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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

การให้ทานน้าและอาหารในช่วงฤดูกาลหัจญ์
มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก การประสาทพร
และสันติสุขขอจงประสบ แด่ท่านนบีมุหัมมัด ศาสนทูต ผู้ทรงเกียรติที่สุด ตลอดจนวงศ์วานและ
สหายของท่านทั้งหลาย
อัลหัมดุลิลลาฮฺ ในจานวนภารกิจที่มีผลกุศลเป็นที่น่าสรรเสริญและปราโมทย์ ณ พระองค์
อัลลอฮฺและเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในช่วงฤดู หัจญ์ของทุ กปีคือการให้บริการ น้าและ
อาหารแก่เหล่าอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติของพระองค์ โดยเฉพาะเหล่า หุจญาตผู้ขัดสน ซึ่งเป็น ที่รู้จัก
ในศัพท์ของอั ลกุรอานและสุนนะฮฺ ในนาม "สิกอยะตุล หัจญ์และอิฏอามุฏเฏาะอาม " หรือ "อัสสิกอ
ยะฮฺ วัรริฟาดะฮฺ" อันหมายถึง การให้บริการน้าและอาหารแก่เหล่าผู้มาประกอบพิธี หัจญ์ และสิ่ง ที่
มีชื่อว่า "ฮัดยฺ" ไม่ว่าจะเป็นวาญิบหรือสุนัตก็ตาม
ญาบิร บุตร อับดุลลอฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
َا َا َا ُّج ُر َا َا
َا َحْل َا ُّج َحْل َا َحْل ُر َحْل ُر َا َحْل َا َا ُر َا َا ٌء َّال َحْل َّال َا َحْل َا
 إ َحْلط َاػ ُر/ اا
ام
 ونا بره ك/ اا إِإ ااَاية ِإ يل
«ا اله ور ل س جز
ِإ
َحْل َحْل َا َا
َّال
» الط َاػامِإ َاو َاطي ُر ال مِإ
ความว่า "หัจญ์ที่มีบรูรฺ (หัจญ์ที่ดีและถูกตอบรับ ) จะไม่มีสิ่ งตอบแทนอื่นใดแก่
เขานอกจากสรวง สวรรค์ " มีผู้ ถามว่า "แล้วอันใดเล่า ที่เป็นความดีอันนั้น ?"
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอบว่า "คือการเลี้ยงอาหารและวาจาที่
สุภาพ (ในระหว่างประกอบพิธี หัจญ์ )" (บันทึกโดยอัฏเฏาะบะรอนีย์ ดูหนังสือ
สิลสิละฮฺ อัลอะหาดีษ อัศเศาะหีหะฮฺ ของอัลบานีย์ หมายเลข 1264)
ประวัติความเป็นมาของการให้บริการน้าและอาหาร
อับบาส บุตร อับดุลมุฏเฏาะลิบ ได้รับการอนุโลม ผ่อนผันไม่ต้ องไปค้างคืน ที่ทุ่งมิ นาในค่า
คืนวันตัชรีก (คืนวันที่ 11-13 ซุลฮิจญะฮฺ ) เนื่องจากติดภาระกิจสิกอยะตุล หัจญ์ นั่นคือ การ
ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารแก่ผู้ประกอบพิธี หัจญ์ อันได้แก่ น้าซัมซัม นมสด น้าผึ้ง และ ผลไม้
และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ชมเชยผู้ที่ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวด้วยคาว่า
َا َحْل َا َحْل ُر َحْل َا َا َحْل َا َحْل ُر َحْل َا َا َا َحْل
اصيَا ُرػوا»َحْل
«أحصنجم وأمجلجم نذا ف
ความว่า "พวกท่านได้กระทาดีและปฏิบัติได้ ดีมาก เช่นนี้แหละที่พวกท่านพึง
กระทา" (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม)
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ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
หุจญาตด้วยคาว่า
َا َا
َنلَحْل ُر
َا أَا َحْلن ُرت َحْلغلَابُر َحْلوا لَا َا َا
َاح َّالَّت أض َاع
ت

ยังได้ชมเชยกลุ่ม ผู้ ให้บริการน้า ซัมซัมแก่เหล่า

َا
َحْل ُر َا َّال ُر َا َا َا
« ِإاع َاهل َحْلوا ف ِإإىك َحْلم لَع ع َاه ٍل َاصا ِإل ٍح ل َحْلو
َا َحْل َا َا ُر َا َا َا َا َا
َحْل َحْل َا َا َا َا
َا
ًثِإلً وأ ار ِإإ ثِإ ِإل ِإ
ا َابل لَع ٌ ِإذهِإ» ي ِإػ
ความว่า : พวกเจ้าจงทางาน (ต่อไปเถิด ) เพราะแท้จริง พวกเจ้ากาลังปฏิบัติ
อามัลศอลิหฺอยู่ หากฉันไม่กลัวว่าพวก เจ้าจะถูก (ผู้มีอานาจ) แย่งงานแล้วไซร้
ฉันจะลง จากพาหนะแล้วเอาเชือกพา ดลงบนนี้ " หมายถึงไหล่ของท่าน แล้ว
ท่านก็ชี้ไปยังไหล่ของตัวเอง (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ เล่ม 2 หน้า 167)

ปัจจุบันที่ นครมักกะ ฮฺ มีหน่วยงาน หนึ่งที่มีชื่อว่า "ลัจญ์นะฮฺ อัสสิกอยะฮฺ วัรริฟาดะฮฺ "
หมายถึง องค์กรเพื่อการให้บริการน้า อาหาร และคว ามช่วยเหลือ ซึ่ง เป็น ผลพวงแห่ง มรดกที่ตก
ทอดและสืบสานกัน มาจากชาวกุเรช บรรพชนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากยุค
หนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง นับตั้งแต่ยุคของกุศ็อย บุตร กิลาบ ตามด้วยอับดุมะนาฟ และ ฮาชิม ตามด้วย
อับดุลมุฏเฏาะ ลิบ จนถึงอัลอับบาสซึ่ง ได้รับมอบหมาย โดยตรงจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ให้ดูแลรับผิดชอบในภาระกิจ อันทรงเกียรติดังกล่าว พวกเขามีภาชนะไว้บรรจุน้าซัมซัม
ขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้ากะบะฮฺสาหรับให้บริการน้าดื่มแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธี หัจญ์ ณ บัย
ตุลลอฮฺ นี่คือความหมายของคาว่า (สิกอยะฮฺ)
นอกจากนั้น ชนเผ่ากุ เรชมักจะนาทรัพย์สินบางส่วน ของพวกเขาไปมอบให้แก่กุศ็อย
เพื่อให้นาทรัพย์สินเหล่านั้นไปจัดทาอาหารและเลี้ยงรับรองแก่เหล่าผู้ประกอบพิธี หัจญ์ เช่น การ
เชือดอูฐและอื่นๆ นี่คือความหมายของคาว่า (ริฟาดะฮฺ) (ดู ฮิดายะตุสสาลิก เล่ม 4 หน้า 1476)
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
َا َا َّال ُر َّال َا َحْل ُر َا َا َا َحْل َحْل َحْل َا َّال َا َا َا َحْل َا َا َا َا َّال َا َا َحْل َّال َا َا َا
ْي ِإإ نا ن
«أ ِإإن ن ر ٍة ىت ِإ ااا ِإٌ ِإلي ِإة و دمٍ َتت كديَم ٌات ِإ
َحْل َا َا َحْل َا ِّج َا َا َا َحْل َا َحْل
»ت
ِإنو ِإشلاي ِإة ا اا و ِإشداى ِإة ااي ِإ
ความว่า : พึงสังวรเถิดว่า แท้ จริง ทุกๆ กิจการงานอัน เป็นวัฒนธรรมโบราณ ที่
สืบทอดมากจากในอดีตสมัย ญาฮิลียะฮฺ และการหลั่ง เลือด ได้ถูก ฝังกลบใต้อุ้ง
เท้าทั้งสองของฉันแล้ว (ยกเว้นสองประการคือ)
1. สิกอยะตุลฮัจย์ หมายถึง ประเพณีการ ให้บริการน้าดื่มแก่เห ล่าผู้ประกอบ
พิธีหัจญ์
2. สิดานะตุลบัยตฺ หมายถึง ประเพณีการ บริหารดูแลและ จัดระเบียบงาน ที่
เกี่ยวกับกะอฺ บะฮฺ (บันทึกโดย อะหมัด เล่ม 2 หน้า 11 อบู ดาวูด เล่ม 4
หน้า 1682 อิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 2628)
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นี่แหละคือส่วนหนึ่งของแบบอย่าง จากท่าน เราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั่นคือ
ท่านได้เชือดอูฐจานวนหนึ่งร้อยตัวในพิธี หัจญ์ อาลา (อยู่ในหะ ดีษ มุ ตตะฟักุ นอะลัยฮฺ ) และอีก
จานวนหลายสิบตัวทุกครั้งที่ท่านไปทาอุมเราะฮฺ ณ บัยตุลลอฮฺ อัลหะรอม (ฮิดายะตุสสาลิก)
หะดีษที่ส่งเสริมให้บริจาคทาน
นอกจากนี้ ยั งมี หะดีษที่มีความหมายโดยรวมอีกมากมายที่ ส่งสริม ให้มีการบริจาค ทาน
อาทิ
1. รายงานจากท่านอับดุล ลอฮฺ บุตร อัมรฺ เล่าว่ามีชายคนหนึ่งได้ถามว่าท่าน เราะซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า
َحْل َا َا َحْل ٌء َا َا ُر َحْل ُر َّال َا َا َا َا َحْل َا ُر َّال َا َا َا َا
لَع َان َحْلو َاغ َارفَحْل َا
أَا ُّج
ت
اإلشالمِإ خْي كاا « تط ِإػم الطػام وتلرأ الصالم
ي
ِإ
َا َا َحْل َا َحْل َا َحْل َحْل
» ونو لم تػ ِإر
ความว่า "การงานใด ที่ประเสริฐยิ่ง ในอิสลาม? ท่านตอบว่า ท่านเลี้ยงอาหาร
(แก่ผู้อื่น) และให้ สลามต่อบุคคลที่ท่านรู้จักและไม่รู้จักกับท่า น" (บันทึกโดยอัล
บุคอรีย์และมุสลิม)
2. รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ บุตร อัมรฺ ท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าว
ว่า

َا
ُر َحْل ُر ُر َحْل َّال َحْل َا َا َا َا َحْل ُر َحْل َّال َا َا َا َا َحْل ُر َحْل َّال َا َا َحْل ُر ُر
َحْل َّال َا
»ٍالصال َام ثدخل َحْلوا ااَاية ِإ َاصالم
«اعبدوا الر و وأط ِإػهوا الطػام وأف وا
ความว่า: "พวกเจ้าจงภักดีต่อองค์ผู้ทรงกรุณา จัดเลี้ยงอาหาร และโปรยสลาม
แล้วพวกเจ้าจะได้เข้าสรวงสวรรค์โดยสันติอย่างแน่นอน" (บันทึกโดยอัตติรมิซีย์
: หะสัน เศาะหีหฺ)

3. จากท่านอับดุลลอฮฺ บุตร อุมัร จากท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้
กล่าวความว่า : "ในสรวงสวรรค์มีห้องหับจานวนหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างทะลุปรุโปร่งจาก
ด้านในสู่ด้านนอกและจากด้านนอกสู่ด้านใน (เนื่องเพราะ ใสสว่าง ของผนังห้อง )" ท่านอบู มาลิก
อัลอัชอะรีย์ จึงถามท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า "ห้องหับเหล่านั้นถูกจัดเตรียมไว้
สาหรับผู้ใดหรือ?" ท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอบว่า
َا َحْل َا َا َحْل َا َا َا َا َا َحْل َا َا َّال َا َا َا َا َا َا
اا يَاام»ٌء
اا ُر
ًم
َّال
َا
«لِإهو طاا ال م وأطػم الطػام و اا كااِإها و
ِإ
"สาหรับผู้ที่พูดจาไพเราะ และเลี้ยงอาหาร และตื่นละหมาดยามราตรีขณะที่
มวลมนุษย์กาลัง หลับใหล" (บันทึก โดยอัฏเฏาะบะรอนีย์ ดู เศาะหีหฺ อัตตัรฆีบ
วัตตัรฮีบ หมายเลข 946)
4. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านกล่าวว่า
3

َا َحْل َا َا َا َا ٌء َا َحْل َا َا َا َحْل
َا
َحْل
ًم
»«ل س دكة أعظم أجرا ِإنو نا ِإا
ความว่า : ไม่ มีการให้ทานใดที่มีผลกุศลยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ ทานน้าดื่ม "
(บันทึกโดย อัลบัยฮะกีย์ ใน ชุอั บ อัลอีมาน หมายเลข 3378: หะดีษ หะสัน
ลิฆ็อยริฮ)ฺ
5. จากท่านอะนัส เล่าว่า: แท้จริงท่านสะอัด บุตร อุบาดะฮฺได้ไปหาท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้ว ถามว่า "โอ้ท่านเราะซูล มารดาของข้าพเจ้าได้สิ้นชีวิตแล้ว แต่นางไม่ได้สั่ง
เสียใดๆ ไว้ หากข้าพเจ้าจะบริจาคทานให้ แก่นาง ไม่ทราบว่ านางจะได้รับประโยชน์จากกุศลนั้น
ไหม?" ท่านนบี ตอบว่า "ใช่ (นางจะได้รับประโยชน์จากกุศลนั้น ) และเจ้าจงใช้น้าเป็นทาน (สาหรับ
นาง)" (บันทึกโดยอัฏเฏาะบะรอนีย์ ดู เศาะหีหฺอัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ หมายเลข 961)
นี่แหละคือการส่งเสริมของท่ านนบี เพื่อให้บริจาคทานด้วยน้า เพ ราะการบริจาคทานด้วย
น้าดื่มเป็นการให้บริจาคที่ประเสริฐที่สุด อาทิ การให้ทานน้าดื่มแก่ผู้ที่กระหาย หรือขุดบ่อน้าดื่ม
ด้วยเจตนาเพื่อให้อัลลอฮฺส่งผลบุญถึงผู้ตาย
ดังนั้น สะอัดจึงขุดบ่อน้าแห่งหนึ่งแล้วตั้งเจตนา ในใจว่า กุศลจากบ่อน้านี้ขออุทิศให้แก่
มารดาของเขา (บันทึกโดยอบู ดาวูด อิบนุ มาญะฮฺ และ อิบนุ คุซัยมะฮฺ)
กุศลจากการทาทานเศาะดะเกาะฮฺ จะถึงผู้ตายโดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ในหมู่อุละมาอ์ (ดู
คาพูดของ อิมาม อันนะวะวีย์ ในชัรหฺเศาะหีหฺ มุสลิม 8/90)
ดังนัน้ การให้ทานด้วยการ เลี้ยงอาหาร หรือ เครื่องดื่มในช่วงฤดู หัจญ์ นอกเหนื อจากเป็น
สัญลักษณ์ของ หัจญ์ มับรูรฺสาหรับผู้ประกอบพิธี หัจญ์ แล้ว ยังเป็นกุศลแก่ผู้ตาย หากเขาตั้งเจตนา
แผ่กุศลการบริจาคทานนั้นแก่ผู้ตาย
ความประเสริฐของการให้ทานในช่วงฤดู หัจญ์ ช่างยิ่งใหญ่นัก จะมี ผู้ใดอีกเล่าที่ ไม่ อยาก
บริจาคทานในช่วงฤดูหัจญ์ หากเขาได้ทราบถึงความประเสริฐที่มากมายเช่นนั้น ?
มาเถิด เรามาร่วมกันบริจาคทานแก่ผู้ที่ขัดสนด้วยมือของเราเอง หรือบริจาคผ่านโครงการ
"อัสสิกอยะฮฺ วัรริฟาดะฮฺ" อันประกอบด้วยอาหาร และเครื่องดื่มที่เตรียมไว้แก่บรรดาผู้ประกอบพิธี
หัจญ์ ผู้เป็นอาคันตุกะแห่งพระผู้ทรงกรุณา (ฎุยูฟ อัรเราะหฺ มาน) ที่ดาเนินการโดยคณะผู้แทน หัจญ์
ไทยในปี 1430 (2552) นี้ โดยเฉพาะการให้ทานในวันอะเราะฟะฮฺ วันนะหัร และวันตัชรีก เนื่อง
เพราะมีหะดีษหลายบทได้ระบุถึงความประเสริฐของการประกอบคุณงามความดี ในช่วงสิบวัน แรก
ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ
ท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
َحْل َا
َا َحْل َا ُر َا
َحْل
ُّج َحْل َا َا َّال ُر َحْل َا َحْل
َّال
َّال
َّال
» ِإنو أو ِإا ِإ ي ا ِإ ِإة- ْش
«أف ل أ يامِإ ادلىيا أيام الػ ِإ
ความว่า : "(กลุ่ม ) วันที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้คือสิบวัน (แรก) ของเดือนซุล
ฮิจญฮฺ " (บันทึกโดย อัลบัซซารฺ ด้วยสายรายงานที่หะสัน ดู กัชฟุลอัสตารฺ เล่ม
2 หน้า 28 และมัจญ์มะอฺ อัซซะวาอิด เล่ม 3 หน้า 25)
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ท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวความว่า : "ไม่มีจานวนวัน ที่การประกอบ
คุณงามความดีในวันดังกล่าวเป็นที่พอใจของ
พระองค์ ยิ่ง ไปกว่าสิบวันแรกแห่งเดือ น
ซุลฮิจญะฮฺ " บรรดาเศาะหาบะฮฺจึง ถามว่า โอ้ท่านรอซูลุลลอฮฺ (การประกอบคุณงามความดีในวัน
ดังกล่าว) ประเสริฐกว่าการสงครามญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ กระนั้นหรือ ? " ท่านตอบว่า : ใช่
แล้ว แม้แต่ (ความประเสริฐ ของ) การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ ก็ไม่สามารถเทียบเท่า (กับ
ความประเสริฐของการประกอบคุณงามความดีในวันดังกล่าว ) เว้นแต่ว่า เขาผู้นั้นได้นาพาตัวเอง
ออกไปญิฮาดพร้อมกับทรั พย์สินของเขา และทั้งเขาและทรัพย์สินของเขาไม่มีโอกาสได้หวนกลับสู่
มาตุภูมิของเขาอีกเลย” (อัลบุคอรีย์ เล่ม 2 หน้า 457)
ท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
َا َحْل َا َحْل َا َحْل َا َا َحْل َا َحْل َا َحْل َا ُر َحْل َا َحْل ًم
َحْل َا َحْل َا َا َا َا
َا
َّال
»ار ِإنو يومِإ غرفة
«نا ِإنو يومٍ أ
ِإنو أن ػ ِإجق ا﵀ ِإ ي ِإً عبدا ِإنو اا ِإ
ความว่า : "ไม่มีวันใดเลยที่พระองค์ อัลลอฮฺ ได้ปลดปล่อยปวงบ่าวจากขุมเพลิง
แห่งไฟนรกมากเท่า กับ (การปลดปล่อยของพระองค์ใน ) วันอะเราะ ฟะฮฺ "
(บันทึกโดยมุสลิม 2/982)
นั่นคือ วันซึ่งพระองค์ อัลลอฮฺทรงแสดงความปี ติยินดีกับบรรดาผู้ประกอบพิธี หัจญ์ต่อหน้า
มวลมาลาอิกะฮฺ พร้อมกับเทความเมตตาของประองค์อย่างล้นหลามจนชัยฏอนรู้สึกต่าต้อย
ส่วนวันนะหัร (วันอีด) และวันตัชรีก (วันที่ 11-13 ซุลหิจญะฮฺ) ก็เป็นวันแห่ง การกินดื่ม และ
กล่าวซิกิรต่ออัลลอฮฺ ที่ส่งเสริมให้เชืดสัตว์ฮัดยฺมากๆ และให้ทานอาหารแก่บรรดาผู้ประกอบพิธี
หัจญ์ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดียิ่ งแก่ผู้ที่ ให้บริการ ทานน้าและ อาหาร แก่บรรดาผู้เป็นอาคันตุกะ
ของอัลลอฮฺในวันดังกล่าวควบคู่ไปกับกล่าวซิกิรต่ออัลลอฮฺอย่างมากมาย
เป้าหมายของโครงการสิกอยะฮฺและริฟาดะฮฺ
โครงการสิกอยะฮฺและริฟาดะฮฺมเี ป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ดังนี้
1. น้อมรับคาสั่งของอัลลอฮฺ และเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในการ ให้ ทาน
อาหารเครื่องดื่มแก่เหล่าฮัจญาจญ์
2. ได้รบั หัจญ์มับรูรฺผ่านกิจกรรมการให้บริการทานน้าและอาหารแก่ฮุตญาจญ์
3. ยกระดับคุณภาพของ ประชาชาติจาก ที่เคยเป็นคน มือล่าง (ผู้รับ ) มาเป็น คนมือบน
(ผู้ให้ ) ซึ่งเป็นผู้ที่ประเสริฐและมี เกียรติ กว่า ณ อัลลอฮฺ และเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม
4. ส่งผลกุศลจากการให้ทานแก่ผู้ล่วงลับที่เป็น บิดามารดา และเครือญาติ รวมทั้งบรรดาผู้
เป็นที่รัก เพื่อให้พวกเขาปลอดภัย (จากการลงโทษ ) ในสุสาน ได้รับการไถ่ตัวจากไฟนรก
และเพื่อยกระดับสถานะของพวกเขาในโลกอาคิเราะฮฺ
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5. แสดงออกซึ่งสัญญาณแห่งการ ศรัทธา และสัญลักษณ์ แห่งหัจญ์ มับรูรฺด้านการบริจาค
ทาน ประกาศถึง ความรัก ใคร่ เอื้ออาทร และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ การสถาปนา
ความเป็นเอกภาพของประชาชาติอิสลาม
6. ใกล้ชิดอัลลอฮฺ และมุ่งหวัง ในผลบุญและการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺ ด้วยการมี
ชีวิตที่ผาสุกบน โลกนี้และได้รับสรวงสวรรค์ในวันอาคิเราะฮฺ พร้อมกับได้รับ การไถ่ตัวจาก
ไฟนรกพร้อมๆ กับครอบครัว
อัล หัม ดุลิลลาฮฺ ในปีนี้ (ฮ.ศ.1430) คณะผู้แท นหัจญ์ ไทยทางการได้เปิดโอกาสและ ให้
ความสะดวกแก่บรรดาผู้แสวงบุญเพื่อเข้าร่วมในโครงการ อัสสิกอยะฮฺและอัรริฟาดะฮฺ (การให้ทาน
น้าและอาหาร ) ตามความสามารถของแต่ละ ท่าน โดยผ่านคณะกรรมการอัสสิกอยะฮฺวัรริฟาดะฮฺ
ของคณะผู้แทนหัจญ์ไทย เพื่อความสาเร็จของโครงการนี้ จึง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรดาฮุจญา9ไทย
สามารถเข้าร่วมโครงการ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และจริงจัง เพื่อยกระดับ หัจญ์ ของตัวเองสู่ระดับของ
หัจญ์ มั บรูรฺ พร้อมๆ กับเป็นการตอบแทน คุณบิดามารดาและครอบครัว หรือผู้ที่มี อุปการ ะคุณ
ทั้งหลาย
สุดท้ายขออวยพรให้พระองค์ได้โปรดตอบรับคุณความดี ของเราทุกคน และทาให้พวกเรา
ทุกคนได้รบั หัจญ์มบั รูรฺโดยทั่วกัน อามีน ยาร็อบบัล อาละมีน
และความสุขสถาพรจงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจน
วงศ์วานและมิตรสหายของท่าน
ّ
ّ
ّ الػزة
ّ را
غها يصفون وشالم لَع املرشلْي وا هد ﵀ را
شبحان ر م
.الػاملْي

พี่น้องของท่าน
ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
อะมีร้ลุ หัจญ์ไทยทางการ
7 เชาวาล 1430 ฮ.ศ.
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