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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวำ) จุฬำรำชมนตรี

ที่ 20/2557

เรื่อง กำรสะแอในบริเวณที่ถูกขยำยให้กว้ำงขึ้น รวมถึงกำรเฏำะวำฟ 
และสะแอบนชั้นสอง หรือชั้นสำม ของอำคำรมัสยิดฮะรอม 

ค�ำถำม : กำรสะแอในบริเวณที่ถูกขยำยให้กว้ำงขึ้น รวมถึงกำรเฏำะวำฟและ 

สะแอบนชั้นสอง หรือชั้นสำม ของอำคำรมัสยิดฮะรอม มีข้อชี้ขำดอย่ำงไร?

 ค�ำวินิจฉัย

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

 ค�ำถำมที่ต้องกำรค�ำวินิจฉัยนี้มี 2 ประเด็น 

 ประเด็นที่หนึ่ง	 การเฏาะวาฟบนลานชั้นสองที่ถูกยกพื้นขึ้นสูงเหนือลานเฏาะวาฟเดิมหรือ
การเฏาะวาฟบนพื้นชั้นสองหรือชั้นสามของอาคารมัสยิดฮะรอมหรือดาดฟ้าของมัสยิดมีข้อช้ีขาด 
อย่างไร?

 ค�ำวินิจฉัย ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่จ�าเป็นส�าหรับการเฏาะวาฟรอบอาคารอัล-กะอ์บะฮ์	ซึ่งการ
เฏาะวาฟจะใช้ไม่ได้หากขาดเงื่อนไขดังกล่าวคือการเฏาะวาฟนั้นจะต้องอยู่ภายในเขตมัสยิดฮะรอม	
เงื่อนไขข้อนี้นักวิชาการเห็นพ้องตรงกันทั้งสี่มัซฮับ	(1)

	 อิหม่ามอัน-นะวะวีย์กล่าวว่า	

ْوٍط َوَواِجبَاٍت الَ يَِصحُّ بُِدْونَِها .....
ُ
واَف يَْشتَِمُل َعلَى ُشر “ َواْعلَْم أَنَّ الطَّ

َواِف َداِخَل  ْوُط الَْواِجبَاُت فَثََمانِيٌَة ُمْتَلَِفٌة ِف بَْعِضَها ... اَلثَّاِنْ َكْوُن الطَّ
ُ
ر ا الشُّ فَأَمَّ

املَْسِجِد... ”

“และท่านจงรู้เถิดว่า	 แท้จริงการเฏาะวาฟนั้นจะครอบคลุมเงื่อนไขและสิ่งที่จ�าเป็นเอาไว	้ 
หลายประการโดยการเฏาะวาฟน้ันจะใช้ไม่ได้	 ด้วยเหตุไม่มีเงื่อนไขและสิ่งจ�าเป็นดังกล่าว...	

(1)	 อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์	ว่า	อะดิลละตุฮู;	ดร.วะฮ์บะฮ์	อัซ-ซุฮัยลีย์	:	3/161
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ส่วนเงื่อนไขที่จ�าเป็นนั้นมีแปดประการ	 ซึ่งมีความเห็นต่างกันในบางประการ....	 ประการที่	 2	
การเฏาะวาฟนั้นต้องอยู่ภายในมัสยิดฮะรอม	...”		(1)

	 นักวิชาการในมัซฮับ	อัช-ชาฟิอีย์	อธิบายเงื่อนไขของการเฏาะวาฟประการนี้ว่า	

تَِفًعا َعِن الْبَيِْت 
ْ
ْطِح َولَْو ُمر َواُف َعلى السَّ َع أَْو َكاَن الطَّ “ َكْونُُه ِف املَْسِجِد َوإِْن ُوسِّ

َواِري ... ” َقايَِة َوالسَّ ائِِف َوالْبَيِْت َكالسِّ أَْو َحاَل َحائٌِل بنَْيَ الطَّ

“การเฏาะวาฟนั้นต้องอยู่ในขอบเขตของมัสยิด	 ถึงแม้ว่ามัสยิดได้ถูกขยายให้กว้างขวาง 

ออกไป	 (ตราบที่ยังคงไม่ออกนอกเขตแผ่นดินต้องห้าม)	 หรือปรากฏว่าการเฏาะวาฟนั้นเป็น

การเฏาะวาฟบนหลังคาหรือดาดฟ้าของมัสยิด	 ถึงแม้ว่าผู้ท�าการเฏาะวาฟจะอยู่สูงกว่าบัย-

ตุลลอฮ์ก็ตาม	 หรือมีสิ่งคั่นขวางระหว่างผู้ท�าการเฏาะวาฟกับบัยตุลลอฮ์	 เช่นสถานที่ส�าหรับ 

ดื่มน�้าและเสา	เป็นต้น”	(2)

	 ชัยค์มุฮัมมัด	อัช-ชิรบีนีย์	อัล-เคาะฏีบ	อธิบายเพิ่มเติมว่า

الْبَيِْت  ِمَن  أَْعلَى  امْلَْسِجِد  َسْقُف  َكاَن  إِْن  َو  امْلَْسِجِد  َسْطِح  َعلَى  َويَِصحُّ   ...  “ 

ُهَو امْلُْعتََمُد ”  َجبَِل أَِبْ قُبَيس َمَع اْرتَِفاِعِه َعِن الْبَيِْت ، َوهذاَ 
َ
اَلِة َعلى َكالصَّ

“และ	 (การเฏาะวาฟ)	 บนหลังคา	 หรือดาดฟ้าของมัสยิดฮะรอมน้ันใช้ได้	 ถึงแม้ว่าเพดาน 

ของมัสยิดนั้นอยู่สูงกว่าบัยตุลลอฮ์ก็ตาม	 เช่นเดียวกับการละหมาดบนภูเขาอบีกุบัยส์	ทั้งๆ	ที่

ภูเขานั้นอยู่สูงกว่าบัยตุลลอฮ์	และนี่คือสิ่งที่ได้รับการยึดถือ	(มุอ์ตะมัด)”	(3)

	 อิหม่าม	อัน-นะวะวีย์กล่าวว่า	

َوَعلَى  َداِخلِِه  ِمْن  بَابِِه  َوِعنَْد  أَْرِوقَتِِه  َوِفْ  امْلَْسِجِد  يَاِت 
َ
أُْخر ِف  واَُف  الطَّ َوجَيُوُز   “ 

ٍء ِمْن هذاَ ... ”
ْ
أَْسِطَحتِِه َوالَ ِخاَلَف ِف َشي

“และอนุญาตให้ท�าการเฏาะวาฟในส่วนท้ายของมัสยิดในระเบียงเสาของมัสยิดและที่ประตู
ด้านในของมัสยิดตลอดจนบนหลังคาหรือดาดฟ้าของมัสยิด	และไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องนี้”	

(1)	 อัล-มัจญมูอ์	ชัรฮุลมุฮัซซับ;	อัน-นะวะวีย์	:	8/18

(2)	 ฟัตหุลวะฮ์ฮาบ	 บิชัรฮิมินฮัจญ์	 อัฏ-ฏุลลาบ;	 ชัยคุลอิสลาม	 อบูยะห์ยา	 ซะกะรียา	 อัล-อันศอรีย์	 :	 1/167,	 
ฮาชิยะฮ์	 อัช-ชัยค์	 อิบรอฮีม	 อัล-บัยญูรีย์	 อะลา	 ชัรหิล	 อัล-ลามะฮ์	 อิบนิ	 อัล-กอซิม	 อัล-ฆ็อซซีย์	 อะลามัตน	ิ 
อัช-ชัยค์	อบีชุญาอ์	:	1/600

(3)	 มุฆนีย์	อัล-มุห์ตาจญ์	อิลา	มะอ์ริฟะติ	มะอานี	อัลฟาซ์	อัล-มินฮาจญ์;	อัช-ชิรบีนีย์	อัล-เคาะฏีบ	:	1/487
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	 แต่อิหม่าม	 อัน-นะวะวีย์	 ได้ระบุต่อมาว่า	 นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์ของเราบางคน	 
เช่น	 อัล-มาวัรดีย์	 และอัร-รูยานีย์	 กล่าวว่า	 การเฏาะวาฟจะใช้ได้นั้นมีเงื่อนไขว่า	 บัยตุลลอฮ์จะต้อง 
เป็นอาคารที่อยู่สูงกว่าหลังคาหรือดาดฟ้า	 เหมือนอย่างทุกวันนี้	 (ในสมัยอดีต)	 จนกระท่ังถ้าหาก 
เพดานนั้นถูกยกสูงแล้วกลายเป็นว่าหลังคาหรือดาดฟ้าของมัสยิดอยู่สูงกว่าบัยตุลลอฮ์	 ก็ถือว่า
การเฏาะวาฟบนหลังคาหรือดาดฟ้านั้นใช้ไม่ได้และอิหม่ามอะบุลกอซิม	 อัร-รอฟิอีย์ไม่เห็นด้วยกับ 
ค�ากล่าวนี้และแย้งว่า	 :	 ไม่มีข้อแบ่งแยกใดๆ	 ระหว่างความสูงของบัยตุลลอฮ์	 และความต�่าของ 
บัยตุลลอฮ์		ซึ่งอิหม่ามอัน-นะวะวีย์	ระบุว่าค�ากล่าวของอิหม่ามอัรรอฟิอีย์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง	(1)

 จำกหลักฐำนทีร่ะบมุำข้ำงต้นจงึวนิจิฉยัได้ว่ำ	การเฏาะวาฟรอบบยัตลุลอฮ์บนลานเฏาะวาฟ
ชั้นที่สองซึ่งถูกยกระดับขึ้นเหนือลานเฏาะวาฟเดิมและการเฏาะวาฟบนพื้นของอาคารมัสยิดฮะรอม
ช้ันท่ีสองจนถึงชั้นดาดฟ้าหรือหลังคาของมัสยิดฮะรอมถือว่าใช้ได้ตามมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์	 และทัศนะ
ของปวงปราชญ์	 (ญุมฮูร	 อัล-อุละมาอ์)	 เพราะการเฏาะวาฟในสถานที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในเขตของ
มัสยิดฮะรอม	ถึงแม้ว่าการเฏาะวาฟนั้นจะอยู่สูงกว่าอาคารบัยตุลลอฮ์ก็ตาม

	 และเงื่อนไขท่ีจ�าเป็นส�าหรับการเฏาะวาฟรอบอาคารอัล-กะอ์บะฮ์อีกประการหนึ่งก็คือ	 การ 
เฏาะวาฟนั้นจะต้องอยู่ภายในเขตของมัสยิดฮะรอม	 เงื่อนไขข้อน้ีนักวิชาการเห็นพ้องตรงกันทั้ง	 
สี่มัซฮับ	(2)

 ประเด็นที่สอง การสะแอในบริเวณที่ถูกขยายให้กว้างขึ้นและการสะแอบนชั้นที่สองหรือชั้นที่
สูงกว่านั้น	มีข้อชี้ขาดอย่างไร?

 ค�ำวินิจฉัย เนินเขาอัศ-เศาะฟา	เป็นปลายสุดของภูเขาอบีกุบัยส์	และเนินเขาอัล-มัรวะฮ์	เป็น
ชื่อเรียกสถานที่ซึ่งรู้กัน	 ณ	 นครมักกะฮ์	 เป็นปลายสุดของภูเขาก็อยนุกออ์	 และระยะทางระหว่าง 
เนินเขาอัศ-เศาะฟา	และเนินเขาอัล-มัรวะฮ์	คือ	770	คืบมือ	(3)		เรียกระยะทางระหว่างเนินเขาทั้งสอง 
และสถานท่ีระหว่างนั้นว่า	 อัล-มัสอา	 หมายถึง	 ทางหรือสถานที่ของการเดินสะแอ	 ในต�าราบางเล่ม
ระบุว่า	เนินเขาอัล-มัรวะฮ์	ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาละอ์ละอ์ซึ่งเป็นส่วนปลายของภูเขาก็อยเกาะอานและ
ความกว้างของทางหรือสถานที่ของการเดินสะแอ	คือระยะความกว้างระหว่าง	2	มีลสีเขียว	 (4)	และ
ชัยค์	อัล-ฟากิฮีย์	ระบุว่า	:	ระยะคืบศอกของสิ่งที่อยู่ระหว่างอัศ-เศาะฟา	และอัล-มัรวะฮ์	(ทางสะแอ)	
คือ	766	คืบศอกกับอีก	12	นิ้ว	(5)	สรุปได้ว่า	อัล-มัสอาหรือทางสะแอนั้นคือหุบเขา	(อัล-วาดีย์)	ที่อยู่

(1)	 กิตาบอัล-อีฎอห์	 ฟี	 มะนาสิก	 อัล-ฮัจญ์	 วัล-อุมเราะฮ์;	 อัน-นะวาวีย์	 :	 หน้า	 223,	 กิตาบอัล-มัจญมูอ์	 ชัรฮุล 
มุฮัซซับ;	อัน-นะวาวีย์	:	8/53-54

(2)	 อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์	ว่า	อะดิลละตุฮู;	ดร.วะฮ์บะฮ์	อัซ-ซุฮัยลีย์	:	3/161

(3)	 ฮาชิยะฮ์	อัช-ชัยค์	อิบรอฮีม	อัล-บัยญูรีย์	:	1/603-604

(4)	 อัล-อิฟศอห์	อะลา	มะสาอิล	อัล-อีฎอห์;	ชัยค์อับดุลฟัตตาห์	ฮุซัยน์	รอวะฮ์	อัล-มักกีย์	ในกิตาบ	อัล-อีฎอห์	:	หน้า	254

(5)	 อัคบารมักกะฮ์;	อัล-ฟากิฮีย์	:	2/243
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ระหว่างเนินเขาอัศ-เศาะฟา	 และอัล-มัรวะฮ์ซ่ึงจะใช้เดินสะแอในเส้นทางนี้ในพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์
และทางสะแอนี้จะมีขอบเขตอันเป็นที่รู้กันตามมาตราวัดระยะทางหรือขนาดพื้นที่โดยบุคคลซ่ึงเดิน
สะแอออกนอกเส้นทางหรอืเบีย่งออกนอกเส้นทางในระหว่างการเดนิสะแอจะรูถ้งึสิง่ดงักล่าวและมผีล
ท�าให้การเดินสะแอนั้นขาดความสมบูรณ์	(1)

	 อิหม่าม	อัช-ชาฟิอีย์และบรรดานักวิชาการสังกัดมัซฮับ	อัช-ชาฟิอีย์	กล่าวว่า	

اِريَْن  ْعِي ِفْ ُزقَاِق الَْعطَّ َوَراَء َمْوِضِع السَّ
َّ
ْعِي ، فَلَْوَمر  ِف َغْيَِمْوِضِع السَّ

ُ
ْعي “ الجََيُْوُزالسَّ

َواِف ”   ُمْتَصٌّ ِبَكاٍَن فاََلجَيُْوُز فِْعلُُه ِف َغْيِه َِكالطَّ
َ
ْعي أَْوَغْيِِه مَلْ يَِصحَّ َسْعيُُه ، ألَنَّ السَّ

“ไม่อนุญาตให้ท�าการสะแอในสถานที่ซึ่งมิใช่สถานที่ของการสะแอ	 ดังนั้นหากว่าผู้ท�าการ 
สะแอเดินอ้อมไปด้านหลังทางสะแอในตรอกอัล-อัฎฏอรีนหรือตรอกอื่นๆ	 การสะแอของผู้นั้น
ย่อมใช้ไม่ได้เพราะแท้จริงการสะแอถูกจ�ากัดอยู่กับสถานท่ี	 จึงไม่อนุญาตให้ท�าการสะแอใน
สถานที่อื่น	เช่นเดียวกับการเฏาะวาฟ”	(2)	

	 และอิหม่าม	อบูอะลี	อัล-บันดะนัยญีย์	กล่าวไว้ในต�ารา	อัล-ญามิอ์ของท่านว่า

ْعِي بَْطُن الَْواِدْي ” “ َمْوِضُع السَّ

“สถานที่ของการสะแอนั้น	คือท้องของอัล-วาดีย์	 (หุบเขาที่อยู่ระหว่างเนินเขาอัศ-เศาะฟาและ

อัล-มัรวะฮ์)”	

	 และอัด-ดาริมีย์	กล่าวว่า	:	“หากผู้ท�าการสะแอเบี่ยงนอกเส้นทางเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าอนุญาต
แต่หากผูเ้ดินสะแอเดนิเข้าไปในเขตของมสัยดิฮะรอมหรอืตรอกอัล-อัฎฏอรนีก็ไม่อนุญาต	(3)	และหน่ึง
ในเงื่อนไขที่จ�าเป็นของการเดินสะแอนั้นคือผู้ที่เดินสะแอจะต้องเดินไปตลอดเส้นทางระหว่างเนินเขา 
อัศ-เศาะฟาและอัล-มัรวะฮ์	 ดังนั้น	 หากเดินไม่สุดระยะทางทั้งหมดแม้ขาดไปเพียงหน่ึงก้าวการ 
สะแอของผู้นั้นก็ใช้ไม่ได้	 แม้กระทั่งหากปรากฏว่าผู้นั้นท�าการสะแอโดยขี่สัตว์พาหนะก็มีเง่ือนไขว่า	 
สัตว์พาหนะของผู้นั้นต้องเดินไปจนกระทั่งวางกีบเท้าของมันยังเนินเขาน้ันเพื่อให้ครบระยะทางของ
การเดินสะแอ	และจ�าเป็นส�าหรับผู้ที่เดินเท้าในการสะแอจะต้องให้เท้าของตนสัมผัสกับเนินเขาทั้งใน
ตอนเริ่มและตอนสิ้นสุดโดยจะต้องไม่มีช่องว่างเหลืออยู่ระหว่างเท้ากับเนินเขานั้น	และจ�าเป็นที่ผู้นั้น
จะต้องให้ส้นเท้าสัมผัสกับฐานของเนินเขาที่ตนเดินออกจากเนินเขานั้น	 และให้ปลายนิ้วเท้าท้ังสอง

(1)	 บะหษ์	 หุกมิลมัสอา	 บะอด์	 อัต-เตาซิอะฮ์	 อัซ-ซะอูดียะฮ์;	 อุสตาซ	 มุฮัมมัด	 อัด-ดาฮ์	 อะห์มัด	 ตีพิมพ์ในวารสาร	
อัล-มัจญ์มะอ์	 อัล-ฟิกฮีย์	 อัล-อิสลามีย์	 (รอบิเฏาะฮ์	 อัล-อาลัม	 อัล-อิสลามีย์)	 ปีที่	 7	 ล�าดับที่	 ฮ.ศ.1416–ค.ศ. 
1995	:	หน้า	318

(2)	 อัล-มัจญ์มูอ์	ชัรฮุลมุฮัซซับ;	อัน-นะวาวีย์	:	8/102

(3)	 อ้างแล้ว	:	8/102
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ข้างของตนสัมผัสกับฐานของเนินเขาท่ีตนเดินไปถึง	 ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็นกรณีของผู้เดินสะแอท่ี
ไม่ได้ขึ้นไปบนเนินเขาอัศ-เศาะฟาและอัล-มัรวะฮ์	 แต่หากเขาขึ้นไปก็เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ยิ่งและผู้นั้น 
ได้กระท�าความดีเพ่ิมเติมอย่างแน่นอน	 และการขึ้นไปบนเนินเขาท้ังสองน้ีไม่ใช่เงื่อนไขที่จ�าเป็น	 
หากแต่เป็นซุนนะฮ์	มุอักกะดะฮ์	 (1)	และนักวิชาการสังกัดมัซฮับ	อัช-ชาฟิอีย์เห็นพ้องตรงกันว่า	การ 
สะแอโดยขี่สัตว์พาหนะนั้นไม่เป็นมักรูฮ์	 แต่ว่าค้านกับสิ่งท่ีประเสริฐที่สุด	 (คิลาฟ	 อัล-อัฟฎ็อล)	 และ 
ถ้าหากผู้น้ันท�าการสะแอพร้อมกับผู้อื่นในสภาพท่ีถูกหาม	 ก็เป็นที่อนุญาต	 (2)	 และท่านอะนัส	 อิบนุ 
มาลิก	 	ท่านอะฏออ์	และท่านมุญาฮิดก็มีทัศนะดังที่ว่ามานี้	(3)

 พิจำรณำตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงวินิจฉัยได้ว่ำ	 การสะแอในบริเวณเส้นทาง
สะแอที่ถูกขยายให้กว้างขึ้นซึ่งมิได้ล่วงล�้าพื้นที่เข้ามาในเขตของมัสยิดฮะรอมและระยะความกว้าง
ของเส้นทางสะแอที่เรียกว่าอัล-มัสอายังคงอยู่ในขอบเขตของเชิงเขาอัศ-เศาะฟาและอัล-มัรวะฮ์	 ทั้ง
สองด้านตามความกว้างของระยะการแผ่ย่ืนของเชิงเขาทั้งสองด้านย่อมใช้ได้เพราะถือว่าพื้นที่ซ่ึงถูก
ขยายตามความกว้างนั้นยังคงอยู่ภายใต้นัยของค�าว่า	 اْلَبَلنَْيِ : بنَْيَ  สิ่งที่อยู่ระหว่างเนินเขาทั้ง“ َما 
สอง”	ซึง่เนนิเขาอศั-เศาะฟาและอลั-มรัวะฮ์จะมฐีานรากเบือ้งใต้แผ่ขยายตามความกว้างโดยปลายสดุ
ของฐานรากเบือ้งใต้ด้านหนึง่ถงึปลายสุดของฐานรากเบือ้งใต้อีกด้านหน่ึงคอืระยะความกว้างของทาง
สะแอ	 (อัล-มัสอา)	ที่เป็นหุบเขา	 (อัล-วาดีย์)	ซึ่งมีระยะทางตามความยาวระหว่างเชิงเขาอัศ-เศาะฟา 
ยาวไปถงึเชงิเขาอลั-มรัวะฮ์ตราบใดทีผู่ส้ะแอเดนิไปในเส้นทางทีม่รีะยะความกว้างและความยาวทีว่่า
นี้ย่อมถือว่าการสะแอของผู้นั้นใช้ได้

	 ส่วนการสะแอบนทางเดนิสะแอชัน้สองหรอืสงูขึน้ไปกใ็ห้พจิารณาขอบเขตของระยะความกว้าง
และความยาวของทางสะแอชัน้ล่างเป็นเกณฑ์เช่นกนัเพราะทัง้หมดคอืเส้นทางสะแอ	(อลั-มสัอา)	ทัง้นี้
ไม่ค�านงึว่าเส้นทางนัน้จะอยูช่ัน้ล่างหรอืจะอยูช่ัน้บนกต็าม	แต่ทีด่แีล้วในกรณทีีไ่ม่มผีูค้นหนาแน่นและ
เบียดเสียดกันในการเดินสะแอก็สมควรที่ผู้ท�าการสะแอจะเดินสะแอที่ทางสะแอชั้นล่างส่วนในกรณีที่
มีผูค้นหนาแน่นและเบยีดเสยีดกนักส็ามารถท�าการสะแอบนทางสะแอชัน้ทีส่องหรอืสงูกว่านัน้ได้	ตาม

ที่บรรดานักวิชาการของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ฟัตวาไว้	(4)

واهلل اعلم بالصواب

อาศิส	พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี
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(2)	 อ้างแล้ว	:	8/101

(3)	 อ้างแล้ว	:	8/103
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