
บทเรียนวิชาอะกีดะฮ ์

เรื่อง   الرشك การชิริก 

الرشك   คอืการท าใหม้ภีาคกีบัอลัลอฮในเรือ่งการกระท าสิง่ต่างๆ และการท าอบิา

ดะหต์่ออลัลอฮ แต่ส่วนมากมกัจะเป็นการชริกิในการท าอบิาดะห ์กล่าวคอื มกีาร

วงิวอนขอความช่วยเหลอื ต่อสิง่อื่นพรอ้มกบัการรอ้งขอต่ออลัลอฮหรอืการท าอิ

บาดะหบ์างอยา่งโดยมอบใหก้บัสิง่อื่นจากอลัลอฮ เช่น 

1. การเชอืด , การบนบาน ต่อสิง่อื่นจากอลัลอฮ 

2. ความเกรงกลวัต่ออ านาจอื่นจากอลัลอฮ 

3. ความคาดหวงัจะไดร้บัจากสิง่อื่นจากอลัลอฮ 

4. ความรกัทีม่อบใหก้บัสิง่อื่นจากอลัลอฮมากกวา่รกัอลัลอฮและเกนิเลย

ขอบเขต 

การชริกิ เป็นบาปทีร่า้ยแรงทีส่ดุ เพราะเหตุวา่ 

1. การชริกินัน้เป็นการท าใหส้ิง่ถูกสรา้งทดัเทยีมกบัผูส้รา้ง (คอือลัลอฮ(  ใน

เรือ่งคุณสมบตัทิีม่เีฉพาะอลัลอฮเท่านัน้ ดงันัน้ ผูใ้ดท าใหค้นใดมามภีาคี

กบัอลัลอฮกเ็ท่ากบัเขาท าใหส้ิง่อื่นมาเทยีบเท่าอลัลอฮ ถอืเป็นการละเมดิ

และอธรรมอยา่งรา้ยแรงทีส่ดุ อลัลอฮตรสัวา่  

لقامن     13/ “ ْيٌ   َك لَُظْمٌم َعظر ْ نَّ الرِشر
ِ
ا ” 

 ความวา่ แทจ้รงิการชริกินัน้ยอ่มเป็นการละเมดิความผดิทีใ่หญ่หลวงยิง่

นกั  

ซูเราะห ์ลุกมาน อายะห ์13 



الُظلُْ   คอืการวางสิง่ใดสิง่หนึ่งผดิทีข่องมนัเพราะฉะนัน้ ใครท าการเคารพ

สกัการะ สิง่อื่นจากอลัลอฮกเ็ท่ากบัวา่เขาผูน้ัน้ไดท้ าการอบิาดะหผ์ดิทีผ่ดิ

ตวัและน าไปมอบใหผู้ท้ีไ่มส่มควรจะไดร้บัการเคารพสกัการะแต่อยา่งใด 

ดงักล่าวนัน้จงึเป็นการละเมดิความผดิทีร่า้ยแรงทีส่ดุ 

2. แทจ้รงิอลัลอฮทรงบอกเตอืนแลว้ว่า พระองคจ์ะไมใ่หอ้ภยัโทษแก่ผูท้ าชริกิ

แลว้ไม่ท าการเตาบะฮด์งัหลกัฐานจากอลักุรอ่าน อลัลอฮตรสัวา่  
نَّ  
ِ
َك برهر َويَْغفرُر َما ُدْوَن ذكل لرَمْن يََشاء "للاَ ا  ” ََل يَْغفرُر َأْن يرُْشَ

ซูเราะห ์อนันิซาอ อายะห ์48 ความวา่ แทจ้รงิอลัลอฮจะไมท่รงอภยัโทษ

แก่การทีพ่ระองคจ์ะถูกตัง้ภาค ีและจะทรงอภยัโทษแก่โทษอื่นๆจากนี้ แก่ผู้

ทีพ่ระองคป์ระสงค ์

3. แทจ้รงิอลัลอฮไดห้า้มมใิหผู้ท้ าชริกิเขา้สวรรคแ์ละจะใหเ้ขาถูกลงโทษอยูใ่น

นรกตลอดกาล ดงัทีอ่ลัลอฮไดต้รสัวา่ 

“ َُّه َمْن يرُْشٍْك ِبر   ن
ِ
َم للُا عَلَيْ ا ْن َأنَْصارهر اجلَنَّة َوَمأَْواُه النَّا للار فَقَْد َحرَّ ْْيَ مر ر َوَما لرلَظالرمر ” 

ความวา่แทจ้รงิผูใ้ดตัง้ภาค(ีชริกิ(ต่ออลัลอฮ แทจ้รงิอลัลอฮไดท้รงหา้มเขามิ

ใหเ้ขา้สวรรค ์และทีพ่ านกัของเขาคอืไฟนรก และจะไมม่ผีูช้่วยเหลอืส าหรบั

บรรดาผูต้ ัง้ภาคเีลย ซูเราะห ์อลัมาอดิะอ อายะห ์72 

4. แทจ้รงิการชริกินัน้จะท าลายผลงานต่างๆทีเ่ขาท าความดเีอาไวจ้นหมดสิน้ 

อลัลอฮตรสัวา่ 
“ طَ َعْْنُْم َما ََكنُوا يَْعَملُْونَ   ُكوا لََحبر َولَْو َأْْشَ ” 

ความวา่ และหากพวกเขาตัง้ภาคตี่ออลัลอฮ แน่นอนบรรดาการงานทีพ่วก

เขากระท าไวย้อ่มสญูสลายเป็นโมฆะทัง้สิน้และอลัลอฮ ตรสัวา่  



كْ    ْ َأْْشَ َ لَِئر ْن قَْبِلر يَْن مر ر ََل اَّلَّ
ِ
لَْيَك َوا

ِ
َ ا َن  َت لََيْحَبَطنَّ َولَقَْد ُأْوِحر ََعَُِلَ َولَتَُكونَنَّ مر

ريْنَ   اخلَاِسر

ความวา่ และแทจ้รงิไดม้โีองการมายงัเจา้และยงับรรดารอซูลก่อนเจา้แลว้

วา่ แน่นอนหากเจา้ตัง้ภาคตี่ออลัลอฮเมื่อใด การงานของเจา้นัน้ยอ่มสญู

สลายเป็นโมฆะทัง้สิน้และแน่นอนวา่เจา้นัน้จะตอ้งกลายเป็นหนึ่งในบรรดา

ผูข้าดทุน ซูเราะห ์อลัซุมรั อายะห ์65 

5. แทจ้รงิ มุชรกินัน้ เลอืดเนื้อและทรพัยส์นิทัง้หมดถอืวา่ เป็นทีอ่นุมตั ิในยาม

สงครามทีมุ่สลมิมอี านาจเหนือมุชรกิ ดงัทีอ่ลัลอฮไดต้รสัวา่ 
وُُهْ َواْقُعُدوا لَهُْم ُُكَّ َمْرَصدٍ “   ”فَاْقُتلُوا املرُْشركرْْيَ َحْيُث َوَجْدتُُمْوُُهْ َوُخُذوُُهْ َواْحُُصُ

 ความวา่ ดงันัน้พวกเจา้จงประหตัประหารบรรดามุชรกินี ณ ทีใ่ดกต็ามที่

พวกเจา้พบพวกเขาและจบัพวกเขาและลอ้มพวกเขาและจงเฝ้าสอดสอ่ง

พวกเขาทุกจุด ซูเราะห ์อตัเตาบะอ อายะห ์5 

และท่านบนีมุฮมัหมดั กล่าววา่  
هل ا َل للا  ْرُت َأْن ُأقَاترَل َحَّتَّ يَُقْولُوا : ََل ا  َل ُأمر َماَءُُهْ َوَأْمَوالَهُْم ا  ِ در ِنر َذا قَالُواَها َعَصُموا مر
ِ
فَا

قِرهَا     رواه البخارى ومسل َ  ِبر

ความวา่ ฉนัไดร้บับญัชาใหต้่อสู ้จนกวา่พวกเขากล่าวค านี้แลว้ พวกเขาก็

รอดพน้จากฉนั จะไดร้บัการคุม้ครอง เลอืดเนื้อ ชวีติและทรพัยส์นิของพวก

เขา นอกจากจะถูกลงโทษดว้ยสทิธขิอง    َل أ هل ا َل للا      

6.  แทจ้ริงการชิรกินัน้ถือเป็นบาปใหญ่ที่สดุ ดงัท่ีท่านนบี  ไดก้ล่าวว่า 

يْ  َ هللر َوُعُقْوُق الَواِلر اُك ِبر ئُُُكْ برأَْكََبر الَكبَائررر قُلْنَا بَََل ََي َرُسْوَل للا قَاَل : اَل ْْشَ ِر .......         " َأََل ُأنَب نر

 ارى ومسلرواه البخ 



ความว่า ฉันจะบอกใหพ้วกท่านเก่ียวกบับาปท่ีใหญ่รา้ยแรงท่ีสดุเอาไหม ? พวกเรา

กลา่วว่า ไดเ้ลยครบั โอร้อ่ซูลของอลัลอฮ ์ท่านกล่าวว่า คือ การตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮ์

และการเนรคณุ ทรยศตอ่บิดามารดา 

การชริกินัน้แบ่งเป็นสองชนิดใหญ่ๆ  

الشرك األكبر  -1 การชิริกใหญ่ที่ร้ายแรงที่สุดจะท าให้ผู้ท าชิริกนัน้พ้นจากการเป็นมุสลมิ 

(ตกมรัตดั( และถูกลงโทษอยูใ่นนรกตลอดการ เมือ่เขาตายไปโดยไมท่ าการเตาบะฮฺและเลกิ

ท าชริกิ ชริกิใหญ่นัน้ คอื เอาการอบิาดะฮ์อย่างหนึ่งอย่างใดมอบใหส้ิง่อื่นจากอลัลอฮฺ เช่น 

การดุอาอฺขอต่อผู่อื่นจากอลัลอฮห์รอืการเชอืดสตัว ์หรอืการบนต่อสิง่อื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ 

ไม่ว่ากุโบรคนซอและห์หรอืคนวะลยี์ซอและห์ที่ตายไปแล้ว หรอืถวายให้ญินและชยัฏอน

หรอืเกดิความหวาดกลวัในอ านาจของคนตายหรอืญนิและชยัฏอน และเชื่อว่าสิง่เหล่านัน้จะ

มอี านาจท าอนัตรายหรอืท าใหเ้ขาเจบ็ไขไ้ด้ป่วยหรอืล้มตายได้ ตลอดทัง้การหวงัจะได้รบั

ความดหีรอืความช่วยเหลอื จากสิง่อื่นจากอลัลอฮฺ ในเรื่องทีม่นัไมส่ามารถจะเป็ยไปได ้นาก

จากอลัลอฮฺองเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะเป็นผูช้่วยเหลอืใหส้ าเรจ็ลุล่วงไป 

- การคลายเรื่องทุกขร์อ้นโดยการไปขอจากมะกอมที่สร้างขึ้นบนกุโบรของคนวะลซีอและห์ 

ตามที่ต่างๆตามหวัเมอืงต่างๆ ในประเทศอาหรบัหรือประเทศอื่นๆที่พบเห็นในปัจจุบนั   

อลัลอฮต์รสัว่า 

ُهمْ  لَ  َما ّللَاِ  ُدونِ  ِمن َوَيْعبُُدونَ ﴿ ُؤَلءِ  َوَيقُولُونَ  َينَفعُُهمْ  َولَ  َيُضرُّ  ّللَاَ  أَتَُنب ِئُونَ  قُلْ  ۚ   ّللَاِ  ِعندَ  ُشفَعَاُؤَنا َهَٰ

 ١٨ يونس ﴾يُْشِرُكونَ  َعَما َوتَعَالَىَٰ  ُسْبَحاَنهُ  ۚ   اأْلَْرِض  فِي َولَ  الَسَماَواتِ  فِي َيْعلَمُ  لَ  بَِما

ความว่า “พวกเขาก าลงั(หลง)เคารพสกัการะบรรรดาส่ิงอ่ืนจากอลัลอฮ์ ซ่ึงมนัจะไม่ให้โทษ

และจะไม่ให้คณุใดๆแก่พวกเขาได้เลย(ทัง้ในดนุยาและอาคิเราะฮ)์ และพวกเขายงักล่าวว่า 

เทพเจ้าเหล่าน้ีแหละคือ ผู้ช่วยเหลือพวกเรา ณ อลัลอฮ ์จงกล่าวเถิด(โอ้ร่อซูล)พวกเจ้าก าลงั

จะบอกอลัลอฮ์ในส่ิงท่ีพระองคไ์ม่รู้เรื่อง(บรรดาผู้ถกูขอความช่วยเหลือเหล่านัน้)ในบรรดา

ชัน้ฟ้าและแผ่นดินกระนัน้หรือ? พระองคผ์ู้ทรงมหาบริสุทธ์ิและทรงสูงส่งเหนือบรรดาส่ิงท่ี

พวกเขาก าลงัท าชิริกกนัอยู่”ซูเราะฮฺ ยนุูส อายะฮฺ 18 



2- การชริกิเลก็ ซึง่ไมส่ง่ผลใหห้ลุดออกนอกอสิลาม แต่ว่าสง่ผลเสยีในเรื่อง الشرك األصغر 

เตาฮดีและมนัยงัเป็นสือ่น าไปสูก่ารท าชกิใหญ่ ไดด้ว้ย ซึง่แบ่งเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ 

ก. การชริกิทีแ่สดงออกดว้ยวาจาและการกระท า 

-แสดงออกดว้ยวาจาเช่น เช่น การบนบานต่อสิง่อื่นจากอลัลอฮ ์ท่านนบ ีกล่าวว่า 

َكَ رَ شَ أ ََوَ أ ََرَ ف َكَ َدَ ق َف ََللاَ َرَ يَ غ َب ََفَ ل َحَ َنَ مَ 

“ผู้ใดสาบานส่ิงอ่ืนจาอลัลอฮ ์แท้จริงเขาปฏิเสธหรือว่าได้ท าชิริกแล้ว” รายงานโดย ติรมิซีย ์

หรอืกล่าวว่า  

 تَ ئَ شَ وَ َللاهََاءَ اشَ مَ 

“น่ีคือส่ิงท่ีอลัลอฮก์บัท่านต้องการให้เป็นไป” เมือ่ท่านนบไีดย้นิชายคนหนึ่งกล่าวเช่นนี้ ท่านก็

กล่าวว่า  

ع ل ت ن يأ هدَ حَ وَ  للاهَ اءَ شَ  امَ  قل؟ ن ّدا َ هلل ج   

 “น่ีท่านจะท าให้ฉันเป็นส่ิงเทียบเคียงกบัอลัลอฮแ์ล้วหรอื? ท่านจงกล่าวเพียงว่า 

“อลัลอฮท์รงประสงคเ์พียงองเดียวเท่านนัน้” เล่าโดยนะซาอีย ์

และการกล่าวว่า َوفََُلٌن  للاهَ ل َ لَوْ     

แปลวา่ “ถ  ้ าแม้วา่อลัลอฮแ์ละคนนัน้คนน้ี ไม่...แล้วละก้อ” 

การพดูทีถู่กตอ้ง คอื กล่าวว่า 

ا ل َوَ  فهال نَ  ش اءَ  ثهمَ  للاهَ ش اءَ  م   فهال نَ  ثهمَ  للاهَ ل و 

“น่ีคือส่ิงท่ีอลัลอฮปฺระสงค ์แล้วคนนัน้คนน้ีประสงคต์ามมา หรอืกลา่วว่า ถ้าแม้วา่อลัลอฮ์

ไม่ทรงให้เป็นอย่างนัน้อย่างน้ี แล้วกค็นนัน้คนน้ีกไ็ม่...เช่นกนั” 

 ค าว่า ثَُم แปลว่า หลงัจากนัน้ เป็นการล าดบัพรอ้มการกระท าภายหลงั และจะไดร้บัรูว้่า 

ความประสงคบ์่าวจะตอ้งเกดิขึน้หลงัจากพระประสงคข์องอลัลอฮเ์สมอ ด ารสัของอลัลอฮ์ 

ا﴿ م  هَ ي ش اءَ  أ ن إ لَ  ت ش اءهونَ  و  بَ  ّللا  ينَ  ر    ٢٩ التكوير ﴾ال ع ال م 



ความวา่ “สู่เจ้าทัง้หลายจะไม่ประสงคส่ิ์งใดและท าส าเรจ็ได้ นอกจากอลัลอฮผ์ู้เป็นเจ้าแห่ง

สากลโลกจะประสงคแ์ละให้ส าเรจ็ได้เท่านัน้” ซูเราะฮฺ ตกัวรี อายะฮฺ 29 

ตวัอย่างค าพูดที่ไม่ถูกตอ้ง “ฉันไม่มอีะไรเหลอือกีแล้วนอกจากอลัลอฮก์บัท่านเท่านัน้” หรอืพูดว่า 

“อนันี้เป็นบะรอกตัจากอลัลอฮแ์ละบะรอกตัของท่าน” ท าไมจงึไม่ถูกตอ้ง? กเ็พราะว่า เป็นการรวม

เอาการกระท าของอลัลอฮแ์ละบ่าวเขา้ดว้ยกนั โดยไมจ่ดัล าดบัก่อนหลงั 

ข. การชิริกที่เกิดจากการกระท า เช่น การส่วมใส่เชือกหรือล็อกเก็ต เพื่อป้องกันเภทภัย

อนัตรายหรอืโรค เช่น แขวนอะซมีตัหรอืเครื่องราง ที่ท ามาแขวนคอเดก็ๆเพื่อป้องกนัไสย

ศาสตร์หรอืบางทผีู้ใหญ่ก็น ามาแขวนไว้เช่นกนั เมื่อเกิดความเชื่อว่าสิง่เหล่านี้เป็นเพียง

สาเหตุทีจ่ะป้องกนัและรกัษาใหพ้น้ภยั กถ็อืว่าเป็นชริกิเลก็ เพราะอลัลอฮไ์มไ่ดใ้หส้ิง่นัน้เป็น

เหตุแต่อย่างใด ส่วนการเชื่อว่าสิง่ทีน่ ามาแขวนหรือส่วมใส่ไว ้มนัสามารถช่วยป้องกนัและ

คุม้ครองไดด้ว้ยตวัมนัเองนัน้ถอืว่าเป็นการชริกิใหญ่ الشرك األكبر 

 

 من الرشك ال صغر : ْشك َخفري  

สว่นหนึ่งจากการชริกิเลก็ยงัมชีริกิทีแ่อบแฝง )ْشك خفى ( คอืการชริกิทีเ่กดิขึน้ใน

การมเีจตนา เช่น การโออ้วด,การหวงัอยากไดช้ื่อเสยีง อนัไดแ้ก่การทีค่นหนึ่งท า

การอบิาดะฮต์่ออลัลอฮโดยมเีจตนาโออ้วดมนุษยแ์ละค าชมเชยต่างๆนาๆ ในการ

ละหมาดทีเ่ขาท าอย่างปราณีต อ่อนน้อม หรอืบรจิาคทานหรอืการซกิรุลลอฮ ดว้ย

ท่าททีีเ่ครง่ครดั 

อ่านกุรอานอยา่งไพเราะ เพือ่ตอ้งการใหค้นชมหรอืเพือ่แสวงหารางวลั

ผลประโยชน์ทางดุนยาดว้ยการอบิาดะฮบ์งัหน้า หรอืท าด ี เสยีสละเพือ่สว่นรวม

แต่มเีจตนาเพือ่ผลประโยชน์ทางการเมอืงกด็ ีหรอืต าแหน่งทางศาสนา ดงันัน้เมือ่

เกดิการโออ้วดขึน้ในขณะท าอบิาดะฮห์รอืการงานทีด่ีๆ ทีอ่ลัลอฮทรงพอพระทยั 



ถูกปนเป้ือนดว้ยชริกิทีแ่อบแฝงซ่อนเรน้อยูภ่ายในกจ็ะสง่ผลใหง้านนัน้เป็นโมฆะ 

อลัลอฮตรสัวา่ 

ِرهر َأَحَدا "   َباَدةر َرب ا َوََل يرُْشرْك برعر ِرهر فَلَْيْعَمْل ََعًَلا َصالرحا  " فََمْن ََكَن يَْرُجوا لرَقاَء َرب
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 ความว่า “ดงันัน้ผู้ใดกลวัเกรงการลงโทษและหวงัการตอบแทนผลแห่ง

ความดีจากผู้อภิบาลของเขาในวนักิยามะฮ ์ เขาจงท าการงานท่ีดีๆ เพื่อ

มอบถวายแด่พระเจ้าของเขาให้ตรงตามบทบญัญติัของพระองคแ์ละเขา

อย่าน าผู้หน่ึงผู้ใดเข้ามามีส่วนร่วมในการท าอิบาดะฮต่์อพระเจ้าของเขา

เป็นอนัขาด” ซูเราะห์.......:110 

    ท่านนบศีอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั ไดก้ล่าววา่ …………….. ความวา่ “สิง่ที่

น่ากลวัทีส่ดุทีฉ่นักลวัวา่มนัจะเกดิขึน้กบัพวกท่านคอืการชริกิเลก็ บรรดาซอ

ฮาบะฮก์ล่าวตามวา่โอท้่านรอซูลของอลัลอฮ อะไรคอืชริกิเลก็ท่านกล่าวตอบวา่ 

คอืการโออ้วด” เล่าโดยอหิมา่ม อะหมดั ................. 

นอกจากนัน้ยงัมตีวัอยา่งอกีมากมายทีเ่ราตอ้งระมดัระวงัและขอความคุม้ครอง

จากอลัลอฮ ในการท าความดแีต่หวงัประโยชน์ทางดุนยา เช่น การไปท าฮจัญ์,

การอะซาน,การเป็นอหิมา่มน าคนละหมาด เพือ่หวงัปัจจยัรายได ้หรอืการเรยีนรู้

ศาสนาและวชิาการอสิลามหรอืออกไปท าญฮิาดเพือ่หวงัไดใ้นทรพัยส์นิและลาภ

ยศชื่อเสยีง ท่านนบศีอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั กล่าววา่ ............. ความวา่ “ผู้

เป็นทาสเงนิทองจะตอ้งไดร้บัความพนิาศ ผูเ้ป็นทาสเสือ้คลุม(ทีส่วมใสร่บั



ต าแหน่ง(ตอ้งพนิาศ ผูเ้ป็นทาสลาภยศแหง่ความมัง่คัง่ตอ้งพนิาศ หากเขาไดร้บัก็

พอใจแต่หากเขาไมไ่ดร้บักโ็กรธ” เล่าโดย อหิมา่มอลับุคอร ี

ขอน าค ากล่าวของปราชญ์ท่านหนึ่งคอื ท่านอหิมา่มอบินุลกอ็ยยมิ ตอนหนึ่งท่าน

พดูวา่ “สว่นเรือ่งการชริกิทีเ่กดิขึน้ในเจตนาและภายในจติใจของคนเรานัน้มนั

เป็นดัง่ทอ้งทะเลทีม่องไมเ่หน็ฝัง่ น้อยคนนกัทีจ่ะรอดพน้ถงึฝัง่ได ้เพราะฉะนัน้คน

ใดท าความด ีโดยไม่ไดท้ าเพือ่อลัลอฮอย่างแทจ้รงิเขามเีจตนาไมไ่ดข้อ เขาตัง้ใจ

ท าสิง่ใดโดยไมม่อบใหแ้ก่อลัลอฮและไม่ไดแ้สวงผลการตอบแทนจากอลัลอฮ 

แทจ้รงิเขาไดท้ าชริกิต่ออลัลอฮในการมเีจตนาและความประสงคท์ีผ่ดิเป้าหมาย

การอคิลาศ...... คอืการทีเ่ราตอ้งมอบใหอ้ลัลอฮทัง้หมดโดยบรสิทุธิใ์จในการ

กระท า ค าพดูและเจตนาและจุดมุง่หมาย อนันี้แหละคอืหลกัการทีเ่ทีย่งธรรม 

บรสิทุธิอ์นัเป็นแนวทางของนบอีบิรอฮมี ซึง่อลัลอฮไดท้รงสัง่ใชใ้หบ้่าวของ

พระองคท์ุกคนปฏบิตัติามและอลัลอฮจะไมร่บัรองการกระท าอนัใดอื่นจาก

แนวทางอนันี้ และมนัคอืแก่นแทข้องอสิลาม”ดงัทีอ่ลัลอฮไดต้รสัวา่ .................. 

ความวา่ “และผูใ้ดทีแ่สวงหาแนวทางศาสนาอื่นใดนอกจากศาสนาอสิลามแลว้

ไซร ้(อสิลามหมายถงึการนอบน้อมยอมสยบต่ออลัลอฮดว้ยอตัเตาฮดีและการ

น้อมน าปฏบิตัติามพระองคใ์นฐานะบ่าวของพระองคแ์ละการเชื่อฟังภกัดตี่อรอซูล

ท่านสดุทา้ย ดว้ยการอหิมา่นและปฏบิตัติามค าสอนของท่าน รกัท่านอยา่งชดัเจน 

และพระองคจ์ะไมท่รงรบัการงานใดๆจากเขาผูน้ัน้ (ผูไ้มเ่อาอสิลาม( และเขา

จะตอ้งเป็นหนึ่งในบรรดาผูข้าดทุน ในวนัอาคเิราะฮ์” ซูเราะหอ์าลอิมิรอน:85 



นั่นคือแนวทางค าสอนของอิบรอฮีม อะลยัฮิสลามหากผูใ้ดไม่พอใจที่รบัหลกัการ

อิสลาม ก็ถือว่าเป็นผูไ้ม่ฉลาดเอาเสียเลย ขอ้ความตอนหนึ่งจากหนงัสือ.......หนา้
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สรุปขอ้แตกตา่งระหว่างชิรกิใหญ่กบัชิรกิเล็ก 

1. ชริกิใหญ่ มผีลใหพ้น้จากอสิลาม (ตกมุรตดั( สว่นการชริกิเลก็นัน้ไมท่ าให้

พน้จากอสิลาม แต่ท าใหก้ารเตาฮดีของเขาบกพรอ่งเสยีหาย 

2. ชริกิใหญ่ มผีลใหผู้ก้ระท าตอ้งถูกลงโทษในไฟนรกตลอดกาลไมม่วีนัพน้

โทษ สว่นการชริกิเลก็ไมท่ าใหผู้ก้ระท าถูกลงโทษในนรกตลอดกาล แต่มี

วนัออกจากนรก 

3. ชริกิใหญ่ จะท าลาย 

ยงัมตี่อ 


