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ลักษณะการประกอบพิธีอุมเราะฮฺ 
 

 เร่ิมดวยการเนียตครองอิหฺรอมจากมีกอตกอนที่จะล้ําผานเขาไป สวนผูที่อยูใกลมักกะฮฺมากกวามีกอตให
เนียตครองอิหฺรอมจากจุดที่เขาอยู ชาวมักกะฮฺใหออกไปเนียตครองอิหฺรอมนอกเขตหะร็อม เชน ตันอีม และสุนัตให
เขาสูมักกะฮฺจากสวนบนไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน และใหออกจากมักกะฮฺทางตอนใตหากกระทําได
อยางไมลําบาก และใหหยุดการตัลบิยะฮฺเมื่อเร่ิมเขาสูเขตหะร็อม 
 เมื่อถึงมัสยิดหะรอมใหเขาสูขางในในสภาพที่มีน้ําละหมาด และเริ่มเฏาะวาฟจากหะญัรฺอัสวัด (หินดํา) 
โดยใหบัยตุลลอฮฺอยูทางซายมือ 
 สุนัตใหทําการอิฎฏิบาอฺ (สไบเฉียง) กอนทําการเฏาะวาฟ นั่นคือใหสวนกลางของผาอยูใตไหลขวาและให
ชายผาทั้งสองขางอยูบนไหลซายตลอดการเฎาะวาฟ 
 สุนัตใหทําการเราะมัล นั่นคือการเดินเร็วๆกึ่งเดินกึ่งวิ่ง (วิ่งเหยาะๆ) ดวยความกระฉับกระเฉงเปนพิเศษใน 
๓ รอบแรกตั้งแตหะญัรฺอัสวัดจนสิ้นสุดที่เดิม สวนอีก ๔ รอบที่เหลือใหเดินตามปกติ ซึ่งการอิฎฏิบาอฺ (สไบเฉียง) 
และเราะมัล (วิ่งเหยาะๆ) นั้นสุนัตใหกระทําเฉพาะบุรุษเทานั้น และในการเฏาะวาฟกุดูมสําหรับอุมเราะฮฺเทานั้น 
 เมื่อถึงแนวขนานของหะญัรฺอัสวัดก็ใหหันเขาหาแลวยื่นมือไปจับ และจูบหินดํา ถาไมสามารถกระทําไดก็ให
เอามือจับหินแลวจูบมือที่จับนั้น ถาหากไมสะดวกก็อนุญาตใหยื่นแตะดวยไมเทาหรือส่ิงของใดๆในลักษณะนั้นก็ได 
แลวก็จูบไมเทานั้น ถายังไมสามารถกระทําไดอีกก็ใหชี้ไปยังหะญัรฺอัสวัดดวยมือขวาแตไมตองจูบมือแตอยางใด 
และเดินตอไปไมตองหยุด โดยขณะที่ผานแนวขนานหะญัรฺอัสวัดใหกลาววา "อัลลอฮุอักบัรฺ" หนึ่งครั้งในทุกๆรอบ 
และใหอานดุอาอใดก็ไดขณะทําการเฏาะวาฟ และใหรําลึกถึงอัลลอฮฺใหมาก 
 เมื่อถึงรุกนุนยะมานีย ก็ใหจับดวยมือขวาโดยไมตองจูบ ทําเชนนี้ทุกรอบ และไมตองกลาว "อัลลอฮุอักบัรฺ" 
ถาหากไมสะดวกที่จะจับกับมือก็ใหทําการเฏาะวาฟตอไปโดยไมตองตักบีรฺ (กลาวอัลลอฮุอักบัรฺ) หรือชี้ดวยมือ และ
ใหกลาวระหวางรุกนุนยะมานียกับหะญัรฺอัสวัดวา  

ربا آِتننا يف الدنيا حسةًنيف اآلِخ وِةرح سةًنِق ونذَا عاباِر الن  
 และใหทําการเฏาะวาฟ ๗ รอบจากรอบนอกกะอฺบะฮฺและหิจญรฺอิสมาอีล ทุกครั้งที่ผานแนวขนานหะญัรฺ
อัสวัดใหตักบีรฺ ยื่นมือจับ และจูบในทุกๆรอบหากกระทําได สวนมุมกะอฺบะฮฺอีก ๒ มุมไมตองจับ และถาหากจะ
วางตัวแนบกับมุลตะซัมซึ่งอยูระหวางรุกนุนยะมานียกับประตูกะอฺบะฮฺหลังเฏาะวาฟกุดูมหรือวะดาอฺเพื่อขอดุอาอฺก็
ทําได 
 เมื่อเสร็จจากการเฏาะวาฟ ใหปดไหลขวาแลวไปละหมาดสุนัตหลังมะกอมอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโดยอาน  

I ¹  ̧¶ µ ´H   
ความวา “และพวกเจาจงยึดเอาที่ยืนของอิบรอฮีมเปนที่ละหมาดเถิด” (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ : 125) 
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 จากนั้นสุนัตใหละหมาด ๒ ร็อกอัตสั้นๆหลังมะกอมอิบรอฮีมหากกระทําได ถาหากไมสะดวกก็ใหละหมาด
สวนไหนของมัสยิดหะรอมก็ได และสุนัตใหอานสูเราะฮฺอัลกาฟรูนหลังฟาติหะฮฺในร็อกอัตแรก และสูเราะฮฺอัล-อิ
คลาศในร็อกอัตที่สอง เมื่อละหมาดเสร็จก็ใหลุกขึ้น สวนการขอดุอาอหลังละหมาด ณ จุดนี้ไมมีแบบฉบับใหกระทํา 
เชนเดียวกับการดุอาอที่มะกอมอิบรอฮีม 
 เมื่อละหมาดเสร็จ สุนัตใหเดินไปจับหะญัรฺอัสวัดหากกระทําได 
 จากนั้นใหเดินไปยังเขาเศาะฟา และสุนัตใหอานขณะเดินขึ้นเขาวา 

 I |   {   z   y   x   w   v   u     }     ~     i   h   g   f   e   d   c   b   a   ̀    _  
o n m l k jH   

ความวา “แทจริงภูเขาเศะฟา และภูเขามัรวะฮนั้น เปนสวนหนึ่งจากบรรดา
เครื่องหมายของอัลลอฮฺ ดังนั้นผูใดประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮ ณ บัยตุลลอฮฺก็ไม
มีบาปใด ๆ แกเขาที่จะเดินไปมาระหวางภูเขาทั้งสองนั้น และผูใดประกอบความดี
โดยสมัครใจแลว แนนอนอัลลอฮฺนั้นคือผูทรงขอบใจและผูทรงรอบรูยิ่ง“ (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ : 158) 

  
 และกลาววา “ฉันขอเริ่มตนเหมือนกับที่อัลลอฮฺตะอาลาเริ่ม” เมื่อข้ึนสูเขาเศาะฟาและเห็นบัยตุลลอฮฺก็ให
ยืนหันไปทางกิบลัต และกลาวตักบีรฺ ๓ คร้ัง โดยยกมือ (เหมือนขอดุอาอ) เพื่อกลาวซิเกรฺและดุอาอ  ไมใชใน
ลักษณะการยกมือตักบีรฺในละหมาด จากนั้นใหกลาววา 
 

 شيٍء  كُلِّ   علَى   وُهو    احلَـمُد،     ولَـهُ    املُلُْك،     لَـهُ   لَـُه،    شِريك   ال   وحدهُ     اهللا    إلَّا    إلَـه    ال « 
  »وحدُه باألحزا وهزم عبدُه، ونصر وعدُه، أَنجز وحدُه، اهللا إال إلَـه ال  قَِديٌر،

ความวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ไมมีผูใดเปนภาคีกับพระองค 
อํานาจ และการสรรเสริญเปนสิทธิของพระองค พระองคคือผูทรงอํานาจเหนือทุกสิ่ง 
ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺ พระองคทรงปฏิบัติตามสัญญาของพระองค 
ทรงชวยเหลือบาวของพระองค และพระองคเพียงผูเดียวที่ทรงสรางความปราชัย
ใหแกพลพรรคทั้งหลาย” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย : ๔๑๑๔ และมุสลิม : 1218) 
  

 จากนั้นใหขอดุอาอ และกลาวบทซิเกรฺดังกลาวอีกครั้ง แลวขอดุอาอ และกลาวซิเกรฺเปนครั้งที่ ๓ โดยบทซิ
เกรฺใหกลาวเสียงดัง สวนดุอาอใหขอเบาๆ 
 จากนั้นใหลงจากเขาเศาะฟามุงหนาไปยังเขามัรฺวะฮฺดวยความสงบเสงี่ยมและนอบนอม เมื่อเดินถึงเสน
เขียวใหกึ่งเดินกึ่งวิ่งเร็วๆจนกระทั่งถึงเสนเขียวที่สอง จากนั้นก็ใหเดินไปยังเขามัรฺวะฮฺ โดยตลอดทางใหกลาวตักบีรฺ 
ซิเกรฺและขอดุอาอ 
 เมื่อถึงเขามัรฺวะฮฺ ใหเดินขึ้นแลวหันไปทางกิบลัต ยกมือข้ึนกลาวซิเกรฺและขอดุอาอ และกลาวเชนเดียวกับที่
กลาวบนเขาเศาะฟา ๓ คร้ัง จากนั้นใหลงจากมัรฺวะฮฺเพื่อมุงหนาไปยังเศาะฟา โดยเดินในสวนที่ตองเดิน และกึ่งเดิน
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กึ่งวิ่งในสวนที่ตองกระทําเชนนั้น ทําเชนนั้น ๗ รอบ  เที่ยวไปคิดเปน ๑ รอบ และเที่ยวกลับ ๑ รอบ เร่ิมตนทีเ่ขาเศาะ
ฟาสิ้นสุดที่มัรฺวะฮฺ และสุนัตใหทําการสะแอในสภาพที่มีน้ําละหมาด และใหทําอยางตอเนื่องไมขาดตอน และสุนัต
ใหมีความตอเนื่องระหวางการเฏาะวาฟและสะแอ 
 เมื่อเสร็จส้ินจากการสะแอแลวใหโกนผม หรือตัดใหทั่วศีรษะ ซึ่งการโกนดีกวา สวนสตรีใหตัดผมเพียง
กระจุกเล็กๆก็เปนการเพียงพอแลว ซึ่งเชนนี้การประกอบพิธีอุมเราะฮฺก็ถือวาสิ้นสุด และทุกอยางที่เคยเปนที่
ตองหามขณะครองอิหฺรอมก็เปนที่อนญุาต เชน เสื้อผา เครื่องหอม หรือการสมรส เปนตน 
 ใหสตรีปฏิบัติเหมือนบุรุษทุกอยางในการเฏาะวาฟและสะแอ ยกเวนการเราะมัลหรือกึ่งเดินกึ่งวิ่งในการ
เฏาะวาฟซึ่งเฉพาะบุรุษเทานั้น และไมตองเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งในการสะแอ และไมตองอิฎฏิบาอฺ และควรหลีกเลี่ยงการ
เปดเผยเครื่องประดับ การเปดเผยใบหนา สงเสียงดัง หรือปะปนกับบุรุษ 
 ชายใดมีเพศสัมพันธกับภรรยาหลังจากเนียตอุมเราะฮฺ จําเปนที่เขาตองประกอบพิธีใหเสร็จและตองชดใช
ภายหลัง เนื่องจากเขาไดทําใหพิธีอุมเราะฮฺเสียดวยการมีเพศสัมพันธ ถาหากเขามีเพศสัมพันธภายหลังการเฏาะ
วาฟและการเดินสะแอแตกอนที่จะโกนหรือตัดผมก็ถือวาอุมเราะฮฺของเขาไมเสียแตอยางใด แตตองจายฟดยะฮฺผูมี
เหตุจําเปน 
 สุนัตใหผูประกอบพิธีหัจญแบบตะมัตตุอฺตัดผมในพิธีอุมเราะฮฺ โดยเหลือบางสวนไวโกนในพิธีหัจญหากวา
ระยะเวลาระหวางสองพิธีนั้นหางกันไมมาก 
 เมื่อมีการอิกอมะฮฺขณะที่เขากําลังเฏาะวาฟ หรือเดินสะแอ ก็ใหเขารวมละหมาดพรอมญะมาอะฮฺ เมื่อ
ละหมาดเสร็จก็ใหทําการเฏาะวาฟตอจากจุดที่หยุดใหครบรอบ โดยไมจําเปนตองเริ่มรอบใหม 
 
หุกมการจูบหะญัรฺอัสวัด 
 การจูบ จับ และชี้หะญัรฺอัสวัดพรอมตักบีรฺลวนเปนสุนัต ซึ่งหากใครลําบากที่จะกระทําก็ใหเวนสวนนี้ไปได 
 สุนัตใหจูบและจับหะญัรฺอัสวัดสําหรับผูที่สามารถกระทําไดในการเฏาะวาฟ และระหวางการเฏาะวาฟกับ
การเดินสะแอ แตถาหากตองเบียดเสียดหรือสรางความลําบากแกผูอ่ืนก็ถือวาไมควรกระทํา และใหเวนเสียดีกวา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของสตรี ทั้งนี้ เนื่องจากการจับและจูบนั้นถือเปนสุนัต สวนการทําความเดือดรอนแกคน
อ่ืนถือวาเปนบาปหะรอม จึงไมสมควรอยางยิ่งที่จะกระทําสิ่งที่เปนสุนัตกับส่ิงที่เปนหะรอมในเวลาเดียวกัน 
 หะญัรอัสวัดเปนหินที่ลงมาจากสวรรค เดิมทีนั้นขาวยิ่งกวาน้ํานม แตบาปความชั่วของลูกหลานอาดัมทํา
ใหสีของมันเปลี่ยนเปนสีดํา หากแมนวามันไมถูกแปดเปอนดวยความสกปรกของยุคญาฮิลิยะฮฺแลวละก็ ผูใดที่
เจ็บปวยเมื่อไดจับมันก็จะหายจากอาการเจ็บปวยนั้น ในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺตะอาลาจะใหมันเปนสักขีพยานแกผูที่
เคยจับมันดวยใจที่บริสุทธิ์ โดยการจับหะญัรฺอัสวัดและรุกนุนยะมานียนั้นยังเปนการลางบาปใหหมดไป 
 
ความประเสริฐของการเฏาะวาฟรอบบัยติลลาฮฺ 
 สุนัตใหมุสลิมทําการเฏาะวาฟใหมาก  
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 ِإلَّا    تستِلمُ   أَراك      لَا   يـلِ   ما   : عنُهما   اهللاُ    رِضي   ُعمر   ِلابنِ    يقُولُ    أَباهُ     سِمع  أَنهُ    ُعميرٍ   بنِ   ُعبيدِ   عن 
 سِمعُت  فَقَد   أَفْعلْ    ِإنْ    : ُعمر   ابنُ    فَقَالَ    ؟ يـالْيمانِ     والركْن      الْأَسود     الْحجر    الركْنينِ     هذَينِ  
 أمحد    أخرجه   .   » خطَايا ـالْ    ُحطُّـي   اسِتلَامُهما    ِإنَّ  «   : يقُولُ    اهللا صلى اهللا عليه وسلم        رُسولَ  

  والترمذي
จากอุบัยดฺ บิน อุมัยรฺ เลาวา ทานไดยินบิดาของทานกลาวแกอิบนุอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุมา วา “ทําไมฉันไมเห็นทานจับ (มุมใด) นอกจากสองมุมนี้ หะญัรฺอัสวัดกับรุกนุ
นยะมานีย? อิบนุอุมัรฺ ก็ตอบวา “ที่ฉันทําเพราะฉันไดยินทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา การจับมุมหินทั้งสองนั้นเปนการลบลางบาป” บันทึกโดยอะหฺ
มัด (๔๔๖๒) และตัรมิซีย (๙๕๙) 

 
การเฏาะวาฟในสภาพที่มีน้ําละหมาดประเสริฐและสมบูรณกวา แตถาทําการเฏาะวาฟโดยไมมีน้ํา

ละหมาดก็ถือวากระทําได (อุละมาอฺสวนใหญมีทัศนะวาจําเปนตองมีน้ําละหมาด –ผูแปล) สวนการปราศจาก
หะดัษใหญเชนญะนาบะฮฺ หรือประจําเดือนนั้นถือเปนวาญิบ 
 


