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โอวาทอะมีรุลหัจญสําหรับหุจญาจญ 
 ในวันทีเ่จ็ดซุลหิจญะฮฺ ฮ.ศ.1428 

 
 

َّإن َحمدـْال ِ ْ ُنحمده هللاِ َ ُْ ُونستعينُه ََ ْ َِ َ ُونستغفره َْ َُ ِْ ْ َ ُونتوب  َ ْ َُ َ 
ِإليه ْ َ ُونعوذ  ِ ْ ُ ْمن ِباهللاِ ََ ِرشور ِ ْ ُ ِأنفـسنَا ُ ُ ْ ْومـن  َ ِسـيئات َِ َ ِّ َ 

ِأعاملنَا َ ْ ْمن ,َ ِهيده َ ِ ْ َفال اهللاُ َ َّمضل َ ِ ُله ُ ْومن ,َ ْيضلل ََ ِ ْ َفـال ُ َ 
ــادي َه ِ ــه َ ُل ُوأشــهد.  َ َ َْ ْأن َ ــه َال َ َإل ٰ َّإال ِ ــده اهللاُ ِ ُوح ْ  َال ََ
َرشيك ْ ِ ُله َ ُوأشهد  ,َ َ َْ َّأن َ َحم َ ًمداُ ُعبده َّ ُْ ُورسوله َ ْ َُ ُ َّاللهم .َ ُ ّٰ 
ِّصل ْوسـلم َ َِّ ْوبـارك َ ِ َ ا َعـىل َ ِّنبينـَ ِ ٍحممـد َ َّ َ َوعـىل  ُ   ِآلـه َ

ِوصحبه ْ َ   :, أما بعدَ
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เหลาหุจญาจญผูเปนอาคันตุกะแหงอัลลอฮฺที่รักทุกทาน .. 
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 .اهللا أكرب, اهللا أكرب, اهللا أكرب

 . إله إال اهللا هو اهللا أكرب, اهللا أكرب وهللا احلمدال
อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขณะนี้เราไดอยูในวันที่เจ็ดของเดือนซุล

หิจญะฮฺ 1428 ณ มหานครมักกะฮฺ อัล-มุกัรรอมะฮฺ ในฐานะแขก
ของอัลลอฮฺผูมีเกียรติพรอมๆ กับพ่ีนองเปนลานๆ คนจากทั่วทุกมุม
โลกซึ่งลวนเปนอาคันตุกะของอัลลอฮฺผูทรงเมตตาทั้งสิ้น ตางคนตาง
เตรียมพรอมเพ่ือเขาสูการบําเพ็ญหัจญในวันรุงขึ้น วันที่แปด 
ซุลหิจญะฮฺ อินชาอัลลอฮฺ 

ในวันที่เจ็ดเยี่ยงนี้ ครั้งที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ทําพิธีหัจญวะดาอฺน้ัน ทานรอซูลเคยใหเทศนาที่อุละมาอ
สวนใหญถือวาเปนหน่ึงในชุดคุฏบะฮฺหัจญของทาน แตอุละมาอ
มัซฮับหันบะลีถือวาเปนเพียงโอวาทและคําตักเตือนปกติของทาน
เทานั้น 

เทศนาของทานในวันที่เจ็ดนั้น ประกอบดวยคําชี้แจงที่ทาน
ไดสอนประชาชาติของทานเกี่ยวกับวิธีการทําหัจญและการ
เตรียมพรอมสําหรับวันที่แปดที่เรียกวา วันตัรวิยะฮฺ ในวันรุงขึ้น 
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ดวยเหตุน้ี ขาพเจาจึงใครอยากจะใหโอวาทที่ประกอบดวย
คําชี้แจงและคําตักเตือนแกตัวขาพเจาเองและบรรดาหุจญาจญที่รัก
ทุกทาน เกี่ยวกับซุนนะฮฺหรือแนวทางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ  
อะลัยฮิ วะสัลลัม ในการประกอบพิธีหัจญ รวมทั้งจะกลาวถึงเนื้อหา
สาระคุฏบะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทั้งสี่ครั้ง
ตลอดการทําหัจญของทาน น่ันคือ คุฏบะฮฺในวันที่เจ็ด วันที่เกา วันที่
สิบ และวันที่สิบสอง โดยจะอาศัยความเห็นของอุละมาอควบคูกันไป
ในการอธิบาย โดยเฉพาะจากอุละมาอในสังกัดมัซฮับชาฟอีย 

ดวยความหวังอยางยิ่งวาอัลลอฮฺจะประทานเตาฟกแกทุก
ทานใหไดรับ หัจญ มับรูร 

لل«  وسعيا ّٰا  , ا ر و مرب حجا  جعله  ا ًهم  َ ً َ َّْ َ ْ ْ َ ُ َ ُْ ْ ُ
ًمشكورا, وذنبا مغفورا, وعمال متقبال ًَّ َ َ ْ ً َ َْ َ ُّ َ ً َّ ً َُ ْ ْ ُ َْ« 

พี่นองหุจญาจญที่รักทุกทาน .. 
วันพรุงนี้คือวันตัรวิยะฮฺ เปนวันที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ  

อะลัยฮิ วะสัลลัม พรอมกับเหลาเศาะหาบะฮฺของทาน เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุม เริ่มเคลื่อนยายออกไปยังมินาดวยการครองอิหฺรอมและเนียต
เจตนาทําหัจญ  

ในวันตัรวิยะฮฺ ไมมีเศาะหาบะฮฺคนใดที่ตองการทําหัจญคาง
อยูในมักกะฮฺเลยแมแตคนเดียวหรือมีเจตนาไมยอมออกไปยังมินา  
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อิมามมัซฮับตางๆ รวมทั้งอิมามอัช-ชาฟอียและอุละมาอในมัซฮับใน
ชาฟอียเอง ถือวาเปนซุนนะฮฺใหผูนํากลุมพาหุจญาจญของตนออกไป
ยังมินา ในชวงเวลาระหวางหลังจากละหมาดศุบหจนกระทั่งตะวัน
คลอย 

อุละมาอบางสวนเห็นวาเปนการมักรูฮฺที่ผูทําหัจญจะคางอยูที่
มักกะฮฺในวันตัรวิยะฮฺจนกระทั่งตะวันตกดินหากปราศจากเหตุจําเปน  

อิมาม อัน-นะวะวีย เห็นวาการไมไปมินาในวันตัรวิยะฮฺ หรือ
การมุงไปยังทุงอะเราะฟะฮฺเลยในวันตัรวิยะฮฺ เปนการกระทําที่ไมดี
เพราะขัดกับแนวทางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ในขณะที่อิมาม มาลิก เห็นวา การกระทํานั้นเปนมักรูฮฺ 

ที่มินา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดละหมาด
ซุฮรพรอมญะมาอะฮฺในเวลาดวยการยอ(ก็อศร)แตไมรวม(ญัมอฺ)
กับอัศร ทานละหมาดอัศร มัฆริบ อิชาอ และศุบห ที่มินาในเวลาของ
ละหมาดแตละครั้งพรอมญะมาอะฮฺ โดยการยอแตไมรวม(เฉพาะ
ละหมาดที่ยอได) และทานพักคางคืนที่น่ัน 

นอกจากทานจะทําตัวอยางดวยการพาเศาะหาบะฮฺออกไป
ยังมินาในวันตัรวิยะฮฺแลว ทานยังไดสั่งดวยวจนะของทานอีกวา 
"ผูใดที่สามารถละหมาดซุฮรที่มินาในวันตัรวิยะฮฺได เขาก็จง
ทํา"  
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เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงใครเชิญชวนพี่นองทั้งชายและหญิงผู
เปนแขกของอัลลอฮฺทุกทาน มารวมกันสนองคําสั่งของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และปฏิบัติตามแนวทางของทาน ซ่ึง
เปนแนวทางที่อิมาม อัช-ชาฟอีย เองก็ไดทําตามในการประกอบพิธี
หัจญ และยังไดสั่งใหผูติดตามในมัซฮับของทานใหปฏิบัติตาม
แนวทางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม อยางสุด
ความสามารถในการประกอบพิธีหัจญ และน่ีเปนสิ่งที่หุจญาจญ
ทั้งหลายในมัซฮับตางๆ จากทั่วโลกปฏิบัติกันในวันตัรวิยะฮฺ 
 
ฎยูฟุรเราะหมาน (แขกของอัลลอฮฺ) ผูทรงเกียรติทุกทาน .. 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดคางคืนที่มินาใน
คืนของวันที่เกา(วันที่แปดค่ําลง) ทานไดละหมาดศุบหที่มินาในเชา
วันที่เกา หรือวันอะเราะฟะฮฺน่ันเอง หลังละหมาดทานนั่งพักครูหน่ึง
จนกระทั่งตะวันขึ้น แลวทานก็สั่งใหกางเตนท ณ ที่ซ่ึงเรียกวา นะมิ
เราะฮฺ ซ่ึงอยูติดกับทุงอะเราะฟะฮฺ แลวทานก็เดินทางออกจากมินา
ไปยังที่ตั้งของเตนทน้ัน ทานพักอยูในเตนทที่นะมิเราะฮฺจนกระทั่ง
ตะวันคลอย จากนั้นก็ขี่อูฐที่ชื่อ อัล-ก็อศวาอ ของทานไปยังกลาง  
วาดีย อุเราะนะฮฺ ซ่ึงอยูบริเวณชายขอบของทุงอะเราะฟะฮฺ 

ระหวางเดินทางจากมินาสูอะเราะฟะฮฺน้ัน เศาะหาบะฮฺ
บางสวนก็กลาวตักบีร อีกบางสวนก็กลาวตัลบิยะฮฺ ในขณะที่ทานนบี 
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ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ไมไดปฏิเสธการกลาวทั้งสองประการ
น้ันแตอยางใด  

ขอควรจําประการหนึ่งก็คือ นะมิเราะฮฺ และ อุเราะนะฮฺ ไมใช
สวนหนึ่งของอะเราะฟะฮฺ ดังน้ันจึงไมถูกตองที่จะวุกูฟ ณ ที่ทั้งสองนี้  

มัสยิด อิบรอฮีม (มัสยิดนะมิเราะฮฺ) ที่อะเราะฟะฮฺในปจจุบัน
น้ี สวนหนาถือวาเปนเขตอุเราะนะฮฺซ่ึงถือวาไมถูกตองถาจะวุกูฟใน
บริเวณน้ัน แตสวนหลังของมัสยิดถือวาอยูในเขตอะเราะฟะฮฺซ่ึง
สามารถใชเปนที่วุกูฟได .. วัลลอฮฺ อะอฺลัม 

 
คุฏบะฮฺและละหมาดในวันอะเราะฟะฮฺ 

ณ บริเวณอุเราะนะฮฺน่ีเอง ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวคุฏบะฮฺแกผูรวมพิธีหัจญทุกคน โดยไดกลาวเนนใน
คุฏบะฮฺน้ันถึงประเด็นสําคัญหกประการ น่ันคือ  

1. แทจริงแลว เลือดเน้ือ ทรัพยสมบัติ และเกียรติของผู
ศรัทธา เปนสิ่งตองหามจากการละเมิดลวงล้ําอยาง
อธรรมโดยเด็ดขาด 

2. การกระทําเยี่ยงญาฮิลียะฮฺ (ที่ ไม มีรากฐานใน
อิสลาม) ลวนถูกปฏิเสธจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม  

3. ริบา (ดอกเบี้ย) ถือวาเปนญาฮิลียะฮฺที่อิสลามปฏิเสธ 
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4. ทานสั่งเสียใหทําดีกับสตรี ใหสิทธิตางๆ รวมทั้งสิ่งดี
งามตางๆ ในอิสลามแกพวกนาง ใหยําเกรงตอ 
อัลลอฮฺ ทั้งชายและหญิงตองรวมกันรักษาเกียรติ
ของสตรีเพศ 

5. มรดกของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ที่เหลือฝากไวแกประชาชาติของทาน ผูใดที่ยึดม่ัน
กับมรดกนี้เขาก็จะไดพบกันสันติสุขและไมมีวันหลง
ทาง มรดกนั้นก็คืออัลกุรอานและซุนนะฮฺ ซ่ึงซุนนะฮฺ
น้ันก็คือตัวอธิบายอัลกุรอานและเปนภาคปฏิบัติ
ของอัลกุรอานนั่นเอง 

6. วาญิบ(จําเปน)ตองเผยแพรคําสอนของอัลลอฮฺ ที่
รับมาจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
แกมวลมนุษย 

หลังจากที่ทานกลาวคุฏบะฮฺเสร็จ บิลาล เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 
ก็อะซานพรอมอิกอมะฮฺ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
นําละหมาดซุฮร จากนั้นก็อิกอมะฮฺอีกครั้งและทานก็นําละหมาดอัศร 
โดยไดยอทั้งสองละหมาดและรวมเปน ญัมอฺ ตักดีม ทานไมไดกลาว
ตัสบีหใดๆ ระหวางสองละหมาดนั้น 

อัน-นะวะวีย กลาววา "ประชาชาติมุสลิมเห็นเปนเอกฉันทวา 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเหลาเศาะหาบะฮฺ 
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เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุม ไดละหมาดซุฮรและอัศรที่อะเราะฟะฮฺดวยการ
ก็อศร(ยอ)และญัมอฺ(ละหมาดรวม) เพียงแตไดขัดแยงกันในประเด็น
เกี่ยวกับสาเหตุเทานั้น บางก็วาเหตุที่ก็อศรและญัมอฺน้ันเปนสวนหนึ่ง
ของพิธีในการบําเพ็ญหัจญ บางก็วาเหตุที่ก็อศรและญัมอฺน้ันเพราะ
ถือวาอยูในการเดินทาง หมายความวา การยอและรวมที่วานี้ใหทํา
เฉพาะผูเดินทาง ไมใชผูที่อาศัยอยูประจําเปนชาวมักกะฮฺ" (ดู ชัรห 
เศาะฮีหฺ มุสลิม ของ อัน-นะวะวีย 8:185) 

อิมาม อัช-ชาฟอียและอุละมาอในมัซฮับชาฟอียกลาววา 
"หุจญาจญที่มาจากนอกมักกะฮฺ เม่ือพวกเขาพักที่มักกะฮฺสี่วัน(ขึ้น
ไป)ใหพวกเขาละหมาดเต็ม(โดยไมยอ) แตเม่ือพวกเขาออกจากมัก
กะฮฺในวันตัรวิยะฮฺ(วันที่แปด)ไปยังมินา โดยมีเจตนาวาจะกลับไปยัง
ถิ่นฐานเดิมหลังจากเสร็จหัจญแลว อนุญาตใหพวกเขาละหมาดยอ 
นับตั้งแตพวกเขาออก(จากมักกะฮฺสูมินา)" (ดู ฮิดายะฮฺ อัส-สาลิก 
 อิลา  อัล -มะซาฮิบ  อัล -อัรบะอะฮฺ  ฟ  อัล -มะนาสิก  ของ  อิบนุ  
ญะมาอะฮฺ 3:978) 

ดวยเหตุน้ี เปนที่ชัดเจนวา ความเห็นของมัซฮับชาฟอียน้ัน
สอดคลองกับแนวทางการทําหัจญของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ  
อะลัยฮิ วะสัลลัม ในการที่ทานละหมาดซุฮรและอัศรดวยการยอและ
รวมในเวลาแรก(ก็อศร วะ ญัมอฺ ตักดีม) ที่อะเราะฟะฮฺ และนี่ก็เปน
ความเห็นของมัซฮับอ่ืนๆ เชนเดียวกัน .. วัลลอฮฺ อะอฺลัม 
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เร่ิมวุกูฟ 

หลังจากละหมาดซุฮรและอัศรเปนที่เรียบรอยแลว ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม รีบขึ้นอูฐเขาไปสูเขตอะเราะฟะฮฺ
เพ่ือวุกูฟ ทานหยุดอูฐขางๆ หินใหญที่เชิงภูเขา ญะบัล เราะหมะฮฺ 
ไมใชบนเขาเชนที่ผูคนสวนใหญเขาใจผิด ทานวุกูฟในขณะที่อยูบน
หลังอูฐ โดยหันไปทางกิบลัต พรอมๆ กับบรรดาเศาะหาบะฮฺของ
ทาน เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุม ดวยการกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺอยาง
มากมายและขอดุอาอพลางยกมือทั้งสองขาง 

เชนนี้แหละคือสภาพของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ในการวุกูฟที่อะเราะฟะฮฺ จนกระทั่งดวงอาทิตยตกดินและ
แสงสีเหลืองบางสวนจางหายลง 

ในจํานวนดุอาอที่ประเสริฐที่สุดซึ่งทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ  
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดอานขณะวุกูฟก็คือ 

ل«  إ ٰال  ِ له َ  , له رشيك  ال  وحده  هللاُ  ا إال  ُه  ُ ُ ْ َ ََ َ َ ْ ِ َ َ ََّ ِ
عىل وهو  الـْحمد,  وله  ٰالـْملك  َ َ ُ َ َ ُ َُ ْ َُ كل يشء ُْ  ٍ ْ َ ِّ ُ

ٌقدير ْ ِ َ«  
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ทานยังไดขอดุอาอดวยถอยคําตางๆ ที่หลากหลายและ
มากมาย เพราะดุอาอที่ดีที่สุดคือดุอาอในวันอะเราะฟะฮฺ ในจํานวน
น้ันก็คือ 

اآلخرة «  ويف   , حسنة لدنيا  ا يف  تنا  آ بنا  ِر ِ َِ َ َ َْ ِ َِ َ ًَّ َ ُّ َ َْ
ِحسنة, وقنا عذاب النار َّ َ ََ َ َ ََ ِ ً َ« 

เหลาอุละมาออิสลามไดกลาววา สนับสนุนใหกลาวตัลบิยะฮฺ 
ซิกิร ดุอาอ ตักบีร ตัสบีห ตะฮฺลีล อานอัลกุรอาน อิสติฆฟาร เตาบะฮฺ
นาศูหา วิงวอนขอใหรอดพนจากไฟนรก ดวยอาการที่เปยมดวย
ความนอบนอม พรอมทั้งร่ําไหขอสรวงสวรรคและปจจัยในชีวิตทั้ง
โลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮฺ ดวยความเชื่อม่ันวาอัลลอฮฺจะทรงตอบ
รับ 

พรอมกันนี้ ใหหลีกเลี่ยงมะอฺศิยัตทั้งหมด ชิริก บิดอะฮฺ และ
มุงกัร หางไกลจากสภาพชุลมุนวุนวาย ตะโกนโหวกเหวก สงเสียงดัง
ในการซิกิรหรือขอดุอาอ นับประสาอะไรกับการพูดเหลวไหลที่อาจจะ
รบกวนตอความสงบและความมุงม่ันในใจของบรรดาหุจญาจญคน
อ่ืนๆ ในการทําอิบาดะฮฺระหวางชวงเวลาแหงการตอบรับน้ี 
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ออกสูมุซดะลิฟะฮฺ 
เม่ือตะวันตกดินและแสงสีเหลืองไดจางหายไปสวนหนึ่ง คือ

เปนที่ชัดเจนวากลางคืนไดยางเขามาแลว ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ก็นําเหลาหุจญาจญทั้งหลายออกจากอะเราะฟะฮฺมุงสู
มุซดะลิฟะฮฺดวยการขี่อูฐ และเดินทางดวยความสงบ พรอมกับกลาว
ซิกิร ดุอาอ ตัลบิยะฮฺ ตักบีร และตะฮฺลีล 

ทานไดสั่งหุจญาจญทั้งหลายวา "โอ ผูคนทั้งหลาย จง
(เดินทางอยาง)สงบเถิด จง(เดินทางอยาง)สงบเถิด"  

เม่ือถึงมุซดะลิฟะฮฺ ทานรีบจัดแจงละหมาดมัฆริบและอิชาอ
ดวยการยอ ทานไมไดละหมาดสุนัตใดและไมไดกลาวตัสบีหระหวาง
ละหมาดทั้งสอง เม่ือละหมาดมัฆริบและอิชาอแลว ทานไดนอนพัก
จนกระทั่งกอนศุบหจึงไดลุกขึ้นจากที่นอน 

น่ีเปนตัวอยางที่ ดีที่สุดในการพักคางคืนที่ มุซดะลิฟะฮฺ 
ถึงแมวาการพักที่มุซดะลิฟะฮฺจนเลยเที่ยงคืนไปเล็กนอยก็ถือวาใชได
สําหรับผูหญิง คนที่ออนแอ และผูที่มีหนาที่ใหบริการหุจญาจญ 
เพ่ือใหพวกเขารีบไปยังมินา 

ตามความเห็นในมัซฮับชาฟอียและหันบะลีย เห็นวาเปนซุน
นะฮฺใหละหมาดมัฆริบและอิชาอเปน ญัมอฺ ตะอคีร (ละหมาดใน
เวลาอิชาอ) ดวยหน่ึงอะซานและสองอิกอมะฮฺ ทางที่ดีใหรีบละหมาด
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ทันทีเม่ือถึงมุซดะลิฟะฮฺ ณ สถานที่ที่เหมาะสมเพื่อใชพักคางคืน 
กอนที่จะจัดสิ่งของตางๆ ยกเวนของบางชิ้นที่จําเปนตองจัดจริงๆ 

ในคืนนั้น สงเสริมใหหุจญาจญกลาวตัลบิยะฮฺและขอดุอาอ
เพียงเล็กนอยเทานั้น เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ไมไดทําตัวอยางในการอิบาดะฮฺอยางยืดเยื้อมากในคืนที่ทานคาง ณ 
มุซดะลิฟะฮฺ 

 
มุงสู อัล-มัชอัร อัล-หะรอม  

วันรุงขึ้น ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ละหมาด
ศุบหเม่ือถึงเวลาดวยอะซานและอิกอมะฮฺ จากนั้นก็ไดขี่อูฐของทาน
มุงจากที่พักคางคืนไปยังสถานที่ซ่ึงเรียกวา อัล-มัชอัร อัล-หะรอม คือ
สถานที่บริเวณภูเขา กุซะฮฺ ระหวางมุซดะลิฟะฮฺและมินา 

ทานหยุด ณ อัล-มัชอัร อัล-หะรอม และหันไปทางกิบลัต
พรอมกับขอดุอาอ ตัลบิยะฮฺ กลาวถอยคําที่แสดงถึงเอกภาพ
ของอัลลอฮฺ จนกระทั่งแสงสีเหลืองของดวงอาทิตยปรากฏขึ้น  

ทานกลาววา "น่ีคือกุซะฮฺ มันเปนเมากิฟ(ที่วุกูฟหรือที่
หยุดขอดุอาอ) และมุซดะลิฟะฮฺทั้งหมดก็เปนเมากิฟ" (บันทึก
โดย อัต-ติรมิซีย เปนหะดีษ หะสันเศาะฮีหฺ) 

ดวยเหตุน้ีจึงเปนที่ชัดเจนวา อัล-มัชอัร อัล-หะรอม คือสวน
หน่ึงของมุซดะลิฟะฮฺ ซ่ึงเปนที่ที่ประเสริฐที่สุดสําหรับการหยุดพัก
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กลาวซิกิรและขอดุอาอ ระหวางชวงเวลาหลังศุบหจนกระทั่งปรากฏ
แสงสีทองของดวงอาทิตยในวันนะหัร(วันที่สิบ) ถึงแมวาสถานที่ใน
เขตมุซดะลิฟะฮฺทุกแหงลวนใชไดสําหรับการหยุดพักในการเดินทางสู
มินาในเชาวันนะหัร  

และพึงทราบเถิดวามุซดะลิฟะฮฺทั้งหมดอยูในเขตดินแดนหะ
รอมเชนกัน 

 
หามปรามการทํามะอฺศิยัตและมุงกัร 

ระหวางการเดินทางจากมุซดะลิฟะฮฺสูมินา ไดมีเหลาหญิงรูป
งามกลุมหน่ึงขี่อูฐผานขางๆ อูฐของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เปนเหตุใหเด็กหนุมที่ชื่อ อัล-ฟฎล ซ่ึงขี่อูฐอยูกับทานรอซูล
หันไปมองพวกนาง ทานรอซูลจึงใชมือของทานปดหนาของอัล-ฟฎล 
เพ่ือหามไมใหเขามองหญิงตางเมืองพวกนั้น แตเด็กหนุมยังพยายาม
ชะเงอมองอีก ดังนั้นทานรอซูลจึงหันหนาของเขาไปทางอื่นและเอา
มือของทานปดหนาเขาอีกครั้ง เพ่ือเปนการหามมุงกัรที่อัล-ฟฎล
กําลังทําอยูดวยความสามารถของทาน 

หะดีษนี้บงชี้วา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
เนนหนักมากในการหามปรามมะอฺศิยัตและมุงกัรในขณะประกอบพิธี
หัจญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาสายตาไมใหมองสตรี เพราะสิ่งน้ัน
อาจจะสงผลเสียตอความสมบรูณของหัจญมับรูร  



18 

เพราะฉะน้ัน เราทั้งหลายจึงควรรวมนอมรับฟงการหาม
ปรามของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม โดยเฉพาะชวงที่
ประกอบพิธีหัจญ ดวยความยําเกรงที่เปยมลนตออัลลอฮฺซ่ึงทรงเปน
สักขีตอการบําเพ็ญหัจญของเรา ผูใดที่หลงพลาดเขาไปในหลุมพราง
ของมะอฺศิยัต ใหเขารีบอิสติฆฟารขออภัยโทษและเตาบะฮฺกลับตน
ตออัลลอฮฺผูทรงอภัยและเมตตา  

และพึงจําไววา บรรดาหุจญาจญทุกกลุมลวนมีหนาที่ในการ
หามปรามมุงกัรเทาที่มีความสามารถจะทําได ดวยวิธีการที่เปยม
ดวยหิกมะฮฺ(วิทยปญญา สุขุม รอบคอบ)ตลอดชวงฤดูกาลของการ
ทําหัจญ 
 
วาดีย อัล-มุหัรสิรฺ 

ระหวางการเดินทางไปยังมินา เม่ือทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม มาถึงวาดีย อัล-มุหัรสิรฺ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมินา 
(ปจจุบันมีปายขางทางบอกถึงสถานที่ตั้งของวาดีย อัล-มุหัรสิรฺน้ี) 
ทานเรงอูฐเล็กนอยแตยังคงรักษาสภาพการเดินทางที่สงบเสงี่ยมอยู 
 
ที่มินา .. ขวางหิน 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ขี่อูฐผานทางเสน
กลางของมินามุงไปยัง ญัมเราะฮฺ อัล-อะเกาะบะฮฺ ซ่ึงอยูปลายสุดของ
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มินาทางฝงมักกะฮฺ ทานขวางเสาหิน ญัมเราะฮฺ อัล-อะเกาะบะฮฺ ดวย
ลูกหินเจ็ดลูกเล็กๆ ขณะขวางนั้นทานหยุดกลาวตัลบิยะฮฺชั่วคราวแต
กลาวตักบีร (อัลลอฮุ อักบัร)ทุกครั้งที่ทานขวางลูกหินแตละลูกแทน 
โดยทานยังขี่อยูบนหลังอูฐซ่ึงหยุดอยูกลางวาดียพรอมทั้งใหมักกะฮฺ
อยูฝงซายมือและมินาอยูฝงขวามือ 

ญาบิร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา "ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ขวางหินญัมเราะฮฺ อัล-อะเกาะบะฮฺ ในชวง
เวลาฎหา" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม) 
 
 
คุฏบะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในวัน
นะหัร 

ในวันนะหัร(วันที่สิบซุลหิจญะฮฺ) ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ  
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวคุฏบะฮฺที่มินา มีเน้ือความดังน้ี 

1. แทจริงแลว เลือดเน้ือ ทรัพยสมบัติ และเกียรติของ
พวกทาน โอ มุสลิมทั้งหลาย เปนสิ่งตองหามจาก
การละเมิดลวงล้ําอยางอธรรมโดยเด็ดขาด เฉกเชน
ความตองหามของวันนี้สําหรับพวกทาน ความ
ตองหามของเดือนน้ีสําหรับพวกทาน และความ
ตองหามของสถานที่น้ี (ทานกลาวทวนหลายครั้ง) 
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2. พวกทานอยาไดกลับไปเปนมุรตัด(ตกศาสนา)
หลังจากที่รับอิสลาม ซ่ึงจะเปนสาเหตุใหพวกทาน
ฆาฟนกันเอง 

3. ใหรวมกันเผยแพรอิสลาม คือการเผยแพรคําสอน
ของอัลลอฮฺสูมวลมนุษยซ่ึงเปนภาระหนาที่ที่วาญิบ 
ไมวาจะเปนการรับจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม และถายทอดสูประชาชาติของทาน หรือรับ
จ ากคนที่ ร ว ม เ ป น สั ก ขี แ ล ะ รั บ จ ากท า นนบี  
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และถายทอดสูผูอ่ืนที่
ยังไมไดรับและไมไดรวมเปนสักขีพยานในวันนั้น .. 
ขออัลลอฮฺเปนผูชวยเหลือ .. "จงใหผูที่รวมสักขี
เผยแพรไปยังผูที่ไมอยู ณ ที่น้ี" (บันทึกโดย อัล-บุ
คอรีย และมุสลิม) 

 
ในจํานวนโอวาทและคําสอนของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ   
อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มินา 

1. จงรับเอาวิธีการทําหัจญจากฉัน 
ที่มินาในวันนะหัร ขณะที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม ขวางเสาหิน อัล-อะเกาะบะฮฺน้ัน ทานไดกลาววา "พวก
ทานจงรับเอาวิธีการทําหัจญจากฉัน เพราะฉันไมรูวาบางทีฉัน
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อาจจะไมไดทําหัจญอีกแลวหลังจากน้ี" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
2:191-192 มุสลิม 192) 

ดังน้ัน พวกเราทั้งหลายมารวมกันปฏิบัติตามคําสั่งของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดวยการรับเอาวิธีการทําหัจญ
จากทาน ดวยความศรัทธาและความรักที่เปยมลนตอทาน 

 
2. เชื่อฟงผูนํา 
ในจํานวนเน้ือความเทศนาของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ  

อะลัยฮิ วะสัลลัม แกประชาชาติของทานขณะที่ประกอบพิธีหัจญที่มิ
นานั้น ทานกลาวความวา "หากมีทาสผิวดําซ้ํายังจมูกขาด ถูก
แตงตั้งใหเปนผูนําพวกทานดวยคัมภีรของอัลลอฮฺผูสูงสง พวก
ทานก็จงเชื่อฟงและปฏิบัติตามเขา" (บันทึกโดยมุสลิม 1298) 

 
3. ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม อําลา

ประชาชาติของทาน 
ขณะที่อยู ณ บริเวณ ญัมเราะฮฺ อัล-อะเกาะบะฮฺ ในวันนะหัร

น่ันเอง ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา "น่ีคือ
วัน อัล-หัจญ อัล-อักบัร (วันหัจญที่ยิ่งใหญ) โอ อัลลอฮฺ ขอ
พระองคทรงเปนสักขีพยาน"  
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จากนั้น ทานก็ไดกลาวอําลา วะดาอ กับบรรดาผูคน เปนเหตุ
ใหคนทั้งหลายพากันกลาววา "น่ีคือหัจญวะดาอ (หัจญอําลา)" 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 2:192) 

 
เชือดสัตวฮัดยและรับประทานเนื้อ 

หลังจากขวางหินเสร็จ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม มุงไปยังสถานที่เชือดสัตวฮัดย(สัตวเชือดสําหรับผูทําหัจญ
ตะมัตตุอฺและหัจญกิรอน)ซ่ึงอยูในบริเวณมินาเชนกัน ทานไดเชือดอูฐ
ดวยมือทานเองจํานวนหกสิบสามตัว จากนั้นจึงไดมอบหมายใหอะลี 
บิน อบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เปนผูรับหนาที่เชือดอูฐที่เหลือ
ทั้งหมดแทนจนครบหนึ่งรอยตัว  

แลวทานรอซูลก็สั่งใหนําเอาเนื้อจากอูฐทุกตัว ตัวละชิ้น 
นําไปปรุงเปนอาหาร ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
รับประทานเนื้อสุกเหลานั้นพรอมกับนํ้าที่ไดจากการตมเน้ือ สวนเนื้อ
ที่เหลือทานไดแจกจายเปนเศาะดะเกาะฮฺแกบรรดาคนยากจน และ
ทานไดกลาววา "ใครที่อยากจะเอาเนื้อน้ีก็จงเอาไปเถิด"  

น่ีคือแนวทางปฏิบัติตามโองการของอัลลอฮฺที่วา  

لفقري«  ا لبائس  ا ا  طعمو أ و منها  ا  َفكلو ْ ُِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ َ َ ْْ َ َ ْ ُ َ« 
 ]28: احلج[
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ความว า  " ดัง น้ัน  จงรับประทานจากมัน
(หมายถึงเน้ือของสัตวเชือด) และจงใหทาน
แกบรรดาผูขัดสนยากจน" 

 
โกนผม 

หลังจากเชือดอูฐเสร็จเรียบรอย ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ก็เรียกชางโกนผม ทานโกนผมที่มินา โดยเริ่มจาก
ดานขวาของศรีษะ และน่ีคือตัวอยางของทานในการเปลื้องอิหฺรอม
หัจญหรือที่เรียกวา ตะหัลลุล เอาวัล ทานไดโกนผมและขอดุอาออภัย
โทษตออัลลอฮฺสามครั้งสําหรับผูทําหัจญที่โกนผม และขอดุอาอหน่ึง
ครั้งสําหรับผูทําหัจญที่ตัดผมเพียงอยางเดียว (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
และมุสลิม)  

ดวยการเปลื้องอิหฺรอม ตะหัลลุล เอาวัล น้ี ผูทําหัจญสามารถ
กระทําสิ่งตางๆ ที่หามทําขณะอยูในอิหฺรอมได ยกเวนการรวมหลับ
นอนกับภรรยา ซ่ึงประการหลังน้ีไมสามารถกระทําไดนอกเสียจาก
ตองออกดวยการตะหัลลุลครั้งที่สองดวยการ เฏาะวาฟ อิฟาเฎาะฮฺ 
และ สะแอ เทานั้น 
 
 
 



24 

เฏาะวาฟ อิฟาเฎาะฮฺ ที่บัยตุลลอฮฺ และดื่มน้ําซัมซัม 
หลังจากนั้น ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ขี่อูฐ

ไปยังบัยตุลลอฮฺเพ่ือเฏาะวาฟ อิฟาเฎาะฮฺ ซ่ึงเปนเฏาะวาฟ รุกน ใน
พิธีหัจญ เปนการสนองรับคําสั่งของอัลลอฮฺที่วา 

ِوليطوفوا بالبيت العتيق« ْ ْ َِ َِ َ ْ َّ َْ ْ ِْ ُ  ]29: احلج[ »َّ
ความวา "และจงเฏาะวาฟ ณ บานอันเกาแก
(หมายถึงกะอฺบะฮฺ)" 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ละหมาดซุฮรของ
วันที่สิบที่มักกะฮฺ จากน้ันทานไดไปหาเหลาลูกหลาน บนี อับดุลมุฏ
เฏาะลิบ ซ่ึงทําหนาที่ใหบริการน้ําซัมซัมแกผูคน ทานรับนํ้าซัมซัม
จากพวกเขามาดื่ม และทานยืนด่ืมนํ้าซัมซัมโดยไมไดน่ัง 
 
สะแอระหวางเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ 

สําหรับหุจญาจญที่ทําหัจญตะมัตตุอฺเชนหุจญาจญจาก
ประเทศไทย ควรตองมุงไปยังเขาเศาะฟาเพื่อทําการสะแอทันทีที่
เสร็จจากเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ  

สวนทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม น้ัน ทานไมได
ทําหัจญตะมัตตุอฺ แตทานทําหัจญกิรอนหรือหัจญอิฟรอด ทานจึง
ไมไดสะแออีกหลังจากเฏาะวาฟ สําหรับผูที่ตองการสะแอตาม
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แบบอยางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใหเรามาดูวา
ทานสะแออยางไรหลังจากเฏาะวาฟกุดูมตอนที่ทานมาถึงมักกะฮฺ  

ทานจะเดินผานประตูเศาะฟามุงไปยังเขาเศาะฟา เม่ือมาถึง
ใกลเชิงเขาทานกลาววา  

ِإن الصفا والـْمروة من شعائ«  َِ ْ َ ّ ََّ َ ْ َ ّ َّ : البقرة[   ِر اهللاِِ

ِ, أبدأ بام بدأ اهللاُ به]158 ِ َِ ُ ََ ََ َْ« 
ความวา "แทจริง เศาะฟา และ มัรวะฮฺ น้ัน
เปนสวนหนึ่งในบรรดาสัญลักษณของอัลลอ
ฮฺ (จากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 158) ฉันขอเริ่ม
(ทํา)ดวยสิ่งที่อัลลอฮฺไดเร่ิม(ในโองการของ
พระองค)" 

ทานเริ่มสะแอจากฝงเขาเศาะฟาและสิ้นสุดที่ฝงมัรวะฮฺ โดย
เดินขึ้นเศาะฟาจนกระทั่งเห็นบัยตุลลอฮฺ แลวหันไปทางบัยตุลลอฮฺ
และกลาวถอยคําอันแสดงถึงเอกภาพของอัลลอฮฺและกลาวตักบีรดวย
สํานวนวา 

ل«  إ ٰال  ِ له َ  , له رشيك  ال  وحده  هللاُ  ا إال  ُه  ُ ُ ْ َ ََ َ َ ْ ِ َ َ ََّ ِ
وهو لـحمد  ا وله  لـملك  َا ُ َ َ ُ َُ ْ ُْ َ ْ عىلُْ  ٰ يشء َ كل   ٍ ْ َ ِّ ُ
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إل ال  ٰقدير,  ِ َ ٌ ْ ِ وعده َ أنجز  وحده,  اهللاُ  إال  ُه  ْ َ َ ُ ْ َ ََ َ َْ َ َّ ِ
َونرص عبده وهزم األحزاب وحده َ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َُ« 

ความวา "ไมมีพระเจาอ่ืนใดเวนแตอัลลอฮฺ
เพียงองคเดียวเทาน้ัน  โดยไมมีภาคีใดๆ 
ทั้งสิ้น เปนสิทธิของพระองคซึ่งอํานาจการ
ครอบครองและการสรรเสริญ และพระองค
ทรงสามารถเหนือทุกๆ สิ่ง ไมมีพระเจาอ่ืนใด
เวนอัลลอฮฺเพียงองคเดียวเทาน้ัน ทรงทําให
สัญญาเปนจริง  ทรงชวยเหลือบาวของ
พระองค ทรงทําใหกลุมพวกเหลาน้ันพายแพ 
ดวยพระองคเองเพียงผูเดียวเทาน้ัน" 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวเชนนั้นสาม
ครั้ง และสอดแทรกดุอาอตางๆ ระหวางสามครั้งน้ัน จากนั้นก็ลงเดิน
มุงไปยังเขามัรวะฮฺ และเม่ือถึงบริเวณทองวาดีย(ปจจุบันมีไฟสีเขียว
ติดไวเปนเครื่องหมาย)ทานจะวิ่งชาๆ โดยกาวแคบๆ เห็นไหล
เคลื่อนไหวขึ้นลงๆ จนเม่ือสุดวาดียก็จะเดินอยางปกติอีกครั้ง 

เม่ือมาถึงเขามัรวะฮฺ ทานทําเหมือนที่ไดทําตอนที่อยูบนเขา
เศาะฟา(เวนแตไมไดกลาวอายะฮฺขางตนที่กลาวเมื่อขึ้นเขาเศาะฟา
ครั้งแรก) ทานจะทําสะแอเชนนั้นจบครบเจ็ดรอบที่ฝงมัรวะฮฺ และเม่ือ
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สิ้นสุดสะแอที่มัรวะฮฺทานไดกลาวขอดุอาอใหอัลลอฮฺทรงรับการงาน
และพิธีการในหัจญทั้งหมด  

ดวยประการฉะนี้ถือวาจบสิ้นอะมัลที่เปนรุกนสําหรับพิธีหัจญ 
(ขออัลลอฮฺทรงทําใหมันเปนหัจญที่มับรูร) 
 
กลับไปคางคืนที่มินา 

เม่ือเฏาะวาฟเปนที่เรียบรอย(รวมทั้งสะแอสําหรับผูที่ทํา
หัจญตะมัตตุ อฺ) และละหมาดซุฮรในวันนะหัรแลว ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม รีบกลับไปที่มินาและคางคืนที่น้ัน 
 
ขวางหินทั้งสามเสาในวันที่สิบเอ็ด 

เม่ือตะวันคลอยในวันที่สิบเอ็ด ซุลหิจญะฮฺ (เรียกวา เยาม 
อัล-ก็อรฺ) ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ออกจากเตนทที่
พักมุงไปยังเสาหินดวยการเดินเทา 

 
อัล-ญัมเราะฮฺ อัล-อูลา หรือ อัศ-ศุฆรอ (เสาหินตนแรก) 
ทานเร่ิมขวางหินที่ญัมเราะฮฺแรกซ่ึงอยูถัดไปจากมัสยิด อัล-

ค็อยฟ โดยใหมักกะฮฺอยูทางขวามือและมินาอยูฝงซายมือทาน 
ทานขวางลูกหินเจ็ดลูก โดยขวางทีละลูกพรอมๆ กับการ

กลาวตักบีร (อัลลอฮุ อักบัร)ทุกครั้งที่ขวางลูกหินเหลานั้น แลวทานก็
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ยายไปดานหนาซึ่งมีที่วางพอควรเพื่อขอยืนดุอาอตออัลลอฮฺโดยหัน
ไปทางกิบลัตและยกมือทั้งสองขาง และนับวาเปนการขอดุอาอที่นาน
ทีเดียว 

 
อัล-ญัมเราะฮฺ อัล-วุสฏอ (เสาหินตนกลาง) 
จากนั้นทานก็เดินไปขวางลูกหินที่ญัมเราะฮฺอันกลางดวยลูก

หินเจ็ดลูก โดยยายไปอยูฝงตรงขามกับเสาหินตนแรกคือทําใหมินา
อยูดานขวามือและมักกะฮฺอยูดานซายมือแทน ทานกลาวตักบีรทุก
ครั้งที่ขวางลูกหินเหลานั้น แลวยายไปดานหนาฝงซายมือซ่ึงมีที่วาง
พอควรเพื่อขอยืนดุอาอตออัลลอฮฺโดยหันไปทางกิบลัตและยกมือทั้ง
สองขาง และขอดุอาอนานเชนเดียวกัน 

 
ญัมเราะฮฺ อัล-อะเกาะบะฮฺ 
หลังจากนั้นทานก็เ ดินไปขวางลูกหินที่ ญัมเราะฮฺ อัล - 

อะเกาะบะฮฺ จากฝงทองวาดีย(ที่ราบของชองเขา)ดวยลูกหินเจ็ดลูก 
จากนั้นทานก็เดินกลับทันทีโดยไมไดหยุดเพื่อขอดุอาอใดๆ อีก 
ผูที่อนุโลมใหคางคืนนอกมินา 

เน่ืองจากอับบาส บิน อับดุลมุฏเฏาะลิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 
มีหนาที่ใหบริการนํ้าดื่มแกหุจญาจญ ดังน้ันจึงไดขออนุญาตจากทาน
รอซูล  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพ่ือกลับไปคางคืนที่มักกะฮฺ 
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ทานรอซูลก็อนุโลมให เชนที่ทานอนุโลมใหบรรดาผูเฝาอูฐคางคืน
นอกมินาพรอมๆ กับอูฐของพวกเขา และอนุญาตใหพวกเขาขวางหิน
วันนะหัร(วันที่สิบ)เสร็จแลวก็ใหพวกเขาขวางหินของสามวันที่เหลือ
ภายในวันใดๆ ก็ไดตามที่สะดวก โดยรวมการขวางหินทั้งหมดเปน
ครั้งเดียวเทานั้น 
 
นะฟร เอาวัล (ออกจากมินารอบแรก) 

สําหรับหุจญาจญที่ตองการออกจากมินารอบแรก ใหรีบออก
จากบริเวณมินากอนดวงอาทิตยตกในวันที่สิบสองซุลหิจญะฮฺ 

 
นะฟร ษานีย  (ออกจากมินารอบสอง) และ อัล-มุหัศศ็อบ 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมไดออกจากมินาใน
นะฟร เอาวัล แตทานลาชาในการออกจากมินากระทั่งไดขวางหินจน
ครบวันตัชรีกทั้งสามวัน(เยาม อัล-ก็อรฺ, เยาม อัล-นะฟร อัล-เอาวัล, 
เยาม อัน-นะฟร อัษ-ษานีย) ทานยายออกจากมินาในวันที่สิบสาม
หลังตะวันคลอย(หลังขวางหิน) มุงไปยังสถานที่ที่เรียกวา อัล-มุหัศศ็
อบ ใกลๆ กับมักกะฮฺ ทานละหมาดซุฮร อัศร มัฆริบ และอิชาอ ที่น่ัน 
ซํ้าไดนอนหลับอีกหนึ่งตื่นดวย 
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เฏาะวาฟ วะดาอ  
จากนั้นทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็สั่งให

ขบวนที่มาพรอมกับทานไปที่บัยตุลลอฮฺเพ่ือทําการเฏาะวาฟ วะดาอ
(เฏาะวาฟอําลาเพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนา) ทุกคนไดเฏาะวาฟ 
วะดาอ กอนละหมาดศุบห 

 
เฏาะวาฟของทานหญิง เศาะฟยะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อันฮา 

ทานหญิงเศาะฟยะฮฺ บินติ หุยัย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ภรรยา
ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทําการเฏาะวาฟอิฟา
เฎาะฮฺ ในวันที่สิบ หลังวันนั้นปรากฏวานางมีรอบเดือน นางไดบอก
กับทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในวันที่คนอ่ืนตองการ
เฏาะวาฟวะดาอ ทานถามวา "นางจะเปนสาเหตุหามเราไมให
ออกเดินทางเพราะไมไดเฏาะวาฟกระนั้นหรือ?" เศาะหาบะฮฺได
ตอบวา "นางไดเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺแลวในวันที่สิบ" ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงตอบวา "ทานเชนน้ันก็เพียงพอ
แลว นางไมเปนเหตุที่จะหามเราไมใหเดินทางอีก จงออก
เดินทางเถิด นางไมตองเฏาะวาฟวะดาออีกแลว"  

หะดีษนี้เปนหลักฐานสําคัญประการหนึ่งของอุละมาอฟกฮฺที่
เห็นพองกันวา สตรีที่ มีรอบเดือนหรือเลือดหลังคลอดบุตรไม
จําเปนตองเฏาะวาฟวะดาอ และไมตองจายสิ่งใดเปนการชดใชอีกแต



31 

อยางใด (ดู ฮิดายะฮฺ อัส-สาลิก อิลา อัล-มะซาฮิบ อัล-อัรบะอะฮฺ ฟ 
อัล-มะนาสิก ของ อิบนุ ญะมาอะฮฺ 3:1237) 
 
กลับสูมะดีนะฮฺ 

หลังจากนั้นทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พรอม
กับขบวนเศาะหาบะฮฺก็เดินทางกลับมะดีนะฮฺในวันพุธที่สิบสี่เดือนซุล
หิจญะฮฺปที่สิบแหงฮิจญเราะฮฺศักราช 
 
ปดทาย 

พ่ีนอง ฎยูฟุรเราะหมาน อาคันตุกะแหงอัลลอฮฺทั้งชายหญิงที่
รักทุกทาน .. 

น่ีคือสิ่งที่ขาพเจาตองการกลาวสําหรับพ่ีนองผูเปนแขก
ของอัลลอฮฺ (ฎยูฟ อัร-เราะหมาน) ที่ รักทุกทานในวันที่เจ็ดซุล
หิจญะฮฺน้ี หวังวาอัลลอฮฺจะทรงทําใหถอยคําเหลานี้เปนแนวทาง
ประการหนึ่งในการประกอบพิธีหัจญมับรูร พรอมๆ กับ "12 โอวาท
แดอาคันตุกะของอัลลอฮฺ" ที่เคยใหไวกอนหนานี้ 

จุดประสงคหลักสําหรับขาพเจาก็คือ เพ่ือใหทุกทานไดรับเตา
ฟกจากอัลลอฮฺทําใหหัจญครั้งน้ีเปนหัจญมับรูร ซ่ึงไมมีผลตอบแทน
ใดๆ นอกจากสวนสวรรคในวันอาคิเราะฮฺ รวมทั้งสงผลตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันผานเครื่องหมายแหงความสมถะตอโลกดุนยาและ
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มุงหวังปรารถนาตออาคิเราะฮฺ อีกทั้งความอิคลาศในการอิบาดะฮฺ
ตออัลลอฮฺและการทําดีระหวางปวงบาวของพระองค ภายใตความ
มุงหวังที่จะรวมกันสรางความยุติธรรม ความเปนเอกภาพของ
ประชาชาติสายกลาง และกระจายความเมตตาแหงอิสลามสูสากล ..  
อามีน 

 
 
 

ــَّبَر ــِا آتَن ــدِا يفَن  ِةَرِخــْ اآلِيفَ, وًةَنَسَا حــَيْنُّ ال
َّربنـا تقبـل منـا , ِارَّ النـَابَذَا عَنِقَ, وًةَنَسَح َ َِ ْ َّ ََّ َ

ُإنك أنت السميع  ِ َّ َ َ َ َّ ُالعليمِ ِ َ َوتب علينا إنك , ْ َّ ِ َ ُْ َ َ ْ َ
ُأنت التواب الرحيم َِّ ُ َّ َّ َ َ. 

ْيلْوَ قـُلْوُقَأ ْ يل اهللاَُرِفْغَتْسـَأَا وَذَ هـِ  ,ْمُكـَلَ وِ
ِوأفوض أمري إىل اهللاَِّ إن اهللاََّ بصري بالعباد ِ َِ َ ِّ َْ ِ ٌ َّ ِ َِ ِ ْ َ ُُ َ ,

 ِهِ آلــٰىلَعــَ وٍدَّمَحـُا مــَنــِّيِبَ نٰىلَ عــ اهللاَُّىلَصــَو
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ِسبحان ربـك رب العـزة , َمَّلَسَ وِهِبْحَصَو َِّ ْ ِّ ِّ َ َْ َ َُ َ
َعــام يــصفون ُ ِ َ َّ َنيِلَسْرُمـْ الــَىلَ عــٌمَالَســَ, وَ ْ ,

َنيِمـَالَعْ الِّبَ ر هللاُِدْمُحـْالَو ْ. 
 

พี่นองของทาน .. 
อิสมาอีล ลุตฟ จะปะกียา 

  
 
 


