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เตาฮีดและชีริก

อยาตอลลอฮฺโฮสซีนีนส
ั บ
แปลโดย : อุษา จิตดาหริ
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เตาฮีดและชีรก
ิ
สิ่งทีส
่ าคัญที่สุดในการวิพากษ์เกี่ยวกับเตาฮีดแ
ละชิริกคือ

การรู้จักมาตรฐานการจาแนก

ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดร่วมระหว่างศ
าสนาที่มาจากฟากฟ้าทุกศาสนา
ซึ่งสิง่ นี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นความแตกต่างระห
ว่างบุคคลที่เชือ
่ ในพระผู้เป็นเจ้า
(ปฏิบต
ั ิตามคาสอนไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม
)

กับพวกวัตถุนิยม

แต่

ณ

ที่นี้จะขอกล่าวโดยสรุปเพือ
่ ความเข้าใจในระดั
บหนึง่ เท่านั้น
๑. เตาฮีดซาตียะฮฺ
(ความเป็นเอกเทศในอาตมันสากล)
พระผู้เป็นเจ้า
ตามคาอธิบายของนักศาสนศาสตร์หมายถึง
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วาญิบุลวุญูด ทรงเป็นเอกะ ไม่มีสิ่งใดร่วมปน
เสมอเหมือน

ดังที่อล
ั -กุรอานกล่าวว่า

ไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค [1]
َس َك ِمثْلَِِه َش ْيء
ََ لَْي
บางโองการกล่าวว่า
และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ [2]
ซาตของพระผู้เป็นเจ้า

(อาตมันสากล)

ทรงเป็นหนึ่งเดียวกว้างขวางครอบคลุมไปทัว
่
ไม่ได้ถูกผสมด้วยสิ่งอื่นหรือไม่มีส่วนประกอบ
เพราะการผสมส่วนประกอบของสรรพสิ่งไม่วา่
จะอยู่ในสติปญ
ั ญาหรือภายนอกก็ตาม
เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าสิง่ นัน
้ มีความ
ต้องการส่วนประกอบของตน
ซึ่งความต้องการเป็นเครือ
่ งหมายของ อิมกาน
(ความเป็นไปได้)
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และอิมกานนัน
้ มีความจาเป็นทีต
่ ้องการไปยังสา
เหตุ
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาไม่มีสิ่งใดคู่ควรกับพระผู้เ
ป็นเจ้า

ฉะนั้น

ซาต

(อาตมันสากล)

ของพระองค์เป็นหนึ่งเดียว

ไม่มีสิ่งอื่นร่วมปน

และไม่มีสงิ่ ใดคล้ายเหมือน

ซาต

ของพระองค์ทรงครอบคลุม

ไม่มากเกินหนึง่

และไม่ถูกผนวกด้วยสิ่งอื่น
๒.
เตาฮีดคอลิกียะฮฺ (ความเป็นเอกเทศในการสร้า
ง) หมายถึงนอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ไม่มีผู้สร้างค
นใดอีก
บรรดาสรรพสิง่ ที่มีอยู่ล้วนเป็นสิ่งถูกสร้างของพ
ระองค์ทั้งสิน
้ เหตุผลของสติปญ
ั ญากล่าวว่า
นอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.) แล้วทุกสิ่งเป็นเพียงระบ
บที่เป็นไปได้เท่านั้น
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ปราศจากความสมบูรณ์และความสวยงามทุกป
ระเภท
ทุกสิ่งที่มีนน
ั้ มาจากแหล่งที่อาตมันสากลทรงร่า
รวยปราศจากความต้องการ
ดังนั้นทุกสรรพสิ่งทีม
่ องเห็นว่าสวยงาม
และสมบูรณ์ล้วนมาจากพระองค์ทงั้ สิ้น
อัลกุรอานหลายโองการได้กล่าวถึงเตาฮีดคอลิกีย
ะฮฺ โดยกล่าวว่า
ِ الل خالِ َق ُك َِل َشيءَ وه َو الْو
َاح َُد الْ َق َّه ُار
َ َ ُ َ ْ ّ ُ َ َُّ قُ َِل
จงกล่าวเถิด อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง
และพระองค์คอ
ื ผู้ทรง เอกะ ผู้ทรงพิชิต [3]
َاللُ َربُّ ُك َْم َخالِ َُق ُك َِّل َش ْيءَ ََّّل إِلََهَ إََِّّل ُه َو
ََّ ذَلِ ُك َُم
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นี่คอ
ื อัลลอฮฺ
พระผูอ
้ ภิบาลของพวกเจ้าผูท
้ รงสร้างทุกสิ่ง
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ [4]
นอกเหนือจากอัล-กุรอานแล้ว
สติปญ
ั ญาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงการสร้างข
องพระผู้เป็นเจ้า

เพราะนอกจากพระองค์แล้ว

ทุกสิ่งล้วนมีความต้องการไปยังสิ่งอื่นที่ดีกว่าทั้
งสิ้น
ความเป็นเอกเทศในการสร้าง
ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธสาเหตุ
(ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล)
ในระบบของการมีอยู่
เนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นไปได้บนอี
กสิ่งหนึ่งขึน
้ อยูก
่ ับการอนุมัติของพระผู้เป็นเจ้า
การมีอยู่ของสาเหตุ

และสาเหตุของสรรพสิง่

ทั้งสองนั้นเป็นภาพลักษณ์แห่งพระประสงค์ของ
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พระองค์
พระองค์เป็นผู้ให้ความร้อนแก่ดวงอาทิตย์
และให้แสงสว่างแก่ดวงจันทร์
เมื่อใดที่พระองค์ประสงค์
พระองค์จะเอากลับคืน
ระหว่างการมีอยู่ของสรรพสิ่งทั้งหมดจะอยู่ในร
ะบบของเหตุและผล
และความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ทงั้
สิ้น
ซึ่งทั้งหมดจะไปสิ้นสุดที่ผู้เป็นสาเหตุสมบูรณ์คื
อพระผู้เป็นเจ้า
ด้วยเหตุนี้จงึ กล่าวว่าพระองค์คอ
ื พระผู้สร้างแต่เ
พียงผู้เดียวที่ไม่มีใครเหมือน
อัลกุรอานได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดสรรพสิง่
ดังนีว
้ ่า

9

ِ اللُ الَّ ِذي يُْرِس َل
َاءُ َوََْي َع
َ ف يَ َش
ََ اء َكْي
َِ الس َم
َ ِ ُاب فَيَ ْب ُسطَُه
ًَ ح فَتُثِ َيُ َس َح
ََ الرََي
ََّ
َّ ف
ّ ُ
َج ِم َْن ِخ ََللِِه
َُ ق ََيُْر
ََ لَُهُ كِ َس ًفا فَتَ َرى الْ َوْد
อัลลอฮฺเป็นผู้ประทานลมมา
ในเวลานั้นได้พัดพาเมฆ
แล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้อง
ฟ้าตามที่พระองค์ทรงประสงค์
และพระองค์ทรงรวมมันเป็นกลุม
่ ก้อน
แล้วสูเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากท่ามกลางมัน [5
]

โองการข้างต้นกล่าวถึงลมว่าเป็นสาเหตุพัด
พาให้ก้อนเมฆลอยไปในท้องฟ้า ในโลกนี้มพ
ี ร
ะผู้ทรงสร้างแค่เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือ
พระผู้เป็นเจ้าในโลกของการสร้างสรรค์
ระหว่างสรรพสิง่ ที่มอ
ี ยู่ไม่มส
ี ิ่งใดสิ่งหนึง่ มีผลต่อ
อีกสิ่ง
เฉพาะพระองค์เท่านั้นทีท
่ รงอุบัตป
ิ รากฏการณ์
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ต่าง

ๆ

แม้กระทั่งพละ

กาลังของมนุษย์ก็ไม่มีผลต่อการกระทาของเขา
ดังนั้น
บนโลกนี้จึงมีพระผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวเท่านัน
้
ขอบข่ายการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า
ครอบคลุมเหนือการเกิดปรากฏการณ์ทั้งหมด
แต่ไม่ได้หมายความว่าการกระทาที่ไม่ดีของม
นุษย์เกี่ยวข้องกับพระองค์
เนื่องจากว่าทุกปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึ้นเป็นเพียง
การมีอยูท
่ อ
ี่ าจเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นได้เท่านั้น
ซึ่งไม่สามารถปกปิดสิง่ เหล่านี้โดยไม่สัมพันธ์ไ
ปยังพระประสงค์ของพระองค์ได้
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเลือกสรร
และเป็นเจ้าของการตัดสินใจในกิจการของตน
ภายใต้การลิขต
ิ ของพระผู้เป็นเจ้า
มนุษย์มีบทบาทสาคัญต่อการตัดสินใจ
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ฉะนัน
้ ไม่วา่ การกระทาจะออกมาดีหรือไม่ดี
อยู่ในขอบข่ายของการเชื่อฟังปฏิบัติตาม
หรือบาปกรรม
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความต้องการของม
นุษย์เพียงอย่างเดียว
อีกนัยหนึง่ พระผู้เป็นเจ้าในฐานะของผู้ให้
การมีอยู่ของพระองค์สมบูรณ์อย่างแท้จริง
กิจการทีม
่ าจากพระองค์
หรือสัมพันธ์ไปยังพระองค์จึงไม่มีความน่าเกลีย
ด อัล-กุรอานกล่าวว่า
ِ
َُح َس ََن ُك ََّل َش ْيءَ َخلَ َق َه
ْ الَّذي أ
(อัลลอฮฺ)
ผู้ทรงทาให้ทุกสิ่งทีพ
่ ระองค์สร้างดีงาม [6]
การตัดสินใจของมนุษย์คอ
ื สาเหตุทท
ี่ าให้กิ
จการของตนสอดคล้อง
หรืออาจไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสติปญ
ั

12

ญา

ตัวอย่างเช่น

การกระทา

อย่างของมนุษย์

๒

(การกิน

และดื่ม) แน่นอนการกระทาทั้งสองเป็นส่วนหนึ่
งทีอ
่ ยู่ภายใต้อานาจของพระผู้เป็นเจ้า
มีความสัมพันธ์ไปยังพระองค์
แต่อีกด้านหนึ่งการกระทาดังกล่าวอยู่ในขอบข่
ายของการกินและดื่ม
มนุษย์เป็นคนเลือกสรรให้อวัยวะมีการเคลือ
่ นไ
หว

จึงเกิดการกระทาดังกล่าว

ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้กระทามากกว่า
มนุษย์จึงไม่สามารถนาการกระทาทัง้ สองสัมพั
นธ์ไปยังพระองค์ได้ ด้วยเหตุนี้ อัลลอฮฺ (ซบ.)
คือผู้ให้การมีอยู่
ส่วนมนุษย์เป็นผู้กระทาให้เกิดขึ้น
๓.

เตาฮีดในการบริหาร

(ตัดบีร) นับตัง้ แต่การสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย
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ซึ่งถือเป็นการกระทาที่เฉพาะเจาะจงสาหรับอัล
ลอฮฺ

(ซบ.) การกากับดูแล

และการบริหารก็เป็นหน้าที่เฉพาะพระองค์เช่น
กัน บนโลกนี้มผ
ี ู้บริหารได้เพียงหนึ่งเดียว
ดังที่กล่าวไปแล้วในเตาฮีดคอลิกียะฮฺวา่
สติปญ
ั ญาได้ยน
ื ยันถึงการสร้างของพระผู้เป็นเ
จ้า

เพราะนอกจากพระองค์แล้ว

ทุกสิ่งล้วนมีความต้องการไปยังสิ่งอื่นที่ดีกว่าทั้
งสิ้น

อัล-

กุรอานหลายโองการได้กล่าวยืนยันว่า
เฉพาะอัลลอฮฺ

(ซบ.)

เท่านั้นทรงเป็นผู้บริหารและกากับดูแลโลก
َب ُك َِّل َش ْيء
َُّ اللِ أَبْغِي َرًَب َوُه ََو َر
َّ قُ َْل أَ َغْي ََر
จงกล่าวเถิด
จะให้ฉน
ั แสวงหาพระผู้อภิบาลอื่นนอกจากอัลล
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อฮฺหรือ ทัง้ ที่พระองค์เป็นพระผูอ
้ ภิบาลของทุกสิ่
ง [7]
ดังนั้น
จุดประสงค์ของเตาฮีดตัดบีรจึงหมายถึง
ความเป็นเอกเทศในการบริหารหมายถึงความเ
ป็นเอกเทศในอานาจอธิปไตย
การอภิบาลโลกและมนุษย์
ซึ่งเฉพาะเจาะจงสาหรับอัลลอฮฺ (ซบ.) เท่านั้น
บนพืน
้ ฐานดังกล่าว
จะเห็นว่าท่ามกลางสรรพสิ่งทั้งหลายที่มอ
ี ยู่
ทุกอย่างอยู่ไปตามกลไกลทีจ
่ ด
ั ตั้งไว้
ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็
นเจ้า

อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงการบริหารทัง้ หลายว่าล้วนเ
กี่ยวข้องกับพระองค์ทงั้ สิ้น โดยกล่าวว่า
ات أ َْمًرا
َِ فَالْ ُم َدبَِّر
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แล้วพวกเขา

(มะลาอิกะฮฺ)

ผู้บริหารกิจการ

[8]

๔.

เตาฮีดในการตัดสิน

(ฮากิมียะฮฺ) หมายถึงการตัดสินเป็นกรรมสิ
ทธิ์ของพระผูท
้ รงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่มส
ี ิทธิต
์ ัดสินประชา
โลก ดังทีอ
่ ัล-กุรอานกล่าวว่า
ِلل
َِّ َّاْلُ ْك َُم إِ َّل
ْ إِ َِن
การตัดสินเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺโดยเฉพาะ [9
]

ดังนั้น
จะเห็นว่าการปกครองและการตัดสินของบุคคล
อื่นต้องได้รบ
ั การเห็นชอบ
และเป็นพระประสงค์ของพระองค์
เพื่อว่าพระองค์จะได้ประทานมนุษย์ที่มค
ี ุณสมบั
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ติ
และมีความสามารถในการบริหารลงมาทาหน้า
ที่ชี้นาสังคม
และนามนุษย์ไปสูค
่ วามผาสุกและความสาเร็จส
มบูรณ์ อัล-กุรอานกล่าวว่า
َّاس ِب ْْلََِّق َوََّل تَتَّبِ َِع ا ْْلََوى
َِ ي الن
ََ ْ َاح ُكم ب
َِ ف ْاْل َْر
َ ِ ًاك َخلِي َف َة
ََ َود إِ ََّّن َج َع ْلن
َُ َََي َد ُاو
ْ َض ف

โอ้ดาวูดเอ๋ย
เราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นตัวแทนบนแผ่นดิน
ดังนั้น
เจ้าจงตัดสินระหว่างมนุษย์ดว
้ ยความยุติธรรม
และอย่าปฏิบัตต
ิ ามอานาจฝ่ายต่า [10]
๕.
เตาฮีดในการภักดี เตาฮีดในการเคารพภักดีหม
ายถึงการเคารพภักดีซาต
ของพระองค์

(อาตมันสากล)

17

และบุคคลใดเชือ
่ ฟังปฏิบัตต
ิ ามพระองค์
ในความเป็นจริงก็คอ
ื การภักดีกับพระองค์
ด้วยเหตุนค
ี้ วามจาเป็นในการเชื่อฟังปฏิบัติตาม
บุคคลอื่น เช่น ศาสดา (ซ็อล ฯ) อิมาม (อ.)
มุจตะ

ฮิด

บิดาและมารดา

ทั้งหมดเหล่านีล
้ ้วนเป็นการปฏิบัติตามพระบัญช
าของพระองค์
๖.
เตาฮีดในการสถาปนากฏหมาย หมายถึงภารกิ
จที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และประมวลกฎหมาย
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง การบัญชา
การกาหนดกฎหมาย

การภักดี

การปฏิบัติตามคาบัญชา
ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์พิเศษ
(ชะฟาอัต)
และการอภัยบาปทัง้ หมดอยู่ในอานาจของพระ
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องค์ทงั้ สิน
้
ไม่มีใครมีสท
ิ ธิก
์ ระทาโดยปราศจากการอนุญา
ตของพระองค์ทั้งหมดที่กล่าวมา
ไม่ว่าจะเป็นอานาจอธิปไตยในการปกครอง
(เตาฮีดฮากิมียะฮฺ)
การภักดี

การประมวลกฎหมาย
และอืน
่

ๆ

ล้วนเป็นแขนงหนึ่งของความเป็นเอกเทศในกา
รบริหารทัง้ สิ้น
ด้วยเหตุนี้ ถ้าหากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)
ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองมุซลิมทั้งหลาย
ถือเป็นการแต่งตั้งที่ได้รบ
ั อนุญาตจากอัลลอฮฺ
(ซบ.)

แล้ว

และด้วยเหตุผลดังกล่าวการภักดีต่อท่านเท่ากับ
เป็นการภักดีตอ
่ อัลลอฮฺ

(ซบ.)

อัล-

กุรอานกล่าวว่า
اك َعلَْي ِه َْم َح ِفيظًا
ََ َّل فَ َما أ َْر َس ْلن
ََّاللَ َوَمن تَ َو
َّ اع
ََ َول فَ َق َْد أَط
ََ الر ُس
َّ َّم َْن يُ ِط َِع
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ผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามเราะซูล
แน่นอนเขาได้เชื่อฟังปฏิบัติตาม
และผู้ใดหันหลังให้

อัลลอฮฺ
ดังนั้น

เราได้สง่ เจ้าเป็นผู้เฝ้ารักษาพวกเขา [11]
ِالل
َّ اع ِبِِ ْذ َِن
ََ ََوَما أ َْر َس ْلنَا ِمن َّر ُسولَ إِ َّلَّ لِيُط
และเรามิได้สง่ เราะซูลคนใดมาเว้นแต่
ให้ถูกเชื่อฟังปฏิบัตต
ิ ามโดยอนุมัติของอัลลอฮฺเ
ท่านัน
้ [12]
รัฐธรรมนูญของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงกาหนด
ขึ้นปราศจาก การปฏิเสธ การฝ่าฝืน การกดขี่
และความเลวร้ายทั้งหลายอย่างสิ้นเชิง
เพราะการกาหนดบทบาทและหน้าที่เป็นส่วนห
นึ่งของการบริหาร
ไม่มีผู้ใดมีสท
ิ ธิก
์ ระทานอกจากอัลลอฮฺ
ทรงรับสัง่ ให้กระทา อัล-กุรอานกล่าวว่า
ِ
َك ُه َُم الْ َكافُِرون
ََ ِاللُ فَأ ُْولَئ
َّ َنزََل
َ َوَمن ََّّلْ ََْي ُكم ِبَا أ

(ซบ.)
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และผู้ใดไม่ได้ตัดสินตามทีอ
่ ัลลอฮฺประทาน
ลงมา ดังนั้นชนเหล่านี้คอ
ื ผูป
้ ฏิเสธ [13]
ِ
َك ُه َُم الظَّالِ ُمون
ََ ِاللُ فَأ ُْولَئ
َّ أنزََل
َ َوَمن ََّّلْ ََْي ُكم ِبَا
และผู้ใดไม่ได้ตัดสินตามทีอ
่ ัลลอฮฺประทาน
ลงมา ดังนั้นชนเหล่านี้คอ
ื ผูอ
้ ธรรม [14]
ِ ك ه َم الْ َف
ِ َ ومن ََّّل ََي ُكم ِِبَا أَنزََل
َاس ُقون
ْ ْ ََ
ّ َ
ُ ُ ََ اللُ فَأ ُْولَئ
และผู้ใดไม่ได้ตัดสินตามทีอ
่ ัลลอฮฺประทาน
ลงมา ดังนั้นชนเหล่านี้คอ
ื ผูท
้ ี่ละเมิด [15]
๗.

เตาฮีดอิบาดะฮฺ เตาฮีดอิบาดะฮฺ

(ความเป็นเอกเทศในการเคารพภักดี)
เป็นรากฐานสาคัญที่รว
่ มกันระหว่างศาสนาต่าง
ๆ

ที่มาจากฟากฟ้าบนความหมายเดียวกัน

จุดประสงค์ในการแต่งตัง้ บรรดาศาสดา

(อ.)

ก็เพื่อเผยแผ่และย้าเตือนประชาชาติเกี่ยวกับรา
กฐานดังกล่าว ฉะนัน
้ จุดประสงค์ของ อิบาดะฮฺ
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(เคารพภักดี) เฉพาะอัลลอฮฺ (ซบ.) เท่านั้น
ไม่ใช่สิ่งอืน
่ อัล-กุรอานกล่าวว่า
ِ
َي
ُ َّإَي ََك نَ ْعبُ َُد وإِ ََّي ََك نَ ْستَع
เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราเคารพภักดี
และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเราขอความช่
วยเหลือ [16]
สิ่งทีไ
่ ด้รบ
ั จากโองการคือ
การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดร่วม
ของการเชิญชวนของบรรดาศาสดาทัง้ หลาย
หมายถึงบรรดาศาสดาได้ถูกประทานลงมาให้
ทาหน้าเดียวกันแต่ต่างยุคสมัย

อัล-

กุรอานกล่าวว่า
ِ الل و
َوت
َِ ف ُك َِّل أ َُّمةَ َّر ُسو َّلً أ
َ ِ َولََق َْد بَ َعثْ نَا
َ ُاجتَنبُوَاْ الطَّاغ
ْ َ ََّ َْن ْاعبُ ُدوَا
และแน่นอน
เราได้ตงั้ เราะซูลขึ้นในทุกประชาชาติ
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(เพื่อให้บอกว่า) พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ
และจงหลีกห่างจากพวกอธรรม [17]
จะเห็นว่าบนพืน
้ ฐานสาคัญดังกล่าวคือ
การเคารพภักดีเฉพาะอัลลอฮฺ

(ซบ.)

คือแก่นที่มค
ี วามสาคัญอย่างยิง่
ซึ่งนอกเหนือจากพระองค์แล้วต้องไม่เคาร
พภักดีสงิ่ อืน
่

ดังนั้น

ไม่สามารถกล่าวได้วา่ เป็นผูศ
้ รัทธาต่อพระ
เจ้าองค์เดียว
จนกว่าจะยอมรับในแก่นสาคัญดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้
เป็นความจาเป็นต้องเคารพภักดีเฉพาะพร
ะองค์เท่านัน
้
และต้องออกห่างการเคารพภักดีบค
ุ คลหรื
อสิ่งอื่นอย่างสิน
้ เชิง
สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงคาพูดเท่านั้น
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และด้วยกฎที่ยอมรับกันโดยทัว
่ ไปที่ไม่มีผู้
คัดค้านแม้แต่คนเดียว
กรณีที่เป็นคาพูดเกี่ยวกับภารกิจบางอย่าง
ถ้าทาแล้วจะถือว่าเป็นการเคารพภักดีสงิ่ อื่
นจากอัลลอฮฺ

(ซบ.)

หรือไม่

ฉะนั้น

เพื่อไปถึงยังความมั่นใจดังกล่าวจาเป็นต้อ
งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่าอิบาดะฮฺ
และต้องแยกการกระทาที่ถอ
ื ว่าเป็นการเค
ารพภักดีวา่
เป็นการกระทาที่อยู่ในฐานะการสรรเสริญ
หรือว่าการให้เกียรติ
มาตรฐานในการจาแนกระหว่างอิบาดะฮฺกั
บไม่ใช่อบ
ิ าดะฮฺคอ
ื อะไร
การจูบมือคุณครู บิดา มารดา อุละมาอฺ
หรือนักวิชาการ

และทุก

สิ่งทีส
่ ิทธิ์เหนือเราถือเป็นอิบาดะฮฺไหม

ๆ
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หรือว่าเป็นอิบาดะฮฺเหล่านี้ไม่ได้สื่อความหมาย
ของการนอบน้อม หรือการจานนอย่างแท้จริง
หรือว่าเป็นเพียงการกระทาอย่างหนึง่ ทีท
่ ั่วไป
ทากัน ซึ่งถ้าไม่มีการกระทานัน
้ ปรากฏในตัวต
นของมัน
ก็จะไม่มีการแสดงความนอบน้อมเกิดขึ้น
แม้ว่าจะอยูใ
่ นระดับเดียวกันกับซัจดะฮฺ
แต่ไม่มีกลิ่นอายของการแสดงความเคารพภัก
ดี

ดังนั้นสิ่งที่ตอ
้ งพิจารณาคือ

การกระทาประเภทใดที่เป็นการแสดงออกถึงก
ารนอบน้อมถ่อมตน
หรือการยอมจานนที่เรียกว่าเป็นอิบาดะฮฺ
ในฐานะของการแสดงความเคารพภักดี
การเข้าใจผิดเรือ
่ งอิบาดะอฺ นักเขียนบางกลุ่
มได้ตีความคาว่า

อิบาดะฮฺ

การแสดงความนอบน้อมถ่อมตน

ว่าหมายถึง
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หรือการแสดงความถ่อมตนที่เกินขอบเขต
แน่นอนว่าการตีความเช่นนีย
้ อ
่ มขัดแย้งกับอัลกุรอาน

ดังทีท
่ ราบว่าอัลลอฮฺ

(ซบ.)

ทรงมีบญ
ั ชาอย่างเฉียบพลันให้มะลาอิกะฮฺทงั้ ห
ลายซุญด
ู อาดัม โดยกล่าวว่า
ِ ِ ِ
َآلد َم
َ ْاس ُج ُدوَا
ْ َوإِ َْذ قُ ْلنَا ل ْل َمَلَئ َكَة
และจงราลึกถึง
ขณะที่เราได้กล่าวแก่มะลาอิกะฮฺวา่
พวกเจ้าจงซุญด
ู ต่ออาดัมเถิด [18]
การซัจดะฮฺอาดัมในวันนั้น
เป็นการแสดงออกเหมือนกับการซัจดะอฺ
อัลลอฮฺ

(ซบ.)

ซึ่งขั้นตอนแรกคือการแสดงความนอบน้อมถ่อ
มตน
ขั้นที่สองเป็นการแสดงความเคารพภักดีหรืออิ
บาดะฮฺ
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อัล-กุรอานกล่าวไว้อีกที่หนึ่งว่า
ศาสดายะอฺกูบและบุตรของท่านได้ซจ
ั ดะฮฺศาส
ดายูซุฟ โดยกล่าวว่า
ي ِمن
ََ يل ُرْؤََي
َُ ت َه َذا ََتْ ِو
َِ َال َََي أَب
ََ َش َو َخُّروَاْ لََهُ ُس َّج ًدا َوق
َِ َوَرفَ ََع أَبَ َويَِْه َعلَى الْ َعْر
ب َح ًقا
َِّقَ ْب َُل قَ َْد َج َعلَ َها َر
และเขาได้ยกพ่อแม่ของเขาไว้บนแท่น
และพวกเขาได้หมอบลงกราบต่อหน้า
ยูซุฟกล่าวว่า

โอ้พอ
่ จ๋า

นี่คอ
ื การทานายฝันของฉันที่ได้เห็นก่อนหน้านี้
แน่นอนพระผูอ
้ ภิบาลของฉันได้ทาให้เป็นจริง [
19]

จะสังเกตเห็นว่าการซัจดะฮฺทั้งสองประเภท
เหมือนกัน

แต่มีเป้าหมายแตกต่างกัน

สิ่งจาเป็นต้องกล่าวถึงคือ
จุดประสงค์ของท่านศาสดายูซฟ
ุ
จากสิ่งที่กาลังปรากฏอยู่ตอ
่ หน้า

(อ.)
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คือภาพความฝันก่อนหน้านัน
้ ที่ทา่ นได้ฝน
ั เห็น
ดาว

๑๑

ดวง

ดวงเดือน

และดวงตะวันซัจดะฮฺทา่ น

อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงคาพูดของศาสดายูซฟ
ุ
(อ.) ว่า
س َوالْ َق َمََر ََر
ََ َّم
َُ ْن َرأَي
ََِِّبت إ
َِ ف ِْلَبِ َِيه َََي أ
َُ وس
ََ َإِ َْذ ق
ْ َح ََد َع َشََر َك ْوَكبًا َوالش
َتأ
ُ ُال ي
ِ اج
ِ لس
َين
د
َ َ ِ أَيْتُ ُه َْم
َ
เมื่อยูซุฟกล่าวแก่พ่อของเขาว่า
โอ้พอ
่ จ๋า แท้จริงฉันได้ฝันเห็นดาว

๑๑

ดวง

และดวงตะวัน และดวงเดือนซุญูดต่อฉัน [20]
การทีท
่ ่านศาสดายูซุฟ

(อ.)

ได้อธิบายการซัจดะฮฺของเหล่าพี่นอ
้ งของท่าน
ว่า
เป็นการทานายฝันทาให้เข้าใจได้ว่าจุดประสง
ค์ของดวงดาว

๑๑

ดวง

ดวงเดือน

และดวงตะวันหมายถึงบิดาและมารดาของท่าน
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นั่นเอง
และจากคาอธิบายเป็นที่ชัดเจนว่าไม่ใช่เฉพาะ
พี่น้องของท่านเท่านั้นทีซ
่ ัจดะฮฺ
ทว่าศาสดายะอฺกูบผู้เป็นบิดาก็ซัจดะฮฺท่านด้วย
ฉะนัน
้

ขอถามว่าการซัจดะฮฺเหล่านี้

ซึ่งเป็นการแสดงความนอบน้อมถ่อมตน
และยอมจานนทาไมไม่ถือว่าเป็นอิบาดะฮฺ
คากล่าวอ้างเลวร้ายกว่าการทาความผิด กลุ่
มที่ได้กล่าวผ่านมาพยายามตอบว่า
ความนอบน้อมถ่อมตนและการยอมจานนตรงนี้
ปฏิบัติไปตามพระประสงค์ของพระองค์
ไม่ถือว่าเป็นชิรก
ิ แต่อย่างใด
น่าเสียดายว่าคาตอบเช่นนี้
ไม่มีความเหมาะสมแม้แต่นด
ิ เดียว
เนื่องจากว่าถ้าแก่นของการกระทานัน
้ เป็นชิรก
ิ
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พระองค์จะไม่มบ
ี ัญชาให้กระทาอย่างเด็ดขาด
ดังทีอ
่ ัล-กุรอานกล่าวว่า
َاللِ َما ّلَ تَ ْعلَ ُمون
َّ اء أَتَ ُقولُو َن َعلَى
َِ اللَ ّلَ ََيْ ُمَُر ِبلْ َف ْح َش
َّ قُ َْل إِ ََّن
จงกล่าวเถิด
แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงสัง่ ให้กระทาสิง่ ชัว
่ ช้าดอก
พวกท่านกล่าวร้ายต่ออัลลอฮฺในสิ่งที่พวกเจ้าไ
ม่รู้กระนั้นหรือ [21]
แน่นอนพระบัญชาของอัลลอฮฺ
จะไม่ทาลายแก่นแท้ของสรรพสิ่ง

(ซบ.)
ดังนัน
้

ถ้าการเคารพมนุษย์เป็นการแสดงความเคารพ
ภักดี

โดยที่พระองค์เป็นผู้สงั่ ให้กระทา

ในความหมายก็คือการแสดงความเคารพภักดีไ
ปตามพระบัญชาของพระองค์ ฉะนัน
้ การการเ
คารพภักดีต่อบิดา

มารดา

และเอาลิยาอฺไม่เป็นชิริกแน่นอน

บรรดาศาสดา
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ขณะเดียวกันการให้เกียรติและยกย่องเป็นสิ่ง
จาเป็น อัล-กุรอานกล่าวว่า
َاّن
ََ ُّضى َرب
ً ك أَ َّلَّ تَ ْعبُ ُدوَاْ إِ َّلَّ إِ ََّيَهُ َوِبلْ َوالِ َديْ َِن إِ ْح َس
َ ََوق
และพระผูอ
้ ภิบาลของเจ้าบัญชาว่า
พวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ใดนอกจากพระองค์
และจงทาดีตอ
่ บิดามารดา [22]
จาเป็นต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งจาแนกอิ
บาดะฮฺออกจากการเคารพยกย่อง
และเป็นไปได้อย่างไรที่การกระทาอย่างหนึง่ บ
างครั้งเป็นชิริก

และบางครั้งไม่ใช่

เช่น

การซัจดะฮฺของมะลาอิกะฮฺที่มต
ี อ
่ ศาสดาอาดัม
(อ.)
หรือการซัจดะฮฺของบรรดาบุตรของท่านศาสด
ายะอฺกูบ

(อ.)

ที่มีต่อศาสดายูซฟ
ุ

(อ.)

ซึ่งถือว่าเป็นการเคารพภักดีทม
ี่ ีต่อพระผู้เป็นเจ้
า

การกระทาเดียวกันถ้าทากับสิ่งอื่น

เช่น
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ซัจดะฮฺเทวรูปทัง้ หลายเป็นชิริกทันที
การเคารพภักดีสิ่งอืน
่ จากอัลลอฮฺ

(ซบ.)

เป็นสิ่งต้องห้ามและถูกปฏิเสธไว้อย่างชัดแจ้ง
หมายถึงมนุษย์ได้แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเ
มื่ออยู่ต่อหน้าสิง่ อื่น
โดยเชื่อว่าชะตากรรมของโลก

หรือมนุษย์

หรือบางส่วนจากทั้งสองอยู่ในอานาจของสิง่ นั้
นอย่างเป็นเอกเทศ
แต่ถ้าได้แสดงความอ่อนน้อมต่อหน้าบุคคล
อื่นโดยมีเจตนาว่า
บุคคลนั้นเป็นบ่าวทีบ
่ ริสท
ุ ธิ์ของอัลลอฮฺ
เป็นผู้มค
ี วามประเสริฐ

(ซบ.)
มีเกียรติ

และประพฤติแต่สิ่งดีงาม
การกระทาเช่นนี้เป็นการเคารพยกย่องไม่ใช่อิ
บาดะฮฺ

ดังนัน
้

การซัจดะฮฺของมะลาอิกะฮฺที่มต
ี อ
่ ท่านศาสดาอ
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าดัม

หรือของบรรดาบุตรของศาสดายะอฺกบ
ู

(อ.)

ไม่เป็นชิริก

เนื่องจากว่าการแสดงความอ่อนน้อมดังกล่าวแ
ม้ว่าจะอยู่บนพืน
้ ฐานของการเคารพภักดีก็ตาม
แต่ว่ายังมีการให้เกียรติท่านศาสดาอาดัม (อ.)
และศาสดายูซฟ
ุ

(อ.)

แอบแฝงอยู่

ขณะที่การให้เกียรติและยกย่องท่านศาสดาทั้ง
สองเป็นที่อนุญาตสาหรับอัลลอฮฺ

(ซบ.)

ซึ่งไม่ได้มาจากความเชื่อที่วา่ ท่านทัง้ สองเป็นผู้
บริบาลและเป็นเทพเจ้า
ขจัดความสงสัยและความหมายที่แท้จริงขอ
งอิบาดะฮฺ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการเคารพภักดีสิ่
งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ

(ซบ.)

เป็นความเห็นพ้องต้องกันสาหรับผูท
้ ี่ศรัทธาใน
พระเจ้าองค์เดียวว่า

เป็นสิ่งต้องห้าม

อีกด้านหนึ่งการซัจดะฮฺของมะลาอิกะฮฺที่มีตอ
่ ท่
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านศาสดาอาดัม
หรือของบรรดาบุตรของศาสดายะอฺกูบ

(อ.)

ที่มีตอ
่ ศาสดายูซุฟ (อ.) ไม่นบ
ั ว่าเป็นอิบาดะฮฺ
อะไรเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้การกระทาที่เ
กิดขึ้นครั้งหนึง่ เป็นอิบาดะฮฺ
และอีกครัง้ หนึง่ ไม่ใช่อบ
ิ าดะฮฺทั้งที่การกระทาทั้
งสองนัน
้ เหมือนกัน
เมื่อพิจารณาโองการอัล-กุรอานจะเห็นว่า
อิบาดะฮฺ
คือการนอบน้อมต่อสิง่ ทีม
่ ีอยู่เคียงคู่กบ
ั อัลลอฮฺ
(ซบ.)
หรือการนาภารกิจของพระองค์ไปเกี่ยวข้องกับ
เขา

จากคาอธิบายเข้าใจได้ว่า

ความเชื่อที่มีตอ
่ อัลลอฮฺ

(ซบ.)

หรือต่อความสามารถของสิง่ อืน
่ ในการปฏิบต
ั ภ
ิ
ารกิจของพระองค์

ก็เป็นรูปลักษณ์หนึง่
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ถ้าเมื่อใดก็ตามได้กระทาด้วยความนอบน้อมถ่
อมตนถือว่าเป็นอิบาดะฮฺ
บรรดามุชริกีนบนโลกนี้ไม่วา่ จะอยู่

ณ

ที่ใดก็ตาม
พวกเขาได้แสดงความเคารพสรรพสิง่ ที่มีอยูด
่ ว
้
ยความนอบน้อมถ่อมตนโดยรูว
้ ่าสรรพสิ่งเหล่า
นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺ

(ซบ.)

ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าภารกิจบางอย่างของพระ
องค์

เช่น

การอภัยในบาป

หรือการให้ชะฟาอะฮฺ
พระองค์ได้มอบให้กับพวกเขา
ขณะทีม
่ ุชริกน
ี อีกบางกลุ่มในกรุงบาบิโลนไ
ด้เคารพสักการะสรรพสิง่ ที่อยู่ในฟากฟ้า
และยอมรับว่าสรรพสิง่ เหล่านั้นเป็นเทพเจ้าของ
ตน

(ไม่ใช่ผส
ู้ ร้าง)

ในฐานะเป็นผู้กากับดูแลภารกิจต่าง

ๆ
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ของโลกและมนุษย์
ซึ่งเรือ
่ งนี้เองที่เป็นสาเหตุนาไปสู่การวิพากษ์ระ
หว่างพวกเขากับศาสดาอิบรอฮีม

(อ.)

เนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อว่าแสงแดด ดวงเดือน
และดวงดาว เป็นสิง่ ถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า
แต่พวกเขาเชื่อว่าสิง่ เหล่านี้เป็นสิ่งถูกสร้างของ
อานาจที่ยิ่งใหญ่หนึ่ง
ซึ่งอานาจนัน
้ ได้มอบการกากับดูแลโลกให้กับพ
วกเขา
โองการอัลกุรอานได้อธิบายว่าศาสดาอิบรอฮีม

(อ.)

กับบรรดามุชริกีนแห่งบาบิโลน
ได้วิพากษ์กันบนคาว่า

ร็อบ

(พระผู้อภิบาล)

โดยกล่าวว่า
ب فَلَ َّما فَلَ َّما َرأَى الْ َق َمََر َب ِز ًغا َق
َِّفَلَ َّما َج ََّن َعلَْي َِه اللَّْي َُل َرأَى َك ْوَكبًا قَا ََل َه َذا َر
ِ ِ
ِ
َيَ أ
َِّن َر
َ ِال لَئِن ََّّلْ يَ ْه ِد
ََ َب فَلَ َّما أَفَ ََل ق
َِّال َه َذا َر
ََ
َ ّب ْل ُكونَ ََّن م ََن الْ َق ْوَم الضَّال
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َب َه َذآ أَ ْكبَ ُر
َِّال َه َذا َر
ََ َس َب ِز َغ َةً ق
ََ َّم
ََ ِب اآلفِل
َُّ ال ّل أ ُِح
ََ َفَ ََل ق
ْ ي فَلَ َّما َرأَى الش
َن بَِريءَ ِّّمَّا تُ ْش ِرُكون
َِِّال َََي قَ ْوَِم إ
ََ َت ق
َْ َفَلَ َّما أَفَل

ครัน
้ เมื่อกลางคืนปกคลุมขา
เขาเห็นดวงดาว

เขากล่าวว่า

นี้คอ
ื พระผูอ
้ ภิบาลของฉันหรือ ดังนั้นเมือ
่ มันตก
เขากล่าวว่า
ฉันไม่รักสิ่งที่ตก ครัน
้ เมื่อเขาเห็นดวงเดือนแย้ม
ขึ้นมา
เขากล่าวว่านีค
้ อ
ื พระผูอ
้ ภิบาลของฉัน แต่เมื่อมั
นตก
เขาก็กล่าวว่า ถ้าพระผู้อภิบาลของฉันมิได้ทรง
นาทางฉัน
แน่นอนฉันคือหนึ่งในหมูช
่ นที่หลงผิด
ครัน
้ เมื่อเขาเห็นดวงตะวันโผล่ขึ้น
เขากล่าวว่า นี้แหละคือพระผู้อภิบาลของฉันหรื
อ

นี่ใหญ่กว่า ดังนั้นเมื่อมันตก
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เขากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน
แท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งทีพ
่ วกท่านตัง้
ภาคี [23]
คาว่า

ร็อบ

ในที่นี้หมายถึง

หรือผูด
้ ูแลทรัพย์สินของตน

เจ้าของ
เช่น

คนอาหรับเรียกเจ้าของบ้านว่า

ร็อบบุลบัยตฺ

เรียกเจ้าของเรือกสวนไร่นาว่า

ร็อบบุลฎีอะฮฺ

เนื่องจากว่าเจ้าของบ้าน
หรือเจ้าของนามีหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบทรัพย์สินของตน
อัล-กุรอานแนะนาว่า

อัลลอฮฺ

(ซบ.)

เพียงองค์เดียวที่มีหน้าที่กากับดูแล
และอภิบาลโลก

ได้วิพากษ์กับพวกมุชริกน
ี

และเชิญชวนทัง้ หมดให้มาเคารพภักดีต่อพระเ
จ้าองค์เดียว โดยกล่าวว่า
َوهُ َه َذا ِصَراطَ ُّم ْستَ ِقيم
َ اعبُ ُد
َِّاللَ َر
َّ إِ ََّن
ْ َب َوَربُّ ُك َْم ف
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แท้จริงอัลลอฮฺทรงเป็นพระผู้อภิบาลของฉัน
และพระผูอ
้ ภิบาลของพวกท่าน

ดังนั้น

จงเคารพภักดีพระองค์
นี่คอ
ื ทางอันเทีย
่ งตรง [24]
ِ
َوهُ َوُه ََو َعلَى ُك َِّل َش ْي
َ اعبُ ُد
َّ ذَلِ ُك َُم
ْ َاللُ َربُّ ُك َْم ّل إِلََهَ إِ َّلَّ ُه ََو َخال َُق ُك َِّل َش ْيءَ ف
َءَ َوكِيل
นั่นคืออัลลอฮฺ

พระผู้อภิบาลของสูเจ้า

ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงสร้างทุก
สิ่ง

ดังนัน
้

จงเคารพภักดีพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นผูพ
้ ิ
ทักษ์ทุกสิง่ [25]
ِ
ِ ب
َي
َُ ََِّل إِلََهَ إََِّّل ُه ََو َُْييِي َوُُي
َ آبَئ ُك َُم ْاْل ََّول
َ َُّ يت َربُّ ُك َْم َوَر
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอืน
่ ใดอีกนอกจากพระอง
ค์

ผู้ทรงให้ชว
ี ิตและความตาย

พระผูอ
้ ภิบาลของพวกเจ้า
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และเป็นพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้
ามาก่อน [26]
อัล-กุรอานได้กล่าวคาพูดของศาสดาอีซา
(อ.) ไว้ว่า
َّ ْيل ْاعبُ ُدوَا
ََ ِن إِ ْسَرائ
َ َِيح َََي ب
َُ ال الْ َم ِس
ََ َيح ابْ َُن َمْرََيَ َوق
َُ اللَ ُه ََو الْ َم ِس
َّ قَالُوَاْ إِ ََّن
َالل
َب َوَربَّ ُك ْم
ََِّر
แท้จริงบรรดาผูท
้ ี่กล่าวว่าอัลลอฮฺคอ
ื อัลมะซีฮฺบุตรของมัรยัม

แต่อัล-

มะซีฮฺได้กล่าวว่า วงศ์วานของอิซรออีลเอ๋ย
จงเคารพภักดีอล
ั ลอฮฺ
พระผูอ
้ ภิบาลของฉัน และพระผู้อภิบาลของพว
กท่าน
จากคาอธิบายดังกล่าว
สามารถนาไปเปรียบเทียบและตัดสินการเคาร
พและการให้เกียรติยกย่องของมุสลิม
ที่มีตอ
่ เอาลิยาอฺที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺ

(ซบ.)

เช่น
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การจูบทีค
่ รอบบนหลุมฝังศพ
หรือแสดงความดีใจเนื่องในวันประสูติของท่าน
ศาสดา

(ซ็อล

หรือวันที่ทา่ นได้รับการแต่งตั้ง

ฯ)
(มับอัซ)

เป็นการให้เกียรติ
และแสดงความรักที่มีตอ
่ ท่าน
ไม่ได้เชื่อว่าท่านเป็นผูบ
้ ริหารหรือเป็นเทพเจ้าแ
ต่อย่างใด
ตลอดจนการขับลานาโคลงกลอนเพือ
่ สรรเสริ
ญ
หรืออ่านบทราลึกความโศกเศร้าถึงบรรดาเอาลิ
ยาอฺ
การรักษาร่องรอยแห่งสาส์นของท่านศาสดา
(ซ็อล

ฯ)

การสร้างทีค
่ รอบบนหลุมฝังศพของบรรดาเอาลิ
ยาอฺ

การตะวัซซุลไม่เป็นชิริก
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และไม่เป็นบิดอะฮฺ

(สิ่งแปลกปลอม

หรือสิง่ ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในศาสนา)
สาเหตุที่ไม่เป็นชิริกเพราะ
ที่มาของการกระทาคือความรักที่มีตอ
่ บรรดาเอ
าลิยาอฺแห่งอัลลอฮฺ

(ซบ.)

(มิใช่เพราะเชือ
่ ว่าท่านมีความเอกเทศในการบ
ริหาร)
ที่ไม่เป็นบิดอะฮฺเพราะการกระทาดังกล่าวอยูบ
่
นพื้นฐานของอัล-กุรอาน

และฮะดีซที่กล่าวว่า

เป็นความจาเป็น

(วาญิบ)

สาหรับมุสลิมทุกคนทีต
่ ้องรักท่านศาสดา (ซ็อล
ฯ)

และลูกหลานทีใ
่ กล้ชด
ิ

การกระทาเพื่อเทิดเกียรติเนือ
่ งในวันประสูติหรื
อวันแต่งตัง้ ท่าน

(มับอัซ)

เป็นแบบหนึง่ ทีแ
่ สดงถึงความรัก

ขณะทีห
่ ้

ามไม่ให้ซจ
ั ดะฮฺบรรดารูปปัน
้
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เพราะมีความเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านั้นเป็นผู้มค
ี วา
มเป็นเอกเทศในการบริหาร

เป็นผู้กากับดูแล

และเป็นผู้กาชะตากรรมของมนุษย์

[1]

ชูรอ / ๑๑

[2]

อิคลาซ /๓

[3]

เราะอฺด/ุ ๑๖

[4]

ฆอฟิร / ๖๒

[5]

รูม / ๔๘

[6]

ซัจดะฮฺ / ๗

[7]

อันอาม / ๑๖๔

[8]

นาซิอาต / ๕
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[9]

ยูซุฟ / ๔๐

[10]

ซอด / ๒๖

[11]

อัน-นิซาอฺ /๘๐

[12]

นิซาอฺ / ๖๔

[13]

มาอิดะฮฺ / ๔๔

[14]

มาอิดะฮฺ / ๔๕

[15]

มาอิดะฮฺ / ๔๗

[16]

ฟาติฮะฮฺ / ๔

[17]

นะฮฺลิ / ๓๖

[18]

บะเกาะเราะฮฺ / ๓๔

[19]

ยูซุฟ / ๑๐๐

[20]

ยูซุฟ / ๔
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[21]

อัล-อะอฺรอฟ / ๒๘

[22]

อิซรอ / ๒๓

[23]

อัล-อันอาม / ๗๖-๗๘

[24]

อาลิอิมรอน / ๕๑

[25]

อันอาม / ๑๐๒

[26]

ดุคอน / ๘
*****

