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ฮัจญมับรูรฺ องครวมแหงสาสนสันติภาพ 
 

โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา อะมีรุลฮจัยประจําป ฮ.ศ. 1428 
มัสลัน มาหะมะ เรียบเรยีง 

 
อธิบายถึงภาพรวมของกระบวนการที่จะใหไดมาซึ่งฮัจญมับรูร อันเปนความหวังของ
บรรดาผูประกอบพิธีฮัจญทุกคน ซึ่งนอกจากจะมีผลตอบแทนเปนสรวงสวรรคในวัน 
อาคิเราะฮฺแลว กระบวนการแหงฮัจญมับรูรที่มีพื้นฐานอยูบนคําสอนของอัลกุรอานและ
ซุนนะฮฺ ยังเปนภาพรวมแหงสันติภาพ อันเปนสาระที่สําคัญยิ่งในศาสนาอิสลาม 

 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

َعىل هللاَِو« ِالناس َ ُّحج َّ ِالبيت ِ ْ ِمن َ َاستطاع َ َ َ ِإليه ْ ْ َ ًسبيال ِ ِ َ« 
ความวา  “และสิทธิของอัลลอฮฺที่มีเหนือมนุษยนั้น คือการประกอบพิธีฮัจญ ณ 
บัยติลลาฮฺ(บานของอัลลอฮฺ) สําหรับผูที่มีความสามารถเดินทางได” (อาล อิมรอน 
97) 
 
ฮัจญ เปนหลักศาสนบัญญัติในอิสลามประการที่หา ที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติเพียงครั้งเดียวในชีวิต 

โดยมีเงื่อนไขอยูที่มีความสามารถทั้งสุขภาพรางกาย ทรัพยสินเงินทอง และความปลอดภัยในการเดินทาง  
ฮัจญจึงเปนแหลงรวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญที่สุดในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ที่สามารถรวบรวม
ประชากรโลกที่กาวพนพรมแดนทางเผาพันธุ ชั้นวรรณะ วัฒนธรรมและประเทศชาติ สูการหลอมรวมพลโลก
ใหมีความเปนเอกภาพทั้งดานความตั้งใจและวัตถุประสงค รูปแบบและวิธีการ สถานที่และแหลงปฏิบัติ 
แมกระทั่งเสื้อผาอาภรณนอกกาย ทุกคนพรอมใจปฏิบัติอยางเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกัน ดวยหัวใจที่นอบนอม
และยอมศิโรราบตอความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ ผูทรงบริหารจัดการสากลจักรวาล 

ปรากฎการณอันนามหัศจรรยของประชากรโลกนี้ มิเพียงแตแสดงถึงความเปนสากลจักรวาลของ
สาสนอิสลามเทานั้น หากยังเปนภาพสะทอนของวิถีชีวิตมุสลิมที่มีความผูกพันและตอบรับการเชิญชวน
ของอัลลอฮฺดวยหัวใจที่สํารวม อากัปกิริยาที่ออนนอม จรรยามารยาทอันสูงสง และการมีปฏิสัมพันธอันดีทั้ง
ตอตนเอง ส่ิงแวดลอมรอบขางและเพื่อนมนุษยดวยกัน  

กลาวไดวา ฮัจญคือการปฏิบัติภาคสนามซึ่งมีขนาดใหญที่สุดของมนุษยชาติ ที่มีเจตนารมณในการ
ฝกอบรมและหลอหลอมพลโลกใหซึมซาบองครวมสาสนอิสลาม ที่มุงใหมุสลิมเปนทูตสันถวไมตรีและ
สันติภาพระดับสากล ผูยึดมั่นในศาสนาแหงความกรุณาปรานีอยางแทจริง 

 2



ดวยเหตุดังกลาว อิสลามจึงใหความสําคัญกับฮัจญมับรูรฺ อันหมายถึงฮัจญที่รังสรรคความดีงาม ที่
ไมผสมผสานอบายมุขทั้งปวง เปนการประกอบพิธีฮัจญที่เปยมดวยคุณธรรมและการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ 
และเปนที่ยอมรับของพระองค ซึ่งเปนสุดยอดปรารถนาของผูประกอบพิธีฮัจญทุกคน เพราะศรัทธามั่นตอ
คําพูดของ  นบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน)ที่กลาวไวความวา  “ไมมีผลตอบแทนใดๆ 
สําหรับฮัจญมับรูรฺ เวนแตสรวงสวรรคเทานั้น" (หะดีษรายงานโดยอัล-บุคอรียและมุสลิม)  
 เจตนารมณของอิสลามอันยิ่งใหญนี้ จะไมสามารถเกิดมรรคผลในภาคปฏิบัติได เวนแตผูเขารวมพิธี
ฮัจญ จะประกอบพิธีฮัจญมับรูรฺที่ประกอบดวยพื้นฐานหลัก 2 ประการ เงื่อนไข 2 ประการ และวิถีทัศน 3 
ประการ สรุปไดดังนี้ 

 
หนึ่ง พื้นฐานหลัก 2 ประการ ไดแก 
1.1 มีจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺเทานั้น โดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆ กับพระองค ดังอัลกุรอาน

กลาวไววา 

ُّوأمتوا« ِ َ َّاحلج َ َوالعمرة َ َ ْ ُ  »هللاِ َْ
ความวา “และพวกเจาทั้งหลายจงใหสมบูรณ ซ่ึงการทําฮัจญและการทําอุมเราะฮฺ
เพื่ออัลลอฮฺเถิด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 196) 
 

1.2 ประกอบพิธีฮัจญโดยยึดจริยวัตรของนบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน) เปนตนแบบ 
โดยไมมีการอุตริหรือเพิ่มเติมเสริมแตงในทุกกระบวนการของการประกอบพิธีฮัจญใดๆ ทั้งสิ้น ตามคําอธิบาย
และคําชี้แจงของนักวิชาการมุสลิม(อุละมาอ)ที่ไดรับการยอมรับ ดังหะดีษกลาวไวความวา “ทานทั้งหลาย 
จงรับตนแบบการประกอบพิธีฮัจญจากฉันเถิด” (รายงานโดยมุสลิม 1297) 

บนพื้นฐานหลักทั้งสองประการนี้ จึงเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับการประกอบพิธีฮัจญที่ไดรับการ
ตอบรับจากอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปรานี 

 
สอง เงื่อนไข 2 ประการ ไดแก 
2.1 ละเวนและหลีกเลี่ยงขอหาม 3 ประการ คือ 
2.1.1 หามมิใหมีการสมสูหรือมีพฤติกรรมที่กระตุนอารมณทางเพศ 
การหามมิใหมีการสมสูหรือมีพฤติกรรมที่กระตุนอารมณทางเพศนั้น ยังรวมถึงการใชวาจาเสียดสี

กระเซาเยาแหย การลวงละเมิดทางเพศแมเพียงโดยสายตา มุสลิมไมไดรับอนุญาตกระทําการดังกลาวแมตอ
ภรรยาของตนเอง ตราบใดที่อยูระหวางการประกอบพิธีฮัจญ 

 การชุมนุมของผูคนที่มีการปะปนระหวางชายหญิง หรือคูสามีภรรยาตามเทศกาลตางๆ ของ
มนุษยชาติ ไมวามหกรรมกีฬาระดับสากล การอบรมสัมมนานานาชาติ หรือแมกระทั่งการรวมชุมนุมในนาม
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ของเทศกาลแหงศาสนา ประการหนึ่งที่มีการเตรียมการอยางใหญโตมโหฬารคือการอํานวยความสะดวกใน
การสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมทางเพศ ใหสามารถดําเนินไปอยางราบรื่น แตสําหรับมุสลิมที่กําลัง
ประกอบพิธีฮัจญแลว เขามิหาญกลากระทําการยั่วยุอารมณทางเพศฝายตรงกันขาม แมตอภรรยาหรือสามี
ของตนเอง และถือวาการกระทําดังกลาว เปนเชื้อไวรัสที่ทําลายผลบุญของการประกอบพิธีฮัจญเลยทีเดียว  

2.1.2 หามมิใหมีการลวงละเมิดโดยรวม 
การกระทําที่ลวงละเมิด หมายรวมถึงการกระทําบาปทั้งหลาย ทั้งที่เปนขอหามสําหรับผูประกอบพิธี

ฮัจญเปนการเฉพาะเชน การลาสัตวตัดชีวิต ตัดหรือเด็ดกิ่งไม ตัดเล็บ โกนผม การใชน้ําหอมและอื่นๆ หรือ
การฝาฝนขอหามสําหรับมุสลิมทั่วไป ทั้งที่เปนบาปเล็กหรือบาปใหญ ชั่วคราวหรือตอเนื่อง หรือแมกระทั่งการ
ต้ังใจที่จะกระทําบาปในชวงพิธีฮัจญหรือในแผนดินหะรอม(มักกะฮฺและมะดีนะฮฺ) อิสลามยังถือวาเปน
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ ที่สมควรไดรับโทษอันแสนสาหัสจากอัลลอฮฺเลยทีเดียว  

มุสลิมจะละเลิกสิ่งอบายมุขดังกลาว เพียงเพื่อแสดงความเปนบาวผูจงรักภักดีและแสวงหาความ
โปรดปรานของอัลลอฮฺเทานั้น 

2.1.3 หามมิใหมีการทะเลาะวิวาทกัน 
การหามมิใหมีการทะเลาะวิวาทในที่นี้ ครอบคลุมความหมาย 2 ประการคือ 1) การโตเถียงในเรื่อง

หลักการของฮัจญ ประวัติความเปนมาดานศาสนบัญญัติ ซึ่งถือเปนความชัดเจนในตัวอยูแลว ไมมีความ
จําเปนที่จะเปนขอพิพาทโตแยงโดยใชเหตุเลย และ 2) การโตเถียงชวงกอน ระหวางหรือหลังจากการประกอบ
พิธีฮัจญ ทั้งนี้เนื่องจากฮัจญ เปนที่รวมของผลประโยชนอันมากมาย ที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือหนวยงานตางๆ 
ทั้งระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาของการประกอบพิธีฮัจญที่มี
ผูคนจํานวนมากมายทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเขามา ณ สถานที่และวันเวลาที่จํากัด ซึ่งหากไมมีการเรียนรูการ
ลดทิฐิของตนเอง การใหอภัย การใหเกียรติ และการไววางใจซึ่งกันและกันฉันทพี่นองกันแลว ความขัดแยงที่
อาจบานปลายลุกลามขั้นทะเลาะวิวาทก็จะเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได 

การทะเลาะวิวาท ณ ที่นี้คือการใชวาจาโตเถียงกัน แมตัวเองเปนฝายถูกก็ตาม ผูประกอบพิธีฮัจญจึง
เปนบุคลิกที่ถูกประดับประดาดวยคุณลักษณะของการออนนอมถอมตน ใจสํารวม สงวนคําพูด มีสติ  รูจัก
ระงับอารมณโกรธและใหอภัยอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 2.2 ประกอบคุณธรรม 5  ประการ คือ 
 2.2.1 การเก็บเกี่ยวและรวบรวมเสบียงสําหรับการเดินทาง โดยที่เสบียงที่ดีที่สุดคือความยําเกรง
ตออัลลอฮฺ อันหมายรวมถึง ความรูที่ไดรับการปฏิบัติ การขอพร(ดุอาอ)และบทกลาว(ซิกรฺ)ในโอกาสตางๆชวง
การทําฮัจญ การกระทําสิ่งที่อัลลอฮฺทรงใช และละเวนสิ่งตางๆ ที่พระองคทรงหาม เปนตน 
 2.2.2 การโปรยสลาม ไมวาดวยคําพูด ดวยการกลาวอัสสะลามุอะลัยกุม ทั้งตอคนรูจักหรือไมรูจัก 
หรือดวยการกระทํา มุสลิมจะไมเปนผูสรางความเดือดรอนหรือลําบากใจแกผูอ่ืน ผูประกอบพิธีฮัจญมีภารกิจ
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หลักที่ติดตัวอยูตลอดเวลาคือการเปนทูตสันถวไมตรีและสันติภาพระดับสากลที่ยึดมั่นในหลักการ “ไมมีการ
กระทําที่สรางความเดือดรอนแกตนเอง และไมมีการกระทําที่สรางความเดือดรอนแกคนอื่น”(หะดษี
รายงานโดยอิมามมาลิก 1426) 

2.2.3 การใชสัมมาวาจา โดยการใชคําพูดที่ดีและไพเราะ ที่แสดงถึงความจริงใจของผูพูด มีการถาม
ไถทุกขสุขและรับทราบปญหาของพี่นองดวยความเห็นอกเห็นใจกัน  ทําความรูจักระหวางผูประกอบพิธีฮัจญ
บนพื้นฐานความเปนภราดรภาพในอิสลาม 
 2.2.4 การใหอาหาร  ซึ่งถือเปนการใหทานที่ประเสริฐสุดในชวงการทําฮัจญ การใหอาหารถือเปน
กิจวัตรของมุสลิมอยูแลว อิสลามไดกําชับแกมุสลิมใหอาหารแกคนยากคนจน เด็กกําพราหรือแมกระทั่งเชลย
ศึกที่ถูกจับไดในสมรภูมิสงคราม เพราะการใหอาหารถือเปนหลักพื้นฐานของความดีงาม การมีจิตใจที่โอบ
ออมอารีและเผื่อแผเมตตา มุสลิมกระทําการดังกลาว โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ เวนแตความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺเทานั้น 

2.2.5 การเปลงเสียงตัลบียะฮฺและการหลั่งเลือดดวยการเชือดฮัดยและสัตวกุรบานในชวงประกอบ
พิธีฮัจญ 
 การละเวนขอหาม 3 ประการ และการประกอบคุณธรรม 5 ประการดังกลาวชวงการทําฮัจญ ถือเปน
เงื่อนไขสําคัญสําหรับการไดรับฮัจญมับรูรฺ และถือเปนสาระหลักของความดีที่เปนหัวใจของฮัจญมับรูรฺ ดัง     
อัลกุรอานกลาวไวความวา “และความดีใดๆ ที่พวกเจากระทํานั้น อัลลอฮฺทรงรูดี และพวกเจาจง
เตรียมเสบียงเถิด แทจริง เสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยําเกรง และพวกเจาจงยําเกรงขาเถิด โอผูมี
ปญญาทั้งหลาย” (2/197) 
  

สาม วิถีทัศน 3  ประการ ไดแก 
 3.1 การตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺดวยการนอมรับคําบัญชาของพระองคโดยเครงครัด 
โดยผานคําพูดที่วา َلبيك ْ َّ َ َّمُهّٰ اللَكْيَّبَل   (ลับบัยกัลลอฮุมมะ ลับบัยกะ) หมายถึง โออัลลอฮฺ ฉันไดตอบรับคํา

เชิญชวนของพระองคแลว 
 3.2 การตอบรับคําเชิญชวนของนบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน) ดวยการปฏิบัติ

ตามจริยวัตรของทาน ที่ปราศจากการอุตริเสริมแตง โดยผานคําพูดที่วา َلبيك يا رسول اِهللا ُ َ َْ َّ َ   (ลับบัยกะ 

ยา เราะสูลัลลอฮฺ) หมายถึงโอ เราะสูลุลลอฮฺ ฉันตอบรับคําเชิญชวนของทานแลว ซึ่งถือเปนธรรมเนียมชีวิต
ของบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่มีตอนบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน)   
 3.3 การตอบรับที่จะเชื่อฟงผูนําผูทรงคุณธรรม โดยไมแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ตราบใดที่

ผูนําสั่งใชในสิ่งที่สอดคลองกับหลักการอิสลาม โดยผานคําพูดที่วา ِلبيك يا ويل األمر ْ َْ َّ ِ َ ََّ َ   (ลับบัยกะ ยา วะ
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ลิยัลอัมริ) หมายถึง โอผูนําของฉัน ฉันเชื่อฟงทานแลว และนี่คือธรรมเนียมชีวิตของบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่มีตอ
ผูนําของเขา 
 วิถีทัศนทั้ง 3 ประการขางตนถือเปนเคล็ดลับสําคัญของฮัจญมับรูรฺ เพื่อสรางมุสลิมใหเปนผูมีใจภักดี
และมีพฤติกรรมนอมรับ ซึ่งถือเปนหัวใจของการกระทําความดีทั้งตออัลลอฮฺ เราะสูล ผูนําและมวลมนุษย
ทั้งหลาย 
  

ดวยการประกอบพิธีฮัจญที่อยูบนหลักการดังกลาวเทานั้นที่ผูประกอบฮัจญจะไดรับการตอบรับเปน
ฮัจญมับรูรฺที่ไดรับการตอบแทนเปนสรวงสวรรค ซึ่งมีผลตอวิถีชีวิตมุสลิมสูการใชชีวิตที่พอเพียงบนโลกนี้ เปน
ผูใฝโลกอะคีเราะฮฺและไมหวนกลับกระทําสิ่งอบายมุขทั้งปวง ภายหลังจากกลับสูมาตุภูมิแลว 
 ดังนั้น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับกิจการฮัจญ ไมวาในระดับเอกชนหรือรัฐบาล จําเปนตองตระหนัก
และใหความสําคัญอยางยิ่งยวดกับการยกระดับและพัฒนาฮัจญสูการเปนฮัจญมับรูรฺ ในการทําหนาที่เปน
เบาหลอมสรางประชากรผูทรงคุณธรรมและมีคุณภาพ มีภูมิคุมและเรืองปญญา เหมาะสมเปนชาวสวรรคที่
นอบนอมตออัลลอฮฺและเอื้ออาทรตอบาวของพระองค เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ
อยางยั่งยืน สูการสถาปนาความเปนเอกภาพของประชาชาติที่ดีเลิศที่เผยแผและมอบความโปรดปรานแหง
อิสลามแกสากลจักรวาล 

วัตถุประสงคที่แทจริงของหลักศาสนบัญญัติในอิสลาม อันประกอบดวย คําปฏิญาณตน การ
ละหมาด การถือศีลอด การจายซะกาตและทําฮัจญ นอกเหนือจะพยายามฝกฝนใหมุสลิมหมั่นปฏิบัติเปน
กิจวัตรแลว ส่ิงที่เปนแกนแทที่สุดก็คือ การใหมุสลิมรูจักประยุกตใชหลักการดังกลาวใหสามารถเขามีบทบาท
ในวิถีชีวิตประจําวัน หาไมแลวก็จะเปนเพียงการทองคาถาหรือประกอบพิธีกรรมที่ไรวิญญาณที่ไมมีสวน
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมุสลิมเลย  
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประกอบพิธีฮัจญซึ่งเปนองครวมของสาสนอิสลาม ที่มุสลิมทุกคนโดยเฉพาะ
ผูประกอบพิธีฮัจญ จําเปนตองศึกษาเรียนรูใหถองแทและรูแจง หาไมแลว ฮัจญก็จะเปนเพียงแคพิธีกรรมที่
ปฏิบัติตามเทศกาลเทานั้น การเดินทางสูมหานครมักกะฮฺ ก็เปนเพียงทัศนาจรที่อยูภายใตการจัดการของ
อุตสาหกรรมธุรกิจการทองเที่ยว  โดยไมมีโอกาสซึมซาบปรัชญาฮัจญที่แทจริง เปนผลใหวิถีชีวิตมุสลิมตอง
ตกอยูในวังวนแหงภาวะความเสื่อมถอยอยางไมมีส้ินสุด 
 อัลกุรอานไดกลาวไววา  

ْرضبت« َ ِ ْعلي ُ َ ُهمَ ُالذلة ِ َّ َأين ِّ ْ ُثقفوا َما َ ِ َّإال ُ ٍبحبل ِ ْ َ َمن ِ ٍوحبل اهللاَِّ ِّ ْ َ َمن َ ِالناس ِّ َّ« 
ความวา “ความต่ําชาไดถูกฟาดลงบนพวกเขา ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบ 
นอกจากดวยสายเชือกจากอัลลอฮฺและสายเชือกจากมนุษย” (อาล อิมรอน 112)  
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สายเชือกจากอัลลอฮฺ คือ การประพฤติปฏิบัติใหอยูในกรอบที่อัลลอฮฺกําหนดไวดวยการทําความ
เคารพภักดีตอพระองค สวนสายเชือกจากมนุษยหมายถึง การเชื่อมสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนมนุษยและการ
รวมใชชีวิตบนโลกนี้อยางปกติสุข  

สังคมมุสลิมในทุกระดับ ไมสามารถปลดหวงโซตรวนและวังวนแหงความเสื่อมถอย เวนแตจะยึดมั่น
ในสายเชือกแหงอัลลอฮฺและสายเชือกของเพื่อนมนุษยผูเปนบาวของอัลลอฮฺที่เปนพี่นองกัน โดยยึดมั่นใน
หลักการเอื้ออาทรและสันติภาพ ซึ่งองครวมแหงสาสนสันติเหลานี้ จะถูกผนวกรวมอยูใน “ฮัจญมับรูรฺ” 
เทานั้น วัสสลาม.  
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