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אאא 
 
 
 

หนึ่ง : คํานิยามของ หัจญ   
 หัจญ ในทางรากศัพทภาษาอาหรับ มีความหมายวา ต้ังใจ      
มุงหมาย  ดังประโยคที่วา  حلَ  إِ جينٌ الَا فُ ن   หมายความวา เขาผูนั้น 
เจาะจงพวกเรา / มุงหมายหาพวกเรา 
 หัจญ ในทางศาสนบัญญัติ มีความหมายวา ต้ังเจตนามุงไปยัง
มักกะฮฺเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะในเวลาที่เฉพาะและ
เงื่อนไขเฉพาะ 
 
สอง : ขอตัดสิน(หุกม)ของหัจญ  
 ประชาชาติอิสลามไดลงมติเปนเอกฉันทวา  ผูที่มีความสามารถ
วาญิบ(จําเปน)ตองประกอบพิธีหัจญหนึ่งครั้งในชีวิต เพราะหัจญคือหนึ่ง
ในหลักการอิสลามทั้งหา ซึ่งอิสลามไดวางรากฐานอยูบนหลักการทั้งหา
ประการนี้ อัลลอฮฺไดตรัสวา 

﴿ِللَِّه عِه وِإلَي طَاعتِن اسِت ميالْب اِس ِحجلَى الن

الَِمنيِن الْعع غَِني فَِإنَّ اللَّه كَفَر نمِبيالً وس﴾  
 )97: آل عمران( 
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 ความวา : สิทธิของอัลลอฮฺที่มีแกมนุษยนั้น คือ การมุงสูบาน
หลังนั้น(กะอฺบะฮฺ) อันไดแกผูที่สามารถหาทางไปยังบานหลังนั้นได และ
ผูใดปฏิเสธแทจริงอัลลอฮฺนั้นมั่งมีปจจัยเหนือทุกสรรพสิ่ง(คือไมทรง
พึ่งพิงหรือขัดสนตอสิ่งใดทั้งสิ้น) [ อาล อิมรอน โองการที่ 97]  

และทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวความ
วา “อิสลามไดวางรากฐานอยูบนหลักหาประการ คือ กลาวปฏิญาณตนวา
ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดคือรอซูลของพระองค  
ทําการละหมาด จายซะกาต ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนและประกอบ
พิธีหัจญ” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

และทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวในขณะ
ประกอบหัจญวิดาอฺ(เปนชื่อเรียกหัจญครั้งเดียวและครั้งสุดทายที่ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดปฏิบัติ)ความวา “โอมวลมนุษย
แทจริงอัลลอฮฺทรงกําหนดหัจญแกพวกเจา ดังนั้นจงประกอบพิธีหัจญ
เถิด” (รายงานโดย มุสลิม) 
 
สาม : ภาคผลและเหตุผลในการบญัญัติหัจญ 
  

ไดมีบทบัญญัติมากมายที่กลาวถึงความประเสริฐของการปฏิบัติ
หัจญดังเชน พระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

وأَذِّنْ ِفي الناِس ِبالْحج يأْتوك ِرجاالً وعلَى كُلِّ ﴿
 ملَه اِفعنوا مدهشِميٍق ِليع كُلِّ فَج ِمن أِْتنياِمٍر يض
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اٍم ماللَِّه ِفي أَي موا اسذْكُريا ولَى ماٍت علُومع

  )28 - 27  :سورة احلج( ﴾رزقَهم ِمن بِهيمِة اَألنعاِم
 ความวา : และจงประกาศแกมนุษยทั่วไปเพื่อการทําหัจญ พวก
เขาจะมาหาเจาโดยทางเทาและโดยทางอูฐ มาจากทางไกลทุกทิศทาง  
เพื่อพวกเขาจะไดมารวมเปนพยานในผลประโยชนของพวกเขา และ
กลาวพระนามอัลลอฮฺในวันที่รู กันอยูแลว(คือวันเชือดสัตว) ตามที่
พระองคทรงประทานปจจัยยังชีพแกพวกเขาจากสัตวส่ีเทา [อัล-หัจญ 
โองการที่ 27-28] 

การประกอบพิธีหัจญมีภาคผลมากมาย แกมวลมุสลิมทั้งโลกนี้
และโลกหนา ตัวอยางเชน ในการประกอบพิธีหัจญนั้น  ไดรวบรวมเอา   
อิบาดะฮฺหลายๆ อยางเขาดวยกัน ดังเชน การเฏาะวาฟฺ(การเดินเวียน
รอบกะอฺบะฮฺ) การสะแอ(การเดินวนรอบ)ระหวางเศาะฟาและมัรวะฮฺ 
การพํานัก ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ มีนา มุซดะลิฟะฮฺ  การขวางเสาหิน การคาง
คืนที่มีนา การเชือดสัตวพลี การโกนผม การรําลึกถึงอัลลอฮฺเพื่อแสวงหา
ความใกลชิด การนอบนอมตอพระองคและสํานึกผิดตอพระองค  

ดวยเหตุนี้ หัจญจึงเปนเหตุผลสําคัญในการลบลางความผิดและ
เขาสวนสวรรค 
 มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา ฉันได
ยินทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวความวา “ผูใดที่
ประกอบพิธีหัจญ ณ บานหลังนี้(บัยตุลลอฮฺ) และเขามิไดกลาววาจา
หยาบคายหรือกระทําความเหลวไหล ความผิดของเขาจะถูกลบลาง



8 

เปรียบดัง(ทารก)ในวันที่แมเขาคลอดเขาออกมา” (รายงานโดย อัล-      
บุคอรีย และมุสลิม) 
 และจากการรายงานของทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮ ุ
อีกเชนกัน ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวไวความวา 
“การประกอบอุมเราะฮฺหนึ่งไปยังอุมเราะฮฺหนึ่งคือการลบลางความผิด
ระหวางสองอุมเราะฮฺนั้น และหัจญมับรูรฺ(หัจญที่อัลลอฮฺทรงรับ)นั้น
ผลตอบแทนคือสวนสวรรค” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม) 
 และจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เชนกันความ
วา : มีชายผูหนึ่งถามรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมวา “กิจการใด
ที่ประเสริฐที่สุด?” ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบวา  
“คือการศรัทธาตออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค” ชายผูนั้นก็ถามอีกวา 
“แลวอะไรอีกเลา?” ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมก็ตอบวา 
“การรบในหนทางของอัลลอฮฺ” ชายผูนั้นก็ถามอีกวา “แลวอะไรอีกเลา?” 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมตอบวา “หัจญมับรูรฺ” (รายงาน
โดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

และตามรายงานจากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุ วาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวความวา “จง
ปฏิบัติหัจญและอุมเราะฮฺอยางสม่ําเสมอ แทจริงสองสิ่งนี้จะลบลางความ
ขัดสนและความผิด เชนเครื่องหลอที่ลบลางเอาสิ่งสกปรกออกจากเหล็ก 
ทองคําและเงิน และหัจญมับรูรฺผลตอบแทนคือสวนสวรรค” (รายงาน
โดย อัต-ติรมีซีย)  
 ผลประโยชนจากการประกอบพิธีหัจญอีกเชนกันคือ การพบปะ
ระหวางมุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกในสถานที่ๆ พระองคทรงโปรดที่สุด ทํา
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ความรูจักกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งดีงาม ทัดเทียมกันทั้งใน
คําพูด การรําลึกถึงพระองค และการกระทําส่ิงเหลานี้จะชวยอบรมมุสลิม
ในการรวมตัวเปนหนึ่งเดียวในดานความศรัทธา  อิบาดะฮฺ เปาหมายและ
แนวทาง  

ในการรวมตัวของมุสลิมจะนํามาซึ่งการทําความรูจัก ความ
ใกลชิด สนิทสนม ดังพระดํารสัของอัลลอฮฺที่วา 

ٍر وأُنثَى يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكَ﴿
 دِعن كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتقَبوباً وعش اكُملْنعجو

ِبريخ ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُم13سورة احلجرات( ﴾اللَِّه أَت(  
 ความวา : โอมวลมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจา
จากเพศชายและเพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผาและตระกูล
เพื่อจะไดรูจักกัน แทจริงผูที่มีเกียรติย่ิงในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮฺคือผู
ที่มีความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา แทจรงิอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรูอยาง
ละเอียดถี่ถวน [ อัล-หุุรอต โองการที่ 13] 
 
ส่ี : กฎเกณฑ เงื่อนไขและสิ่งจําเปนในหจัญ(วาญิบ)  

 นักวิชาการอิสลามไดลงความเห็นเปนเอกฉันทวา เงื่อนไขของ
หัจญมีหาประการดวยกันคือ 

1. เปนผูนับถือศาสนาอิสลาม  
2. มีสติสัมปชัญญะ  
3. บรรลุศาสนภาวะ 
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4. เปนไท 
5. มีความสามารถในการบําเพ็ญหัจญ 
และไดเพิ่มเงื่อนไขอีก 1 ประการคือ ตองมีมะหฺร็อมสําหรับ

ผูหญิง(ผูดูแลที่ไมสามารถแตงงานดวยกันได) ในการเดินทางเพื่อ
บําเพ็ญหัจญ ดังวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมตาม
รายงานของทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ซึ่งมีความวา “ไม
เปนการอนุมัติแกหญิงที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ ที่จะเดินทาง
ในระยะทางหนึ่งวันนอกจากจะมีมะหฺร็อมไปดวย” (รายงานโดย อัล-       
บุคอรีย และมุสลิม) 

 
 นักวิชาการฟกฮฺไดจําแนกเงื่อนไขเหลานี้ออกเปนสามจําพวก 
ไดแก 

จําพวกแรก  : เงื่อนไขเพื่อวาญิบและเพื่อสมบูรณไดแก การนับ
ถืออิสลามและการมีสติสัมปชัญญะ ดังนั้น ผูที่มิใชอิสลามิกชนและ
สติสัมปชัญญะไมสมบูรณจึงไมจําเปนตองตองบําเพ็ญหัจญถึงแมบุคคล
สองจําพวกนี้จะปฏิบัติภารกิจหัจญ หัจญของเขาก็ใชไมได เพราะบุคคล
สองจําพวกนี้ไมพรอม(เหมาะสม)ในการทําอิบาดะฮฺ(ศาสนกิจ) 

จําพวกท่ีสอง  : เงื่อนไขเพื่อวาญิบและ(ไดรับ)ภาคผล คือ บรรลุ
นิติภาวะ และเปนไท สองเงื่อนไขนี้ไมใชเงื่อนไขเพื่อหัจญสมบูรณ ดังที่
เขาใจกัน หากเด็กที่ยังไมบรรลุนิติภาวะและทาสปฏิบัติภารกิจแลว หัจญ
ของบุคคลทั้งสอง จําพวกนี้ใชไดแตจะไมไดรับผลบุญจากการปฏิบัติ
ภารกิจหัจญอิสลามแตอยางใด 
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จําพวกท่ีสาม  : เงื่อนไขเพื่อวาญิบเพียงอยางเดียว คือ มี
ความสามารถ หากผูที่ไมมีความสามารถที่จะบําเพ็ญหัจญเนื่องดวย
ความยากลําบาก เดินทางโดยไมมีเสบียงหรือไมมีพาหนะ ถือวาหัจญ
ของเขาใชได(สมบูรณ)  
 
ขอตัดสินหรือหุกมของการบําเพ็ญหัจญแทนผูอื่น 

นักวิชาการอิสลามไดลงความเห็นเปนเอกฉันทวา ผูใดเสียชีวิต
กอนที่จะมีความสามารถในการบําเพ็ญหัจญ  หัจญฟรฎของเขาก็ส้ินไป
(ถือวาไมจําเปน)  แตหากผูใดเสียชีวิตหลังจากที่มีความสามารถในการ
บําเพ็ญหัจญ  แตเขาไมไดปฏิบัติภารกิจหัจญฟรฎ หัจญของเขาจะสิ้นไป
เพราะการเสียชีวิตของเขาหรือไม ? 
 ที่ถูกตองแลว(อินชาอัลลอฮฺ) ฟรฎหัจญจะไมส้ินสุดดวยการ
เสียชีวิต โดยญาติของผูตายจําเปนจะตองบําเพ็ญแทนผูตายดวย
ทรัพยสินของผูตาย ไมวาจะสั่งเสียหรือไมก็ตาม เพราะหัจญวาญิบอยู
บนตัวผูตาย เชนเดียวกับหนี้สินที่ตองชดใชเทาจํานวนที่ยืมมา ซึ่งมี
หลักฐานจากหะดีษฺอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา ไดมีหญิงผู
หนึ่ง  บนบานตออัลลอฮฺวา จะทําการบําเพ็ญหัจญ หลังจากนั้นไมนาน
นางก็เสียชีวิต พี่ชาย/นองชายของนางผูนั้นจึงไดมาหาทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และถามถึงสิ่งที่นางไดบนบานตออัลลอฮฺ
ไว ทานจึงกลาววา : “หากพี่/นองสาวของเจามีหนี้สินเจาจะชําระแทน
หรือไม?” ชายผูนั้นตอบวา “จะชําระแทน” ทานจึงกลาววา “ฉะนั้นจง
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ชําระแดอัลลอฮฺ(คือการบําเพ็ญหัจญแทน)เพราะพระองคยอมควรแกการ
ชําระสัญญามากกวา” (รายงานโดย อัน-นะสาอีย)  
 
ผูท่ียังมิไดบําเพ็ญหัจญใหตนเอง จะบําเพญ็
ใหผูอื่นไดหรือไม? 

 ที่ถูกตองคือ เขาจงอยาบําเพ็ญหัจญใหผูอื่นตราบใดที่ยังไมได
ปฏิบัติใหตนเอง ดังหลักฐานในหะดีษฺที่เปนที่รูจักกันดีวา ครั้งหนึ่งทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดยินชายผูหนึ่งกลาววา 

 ةَمرب شن عكيبلَ
 (ฉันไดตอบรับคําเรียกรองของพระองคแทนชุบรุมะฮฺ) 
ทานรอซูลจึงถามวา “ใครคือ ชุบรุมะฮฺ?” ชายผูนั้นตอบวา “พี่/

นอง หรือญาติของฉัน” ทานรอซูลถามตอวา  “ทานไดปฏิบัติภารกิจหัจญ
ใหตนเองหรือยัง?”  ชายผูนั้นตอบวา “ยังไมไดปฏิบัติ” ทานจึงกลาววา 
“จงบําเพ็ญหัจญใหตนเองเสียกอน จากนั้นจงปฏิบัติให ชุบรุมะฮฺ” 
(รายงานโดย อะหฺมัด, อบู ดาวูด, อิบนุ มาญะฮฺ และอัล-บัยฮะกีย) 
 และที่ถูกตองอีกเชนกันคือ สามารถปฏิบัติภารกิจหัจญแทนผูที่
ขาดความสามารถหรือออนแอได ดวยหลักฐานจาก ฟฏลฺ อิบนุ อับบาส 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา กลาวถึงหญิงจากเผา ค็อซฺอัม นางกลาววา “โอ 
รอซูลุลลอฮฺ แทจริงแลวอัลลอฮฺทรงกําหนดใหบาวของพระองคบําเพ็ญ
หัจญ ดวยพอของฉันชราภาพไมสามารถนั่งบนพาหนะได ฉันจะสามารถ
ปฏิบัติภารกิจหัจญแทนทานไดหรือไม?” ทานรอซูลตอบวา “ยอมได” 
เหตุการณนี้ไดเกิดขึ้นในหัจญวิดาอฺ 
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ควรบําเพ็ญหัจญเมื่อใด ? 

 จากคํากลาวของนักวิชาการอิสลามที่มีน้ําหนักคอนขางมาก   
(อินชาอัลลอฮฺ)วา การบําเพ็ญหัจญจําเปนตองปฏิบัติในทันทีที่เงื่อนไข
ของการวาญิบหัจญครบถวนสมบูรณ และไดอางอิงถึงพระดํารัส
ของอัลลอฮฺ ที่วา 

 الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه وِللَِّه علَى﴿

  )97 : سورة آل عمران( ﴾سِبيالً

 ความวา : สิทธิของอัลลอฮฺที่มีแกมนุษยนั้นคือ การมุงสูบานหลัง
นั้น อันไดแกผูที่สามารถหาทางไปยังบานหลังนั้นได  [ อาล อิมรอน 
โองการที่ 97] 

และพระดํารัสของอัลลอฮฺอีกบทหนึ่งที่วา  
 

  )196: سورة البقرة( ﴾وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَِّه﴿
 ความวา : และพวกเจาจงปฏิบัติใหสมบูรณ ซึ่งการทําหัจญและ
การทําอุมเราะฮฺ เพื่ออัลลอฮฺเถิด [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 196] 

และจากหะดีษฺอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา “จง
เรงรีบในการบําเพ็ญหัจญเถิด (หมายถึงหัจญฟรฎ) แทจริงบุคคลใด
บุคคลหนึ่งมิลวงรูถึงสิ่งที่จะบังเกิดแกเขา” (รายงานโดย อะหฺมัด, อบู  
ดาวูด และอัล-หากิม)  
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หา : รุกนหัจญ 
รุกนหัจญมีส่ีประการคือ  
1. การอิหฺรอม (หมายถึง การเนียตเขาพิธีหัจญ)  
2. การวูกุฟ(พํานัก)ที่อะเราะฟะฮฺ 
3. การเฏาะวาฟฺอิฟาเฏาะฮฺ (ในวันที่ 10 หรือในวันตัชรีก)  
4. สะแอ ระหวางเศาะฟาและมัรวะฮฺ  

 รุกนทั้งสี่ประการนี้จําเปนตองปฏิบัติในการบําเพ็ญหัจญ ซึ่งหาก
ผูใดละทิ้งขอหนึ่งขอใดหัจญของเขาก็จะไมสมบูรณ 
 

ก. รุกนแรก การอิหฺรอม  
1. ความหมายของอิหฺรอม คือการเนียตเพื่อเขาในการปฏิบัติ

ภารกิจหัจญ 
2. มีกอต(กําหนดเวลาและสถานที่)ของการครองอิหฺรอม มีสอง 

ชนิดไดแก เวลา และสถานที่  
มีกอตเวลา ไดแก : ชวงเดือนหัจญ ซึ่งอัลลอฮฺทรงมีดํารัสวา 

﴿اتلُومعم رهأَش ج197:سورة البقرة( ﴾الْح(  

 ความวา : การบําเพ็ญหัจญ อยูในเดือนที่ถูกกําหนดไวแลว 
[อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 197] 

ซึ่ง ณ ที่นี้ คือเดือนเชาวาล  ซุลเกาะอฺดะฮฺ และซุลหิจญะฮฺ 
มีกอตสถานที่ ไดแก พรมแดนซึ่งไมอนุมัติใหผูที่ปฏิบัตภารกิจ

หัจญลวงล้ําเพื่อเดินทางไปยังมักกะฮฺโดยที่ยังมิไดทําการอิหฺรอมซึ่งมีหา 
สถานที่ดวยกัน  
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1. ซุลหุลัยฟะฮฺ มีช่ือเรียกในปจจุบันวา “อับยารฺ อะลี” ซึ่งถูก
กําหนดใหเปนมีกอตของชาวมะดีนะฮฺ มีระยะทางหางจากมักกะฮฺ 336 
กิโลเมตร หรือ 226 ไมล 

2. ุหฺฟะฮฺ คือ หมูบานซึ่งอยูหางจากทะเลแดง 10 กิโลเมตร 
และหางจากมักกะฮฺ 180 กิโลเมตร หรือ 120 ไมล มีกอตนี้กําหนดใหเปน
มีกอตของชาวอียิปต ชาม(แถบซีเรีย)  มัฆริบ(ประเทศทางโมร็อกโก) 
และประเทศซึ่งตั้งอยูแนวหลังประเทศเหลานี้และชาวสเปน โรม ตักโร
เปนตน แตผูคนในปจจุบันไดทําการอิหฺรอมจาก “รอบิฆฺ” ตั้งอยูแนว
เดียวกันกับ ุหฺฟะฮฺ 

3. ยะลัมลัม มีช่ือเรียกในปจจุบันวา “สะอฺดิยะฮฺ” คือภูเขาจาก
เทือกเขาติฮามะฮฺ หางจากมักกะฮฺ 72 กิโลเมตร หรือ 48 ไมล เปนมีกอต
ของชาว เยเมน  ชวา  อินเดียและจีน 

4. ก็อรนุ อัล-มะนาซิลฺ มีช่ือเรียกในปจจุบันวา “ซัยลุลมีรฺ” หาง
จากมักกะฮฺ 72 กิโลเมตร หรือ 48 ไมล เปนมีกอตของชาวเมืองนัจญดฺ
และชาวฏออิฟ 

5. ซาตุล อิรกฺ มีช่ือเรียกในปจจุบันวา “อัฏ-เฏาะรีบะฮฺ” ที่ไดมช่ืีอ
เรียกเชนนี้เพราะที่ซาตุล อิรกฺ มีเขาลูกเล็กที่ช่ือ อิรก ฺ หางจากมักกะฮฺ 72 
กิโลเมตร หรือ 48 ไมล เปนมีกอตของผูที่อาศัยอยูทางทิศตะวันออก คือ 
ชาวอิรักและอิหราน 

สถานที่ที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ คือ มีกอตสถานที่ เปนพรมแดน
ซึ่งไมอนุมัติใหผูที่บําเพ็ญหัจญและอุมเราะฮฺลวงล้ําไปยังมักกะฮฺโดยที่ยัง
มิไดทําการอิหฺรอม  
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 ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดอธิบายถึงสถานที่
เหลานี้ ดังในหะดีษฺ จากการรายงานของทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุมา ความวา  “ทานรอซูลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กําหนดซุลหุลัยฟะฮฺเปนมีกอตของชาวมะดีนะฮฺ ุหฺฟะฮฺเปนมีกอตของ
ชาวชาม(แถบซีเรีย) ก็อรนุ อัล-มะนาซิล เปนมีกอตของชาวนัจญดฺและ
ยะลัมลัมเปนมีกอตของชาวเยเมน สถานที่เหลานี้กําหนดใหชาวเมือง
เหลานี้และผูที่เดินทางผานเมืองเหลานี้เพื่อบําเพ็ญหัจญและอุมเราะฮฺ 
สําหรับผูอื่นที่มิใชชาวเมืองดังกลาวใหทําการอิหฺรอมจากที่ใดก็ไดที่เขา
ประสงค ซึ่งชาวมักกะฮฺก็ใหทําการอิหฺรอมจากมักกะฮฺ” (บันทึกโดย อัล- 
บุคอรีย และมุสลิม) 
 และจากการบันทึกของมุสลิมตามรายงานหะดีษฺโดยญาบิรฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  ความวา “มีกอตของชาวอิรักคือ ซาตุล อิรกฺ”  

หากผูใดไมไดเดินทางผานมีกอตของเขาก็ใหใชมีกอตที่กําหนด
ไวแลว โดยทําการอิหฺรอมเมื่อรูวาไดอยูในแนวเดียวกันกับมีกอตที่ใกล
ที่สุดดังกลาว สําหรับผูที่เดินทางโดยเครื่องบินใหทําการอิหฺรอม เมื่อ
เครื่องบินบินอยูในแนวเดียวกันกับมีกอตเหลานี้ และไมอนุมัติให
ยืดเวลาการอิหฺรอมจนกระทั่งเครื่องบินลงจอด ณ สนามบินญิดดะฮฺ  
ดังที่ผูบําเพ็ญหัจญบางกลุมไดกระทํากัน เพราะญิดดะฮฺมิใชมีกอตนอก
เสียจากวาเขาเปนชาวญิดดะฮฺเทานั้น และไมอนุมัติใหทําการเนียตหัจญ
หรืออุมเราะฮฺจากญิดดะฮฺ แทจริงเขาไดละทิ้งสิ่งวาญิบนั่นคือการอิหฺรอม 
ซึ่งเขาจําเปนตองจายฟดยะฮฺ (การชดเชยที่ถูกกําหนดไว) 
 เชนกันผูใดที่ลวงล้ํามีกอตโดยมิไดทําการอิหฺรอมก็ใหยอนกลับ
ไปยังมีกอตใหม หากไมยอนกลับ แตทําการครองอิหฺรอมโดยที่ไมใชจาก
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มีกอต จําเปนตองจายฟดยะฮฺ โดยการเชือดแพะ 1 ตัว หรือ อูฐ 1 ตัว
แบงเปน 7 สวน หรือ วัว 1 ตัว แบงเปน 7 สวน จากนั้นในการแจกจาย
แกคนยากจนในเขตมักกะฮฺ โดยที่เขาไมไดรับอนุญาตใหรับประทาน
เนื้อสัตวเหลานี้แมแตนอย 

 
ลักษณะของการอิหฺรอม  

 สงเสริมใหมีการเตรียมตัวกอนการครองอิหฺรอมดวยการอาบน้ํา 
ทําความสะอาดรางกาย  ตัดหรือโกนขน ซึ่งเปนขนที่อิสลามไดกําหนดไว
ใหโกนได(เชน ขนในที่ลับ ขนใตรักแร)  และพรมน้ําหอมลงบนรางกาย 
สําหรับผูชายใหเปลื้องผาที่ทําการตัดเย็บออก แลวสวมผาที่ขาวสะอาดให
ปกปดสวนบนและสวนลาง 
 ไมมีการละหมาดใดที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการครองอิหฺรอม แต
หากเกิดบังเอิญตรงกับเวลาละหมาดฟรฎก็ใหทําการครองอิหฺรอม
หลังจากละหมาดฟรฎเสร็จ  เพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เนียตอิหฺรอมหลังละหมาดเสร็จ หลังจากนั้นใหเลือกการ      
อิหฺรอมตามตองการจากหัจญสามประเภท คือ ตะมัตตุอฺ กีรอน อิฟรอด 
 - ตะมัตตุอฺ คือ การเนียตอิหฺรอมทําพิธีอุมเราะฮฺในเดือนหัจญ
จากน้ันเปล้ืองอิหฺรอมหลังจากปฏิบัติอุมเราะฮฺเสร็จ แลวจึงเนียตอิหฺรอม
หัจญในขณะที่ออกเดินทางประกอบพิธีหัจญในวันที่แปด 
 - กีรอน คือ การเนียตอิหฺรอม อุมเราะฮฺ และหัจญในคราว
เดียวกันหรือเนียตอิหฺรอมกอน จากนั้นก็นําหัจญเขาไปในการทํา       
อุมเราะฮฺ โดยเนียตกอนที่จะเริ่มการเฏาะวาฟอุมเราะฮฺ โดยตองทําการ
เนียตอุมเราะฮฺและหัจญมาจากมีกอต หรือเนียตหัจญกอนที่จะเริ่มการ     
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เฏาะวาฟอุมเราะฮฺจากนั้นใหเฏาะวาฟอุมเราะฮฺและหัจญตอดวยการ    
สะแอของหัจญ 
 - อิฟรอด คือการเนียตอิหฺรอมหัจญมาจากมีกอตเพียงอยาง
เดียว จากนั้นใหครองอิหฺรอมจนกระทั่งเสร็จพิธีหัจญ 
 สําหรับผูที่ประกอบหัจญตะมัตตุอฺหรือหัจญกีรอน หากมิใชชาว 
หะรอ็มมักกะฮฺจะตองจายฟดยะฮฺ  
 ไดมีทรรศนะขัดแยงกันถึงการบําเพ็ญหัจญวาหัจญอยางใดดี
ที่สุด  ซึ่งนักวิชาการรุนกอนๆเห็นวา การบําเพ็ญหัจญตะมัดตุอฺดีที่สุด 
 เมื่อทําการอิหฺรอมหัจญชนิดใดชนิดหนึ่งดังที่ไดกลาวมาเสร็จ
เรียบรอยแลว ก็ใหกลาวตัลบิยะฮฺโดยกลาววา  

 نَّ، ِإكيب لَك لَكيِر ش الَكيب، لَكيب لَمه اللَّكيب لَ
  ك لَكيِر ش الَكلَمالْ وك لَةَمعالن ودمحالْ

ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยก ลับบัยกะลา ชะรีกะ   
ละกะ ลับบัยก, อินนัลหัมดะ วันนิอฺมะตะ ละกะ  
วัลมุลก ลาชะรีกะลัก 

ความหมาย : ขอตอบรับการเชิญชวนของพระองค โอ พระผู
อภิบาลแหงเรา เราขอตอบรับการเชิญชวนของพระองค เราขอตอบรับ
โดยไมตั้งภาคีใดๆ กับพระองค เราขอตอบรับพระองคอีกครั้ง แทจริง
การสรรเสริญและคุณตางๆ นั้นเปนของพระองค อํานาจทั้งมวลก็เปน
ของพระองค โดยไมมีภาคีใดๆ กับพระองค 

พยายามกลาวใหบอยที่สุด หากเปนผูชายก็ใหกลาวดวยเสียงดัง 
และใหกลาวเบาๆสําหรับผูหญิง 
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ส่ิงตองหามในการครองอิหฺรอม 
 คือ ส่ิงที่หามไมใหผูที่ครองอิหฺรอมกระทํา อันเนื่องจากการ
ครองอิหฺรอมมีเกาอยางดวยกันคือ  

1. การกําจัดขนจากรางกายดวยการโกนหรือวิธีอื่นๆ ดังดํารัส
ของอัลลอฮฺ  

﴿ِحلَّهم يدلُغَ الْهبى يتح كُموسؤِلقُوا رحال تو﴾   

  )196:سورة البقرة(
 ความวา : และจงอยาโกนศีรษะของพวกเจา จนกวาสัตวพลีนั้น
จะถึงที่ของมัน [ อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 196] 
 

2. การตัดเล็บ เพราะการตัดเล็บจะนํามาซึ่งความเพลิดเพลิน 
ดังนั้นการตัดเล็บจึงเหมือนการกําจัดขน  ยกเวนในกรณีจําเปน  อนุมัติให
ตัดเล็บและกําจัดขนได 

 
3. การปกปดศีรษะสําหรับชาย เนื่องจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดหามมิใหผูที่ครองอิหฺรอมทําการโพกศีรษะ    ดัง
วจนะของทานในรายงานของทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ซึ่ง
กลาวถึงชายที่ครองอิหฺรอมแลวตกพาหนะเสียชีวิตความวา “จงอยา
ปกปดศีรษะของเขา เพราะเขาจะฟนคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพที่
กลาวตัลบิยะฮฺ (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม) 

และทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ไดกลาววา “การ
ครองอิหฺรอมของชายนั้นไดแกศีรษะของเขา(คือ หามปกปดศีรษะ)และ



20 

การครองอิหฺรอมของหญิงคือใบหนาของหลอน(คือหามปกปดใบหนา)” 
(รายงานโดย อัล-บัยฮะกีย ดวยสายรายงานที่ดี) 

 
4. หามผูชายสวมใสส่ิงที่ตัดเย็บเปนรูปทรง หรือสวมคุฟ(ถุงเทา

หุมขอทํามาจากหนังสัตว)  ดังที่ทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุมา รายงานวา ไดมีชายผูหนึ่งถามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ถึงสิ่งที่ผูครองอิหฺรอมสามารถสวมใสได ทานรอซูลตอบวา “ผู
ที่ครองอิหฺรอมหามสวมเสื้อ โพกศีรษะ สวมเสื้อคลุม สวมกางเกง หรือ
สวมเสื้อผาที่พรมดวยซ็อฟรอน(ช่ือของพืชชนิดหนึ่งที่สกัดเปนน้ําหอม
หรือเครื่องแปง)หรือสวมถุงเทาหนัง ยกเวนผูที่ไมมีรองเทาแตะ เขาก็จง
ตัดถุงเทาหนังดังกลาวใหต่ํากวาขอเทา” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และ
มุสลิม) 

 
5. การใชเครื่องหอม เพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม เคยสั่งใหชายคนหนึ่งในรายงานของ ซ็อฟวาน อิบนุ ยะอฺลา  
อิบนุ คุมัยยะฮฺ ลางเครื่องหอมออก (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และ
มุสลิม) 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็เคยกลาวถึงชายที่
ครองอิหฺรอมแลวตกอูฐเสียชีวิตวา “จงอยาใชเครื่องหอมในการจัดการ
ศพของเขา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิมตามการรายงานของ
ทานอิบนุ อับบาส)    

สวนบทหะดีษฺที่บันทึกโดยมุสลิม มีความวา “จงอยาทาเครื่อง
หอมบนตัวเขา” 
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 และหามมิใหผูที่ครองอิหฺรอมพรมน้ําหอมหรือสิ่งใดที่มีกล่ิน
หอมลงบนรางกาย หลังจากที่ครองอิหฺรอมเรียบรอยแลว เนื่องจาก     
หะดีษฺจาก อิบนุ อับบาส ที่ไดกลาวแลวขางตน 
 

6. การลาสัตวบก ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 
﴿مرح متأَنو ديلُوا الصقْتوا ال تنآم ا الَِّذينها أَيي﴾  

 )95:سورة املائدة( 
 ความวา : โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงอยาฆาสัตวลาในขณะที่
พวกเจากําลังครองอิหฺรอมอยู [อัล-มาอิดะฮฺ โองการที่ 95] 

และหามลาถึงแมจะไมฆาหรือทําใหเกิดบาดแผลก็ตามดังพระ
ดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

  ﴾وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرماً﴿

  )96:سورة املائدة(

  ความวา : และไดถูกหามแกพวกเจาซึ่งสัตวลาบนบกตราบใดที่
พวกเจาครองอิหฺรอมอยู  [อัล-มาอิดะฮฺ โองการที่ 96] 
 

7. กระทําการแตงงาน (นิกาหฺ) โดยหามมิใหผูที่ครองอิหฺรอม
แตงงานเปนจาวบาวหรือแตงใหผูอื่น  จะดวยการมอบอํานาจ  หรือดวย
ตัวแทนก็ตาม    ซึ่งมีหลักฐานจากหะดีษฺซึ่งรายงานโดยทานอุษมาน 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาว
ความวา “หามมิใหผูที่ครองอิหฺรอมกระทําการแตงงานหรือแตงใหผูอื่น
และหามการหมั้นหมาย” (บันทึกโดยมุสลิม) 
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8. การรวมประเวณีกับหญิงทางอวัยวะเพศของนาง ดังดํารัส
ของอัลลอฮที่วา  

  ﴾فَمن فَرض ِفيِهن الْحج فَال رفَثَ﴿

  )197:سورة البقرة( 
 ความวา : ดังนั้นผูใดที่ไดตั้งมั่นทําหัจญในเดือนเหลานั้นแลว ก็
ตองไมมีการสนองกําหนัด  [ อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 197] 

ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา กลาววาในที่นี้หมายถึง
การมีเพศสัมพันธ ดังหลักฐานจากคําดํารัสของพระองคอัลลอฮฺที่วา 

  ﴾ِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنساِئكُمأُ﴿

  )187:سورة البقرة(
คําวา (  ในที่นี้ หมายถึง การมีเพศสัมพันธ (  الرفث
 
9. การรวมหรือหลั่งโดยมิใชทางอวัยวะเพศหญิง อันเกิดจาก

อารมณทางเพศ จากการจูบ  จากการแตะเนื้อตองตัว หรือการมองดวย
อารมณทางเพศ  ก็ตองหามเชนกัน เพราะสิ่งเหลานี้เปนแนวทางอันจะ
นําไปสูการรวมเพศของผูที่ครองอิหฺรอม ดังนั้นสิ่งเหลานี้จึงเปนที่
ตองหาม 
 สําหรับผูหญิงก็เชนเดียวกับผูชายในขอหามเหลานี้ แตจะ
แตกตางกันในสิ่งอื่นคือ สําหรับผูหญิงการครองอิหฺรอมของพวกนางคือ 
ใบหนาของนาง(หามปกปดใบหนา) ดังนั้นจึงหามมิใหพวกนางปกปด
ใบหนาดวยบุรกุอฺ(ลักษณะคลายหนากากใชปดใบหนา) หรือนิกอบฺ(ผาที่
ใชปดใบหนา) หรือดวยสิ่งอื่นๆและหามมิใหสวมถุงมือ 
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ดังหะดีษฺที่รายงานโดยทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 
จากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม (สวนหนึ่งจากหะดีษฺ) 
ความวา “หามมิใหหญิงที่ครองอิหฺรอมปกปดใบหนาและสวมถุงมือ”  
(บันทกึโดย อัล-บุคอรีย) 

และอีกรายงานหนึ่งจากทาน อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา
เชนกันวา  “การครองอิหฺรอมของหญิงคือใบหนาของหลอน” (บันทึกโดย 
อัล-บัยฮะกีย ดวยสายรายงานที่ดี ) 

และตามรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา “ได
มีกลุมผูที่ข่ีพาหนะเดินทางผานพวกเรา (เราในที่นี้หมายถึง กลุมผูหญิง
ดวยกัน) ซึ่งพวกเราในขณะนั้นอยูกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ในลักษณะครองอิหฺรอม เมื่อกลุมดังกลาวไดเขามาใกลพวกเรา 
หญิงผูหนึ่งในหมูพวกเราไดดึงผาปดหนาที่ยาวเลยทรวงอกของเธอลงมา
จากศีรษะปดใบหนาของเธอ  และเมื่อกลุมดังกลาวไดผานไป พวกเราจึง
เปดใบหนาเชนเดิม” (บันทึกโดยอบู ดาวูด, อิบน ุ มาญะฮฺ และอะหฺมัด) 

และหามสําหรับผูหญิงในสิ่งที่หามสําหรับผูชาย ในเรื่องการ
กําจัดขน การตัดเล็บ การลาสัตวและอื่นๆ  เพราะผูหญิงรวมเขาในคําส่ัง
ใชโดยรวมเชนกัน ยกเวนการสวมสิ่งตัดเย็บ สวมถุงเทา และการปกปด
ศีรษะ ซึ่งไมเปนตองหามสําหรับนาง 

 
ข. รุกนท่ีสอง : คือการหยุดพํานัก ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ  
 
ดังวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมที่มีความ

วา “หัจญคืออะเราะฟะฮฺ (หมายถึงการพํานักที่อะเราะฟะฮฺเปนเปาหมาย
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หลักของหัจญ)” (บันทึกโดย อะหฺมัด, อบู ดาวูด, อัน-นะสาอีย, อิบนุ 
มาญะฮฺ และอัต-ติรมีซีย) 

 
 
ค. รุกนขอท่ีสาม : การเฏาะวาฟ อิฟาเฎาะฮฺ 
 

ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  
  )29:سورة احلج( ﴾ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق﴿

 ความวา : และจงใหพวกเขาเฏาะวาฟรอบบานอันเกาแก(บัย
ตุลลอฮฺ) [ อัล-หัจญ โองการที่ 29] 

 
ง. รุกนท่ีส่ี : การสะแอ  
 
ดังมีหลักฐานจากวจนะของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม ความวา “จงทําการสะแอเถิด แทจริงอัลลอฮฺไดกําหนดแกพวก
เจาซึ่งการสะแอ”  (บันทึกโดย อะหฺมัด และอัล-บัยฮะกีย) 
 
หก : ส่ิงวาญิบ(พึงจําเปน) 

ในการบําเพ็ญหัจญ มีเจ็ดประการคือ  
1. การอิหฺรอม จากมีกอตที่ถูกกําหนด 
2. หยุดพํานัก ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ  จนกระทั่งตะวันตกดิน  สําหรับ
ผูที่มาถึงในเวลากลางวัน 

3. การคางคืนที่มุซดะลิฟะฮฺ 
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4. การคางคืนที่มีนาในค่ําคืนของวันตัชรีก (วันที่ 10 ถึง 13) 
5. การขวางเสาหิน 
6. การโกนหรือตัดผม 
7. การเฏาะวาฟ วิดาอฺ(เฏาะวาฟอําลากอนการเดินทางกลับ
ภูมิลําเนา) 

 
เจ็ด : การประกอบพิธีหัจญ 
 1. มีแบบฉบับสําหรับผูที่ตองการประกอบพิธีหัจญ ใหอาบน้ํา
สุนัตซึ่งกระทําเชนเดียวกับการอาบน้ําเนื่องจากุนุบ ใหใสน้ําหอมตาม
รางกาย  ศีรษะ  เครา และใหใสผาสีขาวสองผืน เพื่อใชหมและนุง สําหรับ
สตรีใหสวมใสเส้ือผาตามที่นางตองการ โดยมีเงื่อนไขวาตองไมเปดเผย
เครื่องประดับของนาง 

2. เมื่อเดินทางถึงมีกอต(สถานที่เพื่อเนียตครองอิหฺรอม)ให
ละหมาดฟรฎ หากวาเวลานั้นอยูในชวงฟรฎ(สําหรับผูที่ยังไมไดละหมาด) 
เพื่อเขาจะไดทําการเนียตครองอิหฺรอมหลังจากละหมาดเสร็จ แตถาหาก
วาเวลานั้นไมใชเวลาละหมาดฟรฎ ก็ใหละหมาดสุนัต 2 ร็อกอะฮฺโดย
เนียตวาเปนการละหมาดสุนัตวุฎอ(ละหมาดเนื่องจากอาบน้ําละหมาด)
และตองไมเนียตวาเปนการละหมาดครองอิหฺรอม เนื่องจากไมมีหลักฐาน
ยืนยันจากทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วาการละหมาดสุนัต
เพื่อครองอิหฺรอมเปนแบบอยางของทาน 
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 3. เมื่อเสร็จจากการละหมาดแลว ใหเนียตเขาสูพิธีกรรม  หากทํา
แบบตะมัตตุอฺใหกลาวตัลบิยะฮฺวา 
 

  ةًرم عمه اللَّكيبلَ
คําอาน : ลับบัยกัลปลอฮุมมะ อุมเราะตัน 

 
 
หากประกอบพิธีหัจญแบบอิฟรอดใหกลาววา 
 

 اج حمه اللَّكيبلَ
คาํอาน : ลับบัยกัลปลอฮุมมะ หัจญัน 

 
หากประกอบพิธีหัจญแบบกิรอนใหกลาววา  
 

  ٍةرم عي ِفجا حمه اللَّكيبلَ
คําอาน : ลับบัยกัลปลอฮุมมะ หัจญัน ฟ อุมเราะฮฺ 

ซึ่งผูชายใหกลาวเสียงดัง สวนผูหญิงใหกลาวเสียงเบา และสุนัต
(สงเสริม) ใหทําการกลาวตัลบิยะฮฺมากๆ 

 
4. เมื่อถึงเมืองมักกะฮฺใหเริ่มเฏาะวาฟ(เวียนรอบกะอฺบะฮฺ)  โดย

เริ่มจากแนวหินดํา และใหวิหารกะอฺบะฮฺอยูทางดานซายของเขา หลังจาก
นั้นเมื่อครบรอบ  ใหทําการจูบหินดําหรือใชมือขวาสัมผัสหินดํา ในกรณีที่
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สามารถทําไดและไมมีการแออัดของผูคน หากเกิดความลําบาก ใหยก
มือไปทางหินดําแทนพรอมกลาวตักบีรฺ “อัลลอฮุ อักบัรฺ” และใหกลาววา 

 ،كِدهع ِباًءفَو و،كاِبتِك ِبقاًيِدصت و،ك ِباناًمي ِإمهللَّاَ
واتبا ِلاعسِةنِب نيكى اُهللالَّ صلَ عِهيو لَّسم   

คําอาน : อัลลอฮุมมะ อีมานัน บิกะ, วะตัศดีก็อน บิ 
กิตาบิกะ วา วะฟาอัน บิ อะฮฺดิกะ, วัตติบาอัน ลิ  
ซุนนะติ  นะบิยฺยิกะ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

ความวา : ขาแตอัลลอฮฺ ขาพระองค(เฏาะวาฟ)ดวยความมีใจ
ศรัทธาตอพระองค และเชื่อในคัมภีรของพระองคและยอมปฏิบัตตินตาม
สัญญาของพระองค อีกทั้งยังปฏิบัติตามแนวทางของศาสนทูตแหง
พระองค ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
 การเฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺนั้นตองกระทําเจ็ดรอบ และเมื่อผาน
รุกนุลยะมานี(มุมหนึ่งของวิหารกะอฺบะฮฺกอนถึงตําแหนงของหินดํา) ให
สัมผัสโดยไมมีการจูบ (หากผูคนไมแออัด แตหากผูคนแออัดหรือเกิด
ความลําบากใหเขาละทิ้งโดยไมตองกระทําการใดๆ)  

สําหรับผูชายสุนัตใหเฏาะวาฟแบบร็อมลฺใน 3 รอบแรก(คือการ
ว่ิงเหยาะๆ)ในเฏาะวาฟกุดูม(เฏาะวาฟครั้งแรก)โดยมีรายงานจากทาน  
อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา “เมื่อทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัมทําการเฏาะวาฟครั้งแรก ทานไดว่ิงเหยาะๆ สามรอบ 
และเดินสี่รอบ” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม)  
 และใหทําการครองอิหฺรอมแบบสไบเฉียง ตามแบบอยางของ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม (คือ การหมผาที่ใชหมสวนบน
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โดยใหผาอยูใตรักแรดานขวาเพื่อเปดไหลขวาและปดไหลซายเอาไว) 
เนื่องจากมีหะดีษฺรายงานโดยอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความ
วา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมและบรรดาเศาะหาบะฮฺของ
ทานไดหมแบบสไบเฉียงและวิ่งเหยาะๆ สามรอบ” 
 การหมแบบสไบเฉียงเปนแบบฉบับเฉพาะในขณะที่ทําการ   
เฏาะวาฟเทานั้น จึงไมมีแบบฉบับใหหมแบบสไบเฉียงกอนหรือหลังการ
เฏาะวาฟ 
 ใหขอดุอาอในสิ่งที่ปรารถนาดวยความนอบนอมและใจที่แนวแน 
ขณะทําการเฏาะวาฟพรอมใหกลาวขณะเฏาะวาฟอยูระหวาง รุกนุล-     
ยะมานียกับหินดําวา 

 وِقنا ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي اآلِخرِة حسنةً﴿

  )201:سورة البقرة( ﴾عذَاب الناِر

 ความวา : พระผูอภิบาลของพระองคทรงประทานใหแกเราซึ่งสิ่ง
ที่ดีงามในโลกนี้และสิ่งที่ดีงามในโลกหนาและโปรดปกปองเราใหพนจาก
การลงโทษในไฟนรกดวยเถิด [ อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 201] 
 สวนการอานดุอาอที่เจาะจงแนนอนในแตละรอบนั้น  ไมใชแบบ
ฉบับจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แตถือวาการกระทํา
เชนนั้นเปนอุตริกรรม(บิดอะฮฺ) 
 การเฏาะวาฟมีสามประเภท คือ  

1. อิฟาเฏาะฮฺ( คือเฏาะวาฟหนึ่งครั้งในวันที่สิบหรือหลังจากนั้น) 
2. กุดูม (คือเฏาะวาฟขณะเดินทางถึงมักกะฮฺหรือในการทํา    
อุมเราะฮฺ) 
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3. วะดาอฺ(การเฏาะวาฟเพื่ออําลากอนเดินทางกลับภูมิลําเนา) ซึ่ง
เปนวาญิบตามทัศนะนักวิชาการสวนใหญ 

 
 5. เมื่อเสร็จจากการเฏาะวาฟแลวใหละหมาดสุนัตสองร็อกอัต
หลังมะกอมอิบรอฮีม แมวาจะยืนละหมาดอยูไกลจากมะกอมอิบรอฮีมก็
ตาม(หากไมสามารถละหมาดหลังมะกอม ก็ใหละหมาดจากที่ใดก็ได) 
โดยในขณะละหมาดใหอาน สูเราะฮฺ อัล-กาฟรูน ในร็อกอัตแรกหลังจาก
สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ  และใหอาน สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ ในร็อกอัตที่สอง
หลังจากสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ซึ่งสุนัตใหอานดวยเสียงเบาทั้งสองร็อกอัต  
 
 6. จากนั้นใหทําการสะแอ(การเดินระหวางภูเขาเศาะฟากับ      
มัรวะฮฺ)เจ็ดเที่ยว เริ่มจากภูเขาเศาะฟาและสิ้นสุดที่ภูเขามัรวะฮฺ เมื่อขึ้น
ภูเขาเศาะฟาใหกลาววา  

﴿ جح ناِئِر اللَِّه فَمعش ةَ ِمنورالْمفَا وِإنَّ الص
 يطَّوف ِبِهما الْبيت أَِو اعتمر فَال جناح علَيِه أَنْ

ِليمع اِكرش راً فَِإنَّ اللَّهيخ عطَوت نمو﴾   

  )158: سورة البقرة(

 ความวา : แทจริงภูเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺนั้น เปนหนึ่งจาก
เครื่องหมายของอัลลอฮฺดังนั้นผูใดประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺ ณ  
บัยตุลลอฮฺ ก็ไมมีบาปใดๆแกเขาที่จะเดินวนเวียนไปมา ณ ภูเขาทั้งสอง
นั้น และผูใดประกอบความดีโดยสมัครใจแลวแนนอนอัลลอฮฺนั้นผูทรง
ขอบใจและผูทรงรอบรู [ อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 158] 
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และกลาววา 
  ِه ِب اُهللاأَدا بم ِبأُدبأَ

 คําอาน : อับดะอุ บิมา บะดะอัลลอฮุ บิฮฺ 
ความวา : ขาพเจาขอเริ่มดวยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงเริ่ม 

 และเมื่อถึงภูเขาเศาะฟา ใหหันสูทางกิบลัตพรอมยกมือทั้ง 2 ขาง
พรอมกลาวตักบี้ร และทําการสรรเสริญอัลลอฮฺแลวกลาววา 

ٰٰـ  إِ ، الَ  ربكْ  أَ ، اهللاُ   ربكْ  أَ ، اهللاُ   ربكْ  أَ اهللاُ    ،ه دح  و  اهللاُ  الَّ  إِ هل
لْ  ه لَ ، ه لَ كي ِر شالَ  لْ  هلَ  و كلْم ا  ،تيِمي  و يِيح ي ، دمح ا
 و هو ع لِّ كُ لىش ِد قَ ءٍ ي يٰٰـ  إِ  ، الَ  ر  ،ه دح  و  اهللاُ  الَّ  إِ هل
  هدح وابزح اَألمزه و،هدب عرصن و،هدع وزجنأَ

คําอาน : อัลลอฮุ อักบัรฺ, อัลลอฮุ อักบัรฺ, อัลลอฮุ อักบัรฺ, 
ลาอิลาฮะ  อิลลัลลอฮุ  วะหฺดะฮู  ลาชะ รีกะละฮฺ , 
ละฮุลมุลกุ วะ ละฮุลหัมดุ, ยุหฺยี วะ ยุมีต, วะฮุวะ อะลา 
กุลลิชัยอิน เกาะดีรฺ, ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮู ลา
ชะรีกะละฮฺ, อันญะซะ วะหฺดะฮฺ, วะนะเศาะเราะ อับดะฮฺ 
วะ ฮะซะมัล อะหฺซาบ วะฮฺดะฮฺ 

 ความวา : อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ อัลลอฮฺทรง
ย่ิงใหญ ไมมีพระเจาอื่นใดที่คูควรตอการสักการะอยางแทจริงนอกจาก
อัลลอฮฺ หามีภาคีใดๆกับพระองคไม อํานาจปกครองและการสรรเสริญ
ลวนเปนเอกสิทธิ์ของพระองค  ผูทรงทําใหเปนและทําใหตาย อีกทั้งยัง
ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสรรพส่ิงทั้งปวง ไมมีพระเจาอื่นใดควรตอง
เคารพสักการะนอกจากพระองคเพียงองคเดียว 
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 จากน้ันจึงทําการขอดุอาอตามใจปรารถนา ที่เปนสิ่งที่ดีในโลกนี้
และโลกหนา โดยอานคํากลาวขางตนสามครั้งดวยกันระหวางการขอ     
ดุอาอของเขา 
 หลังจากนั้นจึงลงจากภูเขาเศาะฟาสูภูเขามัรวะฮฺ โดยมีสุนัต
สําหรับผูชายใหว่ิงระหวางสัญลักษณสีเขียว หากมีความสามารถและไม
สรางความเดือดรอนแกคนรอบขาง เมื่อถึงภูเขามัรวะฮฺใหหันไปทาง    
กิบละฮฺพรอมยกมือขอดุอาอ และกลาวเชนเดียวกันกับการกลาวที่ภูเขา
เศาะฟา 
 หากมีความประสงคที่จะขอดุอาอขณะสะแอใหกลาววา 

رِفاغْ برو ارحِإ،م نأَك ناَألت عكْ اَألزرم  
คําอาน : ร็อบบิฆฺฟรฺ วัรหัม, อินนะกะ อันตัล อะอัซซุลอักร็อม 
ความวา : ขาแดพระผูอภิบาลของขาพระองค ขอพระองคทรง

อภัยโทษและทรงเมตตาแกขาพระองคดวย แนแทพระองคเปนผูทรง
เกรียงไกรและทรงเกียรติย่ิง 

 เนื่องจากมีตัวหลักฐานยืนยันซึ่งรายงานมาจากทานอิบนุ อุมัรฺ 
และทานอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ในการกระทําดังกลาว 
 การสะแอ สุนัตสงเสริมใหมีน้ําละหมาด โดยไมใชส่ิงจําเปนซึ่ง
หากสะแอโดยไมมีน้ําละหมาดก็ถือวาสมบูรณเชนเดียวกัน การสะแอของ
หญิงมีประจําเดือนก็ถือวาใชไดเพราะการมีน้ําละหมาดมิใชเงื่อนไขของ
การเดินสะแอ 
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 7. เมื่อเสร็จจากการเดินสะแอ ใหตัดผมทั่วศีรษะ หากทําหัจญ
แบบตะมัตตุอฺ สวนผูหญิงใหตัดออกยาวประมาณเทาปลายนิ้ว และ  
หากวาทําหัจญแบบกิรอนหรืออิฟรอด ก็ใหอยูในชุดอิหฺรอมโดยไมตอง
ตัดผมจนกระทั่งเปลื้องอิหฺรอมในวันนะหฺริ(หรือวันอีด) หลังจากขวางเสา
หิน ุมรอตุล อะเกาะบะฮฺ ณ ทุงมีนา ตามเงื่อนไขการประกอบพิธีหัจญ 
 
 8. ในวันที่ 8 ซุลหิจญะฮฺ ซึ่งเรียกวา วันตัรวิยะฮฺ ผูประกอบพิธี
หัจญแบบตะมัตตุอฺ ตองครองอิหฺรอมเพื่อทําหัจญในตอนสายจากที่พัก
ของตนเอง  ซึ่งในกรณีนี้รวมถึงชาวมักกะฮฺที่ตองการประกอบพิธีหัจญ 
และขณะที่ครองอิหฺรอมใหถือปฏิบัติตามที่เคยทํามาเชนการอาบน้ําชําระ
กาย เปนตน สวนการไปมัสญิดหะร็อมเพื่อทําการครองอิหฺรอมไมใชแบบ
ฉบับจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เพราะการปฏิบัติ
แบบนี้ไมมีรายงานจากทานและทานมิเคยสั่งใชบรรดาเศาะหาบะฮฺใหถือ
ปฏิบัติ  

มีรายงานจากทานญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ
มา วา ทานนบีไดกลาวแกบรรดาเศาะหาบะฮฺความวา “พวกทานจงอยูใน
สภาพที่ปลดอิหฺรอมเถิด กระทั่งเมื่อถึงวันตัรวิยะฮฺ พวกทานก็จงกลาว 
ตัลบิยะฮฺเพื่อบําเพ็ญหัจญ” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม)  

และจากการรายงานของทานมุสลิม จากทานญาบิรฺ เราะฎิยัล-
ลอฮฺ อันฮุมา  กลาววา : ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดส่ัง
ใหพวกเราทําการอิหฺรอมเมื่อกลาวตัลบิยะฮฺ และเมื่อเรามุงสูมีนา เราก็
กลาวตัลบิยะฮฺที่อับเฏาะฮฺ(ช่ือสถานที่หนึ่ง) 
 สวนผูที่ทําหัจญตะมัตตุอฺใหกลาวตัลบิยะฮฺวา  
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  اج حمه اللَّكيبلَ
คําอาน : ลับบัยกัลปลอฮุมมะ หัจญัน 

 
 9. สงเสริมใหออกสูมีนาและทําการละหมาดซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ
และอีชาอ แบบยอ โดยไมนํามารวมกัน และยังสงเสริมใหคางคืนที่มีนา
ในคืนของวันอะเราะฟะฮฺดวย เนื่องจากมีหะดีษฺที่รายงานจากทานญาบิรฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ซึ่งบันทึกโดยมุสลิม 
 
 10. เดินทางสูทุงอะเราะฟะฮฺ ในยามตะวันทอแสงของวันที่ 9   
ซุลหิจญะฮฺ โดยสงเสริม(สุนัต)ใหลงพักที่มัสญิดนะมิเราะฮฺ ณ ทุง       
อะเราะฟะฮฺ จนกระทั่งตะวันคลอยหากเกิดความสะดวกในการปฏิบัติ 
เนื่องจากเปนการปฏิบัติของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
หากไมเกิดความสะดวกก็ใหหยุดพัก ณ ที่ใดก็ไดในเขตอะเราะฟะฮฺ และ
เมื่อถึงเวลาละหมาดซุฮริใหละหมาดซุฮริกับอัศริโดยรวมและยอ จากนั้น
ใหลงพักที่อะเราะฟะฮฺ และที่ดีย่ิงในการพัก ใหเลือกตําแหนงหลังภูเขา
เราะฮฺมะฮฺ โดยเมื่อผินหนาไปยังกิบละฮฺแลว มีภูเขาอยูในแนวเดียวกัน 
แตถาไมสามารถทําได ก็ใหหันไปทางกิบละฮฺอยางเดียว โดยไมตองผิน
ไปทางภูเขาเราะฮฺมะฮฺแตอยางใด 
 สงเสริมใหใชเวลาวางขณะที่พํานัก ณ ทุงอะเราะฟะฮฺ ทําการ
กลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซิกรฺ) และคงความนอบนอม อานอัลกุรอานและ
ขอดุอาอโดยยกมือทั้งสองขางขึ้น 

มีรายงานจากทานอุสามะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ความวา : “ฉัน
เคยอยูกับทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมที่ทุงอะเราะฟะฮฺ โดย
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ทานไดยกมือทั้งสองขางขึ้นขอดุอาอ แลวอูฐของทานไดเอนตัวลงจน
ตะกรอครอบปากของอูฐไดตกลง ทานจึงไดใชมือขางหนึ่งลงหยิบตะกรอ
ครอบปากอูฐอันนั้น ในขณะที่มืออีกขางหนึ่งยังยกขอดุอาออยู” (รายงาน
โดย อัน-นะสาอีย) 

และในอีกรายงานหนึ่งมีวา : “ทานยังคงยืนขอดุอาอ จนกระทั่ง
ตะวันลับขอบฟาแลวแสงตะวันลับหายไป” 
 การขอดุอาอในวันอะเราะฟะฮฺ ถือวาประเสริฐกวาการขอดุอาอ
ใดๆ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวไวความวา : “การ
ขอดุอาอที่ดีย่ิง คือการขอดุอาอในวันอะเราะฟะฮฺ และคํากลาวที่ดีที่สุดที่
ฉันและบรรดานบีกอนหนาฉันไดอานมาก็คือ 

ٰـٰ ِإالَ  هلَ وكلْم الْه لَ،ه لَكيِر ش الَ،هدح و اُهللاالَّ ِإهل
  ريِد قٍَءي شلِّ كُلى عوه و،تيِمي ويِيح ي،دمحالْ

คําอาน : ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮู ลาชะรีกะ
ละฮฺ, ละฮุลมุลกุ วะ ละฮุลหัมดุ, ยุหฺยี วะ ยุมีต, 
วะฮุวะ อะลา กุลลิชัยอิน เกาะดีรฺ 

ความวา : ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 
ไมมีภาคีใดๆสําหรับพระองค กรรมสิทธิ์และการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์
ของพระองค และพระองคทรงเดชานุภาพเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง” 
(รายงานโดย มุสลิม) 
 การแสดงออกถึงความยากไร ความปรารถนา และขอที่พึ่งพิง
กับอัลลอฮฺเปนสิ่งที่จําเปนสมควรปฏิบัติ และจะตองไมปลอยใหโอกาส
อันยิ่งใหญนี้ผานไปอยางไรความหมาย 
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ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดกลาวไวความวา : 
“ไมมีวันใดอีกแลว ที่อัลลอฮฺจะทรงปลดปลอยบาวของพระองคจากไฟ 
นรก มากไปกวาวันอะเราะฟะฮฺ และแนแทอัลลอฮฺจะเสด็จใกลเขามา 
แลวบรรดามะลาอิกะฮฺ จะนําพวกเขามาเขาเฝาแลวพระองคไดตรัสวา
พวกเขา(ปวงบาวของขา)ตองการอะไร?...” (รายงานโดยมุสลิม) 
 การวุกูฟที่อะเราะฟะฮฺ เปนรุกนของการทําหัจญ และจําเปน
จะตองวุกูฟจนกระทั่งตะวันลับขอบฟา โดยผูประกอบพิธีหัจญจะตองให
ความสําคัญกับเขตของทุงอะเราะฟะฮฺ เปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีผู
ประกอบพิธีหัจญจํานวนมากละเลยกับเขตของทุงอะเราะฟะฮฺ จนเปน
เหตุใหพวกเขาหยุดพักนอกเขตอะเราะฟะฮฺ ซึ่งเปนเหตุใหการบําเพ็ญ
หัจญขาดตกบกพรองไมสมบูรณ 
 
 11. เมื่อตะวันลับขอบฟาใหเดินสูมุซดะลิฟะฮฺดวยความสงบ
เสงี่ยมและนอบนอม ดังที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาวไวความวา “ผูคนทั้งหลาย สงบเสงี่ยมเขาไว สงบเสงี่ยบเขาไว” 
(รายงานโดย มุสลิม) 
 เมื่อถึงมุซดะลิฟะฮฺแลวใหละหมาดมัฆริบและอีชาอที่นั้น โดย
ละหมาดมัฆริบ 3 ร็อกอัต และอีชาอ 2 ร็อกอัต รวมกันในเวลาอีชาอ
(ญัมอ ตะอคีรฺ) 
 และแนวทางสําหรับผูประกอบพิธีหัจญนั้น เขาจะตองไม
ละหมาดมัฆริบและอีชาอที่ใด นอกจากที่มุซดะลิฟะฮฺ เพื่อเปนการปฏิบัติ
ตามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เวนแตเมื่อเขากลัววาเวลา
อีชาอใกลจะหมด ก็ใหเขาละหมาดมัฆริบและอีชาอที่ใดก็ได 
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 ใหคางคืนที่มุซดะลิฟะฮฺ โดยไมตองตื่นขึ้นมาเพื่อทําการ
ละหมาดใดๆ หรือทําอิบาดะฮฺในตอนกลางคืน เพราะทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยปฏิบัติ ดังมีรายงานจากทานญาบิรฺ 
อิบนุ  อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ความวา “แทจริงทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อมาถึงมุซดะลิฟะฮฺ ทานก็ไดละหมาดที่
นั่นทั้งเวลามัฆริบและอีชาอดวยอาซานเพียงครั้งเดียวและอิกอมะฮฺสอง
ครั้ง โดยที่ทานมิไดกลาวตัสบีหฺใดๆ ระหวางละหมาดทั้งสอง หลังจาก
นั้นทานไดลมตัวลงนอนจนกระทั่งรุงอรุณ” (รายงานโดย มุสลิม) 
 ในกรณีของผูที่มีอุปสรรคหรือผูที่มีรางกายออนแอนั้นอนุญาต
ใหออกจากมุซดะลิฟะฮฺเขาสูมีนาหลังจากเที่ยงคืนเพื่อขวางเสาหิน    
(ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ)  
 สวนผูที่รางกายแข็งแรงและมิใชผูคอยดูแลคนออนแอ เขา
จะตองอยูที่มุซดะลิฟะฮฺจนรุงอรุณ และการที่มีผูคนจํานวนมากแขงกัน
ไปขวางเสาหินตั้งแตชวงหัวค่ําเพื่อตองการพักผอนถือเปนการขัดกับทาง
นําของทานรอซูลศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
 เมื่อผูประกอบพิธีหัจญละหมาดซุบฮิที่มุซดะลิฟะฮฺแลว ใหเขาไป
หยุดยืนอยูบริเวณ อัลมัชอะริ้ลหะรอม(มัสญิด ณ มุซดะลิฟะฮฺ) แลวผิน
หนาไปทางกิบละฮฺพรอมยกมือขอดุอาอตออัลลอฮฺใหมากๆ จนกระทั่ง
ใกลเวลาตะวันขึ้น หรือเปนที่ใดก็ไดของมุซดะลิฟะฮฺที่เขาไดหยุดพํานัก 
ดังคํากลาวของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีความวา 
“ฉันไดหยุดพักอยูที่นี่ และทั้งหมดนั้น(มุซดะลิฟะฮฺ)ลวนเปนที่พํานัก”
(รายงานโดย มุสลิม) 
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 12. จากนั้น ผูประกอบพิธีหัจญจะตองกลับสูมีนา กอนตะวันขึ้น
ของวันนะหฺริ  ( วันที่  10 ซุลหิจญะฮฺ )  เพื่อขวางเสาหิน ที่ เรียกวา         
(ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ) คือเสาหินหนาเดียว ซึ่งอยูใกลกับมักกะฮฺกวา
ตนอื่นๆ ดวยลูกหิน 7 ลูก ซึ่งแตละลูกใหมีขนาดใหญกวาเมล็ดถั่ว
เล็กนอย(ประมาณเม็ดอินทผาลัม) 
 นักวิชาการไดมีมติเอกฉันทวา  อนุญาตใหขวางเสาหินทางดาน
ใดก็ไดแตที่ดีที่สุดคือใหกะอฺบะฮฺอยูทางซายมือของเขาและมีนาอยู
ทางดานขวา  ดังไดมีรายงานจากทานอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 
ความวา : แทจริงเมื่อทานไดขวางเสาหินจนถึงเสาหินตนใหญ(เสาหนา
เดียว)ทานก็ไดใหบัยตุลลอฮฺอยูทางดานซายและใหมีนาอยูทางดานขวา 
แลวขวางเสาหินดวยกอนหิน 7 กอน (หลังจากนั้นจึงกลาววา) แบบ
เดียวกันนี้แหละที่ผูซึ่ง สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺถูกประทานใหแกเขา
เคยขวางเสาหิน (หมายถึงทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) 
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 ไมอนุญาตใหใชกอนหินกอนใหญหรือรองเทาเพื่อขวางเสาหิน     

ผูที่ประกอบพิธีหัจญจะหยุดการกลาวตัลบิยะฮฺเมื่อเขาขวางเสา
หิน(ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ) 
   ตามแบบฉบับของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ใหทําการขวางเสาหินเปนลําดับแรก จากนั้นใหเชือดสัตว  หากทําหัจญ
แบบตะมัตตุอฺหรือแบบกิรอน หลังจากนั้นใหโกนศีรษะ หรือตัดผม  
สําหรับชาย การโกนศีรษะประเสริฐที่สุด เพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดขอความเมตตาและการอภัยโทษจากอัลลอฮฺแกผู
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โกนศีรษะถึงสามครั้ง  และขอพรใหกับผูที่ตัดผมเพียงครั้งเดียว ซึ่งมี
รายงานจากอัล-บุคอรียและมุสลิมในการอางอิงถึงเรื่องนี้  
 หลังจากนั้นใหไปยังบัยตุลลอฮฺเพื่อทําการเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ  
การปฏิบัติตามกิจกรรมขางตนนี้เปนแบบฉบับที่ทานรอซูลเคยปฏิบัติ 
ตามรายงานของทานญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  
ความวา : ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดมาที่เสาหิน ซึ่ง
ใกลกับตนไม (หมายถึงญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ) แลวทานไดขวางเสาหิน
ดวยลูกหินเจ็ดลูก โดยทานจะกลาวตักบีรฺขณะจะขวางลูกหินแตละกอน 
ซึ่งมีขนาดเทาลูกแกว  ทานไดขวางตรงกลางหลุม หลังจากนั้นทานไดไป
ที่เชือดสัตว แลวทานก็ไดเชือด จากนั้นทานไดข่ีอูฐไปทําการเฏาะวาฟ   
อิฟาเฎาะฮฺ ที่บัยตุลลอฮฺ แลวละหมาดซุฮริที่มักกะฮฺ” (รายงานโดย 
มุสลิม)  
 สวนผูใดสลับกิจกรรมทั้งสี่นี้ก็ถือวาใชได เนื่องจากมีรายงาน
จากทานอับดุลลอฮฺ  อิบนุ อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ในพิธีหัจญอําลา 
โดยเมื่อทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมไดยืนขึ้น ผูคนก็
ติดตามถามทาน อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ กลาวความวา : ในวันนั้นไมมี
ผูใดที่ถามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ถึงสิ่งใดที่ควร
ปฏิบัติกอนหรือสิ่งใดควรปฏิบัติหลัง นอกจากทานจะกลาววา “ทําไปเถิด 
ไมเปนไร”  (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม)  
 เมื่อเฏาะวาฟเสร็จแลว ใหเดินสะแอหลังจากเฏาะวาฟ หาก
ประกอบพิธีหัจญแบบตะมัตตุอฺ เพราะการเดินสะแอในครั้งแรก เปน   
สะแอของอุมเราะฮฺ  ดงันั้นจึงจําเปนตองทําการเดินสะแอของพิธีหัจญอีก
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ครั้งหนึ่ง และหากวาเปนการประกอบพิธีหัจญแบบอิฟรอดหรือกิรอน ซึ่ง
ไดเดินสะแอหลังจากเฏาะวาฟกุดูมไปแลว ก็ไมตองมาทําสะแอใหมอีก 
 ดังทานญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  กลาวความวา : ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานมิไดทํา
การเฏาะวาฟระหวางภูเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ(หมายถึงสะแอ)  นอกจาก
เพียงครั้งเดียวซึ่งเปนเฏาะวาฟ(หมายถึงสะแอ) ในครั้งแรก(รายงานโดย 
มุสลิม)  
 
  13. วันตัชรีกทั้งสามวัน (คือ วันที่ 11, 12 และ 13 เดือน        
ซุลหิจญะฮฺ) นั้น ถือวาเปนวันของการขวางเสาหินสําหรับผูที่ยังคงพํานัก
ที่มีนา สวนผูที่รีบกลับใหขวางเสาหินเพียงสองวัน คือวันที่ 11 และ 12 
ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

واذْكُروا اللَّه ِفي أَياٍم معدوداٍت فَمن تعجلَ ِفي ﴿
يوميِن فَال ِإثْم علَيِه ومن تأَخر فَال ِإثْم علَيِه ِلمِن 

 )203:سورة البقرة( ﴾اتقَى

 ความวา : และพวกเจาจงกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ ในบรรดาวันที่
ถูกกําหนดไวแลว(คือวันตัชรีก) สําหรับผูใดที่เรงรีบในสองวัน ก็ไมมี
ความผิดใดๆแกเขา และหากผูใดรั้งรอไปอีก ก็ไมมีความผิดใดๆแกเขา 
สําหรับผูที่มีความยําเกรง [อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 203] 
 การขวางเสาหินนั้นใหเริ่มขวางจากตนแรก  (ญัมเราะตุลศุฆฺรอ)
คือเสาตนที่อยูใกลมัสญิด ค็อยฟฺ ดวยลูกหินเจ็ดกอน จากนั้นใหขวาง
เสาหินตนกลาง ดวยลูกหินเจ็ดกอน หลังจากนั้น ใหขวางเสาหิน      
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(ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ)  ดวยลูกหินเจ็ดลูก พรอมกลาวตักบีรฺในการ
ขวางลูกหินทุกลูก ซึ่งตามแบบฉบับของทานรอซูลนั้น ใหหยุดยืน
หลังจากขวางเสาตนแรกแลวผินหนาสูกิบละฮฺ โดยใหเสาตนแรกอยูใน
ตําแหนงซายมือของเขา   แลวทําการขอดุอาอนานๆ สวนตนที่สองก็
เชนกันใหยืนหลังจากที่ขวางเสาตนนี้แลว โดยผินหนาสูกิบละฮฺ  และให
เสาตนที่สองอยูในตําแหนงขวามือของเขาและใหขอดุอาอนานๆ สวน 
ญัมเราะตุลอะเกาะบะฮฺ ไมตองหยุดยืนเพื่อกลาวหรือขอดุอาอใดๆ 
ทั้งสิ้น 
 เวลาของการขวางเสาหินในวันตัชรีกนั้น จะเริ่มหลังจากตะวัน
คลอย(หลังเวลาซุฮริ)ตามรายงานจากทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ
มา  ความวา : เราไดคอยเวลา ซึ่งเมื่อตะวันคลอย เราจึงขวางเสาหิน 
(รายงานโดย อัล- บุคอรีย) 
 นักวิชาการมีมติเปนเอกฉันทแลววา เวลาสุดทายของการขวาง
เสาหินในวันตัชรีกนั้นคือ ตอนตะวันลับฟาของวันที่ 13 ซุลหิจญะฮฺ โดย
หากตะวันลับฟาในวันดังกลาวไปแลวและมีผูที่ยังมิไดขวางเสาหินก็ไม
จําเปนตองขวางเสาหินแลว แตจําเปนแกเขาตองเสียดัม(เชือดแพะ)  
 14. ตองคางคืนที่มีนาในวันตัชรีก ซึ่งหากตะวันลับขอบฟาใน
วันที่ 12 แลวยังมิไดออกจากมีนา จําเปนตองคางคืนที่มีนาอีกหนึ่งคืน 
และขวางเสาหินทั้งสามตนในวันที่ 13 อีกเชนกัน  

 
15. เมื่อผูประกอบพิธีหัจญตองการออกจากมักกะฮฺ เพื่อกลับ

ภูมิลําเนา จะตองทําการเฏาะวาฟ วะดาอฺ (เฏาะวาฟอําลา) กอน เนื่องจาก
การเฏาะวาฟวะดาอฺ นั้นเปนวาญิบของพิธีหัจญตามทัศนะของนักวิชาการ
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สวนใหญ ยกเวนหญิงที่มีประจําเดือน มีคําบอกเลาจากทานอิบนุ อับบาส  
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาวความวา “คนหนึ่งคนใดอยาพึ่งแยกยายไปไหน จนกวาสัญญาของ
เขาจะสิ้นสุดที่บัยตุลลอฮฺ (หมายถึงการเฏาะวาฟวะดาอฺ)”  

และมีรายงานหนึ่งไดกลาวเสริมมีใจความวา “เวนแตจะผอน
ปรนใหกับสตรีที่มีประจําเดือน(ไมตองเฏาะวาฟวะดาอฺ)”  (รายงานโดย  
อิมาม มาลิก) 

มีนักวิชาการจํานวนมากไดใหความเห็นวา ผูที่ เฏาะวาฟ       
อิฟาเฎาะฮฺ (เฏาะวาฟหัจญ) ลาชาจนถึงเวลาเดินทางกลับ การเฏาะวาฟ    
อิฟาเฎาะฮฺในขณะนั้นเพียงพอแลว โดยเขาไมตองเฏาะวาฟวะดาอฺอีก 

 
16. ผูที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาสงเสริมใหกลาวสิ่งที่ทาน        

อิมาม อัล-บุคอรียไดบันทึกเอาไว ตามรายงานจากทาน อิบนุ อุมัรฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  ความวา : แทจริงทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เมื่อทานเสร็จสิ้นจากสงคราม หรือการประกอบพิธีหัจญ หรือ
อุมเราะฮฺ ทานจะกลาวตักบีรฺบนเนินดินที่สูง จากนั้นทานจึงกลาววา  

 
 هلَ وكلْم الْه لَ،ه لَكيِر ش الَهدح و اُهللاالَّ ِإهلَ ِإالَ
 ،نَوبِئ تاَنَوب، آِيريِد قٍَءي شلِّ كُلى عوه و،دمحالْ
ِباعدنَولر بناِما حدنَوص ،داُهللاق و عدهو ،نصر 
عبدهو ،هزاَألم حزابو حده 
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คําอาน : ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮฺ ลาชะรีกะ
ละฮฺ ละฮุลมุลกุ วาละฮุลหัมดุ วะฮุวา อะลากุลลิชัย
อิน กอดีรฺ, อายีบูน ตาอีบูน อาบีดูน ลีรอบบีนา    
หามิดูน, เศาะดะก็อลลอฮุวะหฺดะฮฺ วะนะเศาะรอ 
อับดะฮฺ วะฮะซะมัล อะหฺซาบะ วะหฺดะฮฺ 

 
ความหมาย : ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค

เดียว โดยไมมีภาคีใดๆ สําหรับพระองค ทรงครองอํานาจและสิทธิแหง
มวลการสรรเสริญ และทรงปรีชาสามารถเหนือทุกสรรพสิ่ง เราไดกลับ
ตัว ไดวอนขอลุแกโทษ ไดเคารพอิบาดะฮฺพระผูอภิบาลแหงเรา อัลลอฮฺ
ทรงสัจจริงในสัญญาแหงพระองค ทรงชวยเหลือบาวของพระองค และ
ทรงกําราบเหลากองทัพทั้งหลายดวยพระองคเพียงผูเดียว 
 

***** 


