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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

“ถือศีลอดเราะมะฎอนดวยศรัทธาและหวังการตอบแทน” 
คุฏบะฮฺวันศุกรที่ 5 เราะมะฎอน ฮ.ศ. 1429 /5 กันยายน 2551 

ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปตตานี 
โดย  อ.อัสมัน แตอาลี 

    

ه ونتوب ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن  ونعوذباهللا ،إ
 ومن  مضل فال اهللا يهده من ،أعماجا وسيئات أنفسنا رشور من

 ، رشيك ال وحده اهللا اال هل ال أن وأشهد ، فالهادي يضلل
 آ وبل حممد نبينا بل صل امهلل ،ورسو عبده حممدا أن وأشهد

ين يوم إىل بدعوته دخ ومن وصحبه   .ا
ين أيها يا:  تعاىل اهللا فقال بعد، أما  تقاته حق اهللا اتقوا آمنوا ا
 .مسلمون وأنتم الإ تموتن وال

พี่นองมุสลิมที่เคารพรักทั้งหลาย 
      อัลหัมดุลิลลาฮฺ   พวกเราทุกคนตองขอชุกูรตออัลลอฮฺ สุบหา

นะฮูวะตะอาลา ที่พระองคทรงเมตตาใหเราทุกคนไดมาใชชีวิตในเดือน
เราะมะฎอนในปนี้  อีกคร้ังหน่ึง   ซึ่งพวกเราทุกคนตางก็เฝารอคอยเดือนที่
เปยมไปดวยความบะเราะกะฮฺนี้มาตลอดทั้งป เปนชวงวันท่ีเราทุกคนตาง
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ก็นอมรับคําบัญชาจากองคอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เพื่อทําอิบา
ดะฮฺอัศศิยามหรือการถือศีลอด  ซึ่งเปนหนึ่งในรุกนอิสลามหาประการท่ี
มุสลิมทุกคนตองยึดถือปฏิบัติ   

ในชวงกลางวันเราทุกคนตางก็อดอาหาร อดนํ้าและละเวนทุก
ส่ิงทุกอยางที่จะทําใหการถือศีลอดเปนโมฆะ และในชวงกลางคืนเราก็ลุก
ขึ้นทําการละหมาดตะรอวีหฺหลังจากละหมาดอิชาอ การกระทําดังกลาวนี้ 
หาใชเปนการทรมานตัวเองไม หากแตเปนการถวายความจงรักภักดี
ตออัลลอฮฺพระผูเปนเจาผูย่ิงใหญ ผูอภิบาลสากลจักรวาลเทานั้น 

 
 พ่ีนองที่มีเกียรติทุกทาน 
  เราทุกคนตางก็มีความรูสึกปติยินดีและมีความสุขกับการมา

เยือนของเดือนเราะมะฎอน และน่ีก็เปนความรูสึกที่สอดคลองกับหะดีษ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บทหนึ่ง ทานนบีไดกลาววา 

تَاُكْم َرَمَضاَن، َشْهٌر ُمبَارٌَك، فََرَض اُهللا َعزَّ وََجلَّ َعلَيُْكْم « 
َ
أ

بَْواُب اجْلَِحيِْم، َوُيَغلُّ 
َ
َماِء، َوُيْغلَُق ِفيِْه أ بَْواُب السَّ

َ
ِصيَاَمُه، ُيْفَتُح ِفيِْه أ

ْلٌَة يِهَ َخرْيٌ مِ  ِ ، ِهللا ِفيِْه  يَاِطنْيِ لِْف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم ِفيِْه َمَرَدُة الشَّ
َ
ْن أ

، وصححه األكا كما يف ( »َخرْيََها َفَقْد ُحِرمَ  صحيح رواه النسا
 )٢١٠٦وضعيف سنن النسا برقم 
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ความวา “เราะมะฎอนไดมาเยือนพวกทานทั้งหลายแลว เดือนแหงความ
ประเสริฐ อัลลอฮฺทรงใชใหพวกเจาถือศีลอดในเดือนนี้ บรรดาประตู
สวรรคจะถูกเปดไว และบรรดาประตูนรกก็ถูกปดลง บรรดามารราย
ชัยฏอนก็จะถูกลามโซไว สําหรับอัลลอฮฺในเดือนนี้ มีอยูคืนหน่ึงท่ี(การอิ
บาดะฮฺในคืนนั้น)ประเสริฐกวา(การอิบาดะฮฺใน)หนึ่งเดือน ผูใดที่ไมไดรับ
ความดีของคืนดังกลาว แทจริงเขาก็จะ(เปนผูที่)ถูกหามจากความดีงาม” 
(บันทึกโดย อัน-นะสาอียฺ, อัล-อัลบานียฺ วินิจฉัยวาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ ดู 
เศาะฮีหฺ วะ เฎาะอีฟ สุนัน อัน-นะสาอียฺ หมายเลข 2106) 
 

ทานอิบนุ เราะญับ ไดกลาววา “อุละมาอบางทานระบุวา หะ
ดีษนี้เปนการแสดงความยินดี (ตะฮฺนิอะฮฺ) ระหวางผูศรัทธาดวยกัน เน่ือง
ในโอกาสการมาเยือนของเดือนเราะมะฎอน จะไมใหผูศรัทธาแสดงความ
ยินดีไดอยางไร ในเม่ือประตูสวรรคไดถูกเปดเตรียมไวแลวสําหรับพวก
เขา? ในขณะท่ีประตูนรกก็ถูกลงกลอนและปดลง อีกทั้ง มารรายชัยฏอน
ก็ถูกลามโซไว ? จะหาโอกาสและเวลาใดอีกเลาที่จะมีความประเสริฐ 
เสมือนกับเวลาในเดือนนี้” 
 
พ่ีนองที่มีเกียรติทุกทาน 

อิบาดะฮฺในเดือนเราะมะฎอนตามที่เราเคยไดศึกษาและเรียนรู
มาก็มีหลายประการดวยกัน แตที่หลักๆท่ีเราปฏิบัติกันเฉพาะเดือนนี้ก็มี
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สองประการ ประการแรกคืออัศ-ศิยามหรือการถือศีลอดในชวงกลางวัน 
ซึ่งถือเปนการทําอิบาดะฮฺที่เปนฟรฎอัยนฺหรือวาญิบ ศาสนกิจบังคับท่ี
จําเปนตองทํา และอีกประการหน่ึงคือการกิยามหรือการละหมาดในยาม
คํ่าคืนไมวาจะเปนละหมาดตะรอวีหฺ ตะฮัจุด หรือวิติรฺ แต ณ ที่นี้
กระผมของพูดถึงการละหมาดตะรอวีหฺ เน่ืองจากการละหมาดดังกลาวมี
เฉพาะในเดือนเราะมะฎอนเทานั้น ซึ่งถือเปนการละหมาดสุนัตท่ีมี
ความสําคัญอยางย่ิง 
 
พ่ีนองที่มีเกียรติทุกทาน 

บรรดาอุละมาอไดใหคํานิยาม ศิยามเราะมะฎอน ไววา
หมายถึง การงดหรือละเวนจากการกระทําตางๆ ที่จะทําใหศิยามเปน
โมฆะ โดยมีการตั้งเจตนาในตอนกลางคืน และการงดนั้นจะเร่ิมต้ังแต
เวลารุงอรุณจนถึงเวลาดวงอาทิตยตก  

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

يَامَ  يُبَيِّْت  لَمْ  َمنْ « ُ  ِصيَامَ  فََال  الَْفْجرِ  َقبَْل  الصِّ ، رواه( »َ  النسا
 برقم النسا سنن وضعيف صحيح يف كما األكا وصححه

٢٣٣١(   

ความวา “ผูใดก็ตามที่ไมไดต้ังเจตนาทําการถือศีลอดไวในเวลากลางคืน 
ก็ถือวาไมมีการถือศีลอดสําหรับเขา(สําหรับวันน้ัน)” (บันทึกโดย อัน-นะ
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สาอียฺ, อัล-อัลบานียฺ วินิจฉัยวาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ ดู เศาะฮีหฺ วะ เฎาะ
อีฟ สุนัน อัน-นะสาอียฺ หมายเลข 2331) 

 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

﴿  ْ ْ  َوُكُوا ُبوا ٰ  َوٱۡشَ َ  َحتَّ ۡبَيُض  ٱۡلَۡيُط  لَُكمُ  يَتََبيَّ
َ
 ٱۡلَۡيِط  ِمنَ  ٱۡل

ۡسَودِ 
َ
ْ  ُثمَّ  ٱۡلَفۡجرِۖ  ِمنَ  ٱۡل وا تِمُّ

َ
َيامَ  أ َ  ٱلّصِ ِ ِۡلۚ  إ   )١٨٧:  اكقرة(﴾  ٱلَّ

ความวา “และพวกเจาทั้งหลาย จงกิน จงด่ืม จนกระท่ังเสนสีขาว(แสง
สวางของรุงอรุณ) จะประจักษแกพวกเจาจากเสนสีดํา(ความมืดของ
กลางคืน) แลวพวกเจาจงทําใหการถือศีลอดครบสมบูรณจนถึงพลบคํ่า” 
(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 187) 
 
พ่ีนองที่มีเกียรติทุกทาน 

สําหรับอายะฮฺที่เปนหลักฐานวาวาญิบถือศีลอดในเดือนเราะ
มะฏอนนั้น อัลลอฮฺไดตรัสวา 

يُّهَ  ﴿
َ
أ ِينَ  اَيٰٓ ْ  ٱلَّ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا َ  ُكتَِب  َكَما ٱلّصِ َ 
ِينَ   )١٨٣: اكقرة (﴾ ١٨٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  َقۡبلُِكمۡ  ِمن ٱلَّ

ความวา “โอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลาย การถือศีลอดไดถูกบัญญัติแก
พวกเจาแลว เชนเดียวกับท่ีไดถูกบัญญัติแกบรรดาประชาชาติกอนหนา
พวกเจามาแลว เพื่อวาพวกเจาจะไดตักวา” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 183) 
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และอีกอายะฮฺหนึ่ง อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ  ﴿ نزَِل  ٱلَّ
ُ
 ّمِنَ  َوَبّيَِنٰتٖ  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  ٱۡلُقۡرَءانُ  فِيهِ  أ

ۡهرَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن َوٱۡلُفۡرقَانِۚ  ٱلُۡهَدىٰ  : اكقرة ( ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ
١٨٥(  

ความวา “เดือนเราะมะฎอนนั้น เปนเดือนที่อัลกุรอานไดถูกประทานลง
มาเพื่อเปนทางนําสําหรับมวลมนุษย เปนคําแจกแจงท่ีมาจากแนวทางท่ี
ถูกตองและแยกสัจธรรมออกจากความมดเท็จ ดังนั้น ผูใดในหมูพวกเจา
เขาอยูในเดือนนี้แลวก็จงถือศีลอดเถิด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ  185) 
 
พ่ีนองที่มีเกียรติทุกทาน 

หลังจากท่ีเราไดเขาใจความหมายและหุกมของการถือศีลอด
เดือนเราะมะฎอนแลว ยังมีคําถามอีกหน่ึงคําถามที่เราตองหาคําตอบก็
คือ เราจะทําอยางไรใหการถือศีลอดหรือศิยามของเราใหเต็มไปดวยอี
มาน(ความศรัทธา)และอิหฺติสาบ(หวังผลบุญจากอัลลอฮฺ/ความคาดหวัง
เพื่อใหอัลลอฮฺทรงตอบรับ)? ทั้งนี้ก็เนื่องจากวาการถือศีลอดหรือศิยาม 
ในลักษณะดังกลาวนี้จะมีผลทําใหบาปของเราท่ีผานมาจะถูกลบลางไป 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
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ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا انًاإِيمَ  َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  « مَ  َما َ » َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
 )١٨١٧، مسلم برقم ٣٨اكخاري برقم (

ความวา  “ผูใดก็ตามท่ีถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ดวยความศรัทธา
(นอมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ)และหวังผลตอบแทนจากพระองค  
แนนอนเขาจะไดรับการอภัยโทษในบาปของเขาที่ผานมา” (อัล-บุคอรียฺ 
38, มุสลิม 1817) 
 

ทานอัล-หาฟซ อิบนุ หะญัร อัล-อัสเกาะลานีย ไดอธิบายใน
หนังสือของทานฟตหุลบารียวา “คําวาอีมาน หมายถึง “ความเช่ือม่ันใน
สัญญาของอัลลอฮฺตอการปฏิบัติดังกลาว”  และคําวาอิหฺติสาบ หมายถึง 
“หวังผลตอบแทน (ผลบุญจากอัลลอฮฺ) เทานั้น ไมมีเจตนาอื่นใดแอบแฝง 
ไมวาจะเปนการโออวด (ริยาอ) หรือหวังคําชมเชยจากมนุษย หรือถือศีล
อดเพียงปฏิบัติตามผูอื่น(ตักลีด) หรือสาเหตุอื่นๆ” 

และอุละมาอยังไดอธิบายคําวาบาป(ซันบุน)ในหะดีษนี้อีกวา 
อัลลอฮฺจะลบลางบาปท้ังหมดที่ผานมาไมวาจะเปนบาปเล็กหรือบาป
ใหญ แตตามทัศนะของุมฮูรฺ(อุละมาอสวนใหญ)เห็นวาในหะดีษนี้
หมายถึงบาปเล็กเทานั้น เน่ืองจากบาปใหญจําเปนจะตองเตาบะฮฺอยาง
แทจริง ดังหะดีษที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
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َرا َرَمَضانَ  إِىَل  َوَرَمَضانُ « » الَْكبَائِرَ  اْجتَنََب  إَِذا بَيْنَُهنَّ  َما ٌت ُمَكفِّ
  )٥٧٤مسلم برقم (

ความวา  “และระหวางเดือนเราะมะฎอนของแตละป เปนชวงเวลาแหง
การลบลางความผิดหรือบาปที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ยกเวนบาป
ใหญ” (มุสลิม 574)  
 
พ่ีนองที่มีเกียรติทุกทาน 

อัลลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ไดใหความสําคัญกับอิบา
ดะฮฺศิยามเดือนเราะมะฎอนมากกวาอิบาดะฮฺอื่นๆ ดังหะดีษกุดสียฺ
ตอไปนี้ 

بَاأن 
َ
َ  ُهَريَْرةَ  أ ِ ُ  َر ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت : قَاَل  َقنْهُ  ابَّ ُ  َصىلَّ  ابَّ  ابَّ
ُ  قَاَل « : َفُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ُ  آَدمَ  ابِْن  َقَملِ  لُكُّ  : وََجلَّ  َعزَّ  ابَّ  إِالَّ  َ

يَامَ  نَا يِل  ُهوَ  ،الصِّ
َ
ْجِزي َوأ

َ
  )٢٧٦٠ :مسلم(» بِهِ  أ

ความวา รายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา 
ฉันไดยินทานเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “อัลลอฮฺไดมี
ดํารัสวา การงานทกุอยางของลูกหลานอาดัมนั้นจะไดรับผลบุญตามสวน
ที่เขาไดกระทํา ยกเวนศิยาม ซึ่งเปนสิทธิของเรา และเราจะตอบแทนตาม
ความประสงคของเราเอง” (มุสลิม 2760) 
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ابَهُ  َطَعاَمهُ  َفرْتُكُ « ْجيِل  ِمنْ  َشْهَوتَهُ وَ  َورَشَ
َ
يَامُ  ،أ نَا يِل  الصِّ

َ
ْجِزي َوأ

َ
 ،بِهِ  أ

ْمثَالَِها بَِعرْشِ  َواحْلََسنَةُ 
َ
  )١٨٩٤اكخاري برقم (» أ

ความวา “ผูที่ถือศีลอดไดละเวนและอดกล้ันจากอาหารของเขา เคร่ืองด่ืม
ของเขา และอารมณใครของเขาเพื่อเรา(อัลลอฮฺ) ดังนั้นการถือศีลอดเปน
สิทธิของเรา และเราจะตอบแทนตามความประสงคของเราเอง ซึ่งการทํา
ความดี(ทั่วๆ ไป)หนึ่งคร้ังนั้นจะไดผลบุญสิบเทา” (อัล-บุคอรียฺ 1894) 

 
ทานอิมามอัน-นะวะวียไดอธิบายในหนังสือชัรหฺ เศาะฮีหฺ 

มุสลิม (7/271) วา ความจริงแลว อิบาดะฮฺทุกอยางก็เปนสิทธิของอัลลอฮฺ
ในการให  ผลตอบแทน แตบรรดาอุละมาอมีความเห็นตางกันใน
ความหมายของหะดีษนี้  

- บางคนใหความหมายวา ก็เพราะการถือศีลอดเปนอิบาดะฮฺ
ที่หางไกลจากการริยาอ(โออวด) ทั้งน้ีเนื่องจากวาเปนอิบาดะฮฺที่ มี
ลักษณะถูกเก็บซอนไวกับตัว ซึ่งมีความแตกตางจากการละหมาด หัจญ 
การบริจาคทาน  และอื่นๆ  ที่ มี ลักษณะการกระทําที่ เปด เผยตอ
สาธารณชนยอมมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการโออวดหรือตองการคําชื่นชม 
เยินยอ จากผูที่พบเห็น 

- บางคนใหความหมายวา ก็เพราะการไมรับประทานอาหาร
และไมด่ืม เปนสวนหน่ึงของคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ดังน้ันผูที่ถือศีลอด
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ในชวงเวลาประมาณสิบส่ีชั่วโมงก็มีความใกล เคียงกัน  ถึงแมวา
คุณลักษณะของอัลลอฮฺจะแตกตางกับส่ิงที่ถูกสรางทั้งหมดก็ตาม 

- บางคนใหความหมายวา อัลลอฮฺผูเดียวที่ทรงรูจํานวนผล
บุญของการถือศีลอด ดังนั้นพระองคจะทรงเพิ่มพูนผลบุญของการถือศีล
อดหลายตอหลายเทา ตามพระประสงคของพระองค ซ่ึงจะแตกตาง
จากอิบาดะฮฺอื่นๆ ที่พระองคไดทรงกําหนดไวเชน สิบเทา ย่ีสิบหาเทา 
เจ็ดสิบเทา เจ็ดรอยเทา เปนตน พระองคจึงตรัสในลักษณะแสดงความ
เปนเจาของวา “การถือศีลอดเปนสิทธิของเรา และเราจะตอบแทนตาม
ความประสงคของเราเอง” แสดงใหเห็นวาเปนอิบาดะฮฺที่ประเสริฐและมี
ผลตอบแทนอยางมหาศาล 
 
พ่ีนองที่มีเกียรติทุกทาน 

อิบาดะฮฺอีกประการหน่ึงที่มีเฉพาะในเดือนเราะมะฎอนคือ
ละหมาดตะรอวีหฺ ซึ่ง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ « مَ  َما َ  »َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
 )١٨١٥، مسلم برقم ٣٧اكخاري برقم (

ความวา “ผูใดก็ตามที่ยืนขึ้นเพื่อทําการละหมาดในเดือนเราะมะฎอน 
ดวยความศรัทธา(นอมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ)และหวังผลตอบแทน
จากพระองค  แนนอนเขาจะไดรับการอภัยโทษในบาปของเขาที่ผานมา” 
(อัล-บุคอรียฺ 37, มุสลิม 1815) 
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และหะดีษอีกบทหนึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา  

ْلَةَ  قَامَ  نْ مَ « ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا الَْقْدرِ  َ مَ  َما َ » َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
  )١٩٠١اكخاري برقم (

ความวา  “ผูใดก็ตามที่ยืนขึ้นเพื่อทําการละหมาดในคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺ 
ดวยความศรัทธา(นอมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ)และหวังผลตอบแทน
จากพระองค  แนนอนเขาจะไดรับการอภัยโทษในบาปของเขาที่ผานมา” 
(อัล-บุคอรียฺ 1901)  
 

คําวา "امَ قَ قام"  ในสองหะดีษขางตนนั้นหมายถึงการละหมาดใน

ยามคํ่าคืนซึ่ งในเดือนเราะมะฎอนจะมีการละหมาดชนิดหนึ่ ง ท่ี
บทบัญญัติอิสลามไดกําหนดขึ้นเฉพาะในเดือนเราะมะฎอนเทานั้น นั่นก็
คือ “ละหมาดตะรอวีหฺ” ซึ่งคําวา ตะรอวีหฺ มาจากคําวา “รอหะฮฺ” มี
ความหมายวา การหยุดพัก ทั้งน้ี ก็เนื่องจากวาผูละหมาดตะรอวีหฺจะมี
การหยุดพักหลังจากละหมาดครบส่ีร็อกอะฮฺหรือในทุกๆ ส่ีร็อกอะฮฺ 
 สําหรับหุกมของการ “ละหมาดตะรอวีหฺ” หรือเรียกอีกอยาง
หน่ึงวา “กิยาม เราะมะฎอน” นั้นเปน สุนัต มุอักกะดะฮฺ ตามหะดีษที่
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  



14 
 

ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ « مَ  َما َ  »َذنِْبهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
  )١٨١٥، مسلم برقم ٣٧اكخاري برقم (

ความวา “ผูใดก็ตามที่ยืนขึ้นเพื่อทําการละหมาดในเดือนเราะมะฎอน 
ดวยความศรัทธา(นอมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ)และหวังผลตอบแทน
จากพระองค  แนนอนเขาจะไดรับการอภัยโทษในบาปของเขาที่ผานมา” 
(อัล-บุคอรียฺ 37, มุสลิม 1815) 
 

หะดีษรายงานโดยทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

نَّ 
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َصىلَّ  ابَّ ْلَةٍ  َذاَت  جَ َخرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ  َجوِْف  ِمنْ  َ

ْصَبحَ  ،بَِصَالتِهِ  رَِجاٌل  فََصىلَّ  الَْمْسِجدِ  يِف  فََصىلَّ  ،اللَّيْلِ 
َ
 اجَّاُس  فَأ

ثُوا ْكرَثُ  فَاْجتََمعَ  ،َفتََحدَّ
َ
ْصبَحَ  ،َمَعهُ  فََصلَّْوا ِمنُْهمْ  أ

َ
ثُوا اجَّاُس  فَأ  َفتََحدَّ

ْهُل  فََكرُثَ 
َ
ِ  رَُسوُل  فََخَرجَ  ،اخكَّاخِكَةِ  ةِ اللَّيْلَ  ِمنْ  الَْمْسِجدِ  أ ُ  َصىلَّ  ابَّ  ابَّ

ا ،بَِصَالتِهِ  فََصلَّْوا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَِعةُ  اللَّيْلَةُ  اَكنَْت  فَلَمَّ  َعَجزَ  الرَّ
ْهِلهِ  َقنْ  الَْمْسِجدُ 

َ
ِْهمْ  خَيُْرجْ  فَلَمْ : ـ و رواية ملسلم  ،أ َ

 رَُسوُل  إِ
 ِ َالةَ  : َفُقولُونَ  ِمنُْهمْ  رَِجاٌل  َفَطِفَق  -لموس عليه اهللا صىل-  ابَّ  ،الصَّ
ِْهمْ  خَيُْرجْ  فَلَمْ  َ

ِ  رَُسوُل  إِ َّ ـ  وسلم عليه اهللا صىل ابَّ  َخَرجَ  َح
بِْح  لَِصَالةِ  ا الصُّ َ  فَلَمَّ ْقَبَل  الَْفْجرَ  قَ

َ
:  قَاَل  ُعمَّ  فَتََشهَّدَ  اجَّاِس  بَلَ  أ
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ا« مَّ
َ
إِنَّهُ  َنْعدُ  أ

َّ  خَيَْف  لَمْ  فَ نْ  َخِشيُت  لَِكينِّ  َماَكنُُكمْ  يلَعَ
َ
 ُيْفَرَض  أ

  )١٨٢٠ ، مسلم برقم٩٢٤ اكخاري برقم» َقنَْها َفتَْعِجُزوا َعلَيُْكمْ 

ความวา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดออกไปยังมัสญิด
ในยามดึก(ของเดือนเราะมะฎอน)แลวทําการละหมาด และไดมีเศาะ
หาบะฮฺบางคนละหมาดพรอมทานดวย เหตุการณที่เกิดขึ้นไดมีการพูด
ตอๆ กันไปในหมูเศาะหาบะฮฺ จนกระท่ังมีคนมาละหมาดกับทานมากขึ้น 
คืนที่สองทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดออกไปละหมาดอีก  
ไดมีผูคนมาละหมาดกับทานมากขึ้นอีก และพวกเขาก็ไดพูดถึงเร่ืองนี้ใน
เวลารุงขึ้น เม่ือถึงคืนที่สามทานเราะสูลไดออกไปละหมาดอีกและไดมี
ผูคนไปละหมาดกับทานเหมือนเดิม พอถึงคืนท่ีส่ีมัสยิดก็เต็มจนไม
สามารถจุผูคนที่มีจํานวนเยอะได (ในรายงานของมุสลิมระบุวา ทานเราะ
สูลไมออกมาในคืนน้ี ผูชายบางคนจึงไดกลาววา อัศ-เศาะลาฮฺ(มา
ละหมาดกันเถิด) ทานเราะสูลยังคงไมออกไป) จนกระท่ังถึงรุงเชา ทาน
จึงออกไปละหมาดฟจญรฺ(ละหมาดศุบหฺ) เม่ือทานละหมาดเสร็จทานได
หันหนาเขาหาผูที่มารวมละหมาด และกลาววา “แทจริงแลว เร่ืองราวท่ี
เกิดขึ้นเม่ือคืนน้ี เรารับรูทั้งหมด แตสาเหตุที่เรามิไดออกมาละหมาดกับ
พวกทานอีกนั้น ก็เพราะเรากลัววาการละหมาดในยามคํ่าคืนจะถูก
บัญญัติใหเปนฟรฎสําหรับพวกทาน แลวพวกทานก็จะออนแรงท่ีจะ
ปฏิบัติมัน” (อัล-บุคอรียฺ 924, มุสลิม 1820)  
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สําหรับเวลาและวิธีการละหมาดตะรอวีหฺนั้น เวลาของวิธีการ
ละหมาดตะรอวีหฺ จะเร่ิมการละหมาดหลังจากละหมาดอิชาอไปจนถึง
กอนละหมาดศุบหฺ โดยจะมีการใหสลามในทุกๆ สองร็อกอะฮฺ และมีการ
หยุดพักหลังจากส่ีร็อกอะฮฺ  
ทานอิมามอัน-นะวะวียไดกลาวถึงเก่ียวกับรูปแบบการละหมาดตะรอวีหฺ
ในหนังสือบทอธิบายเศาะฮีหฺมุสลิม (6/286) มีใจความวา บรรดาอุ
ละมาอมีความเห็นที่แตกตางกันระหวางการละหมาดตะรอวีหฺคนเดียวท่ี
บานกับการละหมาดตะรอวีหฺในลักษณะญะมาอะฮฺที่ มัสญิด การ
ละหมาดในลักษณะใดดีกวากัน? ซึ่งอิมามอัช-ชาฟอีย อิมาม, อบู หะนี
ฟะฮฺ, อิมามอะหฺมัด และอุละมาอมัซฮับมาลิกียบางคนมีทัศนะวาการ
ละหมาดตะรอวีหฺในลักษณะญะมาอะฮฺที่มัสญิดดีกวา ดังเชนการกระทํา
ของทานอุมัรฺ อิบนุ อัล-ค็อฏฏอบ และบรรดาเศาะหาบะฮฺ ในขณะท่ีอิ
มามมาลิก อบู ยูซุฟ และอุละมาอมัซฮับอัช-ชาฟอียบางคนมีทัศนะวา
การละหมาดตะรอวีหฺคนเดียวที่บานดีกวา  โดยยึดหะดีษทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ไดกลาวไวความวา “การละหมาดที่ดีที่สุด 
คือ การละมาดคนเดียวท่ีบาน ยกเวนการละหมาดฟรฎ(หาเวลา)” 

สําหรับจํานวนร็อกอะฮฺนั้น คือ สิบเอ็ดร็อกอะฮฺรวมละหมาดวิ
ติรฺ ตามหะดีษที่รายงานโดยทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วา  

ِ  َقنْ 
َ
نَّهُ  الرَّمْحَِن  بْدِ قَ  بِْن  َسلََمةَ  أ

َ
َل  ك

َ
َ  َخئَِشةَ  َسأ ِ ُ  َر  :َقنَْها ابَّ

ِ  رَُسولِ  َصَالةُ  اَكنَْت  َكيَْف  ُ  َصىلَّ  ابَّ  ؟َرَمَضانَ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ
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ةَ  إِْحَدى بَلَ  َلرْيِهِ  يِف  َوَال  َرَمَضانَ  يِف  يَِزيدُ  اَكنَ  َما :َفَقالَْت  . َعرْشَ
  )٢٠١٣اكخاري برقم (

ความวา จาก อบู สะละมะฮฺ บิน อับดุรเราะหมาน ไดถามทานหญิงอาอิ
ชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วา การละหมาดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ในเดือนเราะมะฎอนเปนเชนไร? ทานหญิงอาอิชะฮฺตอบวา 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ละหมาดท้ังในเดือนเราะมะฎอน
และในเดือนอื่นๆ ไมเกินสิบเอ็ดร็อกอะฮฺ (อัล-บุคอรียฺ 2013) 
 

ทาน อัล-หาฟซ อิบนุ หะญัร อัล-อัสเกาะลานีย ไดรวบรวมใน
ฟตหุลบารีย เก่ียวกับจํานวนร็อกอะฮฺของการละหมาดตะรอวีหฺและวิติรฺ 
ที่ไดมีการปฏิบัติกัน คือ 11 ร็อกอะฮฺ, 13 ร็อกอะฮฺ, 21 ร็อกอะฮฺ, 23 
ร็อกอะฮฺ, 36 ร็อกอะฮฺ, 41 ร็อกอะฮฺ และ 47 ร็อกอะฮฺ 

ซึ่งการละหมาดย่ีสิบร็อกอะฮฺไมรวมวิติรฺเปนการกระทําของ
ทานเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนุ อัล-ค็อฏฏอบ และ 36 ร็อกอะฮฺก็เปนการ
กระทําของทานเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนุ อับดุลอะซีซ  

อยางไรก็ตามหะดีษที่เศาะฮีหฺที่เก่ียวกับการละหมาดของทานน
บีในเดือนเราะมะฎอนนั้น คือหะดีษอาอิชะฮฺขางตน สวนหะดีษของ
ทานอิบนุ อับบาสที่รายงานวาทานนบีละหมาดในเดือนเราะมะฎอนย่ีสิบ
ร็อกอะฮฺและวิติรฺนั้น เปนหะดีษที่เฎาะอีฟ ตามท่ีทานอัล-หาฟซ อิบนุ
หะญัร อัล-อัสเกาะลานีย ไดกลาวไว 
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และสุนัตใหละหมาดตะรอวีหฺพรอมกับอิมามจนเสร็จส้ินการ
ละหมาด ตามหะดีษท่ีรายงานโดยอบู ซัรร ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

َّ  اْإلَِمامِ  َمعَ  قَامَ  َمنْ  إِنَّهُ « ُ  َكتََب  َفنرَْصَِف  َح ُ  ابَّ ْلَةٍ  ِقَيامَ  َ َ« 
، وابن ماجه برقم ١٥٨٧، والنسا برقم ٧٣٤الرتمذي برقم (

   )٢٤١٧برقم  ، وصحح األكا كما يف صحيح اجلامع١٣١٧
ความวา  “ผูใดก็ตามท่ีละหมาดพรอมกับอิมามจนเสร็จส้ินการละหมาด 
เขาจะไดรับผลบุญเทากับการละหมาดตลอดทั้งคืน” (อัต-ติรมิซียฺ 734, 
อัน-นะสาอียฺ 1587, อิบนุ มาญะฮฺ 1317, อัล-อัลบานียฺ กลาววาเปนหะ
ดีษเศาะฮีหฺ ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 2417) 

  

 من فيه بما وإياكم ونفعين العظيم، القرآن يف ولكم يل اهللا بارك
كر اآليات  السميع هو إنه تالوته، ومنكم مين وتقبل احلكيم، وا

 الغفور هو إنه فاستغفروه ذنب لك من ولكم يل اهللا ستغفرأو. مالعلي
   . الرحيم


