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คํานําผูเขียน 
  

งานเขียนชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การแบงประเภทของเตาฮีดและทัศนะตางๆของนักวิชาการอิสลามตอการ
แบงประเภทของเตาฮีด คือ เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ  
และเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต  เตาฮีดทั้งสามประเภทมีหลักฐาน
ปรากฏจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺโดยอาศัยความเขาใจที่ถูกตองของ
นักวิชาการอิสลามผานกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหที่เรียกวา 
“อัล-อิสติกรออ”  ซึ่งเตาฮีดทั้งสามประเภทนี้มีความสัมพันธกันอยาง
เหนียวแนนจนไมสามารถที่จะแยกออกจากกันไดและจะยังคงดํารงอยูไว
ในลักษณะนี้ตลอดไป 

 
ผูเขียน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. บทนํา 

การแบงประเภทของเตาฮีดออกเปนประเภทตางๆตามทศันะของ
นักวิชาการอิสลามทั้งในอดีตและปจจุบันมีปญหามาตลอด ทั้งนี้
เนื่องจากวาไมมีตัวบทที่ชัดเจนจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่ระบุถึง
ประเภทของเตาฮีด จึงเปนขออางสําหรับนักวิชาการบางทานวา การแบง
เตาฮีดออกเปนประเภทตางๆนั้นเปนสิ่งอุตริในศาสนาเพราะไมเคยมี
แบบอยางจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ถึงแมวาโดยเนื้อหาและความหมาย
ของอัลกุรอานและสุนนะฮฺแลวจะเต็มไปดวยประเภทของเตาฮีดตางๆก็
ตาม 
 การศึกษาและคนควาในเรื่องดังกลาวจึงมีความสําคัญเปนอยาง
มาก เพราะการไมเขาใจในเรื่องของเตาฮีดหรือไมใหความสําคัญกับเรื่อง
ดังกลาวถือวาเปนสิ่งที่ไมควร เพราะตลอดระยะเวลา 13 ปที่ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พํานักอยูที่มักกะฮฺทานไดตั้งใจและทุมเท
เวลาทั้งหมดเพื่อเตาฮีด  เชนเดียวกับอัลกุรอานที่เนนหนักในเรื่อง
ดังกลาวจนเปนคุณลักษณะพิเศษของอายะฮฺมักกียะฮฺ(โองการที่ประทาน
กอนการอพยพสูมาดีนะฮฺ)ที่ตอกย้ําถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับเตาฮีดเพียง
ประเด็นเดียวโดยไมมีการเปลี่ยนเปนเรื่องอื่น นั่นคืออะกีดะฮฺและเตาฮีด 
( อบุล ลัยษ ,2544 : 55 ) 
 ดังนั้น การเขาใจถึงเตาฮีดอยางถูกตองและถึงแกนแทคือการ
เขาใจและการรูจักอัลลอฮฺอยางลึกซึ้ง โดยอาศัยเตาฮีดทั้งสามประเภท 
ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญย่ิงเพื่อบรรลุถึงจุดหมายและวัตถุประสงคตามที่
อัลลอฮฺไดกําหนดไว 



10 

2. ความหมายของเตาฮีด 
 

2.1 เตาฮีดดานภาษา  
เตาฮีดเปนคําภาษาอาหรับ ซึ่งโดยรวมแลวจะแสดงถึงความเปน

หนึ่งเดียว เอกะ โดดเดี่ยว และปฏิเสธการมีสวนรวมของผูอื่น (Ibn  
Manzur,1995 :233) 

 
2.2 เตาฮีดดานวิชาการ 
เตาฮีดดานวิชาการ หมายถึง การสราง(จิตสํานึกและการศรัทธา

ใน)ความเปนเอกะของอัลลอฮฺดวยสิ่งตางๆที่เปนสิทธิเฉพาะพระองคใน
ดานรุบูบิยะฮฺ อุลูฮิยะฮฺ และอัล-อัสมาอ วัศฺศิฟาต (Ibn Usaimin, 
1999/1419 : 8) 

 
 

3. ทําไมตองแบงประเภทของเตาฮีด? 
 
 การแบงประเภทของเตาฮีดเปนประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง 
กลาวคือหากไมสามารถแบงประเภทของเตาฮีดไดหรือไมเขาใจใน
ประเภทของเตาฮีดแลว เราอาจจะตองสูญเสียเตาฮีดไปอยางชนิดที่ไม
รูสึกตัว  ซึ่งเปนเรื่องอันตรายอยางยิ่งสําหรับชีวิตมุสลิม หรือบางครั้ง
สามารถแบงประเภทของเตาฮีดไดและบอกไดวามีก่ีประเภท แตอาจจะ
ไมถูกตองตามความเปนจริงที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้คือปจจัยสําคัญที่ทําใหเราตองมาศึกษาถึงประเภทของเตาฮีด
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และทัศนะตางๆของนักวิชาการอิสลามเกี่ยวกับการแบงประเภทของ   
เตาฮีด  
 
4. การแบงประเภทของเตาฮีดและทัศนะของอุละมาอ 
 

เราสามารถแบงกลุมของบรรดาอุละมาอในการแบงประเภทของ
เตาฮีดออกเปน 2 กลุมใหญๆ  ดังนี้  

1. กลุมอุละมาอที่แบงเตาฮีดออกเปนสองประเภท 
2. และกลุมอุละมาอที่แบงเตาฮีดออกเปนสามประเภท 

 ทั้ง   2  กลุมนี้มีทัศนะและรายละเอียดที่แตกตางกันไป บาง
กลุมไดแบงประเภทของเตาฮีดในจํานวนที่ไมเทากันแตเนื้อหาเหมือนกัน 
และบางกลุมไดแบงประเภทของเตาฮีดในจํานวนที่เทากันแตเนื้อหา
แตกตางกัน โดยแตละกลุมตางอางหลักฐานตางๆเพื่อยืนยันถึงความ
ถูกตองในการแบงประเภทของเตาฮีด   
   

4.1 กลุมอุละมาอท่ีแบงเตาฮีดออกเปนสองประเภท 
ไดแก  1) เตาฮีด อัต-เฏาะลับ วัลกอศด (การรองขอและมุง

เจตนา) 2) เตาฮีด อัล-มะอฺริฟะฮฺ วัลอิษบาต (การรูและยึดมั่น) 
หรือ 1) เตาฮีด อัล-เกาวลีย (คําพูด) 2) และเตาฮีด อัล-อะ

มาลีย (การกระทํา) 
นี่เปนการแบงของอุละมาอสะลัฟบางทาน และเปนทัศนะที่

สนับสนุนโดยอิบนุ ตัยมิยะฮฺ และ อิบนุล ก็อยยิม  ( al-Tamimiy ,1995 
: 38-40 ) 
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4.2 กลุมอุละมาอท่ีแบงเตาฮีดออกเปนสามประเภท 
กลุมอุละมาอที่แบงเตาฮีดออกเปนสามประเภทนี้จะแบง

ออกเปนสามกลุมใหญๆ ซึ่งถึงแมวากลุมตางๆเหลานั้นจะมีทัศนะที่
สอดคลองกันในสวนของจํานวน แตในสวนรายละเอียดและเนื้อหากลับ
มีทัศนะที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิงดังตอไปนี้ 

 
4.2.1 ทัศนะของอุละมาอสะลัฟสวนใหญ 
 อุละมาอสะลัฟสวนใหญจะแบงเตาฮีดออกเปนสามประเภทคือ 

1. เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ   
2. เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ     
3. และเตาฮีด อัล-อัสมาอ  วัศศิฟาต   

นี่เปนทัศนะของอิมามอบู หะนีฟะฮฺ, กอฏีย อบู ยูซุฟ, อิบนุ  
บัฏเฏาะฮฺ อัล-อักบุรีย, อิบนุ มันดะฮฺ, อิบนุ  ญะรีร อัต-เฏาะบะรีย ฯลฯ
( al-Abbad,1997 : 34-45 ) 

สวนสาเหตุการแบงประเภทที่ไมเทากันในหมูบรรดาอุละมาอ
สะลัฟเก่ียวกับประเภทของเตาฮีดนั้น  มีสาเหตุหลัก 2 ประการดังนี้ (al-
Sulamiy, 2002 : 87-89 ) 

1. มุมมองที่แตกตางกัน  กลาวคือผูที่มองจากเบื้องบนลงสูเบื้อง
ลาง หมายถึงมองถึงความเปนพระเจาของอัลลอฮฺ ที่ปวงบาวจําตอง
เคารพภักดี ไดจัดแบงประเภทของเตาฮีดออกเปน 3 ประเภท  คือเตาฮีด 
อัร-รุบูบิยะฮฺ เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ และเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต 
สวนผูที่มองจากเบื้องลางขึ้นสูเบื้องบน หมายถึงมองถึงความเปนบาวที่
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จําตองปฏิบัติเคารพสักการะภักดีตออัลลอฮฺ ไดแบงเตาฮีดออกเปน 2 
ประเภท คือ เตาฮีด อิลมีย และ เตาฮีด อะมะลีย   

2. การใชสํานวนที่แตกตางกันในความหมายที่เหมือนกัน อาทิ  
อุละมาอสะลัฟบางทานใชคําวา  เตาฮีด รุบูบิยะฮฺ แตอีกทานหนึ่งใชคําวา 
เตาฮีด อัล-อิลมิ อัล-เคาะบะรีย ซึ่งทั้งสองประโยคนี้มีความหมายที่
เหมือนกัน  กลาวคือเตาฮีด อัล-อิลมิ อัล-เคาะบะรีย ก็คือเตาฮีด อัร-
รุบูบิยะฮฺ สวนสาเหตุที่เรียกช่ือของเตาฮีดประเภทนี้วาเตาฮีด อัล-อิลมิ 
อัล-เคาะบะรียเปนเพราะมันคือสิ่งที่เราจะตองเรียนรูเกี่ยวกับอัลลอฮฺโดย
อาศัยความรูที่มีอยูในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และดวยเหตุนี้เองจึงเรียก
เตาฮีดประเภทนี้อีกช่ือหนึ่งวาเตาฮีด อัล-อิลมิ อัล-เคาะบะรีย (al-
Tamimiy, 1995 : 39) 

อยางไรก็ตามทัศนะของอุละมาอสะลัฟทั้งสองทัศนะที่แตกตาง
กันนั้น เปนขอแตกตางในเรื่องของจํานวนเทานั้น  มิไดเปนการขัดแยง
ในทางความหมายแตอยางใด ทั้งนี้ถือไดวาทัศนะทั้งสองถูกตองตาม
หลักฐานที่ปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ซึ่งทัศนะแรกเปนทัศนะที่
นิยมใชในหมูบรรดาอุละมาอในยุคแรก (มุตะก็อดดิมีน ) และทัศนะที่
สองเปนทัศนะที่เปนที่รูจัก(มัชฮูร)ในหมูอุละมาอที่ใชแนวทางของสะลัฟ
ในการอธิบายหลักเตาฮีด (al-Tamimiy, 1995 : 37 ) 
 

4.2.2 ทัศนะของอุละมาอกลุมท่ีสองคืออุละมาออะฮฺลุลกะลาม  
 บรรดาอุละมาอกลุมที่สองนี้ ตางมีทัศนะที่เหมือนกับอุละมาอ
สะลัฟในเรื่องจํานวนแตจะแตกตางกันในเรื่องของความหมายและเนื้อหา 
กลาวคืออุละมาออะฮฺลุลกะลามไดแบงประเภทของเตาฮีดออกเปนดังนี้ 
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 1. อะชาอิเราะฮฺ1  ไดแบงเตาฮีดออกเปน 3 ประเภทเชนเดียวกัน
แตเนื้อหาไมเหมือนกัน คือ    เตาฮีดซาต  เตาฮีดอัฟอาล  และเตาฮีด
ศิฟาต 
 al-Shahirstaniy กลาววา : อัล-บารีย (หนึ่งในพระนาม
ของอัลลอฮฺ ) คือเปนซาต(องค)ที่ไมสามารถจะเปรียบเทียบหรือเทียบเทา
ได  เปนหนึ่งเดียวในซิฟาต(คุณลักษณะ)ที่ไมมีใครจะเหมือนได  และ
เปนหนึ่งเดียวในอัฟอาล(กิริยา)ที่ไมมีใครที่จะรวมเปนภาคีได ( al-
Shahristaniy, nd : 90 ) 
 2 .อัล-มาตูรีดียะฮฺ 2 ไดแบ ง เตาฮีดออกเปน  3   ประเภท
เหมือนกับอะชาอิเราะฮฺ 
  

4.2.3 ทัศนะของอุละมาอกลุมท่ีสามคืออุละมาออะหลุลบิดอะฮฺ   
 บรรดาอุละมาอกลุมที่สามนี้ คือกลุมอะฮฺลุลบิดอะฮฺที่แตกตาง
อยางสิ้นเชิงกับของอะฮฺลุสสุนนะฮฺและถือไดวาเปนกลุมที่อุตริส่ิงตางๆ

                                                 
1
 อะชาอิเราะฮฺ คือผูที่อางตัวเองวาเปนผูใชแนวความคิดของอิมาม อบุล หะสัน อัล-อัชอะรียใน
เรื่องของหลักอะกีดะฮฺและเตาฮีด  มีคุณลักษณะเดนคือการอิษบาต (ยืนยัน) ศิฟาตของอัลลอฮฺ 
เพียงบางสวน และตะอวีล (ตีความหมายใหเปนอยางอื่น) ในสวนที่เหลือ เปนตน 
2
 อัล-มาตูรีดียะฮฺ  คือหนึ่งในบรรดากลุมอะฮลุลกะลามที่ใชแนวความคิดของอบู มันศูรฺ อัล- มา
ตูรีดีย ในการอธิบายหลักเตาฮีด ลักษณะเดนของกลุมมาตูรีดียะฮฺคือการอิษบาต(ยืนยัน)
คุณลักษณะของอัลลอฮฺเพียงแค 8 ศิฟาตเทานั้น และความหมายของอีมานหรือศรัทธานั้นเพียง
แคนึกในใจก็เพียงพอแลวไมจําเปนตองมีการปฏิบัติ และอีมานไมมีข้ึนไมมีลง เปนตน  สวน
แนวคิดที่สอดคลองและเหมือนกับอะฮฺลุสสุนนะฮฺคือ 1) เก่ียวกับการจัดลําดับเคาะลีฟะฮฺ และ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางเศาะหาบะฮฺ 2) การกําหนดสภาวะของอัลลอฮฺ (เกาะดัรฺ) 3) และการ
ศรัทธาตอวันอะคีเราะฮ ฺ
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มากมายในศาสนา จนกระทั่งมีการกลาววากลุมอะฮฺลุลบิดอะฮฺ 4  กลุมที่
จะกลาวถึงตอไปนี้เปนกลุมแกนนําที่อุตริและบิดเบือน ซึ่งเปนผูนําแหง
ความมืดมนและหลงทางทั้งหลาย   

อยางไรก็ตามบางกลุมมีทัศนะที่เหมือนกับอุละมาอสะลัฟใน
เรื่องจํานวนแตจะแตกตางกันในเรื่องของความหมายและเนื้อหา และบาง
กลุมมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงไมวาจะเปนในเรื่องของจํานวนหรือ
ความหมาย   ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 

1 มุอฺตะซิละฮฺ1  ไดแบงเตาฮีดออกเปน 3 ประเภทเชนเดี่ยวกับ  
อุละมาอสะลัฟ  แตมีเนื้อหาที่แตกตางกัน คือ 1) อัลลอฮฺทรงไมซับซอน 
2) อัลลอฮฺทรงเปนมาตั้งแตเดิมไมมีสอง 3) อัลลอฮฺทรงเปนหนึ่งเดียวใน
เรื่องเก่ียวกับศิฟาตที่เหมาะสมกับพระองค (Qadi Abdul al-Jabbar, 
nd : 1/241) 

2.เคาะวาริจญ2 มีทัศนะที่เหมือนกับมุอฺตะซิละฮฺในเรื่องของ   
เตาฮีด (Abu Hasan al-Ashariy, 1995 :203 )  

3. ญะฮฺมิยะฮฺ3 ไมมีการแบงเตาฮีดแตอยางใด และถือวาการแบง
ประเภทของเตาฮีดออกเปน 3 ประเภทเสมือนกับอะกีดะฮฺของนัศรอนีย

                                                 
1
 มุอฺตะซิละฮฺ  คือกลุมที่ใชแนวความคดิของ วาศิล  อิบนุ  อฺะฏออ ในการอธิบายหลักอะกีดะฮ
และเตาฮีด มีคณุลกัษณะเดนคอืปฏิเสธศิฟาต ( คุณลักษณะ ) ของอัลลอฮฺ ผูกระทําบาปใหญ
มิใชมุอมินและมิใชกาฟรแตอยูระหวางสองสถานะ ฯลฯ 
2
 เคาะวาริจญ คือกลุมที่เช่ือวาการกระทําบาปนั้นกลายเปนผูปฏิเสธ(กาฟร) และอนญุาติใหออก
จากผูนําอิสลามได 
3
 ญะฮฺมิยะฮฺ คือกลุมหรือผูที่ใชแนวทางของ ญะฮัม  อิบนุ  ซอฟวาน ในการอธิบายหลักอะกีดะฮฺ
และเตาฮีด มีคุณลักษณะเดนคือปฏิเสธพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ทั้งหมด ฯลฯ 
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(คริสเตียน) ที่เรียกวา อัต-ตัษลีษ หมายถึง การเชื่อหรือศรัทธาวาเตาฮีด
มี  3 ประเภท  ความคิดนี้คือความคิดของญะฮฺมิยะฮฺรุนใหมลาสุดคือ 
หะสัน อิบนุ อะลี อัส-ส๊ักกอฟ1 (al-Abbad, 1997 :13 ) 
 
5.สาเหตุของความขัดแยงระหวางอุละมาอ สะลัฟ กับ        
อุละมาอ อะฮฺลุลกะลาม และอุละมาอ อะฮฺลุลบิดอะฮฺ ในการ
แบงประเภทของเตาฮีด 
 
 ความจริงแลวความขัดแยงในเรื่องดังกลาว ถือวาเปนความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นจากความไมเขาใจหรือทําเปนไมเขาใจในหลักฐานที่
ปรากฏอยูในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ  ซึ่งความจริงแลวเปนเรื่องของปลาย
เหตุ หากเราศึกษาอยางถี่ถวนแลว เราจะพบวาสาเหตุหลักที่แทจริงของ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางทั้งสองฝายมีตนเหตุที่สําคัญประการหนึ่ง
คือการใหความสําคัญที่แตกตางกันระหวางอุละมาอ สะลัฟ กับอุละมาอ
อะฮฺลุลกะลาม และอุละมาอ อะฮฺลุลบิดอะฮฺ ในเรื่องเก่ียวกับหลัก
พื้นฐานแหลงที่มาของหลักฐานหรือการอางอิง ซึ่งเปนที่รูจักในหมูบรรดา

                                                 
1
 อัส-สั๊กกอฟ ไดเขียนหนังสือ  ( al-Tandid  biman  Addada  al-Tawhid  Ibtal  uhawalah  al-Taslis  

Fi  al-Tawhid  Wal Aqidah al-Islamiyah )  โดยคัดคานและตอบโตการแบงประเภทของเตาฮีดของ
สะลัฟและถือวาเปนสิ่งที่อุตริข้ึนมาใหมโดยอิบนุ ตัยมิยะฮฺ  ซึ่งไมปรากฏหลักฐานจากอัลกุรอาน
และสุนนะฮฺ และไมเปนที่รูจักของบรรดาอุละมาออิสลาม ในเรื่องนี้ ศ.ดร.อับดุลรอซาก อัล-   
อับบาด ไดเขียนหนังสือช้ีแจงและตอบโตคําครหาของอัส-สั๊กกอฟในหนังสือของทานชื่อวา (al-
Qaul  al-Sadid  Fi al-Rad  Ala  Man Ankara  Taqksim  al-Tauhid) 
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นักวิชาการวา “มันฮัจญ อิสติดลาล” หมายถึงแนวทางในการอางอิง1  
ทั้งนี้เนื่องจากวาอุละมาอสะลัฟไดใหความสําคัญกับอัลกุรอานและ     
สุนนะฮฺมาเปนอันดับหนึ่งหรือทั้งสองเปนหลักพรอมกับความเขาใจของ 
อุละมาอในการอธิบายและทําความเขาใจ (al-Suwaiyan, 2001 : 21) 

ในขณะที่อุละมาออื่นๆไดใหความสําคัญกับเหตุผลหรือปญญา
มาเปนอันดับหนึ่งรองลงมาคืออัลกุรอานและสุนนะฮฺ กลาวคือหากมีขอ
ขัดแยงระหวางตัวบทไมวาจะเปนอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺกับปญญาหรือ
เหตุผลที่มีอยูจะตองนําเอาปญญาหรือเหตุผลมากอน 
 อยางไรก็ตามในเรื่องการแบงประเภทของเตาฮีดนี้ แตละกลุมได
ใชหลักฐานตางๆเพื่อยืนยันถึงความถูกตองของกลุมตัวเอง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

5.1.หลักฐานของกลุมอุละมาอ อะฮฺลุลกะลาม และ อุละมาอ   
อะฮฺลุลบิดอะฮฺ  
 เปนที่เขาใจกันวาอุละมาอ อะฮฺลุลกะลามและอุละมาอ อะฮฺลุล-
บิดอะฮฺไดใหความสําคัญกับเหตุผลและปญญาหรือการตีความเปนหลัก
รองลงมาคืออัลกุรอานและสุนนะฮฺ ดังนั้นจึงมิใชเรื่องแปลกสําหรับ
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวของอุละมาอ อะฮฺลุลกะลามและอะฮฺลุล
บิดอะฮฺที่จะไมคอยปรากฏหลักฐานจากอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺมากนัก 

                                                 
1
 เก่ียวกับเรื่องนี้มีวิทยานิพนธเลมหนึ่งที่ศึกษาโดยตรงถึงจุดยืนของพวกมุตะกัลลิมีนในการ
อางอิงเก่ียวกับอัลกุรอานและสุนนะฮ   ช่ือวา Muaqif al-Mutakalimin Min Istidlal  Bi  Nusus 
al-Kitab wa al-Sunnah  โดย  สุไลมาน  อิบนุ  ศอลิหฺ   อิบนุ อับดุลอาซิซ  อัลคิสนฺ 
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ในทางกลับกันจะเห็นไดวาหลักฐานตางๆที่นํามาเสนอนั้นก็ลวนแตวางอยู
บนพื้นฐานของปญญาและเหตุผลเปนหลักโดยมิไดใชอัลกุรอานและ   
สุนนะฮฺมาเปนเครื่องมือชี้นําหรือตรวจสอบแตอยางใด 
 อยางไรก็ตามอุละมาอ อะฮฺลุลกะลาม และอุละมาอ อะฮฺลุล-
บิดอะฮฺไดพยายามใชเหตุผลตางๆเพื่อนําเสนอถึงความถูกตองในการ
แบงประเภทของเตาฮีดหรือปฏิเสธการแบงประเภทของเตาฮีด ซึ่งพอจะ
สรุปไดดังนี้   
 1. การแบงประเภทของเตาฮีดออกเปน 3 ประเภท คือ เตาฮีด 
อัร-รุบูบิยะฮฺ เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ และเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต 
เปนเรื่องที่ไมปรากฏหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ  

2.การแบงประเภทของเตาฮีดทั้งสามประเภทไมเปนที่รูจักของ
เหลาบรรดาอุละมาอในอดีต  แตเปนสิ่งที่อุตริข้ึนมาโดย อิบนุ ตัยมิยะฮฺ 
ซึ่งเกิดขึ้นหลังศตววษที่ 8 แหงปฮิจเราะฮฺศักราช 
 3. เตาฮีด ศิฟาต คือเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ จึงไมจําเปนตองมี  
เตาฮีดที่ช่ือวาอัล-อุลูฮิยะฮฺอีกแลว ทั้งนี้เนื่องจากวาเตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ
นั้นอยูในความหมายของเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ 
 4 . การแบงประเภทของเตาฮีดเปนสิ่ งที่ ไม ถูกตอง  ทั้ งนี้
เนื่องจากวาหากเราเชื่อมั่นและศรัทธาวาอัลลอฮฺ  มีคุณลักษณะที่
มากมายอาจจะทําใหพระเจาเพิ่มขึ้นเปนอีกหลายองค 
 al-Lalakaeiy  ไดนําเสนอขอความที่มีการอางถึงคํากลาว
ของญะฮัม อิบนุ ศอฟวาน ผูนํากลุมญะฮฺมิยะฮฺ ที่ไดกลาวคําที่อันตราย
อยางมากวา “หากฉันกลาววา แทจริงสําหรับพระองคอัลลอฮฺน้ันมี     
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พระนาม 99 พระนาม แนนอน ฉันจะตองทําอิบาดะฮฺใหกับพระเจาถึง 99 
พระองค !!” (al-Lalakaeiy, 1999:1/240 ) 
 

5.2.หลักฐานของอุละมาอ สะลัฟ 
อุละมาอ สะลัฟไดใชหลักฐานจากอัลกุรอาน สุนนะฮฺ และความ

เขาใจของอุละมาอ มาเปนบรรทัดฐานสําคัญในการกําหนดหรือแบง
ประเภทของเตาฮีดออกเปน 2 หรือ 3 ประเภทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

5.2.1.หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 อัลกุรอานคือแหลงขอมูลหรือแหลงอางอิงอันดับแรกที่เกี่ยวกับ
เรื่องตางๆของอิสลามไมวาจะเปนเรื่องอะกีดะฮฺ  เตาฮีด ปรัชญา 
แนวความคิด กฎหมาย และอื่นๆโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ศรัทธาตออัลลอฮฺ  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชคัมภีรของพระองคมาเปน
บรรทัดฐานและเปนแหลงอางอิงอันดับแรก 

Ibn al-Qaiyim ไดกลาววา : “แทจริงในอัลกุรอานทั้งหมดนั้น
คือเตาฮีด” จากคํากลาวของ Ibn al-Qaiyim พอจะสรุปไดวา อัลกุรอาน
ทั้งหมดคือหลักฐานของการแบงประเภทของเตาฮีด เนื่องจากวาทานคือ
หนึ่งในบรรดาอุละมาอสะลัฟที่เห็นวาเตาฮีดนั้นแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือเตาฮีด ฟ อัล-มะอฺริฟะฮฺ วัลอิษบาต และเตาฮีด ฟ อัล-มัฏลับ วัล-
ก็อศด ( al-Tamimiy ,1999 : 39 ) 
 อยางไรก็ตาม หากเราอานอัลกุรอานจะพบวาในสูเราะฮฺ อัล-  
ฟาติหะฮฺ เพียงสูเราะฮฺเดียวก็บงบอกถึงเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ, เตาฮีด 
อัล-อุลูฮิยะฮฺ  และเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู
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ในสูเราะฮฺดังกลาวคือเนื้อหาของเตาฮีดทั้ง 3 ประเภทตามที่อุละมาอ 
สะลัฟไดแบงไว เชนเดียวกันในสูเราะฮฺอื่นๆ อาทิ สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ   
สูเราะฮฺ อัล-กาฟรูน  เปนตน     
 สวนการไดมาซึ่งหลักฐานจากอัลกุรอานนั้น บางทานอาจจะ
สงสัยและไมเขาใจ เนื่องจากวาไมมีตัวบทที่ปรากฏอยางชัดเจนและแจม
แจงใหเห็นแมแตอายะฮฺเดียว ซึ่งความจริงแลวการแบงประเภทของ   
เตาฮีดออกเปน 2 หรือ 3 นั้นไดมาซึ่งจากการอานหรือความเขาใจของ   
อุละมาอ โดยวิธีการที่เรียกวา “อัล-อิสติกรออ” หมายถึงการอานและการ
เขาใจโดยผานกระบวนการสังเคราะหจากเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยูใน      
อัลกุรอาน    
 al-Shangqitiy กลาววา : “แทจริงการอิสติกรออจากอัลกุรอาน
คือหลักฐานสําคัญในการแบงประเภทของเตาฮีดออกเปน 3 ประเภท ...”
(al-Shangqitiy, 2002 :3 / 414-410 ) 
 Bakar Abu Zid กลาววา : “เตาฮีดทั้ง 3 ประเภทนี้ไดมาจากการ
อิสติกรออของอุละมาอสะลัฟ ดังที่อิบนุ มันดะฮฺ และอิบนุ ญะรีรฺ อัต-
เฏาะบะรีย ไดช้ีใหเห็นไว ซึ่งอิบนุ ตัยมิยะฮฺ และอิบนุล ก็อยยิมตางก็
ยอมรับในเรื่องดังกลาว ก็เชนเดียวกับอาจารยของฉัน ชัยคฺ อัช-ชันกิฏีย   
มีความเห็นวาการแบงประเภทของเตาฮีดตามที่ไดกลาวมาไดมาจากการ 
อิสติกรออ ของอุละมาอจากหลักฐานอัลกุรอานและสุนนะฮฺ เชนเดียวกับ
ในวิชาภาษาอาหรับที่แบงคําออกเปนคํานาม คํากิริยา  และคําบุพบท  ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการอิสติกรออ” ( Bakar  Abu  Zaid  : 30 ) 
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5.2.2 หลักฐานจากสุนนะฮฺ 
 บรรดาอุละมาอ อะฮฺลุสสุนนะฮฺตางมีมติเปนเอกฉันทวาสุนนะฮฺ
หรืออัล-หะดีษคือแหลงที่มาอันดับสองของบทบัญญัติอิสลามรองลงมา
จากอัลกุรอานไมวาหะดีษนั้นจะจัดอยูในระดับมุตะวาติร1 หรืออาหาด 2  
ก็ตาม  สามารถนํามาปฏิบัติและนํามาใชเปนหลักฐานอางอิงไดอยาง
เต็มที่ไมวาจะเกี่ยวกับอะกีดะฮฺ  เตาฮีด  หรือเรื่องอื่นๆ  ซึ่งแตกตางจาก
กลุมอุละมาอ อะฮฺลุลกะลาม และอะฮฺลุลบิดอะฮฺที่ไมยอมรับหะดีษ
อาหาดในเรื่องที่เกี่ยวกับอะกดีะฮฺ  เตาฮีด  และอิบาดะฮฺ 3 
 หากเราไดศึกษาและคนควาในสุนนะฮฺหรือหะดีษของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เราจะพบวามีหะดีษมากมายที่กลาวถึง 
เตาฮีด ในลักษณะของคําพูด บทดุอาอ ซิกิรฺ อิบาดะฮฺ  และอื่นๆ อีก
มากมาย 

al-Turkiy  กลาววา “เราขอเปนสักสีพยานวา  แทจริงชีวิตของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  คือเตาฮีดที่บริสุทธิ์เพื่อองค
อัลลอฮฺเพียงองคเดียว อีมานของทานคือเตาฮีด การตั้งเจตนารมณของ
ทานคือเตาฮีด อิบาดะฮฺของทานคือเตาฮีด การงานของทานคือเตาฮีด  
และมารยาทของทานคือเตาฮีด” ( al-Turkiy,1993 : 21 ) และทานได

                                                 
1
 หะดีษมุตะวาติร หมายถึงหะดีษที่มาจากการรายงานของบุคคลเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนเรื่องยาก
ที่พวกเขากลาจะสมคบคิดโกหกกับหะดีษของทานนบี 
2
 หะดีษอาหาด หมายถึงหะดีษที่ไมสบประกอบเงื่อนไขของหะดีษมุตะวาติร 

3
 เก่ียวกับรายละเอียดในเรื่องนี้สามารถศึกษาและอานเพิ่มเติมไดจากหนังสือ  al-Sunnah  Wa  

Makanatuha  Fi  Tashria  al-Islamiyah   เขียนโดย  มุสตอฟา  อัส-สิบาอีย 
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นําเสนอหะดีษมากมายที่เกี่ยวกับเตาฮีด  เชนเดียวกันหากเรายอนกลับ
ไปดูงานเขียนของอุละมาอในอดีตที่นําหะดีษตางๆ มารวบรวมเปนตํารา  
อาทิ  อิมาม อัล-บุคอรียในหนังสือเศาะฮีฮฺของทาน  และบรรดาอุละมาอ
หะดีษอื่นอีกหลายทานที่ไดบันทึกหะดีษที่เกี่ยวกับเตาฮีดไวในตําราและมี
การตั้งชื่อบทในตําราดวยวา  “กิตาบ อัต-เตาฮีด”  บางทานไดรวบรวม
หะดีษที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺไวในตําราเลมเดียวกันอาทิ อิ
มาม อัล-บัยหะกียในหนังสือ  “อัล-อัสมาอ  วัศศิฟาต” และอิมาม อิบนุ 
คุซัยมะฮ ในหนังสือ “กิตาบ อัต-เตาฮีด” เปนตน  เพียงแคนี้ก็เพียงพอ
แลวที่จะกลาววามีหะดีษมากมายที่กลาวถึงเตาฮีด  เพื่อเปนตัวอยาง จึง
ขอนําเสนอหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยอิมาม อัล-บุคอรีย จากอิบนุ     
อับบาส เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดขอดุอาอใน
ชวงเวลากลางคืนวา : 

 ) )        تأَن ،دمالْح لَك ماَللَّه مٰ    نالس رو          نمِض واَْألراِْت وو
       ،داْحلَم لَكو ،ِهنِفي       موقَي تمٰ  أَناْتِ  السو        نمِض واَْألرو 

  ِهنِفي . . . ،             ، تنم آ  ِبك و  ، تلَمأَس  لَك  ملْلَّه علَيك     اَ و
   كَّلْتوالَ      . . . ت ِإهلَي تِإالَّ    ، أَن ِإلَه    تاه البخاري      رو  (   . . . ) )  أَن

  )7385  رقم:
ความวา : โอ อัลลอฮฺ มวลการสรรเสริญน้ันเปนสิทธิแหง
พระองค พระองคคือแสงสวางแกฟากฟา พ้ืนแผนดิน และ
ปวงสรรพส่ิงท่ีอาศัยอยูในน้ัน และมวลการสรรเสริญเปน
ของพระองค  พระองคคือผูพิทักษและปกปองฟากฟา 
แผนดิน และสรรพส่ิงท่ีอาศัยอยูในน้ัน .. . โอ อัลลอฮฺ 
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สําหรับพระองคเทาน้ันฉันยอมจํานน (ชีวิตของฉัน) ดวย
พระองคเทาน้ันท่ีฉันศรัทธา และแดพระองคเทาน้ันท่ีฉันขอ
มอบหมาย(การงานทุกอยาง )ของฉัน ... พระองคคือพระ
เจาของฉัน ไมมีพระเจาอ่ืนใดท่ีเทียงแทนอกจากพระองค ... 
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย หมายเลข 7385) 

 
 จากหะดีษขางตน จะเห็นไดวามีความหมายที่บงบอกถึงประเภท
ของเตาฮีดทั้ง  3 ประเภท ดังนี้ 
 1. เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ จะสังเกตไดจากความหมายที่วา “โอ 
อัลลอฮฺ พระองคคือแสงสวาง ... พระองคคือผูพิทักษและปกปอง ...” 
ตรงนี้เองที่บงบอกถงึความเปนพระเจาผูทรงสรางของอัลลอฮฺซึ่งหมายถึง
ความเปนรุบูบิยะฮฺของอัลลอฮฺ  
 2. เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ  จะสังเกตไดจากความหมายที่วา 
“สําหรับพระองคเทานั้นฉันยอมจํานน(ชีวิตของฉัน) ดวยพระองคเทานั้น
ที่ฉันศรัทธา  และแดพระองคเทานั้นที่ฉันขอมอบหมาย (การงานทุก
อยาง) ของฉัน” นี่คือสิ่งที่บงบอกถึงความเปนพระเจาที่เทียงแทที่ควรแก
การสักการะและเคารพภักดี ซึ่งหมายถึงความเปนอุลูฮิยะฮฺของอัลลอฮฺ
เพียงองคเดียว  
 3. เตาฮีดอัล-อัสมาอ วัศศิฟาต จะสังเกตไดจากคําขอดุอาอของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่วา “โอ อัลลอฮฺ” ซึ่งคําวา  
อัลลอฮฺ เปนหนึ่งในพระนามของอัลลอฮฺ เชนเดียวกับคําวา อัล-ก็อยยูม 
เปนอีกหนึ่ งในพระนามของอัลลอฮฺซึ่ งพระนามและคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺนี้เองเปนแหลงที่มาของเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต 
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6.ประเภทของเตาฮีด 
 
 หลังจากที่ไดนําเสนอที่มาและที่ไปของการแบงประเภทของ   
เตาฮีด และทัศนะตางๆของอุละมาอเก่ียวกับการแบงประเภทของเตาฮีด
พรอมกับหลักฐานของทุกฝายแลว   ตอไปนี้คือเนื้อหาที่แทจริงและ
รายละเอียดตางๆที่เกี่ยวกับประเภทของเตาฮีดทั้งสาม คือ เตาฮีด อัร-
รุบูบิยะฮฺ, เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ  และเตาฮีด อัล-อัสมาอ  วัศศิฟาต ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

6.1. เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ 
 เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺคือหนึ่งในสามประเภทของเตาฮีดที่มี
ความสําคัญ   จะเห็นไดว า เตาฮีดประเภทนี้อุละมาอทุกกลุมให
ความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่สองและสาม(อุละมาอ อะฮฺลุล-  
กะลาม และอุละมาอ อะฮฺลุลบิดอะฮฺ) เพราะเชื่อวาเตาฮีดประเภทนี้(อัร-
รุบูบิยะฮฺ) คือแกนแทของบรรดาเตาฮีด (Ibn Abil Aiz, 1988:79) มี
รายงานจากอุละมาอ อะชาอิเราะฮเลาจากอบุล หะสัน อัล-อัชอะรีย วา
ทาน อบุล หะสันไดกลาววา ส่ิงที่จําเปนที่สุดสําหรับมุกัลลัฟ(ผูบรรลุ  
ศาสนภาวะ)คืออัล-มะอฺริฟะฮฺ1 (การรูจัก ) (Khalil  Muhammad  Nur, 
1995 : 314 ) 

                                                 
1
 อัล-มะริฟะฮฺ  ในความหมายของอะชาอิเราะฮฺคือการรูวาอัลลอฮฺ มีจริงและพระองคเทานั้นคือ
พระเจาผูทรงสราง  ซึ่งตรงกับเตาฮีด รุบูบิยะฮฺ ของสะลัฟ  ถึงแมจะแตกตางในเรื่องปลีกยอย
บางอยางก็ตาม 
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 al-Baqillaniy กลาววา : ส่ิงแรกที่เปนฟรฎ(วาญิบ)สําหรับปวง
บาวของพระองคคือการมองหรือการรูจักหลักฐานตางๆที่บงบอกถึง
ความเปนพระเจาของอัลลอฮฺ สวนฟรฎ(วาญิบ)ที่รองลงมาคือการศรัทธา
และยอมรับตอคัมภีรตางๆของพระองคและศาสนทูตของพระองค (al-
Baqillaniy,1986 :33 ) 
 อยางไรก็ตามหากจะเปรียบเทียบระหวางเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ
ของอุละมาอสะลัฟจะเทากับเตาฮีด อัล-อัฟอาลของอุละมาอ อะฮฺลุล- 
กะลามเพราะไปในทิศทางเดียวกัน  ถึงแมจะมีขอแตกตางกันใน
รายละเอียดบางเรื่องอาทิความหมายของคําวา  อัร-ร็อบ  หรือ อัล-อลิาฮ ฺ 
เปนตน 
  

6.1.1. ความหมายของ อัร-ร็อบ 
  
 al-Asbahaniy กลาววา : คําวา : بر  (ร็อบ)เปน มัศดัรฺ (อาการ
นาม) ที่มีความหมายเทากับอิสมุลฟาอิล (เปนประธาน) ซึ่งหมายถึงพระ
ผูเปนเจานั่นเอง (al-Asbahani,1992 : 336 ) 

al-Anbariy  กลาววา :  คําวา :    بر (ร็อบ)สามารถแบง
ความหมายออกเปน 3  ประการคือ 

 1. หมายถึงผูครอบครองหรือ (อัล-มาลิก)  املالك     
เจาของ 

لسيد املطاع    ا    .2  (อัส-สัยยิด อัล-มุฏออฺ) หมายถึง
เจาของที่ตองเชื่อฟง 
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 3.  หมายถึงผูดูแลแกไข (Khalil (อัล-มุศลิหฺ)   حاملصل  
Muhammad Nur,1995:215) 
al-Makriziy ไดนิยามความหมายของคําวา ร็อบ วา คือผูทรง

สรางบาวของพระองค ผูทรงใหการเลี้ยงดูอบรมและประทานสิ่งดีๆ 
ตางๆ ใหแกพวกทานทั้งหลาย ไมวาการสรางหรือการประทานสิ่งยังชีพ  
หรือการใหหลุดและรอดพนจากภัยตางๆ และการประทานสิ่งดีๆ ทั้งโลก
นี้และโลกหนา (Al-Makriziy,1405:31)   
 

6.1.2 ความหมายของเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ 
 
บรรดาอุละมาอสะลัฟไดใหความหมายหรือคํานิยามของ     

เตาฮีดรุบูบิยะฮฺไวมากพอสมควร  แตกตางกันไปตามสํานวนของแตละ
ทาน  แตถึงอยางไรก็ตามทั้งหมดก็วางอยูบนพื้นฐานอันเดียวกัน
ความหมายและเปาหมายเดียวกันคือการสรางเอกภาพตออัลลอฮฺ ใน
ดานที่เกี่ยวกับความเปนพระเจาผูทรงสราง  ผูทรงกําหนดและผูทรง
บริหารทุกกิจการ   
  

Ibn  Abil  Aiz  ไดนิยามความหมายของเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ 
วา คือการยอมรับวาอัลลอฮฺคือผูทรงสรางทุกสรรพส่ิงและแทจริง
พระองคคือผูทรงสร าง เพียงองค เดียวไมมีสองที่ เสมือนหรือมี
ความสามารถเหมือนพระองคไมวาจะเปนคุณลักษณะและพระนามของ
พระองค (Ibn Abil Aiz, 1988:79)   
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al-Hakamiy ไดนิยามความหมายของเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ วา
หมายถึง การยอมรับอยางแนวแนวาพระองคคือพระผูเปนเจา ผูทรง
อภิบาลทุกส่ิงทุกอยาง พระองคคือผูทรงสราง พระองคคือผูใหกําเนิด
ชีวิตและผูใหเสียชีวิต พระองคคือผูประทานสิ่งยังชีพ โดยไมมีการตั้ง
ภาคีใดๆ ในการเปนพระเจาของพระองค ไมมีส่ิงที่พึ่งใดๆนอกจาก
พระองค  ไมมีใครสามารถกีดกันความประสงคของพระองค  ไมมีใคร
สามารถติเตียนการบัญชาการของพระองค ไมมีใครสามารถเปรียบเทียบ
หรือเทียบเทากับพระองค  และจะไมมีใครที่ขัดแยงกับความเปนพระ
เจาของพระองค ( al-Hakamiy , nd  : 55 ) 
 Ibn Usaimin ไดนิยามความหมายของเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ วา 
คือการแสดงเอกภาพตอเอกองคอัลลอฮฺ ในแงของการเปนผูทรงสราง 
เปนผูทรงครอบครอง และเปนผูทรงบริหาร (Ibn  Usaimin, 1999 : 1/9-
10 ) 
 จากการนิยามความหมายเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ ของอุละมาอ 
สะลัฟขางตน พอจะสรุปความหมายของเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺไดวา 
หมายถึงการเช่ือมั่นศรัทธาในเอกภาพขององคอัลลอฮฺในดานที่เกี่ยวกับ
การปกครอง การบริหารงานและการจัดการของอัลลอฮฺในฐานะพระเจาผู
ทรงสราง โดยไมมีผูใดสามารถจะเทียบเทากับพระองคไดหรือรวมภาคี
กับพระองค   
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6.1.3 ช่ือของเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ 
 

 เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺมีช่ือที่หลากลาย (al-Hamad,1997:91) แต
ช่ือทั้งหมดก็อยูในความหมายเดียวกันคือการสรางเอกภาพตออัลลอฮฺ 
(al-Tamimiy, 1999 : 38-39) ดังนี้ 

1. เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ        )توحيد الربوبية(  
2. อัต-เตาฮีด อัล-อิลมีย     )التوحيد العلمي(  
3. อัต-เตาฮีด อัล-เคาะบะรีย   )التوحيد اخلربي(    
4. เตาฮีด อัล-มะอฺริฟะฮฺ วัลอิษบาต )توحيد املعرفة واإلثبات(  
5. อัต-เตาฮีด อัล-อิอฺติกอดีย )التوحيد االعتقادي(  

 
6.1.4 หลักฐานของเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ 

 มีตัวบทมากมายจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่กลาวถึงเตาฮีด อัร-
รุบูบิยะฮฺ แตทั้งนี้ก็ใชวาเปนในลักษณะของมันฏก(ชัดเจนในตัวบท) แต
เปนในลักษณะของมัฟฮูม(ความเขาใจจากตัวบท) โดยผานกระบวนการ
และวิธีการที่เรียกวา  อัล-อิสติกรออ    
 

1.หลักฐานจากอัลกุรอาน 
หากเราไดศึกษาอัลกุรอานจะพบวามีอายะฮฺอัลกุรอานที่มี

ความหมายหรือบงบอกถึงเตาฮีด รุบูบิยะฮฺมากมาย พอจะสรุปได
ดังตอไปนี้   
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1. สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ1 อัลลอฮฺไดตรัสวา : 
 ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9$#  ∩⊄∪  

  )2: سورة الفاحتة (
ความวา : การสรรเสริญท้ังหลายน้ัน เปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผู
เปนเจาแหงสากลโลก 

  
Al-Sadiy กลาววา : สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ แมจะเปนสูเราะฮฺ

ส้ันๆ แตก็ครอบคลุมเตาฮีดทั้ง 3 ประเภทคือเตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ จาก
โองการที่วา ((      ناملََِيالع بر   )) ความวา : “ผูเปนพระเจาแหงสากลโลก” 
และ    เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ คือการแสดงเอกภาพตออัลลอฮฺดวยกับ
การทํา     อิบาดะฮฺจากคําที่วา (( اهللا )) และโองการที่วา (( ِإياك  نعبد  ))  
ความวา : “เฉพาะพระองคเทานั้นที่พวกขาพระองคเคารพอิบาดะฮฺ”  
และเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต คือการยืนยัน ( อิษบาต ) คุณลักษณะ
ที่สมบูรณสําหรับอัลลอฮฺที่พระองคไดตรัสไวในอัลกุรอานและสิ่งที่ทาน 
นบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวในหะดีษของทาน โดยไม
เปลี่ยนแปลงหรือเปรียบเทียบหรือเสมือนกับสิ่ งใดๆ   ซึ่ งคํ าว า  
(( دمحلْاَ )) เปนหลักฐานที่บงบอกถึงเตาฮีด อัล-อัสมาอ  วัศศิฟาต  ดังที่
ไดกลาวมาขางตน  ( Al-Sadiy, 2002 : 39-40 )  

                                                 
1
 อัล-ฟาติหะฮฺ  คือหนึ่งในจํานวนชื่อของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ  ซึ่งมีมากกวา  20 ช่ือ อาทิ อุมมุล
กิตาบ, อุมมุล กุรอาน, อัส-สับอุล มะษานีย, อัศ-ศอลาต, อัล-หัมด, อัล-กันซ  เปนตน (Ismail  
Lutfiy, 1998 : 10 ) 
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2.สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ  อัลลอฮฺไดตรัสวา  

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9$# (#ρ ß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n= s{ t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% 

öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? ∩⊄⊇∪   “Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3s9 uÚö‘ F{$# $ V©≡tÏù u™!$ yϑ ¡¡9$#uρ 

[™!$ oΨ Î/ tΑt“Ρr&uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ yl t÷z r'sù ⎯Ïµ Î/ z⎯ÏΒ ÏN≡t yϑ ¨V9$# $ ]% ø—Í‘ 

öΝä3©9 ( Ÿξ sù (#θ è= yèøgrB ¬! #YŠ# y‰Ρr& öΝçFΡr&uρ šχθßϑ n= ÷è s? ∩⊄⊄∪      
  )22-21: لبقرة اسورة (

ความวา  : มนุษยเอย จงเคารพอิบาดะฮฺ พระผูเปนเจาของ
พวกเจาท่ีทรงบังเกิดพวกเจา และบรรดาผูท่ีมากอนเจาเถิด 
เพ่ือพวกเจาจะยําเกรง คือผูทรงใหแผนดินเปนท่ีนอน และ
ฟาเปนอาคารแกพวกเจา และทรงใหนํ้าหล่ังลงมาจากฟากฟา 
แลวไดทรงบรรดาใหผลไมออกมาเน่ืองดวยนํ้าน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือ
เปนปจจัยยังชีพแกพวกเจา ดังน้ันพวกเจาจงอยาใหมีผูเทา
เทียมใดๆขึ้น สําหรับอัลลอฮฺ โดยท่ีพวกเจาก็รูกันอยู 

  
นอกจากสูเราะฮฺทั้งสองนี้แลวยังมีสูเราะฮฺอื่นๆอีกมากมายที่

กลาวถึงเตาฮีดรุบูบิยะฮฺแตไมไดนําเสนอ  ณ ที่นี้ 
 

2.หลักฐานจากสุนนะฮฺ 
 จากอิบนุ อับบาส  เลาวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไววา : 
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 ) )     الْح لَك ماَللَّه   تأَن ،دمٰ    مالس رون           نمِض واَْألراِْت وو
واِْت واَْألرِض ومن          ِفيِهن، ولَك اْحلَمد، أَنت قَيوم السمٰ              

  ِهنِفي . . . ،                 كلَيع و  ، تنم آ  ِبك و  ، تلَمأَس  لَك  ملْلَّه اَ
   كَّلْتوالَ      . . . ت ِإهلَي تِإالَّ    ، أَن أَ  ِإلَه   ترواه البخاري        ( . . . ) )   ن

  )7385  رقم:
   

ความวา : โอ อัลลอฮฺ มวลการสรรเสริญน้ันเปนสิทธิแหง
พระองค พระองคคือแสงสวางแกฟากฟา พ้ืนแผนดิน และ
ปวงสรรพส่ิงท่ีอาศัยอยูในน้ัน และมวลการสรรเสริญเปน
ของพระองค  พระองคคือผูพิทักษและปกปองฟากฟา 
แผนดิน และสรรพส่ิงท่ีอาศัยอยูในน้ัน .. . โอ อัลลอฮฺ 
สําหรับพระองคเทาน้ันฉันยอมจํานน (ชีวิตของฉัน) ดวย
พระองคเทาน้ันท่ีฉันศรัทธา และแดพระองคเทาน้ันท่ีฉันขอ
มอบหมาย(การงานทุกอยาง )ของฉัน ... พระองคคือพระ
เจาของฉัน ไมมีพระเจาอ่ืนใดท่ีเทียงแทนอกจากพระองค ... 
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย หมายเลข 7385) 

 
จากหะดีษขางตนพอจะสรุปและสังเกตไดจากความหมายที่วา 

“โอ อัลลอฮฺ พระองคคือแสงสวาง ... พระองคคือผูพิทักษปกปอง” ตรงนี้
เองที่บงบอกถึงความเปนพระเจาผูทรงสรางของอัลลอฮฺซึ่งหมายถึงความ
เปนรุบูบิยะฮฺของอัลลอฮฺที่เรียกกันวา เตาฮีด รุบูบิยะฮฺ  
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6.2 เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ 
 เตาฮีด อุลูฮิยะฮฺคือเตาฮีดประเภทที่สองจากเตาฮีดทั้งสาม
ประเภท  เตาฮีด อุลูฮิยะฮฺมีความสําคัญอยางมากหากจะเปรียบเทียบกับ
เตาฮีดทั้งสามประเภท ดวยเหตุนี้เองบรรดาศาสนทูตตางถูกสงมายังโลก
นี้เพื่อเชิญชวนมวลมนุษยทําการเคารพภักดีตออัลลอฮฺเพียงองคเดียว 
ซึ่งหมายถึงอุลูฮิยะฮฺของอัลลอฮฺเพียงองคเดียว นอกจากนี้แลวเตาฮีด
ประเภทนี้ยังเปนเตาฮีดเดียวที่เปนขอแตกตางระหวางมุอมินกับมุชริกีน 
(al-Hammad , 1997 : 2 )   

ทั้งนี้เนื่องจากวาบรรดามุชริกีนในสมัยของทานนบีนั้นตางก็
ยอมรับในความเปนรุบูบิยะฮฺของอัลลอฮฺ แตพวกเขากลับไมเคารพภักดี
ตออัลลอฮฺดวยความบริสุทธิ์ใจ หากแตพวกเขาไดตั้งภาคีกับพระองค
ดวยการบูชาสิ่งอื่นพรอมๆกับพระองค 
 Ibn Taimiyah ไดกลาวถึงความสําคัญของเตาฮีดประเภทนี้วา :
ทั้งนี้เนื่องจากวาการทําอิบาดะฮฺตอเอกองคอัลลอฮฺ คือเปาหมายอันสูงสุด  
ซึ่งเปนสิ่งที่รักและโปรดปรานยิ่งสําหรับพระองค และจะเปนที่ยอมรับ
จากพระองค ซึ่งเปนเปาหมายและความประสงคของพระองคที่ทรง
สรางสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ ( Ibn Taimiyah , nd : 39-40 ) ดังที่
พระองคไดตรัสวา : 

 $ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪     

)سوِراْذََّ الةُر56 : ِتاْي(  
ความวา : และขามิไดสรางญินและมนษุยเพ่ืออ่ืนใด  เวนแต
เพ่ือเคารพภักดีตอขา 
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สวนอุละมาอ อะฮฺลุลกะลาม และอุละมาอ อะฮฺลุลบิดอะฮฺมิได

ใหความสําคัญกับเตาฮีดประเภทนี้มากนัก  หากแตพวกเขาถือวาเตาฮีด
อุลูฮิยะฮฺของสะลัฟคือเตาฮีดอัล-อัฟอาลนั่นเอง (al-Sulamiy, 2001:123 ) 

 
6.2.1 ความหมายของเตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ 

 บรรดาอุละมาอ สะลัฟไดนิยามหรือใหความหมายของเตาฮีด 
อัล-อุลูฮิยะฮฺ  ดังนี้ 
 al-Sadiy ไดนิยามเตาฮีดอุลูฮิยะฮฺวา : “คือการสรางเอกภาพ
ตออัลลอฮฺ(การแสดงความเปนเอกะของอัลลอฮฺ)ดวยการทําอิบาดะฮฺตอ
พระองคผูเดียว”  (Al-Sadiy, 2002 :40) เชนเดียวกับ  Ibn Usaimin ทีไ่ด
นิยามเตาฮีดอุลูฮิยะฮฺเหมือนกับ Al-Sadiy  (Ibn Usaimin, 1999 : 1 /14) 

al-Hakamiy ไดนิยามเตาฮีดอุลูฮิยะฮฺวา “คือการสรางเอกภาพ
ตออัลลอฮฺ(การแสดงความเปนเอกะของอัลลอฮฺ)ดวยกับการทําอิบาดะฮฺ
และดวยเหตุนี้เองจึงเรียกอีกช่ือหนึ่งวาเตาฮีดอิบาดะฮฺ ” (al-Hakamiy, 
nd : 51) 

 
 
6.2.2 ช่ือของเตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ  

 เตาฮีด อัล-อุลุฮิยะฮฺมีช่ือหลากลาย  ( al-Hamd,1997:111) 
ไดแก 

1. เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ         )توحيد األلوهية(
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2. เตาฮีด อัล-อิบาดะฮฺ    )توحيد العبادة(          
3. เตาฮีด อัล-อิรอดะฮฺ     )توحيد اإلرادة(       
4. เตาฮีด อัล-กอศด   )توحيد القصد(           
5. เตาฮีด อัฏ-เฏาะละบีย      )توحيد الطليب(  
6.เตาฮีด อัล-ฟอฺลีย          )توحيد الفعلي(         
7.เตาฮีด อัล-อะมัล  )توحيد العمل(               

 
6.2.3 หลักฐานของเตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ 

 
1.หลักฐานจากอัลกุรอาน 

 1. ในสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺไดตรัสวา  
 x‚$ −ƒÎ) ß‰ç7÷è tΡ y‚$ −ƒÎ)uρ Ú⎥⎫Ïè tG ó¡nΣ ∩∈∪    

  )5:سورة الفاحتة (
 ความวา : เฉพาะพระองคเทาน้ันท่ีพวกขาพระองคเคารพ  
อิบาดะฮฺ  และเฉพาะพระองคเทาน้ันท่ีขาพระองคขอความ
ชวยเหลือ   

 
al-Sadiy  ไดกลาววา : “และเตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺคือการสราง

เอกภาพตออัลลอฮดวยกับการทําอิบาดะฮฺ จากคําที่วา ((  اهللا)) และ       
อัลกุรอานที่วา (( ความวา :  “เฉพาะพระองคเทานั้นที่พวก  ((  دبع ناكيِإ
ขาพระองคเคารพอิบาดะฮฺ” ( al-Sadiy,2002 : 40 ) และมีอายะฮฺ       
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อัลกุรอานอีกมากมายที่กลาวถึงเตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺหรือการแสดงความ
เปนเอกะของอัลลอฮฺดวยการอิบาดะฮฺตอพระองคเพียงผูเดียว 
 

2.หลักฐานจากสุนนะฮฺ 
จากอิบนุ  มัสอูด เลาวา : ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  กลาววา : 
))من ماتو هوي دعِمو ند ِن اِهللاِنو اًدد لَخالن ار((   

   )6683: رواه البخاري (
   

ความวา   : “ผูใดท่ีเสียชีวิตในขณะท่ีเขาขอวิงวอนตอส่ิงอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากอัลลอฮฺดวยการต้ังภาคี  เขาจะตองตกนรก ”  

 
 จากหะดีษขางตน อับดุลเราะหมาน อิบนุ หะสัน อิบนุ มุหัมมัด 
อิบนุ อับดุลวะฮฺฮาบ ไดอธิบายเพิ่มเติ่มวา คือผูที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺใน
เรื่องของอิบาดะฮฺ...เขาจะตกนรก (Abd. al-Rahman Ibn  Hasan , 
2003 : 103-104  ) หะดีษดังกลาวยังเปนหลักฐานสําคัญอีกเชนเดี่ยวกันที่
บงบอกถึงเตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ ซึ่งเปนที่รู กันวาอิบาดะฮฺคือหนึ่งใน
ความหมายของเตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ และเปนหนึ่งในชื่อของมัน 
  

6.2.4 ความหมายของอิบาดะฮฺ 
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวกับเตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺคือ

ความหมายของอิบาดะฮฺ ทั้งนี้ เนื่องจากวาเตาฮีดประเภทนี้มีความ
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เกี่ ยวของโดยตรงกับอิบาดะฮฺ  จะเห็นไดหนึ่ ง ในชื่ อของเตาฮีด 
อัล-อุลูฮิยะฮฺ คือเตาฮีด อัล-อิบาดะฮฺ   
 อิบาดะฮฺ  ในทางภาษาหมายถึง การออมนอมถอมตนหรือ
การฏออัต( Al-Raziy ,1989 : 359 )  สวนในทางวิชาการอุละมาอไดให
ความหมายดังนี้ 
 Ibn Taimiyah ไดใหความหมายของอิบาดะฮฺวา “คือคํานามที่
รวบรวมทุกส่ิงทุกอยางที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานและยอมรับจากคําพูด
และการกระทําทั้งภายใน(ไมเปดเผย)และภายนอก(เปดเผย)” (Ibn 
Taimiyah, nd :38 ) 
 Ibn  al-Qaiyim ไดอธิบายความหมายของอิบาดะฮฺเพิ่มเติมวา 
“คือความสมบูรณของความรักที่มีตออัลลอฮฺพรอมกับความสมบูรณใน
การออมนอมถอมตนตออัลลอฮฺ”( Ibn al-Qaiyim,nd : 32 )   
 จากความหมายขางตนพอจะสรุปไดวา อิบาดะฮฺหมายถึงการ
งานทุกอยางที่อัลลอฮฺ ทรงยอมรับไมวาจะเปนทั้งภายในและภายนอก 
หรือทั้งที่เปดเผยและไมเปดเผย  ซึ่งจะไมถือวาเปนอิบาดะฮฺที่แทจริง
หากปราศจากความรักและออมนอมถอมตนตออัลลอฮฺ  
 

6.3 เตาฮีด อัล-อัสมาอ  วัศศิฟาต 
 เตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาตเปนเตาฮีดที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง  
เนื่องจากวากลุมตางๆที่หลงผิดก็มีสาเหตุประการหนึ่งมาจากความไม
เขาใจในเรื่องของเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต จะเห็นไดจากกลุม       
อะชาอิเราะฮฺที่ยืนยันศิฟาต(คุณลักษณะ)ของอัลลอฮฺเพียงไมก่ีศิฟาต 
ทั้งๆ ที่ศิฟาตของอัลลฮฮฺนั้นมีมากมาย เชนเดียวกับกลุมมุอฺตะซิละฮฺที่
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ปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺอยางสิ้นเชิง เชนเดียวกับกลุมญะฮฺมิยะฮฺ
ที่ปฏิเสธพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยอางวาหากเราอิษบาต
(ยืนยัน)ในบรรดาพระนามของอัลลอฮฺที่มีอยูทั้งหมดจะกลายเปน
วาอัลลอฮฺนั้นมีหลายองค 
 

6.3.1 ความหมายของเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต  
 เตาฮีด อัล-อัสมาอ  วัศศิฟาต หมายถึงการศรัทธาตอเอกองค
อัลลอฮฺ ในเรื่องศิฟาต(คุณลักษณะ) ที่พระองคไดกลาวไวในอัลกุรอาน
และที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวในหะดีษ ทั้ง
พระนามและคุณลักษณะของพระองค โดยการเชื่อและศรัทธาตาม
แนวทางที่พระองคไดกลาวไว ( Al-Hakamiy , nd : 56 ) 

al-Tamimiy ไดนิยามเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาตวา “คือการ
ใหเอกภาพตออัลลอฮฺ(การแสดงถึงความเปนเอกะของพระองค) ดวย
พระนามที่ดีเลิศและคุณลักษณะที่สูงสงของพระองคตามที่มีอยูใน     
อัลกุรอานและสุนนะฮฺ ศรัทธาในความหมายและเนื้อหาของทั้งสอง 
ตลอดจนหุกมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทั้งสอง” ( al-Tamimiy,1999 : 29 ) 
 จากความหมายที่ไดนําเสนอขางตนพอจะสรุปไดวา เตาฮีด อัล-
อัสมาอ วัศศิฟาต หมายถึง การศรัทธาในเอกภาพของอัลลอฮฺในเรื่องที่
เกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของพระองคดังที่พระองคไดกลาวไว
ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ซึ่งเขาใจงาย ไมสลับซับซอน ไมมีขอสงสัย
แคลงใจแตอยางใด เชื่อและศรัทธาตามที่อัลกุรอานและสุนนะฮฺได
กําหนดไวทุกประการพรอมกับปฏิเสธพระนามหรือคุณลักษณะตางๆ
ที่อัลลอฮฺและทานรอซูลไดปฏิเสธ สวนพระนามและคุณลักษณะที่ไม
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ปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮฺนั้น ใหปลอยไปโดยไมแสดงการยืนยัน
หรือปฏิเสธใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องดวยขาดหลักฐานที่จะใชอาง 
 

6.3.2 ช่ือของเตาฮีด อัล-อัสมาอ  วัศศิฟาต 
 เตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต มีช่ือที่หลากลายเชนเดียวกัน (al-
Tamimiy,1999 : 38-40 ) ดังนี้ 

1.เตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต  )توحيد األمساء والصفات    (  
2.เตาฮีด อัล-อิลมีย อัล-เคาะบะรีย  ) توحيد العلمي اخلربي(  
3.เตาฮีด อัล-มะอฺริฟะฮฺ วัลอิสบาต   )توحيد املعرفة واإلثبات(  
4.เตาฮีด อัส-สิยาดะฮฺ    ) توحيد السيادة(  

 
6.3.3 หลักฐานของเตาฮีด อัล-อัสมาอ  วัศศิฟาต 

 
1.หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 ดังที่กลาวมาแลวขางตนวาในสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺเพียงสูเราะฮฺ

เดียวก็รวบรวมเตาฮีดทั้ง 3 ประเภท สวนอายะฮฺที่เกี่ยวกับเตาฮีด อัล-
อัสมาอ วัศศิฟาต คือ ((   حِ الرمي   ความวา : “ผูทรงกรุณาปรานี  ((الرحمنِ    
ผูทรงเมตตายิ่งเสมอ”   
 Al-Sadiy กลาววา : “จงทราบเถิดวา แทจริง หนึ่งในกฎเกณฑที่
เปนมติเห็นพองตองกันระหวางอุละมาอและบรรดาผูนําแนวทางสะลัฟ
ทั้งหลายคือการศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ และตอ
หุกมตางๆที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของพระองค อาทิ การศรัทธาวา
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พระองคนั้นทรงเปนผูที่มีคุณลักษณะดังพระนามของพระองคเชน อัร-
เราะหมาน และ อัร-เราะหหีม (คือทรงเมตตาปรานีย่ิง)...เชนเดียวกันกับ
พระนามอื่นๆของพระองค” (Al-Sadiy,2002 : 39 ) 
 
 อัลลอฮฺ ไดตรัสไววา :  

 ¬!uρ â™!$ oÿ ôœ F{$# 4© o_ ó¡çt ø: $# çνθãã ÷Š$$ sù $ pκÍ5 (   

)سوَأل اْةُرع180 : ِفاْر(  
ความวา  : และอัลลอฮฺน้ันมีบรรดาพระนามอันสวยงาม 
ดังน้ันพวกเจาจงเรียกหาวิงวอนขอความชวยเหลือตอ
พระองคดวยพระนามเหลาน้ัน 

  
อัลลอฮฺไดตรัสวา : 

  È≅ è% (#θ ãã ÷Š$# ©!$# Íρ r& (#θãã ÷Š$# z⎯≈ uΗ ÷q§9$# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ããô‰s? ã& s#sù â™!$ yϑ ó™ F{$# 

4© o_ ó¡çt ø: $# 4  )سواِإلةُر س110 : اِءر(  
ความวา  : จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)พวกทานจงเรียกอัลลอฮฺ
หรือจงเรียก อัร-เราะหมาน เถิด อันใดก็ตามท่ีเจาเรียก 
สําหรับพระองคน้ันคือพระนามอันสวยงามยิ่ง 

 
2.หลักฐานจากสุนนะฮฺ 

 อิมาม อัล-บุคอรียไดบันทึกหะดีษที่รายงานโดยญะรีรฺ อิบนุ  
อับดุลลอฮฺ เลาวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 
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   )7376 :رواه البخاري ( ))اسم النح ير الَّنم اُهللا مح يرالَ((
ความวา : อัลลอฮฺจะไมทรงเมตตากับบรรดาผูท่ีไมเมตตา
มวลมนุษย   

 
จากหะดีษขางตน  อิบนุ บัฏฏอล  กลาววา  : อิมาม อัล-บุคอรีย

นําเอาหะดีษนี้ในเรื่องดังกลาวเพื่อจะยืนยัน(อิษบาต) คุณลักษณะ
(ศิฟาต)ของอัลลอฮฺที่เรียกวา อัร-เราะหมะฮฺ (ความเมตตา) ซึ่งเปนหนึ่ง
ในบรรดาคุณลักษณะ(ศิฟาต)ของอัลลอฮฺ  ... ( Ibn Hajar.nd : 13/358 )  
 

6.3.4  แนวทางของ อุละมาอ สะลัฟ เก่ียวกับเตาฮีด อัล-อัสมาอ 
วัศศิฟาต 
 
 แนวทางการเขาใจเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาตแตกตางกันไป
ตามแนวทางของแตละกลุมที่ไดวางไว บางกลุมมีแนวทางที่งายตอการ
เขาใจ ชัดเจน แจมแจงไมยุงยากหรือลําบาก บางกลุมมีแนวทางที่
สลับซับซอน เขาใจยาก ไมชัดเจน เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้คือขอเท็จจริงที่
ปรากฏอยูในตําราตางๆที่มีการอธิบายเกี่ยวกับเตาฮีด หากไมเคยศึกษา
หรือไมเคยฟงมากอนอานเทาไรก็ไมเขาใจ เวนแตผูที่สืบทอดหรือศึกษา
มาอยางดีเทานั้นจึงจะเขาใจ    

สําหรับแนวทางที่จะนําเสนอตอไปนี้คือแนวทางกวางๆของ      
อุละมาอสะลัฟในการอธิบายหลักเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาตที่ชัดเจน  
แจมแจง  เขาใจงาย แนนอน ไมแปรเปลี่ยน ซึ่งเกือบจะไมมีความ
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แตกตางเลยไมวาเวลาและสถานที่ใด ( อบุล ลัยษ,  2544 : 38 ) ก็ยังคงไว
และจะมั่นคงอยางนี้ตลอดไป ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ (al-Hamd , 1997 
:153-155 ) 

1. แนวทางของอุละมาอ สะลัฟ เกี่ยวกับอัสมาอและศิฟาต ไดแก
หลัก 3 ประการคือ อิษบาต(การยืนยัน) นัฟยู(การปฏิเสธ) และตะวักกุฟ
(การหยุด/ไมแสดงความเห็น) 

1.1 อิษบาต  )    اإلثبات (  หมายถึงการยืนยันในเรื่องที่เกี่ยวกับ   
อัสมาอ(พระนาม)และศิฟาต(คุณลักษณะ)ของอัลลอฮฺ วามีจริงและ
เหมาะสมกับพระองคพรอมกับการศรัทธาและเชื่อวาอัลลอฮฺทรงมี
คุณลักษณะและพระนามตามที่พระองคไดตรัสในอัลกุรอานหรือ
ตามที่ศาสนทูตของพระองคไดกลาวในหะดีษ โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
ละทิ้ง หรือเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ แตอยางใด 

1.2 นัฟยู )فيالن(  หมายถึงการปฏิเสธหรือไมยอมรับคุณลักษณะ
หรือพระนามของอัลลอฮฺ ซึ่งแนวทางในเรื่องนี้หมายถึงการปฏิเสธ    
พระนามหรือคุณลักษณะที่ ไมไดมาจากอัลลอฮฺและไมไดมาจาก 
ศาสนทูตของพระองค  คุณลักษณะและพระนามประเภทนี้ถือวาเปนสิง่ที่
ไมสมบูรณหรือเรียกวา อัน-นักศฺ หมายถึงจุดดอยหรือสิ่งที่ทําใหเกิด
ความไมสมบูรณแกอัลลอฮฺ  ดังที่อัลลอฮฺไดปฏิเสธเรื่องดังกลาวใน    
อัลกุรอานวา : 

  Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4    )سوةُرقَ الب255 : ِةر(   
ความวา  : ไมมีการงวงและการหลับใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนกับ
พระองค 
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จากโองการนี้ทําใหเราทราบวา คุณลักษณะการงวงและการหลับ
เปนคุณลักษณะที่อัลลอฮฺปฏิเสธวาจะไมเกิดขึ้นกับพระองค และจําเปนที่
เราตองศรัทธาตามนี้ 
 1.3 ตะวักกุฟ  )   التوقف (  หมายถึงการหยุดนิ่งไมยืนยันและไม
ปฏิเสธในสิ่งที่ไมมีหลักฐานปรากฏจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ จะไมมีการ
ยืนยัน(อิษบาต)หรือการปฏิเสธ (นัฟยู) แตอยางใด เชนคุณลักษณะที่มี
การขัดแยงกันระหวางอุละมาอ อาทิคุณลักษณะ (  اجلسم) ที่หมายถึง
เรือนราง (اجلهة) ที่หมายถึงทิศทาง เปนตน 
 จากแนวทางหลักสามประการของอุละมาอสะลัฟขางตน จะทาํให
เราเขาใจถึงแนวทางในการอธิบายหลักเตาฮีดและหลักการยึดมั่นที่
เกี่ยวของกับเตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต อยางถูกตองมากขึ้น 
ตลอดจนสามารถเขาใจและยับยั้งปองกันแนวทางที่ไมถูกตองที่จะซึมซับ
เข ามาในความคิดและความรู สึกของมุสลิมทั้ งหลายไดอย างดี           
อินชาอัลลอฮฺ 
 
7. ความสัมพันธระหวางเตาฮีดทั้งสามประเภท 
 
 เตาฮีดทั้งสามประเภทที่ไดกลาวขางตนถือเปนสิ่งสําคัญที่มุสลิม
ทุกคนจะตองเขาใจและรักษาไวเปนอยางดีตลอดชีวิต  หากขาดประเภท
ใดประเภทหนึ่งไป จะทําใหอะกีดะฮฺของเราไมสมประกอบจะเหมือนกับ
คนพิการทําใหไมสามารถประกอบกิจกรรมตางๆไดอยางสมบูรณ แม
บางครั้งการปฏิบัติกิจกรรมตางๆได แตอาจจะไมถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ  
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ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน ทั้งนี้เนื่องจากวาเสมือนไมเขาใจและไม
รูจักพระผูเปนเจาอยางแทจริง 

เตาฮีดทั้งสามประเภทนี้จะตองควบคูกันตลอดไปไมสามารถที่
จะแยกออกใหอยูคนละสวนไดจะตองอาศัยพึงพาซึ่งกันและกัน และจะ
ไมสมบูรณอยางแนนอนหากแยกออกจากกัน เตาฮีด รุบูบิยะฮฺจะไมมีคา
หากปราศจากเตาฮีด อุลูฮิยะฮฺ  เตาฮีด รุบูบิยะฮฺและอุลูฮิยะฮฺจะไมมีคา
เชน เดียวกันหากปราศจากเตาฮีด  อัล-อัสมาอ   วัศศิฟาต  (al-
Tamimiy,1999:40-41)  

นี่แหละคือวงจรของเตาฮีดทั้งสามประเภทที่จะตองควบคูกันไป
จนถึงวินาที่สุดทายของชีวิต อัลลอฮฺไดใหความสําคัญกับเตาฮีดทั้งสาม
ประเภทและไดรวบรวมเตาฮีดทั้งสามไวในอะยะฮฺเดียวกัน (Ibn 
Usaimin ,1999 : 1/9 )  

ดังที่พระองคไดตรัสวา : 
 >§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ çν ô‰ç7ôã$$ sù ÷É9 sÜô¹ $#uρ 

⎯Ïµ Ï?y‰≈ t6 Ïè Ï9 4 ö≅ yδ ÞΟn= ÷è s? …çµ s9 $wŠÏϑ y™ ∩∉∈∪   )سوةُرم ري65 : م(  
ความวา   : พระเจาแหงบรรดาช้ันฟาและแผนดิน และส่ิงท่ี
อยูระหวางท้ังสอง ดังน้ันจงเคารพภักดีตอพระองค และจง
อดทนตอการเคารพภักดีพระองค สูเจารูหรือวามีผูใดเสมอ
เหมือนพระองค? 
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8.บทสรุป 
  

บรรดาอุละมาอ อะฮฺลุส สุนนะฮฺไดแบงเตาฮีดออกเปน 3 
ประเภทคือ เตาฮีด อัร-รุบูบิยะฮฺ เตาฮีด อัล-อุลูฮิยะฮฺ   และเตาฮีด อัล-
อัสมาอ  วัศศิฟาต โดยใชหลักฐานจากอัลกุรอาน สุนนะฮฺ และความ
เขาใจของอุละมาอผานกระบวนการสังเคราะหที่เรียกวา  อัล-อิสติกรออ   

การศรัทธาตออัลลอฮฺจะไมสมบูรณหากปราศจากเตาฮีดท้ังสาม
หรือประเภทใดประเภทหนึ่ง 

ดังนั้นการแบงประเภทของเตาฮีดออกเปน 3 ประเภทดังที่ได
กลาวมาขางตน ถือไดวาเปนการแบงตามเจตนารมณของอัลกุรอานและ
สุนนะฮฺ  ซึ่งเปนการใชอัลกุรอานและสุนนะฮฺตามความเขาใจของ         
อุละมาออยางแทจริง มิใชเปนสิ่งที่อุตริข้ึนมา ในทางตรงกันขามกลุม
ตางๆ ที่มิไดใชอัลกุรอาน สุนนะฮฺ  และความเขาใจของอุละมาอมาเปน
บรรทัดฐาน ยอมหางไกลจากสัจธรรมที่ปรากฏอยูในอัลกุรอานและ    
สุนนะฮฺอยางเห็นไดชัด 
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