
การนับถือ บุคคล หรือส่ิงอื่นนอกเหนือจากพระเจ้า 
เป็นบาปที่ไม่ได้รับอภัยโทษจากพระเจ้า 

(ถ้าผู้น้ันยังคงมีทัศนคติอย่างน้ันจนวันส้ินอายุขัย) 

ความหมายของการเคารพบุคคลหรือ ส่ิงของอืน่นอกเหนือจากพระเจ้า คอือะไร? 

ความหมายอยา่งง่ายของการเคารพ บคุคล 

หรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้าก็คือความเช่ือทวีา่สิง่ตา่งๆที่ไมใ่ช่พระเจ้าสามารถช่วยเราได้ 

หรือการยดึถือวา่บางสิง่มคีวามส าคญักบัเรามากไปกวา่พระเจ้า ดงันัน้ถ้าคณุถือวา่ทรัพย์สมบตัิ (เป็นการยกตวัอยา่ง) 

มีความส าคญัมากกวา่พระเจ้า หรือการให้ความสนใจและวลาในการท างานตา่งๆมากกวา่ทีใ่ห้กบัพระเจ้า 

ถือวา่เราเป็นพวกทีเ่คารพบคุคล หรือ สิง่อื่นๆนอกเหนือจากพระเจ้า 

ช่างโชคร้ายจริงๆที่คนสว่นใหญ่ที่เช่ือในพระเจ้ากระท าความผิดนีโ้ดยไมไ่ด้รู้ตวัเลย ถ้าคณุไปถามพวกเขาวา่ 

“พระเจ้าของคณุคือใคร” พวกเขาก็จะโกรธทีค่ณุถามค าถามนัน้  “คณุหมายความวา่อยา่งไร”  แล้วเค้าก็จะถามคณุกลบัวา่ 

“ใครคือพระเจ้าของคณุ” “พระเจ้า(ปลอมๆ)ของฉนัคือ ผู้สร้างสวรรค์และโลก” และผู้คนทัง้หลายนีก็้จะตกใจวา่เมื่อพบวา่ 

พระเจ้าที่ไมม่ีอยูจ่ริงของพวกเขาที่เค้าอ้างวา่เป็นผู้สร้างสวรรค์และโลกเป็นเพียงลมปากที่พดูออกมาพลอ่ยๆ 

และพวกเค้าแท้ทีจ่ริงแล้วได้ถกูก าหนดให้ไปสู ่ นรก (12:106) การเคารพบคุคล หรือ 

สิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้าเป็นความอยตุธิรรมที่ต า่ช้ามาก เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัิในค าภีร์ทัง้สามของพระเจ้า 

และเป็นบาปท่ีพระเจ้าไมม่ีทางอภยัให้ถ้ายงัยดึถือจนผู้นัน้สิน้อายขุยั 

 [31:13]จงร ำลึกว่ำลกุมำนได้กล่ำวกบัลกูชำยของเขำโดยส่ังสอนว่ำ “โอ้ลูกของข้ำ 

อย่ำได้นับถือบคุคล หรือ ส่ิงท่ีอ่ืนนอกจำกพระเจ้ำ: 

การนับถอืบุคคลหรือส่ิงที่อ่ืนนอกเหนือจากพระเจ้าเป็นความอยุติธรรมทีต่ ่าช้ามาก” * 
 

หมายเหต:ุ * 31:13 คณุจะรู้สึกอย่างไร ถา้คณุดูแลลูกอย่างดี ใหก้ารศึกษาอย่างดีทีส่ดุ 

และเตรียมทกุส่ิงทกุอย่างในชีวิตนีใ้หแ้ก่เขา แต่เขากลบัไปขอบคณุคนอืน่? ดงันัน้การไปเคารพ 

บคุคลหรือส่ิงอืน่นอกเหนือจากพระเจ้า ป็น ความอยติุธรรม 
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[12:106] คนส่วนใหญ่ทีเ่ช่ือในพระเจ้า 

ไม่ได้เช่ือโดยปราศจาการเคารพบุคคลหรือส่ิงอื่นนอกเหนือจากพระเจ้า 
 

(หวัข้อย่อย) บาปทีไ่ม่สามารถใหอ้ภยัได้ 

[4:48] พระเจ้าไม่อภัยโทษให้กบัผู้ทีเ่คารพบุคคลหรือส่ิงอื่นนอกจากพระองค์*  

แต่พระองค์อภยัให้กบัผู้ ท่ีมีควำมผิดท่ีน้อยกว่ำตำมท่ีพระองค์ประสงค์ 

ใครกต็ำมท่ีไปเคารพนับถือบุคคลอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากพระองค์ 

ได้มีการท าบาปทีน่่าสะพรึงกลวัยิง่นัก 

 

หมายเหต:ุ   *4.48  การเคารพบคุคลอืน่หรือส่ิงอืน่นอกเหนือจากพระเจ้า 

ถา้ติดไปจนส้ินอายขุยัเป็นส่ิงทีพระเจ้าจะไม่ใหอ้ภยั  แต่คนทัว่ไปสามารถ ขออภยัจากพระเจ้าไดจ้ากความผิดใดๆ 

(รวมทัง้การไปเคารพนบัถือ บคุคลอืน่หรือส่ิงอืน่ นอกเหนือจากพระเจ้า)ได ้ แต่ตอ้งก่อนทีเ่คา้จะเสียชีวิต (ใหดู้ 4:18 

และ 40:66) 

  

(หวัข้อย่อย) บาปทีไ่ม่สามารถใหอ้ภยัได ้

[4:116] กำรเคำรพ บคุคลอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจำกพระเจ้ำ 

(ถ้ำติดไปจนส้ินชีวิต)* พระเจ้ำจะไม่ทรงยกโทษให้ 

และพระองค์อภยัให้กบัผู้ ท่ีมีควำมผิดท่ีน้อยกว่ำตำมท่ีพระองค์ประสงค์ 

ผู้ใดท่ีเคำรพบคุคลอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจำกพระเจ้ำ 

เป็นผู้ ท่ีหลงทำงไปในทำงท่ีผิดอย่ำงมำกมำยทีเดียว  

 

พระเจ้าแจ้งให้ทราบว่าการที่เราเคารพบุคคลอื่นหรือสิ่งอ่ืนนอกเหนือไปจากพระองค์ 

ท าให้งานการใดๆของเราเป็นโมฆะทัง้สิน้ 



การท างานใดๆที่ไมอ่ทุิศให้กบัพระเจ้าทัง้หมด จะไมไ่ด้ชว่ยให้วิญญาณของเราเติบโตขึน้ 

ในวนัท่ีพระจ้าปลกุเราให้ฟืน้คืนขึน้มาใหม ่

วิญญาณของเราจะไมไ่ด้เติบโตและแข็งแรงพอที่จะสามารถต้านทานการปรากฏตวัของพระเจ้าได้ 

และเราจ าเป็นต้องละทิง้อาณาจกัรของพระเจ้าตามแรงปรารถนา(ในโลกนี)้ของเรา  

สิง่ที่เราได้กระท าไปทกุอยา่งในโลกนีจ้ะเป็นโมฆะทัง้หมด 

 [39:65] ได้มีกำรเปิดเผยกบัเจ้ำและชนชำติก่อนหน้ำเจ้ำว่ำ 

ถ้ำเจ้ำเคยนับถือบคุคลอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจำกพระเจ้ำ 

งำนกำรใดๆของเจ้ำทุกอย่ำงจะเป็นโมฆะ และเจ้ำจะอยู่กบัพวกผู้แพ้  
สญัชาติญาณการเคารพพระเจ้าองค์เดียวตามธรรมชาติที่พระเจ้าใสใ่ห้เรา (30:30เพื่อท่ีจะให้เราได้เลอืกทางที่ถกูต้อง) 

ได้สัง่ให้เรา เคารพบชูาพระเจ้าองค์เดียวเทา่นัน้ และไมเ่อาสิง่อื่นๆมาเก่ียวข้องกบัพระเจ้า 

สถานท่ีตา่งๆส าหรับการเคารพบชูา ควรจะท าขึน้เพื่อพระเจ้าองค์เดียวเทา่นัน้ 

การเช่ือในพระเจ้าต้องมีความเข้าใจวา่พระเจ้าองค์เดียวเทา่นัน้ท่ีควรคา่แก่การเคารพบชูา 

[72:18] สถำนท่ีต่ำงๆส ำหรับกำรเคำรพบชูำเป็นของพระเจ้ำ 

อย่ำเอ่ยช่ือผู้ใดอีกนอกจำกพระองค์ 

ผู้ที่เรียกตนวา่มสุลมิจ านวนมากได้กระท าผิดโดยการน าศาสดามฮูมัมดัมาเก่ียวข้องกบัพระเจ้าในสถานท่ีส าหรับเคารพบชู

าพระองค์ และด้วยการเคารพ ฮาดิษ และ ซุนนะห์ที่ผิดๆที่คนอ้างวา่เอามาจากมฮูมัมดั  ยกตวัอยา่งเช่นการเอย่ช่ือ 

อบับราฮมั มฮูมัมดั และ/ หรือ อาล ีในการอาซาน และ/ หรือ ในการละหมาด ซึง่เป็นการละเมดิค าสัง่ของพระเจ้า 

ใน  2:136, 2:285,3:84, 

และ 72:18.  เป็นท่ีโชคร้ายอยา่งยิง่นี่คือการปฏิบตัิโดยทัว่ไปของผู้ที่นบัถือบคุคลอื่นหรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้า 

ของโลกมสุลมิที่เสือ่มทราม คนคริสเตียนจ านวนมากได้ท าผิดเช่นเดียวกนัโดยการยกยอ่งนบัถือ 

ศาสดาเยซูนอกเหนือจากพระเจ้า และบางครัง้ถงึขนาดที่เรียกเยซูวา่เป็น พระเจ้า 

นี่คือการเคารพบคุคอื่นหรือสิง่อืน่นอกเหนือจากพระเจ้า ใน แมทธิว 7:21-23: 

เยซูประกาศไมเ่ป็นพวกเดยีวกนักบัคนท่ีเรียกเขาวา่ “พระเจ้า” 
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ประเภทของ ผู้ทีนั่บถือบคุคลอืน่หรือส่ิงอืน่นอกจากพระเจ้า 
 การเคารพสิง่อื่นนอกจากพระเจ้ารวมทัง้การเคารพรูปเคารพ หรือรูปปัน้ และยงัรวมถงึสิง่อื่นๆด้วย 

กรุอานได้บอกถงึสิง่ที่คนเคารพนบัถือนอกเหนือจากพระเจ้าไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1.นับถือลูกวัว และรูปป้ันของลูกวัวนอกเหนือจากพระเจ้า 

 [2:51] แต่ว่ำ เม่ือเรำเรียกตัวโมเสสไปพบส่ีสิบคืน 

พวกเจ้ำกเ็คำรพลกูววัตอนท่ีเขำไม่อยู่ และกลำยเป็นคนช่ัวร้ำย* 

 [21:51-53] ก่อนหน้ำนั้น 

เรำได้น ำทำงสว่ำงให้แก่อิบบรำฮิมและให้ควำมเข้ำใจในส่ิงต่ำงๆ 

เพรำะพวกเรำรู้ดีว่ำเขำเป็นคนอย่ำงไร *เขำถำมกบัพ่อของเขำและประชำชนของเขำว่ำ 

“เทวรูปอะไรท่ีพวกท่ำนอุทิศตนให้นี”้ พวกเขำกต็อบว่ำ 

“พวกเรำพบว่ำพ่อแม่ของพวกเรำเคำรพบชูำรูปป้ันนีอ้ยู่ก่อนแล้ว” 

 

2. การเคารพบูชาเทพเจ้า เจ้าพ่อ เจ้าแม่ (พระเจ้าปลอม) องค์อ่ืนๆ 

(น่ีคือการเคารพบูชาซาตาน) 

[4:117] พวกเขำเคำรพแม้กระท่ังเทพเจ้ำผู้หญิงท่ีไม่ใช่พระเจ้ำ  

ในควำมเป็นจริงแล้วส่ิงท่ีพวกเขำเคำรพบชูำคือ ซำตำนท่ีทรยศหักหลงัพระเจ้ำ 
 

3. เคารพนับถือ พระเยซู (ศาสดาเยซู)นอกเหนือจากพระเจ้า 



[5:72] พวกนอกศำสนำโดยแท้ท่ีกล่ำวว่ำ พระเจ้ำคือ มำซีอำห์ ซ่ึงเป็นบตุรของมำรี 

“โอ้ ลกูหลำนของชำวอิสรำเอล พวกเจ้ำต้องเคำรพบชูำพระเจ้ำ ซ่ึงเป็นเจ้ำนำยของฉัน 

และเจ้ำนำยของพวกเจ้ำด้วย” ผู้ใดท่ีเคำรพนับถือส่ิงอ่ืนนอกจำกพระเจ้ำ 

พระเจ้ำจะห้ำมไม่ให้ผู้นั้นไปสวรรค์และชะตำชีวิตของคนนั้นกคื็อกำรไปนรก 

ไม่มีผู้ใดท่ีช่วยเหลือคนท่ีช่ัวร้ำยได้ 

 

4.เคารพนับถือญินนอกเหนือจากพระเจ้า  

 [6:100] กระนั้นกต็าม พวกเขำเคำรพนับถือ พวกญินนอกเหนือจำกพระเจ้ำ 

ท้ังท่ีพระองค์เป็นผู้ เนรมิตพวกมนัมำ พวกเขำได้แต่งตั้งลกูชำย ลูกสำวให้กบัพระเจ้ำ 

โดยไม่มีควำมรู้จริง   พระเจ้ำเป็นผู้ควรแก่กำรสรรเสริญ ท่ำนประเสริฐท่ีสุด 

มำกกว่ำท่ีพวกนั้นกล่ำวอ้ำงมำกนัก   

 

5.นับถือ ลูก นอกเหนือจากพระเจ้า  

  [7:190]แต่เม่ือเรำให้บตุรท่ีดีกบัเขำ 

เขำกก็ลบัยกย่องเชิดชูของขวญัท่ีพระเจ้ำให้นอกเหนือจำกพระองค์ 

พระเจ้ำทรงอยู่สูงกว่ำนั้นเยอะ มำกกว่ำทุกอย่ำงท่ีคนเอำมำเป็นส่วนรวมกับพระองค์ 

 

6.เคารพนับถือ บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากพระเจ้า  

[7:194]คนอ่ืนๆท่ีเจ้ำวิงวอนขอร้องเร่ืองต่ำงๆแทนพระเจ้ำ 

ล้วนเป็นส่ิงท่ีพระเจ้ำสร้ำงขึน้เหมือนกบัเจ้ำ เชิญร้องเรียกและวิงวอนขอส่ิงต่ำงๆ 

ให้ส่ิงเหล่ำนั้นตอบสนองเจ้ำตำมท่ีเจ้ำต้องกำร ถ้ำเจ้ำคิดว่ำนั่นคือส่ิงท่ีถกูต้อง 
 



7.นับถือ “ผู้ที่วิงวอนร้องขอให้พระเจ้าอภัยโทษให้เรา” นอกเหนือจากพระเจ้า  
กุรอานท าให้เหน็ประจักษ์ว่า ไม่มีการ “ร้องขอให้อภัยโทษ” 
ให้แก่คนอ่ืนได้ในวันที่พระเจ้าพพิากษาชีวิตของทกุอย่างในโลกนี ้

[10:18]  พวกเขำนับถือ บคุคล หรือ ส่ิงอ่ืน นอกเหนือจำกพระเจ้ำ 

ส่ิงเหล่ำนั่นไม่มีอ ำนำจให้คุณ หรือให้โทษ แด่พวกเขำได้ และพวกเขำบอกว่ำ 

“คนเหล่ำนีคื้อผู้ขออภยัโทษ จำกพระเจ้ำได้”  จงบอกไปว่ำ 

“เจ้ำก ำลงับอกพระเจ้ำถึงบำงส่ิงท่ีท่ำนไม่ทรำบในสวรรค์ หรือ ในโลกนีห้รืออย่ำงไร? 

พระองค์ต่ำงหำกท่ีเรำต้องสรรเสริญ พระเจ้ำสูงท่ีสุด เกินกว่ำจะมีผู้ใดมำเป็นหุ้นส่วนด้วยได้ 

8.เคารพนับถือ ซาตานนอกเหนือจากพระเจ้า 

[14:22] และพวกปีศำจจะพูด หลงัจำกท่ีพระเจ้ำได้พิพำกษำแล้วว่ำ 

“พระเจ้ำได้สัญญำกบัเจ้ำด้วยค ำมัน่สัญญำท่ีเป็นจริง 

และฉันกไ็ด้ให้สัญญำกบัเจ้ำด้วยแต่ฉันกผิ็ดค ำมัน่สัญญำ ฉันไม่มีอ ำนำจเหนือเจ้ำ 

ฉันแค่เช้ือเชิญเจ้ำ และเจ้ำกย็อมรับค ำเชิญชวนของฉัน  ดังนั้น จงอย่ำมำปรักปร ำฉัน 

และโทษตัวเจ้ำเองเถิด กำรบ่นของฉันไม่สำมำรถช่วยเจ้ำได้ หรือ กำรบ่นของเจ้ำกช่็วยฉันไม่ได้ 

ฉันท ำให้เจ้ำหลงผิดแล้วมำนับถือฉันเป็นพระเจ้ำ 

ผู้ ท่ีละเมิดต่อพระเจ้ำจะได้รับผลตอบแทนท่ีเจบ็ปวดอย่ำงท่ีสุด  

 

9. เคารพนับถือ ทรัพย์สินเงนิทองนอกเหนือจากพระเจ้า 



[18:32-36] อ้ำงอิงให้พวกเขำคือตัวอย่ำงของชำยสองคน 

เรำให้ชำยแต่ละคนมีสวนองุ่นสองสวนท่ีล้อมรอบด้วยต้นอินมผำลมั และได้ให้มีผลองุ่นในนั้น 

สวนของท้ังสองคนมีผลผลิตตรงเวลำ และมีอย่ำงมำกมำย 

เพรำะเรำให้แม่น ำ้ไหลผ่ำนตรงกลำงของสวนท้ังสอง หลงัจำกกำรเกบ็เก่ียวแล้ว 

ชำยคนนึงบอกกับเพ่ือนอย่ำงโอ้อวดว่ำ”ฉันมีควำมมัง่ค่ังมำกกว่ำเธอมำกมำยนัก 

และฉันจะให้ส่ังให้คนท้ังหลำยเคำรพฉัน” เม่ือเขำเข้ำไปในสวน 

เค้ำได้กล่ำวค ำท่ีผิดพลำดอย่ำงย่ิงว่ำ “ฉันคิดว่ำผลผลิตของสวนฉันจะไม่มีวนัหมด” 

ย่ิงไปกว่ำนั้น ฉันคิดว่ำเขำได้พูดจบไปแล้ว แต่เขำกพ็ูดต่อว่ำ ฉันคิดว่ำโลกหน้ำไม่มีอยู่จริง 

ถึงแม้ว่ำฉันจะกลบัไปหำพระเจ้ำแล้ว ฉันกค็ง (จะฉลำดพอท่ีจะ) ครอบครองสวนท่ีดีกว่ำนี ้

ท่ีนั่นแน่นอน 

[18:42] ท่ีสุดแล้วผลไม้ของเค้ำกร็ำบเป็นหน้ำกลอง แล้วเค้ำกไ็ด้แต่โศกเศร้ำเสียใจ 

เฝ้ำแต่คร ่ำครวญว่ำเขำได้จ่ำยเงินไปเท่ำไรแต่ผลไม้เค้ำกพิ็นำศไปส้ิน 

เม่ือทรัพย์สมบติัของเค้ำไม่เหลืออะไรแล้ว ในท่ีสุดเขำกพ็ูดว่ำ 

“ฉันหวงัว่ำฉันจะไม่ได้นับถือทรัพย์สินของฉันรำวกบัเป็นพระเจ้ำ” 

 

10. เคารพนับถือผู้เผยแพร่ศาสนา ผู้ส่งสาร และนักบุญนอกเหนือไปจากพระเจ้า 



[16:20-21] และส ำหรับบคุคลหรือส่ิงอ่ืนท่ีพวกเขำนับถือนอกเหนือจำกพระเจ้ำ 

คนหรือส่ิงของเหล่ำนั้นไม่ได้สร้ำงสรรค์อะไร 

เพรำะคนหรือส่ิงนั้นกถ็กูสร้ำงสรรค์มำเช่นเดียวกนั พวกเขำตำยไปแล้ว ไม่ได้มีชีวิตอยู่ 

และพวกเขำกไ็ม่รู้ว่ำเม่ือไรพระเจ้ำจะปลกุพวกเขำขึน้มำ 

[3:79] ไม่เคยท่ีคนท่ีพระเจ้ำประทำนพระคัมภีร์ 

หรือควำมเป็นศำสนฑูตให้จะบอกประชำกรของเขำว่ำ“นับถือฉันแทนพระเจ้ำ” 

แต่(เขำจะพูดว่ำ) “อุทิศตัวของเจ้ำให้กบัพระเจ้ำของเจ้ำเท่ำนั้น” 

ตำมคัมภีร์ท่ีเจ้ำเอำไปสอนและกำรสอนท่ีเจ้ำได้เรียนรู้มำ 
 

11. เคารพนับถือ คนรับใช้ของพระเจ้านอกเหนือไปจากพระเจ้า 

 [18:102]พวกคนท่ีไม่ศรัทธำเขำคิดว่ำกำรท่ีเขำนับถือคนรับใช้ของพระเจ้ำแทนท่ีฉัน(พ

ระเจ้ำ)แล้ว เขำจะหนีไปได้งั้นหรือ พวกเรำได้ตระเตรียมท่ีส ำหรับผู้ไม่ศรัทธำคือ นรก 

และให้เป็นท่ีพ ำนักไปช่ัวกปัช่ัวกลัป์ 

 

การนบัถือสิ่งอ่ืนแทนพระเจ้าสิ่งนัน้ไมจ่ าเป็นต้องเห็นได้ด้วยตา หรือจบัต้องได้ 

12. นับถือ อีโก้ของตนเองนอกเหนือจากพระเจ้า 

 นี่เป็นรูปแบบปกติของการนบัถือบคุคล หรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้า 

และด้วยอีโก้นีค้นทัง้หมดถึงไมส่ามารถที่จะนบัถือพระเจ้าได้ 

หรือเขาไมส่ามารถให้ความคิดของตวัเองเป็นรองความคดิเห็นของพระเจ้าตามที่เขียนไว้ในกรุอานได้ 

ถ้าเราไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าและผู้สง่สารของพระองค์ 

เราก็ก าลงักระท าตนเป็นผู้ที่นบัถือสิง่อื่นแทนพระเจ้าแม้วา่จะไม่มสีิง่ใดๆปรากฏตอ่หน้าเรา 

นี่เพราะวา่เราให้ความส าคญักบัความคิดเห็นของเราวา่ส าคญักวา่ค าสอนของพระเจ้า 



[25:43] เจ้ำเคยเห็นคนท่ีเห็นอีโก้ของตัวเขำเองเป็นพระเจ้ำไหม 

เจ้ำต้องกำรเป็นผู้ให้ควำมช่วยเหลือเขำไหม 

[45:23]เจ้ำเคยพบคนท่ีพระเจ้ำของเขำคืออีโก้ของเขำไหม 

พระเจ้ำจะท ำให้เค้ำหลงทำงด้วยควำมรู้ของพระองค์ พระองค์จะปิดกัน้หูของเขำให้ไม่ได้ยิน 

และปิดกัน้ใจของเขำ และใส่ผ้ำคลมุไปท่ีตำของเขำ  ตำมล ำดับ  

ใครจะสำมำรถน ำทำงเขำได้หล่ะ หลงัจำกท่ีพระเจ้ำตัดสินใจท ำเช่นนั้น 

เจ้ำจะไม่ระมดัระวงัอีโก้ของเจ้ำบ้ำงเลยหรือ  
 

13. การเคารพนับถือแหล่งที่มาของศาสนาที่ไม่ใช่ค าสอนของพระเจ้า แทนทพีระเจ้า 

เนื่องจากเราเป็นผู้ที่ยอมตนตามพระเจ้า(มสุลมิ) ถ้าเราตดิตามแหลง่ข้อมลูอื่นท่ีไมใ่ชก่รุอานเพื่อการชีน้ าทางศาสนา 

อนันัน้ถือเป็นการนบัถือสิง่อื่น หรือบคุคลอื่นแทนพระเจ้า ญตัติที่ 6:19 ได้แจ้งไว้ชดัเจนวา่     กรุอานเป็น 

ค าพดูของพระเจ้า การท าตามแหลง่ข้อมลูอื่นๆ ถือเป็นการเคารพสิง่อื่นแทนพระเจ้า 

การเคารพนบัถือพระเจ้าหมายถงึเราเช่ือฟังค าพดูของพระเจ้า (กรุอาน) และไมเ่ช่ือฟังค าพดูของมนษุย์คนอื่น 

(ผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้น าทางศาสนา มลูลา่ห์ เป็นต้น) 

 [6:19]พูดสิว่ำ “ค ำสอนของใครย่ิงใหญ่ท่ีสุด?”  “ค ำสอนของพระเจ้ำ 

พระเจ้ำเป็นพยำนให้กบัข้ำและเจ้ำว่ำ กรุอำน* นีไ้ด้ส่งมอบสู่ข้ำ เพ่ือกำรพร ่ำสอนให้เจ้ำ 

และคนอ่ืนๆท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้  ท่ีสุดแล้ว เจ้ำได้เป็นประจักษ์พยำนว่ำไม่มีพระเจ้ำ(ปลอม)* 

องค์อ่ืนอีกนอกจำกพระเจ้ำ” จงพูด” ข้ำไม่ได้ให้กำรอย่ำงท่ีเจ้ำให้กำร 

มีพระเจ้ำแค่องค์เดียวเท่ำนั้น 

และข้ำไม่ได้เป็นผู้ ท่ีนับถือคนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจำกพระเจ้ำเหมือนเจ้ำ” 

หมายเหต:ุ *6.19 ญัตตินี ้ป่าวประกาศวา่ กรุอานเป็นแหลง่ข้อมลูเพื่อชีน้ าทางศาสนา 

ใครก็ตามที่นบัถือแหลง่ข้อมลูอื่นเพิ่มเติมเช่น ฮาดิษ และ ซุนนะห์ (สิง่โกหกตา่งๆที่คนแตง่ให้แก่ผู้ เผยแพร่ศาสนา) 

ถือวา่เป็นพวกนบัถือ บคุคลอื่น หรือ สิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้า 



14. เคารพ นับถือ ผู้น าทางศาสนา และ นักวชิาการ หรือ 
ผู้รอบรู้ทางศาสนานอกเหนือจากพระเจ้า 

 
(หวัข้อย่อย) นบัถือค าสอนของผูน้ าทางศาสนาแทนค าสอนของพรเจ้า 

 

 [9:31] 

พวกเขำแต่งตั้งผู้น ำทำงศำสนำและผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนศำสนำเป็นพระเจ้ำ(ปลอมๆ) * 

นอกเหนือจำกพระเจ้ำ บำงคนให้ เมอิซำห์ ลกูของแมร่ี เป็นพระเจ้ำ 

พวกเขำท้ังหมดนั้นได้รับค ำส่ังให้นับถือพระเจ้ำองค์เดียว ไม่มีพระเจ้ำอ่ืนใดอีกนอกจำกพระองค์ 

พระเจ้ำท่ีควรได้รับกำรสรรเสริญ สูงเกินไปกว่ำท่ีจะมีหุ้นส่วนด้วย 

 
หมายเหต:ุ*9:31 ถ้าคณุปรึกษา “ผู้ เช่ียวชาญทางด้านศาสนาชาวมสุลมิ” เก่ียวกบัการเคารพนบัถือ 
พระเจ้าแตเ่พยีงผู้ เดียว และให้เช่ือฟังค าสอนของพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวดงัที่ได้ถกูสอนไว้ในคมัภีร์ที่พิสจูน์ได้ 
พวกเขาจะไมแ่นะน าให้คณุท าเชน่นัน้ ถ้าคณุปรึกษาพระสนัตปาปาเก่ียวกบัลกัษณะพเิศษของเยซู 
เขาจะให้คณุนบัถือพระบิดา พระโอรสและพระวิญญาณ ถ้าคณุเช่ือฟัง 
“ผู้ เช่ียวชาญทางด้านศาสนามสุลมิ”ผู้ซึง่ให้ค าแนะน าตรงกนัข้ามกบั ค าสอนของพระเจ้า 
หรือถ้าคณุรับค าแนะน าจากพระสนัตะปาปา แทนท่ีค าแนะน าของพระเจ้า เทา่กบัวา่คณุได้ตัง้ผู้น าทางศาสนา 
เหลา่นัน้เป็นพระเจ้า(ปลอม) แทนท่ีพระเจ้า 

 

15.การสร้างนิกายในศาสนาถือว่าเป็นการนับถือบุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนนอกจากพระเจ้า 

กรุอานห้ามการแบง่แยกพวกเราเป็นนิกายตา่งๆ พวกที่แบง่แยกไปเป็นนิกายตา่งๆ 
นบัวา่เป็นพวกนบัถือบคุคลอื่นหรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้า 



[30:31-32]เจ้ำต้องยินยอมพร้อมตน ต่อพระเจ้ำ เคำรพนับถือพระองค์ ท ำกำรละหมำด และ 

ไม่ว่ำจะท ำอะไรกต็ำม อย่ำกลำยเป็นพวกท่ีนับถือบุคคนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจำกพระเจ้ำ 

ดังเช่นพวกท่ีแบ่งแยกศำสนำของตัวเองเป็นนิกำยต่ำงๆ กลุ่มต่ำงๆกต่็ำงร่ืนเริง 

ยินดีในส่ิงท่ีพวกเขำมี 

16. 
การแบ่งแยกผู้ที่เช่ือพระเจ้าและการให้ความสนับสนุนกับผู้ที่ต่อต้านพระเจ้าและคนส่ง

สารของพระองค์เป็นการปฏบิัตทิี่เป็นการ นับถือ บุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนนอกจากพระเจ้า 

 [9:107] มีผู้ ท่ีท ำให้ท ำให้มสัยิดต้องเส่ือมเสียโดยกำรเคำรพบคุคลอ่ืน 

หรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจำกพระเจ้ำ โดยกำรแบ่งแยกผู้เช่ือในพระเจ้ำออกจำกกัน 

และให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ ท่ี เป็นศัตรูกับพระเจ้ำและกบัผู้ รับสำรจำกพระเจ้ำ(ศำสนฑูต)  

พวกนีใ้ห้ค ำสำบำนเพียงว่ำ “พวกเรำมีควำมตั้งใจท่ีควรยกย่อง” 

พระเจ้ำเป็นประจักษ์พยำนได้ว่ำพวกขำเป็นพวกโกหก 

หมายเหต:ุ *9:107 มสัยิดใดก็ตามที่มีหลกัปฏิบตัิไมอ่ทุิศตอ่พระเจ้าพระองค์เดียว 

ถือวา่เป็นของซาตานไมใ่ช่ของพระเจ้า ยกตวัอยา่งเช่นการเอย่ช่ือ อบับราฮมั มฮูมัมดั และ/ หรือ อาล ีในการอาซาน และ/ 

หรือ การละหมาด เป็นการละเมดิค าสัง่ของพระเจ้าใน 2:136, 2:285, 3:84, และ 72:18  

เป็นท่ีโชคร้ายจริงๆนีเ่ป็นการปฏิบตัิโดยทัว่ไปของโลกมสุลมิทีเ่สือ่มทราม 

เราได้เรียนจากในกรุอานวา่บคุคลอื่น หรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้าไมส่ามารถตดัสนิอะไรได้(40:20)  บคุคลอื่น 

หรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้าไมส่ามารถสร้างสรรค์ อะไรและไมม่ีอ านาจใดๆ (13:16, 46:4)  บคุคลอื่น 

หรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้า ไมส่ามารถท าให้เราใกล้ชิดกบัพระเจ้าได้ (39:3)  เราได้เรียนวา่พวกที่นบัถือบคุคลอื่น 

หรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้า ท าตาม (6:148)  และพวกที่นบัถือบคุคลอื่นหรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้า 

ปฏิเสธวา่เขาเป็นเช่นนัน้ ทัง้ในปัจจบุนั และในวนัพิพากษา (6:22-24) 

พระเจ้าได้ให้ความปลอดภยั ความมัน่คงที่สมบรูณ์แบบและความสขุแดค่นที่เช่ือพระองค์ 

ผู้ที่อทุิศตนเพื่อพระองค์แตเ่พียงผู้ เดียว และปราศจาก การเป็นผู้ที่เคารพบคุคลอื่นหรือสิง่อื่นนอกเหนือจากพระเจ้า 

http://www.masjidtucson.org/quran/noframes/ch40.html#20
http://www.masjidtucson.org/quran/noframes/ch13.html#16
http://www.masjidtucson.org/quran/noframes/ch46.html#4
http://www.masjidtucson.org/quran/noframes/ch39.html#3
http://www.masjidtucson.org/quran/noframes/ch6.html#148
http://www.masjidtucson.org/quran/noframes/ch6.html#22


 [6:82]ส ำหรับผู้ ท่ีเช่ือพระเจ้ำและไม่ท ำให้ควำมเช่ือต้องมวัหมองเพรำะกำรเป็นผู้ ท่ีเคำร

พบคุคลอ่ืน หรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจำกพระเจ้ำ สมควรได้รับควำมมัน่คง 

ควำมปลอดภยัท่ีสมบรูณ์แบบ และพวกเขำจะได้รับกำรชี้น ำอย่ำงแท้จริง 

 [39:17] และผู้ ท่ีงดเว้นกำรเคำรพนับถือบคุคลอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนนอกเหนือจำกพระเจ้ำ 

และอุทิศตนแก่พระเจ้ำพระองค์เดียวเท่ำนั้น พวกเขำสมควรได้รับควำมสุข 

จงไปบอกข่ำวดีนีแ้ก่ผู้ รับใช้ของพระเจ้ำ 

ขอให้พระเจ้าปกป้องพวกเราให้พ้นจาการเคารพนับถือบุคคลอืน่ 

หรือส่ิงอืน่นอกเหนือจากพระเจ้าด้วยเทอญ 

[14:35] จ ำได้ไหมว่ำอับบรำฮัมบอกว่ำ 

“พระเจ้าของข้า….ได้โปรดดลบันดาลให้ทีน่ี่เป็นผืนแผ่นดินอันสงบสุขและได้โปรดปกป้องข้าแ

ละลกูของข้าให้พ้นจากการนับถอืบุคคลอ่ืนหรือส่ิงอื่นนอกเหนือจากพระเจ้าด้วยเทอญ 

[6:162-164]จงกล่ำว “กำรละหมำดของข้ำ กำรแสดงควำมเคำรพนับถือต่อพระองค์ 

กำรมีชีวิตและกำรตำยของข้ำ ขออทุศิให้แด่พระเจ้าพระองค์เดียวเท่าน้ัน 

ผู้ ซ่ึงเป็นเจ้านายของจักรวาลน้ี  ท่านไม่มีหุ้นส่วนใดๆ น่ีคือส่ิงท่ีข้ำได้รับบญัชำเพ่ือให้เช่ือฟัง 

และข้ำเป็นผู้ ท่ียอมตนเพ่ือพระเจ้ำเป็นคนแรก” จงกล่ำว 

“ข้ำควรจะหำส่ิงอ่ืนมำแทนพระเจ้ำเพ่ือเป็นเจ้ำนำยหรือ ในเม่ือพระองค์เป็นเจ้ำนำยของทุกส่ิง 

ทุกอย่ำง ไม่มีวิญญำณใดได้ประโยชน์อ่ืนๆนอกจำกส่ิงท่ีเขำกระท ำ 

และไม่มีใครต้องมำแบกรับภำระ หรือรับกรรมจำกกำรกระท ำของคนอ่ืน 

ท้ำยท่ีสุดแล้วเจ้ำกจ็ะกลับไปสู่เจ้ำนำยของเจ้ำ 

แล้วพระองค์กจ็ะแจ้งให้เจ้ำทรำบถึงเร่ืองท่ีเป็นท่ีถกเถียงต่ำงๆ  

 


