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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

จุดมุงหมายอันแทจริงของการทําหัจญ 
 

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ทรงกลาวเกี่ยวกับเร่ืองของการทําหัจญไวในอัลกรุอานุล 
การีม หลายตอหลายอายะฮฺ 

ِْه َسِبيًال َوَمن َكَفَر فَإِن ( َ
َوِهللاِ بَلَ اجاِس ِحجُّ اْكَيِْت َمِن اْستََطاَع إِ

 ) ٩٧: آل عمران ) (اهللا َغيِن َعِن الَْعالَِمنيَ 
ความวา  “และกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเหนือมวลมนุษยนั้น คือการทําหัจญ ณ 
อัลบัยต (บานของอัลลอฮฺ) สําหรับผูที่มีความสามารถหาทางไปสูมัน (บาน
หลังนั้น) ได และผูใดปฏิเสธ (การทําหัจญ) แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรง
พอเพียงจากประชาชาติทั้งหลาย” (3:97) 

 
ْ احْلَج َوالُْعْمَرَة ِهللاِ ( وا تِمُّ

َ
ُيْم َفَما اْستَيرَْسَ ِمَن الَْهْدِي َوَال َوأ ْحرِصْ

ُ
إِْن أ

فَ
ْو بِِه 

َ
حَتِْلُقواْ ُرُؤوَسُكْم َح َفبْلَُغ الَْهْدُي حَمِلُه َفَمن اَكَن ِمنُكم مِريضاً أ

ِمنتُْم َفَمن َيمَ 
َ
ْو نُُسٍك فَإَِذا أ

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ِسِه فَِفْديٌَة مِّن ِصيَاٍم أ

ْ
ًذى مِّن رأ

َ
تَع أ

ياٍم 
َ
ْد فَِصيَاُم ثَالثَِة ك بِالُْعْمَرِة إىَِل احْلَجِّ َفَما اْستَيرَْسَ ِمَن الَْهْدِي َفَمن لْم جَيِ

ْهلُُه 
َ
ٌة اَكِملٌَة َذلَِك لَِمن لْم يَُكْن أ يِف احْلَجِّ وََسبَْعٍة إَِذا رََجْعتُْم تِلَْك َعرَشَ

ن اَهللا َشِديُد الِْعَقاِب َحارِضِي الَْمْسِجِد احْلََراِم َواي 
َ
ْ أ ْ اَهللا َواْعلَُموا ) ُقوا

 ) ١٩٦: اكقرة (
ความวา “และพวกเจาจงใหสมบูรณ ซึ่งการทําหัจญและการทําอุมเราะฮฺเพื่อ
อัลลอฮฺเถิด แลวถาพวกเจาถูกสกัดกั้นก็ใหเชือดสัตวพลีที่จะหาไดงาย และจง
อยาโกนศีรษะของพวกเจาจนกวาสัตวพลีนั้นจะถึงที่ของมัน แลวผูใดในหมู
พวกเจาปวยลง หรือมีความเจ็บปวดที่ศีรษะของเขา ก็ใหมีการชดเชยดวยการ
ถือศีลอด หรือการทําทานหรือการเชือดสัตว คร้ันเมื่อพวกเจาปลอดภัยแลว ถา
ผูใดประสงคจะทําอุมเราะฮฺตอเนื่องไปจนถึงเวลาทําหัจญ (ตะมัตตั๊วะ) แลว ก็
ใหเชือดสัตวพลีที่พอหาได ผูใดที่หาไมไดก็ใหถือศีลอดสามวันในระหวางการ
ทําหัจญ และอีกเจ็ดวันเมื่อพวกเจากลับถึงบานแลว นั่นคือครบสิบวัน ดังกลาว
นั้น สําหรับผูที่มิไดเปนชาวมัสยิดิลหะรอม และพวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด 
และพึงรูดวยวาแทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงเขมงวดในการลงโทษ” (2:196) 
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ْشُهٌر مْعلُوَماٌت َفَمن فََرَض ِفيِهن احْلَج فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال (
َ
احْلَجُّ أ

إِن َخرْيَ الزاِد 
ْ فَ ْ ِمْن َخرْيٍ َفْعلَْمُه اُهللا َوتََزوُدوا ِجَداَل يِف احْلَجِّ َوَما َيْفَعلُوا

 
ُ
ْكَاِب احكْقَوى َوايُقوِن يَا أ

َ
ِ األ  ) ١٩٧: اكقرة ) (ْو

ความวา “(เวลาสําหรับ) การทําหัจญนั้นมีหลายเดือนเปนที่ทราบกัน ดังนั้น
ผูใดที่ใหการทําหัจญจําเปนแกเขาในเดือนเหลานั้นแลว ก็ตองไมมีการสมสู
และไมมีการละเมิด และไมมีการวิวาทใด ๆ ในระหวางการทําหัจญ และความ
ดีใด ๆ ที่พวกเจากระทํานั้นอัลลอฮฺทรงรูดี และพวกเจาจงเตรียมเสบียงเถิด 
แทจริงเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยําเกรง และพวกเจาจงยําเกรงเถิด โอผูมี
ปญญาทั้งหลาย”  (2:197) 

 
ْن ( فَْضتُم مِّ

َ
ْ فَْضًال مِّن ربُِّكْم فَإَِذا أ ن تَبْتَُغوا

َ
لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أ

ِن  َعَرفَاٍت  ْ اَهللا ِعنَد الَْمْشَعِر احْلََراِم َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم َو فَاْذُكُروا
 ) ١٩٨: اكقرة ) (ُكنتُم مِّن َقبِْلِه لَِمَن الضآلِّنيَ 

ความวา “ไมมีโทษใด ๆ แกพวกเจา การที่พวกเจาจะแสวงหาความกรุณา
อยางหนึ่งอยางใดจากพระเจาของพวกเจา คร้ันเมื่อพวกเจาไดหลั่งไหลกันออก
จากอะรอฟาตแลว ก็จงกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ ณ อัลมัชอะริลฮะรอม และจง
กลาวรําลึกถึงพระองคตามที่พระองคทรงแนะนําพวกเจาไว และแทจริงกอน
หนานั้น พวกเจาอยูในหมูผูที่หลงทาง”  (2:198) 

 
فَاَض اجاُس َواْستَ (

َ
ْ ِمْن َحيُْث أ ِفيُضوا

َ
ْ اَهللا إِن اهللا َلُفوٌر ُعم أ ْغِفُروا
 ) ١٩٩: اكقرة ) (رِحيمٌ 

ความวา “แลวพวกเจาจงหลั่งไหลกัน ออกไปจากที่ที่ผูคนไดหลั่งไหลกัน
ออกไป และจงขออภัยตออัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงอภัยโทษ ผู
ทรงเมตตาเสมอ”  (2:199) 

 
َشد ِذْكراً فَإَِذا قََضيْتُم منَاِسَككُ (

َ
ْو أ

َ
ْم آبَاءُكْم أ ُ ْ اَهللا َكِذْكِر ْم فَاْذُكُروا

ُ يِف اآلِخَرِة ِمْن َخَالقٍ  َ ْغيَا َوَما  ُّ ) فَِمَن اجاِس َمن َفُقوُل َربنَا آتِنَا يِف ا
 ) ٢٠٠: اكقرة (

ความวา “คร้ันเมื่อพวกเจาประกอบ พิธีหัจญของพวกเจาเสร็จแลวก็กลาว
ระลึกถึงอัลลอฮฺ ดังที่พวกเจากลาวรําลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเจา หรือกลาว
รําลึกถึงใหมากยิ่งกวา ในหมูมนุษยนั้นมีผูกลาววา โอพระเจาของเราโปรด



3 

ประทานใหแกพวกเราในโลกนี้เถิดและเขาจะไมไดรับสวน ดีใด ๆ ใน
ปรโลก”  (2:200) 

 
ِ اآلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا ِوِمنُْهم من َفُقوُل َربنَا آتِنَا يِف ( ْغيَا َحَسنًَة َو ُّ  ا

 ) ٢٠١: اكقرة ) (َعَذاَب اجارِ 
ความวา “และในหมูพวกเขานั้นมีผู กลาววา โอพระเจาของเราโปรดประทาน
ใหแกพวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้ และสิ่งดีงามในปรโลก และโปรดคุมครอง
พวกเราใหพนจากความทรมานแหงไฟนรกดวยเถิด”  (2:201) 

 
يُع احْلَِساِب ( ما َكَسبُواْ َواُهللا رَسِ ولَـئَِك لَُهْم نَِصيٌب مِّ
ُ
 ) ٢٠٢: اكقرة ) (أ

ความวา “ชนเหลานั้นแหละ พวกเขาจะไดรับสวนดีจากสิ่งที่พวกเขาได
แสวงหาไว และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรวดเร็วในการชําระสอบสวน”  (2:202) 

 
ياٍم مْعُدوَداٍت َفَمن َيَعجَل يِف يَْوَمنْيِ َفَال إِْعَم َعلَيِْه َواْذُكُرو(

َ
ْ اَهللا يِف ك ا

ِْه  َ
نُكْم إِ

َ
ْ اَهللا َواْعلَُموا ك خَر فَال إِْعَم َعلَيِْه لَِمِن ايىَق َوايُقوا

َ
َوَمن تَأ

ونَ   ) ٢٠٣: اكقرة ) (حُترَْشُ
ความวา “และพวกเจาจงรําลึกถึงอัลลอฮฺในวันทั้งหลายที่ไดถูกนับไว ดังนั้น
ผูใดรีบกลับในสองวันก็ไมมีบาปแกเขา และผูใดกลับลาไปอีกก็ไมมีบาปแกเขา 
(เชนกัน) ทั้งนี้สําหรับผูที่ยําเกรง และพวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺ และพึงรูเถิดวา
พวกเจานั้นจะถูกนําไปชุมนุมยังพระองค”  (2:203) 

 
ذِّن يِف اجاِس (

َ
ِينَي ِمن لُكِّ فَج  َوأ

ْ
تُوَك رَِجاًال َوبَلَ لُكِّ َضاِمٍر يَأ

ْ
بِاحْلَجِّ يَأ

ياٍم مْعلُوَماٍت بَلَ َما ، َعِميٍق 
َ
ِليَْشَهُدوا َمنَافَِع لَُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اِهللا يِف ك

 ِ ْطِعُموا اْكَائ
َ
ْغَعاِم فلَُكُوا ِمنَْها َوأ

َ
ُعم ، َس الَْفِقريَ َرَزَقُهم مِّن بَِهيَمِة اْأل

َطوفُوا بِاْكَيِْت الَْعِتيِق  ْ ُوفُوا نُُذورَُهْم َو ْ َْقُضوا َيَفثَُهْم َو  - ٢٧ :احلج ) (ْ
٢٩(  

ความวา “และจงประกาศไปในหมูมนุษยถึงเรื่องอัลหัจญเถิด พวกเขาจะมายัง
สูเจาโดยการเดินเทา และโดยการขี่อูฐที่เตรียมไว ซึ่งตางจะเดินทางมาจากทุก
หนทางที่หางไกล เพื่อพวกเขาจะไดพบเห็นประโยชนตาง ๆ สําหรับพวกเขา 
และเพื่อกลาวพระนามอัลลอฮฺในวันที่เปนรูกันตอส่ิงที่พระองคทรงประทาน 
เปนริซกีของพวกเขาจากสัตวเลี้ยง ดังนั้นพวกเจาจงกินสวนหนึ่งของมัน และ
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จงใหเปนอาหารแกคนยากจนและคนอนาถา ภายหลังพวกเขาพึงขจัดสิ่ง
สกปรกของพวกเขา และพึงแกบนของพวกเขาและพึงฏอวาฟ ณ อัลบัยติลอะ
ตีก”  (22:27-29) 

 
อายาตอัลกุรอานที่ไดนํามากลาวขางตนแจงใหเราทราบวา อัลหัจญเปนวายิบที่มุสลิมมุอฺ

มินทุกคนที่มีความสามารถทั้งทางกําลังรางกาย กําลังทรัพย และความปลอดภัยในการเดินทาง 
จักตองปฏิบัติคร้ังหนึ่งในชีวิต ผูใดปฏิเสธวาการทําหัจญไมเปนวายิบ หรือเปนผูที่มีความสามารถ
ตามคุณลักษณะดังกลาวขางตน แตไมยอมปฏิบัติเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม จงเลือกเอาเถิดวา
เขาจะตายในสภาพของชาวยิวหรือชาวคริสต 

ในอายาตตอมาไดกลาวถึงวิธีการทําหัจญโดยสรุป สําหรับผูที่มีความประสงคจะเดินทาง
ไปประกอบพิธีหัจญหรือตองการจะทราบโดย ละเอียด ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสละเวลาเพื่อ
ศึกษาใหเกิดความเขาใจอยางถูกตอง และนําไปปฏิบัติศาสนกิจประเภทนี้ใหตรงกับที่บัญญัติ
ศาสนาไดระบุไว 

ในระยะเดือนหัจญ บรรดาพี่นองมุสลิมที่มีโอกาสไดตอบรับการเรียกรองของอัลลอฮฺตะอา
ลา ก็นับไดวาเปนผูที่ไดรับความโปรดปรานอยางใหญหลวงจากพระองค จึงจําเปนที่เขาจักตอง
ขอบคุณตอพระมหากรุณาธิคุณของพระองคใหมาก ๆ อยาหลงลืมหรือกระทําตนเปนผูเนรคุณตอ
พระองคเปนอันขาด มิฉะนั้นก็จะกลายเปนบุคคลที่พระองคทรงลืมเขาเพราะความ
รูเทาไมถึงการณ หรือความอวิชชาของเขานั่นเอง เขาก็จะไมไดดําเนินชีวิตอยูในวิถีทางอันชอบ
ธรรม เมื่อเปนเชนนี้แลวผลงานของเขาที่ไดปฏิบัติมาแรมเดือนแรมปก็จะพลอยสูญ เสียไปอยางนา
เสียดาย 

มุสลิมทุกคนที่ไดมีโอกาสไปประกอบพิธีหัจญมาแลวก็ดี ผูที่กําลังเตรียมตัวจะไปก็ดี ยอม
รูจักรุกุนตาง ๆ ของการทําหัจญ แตมีใครบางหรือถาจะมีก็เปนสวนนอยที่พิจารณาหรือต้ังขอสงสัย
แกตัวเอง เพื่อหาคําตอบที่จะนําพาตัวของเราใหเกิดความศรัทธาอีมานตออัลลอฮฺตะอาลาให แนน
แฟนยิ่งขึ้น 

บางคนอาจจะถามวาทําไมจึงตองปฏิบัติศาสนกิจเชนนี้ ซึ่งมีทั้งการสูญเสียเงินทอง และ
ความยากลําบากนานาประการ? มีอะไรบางที่จะนําไปสูความใกลชิดตออัลลอฮฺ? มีความหมาย
อยางไรหรือที่มนุษยจะตองไปยังทุงอะรอฟาตดวยเครื่องแตงกาย แบบเดียวกันทุกคน เพื่อพํานัก
เพียงชั่วเวลาหนึ่งหรือเพียงชั่วโมงหนึ่ง หนาที่ของเขาที่จะปฏิบัติ ณ ที่นั้นก็คือ การปฏิบัติ
เชนเดียวกับกิจวัตรประจําวันของมนุษย เปนการพอเพียงแกเขาที่จะไปยังทุงอะรอฟาตโดยเตรียม
ที่พัก เพื่อนอน กิน และปฏิบัติละหมาด เชนเดียวกับที่ไดเคยปฏิบัติมา เปนการพอเพียง
เชนเดียวกัน ที่เขาจะปรากฏตัวอยู ณ สวนหนึ่งสวนใดของสถานที่แหงนี้กอนตะวันตกดินในวันที่ 9 
ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ ถึงแมเพียงเวลาไมกี่นาทีแลวก็ออกไป ทั้งนี้เพราะการทําหัจญนั้นคือการพัก
อยูที่อะรอฟะฮฺ (احلجُّ َعَرفَة) 
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ทําไมทุกคนจึงตองปฏิบัติศาสนกิจเชนนี้ ทําไมจึงตองไปคางแรมที่ “มินา” ทุงที่คับแคบ 
และเนืองแนนไปดวยฝูงชนเพื่อประกอบอิบาดะฮฺ ? เรามีความเขาใจอยางไรตอการพักแรมใน
สถานที่อันคับแคบเชนนี้ ? ซึ่งเปนการพํานักเชนเดียวกันกับที่ทุงอะรอฟาต แตอาจจะเปลี่ยนเครื่อง
แตงกายมาเปนแตงกายธรรมดาแลวก็แออัดกันไปยังสถาน ที่ขวางเสาหิน มือที่ชูนับจํานวนไมถวน
เพื่อขวางเสาหิน 7 คร้ังก็เปนอันเสร็จพิธีในวันแรก แลวเขาก็กลับที่พักดวยความสงสัยในการปฏิบัติ
ศาสนกิจเชนนั้น! 

ตอจากนั้นก็ลงไป “ซะอฺยุ (สะแอ)” ระหวางเขา “อัศศอฟา” กับ “อัลมัรวะฮฺ” เราไดเดิน
ระยะทางระหวางเขาทั้งสอง ทั้งไปและกลับรวม 7 เที่ยว การอิบาดะฮฺเหลานี้เปนสิ่งสําคัญหรือวา
เปนแตเพียงการรําลึกถึงเหตุการณคร้ังสําคัญ ? 

เมื่อเรารูจักหรือมีความเขาใจในการปฏิบัติศาสนากิจบางอยางวาเปน สัญลักษณชนิดหนึ่ง
ของการปฏิบัติศาสนกิจในอดีตตั้งแตสมัยของทานนะบีอิบรอ ฮีม อะลัยฮิสสลาม ความเขาใจของ
เราเชนนี้ไมเปนการพอเพียงที่จะทําใหการปฏิบัติดังกลาวเปน สัญลักษณและการอิบาดะฮฺ ซึ่ง
หมายถึงวาอัลลอฮฺตะอาลาก็ตองยกโทษหรืออภัยโทษใหแกเราเมื่อได ปฏิบัติเชนนั้น ดังนั้นอะไร
เลาที่หมายถึงการกระทําอิบาดะฮฺที่จะลบลางความผิดของมนุษย เสมือนกับวันแรกที่เขาคลอด
ออกมาจากครรภมารดา ? 

ที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้จะเปนการพอเพียงละหรือที่เราจะยอมรับตามคํากลาว ของบรรดา
นักปราชญทางอิสลาม (อัลฟุก็อฮาอฺ) ที่วาเปนการงาน “ตะอั๊บบุดี” คือเปนคําใชของพระองคที่เรา
จักตองปฏิบัติโดยไมตองถาม หรือเปนเรื่องของพระองคเทานั้นที่เราไมสามารถจะหยั่งรูถึง
ความหมายแท จริงได เราตองไมลืมวาพระผูเปนเจาของศาสนาหรือผูบัญญัติศาสนายอมมีเหตุผล 
และจุดมุงหมายอยูเบื้องหลังการบังคับที่ยากลําบากเชนนี้ แนนอนทีเดียวที่ผูบัญญัติศาสนาจัก
ตองมีความมุงหมายจากการปฏิบัติศาสนกิจ ประเภทนี้ ซึ่งผลของมันคือการตอบแทนอยางใหญ
หลวงขนาดที่ไมมีการอิบาดะฮฺอ่ืนใดไดรับ สวนแหงการตอบแทน เชนเดียวกับ “อัลหัจญ” เพราะ 
“ผูใดที่ประกอบการหัจญแลวเขาไมสมสูและไมละเมิดแลวเขาจะกลับ (สูมาตุภูมิอยางผูสะอาด
บริสุทธิ์) ประดุจดังวันที่มารดาของเขาไดคลอดเขาออกมา” ก็ถาเชนนั้นอะไรเลาคือจุดมุงหมายอัน
แทจริง ? 

จากประสบการณของผูที่ไดประกอบพิธีหัจญมาแลว ขอใหเรามาพิจารณาถึงจุดมุงหมาย
อันแทจริงนอกเหนือไปจากการกลาวรําลึกถึง อัลลอฮฺ และการหวนกลับไปรําลึกถึงความหลังใน
อดีตของทานนะบีอิบรอฮีม และบุตรของทานคือทานนะบีอิสมาอีล อะลัยฮิมัสสะลาม เราจะพบวา
จุดมุงหมายที่สําคัญนั้นคือ “การอดทนและปฏิบัติตาม” 

การอดทนตอความยากลําบากจากการเดินทางการโยกยายจากสถานที่ที่เคยไดรับความ 
สุขสบาย และความอบอุนเพียบพรอมไปดวยญาติพี่นอง และสิ่งที่จะอํานวยความสะดวกใหแกเขา
ทุกกาลเวลา ไปยังสถานที่ที่แตกตางกับส่ิงที่เขาเคยอยูและพักพิงอาศัยมาแตกอน สถานที่ที่แหง
แลงเต็มไปดวยโขดหิน มีแตความรอนเกือบตลอดป ดังนั้นผูที่เดินทางจะตองประสบกับความ
ยากลําบากนานาประการ ไมมีส่ิงอื่นใดที่จะบรรเทาความหนักใจของเขาไดนอกจากความศอบัรฺอด
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ทน การอดทนอยางแทจริง อดทนตอความหนาแนนและการเบียดเสียดของผูคน อดทนตอสภาพ
ของผูที่แขงขันกันหาความสะดวกสบายเพื่อตัวเอง อดทนตอความกลัวที่ไมเคยประสบพบเห็นมา
กอน อดทนตอการพํานักอาศัยอยูในนครมักกะฮฺ เมืองที่เต็มไปดวยความดีเดนนานาประการ แต
ตองคับแคบเพราะความคับค่ังของมวลมนุษยที่หลั่งไหลมาจากทิศทางตาง ๆ อดทนตอการพํานัก
อยูในสถานที่ที่ไมเคยพํานักอยู หรือบางทีก็เกิดความไมพอใจถึงแมจะเปนประเทศของตนก็ตาม 
อดทนตอการแกงแยงและการกอเหตุรายนานาชนิด เพราะผลประโยชนหรือการปฏิบัติซึ่งกันและ
กัน ไมอาจเขากันไดจากผูที่เดินทางมาจากทิศทางตาง ๆ แมกระทั่งชาวมักกะฮฺเองซึ่งเฝาคอย
ฤดูกาลของการทําหัจญ เพื่อประกอบอาชีพหรือเพื่อแสวงหาผลประโยชนในระยะนั้น 

ดังนั้น ถาเราพิจารณาดูทุก ๆ ขณะของความเบียดเสียดของผูคนในเวลาประกอบพิธีหัจญ
ตลอดจนบรรยากาศในระยะ นั้นแลว เราก็จะทวีความเขาใจความมุงหมายที่อยูเบื้องหลังของคํา
ตรัสที่วา 

 
) َفَمن فََرَض ِفيِهن احْلَج فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل يِف احْلَجِّ (
 ) ١٩٧: اكقرة (

ความวา  “ดังนั้น ผูใดที่ไดใหการทําหัจญจําเปนแกเขา ในเดือนเหลานั้นแลว 
จะตองไมมีการสมสูและไมมีการละเมิด และไมมีการทะเลาะวิวาทใด ๆ ใน
ระหวางการทําหัจญ”  (2:197) 
 
และเราก็จะเพิ่มความศรัทธาอีมานตอพระผูทรงไวซึ่งภูมิปญญา และรอบรูทุกสิ่งทุกอยาง 

ผูทรงบังเกิดมนุษยมาแลวก็ใหความเทาเทียมกัน พระผูทรงหยั่งรูถึงสิ่งที่ซอนเรนอยูในทรวงอกของ
มนุษยทุกคน 
 นี่คือการอดทน อดทนตอความยากลําบากอดทนตอสภาพ และสิ่งที่ไดพบเห็น โดยมิได
เปดปากพร่ําบนตอส่ิงไมดีงามที่ไดพบเห็นมาแกผูที่ยังไมคยพบ เห็นมากอนแตมีใครบางที่สามารถ
ปฏิบัติได? 
     ความมุงหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ “การปฏิบัติตาม” คือการยอมจํานนปฏิบัติ
ตามคําใชของพระองคโดยที่พระองคมิไดเปดเผยหรือชี้ แจงเคล็ดลับที่มีอยูเบื้องหลังงานนั้น ๆ เชน 
การทําหัจญ เพราะการปฏิบัติงานชนิดหนึ่งชนิดใดซึ่งพระองคเพียงแตแจงใหทราบวาจะได รับการ
ตอบแทนอยางแนนอน เราตองมีความจงรักภักดีพรอมทั้งมีความมั่นใจตอพระผูเปนเจาแลว อันนี้
นับไดวาเปนการแสดงออกซึ่งสัญลักษณแหงการเปนบาวที่ดีของพระองค ยอมอดทนตอความ
ยากลําบากนานาประการ โดยที่เขาไมทราบเคล็ดลับซึ่งจะทําใหเขาไดรับสวนดีจากความ
ยากลําบากดัง กลาว ดังนั้นเขาจึงมุงหนาเขาสูความยากลําบากนั้นดวยความอดทน โดยหวังความ
โปรดปรานและยินยอมปฏิบัติตามดวยความบริสุทธิ์ใจ 



7 

 ดวยเหตุดังกลาวมาแลวขางตน เราอาจกลาวไดวา จุดมุงหมายอันยิ่งใหญของการหัจญก็
คือการปฏิบัติตามคําใชของพระองคเพียงองคเดียว ซึ่งพระองคก็ไดใหสัญญาไวแลว นอกจากนี้ยัง
มีความหมายอันดีงามอื่นจากนี้อีกมากมาย ซึ่งผูที่ไดผานการทดสอบมาแลวจะประสบพบเห็นดวย
ตัวของเขาเอง แตจะมีใครบางที่พินิจพิจารณาถึงความหมายของการทําหัจญแลวนํามาปฏิบัติ เพื่อ
เปนแนวทางแหงการดําเนินชีวิตของเขาบาง? 
 นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด เราจะตองไมลืมวาทานรอซูลุลลอฮฺ ไดกลาวย้ํา
และยืนยันหลังจากไดปฏิบัติศาสนกิจทุกชนิดใหบรรดาศอฮาบะฮฺได เห็นเปนตัวอยางและยึดถือ
เปนแบบฉบับวา 

  »ُخُذواَقينِّ َمنَاِسَكُكم«
ความวา “ทานทั้งหลายจงยึดเอาพิธีกรรมตาง ๆ ของทานจากฉันเทานั้น” 

 
ดังนั้น พึงทราบเถิดวาการปฏิบัติศาสนกิจชนิดใดก็ตาม หากเรามิไดยึดแนวทางของทาน

รอซูลุลลอฮฺ และบรรดาศอฮาบะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุม เปนแบบฉบับและบรรทัดฐานแลว แนนอน
ทีเดียวกิจกรรมตาง ๆ ที่เราไดเสียสละกระทําไปก็จะไมบังเกิดผล และไมเปนที่รับรองวาจะไดรับ
การตอบแทน 
 
ที่มา : หนังสือการทําหัจญและอุมเราะฮฺตามบัญญัติอิสลาม, อาจารยอะหมัด ยูนุส สมะดี (รอ
หิมะฮุลลอฮฺ) 
คัดลอกจาก: เว็บอิสลามอินไทยแลนด  http://www.islaminthailand.org/dp๖/?q=story/๑๑๗๘ 
 


