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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

อะไรที่ต้องท าหลังจากหัจญ์ ? 
 

หนึ่งในจ านวนเรื่องที่เราต้องให้ความส าคัญหลังจากที่ได้ปฏิบัติ อะมัลไปแล้วก็คือ  ประเด็น
การตอบรับอะมัล  ว่ามันถูกรับหรือไม่  ? เพราะการได้รับเตาฟีกให้ปฏิบัติอะมัลศอลิหฺนั้นถือว่าเป็น
นิอฺมัตที่ย่ิงใหญ ่แต่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะได้รับอีกนิอฺมัตหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือนิอฺมัตการ
ตอบรับจากอัลลอฮ ฺ

สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังจากที่เสร็จสิ้นจากภารกิจหัจญ์  ที่บ่าวคนหนึ่ง
ได้ทุ่มเทเหนื่อยยากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ  มากมาย แต่หากมันกลับไม่ถูกรับแล้วละก็ ยังจะมีอะไรที่
แย่ไปกว่านี้อีกเล่า  ? ย่อมเป็นเรื่องที่เสียหายมากแค่ไหนถ้าหากอะมัลที่คนผู้หนึ่งได้ท าไปกลับถูก
ปฏิเสธ เขาต้องพบกับความเสียหายท่ีชัดเจนเป็นแน่แท้ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า 

เมื่อได้รู้แล้วว่ามีงานมากมายที่ถูกปฏิเสธและไม่ถูกรับจากผู้ปฏิบัติ  เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ  
มากมาย  ย่อมเป็นสิ่งที่สมควรต้องรู้เช่นเดียวกันว่า  มีสาเหตุอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยให้อะมัลนั้นถูก
ตอบรับ  ถ้าหากบ่าวพ บว่ามันมีอยู่ในตัวเขา  ก็จงสรรเสริญอัลลอฮฺ  และจงยืนหยัดท าต่อไปบน
แนวทางนั้น  และหากไม่พบว่ามีอยู่ในตัว เขา ก็จงให้ความส าคัญเสียต้ังแต่บัดนี้  ด้วยการท าอะมัล
ด้วยความทุ่มเทและบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ 
 
ในจ านวนมูลเหตุที่จะท าให้อะมัลศอลิหฺนั้นถูกตอบรับก็คือ 

1. การมองว่าอะมัลที่ได้ปฏิบัติไปนั้นเป็นเพียงความพยายามเพียงเล็กน้อย  และ
ไม่มีอาการโอ้อวดหรือล าพอง ตนกับสิ่งที่ได้ปฏิบัติไป   เพราะแท้จริงแล้ว  มนุษย์นั้นถึงแม้ว่า
เขาได้ท าอะไรไปมากมายแค่ไหนก็ตาม  ก็ยังไม่นับว่าได้ท าหน้าที่ขอบคุณต่อนิอฺมัตของอัลลอฮฺแม้
เพียงนิอฺมัตเดียวที่ปรากฏอยู่บนร่างกายของเขาได้เลย  ไม่ว่าจะเป็นหู  ตา ลิ้น หรืออ่ืนๆ  และยังไม่
นับว่าได้ท าหน้าที่ทดแทน สิทธิของอัลลอฮฺจนครบแล้ว  เพราะสิทธิของอัลลอฮฺนั้นมีเหลือคณานับ  
เหนือตัวเขา ดังนั้น หนึ่งในคุณลักษณะของผู้ที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺก็คือ  เขาต้องมองว่าอะมัลที่ไ ด้
ปฏิบัติไปเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านั้น  และไม่ถือว่ามันมีค่ามากมายเท่าใดเลย  เพื่อไม่ให้เกิดการโอ้
อวดกับสิ่งที่ตนได้ท าไปและไม่มีอาการล าพองตนท่ีอาจจะท าลายผลบุญของเขา และไม่เป็นสาเหตุ
ให้เกิดความรู้สึกเกียจคร้านที่จะท าความดีต่อไป  

สิ่งที่จะช่วยให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวก็คือ  การรู้จักอัลลอฮฺและได้ประจักษ์ถึงนิอฺมัตต่างๆ  
อันมากมายของพระองค์ รวมถึงการนึกถึงบาปและความบกพร่องของตนเอง 

ลองเราพิจารณาดูสิว่า  อัลลอฮฺได้สั่งเสียนบีของพระองค์ไว้ อย่างไร หลังจากที่ทรงสั่งใช้ให้
ท่านท าในเรื่องหนึ่งที่ส าคัญมาก พระองค์ตรัสว่า  
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ا الُْهَدخُِر ﴿ ٍَ ُح
َ
ىِذْر (  1) يَا أ

َ
ْر (  3) َوَرَّبَك فََكِِّبْ (  2) ُرْم فَأ ٍِ َوِثيَابََك َذَط

ُزْر ( 4) ٌْ ( املدخر) ﴾ ( 6) َوََل َتْهُُن تَْسجَْكِِثُ (  5) َوالرُْرَز فَا
ความว่า “โอ้ ผู้ที่ห่มกายเอ๋ย จงลุกขึ้นแล้วเตือนข่าวร้ายเถิด  จงกล่าวตักบีรสรร
เสริญต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า  จงท าความสะอาด เสื้อผ้าของเจ้า  จงหลีกห่าง
จากความสกปรกโสมม จงอย่าอวดอ้างว่าได้ท างานอย่างมากมายแ ล้ว” (อัล-
มุดดัษษิร ฺ1-6) 

 
2. การกลัวว่าอะมัลที่ท าไปจะถูกปฏิเสธและไม่ถูกตอบรับ  แท้จริงแล้ว  บรรดาสะลัฟ

ศอลิหฺนั้นต่างได้ให้ความส าคัญกับการตอบรับอะมัลมากเป็นอย่างยิ่ ง กระทั่งพวกเขา ถึงกับอยู่ใน
สภาพแห่งความหวาดกลัวและหวั่นเกรง อัลลอฮฺได้ตรัสถึงสภาพของพวกเขาว่า  

ْم َوِ  ﴿ ٍُ يَو يُْ ثََُن َنا  ثََا َوقُلَُُّب ْم َراِرُعَنَ َواَاِ ٍِ ْم  َِ  َرِّب ٍُ َج
َ
 ﴾لٌَة أ

 ( 60: امل نيَن )

ความว่า “และบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้ ให้ออกไป  โดยที่จิตใจของเขา
เปี่ยมไปด้วยความหวั่นเกรงว่าแท้จริงพวกเขาต้องกลับไปหา พระเจ้าของพวก
เขา” (อัล-มุอ์มินูน 60) 

ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้อธิบายอายะฮฺนี้ว่า  พวกเขาเป็นผู้ที่ถือศีลอด  
ละหมาด บริจาค และกลัวว่าการงานเหล่านั้นจะไม่ถูกตอบรับจากพวกเขา   และได้มีรายงาน จาก
ท่านอะลี  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ว่าท่านได้ก ล่าวว่า  พวกท่านจงใ ห้ความส าคัญกับการตอบรับอะมัล  
มากกว่าที่พวกท่านให้ความส าคัญต่อตัวของอะมัลนั้นเสียเอง  พวกท่านไม่ได้ฟังที่อัลลอฮฺตรัส ไว้
หรือว่า  

 ( 27: املائدة ) ﴾ ِنَو الُْهَجِ  َ  َِجَها َحجََ َ ُ  اُ ﴿

ความว่า  “แท้จริงแล้ว  อัลลอฮฺจะทรงรับจากบรรดาผู้ที่ย าเกรง ” (อัล-มาอิดะฮฺ  
27) 

 
3. การมีความหวังและ ขอดุอาอ์ให้มาก   แท้จริง  การหวั่นเกรงรต่ออัลลอฮฺนั้นไม่

เพียงพอ  ทว่าต้องมีคู่ตรงข้ามของมันนั่นคือการหวังต่อพระองค์  เพราะ การหวาดกลัวโดยไม่มี
ความหวังเป็นเหตุท าให้เกิดความท้อถอยและหมดหวัง ส่วนการหวังโดยไม่มีความกลัวจะท าให้ เกิด
มูลเหตุของความรู้สึกว่าปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺ  ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสิ่งที่น่าต า หนิ
ทั้งสิ้นและมีผลเสียต่อความเชื่อและอิบาดะฮฺของมนุษย์ 

การหวังว่าอัลลอฮฺจะรับอะมัล  พร้อมๆ กับการกลัวว่ามันจะถูกปฏิเสธ  สามารถก่อให้เกิด
ความรู้สึกนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺได้ แล้วอีมานก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเหตุน้ัน เมื่อมีความหวัง  มนุษย์
ก็จะยกมือทั้งสองของเขาเพื่อวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงรับงานของเขา  เพราะพระองค์ผู้ทรงเอกะ
เท่านั้นที่ ทรงสามารถ ท าเช่นนั้นได้  และนี่ก็คือสิ่งที่บิดาของเราท่านนบีอิบรอฮีมและอิสมาอีล  อะ



3 

ลัยฮิมัสสลาม  ได้เคยท าเป็นตัวอย่างให้เรามาแล้ว  เช่นที่อัลลอฮฺได้เล่าถึงพวกเขา เอาไว้ เมื่อครั้งที่
ทั้งสองได้สร้างกะอฺบะฮฺว่า 

ٌِيمُ ﴿ ََاِعَد ِنَو اْْلَيِْت َو ِْسَهاِخيُ  َرَّبيَا َتَ َ ْ  ِنَيا  ِىََك  َو ِْذ يَْرَذُع  ِبَْرا الَْ 
ىَت الَسِهيُع الَْعِليمُ 

َ
 ( 127: اْل رة ) ﴾ 

ความว่า   “และจงร าลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมและอิสมาอีล  ได้ก่อฐานของบ้าน
หลังนั้นให้สูงขึ้น  (ทั้งสองได้กล่าววิงวอนว่า ) ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของ พวกข้า
พระองค ์โปรดรับ(งาน)จากพวกข้าพระองค์ด้วยเถิด  แท้จริงพระองค์นั้นทรงได้
ยิน และทรงรอบรู”้ (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 127) 

 
4. อิสติฆฟารขออภัยโทษให้มาก  ไม่ว่ามนุษย์จะพยายามมากแค่ไหนเพื่อท าอะมัลของ

เขาให้สมบูรณ์  แท้จริงแล้วเขาย่อมต้องประสบกับการขาดตกบกพร่องอย่างเลี่ยงไม่พ้น  ดังนั้น  
อัลลอฮฺจึงได้สอนพวกเราว่า ควรจะปรับปรุงแก้ตัวต่อส่วนที่บกพร่องอย่างไร  พระองค์ได้สั่งให้เรา
กล่าวอิสติฆฟารหลังจากที่ได้ท าอิบาดะฮฺต่ างๆ  เสร็จสิ้น  พระองค์ตรัสไว้หลังจากท่ีได้กล่าวถึง
ภารกิจต่างๆ ในหัจญ์ว่า  

فَاَض اّنَلاُس َوا﴿
َ
ِذيُضَاْ ِنْو َشيُْح  

َ
َدُفٌَر    َِن اَ ْسجَْغِفُرواْ اَ ُثَم  
 ( 199: اْل رة ) ﴾رَِشيمٌ 

ความว่า  “แล้วพวกเจ้าจงหลั่งไหลกันออกไป  จาก ท่ีที่ผู้คนได้หลั่ง ไหลกัน
ออกไป และจงขออภัย ต่ออัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺน้ันเป็นผู้ทรงอภัยโทษ  ผู้
ทรงเมตตาเสมอ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 199) 

และพระองค์ได้สั่งนบีของพระองค์  เมื่อได้มาถึงบั้นปลาย ชีวิตของท่านที่เต็มไปด้วยการอิ
บาดะฮฺและการญิฮาดต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺว่า ให้ท่านนบกีล่าวอิสติฆฟาร  

يَْت الوَ (  1)  َوالَْفجُْس  َِذا َراا ىَْ ُ اِ ﴿
َ
 اَس يَْدُ لََُن يِف ِ يِو اِ َوَر 

ََاراً  فْ
َ
  (2  ) ًُ اباً فََس ِْس ِِبَْهِد َرِّبَك َواْسجَْغِفْرُه  ِىَ ََ  (اّنل ) ﴾ ( 3) ََكَن ثَ

ความว่า “เมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮฺและการพิชิตได้มาถึงแล้ว  และเจ้าได้
เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลลอฮฺเป็นหมู่ๆ ดังนั้นจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการ
สรรเสริญพระเจ้าของเจ้า  และจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิด  แท้จริงพระองค์
นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ” (สูเราะฮฺ อัน-นัศรฺ) 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงได้กล่าวในรุกูอฺและสุํูดว่า  

 .رواه اْلخاري «س صاىك امهلل رّبيا وِبهدك، امهلل اغفر يل»

ความว่า  “มหาบริสุทธิ์ยิ่ ง โอ้พระผู้อภิบาลแห่ง เรา และด้วยการสรรเสริญสดุดีพระองค์  โอ้ พระผู้
อภิบาลแห่งเรา ขอทรงอภัยโทษให้แก่ข้าด้วยเถิด” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย)์ 
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และทุกครั้งหลังละหมาด ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะกล่าวว่า “อัสตัฆฟิรุลลอ
ฮ”ฺ สามครั้ง 
 

5. การท าความดีให้มาก  แท้จริงความดีนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่สง่างาม  มันต้องการ
การรดน้ าและการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้มันเติบโตและแข็งแรง  และให้มันออกดอกออกผล  และหนึ่ง
ในเครื่องหมายว่าการงานที่ดีน้ันถูกรับแล้วก็คือ  การได้ท าความดีต่อเนื่องหลั งจากน้ัน เพราะความ
ดีหนึ่งมักจะเรียกหาความดีอ่ืนๆ  ด้วย เหมือนกับมันได้กล่าวเรียกว่า  นั่นพี่น้องของฉัน  นี่พี่น้องของ
ฉัน  และนี่ก็เป็นความเมตตา และบุญคุณความประเสริฐ ของอัลลอฮฺ  ที่ทรงให้เกียรติบ่าวของ
พระองค์ เมื่อเขาได้ท าดีและบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์  ด้วยการที่พระองค์เปิดประตู สู่ความดีงาม อ่ืนๆ 
อีก เพื่อให้เขาได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิง่ข้ึน 

และประเด็นที่ส าคัญที่สุดที่เร ามีความต้องการในขณะนี้ก็คื อ ต้องรักษาความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติอะมัลศอลิหฺของเราที่ เคยท ามาแล้ว  โดยต้องดูแลรักษามันและเพิ่มมันขึ้นเรื่อยๆ  ทีละ
เล็กทีละน้อย และนี่ก็คือการอิสติกอมะฮฺนั่นเอง 
 
 
แปลโดยย่อจากเว็บ http://www.saaid.net/mktarat/hajj/85.htm 


