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การเดินทางสู่อะระฟะฮฺและทุกส่วนของมนัเป้นท่ีวกุุฟทั้งส้ิน 323 
บทขอพรในวนัอะระฟะฮฺ 324 
ฮจัยจ์ะไร้ผลหากไม่วกุุฟอะระฟะฮฺ 324 
การเคล่ือนขบวนจากอะระฟะฮฺไปท่ีมุสกาลีฟะฮแ์ละใหค้า้งแรมท่ีนัน่ 325 
ผูไ้ร้สมรรถภาพมาท่ีมีนา 326 
การคา้งแรมท่ีมีนา ในวนัอีดและวนัตซัรีก 326 
การขวา้งเสา อลัอะกอบะฮฺ 327 
ตะฮลัลุลแรก 327 
การเชือดกรุบาน 327 
เน้ือกรุบานใหท้ าทานบางส่วนและใหบ้ริโภคบางส่วน 328 
การโกนผมหรือการขลิบผม 329 
ธรรมเทศนาในวนัเชือดกุรบาน 329 



ตอวาฟอิฟาเดาะฮฺ 330 
การขวา้งเสาหินในวนัตสัรีก 331 
การเดินจากมีนาสู่อลัอบัเตาะฮฺและพกัแรมท่ีนัน่ 331 
หะดิษเก่ียวกบัฮจัยอ์  าลา 332 
บทท่ี 5 เร่ืองอุมเราะฮ ์ 337 
ท่านนบี ซ.ล. ท าอุมเราะฮฺก่ีคร้ัง 338 
กิจกรรมอุมเราะฮฺ 338 
อุมเราะฮฺไม่มีก าหนดเวลาตายตวั 339 
พกัท่ีมกักะฮฺหลงัจบพิธี-การตอวาฟอ าลา 339 
บทท่ี 6 อิหซอร กอดอ ฟิตยะฮฺ  
การอิหซอรฺฮจัย ์(คือท าไม่ครบเพราะมีอุปสรรค) 340 
อิหซอรฺในอุมเราะฮฺ 341 
การประเวณีในพิธีฮจัย ์ 341 
ฟิตยะฮฺและสาเหตุ 341 
การตอบแทนสัตวป่์า 342 
การบริจากสัตวพ์ลีทานแก่ (คนจนใน) แผน่ดินฮารอม 343 
ในยามจ าเป้นใหข่ี้อูฐ (ท่ีจะเชือด) ได ้ 343 
บทท่ี 7 แผน่ดินหะรอมทั้งสอง  
บทยอ่ท่ี 1 ความประเสริฐของมกักะฮฺ 344 
เขา้มกักะฮฺไม่ตอ้งครองอิหรอม 346 
การด่ืมและเคล่ือนยา้ยน ้าซมัซมั 346 
ภาคผลในการบริการน ้าแก่ผูท้  าฮจัย ์ 347 
บทยอ่ยท่ี 2 เร่ืองกะอฺบะฮฺ  อลัเลาะฮฺทรงพิทกัษ ์ 347 
อนุมติัใหล้ะหมาดในกะอฺบะฮฺ 348 
คลงัแห่งกะอฺบะฮฺ 350 
ผูคิ้ดร้ายต่อกะอฺบะฮฺถูกธรณีสูบ 350 



บทยอ่ยท่ี 3  ความประเสริฐของมาดีนะฮฺ 351 
บทยอ่ยท่ี 4 มาดินะฮฺเป้นเมืองตอ้งหา้ม 351 
ผูใ้ดท าลายตน้ไมใ้นเขตหวงหา้มหรือสัตวป่์าของมนั  
จะตอ้งถูกยดึเส้ือผา้ของเขา 352 
มาดีนะฮฺไดรั้บการพิทกัษไ์วโ้ดยการสงเคราะของอลัเลาะฮฺ 353 
บทยอ่ยท่ี 5 ท่านนบี ซ.ล.ขอพรใหม้าดีนะฮฺ 353 
บทส่งทา้ย เร่ืองส่งเสริมให้อาศยัในมาดีนะฮฺ 354 
การเยีย่มสุสานของท่านนบี ซ.ล. 356 

 

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



  



 



  



  



  



 



  



  



  



  



  



  



 



 



  



  



  



  



  



  



 



 



  



  



  



  



  



  



 



 



  



  



 



 



  



  



 



 



  



 



 



 



 



 



 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



 

  

  

  

  

  

  
  

 


