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เพ่ือให�อุมเราะฮฺของท�านมีรสชาติเพ่ือให�อุมเราะฮฺของท�านมีรสชาติเพ่ือให�อุมเราะฮฺของท�านมีรสชาติเพ่ือให�อุมเราะฮฺของท�านมีรสชาติ1111    
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 

แปลโดย อบูอุบัยยฺ นาแซ 

 

1111.... ในระหว	างท่ีเตรียมตวัเดินทาง พึงในระหว	างท่ีเตรียมตวัเดินทาง พึงในระหว	างท่ีเตรียมตวัเดินทาง พึงในระหว	างท่ีเตรียมตวัเดินทาง พึงจดุไฟแห	งความคดิถงึในหวัใจจดุไฟแห	งความคดิถงึในหวัใจจดุไฟแห	งความคดิถงึในหวัใจจดุไฟแห	งความคดิถงึในหวัใจ        
ใหรู้้สึกห่วงกงัวลวา่อาจจะเสียชีวติก่อนเดินทาง อาจจะพลาดผลบุญครั" งสาํคญัแห่งชีวิตก็ได ้

เพียรศึกษาหาความรู้เกี*ยวกบัความประเสริฐของการทาํอุมเราะฮฺ รวมถึงผลบุญและการตอบแทนของการ
ละหมาดที*มสัญิดอลัหะรอมและมสัญิดนบี  พึงรําลึกถึงการเรียกร้องของท่านนบีอิบรอฮีมยงัมนุษยชาติเพื*อ
ไปประกอบพิธีฮจั3ฺที*นครมกักะฮฺ ใหห้วัใจของเราหมั*นกล่าวอตัตลับิยะฮฺ (ลบับยักลัลอฮุมมะลบับยักะ2) ให้
นึกถึงคาํพดูของนบีมูซาที*อลัลอฮฺไดท้รงเล่าไวใ้นอลักุรอานวา่ 

 80سورةطه  ﴾ لِتَـْرَضى َرب  ِإلَْيكَ  َوَعِجْلتُ  ﴿

ความหมาย “และข้าพระองค์ได้รีบเร่งมายงัพระองค์เท่านั�น โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์กเ็พื อให้พระองค์

ทรงพอพระทยัเท่านั�น" ให้คําพูดนี�เป็นคติพจน์ของท่านในการทาํฮัจ*ฺและอุมเราะฮฺ  

 
2222.... ในระหว	างการเตรียมเสบียงสิ่ในระหว	างการเตรียมเสบียงสิ่ในระหว	างการเตรียมเสบียงสิ่ในระหว	างการเตรียมเสบียงสิ่งของเพ่ือเดินทาง ให'เตรียมเสบียงแห	งความศรัทธา งของเพ่ือเดินทาง ให'เตรียมเสบียงแห	งความศรัทธา งของเพ่ือเดินทาง ให'เตรียมเสบียงแห	งความศรัทธา งของเพ่ือเดินทาง ให'เตรียมเสบียงแห	งความศรัทธา     
 คือความตกัวา ความยาํเกรง ความอิคลาศ (บริสุทธิ8 ใจ) วา่เป้าหมายการเดินทางนี" มิใช่เพื*อใคร
หรือสิ*งใดทั"งสิ"นแต่เพื*ออลัลอฮฺเพียงพระองคเ์ดียวเท่านั"น สร้างความเชื*อมั*นและหวงัในความเมตตาและการ
ตอบแทนจากอลัลอฮฺตะอาลา และอยา่ไดลื้มเสบียงแห่งจิตวญิญาณนั*นคือซิกรุลลอฮฺ (การรําลึกถึงอลัลอฮฺ) 
และการคิดถึงโลกอาคิเราะฮฺ ไม่ยดึติดหรือผกูพนัอยูก่บัดุนยา เพราะจิตวิญญาณจะอ่อนแอหากขาดซิกรุลลอ
ฮฺ และจิตวิญญาณจะไม่กา้วไปขา้งหนา้ หากมวัแต่พะวงหลงอยูก่บัดุนยา 
 
3. ให'หวัใจของท	านชุ	มชืน่ให'หวัใจของท	านชุ	มชืน่ให'หวัใจของท	านชุ	มชืน่ให'หวัใจของท	านชุ	มชืน่ด'วยเหนยีตท่ียิง่ใหญ	 เหนยีตท่ีทําให'ทุกส	วนของร	างกายต'องด'วยเหนยีตท่ียิง่ใหญ	 เหนยีตท่ีทําให'ทุกส	วนของร	างกายต'องด'วยเหนยีตท่ียิง่ใหญ	 เหนยีตท่ีทําให'ทุกส	วนของร	างกายต'องด'วยเหนยีตท่ียิง่ใหญ	 เหนยีตท่ีทําให'ทุกส	วนของร	างกายต'อง

เตรียมพร'อมเตรียมพร'อมเตรียมพร'อมเตรียมพร'อม  
 นั*นคือท่านตอ้งเหนียต(ตั"งเจตนา)วา่อุมเราะฮฺนี"กระทาํเพื*อใหชี้วติและจิตใจสะอาด บริสุทธิ8 จาก
ความสกปรก ความอาฆาตพยาบาท ความหลงใหลในดุนยา และเพื*อใหส้มุดบนัทึกของท่านสะอาด 
ปราศจากบาปและมลทิน เพื*อเตรียมตวัไปพบกบัจุดจบของท่าน เตรียมตวัไปพบอลัลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอา
ลา หลงัจากกา้วสุดทา้ยของท่านในการเฏาะวาฟวดิาอฺ(อาํลา)  และก่อนเดินทางก็ใหอ้าํลาครอบครัว ญาติพี*
นอ้ง เพื*อนฝงู และที*สาํคญัคืออยา่คิดวา่จะไดก้ลบัมาอยา่งแน่นอน 
 
4444.... พึงรําลกึพึงรําลกึพึงรําลกึพึงรําลกึถงึเส'นทางสู	โลกอาคิถงึเส'นทางสู	โลกอาคิถงึเส'นทางสู	โลกอาคิถงึเส'นทางสู	โลกอาคิเราะเราะเราะเราะฮฺฮฮฺฺฮฺ    เส'นทางสู	สรวงสวรรค4 เส'นทางแห	งการรอดพ'นเส'นทางสู	สรวงสวรรค4 เส'นทางแห	งการรอดพ'นเส'นทางสู	สรวงสวรรค4 เส'นทางแห	งการรอดพ'นเส'นทางสู	สรวงสวรรค4 เส'นทางแห	งการรอดพ'นจากจากจากจาก
ไฟนรก ไฟนรก ไฟนรก ไฟนรก ในทุกย	างก'าวของการเดินทางในทุกย	างก'าวของการเดินทางในทุกย	างก'าวของการเดินทางในทุกย	างก'าวของการเดินทาง    
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 แปลและเรียบเรียงจาก  ة ومناسك احلج العلية ، رضا أمحد صمديْرِضي
َ
َْرئِيُة يف الُعْمَرِة امل

َْرِعيُة امل
حفظه اهللا -البَـَوارُِق امل  

2
 ความหมาย “ขา้พระองคอ์ยูที่*นี*เพื*อภกัดีต่อพระองคแ์ลว้” 
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ในระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่จะเป็นทางบก ทางนํ"า หรืออากาศ ใหรํ้าลึกอยูเ่สมอวา่ทุกยา่งกา้ว
นั"นเปรียบเสมือนการกา้วไปสู่โลกอาคิเราะฮฺ ทุกกา้วเดินพร้อมคาํกล่าวอตัตลับิยะฮฺ(ลบับยักลัลอฮุมมะลบับยั
กะ) คือทุกยา่งกา้วในการเชื*อฟังคาํสั*งของอลัลอฮฺและรอซูล ใหเ้รารําลึกถึงภาคผลการตอบแทนในทุกกา้วที*
เดินทางดว้ยการระลึกถึงพระองค ์ 

ตลอดการเดินทางใหรั้กษานํ"าละหมาด อยูก่บัคนดีคนศอและหฺ ดูและทาํตามอะมั"ล(การกระทาํ)
ของพวกเขาเหล่านั"น พร้อมๆกบัการละสายตาจากความสวยงามของโลกดุนยาแมว้า่จะเป็นสิ*งหะลา้ลก็ตาม 
สรุปคือใหล้ะทิ"งจากทุกสิ*งที*เกินความพอดีทั"งการมอง อาหาร การนอน การพดู หรือการคลุกคลีกบัมนุษย ์ 

 
5555.... เมือ่เมือ่เมือ่เมือ่จะครองจะครองจะครองจะครองเอยีะหรฺอมเอยีะหรฺอมเอยีะหรฺอมเอยีะหรฺอมท่ีจดุมกีอตท่ีจดุมกีอตท่ีจดุมกีอตท่ีจดุมกีอต3333    ให'นกึถงึให'นกึถงึให'นกึถงึให'นกึถงึผ'ากะฝ89นผ'ากะฝ89นผ'ากะฝ89นผ'ากะฝ89น((((ห	อศพห	อศพห	อศพห	อศพ) ) ) ) นกึถงึความตาย นกึถงึความตาย นกึถงึความตาย นกึถงึความตาย                                     

นกึถงึการคดิบัญช ีนกึถงึการคดิบัญช ีนกึถงึการคดิบัญช ีนกึถงึการคดิบัญช ี    
 และในขณะกล่าวอตัตลับิยะฮฺ พึงระลึกอยูเ่สมอวา่ “ถา้อุมเราะฮฺหรือฮจั3ฺของเราไม่ถูกตอบรับ
เล่า?”  ดงันั"นจึงตอ้งระวงัทุกกา้ว โดยเฉพาะการเริ*มตน้นั*นคือการครองเอียะหฺรอม ถา้เริ*มดี เริ*มถูก อิน
ชาอลัลอฮฺผลสุดทา้ยก็จะดีดว้ย ฉะนั"นจงครองเอียะหฺรอมดว้ยความอิคลาศจนสุดความสามารถของท่าน อยา่
ใหใ้นหวัใจมีสิ*งอื*นขณะครองเอียะหฺรอมนอกจากพระองค ์ 

ขณะครองเอียะหฺรอมให้ตระหนกัวา่ อลัลอฮฺทรงเป็นผูบ้ญัญติักรอบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ดงันั"น
ขณะที*ยนือยูที่*มีกอต ก็ใหส้ัญญากบัอลัลอฮฺวา่เราอยูใ่นกรอบของพระองค ์ไม่ฝ่าฝืนขอ้ห้ามของพระองค ์
และปฎิบติัในสิ*งที*พระองคท์รงบญัญติั ใหคิ้ดเสียวา่ ชีวติดุนยากเ็ปรียบเสมือนกบัมีกอตที เราต้องรักษา

ขอบเขตและหลกัการต่างๆอย่างเคร่งครัด 
 จากนั"นใหข้ยนักล่าวอตัตลับิยะฮฺ (ลบับยักลัลอฮุมมะลบับยักะ) พร้อมกบัตระหนกัถึง
ความหมายนั*นคือการตอบรับคาํเรียกร้องของพระผูเ้ป็นเจา้ ใหรู้้สึกวา่อตัตลับิยะฮฺนี" คือคาํมั*นสัญญาของเรา
วา่จะตอบรับ นอบนอ้ม กม้หวัต่อพระผูอ้ภิบาลเพียงพระองคเ์ดียว นั*นคือการเป็นมุสลิมหรือผูภ้กัดีต่ออลัลอ
ฮฺนั*นเอง 
 ครั"นเมื*อเห็นเมืองมกักะฮฺแลว้ใหเ้ตรียมตวัเตรียมใจที*จะเห็นมสัญิดหะรอมและกะอฺบะฮฺ และ
เมื*อเห็นกะอฺบะฮฺแลว้ ให้รู้สึกวา่ท่านอยู ่ณ อลัลอฮฺ อยูใ่นบา้นของพระองคอ์นัทรงเกียรติทรงศกัดิ8 สิทธิ8 ยิ*ง 
และท่านขอพระอนุญาตเพื*อเขา้บา้นของพระองค ์และท่านจงเป็นบุคคลที*นบีอิบรอฮีมไดดุ้อาอฺไวว้า่เป็น
หนึ*งในมนุษยที์*อลัลอฮฺทรงเลือกใหมี้หวัใจที*คิดถึงบา้นของพระองค ์ 
 และเมื*อเห็นมสัญิดหะรอมและกะอฺบะฮฺแลว้ใหท้่านดึงความรู้สึกรักและคิดถึงการพบเจอ
พระองคม์าไวใ้นหวัใจ ใหรู้้สึกถึงเกียรติอนัใหญ่หลวงที*พระองคก์าํลงัมอบใหท้่านซึ*งกาํลงัยนือยูใ่นบา้นใน
ออ้มกอดของพระองค ์ 
 ขณะเดียวกนัก็ขอใหท้่านระลึกถึงความน่ากลวั ความโกลาหลของวนักิยามะฮฺ และนึกถึง
สถานการณ์ที*พระองคจ์ะเสด็จมาพร้อมดว้ยพระบลัลงัค ์และบรรดามลาอิกะฮฺของพระองค ์ใหท้่านรู้สึกวา่ 
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 สถานที*ที*กาํหนดไวส้าํหรับครองเอียะหฺรอม 



 

www.islaminthailand.org -  3 

 

ณ ตอนนั"นท่านจะเป็นอยา่งไร ท่านจะเป็นคนหนึ*งในหมู่ผูที้*มีเกียรติของอลัลอฮฺหรือเป็นผูห้นึ*งที*จะฟื" นคืน
ชีพพร้อมกบัคนชั*วและมคัลูกที*ตอ้ยตํ*า 
 
6666.... ในขณะเฏาะวาฟแในขณะเฏาะวาฟแในขณะเฏาะวาฟแในขณะเฏาะวาฟและละละละสสสสะแอให'รู'สกึภายในหวัใจของท	านซึง่ความยาํเกรง ความเคารพ ะแอให'รู'สกึภายในหวัใจของท	านซึง่ความยาํเกรง ความเคารพ ะแอให'รู'สกึภายในหวัใจของท	านซึง่ความยาํเกรง ความเคารพ ะแอให'รู'สกึภายในหวัใจของท	านซึง่ความยาํเกรง ความเคารพ 
ความให'เกียรติความให'เกียรติความให'เกียรติความให'เกียรติต	อสถานท่ีและสภาพท่ีท	านกําลงัปฏบัิตอิยู	 ต	อสถานท่ีและสภาพท่ีท	านกําลงัปฏบัิตอิยู	 ต	อสถานท่ีและสภาพท่ีท	านกําลงัปฏบัิตอิยู	 ต	อสถานท่ีและสภาพท่ีท	านกําลงัปฏบัิตอิยู	     
  เพราะอลัลอฮฺกาํลงัทรงมองยงัหวัใจ การงาน การเฏาะวาฟ การสะแอของท่าน ใหทุ้กยา่งกา้ว
เป็นกา้วแห่งความทรงจาํ กา้วเทา้สั"นๆผลบุญจะไดเ้พิ*มพนู ใหทุ้กการยกเทา้และวางเทา้มีความหมาย  
 ในระหวา่งที*ท่านเคลื*อนที*จากที*หนึ*งไปยงัอีกที*หนึ*งใหนึ้กถึงวา่สถานที*เหล่านี" เคยถูกเยอืน ถูก
ย ํ*า ถูกเดิน ถูกเฏาะวาฟ ถูกสะแอโดยท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ครอบครัวของท่าน ตลอดจน
วรีบุรุษของอิสลามทั"งหลาย ไม่วา่จะเป็นเศาะฮาบะฮฺ ตาบิอีนและบรรดาบรรพชนที*เราเคยไดฟั้งเรื*องราวดีๆ
ของพวกเขา บนเนินเขาเศาะฟานั"นท่านนบีเคยขึ"นไปกล่าวตกัเตือนกลุ่มชนของท่าน และรอบๆ กะอฺบะฮฺก็
เป็นสถานที*ที*มีเหตุการณ์สาํคญัๆมากมายเกิดขึ"น บทบาทของท่านนบีทั"งในดา้นการดะอฺวะฮฺ เผยแพร่สัจ
ธรรมความจริง การต่อสู้กบัความเทจ็ ลว้นเริ*มตน้จากสถานที*แห่งนี"   และในทุกๆที*ที*ท่านไปก็ใหรํ้าลึกถึง
เหตุการณ์ต่างๆที*เคยเกิดขึ"นในอดีต ณ สถานที*แห่งนั"น เช่น เมืองมะดีนะฮ 
 เมื*อสัมผสัหรือจูบหินดาํหรือทาํสัญลกัษณ์ดว้ยมือ ใหรํ้าลึกถึงคาํสัญญามั*นหรือสัตยาบนัของ
ท่านต่ออลัลอฮฺ(ที*จะเป็นคนดีของพระองค)์ และใหส้าํนึกวา่การจูบหรือสัมผสัหินดาํนั"น เปรียบเสมือนการ
เชื*อฟังอยา่งไร้ขอ้กงัขา เปรียบเช่นการนอบนอ้มต่ออลัลอฮฺอยา่งสิโรราบเพราะเรารู้วา่หินดาํไม่สามารถที*จะ
มีคุณมีโทษต่อเราไดเ้พราะเป็นหิน แต่เมื*อเป็นพระบญัชาของพระองคแ์ลว้ เรายนิยอม ยอมรับ ยอมปฎิบติั
อยา่งไร้ขอ้สงสัย ไม่เอาปัญญาของเรามาคิดเองให้อยูเ่หนือคาํสั*งของพระองค ์
 และพึงระมดัระวงัทุกๆการกระทาํของท่านในระหวา่งนี"  มิเช่นนั"นการงานของท่านอาจจะถูก
ปฏิเสธจากพระองค ์ในขณะที*การงานของคนอื*นรอบๆท่านถูกตอบรับ ซึ* งถือเป็นการขาดทุนที*ประเมินค่า
มิไดเ้ลย 
 ในระหวา่งเฏาะวาฟก็เช่นเดียวกนั ท่านจงรําลึกวา่ มีบยัตุลมะอฺมูรบนชั"นฟ้าตรงกบัอลักะอฺบะฮฺ
ที*บรรดามีมลาอิกะฮฺกาํลงัเฏาะวาฟ และเขา้ไปขา้งในโดยไม่ออกมาหรือหยดุพกั ซึ* งจะเป็นเช่นนี"ตราบจนวนั
กิยามะฮฺ และใหรู้้สึกวา่การเฏาะวาฟของมนุษยเ์ป็นเสมือนตวัอยา่งหนึ*งที*บรรดามคัลูกทั"งหลายตอ้งยอมสยบ
ต่อพระอาํนาจของอลัลอฮฺและตอ้งพึ*งพาพระองคเ์พียงองคเ์ดียว 
 ในขณะเฏาะวาฟ จงดุอาอฺให้มากๆ ซิกรุลลอฮฺใหเ้ยอะๆ หรือจะอ่านอลักุรอ่านก็ได ้ในทศันะ
ของขา้พเจา้ การดุอาอฺ การออ้นวอน วงิวอนขอพรต่ออลัลอฮฺถือเป็นสิ*งที*ดีที*สุดขณะเฏาะวาฟ เนื*องจากมี
รายงานวา่ท่านนบีไดดุ้อาอฺระหวา่งการเฏาะวาฟจากมุมอลัยะมานียฺถึงมุมหินดาํดว้ยสาํนวนวา่ 

نـَْيا ِفي َآتَِنا رَبـَنا(  ارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  ِخَرةِ اْآل  َوِفي َحَسَنةً  الدالن(  

คําอ่าน ร็อบบะนา อาตินา ฟิดดุนยา ฮะซะนะฮฺ วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะฮฺ วะกินา อะซาบนันาร 
ความหมาย โอพ้ระเจา้ของเรา โปรดประทานให้แก่พวกเรา ซึ* งสิ*งดีงามในโลกนี"  และสิ*งดีงามใน
อาคิเราะฮฺ และโปรดคุม้ครองพวกเราใหพ้น้จากลงโทษแห่งไฟนรกดว้ยเถิด 
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 โดยไม่มีรายงานอื*นที*มีนํ"าหนกัวา่ท่านนบีไดก้ล่าวอยา่งอื*น จึงเป็นหลกัฐานวา่การดุอาอฺใน
ขณะที*เฏาะวาฟนั"นเป็นสิ*งที*สนบัสนุนใหท้าํอยา่งยิ*ง ท่านนบีก็เคยกล่าววา่ การดุอาอฺนั"นก็คือการทาํอิบาดะฮฺ
นั*นเอง ดงันั"นใหเ้ราขยนัขนัแขง็ขอดุอาอฺในขณะเฏาะวาฟ 

 ในขณะเฏาะวาฟใหท้่านรู้สึกวา่ท่านกาํลงัเฏาะวาฟรอบพระบลังคข์องอลัลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะ
อาลา กาํลงัขอและหวงัในพระเมตตา ความพอพระทยัและการตอบรับจากพระองค ์

 ใหท้่านจินตนาการถึงการชุมนุมของมลาอิกะฮฺรอบๆ บลัลงัคข์องอลัลอฮฺในวนักิยามะฮฺ วนั
ที*มคัลูก้ทั"งหลายต่างมาชุมนุมกนั ไม่มีใครกลา้ออกเสียงใดๆ มีแต่ความเงียบ ซึ* งสภาพของการเฏาะวาฟก็ไม่
ต่างไปจากนี"  
 และภาพที*หาดูยากขณะที*เฏาะวาฟคือภาพที*มนุษยชาติต่างมุ่งสู่อลัลอฮฺ มีแต่เสียงดุอาอฺพึมพาํ
ออ้นวอนวงิวอน เสียงซิกรุลลอฮฺ สรรเสริญพระองค ์ในสภาพเช่นนี"ลองจินตนาการดูวา่หากท่านสามารถที*
จะฟังเสียงของบรรดามคัลูก้ที*อยูใ่นโลกที*กาํลงัสรรเสริญพระองค ์มนัจะเป็นอยา่งไร 

  ِبَحْمِدهِ  ُيَسبحُ  ِإال  َشْيءٍ  ِمنْ  َوِإنْ  ِفيِهن  َوَمنْ  َواْألَْرضُ  السْبعُ  السَمَواتُ  َلهُ  َسبحُ  ﴿
  44اإلسراء  ﴾ َتْسِبيَحُهمْ  تـَْفَقُهونَ  َال  َوَلِكنْ 

ความหมาย ชั"นฟ้าทั"งเจด็และแผน่ดินและที*อยูใ่นนั"นสดุดีสรรเสริญแด่พระองค ์และไม่มีสิ*งใดเวน้
แต่จะสดุดีดว้ยการสรรเสริญพระองค ์แต่วา่พวกเจา้ไม่เขา้ใจคาํสดุดีของพวกเขา 
    

7777.... ในขณะท่ีจะด่ืมน้าํซมัซมัจงเตรียมเหนยีตให'ดีในขณะท่ีจะด่ืมน้าํซมัซมัจงเตรียมเหนยีตให'ดีในขณะท่ีจะด่ืมน้าํซมัซมัจงเตรียมเหนยีตให'ดีในขณะท่ีจะด่ืมน้าํซมัซมัจงเตรียมเหนยีตให'ดี    
 ในขณะที*จะดื*มนํ"าซมัซมั (เมื*อเสร็จจากการเฏาะวาฟ และละหมาดซุนนะฮฺ 2 ร็อกอะฮฺแลว้) จง
เตรียมเหนียตให้ดี ก่อนที*จะดื*มนํ"าดว้ยสภาพของคนที*หิวกระหาย และใหรู้้สึกวา่ฉนัดื*มนํ"าซมัซมันี" (นอกจาก
เป็นการปฎิบติัตามซุนนะฮฺแลว้)ก็เพื*อที*จะไดช้าํระมลทินต่างๆออกจากจิตใจของฉนั และเพื*อขจดัสิ*งที*จะ
ขดัขวางฉนัจากความเขา้ใจในคาํสั*งใชข้องอลัลอฮฺและรอซูลที*อยูใ่นอลักุรอ่านและอซัซุนนะฮฺ พร้อมดุอาอฺ  

حفظي ، وسدد فهمي ، وارزقين اإلصابة يف اجتهادي ، وأعل مهيت وأمض عزمي ، اللهم قو((   

)) وسهل علي العبادة وحببها إىل قليب يا أرحم الرامحني   . 
ความหมาย โออ้ลัลอฮฺ ขอพระองคโ์ปรดทรงทาํใหค้วามจาํของฉนัดี โปรดทรงทาํใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจในศาสนาของบ่าวนั"นถูกตอ้งแม่นยาํ  และโปรดประทานความถูกตอ้งแก่การอิจติฮาดของฉนั
(การวนิิจฉยัประเด็นศาสนา)  ใหฉ้นัไดมี้กาํลงัใจที*สูงส่ง(ที*จะเป็นบ่าวที*ดีและรับใชศ้าสนาของ
พระองค)์  ใหท้รงช่วยฉนั อาํนวยความสะดวกใหฉ้นัไดป้ฏิบติัอิบาดะฮฺ และใหห้วัใจของฉนัรักการอิ
บาดะฮฺต่อพระองค ์โอพ้ระผูท้รงเมตตาปราณี 

 
8888.... เมื่เมื่เมื่เมื่อท	านเดินข้ึนภูเขาเศาะฟา ให'นกึถงึการข้ึนเขาเศาะฟาของท	านนบี อท	านเดินข้ึนภูเขาเศาะฟา ให'นกึถงึการข้ึนเขาเศาะฟาของท	านนบี อท	านเดินข้ึนภูเขาเศาะฟา ให'นกึถงึการข้ึนเขาเศาะฟาของท	านนบี อท	านเดินข้ึนภูเขาเศาะฟา ให'นกึถงึการข้ึนเขาเศาะฟาของท	านนบี     
 และจงกล่าววา่ เราจะเริ*ม(การสะแอ)ตามที*อลัลอฮฺได(้สั*งให)้เริ*ม โดยเหนียตทาํตามที*อลัลอฮฺ
และรอซูลสั*งใช ้และจงระลึกถึงเหตุการณ์ที*ท่านหญิงฮาญรั(ภรรยานบีอิบรอฮีม)ไดขึ้"นเขาเศาะฟาและเดินไป
เดินมาระหวา่งเศาะฟากบัมรัวะฮฺ (สะแอ)  หรือใหร้ะลึกวา่การสะแอนี"ก็เปรียบเสมือนการเดินทางของมนุษย์
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จากโลกดุนยาสู่โลกอาคิเราะฮฺ หรือเปรียบเสมือนการเดินทางกลบัไปสู่สรวงสวรรคที์*มนุษยถู์กขบัออกมา
และหวงัวา่จะไดก้ลบัเขา้ไปอีกครั" งหนึ*ง ซึ* งคนที*จะไดก้ลบัเขา้ไปสู่สวรรคคื์อคนที*สามารถเดินทางถึง
เป้าหมายดว้ยความมั*นคงสมบูรณ์ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง การสะแอจาํนวนเจด็รอบระหวา่งภูเขาทั"งสองก็
เปรียบเสมือนระดบัวยัต่างๆของมนุษย ์ตั"งแต่แบเบาะในเปล เขา้วยัเด็ก ผา่นร้อนผา่นหนาว เขา้สู่วยัรุ่น วยั
หนุ่มที*อาจขาดความรู้และดื"อรั"น ล่วงเขา้วยัฉกรรจที์*เขม้แข็ง จนถึงวยัแก่เฒ่า กระทั*งเป็นศพในหลุมดิน 
จากนั"นก็จะไปสู่สวรรคห์รือนรก เราขอพระองคท์รงประทานจุดจบที*ดีและสวยงามแก่เราดว้ยเทอญ 
 
9999.... เมือ่จะโกนหรือตดัผมเมือ่จะโกนหรือตดัผมเมือ่จะโกนหรือตดัผมเมือ่จะโกนหรือตดัผม((((หลงัเสร็จสิน้การหลงัเสร็จสิน้การหลงัเสร็จสิน้การหลงัเสร็จสิน้การสะแอสะแอสะแอสะแอ) ) ) ) ให'รู'สกึว	าตนเองต่าํต'อยให'รู'สกึว	าตนเองต่าํต'อยให'รู'สกึว	าตนเองต่าํต'อยให'รู'สกึว	าตนเองต่าํต'อย                                                                    

และอ	อนแอต	ออลัลอฮ ฺและอ	อนแอต	ออลัลอฮ ฺและอ	อนแอต	ออลัลอฮ ฺและอ	อนแอต	ออลัลอฮ ฺ    
 ใหส้ัญญาต่ออลัลอฮฺอยา่งจริงใจในขณะที*เส้นผมของท่านถูกโกนหรือตดัออกไปทีละเส้นๆ วา่
ท่านจะยนืหยดัในการเป็นบ่าวของพระองค ์ในขณะที*ท่านกม้หวัเพื*อโกนหรือตดัผมก็ใหรู้้สึกวา่ท่านยอม
สยบที*จะทาํทุกอยา่งเพื*อใหพ้ระองคท์รงพอพระทยั ใหต้ระหนกัวา่ท่านจะยอมกม้หวัแด่พระผูอ้ภิบาล
พระองคเ์ดียวเท่านั"น 

 
10101010.... ในการเฏาะวาฟวิในการเฏาะวาฟวิในการเฏาะวาฟวิในการเฏาะวาฟวิดาอ ฺจงตระเตรียมพละกําลงัท่ีท	านมเีพ่ืออาํลาบ'านของอลัลอฮ ฺดาอ ฺจงตระเตรียมพละกําลงัท่ีท	านมเีพ่ืออาํลาบ'านของอลัลอฮ ฺดาอ ฺจงตระเตรียมพละกําลงัท่ีท	านมเีพ่ืออาํลาบ'านของอลัลอฮ ฺดาอ ฺจงตระเตรียมพละกําลงัท่ีท	านมเีพ่ืออาํลาบ'านของอลัลอฮ ฺ    
 เฎาะวาฟวดิาอฺนี" เป็นช่วงเวลาที*สาํคญัมาก การที*อลัลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะตอบรับอิบา
ดะฮฺของท่านทั"งหมดที*ทาํมาจะปรากฏใหเ้ห็นในช่วงเวลานี"  ท่านจะรู้สึกและรับรู้ไดเ้อง ดงันั"นจงเพียร
พยายามอยูโ่ดยลาํพงั เพื*อพินิจพิจารณาการปฏิบติัอิบาดะฮฺที*ผา่นมา จงขยนัดุอาอฺ ออ้นวอน วงิวอน และหวงั
ในการตอบรับของพระองค ์ใหห้วัใจมีความรู้สึกสองอยา่งพร้อมๆ กนั นั*นคือเป็นห่วง วา้วุน่และกงัวลวา่การ
งานของเราจะถูกตอบรับหรือไม่ ในขณะเดียวกนัก็คิดดีต่ออลัลอฮฺ หวงัในพระเมตตาและการตอบรับจาก
พระองค ์โดยไม่คิดในแง่ร้ายต่อพระองคโ์ดยเด็ดขาด 

 
11111111.... ให'ละจากสิง่ท่ีไร'ประโยชน4 ท้ังกาย วาจา หรือใจ ให'ละจากสิง่ท่ีไร'ประโยชน4 ท้ังกาย วาจา หรือใจ ให'ละจากสิง่ท่ีไร'ประโยชน4 ท้ังกาย วาจา หรือใจ ให'ละจากสิง่ท่ีไร'ประโยชน4 ท้ังกาย วาจา หรือใจ ในทุกสภาพในทุกสภาพในทุกสภาพในทุกสภาพ                                                                                                                                    

และทุกวาระของการทําฮจัHฺหรืออมุเราะฮ ฺและทุกวาระของการทําฮจัHฺหรืออมุเราะฮ ฺและทุกวาระของการทําฮจัHฺหรืออมุเราะฮ ฺและทุกวาระของการทําฮจัHฺหรืออมุเราะฮ ฺ    
 จงพยายามอยา่งสุดความสามารถที*จะหลีกเลี*ยงการกระทาํ คาํพดู หรือแมแ้ต่ความคิดถึงสิ*งอื*น
ที*ไม่ใช่ภารกิจของอิบาดะฮฺนี"  จงละทิ"งสิ*งที*ไม่เกี*ยวขอ้งหรือไม่ก่อประโยชน์ใดๆ แก่ตวัท่าน  

ใหลิ้"นของท่านอยูก่บัการซิกรุลลอฮฺ ระลึกถึง วงิวอน ขอพร ดุอาอฺต่อพระองคต์ลอดเวลา อยา่
บ่นหรือแสดงอาการไม่พอใจต่อสิ*งที*เกิดขึ"น ไม่วา่จะเป็นรถติด คนแน่น อากาศร้อน อาหารไม่ถูกปาก หิว 
กระหาย โดนคนอื*นเอาเปรียบหรือแก่งแยง่ต่างๆ หรืออะไรอื*นๆทาํนองนี"  

จงขยนัตรวจสอบตนเอง เตาบตั กลบัเนื"อกลบัตวั ขออภยัโทษ สาํนึกและรู้สึกผดิในสิ*งที*ผา่นมา 
มีตวัอยา่งจากบรรดาสลฟั(บรรพชนยคุแรก)บางท่าน ที*จะถือถุงหรือภาชนะไว ้ถา้วนัใดที*เขา

รู้สึกวา่ตนเองไม่ทาํบาปหรือไม่โออ้วดหรือทาํสิ*งที*ไร้สาระ เขาจะนาํเมล็ดหรือกอ้นหินเล็กๆใส่ถุง 
จุดประสงคคื์อเพื*อจะให้เห็นวา่วนัที*เราปลอดภยัจากการกระทาํสิ*งเหล่านี" ช่างนอ้ยเหลือเกิน ไม่อาจจะเป็น
ผลงานที*จะนาํไปพบอลัลอฮฺไดเ้ลย  
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ตวัอยา่งเช่นนี" เราเองก็สามารถทาํได ้หากเราจะทาํภารกิจอุมเราะฮฺสัก 15 วนั ก็เตรียมเมล็ดหรือ
เมด็อะไรก็ได ้15 เมล็ด วนัไหนที*รู้สึกวา่เราเริ*มตน้วนัโดยไม่ไดท้าํบาป ไม่ไดโ้ออ้วด ไม่ไดท้าํสิ*งที*ไร้สาระ
หรือบกพร่องใดๆ ก็นาํเมล็ดหนึ*งใส่ลงไปในถุง แต่ถา้เมื*อเวลาผา่นไปยงัไม่ครบวนัแลว้รู้สึกวา่ไดท้าํอะไร
บางอยา่งขา้งตน้ ก็ใหทิ้"งเม็ดที*อยูใ่นถุง และใหส้าํนึกวา่วนันี"ท่านพลาดไปแลว้ อยา่งไรก็ตามแมว้า่จะพลาด
โดยตั"งใจหรือพลั"งเผลอก็อยา่ไดห้มดกาํลงัใจหรือทอ้แท ้แต่ใหเ้ตาบตัตวั สาํนึกผิดและเริ*มตน้ใหม่ดว้ยความ
ดี หวงัวา่อลัลอฮฺจะทรงเมตตา 

ที*สาํคญัหลงัจากทาํอุมเราะฮฺหรือฮจั3ฺแลว้ก็ใหรู้้สึกหวั*นใจหรือห่วงกงัวลวา่อลัลอฮฺจะรับการ
งานของเราหรือไม่ นั*นคือตอ้งไม่ตะกบับุร มั*นใจในตนเองวา่ฮจั3ฺหรืออุมเราะฮฺของเรา อลัลอฮฺตอ้งรับแน่ๆ
ไม่ตอ้งกลวั ตอ้งไม่ใหมี้ความรู้สึกเช่นนี" ในหวัใจ แต่ใหรู้้สึกกงัวลพร้อมกบัความหวงัในพระเมตตาของ
พระองค ์ 

อีกประการคือตอ้งระมดัระวงัเรื*องการเล่า พดูคุยเล่น คุยโมโ้ออ้วดอิบาดะฮฺของเรา (เกรงวา่จะ
เกิดการโออ้วดหรือตะกบับุร) ใหร้ะลึกอยูเ่สมอวา่ 

  األنعام )162( ﴾ اْلَعاَلِمينَ  َرب  لِلهِ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ  َوُنُسِكي َصَالِتي ِإن  ُقلْ  ﴿
ความหมาย (มุฮมัมดั) จงกล่าวเถิด แทจ้ริงการละหมาดของฉนั พิธีกรรมของฉนั การมีชีวติของฉนั 
และการตายของฉนั เพื*ออลัลอฮฺ พระผูอ้ภิบาลแห่งสากลโลก 

 
หมั*นตรวจสอบตวัของท่าน อิบาดะฮฺของท่านที*ไดท้าํมา วา่ถูกตอ้งบริสุทธิ8 ใจมากนอ้ยแค่ไหน 

และคอยแกไ้ขปรับปรุงอะมั"ลของท่านอยูเ่สมอ (นี*ถือเป็นหนึ*งในสัญลกัษณ์ของผูที้*อุมเราะฮฺหรือฮจั3ฺของ
เขาถูกตอบรับ) 

และเมื*อเดินทางกลบัถึงบา้น ไดพ้บปะครอบครัว ญาติพี*นอ้ง เพื*อนฝงูแลว้ ก็อยา่ลืมกะอฺบะฮฺ
เป็นอนัขาด อยา่แมแ้ต่จะหยดุคิดถึงมสัญิดอลัหะรอม หมั*นตรวจสอบจิตใจ สร้างความรู้สึกคิดถึง อยากมุ่ง
ไปยงัสถานที*ศกัดิ8 สิทธ์เหล่านั"น หวงัวา่เราทุกคนจะอยูใ่นดุอาอฺที*ท่านนบีอิบรอฮีมไดก้ล่าววา่ 

 

 ِمنَ  َأْفِئَدةً  فَاْجَعلْ  الصَالةَ  لُِيِقيُموا رَبـَنا اْلُمَحرمِ  بـَْيِتكَ  ِعْندَ  َزرْعٍ  ِذي َغْيرِ  ِبَوادٍ  ُذريِتي ِمنْ  َأْسَكْنتُ  ِإني رَبـَنا ﴿
  سورة اإلبراهيم) 37( ﴾... ْيِهمْ ِإلَ  تـَْهِوي الناسِ 

ความหมาย โอพ้ระเจา้ของเรา แทจ้ริงขา้พระองคไ์ดใ้หลู้กหลานของขา้พระองคพ์าํนกัอยู ่ณ ที*ราบลุ่ม
นี"โดยไม่มีพืชผลใดๆ ซึ* งอยูใ่กลบ้า้นอนัเป็นเขตหวงหา้มของพระองค ์โอพ้ระเจา้ของเรา เพื*อใหพ้วก
เขาดาํรงการละหมาด ขอพระองคท์รงให้จิตใจจากปวงมนุษยมุ่์งไปยงัพวกเขา.. 


