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ประเภทของเตาฮีด  
 

 

 

 
ค าถามที่  8 : ท่านชัยคฺท่ีเคารพ เตาฮีดมีก่ีประเภท ขอให้ท่านอธิบายพร้อมยกตัวอย่างมันด้วย

ครับ?    
ค าตอบ : ประเภทของเตาฮีดท่ีเก่ียวข้องกบัอลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ได้หมายรวมอยูใ่นความหมาย

โดยทั่วไป คือ การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ในส่ิงท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ
พระองค์ น่ันคือมีสามประเภทด้วยกัน  

เตาฮีดอัร-รุบูบียะฮฺ คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ในการสร้างสรรค์ การครอบครอง
กรรมสิทธ์ิ และการบริหารจดัการสรรพสิ่งตา่งๆ  

ซึ่ง (หน่ึง) อลัลอฮฺ ตะอาลา เป็นผู้สร้างสรรค์สรรพสิ่งต่างๆ เพียงพระองค์เดียว ไม่มีผู้สร้างใดอ่ืน
จากพระองค์ อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสในเร่ืองนีว้า่  

ر  َخَٰلِق   ِمن   َهل   ﴿ م ٱّلَلِ  َغي  زرقركر ِنَ  يَر  ۡرِض   ٱلَسَمآءِ  م 
َ َو   إَِل  إَِلَٰهَ  َلٓ  َوٱۡل   [  ٣: فاطر] ﴾ ٣ هر

“จะมีพระผู้สร้างอ่ืนใดจากอัลลอฮฺกระนัน้หรือ ที่จะประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้า
และแผ่นดนิ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์” (สเูราะฮฺฟาฏิร อายะฮฺท่ี 3) 
 
 และอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ชีช้ดัถึงบรรดาพระเจ้าของพวกปฏิเสธศรัทธาวา่เป็นโมฆะ ไว้วา่  

َفَمن ﴿
َ
فََل  ََي لرقر   َل  َكَمن ََي لرقر  أ

َ
ونَ  أ  [  ٧١: انلحل] ﴾ ١٧ تََذَكرر

“ดังนัน้ ผู้ทรงสร้างย่อมไม่เหมือนกับผู้ท่ีถูกสร้าง พวกเจ้าไม่ใคร่ครวญดอกหรือ?” (สูเราะฮฺอัน-
นะหฺล์ อายะฮฺท่ี 17)  
 
 อลัลอฮฺ ตะอาลา จึงเป็นผู้สร้างสรรค์สรรพสิ่งตา่งๆ เพียงพระองค์เดียว พระองค์ทรงสร้างทกุสิ่งทุก
อย่าง แล้วทรงก าหนดมนัให้เป็นไปตามกฎสภาวะ และการสร้างสรรค์ของพระองค์ยงัหมายรวมถึงทุกสิ่งท่ี
เกิดขึน้จากกระท าของพระองค์เอง และทุกสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการกระท าของสรรพสิ่งท่ีพระองค์ทรงสร้างมา
เช่นกัน ด้วยเหตนีุก้ารศรัทธาต่อกฎสภาวะท่ีสมบูรณ์นัน้คือการท่ีท่านศรัทธาว่าอลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงเป็น
ผู้สร้างการกระท าของปวงบา่ว ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่ 

م   َوٱّلَلر  ﴿ َملرونَ  َوَما َخلََقكر  [  ٦٩:  الصافات] ﴾ ٩٦ َتع 
“ทัง้ๆ ที่ อัลลอฮฺทรงสร้างพวกท่านและสิ่งที่พวกท่านประดิษฐ์มันขึน้มา” (สูเราะฮฺอศั-ศ็อฟฟาต อา
ยะฮฺท่ี 96) 
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 ตามความเข้าใจนีเ้อง จึงกล่าวได้ว่าการกระท าของบ่าวนัน้คือส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของเขา 
ส่วนบ่าวนัน้เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างของอัลลอฮฺ ในเม่ือพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ก็เป็นผู้สร้าง
คณุลกัษณะของมนัด้วย 
 อีกความเข้าใจหนึง่คือ การกระท าของบา่วนัน้เกิดขึน้ด้วยความต้องการและความสามารถของบา่ว
โดยสมบรูณ์ ส่วนความต้องการและความสามารถนัน้มนัทัง้สองก็เป็นสิ่งท่ีถกูสร้างของอลัลอฮฺ อซัซะวะญัล
ละ พระองค์เป็นผู้สร้างสาเหตท่ีุสมบรูณ์ และพระองค์ก็เป็นผู้สร้างต้นเหตนุัน้ด้วย ดงันัน้หากท่านถามว่า เรา
จะกลา่วอยา่งไรว่าอลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์ ทัง้ๆ ท่ีมีบางสิ่งท่ีถกูสร้างจากสิ่งอ่ืน
จากอลัลอฮฺ ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้บง่ชีใ้นเร่ืองนีใ้นอายะฮฺท่ีวา่ 

َسنر  ٱّلَلر  َفَتَباَركَ  ﴿ ح 
َ
 [  ٧١:  املؤمنون] ﴾ ١٤ ٱل َخَٰلِقِيَ  أ

“ดังนัน้อัลลอฮทฺรงจ าเริญยิ่ง ผู้ทรงเลิศแห่งปวงผู้สร้าง” (สเูราะฮฺอลั-มอ์ุมินนู อายะฮฺท่ี 14) 
 
 และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วไว้ในเร่ืองการสร้างรูปภาพวา่  

يُوا لَُهم   ُيَقاُل » ح 
َ
تُم   َما أ  «َخلَق 

ความว่า “จะถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า พวกเจ้าจงท าให้มันมีชีวิตในสิ่งที่ ท่านได้สร้างมันมาสิ” (บนัทึก
โดยอลั-บคุอรี หมายเลข 2105 และมสุลิม หมายเลข 2107)  
 
 ค าตอบในเร่ืองนีคื้อ นอกเหนือจากอลัลอฮฺ ตะอาลา แล้ว จะไม่มีการสร้างสิ่งใดเหมือนการสร้าง
ของอลัลอฮฺ ซึ่งเขาไม่สามารถท่ีจะท าให้มีสิ่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน และไม่สามารถท่ีจะฟืน้ชีวิตท่ีได้ตายไปแล้ว 
แต่การสร้างของสิ่งอ่ืนจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตอาลา เป็นเพียงการเปล่ียนแปลง และแปรรูปจาก
คณุลกัษณะหนึ่งไปสู่คณุลกัษณะหนึ่ง ซึ่งมันเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างของอลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ เช่นคนท่ีสร้าง
รูปภาพ เม่ือเขาได้ท ารูปภาพมารูปหนึ่งเขาไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ขึน้มาแตอ่ยา่งใด แตเ่ขาท าได้แคเ่ปล่ียนจากสิ่ง
หนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเท่านัน้ เช่นการเปล่ียนจากดินไปสู่รูปนก หรือเปล่ียนเป็นรูปของอฐู และเฉกเช่นการระบาย
แผ่นกระดานสีขาวเป็นรูปภาพท่ีมีสีสัน ซึ่งวัตถุทัง้หมดคือสิ่งท่ีอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ทรงสร้าง และ
กระดาษสีขาวก็เป็นสิ่งท่ีอลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ทรงสร้างเช่นกนั ด้วยเหตนีุ ้จึงมีความแตกตา่งกนัระหว่าง
การยืนยนัในเร่ืองการสร้างสรรค์ของอลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ และการยืนยนัในเร่ืองการสร้างสรรค์ของสิ่งท่ี
ถกูสร้าง และด้วยประการนีเ้องจึงท าให้อลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์ในส่วนท่ีเป็น
การเฉพาะของพระองค์  
 สอง ส่วนหนึ่งจากเตาฮีดอัร-รุบูบียะฮฺ คือ การให้ความเป็นหนึ่งเดียวแด่อลัลอฮฺ ตะอาลา ในการ
ครอบครองกรรมสิทธ์ิ ซึ่งอลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงครอบครองกรรมสิทธ์ิเพียงพระองค์เดียว ดงัท่ีพระองค์ ตะอา
ลา ได้ด ารัสไว้วา่ 

ِ  ٱََّلِي تََبََٰركَ  ﴿ ل كر  بَِيِده وَ  ٱل مر َٰ  َوهر ء   كر ِ  ََعَ  [  ٧: امللك] ﴾ ١ قَِدير   ََش 
“ความเจริญสุขจงมีแด่พระผู้ซึ่งอ านาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงอานุภาพ
เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง” (สเูราะฮฺอลั-มลุก์ อายะฮฺท่ี 1) 
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 และพระองค์ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่ 

وتر  بَِيِدهِۦ َمن   قرل   ﴿ ء   كر ِ  َملَكر وَ  ََش  ِير  َوهر َارر  َوَل  ُير  [  ٨٨:  املؤمنون] ﴾ ٨٨ َعلَي هِ  ُير
“จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด อ านาจอันกว้างใหญ่ไพศาลทุกส่ิงอย่างนีอ้ยู่ในพระหัตถ์ของผู้ใด ? และ
พระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องคุ้มครอง และจะไม่มีใครปกป้องคุ้มครองพระองค์” (สูเราะฮฺอลั-มุอ์มินูน 
อายะฮฺท่ี 88)  
 
 ดงันัน้ผู้ครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ีสมบรูณ์และครอบคลมุทกุสิ่งทุกอย่างนัน้คืออลัลอฮฺ สบุหานะฮู วะ
ตะอาลา เพียงพระองค์เดียว สว่นการอ้างกรรมสิทธ์ิถึงสิ่งอ่ืนจากอลัลอฮฺ นัน้เป็นการอ้างถึงสว่นเสริมเท่านัน้ 
ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ยืนยนัว่ามีการครอบครองกรรมสิทธ์ิอ่ืนจากพระองค์อยู่ ดงัท่ีพระองค์ ตะอาลา ได้
ด ารัสวา่ 

و   ﴿
َ
ترم َما أ ۥٓ  َملَك   [  ٩٧:  انلور] ﴾ ٦١ َمَفاِِتَهر

“หรือบ้านที่พวกเจ้าครอบครองกุญแจของมัน” (สเูราะฮฺอนั-นรู อายะฮฺท่ี 61) 
 
 และพระองค์ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่ 

ى  إَِل  ﴿ َوَِٰجِهم   ََعَ ز 
َ
و   أ

َ
م   َملََكت   َما أ ي َمَٰنرهر

َ
 [  ٩:  املؤمنون] ﴾ ٦ أ

“เว้นแต่แก่บรรดาภรรยาของพวกเขา หรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครอง (คือทาสี)” (สเูราะฮฺอลั-
มอ์ุมินนู อายะฮฺท่ี 6) 
 
 และหลกัฐานท่ีคล้ายคลึงกันนีท่ี้ได้บ่งชีถึ้งสิ่งอ่ืนจากอลัลอฮฺ ตะอาลา ก็ครอบครองกรรมสิทธ์ิด้วย 
แตก่ารครอบครองกรรมสิทธ์ิในท่ีนีไ้มเ่หมือนกบัการครองครอบกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ อซัซะวะญลัละ ซึ่งการ
ครอบครองกรรมสิทธ์ของสิ่งอ่ืนนัน้มีข้อจ ากดัและมีลกัษณะท่ีเฉพาะ การครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ีมีข้อจ ากัด
นัน้จะไมค่รอบคลมุ เช่นบ้านของท่านซยัดฺนัน้ทา่นอมัรฺจะไม่สามารถเข้ามาครอบครองได้ สว่นบ้านของท่าน
อุมัรนัน้ท่านซัยดฺก็ไม่สามารถเข้ามาครอบครองได้ นอกจากนีก้ารครอบครองกรรมสิทธ์ินัน้มีลักษณะท่ี
เฉพาะ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถใช้สอยสิ่งท่ีได้ครอบครองเป็นกรรมสิทธ์ินอกจากเป็นไปตามท่ีอลัลอฮฺได้อนมุตัิ
ให้เท่านัน้ ด้วยเหตนีุท้่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จึงห้ามจากการใช้จา่ยทรัพย์สินโดยสรุุ่ยสรุ่าย (ดู
ในอลั-บคุอรี หมายเลข 1477 และมสุลิม หมายเลข 1715) และอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่  

تروا   َوَل  ﴿ َفَهآءَ  ترؤ  مر  ٱلسُّ َٰلَكر َو م 
َ
م   ٱّلَلر  َجَعَل  ٱَلِت  أ  [  ٥:  النساء] ﴾ ٥ قَِيَٰٗما لَكر

“และจงอย่าให้แก่บรรดาผู้ท่ีโง่เขลาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้า ที่ อัลลอฮฺได้ทรงให้เป็นสิ่งค า้จุนแก่พวก
เจ้า” (สเูราะฮฺอนั-นิสาอ์ อายะฮฺท่ี 5)  
 
 และน่ีคือหลกัฐานการครอบครองกรรมสิทธ์ิของมนุษย์นัน้มีข้อจ ากัดและมีลักษณะท่ีเฉพาะ ต่าง
จากการครอบครองกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ซึ่งเป็นการครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ี



 

 

 
 4  

ครอบคลมุทัง้หมด เป็นการครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ีไม่มีจดุสิน้สุด โดยท่ีอลัลอฮฺ สบุหานะฮ ูวะตะอาลา ทรง
กระท าตามท่ีพระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์จะไม่ถูกสอบสวนในสิ่งท่ีพระองค์ทรงกระท า แต่พวกเขา
ตา่งหากท่ีจะถกูสอบสวน  
 รุกุ่นที่สามของเตาฮีดอัร-รุบูบียะฮฺ คือ อลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจดัการ 
ซึ่งพระองค์ สุบหานะฮู วะตะอาลา เป็นผู้บริหารจัดการสรรพสิ่งต่างๆ พระองค์ทรงบริหารจดัการกิจการ
ตา่งๆ ของชัน้ฟ้าและแผน่ดนิทัง้หลาย ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่ 

َل  ﴿
َ
َل قر  َلر  أ رر   ٱۡل  م 

َ  [  ٥١: األعراف] ﴾ ٥٤ ٱل َعَٰلَِميَ  َربُّ  ٱّلَلر  َتَباَركَ  َوٱۡل 

“พึงรู้เถิดว่า การสร้างและกิจการทัง้หลายนัน้เป็นสิทธิของพระองค์เท่านัน้ มหาบริสุทธ์ิอัลลอฮฺผู้
เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก” (สเูราะฮฺอลั-อะอฺรอฟ อายะฮฺท่ี 54) 
 
 และการบริหารจดัการนีเ้ป็นการบริหารจดัการท่ีครอบคลมุ ไม่มีสิ่งใดมาท าให้พระองค์เพลีย้งพล า้
ได้ และไม่มีสิ่งใดคดัค้านพระองค์ได้ ส่วนการบริหารจดัการของสิ่งท่ีถกูสร้างบางอย่างนัน้ เช่น การบริหาร
จดัการของมนุษย์ในเร่ืองทรัพย์สิน เด็กรับใช้ คนรับใช้ เป็นต้น เป็นการบริหารจดัการท่ีเล็กๆ น้อยๆ และมี
ข้อจ ากัด ซึ่งการบริหารจดัการแบบมีข้อจ ากดัตา่งจากการบริหารจดัการท่ีไม่มีจดุสิน้สุด ดงันัน้จากข้อมลูนี ้
เองท่ีท าให้ค ากลา่วของเรามีความถกูต้อง นัน่คือ เตาฮีดอรั-รุบบูียะฮฺ คือการให้ความเป็นหนึ่งเดียวแดอ่ลัลอ
ฮฺ ตะอาลา ในการสร้างสรรค์ การครอบครองกรรมสิทธ์ิ และการบริหารจดัการสรรพสิ่งตา่งๆ ซึ่งน่ีคือเตาฮีด 
อรั-รุบบูียะฮฺ  
 ส าหรับประเภทที่สองคือ เตาฮีด อัล-อุลูฮียะฮฺ คือการให้ความเป็นหนึ่งเดียวแดอ่ลัลอฮฺ สบุหา
นะฮู วะตะอาลา ในการท าอิบาดะฮฺ ด้วยการท่ีมนุษย์จะไม่ยึดสิ่งใดอ่ืนจากอัลลอฮฺมาท าอิบาดะฮฺและ
แสวงหาความใกล้ชิดตอ่พระองค์ เฉกเช่นท่ีเขาท าอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ ตะอาลา และแสวงหาความใกล้ชิด
กบัพระองค์ ซึ่งน่ีคือประเภทเตาฮีดท่ีพวกมชุริกีน (พวกท่ีตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺ) มกัจะหลงผิดกนั และเป็นกลุ่ม
คนท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ตอ่สู้กบัพวกเขา และอนมุตัิให้ตอ่สู้กบับรรดาผู้หญิงของพวกเขา 
ลกูหลานของพวกเขา ทรัพย์สินของพวกเขา แผน่ดินของพวกเขา และบ้านเมืองของพวกเขา และพวกเขาคือ
สาเหตท่ีุต้องมีการแตง่ตัง้บรรดาเราะสลูขึน้มาและประทานคมัภีร์ตา่งๆ ลงมา พร้อมด้วยสองเตาฮีดท่ีควบคู่
กนัมานัน่คือ เตาฮีด อรั-รุบบูียะฮฺ และเตาฮีด อลั-อสัมาอ์ วะอศั-ศิฟาต แตส่ิ่งท่ีบรรดาเราะสูลต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขกลุม่ชนของพวกทา่นคือเตาฮีดประเภทนี ้นัน่คือเตาฮีด อลั-อลุฮีูยะฮฺ 
ด้วยการท่ีมนษุย์จะไม่ท าอิบาดะฮฺตอ่สิ่งใดอ่ืนจากอลัลอฮฺ สบุหานะฮ ูวะตะอาลา ไม่วา่จะเป็นบรรดามลาอิ
กะฮฺผู้ ใกล้ชิด และนบีท่ีถกูส่งลงมา รวมถึงบรรดาคนดีทัง้หลาย หรือต่อใครก็ตามท่ีเป็นสิ่งท่ีถกูสร้าง เพราะ
การท าอิบาดะฮฺนัน้จะใช้ไม่ได้นอกจากต้องเป็นไปเพ่ืออลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ และใครก็ตามท่ีบกพร่องใน
เตาฮีดนี ้เขาก็เป็นคนท่ีตัง้ภาคี (มชุริก) และเป็นคนท่ีปฏิเสธศรัทธา (กาฟิรฺ) ตอ่อลัลอฮฺ แม้วา่เขาจะยืนยนัใน
เตาฮีด อรั-รุบูบียะฮฺ และเตาฮีดอลั-อสัมาอ์ วะอศั-ศิฟาต ก็ตาม ซึ่งหากมีใครคนหนึ่งศรัทธาว่าอลัลอฮฺ สุบ
หานะฮ ูวะตะอาลา เป็นผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงครอบครองกรรมสิทธ์ิตา่งๆ และเป็นผู้ทรงบริหารจดัการในกิจการ
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ทัง้หมด และพระองค์ สบุหานะฮู วะตะอาลา คู่ควรกับบรรดาพระนามและคณุลกัษณะตา่งๆ (อลั -อสัมาอ์ 
วะอศั-ศิฟาต) แตเ่ขากลบัท าอิบาดะฮฺตอ่อลัลอฮฺพร้อมกบัสิ่งอ่ืนๆ การยืนยนัในเตาฮีด อรั-รุบบูียะฮฺ และเตา
ฮีด อลั-อสัมาอ์ วะอศั-ศิฟาต ก็จะไม่เอือ้ประโยชน์ใดๆ ต่อเขา และหากสมมุติว่าคนๆ หนึ่งได้ยืนยันอย่าง
สมบรูณ์ตอ่เตาฮีด อรั-รุบบูียะฮฺ และเตาฮีด อลั-อสัมาอ์ วะอศั-ศิฟาต แตเ่ขาได้ไปยงัหลมุฝังศพแล้วท าอิบา
ดะฮฺตอ่เจ้าของหลมุฝังศพนัน้ หรือได้บนบาน (นะซรั) ตอ่มนัด้วยการพลีสตัว์เพ่ือแสวงหาความใกล้กบัมนั ก็
ถือว่าคนๆ นัน้เป็นคนท่ีตัง้ภาคี (มชุริก) และเป็นคนปฏิเสธศรัทธา (กาฟิรฺ) ต่ออลัลอฮฺ และเขาจะต้องอยู่ใน
นรกตลอดกาล อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสในเร่ืองนีว้า่  

ۥ ﴿ ِك   َمن إِنَهر رۡش  ََنةَ  َعلَي هِ  ٱّلَلر  َحَرمَ  َفَقد   بِٱّلَلِ  ي َٰهر  ٱۡل  َوى
 
نَصار   ِمن   لِلَظَٰلِِميَ  َوَما ٱنلَارر   َوَمأ

َ
 [  ١٧: دةاملائ] ﴾ ٧٢ أ

“แท้จริงผู้ใดให้มีภาคีแก่อัลลอฮฺ แน่นอนอัลลอฮฺจะทรงให้สวรรค์เป็นที่ ต้องห้ามแก่เขา และที่
พ านักของเขานัน้คือนรก และส าหรับบรรดาผู้อธรรมนัน้ย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ” (สเูราะฮฺอลั-มาอิ
ดะฮฺ อายะฮฺท่ี 72) 
 
 และเป็นท่ีรู้ดีว่าใครก็ตามท่ีอ่านคมัภีร์ของอลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ (อลักุรอาน) ก็จะพบว่าชาวมุช
ริกีนท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ต่อสู้กบัพวกเขา และอนุมตัิเลือดเนือ้และทรัพย์สินของพวก
เขา และจบักมุลกูหลานของพวกเขาและบรรดาผู้หญิงของพวกเขา รวมถึงยึดแผ่นดินของพวกเขานัน้ พวก
เขาตา่งก็ยืนยนัว่าอลัลอฮฺ ตะอาลา เป็นพระผู้อภิบาลท่ีทรงสร้างสรรค์สรรพสิ่งตา่งๆ เพียงพระองค์เดียว แต่
เม่ือพวกเขาได้ท าอิบาดะฮฺตอ่อลัลอฮฺร่วมกบัภาคีอ่ืนๆ พวกเขาก็กลายเป็นชาวมุชริกีนท่ีอนมุตัให้หลัง่ เลือด
เนือ้และยดึทรัพย์สินได้  
 ส่วนประเภทที่สามของเตาฮีดนัน้คือ เตาฮีด อัล-อัสมาอ์ วะอัศ-ศิฟาต คือ การให้ความเป็น
หนึ่งเดียวแด่อัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ตามท่ีพระองค์ได้เรียกพระนามด้วยพระองค์เอง และตามท่ี
พระองค์ได้สาธยายด้วยพระองค์เองในคมัภีร์ของพระองค์ หรือด้วยกบัลิน้ (ค าอธิบาย) ของท่านเราะสลูของ
พระองค์ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ทัง้นีด้้วยการยืนยนัตามท่ีอลัลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ได้ยืนยัน
ด้วยพระองค์เอง โดยไม่มีการบดิเบือน ไมมี่การปฏิเสธ ไมมี่การจินตนาการหรืออธิบายรูปแบบ และไม่มีการ
เทียบเสมอเหมือน ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ีต้องศรัทธาตามท่ีอลัลอฮฺทรงเรียกพระนามด้วยพระองค์เอง และตามท่ี
ได้พระองค์ได้สาธยายด้วยพระองค์เอง ในรูปแบบท่ีเป็นไปตามนัน้จริงไมใ่ช่เป็นการเปรียบเปรย แตต้่องไม่มี
การอธิบายรูปแบบและเทียบเสมอเหมือน 
 ซึ่งเตาฮีดประเภทนีเ้องท่ีกลุ่มต่างๆ ของประชาชาตินีจ้ากชาวกิบลตั (มุสลิม) มกัจะหลงผิดกนั ซึ่ง
พวกเขาทัง้หมดตา่งก็อ้างถึงความเป็นอิสลาม บางกลุ่มก็มีความสดุโตง่ในการปฏิเสธและให้ความบริสุทธ์ิ
ต่อพระนามและคุณลักษณะนัน้จนเกินขอบเขตกระทั่งได้หลุดออกจากอิสลาม ส่วนบางกลุ่มก็อยู่ใน
แนวทางสายกลาง และบางกลุ่มนัน้ก็ใกล้เคียงกับชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ แต่แนวทางของสะลัฟในเตาฮีด
ประเภทนีน้ัน้ คือการเรียกพระนามของอลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ และสาธยายคณุลกัษณะตามท่ีพระองค์ทรง
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เรียกพระนามและสาธยายถึงคณุลกัษณะนัน้ด้วยพระองค์เองในรูปแบบท่ีเป็นไปตามนัน้จริง โดยไม่มีการ
บดิเบือน ไมมี่การปฏิเสธ ไมมี่การอธิบายรูปแบบ และไมมี่การเทียบเสมอเหมือน  
 ตวัอยา่งในเร่ืองนีคื้อ อลัลอฮฺ สบุหานะฮ ูวะตะอาลา ได้เรียกพระองค์เองวา่ “اليح القيوم” (ผู้ทรงชีวิน 
ผู้ทรงด ารงอยู่) ดงันัน้วาญิบท่ีเราต้องศรัทธาว่า “اليح -ผู้ทรงชีวิน” เป็นพระนามหนึ่งของอลัลอฮฺ และวาญิบ
ท่ีเราต้องศรัทธาตามองค์ประกอบของคณุลกัษณะของช่ือนี ้นัน้คือ การมีชีวิตท่ีสมบูรณ์โดยไม่มาจากสิ่งท่ี
ไม่มีมาก่อน และเป็นชีวิตท่ีไม่มีวนัสูญสิน้สลาย และอลัลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ได้เรียกพระนามของ
พระองค์เองว่า “السميع العليم” (ผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้) ดงันัน้วาญิบท่ีเราต้องศรัทธาว่า “السميع -ผู้ทรงได้
ยิน” เป็นพระนามหนึ่งของอลัลอฮฺ และศรัทธาว่าการได้ยินคือหนึง่ในคณุลกัษณะของพระองค์ และพระองค์
คือผู้ทรงได้ยิน ดงักล่าวคือผลจากช่ือและคณุลกัษณะการได้ยิน สว่นการกล่าวว่า พระองค์คือผู้ทรงได้ยินแต่
ไมมี่คณุลกัษณะการได้ยิน หรือมีคณุลกัษณะการได้ยินโดยไมไ่ด้สมัผสัหรือรับรู้เสียงท่ีได้ยิน (ตามความเช่ือ
ของบางกลุ่มท่ีหลงผิด – ผู้ แปล)  ดังกล่าวคือเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ นอกจากนีก็้
เชน่เดียวกนั 
 
 อีกตวัอยา่งหนึง่ อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่  

ودر  َوقَالَِت  ﴿ َهر لرولَة    ٱّلَلِ  يَدر  ٱۡل  َلت   َمغ  ي ِديِهم   غر
َ
روا    بَِما َولرعِنروا   أ وَطَتانِ  يََداهر  بَل   قَال  [  ٩١: دةاملائ] ﴾ ٦٤ يََشآءر   َكي َف  يرنفِقر  َمب سر

“และชาวยวินัน้ได้กล่าวว่า พระหัตถ์ของอัลลอฮนัฺน้ถูกล่ามตรวน มือของพวกเขาต่างหากท่ีถูกล่าม
ตรวนและพวกเขาได้รับละอฺนัต (การสาปแช่ง) เน่ืองจากส่ิงท่ีพวกเขาพูด หามิได้พระหัตถ์ทัง้สอง
ของพระองค์ถูกแบออกต่างหาก” (สเูราะฮฺอลั-มาอิดะฮฺ อายะฮฺท่ี 64) 
 
 ในท่ีนีอ้ลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่ 

وَطَتانِ  يََداهر  بَل   ﴿  [  ٩١: دةاملائ] ﴾ ٦٤ َمب سر

“หามิได้พระหัตถ์ทัง้สองของพระองค์ถูกแบออกต่างหาก” (สเูราะฮฺอลั-มาอิดะฮฺ อายะฮฺท่ี 64) 
 
 ซึ่งพระองค์ได้ยืนยนัว่าพระองค์ทรงมีสองพระหตัถ์ท่ีแบออกมา กล่าวคือพระองค์ทรงมีการมอบให้
อย่างล้นเหลือ ดงันัน้ วาญิบท่ีเราต้องไม่พยายามอธิบายรูปแบบของพระหตัถ์ทัง้สองนัน้ไม่ว่าจะด้วยหวัใจ
ของเรา จินตนาการของเรา และค าพูดของเรา และจะต้องไม่เทียบเสมอเหมือนมือของสิ่งท่ีถกูสร้าง เพราะ
อลัลอฮฺ สบุหานะฮ ุวะตะอาลา ได้ด ารัสวา่ 

ء    َكِمث لِهِۦ لَي َس  ﴿ وَ  ََش  َِصير  ٱلَسِميعر  َوهر  [  ٧٧: الشورى] ﴾ ١١ ٱۡل 

“ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์ผู้ทรงได้ยนิ ผู้ทรงเหน็” (สเูราะฮฺอชั-ชรูอ อายะฮฺท่ี 11) 
 
 และอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่ 

َ  َحَرمَ  إَِنَما قرل   ﴿ ِ َِٰحَش  َرب  ث مَ  َبَطنَ  َوَما ِمن َها َظَهرَ  َما ٱل َفَو ِ
َ  َوٱۡل  َغ  ِ  َوٱۡل  َق ِ  بَِغي  ن ٱۡل 

َ
وا   َوأ ِكر ۡش 

ر ِل   لَم   َما بِٱّلَلِ  ت َن  ل َطَٰٗنا بِهِۦ ير ن سر
َ
روا   َوأ ول  َتقر

ونَ  َل  َما ٱّلَلِ  ََعَ  لَمر  [  ٣٣: األعراف] ﴾ ٣٣ َتع 
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“จงกล่าวเถดิ (มุฮัมมัด) ว่า แท้จริงสิ่งท่ีพระเจ้าของฉันทรงห้ามนัน้ คือบรรดาสิ่งท่ีช่ัวช้าน่ารังเกียจ 
ทัง้เป็นสิ่งที่เปิดเผยจากมันและสิ่งที่ไม่เปิดเผย และสิ่งที่เป็นบาป และการข่มเหงรังแกโดยไม่เป็น
ธรรม และการที่พวกเจ้าให้เป็นภาคแก่อัลลอฮฺซึ่งสิ่งที่พระองค์มิได้ทรงประทานหลักฐานใดๆ ลง
มาแก่สิ่งนัน้ และการที่พวกเจ้ากล่าวให้ภัยแก่อัลลอฮฺในส่ิงท่ีพวกเจ้าไม่รู้” (สูเราะฮฺอลั-อะอฺรอฟ อา
ยะฮฺท่ี 33) 
 
 และอลัลอฮฺ อซัซะวะญลัละ ได้ด ารัสอีกวา่ 

فر  َوَل  ﴿ عَ  إِنَ  ِعل م    بِهِۦ لََك  لَي َس  َما َتق  ََصَ  ٱلَسم  َؤادَ  َوٱۡل  ُّ  َوٱل فر َلىئَِك  كر و 
ر
 [  ٣٩: اإلرساء] ﴾ ٣٦ وٗل َمس   َعن هر  ََكنَ  أ

“และอย่าติดตามส่ิงท่ีเจ้าไม่มีความรู้ในเร่ืองนัน้ แท้จริงหู และตา และหัวใจ ทุกส่ิงเหล่านัน้จะถูก
สอบสวน” (สเูราะฮฺอลั-อิสรออ์ อายะฮฺท่ี 36) 
 
 ดังนัน้ใครก็ตามท่ีเทียบเสมอเหมือนพระหัตถ์ทัง้สองนัน้กับมือของสิ่งท่ีถูกสร้าง แน่นอนเขาได้
กลา่วหาค าด ารัสของอลัลอฮฺ อซัซะวะญลัละ นีแ้ล้ว  

ء    َكِمث لِهِۦ لَي َس  ﴿ وَ  ََش  َِصير  ٱلَسِميعر  َوهر  [  ٧٧: الشورى] ﴾ ١١ ٱۡل 
“ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์ผู้ทรงได้ยนิ ผู้ทรงเหน็” (สเูราะฮฺอชั-ชรูอ อายะฮฺท่ี 11) 
 
 และเขาได้ฝ่าฝืนอลัลอฮฺ ตะอาลา ในค าด ารัสของพระองค์ท่ีวา่ 

ِبروا   فََل  ﴿ ِ  تَۡض  َثاَل   ّلِلَ م 
َ  [  ١١: انلحل] ﴾ ٧٤  ٱۡل 

“ดังนัน้ พวกเจ้าอย่ายกอุทาหรณ์ทัง้หลายกับอัลลอฮฺเลย” (สเูราะฮฺอนั-นะหฺล์ อายะฮฺท่ี 74) 
 
 และใครก็ตามท่ีอธิบายรูปแบบของพระหตัถ์ทัง้สองนัน้ด้วยรูปแบบท่ีเฉพาะไม่วา่จะเป็นรูปแบบใดก็
ตาม แนน่อนเขาได้กลา่วถึงเร่ืองราวของอลัลอฮฺในสิ่งท่ีเขาไมรู้่ และได้ยดึตามสิ่งท่ีเขาไมมี่ความรู้  
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