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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 76 

ข้อผิดพลาดบางประการของผู้ท าหัจญ์ 
 

การสรรเสริญทัง้มวลเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ การ

สดดีุและความศานติจงมีแดท่่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรได้รับ

การภักดีนอกจากอลัลอฮฺเพียงผู้ เดียว โดยไม่มีภาคีหุ้นส่วนอัน

ใดส าหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุหัมมัดคือ

บา่วของอลัลอฮฺและเป็นศาสนทตูของพระองค์... 

นับเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ งแก่มุสลิมจะต้องพึง
พากเพียรศึกษาให้การปฏิบตัิศาสนกิจหจัญ์ของเขาตรงกบัการ
ปฏิบตัิศาสนกิจหจัญ์ของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ดังหะดีษบันทึกโดยมุสลิม จากญาบิร เราะฎิยัลลอฮุ อันฮ ู
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วไว้ 
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ُخُذوا»
ْ
َأ َكُكمْ  تلت ْد تي ال فَإتِّن  ، َمنَاست

َ
ُحج   ال لََعِّل  أ

َ
تت  َبْعدَ  أ هت  َحجَّ  مسلم  واه] «َهذت

    [7921 برقم

ความว่า “เพ่ือท่ีพวกเขาจะยึดเอารูปแบบการปฏิบตัิศาสนกิจ
ของพวกท่าน เพราะแท้จริงแล้วฉันเองก็ไม่ รู้ว่าฉันอาจจะไม่ได้
ท าหจัญ์หลงัจากการท าหัจญ์ของฉันครัง้นี”้ (บนัทึกโดยมุสลิม
เลม่ 2 หน้า 943 เลขท่ี 1297) 

 
และนั่นก็ยังมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติบางประการซึ่งผู้

ประกอบศาสนกิจหจัญ์ยงัคงยึดถือปฏิบตัิอยู่ ด้วยเหตนีุข้้าพเจ้า
ใคร่ท่ีจะแนะน าสิ่งเหล่านัน้ เพ่ือท่ีจะได้ปฏิบตัิตามหน้าท่ี ตาม
สิทธ์ิท่ีต้องมอบแด่อลัลอฮฺ และเน่ืองจากต้องด ารงไว้ซึ่งหน้าท่ีๆ 
จ าเป็นในเร่ืองของการตกัเตือน 

ประการที่หน่ึง : การละหมาดนอกเวลาท่ีถูกก าหนด
เอาไว้ อิมาม อิบนุ อัน-นะหาส ได้กล่าวระบุสิ่งผิดพลาดบาง
ประการของผู้ประกอบศาสนกิจหจัญ์และหนึ่งในนัน้คือเร่ืองท่ี
ร้ายแรงท่ีสุดและมนัเป็นภัยพิบตัิอย่างมหันต์ในศาสนา และมี
อย่างแพร่หลาย คือ การท่ีพวกเขาส่วนใหญ่ละเลยในเร่ืองการ
ละหมาดในขณะประกอบศาสนกิจหจัญ์ พวกเขาส่วนมากไม่ได้
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ละทิ ง้ละหมาดแต่จะปล่อยเวลาให้หมดไปแล้วค่อยรวม
ละหมาดโดยไม่มีเหตจุ าเป็นตามท่ีบทบญัญัติได้ก าหนดเอาไว้ 
การกระท าดังกล่าวนัน้ถือว่าเ ป็นสิ่ ง ท่ีศาสนาห้าม โดยมี
ความเห็นตรงกันของบรรดาปวงปราชญ์แห่งอิสลาม. (ตัน
บีฮลุฆอฟิลีน หน้า 284)  

อลัลอฮฺตรัสวา่  
لَٰوةََّ إِن َّ﴿ َّ ٱلص  َّ ََكنَت  ِمنِيََّ ََعَ و قُوٗتا كَِتٰٗبا ٱل ُمؤ   [701: النساء ]﴾ م 

ความหมาย “แ ท้จ ริงการละหมาดนัน้ เ ป็นบัญญัติ ท่ีถูก
ก าหนดเวลา ไว้แก่บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย”“(สเูราะฮฺ อนั-นิสาอ์ 
อายะฮ์ท่ี 103) 

 
ประการที่สอง : สิ่งท่ีผู้ประกอบศาสนกิจหัจญ์บาง

ทา่นได้ปฏิบตัิกนั คือการเย่ียมกโุบร์ของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลัยฮิวะสัลลัม ทัง้ก่อนและหลังหัจญ์ โดยการหันหน้าไปทางกุ
โบร์ของท่าน ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และการขอดอุาอ์ต่อ
ท่านให้ช่วยปลดเปลือ้งทุกข์ภัยและสิ่งยงัประโยชน์ การกระท า
ดังกล่าวถือว่าเป็นการตัง้ภาคีท่ีขัดต่อหลักการให้เอกภาพ
ตอ่อลัลอฮฺ และทา่นรอสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เองก็ไม่
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พึงพอใจในเร่ืองนี ้มิหน าซ า้ท่านเองก็ได้ห้ามและเตือนให้ระวัง
จากเร่ืองดงักลา่ว อลัลอฮฺได้ตรัสไว้วา่  

ن َّ﴿
َ
َِّ ٱل َمَسِٰجدََّ َوأ ُعوا َّ فََلَّ لِِل  َِّ َمعََّ تَد  َحٗدا ٱلِل 

َ
 [71: اجلن ]﴾ أ

ความหมาย “และแท้จริงบรรดามสัยิดนัน้เป็นของอลัลอฮฺ ดงันัน้ 
พวกเจ้าอย่าวิงวอนขอผู้ ใดเคียงคูก่ับอลัลอฮฺ” (สเูราะฮฺญิน อา
ยะฮฺท่ี 18)   

และพระองค์อลัลอฮฺตะอาลา ได้ตรัสวา่  
وِحََّ َولََقد َّ﴿

ُ
ِينََّ ِإَوَلَّ إََِل َكَّ أ َتَّ لَئِن َّ َقب لَِكَّ ِمن ٱَّل  ك  َ ۡش 

َ
َبَطن َّ أ  َوََلَُكوَنن َّ َعَملَُكَّ ََلَح 

 [56: الزمر ]﴾ ٱل َخِِٰسِينََّ ِمنََّ

ความหมาย “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุหัมมัด) 
และมายงับรรดานบีก่อนหน้าเจ้า หากเจ้าตัง้ภาคี (กบัอลัลอฮฺ) 
แน่นอนการงานของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในกลุ่ม
ของบรรดาผู้ขาดทนุ” (สเูราะฮฺอซั-ซุมรั อายะฮฺท่ี 65)  

 
และทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า 

: 

َ ََعَ  اهللت  ةُ نَ عْ لَ » ْْ َ ا َ دَص والَّ  ودت هُ  ا    َ وْ بُ ا قُ وْ ذُ ى اّتَّ
َ
  واه] «دَ اجت سَ مَ  مْ هت ائت يَ بت نْ أ

 [61برقم  مسلم
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ความหมาย “การสาปแชง่ของอลัลอฮฺประสบกบัชาวยิวและชาว
คริสต์ โดยท่ีพวกเขายดึเอาสสุานของบรรดานบีของพวกเขาเป็น
สถานท่ีเคารพสกัการะ” ( ส่วนหนึ่งจากหะดีษในเศาะฮีหฺมสุลิม 
หน้า 214 หะดีษเลขท่ี 53 )  

 
และดงัท่ีมีรายงานวา่ 

:  وشئت اهلل شاء مالرجل قال هل  وسلم عليه اهلل صىل ليبا قال 
« 

َ
ْ تَ لْ عَ جَ أ مسند اإلمام أمحد ]« هُ دَ حْ وَ  اهللُ  اءَ شَ  امَ بَْل  ،اًل دْ عَ  هللَ وا نت
7/972 ] 

ความหมาย "ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวต่อ
ชายคนหนึ่งท่ีกล่าวกับท่านว่า น่ีคือสิ่งท่ีอัลลอฮฺและท่านทรง
ประสงค์ ท่านจะท าให้ฉันกับอลัลอฮฺเท่าเทียมกันกระนัน้หรือ? 
แต่จงกล่าวว่า น่ีเป็นสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงประสงค์แต่เพียงผู้ เดียว
เทา่นัน้” ( มสุนดัอิมามอะหฺมดั เลม่ท่ี 1 หน้า 214 ) 

 
ประการที่สาม : การถ่ายรูป เป็นอีกประการหนึ่งจาก

สิ่งท่ีถกูต้องห้าม ท่ีผู้ประกอบศาสนกิจหจัญ์จ านวนมากไม่ทราบ
ถึงว่าเป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) และแท้จริงท่านท่านเราะสูล 
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ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ห้ามการถ่ายรูป ดงัมีปรากฏใน
หะดีษหลายบทด้วยกัน และได้สาปแช่งต่อผู้ ท่ีกระท า จากหะ
ดีษอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮู ได้กล่าวว่า  ท่านเราะสูล 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

  نَّ إت »
َ
ْ  ةت امَ يَ القت  مَ وْ ا يَ ابً ذَ عَ  است الَّ  دَّ شَ أ برقم   واه مسلم]« نَ وْ  ُ وِ دَص مُ ال
9211] 

ความว่า “แท้จริงมนษุย์ท่ีได้รับโทษทนัต์ร้ายแรงท่ีสดุในวนักิยา
มะฮฺคือบรรดาผู้ถ่ายรูป” ( เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์ เลม่ 4 หน้า 191 
หะดีษเลขท่ี 6499 , เศาะฮีหฺมสุลิม เลม่ท่ี 4 หน้า 2289 หะดีษ
เลขท่ี 2987 ) 

 
และจากหะดีษญุนดบุ แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

عَ  َمنْ » عَ  َسمَّ ُ  َسمَّ ُ  يَُرائت  يَُرائت  َوَمنْ  بتهت  اّللَّ ابلخا ي برقم  واه ] «بتهت  اّللَّ
 [ 9702، ومسلم برقم 6260

ความวา่ “ผู้ใดท่ีท าเพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้ยิน (อยากให้ผู้คนกล่าวขานยก
ย่อง) อลัลอฮฺก็จะเปิดเผยสิ่งท่ีไม่ดีอันนัน้ของเขาให้ผู้ อ่ืนได้ยิน 
และผู้ ใดท่ีท าเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเห็น (โอ้อวด) อลัลอฮฺก็จะเปิดเผย (สิ่ง
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ไมดี่อนันัน้ของเขาให้ผู้ อ่ืนได้เห็น) (เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์ เล่มท่ี 4 
หน้า 81 หะดีษเลขท่ี 5950 , เศาะฮีหฺ มสุลิม เล่มท่ี 3 หน้า 1670  
หะดีษเลขท่ี 2109) 

น่ี คือเ ร่ือง ท่ีหนึ่ง  ส่วนเ ร่ือง ท่ีสองคือ มีผู้ ประกอบ
ศาสนกิจหจัญ์บางท่านเก็บถ่ายรูปของตวัเองขณะครองชุดอิหฺ
รอมหรือขณะยกมืออ่านดุอาอ์ หรืออ่ืนจากนัน้ท่ีเป็นรูปใน
อริยาบถของการปฏิบตัิศาสนกิจ เพ่ือให้ครอบครัวและบรรดา
เครือญาติมิตรได้ดเูม่ือกลบัภูมิล าเนา และในบางครัง้ก็ท าสิ่งนี ้
ไปด้วยกับการโอ้อวดอนัเป็นสิ่งต้องห้าม  มิหน าซ า้เกรงว่าการ
กระท าดงักลา่วอาจเป็นโมฆะโดยท่ีเขาไมรู้่สึกตวั 

 
ประการที่ ส่ี : ผู้ ท่ีประสงค์จะประกอบศาสนกิจหจัญ์

หรือพิธีอมุเราะฮฺ เขาต้องครองชดุอิหฺรอมตัง้แตมี่กอต (เขตพืน้ท่ี 
ตามท่ีบัญญัติอิสลามท่ีได้ก าหนดเอาไว้)  ส าหรับผู้ ประสงค์
ศาสนกิจหัจญ์และอุมเราะฮฺไม่อนุญาตให้เดินทางเลยเขต
ดงักล่าวโดยไม่ได้ครองชุดอิหฺรอม  มีรายงานจากอัล-บุคอรีย์
และมุสลิม จากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮู ว่า แท้จริง
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
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تَمنْ  لَُهن   ُهنَّ » َت  َول
َ
نَّ  أ نْ  َعلَيْهت نْ  ،َغْْيتهتنَّ  مت مَّ َ ادَ  مت

َ
وْ  احْلَجَّ  أ

َ
« الُْعْمَرةَ  أ

  [7717برقم  لممسو ، 7692برقم   واه ابلخا ي]
ความว่า “เขตพืน้ท่ีท่ีต้องครองอิหฺรอมเหล่านัน้ ส าหรับบรรดา
ชาวเมืองนัน้ๆ และผู้ ท่ีมาทางนัน้ท่ีไม่ใช่ชาวเมืองของเขตพืน้ท่ี
นัน้ จากผู้ประสงค์ประกอบศาสนกิจหจัญ์และอมุเราะฮฺ” ( อลั-บุ
คอรีย์ เล่มท่ี 1 หน้าท่ี 471 หะดีษเลขท่ี 1524 , มสุลิม เล่มท่ี 2 
หน้า 839 หะดีษเลขท่ี 1181 ) 
  

สว่นผู้ ท่ีเดนิทางมาด้วยเคร่ืองบิน หรือมาทางเรือ ดงันัน้
สิ่งท่ีควรกระท าเป็นอนัดบัแรกคือการท่ีเขาต้องครองชุดอิหฺรอม
ขณะอยใูกล้เขตพืน้ท่ีดงักล่าวหรือก่อนถึงเพียงเล็กน้อย เผ่ือกัน
ความผิดพลาด และเขาต้องไม่รอจนกระทั่งถึงเมืองญิดดะฮฺ 
เน่ืองจากการกระท าท่ีว่านีม้นัจะค้านตอ่สิ่งท่ีบรรดาปวงปราชญ์
ของเราได้ให้ค าตอบชีแ้จงเอาไว้แล้ว อาทิเช่น ชัยคฺอิบนุ บาซ 
และชยัคฺ อิบนุ อุษัยมีน –ขออลัลอฮฺได้โปรดเมตตาท่านทัง้สอง
และบรรดาปวงปราชญ์ทา่นอ่ืนๆ 

 



11 
 

ประการที่ ห้า : แท้จริงบรรดาผู้ ประกอบพิธีหัจญ์
จ านวนมากท่ียึดปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองในบทขอพรเฉพาะ ขณะ
เดินเฏาะวาฟ (วนรอบอลักะอฺบะฮฺ) อ่านบทขอพรดงักล่าวจาก
หนงัสือคู่มือการประกอบศาสนกิจหจัญ์ และพวกเขาบางกลุ่ม
คอยฟังจากคนอา่นน าหนึง่คน แล้วอา่นตามประสานเสียงพร้อม
เพรียงกัน และบทขอพร อัซการส่วนใหญ่ ไม่ได้มีหลักฐาน
ปรากฏจากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และการขอพร
ลกัษณะดงัท่ีกล่าวมานัน้ ถือว่าเป็นการอุตริกรรม (บิดอะฮฺ) ใน
เร่ืองของศาสนาขึน้มาใหม ่

มีหะดีษอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮา กลา่วว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

  نْ مَ »
َ
  فت  َث دَ حْ أ

َ
برقم  ابلخا ي  واه]  «د   َ  وَ هُ فَ  هُ نْ مت  َس يْ لَ  امَ  اذَ هَ  انَ رت مْ أ

 [7171برقم  ومسلم ،9521
ความหมาย “ผู้ ใดท่ีได้อุตริสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึน้โดยท่ีไม่ได้มีอยู่ใน
แนวทางของเรา สิ่งนัน้ยอ่มถกูปฏิเสธ” ( อลั-บคุอรีย์ เล่ม 2 หน้า 
267 หะดีษเลขท่ี 2697 และมุสลิม เล่ม 3 หน้า 1343 หะดีษ
เลขท่ี 1718 ) 
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และการกระท าดงักล่าวยงัเป็นการส่งเสียงรบกวนตอ่ผู้
ประกอบศาสนกิจหจัญ์คนอ่ืนๆ อีกด้วย 

 
ประการที่หก : ส่วนหนึ่งจากข้อผิดพลาดอันใหญ่

หลวงซึ่งเก่ียวข้องกับวนัอะเราะฟะฮฺ มีผู้ประกอบพิธีหจัญ์บาง
ท่านอยู่นอกเขตทุ่งอะเราะฟะฮฺจนกระทั่งอาทิตย์ลับขอบฟ้า 
จากนัน้มุ่งหน้าสู่มุซดะลิฟะฮฺ โดยไม่ได้พ านักอยู่ในเขตทุ่งอะ
เราะฟะฮฺ  (ในช่วงเวลาท่ีศาสนาได้บัญญัติไว้) สิ่งนีคื้อความ
ผิดพลาดอนัใหญ่หลวง เพราะการพ านกั ณ ทุง่อะเราะฟะฮฺ เป็น
หลกัการหนึง่ท่ีการประกอบศาสนกิจหจัญ์จะไม่ถกูต้องนอกจาก
จะต้องพ านกัท่ีน่ี ดงันัน้ใครท่ีไม่ได้หยุดพ านกัท่ีทุ่งอะเราะฟะฮฺ
ในเวลาท่ีจ าเป็นต้องวกุูฟ (พ านกั) จะไม่นบัว่าเป็นการประกอบ
ศาสนกิจหจัญ์ 

มีหะดีษจากอับดุรเราะหฺมาน บิน ยะอมุร ว่า แท้จริง
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

  دْ قَ فَ  رت جْ فَ الْ  عت وْ لُ ُط  َل بْ قَ  ع  مَجْ  لةَْ  اءَ جَ  نْ مَ  ،ةُ فَ رَ عَ  ج  احلَ »
َ
« جَّ احْلَ  كَ  َ دْ أ

 [112 واه الرتمذي برقم ]
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ความวา่ “หจัญ์คืออะเราะฟะฮฺ ผู้ใดท่ีมาในตอนกลางคืน (ท่ีต้อง
ค้างคืน ณ มุซดะลิฟะฮฺ ) ก่อนรุ่งอรุณ แน่แท้เขาได้รับหัจญ์” 
(สนุนัอตั-ตริมิซีย์ เลม่ 3 หน้า 237 หมายเลข 889)  

 
ประการที่เจ็ด : บญัญัติท่ีเก่ียวข้องกบัมซุดะลิฟะฮฺ ผู้

ประกอบศาสนกิจหจัญ์บางสว่นไม่มัน่ใจในอาณาเขตของมซุดะ
ลิฟะฮฺวา่อยูแ่คไ่หน และค้างแรมนอกเขต และบางส่วนออกจาก
อาณาเขตก่อนเวลาเท่ียงคืน และไม่ได้ค้างแรมท่ีนัน่ และผู้ ใดท่ี
ไมค้่างแรมท่ีนัน่โดยไมมี่เหตจุ าเป็น แท้จริงเขาได้ละทิง้ส่วนหนึ่ง
จากสิ่งจ าเป็น (วาญิบ) ของการประกอบศาสนกิจหัจญ์และ
จ าเป็นท่ีเขาต้องพลีสตัว์ (แพะ แกะ อฐู หรือววั) พร้อมกบัการ
เตาบะฮฺ(การสารภาพผิด) และผู้ รู้บางท่านเห็นว่าการค้างคืน
และการละหมาดศบุฮฺท่ีมุซดะลิฟะฮฺถือว่าเป็นประการหนึ่งของ
การประกอบศาสนกิจหจัญ์ เช่นเดียวกับการพ านกัอยู่ในทุ่งอะ
เราะฟะฮฺ เพราะอลัลอฮฺได้ตรัสไว้วา่ 

ُتمَّفَإَِذا َّ﴿ فَض 
َ
ِن ََّّأ َََّّفَٱذ ُكُروا َََّّعَرَفٰت ََّّم  َعرََِِّّعندَََّّٱلِل  ََراِم ََّّٱل َمش   [  721: ابلقرة] ﴾َّٱۡل 
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ความว่า “ครัน้เม่ือพวกเจ้าได้หลัง่ไหลกันออกจากอะเราะฟะฮฺ
แล้ว ก็จงกล่าวร าลึกถึงอลัลอฮฺ ณ อลัมชัอะริลฮะรอม (มุซดะ
ลิฟะฮฺ)” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 198 )  

 
และท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ท าให้มุซ

ดะลิฟะฮฺเทา่กนักบัทุง่อะเราะฟะฮฺ เม่ือครัง้ท่ีทา่นได้กลา่ววา่ 

 [116الرتمذي برقم ]« ف  قت وْ ا مَ هَ ُك   ع  مَجْ وَ »
ความวา่ “และทุ่งมซุดะลิฟะฮฺทัง้หมดนัน้คือสถานท่ีหยดุพ านกั” 
(สนุนั อตั-ตริมิซีย์ หน้า 163 หะดีษเลขท่ี 885 – ด ูอชั-ชรัหลุ มมุ
ตอฺิ โดยเชค อิบน ุอษุัยมีน เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 

 
และมีบนัทึกโดยของอบูดาวุด จากหะดีษอุรวะฮฺ อัฏ-

ฏออีย์ แท้จริงทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

تَك » هت ، َوَوَقَف َمَعنَا َحَّتَّ نَْدَفَع ، َوقََد َوَقَف بتَعَرفَة َقبََل ذل َد َصاَلَتنَا هذت َمْن َشهت
ُه ، َوقَََض َتَفثَهُ  َتَم  َحجَّ

َ
ْو َنَها اً َفَقْد أ

َ
اًْل أ  [ 127ذي برقم الرتم]« َْ

ความว่า “ผู้ ใดได้ท าละหมาดนีข้องเรา ( ละหมาดศบุฮฺท่ีมุซดะ
ลิฟะฮฺคืนวนัท่ีเชือดสตัว์ ) และอยู่กบัเราจนกระทัง่จะออกไป (สู่
มินา) โดยท่ีก่อนหน้านัน้เขาก็ได้พ านักอยู่ท่ีทุ่งอะเราะฟะฮฺทัง้
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กลางคืนและกลางวนั แท้จริงเขาได้ท าให้หจัญ์ของเขาสมบูรณ์
แล้ว และเขาก็ช าระจากฝุ่ นท่ีเปรอะเปือ้น (เม่ือเสร็จจากพิธีหจัญ์
เป็นท่ีอนุญาตให้ตดัเล็บและช าระร่างกายตามปกติได้)” ( สุนนั 
อตั-ตริมีซีย์ เลม่ 3 หน้า 239 หะดีษเลขท่ี 891 )  

 
ประการที่แปด : มีผู้ประกอบศาสนกิจหจัญ์บางคน

มอบหมายใ ห้ผู้ อ่ื นข ว้าง เสาหินแทนตนเอง  ทั ง้ ท่ี เ ขา มี
ความสามารถท าได้ เพ่ือให้รอดพ้นจากความหนาแน่น และ
เพ่ือให้พ้นจากความยากล าบากในการปฏิบตัิศาสนกิจดงักล่าว 
ลกัษณะเย่ียงน่ีถือวา่เป็นการฝ่าฝืน ดงัด ารัสของพระองค์ท่ีวา่ 

وا ََّّ﴿ تِمُّ
َ
َج َََّّوأ َرةَََّّٱۡل  ِهَََّّوٱل ُعم   [  725: ابلقرة] ﴾َّلِِل 

ความวา่ “และพวกเจ้าจงท าให้สมบรูณ์ซึ่งการท าหจัญ์ และการ
ท าอมุเราะฮฺเพ่ืออลัลอฮฺเถิด” ( อลั-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 196 )   

 
ชยัคฺ อบัดลุอะซีซ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้ถูกถามเก่ียวกับ

การมอบหมายให้ท าแทนแก่ผู้ ป่วย สตรีท่ีไม่สามารถขว้างเสา
หิน ดงัเช่น หญิงมีครรภ์ คนอ้วน คนอ่อนแอ ท่านจึงตอบว่า “ 
อนุญาตให้ผู้ อ่ืนท าแทนได้ “ ( ฟะตาวา อลั-หจัญ์และอุมเราะฮฺ 
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หน้า 111-112 ) ส่วนสตรีท่ีแข็งแรงสามารถท าด้วยตวัเองได้ 
นางต้องขว้างเสาหินด้วยตัวเอง และผู้ ใดไม่สามารถขว้างใน
ตอนกลางวนัได้ก็ให้ขว้างในตอนกลางคืน. 

 
ประการที่เก้า : มีบางสว่นจากผู้ประกอบพิธีหจัญ์ เม่ือ

ต้องการตดัผม ก็ตดัเพียงไม่ก่ีเส้น หรือตดัข้างหนึ่งแล้วเว้นไว้อีก
ข้าง และท่ีถกูต้องท่ีจ าเป็น ( วาญิบ ) ส าหรับผู้ประกอบพิธีหจัญ์ 
คือ ส าหรับผู้ ชายเขาจะต้องโกนทัง้ศีรษะหรือไม่ก็ตดัให้สัน้ทัง้
ศีรษะ ส่วนผู้หญิงก็ให้ขลิบผมเปียของนางปริมาณเท่ากบัข้อนิว้
มือด้านบนสดุเพียงเทา่นัน้ . 
  และท่ีดีท่ีสุดส าหรับผู้ ชาย คือ ให้โกนหรือตัดโดยเร่ิม
จากด้านขวาของศีรษะ 

 
ประการที่สิบ :  มีบางส่วนจากผู้ประกอบพิธีหัจญ์ 

เม่ือถอดชดุอิหฺรอมครัง้แรก จากนัน้ก็ได้โกนเคราหรือขลิบให้สัน้ 
ชัยคฺนาศิรุดดีน อัล-อัลบานีย์ กล่าวในเร่ืองนีว้่า “การฝ่าฝืน
ลักษณะนีน้ับเป็นท่ีแพร่หลายในบรรดามุสลิมยุคปัจจุบนั อัน
เน่ืองจากบรรดาผู้ ปฏิเสธศรัทธา (กุฟฟาร) ส่วนใหญ่แล้วมี
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อ านาจเหนือประเทศมุสลิม และน าเอาพฤติกรรมนีเ้ ข้าสู่
ประเทศดังกล่าว ในขณะท่ีบรรดามุสลิมเองก็หลับหูหลับตา
ปฏิบัติตามพวกเขาด้วย ทัง้ ท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัย ฮิ
วะสลัลมั ได้ก าชบัห้ามปรามเร่ืองดงักล่าว ดงัหะดีษของท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْ فُ الت خَ »  وَ  َب ا ت وَ ا الشَّ وْ فُ ، احْ  نْيَ كت ْشت مُ وا ال
ْ
ابلخا ي برقم ]« َح ا اللِ وْ فُ وَ أ

  [962، ومسلم برقم 6129
ความว่า : พวกท่านจงท าให้แตกตา่งจากบรรดาผู้ตัง้ภาคี พวก
ทา่นจงขลิบหนวดและเลีย้งเคราเถิด" (เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์ หน้า 
1148 หะดีษเลขท่ี 5892, เศาะฮีหฺมสุลิม หน้า 129 หะดีษเลขท่ี 
259) 

และในพฤติกรรมอันน่าต าหนินีแ้ฝงไปด้วยการฝ่าฝืน
อีกหลายประการ ดงัตอ่ไปนี ้

หนึ่ง : เป็นการฝ่าฝืนต่อค าสัง่อนัชดัเจนของท่านเราะ
สลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ในค าสัง่ท่ีก าชบัให้เลีย้งเครา 

สอง : เป็นการเลียนแบบตอ่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา 
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สาม : ดดัแปลงการสรรค์สร้างของอลัลอฮฺ ซึ่งนบัได้ว่า
เป็นการปฏิบตัิตามชยัฏอน ( มารร้าย ) ดงัค าด ารัสของอลัลอฮฺ 
ตะอาลา ท่ีวา่  

َََُّّوٓأَلُمَرن ُهم ََّّ﴿ ِ ِهَََّّخل قَََّّن َّفَلَُيَغي   [  772:  النساء] ﴾َّٱلِل 

ความวา่ “( ชยัฏอนได้กลา่วว่า) และแน่นอนยิ่งข้าพระองค์จะใช้
พวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็จะเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรง
สร้าง” ( อนั-นิสาอ์ อายะฮฺท่ี 119 ) 

 
ส่ี : เป็นการเลียนแบบผู้หญิง แท้จริงท่านเราะสลูลุลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สาปแช่งผู้ ท่ี มีพฤติกรรม
ดงักลา่ว . 

และสิ่งท่ีผู้ เคร่งครัดเร่ืองศาสนาได้เห็นประจักษ์ ก็คือ 
การท่ีผู้ประกอบพิธีหจัญ์จ านวนมากเลีย้งเคราอนัเน่ืองจากต้อง
ครองชุดอิหฺรอม แต่เม่ือถึงเวลาต้องเปลือ้งชุด แทนท่ีจะโกน
ศรีษะตามท่ีท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมัได้
ก าชบัไว้ พวกเขากลบัโกนเคราซึ่งท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ได้ก าชบัให้ปล่อยไว้ ดงันัน้ “อินนา ลิลลาฮฺ วะอิน
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นา อิลัยฮิ รอญิอูน” (ค ากล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺ เม่ือเกิดการ
สญูเสีย)  

 
ขอจากอัลลอฮฺ ให้พระองค์ทรงตอบรับหัจญ์ของมวลมุสลิม 
รวมทัง้การงานของพวกเขา และให้พระองค์โปรดอนมุตัิแก่พวก
เขาในทกุๆ ความดีงามด้วยเทอญ. 

 
 واحلمد هلل  ب العاملني ، 

 .وصىل اهلل وسلم َع نبينا حممد وَع آهل وصحبه أمجعني 


