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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวำ) จุฬำรำชมนตรี

ที่ 19/2557

เรื่อง กำรเฏำะวำฟอิฟำเฎำะฮ์ของสตรีที่มีเลือดประจ�ำเดือน (ฮัยฎ์)

ค�ำถำม : สตรีที่มีเลือดประจ�ำเดือน (ฮัยฎ์) นำงจะเฏำะวำฟอิฟำเฎำะฮ์ได้หรือไม่ 

และมีข้อปฏิบัติอย่ำงไร?

 ค�ำวินิจฉัย

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

	 การเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์เป็นองค์ประกอบหลัก	 (รุกน์)	 หนึ่งจากบรรดาองค์ประกอบหลัก 

ของการประกอบพิธีฮัจญ์	 ซึ่งการประกอบพิธีฮัจญ์จะใช้ไม่ได้นอกเสียจากต้องมีองค์ประกอบหลัก	 

ข้อนี้	โดยการอิจญ์มาอ์ของอุมมะฮ์	(1)	ทั้งนี้มีหลักฐานระบุในคัมภีร์อัล-กุรอาน	อย่างชัดเจนว่า	:

فُْوا بِالْبَيِْت الَْعتِيِْق ﴾ وَّ ﴿ َولْيَطَّ

ความว่า	 “และพวกเขาจงท�าการเฏาะวาฟ	 (เดินเวียนรอบ)	 อัล-บัยติลอะตีก	 (บัยตุลลอฮ์)”	

(อัล-ฮัจญ์:	29)

	 และเนื่องจากมีหลักฐานระบุว่าท่านนบี		 ได้ท�าการเฏาะวาฟ	 อัล-อิฟาเฎาะฮ์ดังท่ีปรากฏใน
อัล-หะดีษที่รายงานจากท่านญาบิร   ซึ่งอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกไว้ในต�าราเศาะหิห์ของท่านว่า:

َة ُثَّ َرِكَب َوأَفَاَض إىَِل الْبَيِْت ”
َ
“ َرَمى اْلَْمر

ความว่า	:	ท่านนบ	ี	ได้ขว้างหนิ	(ทีเ่สาหนิ	ณ	ต�าบลมนิา)	แล้วต่อมาท่านกข็ีส่ตัว์พาหนะ	และ
ท่านก็มุ่งไปพร้อมกับการหลั่งไหลของผู้คนสู่บัยติลลาฮ์	(เพื่อท�าการเฏาะวาฟอัลอิฟาเฏาะฮ์)	(2)	

(1)	 อัล-มัจญ์มูอ์	ชัรฮุลมุฮัซซับ;	อัน-นะวาวีย์	:	8/197,	กิตาบุล	อีฎอห์	ฟี	มะนาสิกิลฮัจญ์	วัลอุมเราะฮ์;	อัน-นะวาวีย์	
:	หน้า	348

(2)	 อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์	อะลา	มัซฮับอัล-อิหม่าม	อัช-ชาฟิอีย์	:	2/140
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	 และนักวิชาการสังกัดมัซฮับ	 อัช-ชาฟิอีย์กล่าวว่า	 ช่วงเวลาของการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์นี ้

จะเข้าเวลานับต้ังแต่ครึ่งคืน	 (เท่ียงคืน)	 ของค�่าคืนวันเชือด	 (วันอีด	 อัล-อัฎฮา)	 และจะคงมีเวลาอยู่ 

เรื่อยไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตโดยท่ีผู ้ประกอบพิธีฮัจญ์	 (ท่ียังไม่ได้ท�าการเฏาะวาฟอัล-

อิฟาเฏาะฮ์)	 ยังคงอยู่ในฐานะผู้ครองอิห์รอมจนกว่าผู้น้ันจะได้ท�าการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์	 และ 

ช่วงเวลาท่ีประเสริฐที่สุด	 (อัล-อัฟฏ็อล)	 ในการเฏาะวาฟ	 อัล-อิฟาเฎาะฮ์	 คือวันเชือด	 (วันอีดอัล- 

อัฎฮา)	 ก่อนดวงอาทิตย์คล้อยในช่วงเวลาสายภายหลังการเสร็จสิ้นจากงานของการประกอบพิธี

ฮัจญ์ทั้ง	 3	 ประการคือ	 การขว้าง	 การเชือด	 และการโกนศีรษะ	 ทั้งนี้ถือว่าการล่าช้าการเฏาะวาฟ	

อัล-อิฟาเฎาะฮ์จนเลยถึงวันเชือดเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท�า	 (มักรูฮ์)	 และช่วงท่ียังไม่ได้เฏาะวาฟอัล-

อิฟาเฎาะฮ์ไม่อนุญาตให้ผู้นั้นมีเพศสัมพันธ์กับสตรี	ถึงแม้ว่าจะผ่านเวลาล่วงไปหลายปีก็ตาม	(1)	

	 แต่ถ้าหากผูป้ระกอบพธิฮีจัญ์ได้ท�าการเฏาะวาฟอลั-วะดาอ์		โดยทีผู่น้ัน้ยงัไม่ได้ท�าการเฏาะวาฟ 

อัล-อิฟาเฎาะฮ์	ก็ถือว่าการเฏาะวาฟ	อัล-อิฟาเฎาะฮ์นั้นตกไป	อันเนื่องมาจากการเฎาะวาฟ	อัล-วะดาอ์

นั้น	 ถือว่าใช้แทนได้	 (2)	 แต่ถ้าหากผู้นั้นไม่ได้ท�าการเฎาะวาฟ	อัล-วะดาอ์	 และไม่ได้ท�าการเฎาะวาฟ 

อื่นๆ	 การมีเพศสัมพันธ์กับสตรีก็ไม่เป็นที่อนุญาตส�าหรับผู้นั้น	 ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปยาวนาน 

เพียงใดก็ตาม	เพราะผู้นั้นยังคงอยู่ในฐานะของผู้ที่ครองอิห์รอมอยู่	(3)	

	 ดังนั้น	 เมื่อผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ได้ละทิ้งการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฏาะฮ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก	 

(รุกน์)	 ของการประกอบพิธีฮัจญ์ก็ถือว่าผู้นั้นยังมิได้เปลื้อง	 (ตะหัลลุล)	 จากการครองอิห์รอมของ

ตน	 จนกว่าจะได้กระท�าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักของพิธีฮัจญ์นั้น	 ทั้งนี้โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าการ 

ละทิ้งนั้นเป็นไปโดยเจตนาหรือไม่	 รู้หรือไม่รู้	 และมีอุปสรรคหรือไม่ก็ตาม	 เช่น	 กรณีของสตรีที่มี 

รอบเดือนก่อนการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์	 ถึงแม้จะมีช่วงเวลายาวนานก็ตามก็ถือว่าสิ่งต้องห้ามของ

การครองอิห์รอมยังคงเป็นส่ิงต้องห้ามส�าหรับนางต่อไป	 และถ้าหากว่านางเดินทางมาจากดินแดน 

ห่างไกลซึ่งเกรงว่าจะเกิดภัยแก่ตัวของนางหากเดินทางกลับล่าช้าจึงเดินทางออกไปพร้อมขบวน

คาราวาน	 จนกระทั่งนางมาถึงยังสถานที่หนึ่งซึ่งนางไม่สามารถย้อนกลับมาสู่นครมักกะฮ์ได้อีก	 และ

นางได้ตะหัลลุลเหมอืนผูท้ีถ่กูกกักนั	การเฏาะวาฟอลั-อฟิาเฎาะฮ์กย็งัคงเป็นภาระผกูพนัในตวันาง	แต่

ในขณะนัน้บรรดาสิง่ต้องห้าม	(มหุรัเราะมาต)	ของการครองอิห์รอมก็ไม่เป็นท่ีต้องห้ามเหนือนาง	ต่อมา 

ภายหลังก็ให้นางหวนกลับมายังนครมักกะฮ์	 และครองอิห์รอมเพื่อท�าการเฏาะวาฟ	 อัล-อิฟาเฎาะฮ์ 

นั้น	 (4)	 และเงื่อนไขของการเฏาะวาฟที่จะมีผลใช้ได้นั้นคือการที่ผู้ท�าการเฏาะวาฟมีความสะอาดจาก

(1)	 อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์	อะลา	มัซฮับอัล-อิหม่าม	อัช-ชาฟิอีย์	:	2/140

(2)	 อ้างแล้ว	:	8/197

(3)	 มุฆนีย์	อัล-มุห์ตาจญ์;	อัช-ชิร์บีนีย์	อัล-เคาะฏีบ	:	1/505

(4)	 ฮาชิยะฮ์	อัช-ชัยค์	อิบรอฮีม	อัล-บัยญูรีย์	:	1/631
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การมีฮะดัษเล็กและฮะดัษใหญ่	(1)	

	 ตามทัศนะของนักวิชาการในมัซฮับมาลิกีย์,	 อัช-ชาฟิอีย์	 และหน่ึงในสองริวายะฮ์จากอิหม่าม 

อะห์มัดตลอดจนอัล-มาวัรดีย์	 ได้เล่าทัศนะนี้จากปวงปราชญ์	 (ญุมฮูร	 อัล-อุละมาอ์)	 ส่วนอิหม่าม

อะบูฮะนีฟะฮ์มีทัศนะว่าความสะอาดจากการมีฮะดัษและสิ่งที่เป็นนะญิสไม่ถือเป็นเงื่อนไขส�าหรับ 

การเฎาะวาฟที่จะมีผลใช้ได้	 หากผู้เฎาะวาฟท�าการเฏาะวาฟโดยมีนะญิสที่ร่างกายหรือเสื้อผ้าหรือ

ท�าการเฎาะวาฟในสภาพที่มีฮะดัษหรือมีญะนาบะฮ์	 ก็ถือว่าการเฎาะวาฟของผู้น้ันใช้ได้	 ทั้งน้ีบรรดา 

นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์มีความเห็นต่างกันว่า	 การมีความสะอาดจากฮะดัษของผู้ท�าการ 

เฎาะวาฟนั้นเป็นส่ิงจ�าเป็นหรือไม่	 แต่มีความเห็นตรงกันว่าการมีความสะอาดจากฮะดัษน้ันมิใช่

เงื่อนไขของการที่จะท�าให้การเฏาะวาฟใช้ได้	 นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์ท่ีมีความเห็นว่า 

การมคีวามสะอาดจากฮะดษัเป็นส่ิงจ�าเป็นกล่าวว่า		หากผูน้ั้นท�าการเฏาะวาฟในขณะทีม่ฮีะดษักจ็�าเป็น

ที่ผู้นั้นต้องเชือดดัมม์เป็นแพะหรือแกะ	1	ตัว	และถ้าหากผู้นั้นท�าการเฏาะวาฟในขณะที่มีญะนาบะฮ ์

ก็จ�าเป็นที่ผู้นั้นต้องเชือดดัมม์เป็นอูฐหนึ่งตัว	 และให้ผู้นั้นกลับไปท�าการเฏาะวาฟใหม่อีกครั้งตราบใด 

ที่ผู้นั้นยังคงอยู่ท่ีนครมักกะฮ์	 ส่วนริวายะฮ์ท่ีสองจากอิหม่ามอะห์หมัดระบุว่า	 หากผู้นั้นพ�านักอยู่ที่ 

นครมักกะฮ์ก็ให้ผู้นั้นกลับไปท�าการเฏาะวาฟใหม่อีกครั้งแต่กรณีที่ผู ้น้ันเดินทางกลับสู่บ้านเมือง 

ของตนแล้วก็ให้ทดแทนการเฏาะวาฟนั้นด้วยการเชือดดัมม์	 (2)	 ท้ังน้ี	 นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล- 

ฮะนะฟีย์	 ระบุว่าหากผู้นั้นท�าการเฏาะวาฟโดยไม่มีการท�าความสะอาดจากฮะดัษ	 และผู้น้ันยังคงอยู่

ที่นครมักกะฮ์	 ก็จ�าเป็นที่ผู้น้ันจะต้องกลับไปท�าการเฏาะวาฟใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นการทดแทน	 แต ่

ถ้าหากผูน้ัน้กลบัไปท�าการเฏาะวาฟใหม่ในช่วงวนัเวลาของวนัอดี	(วันอดีอลั-อฎัฮาและวนัตชัรกี)		ผูน้ัน้ 

ก็จ�าเป็นต้องเชือดดัมม์ตามทัศนะของอิหม่ามอบูฮะนีฟะฮ์	 และถ้าหากผู้นั้นเดินทางกลับสู่มาตุภูม ิ

ของตนโดยไม่ได้ท�าการเฏาะวาฟ	ผู้นั้นก็จ�าเป็นต้องเชือดดัมม์	(3)	

 เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดทั้งหมดข้ำงต้นแล้ว จึงวินิจฉัยได้ดังต่อไปนี้ 

	 1.	 กรณีที่สตรีผู้ประกอบพิธีฮัจญ์มีรอบเดือน	 (ฮัยฎ์)	 ก่อนการเฏาะวาฟ	 อัล-อิฟาเฎาะฮ์	 ให้

พิจารณาว่าระยะเวลาของการมีรอบเดือนนั้นกินระยะเวลามากน้อยเพียงใดหากช่วงเวลาการมี 

รอบเดือนของนางมีระยะเวลาไม่มากและคณะฮุจญาจยังมีเวลาเหลือเพียงพอจนกระทั่งนางหมด 

รอบเดือน	และสามารถท�าความสะอาดจากฮะดัษใหญ่	ตลอดจนท�าการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์ได้ทัน

ก่อนถึงก�าหนดเวลาการเดนิทางพร้อมกับคณะฮจุญาจออกจากนครมกักะฮ์	กรณน้ีีให้นางรออยูจ่นกว่า

จะหมดรอบเดอืน	เมือ่หมดรอบเดอืนแล้วกใ็ห้นางท�าความสะอาดจากฮะดษัใหญ่	และท�าการเฏาะวาฟ	 

(1)	 อัล-ฟิกฮุลมันฮะญีย์	อะลา	มัซฮับอัล-อิหม่าม	อัช-ชาฟิอีย์	:	3/157

(2)	 อัล-มัจญ์มูอ์	ชัรฮุลมุฮัซซับ;	อัน-นะวาวีย์	:	8/23

(3)	 อัล-ฟิกฮุลอิสลามีย์	ว่า	อะดิลละตุฮู;	ดร.วะฮ์บะฮ์	อัซ-ซุฮัยลีย์	:	3/155
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อัล-อิฟาเฏาะฮ์ได้ตามกฎเกณฑ์ของการเฏาะวาฟ	 ถึงแม้ว่าช่วงเวลาของการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์

ของนางจะเลยช่วงเวลาของวันอีดแล้วก็ตามเพราะการเฏาะวาฟ	การสะแอ	และการขริบเส้นผมเพื่อ

ตะหัลลุลจากการครองอิห์รอมไม่มีเวลาสิ้นสุดและการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์ของนางถือเป็นการ

ปฏิบัติในเวลา	 (อัล-อะดาอ์)	 มิใช่เป็นการชดใช้	 (เกาะฎออ์)	 ตามที่อิหม่ามอัร-รอฟิอีย์กล่าวไว้	 (1)	 

และหากช่วงเวลาการหมดรอบเดือนของนางสิ้นสุดลงก่อนการเคลื่อนย้ายของคณะฮุจญาจออกจาก

นครมักกะฮ์	และนางสามารถท�าความสะอาดจากหะดัษใหญ่ได้ทันเวลา	และสามารถท�าการเฏาะวาฟ	

อัล-วะดาอ์พร้อมคณะฮจุญาจโดยทีน่างยงัมไิด้ท�าการเฏาะวาฟอลั-อฟิาเฎาะฮ์	การเฏาะวาฟ	อลั-วะดาอ์

ของนางก็ตกเป็นการเฎาะวาฟอัล-อิฟาเฏาะฮ์ส�าหรับนางแล้ว	และถือว่าการเฏาะวาฟของนางใช้ได้	(2)

	 ส่วนในกรณีท่ีช่วงระยะเวลาการมีรอบเดือนของนางยังไม่หมดลงกอปรกับถึงก�าหนดท่ีคณะ

ฮุจญาจท่ีร่วมเดินทางมากับนางจ�าเป็นต้องเดินทางออกจากนครมักกะฮ์แล้วโดยนางยังไม่ได้ท�าการ

เฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์	 และไม่สามารถท�าการเฏาะวาฟอัล-วะดาอ์ได้เพราะนางยังคงมีรอบเดือนอยู่

นั้นแนวทางวินิจฉัยสามารถพิจารณาได้	2	แนวทาง	ดังนี้	

	 1.1)		 หากสตรีที่มีรอบเดือนสามารถพ�านักอยู่ต่อไปในนครมักกะฮ์ได้	 เช่น	 กรณีผู้ประกอบ 

การฮัจญ์ด�าเนินการเรื่องที่พักและผู้รับผิดชอบให้ดูแลนางขณะพ�านักอยู่ในนครมักกะฮ์	เป็นต้น	กรณี

นี้ให้นางรออยู่ในนครมักกะฮ์จนกระทั่งหมดรอบเดือน	 แล้วท�าความสะอาดจากฮะดัษใหญ่	 หลังจาก

นั้นก็ให้นางท�าการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์ได้	

	 1.2)		 หากนางไม่สามารถพ�านักอยู่ในนครมักกะฮ์ต่อไปได้	 เน่ืองจากเกรงว่าจะมีภัยเกิดขึ้น

อย่างชัดเจน	 แล้วนางก็ประสงค์ท่ีจะเดินทางออกจากนครมักกะฮ์พร้อมกับคณะฮุจญาจก่อนการ 

เฏาะวาฟ	 อัล-อิฟาเฎาะฮ์	 ก็เป็นที่อนุญาตให้นางเดินทางออกจากนครมักกะฮ์ได้	 แต่นางยังคงอยู่ใน

ฐานะผู้ครองอิห์รอมจนกว่านางจะหวนกลับมายังนครมักกะฮ์อีกครั้ง	 และท�าการเฏาะวาฟเมื่อใดก็ได้

ตามที่นางสามารถ	 ถึงแม้ว่าจะล่วงเลยไปเป็นเวลาหลายปีก็ตาม	 (3)	 ซ่ึงในกรณีน้ีหากคณะฮุจญาจ

ที่มาพร้อมกับนางเดินทางออกจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะฮ์	ก็สมควรอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการฮัจญ์

จะต้องพานางกลับมาท�าการเฏาะวาฟ	 อัล-อิฟาเฎาะฮ์ที่นครมักกะฮ์อีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ระหว่างท่ีคณะฮจุญาจอยูท่ีน่ครมะดนีะฮ์แต่ถ้าหากเป็นการเดนิทางกลบัสูม่าตภุมิูและไม่สามารถหวน

กลับมายังนครมักกะฮ์ได้อีกให้พิจารณาดังนี้	 หากนางมีความสามารถในการเดินทางสู่นครมักกะฮ์

ในภายหลัง	 ให้นางใช้ช่วงเวลาในการพ�านักอยู่ที่นครมักกะฮ์ท�าการเฏาะวาฟ	 อัล-อิฟาเฎาะฮ์นั้น	 แต่

ถ้านางไม่มีความสามารถในการท�าเช่นนั้น	 ก็ถือว่านางยังคงอยู่ในฐานะของผู้ครองอิห์รอมน้ันต่อไป

(1)	 อัล-มัจญมูอ์	ชัรฮุลมุฮัซซับ	:	8/198

(2)	 อ้างแล้ว	:	8/197

(3)	 อ้างแล้ว	:	8/237
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ตลอดช่วงอายุขัยของนางจนกว่าจะมีการย้อนกลับมาท�าการเฏาะวาฟ	 อัล-อิฟาเฎาะฮ์ที่นครมักกะฮ์

อีกครั้งถึงแม้ว่าจะเนิ่นนานเป็นเวลาหลายปีก็ตาม

	 2.	 ในกรณีที่ปรากฏว่าหลักปฏิบัติในข้อที่หนึ่งหรือข้อเสนอที่เป็นทางออกซึ่งถูกระบุไว้ใน 

ค�าวินิจฉัยข้อท่ีหน่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถกระท�าได้	 อนุโลมให้สตรีผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ที่มีรอบเดือน 

และยังไม่ได้ท�าการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์ถือตาม	(ตักลีด)	ทัศนะในมัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์และริวายะฮ์

หนึ่งในสองริวายะฮ์ของอิหม่ามอะห์มัดกล่าวคือ	 เมื่อนางมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะเดินทางออก

จากนครมักกะฮ์พร้อมกับคณะฮุจญาจ	 ก่อนการส้ินสุดของช่วงระยะเวลาการมีรอบเดือนหรือการมี

เลือดหลังการคลอดบุตร	 (นิฟาส)	 และนางยังไม่ได้ท�าการเฏาะวาฟ	 อัล-อิฟาเฎาะฮ์	 ก็ให้นางอาบน�้า 

ช�าระร่างกายซึ่งมิใช่การอาบน�้ายกฮะดัษใหญ่	 และใช้ผ้าอนามัยอย่างรัดกุม	 ต่อมาให้นางท�าการ 

เฏาะวาฟอัล-อิฟาเฏาะฮ์หลังจากนั้นให้นางท�าการสะแอระหว่างเนินเขาอัศ-เศาะฟา	 และอัล-มัรวะฮ์ 

ในกรณีที่นางยังไม่ได้ท�าการสะแอก่อนหน้าน้ัน	 7	 เที่ยว	 และนางจ�าเป็นท่ีจะต้องเชือดดัมม์เป็น

อูฐหนึ่งตัวท่ีมีอายุครบ	 5	 ปีบริบูรณ์หรือวัวที่มีอายุครบ	 2	 ปีบริบูรณ์	 การกระท�าดังกล่าวน้ีเป็นการ 

ถือตาม	(ตักลีด)	ทัศนะของนักวิชาการสังกัดมัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์	ซึ่งกล่าวว่าการเฏาะวาฟในลักษณะ

ดังกล่าวถือว่าใช้ได้แม้มีข้อต้องห้ามเนื่องจากนางเข้าสู่เขตของมัสยิดฮะรอมในขณะท่ียังมีรอบเดือน	

(ฮัยฎ์)	หรือเลือดหลังการคลอดบุตร	 (นิฟาส)	และเนื่องจากการเฏาะวาฟในสภาพดังกล่าว	จึงจ�าเป็น

ต้องเชือดดัมม์	 (1)	 ทั้งนี้	 อิหม่ามอบูฮะนีฟะฮ์	 และผู้ที่เห็นตรงกับท่านอาศัยหลักฐานจากนัยกว้างๆ	

ของพระด�ารัสที่ว่า	

فُْوا بِالْبَيِْت الَْعتِيِْق ﴾ وَّ ﴿ َولْيَطَّ

ความว่า	 “และพวกเขาจงท�าการเฏาะวาฟ	 (เดินเวียนรอบ)	 อัล-บัยติลอะตีก	 (บัยตุลลอฮ์)”	

(อัล-ฮัจญ์	:	29)

	 โดยวิเคราะห์ว่า	 การเฏาะวาฟในตัวบทจากพระด�ารัสน้ีเทียบ	 (กิยาส)	 ได้กับการวุกูฟ	 และ

องค์ประกอบหลัก	 (รุกน์)	 อื่นๆ	 ของพิธีฮัจญ์ซึ่งมิได้ก�าหนดเงื่อนไขว่าต้องมีการท�าความสะอาดจาก 

ฮะดัษ	 (2)	 และการถือตาม	 (ตักลีด)	 ทัศนะของนักวิชาการฝ่ายน้ีมีค�าฟัตวาของชัยค์	 อับดุลลอฮ์	 

อิบนุ	 ญาซิร	 ในต�ารา	 “มุฟีดุลอะนาม”	 และใน	 ริซาละฮ์	 ฟี	 เฏาะวาฟ	 อัล-ฮาอิฎ	 ของอิหม่ามอัล- 

ลามะฮ์	 กอฎีย์	 อัล-กุฎออ์	 นัจญ์มุดดีน	 อับดุรเราะห์มาน	 อิบนุ	 ชัมซิดดีน	 อิบรอฮีม	 อัล-บาริซีย์	 อัล- 

ญุฮะนีย์		อัช-ชาฟิอีย์	ระบุเป็นทางออกเกี่ยวกับกรณีนี้เอาไว้	(3)

(1)	 อัล-ฟิกฮุล	อิสลามีย์	ว่า	อะดิลละตุฮู;	ดร.วะบะฮ์	อัซ-ซุฮัยลีย์	:	3/163-164

(2)	 อัล-มัจญ์มูอ์	ชัรฮุลมุฮัซซับ	:	8/23

(3)	 อัล-อิฟศอห์	 อะลา	 มะซาอิล	 อัล-อีฎอห์;	 ชัยค์อับดุลฟัตตาห์	 หุซัยน์เราะวาฮ์	 อัล-มักกีย์	 ในกิตาบอัล-อีฎอห์	 
ฟี	มะนาสิกิลฮัจญ์วัล	อุมเราะฮ์;	อิหม่าม	อัน-นะวาวีย์	:	หน้า	211-220
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 พิจำรณำแล้วจึงวินิจฉัยว่ำ	 การเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฎาะฮ์เป็นองค์ประกอบหลัก	 (รุกน์)	 หน่ึง 

จากบรรดาองค์ประกอบหลักของการประกอบพิธีฮัจญ์	 ซึ่งการประกอบพิธีฮัจญ์จะใช้ไม่ได้ 

นอกเสียจากต้องมีองค์ประกอบหลักข้อนี้แต่นักนิติศาสตร์อิสลามมีความเห็นที่ต่างกันในเรื่องความ

สะอาดจากฮะดัษเล็กและฮะดัษใหญ่ของผู้ท�าการเฏาะวาฟดังนี้

	 1.	 มัซฮับอัล-ฮะนะฟีย์	 เห็นว่าความสะอาดจากฮะดัษหรือนะญิสไม่เป็นเงื่อนไขส�าหรับการ 

เฏาะวาฟ			หากผูท้�าการเฏาะวาฟท�าการเฏาะวาฟโดยมนีะญสิท่ีร่างกายหรอืเสือ้ผ้าหรอืท�าการเฏาะวาฟ 

โดยมีฮะดัษหรือญะนาบะฮ์ถือว่าการเฏาะวาฟของผู้นั้นใช้ได้	แต่จะต้องเชือดดัมม์	โดยกรณีเฏาะวาฟ

ในสภาพท่ีมีนะญิสหรือมีฮะดัษเล็กจะต้องเชือดดัมม์เป็นแพะหรือแกะ	 1	 ตัว	 และในกรณีเฏาะวาฟ

ขณะมีญะนาบะฮ์หรือฮะดัษใหญ่จะต้องเชือดดัมม์เป็นอูฐ	หรือ	วัว	1	ตัว

	 2.	 มัซฮับอัล-มาลิกีย์,	 อัช-ชาฟีอีย์	 และรายงานหนึ่งของอิหม่ามอะหมัด	 เห็นว่าเงื่อนไขใน

การท�าให้การเฏาะวาฟนั้นมีผลใช้ได้คือการที่ผู้ท�าการเฏาะวาฟมีความสะอาดจากการมีฮะดัษเล็กและ

ฮะดัษใหญ่	 ดังน้ันสตรีที่มีรอบเดือนจะท�าการเฏาะวาฟได้ก็ต่อเมื่อนางหมดรอบเดือนและท�าความ

สะอาดจากฮะดัษแล้วจึงท�าการเฏาะวาฟอัล-อิฟาเฏาะฮ์ได้	 	 แต่หากนางไม่สามารถที่จะพ�านักอยู่ที ่

นครมักกะฮ์ได้เพราะไม่มีมะห์รอม	 (ญาติที่ห้ามแต่งงานด้วยหรือสามี)	 อยู่กับนางหรือหากนางพ�านัก

อยู่กเ็กรงว่าจะมภียัเกิดข้ึนอย่างชดัเจน		อนญุาตให้นางเดินทางกลบัสู่มาตภุมูไิด้โดยไม่ต้องเฏาะวาฟ 

อลั-อฟิาเฏาะฮ์	แต่นางยงัคงอยูใ่นฐานะผูค้รองอห์ิรอมจนกว่านางจะกลบัมายงันครมกักะฮ์เพือ่ท�าการ

เฏาะวาฟอัล-อิฟาเฏาะฮ์ในภายหลัง	ถึงแม้เวลาจะเนิ่นนานหลายปีก็ตาม

واهلل اعلم بالصواب

อาศิส	พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี
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