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มีกอตตางๆ 
 

มีกอต คือ สถานที่ และชวงเวลาของการทําอิบาดะฮฺ 
 
วิทยปญญาของการกําหนดมีกอตตางๆ 
 เนื่องดวยบัยตุลลอฮฺเปนสิ่งที่ยิ่งใหญและมีเกียรติ อัลลอฮฺตะอาลาจึงใหรายลอมดวยปราการนั่นคือมักกะฮฺ 
และใหมีเขตปลอดภัยพิเศษนั่นคือเขตหะร็อม และใหเขตหะร็อมนั้นมีเขตซึ่งผูที่ประสงคจะเดินทางไปประกอบพิธี
หัจญหรืออุมเราะฮฺไมสามารถล้ําผานเขาไปไดนอกเสียจากดวยสภาพที่ครองอิหฺรอม เพื่อแสดงออกถึงความยิง่ใหญ
ของอัลลอฮฺตะอาลา และบัยตุลลอฮฺ 
 
ประเภทของมีกอต 
มีกอตมี ๒ ประเภท คือ : 
1.มีกอตชวงเวลา : นั่นคือเดือนแหงหัจญ : เชาวาล ซุลเกาะดะฮฺ และซุลหิจญะฮฺ 
 เวลาเริ่มตนของหัจญ คือ ต้ังแตเดือนเชาวาล และเวลาสิ้นสุดของการเริ่มเนียตครองอิหฺรอมคือกอนเวลา
ฟจญรฺในคืนกอนวันนะหรฺ (วันที่ ๑๐ ซุลหิจญะฮฺ) 
 
๒.มีกอตที่เปนสถานที่ : นั่นคือ สถานที่ซึ่งผูที่ประสงคจะประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺเร่ิมต้ังเจตนาครองอิหฺรอม 
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 หางจากเมอืงมกั
กะฮฺ ๑๘๖ ก.ม. โดยประมาณ ซึ่งในปจจุบันนี้ผูคนจะเริ่มเนียตครองอิหฺรอมจากรอบิฆซึ่งอยูทางทิศตะวนัตกของอลั-
ุหฺฟะฮฺ 
 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 



 3

 สวนผูที่มีบานเรือนอยูในเขตมีกอตเหลานี้ก็ใหเร่ิมเนียตครองอิหฺรอมจากจุดที่ตนอาศัยอยู 
 จากทานอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา : 

 ،جحفَةَـال    الشامِ     وِلأَهلِ     ، احلُلَيفَةِ    ذَا    املَِدينةِ     ِلأَهلِ    قَّت و   صلى اهللا عليه وسلم      اللَّهِ    رسولَ    أَنَّ  
 ِرغَي   ِمن   علَيِهن   أَتى    ـمنولِ    ن، هـلَ   هنفَ   ، يلَملَم   الْيمنِ    وِلأَهلِ     ، املَناِزلِ      قَرنَ    نجدٍ   وِلأَهلِ   

 حتى   وكَذاك      أَهِلِه،     ِمن   فَمهلُّه   نـهن دو    كَانَ    منفَ   ، عمرةَ والْ     احلَج    يِريد    كَانَ    منــلِ   ، نأَهِلهِ  
 »هاِمن يـِهلُّونَ مكَّةَ أَهلُ

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 
 ผูที่ประสงคจะประกอบพิธีหัจญจากมักกะฮฺนั้นตามสุนนะฮฺแลวใหเร่ิมเนียตครองอิหฺรอมจากมักกะฮฺ แตถา
จะเริ่มเนียตจากนอกเขตหะร็อมก็ถือวาใชได สวนชาวมักกะฮฺที่ประสงคจะประกอบพิธีอุมเราะฮฺนั้นใหออกไปเร่ิม
เนียตครองอิหฺรอมนอกเขตหะร็อม เชน ที่มัสยิดอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ซึ่งตั้งอยูที่ตันอีม หรือจะเปนที่อัล-
ญิอิรฺรอนะฮฺ ตามแตจะสะดวก ถาหากเจตนาเริ่มครองอิหฺรอมในเขตหะร็อมโดยที่รูถึงหุกม ก็ถือวาการครองอิหฺรอม
ของเขาใชไดแตจะเปนบาป และจําเปนที่เขาจะตองทําการเตาบะฮฺขออภัยโทษตออัลลอฮฺตะอาลา 
 
หุกมการล้ําเขตมีกอตโดยที่ยังไมไดเนียตครองอิหฺรอม 
 ๑.ไมอนุญาตใหผูที่ประสงคจะประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺลํ้าผานมีกอตในสภาพที่ยังไมไดเนียตครองอิ
หฺรอม ผูใดล้ําผานโดยมิไดครองอิหฺรอมจําเปนที่เขาตองยอนกลับไปยังมีกอตและทําการเนียตครองอิหฺรอมจากทีน่ัน่ 
ถาหากเขาเจตนาไมยอนกลับไปแตเร่ิมครองอิหฺรอมจากจุดที่ตนอยู โดยที่เขารูถึงหุกมของการกระทําของเขา เชนนี้
ถือวาเปนบาป แตหัจญและอุมเราะฮฺของเขาถือวาใชได และถาหากเขาทําการเนียตครองอิหฺรอมกอนถึงมีกอตก็ถือ
วาใชไดแตเปนมักรูฮฺ 
 ๒.ผูที่ลํ้าผานมีกอตโดยที่เขาไมไดประสงคจะประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺ แตเมื่อผานไปแลวเกิด
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  

 السراِويلَ،       فَلْيلْبسِ   اإلزار       يـِجدِ   لَـم   من « :   فقال    بعرفاتٍ     صلى اهللا عليه وسلم      النيب    خطبنا 
نمو ـِجِد لَـمِن يلَيعِس النلْبِن فَلْيعليه متفق. »اخلُفَّي 

ความวา : ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวคุฏบะฮฺใหเราฟง ณ ทุงอะ
เราะฟะฮฺ และกลาววา “ผูใดไมมีผาก็ใหเขาสวมกางเกงได และผูใดที่ไมมีรองเทาแตะ
ก็ใหเขาสวมใสรองเทาคุฟได” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : ๑๘๔๓ และมุสลิม : ๑๑๗๘) 

 
 
 
 


