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เตาฮดีและชรีกิ 

สิ่งทีส่ าคัญที่สุดในการวิพากษ์เกี่ยวกับเตาฮดีแ

ละชริิกคอื การรู้จักมาตรฐานการจ าแนก 

ความเชื่อในพระผู้เป็นเจา้เป็นจดุร่วมระหว่างศ

าสนาที่มาจากฟากฟ้าทุกศาสนา 

ซึ่งสิง่นี้โดยพื้นฐานแล้วเปน็ความแตกต่างระห

ว่างบคุคลที่เชือ่ในพระผู้เปน็เจา้ 

(ปฏิบตัิตามค าสอนไมว่่าจะเปน็ศาสนาใดก็ตาม

) กับพวกวัตถุนิยม แต่ ณ 

ที่นี้จะขอกล่าวโดยสรปุเพือ่ความเข้าใจในระดั

บหนึง่เท่านั้น 

๑. เตาฮีดซาตยีะฮฺ 

(ความเปน็เอกเทศในอาตมันสากล)   

พระผู้เป็นเจ้า 

ตามค าอธบิายของนักศาสนศาสตร์หมายถึง 
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วาญบิุลวุญูด ทรงเป็นเอกะ ไม่มีสิ่งใดรว่มปน 

เสมอเหมือน ดังที่อลั-กุรอานกลา่ววา่ 

ไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค [1] 

 َشْيءَ  َكِمْثِلهَِ لَْيسََ 

บางโองการกล่าววา่ 

และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค ์[2] 

ซาตของพระผู้เป็นเจ้า (อาตมันสากล) 

ทรงเป็นหนึ่งเดยีวกว้างขวางครอบคลุมไปทัว่ 

ไม่ได้ถูกผสมดว้ยสิ่งอื่นหรือไม่มีส่วนประกอบ 

เพราะการผสมส่วนประกอบของสรรพสิ่งไม่วา่

จะอยู่ในสติปญัญาหรือภายนอกก็ตาม 

เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าสิง่นัน้มีความ

ต้องการสว่นประกอบของตน 

ซึ่งความต้องการเป็นเครือ่งหมายของ อิมกาน 

(ความเปน็ไปได้) 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn2
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และอมิกานนัน้มีความจ าเป็นทีต่้องการไปยังสา

เหตุ 

ซึ่งทั้งหมดที่กลา่วมาไม่มีสิ่งใดคู่ควรกบัพระผู้เ

ป็นเจ้า ฉะนั้น ซาต (อาตมนัสากล) 

ของพระองค์เปน็หนึ่งเดียว ไม่มีสิ่งอื่นร่วมปน 

และไม่มีสิง่ใดคล้ายเหมือน ซาต 

ของพระองคท์รงครอบคลุม ไม่มากเกินหนึง่ 

และไม่ถูกผนวกด้วยสิ่งอื่น 

๒. 

เตาฮีดคอลิกียะฮ ฺ(ความเป็นเอกเทศในการสรา้

ง) หมายถึงนอกจากอัลลอฮ ฺ(ซบ.) ไม่มีผู้สร้างค

นใดอีก 

บรรดาสรรพสิง่ที่มีอยู่ล้วนเป็นสิ่งถูกสร้างของพ

ระองคท์ั้งสิน้ เหตุผลของสตปิญัญากลา่วว่า 

นอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.) แล้วทกุสิ่งเป็นเพียงระบ

บที่เป็นไปได้เทา่นั้น 
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ปราศจากความสมบรูณ์และความสวยงามทุกป

ระเภท 

ทุกสิ่งที่มีนัน้มาจากแหล่งที่อาตมันสากลทรงร่ า

รวยปราศจากความตอ้งการ 

ดังนั้นทุกสรรพสิ่งทีม่องเห็นวา่สวยงาม 

และสมบูรณล์้วนมาจากพระองค์ทัง้สิ้น 

 อัล-

กุรอานหลายโองการได้กล่าวถึงเตาฮีดคอลิกีย

ะฮฺ โดยกลา่ววา่ 

 اْلَقهَّارَُ اْلَواِحدَُ َوُهوََ َشْيءَ  ُكلَِّ َخاِلقَُ اللَُّ ُقلَِ

จงกล่าวเถิด อัลลอฮคฺือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง 

และพระองค์คอืผู้ทรง   เอกะ ผู้ทรงพิชิต [3] 

 ُهوََ ِإّلََّ ِإَلهََ ّلََّ َشْيءَ  ُكلَِّ َخاِلقَُ رَبُُّكمَْ اللََُّ َذِلُكمَُ

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn3
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นี่คอือลัลอฮฺ 

พระผูอ้ภิบาลของพวกเจ้าผูท้รงสรา้งทุกสิ่ง 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ [4] 

นอกเหนอืจากอัล-กุรอานแลว้ 

สติปญัญาเป็นอกีสิ่งหนึ่งที่ยืนยนัถึงการสร้างข

องพระผู้เป็นเจา้ เพราะนอกจากพระองค์แลว้ 

ทุกสิ่งลว้นมคีวามต้องการไปยงัสิ่งอื่นที่ดีกวา่ทั้

งสิ้น 

ความเป็นเอกเทศในการสร้าง 

ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธสาเหตุ 

(ความสมัพันธ์ระหว่างเหตุกับผล) 

ในระบบของการมีอยู่ 

เนื่องจากการเกดิปรากฏการณท์ี่เป็นไปได้บนอี

กสิ่งหนึ่งขึน้อยูก่ับการอนุมัติของพระผู้เป็นเจา้ 

การมีอยู่ของสาเหตุ และสาเหตุของสรรพสิง่ 

ทั้งสองนั้นเป็นภาพลักษณ์แหง่พระประสงค์ของ

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn4
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พระองค์ 

พระองค์เป็นผู้ให้ความรอ้นแก่ดวงอาทิตย์ 

และให้แสงสวา่งแก่ดวงจันทร์ 

เมื่อใดที่พระองค์ประสงค์ 

พระองค์จะเอากลับคนื 

ระหว่างการมอียู่ของสรรพสิ่งทั้งหมดจะอยู่ในร

ะบบของเหตุและผล 

และความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธท์ัง้

สิ้น 

ซึ่งทั้งหมดจะไปสิ้นสุดที่ผู้เป็นสาเหตุสมบูรณค์ื

อพระผู้เปน็เจ้า 

ด้วยเหตุนี้จงึกลา่ววา่พระองค์คอืพระผู้สร้างแตเ่

พียงผู้เดียวที่ไมม่ีใครเหมอืน 

อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดสรรพสิง่

ดังนีว้่า 
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َوََيْعََ َيَشاءَُ َكْيفََ السََّماءَِ ِفَ فَ يَ ْبُسطُهَُ َسَحابًَ فَ تُِثيَُ الّرََِيحََ يُ ْرِسلَُ الَِّذي اللََُّ

 ِخََللِهَِ ِمنَْ ََيْرُجَُ اْلَوْدقََ فَ تَ َرى ِكَسًفا لُهَُ

อัลลอฮฺเปน็ผู้ประทานลมมา 

ในเวลานั้นไดพ้ัดพาเมฆ 

แล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้อง

ฟ้าตามที่พระองคท์รงประสงค ์

และพระองค์ทรงรวมมันเปน็กลุม่ก้อน 

แล้วสูเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากท่ามกลางมนั [5

] 

โองการข้างต้นกล่าวถึงลมว่าเป็นสาเหตุพัด

พาให้ก้อนเมฆลอยไปในทอ้งฟ้า ในโลกนี้มพีร

ะผู้ทรงสร้างแคเ่พียงหนึ่งเดียวนั่นคอื 

พระผู้เป็นเจ้าในโลกของการสร้างสรรค์ 

ระหว่างสรรพสิง่ที่มอียู่ไม่มสีิ่งใดสิ่งหนึง่มีผลตอ่

อีกสิ่ง 

เฉพาะพระองคเ์ท่านั้นทีท่รงอบุัตปิรากฏการณ์

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn5
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn5
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ต่าง ๆ  แม้กระทั่งพละ 

ก าลังของมนษุย์ก็ไม่มีผลต่อการกระท าของเขา 

ดังนั้น 

บนโลกนี้จึงมีพระผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวเท่านัน้ 

ขอบขา่ยการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 

ครอบคลมุเหนอืการเกิดปรากฏการณท์ั้งหมด 

แต่ไม่ได้หมายความว่าการกระท าที่ไม่ดีของม

นุษย์เกี่ยวข้องกับพระองค์ 

เนื่องจากว่าทุกปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้นเป็นเพียง

การมีอยูท่ีอ่าจเกิดขึ้นและไม่เกดิขึ้นได้เทา่นั้น 

ซึ่งไมส่ามารถปกปิดสิง่เหล่านี้โดยไม่สัมพนัธ์ไ

ปยังพระประสงค์ของพระองค์ได้ 

มนุษย์เป็นสิ่งมชีีวิตที่มีการเลอืกสรร 

และเป็นเจา้ของการตดัสินใจในกิจการของตน 

ภายใต้การลิขติของพระผู้เป็นเจ้า 

มนุษย์มีบทบาทส าคญัตอ่การตดัสินใจ 
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ฉะนัน้ไม่วา่การกระท าจะออกมาดีหรอืไม่ดี 

อยู่ในขอบข่ายของการเชื่อฟังปฏบิัติตาม 

หรือบาปกรรม 

ขึ้นอยู่กับการตดัสินใจและความต้องการของม

นุษย์เพียงอย่างเดียว 

อีกนัยหนึง่ พระผู้เป็นเจ้าในฐานะของผู้ให ้

การมีอยู่ของพระองค์สมบรูณอ์ย่างแท้จริง 

กิจการทีม่าจากพระองค์ 

หรือสมัพนัธ์ไปยังพระองค์จึงไม่มีความนา่เกลีย

ด อัล-กุรอานกล่าววา่ 

 َخَلَقهَُ َشْيءَ  ُكلََّ َأْحَسنََ الَِّذي

 (อัลลอฮฺ) 

ผู้ทรงท าให้ทุกสิ่งทีพ่ระองค์สรา้งดงีาม [6] 

การตัดสนิใจของมนุษย์คอืสาเหตุทีท่ าให้กิ

จการของตนสอดคลอ้ง 

หรืออาจไม่สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์และสตปิญั

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn6
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ญา ตัวอยา่งเช่น การกระท า ๒ 

อย่างของมนุษย์ (การกนิ 

และดื่ม)  แน่นอนการกระท าทั้งสองเป็นส่วนหนึ่

งทีอ่ยู่ภายใตอ้ านาจของพระผู้เป็นเจ้า 

มีความสัมพนัธไ์ปยังพระองค์ 

แต่อีกด้านหนึ่งการกระท าดังกล่าวอยู่ในขอบข่

ายของการกินและดื่ม 

มนุษย์เป็นคนเลือกสรรใหอ้วยัวะมีการเคลือ่นไ

หว จึงเกิดการกระท าดงักล่าว 

ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัผู้กระท ามากกวา่ 

มนุษย์จึงไม่สามารถน าการกระท าทัง้สองสมัพั

นธ์ไปยังพระองค์ได้ ด้วยเหตนุี้ อัลลอฮฺ (ซบ.) 

คือผู้ให้การมอียู่ 

ส่วนมนุษย์เป็นผู้กระท าให้เกิดขึ้น 

๓. เตาฮีดในการบริหาร 

(ตัดบีร) นับตัง้แต่การสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย 
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ซึ่งถือเป็นการกระท าที่เฉพาะเจาะจงส าหรบัอลั

ลอฮ ฺ (ซบ.) การก ากบัดูแล 

และการบริหารก็เป็นหน้าที่เฉพาะพระองค์เชน่

กัน บนโลกนี้มผีู้บริหารได้เพียงหนึ่งเดียว 

ดังที่กลา่วไปแล้วในเตาฮีดคอลิกียะฮฺวา่ 

สติปญัญาได้ยนืยันถึงการสรา้งของพระผู้เปน็เ

จ้า เพราะนอกจากพระองค์แลว้ 

ทุกสิ่งลว้นมคีวามต้องการไปยงัสิ่งอื่นที่ดีกวา่ทั้

งสิ้น อัล-

กุรอานหลายโองการได้กล่าวยืนยันวา่ 

เฉพาะอัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

เท่านั้นทรงเปน็ผู้บริหารและก ากับดูแลโลก 

 َشْيءَ  ُكلَِّ َربَُّ َوُهوََ َربًَ أَْبِغي اللَِّ َأَغي ْرََ ُقلَْ

จงกล่าวเถิด 

จะให้ฉนัแสวงหาพระผู้อภบิาลอื่นนอกจากอลัล
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อฮฺหรอื ทัง้ที่พระองค์เป็นพระผูอ้ภบิาลของทุกสิ่

ง [7] 

ดังนั้น 

จดุประสงค์ของเตาฮีดตัดบีรจึงหมายถึง 

ความเป็นเอกเทศในการบริหารหมายถงึความเ

ป็นเอกเทศในอ านาจอธิปไตย 

การอภบิาลโลกและมนุษย์ 

ซึ่งเฉพาะเจาะจงส าหรับอัลลอฮฺ (ซบ.) เท่านั้น 

บนพืน้ฐานดงักล่าว 

จะเห็นวา่ทา่มกลางสรรพสิ่งทั้งหลายที่มอียู่ 

ทุกอย่างอยู่ไปตามกลไกลทีจ่ดัตั้งไว้ 

ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็

นเจ้า อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงการบริหารทัง้หลายวา่ล้วนเ

กี่ยวข้องกบัพระองคท์ัง้สิ้น โดยกล่าววา่  

 أَْمًرا فَاْلُمَدبَِّراتَِ

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn7
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แล้วพวกเขา (มะลาอิกะฮ)ฺ 

ผู้บริหารกิจการ [8] 

๔. เตาฮีดในการตดัสิน 

(ฮากิมียะฮฺ) หมายถึงการตดัสนิเป็นกรรมสิ

ทธิ์ของพระผูท้รงสทิธิ์แต่เพียงผู้เดียว 

เฉพาะพระองคเ์ท่านั้นที่มสีิทธิต์ัดสินประชา

โลก ดังทีอ่ัล-กุรอานกล่าวว่า 

 لِلَِّ ِإّلَّ اْْلُْكمَُ ِإنَِ

การตัดสนิเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺโดยเฉพาะ [9

] 

ดังนั้น 

จะเห็นวา่การปกครองและการตัดสินของบคุคล

อื่นตอ้งได้รบัการเห็นชอบ 

และเป็นพระประสงค์ของพระองค์ 

เพื่อว่าพระองคจ์ะไดป้ระทานมนุษย์ที่มคีุณสมบั
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ติ 

และมคีวามสามารถในการบริหารลงมาท าหนา้

ที่ชี้น าสังคม 

และน ามนุษย์ไปสูค่วามผาสุกและความส าเรจ็ส

มบูรณ์ อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 اْْلََوى تَ تَِّبعَِ َوَّلَ ِبْلَْقَِّ النَّاسَِ بَ ْيََ فَاْحُكم اْْلَْرضَِ ِفَ َخِليَفةًَ َجَعْلَناكََ ِإّنََّ َداُوودَُ َيََ

โอ้ดาวูดเอ๋ย 

เราได้แต่งตั้งเจา้ให้เป็นตวัแทนบนแผน่ดิน 

ดังนั้น 

เจ้าจงตดัสินระหว่างมนุษย์ดว้ยความยุติธรรม 

และอยา่ปฏบิัตติามอ านาจฝ่ายต่ า [10] 

๕. 

เตาฮีดในการภกัดี เตาฮีดในการเคารพภักดีหม

ายถึงการเคารพภักดีซาต (อาตมันสากล) 

ของพระองค์ 
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และบคุคลใดเชือ่ฟังปฏิบัตติามพระองค์ 

ในความเปน็จรงิก็คอืการภักดกีับพระองค์ 

ด้วยเหตุนีค้วามจ าเป็นในการเชื่อฟงัปฏบิัติตาม

บุคคลอื่น เชน่ ศาสดา (ซอ็ล ฯ) อิมาม (อ.) 

มุจตะ ฮิด บิดาและมารดา 

ทั้งหมดเหล่านีล้้วนเปน็การปฏบิัติตามพระบญัช

าของพระองค ์

๖. 

เตาฮีดในการสถาปนากฏหมาย หมายถึงภารกิ

จที่เก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑ์และประมวลกฎหมาย

ต่าง ๆ ไมว่่าจะเปน็การปกครอง การบญัชา 

การก าหนดกฎหมาย การภักด ี

การปฏบิัติตามค าบัญชา 

ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์พิเศษ 

(ชะฟาอัต) 

และการอภัยบาปทัง้หมดอยู่ในอ านาจของพระ
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องค์ทัง้สิน้ 

ไม่มีใครมีสทิธิก์ระท าโดยปราศจากการอนญุา

ตของพระองคท์ั้งหมดที่กลา่วมา 

ไม่ว่าจะเปน็อ านาจอธิปไตยในการปกครอง 

(เตาฮีดฮากิมียะฮฺ) การประมวลกฎหมาย 

การภักด ี และอืน่ ๆ 

ล้วนเปน็แขนงหนึ่งของความเป็นเอกเทศในกา

รบริหารทัง้สิ้น 

ด้วยเหตุนี้ ถ้าหากท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ถูกแต่งตั้งให้เปน็ผู้ปกครองมซุลิมทั้งหลาย 

ถือเป็นการแต่งตั้งที่ได้รบัอนุญาตจากอัลลอฮฺ 

(ซบ.) แล้ว 

และด้วยเหตุผลดังกล่าวการภักดีต่อท่านเท่ากบั 

เป็นการภักดีตอ่อัลลอฮฺ (ซบ.) อัล-

กุรอานกล่าวว่า 

 َحِفيظًا َعَلْيِهمَْ أَْرَسْلَناكََ َفَما تَ َوّلََّ َوَمن اللََّ َأطَاعََ فَ َقدَْ الرَُّسولََ ُيِطعَِ مَّنَْ



19 
 

ผู้ใดเชื่อฟงัปฏบิัติตามเราะซูล 

แน่นอนเขาได้เชื่อฟงัปฏบิัติตาม อัลลอฮ ฺ

และผู้ใดหนัหลงัให ้ ดังนั้น 

เราได้สง่เจ้าเปน็ผู้เฝ้ารักษาพวกเขา [11] 

 اللَِّ ِبِِْذنَِ لُِيطَاعََ ِإّلَّ رَُّسولَ  ِمن أَْرَسْلَنا َوَما

และเรามิได้สง่เราะซูลคนใดมาเว้นแต่ 

ให้ถูกเชื่อฟังปฏิบัตติามโดยอนุมัติของอลัลอฮฺเ

ท่านัน้ [12] 

รัฐธรรมนูญของพระผู้เปน็เจ้าที่ทรงก าหนด

ขึ้นปราศจาก การปฏิเสธ การฝ่าฝืน การกดขี ่

และความเลวรา้ยทั้งหลายอยา่งสิ้นเชงิ 

เพราะการก าหนดบทบาทและหน้าที่เป็นสว่นห

นึ่งของการบรหิาร 

ไม่มีผู้ใดมีสทิธิก์ระท านอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงรบัสัง่ให้กระท า อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 اْلَكاِفُرونََ ُهمَُ فَُأْولَِئكََ اللَُّ أَنَزلََ ِبَا ََيُْكم ّلََّْ َوَمن

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn11
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn12


20 
 

และผู้ใดไมไ่ดต้ัดสินตามทีอ่ัลลอฮปฺระทาน

ลงมา ดงันั้นชนเหล่านี้คอืผูป้ฏิเสธ [13] 

 الظَّاِلُمونََ ُهمَُ فَُأْولَِئكََ اللَُّ أنَزلََ ِبَا ََيُْكم ّلََّْ َوَمن

และผู้ใดไมไ่ดต้ัดสินตามทีอ่ัลลอฮปฺระทาน

ลงมา ดงันั้นชนเหล่านี้คอืผูอ้ธรรม [14] 

 اْلَفاِسُقونََ ُهمَُ فَُأْولَِئكََ اللَُّ أَنَزلََ ِبَا ََيُْكم ّلََّْ َوَمن

และผู้ใดไมไ่ดต้ัดสินตามทีอ่ัลลอฮปฺระทาน

ลงมา ดงันั้นชนเหล่านี้คอืผูท้ี่ละเมิด [15] 

๗. เตาฮีดอิบาดะฮ ฺเตาฮีดอิบาดะฮ ฺ

(ความเปน็เอกเทศในการเคารพภักดี) 

เป็นรากฐานส าคัญที่รว่มกันระหว่างศาสนาต่าง 

ๆ ที่มาจากฟากฟ้าบนความหมายเดียวกนั 

จุดประสงค์ในการแต่งตัง้บรรดาศาสดา (อ.) 

ก็เพื่อเผยแผ่และย้ าเตือนประชาชาติเกี่ยวกบัรา

กฐานดังกล่าว ฉะนัน้จุดประสงค์ของ อบิาดะฮ ฺ
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(เคารพภักดี) เฉพาะอัลลอฮ ฺ (ซบ.) เท่านั้น 

ไม่ใช่สิ่งอืน่ อัล-กุรอานกล่าววา่ 

كََ كََ نَ ْعُبدَُ إَيَّ  َنْسَتِعيَُ وِإَيَّ

เฉพาะพระองคเ์ท่านั้นที่พวกเราเคารพภักดี 

และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราขอความช่

วยเหลือ [16] 

สิ่งทีไ่ด้รบัจากโองการคอื 

การเคารพภักดตี่อพระผู้เป็นเจา้เป็นจดุรว่ม 

ของการเชิญชวนของบรรดาศาสดาทัง้หลาย 

หมายถึงบรรดาศาสดาได้ถูกประทานลงมาให้

ท าหนา้เดียวกนัแต่ต่างยคุสมยั อัล-

กุรอานกล่าวว่า 

 الطَّاُغوتََ َواْجَتِنُبواَْ اللََّ اْعُبُدواَْ َأنَِ رَُّسوّلًَ أُمَّةَ  ُكلَِّ ِفَ بَ َعثْ َنا َوَلَقدَْ

และแน่นอน 

เราได้ตัง้เราะซลูขึ้นในทุกประชาชาติ 
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(เพื่อใหบ้อกว่า) พวกท่านจงเคารพภักดอีัลลอฮ ฺ

และจงหลีกห่างจากพวกอธรรม [17] 

จะเห็นวา่บนพืน้ฐานส าคญัดังกล่าวคอื 

การเคารพภักดเีฉพาะอัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

คือแก่นที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ 

ซึ่งนอกเหนือจากพระองค์แลว้ต้องไม่เคาร

พภักดีสิง่อืน่ ดังนั้น 

ไม่สามารถกล่าวได้วา่เป็นผูศ้รทัธาตอ่พระ

เจ้าองค์เดียว 

จนกว่าจะยอมรบัในแก่นส าคญัดังกล่าว 

ด้วยเหตุนี้ 

เป็นความจ าเปน็ต้องเคารพภักดีเฉพาะพร

ะองค์เท่านัน้ 

และตอ้งออกห่างการเคารพภักดีบคุคลหรื

อสิ่งอื่นอย่างสิน้เชิง 

สิ่งนี้ไมใ่ช่เปน็เพียงค าพูดเท่านั้น 
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และด้วยกฎที่ยอมรบักันโดยทัว่ไปที่ไม่มีผู้

คัดค้านแม้แตค่นเดียว 

กรณีที่เปน็ค าพดูเก่ียวกับภารกจิบางอยา่ง 

ถ้าท าแลว้จะถือว่าเปน็การเคารพภักดีสิง่อื่

นจากอลัลอฮ ฺ (ซบ.) หรอืไม่ ฉะนั้น 

เพื่อไปถงึยังความมั่นใจดังกล่าวจ าเปน็ตอ้

งสรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับค าว่าอบิาดะฮฺ 

และตอ้งแยกการกระท าที่ถอืว่าเป็นการเค

ารพภักดีวา่ 

เป็นการกระท าที่อยู่ในฐานะการสรรเสริญ 

หรือว่าการให้เกียรติ 

มาตรฐานในการจ าแนกระหว่างอบิาดะฮฺกั

บไม่ใชอ่บิาดะฮฺคอือะไร 

การจบูมือคุณครู บิดา มารดา อุละมาอ ฺ

หรือนักวิชาการ และทุก ๆ 

สิ่งทีส่ิทธิ์เหนอืเราถือเป็นอิบาดะฮฺไหม 
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หรือว่าเปน็อบิาดะฮฺเหล่านี้ไม่ได้สื่อความหมาย

ของการนอบนอ้ม หรอืการจ านนอย่างแท้จรงิ 

หรือว่าเปน็เพียงการกระท าอยา่งหนึง่ทีท่ั่วไป

ท ากัน  ซึ่งถ้าไม่มีการกระท านัน้ปรากฏในตัวต

นของมัน 

ก็จะไม่มีการแสดงความนอบนอ้มเกิดขึ้น 

แม้ว่าจะอยูใ่นระดบัเดียวกันกบัซัจดะฮฺ 

แต่ไม่มีกลิ่นอายของการแสดงความเคารพภัก

ดี ดังนั้นสิ่งที่ตอ้งพิจารณาคอื 

การกระท าประเภทใดที่เป็นการแสดงออกถึงก

ารนอบนอ้มถ่อมตน 

หรือการยอมจ านนที่เรียกว่าเปน็อบิาดะฮฺ 

ในฐานะของการแสดงความเคารพภักด ี

การเข้าใจผิดเรือ่งอิบาดะอฺ นักเขียนบางกลุ่

มได้ตีความค าวา่ อิบาดะฮ ฺ ว่าหมายถงึ 

การแสดงความนอบนอ้มถ่อมตน 
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หรือการแสดงความถ่อมตนที่เกินขอบเขต 

แน่นอนว่าการตีความเช่นนีย้อ่มขัดแย้งกบัอลั-

กุรอาน ดังทีท่ราบว่าอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงมีบญัชาอยา่งเฉียบพลันให้มะลาอิกะฮฺทัง้ห

ลายซุญดูอาดัม โดยกล่าวว่า 

 آلَدمََ اْسُجُدواَْ لِْلَمَلَِئَكةَِ قُ ْلَنا َوِإذَْ

และจงร าลึกถึง 

ขณะที่เราได้กล่าวแก่มะลาอิกะฮฺวา่ 

พวกเจ้าจงซุญดูต่ออาดมัเถิด [18] 

การซัจดะฮฺอาดมัในวันนั้น 

เป็นการแสดงออกเหมือนกบัการซจัดะอฺ 

อัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

ซึ่งขั้นตอนแรกคือการแสดงความนอบน้อมถอ่

มตน 

ขั้นที่สองเป็นการแสดงความเคารพภักดีหรอือิ

บาดะฮ ฺ

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn18


26 
 

อัล-กุรอานกล่าวไวอ้ีกที่หนึ่งวา่ 

ศาสดายะอฺกูบและบตุรของท่านได้ซจัดะฮฺศาส

ดายูซุฟ โดยกล่าววา่ 

ِمن ُرْؤََييََ ََتِْويلَُ اَهذََ أََبتَِ َيََ َوقَالََ ُسجًَّدا َلهَُ َوَخرُّواَْ اْلَعْرشَِ َعَلى أَبَ َوْيهَِ َوَرَفعََ

َ َجَعَلَها َقدَْ قَ ْبلَُ   َحًقا َربِّ

และเขาได้ยกพอ่แม่ของเขาไวบ้นแท่น 

และพวกเขาไดห้มอบลงกราบต่อหนา้ 

ยูซุฟกล่าวว่า โอ้พอ่จา๋ 

นี่คอืการท านายฝันของฉันที่ได้เห็นก่อนหน้านี้ 

แน่นอนพระผูอ้ภิบาลของฉนัได้ท าให้เป็นจริง [

19] 

 จะสังเกตเห็นวา่การซจัดะฮทฺั้งสองประเภท

เหมือนกัน แต่มีเป้าหมายแตกตา่งกนั 

สิ่งจ าเป็นตอ้งกล่าวถึงคอื 

จุดประสงค์ของท่านศาสดายูซฟุ (อ.) 

จากสิ่งที่ก าลงัปรากฏอยู่ตอ่หนา้ 
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คือภาพความฝนัก่อนหน้านัน้ที่ทา่นได้ฝนัเห็น

ดาว ๑๑ ดวง ดวงเดอืน 

และดวงตะวนัซจัดะฮฺทา่น อัล-

     กุรอานได้กล่าวถึงค าพดูของศาสดายซูฟุ 

(อ.) ว่า  

َ أَبتَِ َيََ ِْلَبِيهَِ يُوُسفَُ قَالََ ِإذَْ رََ َواْلَقَمرََ َوالشَّْمسََ َكوَْكًبا َعَشرََ َأَحدََ رَأَْيتَُ ِإّنِ

   َساِجِدينََ ِلَ أَيْ تُ ُهمَْ

เมื่อยูซุฟกล่าวแก่พ่อของเขาวา่ 

โอ้พอ่จ๋า แท้จรงิฉันได้ฝันเห็นดาว ๑๑ ดวง 

และดวงตะวนั และดวงเดอืนซญุูดตอ่ฉัน [20] 

การทีท่่านศาสดายูซุฟ (อ.) 

ได้อธบิายการซัจดะฮฺของเหลา่พี่นอ้งของท่าน

ว่า 

เป็นการท านายฝันท าให้เข้าใจได้ว่าจุดประสง

ค์ของดวงดาว ๑๑ ดวง ดวงเดอืน 

และดวงตะวนัหมายถึงบดิาและมารดาของทา่น
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นั่นเอง 

และจากค าอธิบายเป็นที่ชัดเจนว่าไม่ใช่เฉพาะ

พี่น้องของทา่นเท่านั้นทีซ่ัจดะฮฺ 

ทว่าศาสดายะอกฺูบผู้เป็นบิดากซ็ัจดะฮทฺ่านด้วย 

ฉะนัน้ ขอถามวา่การซัจดะฮฺเหล่านี ้

ซึ่งเปน็การแสดงความนอบนอ้มถ่อมตน 

และยอมจ านนท าไมไม่ถือว่าเป็นอิบาดะฮ ฺ

ค ากล่าวอา้งเลวร้ายกว่าการท าความผิด กลุ่

มที่ได้กลา่วผ่านมาพยายามตอบว่า 

ความนอบน้อมถ่อมตนและการยอมจ านนตรงนี้ 

ปฏบิัติไปตามพระประสงค์ของพระองค์ 

ไม่ถือวา่เป็นชิรกิแต่อย่างใด 

น่าเสียดายว่าค าตอบเช่นนี้ 

ไม่มีความเหมาะสมแม้แต่นดิเดยีว 

เนื่องจากว่าถ้าแก่นของการกระท านัน้เปน็ชิรกิ
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พระองค์จะไมม่บีัญชาให้กระท าอย่างเด็ดขาด 

ดังทีอ่ัล-กุรอานกล่าววา่ 

   تَ ْعَلُمونََ ّلََ َما اللَِّ َعَلى أَتَ ُقوُلونََ ِبْلَفْحَشاءَِ ََيُْمرَُ ّلََ اللََّ ِإنََّ ُقلَْ

จงกล่าวเถิด 

แท้จรงิอลัลอฮฺไม่ทรงสัง่ให้กระท าสิง่ชัว่ช้าดอก

 พวกทา่นกล่าวร้ายตอ่อลัลอฮฺในสิ่งที่พวกเจา้ไ

ม่รู้กระนั้นหรือ [21] 

แน่นอนพระบญัชาของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

จะไมท่ าลายแก่นแท้ของสรรพสิ่ง ดังนัน้ 

ถ้าการเคารพมนุษย์เป็นการแสดงความเคารพ

ภักดี โดยที่พระองค์เป็นผู้สัง่ให้กระท า 

ในความหมายก็คือการแสดงความเคารพภักดีไ

ปตามพระบญัชาของพระองค์ ฉะนัน้  การการเ

คารพภักดตี่อบดิา มารดา บรรดาศาสดา 

และเอาลิยาอฺไม่เป็นชริิกแน่นอน 
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ขณะเดียวกันการให้เกียรติและยกย่องเป็นสิ่ง

จ าเป็น อัล-กุรอานกล่าวว่า 

هَُ ِإّلَّ تَ ْعُبُدواَْ َأّلَّ رَبُّكََ َوَقَضى  ِإْحَساّنًَ َوِبْلَواِلَدْينَِ ِإَيَّ

และพระผูอ้ภบิาลของเจ้าบัญชาว่า 

พวกเจ้าอยา่เคารพภักดีผู้ใดนอกจากพระองค ์

และจงท าดีตอ่บิดามารดา [22] 

จ าเป็นตอ้งพิจารณาวา่อะไรคอืสิ่งจ าแนกอิ

บาดะฮอฺอกจากการเคารพยกยอ่ง 

และเป็นไปได้อย่างไรที่การกระท าอยา่งหนึง่บ

างครั้งเป็นชริิก และบางครั้งไม่ใช่ เช่น 

การซัจดะฮฺของมะลาอิกะฮฺที่มตีอ่ศาสดาอาดัม 

(อ.) 

หรือการซจัดะฮฺของบรรดาบตุรของทา่นศาสด

ายะอฺกูบ (อ.) ที่มีต่อศาสดายูซฟุ (อ.) 

ซึ่งถือว่าเป็นการเคารพภักดีทีม่ีต่อพระผู้เป็นเจ้

า การกระท าเดียวกันถ้าท ากับสิ่งอื่น เชน่ 
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ซัจดะฮฺเทวรปูทัง้หลายเปน็ชริิกทันที 

การเคารพภักดสีิ่งอืน่จากอัลลอฮฺ (ซบ.) 

เป็นสิ่งต้องห้ามและถูกปฏิเสธไว้อย่างชดัแจ้ง 

หมายถึงมนุษยไ์ด้แสดงความออ่นนอ้มถอ่มตนเ

มื่ออยู่ต่อหน้าสิง่อื่น 

โดยเชื่อว่าชะตากรรมของโลก หรือมนษุย์ 

หรือบางส่วนจากทั้งสองอยู่ในอ านาจของสิง่นั้

นอย่างเปน็เอกเทศ 

แต่ถ้าได้แสดงความออ่นน้อมต่อหนา้บคุคล

อื่นโดยมีเจตนาว่า 

บุคคลนั้นเปน็บา่วทีบ่ริสทุธิ์ของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

เป็นผู้มคีวามประเสริฐ มีเกียรติ 

และประพฤติแต่สิ่งดงีาม 

การกระท าเช่นนี้เป็นการเคารพยกย่องไมใ่ชอ่ิ

บาดะฮ ฺ ดังนัน้ 

การซัจดะฮฺของมะลาอิกะฮฺที่มตีอ่ทา่นศาสดาอ
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าดัม หรือของบรรดาบุตรของศาสดายะอฺกบู 

(อ.) ไม่เป็นชริิก 

เนื่องจากว่าการแสดงความอ่อนน้อมดังกลา่วแ

ม้ว่าจะอยู่บนพืน้ฐานของการเคารพภักดีก็ตาม 

แต่ว่ายังมีการให้เกียรติท่านศาสดาอาดัม (อ.) 

และศาสดายซูฟุ (อ.) แอบแฝงอยู ่

ขณะที่การให้เกียรติและยกยอ่งท่านศาสดาทั้ง

สองเป็นที่อนุญาตส าหรับอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ซึ่งไม่ได้มาจากความเชื่อที่วา่ทา่นทัง้สองเป็นผู้

บรบิาลและเปน็เทพเจ้า 

ขจัดความสงสยัและความหมายที่แทจ้ริงขอ

งอบิาดะฮ ฺเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการเคารพภักดสีิ่

งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

เป็นความเห็นพอ้งตอ้งกนัส าหรับผูท้ี่ศรัทธาใน

พระเจา้องค์เดียวว่า เป็นสิ่งตอ้งหา้ม 

อีกด้านหนึ่งการซัจดะฮฺของมะลาอิกะฮทฺี่มีตอ่ท่
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านศาสดาอาดมั 

หรือของบรรดาบุตรของศาสดายะอฺกูบ (อ.) 

ที่มีตอ่ศาสดายซูุฟ (อ.) ไม่นบัว่าเปน็อบิาดะฮฺ 

อะไรเปน็สาเหตุส าคญัที่ท าใหก้ารกระท าที่เ

กิดขึ้นครั้งหนึง่เป็นอบิาดะฮฺ 

และอีกครัง้หนึง่ไม่ใช่อบิาดะฮทฺั้งที่การกระท าทั้

งสองนัน้เหมือนกัน 

เมื่อพิจารณาโองการอัล-กุรอานจะเห็นว่า 

อิบาดะฮฺ 

คือการนอบนอ้มต่อสิง่ทีม่ีอยู่เคยีงคู่กบัอัลลอฮฺ 

(ซบ.) 

หรือการน าภารกิจของพระองคไ์ปเกี่ยวข้องกับ

เขา จากค าอธบิายเข้าใจไดว้่า 

ความเชื่อที่มีตอ่อัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

หรือตอ่ความสามารถของสิง่อืน่ในการปฏิบตัภิ

ารกิจของพระองค์ ก็เปน็รปูลักษณ์หนึง่ 
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ถ้าเมื่อใดก็ตามได้กระท าด้วยความนอบนอ้มถ่

อมตนถอืวา่เปน็อบิาดะฮฺ 

บรรดามชุริกีนบนโลกนี้ไม่วา่จะอยู่ ณ 

ที่ใดก็ตาม 

พวกเขาได้แสดงความเคารพสรรพสิง่ที่มีอยูด่ว้

ยความนอบน้อมถ่อมตนโดยรูว้่าสรรพสิ่งเหลา่

นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

ขณะเดียวกันก็เชื่อวา่ภารกิจบางอย่างของพระ

องค์ เช่น การอภัยในบาป 

หรือการให้ชะฟาอะฮฺ 

พระองค์ได้มอบให้กับพวกเขา 

ขณะทีมุ่ชริกนีอีกบางกลุ่มในกรุงบาบโิลนไ

ด้เคารพสักการะสรรพสิง่ที่อยู่ในฟากฟ้า 

และยอมรบัว่าสรรพสิง่เหล่านั้นเป็นเทพเจา้ของ

ตน (ไม่ใช่ผูส้ร้าง) 

ในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแลภารกิจต่าง ๆ 
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ของโลกและมนุษย์ 

ซึ่งเรือ่งนี้เองที่เป็นสาเหตุน าไปสู่การวิพากษ์ระ

หว่างพวกเขากบัศาสดาอบิรอฮีม (อ.) 

เนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อว่าแสงแดด ดวงเดอืน 

และดวงดาว เป็นสิง่ถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 

แต่พวกเขาเชื่อว่าสิง่เหล่านี้เปน็สิ่งถูกสร้างของ

อ านาจที่ยิ่งใหญ่หนึ่ง 

ซึ่งอ านาจนัน้ได้มอบการก ากบัดูแลโลกให้กับพ

วกเขา 

โองการอัล-

กุรอานไดอ้ธิบายว่าศาสดาอบิรอฮีม (อ.) 

กับบรรดามุชรกิีนแห่งบาบิโลน 

ได้วิพากษ์กันบนค าว่า รอ็บ (พระผู้อภบิาล) 

โดยกล่าวว่า 

َ َهَذا لََقَا َكوَْكًبا رََأى اللَّْيلَُ َعَلْيهَِ َجنََّ فَ َلمَّا قََ َبزًِغا اْلَقَمرََ رََأى فَ َلمَّا فَ َلمَّا َربِّ

َ َهَذا الََ َ يَ ْهِدِنَ ّلََّْ لَِئن قَالََ أََفلََ فَ َلمَّا َربِّ أََ   الضَّالِّيََ اْلَقْومَِ ِمنََ ْلُكوَننََّ َربِّ
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َ َهَذا قَالََ َبزَِغةًَ الشَّْمسََ رََأى فَ َلمَّا اآلِفِليََ ُأِحبَُّ ّل قَالََ َفلََ َأْكبَ رَُ َهَذآ َربِّ

َ قَ ْومَِ َيََ قَالََ أَفَ َلتَْ فَ َلمَّا  َّا بَرِيءَ  ِإّنِ     ُتْشرُِكونََ ّمِّ

ครัน้เมื่อกลางคนืปกคลุมขา 

เขาเห็นดวงดาว  เขากล่าววา่ 

นี้คอืพระผูอ้ภบิาลของฉันหรอื ดังนั้นเมือ่มันตก 

เขากล่าววา่ 

ฉันไม่รักสิ่งที่ตก ครัน้เมื่อเขาเห็นดวงเดือนแย้ม

ขึ้นมา 

เขากล่าววา่นีค้อืพระผูอ้ภบิาลของฉนั แต่เมื่อมั

นตก 

เขาก็กล่าวว่า ถ้าพระผู้อภบิาลของฉนัมิไดท้รง

น าทางฉนั 

แน่นอนฉันคอืหนึ่งในหมูช่นที่หลงผดิ 

ครัน้เมื่อเขาเหน็ดวงตะวันโผล่ขึ้น 

เขากล่าววา่ นี้แหละคือพระผู้อภิบาลของฉนัหรื

อ นี่ใหญ่กวา่ ดังนั้นเมื่อมนัตก 
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เขากล่าววา่ โอก้ลุ่มชนของฉนั 

แท้จรงิฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งทีพ่วกท่านตัง้

ภาค ี[23] 

ค าวา่ รอ็บ ในที่นี้หมายถึง เจ้าของ 

หรือผูดู้แลทรัพย์สินของตน เช่น 

คนอาหรับเรียกเจ้าของบ้านวา่ ร็อบบุลบัยตฺ 

เรียกเจ้าของเรอืกสวนไรน่าวา่  ร็อบบุลฎีอะฮฺ 

เนื่องจากว่าเจา้ของบ้าน 

หรือเจา้ของนามีหน้าที่ดูแล 

และรบัผิดชอบทรัพยส์ินของตน 

อัล-กุรอานแนะน าว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) 

เพียงองค์เดียวที่มีหนา้ที่ก ากับดูแล 

และอภบิาลโลก ได้วิพากษ์กับพวกมชุริกนี 

และเชิญชวนทัง้หมดให้มาเคารพภักดตี่อพระเ

จ้าองค์เดียว โดยกล่าววา่ 

َ اللََّ ِإنََّ  مُّْسَتِقيمَ  ِصَراطَ  َهَذا فَاْعُبُدوهَُ َورَبُُّكمَْ َربِّ
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แท้จรงิอลัลอฮทฺรงเป็นพระผู้อภิบาลของฉนั 

และพระผูอ้ภบิาลของพวกท่าน ดังนั้น 

จงเคารพภักดีพระองค์ 

นี่คอืทางอันเทีย่งตรง [24] 

َشيَْ ُكلَِّ َعَلى َوُهوََ فَاْعُبُدوهَُ َشْيءَ  ُكلَِّ َخاِلقَُ ُهوََ ِإّلَّ ِإَلهََ ّل رَبُُّكمَْ اللَُّ َذِلُكمَُ

 وَِكيلَ  ءَ 

นั่นคอือัลลอฮ ฺ พระผู้อภิบาลของสูเจา้ 

ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค ์ผู้ทรงสร้างทุก

สิ่ง ดังนัน้ 

จงเคารพภักดีพระองค ์และพระองค์ทรงเป็นผูพ้ิ

ทักษ์ทุกสิง่ [25] 

  

 اْْلَوَِّليََ ُكمَُآَبئَِ َوَربَُّ رَبُُّكمَْ َوُُيِيتَُ َُيِْيي ُهوََ ِإّلََّ ِإَلهََ َّلَ

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอืน่ใดอีกนอกจากพระอง

ค ์ ผู้ทรงให้ชวีิตและความตาย 

พระผูอ้ภิบาลของพวกเจ้า 
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และเป็นพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้

ามาก่อน [26] 

อัล-กุรอานได้กล่าวค าพูดของศาสดาอซีา 

(อ.) ไว้ว่า 

 اللََّ اْعُبُدواَْ ِإْسَرائِيلََ َبِنَ َيََ اْلَمِسيحَُ َوقَالََ َمْريَََ اْبنَُ اْلَمِسيحَُ ُهوََ اللََّ ِإنََّ قَاُلواَْ

َ  َورَبَُّكمَْ َربِّ

แท้จรงิบรรดาผูท้ี่กล่าวว่าอัลลอฮฺคอื อัล-

มะซฮีฺบุตรของมัรยัม แต่อัล-

มะซฮีฺได้กล่าววา่ วงศ์วานของอิซรออีลเอ๋ย 

จงเคารพภักดอีลัลอฮฺ 

พระผูอ้ภิบาลของฉนั และพระผู้อภบิาลของพว

กท่าน 

  จากค าอธบิายดังกล่าว 

สามารถน าไปเปรียบเทียบและตัดสินการเคาร

พและการให้เกียรติยกย่องของมุสลิม 

ที่มีตอ่เอาลิยาอทฺี่ใกล้ชิดอัลลอฮฺ (ซบ.) เชน่ 
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การจบูทีค่รอบบนหลุมฝงัศพ 

หรือแสดงความดีใจเนื่องในวันประสูติของท่าน

ศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

หรือวันที่ทา่นได้รับการแตง่ตั้ง (มับอซั) 

เป็นการให้เกียรติ 

และแสดงความรักที่มีตอ่ท่าน 

ไม่ได้เชื่อว่าท่านเป็นผูบ้ริหารหรือเป็นเทพเจา้แ

ต่อย่างใด 

ตลอดจนการขบัล าน าโคลงกลอนเพือ่สรรเสริ

ญ 

หรืออ่านบทร าลึกความโศกเศร้าถึงบรรดาเอาลิ

ยาอฺ 

การรักษาร่องรอยแห่งสาส์นของท่านศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) 

การสรา้งทีค่รอบบนหลุมฝงัศพของบรรดาเอาลิ

ยาอ ฺ การตะวัซซุลไม่เป็นชริิก 
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และไม่เปน็บดิอะฮ ฺ (สิ่งแปลกปลอม 

หรือสิง่ที่ประดษิฐ์ข้ึนใหม่ในศาสนา) 

สาเหตุที่ไม่เป็นชิริกเพราะ 

ที่มาของการกระท าคอืความรักที่มีตอ่บรรดาเอ

าลิยาอฺแห่งอัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

(มิใช่เพราะเชือ่ว่าทา่นมคีวามเอกเทศในการบ

ริหาร) 

ที่ไม่เปน็บดิอะฮเฺพราะการกระท าดงักล่าวอยูบ่

นพื้นฐานของอลั-กุรอาน และฮะดีซที่กล่าววา่ 

เป็นความจ าเปน็ (วาญิบ) 

ส าหรบัมุสลมิทกุคนทีต่้องรักทา่นศาสดา (ซอ็ล 

ฯ) และลูกหลานทีใ่กล้ชดิ 

การกระท าเพื่อเทิดเกียรติเนือ่งในวันประสตูิหรื

อวนัแต่งตัง้ทา่น (มับอัซ) 

เป็นแบบหนึง่ทีแ่สดงถึงความรกั          ขณะทีห่้

ามไม่ให้ซจัดะฮฺบรรดารูปปัน้ 



42 
 

เพราะมคีวามเชื่อวา่รูปปั้นเหลา่นั้นเปน็ผู้มคีวา

มเป็นเอกเทศในการบริหาร เป็นผู้ก ากับดูแล 

และเป็นผู้ก าชะตากรรมของมนุษย์ 

 

 

[1] ชูรอ / ๑๑ 

[2] อิคลาซ /๓                                                

[3] เราะอฺด/ุ๑๖ 

[4] ฆอฟริ / ๖๒ 

[5] รูม / ๔๘ 

[6] ซัจดะฮ ฺ/ ๗ 

[7] อันอาม / ๑๖๔ 

[8] นาซอิาต / ๕ 
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[9] ยูซุฟ / ๔๐ 

[10] ซอด / ๒๖ 

[11] อนั-นิซาอ ฺ/๘๐ 

[12] นิซาอ ฺ/ ๖๔ 

[13] มาอิดะฮ ฺ/ ๔๔ 

[14] มาอิดะฮ ฺ/ ๔๕ 

[15] มาอิดะฮ ฺ/ ๔๗ 

[16] ฟาติฮะฮ ฺ/ ๔ 

[17] นะฮฺล ิ/ ๓๖ 

[18] บะเกาะเราะฮฺ / ๓๔ 

[19] ยูซุฟ / ๑๐๐ 

[20] ยูซุฟ / ๔ 
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[21] อัล-อะอรฺอฟ / ๒๘ 

[22] อิซรอ / ๒๓ 

[23] อัล-อันอาม / ๗๖-๗๘ 

[24] อาลอิิมรอน / ๕๑ 

[25] อันอาม / ๑๐๒ 

[26] ดุคอน / ๘ 

***** 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftnref21
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftnref22
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftnref23
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftnref24
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftnref25
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftnref26

