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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

หะดีษบทที่ 18 
ความเปนมาของละหมาดตะรอวีหฺ 

 
َ اُهللا َقنَْها  قَالَْت َخئَِشَة  َقنْ  ِ نَّ رَُسوَل اِهللا َصىلَّ اهللاُ  :َر

َ
 َعلَيِْه وََسلََّم أ

ْصبََح  ،تِهِ فََصىلَّ رَِجاٌل بَِصالَ  ،َخَرَج ِمْن َجوِْف اللَّيِْل فََصىلَّ يِف الَْمْسِجدِ 
َ
فَأ

ْكرَثُ ِمنُْهمْ  اجَّاُس 
َ
ثُوَن بَِذلَِك فَاْجتََمَع أ  َج رَُسوُل اِهللا َصىلَّ اهللاُ فََخرَ  ،َفتََحدَّ

ْصبََح اجَّاُس يَْذُكُروَن  ،تِهِ َعلَيِْه وََسلََّم يِف اللَّيْلَِة اخكَّاِغيَِة فََصلَّْوا بَِصالَ 
َ
فَأ

ْهُل الَْمْسِجِد ِمنَ  ،َذلَِك 
َ
 ،تِهِ فََخَرَج فََصلَّْوا بَِصالَ  ،ةِ اللَّيْلَِة اخكَّاخِكَ  فََكرُثَ أ

ا اَكنَِت  ْهِلهِ  فَلَمَّ
َ
ابَِعُة َعَجَز الَْمْسِجُد َقْن أ ِْهْم فَلَْم خَيْ  ،اللَّيْلَُة الرَّ َ

ُرْج إِ
ال:  َفَطِفَق رَِجاٌل ِمنُْهْم َفُقولُونَ  ، َعلَيِْه وََسلَّمَ رَُسوُل اِهللا َصىلَّ اهللاُ   ،ةَ الصَّ

ِْهْم رَُسوُل اِهللا َصىلَّ اهللاُ خَيُْرْج فَلَْم  َ
َّ َخَرَج لَِصالَ  ، َعلَيِْه وََسلَّمَ إِ ِة َح

ْقبََل بَلَ اجَّاِس ُعمَّ تََشهَّدَ  ،الَْفْجرِ 
َ
َ الَْفْجَر أ ا قَ ا َنْعدُ «: َفَقاَل  ،فَلَمَّ مَّ

َ
 ،أ

نُُكْم اللَّْيلَةَ 
ْ
ْ  ،َفإِنَُّه لَْم خَيَْف َعيَلَّ َشأ ْن ُيْفَرَض َعلَْيُكْم َخِشيْ  َولَِكينِّ

َ
ُت أ

  )١٢٧١مسلم رقم .  (»ةُ اللَّْيِل َفَتْعِجُزوا َقْنَهاَصالَ 
 

ความวา จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดออกไปยังมัสญิดในเวลาดึก(ของเดือนเราะ
มะฎอน)แลวทําการละหมาด และไดมีผูชายบางคนละหมาดพรอมทาน เร่ืองที่
เกิดขึ้นไดกลายเปนที่โจษขานกันในหมูผูคน จนกระทั่งมีคนมาละหมาดกับ
ทานรอซูลมากขึ้น คืนที่สองทานรอซูลไดออกไปละหมาดอีก ไดมีผูคนมา
ละหมาดกับทานมากขึ้นอีก และพวกเขาก็ไดพูดถึงเรื่องนี้ในเวลารุงขึ้น เมื่อถึง
คืนที่สามทานรอซูลไดออกไปละหมาดอีกและมีผูคนมาละหมาดกับทาน
เหมือนเดิม พอถึงคืนที่ส่ีมัสญิดก็เต็มจนไมสามารถจุผูคนที่มีจํานวนเยอะได 
ทานรอซูลไมไดออกมาในคืนนี้ ผูชายบางคนจึงไดกลาววา “อัศ-ศอลาฮฺ(มา
ละหมาดกันเถิด)”  ทานรอซูลยังคงไมไดออกไปจนกระทั่งถึงรุงเชา ทานจึง
ออกไปละหมาดฟจรฺ(ละหมาดศุบหฺ) เมื่อทานละหมาดเสร็จ ทานไดหันหนา
เขาหาบรรดาผูที่รวมละหมาด ทานกลาวคําเริ่มตนเพื่อใหโอวาท และไดให
เทศนาวา “เอาละ แทจริงแลว เร่ืองราวของพวกทาน(การรวมตัวกันเพื่อ
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ละหมาด)เมื่อคืนนี้ ไมใชส่ิงที่ปกปดสําหรับฉันแตอยางใด(คือทานรอซูลรูเห็น
การรวมตัวของเศาะหาบะฮฺ) หากแตฉันกลัววา(ถาฉันออกมาละหมาดกับพวก
ทานอีก)การละหมาดในยามค่ําคืนจะถูกบัญญัติใหเปนภารกิจบังคับแกพวก
ทาน  แลวพวกทานก็จะออนแรงที่จะปฏิบัติมัน”  (รายงานโดย  มุสลิม 
หมายเลข 1271) 

 

บทเรียนจากหะดีษ 
1. สงเสริมใหมีการละหมาดกิยามุลลัยลฺหรือละหมาดตะรอวีหฺในเดือนเราะมะฎอน เพราะใน

การละหมาดตะรอวีหฺมีความประเสริฐที่ยิ่งใหญมาก 
2. ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในฐานะเปนผูนําของประชาชาติมุสลิม ทานเอง

ไดประกอบการละหมาดตะรอวีหฺในเดือนเราะมะฎอน 
3. ชี้ใหเห็นถึงความจริงจังของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และความตั้งใจในการปฏิบัติอะมัลอิบา

ดะฮฺตามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
4. ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีความโอบออมอารีตอประชาชาติของทาน 

 


