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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวำ) จุฬำรำชมนตรี

ที่ 21/2557

เรื่อง กำรค้ำงแรม (มะบีต) ที่มินำ อัล-ญะดีดะฮ์และขอบเขตของมินำ

ค�ำถำม : กำรค้ำงแรม (มะบีต) ที่มินำ อัล-ญะดีดะฮ์ ขอบเขตของมินำตำมที่ถูก

ก�ำหนดโดยหลักกำรของศำสนำ และกรณีกำรค้ำงแรม (มะบีต) ที่มินำเฉพำะ

ช่วงเวลำกลำงคนืโดยในเวลำกลำงวนัมไิด้อยู่ในเขตของมนิำมข้ีอชีข้ำดอย่ำงไร?

 ค�ำวินิจฉัย

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ... وبعد :

 การค้างแรม	 (มะบีต)	 ที่มินาในค�่าคืนของวันท่ี	 8	 เดือนซุลหิจญะฮ์ส�าหรับผู้ประกอบพิธีฮัจญ ์

ซ่ึงเรียกวันท่ี	 8	 เดือนซุลฮิจญะฮ์น้ันว่าวันอัต-ตัรวียะฮ์ถือเป็นซุนนะฮ์โดยการเห็นพ้องของ 

นักวิชาการ	 (1)	 	 ส่วนการค้างแรม	 (มะบีต)	 ที่มินาในค�่าคืนของวันอัต-ตัชรีกน้ัน	 นักวิชาการมีความ

เห็นต่างกันเป็น	2	ทัศนะ

	 1.	 นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์กล่าวว่า	 :	 การค้างแรม(มะบีต)ที่มินาในเวลากลาง

คืนของวันที่	 11	และ	12	ของเดือนซุลฮิจญะฮ์เป็นซุนนะฮ์	ดังนั้นหากผู้ประกอบพิธีฮัจญ์พ�านักอยู่ที ่

มินาเพื่อขว้างเสาหินผู้นั้นก็ปฏิบัติสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง	 (อัฟฏ็อล)	 แต่ถ้าหากผู้นั้นละทิ้งการค้างแรมก็ 

ไม่มีสิ่งใดจ�าเป็นเหนือผู้นั้น	 แต่ถือว่าผู้น้ันได้ละท้ิงการปฏิบัติสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง	 ทั้งนี้เน่ืองจากท่าน 

นบี		ได้อนุโลมให้แก่ท่านอัล-อับบาส	 	พักค้างแรมอยู่ที่นครมักกะฮ์เพื่อให้บริการน�้า	(2)

	 2.	 ปวงปราชญ์	 (ญุมฮูร์	 อัล-อุละมาอ์)	 มีทัศนะว่าการค้างแรม(มะบีต)ที่มินาในค�่าคืนทั้งสอง 

ของวันอัต-ตัชรีกเป็นสิ่งจ�าเป็น	 (วาญิบ)	 ผู้ใดละท้ิงการค้างแรมก็จ�าเป็นต้องเชือดดัมม์ในทัศนะของ

นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-มาลิกีย์	 และอัช-ชาฟิอีย์	 ส่วนในมัซฮับอัล-ฮัมบะลีย์ถือว่าการค้างแรม	 

(มะบีต)	 ที่มินาในค�่าคืนดังกล่าวเป็นส่ิงจ�าเป็น	 (วาญิบ)	 เช่นกัน	 แต่การละทิ้งการค้างแรมไม่จ�าเป็น 

(1)	 อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์	ว่า	อะดิลละตุฮู;	ดร.วะฮ์บะฮ์	อัซ-ซุฮัยลีย์	:	3/204,	อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์	:	2/150

(2)	 อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์	ว่า	อะดิลละตุฮู;	ดร.วะฮ์บะฮ์	อัซ-ซุฮัยลีย์	:	3/204
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ต้องเชือดดัมม์	 อย่างไรก็ตามมีริวายะฮ์หนึ่งจากอิหม่ามอะห์มัดระบุว่าการละท้ิงการค้างแรมท้ัง	 3	 
คืนนั้นจ�าเป็นต้องเชือดดัมม์	(1)

	 อิหม่ามอัน-นะวาวีย์ระบุว่า	:	อันที่จริงเป็นการสมควรที่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะค้างแรม	(มะบีต)	 
ที่มินาในค�่าคืนของวัน	 อัต-ตัชรีก	 ส่วนประเด็นท่ีว่า	 การค้างแรม	 (มะบีต)	 ที่มินาเป็นส่ิงจ�าเป็น	 
(วาญิบ)	 หรือเป็นซุนนะฮ์นั้นมีสองแนวทางในมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์	 แนวทางท่ีถูกต้องท่ีสุดและ 
แพร่หลายมากท่ีสุด	 ซึ่งอิหม่ามอัช-ชีรอซีย์และปวงปราชญ์ในมัซฮับชี้ขาดเอาไว้	 คือในแนวทางน้ี 
มี	 2	 ค�ากล่าวค�ากล่าวท่ีถูกต้องท่ีสุดถือว่าเป็นวาญิบ	 ค�ากล่าวที่สองถือว่าเป็นซุนนะฮ์	 ส่วนแนวทาง 
ท่ีสองถือเป็นซุนนะฮ์อันเป็นค�ากล่าวเดียวเท่านั้น	 ตามท่ีอิหม่ามอัร-รอฟิอีย์เล่าเอาไว้และถ้าหากผู ้
ประกอบพิธีฮัจญ์ละทิ้งการค้างแรมนั้นก็ต้องเชือดดัมม์โดยไม่มีข้อขัดแย้งในมัซฮับ

	 ดังนั้น	 หากเรากล่าวว่าการค้างแรม	 (มะบีต)	 เป็นวาญิบการเชือดดัมม์เนื่องจากละทิ้งการ 
ค้างแรมก็เป็นวาญิบและถ้าหากเรากล่าวว่าการค้างแรม	 (มะบีต)	 เป็นซุนนะฮ์	 การเชือดดัมม์ก็เป็น
ซุนนะฮ์	 และผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะถูกใช้ให้ท�าการค้างแรม	 (มะบีต)	 ในค�่าคืนทั้งสามของวันอัต- 
ตัชรีก	 ยกเว้นเม่ือผู้นั้นออกจากมินาพร้อมกับกลุ่มคนชุดแรกที่ได้ค้างแรมสองคืนแล้ว	 (นะฟัร	 
เอาวัล)	 การค้างแรมในค�่าคืนท่ีสามก็ตกไป	 แต่มีเงื่อนไขว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ลับขอบฟ้าโดยที่ผู้น้ัน 
ยังคงอยู่ในเขตของมินา		หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่านี้ก็จ�าเป็นที่ผู้นั้นต้องค้างแรมในค�่าคืนที่สาม
และขว้างเสาหินของวันท่ีสามนั้น	 ท่ีสมบูรณ์ที่สุดคือการที่ผู้นั้นจะค้างแรมตลอดท้ังคืนที่มินา	 ส่วน
ระยะเวลาที่จ�าเป็นในการค้างแรมนั้นมี	 2	 ค�ากล่าว	 ซึ่งเจ้าของต�าราอัต-ตักรีบและชัยค์	 อบูมุฮัมมัด	 
อัล-ญุวัยนีย	์ ตลอดจนอิหม่ามอัล-ฮะเราะมัยน์ได้เล่าค�ากล่าวท้ังสองน้ันไว	้ ค�ากล่าวท่ีถูกต้องท่ีสุดคือ
ช่วงเวลาส่วนใหญ่ของกลางคืน	 ค�ากล่าวที่สอง	 คือ	 ให้พิจารณาการที่ผู้นั้นปรากฏตัวอยู่ที่มินาขณะ
แสงอรุณจริงข้ึน	 (2)	 และในกรณีที่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ละท้ิงการค้างแรม	 (มะบีต)	 ในเวลาค�่าคืนท้ัง
สามของวันอัต-ตัชรีกก็ให้ผู้นั้นเชือดดัมม์เพียงกรณีเดียวเท่านั้นและถ้าหากผู้นั้นละทิ้งการค้างแรม	
(มะบีต)	 เพียงหนึ่งคืนตามค�ากล่าวที่ถูกต้องที่สุดในมัซฮับอัช-ชาฟีอีย์	 ก็ให้ผู้นั้นทดแทนด้วยการจ่าย
อาหารจ�านวน	1	มุดด์	บ้างก็ว่า	1	ดิร์ฮัม	และบ้างก็ว่าทดแทนด้วยราคาหนึ่งส่วนสามของดัมม์	(3)

	 อนึ่งการเชือดดัมม์ในกรณีละทิ้งการค้างแรม	 (มะบีต)	 ที่มินาคือการที่ผู้นั้นเชือดแพะหรือแกะ	
1	 ตัวตามอายุและคุณสมบัติของแพะ-แกะที่ใช้ได้ในการเชือดอุฎฮิยะฮ์แต่ถ้าไม่สามารถกระท�าเช่น
นั้นได้ก็จ�าเป็นที่ผู้นั้นจะต้องถือศีลอดเป็นเวลา	 3	 วันในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์และอีก	 7	 วัน
เมื่อเดินทางกลับสู่มาตุภูมิของตนแล้วตามค�ากล่าวที่ถูกต้องที่สุดในมัซฮับอัช-ชาฟีอีย์	(4)

(1)	 อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์	ว่า	อะดิลละตุฮู;	ดร.วะฮ์บะฮ์	อัซ-ซุฮัยลีย์	:	3/204-206

(2)	 อัล-มัจญ์มูอ์	ชัรฮุลมุฮัซซับ;	อัน-นะวาวีย์	:	8/223,	อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์	:	2/138

(3)	 กิตาบอัล-อีฎอห์	ฟี	มะนาสิกิลฮัจญ์	วัลอุมเราะฮ์;	อัน-นะวาวีย์	:	หน้า	357-358

(4)	 อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์	 :	 2/161,	 ฮาชียะฮ์	 อัช-ชัยค์	 อิบรอฮีม	 อัล-บัยญูรีย์	 :	 1/634,	 อิอานะตุฏฏอลิบีน;	 อัด- 
ดุมยาฏีย์	:	2/371
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	 การค้างแรม	 (มะบีต)	 ท่ีมินาเป็นการกระท�าที่อยู่ในช่วงของเวลากลางคืนกล่าวคือผู้ประกอบ 

พิธีฮัจญ์จะต้องปรากฏตัวอยู่ในเขตของมินาในเวลากลางคืนโดยส่วนใหญ่	 ส�าหรับในเวลากลางวัน

นั้นไม่จ�าเป็นที่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องปรากฏตัวอยู่หรือพ�านักอยู่ในเขตของมินาทั้งนี้เนื่องจาก

การพักอยู่ในเวลากลางวัน	ณ	สถานที่หนึ่งนั้นไม่เรียกว่าการค้างแรม	(มะบีต)	ตามความหมายที่แท้

จริงของค�าว่า امَْلَبِيُْت เพราะค�าว่าอัล-มะบีตหมายถึง	“การพักอยู่หรือการลงพักณสถานที่แห่งหนึ่งใน 

เวลากลางคืน”	กอปรกับส�านวนที่นักนิติศาสตร์อิสลามใช้ในเรื่องนี้คือ

“ أَْن يَبِيَْت ِبَِن ِفْ لَيَاِلْ أَيَّاِم التَّْشِريِْق ”

“คือการที่ผู้นั้นค้างแรมที่มินาในค�่าคืนของวันอัต-ตัชรีก”	

	 บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการค้างแรม	(มะบีต)	ที่มินาเป็นช่วงเวลากลางคืนมิใช่เวลากลางวันดังนั้น

เมื่อผู้ประกอบพิธีฮัจญ์มิได้ปรากฏตัวอยู่ในเขตของมินาในเวลากลางวันก็ไม่มีข้อเสียหายแต่อย่างใด 

เพราะการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เป็นการกระท�าในช่วงเวลากลางวัน	 ณ	 มินาน้ันคือการขว้างเสาหิน

ทั้ง	 3	 ต้นซึ่งจะเริ่มเข้าเวลาการขว้างหลังดวงอาทิตย์คล้อยของแต่ละวันเรื่อยไปจนถึงดวงอาทิตย์

ลับขอบฟ้าของวันสุดท้ายตามประเด็นที่ถูกต้องที่สุดในมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์	 (1)	 ซึ่งในช่วงเวลาก่อน 

ดวงอาทิตย์คล้อยผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ก็ไม่จ�าเป็นต้องปรากฏตัวอยู่ที่เขตของมินาอยู่แล้วและหากผู้ 

ประกอบพิธีฮัจญ์ท�าการขว้างเสาหินในช่วงเวลาดังกล่าวเสร็จแล้วผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ก็ย่อมสามารถ

อยู่ที่มินาต่อไปเพื่อค้างแรมส�าหรับค�่าคืนของวันนั้นหรือออกไปยังสถานที่นอกเขตของมินาก็ได้

เพียงแต่จะต้องกลับมายังมินาอีกครั้งเพื่อท�าการค้างแรมในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของค�่าคืนน้ันแต่ถ้าผู ้

ประกอบพิธีฮัจญ์ถือตามประเด็นท่ีสองซ่ึงถูกต้องและเป็นที่รู้กันในมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์ว่าช่วงเวลาของ

การขว้างเสาหินยังคงเรื่อยไปจนถึงแสงอรุณจริงขึ้นของค�่าคืนนั้น	 (2)	ผู้นั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องปรากฏตัว

อยู่ในเขตของมินาตลอดช่วงระยะเวลากลางวันของวันอัต-ตัชรีกแต่อย่างใดเพราะผู้นั้นสามารถเข้า

สู่เขตของมินาเพื่อขว้างเสาหินและค้างแรมได้ภายหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของวันนั้นทั้งนี้อิหม่าม

อัน-นะวาวีย์กล่าวว่า	:

أَيَّاِم  ِمْن   
َ
بَِقي فِيَْما  أَْو  لَياًْل  فََيِْميِْه  يَتََداَرُكُه  نََهاًرا فَاألََصحُّ  ْمِي 

َّ
الر ِمَن  َشيْئًا  َك 

َ
تَر إَِذا   “

َكُه َعْمًدا أَْو َسْهًوا ، َوإَِذا تََداَرُكُه فِيْهاَ فَاألََصحُّ أَنَُّه أََداٌء الَ قَضاٌء ”
َ
التَّْشِريِْق َسَواٌء تَر

“เมื่อผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ละท้ิงการขว้างเสาหินในเวลากลางวันที่ถูกต้องที่สุดก็คือเขาผู้น้ันจะ

ขว้างไล่ตามหลังในเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาที่ยังคงเหลืออยู่จากวันอัต-ตัชรีกไม่ว่าเขา 

(1)	 อัล-อีฎอห์	ฟี	มะนาสิกิลฮัจญ์	วัล-อุมเราะฮ์;	อัน-นะวาวีย์	:	หน้า	365

(2)	 อัล-มัจญฺมูอ์	ชัรฺฮุลมุฮัซซับ	:	8/211,	อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์	:	2/138
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ผู้นั้นได้ละทิ้งการขว้างโดยเจตนาหรือหลงลืมก็ตามและเมื่อเขาขว้างไล่ตามหลังในช่วงเวลา

ที่เหลืออยู่จากวันอัต-ตัชรีกที่ถูกต้องที่สุดก็ถือว่าน่ันเป็นการขว้างเสาหินในเวลาท่ีก�าหนดมิใช่

เป็นการขว้างชดใช้”	(1)	

	 ข้อความดังกล่าวมีนัยบ่งชี้ว่าในช่วงเวลากลางวันผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ไม่จ�าเป็นต้องปรากฏตัว

อยู่ท่ีมินาเพื่อท�าการขว้างเสาหินก็ได้ส่วนกรณีของการละหมาดญะมาอะฮ์ที่มัสยิดอัล-ค็อยฟ์พร้อม

กับอิหม่ามในเวลากลางวันตลอดจนการอยู่เพื่อร่วมฟังการแสดงธรรม	 (คุฏบะฮ์)	 ของอิหม่ามใน 

วันท่ีสองของวันอัต-ตัชรีกหลังการละหมาดซุฮ์รินั้นเป็นสิ่งที่ถูกส่งเสริม	 (มุสตะหับ)	 มิใช่สิ่งที่เป็น 

วาญิบแต่อย่างใด	(2)

	 ส�าหรับขอบเขตพ้ืนท่ีของมินาซ่ึงการค้างแรมในขอบเขตของพื้นที่ดังกล่าวจะใช้ได้นั้นอิหม่าม

อัน-นะวาวีย์ระบุว่า	 :	 ขอบเขตของมินาน้ันคือบริเวณที่อยู่ระหว่างวาดีย์มุหัสสิรและญัมเราะฮ์อัล- 

อะเกาะบะฮ์และมินาคือช่องเขาที่มีความยาวประมาณ	 2	 มีล	 (1	 มีลเท่ากับ	 3500	 คืบศอก)	 และ

ความกว้างของมันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความยาว	 และบรรดาภูเขาท่ีล้อมมินาในส่วนท่ีหันหน้าออก

สู่มินา	 นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของมินา	 แต่ส่วนที่อยู่ด้านหลังจากบรรดาภูเขาน้ันไม่ใช่ส่วนหน่ึงของมินา	

และมัสยิดอัล-ค็อยฟ์	 อยู่บนระยะทางที่น้อยกว่า	 1	 มีล	 นับจากพื้นที่ซึ่งอยู่ถัดจากนครมักกะฮ์	 และ 

ญัมเราะฮ์	อัล-อะเกาะบะฮ์นั้นอยู่ที่ปลายสุดของมินา	โดยที่อัล-ญัมเราะฮ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของมินาจาก

พื้นที่ซึ่งอยู่ถัดจากนครมักกะฮ์	 ตามทัศนะที่ปรากฏชัดซ่ึงอัล-มุหิบ	 อัฏ-เฏาะบะรีย์ยึดถือส่วนภูเขา

อลั-อะเกาะบะฮ์	ซึง่เป็นท่ีตัง้ของเสาหนิญมัเราะฮ์	อัล-อะเกาะบะฮ์	ภเูขาน้ันไม่ใช่ส่วนหน่ึงของมนิา	(3) 

ในกรณีของเสาหินอัล-ญัมเราะฮ์	และภูเขาอัล-อะเกาะบะฮ์เป็นส่วนหนึ่งของมินาหรือไม่	มี	2	ทัศนะ	

	 1.	 ท้ังเสาหินอัล-ญัมเราะฮ์	 และภูเขาอัล-อะเกาะบะฮ์เป็นส่วนหน่ึงของมินา	 ทัศนะน้ีอ่อน	 

(เฎาะอีฟ)	

	 2.	 ทั้งสองไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของมินา	 ทัศนะน้ีเป็นท่ีได้รับการยอมรับ	 (มุอ์ตะมัด)	 ในมัซฮับ	

อัชชาฟีอีย์	(4)

	 อิหม่ามมาลิกรายงานไว้ในอัล-มุวัฏเฏาะอ์	 และอัล-บัยฮะกีย์ในต�าราอัส-สุนัน	 จากท่าน 

อับดุลลอฮ์	 อิบนุ	 อุมัร	 	 ว่า	 :	 “คนหนึ่งจากผู้ประกอบพิธีฮัจญ์	 ต้องไม่ค้างแรมในค�่าคืนของมินา 

จากทางด้านหลังของภูเขาอัล-อะเกาะบะฮ์”

(1)	 กิตาบอัล-อีฎอห์	:	หน้า	366

(2)	 อ้างแล้ว	:	หน้า	370,	372

(3)	 อ้างแล้ว	:	หน้า	309-310

(4)	 อิอานะตุฏฏอลิบีน	:	2/345
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	 ดังนั้น	ขอบเขตของมินาจึงครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่วาดีย์มุหัสสิรจนถึงญัมเราะฮ์อัล-อะเกาะบะฮ์	

และมีบรรดาภูเขาห้อมล้อมอยู่ท้ังสองด้าน	 พื้นที่ด้านหน้าตลอดแนวเขาที่หันออกสู่มินาถือเป็นส่วน

หนึ่งของมินา	 การพักค้างแรมในบริเวณพื้นที่บนภูเขาส่วนนี้ถือว่าอยู่ในเขตของมินาตราบใดที่ยังอยู่

ในระยะทางตามความยาวนับจากวาดีย์มุหัสสิรทางทิศตะวันออก	 จนถึงด้านหน้าของญัมเราะฮ์	 อัล- 

อะเกาะบะฮ์จากนครมักกะฮ์	

	 ส่วนสถานท่ีซ่ึงเรียกว่า	 “มินา	 อัล-ญะดีดะฮ์”	 (มินาใหม่)	 คือบริเวณที่ตั้งอยู ่ระหว่าง 

สะพานอัล-มะลิก	 ฟัยศ็อลทางทิศตะวันออกและเริ่มต้นเขตมินา	 อัล-เกาะดีมะฮ์	 (มินาเก่า)	 ทาง 

ทิศตะวันตก	 พื้นท่ีของเขตที่เรียกว่า	 มินา	 อัล-ญะดีดะฮ์	 จึงเป็นส่วนหน่ึงของมุซดะลิฟะฮ	์ เรียกว่า	 

นิฮายะฮ์มุซดะลิฟะฮ์	 (สุดเขตมุซดะลิฟะฮ์)	 กรณีของการค้างแรมในเขตที่เรียกว่า	 มินา	 อัล- 

ญะดีดะฮ์	 ซึ่งอยู่นอกเขตเดิมของมินา	 อัล-เกาะดีมะฮ์	 เป็นส่ิงที่นักวิชาการมีความเห็นต่างกัน	 ชัยค์	 

ศอลิห์	 อิบนุ	 อุษัยมีนได้ฟัตวาว่า	 การค้างแรมในพื้นท่ีดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีอนุญาตในกรณีท่ีมีความ 

แออัดของผู้คนจ�านวนมากและเต็นท์กระโจมที่พักในมินาอัล-ญะดีดะฮ์	 	 ติดต่อกับเต็นท์กระโจม 

ของผู้ท่ีอยู่ในเขตของมินาอัล-เกาะดีมะฮ์	 และดร.อับดุลการีม	 อัล-คุฎัยร์	 สมาชิกฮัยอะฮ์กิบาร 

อัล-อุละมาอ์ไม่เห็นด้วยกับการเรียกชื่อ	 “มินาอัล-ญะดีดะฮ์”	 (มินาใหม่)	 เพราะมินาเป็นสถานที่ใน

การประกอบพิธีกรรมที่มีขอบเขตชัดเจนและเป็นที่ทราบกันไม่อาจท�าการขยายพื้นที่ได้ผู้ใดท�าการ

ค้างแรม	 (มะบีต)	 นอกเขตของมินาก็ย่อมถือว่าผู้น้ันอยู่นอกเขตของมินาไม่ว่าผู้น้ันจะอยู่ในเขต 

ของมุซดะลิฟะฮ์หรือในนครมักกะฮ์หรือสถานที่ใดก็ตามการค้างแรม	 (มะบีต)	 ท่ีมินาเป็นหน่ึงจาก

บรรดาสิ่งจ�าเป็นของการประกอบพิธีฮัจญ์จึงไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ละทิ้งยกเว้นกรณีการ 

มีอุปสรรคดังนั้นหากผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ละท้ิงการค้างแรมที่มินาโดยไม่มีอุปสรรคทั้งที่มีความสะดวก

ในการหาสถานที่ลงพักในเขตมินาก็จ�าเป็นที่ผู้นั้นต้องเชือดดัมม์ตามทัศนะของนักวิชาการส่วนมาก

ส่วนถ้าผู้นั้นพยายามหาสถานที่ลงพักในเขตมินาแล้วแต่ไม่พบสถานท่ีซ่ึงสามารถลงพักได้	 กรณีน้ี

ย่อมถือว่าผู้นั้นมีอุปสรรคก็ให้ผู้นั้นลงพักค้างแรมในสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้มินาที่สุดแต่ถ้าผู้นั้นยอมรับ

ความล�าบากโดยท�าการค้างแรมบนท้องถนนหรอืรมิทางเท้าพร้อมกบัมคีวามปลอดภยันัน่กย่็อมถอืว่า

เป็นการเผื่อในสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้	(1)

	 ดังนั้นหากถือว่าการค้างแรมในเขตมินาอัล-ญะดีดะฮ์เป็นการค้างแรมนอกเขตของมินา 

อัล-เกาะดีมะฮ์เน่ืองจากมีอุปสรรคอันเกิดจากการมีผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จ�านวนมากอยู่เต็มพื้นที่ของ 

มนิาอลั-เกาะดีมะฮ์		กอปรกบัมกีารก�าหนดเขตส�านกังานผูใ้ห้บรกิารภาคสนาม	(มกัตบั)	จากเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบโดยกระทรวงกิจการฮัจญ์ของซาอุดิอาระเบียให้อยู่ในเขตของมินาอัล-ญะดีดะฮ์โดยที่ผู้

ประกอบพิธีฮัจญ์ไม่มีสิทธิเลือกและมีมาตรการห้ามมิให้ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์เคลื่อนย้ายไปยังเขตของ

(1)	 จาก	www.aljoufnews.com
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มินาอัล-เกาะดีมะฮ์เพื่อท�าการค้างแรมในพื้นที่ริมถนนหรือทางเท้าก็ย่อมถือว่าบรรดาผู้ที่ประกอบ 

พิธีฮัจญ์ท่ีถูกก�าหนดพื้นที่เขตมักตับให้อยู่ในเขตมินาอัล-ญะดีดะฮ์เป็นผู้มีอุปสรรคแล้วและผู้ใด 

ละท้ิงการค้างแรมที่มุซดะลิฟะฮ์หรือที่มินาอันเน่ืองมาจากมีอุปสรรคก็ไม่มีสิ่งใดที่ผู้นั้นจ�าเป็นต้อง

ปฏิบัติเป็นการชดเชย	(1) 

	 ท้ังนี้ไม่อนุญาตให้ผู้มีอุปสรรคในการละทิ้งการค้างแรมในเขตมินาละทิ้งการขว้างเสาหินใน 

ช่วงเวลา	 2	 วัน	 ของวันอัต-ตัชรีก	 เพราะการขว้างเสาหินมีช่วงเวลาท่ีเปิดกว้างและสามารถกระท�า 

ได้ตามก�าหนดเวลาที่นักวิชาการระบุไว้	(2)

واهلل اعلم بالصواب

อาศิส	พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี

* * *

(1)	 กิตาบ	 อัล-อีฎอห์	 ฟี	 มะนาสิกิลฮัจญ์	 วัล-อุมเราะฮ์;	 อัน-นะวาวีย์	 :	 หน้า	 359	 และในกิตาบอัล-มัจญ์มูอ์	 
ชัรฮุลมุฮัซซับ;	อัน-นะวาวีย์	:	8/224

(2)	 อัล-อิฟศอห์	อะลา	มะสาอิล	อัล-อีฎอห์	อ้างในกิตาบ	อัล-อีฎอห์	:	หน้า	361-362


