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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
การละหมาดตะรอวีหสฺาํหรับสตรี 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ พรอนัประเสริฐและ

ความศานติจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม   และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของท่าน และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด

นอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว  โดยไม่มีการตัง้ภาคีใด  ๆ 

ต่อพระองค์ และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดคือบ่าวและศา

สนทตูของพระองค์ 

ถาม  การละหมาดตะรอวีหฺมีความจําเป็นสําหรับสตรี

หรือไม่?  และจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่หากว่าพวกเธอจะละหมาดที่

บ้านของพวกเธอกันเอง หรือการไปละหมาดที่มัสญิดเป็นสิ่งที่ดี

ย่ิงกว่า? 

ตอบ   - อัลหัมดุลิ ลล า ฮฺ -  มวล ก ารส รร เ สริญ เ ป็ น

กรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ  
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การละหมาดตะรอวีหฺถือเป็นสุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ  (สุนัต

ที่ส่งเสริมให้กระทําอย่างย่ิง) ซึ่งหากพวกเธอละหมาดกิยามุล

ลยัลฺที่บ้านของพวกเธอนัน้ย่อมเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐย่ิงกว่า 

เน่ืองจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้

กล่าวว่า      

َدَساِجدَ  �َِساَءُ�مْ  �َْدنَُعوا ال«
ْ
َّ  ال ُُ َّ  َخْ�ٌ  َوُُيُو�ُ ُُ َ   »ل

ความว่า “พวกท่านอย่าได้ห้ามบรรดาสตรีของพวกท่าน  (ในการ

ไปยัง) มสัญิดต่างๆ ทัง้นี ้(การละหมาด) ในบ้านของพวกเธอนัน้

ย่อมเป็นสิ่งที่ดีย่ิงกว่าสําหรับพวกเธอ” (บันทกึโดยท่านอบูดาวดู 

ในหนังสือสุนันของท่าน  หมวดว่าด้วยการเดินทางไปยังมัสญิ

ดของสตรี  และหมวดว่าด้วยความเข้มงวดในเร่ืองดังกล่าว  ดู

หนังสือ เศาะหีห ฺอลัญามิอฺ หมายเลข 7458)  

 ไม่เพียงเท่านัน้  การที่พวกเธอได้ละหมาดในสถานที่

ปกปิดและเป็นที่ เฉพาะสําหรับพวกเธอนัน้   ย่อมเป็นสิ่ งที่

ประเสริฐย่ิงกว่า  ดังที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั ได้กล่าวว่า 
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 ِ  َالال ُ «
َ
َدْمأ

ْ
ا ِف  ال َُ فَْضُل  اَيْتِ

َ
َْ  أ ا ِم َُ ا ِف  َالالتِ َُ ا ُحْجَمتِ َُ َُا ِف  َوَالال�ُ فَْضلُ  َ�َْدِر

َ
 أ

 َْ ا ِم َُ ا ِف  َالالتِ َُ   »اَيْتِ

ความว่า “การละหมาดของสตรีในบ้านของเธอนัน้มีความ

ประเสริฐย่ิงกว่าการละหมาดที่ลานบ้านของเธอ  และการ

ละหมาดในห้องนอนของเธอนั น้มีความประเสริฐกว่าการ

ละหมาดในบ้านของเธอ”    ) บันทึกโดยอบูดาวูดในหนังสือสุนัน

ของท่าน  ในหมวดว่าด้วยการละหมาด  บรรพการเดินทางไป

ยังมสัญิดของสตรี ดหูนังสือเศาะฮีหฺอลัญามิอฺ หมายเลข 3833)  

มีรายงานจากท่านอุมมหุุมัยดฺ  ซึ่งเป็นภรรยาของท่าน 

อบูหุมัยดฺ  อัส-สาอิดีย์  ซึ่งเธอได้มาพบกับท่านนบี  ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลยัฮิวะสลัลมั แล้วกล่าวแก่ท่านว่า  

ِ  رَُسوَل  يَا َّ ِّ  ،ا ِِ  ُّ ِح
ُ
نِّك  َرلِْدُت  قَدْ « : قَاَل  ،َمَعَك  الّصال َ  أ

َ
َ  َ�ِِّ

ُ
 ،َمِع  الّصال َ  ُ

َْ  لَِك  َخْ�ٌ  اَيْتِِك  ِف  وََالالتُِك   َخْ�ٌ  ُحْجَمتِِك  ِف  وََالالتُِك  ،ُحْجَمتِِك  ِف  َالالتِِك  ِم
 َْ َْ  لَِك  َخْ�ٌ  َداِرِك  ِف  وََالالتُِك  ،َداِرِك  ِف  َالالتِِك  ِم  ،قَْوِمِك  َمْسِجدِ  ِف  َالالتِِك  ِم

َْ  لَِك  َخْ�ٌ  َقْوِمِك  َمْسِجدِ  ِف  وََالالتُِك  َمَمْت  قَاَل  ،»َمْسِجِدي ِف  َالالتِِك  ِم
َ
 فَأ

ا َ�ُِِ�َ  َُ َ ْقَص  ِف  َمْسِجدٌ  ل
َ
ءٍ  أ َْ  َشْ ا ِم َُ ْظلَِدهِ  اَيْتِ

َ
ِّ  فََكنَْت  َوأ َّ  ِ�يهِ  تَُص  رَِقيَْت  َح

 َ َّ َّ  ا  .وََجّل  َر
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ความว่า  "โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันชอบที่จะละหมาดร่วมกับ

ท่าน ท่านนบีจึงตอบว่า ฉันรู้ว่าเธอชอบที่จะละหมาดร่วมกับฉัน 

แต่การละหมาดในห้องนอนของเธอนั น้ดีย่ิ งกว่าการที่ เธอ

ละหมาดในห้องโถงของบ้านเธอ  และการละหมาดในห้องโถง

ของบ้านเธอนัน้ดีย่ิงกว่าการที่เธอละหมาดในลานบ้านของเธอ 

และการละหมาดในลานบ้านของเธอนัน้ดีย่ิงกว่าการที่ เธอ

ละหมาดในมัสยิดชุมชนของเธอ และการละหมาดในมัสยิด

ชุมชนของเธอนัน้ ดีย่ิงกว่าการละหมาดในมัสญิดของฉัน

(มัสญิดนะบะวียะฮฺ)  เม่ือได้ยินเช่นนัน้ท่านหญิงจึงสั่งให้จัด

สถานที่ละหมาดของเธอซึ่งเป็นห้องด้านในสุดของบ้านและมืด

ที่สุด โดยเธอได้ละหมาดที่นัน้จนกระทั่งเธอได้กลับไปสู่ความ

เมตตาของพระองค์อัลลอฮ  อัซซะวะญัลลา”  (บันทึกโดยอิ

มามอะหฺมดั สายสืบของสายรายงานมีความน่าเช่ือถือ) 

แต่ความประเสริฐเหล่านีก็้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเธอ

ถูกห้ามในการขออนุญาตเพ่ือไปยังมัสญิด  ดังที่มีหะดีษซึ่ง

รายงานจากท่านสาลิม  บิน  อับดุลลอฮฺ  บินอุมัร  จากท่านอับ

ดุลลอฮฺ   บินอุมัร  ได้กล่าวว่า  ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ  

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า 
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َدَساِجدَ  �َِساَءُ�مْ  �َْدنَُعوا ال«
ْ
ا ال ذَنُّ�مْ  ِِذَ

ْ
ا اْستَأ َُ ْ

َ
َُ  اِالُل  َ�َقاَل  قَاَل  ،»ِِل  َ�ِْدِ  �ْ

 ِ َّ ِ  :ا َّ َّ  َوا ُُ َْدنَُع
َ
ْ�ََِل  قَاَل  ،َ

َ
ِ  َ�ِْدُ  َرلَيْهِ  فَأ َّ هُ  ا ِّ ا فََس ِّ ا َس هُ  َسِدْعتُهُ  َما َسيّئً ِّ  َس

ُّ  ِمثْلَهُ  ْخِبُكَ  َوقَاَل  ،َ�
ُ
َْ  أ ِ  رَُسولِ  َ� َّ َّ  ا ُ  َال َّ ِ  َو�َُقوُل  وََسلّمَ  َرلَيْهِ  ا َّ  َوا

 َّ ُُ َْدنَُع
َ
َ. 

ความว่า “พวกท่านอย่าได้ห้ามบรรดาสตรีของพวกท่าน (ในการ

ไปยัง) มสัญิดต่าง ๆ เม่ือพวกเธอได้ขออนุญาตพวกท่านเพ่ือไป

ยังที่นัน้  ท่าน(สาลิม)ได้เล่าว่า  ท่านบิลาล  บินอับดุลลอฮฺ  จึง

กล่าวว่า ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ เราจะห้ามพวกเธออย่างแน่นอน

ท่าน(สาลิม)ได้เล่าอีกว่า  ท่านอับดุลลอฮฺ  บินอุมัรจึงไปพบเขา

(ท่านบิลาล)แล้วต่อว่าท่านอย่างรุนแรง ซึง่ฉันไม่เคยได้ยินคําต่อ

ว่าที่คล้ายกับนีเ้ลย แล้วท่าน(อิบนอุมุัรฺ)ก็ได้กล่าวว่า  ฉันได้บอก

แก่ท่านว่า  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้

กล่าว  แต่ท่านกลับกล่าวว่า  ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ  เราจะห้าม

พวกเธออย่างแน่นอน เช่นนัน้กระนัน้หรือ?” 

 อย่างไรก็ตามสําหรับสตรีที่จะเดินทางไปยังมัสญิดนัน้มี

เง่ือนไขดงันี ้
1. เธอจะต้องสวมหิญาบอย่างสมบูรณ์แบบ(อย่าง

มิดชิด) 
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2. เธอจะต้องไม่ใส่นํา้หอม 
3. เธอจะต้องได้รับการอนญุาตจากสามีเสียก่อน 
4. เธอจะต้องไม่ออกไปโดยไม่มีมะหฺรอม เช่นเดินทาง

โดยลําพังโดยมีคนแปลกหน้าเป็นผู้ ขับรถให้และ

อ่ืนๆ 

หากว่าสตรีท่านใดที่มีพฤติกรรมสวนทางจากเง่ือนไข

ข้างต้นแล้ว ก็เป็นสิทธิของสามีของเธอหรือผู้ ปกครองของเธอที่

จะไม่อนุญาตให้เธอเดินทางไปยังมัสญิด  และเป็นสิ่งที่จําเป็น

(วาญิบ) สําหรับพวกเขาที่ต้องห้ามพวกเธอ 

ข้าพเจ้าเคยถามชัยคฺของเรา ชัยคฺอับดุลอะซีซ  บินบาซ 

ว่า  การละหมาดตะรอวีหฺสําหรับสตรีนัน้มีความประเสริฐที่จะ

ละหมาดในมัสญิดหรือไม่  ซึ่งท่านได้คัดค้านความคิดข้างต้น

เพราะหะดีษที่กล่าวถึงความประเสริฐของสตรีที่ละหมาดในบ้าน

ของเธอนัน้ หมายรวมถึงการละหมาดตะรอวีหฺและละหมาดอ่ืนๆ 

ด้วย อลัลอฮฺเท่านัน้ที่ทรงรู้ดีย่ิง 

และเราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ทรงประทานความ

บริสุทธ์ิใจ(อิคลาศ) แก่เรา  และแก่พ่ีน้องมุสลิมของเราทัง้มวล 
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และทรงตอบรับการงานของเราและทรงให้การงานของเรานัน้

เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักและพงึพอใจด้วยเถิด  

ความศาสนติจงมีแด่ท่านนบีมหุมัมดัของเรา 

 

ที่มา: http://www.islamqa.com/ar คําถามหมายเลข 3457 
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