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12 โอวาท แดอาคันตุกะของอัลลอฮฺ 
 
บทความที่รวมคําตักเตือนและโอวาทอันทรงคุณคาแกบรรดาหุจญาต ในเรื่องการปฏิบัติพิธีหัจญ
ที่ถูกตองตามเงื่อนไขและกระบวนการตางๆ การรักษามารยาทในหัจญ การปฏิบัติกฎระเบียบ
ตางๆ การใชบทเรียนจากพิธีหัจญเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน ฯลฯ ทั้งนี้ไดอธิบายโดยอาศัย
สํานวนที่กระชับและครอบคลุม 

 
 
พี่นองหุจญาจญผูเปนอาคันตุกะของอัลลอฮฺที่เคารพรักทุกทาน 

َ ُهُاتَكَرَبَو اهللا ُِةمحَرَ وْمُكْيَلَ عُالمَّالس ْ
เพื่อเปนการนอมรับคําบัญชาของอัลลอฮฺ ที่กําชับใหบาวของพระองคหมั่นใหการตักเตือนซ่ึงกันและกันสูตอบรับคํา

เชิญชวนของพระองคและสืบสานสุนนะฮฺของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดังนั้น เนื่องในโอกาสที่บรรดา
หุจญาจญผูเปนอาคันตุกะของอัลลอฮฺ กําลังจะเดินทางมุงสูมหานครมักกะฮฺ กระผมมีความยินดีมอบโอวาทที่คิดวายัง
ประโยชน- ดวยความประสงคของอัลลอฮฺ- ตอกระผมเองและพี่นองหุจญาจญในฐานะอาคันตุกะของอัลลอฮฺผูเปนที่รักยิ่งทุก
ทานดังตอไปนี้ 

1. จงบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) ตออัลลอฮฺในทุกๆ กิจการของทาน เพื่อเปนการนอมรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺและเปน
การยําเกรงตอพระองค พรอมทั้งพยายามพัฒนาคุณภาพอะมัลอิบาดะฮฺและกิริยามารยาท ใหสอดคลองกับสุนนะฮฺของ
ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จงตระหนักอยูเสมอวา ทุกอิริยาบถและการเคลื่อนไหวของเรา ลวนอยู
ภายใตการตรวจสอบและการเฝามองของอัลลอฮฺตลอดเวลา เราทุกคนถูกสั่งกําชับใหตระเตรียมเสบียงที่มากมาย และเสบียง
ที่ดีเลิศคือการตักวา วิชาความรูและกิริยามารยาทอันงดงาม 

2. พึงรําลึกอยูเสมอวา อิบาดะฮฺหัจญตองปฏิบัติในรูปของกลุมญะมาอะฮฺและถูกตองตามกฎหมายบานเมือง 
ดังนั้นแตละคนตองปฏิบัติหนาที่ของตนภายในกลุมอยางเปนระเบียบ นั่นคือ ผูที่เปนหัวหนากลุมในทุกระดับช้ัน จําเปนตอง
ขบคิดเตรียมการ วางแผน จัดระเบียบและออกคําสั่งอยูเสมอ พรอมทั้งปกปองและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของบรรดาผูที่อยูภายใตการดูแลของตน ดวยความรูสึกรับผิดชอบและตระหนักในหนาที่อยางแทจริง ตามนโยบายที่กลุมได
วางไว สวนผูตามในทุกระดับจําเปนตองเชื่อฟงผูนําของตนดวยความเคารพและอดทน ตราบใดที่ระเบียบหรือคําสั่งของผูนํา
ของตนไมขัดแยงกับคําสอนของอัลลอฮฺและรสูลของพระองค และจงสรางบรรยากาศแหงความเปนพี่นองและจิตวิญญาณ
แหงการทํางานเปนทีมใหเกิดขึ้น ไมวาภายในกลุมดวยกันเองหรือระหวางกลุมตางๆ จงใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เห็นอกเหน็ใจ
กัน ใหอภัยตอกัน พรอมเคารพตอกฎหมายบานเมืองของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศซาอุดีอาระเบียอยางเครงครัด 

3. จงหมั่นเพียรและมุงมั่นเพื่อใหไดรับหัจญที่มับรูรอยูเสมอ ซ่ึงผลตอบแทนคือสรวงสวรรค ดวยการยึดมั่นกับพื้นฐาน
ของมัน นั่นคือความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) และการปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม (อิตติ
บาอฺ) และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ อยางครบถวนสมบูรณ อาทิ การทําความเขาใจในสารัตถะของการทําหัจญ มีความยํา
เกรง (ตักวา) และจริยธรรมอันงดงาม มีความเสียสละอันสูงสงและหางไกลจากอบายมุข พรอมทั้งรักษาไวซ่ึง วิถีทัศน 
(สโลแกน) ของหัจญ นั่นคือ คํากลาว ตัลบิยะฮฺ (ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยก) หมายความวา “ฉันไดตอบรับคําเชิญชวนและ
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คําสั่งของพระองคแลว” ทั้งในดานการกลาวตอบรับและการประยุกตใชคําสอนในชีวิตประจําวัน ดวยการสนองตอบคําเชิญ
ชวนและคําสั่งของอัลลอฮฺและสุนนะฮฺของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตลอดจนผูนําผูทรงคุณธรรม 

4. จงใหเกียรติแผนดินหะรอมอยูเสมอ ไมวาที่มหานครมักกะฮฺหรือมะดีนะฮฺ  จงเคารพสถานที่ที่มีเกียรติยิ่งใน
ทัศนะของอัลลอฮฺ อาทิ กะอฺบะฮฺ มะกอมอิบรอฮีม เขาศอฟา เขามัรวะฮฺ ทุงอะเราะฟะฮฺ ทุงมุซฺดะลิฟะฮฺ มัชอะริลหะรอม มิ
นา เสาหิน(ญัมเราะฮฺ) และสัตวเชือดพลี(ฮัดย) จงหางไกลจากการกระทําที่เปนภาคี(ชิริก) ตออัลลอฮฺ จงอยากระทําสิ่งที่ฝาฝน 
และจงอยากระทําสิ่งอบายมุขในเขตหะรอมเปนอันขาดแมเพียงเจตนาอกุศลก็ตาม ขณะเดียวกัน ใหกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซิ
กิร) และขอดุอาอใหมากๆขณะที่อยูในสถานที่ที่มีเกียรติยิ่งในทัศนะของอัลลอฮฺดังกลาวขางตน 

5. พึงตระหนักวา เราทุกคนคืออาคันตุกะของอัลลอฮฺที่มีเกียรติยิ่ง ดังนั้น ทานจงระวังรักษาเกียรติของทาน เกียรติ
ของประเทศชาติ และเกียรติของบรรดาอาคันตุกะของอัลลอฮฺทุกทานดวยการใชวาจาที่สุภาพ  ใบหนาที่ยิ้มแยม และการมี
ปฏิสัมพันธดวยกิริยามารยาทที่ดีงาม หมั่นทักทายดวยการใหสลามอยูเสมอ ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันและอดทน พรอม
ทั้งใหอภัยตอพฤติกรรมของผูอ่ืนที่แสดงกิริยาที่ไมสุภาพตอเรา จงพยายามทําความรูจักกับบรรดาอาคันตุกะของอัลลอฮฺที่มี
ความหลากหลาย ทั้งที่มาจากประเทศของเราเองและประเทศอื่นๆ และจงสานสัมพันธใหแนนแฟนกับมิตรสหายดวยการทํา
ความดีตางๆ อาทิ ถามไถทุกขสุขอยูตลอดเวลา เยี่ยมเยียน เลี้ยงอาหาร แลกเปลี่ยนที่อยูและของที่ระลึกระหวางกัน ใหความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหอภัยตอกัน ฯลฯ พึงสํานึกเถิดวา เรากําลังอยูภายใตบรรยากาศทามกลางบรรดาพี่นองผองเพื่อนที่
หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ โดยไมมีพรมแดนดานเชื้อชาติ สัญชาติและภาษา ที่รวมตัวกันในบรรยากาศของความเปน
นานาชาติ ณ สถานที่อันทรงเกียรติที่สุดและเวลาอันสุดประเสริฐ ซ่ึงโอกาสเชนนี้มีไมบอยนักหรืออาจเปนครั้งเดียวในชีวิตก็ได  
ดังนั้น จงรีบฉกฉวยโอกาสทองอันล้ําคานี้ เพื่อถักทอสานสายใยแหงความเปนพี่นองอันเปนรากฐานของการรังสรรคความเปน
ภราดรภาพหรือประชาชาติที่เปนหนึ่งเดียว  เผยแผดะอฺวะฮฺและความเมตตาแหงอิสลามไปทั่วทุกมุมโลก 

6. จงกลาวตัลบิยะฮฺดวยการเปลงเสียง จงกลาวซิกิร  ตะฮฺลีล ตักบีร  ตะหฺมีด  ตัสบีหฺ อิสติฆฟาร และเตาบะฮฺ
ใหมากๆ และจงหมั่นขอดุอาอเปนประจํา โดยเฉพาะดุอาอมะษูรฺที่มีรายงานจากทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม หรือบรรดาเศาะหาบะฮฺไมวาซิกิรฺหลังละหมาดหรือบทซิกิรเชาเย็น(อัซการนะบะวียะฮฺ) เชนเดียวกับซิกิรและดุอาอ ณ 
ทุงอะเราะฟะฮฺ อัล-มัชอะริลหะรอม(มุซดะลิฟะฮฺ) เสาหิน(ญัมเราะฮฺ) เวลาเขาออกมัสยิด และเวลาขึ้นยานพาหนะ เปนตน 
พรอมทั้งหมั่นอานอัลกุรอานเปนประจํา อยางนอยหนึ่งเที่ยวจบตลอดชวงเวลาที่พํานักอยู ณ มหานครมักกะฮฺและมะดีนะฮฺ 
ดวยเสียงที่เบาและไมรบกวนผูอ่ืนที่กําลังทําอิบาดะฮฺอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะที่อยูในมัสยิด และชวงเวลาที่มีการตอบรับดุ
อาอ เวลาที่กําลังวุกูฟอยู ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ และเวลาที่พักแรมอยู ณ ทุงมีนา เปนตน 

7. จงกลาวเศาะละวาตตอทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใหมากๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่ไป
เยี่ยมเยียมทานและเวลาที่กําลังพํานักอยูในมัสยิดนะบะวีย และจงวิงวอนขอดุอาตออัลลอฮฺ เพื่อใหพระองคทรงบันดาลใหเรา
เปนประชาชาติที่ยึดมั่นกับสุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทั้งในดานหลักการศรัทธา อิบาดะฮฺ จริยธรรม 
และการมีปฏิสัมพันธดวยความรูสึกที่เปยมดวยความซาบซึ้งและศรัทธามั่นตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพราะ
หยดน้ําแหงความโปรดปรานของอัลลอฮฺจะรดรินแกบรรดาผูที่กลาวเศาะละวาตตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
เสมอ และพระองคทรงรักบรรดาผูที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดานวิธีการปฏิบัติหัจญ ตามคําอธิบายของบรรดาอุละมาอที่ไดรับการยอมรับทั้งหลาย 

8. จงดํารงละหมาดฟรฎในมัสยิดโดยญะมาอะฮฺอยางเปนกิจวัตร รวมทั้งละหมาดสุนัตเราะวาติบ ละหมาด
ตะหัจุดและวิติร ละหมาดฎฮา ละหมาดเอาวาบีน และละหมาดตะหิยะตุลมัสยิด ขณะที่พํานักอยูที่มหานครมักกะฮฺและมะ
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ดีนะฮฺ พรอมทั้งตั้งเจตนา(เนี๊ยต)อิอฺติกาฟทุกครั้งที่เขาไปในมัสยิด โดยเฉพาะอยางยิ่งมัสยิดหะรอมและมัสยิดนะบะวีย และ
จงพยายามรักษาความสะอาดของมัสยิดอยางสุดความสามารถ 

9. หมั่นเฏาะวาฟรอบบัยตุลลอฮฺใหมากๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทุกครั้งที่เขาไปในมัสยิดอัลหะรอม เพื่อเปนการให
เกียรติ(ตะหิยะฮฺ) มัสยิดอัลหะรอม จงเขาไปจูบหินดํา (หะญะรุลอัสวัด) หากมีความสามารถและไมสรางความเดือดรอนแก
ผูอ่ืน แตหากไมมีความสามารถก็จงเอามือไปแตะหินดําและที่มุมรุกนยะมานียหรือเพียงพอแคยกมือโบกเทานั้น และจงดื่มน้ํา
ซัมซัมใหมากๆ ดวยเจตนาเพื่อใหอัลลอฮฺทรงขัดเกลาจิตใจเราใหใสสะอาดและสวางไสว และใหเราปลอดภัยจากโรคภัยไข
เจ็บตางๆ และจงละหมาดทางดานมะกอมอิบรอฮีม  

10. จงระวังรักษาความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของตนเองและบรรดาผูที่อยูภายใตความดูแลของเราใหดี 
โดยเฉพาะชวงเวลาการเดินทาง จงรักษาความสะอาดและความมีระเบียบวินัยดานโภชนาการ การแตงกาย สถานที่พัก 
สถานที่สาธารณะ และบนถนนหนทาง 

11. จงหางไกลจากการกระทําใดๆ ที่เปนภาคีตออัลลอฮฺ ส่ิงอบายมุขและส่ิงลามกอนาจาร การทะเลาะเบาะแวง 
และสรางความเดือนรอนแกผูอื่น รวมทั้งสิ่งตางๆ ที่เปนสิ่งตองหามขณะทําหัจญ จงออนนอมถอมตนในดานการมี
ปฏิสัมพันธ จงระวังการคุลวะฮฺ(การอยูกันสองตอสองระหวางชายหญิงที่สามารถแตงงานได) และระมัดระวังอวัยวะ
ที่พึงปกปด(เอาเราะฮฺ)ระหวางสตรีกับบุรุษเพศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานที่พัก ในแคมป และบนยานพาหนะ 

12. จงใหความสําคัญและทุมเทเวลากับการศึกษาเพิ่มเติมและใฝรูอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับวิธีการ
ทําหัจญไมวาจะเปนที่ไหนก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในมัสยิดอัลหะรอมและมัสยิดนะบะวีย พรอมรักษาบรรยากาศแหงการ
ตักเตือนระหวางกันในสิ่งที่เปนสัจธรรมและขันติธรรม ดวยการหลีกหางจากการทะเลาะเบาะแวง ติฉินนินทา ใสรายปาย
สี และกลาวหาผูอ่ืนที่นําไปสูความแตกแยกและการแบงพรรคแบงพวก ซ่ึงเปนการบั่นทอนและทําลายจิตวิญญาณแหงความ
เปนพี่นองในอิสลามที่แทจริง ขณะเดียวกัน จงพยายามรีบเรงแกไข เยียวยาความบาดหมาง แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง 
ตลอดจนประสานรอยราวที่เกิดขึ้นในหมูพี่นอง ดวยความรูสึกที่เปยมดวยความยําเกรงตออัลลอฮฺเผื่อเราจะไดรับความเมตตา
และโปรดปรานจากพระองค 

สุดทาย ขอวิงวอนตอเอกอัลลอฮฺไดโปรดทําใหหัจญของเราทุกคนเปนหัจญที่มับรูร ซึ่งผลตอบแทนคือสรวงสวรรค
ของพระองค 

ُربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم,  ِ ارَّ النَابَذَنا عِقَ وًةَنَسَ حِةَرِيف اآلخَ وًةَنَسَ حَنياُّنا يف الدِا آتَنَّبَر ْ ْ َّ َِ ِ َِ ُ َّ َّْ َْ َّ َ َْ ََّ َ ِ ْ وتب ,َ َُ
ْعلي َ ُنا إنك أنت التواب الرحيمَ ْ َِّ ُ َّ َّ َ َْ ََّ َ َّ  وصىل اهللاُ عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم,ِ ََّ َّ َِّ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ٍ َ ُ َ ِ  سبحان ربك رب العزة ,َ َِّ ْ ِّ َّ َ َْ َ َُ َ

َعام يصفون ْ َُ ِ َ َ وسالم عىل املرسلني واحلمد ِهللاِ رب العاملني,َّ َْ َ ْ ْ َ ْ ٌ َِ َِ َْ َُْ ِّ َ َ َْ ُ َ. 
 

 
ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา  อะมีรุลฮัจญไทย ฮ.ศ. 1428 

1 ซุลเกาะอฺดะฮ ฺฮ.ศ. 1428  
ตรงกับ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 
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