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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 
 

การละหมาดกิยามุลลัยลฺกับภรรยา 

และลูกๆ ในบานโดยอานเสียงเบา 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พรอันประเสริฐและ

ความศานติจงมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม   และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของทาน  และขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใด

นอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว  โดยไมมีการต้ังภาคีใด  ๆ 

ตอพระองค  และขาพเจาขอปฏิญาณวามุหัมมัดคือบาวและศา

สนทูตของพระองค 

ถาม  ฉันมีความต้ังใจที่จะฟนฟูคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺให

มีชีวิตชีวา(ดวยการทําอิบาดะฮฺตางๆ)ที่มัสญิด  แตฉันก็ไมมี

ความสามารถที่จะปฏิบัติเชนนั้นได  ดังนั้นฉันจึงละหมาดตะรอ

วีหฺท่ีบานของฉันเองพรอมๆ  กับภรรยาและลูกๆ  ของฉัน  การ

ละหมาดของฉันดังกลาวเปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม?  คําถามตอมา 

ฉันเคยละหมาด  12  ร็อกอัตพรอมๆ  กับครอบครัวของฉัน  ซึ่งฉัน
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เปนอิมามนําละหมาด  แตฉันนําละหมาดดวยการอานเสียงเบา 

ไมไดอานเสียงดัง  ดังน้ันไดโปรดใหคําแนะนําแกฉันดวย  ซึ่งหวัง

วาอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนความดีงามใหแกทาน 

ตอบ  - อัลหัมดุลิลลาฮฺ - มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์

ของอัลลอฮ ฺ

หน่ึง ... การละหมาดตะรอวีหฺที่บานนั้นเปนสิ่งที่อนุญาต

ใหปฏิบัติได โดยไมมีปญหาแตอยางใด แตการละหมาดตะรอวีหฺ

เปนญะมาอะฮฺที่มัสญิดนั้น  ยอมมีความประเสริฐย่ิงกวาอยาง

แนนอน  

ซึ่งคณะกรรมการถาวรเพื่อวินิจฉัยปญหาศาสนา  เคย

ถูกถามเพื่อขอคําวินิจฉัยวา “เมื่อเดือนเราะมะฎอนมาถึงและ

เปนชวงเวลาที่มีการละหมาดตะรอวีหฺ  ฉันควรไปยังมัสญิดหรือ

ละหมาดที่บานของฉันเอง  โดยที่ตัวฉันนั้นไมใชอิมามแตเปน

เพียงมะอมูมคนหนึ่งเทานั้น  ซึ่งฉันชื่นชอบท่ีจะอานอัลกุรฺอาน

ดวยตัวเอง  ฉันชอบท่ีจะอาน(อัลกุรอานในละหมาดตะรอวีหฺ)

มากกวาการฟง  เมื่อเปนเชนน้ีแลว  ถาฉันละหมาดที่บานของ
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ตัวเอง  ฉันจะมีความผิดหรือไม  ฉันหมายถึงละหมาดตะรอวีหฺ

เทานั้น  ?”  

คณะกรรมการถาวร  ฯ  ไดตอบวา  “ไมมีปญหาแตอยาง

ใดที่ทานจะละหมาดตะรอวีหฺที่บานของทานเพราะมันเปนสิ่งที่

สุนัต  แตการละหมาดตะรอวีหฺพรอมกับอิมามที่มัสญิดยอมเปน

สิ่งที่ประเสริฐย่ิงกวา  ซึ่งทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ  วะสัลลัม 

และบรรดาเศาะหาบะฮฺ  เราะฎิ ยัลลอฮุ อันฮุม  เปนผูที่วาง

หลักการนี้ (ดวยตัวของพวกทานเอง) และเน่ืองดวยคํากลาวของ

ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ที่มีตอบรรดาเศาะหาบะฮฺ

ของทาน  ในครั้งท่ีพวกเขาไดละหมาดตะรอวีหฺตามทานนบีใน 3 

คืนแรก (ของเดือนเราะมะฎอน) ซึ่งเศาะหาบะฮฺบางทานได

กลาวแกทานนบีวา  เราอยากใหทานนําละหมาดกิยามุลลัยลฺให

พวกเราในสวนท่ีเหลือของคืนนี้ไดหรือไม ?  ทานนบีไดกลาววา 

َّ  اِإلَمالِ  َمعَ  مَالَ  َمنْ « نَْصَِف  َى ُ  َكتََب  ََ َّ ُ  ا
َ
ْ َةٍ  ِ�تَالَ  ل

َ
  »ل

ความวา    “ ผูใดก็ตามท่ีละหมาดพรอมกับอิมาม  )ละหมาดตะรอ

วีหฺ (จนเสร็จสิ้นการละหมาด อัลลอฮฺจะทรงบันทึกผลบุญแกเขา

เสมือนเขาไดละหมาดท้ังคืน  ”บันทึกโดยอะหฺมัด  5/159  และใน
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สุนันท้ังหลาย  ดวยสายรายงานที่ ดี (หะสัน)  จากหะดีษที่

รายงานโดยทานอบีซัร  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ”  สิ้นสุดคํากลาว (ฟะ

ตาวาโดยคณะกรรมการถาวร ฯ 7/201-202) 

สอง  ...  ด้ังเดิมของการละหมาดตะรอวีหฺนั้นคือเปนการ

ละหมาดท่ีตองอานดวยเสียงที่ดัง  เพราะมีรายงานจากบรรดา

เศาะหาบะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม  ที่ไดละหมาดตะรอวีหฺในสมัย

ของทานอุมัร  บินอัล-ค็อฏฏอบ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  โดยที่ทาน

อุบัย  บินกะอฺบฺ และเศาะหาบะฮฺทานอ่ืนๆ  ไดเปนอิมามนํา

ละหมาดใหแกผูคน ซึ่งพวกทานไดอานอยางยืดยาว 

 แตการอานดวยเสียงท่ีดังในละหมาดท่ีตองอานดวย

เสียงที่ดัง และการอานดวยเสียงที่เบาในละหมาดที่ตองอานดวย

เสียงที่เบา  สําหรับผูที่เปนอิมามนั้น  เปนเพียงสิ่งที่สงเสริมให

ปฏิบัติในการละหมาดเทาน้ัน ไมใชเปนสิ่งวาญิบท่ีตองปฏิบัติแต

อยางใด  ดังที่เปนทัศนะของนักวิชาการสวนใหญจากมัซฮับมา

ลิกีย, ชาฟอีย และหัมบะลีย  

ในหนังสือ  อัล-เมาสูอะฮฺ  อัล-ฟกฮิยะฮฺ  16/188  ไดระบุ

ไววา  “บรรดานักนิติศาสตรอิสลามสวนใหญไดใหทัศนะวา  การ
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อานดวยเสียงที่ดังในละหมาดท่ีตองอานดวยเสียงที่ดัง  และการ

อานดวยเสียงที่เบาในละหมาดที่ตองอานดวยเสียงที่เบานั้นเปน

เพียงสุนัตจากสุนัตตางๆ  ของการละหมาดเทาน้ัน  แตในทัศนะ

ของนักวิชาการมัซฮับหะนะฟย  ถือเปนสิ่งท่ีวาญิบใหอานดวย

เสียงที่ดังในละหมาดที่ตองอานดวยเสียงที่ดัง  และใหอานดวย

เสียงที่เบาในละหมาดที่ตองอานดวยเสียงที่เบา” จบการอาง 

ชัยคฺอิบนุ อุษัยมีน  เราะหิมะฮุลลอฮฺ   ไดกลาวไวใน

หนังสือ นูรุน  อะลัดดัรบฺ  (อัศ-เศาะลาหฺ  /218) วา  “การอานดวย

เสียงที่ดังในละหมาดที่ตองอานดวยเสียงที่ดังนั้นไมใชเปนสิ่งที่

วาญิบใหปฏิบัติแตอยางใด  ทวาเปนสิ่งท่ีประเสริฐที่จะใหปฏิบัติ

เชนนั้นเทานั้น  ดังน้ันถามีผูคนไดอานดวยเสียงที่เบาในละหมาด

ที่มีบัญญัติใหอานดวยเสียงที่ดัง  ก็ไมทําใหการละหมาดของเขา

นั้นเปนโมฆะแตอยางใด  เพราะทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ไดกลาววา “ไมมีการละหมาดสําหรับผูที่ไมอานอุมมุล

กุรฺอาน(สูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ)  ”  โดยที่ทานไมไดจํากัดวาจะตอง

อานดวยเสียงที่ดังหรือเบา  ดังน้ันถามีผูคนไดอาน(สูเราะฮฺอัลฟา

ติหะฮฺหรือสูเราะฮฺอ่ืนๆ  ในละหมาด)ไมวาจะเบาหรือดัง  ก็ถือวา

เขาไดปฏิบัติในสิ่งที่วาญิบแลว  ทวาเปนสิ่งท่ีประเสริฐกวาถาเขา
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ไดทําตามสุนนะฮฺ  โดยการอานดวยเสียงที่ดังในสองร็อกอัตแรก

ของละหมาดมัฆริบและอิชาอ  ในละหมาดศุบหฺ   ละหมาด

ุมอะฮฺ  ละหมาดอีด  ละหมาดอิสติสกออ (ขอฝน)  ละหมาดตะ

รอวีหฺ และละหมาดอ่ืนๆ  ที่เรารูดี  ที่คลายคลึงกันน้ี  และแมวาผูที่

เปนอิมามคนนั้นต้ังใจที่จะไมอานดวยเสียงท่ีดัง (ในละหมาดที่

ตองอานดวยเสียงท่ีดัง)  ก็ถือวาการละหมาดนั้นถูกตอง  แตก็

อาจจะบกพรอง (ในสวนของผลบุญ)  แตสําหรับการละหมาดที่

ตองอานดวยเสียงที่ดังโดยที่เขาไดละหมาดคนเดียว  เขาก็มีสิทธิ์

เลือกที่จะอานดังหรือเบาได  โดยใหพิจารณาเองวา  การอานดวย

รูปแบบใดท่ีจะทําใหเขามีความกระปรี้กระเปราและเขาใกลกับ

การมีสมาธิมากที่สุด ดังนั้นก็ใหเขาทําเชนนั้น” จบการอาง 

ในฟะตาวาโดยคณะกรรมการถาวรฯ  6/392 ไดระบุไว

วา    “ มีรายงานจากทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ  วะสัลลัมวา 

ทานไดละหมาด  โดยการอานดวยเสียงท่ีดังในสองร็อกอัตแรก

ของละหมาดศุบหฺ และสองร็อกอัตแรกของละหมาดมัฆริบและอิ

ชาอ  โดยที่การอานดวยเสียงที่ดังนั้นเปนสิ่งที่สงเสริมใหปฏิบัติ 

(สุนัต)  ทั้งนี้ก็มีบทบัญญัติแกประชาชาติของทานใหเจริญรอย

ตามแบบอยางของทาน ดวยคําตรัสของอัลลอฮฺ ที่วา 
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ِ  رَُسولِ  ِ�  ََُ�مۡ  َ�نَ  ََّقدۡ  ﴿  َّ ۡسَوةٌ  �
ُ
ْ  َ�نَ  لَِّمن َحَسَنةٞ  أ َ  يَۡرُجوا َّ  ��ِخرَ  َو�ۡ�َۡومَ  �

َ  َوَذَكرَ  َّ  ]  ٢١:  األىزاب[ ﴾ ٢ َكثِٗ�� �
ความวา    “ โดยแนนอน ในเราะสูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดี

งามสําหรับพวกเจาแลว  สําหรับผูท่ีหวัง    ) จะพบ ( อัลลอฮฺและวัน

ปรโลกและรําลึกถึงอัลลอฮฺ อยางมาก” (อัล-อะหฺซาบ: 21) 

และมีรายงานจากทานนบี   ศ็อลลัลลอฮุ   อะลัยฮิ  

วะสัลลัม  ที่ทานไดกลาววา  
يتُُدوِ�  َكَدا َص ّوا«

َ
ِّ  َرد َص

ُ
 »د

ความวา  “ พวกทานจงละหมาดดังที่พวกทานเห็นฉันละหมาด ” 

แสดงวาการอานดวยเสียงที่เบาในละหมาดท่ีตองอาน

ดวยเสียงที่ดัง  ก็เปนการละท้ิงสุนนะฮฺนั้นเอง  แตท้ังนี้ก็ไมถือวา

การละหมาดของเขานั้นเปนโมฆะไปดวยเหตุนั้น” จบการอาง 

สรุปวา  การละหมาดของทานนั้นถูกตอง   และไมมี

ความผิดใดๆ สําหรับทานที่จะปฏิบัติเชนน้ัน 

อัลลอฮฺเทานั้นที่ทรงรูดีย่ิง 

ท่ีมา: http://www.islamqa.com/ar คําถามหมายเลข 81146 
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