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ด้วยพระนำมของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตำ ปรำนียิ่งเสมอ 
 

ค ำแนะน ำก่อนท ำหัจญ์ 

 
 พ่ีน้องผู้ท ำหจัญ์ท่ีมีเกียรติ  –ขออลัลอฮฺทรงโปรดปรำน
ให้เรำและท่ำนทัง้หลำยได้รับควำมพึงพอพระทัยของพระองค์ 
และขอให้เรำและท่ำนทัง้หลำยห่ำงไกลจำกควำมกริว้โกรธของ
พระองค์- พึงทรำบเถิดว่ำ จ ำเป็นส ำหรับท่ำนก่อนท่ีจะท ำหจัญ์
จะต้องได้รับกำรอบรมเรียนรู้ในเร่ืองรำวตำ่งๆ อนัได้แก่  

 
หน่ึง ท่ำนต้องเรียนรู้วิธีกำรท ำหจัญ์ เง่ือนไข(ชุรูฎ)ของ

กำรท ำหัจญ์ หลักปฏิบตัิท่ีส ำคัญ(รุก่น)ของกำรท ำหัจญ์ สิ่งท่ี
จ ำเป็นต้องปฏิบัติและสิ่งท่ีเป็นสุนัต ทัง้ ท่ีเป็นค ำกล่ำวและ
อิริยำบถต่ำงๆ รวมถึงข้อควรระวงัต่ำงๆ ของกำรท ำหจัญ์ ดงัท่ี
ชยัคฺอิบน ุอลั-อุษัยมีน ได้กล่ำวว่ำ “คงจะเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ถ้ำคน
ท่ีจะท ำหัจญ์ได้เรียนรู้หุกุ่มต่ำงๆ ของกำรท ำหัจญ์ก่อนท่ี
เขำจะท ำหัจญ์ ทัง้นีก้็เพื่อให้เขำได้ท ำอิบำดะฮฺต่ออัลลอฮฺ
ด้วยควำมรู้ท่ีถูกต้อง และจะได้ปฏิบัติตำมแบบฉบับของ



 

4 

ท่ำนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ดีที่ สุด หำกคน
คนหน่ึงต้องกำรที่ จะเดินทำงไปยังเมืองหน่ึง ท่ำนก็จะ
พบว่ำเขำจะถำมถึงเส้นทำงของมัน จนกระทั่ งไปยัง
เป้ำหมำยตำมค ำแนะน ำนัน้ แล้วจะเป็นเช่นไรส ำหรับคน
ท่ีต้องกำรเดินทำงไปสู่อัลลอฮฺ ตะอำลำ และสวนสวรรค์
ของพระองค์  มันไม่ใช่สิ่ งที่ คู่ควรกว่ำดอกหรือ ที่ เขำ
จะต้องถำม(และเรียนรู้ข้อมูลต่ำงๆ) ก่อนที่เขำจะเดินทำง
ไปหำ ทั ้งนีก้็ เพื่ อจะได้บรรลุถึงเป้ำหมำยที่ ได้วำงไว้ ” 
(หนงัสือ “อคัฏออ์ ยรัตะกิบฮุำ บะอฺฎลุหจุญำจญ์” หน้ำ 25) 

 
สอง เตำบะฮฺหรือกลบัเนือ้กลบัตวัตอ่อลัลอฮฺด้วยควำม

จริงใจ และให้ครบเง่ือนไขต่ำงๆ ของมัน ส่วนหนึ่ง ก็คือ กำร
เสียใจในสิ่งท่ีเคยท ำควำมผิดบำป และตัง้ใจท่ีจะไม่หวนคืนไป
ท ำควำมผิดนัน้อีก และให้คืนสิทธิต่ำงๆ ของผู้ เป็นเจ้ำของ และ
ให้ผู้ ท่ีมีสิทธ์ินัน้ให้อภัย รวมถึงคืนของท่ีรับฝำกหรือให้ฝำกกับ
คนท่ีนำ่เช่ือถือจนกวำ่จะกลบัมำ  

 
สำม ขออภยัและไม่เอำโทษแก่กนั โดยเฉพำะจำกบิดำ

มำรดำ จำกคนในครอบครัว ลกูๆ และมิตรสหำยทกุคน และให้
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เขียนค ำสัง่เสีย(วะศียะฮฺ)ก่อนท่ีท่ำนจะเดินทำง เพรำะท่ำนไม่รู้
วำ่อลัลอฮฺได้ก ำหนดชีวิตของทำ่นอยำ่งไรบ้ำง และให้เขียนอย่ำง
ชดัเจนในสิทธ์ิของท่ำนและสิทธ์ิท่ีท่ำนจะต้องปฏิบตัิ และให้มี
พยำนในสิ่งนัน้ด้วย  

 
ส่ี จงเตรียมค่ำใช้จ่ำยส ำหรับภรรยำและลูกๆ ในช่วง

เวลำท่ีทำ่นไม่อยู่กบัพวกเขำให้ครบถ้วน ดงัท่ีท่ำนเรำะสลูลุลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลำ่ววำ่  

ْن يَُضيَِّع َمْن َيُقوُت »
َ
 [  1692 رقم  أبوداود أخرجه] «َكََف بِالَْمْرِء إِْثًما أ

ควำมว่ำ “เพียงพอแล้วที่คนคนหน่ึงจะมีควำมผิด เน่ือง
ด้วยเขำได้ละเลยในกำรดูแลคนในครอบครัวของเขำ” 
(บนัทกึโดยอบดูำวดู หมำยเลข 1692)  

 
  ห้ำ พยำยำมท ำให้เสบียงและทรัพย์สินท่ีจะใช้ในกำร
เดินทำงเป็นสิ่งท่ีหะลำลและดีท่ีสุด ดังท่ีท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลำ่ววำ่  

َ  َطيٌِّب ََل َيْقبَُل إَِلَّ َطيِّبًا  »    [  (.1015) رقم) مسلم أخرجه] «إِنَّ اَّللَّ
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ควำมว่ำ “แท้จริงอัลลอฮฺทรงดี และจะไม่ตอบรับสิ่ งใด
นอกจำกเป็นสิ่งท่ีดี” (บนัทกึโดยมสุลิม หมำยเลข 1015) 

 
ท่ำนอิบนอุมุรั เรำะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กล่ำวว่ำ “คนที่ท ำ

หัจญ์ท่ีดีเลิศท่ีสุดคือคนท่ีมีควำมบริสุทธ์ิใจมำกท่ีสุด และ
มีทรัพย์สินเพื่ อกำรใช้จ่ำยที่ สะอำดที่ สุด และมีควำม
เช่ือม่ันที่ งดงำมที่ สุด” (หนังสือ “อิหฺยำอ์ อุลูม อัดดีน” โดย
ทำ่นอลั-เฆำะซำลีย์ เลม่ 1 หน้ำ 262) 

แต่ถ้ำกำรท ำหัจญ์ของท่ำนนัน้มำจำกทรัพย์สินท่ีหะ
รอม  สิ่ ง ท่ีท่ำนจะไ ด้ รับ เ ป็นผลตอบแทนนั น้ ก็ คือควำม
ยำกล ำบำกและควำมเหน่ือยล้ำ กวีท่ำนหนึ่งได้กล่ำวเก่ียวกับ
เร่ืองนีว้ำ่ 

ْصلُُه ُسُحٌت 
َ
ِت الِْعيُ  *  إَِذا َحَجْجَت بَِماٍل أ  َفَما َحَجْجَت َولَِكْن َحجَّ

 َما ُُكُّ َمْن َحجَّ َبيَْت اهلِل َمرْبُورُ  *   َل َيْقبَُل اهلُل إَِلَّ ُُكَّ َطيِّبٍَة 
เม่ือท่ำนท ำหัจญ์ด้วยกับทรัพย์สินท่ีหะรอม นัน้ไม่ใช่กำรท ำ
หจัญ์ของทำ่นแตเ่ป็นกำรท ำหจัญ์ของเจ้ำอฐูตำ่งหำก  
อลัลอฮฺจะไม่รับสิ่งใดนอกจำกเป็นสิ่งท่ีดี ไม่ใช่ทกุคนท่ีท ำหจัญ์
ท ำ ณ บยัตลุลอฮฺ จะถกูตอบรับเสียทัง้หมด  
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 กวีอีกทำ่นหนึง่ได้กลำ่ววำ่    
وَن بِالَما مِ  *  ِل اذلي ََيَْمُعونَُه ََيُجُّ  َحَراًما إىل ابَليِْت الَعِتيِق الُمَحرَّ

نَّ ِوْزرَهُ 
َ
 َُيَطُّ َولَِكْن فَْوقَُه يِف َجَهنَّمِ   *  َوَيْزُعُم ُُكٌّ ِمنُْهُم أ

พวกเขำได้ท ำหัจญ์ด้วยทรัพย์สินท่ีพวกเขำเก็บสะสมจำกสิ่งท่ี
หะรอม เพ่ือไปยงับยัตลุลลอฮฺท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ  
พวกเขำทุกคนต่ำงกล่ำวอ้ำงว่ำ จะบำปของแต่ละคนจะได้รับ
กำรลบล้ำง แต่ควำมจริงแล้วเบือ้งบนของเขำนัน้คือญะฮนันัม
ตำ่งหำก    

 
มีค ำถำมถึงคณะกรรมกำรถำวรเพ่ือกำรวินิจฉัยปัญหำ

ศำสนำว่ำ “อะไรคือหุกุ่มของกำรท ำหัจญ์ด้วยทรัพย์สินที่
หะรอม หมำยถึง ทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรค้ำยำเสพติด 
หลังจำกนัน้ก็เอำทรัพย์สินส่วนนีซื้อ้ตั๋วเดินทำงให้แก่บิดำ
มำรดำของพวกเขำเพ่ือไปท ำหัจญ์ ทัง้ๆ ท่ีพวกเขำรู้ดีว่ำ
ทรัพย์สินส่วนนัน้ได้มำจำกกำรค้ำยำเสพติด ถำมว่ำกำร
ท ำหัจญ์นีจ้ะถูกตอบรับหรือไม่ ?” คณะกรรมกำรถำวรฯ ได้
ตอบว่ำ “กำรท ำหัจญ์ด้วยทรัพย์สินที่หะรอมนัน้ไม่ท ำให้
กำรท ำหัจญ์โมฆะ แต่ก็ยังคงมีบำปเน่ืองจำกเป็นกำรใช้
ทรัพย์สินที่ขวนขวำยจำกสิ่งที่หะรอม และผลบุญของกำร
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ท ำหัจญ์นัน้ก็จะบกพร่องไป แต่ก็ไม่ท ำให้กำรท ำหัจญ์เป็น
โมฆะ” (ฟะตำวำ อลัลจัญ์นะฮฺ อดั-ดำอิมะฮฺ ลิลบุหูษ อลั-อิลมี
ยะฮฺ วลั-อิฟตำอ์ เลม่ 11 หน้ำ 43) 

 
 หก  พยำยำมเดินทำงกับคนท่ี ดี  คือคนท่ีจะคอย
ตกัเตือนเม่ือท่ำนลืม และจะคอยสอนในสิ่งท่ีท่ำนไม่รู้ และจะ
คอยชว่ยเหลือเม่ือทำ่นไมมี่ควำมสำมำรถ และจะคอยกระตุ้นให้
ท ำควำมดีเม่ือท่ำนอ่อนล้ำ ท่ำนอิบนุ ญะมำอะฮฺ ได้กล่ำวใน
หนงัสือของท่ำนว่ำ “มีควำมจ ำเป็นที่ต้องมีจรรยำมำรยำทที่
ดีงำมต่อคู่หูของเขำ และให้ทุ่มเทควำมพยำยำมในกำร
ช่วย เห ลือพวกเขำตรำบเ ท่ำที่ ไ ม่ เกิ ดผลเ สียใดๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้น ำ้ต่อผู้ท่ีหวิกระหำย”  
 
 เจ็ด มีควำมบริสุทธ์ิใจต่ออัลลอฮฺ และมุ่งตรงไปยัง
พระองค์แตเ่พียงผู้ เดียว ในเร่ืองนีอ้ลัลอฮฺได้สัง่ใช้ไว้วำ่  

وا   ﴿ تِمُّ
َ
َج   َوأ َرةَ  ٱۡلح ِه  َوٱلحُعمح  [  ٦٩١: ابلقرة] ﴾ ١٩٦ ِِل 

ควำมว่ำ “และพวกเจ้ำจงท ำให้สมบูรณ์ซึ่งกำรท ำหัจญ์และ

กำรท ำอุมเรำะฮฺเพื่ออัลลอฮฺเถิด” (สเูรำะฮฺอลั-บะเกำะเรำะฮฺ 
: 196) 
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ท่ำนอัส-สะอฺดีย์ เรำะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่ำวว่ำ “ในอำ

ยะฮฺนีมี้ค ำส่ังใช้ให้มีควำมบริสุทธ์ิใจต่ออัลลอฮฺในกำรท ำ
หัจญ์และอุมเรำะฮ”ฺ (ตยัสีร อลั-กะรีม อรั-เรำะหฺมำน ฟี ตฟัสีร 
กะลำม อลั-มนันำน หน้ำ 90)  

และอัลลอฮฺได้ก ำหนดให้ตลับียะฮฺต่อพระองค์ด้วยค ำ
กลำ่วท่ีวำ่  

يَْك،  اللَّـُهـمَّ   يَْك بَلَّ »  يَْك   بَلَّ يَك   َل  بَلَّ يَْك،  لََك   ََشِ ْعَمةَ   احَلـْمدَ   إنَّ   بَلَّ  لََك   َوانلِّ
يَك   َل  َوالُملَْك،  -من حديث جابر (  ٦1٦1) ومسلم (  ٦741) رواه ابلخاري ]    « لََك   ََشِ

   .[  ريض اهلل عنه
ควำมว่ำ “โอ้อัลลอฮฺ ฉันตอบสนองค ำเรียกร้องของ
พระองค์ ฉันตอบสนองพระองค์ ฉันตอบสนองพระองค์ 
ไม่ มีสิ่ งใดมำเป็นภำคีกับพระองค์ แท้จริงมวลกำร
สรรเสริญ ควำมโปรดปรำน และอ ำนำจเป็นสิทธิของ
พระองค์ ไม่มีสิ่ งใดมำเป็นภำคีกับพระองค์” (บันทึกโดย 
อลั-บุคอรีย์ หมำยเลข 1475 และมุสลิม หมำยเลข 1218 จำก
หะดีษท่ีรำยงำนโดยทำ่นญำบริ เรำะฎิยลัลอฮอุนัฮ)ุ 
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 และระวงัจำกกำรท ำให้ผลบุญของท ำหจัญ์ได้บกพร่อง
ไป เช่นกำรริยำอ์(กำรโอ้อวด)และสุมอะฮฺ(หวังช่ือเสียง) ใช่แต่
เทำ่นัน้ เม่ือทำ่นมีเจตนำในกำรท ำหจัญ์ ก็จงขอดอุำอ์ตอ่อลัลอฮฺ
ตำมท่ีทำ่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ขอไว้ นัน้คือ  

ٌة ََل ِرَياَء ِفيَْها َوََل ُسْمَعةَ اللَُّهمَّ » حه األبلاين (11٩2)رواه ابن ماجه ]  «َهِذهِ ِحجَّ ، وصحَّ
   (.[  ٦٦11" )صحيح الرتغيب والرتهيب"يف 

ควำมว่ำ “โอ้อัลลอฮฺ น่ีคือหัจญ์ซึ่ งปรำศจำกกำรริยำอ์(โอ้

อวด)หรือสุมอะฮฺ(หวังช่ือเสียง)” (บันทึกโดยอิบนุมำญะฮฺ 
หมำยเลข 2890 ท่ำนชัยคฺอัล-อัลบำนีย์กล่ำวว่ำเป็นหะดีษท่ี
เศำะฮีหฺ ใน “เศำะฮีหฺ อตั-ตรัฆีบ วตั-ตรัฮีบ” หน้ำ 1122) 
 
 ควำมบริสุทธ์ิใจในกำรท ำหัจญ์นัน้เป็นสิ่งท่ีได้มำยำก
และไม่ใช่ง่ำยนกั มีรำยงำนว่ำชำยคนหนึ่งได้กล่ำวแก่ท่ำนอิบนุ
อุมัร เรำะฎิยัลลอฮุอันฮุมำ ว่ำ “หุจญำจญ์(คนท่ีมำท ำหัจญ์)
เยอะมำก” ทำ่นอิบนอุมุรั ได้กลำ่ววำ่ “หจุญำจญ์น้อยมำก” แล้ว
เขำก็เห็นชำยคนหนึ่งอยู่บนหลงัอฐูในสภำพของคนเดินทำงท่ีมี
เสือ้ผ้ำขำดวิ่น แล้วเขำ (อิบนุอุมรั) ก็กล่ำวว่ำ “น่ำจะเป็นคนนี”้ 
(ท่ีอยู่ในจ ำนวนน้อยนิด) ท่ำนชุรอยห์กล่ำวว่ำ “คนมำท ำหัจญ์ 
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(ด้วยควำมจริงใจตอ่อลัลอฮฺ) นัน้น้อย ส่วนผู้ เดินทำงมำนัน้มำก 
ผู้ ท่ีท ำควำมดีช่ำงมำกมำยนักแต่ผู้ ท่ีท ำดีเพ่ือพระพักตร์ของ
พระองค์นัน้น้อยเหลือเกิน"  

اُع الَفيَايِف إىل احِلََم  ا الواِصلُوَن قَِليُل * َخِليََلَّ ُقطَّ  َكثٌِي َوأمَّ

โอ้เพ่ือนรัก คนท่ีเดินทำงข้ำมทะเลทรำยเพ่ือไปหำทุ่งหญ้ำนัน้ มี
มำกมำย ส่วนผู้ ท่ีไปถึงจุดหมำยจริงๆ นัน้มีน้อยยิ่ง (ละฏออิฟ 
อลั-มะอำริฟ โดยอิบนเุรำะญบั หน้ำ 236) 
 
 แปด พยำยำมให้กำรท ำหัจญ์ของท่ำนเสมือนกำรท ำ
หัจญ์ของท่ำนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยให้ปฏิบัติ
ตำมท่ำนในกำรกระท ำ ค ำกล่ำว และอิริยำบถต่ำงๆ ดงัท่ีท่ำน 
นบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลำ่ววำ่  

ِِت َهِذهِ »  ُحجُّ َبْعَد َحجَّ
َ
ْدِري َلَعَلِّ َل أ

َ
ُخُذوا َمنَاِسَكُكْم ، َفإِينِّ َل أ

ْ
أ رواه ]    « تِلَ

   (.[  ٦1٩4)مسلم 

ควำมว่ำ “พวกเจ้ำจงเอำแบบอย่ำงกำรท ำหัจญ์จำกฉัน 
เพรำะฉันไม่รู้ว่ำบำงทีฉันอำจจะไม่มีโอกำสท ำหัจญ์
หลังจำกกำรท ำหัจญ์ในครั้งนีก้็เป็นได้” (บนัทึกโดยมุสลิม 
หมำยเลข 1297) 
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 ประหนึ่งว่ำท่ำนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้
กล่ำวแก่คนท ำหจัญ์ทุกคนว่ำ “พวกท่ำนจงปฏิบตัิตำมฉันเถิด 
พวกท่ำนจงครองอิหฺรอมจำกมีกอตเฉกเช่น ท่ีฉันได้ครอง จง
กลำ่วตลับียะฮฺเฉกเช่นท่ีฉันได้กล่ำว จงเฏำะวำฟบยัตลุลอฮฺเจ็ด 
รอบเฉกเช่นท่ีฉันได้เฏำะวำฟ และจงวุกูฟท่ีทุ่งอะเรำะฟะฮฺเฉก
เช่นท่ีฉันได้วกุูฟ และให้ปฏิบตัิเช่นนัน้ในทุกขัน้ตอนของกำรท ำ
หจัญ์ 
 และน่ีคือตัวอย่ำงจำกท่ำนอุมัร บิน  อัล-ค็อฏฏอบ 
เรำะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ผู้ ซึ่งเจริญรอยตำมท่ำนนบี ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ในทกุเร่ือง แม้กระทัง่ในครัน้ท่ีท่ำนได้ไปยงัหินด ำ
ท่ำนก็ได้จูบมนัเฉกเช่นท่ีท่ำนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม 
ได้จบู พร้อมกบักลำ่ววำ่  

نََّك َحَجٌر ََل تَُُضُّ َوََل َتنَْفُع » 
َ
ْعلَُم أ

َ
ُ َعلَيِْه ِإينِّ أ يُْت انلَّيِبَّ َصَّلَّ اَّللَّ

َ
ينِّ َرأ

َ
َولَْوََل أ

   (.[  ٦1٩4)رواه ابلخاري ]  «وََسلََّم ُيَقبِّلَُك َما َقبَّلْتَُك 

ควำมว่ำ “แท้จริงฉันรู้ดีว่ำเจ้ำนัน้เป็นหิน ซึ่งไม่ก่อโทษหรือ
ประโยชน์ใดๆ หำกแม้นว่ำฉันไม่เห็นท่ำนนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จูบเจ้ำ ฉันจะไม่จูบเจ้ำอย่ำงแน่นอน” 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ หมำยเลข 1597) 
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 บรรดำนกัวิชำกำรได้ถอดบทเรียนท่ีมีคณุคำ่ยิ่งจำกเร่ือง
นีอ้ย่ำงมำกมำย ส่วนหนึ่งจำกนัน้คือ ให้น้อมรับบทบัญญัติ
ตำ่งๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับศำสนำ และให้ปฏิบตัิตำมค ำสัง่ใช้
แม้ว่ำยงัไม่สำมำรถเล็งเห็นถึงประโยชน์ของมนัก็ตำม ซึ่งนัน่คือ
กฎหลกัท่ียิ่งใหญ่ในกำรเจริญรอยตำมท่ำนนบี ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ในสิ่งท่ีท่ำนได้ท ำเป็นแบบอย่ำงไว้ แม้ว่ำยังไม่
สำมำรถรู้ถึงเหตผุล(หิกมะฮฺ)ของกำรกระท ำนัน้ก็ตำม (ฟัตหุล
บำรีย์ เลม่ 3 หน้ำ 463) 
 และน่ีคือท่ำนอับดุลลอฮฺ บิน อุมัร ผู้ ท่ีเจริญรอยตำม
ท่ำนนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ในทกุเร่ือง ท่ำนจะปฏิบตัิ
ตำมเฉกเช่นท่ีท่ำนนบีได้ปฏิบตัิ ซึ่งในครัง้ท่ีท่ำนได้ยกมือสลำม
ต่อหินด ำ ท่ำนก็ได้เน้นย ำ้กำรเจริญรอยตำมแบบอย่ำงของ
ทำ่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั โดยกำรกลำ่ววำ่  

بَاًًع لُِسنَِّة َنِبيِّك»  رواه الطرباين يف ]  « اللَُّهمَّ إيَماًنا ِبك ، َوَتْصِديًقا ِبِكتَاِبك ، َواتِّ
   (.[  4٩/ 1" )األوسط"

ควำมว่ำ “ข้ำแด่อัลลอฮฺ ข้ำพระองค์(ตอวำฟ) ด้วยควำมมี
ใจศรัทธำต่อพระองค์ และเช่ือในคัมภีร์ของพระองค์ และ
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เจริญรอยตำมแบบอย่ำงท่ำนนบีของพระองค์” (บนัทึกโดย
อฏั-ฏ็อบรอนีย์ ใน “อลั-เอำสฏั” เลม่ 5 หน้ำ 79) 
 
 กำรปฏิบตัิตำมท่ำนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
นัน้ย่อมประสบกับควำมส ำเร็จ ส่วนกำรสวนทำงกับแบบอย่ำง
ของทำ่นนัน้ย่อมประสบกบัเครำะห์กรรม(ฟิตนะฮฺ) มีรำยงำนว่ำ
ชำยคนหนึ่งได้ไปหำท่ำนอิมำมมำลิก บิน อะนสั พลนักล่ำวกับ
ท่ำนว่ำ “โอ้อบู อับดิลลำฮฺ ฉันจะต้องเร่ิมครองอิหฺรอมจำก
ที่ใด ?” ทำ่นจงึตอบว่ำ “จำกซุลหุลัยฟะฮฺ ซึ่งเป็นที่ท่ำนเรำะ
สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ครองอิหฺรอม” 
ชำยคนนัน้จึงกล่ำวว่ำ  “แต่ฉันต้องกำรครองอิหฺรอม
จำกมัสญิด(อัน-นะบะวีย์)” ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ “ท่ำนอย่ำปฏิบัติ
เช่นนัน้”  ชำยคนนัน้ได้กลำ่วว่ำ “แท้จริงฉันต้องกำรครองอิหฺ
รอมจำกมัสญิดตรงกุบูรของท่ำนนบี” ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ “ท่ำน
อย่ำปฏิบัติเช่นนั้น เพรำะฉันเกรงว่ำเครำะห์กรรมร้ำย
อำจจะประสบกับท่ำน” ชำยคนนัน้จึงถำมว่ำ “เครำะห์กรรม
นัน้คืออะไรกระนัน้หรือ ? ก็ในเม่ือกำรปฏิบัติเช่นนัน้เป็น
กำรเพิ่มระยะทำงเพิ่มขึน้(มันไม่ดีกว่ำดอกหรือ?)” ท่ำนจึง
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กล่ำวว่ำ “จะมีเครำะห์กรรมใดที่ ใหญ่หลวงยิ่ งกว่ำกำรที่
ท่ำนเหน็ว่ำตัวท่ำนนัน้ได้ล ำ้หน้ำควำมประเสริฐที่ท่ำนเรำะ
สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ปฏิบัติไว้” และ
แท้จริงฉนัได้ยินค ำด ำรัสของอลัลอฮฺท่ีวำ่ 

َذرِ   ﴿ ينَ   َفلحَيحح ِ الُِفونَ   ٱَّل  ۦ    َعنح   ُُيَ رِهِ مح
َ
ن  أ

َ
وح   فِتحَنة    َبُهمح ُتِصي  أ

َ
 َعَذاب    ُيِصيَبُهمح   أ

ِِلم  
َ
 [  ١٦:  انلور] ﴾ ٦٣ أ

ควำมว่ำ “ดังนัน้ บรรดำผู้ท่ีฝ่ำฝืนค ำส่ังของนบี จงระวังว่ำ
ฟิตนะฮฺจะเกิดกับพวกเขำ หรือกำรลงโทษอันเจ็บปวดจะ
โดนลงมำยังพวกเขำได้” (สเูรำะฮฺอนั-นรู : 63) (อลั-อิอฺติศอม 
โดยอชั-ชำฏิบีย์ หน้ำ 174) 
 
 ดังนัน้ หำกท่ำนมุ่งเจตนำของท่ำนเพ่ืออัลลอฮฺเพียง
พระองค์เดียว และมีควำมบริสุทธ์ิใจในกำรงำนของท่ำนเพ่ือ
พระองค์ และได้ปฏิบตัิตำมแบบอย่ำงของท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในกำรท ำหจัญ์ อัลลอฮฺก็จะทรง
ตอบรับกำรท ำหจัญ์ของทำ่น ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอำลำ ได้ด ำรัสวำ่ 

يُُّكمح  ِِلَبحلَُوُكمح  ﴿
َ
َسنُ  أ حح

َ
 [  1: امللك] ﴾ ٢ َعَمٗله  أ
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“เพ่ือจะทดสอบพวกเจ้ำว่ำ ผู้ใดบ้ำงในหมู่พวกเจ้ำท่ีมี
ผลงำนดียิ่ง” (สเูรำะฮฺอลั-มลุกฺ : 2)  
 ทำ่นอิบนกุะษีร เรำะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่ำวว่ำ “กำรงำน
หน่ึงไม่สำมำรถจะเป็นสิ่งที่ดีได้ จนกว่ำมันจะเป็นไปด้วย
ควำมบริสุทธ์ใจต่ออัลลอฮฺ และวำงอยู่บนแบบฉบับของ
ท่ำนเรำะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังนั้น
เม่ือกำรงำนใดๆ ปรำศจำกหน่ึงในเงื่อนไขทัง้สอง กำรงำน
นัน้ก็จะสูญเสียและเป็นโมฆะไป” (ตฟัสีรอิบนุกะษีร เล่ม 4 
หน้ำ 266)   
  ทำ่นอลั-ฟฎ็ุอยลฺ บนิ อิยำฏ ได้อธิบำยอำยะฮฺ  

يُُّكمح  ِِلَبحلَُوُكمح  ﴿
َ
َسنُ  أ حح

َ
 [  1: امللك] ﴾ ٢ َعَمٗله  أ

“เพ่ือจะทดสอบพวกเจ้ำว่ำ ผู้ใดบ้ำงในหมู่พวกเจ้ำท่ีมี
ผลงำนดียิ่ง” (สเูรำะฮฺอลั-มลุกฺ : 2)  
ผลงำนท่ีดียิ่งในท่ีนีคื้อ “กำรงำนท่ีมีควำมบริสุทธ์ิใจและมี
ควำมถูกต้องมำกท่ีสุด” มีคนถำมว่ำ “โอ้อบู อะลี อะไรคือ
กำรงำนท่ีมีควำมบริสุทธ์ิใจและมีควำมถูกต้องมำกท่ีสุด” 
ท่ำนได้กล่ำวว่ำ  “กำรงำนท่ีมีควำมบริสุทธ์ิใจแต่ไม่มี
ควำมถูกต้องกำรงำนนัน้ย่อมไม่ถูกตอบรับ และหำกว่ำ
กำรงำนนั้นมีควำมถูกต้องแต่เป็นกำรงำนท่ีไม่มีควำม
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บริสุทธ์ิใจ กำรงำนนัน้ก็ย่อมไม่ถูกตอบรับเช่นเดียวกัน 
จนกว่ำกำรงำนนัน้จะต้องมีควำมบริสุทธ์ิใจและมีควำม
ถูกต้อง”  ท่ำนได้กล่ำวเสริมอีกว่ำ “ควำมบริสุทธ์ิใจคือ กำร
ท ำกำรงำนเพ่ืออัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว และควำมถูก
ต้องคือ กำรท ำกำรงำนที่ มีควำมสอดคล้องกับแบบฉบับ
ของท่ำนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” (อิกติฎออ์ อศั-ศิ
รอฏ อลั-มสุตะกีม โดยอิบนตุยัมียะฮฺเลม่ 2 หน้ำ 373) 
 
 เก้ำ พยำยำมให้เ กิดประโยชน์มำกท่ีสุดจำกกำร
เดินทำงไปท ำหจัญ์เท่ำท่ีจะท ำได้ โดยให้นัง่ร่วมอยู่คนดีๆ และ
หลีกห่ำงจำกกลุ่มคนท่ีเกียจคร้ำน และให้เติมเต็มเวลำของท่ำน
ไปด้วยกับกำรฏออะฮฺต่ออัลลอฮฺผู้ ทรงเมตตำ กำรอ่ำนอัลกุ
รอำน กำรร ำลึกถึงอลัลอฮฺผู้ทรงสิทธ์ิในกำรตอบแทน(อลั-มะลิก 
อดั-ดยัยำน) กำรแนะน ำให้ท ำควำมดี และตกัเตือนหกัห้ำมใน
เร่ืองควำมชัว่ และคณุงำมควำมดีท่ีคล้ำยคลึงกนันีท่ี้ท ำให้ได้รับ
ควำมพึงพอพระทัยจำกพระองค์ และกลับจำกกำรท ำหัจญ์
เสมือนกับวันท่ีท่ำนคลอดออกจำกท้องมำรดำ ในสภำพท่ี
บริสทุธ์ิจำกมลทินแหง่ควำมผิดตำ่งๆ  
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เรำขอต่ออัลลอฮฺให้เรำและท่ำนได้อยู่บนเส้นทำงท่ี
ถกูต้องและถกูตอบรับ เพรำะมนัคือควำมหวงัท่ียิ่งใหญ่และเป็น
กำรวอนขอท่ีมีเกียรตท่ีิสดุ  

ขอพรอันประเสริฐและควำมศำนติของอลัลอฮฺจงมีแด่
ท่ำนนบีมหุมัมดั บรรดำเครือญำติและเศำะหำบะฮฺของท่ำนทุก
คน 
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