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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

นิยามของคําวา “อัฎฏอฆูต” 
  

คําถาม   คําวา  “อัฏฏอฆูต”   จะครอบคลุมส่ิงตางๆ  ที่ไมไดเรียกรองมนุษยใหเคารพสักการะมัน  
เชน   ดวงอาทิตย   ตนไม   รูปเจว็ด   และกอนหินหรือไม      ? แลวบรรดามุสลิมที่มีความยําเกรง  เชน  
อิมาม อัช-ชาฟอีย  พวกเขาจะถูกเรียกวาฏอฆูตหรือไม   เพราะมนุษยมาเคารพสักการะตอพวกเขา
หรือไมก็เคารพสักการะตอกุโบรของพวกเขา  ?  
  
คําตอบ   

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ...ไมใชทุกสรรพสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮฺถูกหมายรวมวา
เปนอัฏฏอฆูต   มีทัศนะที่ถูกตองของบรรดานักวิชาการไดอธิบายความหมายของคําวาอัฏฏอฆูต  
เชน   อิบนุ  ญะรีร  อัฏ-เฏาะบะรีย   กลาวไวในหนังสืออัต-ตัฟซีร (3/12) วา   "นิยามของอัฏฏอฆูตที่
ถูกตองตามทัศนะของฉัน  คือ   ทุกสิ่งทุกอยางที่ละเมิดฝาฝนตออัลลอฮฺ   ดังนั้นมันไดถูกเคารพ
สักการะนอกเหนือจากพระองค   บางครั้งอาจจะเกิดจากการบังคับของเขาใหผูอ่ืนมาเคารพ
สักการะ  บางครั้งเกิดจากความสมัครใจของผูที่ศรัทธาตอเขาเอง   ส่ิงที่ถูกเคารพนั้นไมวาจะเปน
มนุษย  ชัยฏอน  รูปเจว็ด  รูปปน  หรือส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่มีปรากฏอยู"   และอิบนุ ญะรีร อัฏ-ฏอบรียฺ ยัง
กลาวอีกวา   "รากศัพทของคําวา   อัฏฏอฆูต ...มาจากคําของผูที่พูดวา  ฏอฆอ  ฟุลานุน  ยัฏฆู   เมื่อ
เขาไดทําเกินปริมาณ ดังนั้นแสดงวาเขาไดเกินเลยขอบเขต" 
 ดังนั้นบรรดานบี  อุละมาอ  และคนอื่นๆ จากบรรดาคนที่ดีและคนที่เปนวะลีย   พวกเขาจะ
ไมไดรับความผิดจากการที่มีผูคนมาเคารพสักการะ   และพวกเขาก็บอกไมใหเชื่อฟงปฏิบัติตามใน
เร่ืองดังกลาว     วาพวกเขากลับตักเตือนในเรื่องนี้อยางจริงจังมากที่สุด   เปาหมายของการที่อัลลอฮฺ 
สงบรรดาศาสนทูตมายังมวลมนุษยชาติคือ   การเชิญชวนพวกเขาสูการใหเอกภาพตออัลลอฮฺและ
ปฏิเสธตอการเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค  อัลลอฮฺตรัสวา 

مٍة وَ ﴿
ُ
ْ اهللاَ لََقْد َنَعثْنَا يِف لُكِّ أ ِن اْقبُُدوا

َ
ْ الطاُغوَت  رُسوًال أ  ﴾َواْجتَنِبُوا

  ) ٣٦: اجحل (
ความวา   “และแนนอนเราไดสงศาสนทูตมายังทุกๆ  ประชาชาติ (เพื่อให
ประกาศเชิญชวนวา)   พวกเจาจงเคารพภักดีตออัลลอฮฺ   และจงออกหางจาก
พวกเจว็ดรูปปน” (อัลนะหฺลุ  36) 

  
อัลลอฮฺตรัสวา 

ِْذ قَاَل اهللاُ  ﴿ َ  َو يمِّ
ُ
نَت قُلَت لِلناِس اخِتُذوىِي َوأ

َ
أ
َ
َ اْنَن َمْرَيَم أ  يَا ِعي

ُقوَل َما لَيَْس يِل قَاَل ُسبَْحانََك َما يَُكوُن يِل  إِلَـَهنْيِ ِمن ُدوِن اهللاِ 
َ
ْن أ

َ
أ
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ْعلَُم َما يِف 
َ
ِ َوَال أ حِبَق إِن ُكنُت قُلْتُُه َفَقْد َعِلْمتَُه َيْعلَُم َما يِف َغْف

نَت َعالُم الُْغيُوِب 
َ
َمْرتَ ، َغْفِسَك إِنَك أ

َ
ِن َما قُلُْت لَُهْم إِال َما أ

َ
يِن بِِه أ

ْ اهللاَ  ُ  اْقبُُدوا ِّ َوَربُكْم َو ً ما ُدْمُت ِفيِهْم فَلَما َر نُت َعلَيِْهْم َشِهيدا
نَت ال

َ
نَت بَلٰ تََوفيْتيَِن ُكنَت أ

َ
ٍء َشِهيدٌ رِقيَب َعلَيِْهْم َوأ ْ َ املائدة ( ﴾ لُكِّ 

 :١١٧-١١٦(  
ความวา  “และจงรําลึกถึงขณะที่อัลลอฮฺตรัสวา  โออีซาบุตรของมัรยัมเอย  เจา
ไดพูดแกผูคนหรือวา   จงยึดถือฉันและมารดาของฉันเปนพระเจาทั้งสอง
นอกเหนือจากอัลลอฮฺ  เขากลาววาพระองคผูทรงมหาบริสุทธิ์   ฉันไมเคยกลาว
ในสิ่งที่ไมใชเปนสิทธิ์ของฉัน  หากฉันเคยกลาวสิ่งนั้น แนนอนพระองคยอมรูดี  
โดยที่พระองคจะทรงรูในสิ่งที่อยูในตัวฉัน แตฉันไมรูส่ิงที่อยูในตัวของพระองค 
 แทจริงพระองคเทานั้นทรงรอบรูส่ิงเรนลับทั้งหลาย ฉันไมไดกลาวแกพวกเขา
นอกจากสิ่งที่พระองคบัญชาแกฉันเทานั้นที่วา พวกเจาจงเคารพภักดีตออัลลอ
ฮฺ ผูเปนพระผูอภิบาลของฉันและเปนพระผูอภิบาลของพวกสูเจาดวย และฉัน
ไดเปนสักขีพยานเหนือพวกเขาตราบเทาที่ฉันอยูกับพวกเขา และเมื่อพระองค
ไดเอาชีวิตฉัน พระองคก็ทรงเฝาติดตามพวกเขา และพระองคนั้นทรงเปนสักขี
พยานเหนือทุกสิ่ง” (อัลมาอิดะฮฺ  116-117) 

  
ดังนั้น จึงไมเรียกบรรดานบีและอุละมาอวาเปนฏอฆูต   ถึงแมวาพวกเขาจะถูกเคารพ

สักการะอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺก็ตาม 
 และการที่ผูคนไดเกินเลยในตัวของอิมามอัช-ชาฟอีย หรือบรรดาอุละมาอคนอื่นๆ  
(ขออัลลอฮฺเมตตาพวกเขา)     โดยการขอดุอาอเพื่อขอความชวยเหลือจากพวกเขานอกเหนือไปจาก
การขอตออัลลอฮฺ หรือเคารพสักการะตอกุโบรของพวกเขา   ความผิดจะไมเกิดขึ้นแตประการใดแก
บรรดาอุละมาอเหลานี้  ในมุมกลับกันความผิดจะตกอยูกับผูที่ต้ังภาคี  ทํานองเดียวกันกับพวกคริส
เตียนที่เคารพภักดีตอนบีอีซา อะลัยฮิสลาม โดยเคารพสักการะทานนบีอีซานอกเหนือจากอัลลอฮฺ  
นบีอีซาจะไมไดรับความผิดแตประการใดจากการกระทําของพวกเขา   

และสวนหนึ่งจากคํานิยามของอัฏฏอฆูตโดยสรุป  คือ   ผูที่ถูกเคารพสิ่งอื่นนอกเหนือจาก
อัลลอฮฺในสภาพที่เขาพึงพอใจ   และเปนที่รูกันวานบีอีซา   อะลัยอิสลาม และบรรดานบีทานอื่นๆ  
รวมถึงอิมามอัช-ชาฟอีย  รอฮิมาฮุลลอฮฺ      และอุละมาอคนอื่นๆ   ลวนเปนผูที่มีเตาฮีด (ยอมรับ
ศรัทธาในเอกภาพ)ตออัลลอฮฺ พวกเขาไมมีความพึงพอใจที่จะใหใครมาเคารพภักดีนอกเหนือจาก
อัลลอฮฺโดยเด็ดขาด   ทวาพวกเขากลับเปนผูหามปรามในเรื่องดังกลาวและไดอธิบายช้ีแจงในเรื่อง
การใหเอกภาพตออัลลอฮฺหรือเตาฮีด  พระองคอัลลอฮฺตรัสวา 
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ِْذ قَاَل اهللاُ  ﴿ َ  َو َ يَا ِعي يمِّ
ُ
نَت قُلَت لِلناِس اخِتُذوىِي َوأ

َ
أ
َ
  اْنَن َمْرَيَم أ

قُوَل َما لَيَْس يِل  إِلَـَهنْيِ ِمن ُدوِن اهللاِ 
َ
ْن أ

َ
قَاَل ُسبَْحانََك َما يَُكوُن يِل أ

ْعلَُم َما يِف 
َ
ِ َوَال أ حِبَق إِن ُكنُت قُلْتُُه َفَقْد َعِلْمتَُه َيْعلَُم َما يِف َغْف

نَت َعالُم الُْغيُوِب َغْفِسَك 
َ
َمْرتَ ، إِنَك أ

َ
ِن َما قُلُْت لَُهْم إِال َما أ

َ
يِن بِِه أ

ِّ َوَربُكْم  اْقبُُدواْ اهللاَ    )١١٧-١١٦: املائدة ( ﴾... َر
ความวา  “และจงรําลึกถึงขณะที่อัลลอฮฺตรัสวา  โออีซาบุตรของมัรยัมเอย  เจา
ไดพูดแกผูคนหรือวา   จงยึดถือฉันและมารดาของฉันเปนพระเจาทั้งสอง
นอกเหนือจากอัลลอฮฺ  เขากลาววาพระองคผูทรงมหาบริสุทธิ์   ฉันไมเคยกลาว
ในสิ่งที่ไมใชเปนสิทธิ์ของฉัน   หากฉันเคยกลาวสิ่งนั้นแนนอนพระองคยอมรูดี
โดยที่พระองคจะทรงรูในสิ่งที่อยูในใจฉันแตฉันไมรูส่ิงที่อยูในใจของพระองค 
แทจริงพระองคเทานั้นทรงรอบรูส่ิงเรนลับทั้งหลาย    ฉันไมไดกลาวแกพวกเขา
นอกจากสิ่งที่พระองคบัญชาแกฉันเทานั้นที่วาพวกเจาจงเคารพภักดีตอ 
อัลลอฮฺผูเปนพระผูอภิบาลของฉันและเปนพระผูอภิบาลของพวกสูเจาดวย ...” 
 (อัลมาอิดะฮฺ  116-117) 
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