
 



 

พิมพค์ร้ังท่ีหน่ึง 

 
สงวนลิขสิทธ์ิ 

นอกจากผูท่ี้น าไปตีพิมพห์รือแปลถ่ายทอดและน าไปแจกฟรีเป็น
วทิยาทาน โดยผา่นการอนุมติัจากผูเ้รียบเรียงต าราแลว้เท่านั้น 

 
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อท่ีเวบ็ไซต์ 

islamtorrent@gmail.com 

อธิบาย 

ต ารารากฐานสามประการพร้อมหลกัฐานอ้างองิ 
 

เรียบเรียงโดย 

ชัยคฺมุฮัมมัด บิน อบัดุลวะฮาบ บิน สุลยัมาน อัตตะมีมีย์ 
(ขออลัลอฮฺทรงเมตตาท่านและโปรดใหท่้านไดพ้  านกัในสวรรคข์องพระองคด์ว้ยเถิด) 

 

 

อธิบายโดย 

ชัยคฺฮัยษัม บิน มุฮัมมัดญะมีล ซัรฺฮาน 
อดีตอาจารยผ์ูส้อนในมสัญิดอนันะบะวยี์ 

และผูดู้แลเวบ็ไซตอ์ตัตะอฺศีลอลัอิลมีย์ 
http://attasseel-alelmi.com 

ขออลัลอฮฺทรงโปรดอภยัโทษใหแ้ก่ท่านและบิดามารดาของท่านรวมถึงทุกท่านท่ีมี
ส่วนร่วมในการจดัท าต าราเล่มน้ีดว้ยเถิด 
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ท่านคือ ชยัคฺมุฮมัมดั บุตรของ อบัดุลวะฮาบ บุตรของสุลยัมาน อตัตะมีมีย ์นามแฝงของท่าน

คือ อบุลหุซยันฺ ท่านคือชยัคุลอิสลาม(ปราชญช์ั้นอาวโุสของอิสลาม) ผูฟ้ื้นฟกูารเผยแผแ่ละ

เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ(เตาฮีด) 

ท่านเกิดท่ีเมืองอลัอุยยันะฮฺ ในปีฮิจเราะฮฺศกัราชท่ี 1115 และเสียชีวติท่ีเมืองอดัดรฺัอียะฮฺในปี

ฮิจเราะฮฺศกัราชท่ี 1206 

แท้จริงการสรรเสริญทั้ งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์อลัลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว เราขอ

สรรเสริญพระองคแ์ละเราขอความช่วยเหลือจากพระองคแ์ละเราขออภยัโทษต่อพระองค ์และเรา

ขอความคุม้ครองจากพระองคใ์ห้รอดพน้จากความชัว่ร้ายต่างๆของตวัเราเอง และจากความผิด

บาปของการกระท าของเรา ผูใ้ดท่ีพระองค์ทรงช้ีน าเขาแลว้ ก็ไม่มีผูใ้ดท่ีจะท าให้เขาหลงผิดได ้

และผูใ้ดท่ีพระองคท์รงท าใหเ้ขาหลงผิดแลว้ ก็ไม่มีผูใ้ดท่ีจะท าให้เขาไดรั้บทางน าได ้และเราขอ

ปฏิญาณยนืยนัวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีคู่ควรต่อการเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริงนอกจากอลัลอฮฺเท่านั้น 

 
 

เตาฮีดคือเป้าหมายท่ีอลัลอฮฺทรงสร้างเรามา 

ผูมี้เตาฮีดเท่านั้นท่ีไดเ้ขา้สวรรค์ 

เตาฮีดคือสาเหตุลบลา้งความชัว่ตา่งๆ 

เตาฮีดคือสาเหตุของความสงบสุข 
 

อลัลอฮฺมิทรงรับการงานใดท่ีไร้เตาฮีด 

เตาฮีดคือสาเหตุเพ่ิมพนูความดีมากมาย 

 

เตาฮีดคือสาเหตุท าใหไ้ดรั้บทางน า,ความสุข 
 

เตาฮีดคือสาเหตุท าใหไ้ดรั้บชะฟาอะฮฺนบี 
 

บทน า 
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เขา้ใจง่ายและ
ส านวนมีความ
กระจ่างชดั 

กล่าวถึงประเด็น

ต่างๆพร้อม

หลกัฐานในเร่ือง

นั้น 

น าประเด็น
ทั้งหมดมาเรียบ
เรียงแลว้อธิบายที

ละประเด็น 

ผูเ้รียบเรียงต ารา

ขอดุอาใหแ้ก่ผู ้

ศึกษาต าราของ

ท่าน 

เน่ืองจากวา่บรรดาปราชญอ์าวโุสผูด้  าเนินตามแนวทางชาวอสัสลฟัอศัศอลิหฺต่างใหค้วามส าคญัและ

เอาใจใส่กบัต าราเล่มน้ี เพราะต าราเล่มน้ีเตม็ไปดว้ยคุณประโยชน์ตา่งๆอยา่งมากมายมหาศาล ซ่ึง

นกัศึกษาจะสามารถใชเ้ป็นกฎเกณฑใ์นการเรียนรู้ของเขา และใชเ้ป็นพ้ืนฐานการในการรับความรู้

ศาสนา ดว้ยเหตุน้ีเราจึงด าเนินรอยตามแนวทางของพวกท่านเหล่านั้นและอีกสาเหตหุน่ึงก็คือ 

เน่ืองจากมุสลิมโดยพ้ืนฐานแลว้ไม่สามารถละท้ิงหรือเพิกเฉยต่อต าราเล่มน้ีในการเรียนรู้วชิาศาสนา

ขั้นพ้ืนฐานไปไดเ้ลย เพราะต าราเล่มน้ีประมวลไปดว้ยหลกัความเช่ือพ้ืนฐานท่ีเขาจ าเป็นจะตอ้ง

เช่ือมัน่ศรัทธาอยา่งแน่วแน่และไม่สามารถเกิดความสงสยัหรือเคลือบแคลงไดเ้ลย    

นบีของท่าน

คือใคร? 

ศาสนาของท่าน

คือศาสนาอะไร? 

พระเจา้ของ

ท่านคือใคร? 

โดยความเป็นจริงแลว้ รากฐานสามประการน้ีก็คือ ค าถามในหลุมศพสามขอ้นัน่เอง ไดแ้ก่ 

หากวา่ท่านศึกษาเรียนรู้ต าราเล่มน้ีจนเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละปฏิบติัตามความรู้จากต าราเล่มน้ี 
ท่านจะสามารถตอบค าถามในหลุมศพทั้งสามขอ้ได(้ดว้ยพระประสงคแ์ละการอนุมติัของอลัลอฮฺ) 
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ประเดน็ต่างๆส่ี
ประการ(หน้าที่
พื้นฐานของ
มุสลมิ) จากซู
เราะฮฺอลัอศัรฺ 

ประเดน็ต่างๆ
สามประการ
(พื้นฐานของ
หลกัเตาฮีด 

รวมถึงหลกัเตา
ฮีดทั้งสาม
ประเภท) 

ความส าคญัของ

การศึกษาเรียนรู้

หลกัเตาฮีด 

 

รากฐานสาม
ประการ 

(ค าถามสามข้อใน
หลุมศพ) 

บทส่งท้าย 
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หรือในอีกส านวนคือ ค าตอบส าหรับค าถามท่ีวา่ “ท าไมเราจึงตอ้งศึกษาเตาฮีด? 

รากฐานสามประการโดยสรุปอยา่งรวบรัดแลว้ก็คือ ค าถามสามขอ้ในหลุมศพ ไดแ้ก่ 
 

นบีของท่าน

คือใคร? 

ศาสนาของท่าน

คือศาสนาอะไร? 

พระเจา้ของ

ท่านคือใคร? 

เร่ิมตั้งแตค่  ากล่าวของผูเ้รียบเรียงต าราท่ีกล่าววา่ “และมนุษยน์ั้นเม่ือเขาเสียชีวติไปแลว้ 

เขาก็จะถูกท าใหฟ้ื้นคืนชีพข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง.... ไปจนกระทัง่จบเล่ม 

การปลกีตวัออกห่างจากการ
ตั้งภาคต่ีออลัลอฮฺ(ชิริก)

รวมถึงผู้ทีต่ั้งภาคต่ีออลัลอฮฺ 

เตาฮีดอรฺัรุบูบียะฮฺ (ด้านการ
ทรงสร้าง) และเตาฮีดอลัอสั
มาอฺวศัศิฟาต(ด้านพระนาม

และคุณลกัษณะ) 

เตาฮีดอลัอุลูฮียะฮฺ 

(ด้านการเคารพบูชา) 

 

การเผยแผ่ความรู้ 

 

การปฏบิัตติาม
ความรู้ 

 

การอดทนในการ
เผยแผ่ความรู้ 

แสวงหาความรู้ 
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 ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺผูท้รง

เมตตา ผูท้รงปรานี  (1) 

ท่านพึงทราบเถิด ขออลัลอฮฺทรง

เมตตาท่าน (2) วา่ แทจ้ริงเรานั้น

จ าเป็นจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ประเด็น

ต่างๆส่ีประการดงัต่อไปน้ี 

ล าดบัแรก ความรู้ กคื็อ การ

รู้จกัอลัลอฮฺ และการรู้จกันบีของ

พระองค ์และการรู้จกัศาสนา

อิสลามพร้อมกบัหลกัฐานอา้งอิง 

ล าดบัท่ีสอง การปฏิบติัตามความรู้

(3) 

(2) ดงัท่ีเราไดเ้กร่ินน าไปแลว้ในตอนแรกวา่ ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีโดยปกติแลว้ท่านมกัจะขอพร
ใหแ้ก่บรรดานกัศึกษาใหพ้วกเขาไดรั้บความเมตตาจากอลัลอฮฺ ตรงน้ีเป็นหลกัฐานท่ีบ่งบอกใหเ้รา
ทราบถึงสองส่ิง คือ 

 

2.เพราะเป็นการ

ด าเนินตาม

แนวทางของเหล่า

อสัสลฟัอศัศอลิหฺ

ซ่ึงพวกเขาจะ

เร่ิมตน้ต าราของ

พวกเขาดว้ยค าวา่

บิสมิลลาหฺ 

1.เพราะเป็น

การปฏิบติั

ตามอลั         

กรุอาน และ

บรรดานบี

ทั้งหลาย 

3.เพื่อเป็น

การขอความ

จ าเริญจาก

พระนาม

ของอลัลอฮฺท่ี

ทรงเกียรติ 

ศาสนาอิสลามโดยพ้ืนฐานแลว้ตั้งอยูบ่น
ความเมตตา 

ความเมตตาของบรรดาปราชญแ์นวทาง
อะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺท่ีมีต่อบรรดา

ลูกศิษยข์องพวกเขา 
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ความรู้ หมายถึง การรู้จกัความจริงโดยมีหลกัฐาน และค าตรงขา้มของความรู้ก็คือ ความโง่ ,ความไม่รู้ 

(3)เป็นไปไดว้า่สาเหตท่ีุผูเ้รียบเรียงต ารากล่าวถึงความสมัพนัธ์กนัระหวา่งความรู้และการปฏิบติัตาม ก็เพราะ 

ความรู้จะส่งเสียงเรียกหาการปฏิบติั หากวา่การปฏิบติัขานรับ ความรู้ก็จะคงอยู ่แต่หากวา่ไม่ขานรับความรู้ก็จะ

จากไป ดงันั้นความรู้ท่ีไม่ควบคู่กบัการปฏิบติัจึงไม่มีประโยชนอ์นัใดเลย ดงันั้นหากวา่คนๆหน่ึงไดศึ้กษาเล่า

เรียนแลว้ เขาก็จ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามความรู้นั้นดว้ย เพราะวา่หากเขาไม่ปฏิบติัตามความรู้ เขาก็จะมีสภาพท่ี

คลา้ยคลึงกบัพวกยวิ เน่ืองจากพวกยวินั้นมีความรู้แต่ทวา่พวกเขาไม่ปฏิบติัตามความรู้ ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่"

พวกเขา(ยวิและคริสต)์ยอ่มรู้จกัเขา(นบีมุฮมัมดั)ดีเหมือนดงัท่ีพวกเขารู้จกัลูกๆของพวกเขาเอง" (อลับะก่อ

เราะฮฺ/146) และบุคคลจ าพวกแรกท่ีจะถูกลากลงไปในขมุนรกก็คือ ผูรู้้ท่ีศึกษาเรียนรู้แลว้ไม่ปฏิบติัตามความรู้ 

และผูรู้้คนใดท่ีเรียนรู้แลว้ไม่ปฏิบติัตามแลว้ไซร้  เขาจะตอ้งไปถูกลงทณัฑก่์อนพวกกราบไหวรู้ปป้ัน 

 

 

ล าดบัทีส่าม 

 การเผยแผ่ความรู้ 

ส าหรับการเผยแผค่วามรู้นั้นมีกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

(1.)การเผยแผ่

นั้นจะตอ้ง

กระท าดว้ย

ความบริสุทธ์ิ

ใจเพื่ออลัลอฮฺ 

(2.)การเผย

แผน่ั้นจะตอ้ง

ตั้งอยูบ่นการมี

ความรู้ดา้น

ศาสนา 

(3.)การเผยแผ่

นั้นจะตอ้ง

มีหิกมะฮฺ

(ปฏิภาณไหว

พริบ)และ

ความอดทน 

(4.)การเผยแผ่

นั้นจะตอ้งมี

การค านึงถึง

สภาพและ

ประเภทของ

กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีหลากหลาย

และแตกต่าง

กนั 
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อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “(มุฮมัมดั)เจา้จงกล่าวเถิดวา่ น่ีคือแนวทางของฉนั ฉนัไดเ้รียกร้องไปสู่อลัลอฮฺอยา่ง

ประจกัษแ์จง้ ทั้งตวัฉนัและบรรดาผูท่ี้ปฏิบติัตามฉนั และความบริสุทธ์ิทั้งมวลนั้นเป็นของอลัลอฮฺ และ

ฉนัมิไดเ้ป็นผูห้น่ึงจากบรรดาผูต้ ั้งภาคีทั้งหลาย" (ยซุูฟ/108)  

 “(มุฮัมมดั)เจ้าจงกล่าวว่า นี่คือแนวทางของฉัน” หมายถึง บทบญัญตัิที่ทา่นร่อซูล(ศาสนทตู)ได้รับมา 

และค าวา่ สะบีล หมายถงึแนวทาง 

 “ฉันได้เรียกร้องไปสู่อลัลอฮฺ” หมายถึง ผู้ ท่ีเรียกร้องไปสูอ่ลัลอฮฺนัน้คือผู้ ท่ีมีความบริสทุธ์ิใจและต้องการ

ให้ผู้คนนัน้ได้เข้าถึงศาสนาของอลัลอฮฺ 

 “อย่างประจกัษ์แจ้ง” หมายถงึ ด้วยการมีความรู้  

ซ่ึงความรู้ในทีน่ีค้รอบคลุมสามอย่างต่อไปนี้ 

ประมาณวา่ผูเ้รียบเรียงท่านตอ้งการจะบอกวา่ เม่ือท่านไดศึ้กษาเรียนรู้ แลว้จากนั้นท่านไดป้ฏิบติัตาม

ความรู้นั้นแลว้ ถือวา่ท่านจ าเป็นจะตอ้งเผยแผค่วามรู้นั้นโดยด าเนินตามแนวทางของท่านนบีมุฮมัมดั 

และบรรดาอสัสลฟั อศัศอลิหฺ  

โดยอลัลอฮฺทรงตรัสว่า “(มุฮมัมดั)เจา้จงกล่าวเถิดวา่ น่ีคือแนวทางของฉนั ฉนัไดเ้รียกร้องไปสู่อลัลอฮฺ 

อยา่งประจกัษแ์จง้ ทั้งตวัฉนัและบรรดาผูท่ี้ปฏิบติัตามฉนั และความบริสุทธ์ิทั้งมวลนั้นเป็นของอลัลอฮฺ 

และฉนัมิไดเ้ป็นผูห้น่ึงจากบรรดาผูต้ ั้งภาคีทั้งหลาย” (ยซุูฟ/108) 

ดว้ยเหตุน้ีการเผยแผ(่ดะวะฮฺ)จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 

ความรู้ในเร่ืองบทบญัญติั

ศาสนา 

ความรู้ในเร่ืองสภาพของผูท่ี้

เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ความรู้ในเร่ืองแนวทาง

และส่ือท่ีท าใหบ้รรลุถึง

เป้าหมาย 

หลกัฐานอา้งอิงส าหรับเง่ือนไขเหล่าน้ีคือ 
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ล าดบัท่ีส่ี การอดทนต่อภยนัตราย

ในการเผยแผค่วามรู้(1) และ

หลกัฐานอา้งอิงในประเด็นน้ีก็คือ 

พระด ารัสของอลัลอฮฺทีท่รงตรัสว่า 

“(อลัลอฮฺ)ไดส้าบานกบักาลเวลา วา่

แทจ้ริงมนุษยน์ั้นตกอยูใ่นความ

ขาดทุนอยา่งแน่นอน ยกเวน้ผูท่ี้

ศรัทธาและปฏิบติัความดีงาม

ทั้งหลาย และตกัเตือนกนัและกนั

ในส่ิงท่ีเป็นสจัธรรมความจริง และ

ตกัเตือนกนัและกนัใหมี้ความ

อดทน"(อลัอศัรฺ/1-3)” ( 2) 

(1) ผูเ้รียบเรียงไดก้ล่าวถึงความอดทนหลงัจากท่ี
ไดก้ล่าวถึงการเผยแผค่วามรู้ ประมาณวา่ผูเ้รียบ

เรียงต าราน้ีตอ้งการจะบอกกบัท่านวา่ "ผูใ้ดก็ตามท่ี
ด าเนินตามแนวทางน้ี เขาจะตอ้งประสบกบัส่ิงท่ี
บรรดานบีและศาสนทูตไดป้ระสบมา ดงันั้นเขาจึง

จ าเป็นจะตอ้งมีความอดทน" 

ความอดทนต่อการเช่ือฟัง

ภกัดีต่ออลัลอฮฺ จนกระทัง่ได้

กระท าตามค าสัง่ใชข้อง

พระองค์ 

ความอดทนต่อส่ิงฝ่า

ฝืนอลัลอฮฺ จนกระทัง่ได้

ออกห่างจากขอ้หา้มของ

พระองค์ 

ความอดทนต่อการ

ก าหนดสภาวการณ์

(ก่อดรฺั)ของอลัลอฮฺอนัขม

ข่ืนต่างๆ 

ความอดทน 

ความหมาย

เดมิทางภาษา 

คือ การกกัขงั 

,การหกัหา้ม 

ความหมายทางศาสนบัญญัติ 

 คือ การแขง็ใจในการยนืหยดัต่อ

(การกระท า)ส่ิงต่างๆ และหกัหา้ม

จิตใจในการออกห่างจากส่ิงต่างๆ 
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ท่านอิมามอชัชาฟิอีย(์ขออลัลอฮฺทรงเมตตาท่านดว้ยเถิด)ไดก้ล่าววา่ “หากวา่อลัลอฮฺมิทรงประทาน

หลกัฐานอ่ืนใดลงมาใหแ้ก่ส่ิงถูกสร้างของพระองคอี์กนอกจากซูเราะฮฺน้ี ก็ถือวา่พอเพียงแลว้ส าหรับ

พวกเขา” (1) 

ท่านอิมามอลับุคอรียไ์ดก้ล่าววา่ “บทวา่ดว้ย ความรู้นั้นมาก่อนค าพดูและการกระท า” 

และหลกัฐานในประเด็นน้ีก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺทีท่รงตรัสว่า “ฉะนั้นพึงทราบเถิดวา่ แทจ้ริงไม่มี

พระเจา้อ่ืนใด(ท่ีคูค่วรต่อการเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริง)นอกจากอลัลอฮฺ และจงขออภยัโทษ(พระองค)์ต่อ

ความผิดบาปของเจา้ และเพื่อบรรดาผูศ้รัทธาชาย และบรรดาผูศ้รัทธาหญิง”(มุฮมัมดั/19)  

ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเร่ิมตน้พระด ารัสในอายะฮฺน้ีดว้ยความรู้ก่อนค าพดูและการกระท า (2) 

( 2) หลงัจากท่ีไดก้ล่าวถึงประเดน็ท่ีส าคญัทั้งส่ีประการไปแลว้ ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีจึงไดย้กหลกัฐาน

จากอลักรุอานมาอา้งอิง โดยท่านไดย้กซูเราะฮฺ อลัอศัร์มาอา้งอิง และถา้สงัเกตดีๆเราจะพบวา่ โดยปกติ

แลว้ผูเ้รียบเรียงจะยกหลกัฐานมาอา้งอิงในแต่ละประเด็นเสมอ เพราะเหตุใดหรือ? 

(1) เป้าหมายท่ีท่านอิมามอชัชาฟิอียไ์ดก้ล่าวเช่นน้ี ก็คือ ซูเราะฮฺน้ี(อลัอศัร์)เพียงแค่ซูเราะฮฺเดียวก็

ถือว่าเพียงพอแลว้ท่ีจะยกมาเป็นหลกัฐานอนัประจกัษ์ชดัให้แก่ส่ิงถูกสร้างของอลัลอฮฺ ทั้ งน้ีก็

เพ่ือใหพ้วกเขาไดเ้รียนรู้ แลว้ปฏิบติัตาม แลว้น าความรู้นั้นไปเผยแผ่ แลว้อดทนต่อภยนัตรายใน

การเผยแผ่ความรู้นั้น แล้วนับประสาอะไรกับซูเราะฮฺท่ีเหลืออ่ืนๆอีกในอลักุรอาน เพราะว่า        

อลักรุอานทั้งเล่มนั้นลว้นแต่เป็นหลกัฐานอนัประจกัษช์ดัทั้งส้ิน 

เพื่อใหน้กัศึกษามี

ความสามารถในการวเิคราะห์

และดึงขอ้ตดัสินช้ีขาดต่างๆ

ออกมาจากตวับทหลกัฐานได้

อยา่งถูกตอ้ง 

เพ่ือเป็นการอบรมสัง่สอน

นกัศึกษาใหรู้้จกัการปฏิบติั

ตามอยา่งถูกตอ้ง มิใช่

เลียนแบบท าตามโดยไม่รู้ 

เพื่อใหน้กัศึกษามีหลกัฐาน

ท่ีสามารถใชต้อบโตก้บัผูท่ี้

เห็นต่าง 
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ท่านพึงทราบเถิด ขออลัลอฮฺทรงเมตตาท่านดว้ย วา่ “แทจ้ริงแลว้มุสลิมทุกคนทั้งชายและ

หญิงนั้นจ าเป็นจะจะตอ้งศึกษาเรียนรู้ประเด็นต่างๆสามประการ แล้วให้เขาปฏิบตัิตามทัง้

สามประการนัน้” (1) 

ส่วนท่ีสอง ประเด็นต่างๆสามประการ (พื้นฐานของหลกัเตาฮีด) 

(2) ท่านอิมามอลับุคอรียไ์ดเ้รียบเรียงต าราของท่านท่ีช่ือวา่ “ศ่อเห๊ียะหฺของอลับุคอรีย”์ โดยได้

วางบทหน่ึงเอาไวใ้นนั้น ก็คือบทท่ีวา่ดว้ย ความรู้นั้นมาก่อนค าพูดและการกระท า พร้อมกบัยก

หลกัฐานมาอา้งอิงดว้ยเช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีความรู้จึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอนัดบัแรก ก่อนค าพูดและการ

กระท า ดงันั้นการกระท าท่ีไม่มีความรู้จึงเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และยงัเขา้ข่ายเหมือนกบัพวกคริสต์

ท่ีปฏิบติัศาสนกิจโดยไม่มีความรู้เช่นกนั 

(1) ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีไดเ้ร่ิมตน้กล่าวถึงส่วนท่ีสองน้ีดว้ยการขอดอุาที่ดใีห้แก่นกัศกึษา 

บทน าก่อนเขา้สู่การอธิบายประเดน็ต่างๆสามประการ 

ซ่ึงหากสังเกตดีๆจะพบว่า ผูเ้รียงเรียงได้ขอดุอาให้แก่นักศึกษา สามคร้ัง ในต าราเล่มน้ี คือ 

ตอนตน้ของบทท่ีวา่ดว้ยประเด็นต่างๆส่ีประการ และตอนตน้ของบทน้ี และคร้ังท่ีสามคือ ดุอาท่ี

ท่านกล่าวว่า “พึงทราบเถิด ขออลัลอฮฺทรงช้ีแนะท่านในการเคารพเช่ือฟังพระองค์ แท้จริง 

แนวทางอนับริสุทธ์ินั้นคือแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีม....” 

ความหมายทางศาสนบัญญัต ิหมายถึง การ

ยนืยนัวา่อลัลอฮฺทรงเป็นพระเจา้เพียงองค์

เดียวท่ีมีกรรมสิทธ์ิในดา้นการสร้างและ

บริหารดูแลทุกสรรพส่ิง และในดา้นการ

เคารพบูชา และในดา้นพระนามทั้งหลายและ

คุณลกัษณะต่างๆของพระองค ์

ความหมายเดมิในทางภาษา หมายถึง การท า

ใหส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงมีเพียงหน่ึงเดียว 
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เตาฮีดแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ 

เตาฮีด อรัรุบูบียะฮฺ 

 คือ การยนืยนัวา่อลัลอฮฺทรงเป็น

พระเจา้เพียงพระองคเ์ดียวท่ีมี

กรรมสิทธ์ิในดา้นการสร้างและ

บริหารดูแลทุกสรรพส่ิง 

 

เตาฮีด อลัอุลูฮียะฮฺ 

 คือ การยนืยนัวา่อลัลอฮฺ

ทรงเป็นพระเจา้เพียง

พระองคเ์ดียวท่ีมี

กรรมสิทธ์ิจะต้องได้รับ

การเคารพบชูา 

เตาฮีด อลัอสัมาอฺ วศัศิฟาต 

 คือ การยนืยนัวา่อลัลอฮฺทรง

เป็นพระเจา้เพียงองคเ์ดียวท่ีมี

พระนามทั้งหลายอนัดีงามและ

มีคุณลกัษณะต่างๆอนัสูงส่ง 

โดยตอ้งยนืยนัไปตามท่ี

พระองคไ์ดท้รงบอกไวใ้นอลักุ

รอาน หรือท่านนบีมุฮมัมดัได้

บอกไวใ้นหะดีษของท่าน โดย

ยนืยนัพระนามและคุณลกัษณะ

ตามท่ีพระองคไ์ดท้รงยนืยนั

ใหแ้ก่ตวัของพระองคเ์อง และ

ปฏิเสธตามท่ีพระองคไ์ดป้ฏิเสธ 

โดยไม่ท าการบิดเบือน ,ไม่

ปฏิเสธ ,ไม่คน้หาวธีิการ และไม่

ท าการเปรียบเทียบพระองคก์บั

ส่ิงอ่ืนใด* 

 

*พระนามและคุณลกัษณะของอลัลอฮฺนั้น เป็นเร่ืองเตากีฟียะฮฺ

(หยดุอยูท่ี่ตวับทหลกัฐานเท่านั้น) หมายถึง จะตอ้งจ ากดัความ

เช่ือมัน่และหยดุอยูแ่ค่ตวับทหลกัฐานตามท่ีอลักรุอานและหะดีษ

ไดบ้อกไวเ้ท่านั้น โดยจะตอ้ง 

ยนืยนัพระนามและคุณลกัษณะใดก็ตามท่ีอลัลอฮฺทรงยนืยนั

ใหแ้ก่ตวัของพระองคเ์อง หรือตามท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดย้นืยนั

ใหแ้ก่พระองค ์

 ปฏิเสธพระนามหรือคุณลกัษณะใดก็ตามท่ีพระองคไ์ดท้รง

ปฏิเสธ หรือตามท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดป้ฏิเสธ ดงัเช่นพระด ารัส

ของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “ความง่วงนอนและการนอนหลบัใดๆ

นั้นจะไม่แตะตอ้งพระองค”์ (อลับะก่อเราะฮฺ/255) และด ารัสท่ี

ทรงตรัสวา่ "และไม่มีความเหน็ดเหน่ือยใดๆมาสมัผสัเรา" 

(ก็อฟ/38)  โดยไม่ท าการบิดเบือน ,ไม่ปฏิเสธ ,ไม่คน้หาวธีิการ 

และไม่ท าการเปรียบเทียบพระองคก์บัส่ิงอ่ืนใด 
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(1) ในประเด็นท่ีหน่ึงน้ี ผูเ้รียบเรียงไดย้นืยนัหลกัเตาฮีดอรัรุบูบียะฮฺ และหลกัเตาฮีด อลัอสัมาอฺ วศัศิฟาต 

จากค ากล่าวของผูเ้รียบเรียงท่ีวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงสร้างเราข้ึนมา” ก็คือ อลัคอลิก (พระผูส้ร้าง) คือพระ

นามหน่ึงของอลัลอฮฺ “และทรงใหปั้จจยัยงัชีพแก่เรา” ก็คือ อรัร่อซซาก (พระผูท้รงใหปั้จจยัยงัชีพ) “และ

มิไดท้รงปล่อยปละและทอดท้ิงเรา” ก็คือ มิไดท้รงใหเ้ราใชชี้วติอยา่งไร้ค่าและไร้กฎระเบียบโดยไม่มี

ค าสัง่ใชห้รือค าสัง่หา้ม แต่ทวา่ไดท้รงส่งศาสนทูตมาหาพวกเรา 

ประเด็นที่หน่ึง แท้จริงอลัลอฮฺทรงสร้างเราขึน้มา และทรงให้ปัจจยัยงัชีพแก่เรา และมิได้ทรง

เพิกเฉยและทอดทิง้เรา แตท่วา่ได้ทรงสง่ศาสนทตูมาหาพวกเรา ดงันัน้ผู้ใดก็ตามที่เช่ือฟังเขา

(ศาสนทตู) ผู้นัน้ก็จะได้เข้าสวรรค์ และผู้ใดที่ฝ่าฝืนเขา(ศาสนทตู) ผู้นัน้ก็จะได้เข้านรก 

และหลกัฐานอ้างอิงก็คือ พระด ารัสของอลัลอฺที่ทรงตรัสวา่ "แท้จริงเราได้สง่ร่อซูล(ศาสนทตู)คน

หนึง่ไปยงัพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานตอ่พวกเจ้า ดงัทีเ่ราได้สง่ร่อซูล(ศาสนทตู)คนหนึง่ไปยงัฟิรเอานฺ 

แตฟิ่รเอานฺได้ฝ่าฝืนร่อซูลคนนัน้ ดงันัน้เราจึงได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษอยา่งหนกัหนว่ง" (มซุ

ซมัมิล/15-16) (1) 

ประเดน็ทีส่าม การปลีก

ตวัออกห่างจากการตั้งภาคี

ต่ออลัลอฮฺ (ชิริก) รวมถึงผู ้

ท่ีตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ 

 

 

ประเดน็ต่างๆสามประการ  (พื้นฐานของหลกัเตาฮีด) 

โดยสรุปอย่างรวบรัดกคื็อ 

ประเดน็ทีห่นึ่ง เตาฮีดอรฺัรุบูบี

ยะฮฺ (หลกัการใหเ้อกภาพ

ต่ออลัลอฮฺในดา้นการทรงสร้าง

และบริหารดูแลทุกสรรพส่ิง) ,

เตาฮีดอลัอสัมาอฺวศัศิฟาต

(หลกัการใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ

ในดา้นพระนามทั้งหลายและ

คุณลกัษณะต่างๆของพระองค ์

 

ประเดน็ทีส่อง เตาฮีดอลั

อุลูฮียะฮฺ (หลกัการให้

เอกภาพต่ออลัลอฮฺในดา้น

การเคารพบูชาพระองค)์ 

 



  

 

๑๔ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เป้าหมายของการแต่งตั้งศาสนทูต คือ 
 

เพื่อแสดงหลกัฐานอนัประจกัษ์ชดัแก่สิง่ถกู

สร้าง ดงัพระด ารัสที่อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

“และเรา(อลัลอฮฺ)มเิคยลงโทษผู้ใดจนกวา่

เราจะแตง่ตัง้ร่อซูล(ศาสนทตู)มา”(อลัอิส

รออ/ฺ15) 

 

เพื่อเป็นความเมตตาแก่สิง่ถกูสร้าง ดงัพระ

ด ารัสที่อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และเรามิได้สง่

เจ้ามาเพื่ออ่ืนใด นอกจากเพื่อเป็นความ

เมตตาแก่ทกุสรรพสิง่เทา่นัน้”(อลัอมับิยาอฺ/

107) 

 

ประเดน็ทีส่อง คือ การยนืยนัเร่ืองการเคารพบูชา

ต่ออลัลอฮฺแต่เพียงพระองคเ์ดียว 

ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีไดก้ล่าววา่ "แทจ้ริงอลัลอฮฺมิ

ทรงพอพระทยัใหผู้ใ้ดน าใครสกัคนมาตั้งภาคีกบั

พระองค"์ ค  าวา่"ใครสกัคน" นั้นครอบคลุมทุกคน

และทุกส่ิงทั้งหมด ไม่วา่คนๆนั้นจะเป็นนบี หรือผูท่ี้

เป็นท่ีรักของอลัลอฮฺ(วะลี) หรือญิน หรือมะลาอิกะฮฺ 

หรือคนดีมีคุณธรรมก็ตาม  

หลกัฐานอา้งอิงในเร่ืองน้ีก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺ

ท่ีทรงตรัสวา่ "และแทจ้ริงมสัยดิทั้งหลายนั้นเป็น

กรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ดงันั้นพวกเจา้อยา่ไดว้งิวอน

ขอต่อใครสกัคนควบคู่ไปกบัอลัลอฮฺ"(อลัญิน/18) 

 

ประเดน็ทีส่อง แทจ้ริงอลัลอฮฺมิทรง

พอพระทยัท่ีจะใหใ้ครคนหน่ึงมา

เป็นภาคีเทียบเคียงกบัพระองคใ์น

การเคารพบูชา ไม่วา่คนๆนั้นจะ

เป็นมลาอิกะฮฺท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัอลัลอ

ฮฺ หรือจะเป็นนบีท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

ก็ตาม และหลกัฐานในประเด็นน้ีก็

คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัส

วา่  "และแทจ้ริงมสัยดิทั้งหลายนั้น

เป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ดงันั้น

พวกเจา้อยา่ไดว้งิวอนขอต่อใครสกั

คนควบคู่ไปกบัอลัลอฮฺ" (อลัญิน/

18) 

 



      

                                                                                                            

 

๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นที่สาม แทจ้ริงผูใ้ดท่ีเช่ือฟังท่านร่อซูลฯ(ศาสนทูต)และเคารพภกัดีอลัลอฮฺเพียงองค์

เดียว ไม่อนุญาตให้เขารักใคร่ผูท่ี้เป็นศตัรูกบัอลัลอฮฺและร่อซูลฯของพระองค์ ถึงแมว้่าคนๆ

นั้นจะเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัเขาก็ตามและหลกัฐานในเร่ืองน้ี คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัส "เจา้

จะไม่พบกลุ่มชนใดท่ีพวกเขาศรัทธาต่ออลัลอฮฺ และวนัปรโลก รักใคร่ชอบพอผูท่ี้ต่อตา้น

อลัลอฮฺและร่อซูล(ศาสนทูต)ของพระองค์ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นพ่อของพวกเขา หรือ

ลูกหลานของพวกเขา หรือพ่ีนอ้งของพวกเขา หรือเครือญาติของพวกเขา ชนเหล่านั้นอลัลอฮฺ

ไดท้รงบนัทึกการศรัทธาไวใ้นจิตใจของพวกเขา และไดท้รงเสริมพวกเขาให้มีพลงัมากข้ึน

ดว้ยการสนบัสนุนของพระองค ์และจะทรงให้พวกเขาไดเ้ขา้สวนสวรรคห์ลากหลาย มีแม่น ้ า

หลายสายไหลผ่าน ณ เบ้ืองล่างของสวนสวรรค ์โดยเป็นผูพ้  านกัอยู่ในนั้นตลอดกาล อลัลอฮฺ

ทรงโปรดปรานพวกเขา และพวกเขาก็ยินดีปรีดาต่อพระองค์ ชนเหล่านั้ นคือ พลพรรค

ของอลัลอฮฺ พึงรู้เถิดวา่ แทจ้ริงพลพรรคของอลัลอฮฺนั้น พวกเขาคือผูป้ระสบความส าเร็จ" (อลั

มุญาดะละฮฺ/22) 

ค าว่ามัสยดิในอายะฮฺนีม้ีการอธิบายไว้สามทศันะหลกัๆดังนี้ 

พ้ืนแผน่ดินท่ีกม้กราบ(สุํูด) ดงัท่ีท่านนบี

ไดก้ล่าวไวใ้นหะดีษบทหน่ึงวา่ "และพ้ืน

แผน่ดินนั้นไดถู้กท าใหเ้ป็นท่ีๆใชใ้นการ

กราบไหว(้สุํูด)และเป็นท่ีๆสะอาดแก่ฉนั" 

อาคารมสัยดิท่ีถูกสร้าง

ข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ี

เคารพบูชาอลัลอฮฺ 

 

อวยัวะทั้งหมดท่ีใชใ้น

การกม้กราบ(สุํูด) 

 

 

และพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "ใครสกัคน"ในอายะฮฺน้ีครอบคลุมทุกๆคนทั้งหมด ดว้ยเหตุน้ีเชค

ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีจึงไดก้ล่าวไวต้ั้งแต่ตน้ในประเด็นน้ีวา่ "แทจ้ริงอลัลอฮฺมิทรงพอพระทยัใหผู้ใ้ดน า

ใครสกัคนมาตั้งภาคีกบัพระองคใ์นการเคารพบูชา" ไม่วา่คนๆนั้นจะเป็นใครก็ตาม เช่นนบี หรือผูท่ี้เป็นท่ี

รักของอลัลอฮฺ หรือญิน หรือคนดี ฯลฯ 



  

 

๑๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ประเดน็ทีส่าม จ าเป็นจะตอ้งปลีกตวัออกห่างและไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆกบัการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ 

และผูต้ ั้งภาคีต่อพระองค ์

 

การปลีกตัวออกห่างด้วยหัวใจ ก็คือด้วยการรังเกียจผูป้ฏิเสธอิสลาม และรังเกียจวนัส าคญัทาง

ศาสนาของพวกเขา รวมถึงพิธีกรรมและเทศกาลทางศาสนาของพวกเขา โดยเฉพาะพิธีกรรมต่างๆ

ท่ีเป็นการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ และพิธีกรรมท่ีเป็นส่ิงอุตริอนัหลงผิด(บิดอะฮฺ)ดว้ยเช่นกนั 

การปลีกตัวออกห่างด้วยค าพูด ก็คือการกล่าวว่า "แทจ้ริงฉันขอปลีกตวัจากส่ิงท่ีพวกท่านเคารพ

บูชา"(อซัซุครุฟ/26)  และกล่าววา่ "จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั)วา่ บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาเอ๋ย ฉันจะไม่

เคารพบูชาส่ิงท่ีพวกท่านเคารพบูชาอยู ่และพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผูเ้คารพบูชาพระเจา้ท่ีฉันเคารพ

บูชา และฉนัก็มิใช่เป็นผูเ้คารพบูชาส่ิงท่ีพวกท่านเคารพบูชา และพวกท่านก็มิใช่ผูเ้คารพบูชาพระ

เจา้ท่ีฉนัเคารพบูชา ส าหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน และส าหรับฉนัก็คือศาสนาของฉนั" 

(อลักาฟิรูน/1-6) 

การปลีกตัวออกห่างด้วยการกระท า  ก็คือ การไม่ไปเข้าร่วมพิธีกรรมของพวกเขา หรือไม่ใช้

สัญลกัษณ์ และแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบในพิธีกรรมของพวกเขา หรือในเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หลกัยดึมัน่ศรัทธาของพวกเขา 

 

หวัใจ ค าพดู การกระท า 



      

                                                                                                            

 

๑๗ 

 

  

ท่านพึงทราบเถิด -ขออลัลอฮฺทรงช้ีน าท่านสู่
การเคารพภกัดีต่อพระองค-์ แทจ้ริงแนวทางอนั
บริสุทธ์ินั้น คือแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีม ก็
คือ การท่ีท่านเคารพบูชาอลัลอฮฺเพียงพระองค์
เดียวดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ซ่ึงการกระท าน้ีคือ 
ภารกิจท่ีอลัลอฮฺทรงบญัชาสัง่ใชม้วลมนุษย ์
และเป็นเป้าหมายท่ีพระองคท์รงสร้างพวกเขา
ทั้งหมดข้ึนมา ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสวา่ "และขา้
มิไดส้ร้างญินและมนุษยม์าเพื่ออ่ืนใดนอกจาก
เพ่ือใหพ้วกเขาเหล่านั้นเคารพบูชาขา้แต่เพียง
องคเ์ดียว"(อซัซาริยาต/56)  

และพระด ารัสท่ีวา่ "เพ่ือใหพ้วกเขาเหล่านั้น
เคารพบูชาขา้แตเ่พียงองคเ์ดียว" หมายถึง 
"เพ่ือใหพ้วกเขาเหล่านั้นใหเ้อกภาพต่อขา้เพียง
องคเ์ดียวเท่านั้น" 

และการงานท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีอลัลอฮฺทรงสัง่ใชก็้

คือ การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว 

หมายถึง การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺดว้ยการ

เคารพบูชาพระองคเ์พียงองคเ์ดียว(3) 

และการงานท่ีร้ายแรงท่ีสุดท่ีอลัลอฮฺทรงสัง่หา้ม

ก็คือ การตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ หมายถึงการวงิวอน

ขอจากส่ิงอ่ืนควบคู่ไปกบัการวงิวอนขอ

จากอลัลอฮฺ 

ส่วนท่ีสาม  ความส าคญัของการศึกษาเรียนรู้วชิาเตาฮีด 

ความหมายทางศาสนบัญญัต ิคือ แนวทางท่ี
ออกห่างจากการตั้งภาคี(ชิริก)ต่ออลัลอฮฺ 
และมุ่งสู่ความบริสุทธ์ิใจ(อิคลาศ), การให้
เอกภาพ(เตาฮีด)ต่ออลัลอฮฺ และความ
ศรัทธามัน่(อีมาน)พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ี
ทรงตรัสวา่ "เป็นผูภ้กัดีต่ออลัลอฮฺ เป็นผู ้
เท่ียงธรรม(หะนีฟ)"  (อนันะหฺล/์120) 
พระด ารัสน้ี หมายถึง "มุ่งสู่อลัลอฮฺ และ
ออกห่างจากการตั้งภาคีต่อพระองค"์ 

ดว้ยเหตุน้ี อลัหะนีฟ(ผูเ้ท่ียงธรรม) โดยปกติ
แลว้ก็คือ ผูท่ี้ตั้งมัน่ในการใหเ้อกภาพ
ต่ออลัลอฮฺ และออกห่างจากการตั้งภาคีต่อ
พระองค ์ 

 

ความหมายเดมิทางภาษา คือ มาจากค าวา่ 

หะนฟั แปลวา่ โนม้เอียง 

(3) ตรงน้ีผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีตอ้งการจะ

ช้ีแจงใหเ้ราทั้งหลายไดรู้้วา่ท าไมเราถึงตอ้ง

ศึกษาเรียนรู้วชิาเตาฮีด ซ่ึงผูเ้รียบเรียงได้

กล่าวถึงความส าคญัของหลกัเตาฮีดไว้

ขา้งตน้แลว้ 



  

 

๑๘ 

เตาฮีด ตามความหมายเดมิทางภาษา 

หมายถึง การท าใหส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงมีเพียง

หน่ึงเดียว 

 

ความหมายทางศาสนบัญญัติ หมายถึง การให้

เอกภาพต่ออลัลอฮฺในส่ิงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ

พระองค์แต่เพียงองค์เดียว ทั้ งในด้านการทรง

สร้าง บริหารและดูแลทุกสรรพส่ิง และในดา้น

การเคารพบูชาต่อพระองค ์และในดา้นพระนาม

และคุณลกัษณะของพระองค ์

 

 

 

  

“และหากมีผูก้ล่าวถามท่านวา่ รากฐานสามประการท่ีมนุษยจ์ าเป็นจะตอ้งรู้นั้นคืออะไร?”  

ท่านจงกล่าวตอบไปวา่ “คือการท่ีบ่าวรู้จกัพระเจา้ของเขาและ รู้จกัศาสนาของเขา และรู้จกันบีของเขา 

ก็คือท่านนบีมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮฺ อลยัฮิ วะสลัลมั” (1) 

“และหากเขาถามท่านวา่ “พระเจา้ของท่านคือใคร?” ท่านจงตอบไปวา่ “พระเจา้ของฉนัคืออลัลอฮฺ ผู ้

ทรงดูแลฉนั และส่ิงถูกสร้างของพระองคท์ั้งมวล ฉนัไม่มีพระเจา้ท่ีตอ้งเคารพบูชาอ่ืนใดนอกจาก

พระองคเ์ท่านั้น และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “มวลการสรรเสริญ

นั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ พระเจา้ผูอ้ภิบาลแห่งสากลโลก(ทุกสรรพส่ิง)”(อลัฟาติหะฮฺ/1 ) (2) 

และสากลโลกนั้นก็คือ ทุกๆสรรพส่ิงนอกจากอลัลอฮฺ และฉนัก็ถือเป็นส่วนหน่ึงจากสากลโลกเช่นกนั

(3) 

ค านิยามของค าว่า เตาฮีด 

ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีไดก้ล่าววา่ "เพ่ือให้พวกเขาเหล่านั้นเคารพบูชาขา้แต่เพียงพระองคเ์ดียว" หมายถึง 

"เพ่ือให้พวกเขาเหล่านั้นให้เอกภาพต่อขา้เพียงพระองคเ์ดียวเท่านั้น" ตรงน้ีเป็นค ากล่าวของท่านอิบนุอบั

บาส โดยท่านไดก้ล่าววา่ "แทจ้ริงอิบาดะฮฺ(การเคารพบูชา)ทั้งหมดท่ีถูกกล่าวไวใ้นอลักุรอานนั้น หมายถึง 

เตาฮีด(การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ)ทั้ งส้ิน" เช่นพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสว่า   "และพวกเจา้ทั้ งหลายจง

เคารพบูชาอลัลอฮฺ"(อนันิซาอฺ/36) หมายถึง พวกเจ้าทั้ งหลายจงให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ และพระด ารัส

ท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่   "มวลมนุษยเ์อ๋ย พวกเจา้ทั้งหลายจงเคารพบูชาพระเจา้ผูอ้ภิบาลของพวกเจา้"(อลับะก่อ

เราะฮฺ/21) หมายถึง มวลมนุษยเ์อ๋ย พวกเจา้ทั้งหลายจงใหเ้อกภาพต่อพระเจา้ผูอ้ภิบาลของพวกเจา้ 

 ส่วนทีส่ี่ รากฐานสามประการ(ค าถามสามข้อในหลุมศพ) 
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 “มวลการสรรเสริญ” คือ เตา

ฮีด อัลอัสมาอฺ วศัศิฟาต(การ

ให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺในด้าน

พระนามและคุณลกัษณะ) 

 

 “ เ ป็ น ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ

ของอลัลอฮฺ” คือ เตาฮีด 

อัล อุ ลู ฮี ย ะ ฮฺ ( ก า ร ใ ห้

เอกภาพต่ออัลลอฮฺใน

ดา้นการเคารพบูชา) 

 

  “พระเจา้แห่งสากลโลก” คือ เตา

ฮีด อัรรุบูบียะฮฺ(การให้เอกภาพ

ต่ออัลลอฮฺในด้านการทรงสร้าง

และบริหารดูแลทุกสรรพส่ิง) 

 

“มวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺพระเจา้แห่งสากลโลก”(อลัฟาติหะฮฺ/1)   

ในอายะฮฺนีไ้ด้ประมวลและรวบรวมหลกัเตาฮีดทั้งสามประเภทเอาไว้ซ่ึงกคื็อ 

(1) ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีได้เร่ิมตน้กล่าวถึงรากฐานสามประการ โดยใชว้ิธีการตั้งค  าถามและบอก

ค าตอบ ทั้งน้ีเพราะเป็นหน่ึงในวิธีท่ีดึงดูดความสนใจของผูอ่้านและผูฟั้งท่ีไดผ้ลอยา่งมาก ซ่ึงรากฐาน

สามประการน้ีก็คือ ค าถามสามขอ้ในหลุมศพนัน่เอง 

(2) ผูเ้รียบเรียงไดอ้ธิบายให้ทราบถึงรากฐานท่ีหน่ึง โดยไดช้ี้แจงให้รู้วา่พระเจา้ท่ีคู่ควรต่อการเคารพ

บูชาอย่างแทจ้ริงนั้นก็คืออลัลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา(พระผูท้รงบริสุทธ์ิและสูงส่ง) จากนั้นก็ไดย้ก

หลกัฐานมาอา้งอิง จากอลักุรอานก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสว่า “มวลการสรรเสริญนั้นเป็น

กรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺพระเจา้แห่งสากลโลก”(อลัฟาติหะฮฺ/1)  ดงันั้นพระเจา้ผูท้รงอภิบาล(ร็อบ)ใน

ขณะเดียวกนันั้นก็คือ ผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการเคารพบูชาดว้ยนัน่เอง 

(3) หมายถึง ทุกสรรพส่ิงนอกเหนือจากอลัลอฮฺนั้นคือ ส่ิงถูกสร้างทั้งหมด ดงันั้นเม่ือตวัฉนัเองคือส่ิงถูก

สร้าง หน้าท่ีของฉันก็คือตอ้งขอบคุณต่อพระผูส้ร้าง ผูท้รงให้ความโปรดปราน ผูท้รงให้ความเอ็นดู

เมตตา 



  

 

๒๐ 

 

 

  

และหากมีคนถามท่านวา่”ท่านรู้จกัพระเจา้ของท่านดว้ยวธีิไหน?” ท่านจงตอบไปวา่ “ฉนัรู้จกั

พระเจา้ของฉนัดว้ยสญัญาณและส่ิงถูกสร้างของพระองค”์ และส่วนหน่ึงของสญัญาณของ

พระองคก็์คือ กลางคืนและกลางวนั ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ และส่วนหน่ึงของส่ิงถูกสร้าง

ของพระองค ์ก็คือ ชั้นฟ้าทั้งเจด็ชั้นและผืนแผน่ดินทั้งเจด็ชั้น รวมถึงทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นสองส่ิง

น้ี และทุกสรรพส่ิงท่ีอยูร่ะหวา่งสองส่ิงน้ี และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ี

พระองคท์รงตรัสวา่  “และส่วนหน่ึงจากสญัญาณทั้งหลายของพระองค ์คือ การมีกลางคืนและ

กลางวนั และดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ พวกเจา้อยา่ไดสุ้ํูด(กม้กราบ)ใหแ้ก่ดวงอาทิตย ์และ

ดวงจนัทร์ แต่จงสุํูด(กม้กราบ)อลัลอฮฺพระผูท้รงสร้างมนั หากพวกเจา้เคารพภกัดีเฉพาะ

พระองคเ์ท่านั้น” (ฟศุศิลตั/37)  

และพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่  "แทจ้ริงพระเจา้ของพวกเจา้นั้น คือ อลัลอฮฺ ผูท้รงสร้าง

บรรดาชั้นฟ้าและแผน่ดินภายในหกวนั แลว้ทรงสถิตอยูบ่นบลัลงัก ์พระองคท์รงใหก้ลางคืน

ครอบคลุมกลางวนั ในสภาพท่ีกลางคืนไล่ตามกลางวนัโดยรวดเร็ว และทรงสร้างดวงอาทิตย์

และดวงจนัทร์และบรรดาดวงดาวข้ึน โดยถูกก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีบริการตามพระบญัชาของ

พระองค ์พึงรู้วา่การสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของพระองคเ์ท่านั้น มหา

บริสุทธ์ิอลัลอฮฺผูเ้ป็นพระเจา้แห่งสากลโลก" (อลัอะอฺรอฟ/54)  (1)   

และพระเจา้ผูท้รงอภิบาล(ร็อบ)นั้น ก็คือ ผูท่ี้จะตอ้งไดรั้บการเคารพบูชา และหลกัฐานในเร่ืองน้ี

ก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่  “มวลมนุษยเ์อ๋ย พวกเจา้จงเคารพบูชาพระเจา้ผูอ้ภิบาล

ของพวกเจา้ ผูท่ี้ทรงสร้างพวกเจา้และบรรดาผูท่ี้มาก่อนหนา้พวกเจา้ หวงัวา่พวกเจา้จะย  าเกรง 

พระองค(์อลัลอฮฺ)คือผูท้รงใหแ้ผน่ดินเป็นท่ีนอน และฟ้าเป็นอาคารแก่พวกเจา้ และทรงให้

น ้าฝนหลัง่ลงมาจากฟากฟ้า แลว้ไดท้รงบนัดาลใหบ้รรดาผลไมง้อกเงยออกมาเน่ืองจากน ้ าฝน

นั้น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจา้ ดงันั้นพวกเจา้จงอยา่ตั้งผูใ้ดมาเทียบเทียมเสมอ

เหมือนกบัอลัลอฮฺ โดยท่ีพวกเจา้นั้นก็รู้” (อลับะก่อเราะฮฺ/21-22)    (2) 

ท่านอบินุกะษีรไดอ้ธิบายวา่ “ผูส้ร้างสรรพส่ิงเหล่าน้ี คือผูท่ี้คูค่วรไดรั้บการเคารพบูชา” (3) 
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(1) ผูเ้รียบเรียงต าราไดเ้ร่ิมตน้อธิบายดว้ยการกล่าวอา้งถึงส่วนหน่ึงจากสัญญาณ(อายาต) และ

ส่ิงถูกสร้างต่างๆ ท่ีเป็นเคร่ืองพิสูจน์ยืนยนัถึงการมีอลัลอฮฺพระผูส้ร้าง และพิสูจน์วา่ไม่มีพระ

เจา้อ่ืนใด ไม่มีผูส้ร้างอ่ืนใด และไม่มีผูท่ี้คู่ควรแก่การเคารพบูชาอ่ืนใดอย่างแทจ้ริงนอกจาก

อลัลอฮฺเพียงพระองคเ์ดียวเท่านั้น และไดย้กหลกัฐานอา้งอิงจากอลักรุอาน ซ่ึงถูกกล่าวไวใ้นตวั

บทของต าราเล่มน้ี 

และส่ิงถูกสร้างทั้งหมดนั้น คือเคร่ืองหมายท่ีพิสูจน์ถึงการมีอยูจ่ริงของอลัลอฮฺ ซ่ึงตรงน้ีชยัคฺ

มุฮมัมดั บุตรของอบัดุลวะฮาบ(ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ี)ไดแ้บ่งแยกระหว่างสัญญาณ(อายะฮฺ) 

กบัส่ิงถูกสร้าง(มคัลูก) เน่ืองจากว่า สัญญาณนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปมา เช่นกลางคืนและ

กลางวนั ซ่ึงส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปมานั้นยอ่มเป็นหลกัฐานท่ีแขง็แรงและมีน ้ าหนกัมากกวา่

ส่ิงท่ีไม่เปล่ียนแปลง 

(2) อายะฮฺ(พระด ารัสวรรคน้ี)อยู่ในซูเราะฮฺ อลับะก่อเราะฮฺ นักปราชญ์บางท่านได้กล่าว

อธิบายเสริมวา่ อายะฮฺน้ีคือ อายะฮฺแรกในอลักรุอานท่ีอลัลอฮฺทรงใชส้ านวนการเรียกขาน (คือ

การใช้ค  าเรียกว่า “เอ๋ย”)ในนั้ น ก็คือ   “มวลมนุษยเ์อ๋ย” และอายะฮฺน้ีก็คืออายะฮฺแรกในอัล          

กุรอานท่ีมีการใชก้ริยาค าสั่งใชอ้ยูใ่นนั้นดว้ยเช่นกนั ก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสว่า 

“พวกเจา้จงเคารพบูชาอลัลอฮฺ” หมายถึง “พวกเจา้จงใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ” และอายะฮฺน้ี ก็คือ

อายะฮฺแรกในอลักุรอานท่ีมีการใชก้ริยาค าสั่งห้ามอยูใ่นนั้นดว้ย ก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ี

ทรงตรัสวา่“ดงันั้นพวกเจา้จงอยา่ไดน้ าส่ิงใดมาเทียบเทียมเสมอเหมือน(ตั้งเป็นภาคีเทียบเคียง)

กบัอลัลอฮฺ โดยท่ีพวกเจา้นั้นก็รู้” ตรงน้ีคือค าสัง่หา้มมิใหต้ั้งภาคี(ชิริก)ต่ออลัลอฮฺ 

(3) หมายถึงผูท่ี้เป็นพระผู ้สร้างเพียงหน่ึงเดียวและดูแลบริหารทุกสรรพส่ิงด้วยตัวของ

พระองคเ์องนั้น ยอ่มเป็นผูท่ี้คู่ควรจะไดรั้บการเคารพบูชาเพียงองคเ์ดียวดว้ยเช่นกนั 
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และการเคารพบูชา(อิบาดะฮฺ)ชนิดต่างๆท่ีอลัลอฮฺทรงสัง่ใชน้ั้น ไดแ้ก่ อลัอิสลาม(หลกัศาสนา) , 

อลัอีมาน(หลกัศรัทธา) , และอลัเอียะหฺซาน(หลกัคุณธรรม) และบางส่วนของการเคารพบูชา(อิ

บาดะฮฺ)ชนิดต่างๆเหล่านั้ น ก็คือ การวิงวอนขอ(ดุอา), ความเกรงกลัว, ความหวงั, การ

มอบหมาย, ความปรารถนาท่ีจะกระท า, ความปรารถนาท่ีจะออกห่าง, ความสงบ, ความเกรง

ขาม, การนอ้มศิโรราบ, การขอความช่วยเหลือ, การขอความคุม้ครอง, การขอความช่วยเหลือให้

พน้ภยั, การเชือดพลี, การบนบาน ฯลฯ ท่ีเป็นการเคารพบูชาซ่ึงอลัลอฮฺไดท้รงสั่งใชใ้ห้กระท า

เพ่ือพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ี

พระองคท์รงตรัสวา่   "และแทจ้ริงมสัยิดทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ดงันั้นพวกเจา้

อยา่ไดว้งิวอนขอต่อใครสกัคนควบคู่ไปกบัอลัลอฮฺ" (อลัญิน/18) 

ดงันั้นผูใ้ดก็ตามท่ีแปรผนัการเคารพบูชา(อิบาดะฮฺ)เหล่าน้ีไปให้แก่ผูอ่ื้นนอกจากอลัลอฮฺ ถือวา่

เขาผูน้ั้นเป็นผูต้ ั้งภาคีต่อพระองค ์และเป็นผูป้ฏิเสธต่ออิสลาม และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระ

ด ารัสของอลัลอฮฺท่ีพระองคท์รงตรัสวา่ “และผูใ้ดก็ตามท่ีวงิวอนขอจากอลัลอฮฺควบคู่ไปกบัการ

วิงวอนขอจากพระเจา้องคอ่ื์น โดยท่ีเขาไม่มีหลกัฐานในเร่ืองนั้น ดงันั้นการพิพากษาเขาก็เป็น

สิทธ์ิของพระเจา้ของเขา แทจ้ริงบรรดาผูป้ฏิเสธนั้นจะไม่ประสบความส าเร็จ” (อลัมุอฺมินูน/

117) 

และในหะดีษบทหน่ึงของท่านนบีมุฮมัมดั ไดร้ะบุวา่ “การวงิวอนขอ(ดุอา)นั้น คือมนัสมองของ

การเคารพบูชา”  

และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “และพระเจา้ของพวกเจา้นั้นได้

ทรงตรัสวา่ พวกเจา้จงวงิวอนขอจากขา้เถิด แลว้ขา้จะตอบสนองแก่พวกเจา้ แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้

หยิง่ยโสต่อการเคารพบูชาต่อขา้นั้น พวกเขาจะไดเ้ขา้สู่ขมุนรกในสภาพท่ีต ่าตอ้ย” (ฆอฟิร/60) 

 หลกัจากหยบิยกค าพดูของท่านอิบนุกะษีรมาอา้งอิงแลว้ ผูเ้รียบเรียงก็ไดก้ล่าวเสริมเก่ียวกบัการเคารพ

บูชา(อิบาดะฮฺ)ชนิดต่างๆทั้งการเคารพบูชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตใจ และการเคารพบูชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัดว้ยร่างกาย พร้อมกบัยกหลกัฐานอา้งอิงจากอลักุรอานส าหรับทุกอิบาดะฮฺท่ีท่านไดย้กมากล่าว

ไวด้ว้ยเช่นกนั เช่น 
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ประเภททีส่อง คือการวงิวอนขอต่อส่ิงอ่ืนในเร่ืองท่ีมนุษยส์ามารถกระท าได ้

ข้อตดัสินคือ  สามารถกระท าได ้โดยมีเง่ือนไขส่ีขอ้ดงัน้ี 

ประเภททีห่นึ่ง คือการวงิวอนขอต่อส่ิงอ่ืนในเร่ืองท่ีไม่มีผูใ้ดช่วยเหลือไดน้อกจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว  

ข้อตดัสินคือ ใครท่ีกระท าแบบน้ี ถือวา่เขาไดต้ั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ(ชิริกใหญ่) 

ดุอามสัอะละฮฺ แบ่งออกเป็นสองประเภท ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อตัดสิน(หุก่ม) ดุอาประเภทน้ีมี

รายละเอียดปลีกย่อยเก่ียวกับข้อ

ตัดสิน ซ่ึงมีสองประเภทหลักๆ 

โดยจะน ามากล่าวถึงและอธิบาย

ต่อจากน้ี 

 

ดุอาอิบาดะฮฺ คือ การวิงวอนขอท่ี

กระท าในรูปแบบของศาสนกิจหรือ

พิธีกรรมทางศาสนาตามบทบญัญติั 

เช่น การละหมาด การถือศีลอด การ

ประกอบพิธีหจัญ ์เป็นตน้ 

ดุอามัสอะละฮฺ คือ การวิงวอนขอ

ท่ีกระท าในรูปแบบการเปล่ง

ค าพดูในเร่ืองท่ีตอ้งการวิงวอนขอ 

เ ช่น  ก ล่ าวว่ า  โอ้อัลลอ ฮฺ  ขอ

พระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉัน

ดว้ยเถิด, โออ้ลัลอฮฺไดท้รงโปรด

ข้อตัดสิน(หุก่ม) ดุอาประเภทน้ี 

หากว่าผู ้ใดกระท าให้แก่ผู ้อ่ืน

ห รือ ส่ิ ง อ่ืนนอกจากอัลลอ ฮฺ 

เ ท่ ากับว่า เข าผู ้นั้ นได้ตั้ งภา คี

ต่ออลัลอฮฺ(ชิริกใหญ่) 
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ผู ้ ท่ี ขอความช่วย เห ลือ

จะต้องเช่ือมั่นว่า ผู ้ท่ีให้

ความช่วยเหลือแก่เขานั้น 

เป็นเพียงสาเหตุ ท่ีท าให้

เขาได้รับความช่วยเหลือ

เท่านั้ น  ไม่ใช่ผู ้ท่ี มีพลัง

อ านาจในการช่วยเหลือ

ใครได้ด้วยตวัของเขาเอง 

แต่เป็นเพราะพลงัอ านาจ

และการอนุมติัจากอลัลอฮฺ 

 

ผูท่ี้ช่วยเหลือจะต้องมี

ความสามารถในการ

ช่วยเหลือในเร่ืองท่ีขอ

ไ ด้  จ า ก เ ง่ื อ น ไ ข น้ี 

เท่ากับว่าการวิงวอน

ขอจากผูท่ี้มีชีวิตอยู่แต่

ไร้ความสามารถท่ีจะ

ช่วย เห ลือ  เ ป็น ส่ิง ท่ี

ตอ้งหา้ม 

 

ผูท่ี้ช่วยเหลือจะตอ้ง

อยู่ต่อหน้าของผู ้ท่ี

วิ ง ว อ น ข อ  จ า ก

เง่ือนไขน้ี เท่ากบัวา่ 

การวงิวอนขอจากผู ้

ช่ ว ย เ ห ลื อ ท่ี ย ัง มี

ชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อยู่

ต่อหน้านั้ นเป็นส่ิง

ท่ีตอ้งหา้ม 

 

 

ผูท่ี้ช่วยเหลือจะตอ้งมี

ชีวิตอยู่ จากเง่ือนไข

น้ี  เ ท่ า กั บ ว่ า  ก า ร

วิงวอนขอจากผู ้ตาย

ไ ป แ ล้ ว เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี

ตอ้งหา้ม 

 

 

แต่หากวา่ผูท่ี้วงิวอนขอนั้นเช่ือวา่ผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือแก่เขามีพลงัอ านาจในการช่วยเหลือใครไดด้ว้ย

ตวัของเขาเอง และมีอ านาจในการให้คุณหรือให้โทษแก่ใคร เท่ากบัว่าผู้ทีว่งิวอนขอนั้นได้ตั้งภาค(ีชิริก)

ต่ออลัลอฮฺ 

 ข้อสังเกต ขอ้ตดัสินทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี คือการตดัสินท่ีการกระท า มิใช่การตดัสินท่ีตวับุคคล 

เน่ืองจากการตดัสินท่ีตวับุคคลนั้นมีรายละเอียดปลีกยอ่ยอ่ืนๆท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีก ก็คือ ผูก้ระท าผดินั้น

จะตอ้งรับรู้หลกัฐานท่ีมาประจกัษแ์ก่เขาแลว้ และจะตอ้งไม่มีขอ้คลุมเครือหรือขอ้สงสยัใดๆท่ี

เก่ียวกบัการกระท าผิดของเขาหลงเหลืออยูอี่ก และบรรดาปราชญเ์ท่านั้นคือผูท่ี้ตดัสินวา่ผูก้ระท าคน

ใดคนหน่ึงเป็นผูศ้รัทธาหรือผูป้ฏิเสธ  
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มนุษย์ประเภทต่างๆในเร่ืองความเช่ือเกีย่วกบัสาเหตุ แบ่งออกเป็นสามประเภท คือ 

ประเภททีส่าม ผูท่ี้เช่ือมัน่วา่

มีส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากอลัลอ

ฮฺท่ีมีพลงัอ านาจและเป็นผูท่ี้

ใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ทุกส่ิง และ

เป็นสาเหตุท่ีท าใหใ้ครคน

หน่ึงไดรั้บความช่วยเหลือ

ดว้ยตวัของเขาเอง  

ข้อตดัสิน บุคคลประเภทนี ้

เขาคือผูต้ ั้งภาคีต่ออลัลอฮฺใน

แบบใหญ่หลวง(ชิริกใหญ่) 

 

ประเภททีส่อง ผูท่ี้เช่ือมัน่

วา่อลัลอฮฺคือผูท้รงพลงัอ านาจ

และเป็นผูท่ี้ใหคุ้ณใหโ้ทษ แต่

เขามองวา่ส่ิงหน่ึงคือสาเหตุท่ี

ช่วยเหลือเขาทั้งท่ีความจริง

แลว้ส่ิงนั้นไม่ใช่สาเหตุท่ีอลัลอ

ฮฺทรงอนุมติัใหม้าช่วยเหลือเขา  

ข้อตดัสิน บุคคลประเภทนี ้ 

เขาคือผูต้ ั้งภาคีต่ออลัลอฮฺใน

แบบชิริกเลก็ 

 

ประเภททีห่นึ่ง ผูท่ี้เช่ือมัน่

วา่อลัลอฮฺคือผูท้รงพลงัอ านาจ

และเป็นผูใ้หคุ้ณใหโ้ทษ และ

มองวา่ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยเหลือเขา

นั้นเป็นเพียงสาเหตุท่ี

ช่วยเหลือเขาตามการอนุมติั

ของอลัลอฮฺ  

ข้อตดัสิน บุคคลประเภทนี ้

เขามีความเช่ือในเร่ืองน้ีท่ี

ถูกตอ้ง 

 

สาเหตุตามบทบัญญัติ เช่น อัลลอฮฺ

ทรงอนุมติัให้การเป่ารักษาผูป่้วย (รุก

ยะฮฺ) คือสาเหตุท่ีท าใหผู้ป่้วยไดรั้บการ

รักษาใหห้ายป่วย 

 

สาเหตุจากการสัมผัสรับรู้ เช่น อลัลอฮฺ

ทรงอนุมติัใหย้ารักษาโรค คือสาเหตุท่ีท า

ใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาใหห้ายป่วย 
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 ข้อสังเกต หะดีษท่ีระบุวา่ “การขอดุอานั้น คือมนัสมองของอิบาดะฮฺ(การ

เคารพบูชา)” เป็นหะดีษท่ีอ่อนหลกัฐาน ส่วนหะดีษท่ีถูกตอ้งและมีน ้ าหนกั

คือหะดีษท่ีวา่ “การขอดุอานั้นคืออิบาดะฮฺ(การเคารพบูชาอลัลอฮฺ)” 

 

การขอดุอาเป็นอิบาดะฮฺ โดยอา้งอิงจากหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระด ารัส

ของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “และพระเจา้ของพวกเจา้นั้นไดท้รงตรัสวา่ พวกเจา้จง

วงิวอนขอจากขา้เถิด แลว้ขา้จะตอบสนองแก่พวกเจา้ แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้หยิง่ยโส

ต่อการเคารพบูชาต่อข้านั้ น พวกเขาจะได้เข้าสู่ขุมนรกในสภาพท่ีต ่าต้อย” 

(ฆอฟิร/60) 

โดยท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “ต่อการอิบาดะฮฺ(เคารพบูชา)ขา้” จากพระด ารัสน้ี

ยนืยนัวา่การขอดุอานั้นเป็น อิบาดะฮฺชนิดหน่ึง 

 



      

                                                                                                            

 

๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
และหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงความเกรงกลวั(วา่คือหน่ึงในอิบาดะฮฺการเคารพ
บูชาอลัลอฮฺ) ก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “ดงันั้นพวกเจา้จงอยา่ไดเ้กรง
กลวัพวกเขา และจงเกรงกลวัขา้ หากวา่พวกเจา้คือผูศ้รัทธา”(อาละอิมรอน/175)   
(1) 

 และหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงความหวงั(วา่คือหน่ึงในอิบาดะฮฺการเคารพบูชาอลัลอฮฺ) 

ก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่  “ดงันั้นผูใ้ดท่ีมีความหวงัวา่จะไดพ้บเจอ

กบัพระเจา้ของเขาแลว้ เขาก็จงกระท าความดี และอย่าไดต้ั้งส่ิงใดส่ิงหน่ึงมาเป็น

ภาคีในการเคารพบูชาร่วมกบัพระเจา้ของเขา” (กะฮฺฟิ/110)   (2) 

 

(1) ความเกรงกลวันั้นคือ ความรู้สึกและกริยาอย่างหน่ึงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือตกอยู่ใน
ความหายนะ หรือความเดือดร้อน หรือภยนัตราย  และอลัลอฮฺทรงสั่งห้ามมิให้เกรง
กลวัผูเ้ป็นท่ีรักของชยัฏอน แต่ทรงสัง่ใหเ้กรงกลวัพระองคแ์ต่เพียงองคเ์ดียว 

(2) ความหวงั คือ ความอยากไดข้องมนุษยต์่อเร่ืองหน่ึงท่ีอยูใ่กลต้วั และบางคร้ังก็
เป็นเร่ืองไกลตวัแต่เป็นเร่ืองท่ีอยากไดม้ากๆเหมือนเป็นเร่ืองใกลต้วั 

และความหวังท่ีแฝงความต ่ าต้อยและนอบน้อมนั้ น ไม่อนุญาตให้ผู ้ศรัทธามี
ความรู้สึกเช่นน้ีกบัผูใ้ดนอกจากอลัลอฮฺเพียงพระองคเ์ดียวเท่านั้น ซ่ึงการมีความรู้สึก
น้ีกบัผูอ่ื้นนอกจากอลัลอฮฺ ถือเป็นการตั้งภาคีกบัพระองค(์ชิริกใหญ่) 

และความหวงัท่ีไดรั้บการชมเชยนั้นเฉพาะผูท่ี้ท าความดี แลว้คาดหวงัวา่เขาจะไดรั้บ
ผลบุญตอบแทน หรือ ผูท่ี้ส านึกผิดกลบัเน้ือกลบัตวัจากการท าส่ิงฝ่าฝืนอลัลอฮฺ แลว้
หวงัว่าเขาจะได้รับการให้อภัย ส่วนความคาดหวงัแต่ไม่ท าอะไรเลย ถือเป็น
ความหวงัจอมปลอมและเป็นความหวงัลมๆแลง้ๆท่ีไดรั้บการต าหนิ 
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เช่น ความหวาดกลวัท่ีท าให้

ส้ินหวัง ในความ เมตตา

ของอลัลอฮฺ หรือ ความกลวั

ท่ีท าให้เช่ือฟังผูอ่ื้นในเร่ือง

ท่ีฝ่าฝืนอลัลอฮฺ 

 

ความกลวัทีเ่กดิขึน้ตาม
ธรรมชาต ิ

(หรือตามสัญชาตญาณ) 

ความกลวัทีเ่ป็นอบิาดะฮฺ

(เป็นการเคารพบูชา       

อลัลอฮฺอย่างหนึ่ง) 

ความกลวัทีเ่ป็นส่ิงต้องห้าม 

 

เช่น ความรู้สึกกลวัไฟ, กลวั

ศตัรู, กลวัสตัวดุ์ร้าย ฯลฯ ขอ้

ตดัสิน ความกลวัชนิดน้ี ถือวา่

เป็นท่ีอนุญาต 

 

เ ช่ น  ค ว ามกลัวของผู ้ ท่ี

เคารพบูชาต่อผูท่ี้เขาเคารพ

บูชา ซ่ึงความกลวัชนิดน้ีจะ

แฝงไว้ด้วยความ รู้สึกต ่ า

ตอ้ย นอบน้อม และเทิดทูน

ต่อผู ้ท่ี เขาเคารพบูชา ข้อ

ตดัสิน ความกลวัชนิดน้ีถือ

เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจ าตอ้งมอบ

ให้อัลลอฮฺเพียงองค์เ ดียว

เท่านั้น และหากว่ามอบให้

ผูอ่ื้นนอกจากอลัลอฮฺถือว่า

เป็นการตั้งภาคีต่อพระองค ์

(ชิริกใหญ่) 
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และหลกัฐานในเร่ืองการมอบหมายต่ออลัลอฮฺ ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "และพวก

เจา้จงมอบหมายต่ออลัลอฮฺแต่เพียงพระองคเ์ดียว หากพวกเจา้เป็นผูศ้รัทธา" (อลัมาอิดะฮฺ/23) 

และพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "และผูใ้ดก็ตามท่ีมอบหมายต่ออลัลอฮฺ พระองคก็์จะทรงเป็น

ผูท่ี้พอเพียงแก่เขา" (อฏัฏ่อลาก/3)  (1) 

และหลกัฐานในเร่ืองความมุ่งปรารถนาท่ีจะกระท า(อรัร็อฆบะฮฺ), ความหวาดกลวัและอยากออก

ห่าง(อรัเราะฮฺบะฮฺ, และความถ่อมตวัดว้ยความเกรงกลวั(คุชวัะอฺ) ก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ี

ทรงตรัสวา่ “แทจ้ริงพวกเขานั้นแข่งขนักนัในการท าความดีงามทั้งหลาย และพวกเขาวงิวอนเรา

(อลัลอฮฺ)ดว้ยความหวงัในความเมตตาของเราและดว้ยความกลวัต่อการลงโทษของเรา และพวก

เขาเป็นผูท่ี้ถ่อมตวัเกรงกลวั” (อลัอมับิยาอฺ/90)  ( 2) 

(๑)นิยามความหมายของค าว่าการมอบหมาย(อตัตะวกักุล) 

ความหมายในทางศาสนบัญญัติ หมายถึง 

การพ่ึงพิงต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงโดยมี

ความเช่ือมัน่ในพระองค์พร้อมกับยึดถือ

สาเหตุต่างๆท่ีบทบัญญัติศาสนาอนุญาต 

ซ่ึงเป็นสาเหตุช่วยท าให้การงานหน่ึงลุล่วง

ไปได ้

ความหมายเดมิในทางภาษา หมายถึง การ

พ่ึงพิงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

 

การมอบหมายต่ออลัลอฮฺจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งสาม คือ 

ความสตัยจ์ริง

(อศัศิดกฺ) ในการ

พ่ึงพิงต่ออลัลอฮฺ 

 

 

ค ว า ม เ ช่ื อ มั่น ( อัษ ษิ เ ก า ะ ฮฺ ) 

ว่าอัลลอฮฺทรงเป็นผู ้ทรงท าให้

การงานส าเร็จลุล่วงไปได้ตามท่ี

ไดท้รงสญัญาไว ้

 

การยดึถือสาเหตุต่างๆท่ี

เป็นตัวช่วยให้การงาน

ส าเร็จลุล่วงไปไดต้ามท่ี

บ ท บั ญ ญั ติ ศ า ส น า

อนุญาต 
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และหลกัฐานในเร่ืองความเกรงกลวั(อลัคอ็ชยะฮฺ) ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และ

พวกเจา้อยา่ไดเ้กรงกลวัพวกเขา และจงเกรงกลวัขา้(อลัลอฮฺ)”(อลับะก่อเราะฮฺ/150)   (1) 

และหลกัฐานในเร่ืองการผินหนา้หวนกลบัคืนสู่อลัลอฮฺ(อลัอินาบะฮฺ) ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺ

ทรงตรัสวา่  “และพวกเจา้จงผินหนา้ไปสู่พระเจา้ของพวกเจา้และจงยอมจ านนตอ่พระองค”์

(อซัซุมรั/54)  (2) 

และหลกัฐานในเร่ืองการขอความช่วยเหลือทัว่ไป(อลัอิสติอานะฮฺ) ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรง

ตรัสวา่  “เฉพาะพระองคเ์ท่านั้นท่ีเราคารพบูชา และเฉพาะพระองคเ์ท่านั้นท่ีเราขอความ

ช่วยเหลือ”(อลัฟาติหะฮฺ/5) 

และในหะดีษบทหน่ึงของท่านนบีมุฮมัมดัไดร้ะบุวา่ “เม่ือท่านขอความช่วยเหลือ ก็จงขอความ

ช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ”  (3) 

(2) อรัร็อฆบะฮฺ คือ ความรักและปรารถนาท่ีจะไปถึงส่ิงท่ีรัก 

อรัเราะฮฺบะฮฺ คือ ความเกรงกลวัท่ีส่งผลใหอ้ยากออกห่างจากส่ิงท่ีเกรงกลวั โดยเป็น
ความรู้สึกกลวัท่ีควบคู่ไปพร้อมกบัการกระท า (รู้สึกกลวัพร้อมกบัออกห่าง) 

อลัคุชวัะอฺ คือ ความรู้สึกถ่อมตนและนอ้บศิโรราบต่อความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺ โดยยอมรับ
และยอมจ านนต่อการก าหนดสภาวการณ์ของพระองคใ์นทุกๆเร่ือง 

 ผูท่ี้มุ่งหวงัต่ออลัลอฮฺนั้นจะตอ้งรวมระหวา่งความรู้สึกสองอยา่งไวใ้นจิตใจของเขา 
นัน่ก็คือความมุ่งหวงัปรารถนา และความเกรงกลวัเท่าๆกนัเหมือนดงัปีกของนกทั้ง
สองขา้ง โดยจะตอ้งไม่ใหค้วามรู้สึกใดความรู้สึกหน่ึงในสองส่ิงน้ีมีมากไปกวา่กนั
เพราะการมีความรู้สึกใดมากกวา่อีกความรู้สึกหน่ึงนั้นมนัจะเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้ขาตก
อยูใ่นความหายนะ 
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(1) อลัคอ็ชยะฮฺ คือ ความรู้สึกกลวัท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ซ้ึงถึงความยิง่ใหญ่และพลงั

อ านาจของผูท่ี้เขาเกรงกลวั 

(2) อลัอินาบะฮฺ คือ การหวนกลบัคืนสู่อลัลอฮฺดว้ยการปฏิบติัในส่ิงท่ีพระองคท์รงใชแ้ละออกห่าง

จากส่ิงฝ่าฝืนท่ีพระองคท์รงหา้ม และพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “และพวกเจา้จงผินหนา้

หวนคืน” หมายถึง จงกลบัไป และพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “สู่พระเจา้ของพวกเจา้ และ

จงยอมจ านนต่อพระองค”์ หมายถึง พวกท่านจะตอ้งมอบกิจการงานทั้งหมดของท่านต่อพระองค ์

เพราะท่านคือบ่าวของพระองค ์และผูท่ี้เป็นบ่าวนั้นจ าเป็นจะตอ้งมอบตวัของเขาใหแ้ก่ผูเ้ป็นนาย 

ซ่ึงเจา้นายก็คืออลัลอฮฺ ดงัท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดก้ล่าววา่ “และเจา้นายนั้นก็คืออลัลอฮฺ” 

 

และหลกัฐานในเร่ืองการขอความคุม้ครอง(อลัอิสติอาซะฮฺ) ก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรง
ตรัสวา่ “(มุฮมัมดั)เจา้จงกล่าววา่ฉนัขอความคุม้ครองต่อพระเจา้แห่งรุ่งอรุณ”(อลัฟะลกั/1) 

และพระด ารัสท่ีทรงตรัสวา่ “(มุฮมัมดั)เจา้จงกล่าววา่ฉนัขอความคุม้ครองต่อพระเจา้แห่ง

มนุษยชาติ” (อนันาส/1)  (4) 

และหลกัฐานในเร่ืองการขอความช่วยเหลือใหพ้น้ภยั(อลัอิสติฆอษะฮฺ) ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอ

ฮฺทรงตรัสวา่ “จงร าลึกขณะท่ีพวกเจา้ขอความช่วยเหลือยามคบัขนัต่อพระเจา้ของพวกเจา้ แลว้

พระองคก็์ไดท้รงตอบสนองแก่พวกเจา้”(อลัอนัฟาล/9)   (5) 

และหลกัฐานในเร่ืองการเชือดพลี ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่  “จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั)

วา่ แทจ้ริงการละหมาดของฉนั การเชือดพลีของฉนั และการมีชีวติของฉนั และความตายของ

ฉนันั้นเพ่ืออลัลอฮฺพระเจา้แห่งทุกสรรพส่ิงเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น”(อลัอนัอาม/162)  

และหลกัฐานจากสุนนะฮฺ(แบบฉบบั)ของท่านนบีมุฮมัมดัไดร้ะบุวา่ “อลัลอฮฺทรงสาปแช่งผูใ้ด

ก็ตามท่ีเชือดพลีเพ่ือส่ิงอ่ืนหรือผูอ่ื้นนอกจากอลัลอฮฺ”   (6) 
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(3) อลัอิสติอานะฮฺ คือ การขอความช่วยเหลือ จากพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

“เฉพาะพระองคเ์ท่านั้นท่ีเราคารพบูชา และเฉพาะพระองคเ์ท่านั้นท่ีเราขอความ

ช่วยเหลือ” (อลัฟาติหะฮฺ/5) 

จากอายะฮฺน้ีอลัลอฮฺทรงใชส้ านวนท่ีบ่งบอกเป็นการเจาะจงวา่ การเคารพบูชา(อิบาดะฮฺ) 

และการขอความช่วยเหลือนั้น จะตอ้งขอจากอลัลอฮฺแต่เพียงพระองคเ์ดียวเท่านั้น 

 (4)อลัอิสติอาซะฮฺ คือ การขอความคุม้ครองใหร้อดพน้จากส่ิงท่ีไม่ชอบ หมายถึง "ฉนั

ขอพ่ึงพาและขอความคุม้ครอง" 

(5)อลัอิสติฆอษะฮฺ คือ การขอความช่วยเหลือใหร้อดพน้จากภยนัตราย และความ

หายนะ 

ซ่ึงการขอความช่วยเหลือ, การขอความคุม้ครอง, การขอความช่วยเหลือใหพ้น้ภยั และ

การขอความช่วยเหลือใหผู้ห้น่ึงไดรั้บสิทธิพิเศษ(อชัชะฟาอะฮฺ) ทั้งหมดน้ีสามารถขอ

จากผูอ่ื้นนอกเหนือจากอลัลอฮฺได ้แต่จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขส่ีขอ้ คือ ผูช่้วยเหลือ

จะตอ้งมีชีวติอยู,่ ผูช่้วยเหลือจะตอ้งอยูต่่อหนา้ผูข้อความช่วยเหลือ, ผูช่้วยเหลือจะตอ้งมี

ความสามารถในเร่ืองท่ีถูกขอใหช่้วย, ผูท่ี้ขอความช่วยเหลือจะตอ้งเช่ือมัน่วา่ผูท่ี้ให้

ความช่วยเหลือเป็นเพียงสาเหตุท่ีท าใหเ้ขาไดรั้บการช่วยเหลือดว้ยพระประสงคแ์ละการ

อนุมติัของอลัลอฮฺ มิใช่เพราะผูช่้วยเหลือคนนั้นมีความสามารถหรือมีพลงัอ านาจใน

การช่วยเหลือดว้ยตวัของเขาเอง 

 (6)การเชือดพลี คือ การปลิดชีวติดว้ยการหลัง่เลือดโดยมีรูปแบบและวธีิการโดยเฉพาะ 
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และหลกัฐานในเร่ืองการบน

บาน ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺ

ทรงตรัสวา่ “พวกเขาปฏิบติั

ตามค าสตัยส์าบาน และเกรง

กลวัต่อวนัหน่ึงท่ีความชัว่ร้าย

ของมนัจะกระจายไปทัว่”(อลั

อินซาน/7)  (1) 

 

 

การเชือดพลเีพ่ือ

อลัลอฮฺ 

 เช่นการเชือดพลี

เน่ืองในวาระวนัอี

ด้ิลอฎัฮา, การ

เชือดพลีเน่ืองจาก

ประกอบพิธีหจัญ,์ 

การเชือดพลีเพื่อ

ท าทานแก่คน

ยากจนโดยมุ่งหวงั

ผลบุญจากอลัลอฮฺ 

เป็นตน้ 

 

 

การเชือดพลทีี่

เป็นทีอ่นุญาต 

เช่น การเชือด

สตัวเ์พ่ือเล้ียง

ตอ้นรับแขก

ท่ีมาเยีย่มเยยีน 

หรือเชือดสตัว์

เพื่อคา้ขาย  

เป็นตน้ 

 

การเชือดพลี

เพ่ือส่ิงอ่ืน

นอกจากอลัลอฮฺ 

โดยเจตนาเพื่อ

เทิดทูนต่อส่ิง

นั้น เช่นการ

เชือดพลีเพื่อ

เซ่นไหวญิ้น, 

การเชือดพลี

เพื่อเทิดทูนคน

ตายในหลุมศพ 

ฯลฯ การเชือด

ในประเภทน้ีถือ

วา่เป็นการตั้ง

ภาคีต่ออลัลอฮฺ

(ชิริกใหญ่) 

 

 หมายเหต ุในต ารากิตาบุตเตาฮีด ของชยัคฺมุฮมัมดั บุตรของ อบัดุลวะฮาบ มีรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในเร่ืองการเชือดพลี หากท่านสนใจสามารถอ่านเพ่ิมเติมได ้
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ค านิยามความหมายของค าว่าการบนบาน(อนันัซรฺ) 

ความหมายทางบทบัญญตัศิาสนา 

หมายถึง การท่ีมุกลัลฟั(มุสลิมผูเ้ขา้ข่าย

ตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัต่างๆของ

อิสลาม)คนหน่ึงท าการตั้งขอ้ผกูมดัใหแ้ก่

ตนเอง ในเร่ืองหน่ึงท่ีศาสนาไม่ไดบ้งัคบั

ใชแ้ก่เขา 

ความหมายเดมิทางภาษา 

หมายถึง พนัธะ หรือ ขอ้บงัคบั 

 

ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีไดก้ล่าวถึงอิบาดะฮฺต่างๆเหล่าน้ีในต าราเล่มน้ี โดยมิไดมี้เป้าหมายเพ่ือบอกวา่อิ

บาดะฮฺท่ีท่านกล่าวมาในต าราเล่มน้ีคืออิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺทั้ งหมด แต่มีเป้าหมายเพ่ือยกมาเป็น

ตวัอยา่งใหท้ราบเท่านั้น เพราะวา่ในความเป็นจริงแลว้ ยงัมีอิบาดะฮฺอีกมากมายท่ีไม่ไดถู้กกล่าวถึงใน

ต าราเล่มน้ี ดงัเช่นท่ีท่านผูเ้รียบเรียงไดก้ล่าวว่า “และผูใ้ดก็ตามท่ีกระท าอิบาดะฮฺต่างๆเหล่าน้ี(ท่ีถูก

กล่าวถึงในต าราเล่มน้ี) หรืออบิาดะฮฺอ่ืนๆนอกเหนือจากนีเ้พ่ือส่ิงอ่ืนนอกจากอลัลอฮฺ แน่แทเ้ขาไดต้ั้ง

ภาคี(ท าชิริก)ต่ออลัลอฮฺแลว้” 

 

 หมายเหต ุ การบนบานนั้นมีหลายประเภท และมีเง่ือนไขรวมทั้งค่าปรับต่างๆ หากท่านสนใจ

สามารถอ่านเพ่ิมเติมไดจ้ากต ารากิตาบุตเตาฮีด ของชยัคฺมุฮมัมดั บุตรของ อบัดุลวะฮาบ 

ชนิดต่างๆของการบนบาน ได้แก่ 

การบนบานเพ่ืออลัลอฮฺ การบนบานเพ่ือส่ิงอ่ืน

นอกเหนือจากอลัลอฮฺ 
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รากฐานประการทีส่อง  คือ การทีบ่่าว

รู้จกัศาสนาอสิลามพร้อมกบัหลกัฐาน

อ้างองิ 

(อิสลาม) ก็คือ การยอมจ านนศิโรราบ

ต่ออลัลอฮฺดว้ยการใหเ้อกภาพต่อ

พระองค ์และนอ้มรับต่อพระองคด์ว้ย

การเคารพภกัดี และปลีกตวัออกห่างจาก

การตั้งภาคีต่อพระองค ์และออกห่างจาก

ผูต้ ั้งภาคีต่อพระองค ์

ซ่ึงศาสนาอิสลามนั้น มีสามระดบัขั้น

ดว้ยกนั คือ อลัอิสลาม(หลกัศาสนา), อลั

อีมาน(หลกัศรัทธา), อลัเอียะหฺซาน(หลกั

คุณธรรม) โดยทุกๆระดบัขั้นนั้นมี

องคป์ระกอบหลกั(รุก่น)อยู ่

ระดบัขั้นท่ีหน่ึง คือ อลัอิสลาม(1) ซ่ึงอลั

อิสลามมีองคป์ระกอบหลกัอยูห่า้

ประการ คือ 

การปฏิญาณตนวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ี

คู่ควรต่อการเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริง

นอกจากอลัลอฮฺ(2) และแทจ้ริงท่านนบี

มุฮมัมดัคือศาสนทูตของอลัลอฮฺ, การ

ด ารงละหมาด, การจ่ายซะกาต, การถือ

ศีลอดในเดือนรอมฎอน, การประกอบ

พิธีหจัญ ์ณ บยัตุลลอฮฺ 

 

(1) ผูเ้รียบเรียงไดก้ล่าวถึงรากฐานส าคญัประการท่ี

สอง คือ การท่ีบ่าวรู้จกัศาสนาของเขา(อลัอิสลาม) 

โดยท่านผูเ้รียบเรียงไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการกล่าวถึงค า

นิยามความหมายของค าวา่ อลัอิสลาม โดยไดก้ล่าววา่ 

อลัอิสลาม
(หลกั
ศาสนา) 

อลัเอียะหฺ
ซาน(หลกั
คุณธรรม) 

อลัอีมาน
(หลกั
ศรัทธา) 

(2) องคป์ระกอบหลกั(รุก่น)ของอลัอิสลามมีทั้งหมด หา้

ประการดว้ยกนั ซ่ึงประการแรก ก็คือการปฏิญาณยนืยนัตน

(อชัชะฮาดะฮฺ) 

ค านิยามความหมายของค าวา่อลัอิสลามในท่ีน้ี หมายถึง 

การท่ีท่านมอบถวายกิจการงานทั้งหมดของท่านให้แก่

อลัลอฮฺ เน่ืองจากวา่ท่านคือบ่าวของพระองค ์และผูเ้ป็น

บ่าวจ าเป็นจะตอ้งมอบถวายชีวิตของเขาให้แก่ผูเ้ป็น

นาย ซ่ึงผูเ้ป็นเจา้นายก็คืออลัลอฮฺ ดงัท่ีท่านนบีมุฮมัมดั

ไดก้ล่าวไวว้า่ “ผูเ้ป็นเจา้นายนั้นก็คืออลัลอฮฺ” 

อลัอสิลาม ก็คือ “การยอมจ านนศิโรราบต่ออลัลอฮฺ 

และนอ้มรับต่อพระองคด์ว้ยการท าความเคารพ

ภกัดี และปลีกตวัออกจากการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ 

และออกห่างจากผูต้ ั้งภาคีต่อพระองค”์ 

จากนั้นผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีก็ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ศาสนา

อิสลามแบ่งออกเป็นสามระดบัขั้นดว้ยกนั ก็คือ 
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และหลกัฐานในเร่ืองการปฏิญาณยนืยนัตน(อชัชะฮาดะฮฺ)นั้น ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

“อลัลอฮฺทรงยนืยนัวา่ แทจ้ริงไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีคู่ควรต่อการเคารพบูชานอกจากพระองคเ์ท่านั้น 

และมลาอิกะฮฺ และผูมี้ความรู้ท่ีด ารงไวซ่ึ้งความยติุธรรมนั้น ก็ตา่งยนืยนัดว้ยวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ี

คู่ควรต่อการเคารพบูชานอกจากพระองคผ์ูท้รงเดชานุภาพ ผูท้รงปรีชาญาณเท่านั้น” (อาละอิมรอน/

18) 

และความหมายของค ากล่าวปฏิญาณยนืยนัตนนั้นก็คือ“ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีถูกเคารพบูชาอยา่ง

แทจ้ริงนอกจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น” 

ค าวา่ “ไม่มีพระเจา้” เป็นการปฏิเสธพระเจา้ทั้งหมดท่ีถูกกราบไหวน้อกเหนือจากอลัลอฮฺ 

ค าวา่ “นอกจากอลัลอฮฺ” เป็นการยนืยนัวา่การเคารพบูชาทั้งหมดนั้นจะตอ้งกระท าเพ่ืออลัลอฮฺเพียง

องคเ์ดียวเท่านั้น โดยไม่มีภาคีอ่ืนใดมาเทียบเคียงหรือควบคู่ร่วมกบัพระองคท์ั้งในดา้นการเคารพบูชา

และในดา้นพลงัอ านาจและกรรมสิทธ์ิในการครอบครองทุกสรรพส่ิงทั้งหมด 

และค าอธิบายส าหรับความหมายของการปฏิญาณยนืยนัตน(อชัชะฮาดะฮฺ)นั้น ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอ

ฮฺทรงตรัสวา่ “และจงร าลึกถึงเม่ืออิบรอฮีมไดก้ล่าวแก่บิดาของเขา และหมู่ชนของเขาวา่ แทจ้ริงฉนั

ขอปลีกตวัจากส่ิงท่ีพวกท่านเคารพภกัดี นอกจาก(อลัลอฮฺ)ผูซ่ึ้งทรงบงัเกิดฉนัเท่านั้น เพราะแทจ้ริง

พระองคจ์ะทรงช้ีน าทางท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่ฉนั และเขา(อิบรอฮีม)ไดท้ าใหค้  ากล่าว(ชะฮาดะฮฺ) คงอยู่

ต่อไปในลูกหลานของเขา เพ่ือวา่พวกเขาจะไดก้ลบัมาส านึกผิด” (อซัซุครุฟ/26-28)  (1) 

(1) ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีไดก้ล่าวถึงหลกัฐานในเร่ืองการปฏิญาณยนืยนัตนวา่ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ี

คู่ควรต่อการเคารพบูชาอย่างแทจ้ริงนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น แลว้ท่านก็ไดอ้ธิบาย

ความหมายของค าปฏิญาณตนน้ีไวว้่า “ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีถูกเคารพบูชาอย่างแท้จริงนอกจาก

อลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น” 
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การปฏิเสธ ก็คือ ค ากล่าววา่ “ไม่มีพระเจา้อ่ืนใด” 

การยนืยนั ก็คือ ค ากล่าววา่ “นอกจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น” 

ซ่ึงส านวนค าปฏิญาณน้ี เป็นส านวนท่ีบ่งบอกถึงการเจาะจงและการยืนยนั ก็คือ ค าปฏิญาณน้ีได้

เจาะจงและยืนยนัว่าการอิบาดะฮฺ(เคารพบูชา)ทั้งหมดทุกอย่างนั้น เพ่ืออลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียว

เท่านั้น และไดป้ฏิเสธการท าอิบาดะฮฺทั้งหมดต่อส่ิงอ่ืนและผูอ่ื้นนอกเหนือจากอลัลอฮฺ 

ดว้ยเหตุน้ีผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีจึงไดก้ล่าววา่ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีถือวา่เป็นค าอธิบายส าหรับค า

ปฏิญาณตนน้ี ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และจงร าลึกถึงเม่ืออิบรอฮีมไดก้ล่าวแก่บิดาของ

เขา และหมู่ชนของเขาวา่ แทจ้ริงฉนัขอปลีกตวัจากส่ิงท่ีพวกท่านเคารพภกัดี นอกจาก(อลัลอฮฺ)ผูซ่ึ้ง

ทรงสร้างฉนัเท่านั้น” (อซัซุครุฟ/26-27) 

ซ่ึงค าวา่ “แทจ้ริงฉนัขอปลีกตวัจากส่ิงท่ีพวกท่านเคารพภกัดี” หมายถึง ความหมายของค าวา่ ไม่มี

พระเจา้อ่ืนใด (ลาอิลาฮะ) 

และค าวา่ “นอกจาก(อลัลอฮฺ)ผูซ่ึ้งทรงสร้างฉนัเท่านั้น” หมายถึง ความหมายของค าวา่ นอก

จากอลัลอฮฺ (อิลลั้ลลอฮฺ)  

 

 

 

การปฏิเสธ การยืนยนั 

ดังน้ันค าปฏิญาณยืนยันตนน้ันจะต้องประมวลและรวมสองส่ิงไว้ด้วยกันกคื็อ 
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เราก็จะกล่าวตอบไปวา่ ค  ากล่าวของท่านน้ีไม่

ถูกตอ้ง เพราะค ากล่าวน้ียงัไม่ถูกตอ้งเพียงพอ 

จนกวา่จะเพ่ิมค าวา่ “อยา่งแทจ้ริง”เขา้ไปดว้ย  ซ่ึง

ค าวา่ “อยา่งแทจ้ริง”ถือเป็นส านวนท่ียนืยนัถึง

การปฏิเสธพระเจา้ท่ีถูกเคารพบูชาทั้งหมด

นอกจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว และยงัเป็นการ

ยนืยนัอีกวา่ ไม่มีผูใ้ดท่ีถูกเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริง

นอกจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น 

และพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “จง

กล่าวเถิด(มุฮมัมดั)วา่ บรรดาชาวคมัภีร์

(ยวิและคริสต)์เอ๋ย พวกท่านจงมายงั

ถอ้ยค าๆหน่ึงซ่ึงเท่าเทียมกนัระหวา่งเรา

และพวกท่าน คือวา่เราจะไม่เคารพบูชา

พระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเท่านั้น 

และพวกเราจะไม่น าส่ิงหน่ึงส่ิงใดมาตั้ง

เป็นภาคีกบัพระองค ์และพวกเราส่วน

หน่ึงก็จะไม่ยดึเอาพวกเราอีกส่วนหน่ึง

มาเป็นพระเจา้นอกเหนือจากอลัลอฮฺ 

แลว้หากวา่พวกเขา(ชาวคมัภีร์)ผนิหลงั

ให ้ก็จงกล่าววา่ พวกท่านจงเป็นพยาน

ยนืยนัดว้ยวา่ แทจ้ริงพวกเรานั้นคือผู ้

นอ้มรับ(มุสลิม)” (อาละอิมรอน/64 )

(1) 

(1)พระด ารัสในอายะฮฺน้ี มีหลกัฐานยนืยนั

วา่ การรวมทุกศาสนาเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นหน่ึง

เดียวกนันั้นเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 และหากมผู้ีกล่าวว่า ความหมายของค าปฏิญาณตนที่

กล่าวว่า"ไม่มพีระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ"นั้น

หมายถึง ไม่มผู้ีใดทีถู่กเคารพบูชานอกจากอลัลอฮฺใช่

หรือไม่? 

 และหากมผู้ีกล่าวว่าค าว่า"ไม่มพีระเจ้าอ่ืนใด

นอกจากอลัลอฮฺ" นั้นหมายถึง "ไม่มพีระผู้สร้างผู้

ทรงดูแลทุกสรรพส่ิง(ร็อบ)นอกจากอลัลอฮฺ"ใช่

หรือไม่? 

เราก็จะกล่าวตอบไปวา่ ค  ากล่าวน้ีถูกตอ้ง แต่ไม่

ตรงประเด็น เพราะค ากล่าวน้ีไม่ใช่ค าอธิบายท่ี

ถูกตอ้งตรงประเดน็ส าหรับค าวา่ ไม่มีพระเจา้อ่ืน

ใดท่ีนอกจากอลัลอฮฺ เน่ืองจากค ากล่าวน้ี(ไม่มีพระ

ผูส้ร้างผูท้รงดูแลทุกสรรพส่ิง(ร็อบ)นอกจากอลัลอ

ฮฺ)บ่งบอกถึงการยนืยนัใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺใน

ดา้นการทรงสร้างและบริหารดูแลทุกสรรพส่ิง(เตา

ฮีดอรัรุบูบียะฮฺ) ซ่ึงบรรดาผูป้ฏิเสธอิสลามต่างก็

ยนืยนัยอมรับในเตาฮีดประเภทน้ี แต่ทวา่ก็ยงัไม่

เพียงพอท่ีจะท าใหเ้ขาเป็นมุสลิม ผูเ้ขา้รับอิสลาม 
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และหลกัฐานในเร่ืองการปฏิญาณตน

วา่แทจ้ริงท่านนบีมุฮมัมดันั้นเป็นร่อ

ซูล(ศาสนาทูต)ของอลัลอฮฺ ก็คือพระ

ด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "แทจ้ริงมี

ร่อซูล(ศาสนทูต)คนหน่ึงจากพวกเจา้

เองไดม้าหาพวกเจา้แลว้ เป็นท่ีล าบาก

ใจแก่เขาในส่ิงท่ีพวกเจา้ไดรั้บความ

ทุกขย์าก เป็นผูห่้วงใยในพวกเจา้ เป็น

ผูเ้มตตา ผูก้รุณาสงสารต่อบรรดาผู ้

ศรัทธา"(อตัเตาบะฮฺ/128)  (1) 

และความหมายของการปฏิญาณตน

วา่แทจ้ริงท่านนบีมุฮมัมดันั้นเป็นศา

สนทูตของอลัลอฮฺก็คือ เช่ือฟังท่านใน

ส่ิงท่ีท่านสัง่ใช ้และเช่ือมัน่ในส่ิงท่ี

ท่านบอก และออกห่างจากส่ิงท่ีท่าน

หา้มและตกัเตือน และจะตอ้งไม่

กระท าอิบาดะฮฺ(การเคารพบูชา)ใด

ต่ออลัลอฮฺนอกจากวา่จะมีบทบญัญติั

ศาสนาท่ีท่านนบีสัง่ใชใ้หก้ระท า

เท่านั้น (2) 

 

(1) ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีไดก้ล่าวถึงพระด ารัส

ท่ีเป็นหลกัฐานในเร่ืองการปฏิญาณตนวา่

แทจ้ริงท่านนบีมุฮมัมดันั้นเป็นศาสนทูต

ของอลัลอฮฺ ซ่ึงในพระด ารัสนั้น อลัลอฮฺไดท้รง

ใชส้ านวนการย  ้าเนน้ถึงสามอยา่งดว้ยกนัคือ 

การสาบาน, อกัษรลาม(บ่งบอกถึงการเนน้ย  ้า) 

และค าวา่ก็อด(แปลวา่ แน่แท ้บ่งบอกถึงการ

เนน้ย  ้าเช่นกนั) 

(2) ผูเ้รียบเรียงไดช้ี้แจงใหท้ราบถึงความหมาย

ของค าปฏิญาณตนวา่แทจ้ริงท่านนบีมุฮมัมดั

นั้นเป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ และไดบ้อกวา่

การรู้ความหมายของค าปฏิญาณน้ีเป็นส่ิงท่ี

จ าเป็นเพราะจะช่วยท าใหมุ้สลิมทั้งชายและ

หญิงบรรลุถึงเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของค าปฏิญาณ

น้ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงความหมายของค า

ปฏิญาณน้ีก็คือเช่ือฟังท่านร่อซูลฯ(ศาสนทูต)

ในส่ิงท่ีท่านสัง่ใช,้ เช่ือมัน่ในส่ิงท่ีท่านบอก, 

ออกห่างจากส่ิงท่ีท่านหา้มปรามและตกัเตือน

ใหอ้อกห่าง, และจะตอ้งไม่กระท าอิบาดะฮฺ

(การเคารพบูชา)ใดๆต่ออลัลอฮฺนอกจากวา่จะมี

บทบญัญติัศาสนาท่ีท่านนบีสัง่ใชแ้ละช้ีแจงให้

กระท าเท่านั้น 
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เราจะตอ้งเช่ือ

ฟังท่านในทุกๆ

ส่ิงท่ีท่านสัง่ 

เพราะท่านคือผู ้

เผยแผค่  าสัง่ใช้

ท่ีมาจากอลัลอฮฺ 

 

เราจะตอ้ง

เช่ือมัน่ในส่ิงท่ี

ท่านบอก เพราะ

ท่านคือผู ้

ซ่ือสตัยแ์ละเป็น

ท่ีไวว้างใจ 

 

 

เราจะตอ้งออก

ห่างจากจากทุก

ส่ิงท่ีท่านหา้ม

ปรามและเตือน

ใหอ้อกห่าง 

โดยใหส่ิ้งท่ี

ท่านนบีหา้มอยู่

คนละฝ่ังกบัตวั

ของท่าน 

 

 

เราจะตอ้งไม่

กระท าอิบาดะฮฺ

(การเคารพบูชา)

ใดๆต่ออลั

ลอฮฺนอกจากส่ิง

ท่ีท่านนบีน ามา

เผยแผเ่ท่านั้น 

ขอ้ความน้ีถือ

เป็นการโตต้อบ

กบัพวกบิดอะฮฺ

(ผูก้ระท า

ศาสนกิจในส่ิง

ท่ีไม่มีค าสอน

จากบทบญัญติั

อิสลาม) 
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และหลกัฐานในเร่ืองการละหมาด, การจ่ายซะกาต และค าอธิบายของหลกัเตาฮีดนั้น ก็คือ

พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "และพวกเขามิไดถู้กสัง่ใชใ้หก้ระท าส่ิงใดนอกจากเพื่อ

เคารพบูชาต่ออลัลอฮฺ โดยเป็นผูมี้ความบริสุทธ์ิใจในการเคารพบูชาพระองค ์เป็นผูอ้ยูใ่น

แนวทางท่ีเท่ียงตรง และด ารงการละหมาด และจ่ายซะกาต และนัน่แหละคือศาสนาอนัเท่ียง

ธรรม"(อลับยัยนิะฮฺ/5)  (1) 

และหลกัฐานในเร่ืองการถือศีลอดนั้น ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "บรรดาผูศ้รัทธา

เอ๋ย การถือศีลอดนั้นไดถู้กก าหนดแก่พวกเจา้แลว้ เช่นเดียวกบัท่ีไดถู้กก าหนดแก่บรรดาชน

ก่อนหนา้พวกเจา้มาแลว้ เพ่ือวา่พวกเจา้จะไดย้  าเกรง" (อลับะก่อเราะฮฺ/183)   (2) 

และหลกัฐานในเร่ืองการประกอบพิธีหจัญน์ั้น ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "และ

สิทธิของอลัลอฮฺท่ีอยูเ่หนือมนุษยน์ั้นก็คือการมุ่งไป(ประกอบพิธีฮจัย)์ยงับา้นหลงันั้น

(กะอฺบะฮฺ)แก่ผูท่ี้มีความสามารถหาหนทางไปยงับา้นหลงันั้น(กะอฺบะฮฺ)ได ้และผูใ้ดปฏิเสธ 

แทจ้ริงอลัลอฮฺไม่ทรงพ่ึงประชาชาติทั้งหลาย" (อาละอิมรอน/97)   (3) 

 

(1) องค์ประกอบหลกั(รุก่น)ประการทีส่อง ก็คือ การละหมาด 

การละหมาด คือ ศาสนกิจอยา่งหน่ึงท่ีกระท าเพ่ือเคารพบูชาอลัลอฮฺ โดยมีท่าทางและค าพดูท่ีมี
รูปแบบเฉพาะ โดยเร่ิมดว้ยการกล่าวตกับีร(กล่าววา่อลัลอฮฺ อกับรฺั) และจบดว้ยการใหส้ลาม
(กล่าววา่ อสัลามุอลยักมุ วะเราะหฺมะตุล้ลอฮฺ) และการละหมาดถือเป็นเสาหลกัของศาสนา และ
ท่านนบีไดรั้บบทบญัญติัค าสัง่การละหมาดจากอลัลอฮฺโดยตรง ขณะท่ีท่านข้ึนไปพบอลัลอฮฺบน
ฟากฟ้า 

องค์ประกอบหลกั(รุก่น)ประการทีส่าม ก็คือ การจ่ายซะกาต 

การจ่ายซะกาต ความหมายเดมิในทางภาษา คือ การท าใหง้อกเงย เจริญเติบโต และการช าระให้
สะอาดบริสุทธ์ิ 

ซ่ึงซะกาตนั้นมีสองประเภทคือ ซะกาตท่ีเป็นวตัถุทัว่ไป และซะกาตท่ีเป็นทรัพยสิ์น 
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 (2) องค์ประกอบหลกั(รุก่น)ประการทีส่ี่ ก็คือ การถือศีลอด 

การถือศีลอด ความหมายเดมิในทางภาษา คือ การงดเวน้, การระงบั 

ความหมายในทางศาสนบญัญัต ิคือ ศาสนกิจอยา่งหน่ึงท่ีกระท าเพ่ือเคารพบูชาอลัลอฮฺ ดว้ยการงดเวน้
จากส่ิงต่างๆท่ีท าใหเ้สียศีลอดควบคู่ไปกบัเจตนาท่ีตั้งใจจะถือศีลอด โดยเร่ิมตั้งแต่รุ่งอรุณไปจนกระทัง่
ดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า   

และการถือศีลอดนั้น นบัวา่เป็นหน่ึงในอิบาดะฮฺ(ศาสนกิจ)ท่ีประเสริฐสุด เน่ืองจากวา่ประมวลไวด้ว้ย
ความอดทนสามประเภท และยิง่ไปกวา่นั้นอลัลอฮฺยงัทรงอา้งอิงตวัของพระองคเ์องในการตอบแทนผล
บุญใหแ้ก่ผูถื้อศีลอดเป็นการเฉพาะอีกดว้ย 

(3) องค์ประกอบหลกั(รุก่น)ประการทีห้่า ก็คือ การประกอบพิธีหจัญ ์

การประกอบพิธีหจัย ์ความหมายเดมิในทางภาษา คือ การมุ่งหนา้ 

ความหมายในทางศาสนบญัญัต ิคือ ศาสนกิจอยา่งหน่ึงท่ีกระท าเพ่ือเคารพบูชาอลัลอฮฺ โดยมีการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆตามท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดใ้หแ้บบอยา่งและแนวทางไว ้

ซ่ึงการประกอบพิธีหจัญน์ั้นเป็นศาสนกิจภาคบงัคบัแก่มุสลิมทุกคนท่ีจะตอ้งกระท าคร้ังหน่ึงในชีวติ 

ระดบัทีส่อง หลกัอีมาน(หลกัศรัทธา) นั้นมีเจด็สิบกวา่แขนง ซ่ึงอีมานระดบัสูงสุดนั้นคือ ค ากล่าววา่ 

ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีคู่ควรต่อการเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริงนอกจากอลัลอฮฺ และระดบัท่ีต ่าท่ีสุด คือการ

ขจดัส่ิงอนัตรายออกจากทางสญัจร และความละอายนั้นถือเป็นแขนงหน่ึงของความศรัทธา 

และองค์ประกอบหลกั(รุก่น)ของการอมีาน(หลกัศรัทธา)นั้น มหีกประการ คือ 

การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ, มลาอิกะฮฺของพระองค,์ บรรดาคมัภีร์ของพระองค,์ บรรดาศาสนทูตของ

พระองค,์ วนัส้ินโลก, กฎก าหนดสภาวการณ์ทั้งดีและไม่ดี 

และหลกัฐานในเร่ืององคป์ระกอบหลกัของการศรัทธา(รุก่นอีมาน)ทั้งหกน้ี ก็คือ พระด ารัสท่ีอลัลอฮฺ

ทรงตรัสวา่ "หาใช่คุณธรรมไม่ การท่ีพวกเจา้ผินหนา้ของพวกเจา้ไปทางทิศตะวนัออกและทิศ

ตะวนัตก แต่ทวา่คุณธรรมนั้นคือผูท่ี้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ และวนัปรโลก และศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ ต่อ

บรรดาคมัภีร์ และนบีทั้งหลาย"(อลับะก่อเราะฮฺ/177) 

และหลกัฐานของกฎก าหนดสภาวการณ์ ก็คือ พระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "แทจ้ริงทุกสรรพส่ิง

นั้น เราสร้างมนัตามสดัส่วน(ตามการก าหนดกฎสภาวการณ์)" (อลัก่อมรั/49) 



      

                                                                                                            

 

๔๓ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับขั้นทีส่อง ความศรัทธา(อมีาน) 

ความศรัทธา(อีมาน) ความหมายเดมิในทางภาษา คือ การยนืยนั 

ความหมายทางศาสนบัญญัต ิคือ ๑.การกล่าวค าพูดด้วยลิน้, ๒.การเช่ือมัน่ด้วยหัวใจ, และ๓.การ
ปฏิบัตด้ิวยร่างกายและจติใจ, 4. มกีารเพิม่พูนด้วยการเคารพภักด(ีดว้ยการท าความดี) และ ๕.
ลดลงด้วยการฝ่าฝืน(ดว้ยการท าความชัว่) 

ดงันั้น การอีมาน(ศรัทธา)ในทางศาสนบญัญติั จะตอ้งประกอบไปดว้ยหา้ส่ิงท่ีไดก้ล่าวไป หากวา่
มีส่ิงใดในหา้ส่ิงขาดตกบกพร่องไปถือวา่ การอีมาน(ศรัทธา)นั้นไม่ถูกตอ้งตามแนวทางของอะฮฺ
ลุสสุนนะฮฺวั้ลญะมาอะฮฺ 

และหลกัฐานยนืยนัส าหรับหา้ส่ิงของการอีมาน(ศรัทธา)นั้น ก็คือ 

หะดีษท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดก้ล่าววา่ “แขนงท่ีสูงสุดนั้น คือ ค ากล่าววา่ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีคู่ควร
ต่อการเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริงนอกจากอลัลอฮฺ” ประโยคน้ีคือหลกัฐานส าหรับส่ิงแรก(การกล่าว
ค าพดูดว้ยล้ิน) 

และหะดีษท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดก้ล่าววา่ “และระดบัท่ีต ่าท่ีสุด คือการขจดัส่ิงอนัตรายออกจากทาง
สญัจร” ประโยคน้ีคือหลกัฐานส าหรับส่ิงท่ีสอง(การกระท าดว้ยร่างกายและจิตใจ) 

และหะดีษท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดก้ล่าววา่”และความละอายนั้นถือเป็นแขนงหน่ึงของความศรัทธา” 
ประโยคน้ีคือหลกัฐานส าหรับส่ิงท่ีสาม(การเช่ือมัน่ดว้ยหวัใจ) 

และจากพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "มีใครบา้งในพวกท่านท่ีบทน้ีท าใหค้วามศรัทธาเขา
เพ่ิมข้ึน" (อตัเตาบะฮฺ /124) 

พระด ารัสน้ีคือหลกัฐานส าหรับส่ิงท่ีส่ีและหา้ คือการอีมาน(ศรัทธา)นั้นมีเพ่ิมและเม่ือมีเพ่ิมก็

แปลวา่ตอ้งมีลดเช่นกนั จากหะดีษบทหน่ึงท่ีระบุวา่การอีมาน(ศรัทธา)นั้นมีการลดลง คือ “ฉนัไม่

เคยเห็นหญิงท่ีมีความบกพร่องในทางสติปัญญาและศาสนามาก่อน” จากหะดีษน้ีเป็นหลกัฐานบ่ง

บอกวา่ศาสนาของคนๆหน่ึง(ซ่ึงรวมถึงอีมาน)มีการลดลง หรือบกพร่อง 
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การ
ศรัทธาต่อ
บรรดาศา
สนทูต 

การศรัทธา
ต่อก าหนด
สภาวการ
ณ์(ก่อดรั)
ทั้งดีและ
ไม่ดี 

 

การ
ศรัทธา
ต่อมลาอิ
กะฮฺ 

การ
ศรัทธา

ต่ออลัลอฮฺ 

 

การ
ศรัทธาต่อ
บรรดา
คมัภีร์ 

 

 

การ
ศรัทธาต่อ
วนัส้ินโลก 
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การศรัทธาต่อ
หลกัการให้

เอกภาพต่ออลัลอฮฺ
ในดา้นการทรง
สร้าง บริหารดูแล
ทุกสรรพส่ิง(เตา
ฮีดอรัรุบูบียะฮฺ) 

การศรัทธาต่อ
หลกัการใหเ้อกภาพ
ต่ออลัลอฮฺในดา้น
การเคารพบูชาต่อ
พระองค(์เตาฮีดอลั

อุลูฮียะฮฺ) 

การศรัทธาต่อ
หลกัการใหเ้อกภาพ
ต่ออลัลอฮฺในดา้น
พระนามและ
คุณลกัษณะของ
พระองค(์เตา

ฮีดอลัอสัมาอฺวศั
ศิฟาต) 

การศรัทธา

วา่อลัลอฮฺทรงมีอยู่

จริงโดยพิสูจน์

ยนืยนัไดจ้ากส่ี

ช่องทางดงัน้ี 

 

ในทางศาสน

บญัญติั  

โดยท่านอิบนุล
ก็อยยมิไดก้ล่าววา่ 
ไม่มีพระด ารัสใน
ของอลัลอฮฺในอลักุ
รอาน นอกเสียจาก
วา่ พระด ารัสนั้นจะ
เป็นหลกัฐานยนืยนั
ถึงการใหเ้อกภาพ
ต่ออลัลอฮฺ(พระเจา้
ผูท้รงคู่ควรต่อการ
เคารพบูชาอยา่ง

แทจ้ริง) 

 

ในทางสติปัญญา 

โดยสติปัญญานั้น

ยนืยนัวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้

ส่ิงต่างๆจะถูกสร้าง

ข้ึนมาโดยไม่มีผูส้ร้าง 

ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

"หรือวา่พวกเขาถูก

สร้างข้ึนมาโดย

ปราศจากส่ิงใด(ไม่มี

ผูส้ร้าง) หรือวา่พวกเขา

สร้างตวัของพวกเขา

ข้ึนมาเอง" (อฏัฏูรฺ/

35) 

 

ในทางประสาท
สมัผสั 

 โดยประสาท
สมัผสันั้นยนืยนัวา่ 
เม่ือถึงภาวะคบัขนั 
หรือสถานการณ์ท่ี
ยากล าบาก มนุษย์
จะยกมือทั้งสอง
ของเขาข้ึนมาเพ่ือ
วงิวอนขอจาก

ฟากฟ้า แลว้กล่าว
วา่ "พระเจา้ครับ 
ไดโ้ปรดขจดัความ
เดือดร้อนและภยั
พิบติัน้ีใหห้มดไป

ดว้ยเถิด" 

 

ในทางธรรมชาติ 

โดยธรรมชาตินั้น

ยนืยนัวา่ เด็กทารก

ทุกคนนั้นเกิดมาใน

ธรรมชาติอนั

บริสุทธ์ิ แต่ผูท่ี้

เปล่ียนแปลงใหเ้ขา

หลงผิดก็คือพอ่แม่

ของเขา โดยเปล่ียน

ใหเ้ขาเป็นผูย้ดึมัน่

ในศาสนายวิและ

คริสต ์หรือพวก

บูชาไฟ 
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มลาอิกะฮฺ คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีเร้นลบัชนิดหน่ึง ท่ีอลัลอฮฺทรงสร้างข้ึนมาจากแสงรัศมี ถูกสร้างให้มี

ความจงรักภกัดีอยา่งเคร่งครัดโดยไม่มีการฝ่าฝืนใดๆต่ออลัลอฮฺ มีวิญญาณ ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

"วญิญาณบริสุทธ์ิ"(อนันะหฺล/์102 )(หมายถึงหวัหนา้มลาอิกะฮฺท่ีมีช่ือวา่ญิบรีล)และมลาอิกะฮฺนั้น

มีเรือนร่าง ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "(อลัลอฮฺ)พระผูท้รงแต่งตั้งมลาอิกะฮฺให้เป็นผูน้ าข่าว (มลาอิ

กะฮฺ)ผูมี้ปีกสอง, สาม และส่ี ทรงเพ่ิมในการสร้างตามท่ีพระองค์ทรงประสงค"์ (ฟาฏิร/1) และม

ลาอิกะฮฺนั้นมีสติปัญญาและหวัใจ ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "จนกระทัง่ความหวาดกลวัไดค้ลายออก

จากจิตใจของพวกเขา(มลาอิกะฮฺและบรรดานบี) พวกเขากล่าวว่า พระเจา้ของพวกท่านตรัสว่า

อะไรนะ" (สะบะอฺ/23)  

และพวกเราศรัทธาต่อการมีอยูข่องมลาอิกะฮฺ และศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺท่ีอลัลอฮฺทรงเอ่ยนาม

ของพวกเขาใหเ้ราไดรู้้จกั เช่น ญิบรีล, มีกาอีล, อิสรอฟีล และศรัทธาวา่พวกเขามีคุณลกัษณะตามท่ี

อลัลอฮฺไดท้รงบอกใหรู้้ ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอลัลอฮฺในส่ิงท่ีพระองคท์รง

สัง่ใชแ้ก่พวกเขา และพวกเขาจะปฏิบติัตามท่ีถูกสัง่ใช"้ (อตัตะหฺรีม/6)  และศรัทธาวา่พวกเขามี

หนา้ท่ีและภารกิจตามท่ีอลัลอฮฺไดท้รงบอกใหรู้้ เช่น มลาอิกะฮฺท่ีแบกบลัลงักข์องอลัลอฮฺ, รวมถึง

ศรัทธาต่อเร่ืองราวทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวกเขาทั้งทั้งแบบคร่าวๆและแบบละเอียด 
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พวกเรา(มุสลิม)นั้นจ าเป็นจะตอ้งศรัทธาวา่บรรดาคมัภีร์ของอลัลอฮฺนั้นเป็นพระด ารัส

ของอลัลอฮฺจริงๆ(หะกีเกาะฮฺ) มิใช่เป็นค าแฝงท่ีมีความหมายอ่ืน(มะญาซ) และบรรดา

คมัภีร์ของพระองคน์ั้นถูกประทานลงมา มิใช่ส่ิงถูกสร้าง(มคัลูก) และแทจ้ริงอลัลอฮฺทรง

ประทานคมัภีร์ลงมาใหก้บัศาสนทูตทุกๆท่าน ท่านละหน่ึงเล่ม และเราศรัทธาต่อบรรดา

คมัภร์ัของพระองค ์และศรัทธาตามท่ีอลัลอฮฺไดท้รงบอกใหเ้ราทราบ ทั้งช่ือต่างๆของ

บรรดาคมัภีร์ และเน้ือหาของคมัภีร์ และบทบญัญติัขอ้ตดัสินต่างๆในคมัภีร์ทั้งแบบ

คร่าวๆและแบบละเอียดในส่วนท่ียงัไม่ถูกยกเลิก และเราศรัทธาวา่อลักรุอานนั้นคือ

คมัภีร์ท่ีมายกเลิกคมัภีร์ท่ีมาก่อนหนา้อลักรุอานทั้งหมด ไดแ้ก่ คมัภีร์เตารอต, คมัภีร์

อินญีล(ไบเบิล), คมัภีร์ซะบูร, ศุหุฟของท่านนบีอิรอฮีมและนบีมซูา 

 

 

 

เรา(มุสลิม)จ าเป็นจะตอ้งศรัทธาวา่บรรดาศาสนทูตนั้นเป็นมนุษยธ์รรมดา ไม่มีคุณลกัษณะพิเศษ

ของการเป็นพระเจา้แต่อยา่งใด และพวกท่านเป็นหน่ึงในบ่าวของอลัลอฮฺท่ีไม่มีสิทธ์ิไดรั้บการ

เคารพบูชาเหมือนพระเจา้ และแทจ้ริงอลัลอฮฺทรงแต่งตั้งพวกท่านใหเ้ป็นศาสนทูตและใหก้าร

สนบัสนุนพวกเขาดว้ยเคร่ืองหมายและสญัญาณต่างๆ และเราศรัทธาวา่พวกเขาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี

การเผยแผศ่าสนาของอลัลอฮฺอยา่งดีท่ีสุด รวมถึงการอบรมตกัเตือนประชาชาติของพวกท่าน และ

ไดเ้สียสละอุทิศชีวติตนเองในการปกป้องและต่อสูเ้พ่ือศาสนาของอลัลอฮฺอยา่งสุดความสามารถ 

และเราศรัทธาต่อพวกท่านทั้งหมดโดยภาพรวมและศรัทธาต่อบางท่านอยา่งละเอียดตามท่ีอลัลอฮฺ

ไดท้รงบอกช่ือเร่ืองราว และคุณลกัษณะของพวกท่านบางคนใหเ้ราไดรั้บรู้  

 



  

 

๔๘ 

 

 

 

 

 

 

  

โดยเราศรัทธาวา่นบีท่านแรกคือ นบีอาดมั และร่อซูลฯ(ศาสนทูต)ท่านแรกคือนบีนวัะหฺ 

ส่วนนบีและศาสนทูตท่านสุดทา้ยคือ นบีมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮฺ อลยัฮิ วะสลัลมั และเรา

ศรัทธาวา่บทบญัญติัทั้งหมดนั้นถูกยกเลิกดว้ยกบับทบญัญติัของท่านนบีมุฮมัมดั 

ศ็อลลลัลอฮฺ อลยัฮิ วะสลัลมั และเราศรัทธาวา่ บรรดาศาสนทูตท่ีมีความมุ่งมัน่และอดทน

อยา่งแรงกลา้(อุลุลอซัม่ี)ท่ีอลัลอฮฺไดท้รงบอกไวใ้นอลักรุอานนั้นมีทั้งหมดหา้ท่านดว้ยกนั 

คือ ท่านนบีมุฮมัมดั, ท่านนบีนวัะหฺ, ท่านนบีอิบรอฮีม, ท่าน นบีมูซา, ท่านนบีอีซา 

 

การศรัทธาในองคป์ระกอบหลกั(รุก่น)น้ีรวมไปถึงการศรัทธาต่อทุกอยา่งเก่ียวกบัวนั

ส้ินโลกท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดบ้อกเล่าใหฟั้งซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากเสียชีวติไป

แลว้ เช่น บททดสอบในหลุมศพ, การเป่าแตรในวนัส้ินโลก, การฟ้ืนคืนชีพของมวล

มนุษยจ์ากหลุมศพของพวกเขา, ตราชัง่ความดีความชัว่, บนัทึกความดีความชัว่, 

สะพานศิรอฏ, บ่อน ้ า, การขอความช่วยเหลือเพ่ือใหไ้ดรั้บสิทธิพิเศษ(อชัชะฟาอะฮฺ), 

สวรรค,์ นรก, การมองเห็นอลัลอฮฺในโลกหนา้ส าหรับผูศ้รัทธาทั้งในวนัแห่งการ

พิพากษาวนักิยามะฮฺและในสวรรค ์ฯลฯ 
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ความรอบรู้ 

 คือ การศรัทธา
วา่อลัลอฮฺทรงรอบ
รู้ทุกส่ิง ทั้งโดย
ภาพรวมและโดย

ละเอียด 

 

 

 

การทรงสร้าง คือ การ

ศรัทธาวา่บ่าวของอลัลอฮฺ

ทั้งมนุษยแ์ละส่ิงอ่ืนๆ

ทั้งหมดนั้นคือส่ิงท่ีถูก

สร้าง ซ่ึงรวมถึงการ

กระท าของเขาดว้ยเช่นกนั 

และหลกัฐานอา้งอิงใน

เร่ืองน้ีก็คือ พระด ารัส

ท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

"อลัลอฮฺคือพระผูท้รง

สร้างทุกส่ิง" (อซัซุมรั/

62)  และพระด ารัส

ท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

"ทั้งๆท่ีอลัลอฮฺทรงสร้าง

พวกท่านและส่ิงท่ีพวก

ท่านกระท ามนัข้ึนมา"(อศั

ศอฟฟาต/96) 

การลขิติ(บนัทกึ)  

คือ การศรัทธา
วา่อลัลอฮฺทรง
บนัทึกทุกส่ิงทุก
อยา่งไปจนกระทัง่

วนัแห่งการ
พิพากษา 

(วนักิยามะฮฺ) 

 

 

 

และขอ้บงัคบัพ้ืนฐานส่ีขอ้ของการศรัทธาต่อกฎก าหนดสภาวการณ์น้ี ไดมี้นกักวท่ีาน
หน่ึงน ามาร่ายเป็นบทกลอนซ่ึงสรุปความหมายไวว้า่ 

"ความรอบรู้ การลิขิตของนายเหนือหวัของเรา(อลัลอฮฺ) และพระประสงคข์องพระองค ์และ
การทรงสร้างของพระองคน์ั้นคือ การท าใหบ้งัเกิดข้ึนมาและประกอบใหเ้ขา้กนัอยา่งสมส่วน"  

 

พระประสงค์ 

คือ การศรัทธาวา่
ส่ิงใดท่ีอลัลอฮฺ
ทรงประสงคส่ิ์ง
นั้นก็จะเกิดข้ึน 
และส่ิงใดท่ี

พระองคไ์ม่ทรง
ประสงคม์นัก็จะ
ไม่เกิดข้ึน และ
ส าหรับบ่าว

ของอลัลอฮฺนั้นมี
ความประสงค์
เป็นของตนเอง 
แต่วา่อยูภ่ายใต้
พระประสงค์
ของอลัลอฮฺอีก

ล าดบั 
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ระดบัขั้นท่ีสาม หลกัคุณธรรม(เอียะหฺซาน)  

มีองคป์ระกอบหลกั(รุก่น)ขอ้เดียว ก็คือ การท่ีท่านเคารพบูชาอลัลอฮฺเสมือนวา่ท่านมองเห็น
พระองค ์และถึงแมว้า่ท่านจะมองไม่เห็นพระองคแ์ต่พระองคท์รงมองเห็นท่าน 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงอยูร่่วมกบับรรดา
ผูย้  าเกรง และบรรดาผูก้ระท าความดี" (อนันะหฺล/์128) 

และพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "และพวกเจา้จงมอบหมายต่อพระผูท้รงเดชานุภาพ ผูท้รง
เมตตากรุณา พระผูท้รงเห็นเจา้ ขณะท่ีเจา้ยนือยู ่และการเคล่ือนไหวของเจา้ในหมู่ผูก้ม้กราบ
(สุํูด) แทจ้ริงพระองคคื์อพระผูท้รงไดย้นิ พระผูท้รงรอบรู้" (อชัชุอะรออฺ/217-220) 

 และพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "และเจา้มิไดอ้ยูใ่นเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด และเจา้มิไดอ่้าน
บางส่วนจากมนัในอลักรุอาน และพวกเจา้มิไดก้ระท าการใดๆ เวน้แต่เราไดเ้ป็นพยานแก่พวกเจา้ 
ในขณะท่ีพวกเจา้ก าลงัง่วงอยูใ่นเร่ืองนั้น" (ยนุูส/61) 

อบิาดะฮฺอลัมุชาฮะดะฮฺ  

คือ การเคารพบูชาอลัลอฮฺดว้ย
ความรัก,มุ่งหวงัและปรารถนา
อยากจะไดร้างวลัจากอลัลอฮฺ 
ยกตวัอยา่งเช่น การเคารพบูชา    

(อิบาดะฮฺ)อลัลอฮฺของบรรดานบี
และศาสนทูตของอลัลอฮฺ ซ่ึง

บุคคลอ่ืนๆนอกจากท่านเหล่าน้ีก็
สามารถท าการเคารพบูชาอลัลอฮฺ

ในระดบัน้ีไดเ้ช่นกนั 

อบิาดะฮฺอลัมุรอก่อบะฮฺ 

คือ การเคารพบูชา(อิบาดะฮฺ)
อลัลอฮฺดว้ยความหวาดกลวัและ
ย  าเกรง ซ่ึงระดบัน้ีมุสลิมทุกคน

จ าเป็นจะตอ้งมีในขณะท่ี
กระท าอิบาดะฮฺเพื่ออลัลอฮฺ 

 

 

 



      

                                                                                                            

 

๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และหลกัฐานในเร่ืองระดบัขั้นต่างๆของศาสนาอิสลามจากหะดีษของท่านนบีนั้น ก็คือหะดีษ
บทหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือหะดีษญิบรีล ซ่ึงรายงานจากท่านอุมรฺั บุตรของ อลัคอฏฏ๊อบ ได้
กล่าววา่ "วนัหน่ึงขณะท่ีพวกเราอยูร่่วมกบัท่านร่อซูลุลลอฮฺ(ศาสนทูตของอลัลอฮฺ คือท่านนบี

มุฮมัมดั) ก็ไดมี้ชายคนหน่ึงปรากฏตวัข้ึนท่ามกลางพวกเรา โดยเขาสวมใส่ชุดสีขาว, ผมด าสนิท
, ไม่มีร่องรอยของการเดินทาง และพวกเราก็ไม่มีใครเลยท่ีรู้จกัเขา จนกระทัง่เขาไดเ้ขา้มานัง่
ใกลท่้านนบีมุฮมัมดั ในสภาพท่ีเข่าทั้งสองของเขาแนบชิดกบัเข่าทั้งสองของท่านนบี และเขาก็
ไดว้างฝ่ามือทั้งสองขา้งของเขาวางบนตกัของเขา แลว้กล่าวแก่ท่านนบีวา่ มุฮมัมดัเอ๋ย จงบอก
ฉนัใหท้ราบเก่ียวกบัอิสลามเถิด ท่านนบีจึงตอบไปวา่ อิสลามก็คือ การท่ีท่านกล่าวปฏิญาณ
ยนืยนัตนเองวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีคูค่วรต่อการเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริงนอกจากอลัลอฮฺเพียง
องคเ์ดียวเท่านั้น และแทจ้ริงมุฮมัมดันั้นคือศาสนทูตของอลัลอฮฺ และการท่ีท่านด ารงละหมาด, 
จ่ายซะกาต, ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และประกอบพิธีฮจัญ ์ณ บยัตุลลอฮฺ(กะอฺบะฮฺ) หากวา่
ท่านมีความสามารถท่ีจะกระท าได ้ชายคนนั้นตอบวา่ ท่านพดูถูกแลว้ ท่านอุมรัจึงกล่าววา่ พวก
เราต่างก็แปลกใจกบัชายคนน้ี เพราะเขาถามท่านนบีแลว้ก็รับรองเองวา่ท่านนบีตอบถูกตอ้ง ชาย
คนนั้นกล่าวต่อวา่ จงบอกฉนัใหท้ราบเก่ียวกบัอีมาน(หลกัศรัทธา)เถิด ท่านนบีตอบวา่ ก็คือการ
ท่ีท่านศรัทธาต่ออลัลอฮฺ, มลาอิกะฮฺของพระองค,์ บรรดาคมัภีร์ของพระองค,์ บรรดาศาสนทูต
ของพระองค,์ วนัส้ินโลก และการท่ีท่านศรัทธาต่อกฎก าหนดสภาวการณ์ทั้งดีและไม่ดี ชายคน
นั้นตอบวา่ ท่านพดูถูกแลว้ แลว้ชายคนนั้นก็กล่าวถามต่อวา่ จงบอกฉนัใหท้ราบเก่ียวกบัเอียะหฺ
ซาน(หลกัคุณธรรม)เถิด ท่านนบีตอบวา่ ก็คือการท่ีท่านเคารพบูชาอลัลอฮฺ เสมือนวา่ท่าน

มองเห็นพระองค ์ถึงแมว้า่ท่านมองไม่เห็นพระองคแ์ต่วา่พระองคน์ั้นทรงมองเห็นท่าน ชายคน
นั้นกล่าวถามต่อวา่ ท่านจงบอกฉนัใหท้ราบเก่ียวกบัวนัส้ินโลกเถิด ท่านนบีตอบวา่ ผูท่ี้ถูกถามก็
ไม่ไดรู้้ดีไปกวา่ผูท่ี้มาถามหรอก(คือ ท่านนบีไม่รู้) ชายคนนั้นกล่าววา่ ถา้เช่นนั้นขอใหท่้านจง
บอกสญัญาณต่างๆของวนัส้ินโลกใหฉ้นัทราบเถิด ท่านนบีตอบวา่ คือทาสหญิงจะคลอดบุตร
ออกมาเป็นเจา้นาย และท่านจะไดเ้ห็นบรรดาผูท่ี้ไม่สวมใส่รองเทา้ ไม่สวมใส่เส้ือผา้ ยากจน 

และเล้ียงแกะ จะแข่งขนักนัสร้างตึกสูงๆ ท่านอุมรักล่าววา่ จากนั้นชายคนนั้นก็จากไป พวกเราก็
มีความสงสยักนัอยูห่ลายวนั(เก่ียวกบัชายผูน้ั้น) แลว้ท่านนบีก็กล่าววา่ อุมรัเอ๋ย ท่านทราบ

หรือไม่วา่ชายคนนั้นคือใคร? ฉนั(อุมรั)จึงตอบวา่ อลัลอฮฺและศาสนทูตของพระองคเ์ท่านั้นท่ีรู้
ดีท่ีสุด ท่านนบีจึงตอบวา่แทจ้ริงเขาคือญิบรีลเขามาเพ่ือสอนศาสนาใหแ้ก่พวกท่าน" 

  

อธิบายเพิม่เตมิ 

ไม่ไดห้มายความวา่ผูท่ี้อยูใ่นประเภทอิบาดะฮฺอลัมุชาฮะดะฮฺนั้นจะมีเพียงแคค่วาม
รักแต่ไร้ความเกรงกลวัต่ออลัลอฮฺ แต่วา่บุคคลต่างๆท่ีอยูใ่นระดบัน้ีจะมีความรัก
ต่ออลัลอฮฺอยา่งแทจ้ริงเป็นตวัผลกัดนัสูงสุดในการเคารพบูชาอลัลอฮฺ ดงัท่ีท่านน
บีมุฮมัมดัไดก้ล่าววา่ "จะไม่ใหฉ้นัเป็นบ่าวท่ีกตญัํูรู้คุณต่ออลัลอฮฺกระนั้นหรือ"  

 



  

 

๕๒ 

 

 

 

 

 

 

    

ค ากล่าวของนบีทีว่่า "และท่านจะได้เห็นบรรดาผู้ทีไ่ม่สวมใส่รองเท้า ไม่สวมใส่เส้ือผ้า,ยากจน 

และเลีย้งแกะจะแข่งขันกนัสร้างตกึสูงๆ" หมายถึง คนท่ีเคยยากจนทั้งหลายจะกลบักลายเป็น
เศรษฐีร ่ ารวย เปล่ียนแปลงจากความยากจนไปเป็นความร ่ ารวยท่ีเลวร้าย 

หะดีษบทน้ี คือหลกัฐานอา้งอิงในเร่ืองอลัอิสลาม(หลกัศาสนา), อลัอีมาน(หลกัศรัทธา) 
และอลัเอียะหฺซาน(หลกัคุณธรรม) 

ค ากล่าวของท่านนบีท่ีวา่ “ผู้ถูกถามกไ็ม่ได้รู้ดไีปกว่าผู้ทีม่าถามหรอก” ตรงน้ีเป็นหลกัฐานท่ี

ยนืยนัวา่ไม่มีผูใ้ดรู้วา่วนัแห่งการพิพากษา(วนักิยามะฮฺ)นั้นจะเกิดข้ึนเม่ือไหร่นอกจากอลัลอฮฺ

เพียงองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีทรงรู้ 

กษตัริยจ์ะแต่งงานกบัทาสหญิง 

แลว้นางก็คลอดบุตรออกมา ซ่ึง

เด็กคนน้ีเม่ือเติบโตก็จะไดสื้บ

ทอดเป็นกษตัริยเ์ม่ือพอ่เขา

เสียชีวติ ก็เท่ากบัวา่เด็กคนน้ีเป็น

เจา้นายของแม่ดว้ยนัน่เอง 

 

 

สถานการณ์ต่างๆจะพลิกกลบั

ตาลปัตร 

 

ลูกเนรคุณจะมีเยอะ 

ทาสจะมีเยอะ 



      

                                                                                                            

 

๕๓ 

๑. แท้จริงนักศึกษามสิีทธิต่างๆ ๖ อย่างทีต้่องให้ความส าคญั คือ 

 

 

 

 

สิทธิส าหรับตวัเขาเอง ไดแ้ก่ ความรู้นั้ คืออิบาดะฮฺ(หน่ึงในการเคารพบูชาอลัลอฮฺ ในท่ีน้ีมีสองอยา่ง 

คือ ความบริสุทธ์ิใจ,การปฏิบติัท่ีตรงตามแนวทางของท่านนบีมุฮมัมดั), เป็นผูด้  าเนินตามแนวทาง

สลฟัอยา่งถูกตอ้งและถูกทาง, มีจิตส านึกวา่อลัลอฮฺคอยสอดส่องเขาอยูต่ลอดเวลา, นอบนอ้มถ่อม

ตน และขจัดความโออ้วดของตนเอง, มกัน้อยและมีความพอเพียง, การปฏิบติัตามความรู้, การ

รักษาบุคลิกภาพท่ีดี, มีความเป็นสุภาพบุรุษ,ออกห่างส่ิงบนัเทิงและความส าราญ, หลีกเล่ียงการ

พบปะชุมนุมท่ีไร้สาระ, มีจิตใจเอ็นดูเมตตา, มีความหนักแน่น, สุขุมรอบคอบและไม่รีบร้อน

ตดัสินใจ, มีความมุ่งมัน่, มีความกระหายในการศึกษาเรียนรู้, ท าการทบทวนและเอาใจใส่ต่อ

ความรู้และส่ิงท่ีตอ้งอาศยัการท่องจ าเป็นพิเศษ, ศึกษาเรียนรู้การแตกประเด็นปลีกยอ่ยออกมาจาก

ประเด็นหลกัๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการทางบทบญัญติั, พ่ึงพาอลัลอฮฺในทุกสถานการณ์, มี

ความรับผิดชอบต่อวชิาความรู้, มีความซ่ือสตัย,์ เรือกสวนอนัมีค่าของนกัศึกษาก็คือ การกล่าวค าวา่ 

“ฉันไม่รู้”, การดูแลรักษาตน้ทุนชีวิต(เวลา), แสวงหาความรู้รอบตวั, อ่านทวนต าราเพ่ือให้เกิด

ความถูกตอ้งและแม่นย  า, อ่านต าราเล่มหนาๆแลว้ท าการสรุปใจความส าคญัออกมา(ส าหรับ

นักศึกษาท่ีมีความรู้ในระดับท่ีดีและมีความสามารถจะกระท าได้), รู้จกัการตั้งค  าถามท่ีดีและมี

ประโยชน์, ตั้งใจฟังและท าความเขา้ใจให้ดีจากนั้นจึงน าไปปฏิบติั, รู้จกัโตแ้ยง้ท่ีไม่น าไปสู่การ

ทะเลาะวิวาทหรือการยกตนข่มท่าน, ให้ความส าคญักับอลักุรอานและสุนนะฮฺ(แบบอย่างและ

แนวทางของท่านนบีมุฮมัมดั), เสริมทกัษะความรู้ทุกแขนงเพ่ิมเติม, หลีกห่างออกจากอ านาจและ

ช่ือเสียง และความลุ่มหลงในโลกน้ี, มองผูอ่ื้นในแง่ดี, อุทิศความรู้ท่ีร ่ าเรียนมา(ดว้ยการยืนหยดัใน

สจัธรรม, แนะน าผูอ่ื้นใหท้ าความดี และห้ามปรามผูอ่ื้นให้ออกห่างจากความชัว่, รู้จกัค านวณผลดี

และผลเสียในแต่ละเร่ือง, เผยแผ่ความรู้, รักส่ิงท่ีมีประโยชน์, อุทิศตนเองในการช่วยเหลือพ่ีนอ้ง

มุสลิมในการยนืหยดัต่อสจัธรรมความจริง), ท าตวัให้มีเกียรติ, ดูแลรักษาความรู้, รู้จกัการวางตวัท่ี

เหมาะสมกบัคนไม่ดี และไม่ให้ทา้ยคนท าผิด, ละท้ิงการอวดรู้และสอนศาสนาจนกวา่จะศึกษาร ่ า

เรียนจนแตกฉานเสียก่อน, รู้จักการวางตวัท่ีถูกตอ้งต่อความผิดพลาดของนักปราชญ์และการ

ขดัแยง้ในหมู่ผูรู้้, ขจดัขอ้คลุมเครือต่างๆ, ออกห่างจากการเล่นพรรคเล่นพวกในเร่ืองศาสนา 

 



  

 

๕๔ สิทธิทีเ่ขาจะต้องปฏิบัตแิก่ครูอาจารย์ของเขา 

ส าหรับสิทธิประเภทน้ี สามารถจ าแนกบุคคลต่างๆออกเป็นสามประเภท คือ พวกสุดโต่ง, พวก

หละหลวม และพวกท่ีเป็นกลาง ซ่ึงจะมีการน าเสนอในบทต่อไปเก่ียวกบัประเดน็น้ี เพราะสาเหตุ

ท่ีท าใหเ้กิดการตั้งภาคีตอ่อลัลอฮฺเป็นคร้ังแรกบนโลกใบน้ีก็คือ การคลัง่ใคลต้่อบรรดาผูมี้คุณธรรม

ความดีเน่ืองจากขอ้คลุมเครือท่ีผดิๆ ดงันั้นมุสลิมจ าเป็นจะตอ้งเป็นวางตวัใหเ้ป็นกลางอยา่ง

เหมาะสมต่อบรรดาผูมี้คุณธรรมความดี โดยไม่ยกยอ่งเขาจนเลยเถิด หรือเหยยีดหยามและลด

เกียรติโดยไม่สมกบัฐานะของพวกเขา 

สิทธิทีเ่ขาจะต้องปฏิบัตต่ิอสถานที่ๆ เขาศึกษาร ่าเรียน 

สิทธิทีเ่ขาจะต้องปฏิบัตต่ิอมติรสหายของเขา  

อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “พวกเจา้นั้นคือประชาชาติท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงถูกอุบติัข้ึนมาเพ่ือมวลมนุษย”์(อาละอิ

มรอน/110)  และท่านนบีมุฮมัมดัไดก้ล่าววา่ “คนหน่ึงคนใดในหมู่พวกท่านจะยงัไม่มีความ

ศรัทธาท่ีสมบูรณ์จนกวา่เขาจะรักท่ีจะใหพ่ี้นอ้งของเขาไดรั้บในส่ิงท่ีเขารัก(ชอบ)ท่ีจะใหต้นเอง

ไดรั้บในส่ิงนั้น” 

สิทธิทีเ่ขาจะต้องปฏิบัตต่ิอต าราของเขา 

ก็คือ เขาจะตอ้งดูแลรักษาต าราของเขาใหดี้ท่ีสุด เพราะอลัลอฮฺทรงใหค้วามโปรดปรานแก่เขาดว้ย

การใหเ้ขาไดมี้ต าราเหล่าน้ีเพ่ือใชใ้นการศึกษาร ่ าเรียน 

สิทธิทีเ่ขาจะต้องปฏิบัตต่ิอความรู้ 

ก็คือ เขาจะตอ้งหมัน่ทบทวนและเอาใจใส่ความรู้อยูเ่ป็นประจ า และน าความรู้เหล่านั้นไปปฏิบติั 

เพราะผูท่ี้ศึกษาร ่ าเรียนแลว้จ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามความรู้ หลงัจากนั้นจึงน าความรู้นั้นไปเผยแผ่

และสอนสัง่ผูอ่ื้น เพราะความรู้นั้น คือหน่ึงในความโปรดปรานอยา่งหน่ึงจากอลัลอฮฺ ดงันั้นวธีิ

หน่ึงในการขอบคุณต่อความโปรดปรานของอลัลอฮฺท่ีทรงประทานมาให ้ก็คือการน าความรู้นั้น

ไปสอนและเผยแผใ่หแ้ก่ผูอ่ื้น 
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๒. หนึ่งในมารยาทของการตั้งค าถามกคื็อ การคดัเลือกค าถามทีค่ดิว่าก่อให้เกดิประโยชน์มาก

ทีสุ่ด 

๓. นักศึกษานั้นจ าเป็นจะต้องรักษาบุคลกิภาพของเขาให้ดอียู่เสมอ 

๔. หลงัจากทีท่่านนบีมุฮัมมดัเสียชีวติไปแล้ว ไม่อนุญาตให้กล่าวค าว่า “อลัลอฮฺ และ ศาสนทูต

ของพระองค์รู้ดทีีสุ่ด” แต่ให้กล่าวเพยีงแค่ “อลัลอฮฺทรงรู้ดทีีสุ่ด”(อลัลอฮฺ อะอฺลมั) 

รากฐานประการทีส่าม 

คือ การทีพ่วกท่าน(บ่าวของอลัลอฮฺ)รู้จกัร่อซูล(ศาสนทูต) กคื็อ ท่านนบีมฮัุมมดั 

ท่านคือ มุฮมัมดั บุตรของ อบัดุลลอฮฺ บุตรของ อบัดุลมุฏฏ่อลิบ บุตรของ ฮาชิม และฮาชิม 
เป็นคนของตระกลูกร็ุอยชฺ และกร็ุอยชฺ เป็นตระกลูท่ีมาจากชนชาติอาหรับ และชนชาติ
อาหรับเป็นเช้ือสายสายของท่านนบีอิสมาอีล บุตรของท่านนบีอิบรอฮีม ขอพรและความสนัติ
สุขจงประสบแด่ท่านและท่านนบีของเราก็คือ ท่านนบีมุฮมัมดั 

 ท่านมีอายรุวมทั้งส้ิน 63 ปี โดย40ปีแรก คือช่วงเวลาก่อนท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนบี 

และ23ปีหลงัจากนั้นคือช่วงเวลาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนบีและร่อซูล(ศาสนาทูต) โดย

ท่านไดรั้บการแตง่ตั้งใหเ้ป็นนบีดว้ยพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่  “จงอ่าน”(อลัอะลกั/

1) และไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นศาสนทูตดว้ยพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “ผูห่้มกาย” (อลั

มุดดษัษิร/1)  บา้นเกิดของท่านคือ นครมกักะฮฺ และท่านไดอ้พยพไปยงั นครอลัมะดีนะฮฺ 

ยอ่หนา้น้ีไดก้ล่าวถึงชีวประวติัของท่านนบีมุฮมัมดัโดยสรุป ซ่ึงประกอบไปดว้ยช่ือของท่าน 

เช้ือสายและตน้ตระกลูของท่าน อายขุองท่าน รวมถึงการเผยแผอิ่สลามของท่านอยา่งคร่าวๆ 
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ช่วงระยะเวลาทีท่่านนบีมฮัุมมดัได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีและร่อซูลนั้น แบ่งออกเป็นสองช่วง คือ 

ช่วงทีอ่ยู่ในนครมะดนีะฮฺ 

มีระยะเวลาทั้งส้ิน 10ปี 

ช่วงทีอ่ยู่ในนครมกักะฮฺ  

มีระยะเวลาทั้งส้ิน 13ปี 

ค าถาม ท่านนบีมฮัุมมดั เป็นนบี หรือ  เป็นร่อซูล(ศาสนทูต)?  

ค าตอบ ท่านเป็นทั้งนบีและร่อซูล โดยท่านไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนบี ดว้ยพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ี

ทรงตรัสวา่ “จงอ่าน” และท่านไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นร่อซูล(ศาสนทูต)ดว้ยพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ี

ทรงตรัสวา่ “ผูห่้มกาย” 

 

อายขุองท่าน       ท่านมี

อายรุวมทั้งส้ิน 63 ปี 

โดย40ปีแรก คือ

ช่วงเวลาก่อนท่ีจะไดรั้บ

การแต่งตั้งใหเ้ป็นนบี 

และ23ปีหลงัจากนั้น

คือช่วงเวลาท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งใหเ้ป็นนบีและร่อ

ซูล(ศาสนาทูต) 

 

 

 

ช่ือและเช้ือสายของท่านท่าน
คือ มุฮมัมดั บุตรของ อบั
ดุลลอฮฺ บุตรของ อบัดุล
มุฏฏ่อลิบ บุตรของ ฮาชิม 
และฮาชิม เป็นคนของ

ตระกลูกร็ุอยชฺ และตระกลู
กร็ุอยชฺ เป็นตระกลูท่ีมาจาก
ชนชาติอาหรับ และชนชาติ
อาหรับเป็นเช้ือสายสายของ
ท่านนบีอิสมาอีล บุตรของ

ท่านนบีอิบรอฮีม  
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อลัลอฮฺทรงแต่งตั้งท่านใหเ้ป็นศาสนทูตเพ่ือท าการตกัเตือนผูค้นใหอ้อกห่างจากการตั้งภาคี   

(ชิริก)ต่ออลัลอฮฺ และเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "ผูห่้มกายเอ๋ย เจา้จงลุกข้ึนแลว้

จงประกาศตกัเตือน และแด่พระเจา้ของเจา้จงใหค้วามเกรียงไกร(ตอ่พระองค)์ และเส้ือผา้ของ

เจา้ก็จงท าใหส้ะอาด และส่ิงสกปรกนั้นเจา้ก็จงหลบหลีกใหห่้าง และอยา่ท าดีเพ่ือหวงัการตอบ

แทนอนัมากมาย"(อลัมดุดษัษิร/1-7)    

และพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “เจา้จงลุกข้ึนแลว้จงประกาศตกัเตือน” หมายถึง ตกัเตือน

ใหอ้อกห่างจากการตั้งภาคี(ชิริก) และเชิญชวนไปสู่การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ(เตาฮีด) 

และพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่  “และแด่พระเจา้ของเจา้ จงใหค้วามเกรียงไกร(ต่อ

พระองค)์” หมายถึง จงเทิดทูนพระองคด์ว้ยการใหเ้อกภาพ(เตาฮีด) 

และพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่  “และเส้ือผา้ของเจา้ก็จงท าใหส้ะอาด” หมายถึง จงช าระ

ลา้งขดัเกลาการงานของเจา้ใหส้ะอาดปราศจากการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ 

และพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "และส่ิงสกปรกนั้นเจา้ก็จงหลบหลีกใหห่้าง" หมายถึง 

และจงตกัเตือนผูอ่ื้นใหอ้อกห่างจากบรรดาเจวด็" อรัรุจซฺนั้นหมายถึง รูปป้ันเจวด็ต่างๆ ซ่ึงการ

ออกห่างจากมนัก็คือดว้ยการละท้ิงและปลีกตวัออกห่างจากมนัและผูท่ี้เคารพบูชามนั โดย

ท่านนบีมุฮมัมดัใชเ้วลาไปกบัการกระท าน้ีประมาณ10ปี ซ่ึงเป็นการเชิญชวนไปสู่การให้

เอกภาพต่ออลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว และหลงัจาก10ปีผา่นไป ท่านนบีก็ถูกยกข้ึนสู่ฟากฟ้า(เพ่ือ

ไปเขา้เฝ้าอลัลอฮฺ) และไดรั้บพระราชทานบทบญัญติัการละหมาด(จากพระองค)์ ซ่ึงท่านนบีได้

ท าละหมาดท่ีนครมกักะฮฺเป็นเวลา3ปี จากนั้นท่านก็ไดรั้บค าสัง่จากอลัลอฮฺใหอ้พยพไปยงั

นครมะดีนะฮฺ 
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และค ากล่าวของผูเ้รียบเรียงท่ีวา่ “ท่านนบีได้ถูกยกขึน้สู่ฟากฟ้า” เราไดรั้บประโยชน์ต่างๆดงัน้ี 

1.เร่ืองใดก็ตามท่ีท่านนบีบอกใหเ้รารับรู้ โดยเป็นเร่ืองเร้นลบั(ฆ็อยบฺ) หนา้ท่ีของเราคือจะตอ้ง

ศรัทธา เช่ือมัน่ และนอ้มรับเท่านั้น 

2.ความส าคญัอยา่งยิง่ยวดของการท าละหมาดภาคบงัคบั(ฟัรฎู) โดยท่ีอลัลอฮฺทรงพระราชทาน

บญัญติัการละหมาดใหแ้ก่ท่านนบีมุฮมัมดัและประชาชาติของท่าน ณ บนฟากฟ้า 

 

 การเผยแผอิ่สลามของท่านนบีมุฮมัมดัในช่วงท่ีท่านอาศยัอยูใ่นนครมกักะฮฺนั้น จะมุ่งเนน้ไปท่ีเร่ือง

การใหเ้อกภาพ(เตาฮีด) ต่ออลัลอฮฺและตกัเตือนใหอ้อกห่างจากการตั้งภาคี(ชิริก)ต่ออลัลอฮฺ รวมถึงมี

ความบริสุทธ์ิใจ(อิคลาศ)ในการเคารพบูชาพระองคเ์พียงองคเ์ดียวเป็นหลกัส าคญั โดยใชเ้วลาทั้งส้ิน 

ประมาณ13ปี 

หลกัจากนั้นท่านนบีมุฮมัมดัก็ไดรั้บค าสัง่จากอลัลอฮฺใหอ้พยพไปยงันครมะดีนะฮฺโดยการเผยแผ่

อิสลามของท่าน ณ นครมะดีนะฮฺนั้นก็ยงัคงเป็นการเชิญชวนไปสู่การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺเพียง

องคเ์ดียว รวมถึงบทบญัญติัอ่ืนๆท่ีเหลือซ่ึงถูกบญัญติัข้ึนในช่วงท่ีอยูใ่นนครมะดีนะฮฺ ไม่วา่จะเป็น

บทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการเคารพบูชาอลัลอฮฺ(อิบาดะฮฺ),บทบญัญติัตา่งๆท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของสงัคม(มุอา

มะลาต) และบทบญัญติัต่างๆท่ีเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั 

 ซ่ึงผูใ้ดท่ีสงัเกตการเผยแผอิ่สลามของท่านนบีมุฮมัมดัเป็นอยา่งดีจะพบวา่ หลกัการให้เอกภาพ(เตา

ฮีด)ต่ออลัลอฮฺนั้น เป็นเร่ืองท่ีท่านนบีให้ความส าคญัอย่างมากอยู่ตลอดเวลาจวบจนกระทัง่ท่าน

เสียชีวติ ซ่ึงจุดน้ีถือเป็นการตอบโตอ้ยา่งชดัเจนต่อผูท่ี้เพิกเฉยจากการศึกษาร ่ าเรียนหลกัเตาฮีด โดย

อา้งวา่การศึกษาหลกัเตาฮีดนั้นไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา นอกจากระยะเวลาเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 
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และการอพยพ(อลัฮิจเราะฮฺ)นั้น หมายถึง การเคล่ือนยา้ยออกจากเมืองท่ีตั้งภาคี(ชิริก)

ไปสู่เมืองท่ีใหเ้อกภาพ(เตาฮีด)ต่ออลัลอฮฺ และการอพยพจากเมืองท่ีตั้งภาคีไปสู่เมืองท่ี

ใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺนั้น ถือเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับประชาชาติน้ี และจะยงัมีผลบงัคบั

ใชค้งอยูเ่ร่ือยไปจวบจนวนัส้ินโลก 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่  "แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้มลาอิ

กะฮฺไดป้ลิดชีพของพวกเขา โดยท่ีพวกเขาเป็นผูอ้ธรรมแก่ตวัเขาเองนั้น มลาอิกะฮฺได้

กล่าววา่ พวกเจา้อยูใ่นส่ิงใด(มวัท าอะไรกนัอยูจึ่งไม่อพยพไปมะดีนะฮฺ) พวกเขากล่าววา่ 

พวกเรานั้นเป็นเหล่าผูอ่้อนแอในแผน่ดิน(มกักะฮฺ) มลาอิกะฮฺกล่าววา่ แผ่นดินของอลัลอ

ฮฺมิไดก้วา้งขวางพอท่ีพวกเจา้จะอพยพไปอยู ่ในท่ีนั้นหรอกหรือ คนเหล่าน้ีแหละท่ีอยู่

ของพวกเขาคือขมุนรกญะฮนันมั และเป็นท่ีกลบัไปอนัชัว่ร้าย นอกจากบรรดาผูอ่้อนแอ 

ไม่ว่าจะเป็นชายและหญิง และเด็ก ท่ีไม่สามารถมีอุบายใดๆ(ท่ีใช้เพ่ือช่วยในการ

หลบหนีออกจากมกักะฮฺ) และไม่ไดรั้บการแนะน าทางหน่ึงทางใดดว้ย(ไม่มีผูน้ าทางใน

การอพยพ) คนเหล่าน้ีแหละ หวงัวา่อลัลอฮฺจะทรงยกโทษใหแ้ก่พวกเขา และอลัลอฮฺเป็น

ผูท้รงใหอ้ภยั ผูท้รงยกโทษ" (อนันิซาอฺ/97-99) 

และพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "บรรดาบ่าวท่ีศรัทธาของขา้เอ๋ย แทจ้ริงแผน่ดิน
ของขา้นั้นกวา้งใหญ่ไพศาล ดงันั้นพวกเจา้จงเคารพบูชาเฉพาะขา้" (อลัองักะบูต/56) 

ท่านอลับะฆ่อวย์ีไดก้ล่าววา่ “สาเหตุของการประทานพระด ารัสในอายะฮฺน้ี คือ ถูก

ประทานลงมาเน่ืองจากบรรดามุสลิมท่ีอาศยัอยูใ่นนครมกักะฮฺท่ีไม่อพยพ(ไปสู่นครมะดี

นะฮฺ) อลัลอฮฺไดเ้รียกพวกเขาดว้ยช่ือแห่งการศรัทธา(เรียกพวกเขาวา่บรรดาผูศ้รัทธาต่อ

พระองค)์ 

และหลกัฐานจากหะดษีของท่านนบีมุฮมัมดัท่ีสัง่ใชใ้หอ้พยพ ก็คือหะดีษท่ีระบุวา่ “การ

อพยพนั้นจะยงัคงมีตอ่ไปไม่ส้ินสุด จนกวา่การกลบัเน้ือกลบัตวั(เตาบะฮฺ)จะหมดเวลา 

และการกลบัเน้ือกลบัตวั(เตาบะฮฺ)จะยงัคงไม่ส้ินสุด จนกวา่ดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศ

ตะวนัตก” 
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1.การอพยพจาก
เมืองท่ีตั้งภาคีไปสู่
เมืองท่ีใหเ้อกภาพ

ต่ออลัลอฮฺ 

ขอ้ตดัสินของการ
อพยพประเภทน้ีคือ 
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 

3.การอพยพออกห่างจากทุกส่ิง

ท่ีอลัลอฮฺทรงบงัคบัใชใ้หอ้อกห่าง

ไม่วา่จะเป็นการกระท าใดๆ บุคคล

ใดๆ ช่วงเวลาใดๆ และสถานท่ีใดๆ 

 ขอ้ตดัสินของการอพยพประเภทน้ี

มีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

 

2.การอพยพจาก
นครมกักะฮฺไปสู่
นครมะดีนะฮฺขอ้
ตดัสินของการ
อพยพประเภทน้ี
คือ ส้ินสุดลงแลว้
ดว้ยการพิชิตนคร

มกักะฮฺ 

 

การอพยพออกจากการกระท า หมายถึง การกระท าใดก็ตามท่ีอลัลอฮฺทรงสัง่หา้ม หลกัๆก็คือ

การตั้งภาคี(ชิริก)ต่อพระองค ์

การอพยพออกจากบุคคล หมายถึง บุคคลท่ีเป็นผูป้ฏิเสธอิสลาม และผูท่ี้กลบักลอก(มุนาฟิก) 

และบุคคลอ่ืนๆ 

การอพยพออกจากช่วงเวลา หมายถึง ช่วงเวลาหรือเทศกาลท่ีผูป้ฏิเสธอิสลามไดเ้ฉลิมฉลอง 

การอพยพออกจากสถานที ่หมายถึง สถานท่ีๆผูป้ฏิเสธอิสลามไดใ้ชเ้ป็นท่ีจดังานเฉลิมฉลอง 

หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพวกเขา 
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หลงัจากท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดพ้  านกัอาศยัอยูใ่นนครมะดีนะฮฺ ท่านก็ไดรั้บค าสัง่(จากอลัลอฮฺ)ใหเ้ผย

แผบ่ทบญัญติัอ่ืนๆ เช่น การจ่ายซะกาต(1), การถือศีลอด, การประกอบพิธีหจัญ,์ การต่อสูใ้น

หนทางของอลัลอฮฺ, การอะซาน(ประกาศเชิญชวนไปสู่การท าละหมาด), การแนะน าสัง่ใชก้นัให้

ท าความดี และหา้มปรามยบัย ั้งกนัใหอ้อกห่างจากความชัว่ และบทบญัญติัอิสลามในเร่ืองอ่ืนๆ

นอกเหนือจากน้ี 

ท่าน(นบีมุฮมัมดั)ใชเ้วลาในการเผยแผส่ิ่งท่ีไดก้ล่าวมาน้ี (ณ นครมะดีนะฮฺ) เป็นเวลาทั้งหมด 10ปี 

และหลงัจากนั้นท่านก็เสียชีวติ ขอใหพ้รอนัประเสริฐและความสนัติจากอลัลอฮฺไดป้ระสบแก่

ท่านนบีดว้ยเถิด (2) 

 และศาสนาของท่าน(ท่ีท่านไดเ้ผยแผ)่นั้นก็ยงัคงอยู ่และน่ีคือศาสนาของท่าน(ศาสนาอิสลาม) โดย

ท่ีไม่มีความดีงามใดๆ เวน้แตท่่านนบีจะสัง่ใชใ้หก้ระท า และไม่มีความชัว่ใดๆเวน้แต่ท่านนบีจะ

หา้มปรามใหอ้อกห่างจากมนั 

ซ่ึงความดีงามท่ีท่านสัง่ใชใ้หก้ระท าก็คือ การยนืยนัใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ(เตาฮีด) และรวมไปถึง

ทุกๆส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงรักและพอพระทยั 

และความชัว่ท่ีท่านไดห้า้มปรามใหอ้อกห่างจากมนัก็คือ การตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ(ชิริก) และรวมไป

ถึงทุกๆส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงรังเกียจและปฏิเสธมนั (3) 

 *ระยะเวลาของการกลบัเน้ือกลบัตวันั้นจะส้ินสุดลงดว้ยสองสาเหตุดงัน้ี 

(1) ดวงอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัตก 

(2)เม่ือวาระแห่งความตายไดม้าเยอืน(ก าลงัจะเสียชีวติ) ดงัท่ีอลัลอฮฺไดท้รงตรัสวา่ 

"และการกลบัเน้ือกลบัตวั(ท่ีอลัลอฮฺจะทรงรับ)นั้นมิใช่ส าหรับผูท่ี้กระท าความชัว่ต่างๆ 

จนกระทัง่เม่ือความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในหมู่พวกเขา แลว้เขาก็กล่าววา่ บดัน้ีแหละขา้

พระองคข์อส านึกผิดกลบัเน้ือกลบัตวั และ(การกลบัเน้ือกลบัตวัท่ีอลัลอฮฺจะทรงรับ)ก็มิใช่

ส าหรับบรรดาผูท่ี้ตายในสภาพท่ีเป็นบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาดว้ย" (อนันิซาอฺ/18)  

 * และหะดีษของท่านนบีมุฮมัมดัท่ีระบุวา่ "ไม่มีการอพยพหลงัจากการพิชิต(มกักะฮฺ)อีกแลว้"  

หมายถึง การอพยพออกจากนครมกักะฮฺไปสู่นครมะดีนะฮฺ ตรงน้ีคือการช้ีแจงจากท่านนบีมุฮมัมดั

ใหท้ราบวา่ นครมกักะฮฺจะไม่มีทางกลบัไปเป็นแผน่ดินแห่งการปฏิเสธศรัทธาหรือแผน่ดินแห่งการ

ตั้งภาคีอีกแลว้ 
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ชิริกเลก็ 

 คือ การโออ้วด 

ไม่ท าใหส้ิ้นสภาพ

จากการเป็นมุสลิม 

 

บาปใหญ่ 

คือ ความผิดบาป

ทั้งหมดท่ีมีการ

ระบุบทลงโทษ

เอาไวเ้ป็นการ

เฉพาะ 

 

บาปเลก็ 

คือ ความผิด

บาปทั้งหมดท่ี

ไม่มีการระบุ

บทลงโทษ

เอาไวเ้ป็นการ

เฉพาะ 

ชิริกใหญ่ 

คือ การน าส่ิงอ่ืน

มาตั้งเป็นภาคี

ต่ออลัลอฮฺ มีผล

ท าใหส้ิ้นสภาพ

จากการเป็น

มุสลิม 

(1)ท่านชัยคฺ อบินุ อุษัยมนีไดก้ล่าววา่ “การจ่ายซะกาตนั้นถูกบญัญติัข้ึนเป็นคร้ังแรก ณ นครมกั

กะฮฺ แต่ทวา่ในเวลานั้นยงัมิไดมี้การก าหนดพิกดัและขอ้บงัคบัใชข้องซะกาต เพราะการก าหนด

พิกดัและขอ้บงัคบัของซะกาตนั้นไดถู้กก าหนดข้ึน ณ นครมะดีนะฮฺ” 

(2)ท่านนบีมุฮมัมดัเสียชีวติในปี ฮิจเราะฮฺศกัราชท่ี10(คือ ปีท่ี10 หลงัจากอพยพจากนครมกักะฮฺ

ไปสู่นครมะดีนะฮฺ) และศพของท่านก็ถูกฝังอยูใ่นหอ้งของท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

(3) ไม่มีความดีงามใดๆเวน้แต่ท่านนบีจะแนะน าสัง่ใชใ้หก้ระท า และไม่มีความชัว่ใดๆเวน้แต่
ท่านนบีจะหา้มปรามใหอ้อกห่างจากมนั จากประโยคน้ี เราจ าเป็นจะตอ้งใหก้ารยนืยนัวา่ท่านนบี
มุฮมัมดัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายมาแลว้ และท่านก็ไดเ้ผยแผศ่าสนาอยา่งครบถว้น 
และไดต้กัเตือนประชาติของท่าน และไดต้่อสูใ้นหนทางของอลัลอฮฺอยา่งแทจ้ริง และท่านไดจ้าก
พวกเราไปโดยท้ิงค าสอนอนัชดัเจนถูกตอ้งเอาไวใ้หแ้ก่เรา ซ่ึงจะไม่มีผูใ้ดท่ีหลงทางหรือเอนเอียง
ออกไปจากค าสอนอนัชดัเจนนั้น นอกจากผูท่ี้ไดรั้บความพินาศเท่านั้น 
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อลัลอฮฺทรงแต่งตั้งท่านนบีมุฮมัมดั(ใหเ้ผยแผศ่าสนาอิสลาม)แก่มนุษยท์ั้งมวล และ

พระองคไ์ดท้รงสัง่ใชใ้หเ้หล่ามนุษยแ์ละญินเช่ือฟังท่านนบี 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่  "จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั) วา่

มวลมนุษยเ์อ๋ย แทจ้ริงฉนัคือศาสนทูตของอลัลอฮฺท่ีมายงัพวกท่านทั้งหมด" (อลัอะอฺรอฟ/

158)  (1)  

และอลัลอฮฺไดท้รงแต่งตั้งท่านมาพร้อมกบัศาสนาอนัสมบูรณ์แบบ และหลกัฐานในเร่ืองน้ี 

ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "วนัน้ีขา้ไดท้ าใหศ้าสนาของพวกเจา้สมบูรณ์แก่

พวกเจา้แลว้ และขา้ก็ไดท้ าใหค้วามโปรดปรานของขา้แก่พวกเจา้นั้นสมบูรณ์ และขา้ได้

พอพระทยัใหอิ้สลามนั้นเป็นศาสนาแก่พวกเจา้" (อลัมาอิดะฮฺ/3)  (2) 

และหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงการเสียชีวติของท่านนบีมุฮมัมดั ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ี

ทรงตรัสวา่ "แทจ้ริงเจา้นั้น(มุฮมัมดั)คือผูท่ี้จะตอ้งตาย และพวกเขาก็คือผูท่ี้จะตอ้งตาย 
แลว้พวกเจา้ในวนักิยามะฮฺ(วนัแห่งการพิพากษา)ก็จะถกเถียงกนัตอ่หนา้พระเจา้ของพวก

เจา้อยา่งแน่นอน" (อซัซุมรฺั/30-31 )  (2) 
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(1)  ท่านนบีไดถู้กแต่งตั้งใหเ้ป็นศาสทูตแก่มนุษยท์ั้งมวล และถือวา่บทบญัญติัของบรรดาศา

สนทูตในยคุก่อนหนา้น้ีทั้งหมดถูกยกเลิกดว้ยบทบญัญติัของท่านนบีมุฮมัมดั ดว้ยเหตน้ีุ

พวกยวิและคริสตค์นใดก็ตามทั้งท่ีอยูใ่นยคุของท่านนบีจวบจนมาถึงในยคุปัจจุบนัน้ี หากวา่

พวกเขาไดรั้บรู้ค าสอนของศาสนาอิสลามแลว้ แต่พวกเขาไม่เขา้รับอิสลาม ถือวา่พวกเขาเป็น

ผูป้ฏิเสธศรัทธา ถึงแมว้า่เขาจะปฏิบติัตามบทบญัญติัของท่านนบีมูซาและนบีอีซาอยา่ง

ถูกตอ้งและเคร่งครัดก็ตาม 

และหลกัฐานส่วนหนึ่งในเร่ืองนี ้กคื็อ  

๑.พระด ารัสของอลัลอฮฺทีท่รงตรัสว่า "จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั)วา่ บรรดาชาวคมัภีร์(ยวิและ

คริสต)์เอ๋ย พวกท่านจงมายงัถอ้ยค าๆหน่ึงซ่ึงเท่าเทียมกนัระหวา่งเราและพวกท่าน คือวา่เรา

จะไม่เคารพบูชาพระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเท่านั้น และพวกเราจะไม่น าส่ิงหน่ึงส่ิงใดมา

ตั้งเป็นภาคีกบัพระองค"์ (อาละอิมรอน/64) 

๒.พระด ารัสของอลัลอฮฺทีท่รงตรัสว่า "พวกเจา้จงต่อสูบ้รรดาผูท่ี้ไม่ศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนั

ส้ินโลก และไม่งดเวน้ส่ิงท่ีอลัลอฮฺและร่อซูล(ศาสนทูต)หา้มไว ้และไม่ปฏิบติัตามศาสนา

แห่งสจัธรรม อนัไดแ้ก่บรรดาผูท่ี้ไดรั้บคมัภีร์(ยวิและคริสต)์" (อตัเตาบะฮฺ /29) 
 

๓.ค าพูดของท่านนบีมุฮัมมดั(หะดษี)ท่ีท่านไดก้ล่าววา่ “ฉนัขอสาบานดว้ยพระเจา้ผูซ่ึ้งชีวติ

ของฉนัอยูใ่นเง้ือมพระหตัถข์องพระองคว์า่ ไม่มีชาวยวิและชาวคริสตค์นใดก็ตามท่ีไม่รับฟัง

ฉนั จากนั้นเขาก็ไม่ศรัทธาต่อฉนั เวน้แต่เขาคือผูห้น่ึงจากชาวนรก”  

(2) พระด ารัสในอายะฮฺน้ีมีการตอบโตต้่อชาวบิดอะฮฺ(ผูท่ี้กระท าส่ิงต่างๆโดยอา้งหรือเช่ือมัน่

วา่ส่ิงนั้นเป็นศาสนกิจ(อิบาดะฮฺ) ทั้งๆท่ีไม่มีแบบอยา่งและค าสอนมาจากศาสนาอิสลาม) 
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และมนุษยท์ั้งหมด เม่ือเสียชีวติแลว้ พวกเขาจะถูกท าใหฟ้ื้นคืนชีพข้ึนมาอีกคร้ัง และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระ

ด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "จากแผน่ดินเราไดส้ร้างพวกเจา้ และ ณ แผน่ดินนั้นเราจะใหพ้วกเจา้กลบัคืนไป 

และจากแผน่ดินนั้น เราจะใหพ้วกเจา้กลบัออกมาอีกคร้ังหน่ึง" (ฏอฮา/55) 

และพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "และอลัลอฮฺทรงสร้างพวกท่านมาจากแผน่ดินเช่นพืชผกั แลว้จะทรงให้

พวกท่านกลบัคืนสู่ในแผน่ดิน และจะทรงใหพ้วกท่านออกมาเพ่ือคืนชีพ" (นูหฺ/17-18)  

และหลงัจากท่ีฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาแลว้ พวกเขาจะไดรั้บการพิพากษา และไดรั้บผลตอบแทนตามผลงานท่ีพวกเขาได้

กระท ามา และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "และส่ิงท่ีอยูใ่นชั้นฟ้าทั้งหลายและส่ิง

ท่ีอยูใ่นแผน่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ เพ่ือพระองคจ์ะทรงตอบแทนบรรดาผูก้ระท าความชัว่ตามท่ีพวกเขา

ประพฤติ และจะทรงตอบแทนบรรดาผูก้ระท าความดีดว้ยความดี" (อนันจัมฺ /31)  (1)                                         

และผูใ้ดก็ตามท่ีปฏิเสธและไม่เช่ือเร่ืองการฟ้ืนคืนชีพ ถือวา่เขาคือผูป้ฏิเสธอิสลาม 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธากล่าวอา้งวา่ พวกเขาจะ

ไม่ถูกท าใหฟ้ื้นคืนชีพข้ึนมาอีก (มุฮมัมดั)เจา้จงกล่าววา่ หาเป็นเช่นนั้นไม่ ขอสาบานต่อพระเจา้ของฉนัวา่พวก

ท่านจะถูกท าใหฟ้ื้นคืนชีพข้ึนมาอีกอยา่งแน่นอน แลว้พวกท่านจะไดรั้บแจง้ตามท่ีพวกท่านไดก้ระท าเอาไว ้และ

นัน่เป็นเร่ืองท่ีง่ายดายส าหรับอลัลอฮฺ" (อตัตะฆอบุน/7)  (2) 

และอลัลอฮฺไดท้รงแต่งตั้งบรรดาศาสนทูต(ร่อซูล) เพ่ือใหเ้ป็นผูแ้จง้ข่าวดี(แก่ผูศ้รัทธา) และตกัเตือนใหเ้กรงกลวั

(การลงโทษของอลัลอฮฺแก่ผูป้ฏิเสธศรัทธา) 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "คือบรรดาร่อซูล(ศาสนทูต)ในฐานะผูแ้จง้ข่าวดี

และในฐานะผูต้กัเตือน" (อนันิซาอฺ/165) 

ซ่ึงศาสนทูตคนแรกก็คือ ท่านนบีนวัะหฺ และศาสนทูตคนสุดทา้ยก็คือ ท่านนบีมุฮมัมดั และท่าน(นบีมุฮมัมดั)ก็

เป็นนบีท่านสุดทา้ยดว้ย 

และหลกัฐานท่ีบ่งบอกวา่ท่านนบีนวัะหฺ คือศาสนทูตคนแรก ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "แทจ้ริงเรา

ไดมี้ค าศกัด์ิสิทธ์ิใหแ้ก่เจา้ เช่นเดียวกบัท่ีเราไดมี้ค าศกัด์ิสิทธ์ิใหแ้ก่นวัะหฺ และบรรดานบีหลงัจากเขา" (อนันิซาอฺ/

163)  (3)  

ส่วนที๕่ บทส่งท้าย 
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(1)มนุษยทุ์กคนนั้นยอ่มตอ้งไดล้ิ้มรสชาติของความตายอยา่งไม่ตอ้งสงสยั และพวกเขาก็จะถูกท าให้

ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีกคร้ังในวนัอนัยิง่ใหญ่ นัน่ก็คือวนักิยามะฮฺ โดยทุกๆคนก็จะไดรั้บการสอบสวน

พิพากษา และไดรั้บผลตอบแทนตามแต่ผลงานท่ีพวกเขาไดเ้คยกระท าไว ้

(2)ผูใ้ดก็ตามท่ีปฏิเสธและไม่เช่ือเร่ืองการฟ้ืนคืนชีพและการสอบสวนพิพากษาในวนักิยามะฮฺ ถือวา่

เขาคือผูป้ฏิเสธอิสลาม เพราะเขาปฏิเสธองคป์ระกอบหลกั(รุก่น)หน่ึงขององคป์ระกอบหลกัทั้งหกใน

ดา้นการศรัทธา(รุก่นอีมาน) 

(3)ท่านนบีนวัะหฺคือศาสนทูตท่านแรก และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรง

ตรัสวา่ "แทจ้ริงเราไดมี้ค าศกัด์ิสิทธ์ิใหแ้ก่เจา้ เช่นเดียวกบัท่ีเราไดมี้ค าศกัด์ิสิทธ์ิใหแ้ก่นวัะหฺ และ

บรรดานบีหลงัจากเขา"(อนันิซาอฺ/163) 

ส่วนผูท่ี้เป็นนบีท่านแรกนั้น ก็คือ ท่านนบีอาดมั และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ หะดีษของท่านนบีมุฮมั

มดับทหน่ึงท่ีท่านนบีไดถู้กสอบถามวา่ ท่านนบีอาดมัเป็นนบีหรือไม่? ท่านนบีตอบวา่ “(ท่านนบี

อาดมั) คือ นบีท่านหน่ึง ผูท่ี้อลัลอฮฺเคยสนทนาดว้ย” 

และผูท่ี้เป็นนบีและศาสนทูตท่านสุดทา้ย ก็คือ ท่านนบีมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮฺ อลยัฮิ วะสลัลมั 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ "มุฮมัมดัมิไดเ้ป็นบิดาของผูใ้ดในหมู่

บุรุษของพวกเจา้ แตท่วา่เขาเป็นร่อซูล(ศาสนทูต)ของอลัลอฮฺ และเป็นนบีคนสุดทา้ย" (อลัอะหฺซาบ/

40) 

ดงันั้นผูใ้ดก็ตามท่ีแอบอา้งตนวา่เป็นนบีและร่อซูล(ศาสนทูต)หลงัจากท่านนบีมุฮมัมดั เขาคือผูท่ี้

โกหกและผูท่ี้ปฏิเสธอิสลาม และใครก็ตามท่ีเช่ือถือคนท่ีแอบอา้งเหล่าน้ี เขาก็เป็นผูป้ฏิเสธอิสลาม

ดว้ยเช่นเดียวกนั 
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และอลัลอฮฺทรงสัง่ใชใ้หป้วงบ่าวของพระองคน์ั้นปฏิเสธต่อฏอฆูต(พระเจา้จอมปลอม) และ

ศรัทธามัน่ต่ออลัลอฮฺ ท่านอิบนุลก็อยยมิไดก้ล่าวอธิบายวา่ อฏัฏอฆูตนั้น คือ ทุกๆส่ิงท่ีบ่าว(มนุษย)์

ไดใ้หส้ถานะแก่มนัอยา่งเกินเลยขอบเขต ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้ถูกเคารพบูชา หรือผูท่ี้ไดรั้บการปฏิบติั

ตาม หรือผูท่ี้ไดรั้บความจงรักภกัดี 

และอลัลอฮฺไดท้รงแต่งตั้งศาสนทูตใหแ้ก่ทุกๆประชาชาติ โดยเร่ิมตั้งแต่นบีนวัะหฺไปจนถึงท่านนบี

มุฮมัมดั โดยท าการสัง่ใชป้ระชาติของพวกเขาใหท้ าการเคารพบูชาอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว และหา้ม

ปรามพวกเขาใหอ้อกห่างจากการเคารพบูชาฏอฆูต(พระเจา้จอมปลอม) 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่  “และแน่แทเ้ราไดแ้ต่งตั้งศาสน

ทูตในทุกๆประชาชาติ (โดยสัง่วา่)พวกเจา้ทั้งหลาย(เหล่าประชาชาติ)จงเคารพบูชาอลัลอฮฺ และ

ออกห่างจากการเคารพบูชาฏอฆูต(พระเจา้จอมปลอม)” (อนันะหฺล/์36) 

และบรรดาฏอฆูตนั้นมีมากมาย ซ่ึงฏอฆูตชั้นแนวหนา้นั้นมี 5 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1.อิบลีส(หวัหนา้ของบรรดาชยัฏอน) –อลัลอฮฺทรงสาปแช่งมนั- 2.ผูใ้ดก็ตามท่ีถูกเคารพบูชาแลว้

เขาพึงพอใจ 3.ผูใ้ดก็ตามท่ีเรียกร้องเชิญชวนผูค้นใหม้าเคารพบูชาตวัเขา 4.ผูท่ี้แอบอา้งวา่รู้เร่ือง

เร้นลบัไม่วา่จะในเร่ืองใดก็ตาม 5.ผูท่ี้ตดัสินดว้ยกฎหมายอ่ืน ท่ีมิใช่กฎหมายท่ีอลัลอฮฺไดท้รง

ประทานลงมา 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ "ไม่มีการบงัคบัใดๆ(ใหน้บัถือ)ใน

ศาสนา(อิสลาม) แน่แทค้วามถูกตอ้งนั้นไดเ้ป็นท่ีกระจ่างแจง้แลว้จากความผิด(สจัธรรมความจริง

และความหลงผดินั้นไดถู้กจ าแนกแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจนแลว้) ดงันั้นผูใ้ดปฏิเสธศรัทธา

ต่อฏอฆูต(พระเจา้จอมปลอม)และศรัทธามัน่ต่ออลัลอฮฺแลว้ แน่แทว้า่เขานั้นไดย้ดึห่วงอนัมัน่คงไว้

แลว้" (อลับะก่อเราะฮฺ/256) 

และน่ีแหละคือความหมายของค าวา่ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีคูค่วรต่อการเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริง

นอกจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว 

และในหะดีษบทหน่ึงท่ีระบุวา่ “หวัหลกัของศาสนานั้นคืออิสลาม และเสาหลกัของศาสนานั้นคือ

การละหมาด และสุดยอดของศาสนานั้นคือการต่อสูใ้นหนทางของอลัลอฮฺ” 
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อลัลอฮฺไดท้รงแต่งตั้งบรรดานบีและบรรดาศาสนทูตข้ึนมา เพ่ือเป็นผูแ้จง้ใหท้ราบถึงข่าวดีแก่ผูท่ี้เช่ือฟัง

และนอ้มรับอิสลาม และตกัเตือนใหเ้กรงกลวัข่าวร้ายแก่ผูท่ี้ด้ือดึงและไม่นอ้มรับอิสลาม ซ่ึงพวกเขาทุก

คน(นบีและศาสนทูต)ลว้นแต่มีภารกิจท่ีเหมือนกนัคือ เรียกร้องเชิญชวนผูค้นทั้งหลายไปสู่การใหเ้อกภาพ

ต่ออลัลอฮฺ และหา้มปรามต่อตา้นพวกเขาใหอ้อกห่างจากการเคารพบูชาพระเจา้จอมปลอม(ฏอฆูต)และ

การตั้งภาคีต่อพระองคใ์นรูปแบบต่างๆ และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่                                              

“และแน่แทเ้ราไดแ้ต่งตั้งศาสนทูตในทุกๆประชาชาติ เพ่ือใหพ้วกเขาเหล่านั้นเคารพบูชาอลัลอฮฺ และออก

ห่างจากการเคารพบูชาพระเจา้จอมปลอม”  พระด ารัสท่ีทรงตรัสวา่ “ในทุกๆประชาชาติ” หมายถึง ทุกๆ

กลุ่มชน และพระด ารัสท่ีทรงตรัสวา่ “พวกเจา้(เหล่าประชาชาติ)จงเคารพบูชาอลัลอฮฺ” หมายถึง ค าสัง่ใช้

ใหพ้วกเขาใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว และพระด ารัสท่ีทรงตรัสวา่ “และออกห่างจากการเคารพ

บูชาพระเจา้จอมปลอม” หมายถึง จงใหพ้วกฏอฆูต(พระเจา้จอมปลอม)อยูค่นละฝ่ังกบัพวกเจา้ ซ่ึงถือวา่

เป็นส านวนท่ีลึกซ้ึงในการเตือนและออกห่างจากมนั(ฏอฆูต) และถือไดว้า่เป็นการปลีกตวัออกห่างอยา่ง

แทจ้ริงจากการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺและผูต้ ั้งภาคีต่อพระองค ์

และอลัลอฮฺทรงสัง่ใชใ้หป้วงบ่าวของพระองคท์ าการปฏิเสธต่อพระเจา้จอมปลอม และใหย้ดึมัน่ศรัทธา

ต่ออลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว และการปฏิเสธต่อพระเจา้จอมปลอมนั้นตอ้งมาเป็นอนัดบัแรกก่อนการยดึมัน่

ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือ พระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่  “ดงันั้นผูใ้ดก็ตามท่ีปฏิเสธ

ต่อพระเจา้จอมปลอม(อฏัฏอฆูต) และศรัทธามัน่ต่ออลัลอฮฺ” 

และอฏัฏอฆูต(พระเจา้จอมปลอม)นั้นก็คือ ทุกส่ิงท่ีบ่าว(มนุษย)์ไดใ้หส้ถานะท่ีเกินเลยขอบเขตแก่มนั ไม่

วา่จะเป็นผูท่ี้ถูกเคารพบูชา หรือผูท่ี้มีคนท าตาม หรือ ผูท่ี้มีคนจงรักภกัดีต่อเขา 

และบรรดาฏอฆูตนั้นมีมากมาย ซ่ึงฏอฆูตชั้นแนวหนา้นั้นมี 5 ประเภทดว้ยกนั คือ 

1.อิบลีส(หวัหนา้ของบรรดาชยัฏอน) 2.ผูใ้ดก็ตามท่ีถูกเคารพบูชาแลว้เขาพึงพอใจ 3.ผูใ้ดก็ตามท่ี

เรียกร้องเชิญชวนผูค้นใหม้าเคารพบูชาตวัเขา 4.ผูใ้ดก็ตามท่ีแอบอา้งวา่รู้เร่ืองเร้นลบั 5.ผูท่ี้ตดัสินดว้ย

กฎหมายอ่ืน ท่ีมิใช่กฎหมายของอลัลอฮฺท่ีทรงประทานลงมา 

 



      

                                                                                                            

 

๖๙ 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการปฏิเสธอิสลาม(และส้ินสภาพจาก
การเป็นมุสลิม)  

หากผูท่ี้ตดัสินเช่ือวา่กฎหมายของมนุษยน์ั้น
มีสภานะเทียบเท่ากบักฎหมายของอลัลอฮฺ 

หรือดีกวา่กฎหมายของอลัลอฮฺ 

เป็นการฝ่าฝืนเนรคุณต่ออลัลอฮฺ 

(แต่ยงัเป็นมุสลิม) 

 หากผูท่ี้ตดัสินเช่ือวา่กฎหมายของมนุษย์
นั้นไม่ถูกตอ้ง แต่เขาใชก้ฎหมายของมนุษย์
ตดัสินเน่ืองจากอารมณ์ของเขา หรือมกั
มากในอ านาจและช่ือเสียง หรือเน่ืองจาก

สาเหตุอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ี 

การต่อสูก้บัชยัฏอน 

กระท าดว้ยการละท้ิง
ส่ิงคลุมเครือทั้งหลาย(ชุ
บุฮาต) เช่นการตั้งภาคี
(ชิริก) และอุตริกรรม
(บิดอะฮฺ), และดว้ยการ
ละท้ิงส่ิงท่ีเป็นกิเลส

ตณัหาต่างๆ(ชะฮะวาต)
ทั้งท่ีเป็นบาปใหญ่และ

บาปเลก็ 

การต่อสูก้บั
จิตใจของตวัเอง 

กระท าดว้ยการ
มีความรู้, การ
ปฏิบติัตาม

ความรู้, การเผย
แผอิ่สลาม และ
ดว้ยความ
อดทน 

 

 

การต่อสูก้บั
พวกปฏิเสธ
อิสลามและ

พวกกลบักลอก 

กระท าดว้ย
จิตใจ, ค าพดู, 
ทรัพยสิ์น และ

ชีวติ 

การต่อสูก้บั
บรรดาผูมี้อ านาจ 
และการต่อสูก้บั
ส่ิงท่ีเป็นอุตริ
กรรม(บิดอะฮฺ)
และความชัว่
ทั้งหลาย  

กระท าดว้ยการ
ปฏิบติั, ค าพดู 
และจิตใจ 



  

 

๗๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ค าส่งท้าย 

ผูมี้สติปัญญาทุกคนจ าเป็นจะตอ้งน าค าสอนจากต าราอนัมีค่าเล่มน้ีไปพิจารณาใคร่ครวญ และให้

ความเอาใจใส่กบัต าราเล่มน้ีเป็นพิเศษ เน่ืองจากต าราเล่มน้ีประมวลไวด้ว้ยรากฐาน และแก่นแท้

ของศาสนาอิสลามท่ีส าคญั ซ่ึงมนุษยทุ์กคนจ าเป็นจะตอ้งใชใ้นขณะท่ีเขาอยูใ่นหลุมศพ 

 

และอลัลอฮฺทรงรอบรู้ดีท่ีสุด และขอพรและความสนัติจงประสบแด่ท่านนบี, วงศาคณาญาติของ

ท่าน และบรรดาสาวกของท่านดว้ยเถิด 

 



      

                                                                                                            

 

๗๑ 

การรู้จกัอลัลอฮฺ, การรู้จกันบีมุฮมัมดั, การรู้จกัศาสนาอิสลามพร้อม

หลกัฐานอา้งอิง (รากฐานสามประการ) 
การแสวงหา
ความรู้ 

 

 

ความรู้จะส่งเสียงเรียกหาการปฏิบติั หากวา่การปฏิบติัขานรับ ความรู้ก็

จะคงอยู ่แต่หากวา่ไม่ขานรับความรู้ก็จะจากไป และผูรู้้คนใดท่ีเรียนรู้

แลว้ไม่ปฏิบติัตามแลว้ไซร้  เขาจะตอ้งไปถูกลงทณัฑก่์อนพวกกราบ

ไหวรู้ปป้ัน 

 
การปฏบิัตติาม

ความรู้ 

กฎเกณฑต์่างๆของการเผยแผ ่คือมี ความบริสุทธ์ิใจเพ่ืออลัลอฮฺ, มี

ความรู้ดา้นศาสนา, รู้และเขา้ใจถึงสภาพและสถานะท่ีแตกต่างกนัของ

ผูค้นท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย, มีปฏิภาณไหวพริบและมีความอดทน 

 
การเผยแผ่ความรู้ 

ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งเผยแผก็่คือ การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ(เตาฮีด) ซ่ึงเป็น

การเผยแผข่องบรรดานบีและศาสนทูต(ร่อซูล) และถือไดว้า่เป็นระดบั

ขั้นท่ีสูงท่ีสุดของการเผยแผ(่ดะวะฮฺ) รวมถึงขจดัการตั้งภาคีต่อ

พระองค ์

การอดทนในการเคารพเช่ือฟังอลัลอฮฺ เช่น อดทนในการท าละหมาด, 

การอดทนในการไม่ฝ่าฝืนอลัลอฮฺ เช่นไม่กินดอกเบ้ีย, การอดทนใน

การก าหนดของอลัลอฮฺท่ีขมข่ืน เช่น ความยากจน 

การอดทนต่อ

ภยนัตรายในการ

เผยแผ่ 

 
การอดทนในการศึกษาเรียนรู้, จากนั้นคือการอดทนในการปฏิบติัตาม

ความรู้ และจากนั้นคือการอดทนในการเผยแผ ่



  

 

๗๒ 

 

เตาฮีดอรัรุบูบียะฮฺ และเตาฮีดอลัอสัมาอฺ วศัศิฟาต โดยพระเจา้ท่ีมีพลงัอ านาจในการทรง

สร้าง(อรัรุบูบียะฮฺ)ทุกสรรพส่ิงเพียงองคเ์ดียว จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการเคารพบูชา(อลัอุลูฮี

ยะฮฺ)เพียงองคเ์ดียวดว้ยเช่นกนั 

 

เตาฮีดอลัอุลูฮียะฮฺ(การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺในดา้นการเคารพบูชา) ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

และอลัลอฮฺนั้นไม่ทรงพอพระทยัใหผู้ใ้ดมาเป็นภาคีร่วมกบัพระองคใ์นการเคารพบูชา ไม่

วา่จะเป็นมลาอิกะฮฺท่ีอยูใ่กลชิ้ด หรือนบีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งก็ตาม 

การปลีกตวัออกห่างจากการตั้งภาคีและผูท่ี้ตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺดว้ยหวัใจ(รังเกียจพวกปฏิเสธ

อิสลาม), และดว้ยค าพดูโดยกล่าววา่"ฉนัขอปลีกตวัออกห่างจากส่ิงท่ีพวกท่านเคารพบูชา"

และดว้ยร่างกายโดยไม่ไปเขา้ร่วมวนัส าคญั, เทศกาล และพิธีกรรมของพวกเขา รวมถึงไม่

ท าตวัเลียนแบบพวกเขา 

อลัหะนีฟียะฮฺ คือ แนวทางท่ีออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานแห่ง

ความบริสุทธ์ิใจ(อิคลาศ)และการใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ(เตาฮีด) 
 

 
เตาฮีด ความหมายเดิมทางภาษา คือ การท าใหส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงมีเพียงหน่ึงเดียว                                            

เตาฮีด ความหมายในทางศาสนบญัญติั คือ การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺในเร่ืองท่ีเป็น

กรรมสิทธ์ิของพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว ไม่วา่จะเป็นในดา้นการทรงสร้างและดูแล, ดา้นการ

เคารพบูชา และในดา้นพระนามและคุณลกัษณะต่างๆของพระองคซ่ึ์งมีสามประเภท 

เตาฮีดอรัรุบูบียะฮฺ คือ การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺในการกระท าต่างๆของพระองค ์ก็คือการ
ใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺในดา้นการสร้างและบริหารดูแลทุกสรรพส่ิง                                  
เตาฮีดอลัอุลูฮียะฮฺ คือการใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺในดา้นการเคารพบูชาพระองคเ์พียงองค์
เดียว                                                                                                                                    

 



      

                                                                                                            

 

๗๓ 

 

เตาฮีด  อลัอสัมาอฺ วศัศิฟาต คือ การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้เพียง
องคเ์ดียวท่ีมีพระนามทั้งหลายอนัดีงามและมีคุณลกัษณะต่างๆอนัสูงส่ง โดยตอ้งยนืยนัไป
ตามท่ีพระองคไ์ดท้รงบอกไวใ้นอลักรุอาน หรือท่านนบีมุฮมัมดัไดบ้อกไวใ้นหะดีษของ
ท่าน โดยยนืยนัพระนามและคุณลกัษณะตามท่ีพระองคไ์ดท้รงยนืยนัใหแ้ก่ตวัของพระองค์
เอง และปฏิเสธตามท่ีพระองคไ์ดป้ฏิเสธ โดยไม่ท าการบิดเบือน ,ไม่ปฏิเสธ ,ไม่คน้หา
วธีิการ และไม่ท าการเปรียบเทียบพระองคก์บัส่ิงอ่ืนใด 

ชิริก คือ การตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ ดว้ยการวงิวอนขอและเคารพบูชาอลัลอฮฺควบคู่ไปกบัการ

บูชาส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากพระองค ์ซ่ึงถือวา่เป็นบาปท่ีร้ายแรงและใหญ่หลวงท่ีสุด 

 

การรู้จกัอลัลอฮฺ หมายถึง ใครคือพระเจา้ของท่าน?, ท่านจะรู้จกัอลัลอฮฺดว้ยส่ิงใด, อรัร็อบ

(พระเจา้) ก็คือผูท่ี้ไดรั้บการเคารพบูชา, การเคารพบูชา(อิบาดะฮฺ)ชนิดต่างๆ, ขอ้ตดัสิน

(หุก่ม)ของผูท่ี้เคารพบูชาส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากอลัลอฮฺ พร้อมหลกัฐานอา้งอิง 

 

การรู้จกัศาสนาอิสลาม พร้อมหลกัฐานอา้งอิง, ค านิยามความหมายของค าวา่อิสลาม, ระดบัขั้นต่างๆของ

ศาสนา, องคป์ระกอบหลกัของอิสลาม(รุก่นอิสลาม), นิยามความหมายของการปฏิญาณยนืยนั(ชะฮาดะฮฺ), 

องคป์ระกอบหลกัของการศรัทธา(รุก่นอีมาน), แขนงต่างๆของการศรัทธา, หลกัคุณธรรม(อลัเอ๊ียะหฺซาน), 

หลกัฐานอา้งอิงเก่ียวกบัระดบัขั้นต่างๆของศาสนา, สญัญาณต่างๆของวนัส้ินโลก 

การรู้จกัท่านนบีมุฮมัมดั, เช้ือสายและตน้ตระกูลของท่าน, การก าเนิดของท่าน, อายขุองท่าน, การไดรั้บ

แต่งตั้งให้เป็นนบีและศาสนทูตของท่าน, แผน่ดินถ่ินท่ีอยูข่องท่าน, เหตุผลท่ีอลัลอฮฺทรงแต่งตั้งท่านให้

เป็นนบีและศาสนทูต, การเผยแผเ่ตาฮีดในยคุของท่าน, เหตุการณ์อลัอิสรออฺ วลัเมียะอฺรอจ, การละหมาด

ถูกบญัญติัข้ึนท่ีไหนและเม่ือไหร่, ขอ้ตดัสินของการอพยพ(อลัฮิจเราะฮฺ) และเวลาของการอพยพ, 

บทบญัญติัปลีกยอ่ยต่างๆทุกก าหนดข้ึนเม่ือไหร่, ระยะเวลาการเผยแผอิ่สลามของท่านนบี, การเสียชีวิต

ของท่านนบี, ค าสอนอิสลามท่ีท่านน ามาเผยแผ่, การไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮมัมดัท่ี

ครอบคลุมทั้งมวลมนุษยแ์ละญิน, ความสมบูรณ์แบบของศาสนาอิสลาม และความโปรดปรานอนัลน้พน้

ของอลัลอฮฺ 

 



  

 

๗๔ 

การฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีกคร้ังหลงัความตาย, การพิพากษาสอบสวนตามผลงานท่ีเคยกระท า, ผูท่ี้ไม่

เช่ือและปฏิเสธต่อการฟ้ืนคืนชีพถือเป็นการปฏิเสธอิสลาม, หนา้ท่ีภารกิจและการเผยแผศ่าสนา

ของบรรดาศาสนทูต, ศาสนทูตท่านแรก และท่านสุดทา้ย, องคป์ระกอบหลกั(รุก่น)ของหลกัเตาฮีด

คือ การปฏิเสธต่อฏอฆูต(พระเจา้จอมปลอม)และการศรัทธามัน่ต่ออลัลอฮฺ, นิยามความหมายของ

ค าวา่ฏอฆูต, บรรดาฏอฆูตระดบัแนวหนา้, ลกัษณะการปฏิเสธต่อฏอฆูต, ความหมายของค าวา่

ลาอิลาฮะ อิลลั้ลลอฮฺ(ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีคู่ควรต่อการเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริงนอกจากอลัลอฮฺ

เพียงองคเ์ดียว), อิสลามคือหวัหลกั(ส าคญัสูงสุด)ของศาสนา, เสาหลกัของศาสนาคือ การละหมาด

, ส่วนยอดของศาสนาคือ การต่อสู้ในหนทางของอลัลอฮฺ(อลัญิฮาด)   

 

 

    

คือการกระท าตามพระด ารัสของอลัลอฮฺในซู
เราะฮฺอลัอศัร์ คือการต่อสู้กบัตนเองดว้ยการมีความรู้, 
การปฏิบติัตามความรู้, การเผยแผอิ่สลาม และดว้ย
ความอดทน 

๑.การต่อสู้กบัจิตใจ
ของตัวเอง 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

บาปใหญ่(บาปท่ีระบุบทลงโทษ
เอาไวเ้ป็นการเฉพาะ) 

ดว้ยการละทิ้งส่ิงท่ี
เป็นกิเลสตณัหา
ต่างๆ(ชะฮะวาต) 

 
 

 

 
 

๒.การต่อสู้กบั
ชัยฏอน 
 

 

บาปเล็ก(บาปท่ีไม่มีการระบุ
บทลงโทษเอาไวเ้ป็นการเฉพาะ) 

การตั้งภาคี(ชิริกใหญ่ ซ่ึงท าให้
ส้ินสภาพจากการเป็นมุสลิม) 
และการโออ้วด(ชิริกเล็ก) 

ดว้ยการละทิ้งส่ิง
คลุมเครือทั้งหลาย
(ชุบุฮาต) 

อุตริกรรม(บิดอะฮฺ)ทั้งหลาย 

กระท าดว้ยจิตใจ, ค  าพดู, ทรัพยสิ์น และชีวิต 
๓.การต่อสู้กบัพวก
ปฏิเสธอสิลามและ
พวกกลับกลอก 

กระท าดว้ยการกระท า, ค  าพดู และจิตใจ 

 

๔.การต่อสู้กบับรรดา
ผู้มีอ านาจ และการ
ต่อสู้กบัส่ิงที่เป็นอุตริ
กรรม(บิดอะฮฺ)และ
ความช่ัวทั้งหลาย 



      

                                                                                                            

 

๗๕ 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

คือ ทุกส่ิงท่ีบ่าว(มนุษย)์ไดใ้ห้สถานะท่ีเกินเลยขอบเขตแก่มนั ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้

ถูกเคารพบูชา เช่นกอ้นหิน และตน้ไมต่้างๆ หรือผูท่ี้มีคนท าตาม เช่น ผูรู้้ท่ีชัว่ 

หรือ ผูท่ี้มีคนจงรักภกัดีต่อเขา เช่น ผูน้  าท่ีฝ่าฝืนอลัลอฮฺ 

และบรรดาฏอฆูตนั้นมีมากมาย ซ่ึงฏอฆูตชั้นแนวหนา้นั้นมี 5 ประเภทดว้ยกนั 

คือ 1.อิบลีส(หวัหนา้ของบรรดาชยัฏอน) 2.ผูใ้ดก็ตามท่ีถูกเคารพบูชาแลว้เขา

พึงพอใจ 3.ผูใ้ดก็ตามท่ีเรียกร้องเชิญชวนผูค้นให้มาเคารพบูชาตวัเขา 4.ผูใ้ดก็

ตามท่ีแอบอา้งว่ารู้เร่ืองเร้นลบั 5.ผูท่ี้ตดัสินดว้ยกฎหมายอ่ืน ท่ีมิใช่กฎหมาย

ท่ีอลัลอฮฺไดท้รงประทานลงมา 

 

 

และอลัลอฮฺทรงรอบรู้ดีท่ีสุด และขอพรและความสนัติจงประสบแด่ท่านนบี, วงศาคณาญาติของ

ท่าน และบรรดาสาวกของท่านดว้ยเถิด 

 



  

 

๗๖ 

 

 
 

 

 

จงเลือกค าตอบทีถู่กต้องเพยีงข้อเดยีวจากตวัเลือกทีอ่ยู่ในวงเลบ็ 

1.ผูเ้รียบเรียงต าราอลัอุศูลอษัษะลาษะฮฺ(รากฐานสามประการ)คือใคร? ( มุฮมัมดั บุตรของ สุลยัมาน 

อตัตะมีมีย ์/ มุฮมัมดั บุตรของ อบัดุลวะฮาบ / ถูกทุกขอ้ ) 

2.อลัอุศูล อษัษะลาษะฮฺ (รากฐานสามประการ) โดยสรุปก็คือ ค าถามสามขอ้ในหลุมศพ ( ถูก /ผิด ) 

3.ผูเ้รียบเรียงต าราอลัอุศูลอษัษะลาษะฮฺขอดุอาใหผู้อ่้านต าราเล่มน้ีก่ีแห่ง? ( 2แห่ง  / 3แห่ง ) 

4.ต าราต่างๆของผูเ้รียบเรียงท่านน้ีมีคุณสมบติัพิเศษอะไรบา้ง? ( เขา้ใจง่ายและส านวนมีความ

กระจ่างชดั  /  แจกแจงประเดน็ต่างๆอยา่งคร่าวๆก่อนท าการอธิบายอยา่งละเอียด  /  อา้งอิงหลกัฐาน

จากอลักรุอานและหะดีษ  /  ขอดุอาใหแ้ก่นกัศึกษาผูอ่้าน  /  ตอบโตข้อ้คลุมเครือต่างๆของคนร่วม

สมยั  /  ต  าราต่างๆของท่านมีผูรู้้น าไปอธิบายเพ่ิมเติมอีกมากมาย  /  ใชว้ธีิการตั้งค  าถามท่ีส าคญัแลว้

ใหค้  าตอบ  /  อลัลอฮฺทรงท าใหต้  าราของท่านไดรั้บการยอมรับจากผูค้นทั้งหลาย  /  ถูกทุกขอ้ ) 

5.ต าราเล่มน้ีสามารถแบ่งองคป์ระกอบหลกัของต าราออกเป็นก่ีส่วน?  ( 5 ส่วน  /  6 ส่วน ) 

6.ขอ้ตดัสิน(หุก่ม)ของการศึกษาเรียนรู้วชิาเตาฮีดคืออะไร?  ( เป็นฟัรฎุ กิฟายะฮฺคือ ภาคบงัคบั

ส าหรับส่วนรวม  /  เป็นฟัรฎุ อยันฺ คือภาคบงัคบัรายบุคคล ) 

7.หลกัฐานอา้งอิงของประเดน็ต่างๆส่ีประการ (หนา้ท่ีพ้ืนฐานของมุสลิม) คืออะไร?  ( ซูเราะฮฺ 

อลัอศัร์ /  ซูเราะฮฺ อลัอิคลาศ ) 

8.ผูท่ี้ศึกษาเรียนรู้แลว้ไม่ปฏิบติัตามความรู้เปรียบเหมือนกบัชมกลุ่มใด?  ( พวกคริสต ์ /  พวกยวิ  / 

ถูกทุกขอ้ ) 

ค าถามทดสอบเก่ียวกบัต ารารากฐานสามประการ 



      

                                                                                                            

 

๗๗ 

9.ความอดทนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท?  ( 2 ประเภท  /  3 ประเภท ) 

10.เป้าหมายของค าพดูท่านอิมามชาฟิอียท่ี์กล่าวถึงซูเราะฮฺอลัอิคลาศคืออะไร?  ( ซูเราะฮฺน้ีซูเราะฮฺ

เดียวก็ถือวา่เพียงพอแลว้ในการใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงอนัประจกัษช์ดั  /  ซูเราะฮฺน้ีซูเราะฮฺเดียวก็ถือ

วา่เพียงพอแลว้โดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งมีซูเราะฮฺอ่ืนๆอีกในอลักรุอาน ) 

11.ผูใ้ดท่ีศรัทธาต่อหลกัเตาฮีดเพียงแค่ประเภทเดียวจากทั้งหมดสามประเภท ถือวา่เขาผูน้ั้นยงัไม่

เป็นมุสลิม ( ถูก  /  ผิด ) 

12.การปลีกตวัออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺและผูท่ี้ตั้งภาคีต่อพระองคน์ั้นกระท าดว้ยวธีิ

ใดบา้ง? ( ปลีกตวัออกห่างดว้ยหวัใจ ,ค  าพดู และการกระท า  /  ปลีกตวัออกห่างจากการกระท าท่ี

เป็นการตั้งภาคีและผูท่ี้ตั้งภาคี  /  ถูกทุกขอ้ ) 

13.เป้าหมายของค าวา่มสัญิดจากพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “แทจ้ริงมสัญิดนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของอลัลอฮฺ” หมายถึงอะไร?  ( ตวัอาคารมสัญิดท่ีถูกสร้างข้ึน  /  อวยัวะต่างๆท่ีใชใ้นการกม้กราบ

สุํูด  /  ผืนแผน่ดินท่ีกม้กราบสุํูด  /  ถูกทุกขอ้ ) 

14.วถีิของชาวสลฟัต่อหลกัยดึมัน่ศรัทธาคืออะไร?  ( หาหลกัฐานอา้งอิงก่อนแลว้ค่อยยดึมัน่ศรัทธา  

/  ยดึมัน่ศรัทธาก่อนแลว้ค่อยหาหลกัฐานอา้งอิง ) 

15.ผูรู้้มุสลิมท่ีหลงผดิเปรียบเหมือนกบัชนพวกใด?  ( พวกยวิ  /  พวกคริสต ์) 

16.มุสลิมผูท่ี้ประกอบศาสนกิจ(อิบาดะฮฺ)ท่ีหลงผดิเปรียบเหมือนกบัชนพวกใด?  ( พวกยวิ  /  พวก

คริสต ์) 

17.ประเดน็สามประการ(พ้ืนฐานหลกัเตาฮีด) และ รากฐานสามประการ คือเร่ืองเดียวกนั  ( ถูก  /  

ผิด ) 



  

 

๗๘ 

18.ดุอาแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ มีอะไรบา้ง?  ( ดุอาอิบาดะฮฺ และ ดุอามสัอะละฮฺ  /  ดุอาท่ีกระท า

ในรูปแบบของศาสนกิจหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามบทบญัญติั  และ ดุอาท่ีกระท าในรูปแบบการ

เปล่งค าพดูในเร่ืองท่ีตอ้งการวงิวอนขอ ) 

19.ดุอามสัอะละฮฺแบ่งออกเป็นก่ีประเภท?  ( 2 ประเภท  /  4 ประเภท ) 

20.มนุษยเ์ม่ือพิจารณาจากความเช่ือต่อเร่ืองสาเหตุ แบ่งออกเป็นก่ีประเภท?  ( 3 ประเภท คือ ผูท่ี้

เป็นกลาง, ผูท่ี้สุดโต่ง, ผูท่ี้หละหลวม  /  3 ประเภท คือ ผูท่ี้ท าชิริกใหญ่, ผูท่ี้ท าชิริกเลก็, และผูท่ี้ท า

ในส่ิงท่ีศาสนาอนุญาต ) 

21.การขอความช่วยเหลือจากส่ิงท่ีถูกสร้าง  ( สามารถขอความช่วยเหลือไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  /  

สามารถขอไดใ้นเร่ืองท่ีส่ิงถูกสร้างนั้นมีความสามารถ  /  สามารถขอไดถ้า้ครบเง่ือนไขส่ีขอ้ ) 

22.ความหมายของค าวา่ “ลาอิลาฮะ อิลลั้ลลอฮฺ” คืออะไร?  ( พระผูท้รงพลงัอ านาจในการสร้าง  /  

ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีถูกเคารพบูชานอกจากอลัลอฮฺ  /  ไม่มีพระเจา้ท่ีแทจ้ริงอ่ืนใดท่ีถูกเคารพบูชา

นอกจากอลัลอฮฺ ) 

23.ขอ้ตดัสิน(หุก่ม)ของการผสานรวมทุกศาสนาเขา้ดว้ยกนัคืออะไร?  ( อนุญาต  /  เป็นบาปใหญ่  /  

เป็นการปฏิเสธอิสลาม ) 

24.หลกัฐานต่างๆโดยรวมท่ีบ่งบอกวา่อลัลอฮฺทรงมีอยูจ่ริงมีก่ีประเภท?  ( มีอยูม่ากมายหลาย

ประเภท  /  มี 4 ประเภท ) 

25.มลาอิกะฮฺมีหวัใจหรือไม่?  ( มี  /  ไม่มี ) 

26.เตาฮีด(หลกัการใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ) กบั อีมาน(การศรัทธา)มีความสมัพนัธ์กนั โดยเตาฮีดถือ

เป็นส่วนหน่ึงของการมีอีมาน?  ( ถูก  /  ผิด ) 



      

                                                                                                            

 

๗๙ 

27.องคป์ระกอบหลกัของการศรัทธา(รุก่นอีมาน) มีทั้งหมดก่ีประการ?  ( 5 ประการ  /  6 ประการ  /  

8 ประการ ) 

28.บรรดาผูท่ี้ตั้งภาคี พวกเขาท าการเคารพบูชาอลัลอฮฺในบางอยา่ง  ( ถูก  /  ผิด ) 

29.ผูท่ี้ถูกเคารพบูชาโดยท่ีเขาไม่พอใจ  ( เขาคือฏอฆูต  /  เขาไม่ใช่ฏอฆูต ) 

30.การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺในดา้นการบริหารดูแลทุกสรรพส่ิงและควบคุมการหลัง่น ้ าฝน ถือเป็น

การใหเ้อกภาพ(เตาฮีด)ประเภทใด?  ( เตาฮีด อลัอุลูฮียะฮฺ  /  เตาฮีด อรัรุบูบียะฮฺ  /  เตาฮีด อลัอสัมาอฺ 

วศัศิฟาต ) 

31.ส่ิงใดท่ีตรงกนัขา้มกบัเตาฮีด?  ( ชิริกใหญ่  /  ชิริกเลก็  /  บิดอะฮฺ ) 

32.ส่ิงท่ีจ าเป็นสูงสุด คือ การท าดีต่อพอ่แม่  ( ถูก  /  ผิด ) 

33.ขอ้หา้มท่ีร้ายแรงท่ีสุด คือ การผิดประเวณี(ท าซินา) และการฆ่าคนท่ีอลัลอฮฺทรงสัง่หา้ม  ( ถูก  /  

ผิด )  

34.อลัเมียะอฺรอจ คือ การเดินทางของท่านนบีมุฮมัมดัจากนครมกักะฮฺไปสู่บยัตุลมกัดิส(มสัญิดอลั

อกัศอ)  (  ถูก  /  ผิด ) 

35.ท่านนบีมุฮมัมดัถูกแต่งตั้งใหเ้ป็นศาสนทูตแก่ใคร?  ( แก่เผา่พนัธ์ุและกลุ่มชนของท่านเท่านั้น  /  

แก่มนุษยแ์ละญินทั้งหมด ) 

36.ท่านนบีมุฮมัมดั  ( เสียชีวติแลว้  /  ยงัไม่เสียชีวติ ) 

37.ขอ้ตดัสิน(หุก่ม)ส าหรับผูท่ี้ปฏิเสธต่อการฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีกคร้ัง  ( ส้ินสภาพจากการเป็นมุสลิม  

/  ท าบาปแต่ยงัคงเป็นมุสลิม ) 

38.ศาสนาของบรรดานบี  ( นบีทุกคนมีศาสนาเดียวกนั  /  นบีแต่ละคนมีศาสนาต่างกนั ) 



  

 

๘๐ 

39.ขอ้ตดัสิน(หุก่ม)ของการอพยพ(ฮิจเราะฮฺ)คืออะไร?  ( การอพยพส้ินสุดลงแลว้ดว้ยการพิชิตนคร

มกักะฮฺ  /  การอพยพจะยงัคงมีอยูจ่วบจนกระทัง่วนัส้ินโลก ) 

40.การอพยพ(อลัฮิจเราะฮฺ) แปลวา่อะไร? ( การอพยพยา้ยออกจากแผน่ดินท่ีปฏิเสธอิสลามไปสู่

แผน่ดินอิสลาม  /  การละท้ิงส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงสัง่หา้ม ) 

41.ศาสนาอิสลามครบถว้นสมบูรณ์ไม่ตอ้งวางบทบญัญติัใดๆเพ่ิมเติมอีกแลว้ยกเวน้ความฝันของ

คนมีคุณธรรมเท่านั้นท่ีสามารถเพ่ิมเติมได ้ ( ถูก  /  ผิด ) 

42.ขอ้ตดัสิน(หุก่ม)ของการเคารพบูชาส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากอลัลอฮฺ  ( ชิริกใหญ่  /  ชิริกเลก็ ) 

43.จ าเป็นจะตอ้งแยกแยะระหวา่งการตดัสินท่ีการกระท าและตวัผูก้ระท า  ( ถูก  /  ผิด ) 

44.นบีท่านแรกคือใคร?  ( นบีนวัะหฺ  /  นบีอาดมั ) 

45.นบีมุฮมัมดัคือ  ( นบี  /  ศาสนทูต  /  ถูกทุกขอ้ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                                                                                                            

 

๘๑ 

ประโยคกลุ่มที่ 1 ช่องว่าง หมายเลข ประโยคกลุ่มที่ 2 

ความหมายของค าวา่เตา

ฮีด ในทางภาษา 
 1 

ค าพดูของอิมามอะหมดัท่ีกล่าววา่ “เม่ือไหร่ท่ีฉนัมองเห็นผูป้ฏิเสธ

อิสลาม ฉนัจะหลบัตาทั้งสองของฉนั เพราะฉนัเกรงว่าจะเห็นศตัรู

ของอลัลอฮฺ” 

ความหมายของค าวา่เตา

ฮีดในทางศาสนบญัญติั 
 2 รวมถึงการศรัทธาต่อทุกๆส่ิงท่ีอยูห่ลงัความตาย 

เตาฮีด อลัอุลูฮียะฮฺ  3 
คือ การกล่าวดว้ยล้ิน การยดึมัน่ดว้ยหวัใจ และกระท าดว้ยร่างกาย 

เพ่ิมข้ึนดว้ยการเคารพภกัดี และลดลงดว้ยการฝ่าฝืน 

เตาฮีด อรัรุบูบียะฮฺ  4 อลัอิสลาม, อลัอีมาน, อลัเอ๊ียะหฺซาน 

เตาฮีด อลัอสัมาอฺ วศั

ศิฟาต 
 5 เพ่ืออลัลอฮฺ  และ เพ่ือส่ิงอ่ืนนอกจากอลัลอฮฺ 

อลัหะนีฟียะฮฺ  6 จ าเป็น, อนุญาต, ตอ้งห้าม 

ส านวนท่ีใชเ้รียกขาน

และเป็นส านวนค าสัง่ใช้

แรกในอลักุรอาน 

 7 โดยทางศาสนบญัญติั และโดยทางรูปธรรมท่ีสมัผสัได้ 

อลันิด  8 ค าถามต่างๆในหลุมศพ 

ความเกรงกลวั  9 ความรู้, การปฏิบติัตามความรู้, การเผยแผ,่ ความอดทนในการเผยแผ่ 

การมอบหมาย  10 ความบริสุทธ์ิใจ และ ปฏิบติัตามแนวทางท่านนบี 

เง่ือนไข2ขอ้ท่ีท าให้อิบา

ดะฮฺถูกตอบรับ 
 11 

การพ่ึงพาอลัลอฮฺจากใจจริง และเช่ือมัน่ในพระองค ์และแสวงหา

สาเหตุต่างๆเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมาย 

จงน าหมายเลขด้านหน้าประโยคกลุ่มที ่2 ทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัประโยคกลุ่มที ่1 ไปเตมิในช่องว่าง ให้ถูกต้อง 



  

 

๘๒ 

ประเด็นทั้งส่ีโดยสรุป  12 
ความกลวัท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ซ้ึงถึงความยิง่ใหญ่และพลงั

อ านาจของผูท่ี้เขาเกรงกลวั 

ประเด็นทั้งสามโดยสรุป  13 คือ ส่ิงท่ีเหมือนกนั, พอ้งกนั, คลา้ยคลึงกนั  

รากฐานท่ีส าคญัสาม

ประการโดยสรุป 
 14 ในซูเราะฮฺอลับะก่อเราะฮฺ 

สาเหตุต่างๆแบ่งออกเป็น  15 
คือแนวทางท่ีออกห่างจากการตั้งภาคีโดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการ

ให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺและความบริสุทธ์ิใจ 

การบนบานแบ่งออกเป็น  16 

คือ การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺว่าพระองคท์รงเป็นพระเจา้เพียงองค์

เดียวท่ีมีพระนามทั้งหลายอนัดีงามและมีคุณลกัษณะต่างๆอนัสูงส่ง 

โดยตอ้งยนืยนัไปตามท่ีพระองคไ์ดท้รงบอกไวใ้นอลักุรอาน หรือ

ท่านนบีมุฮมัมดัไดบ้อกไวใ้นหะดีษของท่าน โดยยนืยนัพระนามและ

คุณลกัษณะตามท่ีพระองคไ์ดท้รงยนืยนัให้แก่ตวัของพระองคเ์อง 

และปฏิเสธตามท่ีพระองคไ์ดป้ฏิเสธ โดยไม่ท  าการบิดเบือน ,ไม่

ปฏิเสธ ,ไม่คน้หาวิธีการ และไม่ท  าการเปรียบเทียบพระองคก์บัส่ิง

อ่ืนใด 

การเชือดพลีแบ่ง

ออกเป็น 
 17 คือ การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺในดา้นการเคารพบูชา 

ความกลวัแบ่งออกเป็น  18 
คือ การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺในดา้นการทรงสร้าง บริหารและดูแล

และครอบครองทุกสรรพส่ิง 

อิสลาม  19 
คือ การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺในส่ิงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของพระองคแ์ต่

เพียงองคเ์ดียว 

ระดบัขั้นต่างๆของ

ศาสนา 
 20 หมายถึง การท าให้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีเพียงหน่ึงเดียว 



      

                                                                                                            

 

๘๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ความศรัทธา(อีมาน)  21 เม่ือดวงอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัตก หรือ เม่ือก าลงัจะเสียชีวิต 

การศรัทธาต่อวนัส้ินโลก

นั้นรวมถึง 
 22 

ทุกส่ิงท่ีบ่าว(มนุษย)์ไดใ้ห้สถานะท่ีเกินเลยขอบเขตแก่มนั ไม่วา่จะ

เป็นผูท่ี้ถูกเคารพบูชา หรือ ผูท่ี้มีคนท าตาม หรือ ผูท่ี้มีคนจงรักภกัดี

ต่อเขา 

ส่วนหน่ึงจากการปลีกตวั

ออกห่างจากการตั้งภาคี

อยา่งแทจ้ริง 

 23 

คือ การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺทั้งในดา้นการทรงสร้าง ในดา้นการ

เคารพบูชา ในดา้นพระนามและคุณลกัษณะ และปลีกตวัออกห่างจาก

การตั้งภาคีและผูต้ ั้งภาคี  

เวลาส้ินสุดของการกลบั

เน้ือกลบัตวั(เตาบะฮฺ) 
 24 

คือ การยอมจ านนศิโรราบต่ออลัลอฮฺดว้ยการให้เอกภาพต่อพระองค ์

และนอ้มรับต่อพระองคด์ว้ยการเคารพภกัดี และปลีกตวัออกห่างจาก

การตั้งภาคีต่อพระองค ์และออกห่างจากผูต้ ั้งภาคีต่อพระองค์ 

อฏัฏอฆูต  25 
คือ ส่ิงท่ีถูกเคารพบูชานอกเหนือจากอลัลอฮฺ ในรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึง 



  

 

๘๔ 

 

 

ล าดบั หัวข้อ หน้า 

๑ บทน า 2 

2 ประเด็นต่างๆส่ีประการ(หน้าทีพื่น้ฐานของมุสลมิ) 6 

3 ประเด็นต่างๆสามประการ(พื้นฐานของหลกัเตาฮีด) 11 

4 ความส าคัญของการศึกษาเรียนรู้วชิาเตาฮีด 17 

5 รากฐานสามประการ(ค าถามสามข้อในหลุมศพ) 18 

6 บทส่งท้าย 65    

7 ภาคผนวก ( บทสรุปเน้ือหาของต าราในรูปแบบตาราง ) 71 

8 ค าถามทดสอบเกีย่วกบัต ารารากฐานสามประการ 76 

9 สารบัญ 84 

 

 
 
 
 
 
 

สารบัญรากฐานสามประการ 



      

                                                                                                            

 

๘๕ 

 
 

อธิบาย 

ต ารากฎเกณฑ์ส่ีประการ 
 

เรียบเรียงโดย 

ชัยคฺมุฮัมมัด บิน อบัดุลวะฮาบ บิน สุลยัมาน อัตตะมีมีย์ 
(ขออลัลอฮฺทรงเมตตาท่านและโปรดใหท่้านไดพ้  านกัในสวรรคข์องพระองคด์ว้ยเถิด) 

 

 

อธิบายโดย 

ชัยคฺฮัยษัม บิน มุฮัมมัดญะมีล ซัรฺฮาน 
อดีตอาจารยผ์ูส้อนในมสัญิดอนันะบะวยี์ 

และผูดู้แลเวบ็ไซตอ์ตัตะอฺศีลอลัอิลมีย์ 
http://attasseel-alelmi.com 

ขออลัลอฮฺทรงโปรดอภยัโทษใหแ้ก่ท่านและบิดามารดาของท่านรวมถึงทุกท่านท่ีมี
ส่วนร่วมในการจดัท าต าราเล่มน้ีดว้ยเถิด 

 
 

  



  

 

๘๖ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ด้วยพระนามของอลัลอฮฺผู้ทรงเมตตาปราณี 

แทจ้ริงการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิขององคอ์ลัลอฮฺแตเ่พียงพระองคเ์ดียว เราขอ

สรรเสริญพระองคแ์ละเราขอความช่วยเหลือจากพระองคแ์ละเราขออภยัโทษต่อพระองค ์และเรา

ขอความคุม้ครองจากพระองคใ์หร้อดพน้จากความชัว่ร้ายต่างๆของตวัเราเอง และจากความผิด

บาปของการกระท าของเรา ผูใ้ดท่ีพระองคท์รงช้ีน าเขาแลว้ ก็ไม่มีผูใ้ดท่ีจะท าใหเ้ราหลงผดิได ้

และผูใ้ดท่ีพระองคท์รงท าใหเ้ขาหลงผิดแลว้ ก็ไม่มีผูใ้ดท่ีจะท าใหเ้ขาไดรั้บทางน าได ้และเราขอ

ปฏิญาณยนืยนัวา่ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ีคู่ควรต่อการเคารพบูชาอยา่งแทจ้ริงนอกจากอลัลอฮฺเท่านั้น 

และเราขอปฏิญาณยนืยนัวา่แทจ้ริงท่านนบีมุฮมัมดันั้นคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 

ค าน า 

 

ผู้เรียบเรียงต าราอลัก่อวาอดิ อลัอรับาอฺ (กฎเกณฑ์ส่ีประการ) 

ท่านคือ ชยัคฺมุฮมัมดั บุตรของ อบัดุลวะฮาบ บุตรของสุลยัมาน อตัตะมีมีย ์นามแฝงของท่าน
คือ อบุลหุซยันฺ ท่านคือชยัคุลอิสลาม (ปราชญช์ั้นอาวโุสของอิสลาม) ผูฟ้ื้นฟกูารเผยแผแ่ละ

เรียกร้องเชิญชวนไปสู่การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ (เตาฮีด) 

ท่านเกิดท่ีเมืองอลัอุยยันะฮฺ ในปีฮิจเราะฮฺศกัราชท่ี 1115 และเสียชีวติท่ีเมืองอดัดรฺัอียะฮฺใน
ปีฮิจเราะฮฺศกัราชท่ี 1206 

ในต าราเล่มน้ีมีค าตอบโตข้อ้คลุมเครือของ

พวกตั้งภาคีในยคุของเรา 

เป็นการด าเนินตามแนวทางของปราชญ์

ชาวสลฟัผูท้รงคุณธรรม 

ต าราเล่มน้ีถือเป็นบทสรุปของ 

ต ารากชัฟชุชุบุฮาต 

ตอ้งเร่ิมศึกษาต าราเล่มน้ีก่อนต ารากชัฟชุชุบุฮาต เพ่ือท่ีนกัศึกษาจะไดไ้ม่คลอ้ยตามกบัขอ้

คลุมเครือใดๆ 

บรรดาปราชญผ์ูท้รงคุณวฒิุต่างแนะน าให้

ศึกษาต าราเล่มน้ี 



      

                                                                                                            

 

๘๗ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

  

 
 

บทน า 

)แหล่งของความสุข( 

 

ความส าคญัของ
การศึกษาหลกัการให้
เอกภาพต่ออลัลอฮฺ

(เตาฮีด) 
 

กฎเกณฑ์ส่ีประการ 

 

 



  

 

๘๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า (แหล่งของความสุข) 

ท่านชยัคุลอิสลาม อิบนุตยัมียะฮฺกล่าววา่ "ผูใ้ดท่ีเป็นผูศ้รัทธา ผูย้  าเกรง เขาคือผูเ้ป็นท่ีรักของอลัลอฮฺ" 
และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่   “พงึทราบว่าแท้จริงบรรดาคนทีอ่ลัลอฮฺ
รักนั้น ไม่มคีวามหวาดกลวัใดๆแก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่เศร้าโศกเสียใจ คือบรรดาผู้ทีศ่รัทธาและ
พวกเขามคีวามย าเกรง” (ซูเราะฮฺยุนุส /๖๒-63) 

 (2)หลงัจากท่ีปราชญผ์ูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีไดก้ล่าวบิสมิลลาหฺแลว้ ท่านก็เร่ิมตน้บทน าดว้ยการขอดุ
อาใหแ้ก่นกัศึกษา ซ่ึงตรงน้ีถือเป็นหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงความรักและเอาใจใส่ของท่านท่ีมีต่อบรรดา
นกัศึกษา โดยขอดุอาใหพ้วกเขาไดรั้บความดีในทุกๆเร่ือง                                                     
(3)เหล่าผูเ้ป็นท่ีรักของอลัลอฮฺ (วะลีย)์ นั้นคือ ผูท่ี้มีความศรัทธาและความย  าเกรงอยูใ่นตวัตนของเขา 

เป็นการด าเนิน

ตามแนวทางของ

ปราชญช์าวสลฟั 

ซ่ึงเร่ิมตน้ต ารา

ของพวกเขาดว้ย

ค าวา่บิสลิลลาหฺ 

(1)สาเหตุท่ีผูเ้รียบเรียงเร่ิมตน้ต าราดว้ยค าวา่บิสมิลลาหฺ

เป็นการ

แสวงขอ

ความจ าเริญ

ดว้ยพระนาม

ของอลัลอฮฺ

อนัทรง

เกียรติ 

เป็นการ

ด าเนิน

ตามอลักุ

รอาน และ

แบบอยา่ง

ของบรรดาน

บีและศาสน

ทูต 

ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ
ผูท้รงเมตตาปราณี (1) 

ฉนัขอวงิวอนต่ออลัลอฮฺ 

เจา้แห่งบลัลงักผ์ูย้ิง่ใหญ่ 

ใหพ้ระองคท์รงโปรดรัก

ท่านทั้งในโลกน้ีและโลก

หนา้(2)และขอทรง

โปรดดลบนัดาลใหท้่าน

เป็นผูท่ี้ใหคุ้ณประโยชน์

ไม่วา่ท่านจะอยูแ่ห่งหน

ใดก็ตาม(3) 

บะร่อกะฮฺ หมายถึง ความจ าเริญ การเพ่ิมพนู                                                                        
ตะบัรรุก  หมายถึง การแสวงหาความจ าเริญ และการเพ่ิมพนู                                                    
มุบาร็อก  หมายถึง ผูท่ี้ใหคุ้ณประโยชน์ในทุกแห่งหนท่ีผา่นเขา้ไป 
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และขอทรง

โปรดใหท้่าน

เป็นหน่ึงใน

บุคคลท่ีเม่ือ

ไดรั้บความโปรด

ปรานแลว้เขาก็

ขอบคุณ(1) 

(1) ความโปรดปรานนั้น คือบททดสอบ และหลกัฐานในเร่ืองน้ีมีมากมายเช่น พระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรง
ตรัสวา่ “และเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความช่ัวและความดี” (อลัอมับิยาอฺ/๓๕)                                  
และพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่“เม่ือเขาเห็นมนัวางมัน่คงอยู่ต่อหน้าเขา เขากล่าวว่านี่คือความโปรด
ปรานของพระเจ้าของฉัน เพ่ือพระองค์จะได้ทรงทดสอบฉันว่า ฉันขอบคุณหรือเนรคุณ และผู้ใดที่
ขอบคุณ แท้จริงเขากไ็ด้ขอบคุณต่อตวัเขาเอง และผู้ใดเนรคุณแท้จริงพระเจ้าของฉันนั้นเป็นผู้ทรงมัง่ม ีผู้
ทรงเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ยิง่”  (อนันัมลฺ/๔๐)                                                                                                         
 และพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่“ส่วนมนุษย์นั้น เม่ือพระเจ้าของเขาทรงทดสอบเขา โดยทรงให้
เกยีรตเิขาและทรงโปรดปรานเขา เขากจ็ะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันทรงยกย่องฉัน”  (อลัฟัจรฺ/๑๕)              
 และหะดีษท่ีเล่าถึงชาวยวิสามคนท่ีอลัลอฮฺทรงประสงคจ์ะทดสอบพวกเขา 

การตะบรัรุกท่ีตอ้งหา้ม (ถือ
เป็นการตั้งภาคีแบบชิริกเลก็

ชนิดหน่ึง) 

การตะบรัรุกท่ีถูกตอ้งตาม

บทบญัญติัอิสลาม 

ในทาง
บทบัญญัติ
เช่น การ
ละหมาด
ในมสัญิ
ดหะรอม
(มกักะฮฺ) 
หรือ

ในมสัญิดน
บี 

ในทางรูปธรรม เช่นความรู้ การขอดุอา ฯลฯ ซ่ึง

คนๆหน่ึงจะถูกขอตะบรัรุก(ขอความจ าเริญ 

ความเป็นมงคล)เน่ืองจากความรู้ของเขา รวมถึง

การเชิญชวนของเขาไปสู่ความดีงาม ซ่ึงส่ิงน้ีท า

ใหค้วามจ าเริญเกิดข้ึน เพราะวา่เราไดรั้บ

คุณประโยชนจ์ากคนๆนั้นอยา่งมากมาย เช่น

ต าราต่างๆของชยัคฺมุฮมัมดั บินอบัดุลวะฮาบ 

และปราชญท่์านอ่ืนๆท่ีอลัลอฮฺทรงประทาน

ความดีงามและความจ าเริญในต าราของพวกเขา 

รวมทั้งผูค้นทั้งหลายต่างไดรั้บประโยชน์จาก

ต าราเหล่านั้น 
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ใหจิ้ตใจผกูพนัอยูก่บัอลัลอฮฺก่อนจะ

ไดรั้บนิอฺมะฮฺ 

ขอบคุณอลัลอฮฺหลงัจากไดรั้บนิอฺมะฮฺ

แลว้ กระท าดว้ย 

จิตใจ ร่างกาย  วาจา 
คือเช่ือมัน่อยา่งแน่วแน่วา่อลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว

เท่านั้นท่ีสามารถประทานความโปรดปราน

ใหแ้ก่เขา ดงันั้นเขาก็จะไม่ไปวงิวอนขอความ

โปรดปรานใดๆจากผูอ่ื้นนอกจากอลัลอฮฺ 

การวงิวอนขอใหไ้ดเ้ขา้สวรรคต์อ้งขอจากอลัลอ

ฮฺเพียงองคเ์ดียวฉนัใด การวงิวอนขอปัจจยัยงัชีพ

ทั้งหลายก็ตอ้งขอจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียวฉนั

นั้น เพราะพระองคคื์อผูท้รงมีกรรมสิทธ์ิ

ครอบครองส่ิงเหล่าน้ีเพียงองคเ์ดียว 

อลัลอฮฺตรัสว่า “และเจ้าจงมอบหมายต่อพระผู้

ทรงมชีีวตินิรันดร์(อลัลอฮฺ)ผู้ทรงไม่มวีนัตาย” 

(อลัฟุรกอน/๕๘) 

อลัลอฮฺตรัสว่า “แท้จริงบรรดาผู้ทีพ่วกเจ้าเคารพ

บูชาอ่ืนจากอลัลอฮฺนั้น มนัไม่มอี านาจทีจ่ะให้

ปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจ้า ดงันั้นพวกเจ้าจงขอ

ปัจจยัยงัชีพจากอลัลอฮฺ”  (อลัองักะบูต/๑๗) 

หมายถึง ปัจจยัยงัชีพทั้งหมดจากอลัลอฮฺเพียง

องคเ์ดียวเท่านั้น  อลัลอฮฺตรัสว่า “และพวกเจ้าจง

เคารพบูชาพระองค์(อลัลอฮฺ)และจงขอบคุณต่อ

พระองค์” (อลัองักะบูต/๑๗) 

ดว้ยการการมี

ความศรัทธา

และความ

เช่ือมัน่อยา่ง

แทจ้ริง และ

นอ้มรับอยา่ง

เตม็เป่ียม

วา่อลัลอฮฺคือ

พระผูท้รง

ประทานปัจจยั

ยงัชีพ(ริสกี)

และความ

โปรดปราน

ต่างๆทั้งหมด

เพียงองคเ์ดียว

เท่านั้น 

 

ดว้ยการเล่าและ

สรรเสริญ

ต่ออลัลอฮฺถึง

ความโปรด

ปรานท่ีพระองค์

ประทานใหเ้ขา 

และขอบคุณ

พระองค ์ดงั

ท่ีอลัลอฮฺตรัสวา่ 

“และความโปรด

ปรานของพระ

เจ้าของเจ้านั้นก็

จงกล่าวถึง” 

(อฎัฎุฮา/๑๑) 

 

ดว้ยการน าความ

โปรดปรานต่างๆท่ี

ไดรั้บมาจากอลัลอ

ฮฺไปใชใ้นทางท่ี

พระองคพ์อใจ 

พร้อมกบักระท าส่ิง

ท่ีเป็นการภกัดีต่อ

พระองค ์ และออก

ห่างจากส่ิงฝ่าฝืน

ต่อพระองค ์และ

ปฏิบติัในส่ิงท่ีพร

องคท์รงสัง่ใช ้โดย

มีเป้าหมายในการ

เขา้ใกลชิ้ดกบั

พระองคด์ว้ยการ

กระท าเหล่าน้ี 
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(1) เน่ืองจากวา่ความอดทน คือ ส่ิงท่ีจ าเป็น ตามมติเอกฉนัทข์องปวง

ปราชญแ์ห่งประชาชาติอิสลาม 
 

และเม่ือเขาไดรั้บบท

ทดสอบเขาก็อดทน และ

เม่ือเขาท าความผิดบาป 

เขาก็ขออภยัโทษ

ต่ออลัลอฮฺ (๑) 

 

ผูท่ี้

ขอบคุณ 
ผูท่ี้พอใจ ผูท่ี้อดทน 

ผูท่ี้โกรธ

เคือง 

ความโกรธเคืองต่อบททดสอบทีแ่สดงออกมาทางด้านจติใจ ดงัท่ีท่านอิมามอิบนุลก็อยยมิ อลัเญาซี

ยะฮฺไดบ้อกไวว้า่ มนุษยบ์างคนเม่ือไดรั้บบทดสอบ เขาไม่บ่นออกมาเป็นค าพดู แต่เขาคิดในแง่ร้ายตอ่

พระเจา้ของเขาวา่ พระเจา้ของฉนัไดล่้วงเกินต่อฉนั พระเจา้ของฉนัไดห้วงหา้มต่อฉนั พระเจา้ของฉนั

ไดข้ดัขวางฉนั ฯลฯ ไม่วา่จะคิดนอ้ยหรือคิดมากก็ตาม ดงันั้นท่านจงตรวจสอบจิตใจของท่านวา่เป็น

เช่นไร หากวา่จิตใจของท่านปราศจากส่ิงเหล่าน้ี ตวัของท่านก็ปลอดภยัจากเร่ืองท่ีใหญ่หลวง        

ความโกรธเคืองต่อบททดสอบทีแ่สดงออกมาทางด้านค าพูด เช่น การตะโกนโวยวาย ,คร ่ าครวญ ,ด่า

ทอ และสาปแช่ง 

ความโกรธเคืองต่อบททดสอบทีแ่สดงออกมาทางด้านร่างกาย เช่น การท าร้ายร่างกายตนเอง ตบหนา้ 

ดึงผม และท าลายส่ิงของ ฉีกเส้ือผา้ 

 

๑. ความโกรธเคืองต่อบททดสอบนั้น เป็นส่ิงต้องห้าม(หะรอม)  และเป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่ง โดยแสดง

ออกมาจาก ๓ ทาง คือ 

ร่างกาย วาจา จติใจ 
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  ๒.ความอดทนต่อบททดสอบนั้น คือ ส่ิงทีจ่ าเป็น(วาญิบ)ตามมติเอกฉนัทข์องปวงปราชญ ์ 

โดยจ าเป็นจะตอ้งมีความอดทนทั้งทางดา้นร่างกาย วาจา และจิตใจ 

ท่านอิมามอะหมดัไดก้ล่าววา่ “ความอดทนนั้นถูกกล่าวถึงในอลักรุอานประมาณ 90แห่ง 

และเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นตามมติเอกฉนัทข์องปวงปราชญ ์และความอดทนถือเป็นคร่ึงหน่ึงของ

ความศรัทธา เพราะความศรัทธานั้นแบ่งออกเป็น สอง ส่วน โดยส่วนหน่ึงก็คือ ความ

อดทน และอีกส่วนก็คือ การขอบคุณ” (จากต ารา มะดาริํุดซาลิกีน ของอิมามอิบนุล

ก็อยยมิ) 

๓.ความพอใจต่อบททดสอบนั้น คือ ส่ิงทีส่มควรกระท า ซ่ึงถือเป็นระดบัขั้นท่ีสูงส่งยิง่กวา่

การมีความอดทน 

๔.การขอบคุณอลัลอฮฺต่อบททดสอบ คือส่ิงทีส่มควรกระท า ซ่ึงถือเป็นระดบัขั้นท่ี

ประเสริฐสุดและสมบูรณ์สูงสุด 
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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตาปราณี 

“พงึทราบเถิด(ขออลัลอฮฺทรงชีแ้นะทา่นสูก่ารเคารพภกัดีตอ่พระองค์) แท้จริง อลัหะนีฟียะฮฺคือ แนวทาง

ของทา่นนบีอิบรอฮีม ซึง่ก็คือ การท่ีทา่นเคารพบชูาอลัลอฮฺเพียงองค์เดียวด้วยความบริสทุธ์ิใจตอ่

พระองค์ และสิง่ดงักลา่วนีค้ือเปา้หมายที่อลัลอฮฺทรงสัง่ใช้และสร้างมวลมนษุย์ทัง้หมดขึน้มา ดงัที่อลัลอ

ฮฺทรงตรัสวา่ “และข้ามไิด้สร้างญนิและมนุษย์มาเพ่ืออ่ืนใดเว้นแต่เพ่ือให้พวกเขาเคารพบูชาข้าแต่เพยีง

องค์เดยีวเท่านั้น” (อซัซาริยาต/๕๖) (1)   

และเมื่อทา่นรับทราบแล้ววา่อลัลอฮฺทรงสร้างทา่นมาเพื่อให้ทา่นเคารพบชูาพระองค์ ทา่นก็พงึรับรู้ไว้เถิด

วา่ แท้จริงอิบาดะฮฺ(การเคารพบชูาตอ่อลัลอฮฺ)นัน้ จะไมถ่กูเรียกวา่เป็นอิบาดะฮฺ นอกจากวา่จะต้องมีเตา

ฮีด(การให้เอกภาพตอ่อลัลอฮฺ)ควบคูอ่ยูด้่วย ดงัเช่นที่การท าละหมาดจะไมถ่กูเรียกวา่เป็นการละหมาด

นอกจากวา่จะต้องมคีวามสะอาดอยูด้่วยเทา่นัน้  ดงันัน้ เมื่อใดทีก่ารตัง้ภาค(ีท าชิริก)ได้เข้ามาปะปนอยู่

ในการท าอิบาดะฮฺแล้ว ก็ถือวา่การท าอิบาดะฮฺนัน้เสยีหาย ดงัเช่นที่การเสยีน า้ละหมาดได้เข้ามาอยูใ่น

ความสะอาด ดงันัน้ หากทา่นรับรู้แล้ววา่การตัง้ภาค(ีชิริก)ตอ่อลัลอฮฺเมื่อมนัได้เข้ามาปะปนอยูใ่นอิบา

ดะฮฺ(การเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺ) มนัก็จะท าให้อิบาดะฮฺนัน้เสยีหาย และท าให้อิบาดะฮฺนัน้ให้สญูเปลา่ 

และสง่ผลให้ผู้ที่ตัง้ภาคีนัน้ต้องตกเป็นหนึง่ในชาวนรกตลอดกาล เมื่อนัน้ทา่นก็จะรู้วา่อะไรคือสิง่ที่จ าเป็น

สงูสดุที่ทา่นจะต้องรับรู้ (หวงัวา่อลัลอฮฺจะทรงชว่ยให้ทา่นรอดพ้นจากเครือขา่ยนี)้ ก็คือการตัง้ภาค(ีชิริก)

ตอ่อลัลอฮฺ ดงัที่อลัลอฮฺได้ทรงตรัสถึงการตัง้ภาคีตอ่พระองค์ไว้วา่ “แท้จริงอลัลอฮฺจะมทิรงอภัยโทษให้แก่

การทีม่ส่ิีงใดส่ิงหนึง่ถูกตั้งขึน้เป็นภาคกีบัพระองค์ และพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่ส่ิงอ่ืนนอกเหนือ

จากนั้น”  (อนันิซาอฺ/๔๘)  ซึง่การรอดพ้นจากเครือขา่ยดงักลา่วนี(้การตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺ) ก็ด้วยการรู้จกั 

กฎเกณฑ์สีป่ระการ ที่อลัลอฮฺได้ทรงตรัสถึงกฎทัง้สีป่ระการนีไ้ว้ในคมัภีร์ของพระองค์  ดงันี ้

กฎเกณฑส่ี์ประการ 

(๑) ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีตอ้งการช้ีแจงใหท้ราบถึงเหตุผลวา่ “ท าไมเราจงึจ าเป็นจะต้องศึกษาหลกัเตาฮีด”?  



  

 

๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (๒)บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดรั้บแต่งตั้งเพ่ือไปเรียกร้องเชิญพวกเขานั้น คือบรรดาผูท่ี้

ยอมรับหลกัการใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺในดา้นการทรงสร้าง(เตาฮีดรุบูบียะฮฺ) แต่ถึงกระนั้นแลว้ ท่านนบี

มุฮมัมดัก็ยงัคงต่อตา้นพวกเขา เพราะวา่การต่อตา้นและการขดัแยง้นั้นมิใช่ในเร่ืองเตาฮีดรุบูบียะฮฺแต่ทวา่

คือการต่อตา้นขดัแยง้กนัในเร่ืองหลกัการใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺในดา้นการเคารพบูชา(เตาฮีดอุลูฮียะฮฺ) 

ดงันั้นผูใ้ดก็ตามท่ีเคารพบูชาส่ิงอ่ืนหรือผูอ่ื้นนอกจากอลัลอฮฺ เขาผูน้ั้นคือ ผูต้ ั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ และเป็นผู ้

ปฏิเสธอิสลาม(ถึงแมเ้ขาจะเช่ือวา่อลัลอฮฺคือผูส้ร้างทุกสรรพส่ิงก็ตาม) 

 

กฎเกณฑ์ประการทีห่นึ่ง ท่านจะตอ้งรับรู้วา่ แทจ้ริงบรรดาผูป้ฏิเสธอิสลามท่ีท่านศาสนทูตไดต้่อตา้น

พวกเขานั้น คือบรรดาผูท่ี้ยอมรับวา่อลัลอฮฺเป็นพระเจา้ผูท้รงสร้างและดูแลบริหารทุกสรรพส่ิง แต่ทวา่

ความเช่ือและยอมรับเช่นน้ียงัไม่พอเพียงท่ีจะท าใหเ้ขาเป็นผูท่ี้เขา้รับอิสลาม และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็

คือ พระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

“(มุฮัมมดัเอ๋ย)เจ้าจงกล่าวว่า ผู้ใดหรือทีท่รงประทานปัจจยัยงัชีพทีม่าจากฟากฟ้าและแผ่นดนิแก่พวก

ท่าน หรือใครเป็นเจ้าของการได้ยนิและการมอง และใครเป็นผู้ท าให้มชีีวติหลงัจากการตาย และใคร

เป็นผู้ท าให้ตายหลงัจากมชีีวติขึน้มา และใครคือผู้บริหารกจิการ แล้วพวกเขากจ็ะกล่าวกนัว่าอลัลอฮฺ 

ดงันั้นเจ้า(มุฮัมมดั)จงกล่าวว่า พวกท่านไม่ย าเกรงหรือ” (ยูนุส/๓๑ ) (๒) 

 



      

                                                                                                            

 

๙๕ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) บรรดาผู้ตัง้ภาคแีละผู้ปฏิเสธได้

กลา่วอ้างวา่ พวกเขามิได้เคารพบชูา

ตอ่สิง่บชูาตา่งๆอนัจอมปลอมของ

พวกเขา และพวกเขาก็มิได้มุง่หน้า

ไปสูส่ิง่เหลา่นัน้ พวกเขาเพยีงแค่

แสวงหาความใกล้ชิดกบัอลัลอฮฺและ

ขอชะฟาอะฮฺตอ่พระองค์ผา่นสิง่บชูา

ตา่งๆของพวกเขา ซึง่ข้ออ้างเหลา่นีก็้

ท าให้พวกเขาสมควรท่ีจะได้รับการ

ตดัสนิจากทา่นนบีมฮุมัมดัวา่เป็น

บรรดาผู้ปฏิเสธอิสลามและสมควรท่ี

ทา่นนบีจะตอ่ต้านพวกเขา 

(2) ชะฟาอะฮฺ ความหมายเดิมตาม

หลักภาษา คือ การรวมให้เข้ากนั 

และท าให้สิง่ทีม่ีหนึง่เดียวกลายเป็น

สองสิง่ 

ความหมายทางศาสนบัญญัติ คือ 

การเป็นสือ่กลางให้แก่ผู้อื่นในการน า

ผลประโยชน์มาให้ หรือ เป็นสือ่กลาง

ให้แก่ผู้อื่นในการคุ้มครองให้รอดพ้น

จากอนัตราย 

 

 

 
กฎเกณฑ์ประการที่สอง แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธและ

ตัง้ภาคีนัน้กลา่วอ้างวา่ "พวกเรามิได้วิงวอนขอจากภาคี

เหลา่นัน้ และพวกเราก็มิได้มุง่หน้าสูภ่าคีเหลา่นัน้ พวก

เราเพยีงแคแ่สวงหาการเข้าใกล้ชิด(กบัอลัลอฮฺโดยผา่น

พวกเขา) และขอชะฟาอะฮฺ(คือให้พวกเขาชว่ยขอความ

ช่วยเหลอืจากอลัลอฮฺให้แก่พวกเรา)"   

และหลกัฐานในเร่ืองการเข้าใกล้ชิด(กบัอลัลอฮฺ) ก็คือ 

พระด ารัสที่อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และบรรดาผู้ทีย่ดึเอา

ผู้อ่ืนนอกจากพระองค์(อลัลอฮฺ)มาเป็นผู้ใกล้ชิดนั้น 

(พวกเขาอ้างว่า)พวกเรามไิด้เคารพบูชาส่ิงเหล่านั้น เว้น

แต่เพ่ือให้ส่ิงเหล่านั้นท าให้พวกเราเข้าใกล้ชิดกบัอลัลอฮฺ

องค์เดยีว แท้จริงอลัลอฮฺจะทรงตดัสินระหว่างพวกเขา

ในส่ิงทีพ่วกเขาขัดแย้งกนัในเร่ืองนั้น แท้จริงอลัลอฮฺจะ

ไม่ทรงช้ีน าทางแก่ผู้กล่าวเทจ็ผู้ไม่ส านึกบุญคุณ” (อซัซุ

มรั/๓) (1) 

และหลกัฐานในเร่ืองการขอชะฟาอะฮฺ ก็คือ พระด ารัส

ที่อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และพวกเขาเคารพบูชาส่ิงอ่ืน

นอกเหนือจากอลัลอฮฺ ทีม่นัมไิด้ให้โทษแก่พวกเขา และ

มไิด้ให้ประโยชน์แก่พวกเขา และพวกเขาจะกล่าวว่า ส่ิง

เหล่านีคื้อผู้ช่วยเหลือพวกเรา ณ ทีอ่ลัลอฮ” (ยูนุส/๑๘)  

ซึง่การขอชะฟาอะฮฺนัน้ มีสองประเภท คือ การขอ

ชะฟาอะฮฺที่ได้รับการยอมรับ และ การขอชะฟาอะฮฺที่

ถกูปฏิเสธ(2) 



  

 

๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอชะฟาอะฮฺทีไ่ด้รับการ

ยอมรับ(ประเภทน้ีเฉพาะ

อลัลอฮฺ)  คือ การขอชะฟาอะฮฺ

ท่ีแสวงหาจากอลัลอฮฺ กระท า

ไดโ้ดยมีเง่ือนไข คือ  

1.ได้รับอนญุาตจากอลัลอฮฺ

ในการขอชะฟาอะฮฺ 

2.ความพอใจของอลัลอฮฺตอ่

ผู้ที่มาขอชะฟาอะฮฺจาก

พระองค์ให้แก่ผู้ที่ต้องการ

ได้รับชะฟาอะฮฺจากพระองค์ 

3.ความพอใจของอลัลอฮฺตอ่

ผู้ที่ต้องการได้รับชะฟาอะฮฺ

จากพระองค์(มชัฟัวะอ)ฺ 

 

การขอชะฟาอะฮฺทีถู่กปฏิเสธ  

คือ การขอชะฟาอะฮฺท่ีอลักุ

รอานปฏิเสธ ซ่ึงก็คือ การขอ

จากส่ิงอ่ืนหรือผูอ่ื้น

นอกเหนือจากอลัลอฮฺในเร่ืองท่ี

ไม่มีผูใ้ดสามารถช่วยเหลือได้

นอกจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว  

ขอ้ตดัสนิของการขอชะฟาอะฮฺ

ประเภทนีก็้คือ เป็นการตัง้ภาคี

ประเภทใหญ่(ชิริกใหญ่) 

 

การขอชะฟาอะฮฺจาก

มนุษย์ในเร่ืองทีเ่ขาสามารถ

ช่วยเหลือได้ สามารถขอได้

โดยมเีง่ือนไข คือ 

1.มนษุย์ผู้ให้ความ

ช่วยเหลอืนัน้จะต้องอยูต่อ่

หน้า 

2.มนษุย์ผู้ให้ความ

ช่วยเหลอืนัน้จะต้องยงัมี

ชีวิตอยู ่

3.มนษุย์ผู้ให้ความ

ช่วยเหลอืนัน้จะต้องมี

ความสามารถช่วยเหลอืได้ 

4.ผู้ที่ขอความช่วยเหลอื

จะต้องเช่ือมัน่วา่มนษุย์

ผู้ให้ความชว่ยเหลอืแก่เขา

นัน้เป็นเพียงสาเหตทุี่มา

ช่วย สว่นผู้ที่ชว่ยเหลอืที่

แท้จริงนัน้คือ อลัลอฮฺเพยีง

องค์เดียวเทา่นัน้ 

 



      

                                                                                                            

 

๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอ

ชะฟาอะฮฺ

เพื่อยกระดบั

ฐานะท่ีสูงข้ึน

ใหแ้ก่เหล่า

ผูใ้หเ้อกภาพ

ต่ออลัลอฮฺ

(อลัมุวะหิ

ดูน) 

การขอ

ชะฟาอะฮฺ

เพ่ือช่วยให้

เหล่าผูใ้ห้

เอกภาพ

ต่ออลัลอฮฺท่ี

จะตอ้งลง

นรก ใหไ้ด้

ออกมาจาก

นรก 

การขอ

ชะฟาอะฮฺท่ี

ยิง่ใหญ่ (อชั

ชะฟาอะฮฺ อลั

อุซมา) 

 

การขอ

ชะฟาอะฮฺ

ของท่านนบี

ใหแ้ก่ลุงของ

ท่าน ก็

คืออบูฏอลิบ 

เพื่อใหลุ้ง

ไดรั้บการ

ลงโทษสถาน

เบาในโลก

หนา้ 

การขอ

ชะฟาอะฮฺ

ของท่านนบี

ในการเปิด

ประตูต่างๆ

ของสวน

สวรรค์ 

การขอชะฟาอะฮฺทีไ่ด้รับการยอมรับ(ต่อจากหนา้ท่ี12 )   

การขอชะฟาอะฮฺท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของท่านนบี

เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น โดยผูอ่ื้นไม่สามารถขอได ้

 

การขอชะฟาอะฮฺท่ีผูอ่ื้นนอกจากท่านนบีมุฮมัมดั 

ไม่วา่จะเป็นบรรดาศาสนทูต นบี มลาอิกะฮฺ 

เหล่าคนดีมคีณุธรรมที่ให้เอกภาพตอ่อลัลอฮฺ 

รวมถงึเหลา่เด็กเลก็ก็สามารถขอได้ 

การขอ

ชะฟาอะฮฺ

เพ่ือช่วยให้

เหล่าผูใ้ห้

เอกภาพ

ต่ออลัลอฮฺท่ี

จะตอ้งลง

นรก ใหร้อด

พน้จากการ

ลงนรก 
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ดงันั้นการขอชะฟาอะฮฺทีถู่กปฏิเสธ ก็คือ การขอจากผูอ่ื้นนอกเหนือจากอลัลอฮฺในเร่ืองท่ีไม่มีผูใ้ด

สามารถช่วยเหลือไดน้อกจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว และหลกัฐานในเร่ืองน้ี ก็คือพระด ารัส

ของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่  “บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย พวกเจ้าจงบริจาคส่วนหนึ่งจากส่ิงทีเ่ราได้ให้เป็น

ปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจ้า ก่อนทีว่นัหนึ่ง(วนักยิามะฮฺ)จะมาถึง ซ่ึงในวนันั้นไม่มกีารซ้ือขาย ไม่มกีาร

เป็นมติร และไม่มชีะฟาอะฮฺ(การทีค่นๆหนึ่งขอความช่วยเหลือจากส่ิงอ่ืนหรือผู้อ่ืนนอกเหนือจาก

อลัลอฮฺให้ช่วยเหลือบุคคลหนึ่งให้พ้นจากการลงโทษ) และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น คือพวกที่

อธรรม(ล่วงละเมดิต่อตนเอง)” (อลับะก่อเราะฮฺ/254)  

และการขอชะฟาอะฮฺทีไ่ด้รับการยอมรับ ก็คือ การขอจากอลัลอฮฺ และผูท่ี้ขอชะฟาอะฮฺจากอลัลอฮฺ

ใหแ้ก่ผูอ่ื้น(ชาฟิอฺ)นั้นคือผูท่ี้ไดรั้บเกียรติจากอลัลอฮฺใหส้ามารถขอชะฟาอะฮฺจากพระองคไ์ด ้ 

รวมทั้งผูท่ี้ตอ้งการไดรั้บชะฟาอะฮฺจากอลัลอฮฺ(มชัฟัวะอฺ)ก็คือผูท่ี้ไดรั้บความพอใจจากอลัลอฮฺทั้ง

ในดา้นค าพดูของเขา และการกระท าของเขา โดยท่ีเขา(มชัฟัวะอฺ)ก็จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอลัลอฮฺ

ในการไดรั้บความช่วยเหลือก่อนดว้ยเช่นกนั ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และผู้ใดกนัเล่าทีจ่ะขอความ

ช่วยเหลือให้แก่ผู้อ่ืน ณ ทีพ่ระองค์(อลัลอฮฺ)ได้ นอกจากด้วยการอนุญาตของพระองค์เท่านั้น” 

(อลับะก่อเราะฮฺ/255) 
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กฎเกณฑ์ประการที่สาม(๑)แท้จริงทา่นนบีมฮุมัมดัได้

ปรากฏตวัทา่มกลางมวลชนที่มคีวามแตกตา่งหลากหลายใน

การเคารพบชูาพระเจ้าของพวกเขา  บางคนเคารพบชูาม

ลาอิกะฮฺ บางคนเคารพบชูาบรรดานบีและคนดมีีคณุธรรม 

บางคนเคารพบชูาต้นไม้และก้อนหินตา่งๆ บางคนเคารพ

บชูาดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ ซึง่ทา่นนบีได้ตอ่สู้และ

ตอ่ต้านมวลชนเหลา่นี ้โดยมิได้แบง่แยกประเภทของพวกเขา 

และหลกัฐานในเร่ืองนี ้ก็คือพระด ารัสที่อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

“และพวกเจ้าจงต่อสู้กบัพวกเขา จนกว่าจะไม่มกีารปฏิเสธ

ศรัทธาใดๆ ปรากฏขึน้ และการเคารพบูชาทุกชนิดนั้นจะต้อง

เป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺเท่านั้น” (อลัอมัฟาล/๓๙) 

และหลกัฐานท่ีบง่บอกวา่(ผู้ตัง้ภาคีเคารพบชูาตอ่)ดวง

อาทิตย์และดวงจนัทร์ ก็คือ พระด ารัสที่อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

“และส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของพระองค์ กคื็อการมี

กลางคืน และกลางวนั และดวงอาทติย์ และดวงจนัทร์ พวก

เจ้าจงอย่าก้มกราบ(สุํูด)ให้แก่ดวงอาทติย์และดวงจนัทร์ แต่

จงก้มกราบให้แก่อลัลอฮฺพระผู้ทรงสร้างพวกมนั หากว่าพวก

เจ้าเคารพบูชาพระองค์เพยีงองค์เดยีวเท่านั้น” (ฟุศศิลตั/๓๗) 

และหลกัฐานท่ีบง่บอกวา่(ผู้ตัง้ภาคีเคารพบชูาตอ่)มลาอิกะฮฺ 

ก็คือ พระด ารัสที่อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

“และเขา(นบีอซีา)จะไม่ส่ังใช้พวกเจ้าให้ยดึเอามลาอกิะฮฺและ

บรรดานบีเป็นพระเจ้า” (อาละอมิรอม/๘๐) 

 

 (๑) กฎขอ้ท่ีสามน้ีถือเป็น

หลกัฐานอนัชดัเจนอยา่งยิง่ 

ท่ีใชใ้นการตอบโตผู้ท่ี้กล่าว

อา้งวา่ แทจ้ริงการตั้งภาคีนั้น

จ ากดัเฉพาะผูท่ี้เคารพบูชา

รูปป้ันเท่านั้น เพราะ

หลกัฐานมากมายจาก

บทบญัญติัอิสลามไดม้าระบุ

ถึงรูปป้ัน และภาคี

จอมปลอมชนิดอ่ืนๆท่ีถูก

เคารพบูชาในช่วงเวลานั้น 

ซ่ึงท่านนบีมุฮมัมดัไม่ได้

แบ่งแยกประเภทต่างๆของ

พวกเขา แต่ท่านนบีถือวา่ส่ิง

ท่ีถูกบูชาทั้งหมดนั้นต่างก็

ลว้นแต่เป็นพระเจา้

จอมปลอมทั้งส้ิน ดงันั้น

ท่านนบีจึงตอ่สูแ้ละต่อตา้น

การเคารพบูชาพระเจา้

จอมปลอมเหล่านั้นทั้งหมด

โดยไม่ยกเวน้ส่ิงใด ทั้งน้ีก็

เพ่ือใหศ้าสนาอนับริสุทธ์ินั้น

เป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ

แต่เพียงองคเ์ดียว 

 



  

 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และหลกัฐานทีบ่่งบอกว่า(ผู้ตั้งภาคเีคารพบูชาต่อ)บรรดานบี ก็คือ พระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่

“และจงร าลกึถึงขณะทีอ่ลัลอฮฺทรงตรัสว่าอซีาบุตรของมรัยมัเอ๋ย เจ้าพูดแก่ผู้คนกระนั้นหรือว่า จง

ยดึถือฉันและแม่ของฉันเป็นทีเ่คารพบูชาทั้งสองนอกเหนือจากอลัลอฮฺ เขา(อซีา)กล่าวว่าความ

บริสุทธ์ิทั้งมวลแด่พระองค์ท่าน(อลัลอฮฺ)ฉันไม่เคยทีจ่ะกล่าวส่ิงทีม่ใิช่สิทธิของฉัน หากฉันเคยกล่าว

ส่ิงนั้นแน่นอนว่าพระองค์ย่อมรู้ด ีโดยทีพ่ระองค์ทรงรู้ส่ิงทีอ่ยู่ในใจของฉัน และฉันไม่รู้ส่ิงทีอ่ยู่ในใจ

พระองค์ แท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงรอบรู้ในส่ิงเร้นลบัทั้งหลาย” (อลัมาอดิะฮฺ/๑๑๖)  

และหลกัฐานทีบ่่งบอกว่า(ผู้ตั้งภาคเีคารพบูชาต่อ)บรรดาคนดมีคุีณธรรม ก็คือ พระด ารัสท่ีอลัลอฮฺ

ทรงตรัสวา่  “ส่ิงเหล่านั้นทีพ่วกเขาวงิวอน พวกมนักย็งัหวงัทีจ่ะหาทางเข้าสู่พระเจ้าของพวกมนัว่า

ผู้ใดในหมู่พวกมนัจะเข้าใกล้ทีสุ่ด และพวกมนักย็งัหวงัในความเมตตาของพระองค์ และกลวัการ

ลงโทษของพระองค์” (อลัอสิรออฺ/๕๗) 

และหลกัฐานทีบ่่งบอกว่า(ผู้ตั้งภาคเีคารพบูชาต่อ)ต้นไม้และก้อนหินต่างๆ ก็คือ พระด ารัสท่ีอลัลอฮฺ

ทรงตรัสวา่ “และพวกเจ้ามไิด้เห็นอลัลาตและอลัอุซซา และมะนาตทีเ่ป็นตวัทีส่ามอกีตวัหรอกหรือ” 

(อนันัจมฺ/๑๙-๒๐) 

และจากหะดษีทีร่ายงานโดยท่านอบูวากดิ อลัลยัษีย์ ไดก้ล่าววา่ “พวกเราไดอ้อกไปร่วมรบกบัท่านน

บียงัหุบเขาหุนยันฺ โดยท่ีพวกเราเป็นมุสลิมท่ีเพ่ิงเขา้รับอิสลามใหม่ และบรรดาผูต้ ั้งภาคีจะมีตน้ไม้

(น าโชค)อยูต่น้หน่ึง โดยพวกเขาจะพกัอยูบ่ริเวณตน้ไมน้ั้นและน าอาวธุของพวกเขาไปแขวนไวท่ี้มนั

(เพ่ือแสวงหาโชคลาภ) ซ่ึงตน้ไมต้น้น้ีมีช่ือวา่ ซาตุอนัวาฏ จากนั้นพวกเราก็ไดผ้า่นตน้ไมต้น้หน่ึง เรา

จึงกล่าววา่ “ท่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ(ร่อสูลุลลอฮฺ)ครับ ไดโ้ปรดแต่งตั้งตน้ไมน้ าโชคใหแ้ก่เราดงัท่ี

พวกเขา(เหล่าผูต้ ั้งภาคี)มีตน้ซาตุอนัวาฎดว้ยเถิด”.....  

 



      

                                                                                                            

 

๑๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎเกณฑ์ประการทีส่ี่  บรรดาผูต้ ั้งภาคีในยคุ

สมยัของพวกเรานั้น มีการตั้งภาคีท่ีรุนแรงยิง่

กวา่บรรดาผูต้ ั้งภาคีในยคุอดีต เพราะวา่

บรรดาผูต้ ั้งภาคีในยคุอดีตนั้น พวกเขาจะตั้ง

ภาคีในยามท่ีสุขสบาย และจะบริสุทธ์ิใจ

ต่ออลัลอฮฺในยามทุกขล์ าบาก แตว่า่บรรดาผู ้

ตั้งภาคีในยคุของพวกเราน้ีจะตั้งภาคี

ตลอดเวลาทั้งในยามสุขสบายและยามทุกข์

ล าบาก 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือ พระด ารัส

ท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “ดงันั้นเม่ือพวกเขาขึน้

ขี่เรือ พวกเขาวงิวอนต่ออลัลอฮฺในสภาพของ

ผู้ทีบ่ริสุทธ์ิใจในการขอพรต่อพระองค์ คร้ัน

เม่ือพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขาให้ขึน้บก

โดยปลอดภัยแล้ว พวกเขากต็ั้งภาคต่ีอ

พระองค์” (อลัองักะบูต/๖๕)(๑) 

และอลัลอฮฺคือพระผูท้รงรอบรู้ท่ีสุด และ

ขอใหอ้ลัลอฮฺทรงโปรดประทานพรและ

ความสนัติใหแ้ก่ท่านนบีมุฮมัมดั และบรรดา

วงศาคณาญาติของท่าน และบรรดาสาวก

ของท่านดว้ยเถิด 

(1) ผู้ เรียบเรียงต าราเลม่นีไ้ด้ชีแ้จง

ให้ทราบในกฎข้อนีถ้ึง ทา่ทีท่ี

อนัตรายของพวกตัง้ภาคีในยคุของ

เรา โดยที่พวกเขามกีารตัง้ภาคีที่

รุนแรงยิ่งกวา่พวกตัง้ภาคีในยคุอดีต 

เนื่องจากวา่พวกตัง้ภาคใีนยคุของ

เราจะตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺทัง้ในยาม

ทกุข์ล าบากและยามสขุสบาย สว่น

บรรดาพวกตัง้ภาคีในยคุอดตีนัน้ 

พวกเขาจะตัง้ภาคีเฉพาะในยามสขุ

สบาย แตพ่วกเขาจะยอมจ านนและ

ศิโรราบตอ่อลัลอฮฺเพียงองค์เดยีวใน

ยามทกุข์ล าบาก 

และในเมื่ออลัลอฮฺได้ทรงตดัสนิพวก

ตัง้ภาคใีนยคุอดีตวา่เป็นผู้ปฏิเสธ

อิสลาม ทัง้ๆที่พวกเขามีการตัง้ภาคี

ที่เบากวา่พวกตัง้ภาคใีนยคุของเรา 

ดงันัน้พวกตัง้ภาคใีนยคุของเราจงึถือ

วา่สมควรที่จะถกูตดัสนิวา่เป็นผู้

ปฏิเสธอิสลามมากยิ่งกวา่ เพราะ

พวกเขาตัง้ภาคตีลอดเวลาทัง้ในยาม

สขุและยามทกุข์ 
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ความโปรดปราน

(เนียะอฺมะฮฺ)คือ บท

ทดสอบ และหลกัฐาน

กคื็อพระด ารัสท่ีอลัลอ

ฮฺทรงตรัสวา่ “และเรา

จะทดสอบพวกเจา้ดว้ย

ความชัว่และความดี” 

 (อลัอมับิยาอฺ/35) 
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การวิงวอนขอสวรรคน์ั้นจะตอ้งขอจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว

เท่านั้น เพราะพระองคคื์อผูเ้ดียวท่ีมีกรรมสิทธ์ิในการครอบครอง

สวรรค ์และเช่นเดียวกนั การวิงวอนขอปัจจยัยงัชีพ(ริสกี)นั้น

จะตอ้งของจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียว ดงันั้นจ าเป็นจะตอ้งยึดติด

ผูกพนักบัพระองคเ์พียงองคเ์ดียว 
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การขอบคุณด้วยจิตใจ กระท าดว้ยการยอมจ านนและนอ้มรับวา่

ความโปรดปรานทั้งหมดนั้นมาจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น 

การขอบคุณด้วยค าพดู กระท าดว้ยการกล่าววา่ “น่ีคือความโปรด

ปรานของพระเจา้ของฉนั เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงทดสอบฉนัวา่ 

ฉนัจะรู้คุณหรือเนรคุณ” (อนันมัลฺ/40) 

การขอบคุณด้วยร่างกาย กระท าดว้ยการน าความโปรดปรานท่ี

ไดรั้บไปใชใ้นดา้นท่ีเป็นการของคุณต่ออลัลอฮฺ และใชค้วาม

โปรดปรานนั้นอยา่งเหมาะสม ดงันั้นการขอบคุณต่อความโปรด

ปรานท่ีเป็นทรัพยสิ์นกคื็อการใชจ่้ายไปในเร่ืองท่ีเป็นการเคารพ

ภกัดีต่ออลัลอฮฺ และการขอบคุณต่อความโปรดปรานท่ีเป็น

ความรู้กคื็อการน าความรู้นั้นไปเผยแผแ่ก่ผูอ่ื้น 
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ประเภทต่างๆของมนุษยข์ณะท่ีไดรั้บบท

ทดสอบ 

ผู้ทีโ่กรธเคืองต่อบททดสอบ ขอ้ตดัสิน(หุก่ม)กคื็อ บาปใหญ่ และ

บางทีอาจเลยเถิดไปถึงขั้นท าชิริกเลก็ และการโกรธเคืองต่อบท

ทดสอบนั้นแสดงออกไดท้ั้งดา้นจิตใจ ค าพดู และร่างกาย(การ

กระท า) 

ผู้ทีอ่ดทนต่อบททดสอบ  ขอ้ตดัสินของความอดทนกคื็อ เป็นส่ิง

ท่ีจ าเป็น(วาญิบ)ตามมติเอกฉนัทข์องปวงปราชญ ์โดยจะตอ้ง

อดทนทั้งดา้นจิตใจ ค าพูด และร่างกาย ความอดทนนั้นรสชาติ

ของมนัขมข่ืน แต่บั้นปลายของมนันั้นหอมหวานยิ่งกวา่น ้าผึ้ง 



      

                                                                                                            

 

๑๐๓ 

     ผู้ทีพ่งึพอใจต่อบททดสอบ ขอ้ตดัสินกคื็อ เป็นส่ิงท่ีสมควรกระท า และการ

พึงพอใจต่อบททดสอบท่ีสมบูรณ์แบบนั้นกคื็อ การรับรู้วา่ทุกส่ิงท่ีมา

ประสบกบัเขานั้นมาจากอลัลอฮฺ และทุกส่ิงท่ีอลัลอฮฺก าหนดมาใหก้บับ่าว

ของพระองคน์ั้นลว้นแต่เป็นความดีงาม 

ผู้ทีข่อบคุณต่อบททดสอบ ขอ้ตดัสินกคื็อ เป็นส่ิงท่ีสมควรกระท า และเป็น

ระดบัขั้นท่ีสูงสุด 

และเม่ือกระท าความผดิบาปกข็ออภัยโทษ 

  

เราศึกษาเตาฮีดเพราะเหตุใด? 

และอนัตรายของการตั้งภาคี 

อลัหะนีฟียะฮฺ คือ แนวทางของท่านนบีอิบรอฮีม ซ่ึงกคื็อ แท้

จริงอลัลอฮฺทรงสร้างท่านข้ึนมาเพื่อเคารพบูชาพระองคเ์พียงองค์

เดียว และอิบาดะฮฺ(การเคารพบูชาต่ออลัลอฮฺ)นั้น จะไม่ถูกเรียกวา่

เป็นอิบาดะฮฺ นอกจากวา่จะตอ้งมีเตาฮีด(การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ)

ควบคู่อยูด่ว้ย และเม่ือใดท่ีการตั้งภาคี(ท าชิริก)ไดเ้ขา้มาปะปนอยูใ่น

การท าอิบาดะฮฺแลว้ มนักจ็ะท าใหอิ้บาดะฮฺนั้นเสียหาย และท าใหอิ้

บาดะฮฺนั้นใหสู้ญเปล่า และส่งผลใหผู้ท่ี้ตั้งภาคีนั้นตอ้งตกเป็นหน่ึง

ในชาวนรกตลอดกาล ซ่ึงเร่ืองน้ีคือเร่ืองท่ีจ าเป็นสูงสุดท่ีท่านจะตอ้ง

รับรู้มนั 

 กฎเกณฑ์ประการทีห่น่ึง บรรดาผูป้ฏิเสธอิสลามท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดต้่อสูแ้ละต่อตา้นพวกเขานั้น ต่างยอมรับเตาฮี

ดรุบูบียะฮฺแต่วา่ไมย่อมรับเตาฮีดอุลูฮียะฮฺ ซ่ึงความเช่ือเช่นน้ีไม่เพียงพอท่ีจะท าใหพ้วกเขาเป็นผูท่ี้เขา้รับอิสลาม  

กฎเกณฑ์ประการทีส่อง แทจ้ริงบรรดาผูป้ฏิเสธอิสลาม พวกเขาเคารพบูชารูปป้ันเพื่อใหรู้ปป้ันนั้นเป็นส่ือกลางท า

ใหพ้วกเขาไดใ้กลชิ้ดกบัอลัลอฮฺและเพื่อใหรู้ปป้ันเหล่านั้นเป็นส่ือกลางในการขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺใหแ้ก่

พวกเขา 

กฎเกณฑ์ประการทีส่าม แทจ้ริงท่านนบีมุฮมัมดัไดป้รากฏตวัของท่านท่ามกลางมวลชนท่ีมีความแตกต่าง

หลากหลายในการเคารพบูชาพระเจา้ของพวกเขา ซ่ึงท่านนบีไดต้่อสูแ้ละต่อตา้นมวลชนเหล่าน้ีทั้งหมด โดยมิได้

แยกแยะการตั้งภาคีประเภทต่างๆของพวกเขา 

กฎเกณฑ์ประการทีส่ี่  บรรดาผูต้ ั้งภาคีในยคุของพวกเรานั้น มีการตั้งภาคีท่ีรุนแรงยิ่งกวา่บรรดาผูต้ ั้งภาคีในยุคอดีต 



  

 

๑๐๔ 

   

ชนิดของการงาน หลกัฐานอ้างองิจากอลักรุอานหรือสุนนะฮฺ 

ความโปรดปราน(เนียะอมฺะฮฺ)นัน้คือบททดสอบ  

บรรดาผู้ปฏิเสธอิสลามยอมรับเตาฮีดรุบบูียะฮฺ  

การแสวงหาความใกล้ชิดกบัอลัลอฮฺ  

การขอชะฟาอะฮฺที่ถกูปฏิเสธ  

หลกัฐานท่ีบง่บอกวา่(ผู้ตัง้ภาคเีคารพบชูาตอ่)ดวงอาทิตย์และ

ดวงจนัทร์ 
 

หลกัฐานท่ีบง่บอกวา่(ผู้ตัง้ภาคเีคารพบชูาตอ่)มลาอิกะฮฺ  

หลกัฐานท่ีบง่บอกวา่(ผู้ตัง้ภาคเีคารพบชูาตอ่)บรรดานบี  

หลกัฐานท่ีบง่บอกวา่(ผู้ตัง้ภาคเีคารพบชูาตอ่)คนดีมคีณุธรรม  

หลกัฐานท่ีบง่บอกวา่(ผู้ตัง้ภาคเีคารพบชูาตอ่)ต้นไม้และก้อน

หินตา่งๆ 
 

แท้จริงบรรดาผู้ตัง้ภาคีพวกเขาจะบริสทุธ์ิใจตอ่อลัลอฮฺในยาม

ทกุข์ และจะตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺในยามสขุสบาย 
 

หลกัฐานอ้างอิงในเร่ืองการตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺ  

แบบทดสอบวัดผลจากต ารากฎเกณฑ์สี่ประการ 

ช่ือ..............................................จ านวนของต ารากิตาบตุเตาฮีดที่สามารถทอ่งจ าได้........... 

ทา่นสามารถทอ่งจ ากฎเกณฑ์สีป่ระการได้หรือไม่............ 



      

                                                                                                            

 

๑๐๕ 

1.                         2.                    3.                     4. 

 

พวกเราศกึษาเตาฮีดเพราะเหตใุด? 

5.                              6.                        7.                         8.                            9. 

1.                                                 2. 
พวกเราศกึษากฎเกณฑ์สีป่ระการเพราะ

เหตใุด? 

3.                                                                       4 

1.                              2.                                3. 
องค์ประกอบหลกัของต ารากฎเกณฑ์สี่

ประการ มีอะไรบ้าง? 

 
ต ารากฎเกณฑ์สีป่ระการคือบทสรุปของ

ต าราเลม่ใด? 

 
ท าไมเราไมเ่ร่ิมต้นด้วยการศกึษาต ารากชั

ฟชุชบุฮุาต? 

1.                              2.                                3. แหลง่ของความสขุ มีอะไรบ้าง? 

 อลัหะนีฟียะฮฺคืออะไร? 

 
ผลลพัธ์ของการศกึษาต ารากฎเกณฑ์สี่

ประการ คืออะไร? 

 ผู้ เป็นท่ีรักของอลัลอฮฺ คือใคร? 



  

 

๑๐๖ 

 ทา่นชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมยีะฮฺกลา่ววา่ 

 หลกัฐานอ้างอิงในเร่ืองผู้ เป็นท่ีรัก

ของอลัลอฮฺ และเพราะเหตใุด? 

1.      

 2.                                

 3.                         

การขอบคณุตอ่ความโปรดปราน(เนียะอฺ

มะฮฺ)นัน้กระท าด้วยทางใดบ้าง? พร้อม

กบัยกตวัอยา่ง 

 บา่วของอลัลอฮฺจะผกูพนักบัอลัลอฮฺได้

อยา่งไร? 

1.      

 2.                                

 3. 

4. 

ประเภทตา่งๆของมนษุย์เมื่อได้รับบท

ทดสอบ พร้อมบอกข้อตดัสนิ(หกุม่)ของ

คนแตล่ะประเภท 

 อชัชะฟาอะฮฺ ความหมายเดิมตามภาษา 

คือ 

 อชัชะฟาอะฮฺ ความหมายทางศาสน

บญัญตัิ คือ 

 การขอชะฟาอะฮฺแบง่ออกเป็นก่ีประเภท 



      

                                                                                                            

 

๑๐๗ 

 

 

 

 เง่ือนไขตา่งๆของการขอชะฟาอะฮฺที่ได้รับ

การยอมรับ 

 การขอชะฟาอะฮฺท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของ

ทา่นนบีมฮุมัมดั มีอะไรบ้าง? 

 การขอชะฟาอะฮฺที่ผู้อื่นนอกเหนือจาก

ทา่นนบีมฮุมัมดัก็สามารถขอได้ มี

อะไรบ้าง? 

 กฎเกณฑ์ประการท่ีหนึง่ คือ 

 กฎเกณฑ์ประการท่ีสอง คือ 

 กฎเกณฑ์ประการท่ีสาม คือ 

 กฎเกณฑ์ประการท่ีสี ่คือ 

  

การงานท่ีมีการตัง้ภาค(ีชิริก)เข้ามา

ปะปน ถือวา่การงานนัน้มีข้อตดัสนิ

(หกุ่ม)ในทางศาสนาวา่อยา่งไร? พร้อม

ยกหลกัฐานอ้างอิง 



  

 

๑๐๘ 

 

 

 

 

 
 

ล าดับ หัวข้อ หน้า 

๑ บทน า และแหล่งของความสุข 88 

2 กฎเกณฑ์ประการทีห่น่ึง 94 

3 กฎเกณฑ์ประการทีส่อง 95 

4 กฎเกณฑ์ประการทีส่าม 99 

5 กฎเกณฑ์ประการทีส่ี่ 101 

6 ภาคผนวก (สรุปกฎเกณฑ์ส่ีประการในรูปแบบตาราง) 102 

7 แบบทดสอบวดัผลต ารากฎเกณฑ์ส่ีประการ 104 

8 สารบัญ 108 

สารบัญกฎเกณฑ์ส่ีประการ 



      

                                                                                                            

 

๑๐๙ 

 
 
 

อธิบาย 

ต าราส่ิงต่างๆที่เป็นการปฏิเสธอสิลาม 
 

เรียบเรียงโดย 

ชัยคฺมุฮัมมัด บิน อบัดุลวะฮาบ บิน สุลยัมาน อัตตะมีมีย์ 
(ขออลัลอฮฺทรงเมตตาท่านและโปรดใหท่้านไดพ้  านกัในสวรรคข์องพระองคด์ว้ยเถิด) 

 

 

อธิบายโดย 

ชัยคฺฮัยษัม บิน มุฮัมมัดญะมีล ซัรฺฮาน 
อดีตอาจารยผ์ูส้อนในมสัญิดอนันะบะวยี์ 

และผูดู้แลเวบ็ไซตอ์ตัตะอฺศีลอลัอิลมีย์ 
http://attasseel-alelmi.com 

 
 
 
 
 

ขออลัลอฮฺทรงโปรดอภยัโทษใหแ้ก่ท่านและบิดามารดาของท่านรวมถึงทุกท่านท่ีมี

ส่วนร่วมในการจดัท าต าราเล่มน้ีดว้ยเถิด 

  



  

 

๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงต่างๆทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลาม 

ท่านชยัคุลอิสลามมุฮมัมดั บุตร อบัดุลวะฮาบ ไดก้ล่าววา่ พึงทราบเถิดวา่แทจ้ริงแลว้ส่ิงต่างๆ

ท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามนั้นมีหลกัๆ 10 ประการ คือ 

ประการทีห่นึ่ง การตั้งภาคีในการปฏิบติัศาสนกิจต่ออลัลอฮฺ  

อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺจะไม่ทรงอภยัโทษใหก้บัการตั้งภาคีต่อพระองค ์และพระองคจ์ะทรงอภยั

โทษใหแ้ก่ส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากนั้น ส าหรับผูท่ี้พระองคท์รงประสงค”์ (อนันิซาอฺ/48) และอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

“แทจ้ริงผูใ้ดท่ีตั้งภาคีกบัอลัลอฮฺ แน่นอนอลัลอฮฺ จะทรงท าใหส้วรรคเ์ป็นท่ีตอ้งหา้มแก่เขา และท่ีพ านกัของ

เขานั้นคือนรกและส าหรับผูอ้ธรรมนั้น ยอ่มไม่มีผูช่้วยเหลือใดๆ” (อลัมาอิดะฮฺ/72) 

ประการทีส่อง ผูใ้ดท่ีสร้างส่ือกลางระหวา่งตวัเขากบัอลัลอฮฺ โดยวงิวอนและขอความช่วยเหลือต่อส่ิงเหล่านั้น 

รวมถึงพ่ึงพาต่อส่ิงเหล่านั้น ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม ตามมติเอกฉนัทข์องปวงปราชญ์ 

ประการทีส่าม ผูใ้ดท่ีไม่มองวา่บรรดาผูต้ ั้งภาคีคือผูป้ฏิเสธอิสลาม หรือมีความสงสยัในการปฏิเสธอิสลามของ

พวกเขา หรือมองวา่แนวทางของพวกเขานั้นถูกตอ้ง ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม 

ประการทีส่ี่ ผูใ้ดท่ีเช่ือวา่มีแนวทางอ่ืนสมบูรณ์กวา่แนวทางของท่านนบีมุฮมัมดั หรือเช่ือวา่การ

ตดัสินอ่ืนดีกวา่การตดัสินของท่านนบี ดงัเช่นผูท่ี้ยดึเอาการตดัสินของพวกพระเจา้จอมปลอม

(ฏอฆูต)มาน าหนา้ขอ้ตดัสินของท่านนบีมุฮมัมดั ถือวา่เขาคือผูป้ฏิเสธอิสลาม 

ประการทีห้่า ผูใ้ดท่ีรังเกียจส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดน้ ามาเผยแผ ่ถึงแมว้า่เขาน าส่ิงนั้นมาปฏิบติัก็

ตาม ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม 



      

                                                                                                            

 

๑๑๑ 

 

 

 

 

 

  

ประการทีเ่จด็ การท าไสยศาสตร์ และส่วนหน่ึงของมนัก็คือการท าใหค้นแตกแยก หรือท าใหค้น

หลงรักกนั ดงันั้นใครก็ตามท่ีกระท าหรือพอใจในไสยศาสตร์นั้น ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “และเขาทั้งสองจะไม่สอน(ไสย

ศาสตร์)ใหแ้ก่ผูใ้ดจนกวา่จะกล่าววา่ แทจ้ริงเราเพียงเป็นผูท้ดสอบเท่านั้น ท่านจงอยา่ปฏิเสธการ

ศรัทธาเลย(จงอยา่เรียนไสยศาสตร์เพราะเป็นการปฏิเสธศรัทธา)” (อลับะก่อเราะฮฺ/102) 

ประการทีแ่ปด การสมรู้ร่วมคิดกบับรรดาผูต้ ั้งภาคี และใหค้วามช่วยเหลือกบัพวกเขาในการท า

ร้ายบรรดามุสลิม และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่“และผูใ้ดในหมู่พวก

เจา้ท่ีเอาพวกเขา(ยวิและคริสต)์มาเป็นมิตรแลว้ไซร้ แน่นอนผูน้ั้นก็เป็นหน่ึงในพวกเขา แท้

จริงอลัลอฮฺนั้นจะไม่ทรงแนะน ากลุ่มชนท่ีอธรรม” (อลัมาอิดะฮฺ/51) 

ประการทีเ่ก้า ผูใ้ดท่ีเช่ือวา่มนุษยบ์างคนไดรั้บการอนุญาตใหห้ลุดพน้จากบทบญัญติัของท่านนบี

มุฮมัมดั ดงัท่ีท่านนบีค่อฎิรฺไดรั้บอนุญาตใหห้ลุดพน้จากบทบญัญติัของท่านนบี 

มูซา ถือวา่เขาคือผูป้ฏิเสธอิสลาม 

ประการทีห่ก ผูใ้ดท่ีเยาะเยย้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดในศาสนาของท่านศาสนทูต(มุฮมัมดั) ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองการตอบแทนหรือการลงโทษของอลัลอฮฺ ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม และหลกัฐานใน

เร่ืองน้ีก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั)วา่ ต่ออลัลอฮฺและบรรดา

โองการของพระองค ์และศาสนทูตของพระองคก์ระนั้นหรือท่ีพวกท่านเยย้หยนักนั – พวก

ท่านอยา่แกต้วัเลย แทจ้ริงพวกท่านไดป้ฏิเสธศรัทธาแลว้หลงัจากการมีศรัทธาของพวกท่าน” 

(อตัเตาบะฮฺ/65) 
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ประการทีสิ่บ การหนัหลงัใหศ้าสนาของอลัลอฮฺโดยไม่ร ่ าเรียนและไม่ปฏิบติั และหลกัฐานในเร่ือง
น้ีก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “และผูใ้ดเล่าจะอธรรมยิง่ไปกวา่ผูถู้กเตือนใหร้ าลึกถึง
อายาตทั้งหลายของพระเจา้ของพวกเขาแลว้เขาก็ผินหลงัใหก้บัอายาต(สญัญาณและหลกัฐาน
ต่างๆ)เหล่านั้น แทจ้ริงเราเป็นผูล้งทณัฑบ์รรดาผูก้ระท าความผดิ” (อสัสจัญดะฮฺ/22) 

และไม่มีความแตกต่างใดๆทั้งส้ิน จากการกระท าส่ิงท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามทั้งหมดน้ี 

ระหวา่งผูท่ี้กระท าโดยเจตนาลอ้เล่น และผูท่ี้ตั้งใจกระท า และผูท่ี้หวาดกลวั ยกเวน้ผูท่ี้โดน

บงัคบัเท่านั้น และส่ิงต่างๆทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี คือส่วนหน่ึงของส่ิงต่างๆท่ีถือวา่เป็น

อนัตรายร้ายแรง และเกิดข้ึนมากท่ีสุด ดงันั้นมุสลิมจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพึงระวงัและ

หวาดกลวัวา่มนัจะเกิดข้ึนกบัตวัของเขาเอง เราขอความคุม้ครองจากอลัลอฮฺใหร้อดพน้จาก

ส่ิงท่ีท าใหอ้ลัลอฮฺทรงโกรธกร้ิว และใหร้อดพน้จากการลงโทษท่ีเจบ็ปวดของพระองค ์

และขอใหอ้ลัลอฮฺทรงโปรดประทานพรและความสนัติใหแ้ก่นบีมุฮมัมดั และวงศาคณา

ญาติของท่าน ตลอดจนเหล่าสาวกของท่านดว้ยเถิด 
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พึงทราบเถิดวา่ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามมีอยูห่ลกัๆ 10 ประการ คือ 

เพื่อแสวงหาความ

จ าเริญและสิริมงคล 

ดว้ยการเร่ิมดว้ยพระ

นามของอลัลอฮผูท้รง

สูงส่ง 

เพ่ือท าตามหะดีษท่ีวา่

“ทุกๆการงานทีม่ี

ความส าคญัทีไ่ม่ได้

เร่ิมต้นด้วยการกล่าว

บิสมลิลาฮฺ การงาน

นั้นกจ็ะถูกตดัทอน

ความจ าเริญออกไป” 

แมว้า่จะเป็นหะดีษ

อ่อนหลกัฐาน(ฎ่ออีฟ)

ก็ตาม 

เพ่ือท าตามแบบอยา่ง

ของบรรดาปราชญ์

ชาวสลฟั 

เพื่อท าตามอลักรุอาน

อนัทรงเกียรติ และ

บรรดานบี และ

บรรดาศาสนทูต 

ค าอธิบาย 
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ท าไมบางคร้ังจ านวนจงึถูกกล่าวโดยไม่มมีฟัฮูม (ความเข้าใจอ่ืนแฝงอยู่) ?  

เพราะน่ีคือส่วนหน่ึงของทกัษะในการสอนของท่านนบีมุฮมัมดัอนัดีงาม โดยท่ีท่านนบีตอ้งการ

ใหผู้ฟั้งจดบนัทึกส่ิงท่ีถูกกล่าวในสถานท่ีแห่งนั้น เพ่ือง่ายในการน าประเด็นต่าง เๆหล่าน้ีออกมา

ใชใ้นภายหลงัจากนั้น เช่น ค าพดูของท่านนบีท่ีวา่ “ฉันขอสาบานต่ออลัลอฮในสามส่ิง โดยฉันจะ

บอกให้พวกท่านได้รับรู้ แล้วกจ็งจ ามนัไว้ให้ด ีสามส่ิงทีว่่ากคื็อ ทรัพย์สินของบ่าวนั้นจะไม่

ลดลงเน่ืองด้วยการบริจาคทาน....” จากค าสอนของหะดีษบทน้ี ผูเ้รียบเรียงต าราจึงน ามาเป็น

แบบอยา่งในงานเขียนของท่าน 

จ านวนทีถู่กกล่าวในอลักรุอานและสุนนะฮฺนั้นจะม ี   

สองประเภท คือ 

หากวา่ในตวับทของอลักรุอานและสุนนะฮฺมีการ

เพ่ิมเติมจ านวนท่ีมากกวา่จ านวนเหล่าน้ีอีกในท่ี

อ่ืน ก็ถือวา่จ านวนเหล่าน้ีไม่มมีฟัฮูม (ความเขา้ใจ

อ่ืนแฝงอยู)่ หมายถงึ จ านวนนั้นๆสามารถเพิม่

จ านวนขึน้มาได้อกีตามทีอ่ลักรุอานและสุนนะฮฺ

ระบุไว้ ดงัเช่นหะดีษท่ีท่านนบีกล่าววา่ “ห้าส่ิงที่

ถือเป็นเร่ืองธรรมชาต.ิ..” และหะดีษท่ีท่านนบี

กล่าววา่ “พวกท่านจงออกห่างจากหายนะเจด็

ประการ...” เป็นตน้ 

หากวา่ในตวับทของอลักรุอานและสุนนะฮฺไม่มี

การเพ่ิมจ านวนท่ีมากข้ึนกวา่จ านวนเหล่าน้ีในท่ี

อ่ืนอีกแลว้ ก็ถือวา่จ านวนเหล่าน้ีมมีฟัฮูม(ความ

เขา้ใจอ่ืนแฝงอยู)่ หมายถงึ จ านวนนั้นๆจะไม่มี

การเพิม่จ านวนขึน้มาอกีแล้ว เช่นองคป์ระกอบ

หลกั(รุก่น)อิสลามหา้ประการ และองคป์ระกอบ

หลกั(รุก่น)การศรัทธาหกประการ ท่ีระบุในหะดีษ

ญิบรีล 



      

                                                                                                            

 

๑๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าไมเราจงึต้องศึกษาส่ิงต่างๆทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลาม?  
เพ่ือออกห่างและไม่เขา้ไปท าส่ิงเหล่านั้น ดงันั้นการศึกษาส่ิงเหล่าน้ีจึงมีประโยชน์อยา่ง

มากมายมหาศาล อยา่งเช่น เราศึกษาส่ิงต่างๆท่ีท าใหเ้สียน ้ าละหมาด ก็เพ่ือท่ีวา่น ้ าละหมาด
ของเราจะไม่ถูกท าใหก้ลายเป็นโมฆะ และการท่ีเราศึกษาส่ิงต่างๆท่ีท าใหเ้สียละหมาด ก็เพ่ือ
ท่ีวา่การละหมาดของเราจะไดไ้ม่กลายเป็นโมฆะเช่นเดียวกนั ท่านหุซยัฟะฮฺ บุตรของ ยะ
มาน กล่าวว่า “ผู้คนต่างกพ็ากนัถามท่านศาสนทูตถงึส่ิงทีด่งีาม แต่ฉันนั้นได้ถามท่านถึงส่ิง

ทีช่ั่วร้าย เน่ืองจากกลวัว่ามนัจะมาประสบกบัฉัน” 

ส่ิงต่างๆทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามนั้นคืออะไร? มนัคือส่ิงต่างๆท่ีท าใหก้ารนบัถือศาสนาอิสลาม

ไดรั้บความเสียหาย และเป็นส่ิงท่ีท าใหมุ้สลิมคนหน่ึงส้ินสภาพจากการนบัถือศาสนาอิสลามและ

กลายเป็นผูป้ฏิเสธศรัทธา และค าวา่อิสลามคือ การยอมจ านนต่ออลัลอฮฺดว้ยการใหเ้อกภาพต่อ

พระองค ์และยอมท าตามพระองคด์ว้ยการเช่ือฟังและปฏิบติัตาม และปลีกตวัออกจากการตั้งภาคี 

และผูต้ ั้งภาคี 

ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธ

อิสลามมีเพียงแค่สิบ

ประการน้ีใช่หรือไม่? 

(ค าตอบคือ) ไม่ใช่ มนั

ไม่ไดมี้เพียงแค่สิบ

ประการ แลว้ท าไมถึงใช้

ค าวา่ 10 ประการ? 

เพราะมนัคือสิบประการท่ี

มีอนัตรายมากท่ีสุด เพื่อท่ี

ผูค้นจะไดจ้ดจ ามนัไว้ 

ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการ

ปฏิเสธอิสลาม

เหล่าน้ีไดรั้บการ

ยอมรับจากปวง

ปราชญอ์ยา่งเป็น

เอกฉนัทห์รือไม่? 

(ค าตอบคือ) ใช่ 

แลว้ท าไมบางคร้ังบรรดาผูรู้้ถึงใชค้  า
วา่ ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลาม 
บางคร้ังก็ใชค้  าวา่ ส่ิงต่างๆท่ีสร้าง
ความเสียหาย และบางคร้ังก็ใชค้  าวา่
ส่ิงต่างท่ีท าใหก้ลายเป็นโมฆะ?  

เพราะการใชค้  าท่ีหลากหลายเหล่าน้ี
จะช่วยใหผู้เ้รียนไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย 
ซ่ึงค าเหล่าน้ีต่างก็มีความหมาย

เดียวกนั ดงันั้นจึงสามารถกล่าวได้
วา่ ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลาม 
หรือส่ิงต่างๆท่ีท าใหเ้สียน ้ าละหมาด 
และ ส่ิงต่างๆท่ีท าใหก้ารละหมาด
เป็นโมฆะ และส่ิงต่างๆท่ีท าใหก้าร

ถือศีลอดเสียหาย 

ความหมายของ

มนัก็คือ ส่ิงท่ีท า

ใหมุ้สลิมส้ิน

สภาพจากการนบั

ถือศาสนาอิสลาม 

และกลายเป็นผู ้

ปฏิเสธศรัทธา 
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ท่านนบีมุฮัมมดัเคยกล่าวถงึส่ิงต่างๆทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามทั้ง ๑๐ ประการนีห้รือไม่? ถ้า
ท่านเคยกล่าวถึงจริงๆมหีลกัฐานยืนยนัหรือไม่? 

ใช่ ท่านนบีเคยกล่าวถึงส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามเหล่าน้ี มิหน าซ ้ าส่ิงต่างๆท่ีเป็นการ
ปฏิเสธอิสลามเหล่าน้ีลว้นแต่มีหลกัฐานยนืยนัจากอลักรุอานและสุนนะฮฺทั้งส้ิน ดงัท่ีอลัลอฮฺ
ทรงตรัสวา่ “และในท านองนั้นเราแจกแจงอายาต(สญัญาณและหลกัฐาน)ทั้งหลาย และ

เพื่อท่ีแนวทางของผูก้ระท าผดิจะไดป้ระจกัษช์ดั” (อลัอนัอาม/55) 

ใครคือผู้แต่งต าราเกีย่วกบัส่ิงต่างๆทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลาม? 

ผูรู้้ทุกคนท่ีแต่งต าราเก่ียวกบัเร่ืองศาสนบญัญติั(ฟิกฮฺ)เขาก็จะเขียนมนัไวใ้นบทท่ีวา่ดว้ยขอ้ตดัสิน

ส าหรับผูท่ี้ส้ินสภาพจากการเป็นมุสลิม(มุรตดั) แต่เชคมุฮมัมดั บุตร อบัดุลวะฮาบ คือคนแรกท่ี

แยกเร่ืองน้ีออกมาเรียบเรียงเป็นต าราแบบเอกเทศโดยเฉพาะ 
 

หากว่าคนๆหนึง่ได้กระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่งทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลาม ทุกคนทีพ่บเห็นหรือรับรู้มี
สิทธ์ิทีจ่ะตดัสินคนๆนั้นว่าเป็นผู้ปฏิเสธอสิลามหรือไม่? 

ไม่  เพราะเร่ืองการตดัสินแบบรายบุคคลวา่คนๆหน่ึงเป็นผูป้ฏิเสธอิสลาม(ตกัฟีรฺ)นั้นจะตอ้ง
มอบใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูรู้้และศาลท่ีตดัสินตามบทบญัญติัอิสลามเท่านั้น ท่านนบีมุฮมัมดัได้
กล่าววา่ “ผู้ใดทีก่ล่าวหรือเรียกพีน้่องของเขาว่าเป็นผู้ปฏิเสธ ดงันั้นการปฏิเสธศรัทธากจ็ะ
ย้อนกลบัไปหาคนหนึง่คนใดจากเขาทั้งสอง (คนเรียกหรือคนถูกเรียก) อย่างแน่นอน” 

เราสามารถเจาะจงส่ิงต่างๆทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามอย่างคร่าวๆได้หรือไม่? 

การสงสยัในการ
ปฏิเสธศรัทธาของ

ชาวยวิและชาวคริสตท่ี์
ไดรั้บรู้ค าสอนของ
ท่านนบีมุฮมัมดัแลว้ 
แต่พวกเขาไม่ศรัทธา 

ทางดา้นหลกัความ
เช่ือ เช่น การเช่ือวา่มี
ส่ิงอ่ืนท่ีสามารถให้
คุณใหโ้ทษได้

นอกจากอลัลอฮผูท้รง
สูงส่ง 

ทางดา้น
การกระท า 
เช่น การ
ท าไสย
ศาสตร์ 

ทางดา้นค าพดู 
เช่น การด่า

ทออลัลอฮฺ หรือ
ท่านศาสนทูต 
หรือศาสนา
อิสลาม 
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ผู้ทีไ่ด้ศึกษาส่ิงต่างๆทีเ่ป็นการปฏเิสธอสิลามเสร็จส้ินแล้ว หน้าทีข่องเขาคืออะไร? 

เขาจ าเป็นจะตอ้งออกห่างและเกรงกลวัวา่ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามจะมา

ประสบกบัตวัเขาเอง และเขาจะตอ้งเตือนผูค้นใหอ้อกห่างจากมนั ส่วนการตดัสินท่ี

ตวับุคคลนั้นจ าเป็นจะตอ้งมอบใหเ้ป็นหนา้ท่ีของบรรดาผูรู้้ระดบัอาวโุส และศาลท่ี

ตดัสินดว้ยบทบญัญติัอิสลาม อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “แทจ้ริงมีศาสนทูตคนหน่ึงจาก

พวกท่านเองไดม้าหาพวกท่านแลว้ เป็นท่ีล าบากใจแก่เขาในส่ิงท่ีพวกท่านไดรั้บ

ความทุกขย์าก เขาเป็นผูห่้วงใยในพวกท่าน เป็นผูเ้มตตากรุณาสงสารต่อบรรดาผู ้

ศรัทธา - ดงันั้นหากพวกเขาผินหลงัให ้ก็จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั)วา่ อลัลอฮฺนั้นเป็นท่ี

พอเพียงแก่ฉนัแลว้ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองคเ์ท่านั้น แด่พระองคเ์ท่านั้นท่ี

ฉนัขอมอบหมาย และพระองคคื์อเจา้ของบลัลงักอ์นัยิง่ใหญ่” (อตัเตาบะฮฺ/128-

129) 

เราจะต้องแยกแยะข้อตดัสินระหว่างการกระท าและผู้กระท าส่ิงต่างๆ 

ทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามใช่หรือไม่? 

ใช่ และถือเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น เพราะผูท่ี้ท าการตั้งภาคีนั้นไม่ใช่ทุกคนท่ีจะถูกตดัสินวา่เป็นผู ้

ปฏิเสธศรัทธา เน่ืองจากการตดัสินท่ีตวับุคคลนั้น จ าเป็นจะตอ้งน าหลกัฐานไปช้ีแจงแก่

ผูก้ระท าส่ิงท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามเสียก่อน และจะตอ้งไม่มีขอ้คลุมเครือใดๆในการ

กระท าส่ิงท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามดว้ยเช่นกนั และผูเ้รียบเรียงต าราไม่ไดมี้เป้าหมายท่ีจะ

ตดัสินตวับุคคลวา่ใครเป็นผูป้ฏิเสธอิสลาม แต่วา่ท่านตอ้งการท่ีจะเตือนใหอ้อกห่างจาก

ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลาม และน่ีถือเป็นค าตกัเตือนอนัจริงใจส าหรับประชาชาติน้ี 
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การตั้งภาคีในการปฏิบติัศาสนกิจ (อิบาดะฮฺ) ต่ออลัลอฮฺ อลัลอฮฺทรงตรัส
วา่“แทจ้ริงอลัลอฮฺจะไม่ทรงอภยัโทษใหก้บัการตั้งภาคีต่อพระองค ์และ
พระองคจ์ะทรงอภยัโทษใหแ้ก่ส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากนั้น ส าหรับผูท่ี้

พระองคท์รงประสงค”์ (อนันิซาอฺ/48) และอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “แทจ้ริง
ผูใ้ดท่ีตั้งภาคีกบัอลัลอฮฺ แน่นอนอลัลอฮฺ จะทรงท าใหส้วรรคเ์ป็นท่ี

ตอ้งหา้มแก่เขา และท่ีพ านกัของเขานั้นคือนรก และส าหรับผูอ้ธรรมนั้น 
ยอ่มไม่มีผูช่้วยเหลือใดๆ” (อลัมาอิดะฮฺ/72) และส่วนหน่ึงของการตั้งภาคี
ต่ออลัลอฮฺ ก็คือ การเชือดพลีเพ่ือผูอ่ื้นนอกจากอลัลอฮฺ เช่นผูท่ี้เชือดพลี

เพื่อญินหรือผูต้ายในหลุมศพ 

 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการที่หน่ึง 

การตั้งภาคชีนิดต่างๆ 

ชิริกเลก็ คือการใหส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงเป็นสาเหตุ 
ทั้งๆท่ีความเป็นจริงแลว้ส่ิงนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีอลัลอ
ฮฺทรงอนุมติัใหม้นัเป็นสาเหตุ และทุกๆส่ิงท่ี
เป็นส่ือไปยงัชิริกใหญ่ ถือวา่เป็นชิริกเลก็ 

 

ชีริกใหญ่ (ซ่ึงมนัคือการตั้งภาคีท่ีผูแ้ต่ง
หมายถึง) โดยรูปแบบของมนัก็คือการเช่ือมัน่
วา่มีผูอ่ื้นนอกเหนือจากอลัลอฮฺท่ีบริหารดูแล
ทุกสรรพส่ิง หรือมีอ านาจท่ีจะใหคุ้ณใหโ้ทษ

แก่ผูอ่ื้นได้ 
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การท าชิริกใหญ่จะได้รับการอภัยโทษหรือไม่? 
 หากผูใ้ดท่ีเสียชีวติในสภาพท่ียงัท าชิริกใหญ่ เขาจะไม่ไดรั้บการอภยัโทษ ดงัท่ีอลัลอฮฺ
ทรงตรัสวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺจะไม่ทรงอภยัโทษใหก้บัการตั้งภาคีต่อพระองค”์ แต่หากวา่
เขากลบัตวัก่อนท่ีเขาก าลงัใกลจ้ะเสียชีวติหรือกลบัตวัก่อนท่ีดวงอาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศ
ตะวนัตกเขาก็จะไดรั้บการอภยัโทษ ดงัพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “จงกล่าวเถิด

(มุฮมัมดั) วา่ปวงบ่าวของขา้เอ๋ย! บรรดาผูล้ะเมิดต่อตวัของพวกเขาเอง พวกท่านอยา่ได้
หมดหวงัต่อพระเมตตาของอลัลอฮฺ แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นทรงอภยัความผิดทั้งหลายทั้งมวล 
แทจ้ริงพระองคน์ั้นเป็นผูท้รงอภยั ผูท้รงเมตตาเสมอ” (อซัซุมรั/53)  และอลัลอฮฺทรง
ตรัสวา่ “และการส านึกผิดกลบัเน้ือกลบัตวั(ท่ีอลัลอฮฺทรงรับ)นั้น มิใช่ส าหรับบรรดาผูท่ี้
กระท าความชัว่ต่างๆจนกระทัง่ความตายไดม้ายงัคนหน่ึงคนใดในพวกเขาแลว้เขาก็

กล่าววา่บดัน้ีแหละขา้พระองคข์อส านึกผิดกลบัเน้ือกลบัตวั” (อนันิซาอฺ/18) 
 และท่านนบีมุฮมัมดักล่าววา่ “การอพยพ(ฮิจเราะฮฺ)จะยงัมต่ีอไปไม่ส้ินสุดจนกว่าการ

กลบัตวัจะหมดเวลา และการกลบัตวัจะไม่หมดเวลาจนกว่าดวงอาทติย์จะขึน้ทางทศิ

ตะวนัตก” 

ชริิกเล็ก 
1.ไม่ส้ินสภาพจากการนบัถือศาสนาอิสลาม   

2.การงานบางอยา่งเท่านั้นท่ีสูญเปล่าและ
กลายเป็นโมฆะ                                               

3.ชีวติและทรัพยสิ์นของเขายงัเป็นท่ีตอ้งหา้ม         
4.ผูท้  าจะไม่อยูใ่นขมุนรกตลอดกาล                      

5.เม่ือมนัถูกเรียกในบทบญัญติัศาสนาวา่เป็น    
ชิริกเลก็                                                                 

6.ทุกๆส่ิงท่ีบทบญัญติัศาสนาระบุวา่เป็นการตั้ง
ภาคี หรือเป็น การปฏิเสธ โดยไม่ไดเ้จาะจง
เป็นการเฉพาะ(คือค าวา่ชิริกหรือกฟุรฺนั้นไม่มี

อกัษรอะลิฟ-ลามน าหนา้) 

ชริิกใหญ่ 

1.ส้ินสภาพจากการนบัถือศาสนาอิสลาม               

2.การงานทุกอยา่งสูญเปล่าและกลายเป็นโมฆะ   

3.ผูน้ าสามารถสัง่ลงโทษเขาดว้ยการประหาร

ชีวติ(ชีวติ)และยดึทรัพยสิ์นของเขา                             

4.ผูท้  าจะตอ้งอยูใ่นขมุนรกตลอดกาล                      

5.เม่ือมนัถูกเรียกในบทบญัญติัศาสนาวา่เป็นชิ

ริกใหญ่                                                                      

6. เม่ือใดท่ีค าวา่ชิริกหรือค าวา่กฟุรฺตามหลงั

อกัษรอะลิฟ-ลามในบทบญัญติัศาสนาแลว้ ถือ

วา่มนัคือชิริกใหญ่ 

 

ข้อแตกต่างระหว่างชริิกใหญ่และชริิกเล็ก 
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ชิริกเลก็ คือส่ิงอ่ืน
นอกเหนือจากชิริก
ใหญ่ และคือส่ิงท่ี
ร้ายแรงยิง่กวา่บาป
ใหญ่ทั้งหลาย 

ส่ิงต้องห้ามประเภทต่างๆ 

บาปเลก็ คือ 
ทุกๆส่ิงท่ี
บทบญัญติั
ศาสนาไดส้ัง่
หา้มโดยไม่ได้

ระบุ
บทลงโทษ
เป็นการ
เฉพาะ 

ชิริกใหญ่ 

คือส่ิง

ตอ้งหา้มท่ี

ร้ายแรง

ท่ีสุด 

บาปใหญ่ คือ ส่ิงท่ีมีการระบุบทลงโทษ
เอาไวโ้ดยเฉพาะ เช่น การสาปแช่ง การ
ขบัไล่ หรือการประกาศวา่ไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งใดๆกบัผูก้ระท าบาปใหญ่นั้น 
หรือมีการระบุวา่ผูท่ี้กระท ามนันั้นถือ

เป็นหน่ึงในบรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธาหรือผู ้
ตั้งภาคี หรือระบุวา่ผูท่ี้กระท าบาปนั้น
ไม่ใช่มุสลิม หรือผูก้ระท าบาปนั้นโดน
เปรียบเทียบกบับรรดาสตัวท่ี์น่ารังเกียจ

ท่ีสุด 

ข้อตดัสินของการท า
บาปใหญ่  

ก็คือจ าเป็นจะตอ้ง
กลบัเน้ือกลบัตวัจาก
บาปชนิดน้ีหรือการ
กระท าประเภทน้ี 
ดงัท่ีนบีไดค้าดโทษ
บาปใหญ่ไวใ้นหะ
ดีษหลายๆบท เช่น 
สตรีท่ีร้องไหค้ร ่ า

ครวญตอ่ศพผูต้ายวา่
จะถูกลงโทษอยา่ง

รุนแรง 

ระดบัของบาปใหญ่ 

 มีความเหล่ือมล ้ากนั 
เน่ืองจากท่านนบีได้
กล่าวในหะดีษบท
หน่ึงโดยใจความ
บางส่วนในนั้นคือ 

“บาปใหญ่ทีร้่ายแรง
ทีสุ่ด” ซ่ึงค าวา่ 

“ทีสุ่ด”ตรงน้ีบ่งบอก
วา่บาปใหญ่มีความ

เหล่ือมล ้ากนั 

ข้อตดัสินของผู้ท าบาปใหญ่ 

เป็นผูศ้รัทธาท่ีมีความ
ศรัทธา(อีมาน)บกพร่อง 

หรืออีกนยัหน่ึงคือ เขาเป็นผู ้
ศรัทธาเพราะเขายงัมีความ
ศรัทธาหลงเหลืออยู ่แต่เป็น
คนชัว่เน่ืองจากกระท าบาป
ใหญ่เขาจะไดรั้บความรัก
(จากมุสลิม)เท่ากบัความ
ศรัทธาของเขา และโดน

รังเกียจเท่ากบับาปใหญ่ของ
เขา และเขาจะไไม่ไดรั้บการ
คบคา้สมาคม ในขณะท่ียงั

กระท าบาปใหญ่ 

บาปใหญ่ไม่มี

จ านวนแบบ

ตายตวั 

 แต่วา่ถูกจ ากดั

คุณลกัษณะ

เอาไวด้ว้ย

กฎเกณฑท่ี์

กล่าวไวข้า้งตน้ 
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การเชือดพลเีพ่ือบูชา

ผู้อ่ืนนอกจากอลัลอฮฺ 

เช่นเชือดพลีเพ่ือ

บูชาญิน หรือคนตาย

ในหลุมศพ การเชือด

ประเภทน้ีถือเป็นการ

ตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ 

การเชือดพลปีระเภทต่างๆ 

การเชือดพลทีี่
อนุญาต 

 เช่นเชือดแพะเพ่ือ
ขายเน้ือ หรือเพื่อ
ตอ้นรับแขก เพื่อ
การคา้ขาย ฯลฯ 

การเชือดพลเีพ่ือ

อลัลอฮฺ 

 คือ ส่ิงท่ีบทบญัญติั

อิสลามสัง่ใชใ้ห้

กระท า เช่นการเชือด

พลีเน่ืองในวนัอี

ด้ิลอฎัฮา การเชือด

พลีเน่ืองจากประกอบ

พิธีฮจัญ ์และการ

เชือดพลีเพื่อบริจาค

ทาน 
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ผูท่ี้สร้างส่ือกลางระหวา่งตวัเขากบัอลัลอฮฺโดยวงิวอนและขอความช่วยเหลือต่อส่ิงเหล่านั้น 

รวมถึงพ่ึงพาต่อส่ิงเหล่านั้น ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม ตามมติเอกฉนัทข์องปวงปราชญ์ 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการทีส่อง 

การขอชะฟาอะฮฺ (คือ การขอความช่วยเหลือจากส่ือกลางเพ่ือใหส่ื้อกลางไปขอความช่วยเหลือ
จากผูท่ี้สามารถใหค้วามช่วยเหลือแก่เขาได)้ การขอชะฟาอะฮฺมีประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

การขอชะฟาอะฮฺในเร่ืองทีไ่ม่มส่ิีงใดหรือผู้ใดสามารถช่วย
ได้นอกจากอลัลอฮฺเพยีงองค์เดยีว การขอชะฟาอะฮฺต่อส่ิงถูก

สร้างในเร่ืองทีม่ี
ความสามารถช่วยเหลือได้ 
การขอประเภทน้ีคือสามารถ

ขอไดด้ว้ยเง่ือนไข 4 
ประการดงัน้ี 

1-ผูใ้หค้วามช่วยเหลือจะตอ้ง
อยูต่่อหนา้ 

2-ผูใ้หค้วามช่วยเหลือ
จะตอ้งมีชีวติอยู่ 

3-ผูใ้หค้วามช่วยเหลือ
จะตอ้งมีความสามารถให้

ความช่วยเหลือได้ 

4-ผูท่ี้ขอความช่วยเหลือ
จะตอ้งเช่ือมัน่วา่มนุษยผ์ูใ้ห้
ความช่วยเหลือแก่เขานั้นเป็น
เพียงสาเหตท่ีุมาช่วย ส่วนผูท่ี้
ช่วยเหลือเขาท่ีแทจ้ริงนั้นคือ 
อลัลอฮฺเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น 

การขอชะฟาอะฮฺทีถู่กปฏิเสธ 
 (คือประเภทท่ีผูเ้รียบเรียง
ต าราตอ้งการจะเตือนให้
ระวงั) หมายถึง การขอ

ชะฟาอะฮฺท่ีอลักรุอานปฏิเสธ 
ซ่ึงก็คือ การขอจากส่ิงอ่ืน
หรือผูอ่ื้นนอกเหนือจาก
อลัลอฮฺในเร่ืองท่ีไม่มีผูใ้ด

สามารถช่วยเหลือไดน้อกจาก
อลัลอฮฺองคเ์ดียว   

ข้อตดัสินของการขอ
ชะฟาอะฮฺประเภทนี้ 

ก็คือ เป็นการตั้งภาคีท่ีร้ายแรง
(ชิริกใหญ่) 

การขอชะฟาอะฮฺทีไ่ด้รับการ
ยอมรับ 

 คือการขอท่ีอลัลอฮฺไดย้นืยนั
ดว้ยตวัของพระองคเ์อง และ
จะตอ้งไม่ขอจากส่ิงอ่ืนหรือ
ผูอ่ื้นนอกจากพระองค ์โดยมี

เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1-ไดรั้บการอนุญาตจากอลัลอฮฺ

ในการขอชะฟาอะฮฺนั้น 
2-ความพอใจของอลัลอฮฺต่อผู ้
ท่ีมาขอชะฟาอะฮฺจากพระองค์
(ชาฟิอฺ)ใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการไดรั้บ

ชะฟาอะฮฺจากพระองค์
(มชัฟัวะอฺ) 

3-ความพอใจของอลัลอฮฺต่อผูท่ี้
ตอ้งการไดรั้บชะฟาอะฮฺจาก

พระองค(์มชัฟัวะอฺ) 
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*การขอชะฟาอะฮฺทีผู้่อ่ืนนอกจาก
ท่านนบีมุฮัมมดั ไม่ว่าจะเป็น

บรรดาศาสนทูต นบี มลาอกิะฮฺ เหล่า
คนดมีคุีณธรรมทีใ่ห้เอกภาพต่ออลัลอ
ฮฺ รวมถึงเหล่าเดก็เลก็กส็ามารถขอได้ 

1-การขอชะฟาอะฮฺเพื่อยกระดบั
ฐานะท่ีสูงข้ึนใหแ้ก่เหล่าผูใ้หเ้อกภาพ

ต่ออลัลอฮฺ(อลัมุวะหิดูน) 

2-การขอชะฟาอะฮฺเพ่ือช่วยใหเ้หล่า
ผูใ้หเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺท่ีจะตอ้งลง
นรก ใหร้อดพน้จากการลงนรก 

3-การขอชะฟาอะฮฺเพ่ือช่วยใหเ้หล่า
ผูใ้หเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺท่ีจะตอ้งลง

นรก ใหไ้ดอ้อกมาจากนรก 

*การขอชะฟาอะฮฺทีท่่านนบีเพยีงผู้
เดยีวเท่านั้นทีม่สิีทธ์ิส่วนผู้อ่ืนไม่
สามารถขอได้ 

1-การขอความช่วยเหลือท่ียิง่ใหญ่  

2-การขอชะฟาอะฮฺของท่านนบี
ใหแ้ก่อบูฏอลิบผูเ้ป็นลุงของท่าน
เพื่อใหไ้ดรั้บการลงโทษสถานเบา 

  3-การขอชะฟาอะฮฺของท่านนบี
มุฮมัมดัในการเปิดประตูต่างๆของ
สวรรค์ 

ค าขอของมุสลิมต่อพ่ีนอ้งของเขาวา่ ช่วยขอดุอาต่ออลัลอฮฺให้ฉันหน่อยสิ ถือวา่ท าไดห้รือไม่? 

หากวา่ผูก้ล่าวประโยคน้ีเช่ือวา่ผูท่ี้เขาฝากใหช่้วยขอดุอานั้นเป็นคนเดียวท่ีเม่ือขอดุอาแลว้ท าให้

เขาไดรั้บในส่ิงท่ีเขาตอ้งการจากอลัลอฮฺ ความเช่ือแบบน้ีคือชิริกเลก็ แต่หากวา่เขาขอโดยเช่ือวา่

ผูท่ี้เขาฝากใหข้อดุอาแก่เขานั้นเป็นเพียงสาเหตหุน่ึงท่ีจะท าใหเ้ขาไดรั้บตามท่ีเขาตอ้งการ

จากอลัลอฮฺ ความเช่ือและการกระท าแบบน้ีก็ถือเป็นส่ิงทีอ่นุญาต แต่ในทางท่ีดีท่ีสุดแลว้ควร

จะหลกีเลีย่งดกีว่า   

การขอชะฟาอะฮฺทีไ่ด้รับการ
ยอมรับ  
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การมอบหมาย คือการพ่ึงพิงต่ออลัลอฮฺอยา่งแทจ้ริงโดยมีความเช่ือมัน่ในพระองคพ์ร้อมกบัยดึถือ

สาเหตุต่างๆท่ีบทบญัญติัศาสนาอนุญาต ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีช่วยท าใหก้ารงานหน่ึงลุล่วงไปได้ 

ค ากล่าวท่ีวา่ “ฉันได้มอบหมายต่อคนๆหนึ่ง” หรือ “ฉันได้มอบหมายต่ออลัลอฮฺ แล้ว

หลงัจากนั้นฉันกม็อบหมายต่อคนๆหนึง่” ถือวา่ค ากล่าวสองแบบน้ีถูกตอ้งหรือไม่? 

แลว้แบบไหนถูกตอ้ง? 

ถือวา่ค ากล่าวทั้งสองแบบน้ีไม่ถูกต้องทั้งคู่ เพราะการมอบหมายนั้นคือการงานของ

หวัใจท่ีไม่สามารถแปรผนัไปใหส่ิ้งอ่ืนหรือผูอ่ื้นนอกจากอลัลอฮฺ แต่ท่านต้องกล่าวว่า 

“ฉันได้มอบหมายให้ชายผู้หนึ่งไปท า...แทนฉัน” หมายถึง ท่านใหเ้ขาเป็นตวัแทนของ

ท่าน ซ่ึงท่านนบีมุฮมัมดัเองก็เคยมอบหมายธุระของท่าน ทั้งท่ีเป็นธุระทัว่ไปและเฉพาะ

กิจใหก้บัศ่อหาบะฮฺของท่านบางคน 

การมอบหมายทีเ่ป็นชิริกใหญ่ 

 คือการมอบหมายต่อส่ิงอ่ืน นอก
จากอลัลอฮ (คือประเภทท่ีผูเ้รียบ
เรียงต าราตอ้งการเตือนใหร้ะวงั) ก็
คือการมอบหมายต่อส่ิงอ่ืนหรือ
ผูอ่ื้นนอกจากอลัลอฮฺ ในลกัษณะ
เคารพบูชาและยอมจ านนต่อส่ิง

นั้นๆ โดยพ่ึงพิงส่ิงนั้นหรือผูน้ั้นใน
ทุกๆอยา่ง พร้อมกบัเช่ือวา่ผูน้ั้นมี
พลงัอ านาจในการใหคุ้ณใหโ้ทษแก่
เขาได ้และเขาไม่สามารถอยูไ่ด้
หากไม่มีผูน้ั้น เช่นการมอบหมาย

และพ่ึงพิงต่อคนตาย 

การมอบหมาย 

ทีเ่ป็นชิริกเลก็ 

 คือการมอบหมายต่อคนท่ี

ยงัมีชีวติอยู ่พร้อมกบั

พ่ึงพิงต่อเขาผูน้ั้นเพียงคน

เดียว อยา่งเช่น คนท่ีพึ่งพา

ต่อคนๆหน่ึงท่ียงัมีชีวติใน

ดา้นปัจจยัยงัชีพของเขา

จากอลัลอฮฺ พร้อมกบัเช่ือ

วา่คนท่ีเขาพ่ึงพิงคนนั้น

เป็นเพียงผูเ้ดียวเท่านั้นท่ี

เขาตอ้งพึ่งพิงอาศยัในการ

ไดรั้บปัจจยัยงัชีพ

จากอลัลอฮฺ 

การมอบหมายที่

อนุญาต 

 คือการมอบหมายต่อ

คนท่ียงัมีชีวติ ในเร่ือง

ท่ีเขาถูกมอบหมายให้

บริหาร โดยไม่มีการ

ยดึติดกบัเขาผูน้ั้นเพียง

คนเดียว เช่น การท่ี

ท่านมอบหมายใหช้าย

คนหน่ึงไปท าหนา้ท่ี

แทนท่านในเร่ืองการ

คา้ขายส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
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ผูท่ี้ไม่มองวา่บรรดาผูต้ ั้งภาคีคือผูป้ฏิเสธอิสลาม หรือมีความสงสยัในการปฏิเสธอิสลามของ

พวกเขา หรือมองวา่แนวทางของพวกเขานั้นถูกตอ้ง ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม 

 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการทีส่าม 

สลามต่อบรรดาผู้ตั้งภาคีข้อตดัสินของศาสนาอิ 

แลว้ แต่เขาไม่รับรู้ค าสอนของศาสนาอิสลามท่ีท่านนบีไดน้ ามาเผยแผ่ใครก็ตามท่ีได้ 

ธอิสลามอยา่งส้ินเชิง(ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม) เขาคือผูป้ฏิเสก็ถือวา่ศรัทธา 

 ลว้และผูใ้ดแสวงหาศาสนาหน่ึงศาสนาใดอ่ืนจากอิสลามแ“ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

 ”และในปรโลกเขาจะอยูใ่นหมู่ผูข้าดทุน ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอนัขาด

)85/อาละอิมรอน( 

?หรือไม่ผู้ตั้งภาคต่ีออลัลอฮฺถือเป็นหนึ่งในบรรดา(ยวิและคริสต์)ชาวคมัภีร์ 

ผูต้ ั้งถือเป็นหน่ึงในบรรดา ฮมัมดัชาวคมัภีร์ท่ีไม่ศรัทธาต่อท่านนบีมุ ใช่(ค  าตอบคือ) 

พวกเจา้จงต่อสูบ้รรดาผูท่ี้ไม่ศรัทธาต่ออลัลอฮ“ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ ออลัลอฮฺ ภาคีต่

และไม่ปฏิบติัตาม และไม่งดเวน้ส่ิงท่ีอลัลอฮฺและศาสนทูตหา้มไว้ และต่อวนัปรโลก

จนกวา่พวกเขาจะจ่ายอลัญิซ อนัไดแ้ก่บรรดาผูท่ี้ไดรั้บคมัภีร์ ศาสนาแห่งความสจัจะ

อตั( ในสภาพท่ีพวกเขาเป็นผูต้  ่าตอ้ย งพวกเขาเองยะฮฺ(ส่วยบรรณาการ)จากมือขอ

  )29/เตาบะฮฺ 

ขอสาบานต่อผู้ทีชี่วติของมุฮัมมดัอยู่ในเงือ้มพระหัตถ์ของ“ และท่านนบีไดก้ล่าววา่

 ไม่ว่าจะชาวยวิและชาวคริสต์ ว่าจะไม่มผู้ีใดในประชาชาตนิี้) หมายถึงอลัลอฮฺ(พระองค์

วติไปในสภาพทีไ่ม่ศรัทธาต่อส่ิง(อสิลาม)ทีฉั่นแล้วจากนั้นเขาได้เสียชี ทีไ่ม่รับฟังฉัน

”ชาวนรกเท่านั้นเว้นแต่เขาจะเป็นหนึ่งจาก ได้ถูกแต่งตั้งให้น ามาเผยแผ่ 
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จากอายะฮฺอลักรุอานและหะดีษขา้งบนบ่งบอกวา่เราไม่จ าเป็นตอ้งรักษาสญัญากบัชาว

คมัภีร์ใช่หรือไม่?  

(ค าตอบคือ) ผูใ้ดก็ตามท่ีเราใหส้ญัญากบัเขาไว ้เราจะตอ้งรักษาสญัญากบัผูน้ั้น ทั้งน้ีก็

เพ่ือท่ีเราจะไดรั้บความรักจากอลัลอฮฺ ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “ดงันั้นตราบใดท่ีพวก

เขา(พวกตั้งภาคี)ยงัเท่ียงธรรมต่อพวกเจา้ ก็จงเท่ียงธรรมต่อพวกเขา แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้น

ทรงชอบบรรดาผูที้ความย  าเกรง” (อตัเตาบะฮฺ/7)  และมุสลิมเม่ือพิจารณาจากจุดยนื

ของพวกเขาต่อบรรดาผูต้ ั้งภาคีนั้น แบ่งออกเป็นสามประเภทดงัน้ี 

ประเภทท่ีเป็นกลางท่ีด าเนินตาม

แนวทางของชาวสุนนะฮฺ 

 ก็คือไม่เขา้ร่วมกบัพวกเขาใน

เทศกาลงานตรุษ งานเล้ียงฉลอง 

และรักษาสญัญากบัพวกเขา และไม่

รังแกหรือรุกรานพวกเขา และคบคา้

สมาคมกบัพวกเขาในเร่ืองการ

คา้ขาย พร้อมกบัเชิญชวนพวกเขา

ไปสู่การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺเพียง

องคเ์ดียว 

ประเภทท่ีคุกคามล่วง

ละเมิดต่อพวกเขา

ดว้ยการเข่นฆ่า, 

ปลน้สะดม, ลอบฆ่า 

และท าร้าย 

ประเภทท่ีเขา้ร่วมกบั

บรรดาผูป้ฏิเสธศรัทธา 

ในเทศกาลงานตรุษต่างๆ 

รวมถึงงานเล้ียงฉลอง 

หรือพิธีกรรมทางศาสนา

ของพวกเขา 
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ผูใ้ดท่ีเช่ือวา่มีแนวทางอ่ืนสมบูรณ์กวา่แนวทางของท่านนบีมุฮมัมดั หรือเช่ือวา่การตดัสินอ่ืน

ดีกวา่การตดัสินของท่าน ดงัเช่นผูท่ี้ยดึเอาการตดัสินของพวกพระเจา้จอมปลอม(ฏอฆูต)มา

น าหนา้ขอ้ตดัสินของท่านนบีมุฮมัมดั ถือวา่เขาคือผูป้ฏิเสธอิสลาม 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการทีส่ี่ 

การตดัสินด้วยบทบัญญัตอ่ืินทีไ่ม่ใช่บทบัญญตัขิองอลัลอฮฺทีไ่ด้ประทานลงมาแบ่งออกเป็น 

สองประเภท คือ 

ประเภททีส่อง 
 ผูท่ี้เช่ือวา่แทจ้ริงแลว้เขาจ าเป็นจะตอ้ง

ปฏิบติัตามกฎหมายของอลัลอฮฺ และเช่ือวา่

เป็นกฎหมายท่ีดีท่ีสุดส าหรับบา้นเมืองและ

ประชาชน แต่วา่เขาไดน้ ากฎหมายอ่ืนท่ี

ไม่ใช่กฎหมายของอลัลอฮฺมาน าหนา้และ

ตดัสินแทนกฎหมายของอลัลอฮฺ เน่ืองจาก

อารมณ์ของเขา หรือมกัมากในอ านาจและ

ช่ือเสียง หรือเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนๆ

นอกเหนือจากน้ี ถือวา่เขาเป็นคนชัว่และ

เป็นผูเ้นรคุณต่ออลัลอฮฺ แต่ยงัคงเป็นมุสลิม 

และหากวา่เขาใชก้ฎหมายอ่ืนมาตดัสินคดี

ของมุสลิม ก็ถือวา่เขาคือผูท่ี้ล่วงละเมิด และ

เส่ียงต่อการเป็นผูป้ฏิเสธอิสลาม และส้ิน

สภาพจากการเป็นมุสลิม 

ประเภททีห่นึ่ง 

 ผูท่ี้น าการตดัสินของพวกพระเจา้จอมปลอม 

(ฏอฆูต) หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมิใช่ของอลัลอฮฺ

มาน าหนา้การตดัสินของพระองคโ์ดยเช่ือวา่

การตดัสินของอลัลอฮฺนั้นใชไ้ม่ได ้บุคคล

ประเภทน้ี ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลามและส้ิน

สภาพจากการเป็นมุสลิม ดงัท่ีอลัลอฮฺทรง

ตรัสวา่ “พวกเขาไดย้ดึเอาบรรดานกัปราชญ์

ของพวกเขา และบรรดาบาทหลวงของพวก

เขามาเป็นพระเจา้นอกเหนือจากอลัลอฮฺ” (อตั

เตาบะฮฺ/31) 



  

 

๑๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใ้ดท่ีรังเกียจส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีท่านนบีมุฮมัมดัไดน้ ามาเผยแผ ่ถึงแมว้า่เขาน าส่ิงนั้นมาปฏิบติัก็ตาม 

ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม 

 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการที่ห้า 

การรักและการเกลยีดเพ่ืออลัลอฮฺ 

การรักและการเกลียดเพื่ออลัลอฮฺนั้น เป็นหน่ึงในส่ิงจ าเป็น และเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการมีความ
ศรัทธาท่ีแน่นแฟ้นมัน่คง 

 

และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “ทั้งน้ีเพราะวา่ พวกเขาเกลียดชงัส่ิง
ท่ีอลัลอฮฺทรงประทานลงมา พระองคจึ์งทรงท าใหก้ารงานของพวกเขาไร้ผล” (มุฮมัมดั/9) 

และอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “มิใช่เช่นนั้นหรอก ขา้สาบานดว้ยพระเจา้ของเจา้วา่ เขาเหล่านั้นจะยงัไม่
ศรัทธาจนกวา่พวกเขาจะใหเ้จา้ตดัสินในส่ิงท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งพวกเขาแลว้พวกเขาไม่พบความ คบั
ใจใดๆ ในจิตใจของพวกเขาจากส่ิงท่ีเจา้ไดต้ดัสินใจ และพวกเขายอมจ านนดว้ยดี” (อนันิซาอฺ/65) 
และอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “ดงันั้นผูใ้ดท่ีอลัลอฮฺทรงตอ้งการจะช้ีน าเขา พระองคก็์จะทรงใหห้วัอกของ
เขาเปิดรับอิสลาม และผูใ้ดท่ีพระองคท์รงตอ้งการจะปล่อยใหเ้ขาหลงทาง พระองคก็์จะทรงใหท้รวง
อกของพวกเขาคบัแคบ อึดอดั ประหน่ึงวา่เขาก าลงัข้ึนไปยงัฟากฟ้า ในท านองนั้นแหละอลัลอฮฺจะ

ทรงใหมี้ความโสมม แก่บรรดาผูท่ี้ไม่ศรัทธา” (อลัอนัอาม/125) 
 

ส่ิงต่างๆทีจ่ าเป็นจะต้องรักเพ่ืออลัลอฮฺแบ่งออกเป็นส่ีประเภท ดงันี ้ 

สถานทีต่่างๆ

ทีอ่ลัลอฮฺทรงรัก 

เช่น นครมกักะฮฺ 

และ 

นครมะดีนะฮฺ 

ช่วงเวลาต่างๆ

ทีอ่ลัลอฮฺทรงรัก 

เช่น คืนอลัก็อดร์ 

และช่วงสุดทา้ย

ในยามค ่าคืน 

ผู้ปฏิบัตกิารงานทีอ่ลัลอฮฺ

ทรงพอพระทยั 

 เช่น บรรดานบี บรรดาศา

สนทูต และบรรดามลาอีกะฮฺ 

บรรดาศ่อหาบะฮฺ และผูท่ี้ให้

เอกภาพต่ออลัลอฮฺทุกคน 

การงานทีอ่ลัลอฮฺ

ทรงพอพระทยั 

 ซ่ึงก็คือทุกๆท่ี

บทบญัญติัศาสนา

สัง่ใช ้เช่น การให้

เอกภาพต่ออลัลอฮฺ 



      

                                                                                                            

 

๑๒๙ 

 

 

 

 

  

ในกรณีท่ีสตรีมุสลิมรังเกียจบทบญัญติัศาสนาในเร่ืองการแต่งงานกบัสตรีหลายคน ถือวา่นางเป็น

ผูป้ฏิเสธอิสลามหรือไม่?  

นั้นมิไดรั้งเกียจขอ้ตดัสินของศาสนา แต่วา่นางมุสลิมโดยทัว่ไปสตรี คือโดยความเป็นจริงแลว้ก็

ต าหนิถูกไม่ถือวา่เช่นน้ีซ่ึงพฤติกรรม นอกจากนางใหส้ามีของนางไปมีภรรยาหลายคนชอบไม่

แต่อยา่งใด 

 

ส่ิงต่างๆทีจ่ าเป็นจะต้องเกลยีดเพ่ืออลัลอฮฺ  
แบ่งออกเป็นส่ีประเภท ดงันี้ 

สถานทีต่่างๆ

 ทรงเกลยีดทีอ่ลัลอฮฺ

ต่างๆท่ีเช่น สถานท่ี

มีการตั้งภาคี

ต่ออลัลอฮฺ 

ต่างๆเวลาช่วง

ทรงทีอ่ลัลอฮฺ

 เกลยีด 

หรือเวลาช่วงเช่น 

เทศกาลบูชาดวง

อาทิตย์ 

ผู้ปฏิบัตกิารงาน

 ทรงเกลยีดทีอ่ลัลอฮฺ

เช่น บรรดาผูต้ ั้งภาคี 

บกลอก บรรดาผูก้ลั

และชยัฏอน 

 

การงานทีอ่ลัลอฮฺ

ทรงเกลยีด 

และปฎเิสธมนั  

ซ่ึงก็คือทุกๆส่ิงท่ี

บทบญัญติัศาสนา

สัง่หา้ม เช่น  

การตั้งภาคี 



  

 

๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใ้ดท่ีเยาะเยย้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดในศาสนาของท่านศาสนทูต(มุฮมัมดั) ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการตอบ
แทนหรือการลงโทษของอลัลอฮฺ ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระ

ด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั)วา่ ต่ออลัลอฮฺและบรรดาโองการของพระองค ์
และศาสนทูตของพระองคก์ระนั้นหรือท่ีพวกท่านเยาะเยย้กนั – พวกท่านอยา่แกต้วัเลย แทจ้ริง

พวกท่านไดป้ฏิเสธศรัทธาแลว้หลงัจากการมีศรัทธาของพวกท่าน” (อตัเตาบะฮฺ/65) 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการที่หก 

รายละเอยีดต่างๆทีเ่กีย่วกบัผู้เยาะเย้ย 

ความหมายและข้อตดัสินของการเยาะเย้ย 

การเยาะเยย้คือการหวัเราะเยาะ ส่วนขอ้ตดัสินของผูเ้ยาะเยย้หรือ

ด่าทอ ก็คือ เป็นผูป้ฏิเสธศรัทธาและส้ินสภาพจากการเป็นมุสลิม 

และอยูใ่นขมุนรกตลอดกาล (ขอความคุม้ครองต่ออลัลอฮฺใหร้อด

พน้จากพฤติกรรมน้ี) ส่วนผูท่ี้ไดย้นิไดรั้บฟังการด่าทอก็จ าเป็น

จะตอ้งหา้มปราม หรือไม่ก็ผินหลงัใหก้บัวงสนทนานั้นเสีย แต่

หากวา่ผูท่ี้ไดย้นิการด่าทอเยาะเยย้นั้นยงัคงร่วมอยูใ่นวงสนทนา

นั้นโดยไม่คดัคา้นหรือหา้มปรามเลย ถือวา่เขาก็ไดรั้บการตดัสิน

เช่นเดียวกบัผูท่ี้เยาะเยย้และด่าทอ ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และ

แน่นอนอลัลอฮฺไดท้รงประทานลงมาแก่พวกเจา้แลว้ในคมัภีร์นั้น

วา่ เม่ือพวกเจา้ไดย้นิวา่บรรดาโองการของอลัลอฮฺถูกปฏิเสธ

ศรัทธา และถูกเยย้หยนั ดงันั้นพวกเจา้ก็จงอยา่นัง่ร่วมกบัพวกเขา 

จนกวา่พวกเขาจะพดูคุยกนัในเร่ืองอ่ืน มิเช่นนั้นแลว้แทจ้ริงพวก

เจา้ก็เหมือนกบัพวกเขา” (อนันิซาอฺ/140) 

ส่วนการกลบัเน้ือกลบัตวัของผู้ที่
เยาะเย้ยนั้นจะถูกตอบรับด้วย

เง่ือนไขดงัต่อไปนี้ 
1- เขาจะตอ้งสรรเสริญต่ออลัลอฮฺ

ในส่ิงท่ีคู่ควรกบัพระองค์ 
2- เขาจะตอ้งปลีกตวัออกห่างและ
ไม่ยุง่เก่ียวกบัการเยาะเยย้นั้นอีก 
3- เขาจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่เขา
กลบัเน้ือกลบัตวัจริงๆ เพ่ือท่ีผูอ่ื้น
จะไดรั้บรู้ถึงความสจัจริงในการ

กลบัตวัของเขา                               
  ส่วนคนท่ีด่าทอท่านศาสนทูตนั้น 
การกลบัเน้ือกลบัตวัของเขาจะถูก
ตอบรับ ณ ท่ีอลัลอฮฺ หากวา่เขาสจั

จริง และผูน้ าก็มีสิทธ์ิในการ
ประหารเขาโดยชอบธรรม 

หากว่าคนๆหนึง่ได้ใช้ค าพูดทีเ่ข้าข่ายการด่าทอ เขาจะถูกตดัสินว่าเป็นผู้ปฏิเสธอสิลามหรือไม่?  

เขาจะตอ้งไดรั้บการอธิบายและช้ีแจงก่อนวา่การกระท าเช่นน้ีถือเป็นการปฏิเสธอิสลาม หากเขากลบัตวั เขาก็จะ

ไดรั้บการละเวน้โทษ แตห่ากไม่กลบัตวั เร่ืองของเขาก็จะถูกส่งไปใหศ้าลพิพากษา หรือผูรู้้ระดบัอาวโุสเป็นผู ้

ตดัสินคดีความ 



      

                                                                                                            

 

๑๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท าไสยศาสตร์ และส่วนหน่ึงของมนัก็คือการท าใหค้นแตกแยก หรือท าใหค้นหลงรักกนั 
ดงันั้นใครก็ตามท่ีกระท าหรือพอใจในไสยศาสตร์นั้น ถือวา่เขาไดป้ฏิเสธอิสลาม และ

หลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “และเขาทั้งสองจะไม่สอน(ไสย
ศาสตร์)ใหแ้ก่ผูใ้ดจนกวา่จะกล่าววา่ แทจ้ริงเราเพียงเป็นผูท้ดสอบเท่านั้น ท่านจงอยา่ปฏิเสธ
การศรัทธาเลย(จงอยา่เรียนไสยศาสตร์เพราะเป็นการปฏิเสธศรัทธา)” (อลับะก่อเราะฮฺ/102) 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการที่เจ็ด 

รายละเอยีดต่างๆเกีย่วกบัไสยศาสตร์ 

เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ของนกัท าไสยศาสตร์ 
-ท าส่ิงท่ีคา้นกบัเง่ือนไขของศาสนาท่ีอนุญาตในการปัดเป่าได้ 
-เขียนตวัอกัษรท่ีไม่เป็นรูปประโยค แต่เป็นรูปพยางค ์รวมไป
ถึงค าพดูท่ีไม่มีความหมาย 
-พิจารณากลุ่มราศีดวงดาวต่างๆตามหลกัโหราศาสตร์ รวมถึง
อ่านลายมือและลายแกว้ การผกูปมพร้อมกบัเสกเป่า  
-การท าใหค้นรักใคร่กนัและท าใหเ้ลิกรากนั 
-การสัง่ใหผู้ป่้วยท่ีมาหาเขากระท าในส่ิงท่ีคา้นกบัหลกัศาสนา 
เช่น กระท าส่ิงตอ้งหา้ม ไดแ้ก่ สัง่ใหท้ิ้งละหมาด หรือละท้ิง
การกล่าวบิสมิลลาฮฺขณะเชือดสตัว ์ 
การถามช่ือมารดาเพ้ือใชเ้ป็นส้ือในการท าไสยศาสตร์   

 การอา้งวา่รู้ส่ิงเร้นลบั 

ข้อตดัสินของไสยศาสตร์ 

ไสยศาสตร์ คือการปฏิเสธอิสลาม 

ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และเขาทั้ง

สองจะไม่สอน(ไสยศาสตร์)ใหแ้ก่

ผูใ้ดจนกวา่จะกล่าววา่ แทจ้ริงเรา

เพียงเป็นผูท้ดสอบเท่านั้น ท่านจง

อยา่ปฏิเสธการศรัทธาเลย(จงอยา่

เรียนไสยศาสตร์เพราะเป็นการ

ปฏิเสธศรัทธา)” (อลับะก่อเราะฮฺ/

102) 

การไปหานักท าไสยศาสตร์ และข้อตดัสินของการไปหาเขา 

การไปหานกัท าไสยศาสตร์มีหลายวธีิ คือ การนัง่ร่วมวงกบัเขา, การส่งตวัแทนหรือส่งจดหมายไปหาเขา 

และเช่นเดียวกนั การดูส่ือทีว,ี เวบ็ไซตห์รือวารสารท่ีมีเร่ืองจกัราศี และการอ่านลายมือหรือลายแกว้ เป็นตน้ 

ส่วนขอ้ตดัสินของการไปหานกัท าไสยศาสตร์ ก็คือ ผูใ้ดท่ีไปหานกัท าไสยศาสตร์ เท่ากบัวา่การละหมาด

ของเขาจะไม่ถูกตอบรับ 40 วนั ตามท่ีหะดีษไดร้ะบุไว ้, และหากวา่เขาเช่ือค าพดูของนกัท าไสยศาสตร์ 

ท่านนบีไดก้ล่าววา่ “ใครท่ีมาหาหมอดู และเช่ือในส่ิงท่ีหมอดูผูน้ั้นพดู เท่ากบัวา่เขาไดป้ฏิเสธต่อส่ิงท่ีถูกส่ง

มายงัท่านนบีมูฮมัหมดั(ศาสนาอิสลาม)” แต่ผูท่ี้ไปหานกัท าไสยศาสตร์นั้นจะไดรั้บการยกเวน้ หากวา่เขาไป

หาเพ่ือขจดัหรือปราบปรามส่ิงเหล่านั้น และมนัเป็นหนา้ท่ีของผูรู้้ท่ีสนัทดักรณี 
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อนันุชเราะฮฺ หมายถึง การแกไ้สยศาสตร์ออกจากผูถู้กไสยศาสตร์ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

การแก้ไสยศาสตร์ทีถู่กต้องตามบญัญัติ
ศาสนา 

 คือ การแกไ้สยศาสตร์ดว้ยวธีิการปัดเป่าตาม
หลกัศาสนา การทานยาและการขอดุอา 

การแก้ไสยศาสตร์ทีบ่ญัญัตศิาสนาส่ังห้าม 

 คือ การแกไ้สยศาสตร์ดว้ยการใชไ้สยศาสตร์ 
ซ่ึงท่าน นบีไดก้ล่าวไวว้า่ มนัคือการงานของ

ชยัฏอน 

การตอบโต้ผู้ทีก่ล่าวว่า การแก้ ไสยศาสตร์ด้วยไสยศาสตร์นั้นเป็นทีอ่นุญาต 
- การแกไ้สยศาสตร์ดว้ยการใชไ้สยศาสตร์นั้นคา้นกบัอลักรุอานและสุนนะฮฺของท่านนบี และ
แนวทางของบรรดาชาวสลฟัของประชาชาติน้ี 
- การแกไ้สยศาสตร์ดว้ยวธีิน้ีท าใหก้ารรักษาดว้ยอลักรุอานและดุอาจากสุนนะฮฺของท่านนบีดูดอ้ย
ค่าลง 
- การแกไ้สยศาสตร์ดว้ยวธีิน้ีท าใหไ้สยศาสตร์และบรรดานกัท าไสยศาสตร์ดูแขง็แกร่ง, มีคุณค่า 
และเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือใหพ้วกเขาในสายตาของคนทัว่ไป 
- การแกไ้สยศาสตร์ดว้ยวธีิน้ีก่อใหเ้กิดการหนัเหออกจากวธีิการแกท่ี้ถูกตอ้งแน่นอน ก็คือการรักษา
ดว้ยอลักรุอานและสุนนะฮฺ โดยหนัไปแกด้ว้ยวธีิท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงก็คือ การแกไ้สยศาสตร์ดว้ยไสย
ศาสตร์นัน่เอง 
- ในการแกไ้สยศาสตร์ดว้ยการใชไ้สยศาสตร์นั้น ทั้งผูแ้กแ้ละผูโ้ดนไสยศาสตร์จ าเป็นจะตอ้งท า
ความใกลชิ้ดกบัชยัฏอนดว้ยส่ิงท่ีชยัฏอนรักเสียก่อน เพ่ือท่ีชยัฏอนจะไดช่้วยแกไ้สยศาสตร์นั้นให ้
- ถา้หากผูโ้ดนไสยศาสตร์ท่ีรับการแกไ้สยศาสตร์ดว้ยวธีิตามบทบญัญติัศาสนามีความอดทน เขาก็
จะไดเ้ขา้สวรรคด์งัเช่นท่ีท่านนบีไดส้ญัญาเอาไว ้
- การแกไ้สยศาสตร์ดว้ยไสยศาสตร์นั้น กลบัเป็นการเพ่ิมไสยศาสตร์ในตวัของผูโ้ดนคุณไสยเอง   
- ท่านนบีเคยโดนไสยศาสตร์ ท่านไม่เคยรักษาและแกด้ว้ยการใชไ้สยศาสตร์ แต่ท่านรักษาดว้ยการ
ปัดเป่าตามหลกัศาสนา 
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การสมรู้ร่วมคิดกบับรรดาผูต้ ั้งภาคี และใหค้วามช่วยเหลือกบัพวกเขาในการท าร้ายบรรดา
มุสลิม และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือพระด ารัสท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และผูใ้ดในหมู่พวกเจา้ท่ี

เอาพวกเขา(ยวิและคริสต)์มาเป็นมิตรแลว้ไซร้ แน่นอนผูน้ั้นก็เป็นหน่ึงในพวกเขา แท้
จริงอลัลอฮฺนั้นจะไม่ทรงแนะน ากลุ่มชนท่ีอธรรม” (อลัมาอิดะฮฺ/51) 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการที่แปด 

การช่วยเหลือและเป็นมติรกบับรรดาผู้ตั้งภาคใีนการท าร้ายบรรดามุสลมิ 

เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชาวมุสลิมท่ีจะตอ้งไม่ไปยุง่เก่ียวกบัศาสนาของพวกเขา และมุสลิมจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเป็นมิตรต่อมุสลิมผูท่ี้มีเตาฮีดดว้ยกนั และรักในศาสนาท่ีพวกเขานบัถือ(อิสลาม) ส่วนใครท่ี
รักและพึงพอใจในการปฏิเสธศรัทธา และใหก้ารช่วยเหลือในเร่ืองท่ีเป็นการปฏิเสธศรัทธา หรือ
ช่วยเหลือพวกตั้งภาคี ก็ถือวา่เขาคือผูป้ฏิเสธศรัทธาและส้ินสภาพจากการนบัถือศาสนาอิสลาม 

โดยสรุปแลว้ การช่วยเหลือพวกตั้งภาคีนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ถือเป็นการปฏิเสธศรัทธาและส้ินสภาพจาก
การเป็นมุสลิม 

 คือ การช่วยเหลือบรรดาผูต้ ั้งภาคีในการท าร้าย
ชาวมุสลิม อนัเน่ืองจากความรักต่อพวกตั้งภาคี 
และความเกลียดชงัต่อชาวมุสลิม และหวงัให้

พวกตั้งภาคีมีชยัชนะเหนือชาวมุสลิม 

ไม่ถือเป็นการปฏิเสธศรัทธาและยงัคงเป็นมุสลิม 
คือ การช่วยเหลือนั้นจะตอ้งไม่ไดมี้สาเหตุมาจาก
ความรักต่อบรรดาผูต้ ั้งภาคี และเกลียดชาวมุสลิม 
แต่ตอ้งเป็นการช่วยเหลือเน่ืองจากผลประโยชน์

ทางโลกดุนยาเท่านั้น 
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ผูใ้ดท่ีเช่ือวา่มนุษยบ์างคนไดรั้บการอนุญาตใหห้ลุดพน้จากบทบญัญติัของท่านนบีมุฮมัมดั 
ดงัท่ีท่านนบีค่อฎิรฺไดรั้บอนุญาตใหห้ลุดพน้จากบทบญัญติัของท่านนบีมูซา ถือวา่เขาคือผู ้

ปฏิเสธอิสลาม 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการที่เก้า 

ผูใ้ดท่ีเช่ือวา่มนุษยบ์างคนไดรั้บอนุญาตใหห้ลุดพน้จากการปฏิบติัตามบทบญัญติัของท่านนบี

มุฮมัมดั เขาคือ ผูป้ฏิเสธศรัทธา และส้ินสภาพจากการนบัถือศาสนาอิสลามตามมติเอกฉนัท์

ของปวงปราชญ ์เขาจะตอ้งไดรั้บการช้ีแจงเหตผุลและหลกัฐานพร้อมทั้งกลบัตวั แต่หากเขา

ไม่ยอมกลบัตวั ก็ตอ้งถูกประหาร อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “จงกล่าวเถิด(มุฮมัมดั)วา่ มนุษย์

ทั้งหลายเอ๋ย! แทจ้ริงฉนัคือศาสนทูตของอลัลอฮฺมายงัพวกท่านทั้งมวล (อลัอะอฺรอฟ/158) 

และท่านนบีมุฮมัมดัไดก้ล่าววา่ “หากว่าพีช่ายของฉัน(นบี)มูซายงัมชีีวติอยู่ เขากจ็ะไม่มี

ทางเลือกอ่ืนใดนอกจากจะต้องปฏิบัตติามฉันเท่านั้น” 

ชาวคมัภีร์(ยวิและคริสต)์ท่ีไดรั้บรู้ค าสอนอิสลามแลว้ ก็ถือวา่พวกเขาคือหน่ึงในบุคคลท่ีถูก

บงัคบัใชก้ฎดงักล่าวนั้นดว้ยเช่นกนั เพราะวา่พวกเขาคือผูท่ี้ตั้งภาคี ดงัเช่นท่ีไดก้ล่าวมา 

ท่านนบีค่อฎรฺิได้ออกนอกแนวทางของท่านนบีมูซาหรือไม่? 

 เราไม่มีขอ้มูลยนืยนัแน่ชดัท่ีกล่าววา่ท่านนบีค่อฎิรฺไดอ้อกนอกแนวทางของท่านนบีมูซา และ

ต่อใหท่้านท าเช่นนั้น ก็ไม่เป็นไรเพราะท่านไม่ใช่กลุ่มชนของท่านนบีมูซา และเน่ืองจากนบี

ท่านอ่ืนๆนั้นถูกส่งมายงักลุ่มชนของพวกเขาเป็นการเฉพาะ แตท่่านนบีมุฮมัมดัถูกส่งมายงั

มนุษยชาติทั้งมวล ดงันั้นจึงไม่อนุญาตใหผู้ใ้ดออกนอกแนวทางและบทบญัญติัของท่านนบี

มุฮมัมดัโดยเดด็ขาด 



      

                                                                                                            

 

๑๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การหนัหลงัใหศ้าสนาของอลัลอฮฺ โดยไม่ร ่ าเรียนและไม่ปฏิบติั และหลกัฐานในเร่ืองน้ีก็คือ 
พระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงตรัสวา่ “และผูใ้ดเล่าท่ีจะอธรรมยิง่ไปกวา่ผูถู้กเตือนใหร้ าลึกถึงอา
ยาตทั้งหลายของพระเจา้ของพวกเขาแลว้ เขาก็ผินหลงัใหก้บัอายาต(สญัญาณและหลกัฐาน
ต่างๆ)เหล่านั้น แทจ้ริงเราเป็นผูล้งทณัฑบ์รรดาผูก้ระท าความผดิ” (อสัสจัญดะฮฺ/22) 

ส่ิงทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลามประการทีสิ่บ 

การหันหลงัให้กบัศาสนาของอลัลอฮฺ 

ท่านนบีไดก้ล่าววา่ “ใครทีอ่ลัลอฮฺประสงค์ให้เขาได้ด ีพระองค์กจ็ะท าให้เขาเข้าใจศาสนา” และ
ใครท่ีอลัลอฮฺไม่ประสงคใ์หเ้ขาไดดี้ พระองคก็์จะทรงท าใหเ้ขาหนัหลงัและหลงลืมการเล่าเรียน
ศาสนาของพระองค ์ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และผูใ้ดเล่าท่ีจะอธรรมยิง่ไปกวา่ผูถู้กเตือนให้
ร าลึกถึงอายาตทั้งหลายของพระเจา้ของพวกเขาแลว้ เขาก็ผินหลงัใหก้บัอายาต (สญัญาณและ
หลกัฐานต่างๆ)เหล่านั้น แทจ้ริงเราเป็นผูล้งทณัฑบ์รรดาผูก้ระท าความผิด” (อสัสจัญดะฮฺ/22) 

และบรรดาผูก้ระท าผิดก็คือชาวนรก 

ข้อตดัสินของการหันหลงัให้กบัศาสนา 

แทจ้ริงการหนัหลงัใหก้บัท่านศาสนทูต ดว้ยการไม่รับฟังและไม่สนใจ, ไม่ศรัทธาและไม่

ปฏิเสธ, ไม่เป็นทั้งมิตรและศตัรู และไม่เอาใจใส่ในส่ิงท่ีท่านนบีน ามาเผยแผอ่ยา่งเด็ดขาด ถือวา่

เขาคือผู้ปฏิเสธศรัทธาและส้ินสภาพจากการนับถือศาสนาอสิลาม ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ 

“และเม่ือถกูกล่าวแก่พวกเขาวา่ ท่านทั้งหลายจงมายงัส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดป้ระทานลงมา และยงัศา

สนทูตเถิด เจา้ก็ไดเ้ห็นพวกมุนาฟิก(กลบักลอก) เหล่านั้นผินหลงัใหแ้ก่เจา้จริงๆ” (อนันิซาอฺ/

61) และอลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และผูใ้ดหนัห่างจากการร าลึกถึงพระเจา้ของเขา พระองคจ์ะให้

เขาไดรั้บการลงโทษอนัแสนสาหสั” (อลัญิน/17) 
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และไม่มีความแตกต่างใดๆทั้งส้ิน จากการกระท าส่ิงท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามทั้งหมดน้ี 
ระหวา่งผูท่ี้กระท าโดยเจตนาลอ้เล่น และผูท่ี้ตั้งใจกระท า และผูท่ี้หวาดกลวั ยกเวน้ผูท่ี้โดน
บงัคบัเท่านั้น และส่ิงต่างๆทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี คือส่วนหน่ึงของส่ิงต่างๆท่ีถือวา่เป็น
อนัตรายร้ายแรง และเกิดข้ึนมากท่ีสุด ดงันั้นมุสลิมจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพึงระวงั และ
หวาดกลวัวา่มนัจะเกิดข้ึนกบัตวัของเขาเอง เราขอความคุม้ครองจากอลัลอฮฺใหร้อดพน้จาก
ส่ิงท่ีท าใหอ้ลัลอฮฺทรงโกรธกร้ิว และใหร้อดพน้จากการลงโทษท่ีเจ็บปวดของพระองค ์และ
ขอใหอ้ลัลอฮฺทรงโปรดประทานพรและความสนัติใหแ้ก่นบีมุฮมัมดั และวงศาคณาญาติของ
ท่าน ตลอดจนเหล่าสาวกของท่านดว้ยเถิด 

บทส่งท้าย 

และไม่มีความแตกต่างใดๆทั้งส้ิน จากการกระท าส่ิงท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามทั้งหมดน้ี ระหวา่ง 

ผู้ล้อเล่น 

 คือผูท่ี้กระท า

ส่ิงท่ีเป็นการ

ปฏิเสธอิสลาม 

แลว้อา้งวา่เขา

แค่ลอ้เล่น

เท่านั้น 

ผู้จริงจงั 

 คือผูท่ี้เจตนา

กระท าส่ิงท่ี

เป็นการปฏิเสธ

อิสลาม และไม่

มีขอ้อา้งใดๆ 

ผู้หวาดกลวั 
 คือผูท่ี้กระท าส่ิงท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามแลว้โกหกดว้ยการ
อา้งวา่ แทจ้ริงแลว้ท่ีเขาไดก้ระท าลงไปเพราะกลวัภยนัตราย
จะมาประสบแก่เขา แก่ทรัพยสิ์นหรือต าแหน่งของเขา แต่
ความจริงแลว้เขาไม่ไดถู้กบงัคบัใหท้ าส่ิงนั้นแต่อยา่งใด 
อลัลอฮฺทรงตรัสวา่ “และในหมู่มนุษยน์ั้นมีผูก้ล่าววา่ เรา
ศรัทธาต่ออลัลอฮ คร้ันเม่ือเขาถูกท าร้ายในทางของอลัลอฮฺ 
เขาก็ถือเอาการทดสอบของมนุษยป์ระหน่ึงการลงโทษ

ของอลัลอฮฺ และเม่ือการช่วยเหลือจากพระเจา้ของเจา้มาถึง 
แน่นอนพวกเขาจะกล่าววา่แทจ้ริงเราจะร่วมกบัพวกท่าน 
และมิใช่อลัลอฮฺเป็นผูท้รงรู้ดียิง่ในส่ิงท่ีมีอยูใ่นหวัอก ของ

ประชาชาติทั้งหลายหรอกหรือ?” (อลัองักะบูต/10) 



      

                                                                                                            

 

๑๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถูกบังคบั 

ผูก้ระท าส่ิงท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามเพราะถูกบงัคบัจะไม่โดนตดัสินวา่เป็นผูป้ฏิเสธศรัทธา 

และเง่ือนไขต่างๆของการถูกบงัคบั ท่ีสามารถน ามาอา้งได ้มีดงัน้ี 

-จะตอ้งโดนบงัคบัจริง และจะไม่มีขอ้แกต้วัใดๆส าหรับคนประเภทคนอ่ืนๆ เช่นคนข้ีขลาด 

และคนประจบสอพลอ นอกจากผูถู้กบงัคบัจริงๆเท่านั้น 

-จะตอ้งไม่กระท าเลยเถิดกวา่ท่ีถูกบงัคบั เช่น หากเขาโดนบงัคบัใหด่้าทอคนๆหน่ึง(เช่น ศ่อ

หาบะฮฺ)ซ่ึงเป็นการด่าท่ีเขา้ข่ายการปฏิเสธศรัทธา แต่เขาเลยเถิดไปด่าทอมากกวา่หน่ึงคน 

อยา่งน้ีถือเป็นการปฏิเสธศรัทธา เพราะเขาถูกบงัคบัใหด่้าเพียงแคค่นเดียว 

- จะตอ้งขดัขืนเท่าท่ีมีความสามารถ และตอ้งไม่กระท าส่ิงท่ีถูกบงัคบัอยา่งโจ่งแจง้ 

ค าแนะน าทีอ่ยากฝากให้ท่าน
เตือนตนเอง 

องการจะตดัสินผูค้นทั้งหลายวา่เป็นผูป้ฏิเสธศรัทธาดว้ยต าราเล่มผูเ้รียบเรียงต าราไม่ต้ ประการทีห่นึง่

น้ี แต่ทวา่เป้าของท่านก็คือ การสอนบรรดามุสลิมเพื่อเตือนใหร้ะวงั ออกห่าง และเกรงกลวัส่ิงต่างๆท่ี

เป็นการปฏิเสธอิสลาม ดงันั้นเม่ือพวกเขาเกรงกลวัส่ิงต่างๆเหล่าน้ีแลว้ เขาก็จะมีความศรัทธาท่ี

ถูกตอ้ง และรอดพน้จากการลงโทษอนัเจบ็ปวด และเช่นเดียวกนั พวกเขาก็ควรจะตกัเตือนคนอ่ืนๆ

ใหอ้อกห่างจากส่ิงเหล่าน้ี เพราะมนัคืออนัตรายท่ีใหญ่หลวง ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูค้นจะตอ้งรู้และ

ป้องกนัตวั 

ท่ีเกรงกลวัมนัก็คือผู ้ มุสลิมท่ีกลวัการตั้งภาคีอยา่งแทจ้ริงวา่มนัจะมาประสบกบัเขา ประการทีส่อง

โดยการป้องกนัตวัเองดว้ยการศึกษาหาความรู้ศาสนา ท่านนบีไดก้ล่าววา่ “ใครกต็ามทีอ่ลัลอฮฺ

ประสงค์ให้เขาได้ด ีพระองค์กจ็ะท าให้เขาเข้าใจศาสนา” ดว้ยเหตน้ีุความเขา้ใจศาสนาอยา่งถูกตอ้งจึง

นบัวา่เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีจ าเป็นและสูงส่งอยา่งยิง่ เพราะมนัจะช่วยป้องกนัใหม้นุษยร์อดพน้จากการตั้ง

ภาคี การอุตริกรรม และส่ิงฝ่าฝืนต่างๆ และเม่ือใดก็ตามท่ีมนุษยรู้์จกัพระเจา้ของพวกเขาเพ่ิมข้ึน เม่ือ

นั้นเขาก็จะยิง่ระมดัระวงัตวัของเขาทั้งในดา้นการกระท าและอิริยาบถต่างๆของเขา และเม่ือใดก็

ตามท่ีมนุษยมี์ความรู้ศาสนาเพ่ิมข้ึน เม่ือนั้นเขาก็จะยิง่มีความบริสุทธ์ิใจและความศรัทธาต่ออลัลอฮฺ

เพ่ิมมากข้ึน ผูรู้้บางท่านไดก้ล่าววา่ “เม่ือใดทีเ่ราได้แสวงหาความรู้เพ่ือส่ิงอ่ืนหรือผู้อ่ืนนอกเหนือจาก

อลัลอฮฺแล้ว เม่ือนั้นความรู้ทีไ่ด้มากจ็ะถูกปฏิเสธ นอกเสียจากว่าจะเป็นการแสวงความรู้เพ่ืออลัลอฮฺ

เท่านั้น” 



  

 

๑๓๘ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวน้แต่หลงัจาก ไม่อนุญาตใหต้ดัสินคนใดคนหน่ึงวา่เป็นผูป้ฏิเสธศรัทธา ประการทีส่าม

ผา่นการพิสูจน์และยนืยนัไดว้า่ผูน้ั้นไดก้ระท าการงานหน่ึงการงานท่ีเป็นส่ิงปฏิเสธ

อิสลาม รวมไปถึงตอ้งช้ีแจงเหตุผลและหลกัฐานแก่เขาเสียก่อน และจะตอ้งไม่มีขอ้ละ

เวน้ใดๆท่ีจะมายบัย ั้งในการตดัสินวา่เขาเป็นผูป้ฏิเสธหลงเหลืออยูอี่กเลย ส่วนผูท่ี้มี

ความสามารถจะตดัสินวา่เขาผูน้ั้นวา่เป็นผูป้ฏิเสธศรัทธาก็คือผูน้ าของชาวมุสลิม หรือ

ตวัแทนของผูน้ าไม่วา่จะเป็นบรรดาผูพิ้พากษาหรือบุคคลท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่ากบัพวก

เขา ส่วนคนทัว่ไปไม่อนุญาตใหไ้ปยุง่เก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยเดด็ขาด 

เราขอความคุ้มครอง“ ผูเ้รียบเรียงไดปิ้ดทา้ยต าราเล่มน้ีดว้ยการขอดุอาวา่ ประการทีส่ี่

จากอลัลอฮฺ ให้รอดพ้นจากส่ิงต่างๆทีท่ าให้พระองค์ทรงโกรธและการลงโทษทีเ่จบ็ปวด” 

ซ่ึงตรงน้ีบ่งบอกถึงเจตนาอนัดีของผูเ้รียบเรียงและความห่วงใยของท่านท่ีมีต่อบรรดา

มุสลิม และโดยปกติแลว้การขอดุอาเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีผูอ่้านสามารถพบเห็นไดจ้ากต ารา

มากมายของท่าน  

ขออลัลอฮฺทรงอภยัโทษใหแ้ก่ท่าน และไดโ้ปรดตอบแทนผลบุญอนัมหาศาลใหแ้ก่ท่าน

ดว้ยเถิด 

 



      

                                                                                                            

 

๑๓๙ 

แบบทดสอบวดัผลจากต าราส่ิงต่างๆทีเ่ป็นการปฏิเสธอสิลาม 

จงตอบค าถามต่างๆต่อไปนี้ 

 ”?บิสมิลลาฮฺ“ ค าวา่ดว้ยตน้ต ารางเร่ิมถึท าไมบรรดาผูรู้้ .1 
...............................................................................1- 

...............................................................................2- 
...............................................................................3- 
...............................................................................4- 

”อิสลามเป็นการปฏิเสธส่ิงต่างๆท่ี“ จงบอกความหมายของค าวา่ .2 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

บางคร้ังก็ใช้ ”ๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามส่ิงต่าง“ ท าไมบางคร้ังบรรดาผูรู้้ถึงใชค้  าวา่ .3
ส่ิงต่างท่ีท าใหก้ลายเป็น“และบางคร้ังก็ใชค้  าวา่  ”ส่ิงต่างๆท่ีสร้างความเสียหาย“ ค าวา่

?”โมฆะ 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามในต าราเล่มน้ีไดรั้บการยอมรับจากปวงปราชญ์ .4
?อยา่งเป็นเอกฉนัทห์รือไม่ 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

?ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามมีเพียงแค่สิบประการน้ีใช่หรือไม่ .5 
 ...................................................................................... 

 

 



  

 

๑๔๐ 

?ประการ 10 ส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามนั้นมีวา่บอกถึงเรียบเรียงต าราผู ้ท  าไม .6 

...................................................................................... 

จ านวนท่ีถูกกล่าวในอลักุรอานและสุนนะฮฺนั้นมีก่ีประเภท? อะไรบา้ง? .7 
..................................................... .................................

...................................................................................... 

?)ความเขา้ใจอ่ืนแฝงอยู่(ท  าไมบางคร้ังจ านวนจึงถูกกล่าวโดยไม่มีมฟัฮูม .8 
................................................................. ..................... 

...................................................................................... 

ความเขา้ใจอ่ืนแฝงอยู)่(ถูกกล่าวโดยมีมฟัฮูมจงยกตวัอยา่งจ านวนท่ี. 9 
................................................................................ .....

..................................................................................... 

)ความเขา้ใจอ่ืนแฝงอยู่(จงยกตวัอยา่งของจ านวนท่ีถูกกล่าวโดยไม่มีมฟัฮูม .10 
 ......................................................................................

...................................................................................... 
. ผูเ้รียบเรียงต าราเล่มน้ีมองวา่ส่ิงท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามมีมากกวา่สิบประการ11

หรือไม่? 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

?ไหนท่ีจากเรียบเรียงในต าราเล่มน้ีมีแหล่งอา้งอิงมาค าพูดของผู ้ .12 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

 

 

 



      

                                                                                                            

 

๑๔๑ 

?เราสามารถเจาะจงส่ิงต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามอยา่งคร่าวๆไดห้รือไม่ .13 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

บา้ง?ไดอ้ยา่งไรสลามอิเป็นการปฏิเสธท่ีๆเจาะจงส่ิงต่างเราจะสามารถและ .14 

...............................................................................1-  
...............................................................................2-  

..............................................................................3-  

...............................................................................4-  

เสธอิสลาม?เป็นการปฏิศึกษาส่ิงต่างๆท่ีตอ้งงจึเราท าไม .15 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

ไม่?เร่ืองน้ีอีกหรือเรียบเรียงต าราท่านอ่ืนท่ีรู้ยงัมีผู ้ .16 

.......... ............................................................................

...................................................................................... 

ส่ิงท่ีเป็นและผูก้ระท าท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามระหวา่งการกระท าเราตอ้งแยกแยะ .17
?ช่หรือไม่การปฏิเสธอิสลามใ 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

ฏิเสธแยะระหวา่งการกระท าและผูก้ระท าส่ิงท่ีเป็นการปแยกท่ีตอ้งเหตุอะไรคือสา .18
อิสลาม? 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

 



  

 

๑๔๒ 

สลาม คือการอิเป็นการปฏิเสธส่ิงต่างๆท่ีเขียนต าราในการของผูเ้รียบเรียงเป้าหมาย .19
?หรือไม่ธอิสลามใช่เป็นผูป้ฏิเสรายบุคคลวา่ตดัสิน 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

?หนา้ท่ีของเขาคืออะไร ต่างๆท่ีเป็นการปฏิเสธอิสลามเสร็จส้ินแลว้ผูท่ี้ไดศึ้กษาส่ิง .20 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

เป็นพิเศษในไหน(การตั้งภาคี)ประเภทริกชิตกัเตือนให้ระวงัองการต้เรียบเรียงผู ้ .21
ต าราเล่มน้ี? 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

บา้ง?รมีอะไริกใหญ่ริกเล็กกบัชิระหวา่งชิต่างขอ้แตก .22 

 ......................................................................................

 ......................................................................................

...................................... ................................................

 ......................................................................................

 ......................................................................................

...................................................................................... 

? และเม่ือใดท่ีการกลบัตวัริกใหญ่จะถูกตอบรับหรือไม่การกลบัตวัของผูท่ี้ท  าชิ .23
ของเขาจะไม่ถูกตอบรับ? 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

 

 



      

                                                                                                            

 

๑๔๓ 

ใช่หรือไม่?กวา่บาปใหญ่ร้ายแรงยิง่ริกเล็กชิ .24 

.................................................................................. 

...................................................................................... 

บาปใหญ่การตดัสินวา่บาปชนิดใดคือนใท่ีใช้เกณฑ์ฎกจงบอก .25 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

ไม่?ใช่หรือชดัเจนตายตวัอยา่งจ านวนท่ีมีบาปใหญ่นั้น .26 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

ท า? แลว้ศาสนาสั่งใชใ้หเ้รารักหรือเกลียดผู ้ท  าบาปใหญ่ผูท่ี้อะไรคือขอ้ตดัสินของ .27
บาปใหญ่? 

 ......................................................................................

 ......................................................................................

...................................................................... ................

...................................................................................... 

?อนุญาตใหน้ัง่ร่วมวงสนทนากบัผูท้  าบาปใหญ่หรือไม่ .28 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

มาอา้งอิงหลกัฐานจงตอบพร้อมยก ?ช่หรือไม่ใบาปใหญ่มีหลายระดบั .29 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

 

 



  

 

๑๔๔ 

หรือโดยไม่ตอ้งกลบัตวัใช่หรือไม่? ดีเพียงแค่ท าความบาปใหญ่จะถูกลบลา้ง .30
ดว้ย?กลบัตวัจ าเป็นจะตอ้ง 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

? อะไรบา้ง?มีก่ีประเภทตอ้งหา้มส่ิงท่ี .31 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

?อะไรบา้งก่ีประเภท? ริกใหญ่มีชิ .32 

...............................................................................1-  

...............................................................................2-  
...............................................................................3-  

...............................................................................4-  

?อะไรบา้งก่ีประเภท? การเชือดมี .33 

...............................................................................1-  
...............................................................................2-  

...............................................................................3-  

?ริกใหญ่จะกลายเป็นชิพลีดท่ีการเชือดใเม่ือ .34 

.......................................... ............................................

...................................................................................... 

จากส่ือกลางเพื่อใหส่ื้อกลางไปขอความช่วยเหลือการขอชะฟาอะฮฺ(การขอความ .35
?อะไรบา้งะเภท? ก่ีปรมีได)้แก่เขาช่วยเหลือจากผูท่ี้สามารถให้ช่วยเหลือ 

...............................................................................1-  

...............................................................................2-  
...............................................................................3-  



      

                                                                                                            

 

๑๔๕ 

คืออะไร?การมอบหมาย .36 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

?อะไรบา้ง ?การมอบหมาย แบ่งออกเป็นก่ีประเภท .37 

...............................................................................1-  
...............................................................................2-  

...............................................................................3-  

ฉนัไดม้อบหมาย“ หรือ ”ฉนัไดม้อบหมายต่อคนๆหน่ึง“ าวค าพูดวา่. การกล่38
ถือวา่ค าพูดสองอยา่งน้ี ”แลว้หลงัจากนั้นฉนัก็มอบหมายต่อคนๆหน่ึง ต่ออลัลอฮฺ

?ถูกตอ้งหรือไม่ 
...................................................................................... 

เขาค าพูดแบบไหนท่ีแลว้งจากค าถามขา้งบนไม่ถูกตอ้งถา้ค าพูดทั้งสองอยา่ .39
ได?้กล่าวสามารถ 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

แลว้ชาวคมัภีร์ ผูต้ ั้งภาคีนั้นคือผูป้ฏิเสธศรัทธา?บรรดายนืยนัวา่ท่ีอะไรคือหลกัฐาน .40
?หรือไม่ผูต้ ั้งภาคีถือเป็นหน่ึงในบรรดา(ยวิและคริสต)์ 

 ......................................................................................

...................................................................................... 

หากวา่ชาวคมัภีร์คือหน่ึงในบรรดาผูต้ ั้งภาคี แปลวา่เราไม่จ  าเป็นตอ้งรักษาสัญญา .41
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