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ค าถามที่ 1 : ทา่นชยัคฺท่ีเคารพ อะไรคือเป้าหมายของการสร้างมนษุย์ ?  
ค าตอบ : ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานียิ่ง การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิ

ของอลัลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ข้าพเจ้าขอการสดดีุแหง่อลัลอฮฺและความสนัตสิขุปลอดภยัจงมีแด่
ท่านนบีของเรานั่นคือมุฮัมมัด และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺทุกท่าน อนึ่ง ก่อนท่ี
ข้าพเจ้าจะตอบค าถามนี ้ข้าพเจ้าขอชีแ้จงหลกัเกณฑ์ทัว่ไปเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ของอลัลอฮฺ อซัซะวะญัล
ละ รวมถึงท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีพระองค์ทรงบญัญัติไว้ ซึ่งหลกัเกณฑ์นีไ้ด้หยิบยกมาจากค าด ารัสของอลัลอฮฺ 
ตะบาเราะกะ วะตะอาลา ท่ีวา่  

 [  ٢: اتلحريم] ﴾ ٢ ٱۡۡلَِكيمُ  ٱۡلَعلِيمُ  َوُهوَ  ﴿

ความวา่ “และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ” (สเูราะฮฺอตั-ตะหฺรีม : 2)  
 
 และค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่  

َ  إِن   ﴿  [  ١:  حزابألا] ﴾ ١ َحِكيٗما َعلِيًما ََكنَ  ٱّلل 
ความวา่ “แท้จริงอัลลอฮนัฺน้เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ” (สเูราะฮฺอลั-อะหฺซาบ : 1) 
  
 และอายะฮฺอ่ืนๆ จากนีท่ี้มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งบ่งชีว้่าอลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ทรงมีเหตุผล  (หิก
มะฮฺ) อย่างแน่นอนในการสร้างสรรค์และบัญญัติหลักการต่างๆ ของพระองค์ กล่าวคือมีเหตุผลในการ
สร้างสรรค์สรรพสิ่งและบทบญัญัตติา่งๆ ดงันัน้จึงไมมี่สิ่งใดท่ีอลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ทรงสร้างเว้นแตม่นัจะ
มีเหตผุลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีท าให้มนัมีขึน้หรือเป็นสิ่งท่ีท าให้มนัสญูสิน้ไป และไม่มีบทบญัญัตใิดท่ีอลัลอฮฺ 
สบุหานะฮ ูวะตะอาลา ทรงบญัญัติขึน้มาเว้นแตม่นัจะมีเหตผุลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงบงัคบั (วา
ญิบ) หรือทรงห้าม (หะรอม) หรือสิ่งท่ีพระองค์ทรงอนญุาต (มบุาหฺ) ให้ปฏิบตั ิ 
 อย่างไรก็ตาม เหตผุลของการสร้างสรรค์สรรพสิ่งและบทบญัญัติต่างๆ นัน้ บางทีก็เป็นสิ่งท่ีเรารับ
รับรู้ได้ และบางทีก็เป็นสิ่งท่ีเราไม่สามารถรับรู้ และบางทีก็เป็นสิ่งท่ีมนษุย์ไมก่ี่คนเทา่นัน้ท่ีได้รับรู้เทา่ท่ีอลัลอ
ฮฺ สบุหานะฮ ูวะตะอาลา ได้ประทานซึง่ความรู้และความเข้าใจแก่พวกเขา  
 เม่ือเป็นเชน่นีแ้ล้ว เราจงึขอกล่าววา่ แท้จริงอลัลอฮฺ สบุหานะฮู วะตะอาลา ทรงสร้างญินและมนษุย์
โดยมีเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่ และถือเป็นเป้าหมายท่ีควรคา่ยิ่ง นัน่คือการท าอิบาดะฮฺตอ่พระองค์ ตะบาเราะกะ 
วะตะอาลา ดงัท่ีอลัลอฮฺ สบุหานะฮ ูวะตะอาลา ได้ด ารัสวา่ 

ن   َخلَۡقُت  َوَما ﴿ نَس  ٱۡۡلِ  [  ٦٥: اذلاريات] ﴾ ٥٦ ِِلَۡعُبُدونِ  إِّل   َوٱۡۡلِ
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ความว่า “และข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์เพื่ออ่ืนใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า” (สูเราะฮฺอซั-ซาริ
ยาต : 56) 
 
 และอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่  

فََحِسۡبُتمۡ  ﴿
َ
َما أ ن 

َ
ن ُكمۡ  َعَبٗثا َخلَۡقَنَُٰكمۡ  أ

َ
 [  ١١٦:  املؤمنون] ﴾ ١١٥ تُۡرَجُعونَ  َّل  إَِِلَۡنا َوأ

ความวา่ “” (สเูราะฮฺอลั-มอ์ุมินนู : 115) 
 
 พระองค์ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่  

ََيَۡسُب  ﴿
َ
نَسَٰنُ  أ ن ٱۡۡلِ

َ
 [  ٦٥: القيامة] ﴾ ٣٦ ُسًدى ُيۡۡتَكَ  أ

ความว่า “พวกเจ้าคิดว่า แท้จริงเราได้ให้พวกเจ้าบังเกิดมาโดยไร้ประโยชน์กระนั้นหรือ ?” (สู
เราะฮฺอลั-กิยามะฮฺ : 36) 
 
 และอายะฮฺอ่ืนๆ จากนี ้ท่ีบ่งชีว้่าอลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงมีเหตผุลท่ีดียิ่งในการสร้างญินและมนุษย์
ขึน้มา นัน่คือการท าอิบาดะฮฺตอ่พระองค์  
 ซึ่งการท าอิบาดะฮฺนั่นคือ การแสดงความนอบน้อมถ่อมตนต่ออลัลอฮฺ อัซซะ วะญัลละ การมอบ
ความรัก การแสดงถึงความเกรียงไกรด้วยการปฏิบตัิค าสัง่ใช้และละเว้นค าสั่งห้ามของพระองค์ ด้วยวิธีท่ี
พระองค์ทรงก าหนดเทา่นัน้  

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสในเร่ืองนีว้า่ 
ا   َوَما   ﴿ ِمُرو 

ُ
َ  ِِلَۡعُبُدوا   إِّل   أ ِينَ  َلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱّلل   [  ٦: ابلينة] ﴾ ٥ ُحَنَفا ءَ  ٱلد

ความว่า “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอ่ืนใดนอกจากเพ่ือเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้มี

เจตนาบริสุทธ์ิในการภักดีต่อพระองค์ เป็นผู้อยู่ในแนวทางท่ีเท่ียงตรง” (สเูราะฮฺอลั-บยัยินะฮฺ : 5)  
  
 ซึ่งน่ีคือเหตผุลของการสร้างญินและมนุษย์ขึน้มา และด้วยกบัเหตนีุเ้องผู้ ใดก็ตามท่ีฝ่าฝืนตอ่พระผู้
อภิบาลของเขา และเย่อหยิ่งจากการท าอิบาดะฮฺต่อพระองค์ แน่นอนเขาได้ปลดเปลือ้งตนเองจากเหตผุลนี ้
ทัง้ๆ ท่ีบ่าวทุกคนถูกสร้างด้วยเหตผุลนี ้และการกระท าของเขานัน้ถือเป็นการยืนยนัว่าอลัลอฮฺ สุบหานะฮ ู
วะตะอาลา ได้สร้างสรรพสิ่งตา่งๆ โดยไร้เป้าหมายและเปล่าประโยชน์ แม้ว่าในความเป็นจริงมนัไม่ใชอ่ย่าง
นัน้ก็ตาม แตถ่ึงอยา่งไรน่ีก็เป็นผลของการฝ่าฝืนและเยอ่หยิ่งตอ่การเคารพเช่ือฟังตอ่พระผู้อภิบาลของเขา 
 

ค าถามที่ 2 : ทา่นชยัคฺท่ีเคารพ เราสามารถเข้าใจความหมายของการท าอิบาดะฮฺได้อยา่งไรบ้าง ? 
แล้วมนัมีความหมายโดยทัว่ไป (อาม) และความหมายโดยเฉพาะ (คอ็ส) หรือไม ่? 

ค าตอบ : ใช่แล้ว ความหมายโดยทั่วไปของมันนัน้ ดงัท่ีข้าพเจ้าได้อธิบายมาหลายครัง้แล้วก่อน
หน้านี ้กลา่วคือ การแสดงความนอบน้อมถ่อมตนตอ่อลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ การมอบความรัก การแสดงถึง
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ความเกรียงไกรด้วยการปฏิบัติค าสั่งใช้และละเว้นค าสั่งห้ามของพระองค์ ด้วยวิธีท่ีพระองค์ทรงก าหนด
เทา่นัน้ ซึง่น่ีคือความหมายโดยทัว่ไป  

ส่วนความหมายโดยเฉพาะ -ข้าพเจ้าหมายถึงรายละเอียดของมัน- ท่านชยัคลุอิสลาม อิบนุตยัมี
ยะฮฺ ได้กล่าวว่า “คือช่ือท่ีรวมไว้ซึ่งสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงรักและพอพระทัย ไม่ว่าจะเป็นค าพูดต่างๆ หรือการ
กระท าท่ีแสดงออกมา และสิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจ เช่น ความหวาดกลัว ความย าเกรง การมอบหมาย การ
ละหมาด  การจา่ยซะกาต การถือศีลอด และรวมถึงทกุสิ่งทกุอยา่งทีมีอยูใ่นบทบญัญตัิอิสลาม” 

แต่หากท่านหมายถึงความหมายโดยเฉพาะและโดยทั่วไปตามท่ีนักวิชาการบางท่านได้ระบุไว้
เก่ียวกับอิบาดะฮฺไม่ว่าจะเป็นอิบาดะฮฺเกานียะฮฺ หรืออิบาดะฮฺชัรอียะฮฺ หมายถึงมนุษย์นัน้ได้แสดงความ
นอบน้อมถ่อมตนต่ออลัลอฮฺ สบุหานะฮ ูวะตะอาลา ด้วยการนอบน้อมยอมรับในความเป็นไปของสรรพสิ่ง
ตา่งๆ  และนอบน้อมยอมรับตอ่บทบญัญัตติา่งๆ ท่ีมีอยู่ ซึง่การนอบน้อมยอมรับในความเป็นไปของสรรพสิ่ง
ตา่งๆ นัน้ถือเป็นอิบาดะฮฺโดยทัว่ไป ท่ีหมายรวมถึงผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธา คนดีและคนไม่ดี ดงัท่ีอลัลอ
ฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่  

َمََٰوَٰتِ  ِف  َمن ُكل  إِن ﴿ ۡرِض  ٱلس 
َ
 [  ٣٦: مريم] ﴾ ٩٣ َعۡبٗدا ٱلر ِنَٰمۡح َءاِت  إِّل    َوٱۡۡل

ความว่า “ไม่มีผู้ใดในชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดินเว้นแต่เขาจะมายังพระผู้ทรงกรุณาปรานีในฐานะ

บ่าวคนหน่ึง” (สเูราะฮฺมรัยมั : 93)  
  
 ดงันัน้ทุกสิ่งท่ีมีอยู่ในชัน้ฟ้าและแผ่นดินต่างก็นอบน้อมยอมรับต่ออลัลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา 
โดยดษุฎี ซึ่งเป็นไม่ได้อย่างแน่นอนท่ีจะสวนทางกบัอลัลอฮฺ หรือตอ่ต้านในสิ่งพระองค์ สบุหานะฮู วะตะอา
ลา ทรงประสงค์ให้สรรพสิ่งเป็นไป  
 ส าหรับการท าอิบาดะฮฺโดยเฉพาะ คือการท าอิบาดะฮฺชรัอียะฮฺ กล่าวคือเป็นการนอบน้อมถ่อมตน
ตอ่อลัลอฮฺ ตะอาลา ด้วยวิธีท่ีพระองค์ทรงก าหนดเท่านัน้ ซึ่งน่ีคือสิ่งผู้ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ สบุหานะฮ ูวะตะอา
ลา ปฏิบตัิเป็นการเฉพาะ คือผู้ ท่ีด ารงในค าสัง่ใช้ของพระองค์ และยงัมีการท าอิบาดะฮฺท่ีเฉพาะเจาะจงอีก 
(คอ็ส อะคอ็ส) และเฉพาะเจาะจงเข้าไปอีก  
 อิบาดะฮฺท่ีเฉพาะเจาะจงอีก (ค็อส อะค็อส) เช่นการท าอิบาดะฮฺของบรรดาเราะสูล อะลยัฮิศเศาะ
ลาต ุวสัลาม ดงัท่ีค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่ 

ِي َتَباَركَ  ﴿ َل  ٱَّل  َٰ  ٱۡلُفۡرقَانَ  نَز   [  ١: الفرقان] ﴾ ١ َعۡبِدهِۦ ََعَ
ความวา่ “ความจ าเริญยิ่งแด่พระองค์ ผู้ทรงประทานอัล-ฟุรกอนแก่บ่าวของพระองค์ (มุฮัมมัด)” (สู
เราะฮฺอลั-ฟรุกอน : 1) 
 
 อลัลอฮฺ ได้ด ารัสอีกวา่  

َٰهِيمَ  ِعَبََٰدنَا   َوٱۡذُكرۡ  ﴿  [  ٥٦:  ص] ﴾ ٤٥ َوَيۡعُقوَب  ِإَوۡسَحَٰقَ  إِبَۡر
ความวา่ “และจงร าลึกถงึปวงบ่าวของเรา อิบรอฮีม อิสหาก และยะอฺกู๊บ” (สเูราะฮฺศอ็ด : 45) 
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 และอายะฮฺอ่ืนจากนีท่ี้พรรณนาถึงการท าอิบาดะฮฺของบรรดาเราะสลู อะลยัฮิศเศาะลาต ุวสัลาม  
 
 
 ค าถามที่  3 : ท่านชัยคฺท่ีเคารพ ผู้ ท่ีท าอิบาดะฮฺเฉพาะเกานียะฮฺเพียงอย่างเดียว โดยไม่ท าอิบา
ดะฮฺชรัอียะฮฺ เขาจะได้รับผลบญุหรือไม ่? 
 ค าตอบ : พวกเขาจะไม่ได้รับผลบุญใดๆ จากสิ่งท่ีปฏิบัติไว้ เพราะพวกเขานอบน้อมยอมรับ
ตอ่อลัลอฮฺ ตะอาลา (บนพืน้ฐาน) ของความต้องการหรือไม่ต้องการของตน ทัง้ๆ ท่ีมนษุย์มีโอกาสเจ็บป่วย 
ยากจนขดัสน และสญูเสียคนท่ีเขารักไป หรือสิ่งอ่ืนจากนีท่ี้เขาไม่ต้องการให้มนัเกิดขึน้ ใชแ่ตเ่ทา่นัน้พวกเขา
ยงัไม่ชอบท่ีจะให้เกิดเช่นนัน้ ทว่าการนอบน้อมยอมรับต่ออลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ เช่นนีเ้ป็นการนอบน้อม
ยอมรับตอ่สิ่งท่ีมนัเป็นไป (ซึง่พวกเขาไมส่ามารถท่ีจะหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธได้)  
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