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การละหมาดตะรอวีหสฺ าหรับผู้เดินทาง 

 

   

 
การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ พระผู้ทรงอภิบาลแหง่สากลโลก ขอการสดดีุแห่งอลัลอฮฺ

และความสนัติสุขปลอดภัยจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ผู้ เป็นศาสนทูต
ท่านสดุท้าย และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺและบรรดาผู้ ท่ีรักใคร่เป็นมิตรกบัท่าน ตราบ
จนถึงวนัแหง่การตดัสิน 

 
ถาม เน่ืองด้วยเดือนเราะมะฎอนนัน้มีความพิเศษเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะส าหรับมุสลิม และทุกคน

ตา่งก็มีความขะมกัเขม้นในการท าอิบาดะฮฺ ซึง่ถือเป็นสิ่งท่ีเห็นได้ประจกัษ์ชดัท่ีสดุในเดือนนี ้ดงันัน้ฉันอยาก
ถามวา่ การละหมาดตะรอวีหฺมีหกุ่มเป็นเชน่ไรส าหรับผู้ ท่ีอยูใ่นสภาพของการเดนิทาง? 

 
ตอบ  - อลัฮมัดลุิลลาฮฺ - การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ 
การละหมาดตะรอวีหฺในเดือนเราะมะฎอนคือส่วนหนึ่งของการละหมาดกิยามุลลัยลฺ  ซึ่งเป็น

ศาสนกิจท่ีอลัลอฮฺทรงยกยอ่งแดผู่้ ท่ีปฏิบตัมินั ดงัท่ีพระองค์ได้ด ารัสวา่  

نُوا   ﴿ ِنا  قالِيٗل  َكا ۡلِ  م  ا ٱَّلي ُعونا  ما ۡهجا  [٧١: اذلاريات﴾ ] ١٧ يا
ความวา่  “ พวกเขาเคยหลับนอนแต่เพียงส่วนน้อยของเวลากลางคืน” (สเูราะฮฺ อซั-ซาริยาต 17) 
 

ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองก็ได้ลุกขึน้ละหมาดกิยามุลลัยลฺ  ทัง้ในเดือนเราะ
มะฎอนและเดือนอ่ืนๆ และท่านไม่เคยละทิง้การละหมาดกิยามลุลยัลฺเลยไม่ว่าจะพ านกัอยู่ท่ีบ้านหรือขณะ
เดนิทางก็ตาม     
 ทา่นอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่  “ ไม่เคยปรากฏว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ละทิง้การละหมาดกิยามุลลัยลฺไม่ว่าจะพ านักอยู่ท่ีบ้านหรือขณะเดินทางเลย ทัง้นีก้ลับ
ปรากฏว่าเม่ือท่านนบีได้เผลอนอนหลับไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บป่วย (จนท าให้ไม่สามารถลุกขึน้
ละหมาดกิยามุลลัยลฺได้) ท่านก็จะละหมาดชดในช่วงกลาวัน 12 ร็อกอัตแทน” จบการอ้างจากหนงัสือ 
“ซาดลุมะอาด หน้า 1/311” 
 
  ทา่นอลั-บคุอรี หมายเลข 945 ได้รายงานจากทา่นอิบน ุอมุรฺั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้เลา่วา่  
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ُئ إي »  ْت بيهي يُومي ها يُْث تاواجَّ لاتيهي حا احي ا را ري لَعا
فا ِّلي ِفي السَّ لَّما يُصا لايْهي واسا ُ عا َّلَّ اَّللَّ ُّ صا نا انلَِّبي الةا َكا ً  صا ا يما

َا اللَّيْلي إيّل  اِي را لاتيه ، الْفا ا رااحي ُيوتيُر لَعا  «وا
ความว่า “ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ละหมาดระหว่างการเดินทางบนพาหนะของ
ท่านโดยการแสดงท่าทาง (ด้วยการก้มๆ เงยๆ) และโดยหันทิศตามที่พาหนะได้หันไป ยกเว้น
ละหมาดฟัรฎู (ท่านจะลงจากพาหนะมาละหมาดบนพืน้โดยหันไปทางกิบลัต) และท่านได้
ละหมาดวิตริบนพาหนะของท่าน” 
 
 ทา่นอลั-บคุอรี หมายเลข 1034 ได้รายงานจากทา่นสาลิม บิน อบัดลุลอฮฺ บินอมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนั
มา ได้เลา่วา่  

ْن اللَّيْلي واُهوا » ابَّتيهي مي ا دا ِّلي لَعا ا يُصا نُْهما ُ عا ا اَّللَّ را راِضي ي ْبُن ُعما بُْد اَّللَّ نا عا ا َكا يُْث ما ا ُيبااِلي حا افيٌر ، ما ُمسا
نا واْجُههُ   «َكا

ความว่า  “ ท่านอับดุลลอฮฺ บินอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้ละหมาดบนสัตว์พาหนะของท่าน

ในช่วงค ่าคืนโดยท่ีท่านเดนิทางอยู่ โดยที่ท่านไม่สนว่าจะหันไปทศิทางใด ”  

 
 ทา่นอิบนิอมุรฺั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่อีกวา่   

ُيوتي » ها ، وا يي واْجٍه تاواجَّ
ا
لاةي قيبالا أ احي ا الرَّ بيُح لَعا لَّما يُسا لايْهي واسا ُ عا َّلَّ اَّللَّ ي صا نا راُسوُل اَّللَّ َكا ا وا ْْ َا ا ،  لايْها ُر عا

ْكتُوباةا  ا الْما لايْها ِّلي عا نَُّه لا يُصا
ا
 «أ

ความว่า  “ ท่านเราะสูลุลอลฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวสรรเสริญ(ละหมาดสุนัต)บน
พาหนะของท่าน โดยที่ ท่านได้หันหน้าไปยังทิศที่ มุ่งหน้าไป และท่านละหมาดวิติรฺบนพาหนะ
เช่นกัน แต่ท่านไม่ท าเช่นนัน้กับละหมาดฟัรฎู” 

 
 ส าหรับการละหมาดสุนัตท่ีผู้ เดินทางควรต้องละเว้นนัน้คือ การละหมาดสุนตัเราะวาติบก่อนและ
หลงัละหมาดซุฮฺริ สนุตัเราะวาติบหลงัละหมาดมฆัริบ และสนุตัเราะวาติบหลงัละหมาดอิชาอ์เทา่นัน้ ส่วนอ่ืน
จากนีไ้ม่วา่จะเป็นสนุตัเราะวาติบก่อนศบุห์หรือสนุตัอ่ืน ๆ ก็ยงัมีบญัญัตใิห้ละหมาดทัง้ส าหรับผู้ เดนิทางและ
ผู้พ านกัอยูท่ี่บ้าน  
 
 ท่านมุสลิม ในหนงัสือ  “ เศาะฮีหฺ ”ของท่าน หมายเลข 1112 ได้รายงานจากท่านหฟัศฺ บินอาศิม บิน
อมุรฺั บนิอลั-คอ็ฏฏอบ ได้เลา่วา่  

ّتَّ » ُه حا عا ْقبالْناا ما
ا
ْقبالا واأ

ا
تاْْيي ، ُثمَّ أ ْكعا ْهرا را اا الظُّ َّلَّ نلا ةا ، فاصا كَّ يقي ما ري را ِفي طا بُْت اْبنا ُعما حي ًا را صا ا ْحلاُه ،  جا

ا ياْصنا  الا ما قا ا ، فا ياام  ا قي ى نااس 
ا
أ َّلَّ ، فارا يُْث صا ْوا حا اتاٌة َنا نُْه اْْليفا اناْت مي ُه فاحا عا لاْسناا ما لاسا واجا ًي ؟ واجا ُؤلا ُع ها

ِتي ، ياا اْبنا  الا ْمُت صا ْتما
ا ا َلا بيح  اْو ُكنُْت ُمسا بيُحونا )أي : يصلون الراتبة( قاالا : ل ِخي ، إيِّني  قُلُْت : يُسا

ا
أ
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ُه ا باضا ّتَّ قا تاْْيي حا ْكعا ا را ري ، فالاْم يازيدْ لَعا
فا لَّما ِفي السَّ لايْهي واسا ُ عا َّلَّ اَّللَّ ي صا بُْت راُسولا اَّللَّ حي بُْت صا حي ُ ، واصا َّللَّ

را فالا  بُْت ُعما حي ُ ، واصا ُه اَّللَّ باضا ّتَّ قا تاْْيي حا ْكعا ا را باا باْكٍر فالاْم يازيدْ لَعا
ا
ُ ، أ ُه اَّللَّ باضا ّتَّ قا تاْْيي حا ْكعا ا را ْم يازيدْ لَعا

 : ُ قاْد قاالا اَّللَّ ُ ، وا ُه اَّللَّ باضا ّتَّ قا تاْْيي حا ْكعا ا را انا فالاْم يازيْد لَعا بُْت ُعثْما حي نا لاُكْم ِفي راُسولي ﴿ُثمَّ صا ْد َكا لاقا
ناةٌ  سا ٌة حا ْسوا

ُ
ي أ  «﴾اَّللَّ

ความวา่  “ ฉันเคยร่วมเดนิทางกับท่านอิบนิอุมัรฺไปยังเมืองมักกะฮฺ ซึ่งท่านได้น าเราละหมาดซุฮริฺ 2 
ร็อกอัต แล้วท่านก็ลุกเดินไป เราก็เดนิไปพร้อมท่านจนกระท่ังถึงที่เก็บสัตว์พาหนะ แล้วท่านก็น่ัง 
เราจึงน่ังพร้อมกับท่าน ทันใดนัน้ท่านก็หันไปยังท่ีท่ีใช้ละหมาดเม่ือสักครู่ พลันเห็นผู้คนได้ยืน
ละหมาดกัน ท่านจึงกล่าวว่า พวกเขาได้ท าอะไรกัน   ? ฉันได้ตอบว่า พวกเขาได้สรรเสริญพระองค์
อัลลอฮฺกัน (ละหมาดสุนัตเราะวาติบ) ท่านอิบนิอุมัรฺจึงกล่าวว่า ถ้าฉันเลือกที่จะละหมาดสุนัตเราะ
วาติบแล้วไซร้ ฉันก็จะละหมาดฟัรฎูให้ครบ 4 ร็อกอัต อย่างแน่นอน โอ้หลานของฉันเอ๋ย ฉันได้
ร่วมเดินทางกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในขณะเดินทาง ท่านไม่เคย
ละหมาดเกิน 2 ร็อกอัตเลย (และจะไม่ละหมาดสุนัตเราะวาติบอีก) จนกระทั่ งอัลลอฮฺทรงให้ท่าน
เสียชีวิต และฉันได้ร่วมเดนิทางกับท่านอบูบักรฺ ท่านไม่เคยละหมาดเกิน 2 ร็อกอัตเลย (และจะไม่
ละหมาดสุนัตเราะวาติบอีก) จนกระทั่งอัลลอฮฺทรงให้ท่านเสียชีวิต และฉันได้ร่วมเดินทางกับท่าน
อุมัร ท่านไม่เคยละหมาดเกิน 2 ร็อกอัตเลย (และจะไม่ละหมาดสุนัตเราะวาติบอีก) จนกระทั่ ง
อัลลอฮฺทรงให้ท่านเสียชีวิต และฉันได้ร่วมเดินทางกับท่านอุษมาน ท่านไม่เคยละหมาดเกิน 2 
ร็อกอัตเช่นกัน (และจะไม่ละหมาดสุนัตเราะวาติบอีก) จนกระทั่งอัลลอฮทฺรงให้ท่านเสียชีวิต และ
แท้จริงอัลลอฮฺได้ด ารัสว่า “โดยแน่นอนยิ่ง ส าหรับสูเจ้าในตัวเราะสูลุลลอฮฺนัน้มีแบบอย่างท่ีดีงาม
ยิ่งแล้ว” สูเราะฮ ฺอัล-อะหซฺาบ : 21  ”  
 

 ค ากล่าวท่ีว่า   اوْ وا ا ُكنُْت  ل بيح  ْمُت  ُمسا ْتما
ا ِتي  َلا الا صا หมายความว่า ถ้าฉันเลือกท่ีจะละหมาดสุนตั 

แน่แท้ การละหมาดฟัรฎูให้ครบ 4 ร็อกอตัต้องเป็นสิ่งท่ีฉันชอบจะกระท ายิ่งกว่า แต่ฉันก็ไม่เห็นด้วยท่ีจะท า
อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นนัน้  (คือทัง้ละหมาดสุนัตเราะวาติบและละหมาดฟัรฎูให้ครบ 4 ร็อกอัตในขณะ
เดนิทาง) เพราะท่ีเป็นสนุนะฮฺของทา่นนบีนัน้คือให้ละหมาดยอ่และงดละหมาดสนุตัเราะวาติบ 
 นกัวิชาการคณะกรรมการถาวรเพ่ือการวินิฉัยปัญหาศาสนา ถกูถามว่า  “ พวกท่านมีความคิดเห็น
เช่นไรส าหรับผู้เดินทางที่  ได้ละหมาดย่อ (เน่ืองจากการเดินทาง) ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าส าหรับพวก
เขาที่จะละหมาดตะรอวีหใฺนเดือนเราะมะฎอนด้วยหรือไม่?”   
 คณะกรรมการถาวร ฯ ได้ตอบว่า  “ การกิยามเราะมะฎอน (ละหมาดตะรอวีหฺ) นัน้คือสุนนะฮฺ 
โดยท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ และด้วยเหตุนี ้
เอง บรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม จึงได้น ามาปฏิบัติตามกันมา และมันได้ด าเนินมา
เร่ือยๆ จนถงึเรา ณ ทุกวันนี ้ดังมีบันทึกในต าราหะดีษเศาะฮีหฺของอัล-บุคอรีและมุสลิมจากหะดีษ
ของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้ละหมาดใน
บางคืน หลังจากนัน้บรรดาเศาะหาบะฮกฺ็ได้ร่วมละหมาดพร้อมกับท่าน และแล้วท่านก็ได้ล่าช้าที่จะ
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ออกมาละหมาดร่วมกับพวกเขา โดยที่ ท่านได้ละหมาดในบ้านของท่านเองในค ่าคืนที่ เหลือของ
เดือนนัน้ โดยที่ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ได้กล่าวว่า “ฉันเกรงว่าจะเป็นฟัรฎูเหนือ
พวกท่านในการละหมาดกลางคืน (ตะรอวีห)ฺ ซึ่งจะเป็นเหตทุ าให้พวกท่านอ่อนล้าที่จะปฏิบัตมัิน”  
 และมีบันทึกในเศาะฮีหอัฺล-บุคอรีอีกว่า ท่านอุมัรฺได้รรวมผู้คนให้ละหมาดตะรอวีหตฺามหลัง
ท่านอุบัย บิน กะอับ และมีบันทึกในต าราหะดีษเศาะฮีหฺของอัล-บุคอรีและมุสลิม  จากหะดีษของ
ท่านอบี สะละมะฮ ฺบิน อับดุรเราะหฺมาน ซึ่งท่านได้ถามท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮาว่า 
ท่านเราะสูลุลลอฮ ฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้ละหมาดกิยามุลลัยลฺอย่างไรบ้าง   ? ท่านหญิง
ได้ตอบว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะไม่ละหมาดทัง้ในเดือนเราะมะฎอนและเดือน
อ่ืนๆ มากกว่า 11 ร็อกอัต และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยเดนิทางในช่วงเดือนเราะ
มะฎอน ซึ่งหน่ึงในนัน้คือการเดินทางเพื่อไปพิชิตเมืองมักกะฮฺ โดยที่ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้ออกเดือนทางในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน ในปีที่ 8 ของการฮจิญ์เราะฮ ฺ 
 ท่านอิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า ไม่เคยปรากฏว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ละทิง้การละหมาดกิยามุลลัยลฺไม่ว่าจะพ านักอยู่ที่ บ้านหรือขณะเดินทางเลย ทัง้นี ้
กลับปรากฏว่าเม่ือท่านนบีได้เผลอนอนหลับไม่รู้สึกตัวหรือเจ็บป่วย (จนท าให้ไม่สามารถลุกขึน้
ละหมาดกิยามุลลัยลฺได้) ท่านก็จะละหมาดในช่วงกลางวันจ านวน 12 ร็อกอัตแทน” (ซาดุลมะอาด 
1/311) และด้วยหลักฐานข้างต้นนีเ้องที่เป็นค าอธิบายได้ว่า ถ้าพวกเขาได้ละหมาดตะรอวีหใฺนขณะ
เดินทาง ก็ถือเป็นส่ิงท่ีถูกต้องตามแบบฉบับสุนนะฮฺของท่านนบี” จบการอ้างจากฟะตาวาโดย
คณะกรรมการถาวร ฯ (7/206) 
 ข้อสรุปคือ การละหมาดตะรอวีหฺ เป็นสิ่งท่ีส่งเสริมให้ปฏิบัติ ส าหรับผู้ เดินทาง เช่นเดียวกับท่ีได้
ส่งเสริมให้ท าส าหรับผู้พ านกัอยู่ท่ีบ้าน เน่ืองด้วยมีแบบฉบบัจากการปฏิบตัิของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั ซึง่ทา่นมีความขะมกัเขม้นในการละหมาดกิยามลุลยัลฺ ทัง้ในขณะเดนิทางและพ านกัอยูท่ี่บ้าน 
 เราขอวิงวอนต่ออลัลอฮฺ ให้ทรงประทานเตาฟีกแก่เราและแก่ท่านในการเช่ือฟังพระองค์และได้รับ
ความพงึพอพระทยัจากพระองค์  
 อลัลอฮฺเทา่นัน้ท่ีทรงรู้ดียิ่ง 
 
Ref :: http://www.islamqa.com/ar  
ค าถามหมายเลข 79593 
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