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มีกอตตางๆ
มีกอต คือ สถานที่ และชวงเวลาของการทําอิบาดะฮฺ
วิทยปญญาของการกําหนดมีกอตตางๆ
เนื่องดวยบัยตุลลอฮฺเปนสิ่งที่ยิ่งใหญและมีเกียรติ อัลลอฮฺตะอาลาจึงใหรายลอมดวยปราการนั่นคือมักกะฮฺ
และใหมีเขตปลอดภัยพิเศษนั่นคือเขตหะร็อม และใหเขตหะร็อมนั้นมีเขตซึ่งผูที่ประสงคจะเดินทางไปประกอบพิธี
หัจญหรืออุมเราะฮฺไมสามารถล้ําผานเขาไปไดนอกเสียจากดวยสภาพที่ครองอิหฺรอม เพื่อแสดงออกถึงความยิง่ ใหญ
ของอัลลอฮฺตะอาลา และบัยตุลลอฮฺ
ประเภทของมีกอต
มีกอตมี ๒ ประเภท คือ :
1.มีกอตชวงเวลา : นั่นคือเดือนแหงหัจญ : เชาวาล ซุลเกาะดะฮฺ และซุลหิจญะฮฺ
เวลาเริ่มตนของหัจญ คือ ตั้งแตเดือนเชาวาล และเวลาสิ้นสุดของการเริ่มเนียตครองอิหฺรอมคือกอนเวลา
ฟจญรฺในคืนกอนวันนะหรฺ (วันที่ ๑๐ ซุลหิจญะฮฺ)
๒.มีกอตที่เปนสถานที่ : นั่นคือ สถานที่ซึ่งผูที่ประสงคจะประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺเริ่มตั้งเจตนาครองอิหฺรอม
ซึ่งมีอยู ๕ จุดดวยกัน
๒.๑ ซุลหุลัยฟะฮฺ : คือมีกอตของชาวเมืองมะดีนะฮฺและผูที่เดินทางผานมะดีนะฮฺ อยูหางจากมักกะฮฺ
๔๒๐ ก.ม. โดยประมาณ ถือวาเปนมีกอตที่อยูหางจากมักกะฮฺมากที่สุด และมีอีกชื่อหนึ่งวา "วาดิลอะกีก" มัสยิด ณ
ตรงนั้นไดชื่อวามัสยิดชะญะเราะฮฺ (ตนไม) ซุลหุลัยฟะฮฺอยูทางตอนใตของมะดีนะฮฺ ระยะหางระหวางที่นี่กับ
มัสยิดนบีคือ ๑๓ ก.ม. สงเสริมใหทําการละหมาด ณ สถานที่แหงนี้
๒.๒ อัล-ุหฺฟะฮฺ : คือมีกอตของชาวเมืองชาม ชาวตุรกี ชาวอิยิปต ชาวมัฆริบ ตลอดจนผูที่ผาน
แนวขนานของจุดนี้ หรือเดินทางผานมีกอตนี้ อัล-ุหฺฟะฮฺเปนหมูบานใกลสถานที่ซึ่งเรียกวารอบิฆฺ หางจากเมืองมัก
กะฮฺ ๑๘๖ ก.ม. โดยประมาณ ซึ่งในปจจุบันนี้ผูคนจะเริ่มเนียตครองอิหฺรอมจากรอบิฆซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของอัลุหฺฟะฮฺ
๒.๓ ยะลัมลัม : คือมีกอตของชาวเยเมน และผูที่ผานแนวขนานของจุดนี้ หรือเดินทางผานมาทางมีกอตนี้
ยะลัมลัมนั้นเปนทุงซึ่งหางจากมักกะฮฺ ๑๒๐ ก.ม. โดยประมาณ ณ ปจจุบันนี้เรียกกันวา (อัส-สะอฺดิยะฮฺ)
๒.๔ ก็อรฺนุลมะนาซิล : คือมีกอตของชาวนัจดฺ และฏออิฟ และผูที่ผานแนวขนานของจุดนี้ หรือเดิน
ทางผานมีกอตนี้ ในปจจุบันนี้รูจักกันในนาม (อัสสัยลฺ อัลกะบีรฺ) ระยะหางระหวางที่นี่กับมักกะฮฺคือ ๗๕ ก.ม.
โดยประมาณ ซึ่งทุงมะหฺร็อมคือสวนที่อยูเหนือสุดของก็อรฺนุลมะนาซิล
๒.๕ ซาตะอิรฺก : คือมีกอตของชาวอิรักและผูที่เดินทางผานแนวขนานของจุดนี้ หรือผานมีกอตนี้ มี
ลักษณะเปนทุง เรียกอีกชื่อหนึ่งวา อัล-เฎาะรีบะฮฺ หางจากมักกะฮฺ ๑๐๐ ก.ม. โดยประมาณ
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สวนผูที่มีบานเรือนอยูในเขตมีกอตเหลานี้ก็ใหเริ่มเนียตครองอิหฺรอมจากจุดที่ตนอาศัยอยู
จากทานอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา :
،ﺤ ﹶﻔ ﹶﺔ
 ﺎ ِﻡ ﺍﻟـﺠﻫ ِﻞ ﺍﻟﺸ ﻭِﻟﹶﺄ ،ﻴ ﹶﻔ ِﺔ ﻨ ِﺔ ﺫﹶﺍ ﺍﳊﹸ ﹶﻠﻫ ِﻞ ﺍ ﹶﳌﺪِﻳ ﺖ ِﻟﹶﺄ
 ﻭ ﱠﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺭﺳ ﹶﺃ ﱠﻥ
 ﻧ ﻫ ِﻞ ﻭ ِﻟﹶﺄ
ﻴ ِﺮ ﻦ ﹶﻏ ﻦ ِﻣ ﻴ ِﻬ ﻋ ﹶﻠ ﻰﻦ ﹶﺃﺗ ﻤ ﻭ ِﻟـ ،ﻬﻦ ﻦ ﹶﻟـ ﻬ  ﹶﻓ، ﻢ ﻤ ﹶﻠ ﻳ ﹶﻠ ﻤ ِﻦ ﻴﻫ ِﻞ ﺍ ﹾﻟ ﻭِﻟﹶﺄ ، ﺎ ِﺯ ِﻝﺮ ﹶﻥ ﺍ ﹶﳌﻨ ﺠ ٍﺪ ﹶﻗ
ﻰﺣﺘ ﻙ ﻭﻛﹶﺬﺍ ،ِﻫ ِﻠﻪ ﻦ ﹶﺃ  ِﻣﻬﱡﻠﻪ ﻦ ﹶﻓﻤ ﻬ ـﻭﻧﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺩ ﻤ  ﹶﻓ،ﺮ ﹶﺓ ﻤ ﺍ ﹾﻟﻌﺞ ﻭ
ﳊ
ﺪ ﺍ ﹶ ﻳﺮِﻳ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻤ  ِﻟــ،ﻦ ﻫ ِﻠ ِﻬ ﹶﺃ

«ﺎﻨﻬ ـ ِﻬﻠﱡﻮ ﹶﻥ ِﻣﻣ ﱠﻜ ﹶﺔ ﻳ ﻫﻞﹸ ﹶﺃ
ความวา : “ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกําหนดใหซุลหุลัยฟะฮฺเปนมี
กอตของชาวมะดีนะฮฺ และใหอัล-ุหฺฟะฮฺเปนมีกอตของชาวเมืองชาม ใหก็อรฺนุลมะ
นาซิลเปนมีกอตของชาวนัจด และยะลัมลัมเปนมีกอตของชาวเยเมน มีกอตเหลานี้
สําหรับชาวเมืองนั้นๆ และสําหรับผูที่ไมใชชาวเมืองนั้นๆแตเดินทางผาน ทั้งหมดนี้
สําหรับผูที่ประสงคจะประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺ สวนผูที่อยูเลยมีกอตเหลานี้เขา
มาแลวก็ใหเริ่มครองอิหฺรอมจากที่ที่เขาอยู ชาวมักกะฮฺก็เชนเดียวกัน ใหเริ่มครองอิหฺ
รอมจากมักกะฮฺ“ (บันทึกโดย อัลบุคอรีย : ๑๕๒๖ และมุสลิม : ๑๑๘๑)

วิธีการเริ่มครองอิหฺรอมสําหรับผูที่พํานักอยูในอาณาเขตมีกอตทั้งหา
ผูที่ประสงคจะประกอบพิธีหัจญจากมักกะฮฺนั้นตามสุนนะฮฺแลวใหเริ่มเนียตครองอิหฺรอมจากมักกะฮฺ แตถา
จะเริ่มเนียตจากนอกเขตหะร็อมก็ถือวาใชได สวนชาวมักกะฮฺที่ประสงคจะประกอบพิธีอุมเราะฮฺนั้นใหออกไปเริ่ม
เนียตครองอิหฺรอมนอกเขตหะร็อม เชน ที่มัสยิดอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ซึ่งตั้งอยูที่ตันอีม หรือจะเปนที่อัลญิอิรฺรอนะฮฺ ตามแตจะสะดวก ถาหากเจตนาเริ่มครองอิหฺรอมในเขตหะร็อมโดยที่รูถึงหุกม ก็ถือวาการครองอิหฺรอม
ของเขาใชไดแตจะเปนบาป และจําเปนที่เขาจะตองทําการเตาบะฮฺขออภัยโทษตออัลลอฮฺตะอาลา
หุกมการล้ําเขตมีกอตโดยที่ยังไมไดเนียตครองอิหฺรอม
๑.ไมอนุญาตใหผูที่ประสงคจะประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺล้ําผานมีกอตในสภาพที่ยังไมไดเนียตครองอิ
หฺรอม ผูใดล้ําผานโดยมิไดครองอิหฺรอมจําเปนที่เขาตองยอนกลับไปยังมีกอตและทําการเนียตครองอิหฺรอมจากทีน่ นั่
ถาหากเขาเจตนาไมยอนกลับไปแตเริ่มครองอิหฺรอมจากจุดที่ตนอยู โดยที่เขารูถึงหุกมของการกระทําของเขา เชนนี้
ถือวาเปนบาป แตหัจญและอุมเราะฮฺของเขาถือวาใชได และถาหากเขาทําการเนียตครองอิหฺรอมกอนถึงมีกอตก็ถือ
วาใชไดแตเปนมักรูฮฺ
๒.ผูที่ ล้ํา ผ า นมีกอตโดยที่ เขาไม ไดป ระสงค จะประกอบพิธีหั จญห รืออุ ม เราะฮฺ แตเ มื่อผานไปแล ว เกิ ด
ความคิดอยากจะประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺก็ใหเขาเนียตครองอิหฺรอมจากจุดที่เขาอยู นอกจากวาตองการ
ประกอบพิธีอุมเราะฮฺเพียงอยางเดียว กรณีนี้ถาหากวาเขาอยูในเขตหะร็อมก็ใหออกไปนอกเขต แตถาอยูนอกเขต
หะร็อมอยูแลวก็ใหเนียตครองอิหฺรอมจากจุดที่เขาอยูได
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ชาวมักกะฮฺสามารถเนียตครองอิหฺรอมแบบอิฟรอด (หัจญอยางเดียว) หรือกิรอน (หัจญพรอมอุมเราะฮฺ)
จากมักกะฮฺไดเลย แตถาพวกเขาประสงคจะประกอบพิธีอุมเราะฮฺอยางเดียว หรืออุมเราะฮฺตอหัจญ (ตะมัตตุอฺ)
จะตองออกไปเริ่มครองอิหฺรอมจากนอกเขตหะร็อม เชนตันอีม หรืออัล-ญะอัรฺรอนะฮฺ เปนตน
วิธีการเนียตครองอิหฺรอมบนเครื่องบิน
ผูที่เดินทางไปประกอบพิธีหัจญ อุมเราะฮฺ หรือหัจญพรอมอุมเราะฮฺโดยเครื่องบินก็ใหเขาเนียตเริ่มครองอิหฺ
รอมบนเครื่องบินเมื่อเครื่องผานแนวขนานของมีกอตใดมีกอตหนึ่งตามที่กลาวมา โดยใหเขาสวมชุดอิหฺรอมแลว
เนียตเริ่มครองอิหฺรอม ถาหากเขาไมมีชุดอิหฺรอมก็ใหเนียตในสภาพที่สวมกางเกงไดและใหเปดศีรษะ เมื่อลงจาก
เครื่องเมื่อไหรก็ใหหาชุดอิหฺรอมมาสวมใส
และไมอนุญาตใหเนียตครองอิหฺรอม ณ สนามบินเมืองญิดดะฮฺ ถาหากกระทําเชนนั้นจําเปนตองกลับไปยัง
มีกอตที่ใกลที่สุดเพื่อเนียตเริ่มครองอิหฺรอม ถาหากไมกลับไปและเจตนาทําการเนียตที่สนามบินหรือในจุดที่เลยมี
กอตมาแลวโดยรูถึงหุกมของการกระทํานั้นก็ถือวาเปนบาป แตพิธีกรรมของเขาถือวาใชได
จากทานอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา
،ﺍﻭِﻳﻞﹶﺴﺮ
 ﺲ ﺍﻟ
ِ ﺒﻴ ﹾﻠﺭ ﹶﻓ ﹾﻠ ﺍﺠ ِﺪ ﺍﻹﺯ
ِ ـﻢ ﻳ ﻦ ﻟﹶـ ﻣ » :ﺕ ﻓﻘﺎﻝ
ٍ ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺮﻓﺎ
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.«ﻴ ِﻦ ﺲ ﺍﳋﹸ ﱠﻔ
ِ ﺒﻴ ﹾﻠﻴ ِﻦ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻌ ﹶﻠ ﻨﺠ ِﺪ ﺍﻟ
ِ ـﻢ ﻳ ﻦ ﻟﹶـ ﻣ ﻭ
ความวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวคุฏบะฮฺใหเราฟง ณ ทุงอะ
เราะฟะฮฺ และกลาววา “ผูใดไมมีผาก็ใหเขาสวมกางเกงได และผูใดที่ไมมีรองเทาแตะ
ก็ใหเขาสวมใสรองเทาคุฟได” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : ๑๘๔๓ และมุสลิม : ๑๑๗๘)
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