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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
ที่ 20/2557
เรื่อง การสะแอในบริเวณที่ถูกขยายให้กว้างขึ้น รวมถึงการเฏาะวาฟ
และสะแอบนชั้นสอง หรือชั้นสาม ของอาคารมัสยิดฮะรอม
ค�ำถาม : การสะแอในบริเวณที่ถูกขยายให้กว้างขึ้น รวมถึงการเฏาะวาฟและ
สะแอบนชั้นสอง หรือชั้นสาม ของอาคารมัสยิดฮะรอม มีข้อชี้ขาดอย่างไร?

ค�ำวินิจฉัย
:  وبعد... احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
ค�ำถามที่ต้องการค�ำวินิจฉัยนี้มี 2 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง การเฏาะวาฟบนลานชั้นสองที่ถูกยกพื้นขึ้นสูงเหนือลานเฏาะวาฟเดิมหรือ
การเฏาะวาฟบนพื้นชั้นสองหรือชั้นสามของอาคารมัสยิดฮะรอมหรือดาดฟ้าของมัสยิดมีข้อชี้ขาด
อย่างไร?
ค�ำวินิจฉัย ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเฏาะวาฟรอบอาคารอัล-กะอ์บะฮ์ ซึ่งการ
เฏาะวาฟจะใช้ไม่ได้หากขาดเงื่อนไขดังกล่าวคือการเฏาะวาฟนั้นจะต้องอยู่ภายในเขตมัสยิดฮะรอม
เงื่อนไขข้อนี้นักวิชาการเห็นพ้องตรงกันทั้งสี่มัซฮับ (1)
อิหม่ามอัน-นะวะวีย์กล่าวว่า

ٍ َاجب
ِ واف يَ ْشتَ ِملُ َعلَى ُشر ْو ٍط َو َو
..... ات الَ يَ ِص ُّح بِ ُد ْونِ َها
َ َّ“ َو ْاعل َْم أ َ َّن الط
ُ
ِ اف َد
ِ ان كَ ْو ُن الطَّ َو
ِ الشر ْوطُ ال َْو
َاخل
ْ ِ َّ اَلث... ات فَثَ َمانِيَ ٌة ُ ْمتَلِ َف ٌة ِف بَ ْع ِض َها
ُ َاجب
ُ ُّ فَأَ َّما
” ...امل َْس ِج ِد

“และท่านจงรู้เถิดว่า แท้จริงการเฏาะวาฟนั้นจะครอบคลุมเงื่อนไขและสิ่งที่จ�ำเป็นเอาไว้
หลายประการโดยการเฏาะวาฟนั้นจะใช้ไม่ได้ ด้วยเหตุไม่มีเงื่อนไขและสิ่งจ�ำเป็นดังกล่าว...
(1) อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์ ว่า อะดิลละตุฮู; ดร.วะฮ์บะฮ์ อัซ-ซุฮัยลีย์ : 3/161
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ส่วนเงื่อนไขที่จ�ำเป็นนั้นมีแปดประการ ซึ่งมีความเห็นต่างกันในบางประการ.... ประการที่ 2
การเฏาะวาฟนั้นต้องอยู่ภายในมัสยิดฮะรอม ...”   (1)
นักวิชาการในมัซฮับ อัช-ชาฟิอีย์ อธิบายเงื่อนไขของการเฏาะวาฟประการนี้ว่า

السطْ ِح َول َْو ُم ْرتَ ِف ًعا َعنِ الْبَيْ ِت
ُ “ كَ ْونُ ُه ِف امل َْس ِج ِد َوإ ِ ْن ُو ِّس َع أ َ ْو كَ ا َن الطَّ َو
َّ اف َعلى
” ... الس َوا ِري
َ ْ َأ َ ْو َحالَ َحائِ ٌل ب
َّ الس َقايَ ِة َو
ِّ َي الطَّ ائِ ِف َوالْبَيْ ِت ك

“การเฏาะวาฟนั้นต้องอยู่ในขอบเขตของมัสยิด ถึงแม้ว่ามัสยิดได้ถูกขยายให้กว้างขวาง
ออกไป (ตราบที่ยังคงไม่ออกนอกเขตแผ่นดินต้องห้าม) หรือปรากฏว่าการเฏาะวาฟนั้นเป็น
การเฏาะวาฟบนหลังคาหรือดาดฟ้าของมัสยิด ถึงแม้ว่าผู้ท�ำการเฏาะวาฟจะอยู่สูงกว่าบัยตุลลอฮ์ก็ตาม หรือมีสิ่งคั่นขวางระหว่างผู้ท�ำการเฏาะวาฟกับบัยตุลลอฮ์ เช่นสถานที่ส�ำหรับ
ดื่มน�้ำและเสา เป็นต้น” (2)
ชัยค์มุฮัมมัด อัช-ชิรบีนีย์ อัล-เคาะฏีบ อธิบายเพิ่มเติมว่า

 َويَ ِص ُّح َعلَى َسطْ ِح ا ْل َْس ِج ِد َو إ ِ ْن كَ ا َن َس ْق ُف ا ْل َْس ِج ِد أ َ ْعلَى ِم َن الْبَيْ ِت... “
ِ َ الص
”  َوهذا َ ُه َو ا ْل ُْعتَ َم ُد، ب قُبَيس َم َع ْارتِ َفا ِع ِه َعنِ الْبَيْ ِت
ْ ِ َ لى َجبَلِ أ
َّ َك
َ الة َع

“และ (การเฏาะวาฟ) บนหลังคา หรือดาดฟ้าของมัสยิดฮะรอมนั้นใช้ได้ ถึงแม้ว่าเพดาน
ของมัสยิดนั้นอยู่สูงกว่าบัยตุลลอฮ์ก็ตาม เช่นเดียวกับการละหมาดบนภูเขาอบีกุบัยส์ ทั้งๆ ที่
ภูเขานั้นอยู่สูงกว่าบัยตุลลอฮ์ และนี่คือสิ่งที่ได้รับการยึดถือ (มุอ์ตะมัด)” (3)
อิหม่าม อัน-นะวะวีย์กล่าวว่า

ِ ف أ َ ْر ِوقَتِ ِه َو ِعنْ َد بَابِ ِه ِم ْن َد
ِ َ“ َو َيُو ُز الطَّ وا َ ُف ِف أ ُ ْخري
اخلِ ِه َو َعلَى
ْ ِ ات ا ْل َْس ِج ِد َو
َ
” ... َ ال َف ِف َش ْي ٍء ِم ْن هذا
َ أ َ ْس ِط َحتِ ِه َوالَ ِخ
“และอนุญาตให้ท�ำการเฏาะวาฟในส่วนท้ายของมัสยิดในระเบียงเสาของมัสยิดและที่ประตู
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 อะลามัตนิ
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) จนกระทั่งถ้าหาก
เพดานนั้นถูกยกสูงแล้วกลายเป็นว่าหลังคาหรือดาดฟ้าของมัสยิดอยู่สูงกว่าบัยตุลลอฮ์ ก็ถือว่า
การเฏาะวาฟบนหลังคาหรือดาดฟ้านั้นใช้ไม่ได้และอิหม่ามอะบุลกอซิม อัร-รอฟิอีย์ไม่เห็นด้วยกับ
ค�ำกล่าวนี้และแย้งว่า : ไม่มีข้อแบ่งแยกใดๆ ระหว่างความสูงของบัยตุลลอฮ์ และความต�่ำของ
บัยตุลลอฮ์   ซึ่งอิหม่ามอัน-นะวะวีย์ ระบุว่าค�ำกล่าวของอิหม่ามอัรรอฟิอีย์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง (1)
จากหลักฐานทีร่ ะบุมาข้างต้นจึงวินจิ ฉัยได้วา่ การเฏาะวาฟรอบบัยตุลลอฮ์บนลานเฏาะวาฟ
ชั้นที่สองซึ่งถูกยกระดับขึ้นเหนือลานเฏาะวาฟเดิมและการเฏาะวาฟบนพื้นของอาคารมัสยิดฮะรอม
ชั้นที่สองจนถึงชั้นดาดฟ้าหรือหลังคาของมัสยิดฮะรอมถือว่าใช้ได้ตามมัซฮับอัช-ชาฟิอีย์ และทัศนะ
ของปวงปราชญ์ (ญุมฮูร อัล-อุละมาอ์) เพราะการเฏาะวาฟในสถานที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในเขตของ
มัสยิดฮะรอม ถึงแม้ว่าการเฏาะวาฟนั้นจะอยู่สูงกว่าอาคารบัยตุลลอฮ์ก็ตาม
และเงื่อนไขที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเฏาะวาฟรอบอาคารอัล-กะอ์บะฮ์อีกประการหนึ่งก็คือ การ
เฏาะวาฟนั้นจะต้องอยู่ภายในเขตของมัสยิดฮะรอม เงื่อนไขข้อนี้นักวิชาการเห็นพ้องตรงกันทั้ง
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
และสถานที่ระหว่างนั้นว่า อัล-มัสอา หมายถึง ทางหรือสถานที่ของการเดินสะแอ ในต�ำราบางเล่ม
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-มัรวะฮ์ซึ่งจะใช้เดินสะแอในเส้นทางนี้ในพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์
และทางสะแอนี้จะมีขอบเขตอันเป็นที่รู้กันตามมาตราวัดระยะทางหรือขนาดพื้นที่โดยบุคคลซึ่งเดิน
สะแอออกนอกเส้นทางหรือเบีย่ งออกนอกเส้นทางในระหว่างการเดินสะแอจะรูถ้ งึ สิง่ ดังกล่าวและมีผล
ท�ำให้การเดินสะแอนั้นขาดความสมบูรณ์ (1)
อิหม่าม อัช-ชาฟิอีย์และบรรดานักวิชาการสังกัดมัซฮับ อัช-ชาฟิอีย์ กล่าวว่า

ِ َف ُزق
اق ال َْعطَّ ا ِريْ َن
ْ ِ الس ْع ِي
َّ  فَل َْو َم َّر َو َر َاء َم ْو ِض ِع، الس ْع ِي
َّ الس ْع ُي ِف َغ ْيِ َم ْو ِض ِع
َّ “ الَ َيُ ْو ُز
ِ ال َيُ ْو ُز فِ ْعلُ ُه ِف َغ ْيِه ِكَ الطَّ َو
” اف
َ َص ِبَكاَ ٍن ف
ٌّ َالس ْع َي ُ ْمت
َّ  ألَ َّن، أ َ ْو َغ ْيِ ِه َ ْل يَ ِص َّح َس ْعيُ ُه
“ไม่อนุญาตให้ท�ำการสะแอในสถานที่ซึ่งมิใช่สถานที่ของการสะแอ ดังนั้นหากว่าผู้ท�ำการ
สะแอเดินอ้อมไปด้านหลังทางสะแอในตรอกอัล-อัฎฏอรีนหรือตรอกอื่นๆ การสะแอของผู้นั้น
ย่อมใช้ไม่ได้เพราะแท้จริงการสะแอถูกจ�ำกัดอยู่กับสถานที่ จึงไม่อนุญาตให้ท�ำการสะแอใน
สถานที่อื่น เช่นเดียวกับการเฏาะวาฟ” (2)
และอิหม่าม อบูอะลี อัล-บันดะนัยญีย์ กล่าวไว้ในต�ำรา อัล-ญามิอ์ของท่านว่า

” الس ْع ِي بَطْ ُن ال َْوا ِد ْي
َّ “ َم ْو ِض ُع

“สถานที่ของการสะแอนั้น คือท้องของอัล-วาดีย์ (หุบเขาที่อยู่ระหว่างเนินเขาอัศ-เศาะฟาและ
อัล-มัรวะฮ์)”
และอัด-ดาริมีย์ กล่าวว่า : “หากผู้ท�ำการสะแอเบี่ยงนอกเส้นทางเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าอนุญาต
แต่หากผูเ้ ดินสะแอเดินเข้าไปในเขตของมัสยิดฮะรอมหรือตรอกอัล-อัฎฏอรีนก็ไม่อนุญาต (3) และหนึง่
ในเงื่อนไขที่จ�ำเป็นของการเดินสะแอนั้นคือผู้ที่เดินสะแอจะต้องเดินไปตลอดเส้นทางระหว่างเนินเขา
อัศ-เศาะฟาและอัล-มัรวะฮ์ ดังนั้น หากเดินไม่สุดระยะทางทั้งหมดแม้ขาดไปเพียงหนึ่งก้าวการ
สะแอของผู้นั้นก็ใช้ไม่ได้ แม้กระทั่งหากปรากฏว่าผู้นั้นท�ำการสะแอโดยขี่สัตว์พาหนะก็มีเงื่อนไขว่า
สัตว์พาหนะของผู้นั้นต้องเดินไปจนกระทั่งวางกีบเท้าของมันยังเนินเขานั้นเพื่อให้ครบระยะทางของ
การเดินสะแอ และจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ที่เดินเท้าในการสะแอจะต้องให้เท้าของตนสัมผัสกับเนินเขาทั้งใน
ตอนเริ่มและตอนสิ้นสุดโดยจะต้องไม่มีช่องว่างเหลืออยู่ระหว่างเท้ากับเนินเขานั้น และจ�ำเป็นที่ผู้นั้น
จะต้องให้ส้นเท้าสัมผัสกับฐานของเนินเขาที่ตนเดินออกจากเนินเขานั้น และให้ปลายนิ้วเท้าทั้งสอง
(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�ำดับที่ ฮ.ศ.1416–ค.ศ.
1995 : หน้า 318
(2) อัล-มัจญ์มูอ์ ชัรฮุลมุฮัซซับ; อัน-นะวาวีย์ : 8/102
(3) อ้างแล้ว : 8/102
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ข้างของตนสัมผัสกับฐานของเนินเขาที่ตนเดินไปถึง ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกรณีของผู้เดินสะแอที่
ไม่ได้ขึ้นไปบนเนินเขาอัศ-เศาะฟาและอัล-มัรวะฮ์ แต่หากเขาขึ้นไปก็เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ยิ่งและผู้นั้น
ได้กระท�ำความดีเพิ่มเติมอย่างแน่นอน และการขึ้นไปบนเนินเขาทั้งสองนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่จ�ำเป็น
หากแต่เป็นซุนนะฮ์ มุอักกะดะฮ์ (1) และนักวิชาการสังกัดมัซฮับ อัช-ชาฟิอีย์เห็นพ้องตรงกันว่า การ
สะแอโดยขี่สัตว์พาหนะนั้นไม่เป็นมักรูฮ์ แต่ว่าค้านกับสิ่งที่ประเสริฐที่สุด (คิลาฟ อัล-อัฟฎ็อล) และ
ถ้าหากผู้นั้นท�ำการสะแอพร้อมกับผู้อื่นในสภาพที่ถูกหาม ก็เป็นที่อนุญาต (2) และท่านอะนัส อิบนุ
มาลิก ท่านอะฏออ์ และท่านมุญาฮิดก็มีทัศนะดังที่ว่ามานี้ (3)
พิจารณาตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นจึงวินิจฉัยได้ว่า การสะแอในบริเวณเส้นทาง
สะแอที่ถูกขยายให้กว้างขึ้นซึ่งมิได้ล่วงล�้ำพื้นที่เข้ามาในเขตของมัสยิดฮะรอมและระยะความกว้าง
ของเส้นทางสะแอที่เรียกว่าอัล-มัสอายังคงอยู่ในขอบเขตของเชิงเขาอัศ-เศาะฟาและอัล-มัรวะฮ์ ทั้ง
สองด้านตามความกว้างของระยะการแผ่ยื่นของเชิงเขาทั้งสองด้านย่อมใช้ได้เพราะถือว่าพื้นที่ซึ่งถูก
ِ ْ ي ْالَبَل
ขยายตามความกว้างนั้นยังคงอยู่ภายใต้นัยของค�ำว่า : َي
َ ْ َ“ َما بสิ่งที่อยู่ระหว่างเนินเขาทั้ง
สอง” ซึง่ เนินเขาอัศ-เศาะฟาและอัล-มัรวะฮ์จะมีฐานรากเบือ้ งใต้แผ่ขยายตามความกว้างโดยปลายสุด
ของฐานรากเบือ้ งใต้ดา้ นหนึง่ ถึงปลายสุดของฐานรากเบือ้ งใต้อกี ด้านหนึง่ คือระยะความกว้างของทาง
สะแอ (อัล-มัสอา) ที่เป็นหุบเขา (อัล-วาดีย์) ซึ่งมีระยะทางตามความยาวระหว่างเชิงเขาอัศ-เศาะฟา
ยาวไปถึงเชิงเขาอัล-มัรวะฮ์ตราบใดทีผ่ สู้ ะแอเดินไปในเส้นทางทีม่ รี ะยะความกว้างและความยาวทีว่ า่
นี้ย่อมถือว่าการสะแอของผู้นั้นใช้ได้
ส่วนการสะแอบนทางเดินสะแอชัน้ สองหรือสูงขึน้ ไปก็ให้พจิ ารณาขอบเขตของระยะความกว้าง
และความยาวของทางสะแอชัน้ ล่างเป็นเกณฑ์เช่นกันเพราะทัง้ หมดคือเส้นทางสะแอ (อัล-มัสอา) ทัง้ นี้
ไม่คำ� นึงว่าเส้นทางนัน้ จะอยูช่ นั้ ล่างหรือจะอยูช่ นั้ บนก็ตาม แต่ทดี่ แี ล้วในกรณีทไี่ ม่มผี คู้ นหนาแน่นและ
เบียดเสียดกันในการเดินสะแอก็สมควรที่ผู้ท�ำการสะแอจะเดินสะแอที่ทางสะแอชั้นล่างส่วนในกรณีที่
มีผคู้ นหนาแน่นและเบียดเสียดกันก็สามารถท�ำการสะแอบนทางสะแอชัน้ ทีส่ องหรือสูงกว่านัน้ ได้ ตาม
ที่บรรดานักวิชาการของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ฟัตวาไว้ (4)
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