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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวำ) จุฬำรำชมนตรี

ที่ 22/2557

เรื่อง กำรเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์ของสตรีที่ไม่มีมะห์ร็อม 

ค�ำถำม : กำรเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์ของสตรีที่ไม่มีมะห์ร็อม มีข้อชี้ขำด

อย่ำงไร ?

 ค�ำวินิจฉัย

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

 ตามหลักการในบัญญัติของศาสนาอิสลามก�าหนดว่าสตรีจะต้องไม่เดินทางเพียงล�าพังหาก

แต่จ�าเป็นท่ีนางจะต้องมีสามีหรือญาติที่ห้ามแต่งงานด้วย	 (มะห์ร็อม)	 ร่วมเดินทางไปกับนางด้วย 

หลักฐานในเรื่องนี้คือหะดีษที่ถูกรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาส	 	 ว่าท่านอับดุลลอฮ์	  

ได้ยินท่านรอซูล		กล่าวว่า:

ٍم
َ
 امْلَرأَُة إِالَّ َمَع ِذي حَمْر

ُ
تَُسافِر ٍم ، َوالَ 

َ
أٍَة إالَّ َوَمَعَها ُذْو حَمْر

َ
َيْلَُونَّ َرُجٌل بِاْمر الَ 

ความว่า	 :	 “ชายคนหนึ่งจะต้องไม่อยู่ล�าพังกับหญิงอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่มะห์ร็อมหรือภรรยา 

ของเขาในที่ลับตาคน	 นอกจากว่ามีผู้เป็นมะห์ร็อมอยู่พร้อมกับนางและหญิงจะไม่เดินทาง

นอกจากพร้อมกับผู้ที่เป็นมะห์ร็อมหรือสามีของนาง”	(อัล-บุคอรีย์	:	1341)

	 และหะดีษที่มีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์	 	เป็นหะดีษมัรฟูอ์ว่า	:	

ٌم
َ
 َمِسْيََة يَْوٍم َولَيْلٍَة لَيَْس َمَعَها حَمْر

َ
َوالْيَْوِم اآلِخِر أَْن تَُسافِر أٍَة تُْؤِمُن بِاهللِ 

َ
الَ َيِلُّ إلِْمر

ความว่า:	 “ไม่อนุมัติส�าหรับหญิงที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์และวันสิ้นโลกในการที่นางจะ 

เดินทางในระยะเส้นทาง	 (ที่กินเวลา)	 หน่ึงวันหน่ึงคืนโดยไม่มีมะห์ร็อมอยู่พร้อมกับนาง”	

(มุสลิม	:	1339)

	 และมีรายงานจากท่านอบูสะอีด	 	จากท่านรอซูล	
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ٍم
َ
أَْو ُذْو حَمْر َزْوُجهاَ  أَةٌ َمِسْيََة يَْوَمنْيِ لَيَْس َمَعهاَ  َ

تَُسافِِر اْمر الَ 

ความว่า:	 “สตรีต้องไม่เดินทางในระยะทาง	 (ที่ใช้เวลาเดินทาง)	 2	 วันโดยไม่มีสามีหรือผู้เป็น

มะห์ร็อมอยู่พร้อมกับนาง”	(มุสลิม	:	1339)

	 และมีรายงานจากท่านอิบนุอุมัร	 	ว่า	:	

ٍم
َ
ُذْو حَمْر  ثاََلَث لَيَاٍل  إالَّ َوَمَعهاَ 

ُ
تَُسافِر الَ 

ความว่า	 :	 “สตรีจะไม่เดินทาง	 (ในระยะทางที่ใช้เวลา)	 3	 คืนนอกจากว่ามีผู้เป็นมะห์ร็อม 

อยู่พร้อมกับนาง”	(อัล-บุคอรีย์	:	1029)

	 หะดีษท่ีถูกระบุข้างต้นมีนัยครอบคลุมทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือการ 

เดินทางในระยะที่ใกล้ตามทัศนะของปวงปราชญ์	 และเฉพาะการเดินทางไกลที่อนุญาตให้ละหมาด 

ย่อ	 (ก็อศร์)	 ได้ตามทัศนะของนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์	 และนัยของหะดีษยังครอบคลุม 

ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นวาญิบหรือไม่ก็ตาม	(1)

	 นักนิติศาสตร์อิสลามมีทัศนะเกี่ยวกับประเด็นท่ีว่าการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับ

สตรีในกรณีใดบ้าง	ดังต่อไปนี้

	 1)	 ในกรณีท่ีสตรีผู้น้ันมีเง่ือนไขท่ัวไปส�าหรับผู้ที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ครบถ้วน	 คือเป็นมุสลิม

บรรลุศาสนภาวะและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์	 เป็นเสรีชน	 และมีความสามารถท้ังในด้านร่างกาย

ทรัพย์สินและความปลอดภัย	 กอปรกับมีเงื่อนไขเฉพาะส�าหรับสตรีผู้ที่จะประกอบพิธีฮัจญ์	 คือมีผู้ที่

เป็นมะห์ร็อมเดินทางไปด้วย	 และสตรีผู้นั้นมิได้อยู่ในช่วงระยะเวลาของการครองอิดดะฮ์	 อันเน่ือง 

มาจากการหย่าหรือการเสียชีวิตของสามี	 ในกรณีน้ีถือว่าการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์เป็นสิ่ง

จ�าเป็นส�าหรับสตรีผู้นั้นโดยการเห็นพ้องของนักวิชาการในทุกมัซฮับ	 และการเดินทางของสตรีผู้นั้น

เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ทั้งที่เป็นฟัรฎูหน่ึงครั้งในชั่วชีวิต	 และเป็นซุนนะฮ์ตะเฎาว์วุอ	์

ย่อมเป็นสิ่งที่อนุญาตโดยไม่มีข้อขัดแย้ง	(2)

	 2)	 ในกรณีที่สตรีผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ที่เป็นซุนนะฮ์ตะเฎาว์วุอ	์

และนางไม่มีสามีหรือผู้ทีเป็นมะห์ร็อมร่วมเดินทางไปด้วย	 แต่มีสตรีท่ีไว้เนื้อเชื่อใจได้หลายคน	 หรือ

สตรีท่ีไว้เนื้อเชื่อใจได้หนึ่งคนร่วมเดินทางไปด้วย	 กรณีนี้ในมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์	 มี	 2	 ประเด็น	 ซึ่ง 

ชัยค์	 อบูฮามิด,	 อัล-มาวัรดีย์,	 อัล-มุฮามิลีย์	 และนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์ท่านอื่นๆ	 เล่าไว้

(1)	 ฟะตาวา	มุอาศิเราะฮ์;	ดร.ยูซุฟ	อัล-กอรฎอวีย์	:	1/350-351

(2)	 อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์	ว่า	อะดิลละตุฮู;	ดร.วะฮ์บะฮ์	อัซ-ซุฮัยลีย์	:	2/19-37	โดยสรุป,	อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์	:	2/122-
126
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ในบทอัล-อิห์ศอรและอัล-กอฎีย์หุซัยน์,	 อัล-บะเฆาะวีย์,	 อัร-รอฟิอีย์และท่านอื่นๆ	 ก็เล่า	 2	 ประเด็น

นี้	เอาไว้เช่นกัน

	 ประเด็นที่หนึ่ง	 อนุญาตให้นางเดินทางไปกับบรรดาสตรีท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวได้เช่นเดียวกับ

กรณีของการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เป็นฟัรฎู

	 ประเด็นทีสอง	เป็นประเด็นที่ถูกต้อง	โดยการเห็นพ้องของนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์	

และเป็นตัวบทของอิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์ในต�าราอัล-อุมม์	 คือไม่อนุญาต	 โดยอิหม่ามอัล-บะเฆาะวีย์ให้

เหตุผลว่า	 การเดินทางของนางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์แบบซุนนะฮ์ตะเฎาว์วุอ์	 เป็นการเดินทางที่ไม่

จ�าเป็น	ทั้งนี้	อาศัยหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นสิ่งต้องห้ามจากหะดีษที่ระบุไว้ข้างต้น	(1)

	 3)	 ในกรณีของสตรีที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ที่เป็นฟัรฎู	 แต่นาง

ไม่มีสามีหรือผู้ที่เป็นมะห์ร็อมร่วมเดินทางไปด้วย	 กรณีน้ีนักวิชาการที่ยึดตามนัยของตัวบทหะดีษที่

ปรากฏชัดซึ่งระบุไว้ข้างต้น	 ถือว่าการเดินทางของนางเป็นสิ่งต้องห้าม	 ถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทาง

เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ท่ีเป็นฟัรฎูก็ตาม	 โดยนักวิชาการฝ่ายน้ีไม่ยกเว้นสภาพของ

การเดินทางใดๆ	 จากการเป็นท่ีต้องห้าม	 ตราบใดที่ไม่มีสามีหรือผู้ที่เป็นมะห์ร็อมร่วมเดินทางไปกับ 

สตรีผู้นั้น	 (2)	 ส่วนหนึ่งจากนักวิชาการฝ่ายนี้คือ	 อัล-หะสัน	 อัล-บะเศาะรีย์,	 อัน-นะเคาะอีย์,	 อิหม่าม

อะห์มัด,	อิบนุ	อัล-มุนซิร	และอัศฮาบุรเราะอย์	(3)

	 นักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งระบุข้อยกเว้นในกรณีนี้ว่า	 สตรีสูงอายุซึ่งไม่เป็นที่ยั่วยวนเพศตรงข้าม

อนุญาตให้นางเดินทางเพื่อไปประกอบพิธฮีัจญ์และอุมเราะฮไ์ด้โดยไม่ต้องมีสามีหรือผู้ที่เป็นมะห์ร็อม 

ร่วมเดินทางไปด้วย	 เป็นทัศนะที่อัล-กอฎีย์อบุลวะลีดอัล-บาญีย์	 นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-มาลิกีย์

ถ่ายทอดไว้	 ซึ่งทัศนะนี้เป็นการจ�ากัดความนัยกว้างๆ	 ด้วยการพิจารณาถึงความหมายของตัวบท 

ตามที่อิหม่ามอิบนุดะกีกอัล-อีดกล่าวไว้	กล่าวคือเป็นการค�านึงถึงเรื่องปกติโดยส่วนใหญ่	(4)	แต่กอฏี	

อิยาฎไม่เห็นด้วยกับค�ากล่าวนี้	(5)

	 นักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งระบุข้อยกเว้นจากกรณีดังกล่าวว่า	 เป็นที่อนุญาตส�าหรับสตรีในการ

เดินทางไปเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์เม่ือนางเดินทางไปพร้อมกับบรรดาสตรีที่ไว้เนื้อเชื่อใจ

ได้		และการมีสามีหรือผู้เป็นมะห์ร็อมร่วมเดินทางไปกับนางด้วยนั้นไม่ถือเป็นเงื่อนไข	หากแต่ว่าการ

(1)	 อัล-มัจญ์มูอ์	ชัรฮุลมุฮัซซับ;	อัน-นะวาวีย์	:	7/70

(2)	 ฟะตาวา	มุอาศิเราะฮ์;	ดร.ยูซุฟ	อัล-กอรฎอวีย์	:	1/351

(3)	 ฟะตาวา	อัล-ลัจญ์นะฮ์	อัด-ดาอิมะฮ์	ลิลบุหูษ	อัล-อิสลามิยะฮ์	อัล-อิฟตาอ์	:	ฟัตวาเลขที่	(1173)	11/90-91

(4)	 ฟัตฮุลบารีย์	:	4/447

(5)	 อะห์สะนุลกะลาม	ฟิลฟะตาวา	วัล-อะห์กาม;	ชัยค์อะฏียะฮ์ศ็อกร์	:	เล่มที่	2	ภาคที่	7	หน้า	262
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มีความปลอดภัยส�าหรับนางถือเป็นเงื่อนไข	 ในกรณีนี้เป็นค�ากล่าวที่รู้กันดีของอิหม่ามอัช-ชาฟิอีย ์

ตามที่อิหม่ามอัน-นะวาวีย์ระบุเอาไว้	(1)

	 อิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์และนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์กล่าวว่า	 :	 การประกอบพิธีฮัจญ์จะ 

ไม่จ�าเป็นส�าหรับสตรียกเว้นเม่ือนางมีความปลอดภัยเหนือตัวนางพร้อมกับสามีหรือผู้ที่เป็นมะฮ์ร็อม

โดยการสืบเชื้อสาย	 หรือผู้ที่เป็นมะห์ร็อมที่มิใช่การสืบเชื้อสาย	 เช่นการเกี่ยวดองด้วยการแต่งงาน	

และการดื่มนม	 หรือพร้อมกับบรรดาสตรีที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้	 หนึ่งในสามกรณีนี้คือการเดินทางพร้อม

กับสามีหรือผู้ที่เป็นมะห์ร็อมหรือบรรดาสตรีที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้	 เมื่อนางมีหนึ่งในสามกรณีนี้	 การ 

ประกอบพิธีฮัจญ์ก็จ�าเป็นส�าหรับนางโดยไม่มีข้อขัดแย้งในมัซฮับ	 อัช-ชาฟิอีย์	 และถ้าหากไม่มี 

กรณีใดจาก	 3	 กรณีนี้	 การประกอบพิธีฮัจญ์ก็ไม่จ�าเป็นส�าหรับนางตามค�ากล่าวที่ได้รับการยึดถือ	 

(อัล-มุอ์ตะมัด)	 ในมัซฮับ	 และมีค�ากล่าวท่ีสามระบุว่า	 จ�าเป็นที่นางจะต้องออกเดินทางเพื่อประกอบ 

พิธีฮัจญ์เพียงล�าพัง	 เม่ือเส้นทางนั้นถูกใช้เป็นทางสัญจรเหมือนอย่างกรณีที่นางจ�าเป็นต้องออก 

เดินทางไปยังดินแดนของรัฐอิสลามเพียงล�าพังเมื่อนางได้เข้ารับอิสลามในดินแดนของคู่สงครามกับ

รัฐอิสลามโดยไม่มีข้อขัดแย้งในมัซฮับ	 ค�ากล่าวที่สามน้ีเป็นสิ่งที่อิหม่าม	 อัช-ชีรอซีย์และนักวิชาการ 

กลุ่มหนึ่งในมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์เลือกไว้	 ส่วนค�ากล่าวที่เป็นมัซฮับในทัศนะปวงปราชญ์ของมัซฮับคือ 

สิ่งที่กล่าวมาแล้วอันเป็นค�ากล่าวที่รู้กันดีจากบรรดาตัวบทของอิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์	(2)

	 นักวิชาการบางท่านมีทัศนะว่าการมีความปลอดภัยของเส้นทางก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จ�าเป็น

จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์	เป็นทัศนะที่ชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮ์เลือกไว้	โดยอิบนุ	มุฟลิห์	

กล่าวไว้ในต�าราอัล-ฟุรูอ์	 จากท่านอิบนุตัยมียะฮ์ว่า	 :	 สตรีทุกคนที่มีความปลอดภัยในการเดินทาง 

จะประกอบพิธีฮัจญ์ได้โดยไม่ต้องมีผู้ที่เป็นมะห์ร็อมอยู่ด้วย	 และสิ่งนี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายในทุกการ

เดินทางที่มีจุดประสงค์เพื่อท�าความดี	 โดยอัล-กะรอบีซีย์	 ถ่ายทอดค�ากล่าวน้ีจากอิหม่ามอัช-ชาฟิอีย ์

ในเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เป็นซุนนะฮ์ตะเฎาว์วุอ์	 และสานุศิษย์ของอิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์บางคน

กล่าวไว้ในกรณีการประกอบพิธีฮัจญ์ที่เป็นซุนนะฮ์ตะเฎาว์วุอ์	 และในทุกการเดินทางท่ีมิใช่วาญิบ	 

เช่น	การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนกัน	และเพื่อค้าขาย	เป็นต้น	(3)

	 และอัล-อัษรอมได้ถ่ายทอดจากอิหม่ามอะห์มัดว่า	 :	 การมีมะห์ร็อมในการประกอบพิธีฮัจญ์ที ่

วาญิบนั้นไม่ถือเป็นเงื่อนไข	 เพราะนางได้เดินทางออกไปกับบรรดาสตรีและคนที่นางไว้วางใจได้	

อิหม่ามอิบนุซิรีน	กล่าวว่า	:	อนุญาตให้นางเดินทางร่วมไปกับมุสลิมหนึ่งคนได้	อิหม่ามอัล-เอาว์ซาอีย ์

กล่าวว่า	 :	 อนุญาตให้นางเดินทางร่วมไปกับกลุ่มคนที่มีคุณธรรม	 อิหม่ามมาลิกกล่าวว่า	 :	 อนุญาต

(1)	 ชัรฮุเศาะหิห์	มุสลิม;	อัน-นะวาวีย์	:	9/104,	อะห์สะนุลกะลาม	ฟิลฟะตาวา	วัล-อะห์กาม	(อ้างแล้ว)	:	หน้า	261

(2)	 อัล-มัจญ์มูอ์	ชัรฮุลมุฮัซซับ	:	7/69

(3)	 อัล-ฟุรูอ์	:	3/236-237
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ให้นางเดินทางร่วมไปกับกลุ่มคณะสตรี	 และอิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์	 กล่าวว่า	 :	 อนุญาตให้นาง 

เดินทางร่วมไปกับหญิงเสรีชนที่เป็นมุสลิมะฮ์ซึ่งไว้เน้ือเชื่อใจได้หน่ึงคน	 และสานุศิษย์บางท่านของ 

อิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์กล่าวว่า	:	อนุญาตให้นางเดินทางไปเพียงล�าพังเมื่อมีความปลอดภัย	(1)

	 อัล-ฮาฟิซ	อิบนุหะญัรกล่าวว่า	เป็นที่รู้กันดีในหมู่นักวิชาการสังกัดมัซฮับ	อัช-ชาฟิอีย์	ว่า	สตรี 

ผู้นั้นจ�าเป็นต้องมีสามีหรือผู้ที่เป็นมะห์ร็อมหรือบรรดาสตรีที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ร่วมเดินทางไปด้วย	และ

ในค�ากล่าวหนึง่ระบุว่า	มสีตรีท่ีไว้เนือ้เช่ือใจได้หนึง่คนกเ็พยีงพอ	และในอกีค�ากล่าวหนึง่	อลั-กะรอบซีย์ี 

ถ่ายทอดไว้และถูกระบุว่าเป็นค�ากล่าวที่ถูกต้องในต�ารา	 อัล-มุฮัซซับว่าสตรีผู้นั้นจะเดินทางตาม

ล�าพังได้หากเส้นทางนั้นปลอดภัย	 (2)	 เพราะจุดมุ่งหมายของหะดีษที่ระบุข้างต้น	 คือการปกป้องและ

รักษาความปลอดภัยให้แก่สตรีในการเดินทาง	 ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงด้วยเส้นทางนั้น

มีความปลอดภัย	 และมีบรรดาสตรีหรือผู้ชายที่ไว้เนื้อเชื่อใจร่วมเดินทางไปด้วย	 นักวิชาการฝ่ายนี ้

ซึ่งก�าหนดเงื่อนไขของการมีกลุ่มบุคคลที่ไว้วางใจได้ร่วมเดินทางไปกับสตรีผู้น้ันหรือเส้นทางการ 

เดินทางมีความปลอดภัย	 ได้วิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายของตัวบท	 และความหมายจากนัยของตัวบท 

เป็นส�าคัญ	 มิได้ยึดเอานัยที่ปรากฏชัดจากตัวบทเพียงเท่านั้น	 เพราะการเดินทางของสตรีตาม 

หลักการเดิมเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดของการมีปฏิสัมพันธ์	 (อัล-มุอามะลาต)	 ซึ่งสามารถพิจารณาถึง 

นัยและจุดมุ่งหมายของตัวบทได้	 ต่างจากเรื่องที่อยู่ในหมวดของศาสนกิจ	 (อิบาดาต)	 ซึ่งหลักเดิม 

คือการปฏิบัติตาม	 (ตะอับบุด)	 โดยไม่ต้องพิจารณาถึงนัยและจุดมุ่งหมายของตัวบทตามท่ีอิหม่าม

อัช-ชาฏิบีย์ยืนยันและอ้างหลักฐานประกอบเอาไว้อย่างชัดเจน		และกรณีของการเดินทางส�าหรับสตรี

ที่ไม่มีสามีหรือไม่มีมะห์ร็อมร่วมเดินทางไปด้วยน้ัน	 นักวิชาการถือว่าเป็นส่ิงต้องห้าม	 เพื่อเป็นการ 

ปิดแนวทางท่ีจะน�าไปสู่ความเสียหาย	 มิใช่เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติห้ามในตัวของมันเอง	 ดังนั้นเมื่อ

การเดินทางของสตรีในกรณีนี้มีความจ�าเป็น	 ซึ่งมิใช่ภาวะอุกฤษณ์	 (อัฏ-เฏาะรูเราะฮ์)	 ก็ย่อมเป็นที่

อนุญาต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเง่ือนไขอื่นๆ	 ที่ถูกวิเคราะห์จากจุดมุ่งหมายและนัยของตัวบทมา 

สนับสนุน	 เช่นความปลอดภัยของเส้นทาง	 การมีบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไว้วางใจได้ร่วมเดินทางไป 

กับนาง	เป็นต้น	(3)	

	 และนักวิชาการฝ่ายนี้ก็ยอมรับตัวบทของบรรดาหะดีษที่ระบุมาข้างต้น	 มิได้ปฏิเสธตัวบท 

ดังกล่าวและการก�าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมจากตัวบทที่ระบุว่าต้องมีสามีหรือผู้ที่เป็นมะห์ร็อมร่วม 

เดนิทางไปกบัสตรผีูน้ัน้	ซ่ึงเป็นไปตามนยัทีป่รากฏชดัของตวับท		ด้วยการพจิารณาถงึความปลอดภยั

ของเส้นทางและการมีบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไว้วางใจได้ร่วมเดินทางไปกับสตรีผู้น้ัน	 มิใช่เป็นการ

(1)	 อัล-ฟุรูอ์	:	3/235-236

(2)	 ฟัตฮุลบารีย์;	อิบนุ	หะญัร	อัล-อัสเกาะลานีย์	:	4/447

(3)	 ดูรายละเอียดใน	 ฟะตาวามุอาศิเราะฮ์;	 ดร.ยูซุฟ	 อัล-กอรฎอวีย์	 :	 1/352-353,	 อะห์สะนุลกะลาม	 ฟิลฟะตาวา	 
วัล-อะห์กาม;	ชัยค์	อะฏียะฮ์	ศ็อกร์	:	เล่มที่	2	ภาคที่	7	หน้า	263
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กระท�าที่ขัดแย้งกับตัวบทของหะดีษดังกล่าวแต่อย่างใด	 ดังน้ันค�าวิจารณ์ของท่านอิหม่ามอิบนุ 

อัล-มุนซิร์	 ที่ระบุว่า	 พวกเขา	 (หมายถึงอิหม่ามมาลิก	 อิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์และอิหม่ามอัล-เอาว์ซาอีย	์

เป็นต้น)	 ได้ละทิ้งค�ากล่าวตามนัยที่ปรากฏชัดของหะดีษและพวกเขาแต่ละคนก็ก�าหนดเงื่อนไขซึ่ง

ไม่มีหลักฐานบ่งชี้แต่อย่างใด	(1)	

	 ค�าวิจารณ์ของท่านอิบนุ	อัล-มุนซิรดังกล่าว	เป็นทัศนะและความเข้าใจของท่านเอง	ซึ่งบรรดา

นักวิชาการฝ่ายนี้มิได้มีความเห็นเช่นนั้น	 เพราะมีหลักฐานจากท่านอิหม่าม	 อัล-บุคอรีย์	 บันทึกไว้

ในเศาะเฮียะห์ของท่านว่า	 แท้จริงท่านอุมัร	 	 ได้อนุญาตแก่บรรดาภริยาของท่านนบี		 ในการ 
ประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งสุดท้ายของท่าน	 และท่านอุมัร	 	 ก็ส่งท่านอุษมาน	 อิบนุ	 อัฟฟาน	 	 และ

ท่านอับดุรเราะห์มาน	อิบนุ	เอาวฟ์	 	ไปพร้อมกับพวกนาง	แสดงว่าท่านอุมัร	 	ท่านอุษมาน	  

และท่านอับดุรเราะห์มาน	 อิบนุ	 เอาวฟ์	 	 ตลอดจนบรรดาภริยาของท่านนบี		 ได้เห็นพ้องถึง 
สิ่งดังกล่าวโดยไม่มีเศาะหาบะฮ์ท่านอื่นๆ	 แสดงความไม่เห็นด้วยกับพวกนางในเรื่องดังกล่าว	 และนี่

ถือเป็นอิจญ์มาอ์	 (2)	 และอาศัยหลักฐานจากนัยของหะดีษท่ีบันทึกโดยอิหม่ามอัล-บุคอรีย์และมุสลิม

จากท่านอะดีย์	 อิบนุ	 ฮาติม	 	 ซึ่งท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	 “เกือบถึงเวลาแล้วท่ีผู้หญิงจะน่ังในกูบ 

บนหลังอูฐจะเดินทางจากเมือง	 อัล-ฮีเราะฮ์	 จนกระท่ังนางได้ท�าการเฏาะวาฟที่อัล-กะอ์บะฮ์	 โดยที่

นางจะไม่เกรงกลัวผู้ใด	นอกจากอัลลอฮ์		”	หะดีษบทนี้	 เป็นปาฏิหาริย์	 (มุอ์ญิซะฮ์)	ที่ปรากฏชัด 

ของท่านนบี		 เพราะเป็นการบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ซึ่งสิ่งดังกล่าวตีความได้ว่า	 เป็น 

เรื่องที่อนุญาตให้ผู้หญิงเดินทางได้โดยล�าพังเมื่อมีความปลอดภัย	(3)

	 จึงกล่าวได้ว่าการก�าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรณีมีสามีหรือผู้ที่เป็นมะห์ร็อมร่วม

เดินทางไปกับสตรีท่ีประสงค์จะเดินทางไกล	 หรือไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ด้วยการพิจารณา

ความปลอดภัยของเส้นทางและการมีคณะบุคคลที่ไว้วางใจได้ร่วมเดินทางไปด้วย	 เป็นการวิเคราะห์

จุดมุ่งหมายและนัยของมันจากตัวบทหะดีษที่ระบุมาข้างต้น	 และอาศัยนัยท่ีตีความได้จากตัวบท

ของหะดีษที่ถูกต้อง	 ตลอดจนอ้างอิงถึงการกระท�าของเหล่าเศาะฮาบะฮ์มาสนับสนุน	 ทั้งหมดมีความ

สอดคล้องและไม่ขัดแย้งกัน	 ดังน้ัน	 การก�าหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงสมเหตุสมผลและมีน�้าหนักใน 

การประมวลหลักฐานทางศาสนา

 พิจำรณำแล้วจึงวินิจฉัยว่ำ	 สตรีท่ีประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ ์

อนุญาตให้นางเดินทางได้เมื่อมีสามีของนางหรือผู้ที่เป็นมะห์ร็อมหรือกลุ่มคณะสตรีที่ไว้วางใจได้

ร่วมเดินทางไปกับนาง	 และเส้นทางการเดินทางมีความปลอดภัย	 และเมื่อมีกรณีหนึ่งจากสามกรณ ี

(1)	 ดูฟะตาวา	อัล-ลัจญ์นะฮ์	อัด-ดาอิมะฮ์	ลิล	บุหูษ	อัล-อิลมียะฮ์	วัล-อิฟตาอ์	:	ค�าฟัตวาเลขที่	(1173)	11/91

(2)	 ฟัตฮุลบารีย์	:	4/447

(3)	 อัล-มัจญฺมูอ์	 ชัรฮุลมุฮัซซับ	 :	 7/68-69,	 อะห์สะนุลกะลาม	 ฟิลฟะตาวา	 (อ้างแล้ว)	 :	 หน้า	 263,	 ฟะตาวา	 มุอา 
ศิเราะฮ์	(อ้างแล้ว)	:	หน้า	353
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ดังกล่าว	 การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ของนางก็ถือเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น	 ส่วนในกรณี

ของการเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ท่ีเป็นซุนนะฮ์ตะเฏาว์วุอ์น้ัน	 ประเด็นท่ีถูกต้อง 

ในมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์ระบุเงื่อนไขว่าจ�าเป็นต้องมีสามีหรือผู้ที่เป็นมะห์รอมร่วมเดินทางไปกับนาง

ด้วย	 และอนุโลมให้ในกรณีที่มีกลุ่มคณะสตรีที่ไว้วางใจได้ร่วมเดินทางไปด้วย	 พร้อมค�านึงถึงความ

ปลอดภัยของเส้นทางเป็นส�าคัญ	 ส่วนการเดินทางของสตรีเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ซ่ึง

ขาดเงื่อนไขดังกล่าว	 ถือว่าการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ของนางใช้ได้	 เมื่อครบองค์ประกอบ

หลักและเงื่อนไขที่ศาสนาบัญญัติไว้ในเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์	 และถือว่าการ 

ประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ของนางนั้นลุล่วงและพ้นฟัรฏู	 และนางไม่จ�าเป็นต้องกลับไปประกอบ 

พิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์นั้นพร้อมกับสามีหรือมะห์ร็อมของนางอีก	 ถึงแม้ว่านางจะมีบาปเนื่องจากการ

ออกเดินทางโดยล�าพังไม่มีสามีหรือมะห์ร็อมหรือคณะบุคคลที่ไว้วางใจได้ร่วมเดินทางไปด้วยก็ตาม	

واهلل اعلم بالصواب

อาศิส	พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี
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