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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 
 

บทเรียนดานหลักศรัทธาจากการทําหัจญ 
(ตอนท่ี 1)  

 

มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผูอภิบาล

แหงสากลโลก และพรอันประเสริฐ ความศานติจงประสบแด 

นบีผูประเสริฐที่สุด และผูนําบรรดาศาสนทูต นบีมูหัมหมัด 

ตลอดจนบรรดาวงศวานและมิตรสหายของทาน 

แทจริง  หัจญเปนโรงเรียนขัดเกลาความศรัทธาที่

ย่ิงใหญ บรรดามุสลิมจะไดรับบทเรียนจากหัจญ ประโยชน และ

ประสบการณ ในดานตางๆมากมายครอบคลุมทุกมิติของ

ศาสนา ไมวาจะเปนดานหลักศรัทธา การประกอบศาสนากิจ 

และความประพฤติ ฯลฯ แตละคนจะไดรับประโยชนจากหัจญที่

แตกตางกันไป ตามพลังความพยายามและการแสวงหาที่ดีของ

แตละคน สวนทางนํานั้นอยูพระหัตถของอัลลอฮฺแตเพียง

พระองคเดียว 
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ดังน้ันขาพเจาเห็นวาจะเปนประโยชนอยางย่ิงหากมี

การรวบรวมบทเรียนอันย่ิงใหญที่ไดรับจากการประกอบพิธี

หัจญ โดยเฉพาะในดานหลักศรัทธา เนื่องจากความศรัทธาคือ

ฐานรากของการงานทุกอยาง และทุกสิ่งท่ีเก่ียวกับศาสนาถูก

สรางขึ้นมาบนฐานของความศรัทธา ซึ่งเปนเพียงการชี้ใหเห็นถึง

บทเรียนบางสวนเทาน้ัน เนื่องจากบทเรียนที่มุสลิมไดรับจริง

จากหัจญนั้นมีมากมายจนนับไมถวน 

ขาพเจาไดรวบรวมบทเรียนจํานวนท้ังหมด 13 บท โดย

คํานึงถึงความใกลเคียงกันของขนาดขอมูลแตละบท และ

แนวทางการนําเสนอ ขาพเจาขอวิงวอนตออัลลอฮฺใหพระองค

ทําใหความพยายามของขาพเจาครั้งน้ีเปนประโยชน และขอ

พระองคทรงตอบรับการงานชิ้นน้ีของขาพเจาดวยเทอญ 
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บทเรียนท่ี 1 

หัจญ คือโรงเรียนขัดเกลาจิตใจท่ีย่ิงใหญ 

 

ไมตองสงสัยเลยวาหัจญน้ันเปนการภักดีตออัลลอฮ

ประเภทหนึ่งที่ประเสริฐท่ีสุดที่มุสลิมจะไดทําความใกลชิดกับ

พระผูเปนเจาของเขา  เพราะหัจญเปนหนึ่งในบรรดาอิบาดะฮฺ

ท่ีอัลลอฮไดบัญชาใหปฏิบัติ และกําหนดใหหัจญเปนหน่ึงใน

บรรดาเสาหลักของศาสนาอิสลามท่ีมีท้ังหมดหาประการ ซึ่ง

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดอธิบายไวในหะดีษ

เศาะฮีหฺวา   

َّمًدح رَُسول حهللا َو�ِعَاِم « ُُ ّن 
َ
ُ َوأ ُّ  ح

ّ
َ إِا

َ
نإ َا إِإ

َ
َ َ إَس َدَةاَدِن أ ََ َالُم  َ ح ِسإ ِْ

اُ
َيإِت حلّص 

إ
، ٨: رعم أراج  حلخاري[ »َالِن َو�ِيَِاِل حلّكَةِن وََيياِم َرَمَااَن وََجج  حل

  ]١٦: اعما ومنغم
ความวา "อิสลามนั้นต้ังอยูบนหลักการหาประการ คือการ

ปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรเคารพนอกจากอัลลอฮฺ 

และมุหัมหมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ การดํารงไวซึ่งการ

ละหมาด  การจายซะกาต  การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และ
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การทําหัจญ ณ บัยติลละฮฺ" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข

หะดีษ : 8 และมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 16 ) 
  

มีหะดีษฺเศาะฮีหจํานวนมากที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ไดสงเสริมใหประชาชาติของทานประกอบพิธี

หัจญ  พรอมกับชี้แจงใหพวกเขาทราบถึงสิ่งตางๆที่พวกเขา

สามารถจะกอบโกยในชวงประกอบพิธีหัจญ ทั้งการตอบแทน

อันย่ิงใหญ ผลบุญอันมากมาย และการอภัยโทษจากปวงบาป  

อิมามมุสลิมไดบันทึกหะดีษบทหนึ่งในตําราหะดีษเศาะฮีหฺของ

ทาน วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวแกอัมรฺ 

เบ็น อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เมื่อตอนที่เขาจะเขารับอิสลาม 

วา    

ِدُم َما َةَن « ََةإ َانَ  ْإ ِة
إ
ّن حل

َ
ِدُم َما َةَن َباإغَُ  َوأ ةإ َْ َالَم  ِسإ

إ
ّن ح 

َ
َت أ َما َعِغمإ

َ
ّن  َباإغََةا أ

َ
َوأ

ِدُم َما َةَن َباإغَ  ةإ َْ َّج 
إ
 ]١٢١: اعما منغم يسيح [» حل

ความวา “ทานไมทราบดอกหรือ (โอ อัมรฺ) วาอิสลามจะขจัด

ความผิดและบาปตางๆที่ไดกระทําไวกอนหนานั้น การอพยพจะ

ขจัดความผิดและบาปตางๆที่ไดกระทําไวกอนหนาน้ัน และการ
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ทําหัจญก็จะขจัดความผิดและบาปตางๆที่ไดกระทําไวกอนหนา

นั้น” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 121 ) 

 

และอัล-บุคอรีย และมุสลิม ไดบันทึก หะดีษที่รายงาน

โดย อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลลอฮุอันฮฺ วา ทานศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ّم ُ «
ُ
تإهُ  أ َ

َ
، رََجَ  َييَوِم َوَ ُن،إ سإ َْ ثُ إ َوـَهمإ  حلخاري  يسيح[ »َم إ َجّج ، ثَغَهمإ يَاإ

  ]١٣٥٠ :، ومنغم رعم١٥٢١: رعم
ความวา “ผูใดประกอบพิธีหัจญ โดยที่เขาไมพูดจาหยาบโลน 

(หรือมีเพศสัมพันธ) และไมกระทําบาปความผิดใดๆ เขาจะกลับ 

(จากการทําหัจญในสภาพที่ปราศจากบาป) ประดุจวันที่มารดา

ของเขาคลอดเขาออกมา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะ

ดีษ : 1521 และมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 1350 ) 

 

และมุสลิม ไดบันทึก หะดีษที่รายงานโดย อบูฮุร็อย

เราะฮฺ เราะฎิยัลลลอฮุอันฮฺ วา ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 
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اُن إل حـعُ « انِ يّسارن  ِحا حـُعمإ وُر ـي اَيإنَُةَما مإ ُ وحلّج ححبإ
َ
 »حل  إا حنّنةكَ جَ  َس إ

 ]١٣٤٩: منغم رعميسيح [
ความวา “การไปทําพิธีอุมเราะฮฺจากครั้งหน่ึงไปยังอีกครั้งหนึ่ง

เปนการชําระบาปท่ีไดกระทําผิดในชวงระหวางทั้งสองนั้นและ

หัจญท่ีมับรูรน้ันไมมีการตอบแทนใดๆ นอกจากสวนสวรรค

เทานั้น” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 1349 ) 
 

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดประกอบพิธี

หัจญพรอมกับบรรดาผูคนในปฮิจญเราะฮฺศักราชที่ 10 ซึ่งเปน

หัจญที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดวางรูปแบบ

และวิธีการประกอบพิธีหัจญดวยการปฏิ บั ติจริงสําหรับ

ประชาชาติของทานเรียบรอยครบถวนแลว และทานยังไดเรีย

รองใหประชาชาติของทานทําการศึกษาศึกษาถึงรูปแบบและ

วิธีการตางๆในการทําหัจญตามท่ีทานไดทําไวเปนแบบอยาง ไม

วาจะเปนการกระทําหรือคํากลาวตางๆ ดังท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

 ِ  عَ غَ ثَ  مإ َك�ُ اسِ نَ  مَ ْ  ح �َ وإ ذُ رُ «
َ
  ا

َ
  أ
إ
: منغم رعميسيح [» حذَ هَ  ِ�إ َع  دَ عإ �َ  مإ ا�ُ قَ ـ

١٢٩٧[  
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ความวา "พวกทานจงยึดเอาแบบอยางการบําเพ็ญหัจญของ

พวกทานจากฉัน เพราะฉันเกรงวาจะไมมีโอกาสไดมาพบกับ

พวกทานอีกหลังจากปน้ี" (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ  : 

1297) 

  

ดังนั้นการประกอบพิธีหัจญของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ในครั้งนั้นจึงถูกเรียกวา “ฮัจญะฮฺ อัล-วะ

ดาอ” (หัจญแหงการอําลา) ในพิธีหัจญครั้งนั้น อัลลอฮฺได

ประทานโองการหนึ่ง พระองคตรัสวา 

ۡومَ ﴿ ۡ�َمۡلُت   ٱۡ�َ
َ
ۡ�َمۡمُت   ِديَنُ�مۡ   َلُ�مۡ   أ

َ
 مُ َل�ُ   َوَرِضيُت   نِۡعَمِ�   َعلَۡيُ�مۡ   َو�

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ   ]  ٣: دن ححائ[ ﴾دِيٗنا
ความวา “วันนี้ขาไดใหศาสนาของพวกเจาสมบูรณแลวแกพวก

เจา และขาไดใหความกรุณาเมตตาของขาแกพวกเจาอยาง

ครบถวนแลว  และขาไดพอใจใหอิสลามเปนศาสนาของพวก

เจา”  (อัล-มาอิดะฮฺ : 3 ) 

 

มุสลิมทุกคนที่เดินทางไปประกอบพิธีหัจญจําเปนตอง

พยายามอยางสุดความสามารถในการทําความเขาใจกับ
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รูปแบบและวิธีการประกอบพิธีหัจญดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดปฏิบัติไวเปนแบบฉบับ เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการตามแบบอยางของทาน แลวเราจะไดประกอบพิธี

หัจญอยางถูกตองครบถวนสมบูรณ เพราะการงานทุกอยางท่ี

เก่ียวของกับการประกอบศาสนกิจจะถือวาไมสมบูรณ ยกเวน

เมื่อการงานนั้นไดปฏิบัติถูกตองตรงกับแบบฉบับของทานศาสน

ทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

ไมเปนที่สงสัยเลยวาในชวงเวลาอันจําเริญนี้จิตใจของ

ชาวมุสลิมทุกคนในโลกใบนี้จะเคลื่อนไหว ดวยความถวิลหาที่

จะปฏิบัติการภักดีอันย่ิงใหญนี้  มุงมั่นท่ีจะใหไดรับหัจญที่

ประเสริฐ  และปรารถนาท่ีจะได เชยชมบัยตุลลอฮฺ (บาน

ของอัลลอฮฺ) เน่ืองเพราะชาวมุสลิมทุกคนตางมีความสัมพันธ

อันแนนแฟนกับบัยตุลลอฮฺ ณ แผนดินอัล-หะรอม ความรูสึก

ดังกลาวมีมาต้ังแตที่มุสลิมเขารับนับถือศาสนาอิสลาม และ

ความรูสึกนี้จะคงฝงอยูในจิตวิญญาณของมุสลิมทุกคนตราบใด

ที่เขายังมีลมหายใจอยู ดังนั้นขอบังคับอิสลามลําดับแรกที่จะถูก

กรอกหูเด็กที่เกิดในอิสลามคือหลักการอิสลามหาประการ ซึ่ง

หนึ่งในหาหลักการนั้นคือการประกอบพิธีหัจญ ณ บัยติลละฮฺ 
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รวมอยูดวย สวนผูปฏิเสธศรัทธาเมื่อเขารับอิสลาม และไดกลาว

ปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรเคารพนอกจากอัลลอฮฺ

และมุหัมหมัดคือศาสนทูตของพระองคแลว ขอบังคับอิสลาม

ประการแรกท่ีเขาตองปฏิบัติคือหลักการอิสลามท่ีเหลือหลังจาก

กลาวคําปฏิญาณตน นั่นคือ การดํารงละหมาด การจายซะกาต 

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และการประกอบพิธีหัจญ ณ บัย

ติลละฮฺ อัล-หะรอม 

และหลักการอิสลามขอแรกหลังจากการกลาวปฏิญาณ

ตน คือการดํารงละหมาดหาเวลา ซึ่งอัลลลอฮฺไดบัญญัติไวใน

ทุกวันคืน และพระองคไดกําหนดใหการผินหนาไปยังทิศกิบละฮฺ 

(บัยติลละฮฺ) เปนเงื่อนไขหนึ่งของการละหมาด พระองคตรัสวา 

ّلَب   َنَرىٰ   َقدۡ   ﴿ ََ َمآءِ�   ِ�   َوۡجِهَك   َ� َّ ّنَك   ٱس َ ِ�ِ لَُنَو ۚ   قِۡبلَةٗ   ََ َوِلِ   َتۡرَضٮَٰها  َوۡجَهَك   ََ
ِجدِ   َشۡطرَ  َۡ َراِم�   ٱسَۡم َوّلواْ   ُكنُتمۡ   َما  َوَحۡيُث   ٱۡ�َ ۥۗ   ُوُجوَهُ�مۡ   ََ : حلقان[   ﴾َشۡطَرُه
١٤٤  [ 

ความวา “แทจริงเราเห็นใบหนาของเจาแหงนไปในฟากฟา

บอยคร้ัง แนนอนเราจะใหเจาผินไปยังทิศที่เจาพึงใจ ดังนั้นเจา

จงผินใบหนาของเจาไปทางมัสยิดอัล-หะรอมเถิด และที่ใดก็
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ตามท่ีพวกเจาปรากฏอยู ก็จงผินใบหนาของพวกเจาไปทางทิศ

นั้น” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 144 ) 

 

ดังนั้นความสัมพันธของมุสลิมกับบัยติลละฮฺนั้นจะ

เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในทุกวันและคืน ซึ่งเขาตองผินหนาไป

ยังบัยติลละฮฺในทุกเวลาที่เขาดํารงละหมาดตราบใดที่เขายังมี

ความสามารถ ไมวาจะเปนละหมาดฟรฎหรือสุนัต เชนเดียวกับ

เวลาที่เขาขอดุอาอ (วิงวอนตออัลลอฮฺ) ก็จะผินหนาสูกิบละฮฺ

เชนกัน (โปรดดูหนังสือ เกาะบัส มิน ฮัดยิ อัล-อิสลาม หนา : 

128-133 หัวขอ ประโยชนของหัจญ โดยบิดาของผูแตงเอง-ชัยคฺ

อับดุลมุหฺสิน อัล-อับบาด) 

ดังนั้นความสัมพันธอันแนบแนนที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

ระหวางหัวใจของมุสลิมและบานของพระผูเปนเจา จะผลักดัน –

อยางหลีกเลี่ยงไมได- ใหมุสลิมเกิดความปรารถนาอยางแรง

กลาที่จะเดินทางไปยังบัยติลละฮฺ (แมสักครั้งหน่ึงในชีวิต) เพื่อที่

ไดสัมผัสและเชยชมบานของอัลลอฮฺดวยสายตาของตนเอง และ

เพื่อประกอบพิธีหัจญตามคําสั่งของอัลลอฮฺเมื่อมีความสามารถ

ท่ีจะเดินทางไปถึง ดังน้ันเมื่อใดที่มุสลิมคนใดมีความสารถที่จะ
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เดินทางไประกอบพิธีหัจญ เขาก็จะรีบเดินทางไปยังบัยติลละฮฺ 

เพื่อประกอบพิธีหัจญ และเชยชมบัยติลละฮฺทเขาจะผินหนาไป

หามันในทุกเวลาละหมาดของเขา 

امُ مّ  َ�ِيَِ�ٰتٞ  َءاَ�ُٰتۢ  �ِيهِ  ﴿  ]  ٩٧: عماحن آل[ ﴾ إِبَۡ�ٰهِيَمۖ  ََ
ความวา “ในบานน้ัน (บัยติลละฮฺ) มีหลายสัญญาณที่ชัดแจง 

(สวนหน่ึงนั้น) คือมะกอมอิบรอฮีม” (อาล อิมรอน :97)  

 

ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของทาน โอพี่นองผูประกอบพิธีหัจญที่

จะตองกลาวสรรเสริญอัลลอฮฺใหมากในความโปรดปรานอัน

ย่ิงใหญท่ีพระองคไดมอบใหกับทาน ดวยการอนุมัติใหทานได

ประกอบการภักดีประเภทในครั้งน้ี (ประกอบพิธีหัจญ)  และ

เดินทางไปปฎิบัติอิบาดะฮฺดังกลาว และไดรับเกียรติดวยการเชย

ชมบัยติลละฮฺ ทิศกิบละฮฺของบรรดามุสลิมท่ัวโลก และทานตอง

ทุมเทความพยายามอยางเต็มทีเพื่อใหการประกอบพิธีหัจญ

ของทานเสร็จสิ้นในรูปแบบท่ีสวยงาม ถูกตองและสมบูรณที่สุด 

ไมมีขาดตก หรือบกพรองใดๆ ไมเครงครัดจนเกินขอบเขตและ

ไมหยอนยานจนละเลยไป แตการประกอบพิธีหัจญของทานตอง

ดําเนินอยูบนทางนําอันเรียบงาย และเสนทางอันเที่ยงตรง 
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ปฏิ บั ติตาม (แบบอยางการประกอบพิธีหัจญ )  ที่ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดปฏิบัติไวเปนแบบอยาง โดย

ทาน (ตองต้ังเจตนาในการประกอบพิธีหัจญของทาน) เพื่อ

คาดหวังในความพอพระทัยของอัลลอฮฺ เพื่อใหไดรับผลบุญ 

และการอภัยโทษจากพระองค เพื่อที่ทานจะไดเดินทางกลับไป

ยังภูมิลําเนาของทานหลังจากการเดินทางอันเปนมงคลนี้ใน

สภาพที่ปลอดจากปวงบาป การแสวงหาที่ไดรับการขอบคุณ 

และอะมัลศอลิหฺที่ถูกตอบรับและไดรับหัจญมับรูรฺ และเดินทาง

กลับพรอมกับชีวิตใหมที่ศอลิหฺ เต็มเปยมดวยศรัทธาและความ

ยําเกรง อุดมดวยความดีงาม และดํารงอยูบนแนวทางอัน

เที่ยงตรง เพียบพรอมดวยความมุงมั่น และเพียรมานะในการ

ภักดีตออัลลลอฮอยางสม่ําเสมอ 

หัจญเปนโอกาสอันย่ิงใหญสําหรับเก็บตุนเสบียง

สําหรับวันอาคิเราะฮฺ ดวยการเตาบะฮฺ (ขออภัยโทษ  ตออัลลอฮฺ 

กลับตัวสูพระองค หมั่นทําการ ภักดีตอพระองค และแสวงหา

ความพอพระทัยจากพระองค  

ในชวงระหวางการประกอบพิธีหัจญผูประกอบพิธีหัจญ

จะมีโอกาสมากมายท่ีจะไดรับบทเรียนอันเปนประโยชน ท้ังใน
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เรื่องหลักศรัทธาและการประกอบศาสนกิจและมารยาท เริ่ม

จากการงานแรกท่ีผูประกอบพิธีหัจญตองปฏิบัติ ณ มีกอต 

(สถานที่เริ่มตนต้ังเจตนาและครองผาอิหฺรอม) จนกระทั้งการ

งานสุดทายของหัจญคือการเวียนรอบกะอฺบะฮฺเจ็ดเที่ยวเพื่อเปน

การอําลา (เฏาะวาฟ วะดาอ) บัยติลละฮฺ 

หัจญคือโรงเรียนสําหรับขัดเกลาความศรัทธาท่ีแทจริง 

ซึ่งไดผลิตบรรดาผูศรัทธาที่มีความยําเกรง ดังน้ันพวกเขาจึงได

พบเห็นผลประโยชนอันย่ิงใหญ บทเรียนท่ีหลากหลาย และคํา

ตักเตือนที่ฝงใจตลอดชวงการประกอบพิธีหัจญทําใหจิต

วิญญาณของเขากลับมีชี วิตชีวาขึ้นมาใหม และเพิ่มความ

เขมแข็งใหกับการศรัทธา พระองคตรัสวา  

ِذِن ﴿
َ
تُوكَ  بِٱۡ�َجِِ  ٱَّاِس  ِ�  َوأ

ۡ
ٰ  رَِجاٗ�  يَ� �ِ�َ  َضاِمرٖ  ُ�ِِ  َوَ�َ

ۡ
 َعِميقٖ  ََِجٍ  ُ�ِِ  ِمن يَأ

٢  ْ  ]  ٢٨ -٢٧: حلج[ ﴾سَُهمۡ  َمَ�ٰفِعَ  ِلِيَۡشَهُدوا
ความวา “และจงประกาศแกมนุษยทั่วไปเพื่อการทําหัจญ แลว

พวกเขาจะเดินทางไปหาเจาโดยทางเทา และโดยทางอูฐเพรียว

ทุกตัว จะมาจากทางไกลทุกทิศทาง เพื่อพวกเขาจะไดมารวม

เปนพยานในผลประโยชนของพวกเขา” (อัล-หัจญ : 27-28) 
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ประโยชนของหัจญนั้นมีมากมายนับไมถวน บทเรียนที่

เปนประโยชนมีมากมายไรขีดจํากัด ซึ่งตอไปน้ีขาพเจาจะได

บรรยายผานหนังสือเลมเล็กฉบับนี้ ถึงคุณประโยชนตางๆที่จะ

ไดรับในการประกอบพิธีหัจญ ณ บัยติลละฮฺ แผนดินอัล-หะรอม 

ดวยความอนุมัติและพระประสงคของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺ

เทาน้ันผูทรงประทานทางนํา 

 

จากหนังสือ 

 
 


