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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
ละหมาดตะรอวีหเปนญะมาอะฮฺท่ีมัสยิดดีกว

าละหมาดคนเดียวท่ีบาน 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ  

พรอันประเสริฐและความศานติจงมีแดทานศาสนทูตของอัลล

อฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิวะสัลลัม  

และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน  

และขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ

เพียงพระองคเดียว  โดยไมมีการตั้งภาคีใดๆ  ตอพระองค  

และขาพเจาขอปฏิญาณวามุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของ

พระองค 

ถาม  

การละหมาดตะรอวีหฺเปนญะมาอะฮฺที่มัสญิดมีความประเสริฐ

ที่สุด 

หรือการละหมาดตะรอวีหฺที่บานจะมีความประเสริฐยิ่งกวา? 
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ตอบ  -อัลหัมดุลิลลาฮ-ฺ 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ 

การละหมาดตะรอวีหฺเปนญะมาอะฮฺที่มัสญิดมีความ

ประเสริฐยิ่งกวาการละหมาดที่บาน 

เนื่องจากการปฏิบัติดังกลาวนั้นมีปรากฏในสุนนะฮฺของทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และ เปน การปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งมีหลักฐานดังนี้ 

1.  ทานอัล-บุคอรีย  หมายเลข 1129 และทานมุสลิม  

หมายเลข 761 ได รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา วา   

 َّ د  ض�ص� دج   د�
ج
 ي ف  سل

جغ�
�
سي� ْ َّ ت� َ� ال� غّ يجس  ي�س�

غ� َ ة� َّ َّ س َّ  ال�  س
ّن ر�َسول�

�
ف

   
َعوس ن  ج سلغّيجغ� َ�د� َّ سجج َا� ساّاَ  � َم �َ    � ض�

اا غ�
ق�
ج
َّ ن  ج س� َّ ال� ت س  ن�اَ  � َم

ال� ا ص�
َ� � ض�غ�ّدا  غّ يجس  ي�س�

غ� َ ة� َّ َّ س َّ  ال� َج ر�َسوَل س جا 
�
 هْ 
جَملج �ْ َج  يج سلّمسا ع�   � ض�غ�

�
�   ف  َ سَّا

ب� � ق�ال� :  الج
�
َج ه ال «ف جَ� � ََميل  هْ 

ج
   ن  ج سْ

ن�عج دج َج م� � ل َج � ي� ََ ن�عج ي ال�  
ّ
يجَت سِ

�
ق�دج ر�ف

َج  غ�يجَ� م�ض� ة� نج َ�فج
�
يَت ف ش   خ�

ِّ ان� »َ� ل� م�  ف  ر�
�َ ل   . ي�ت�

ความวา  แทจริง ทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดละหมาดตะรอวีหฺ ในคํ่าคื

นหน่ึง ท่ีมัสญิด 



 

5 

บรรดาผูคนจึงไดละหมาดตามการละหมาดของทานนบี  

หลังจากน้ัน ทานนบีไดละหมาดในคืนตอไป 

ผูคนจึงมากขึ้น 

หลังจากน้ันพวกเขาไดละหมาดรวมกันในคืนท่ีสามหรือ

คืนท่ีสี่ โดยท่ีทาน เราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมไดออกมายังพวกเขา 

ทานจึงกลาววา 

“ แทจริงฉันไดเห็นในสิ่งท่ีพวกทานไดทําแลว 

และไมมีสิ่งใดท่ีหามฉันไมใหออกมายังพวกทาน 

นอกจากฉันเกรงวาจะเกิดเปนขอบังคับ(ฟรฎ)แกพวกทา

น(วาตองละหมาดตะรอวีหฺ) ” 

และเหตุการณดังกลาวน้ันเกิดขึ้นในชวงเดือนเราะมะฎอ

น” 

 

หลักฐานนี้บงชี้วาการละหมาดตะรอวีหฺเปนญะมาอะ

ฮฺนั้นเปนขอกําหนด ซึ่งมาจาก สุนนะฮฺของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และสาเหตุที่ทานไดละทิ้งก็เนื่องจากเกรงวาจะเกิดเปนขอบังคั

บแกประชาชาติของทาน แต ภายหลังจากที่ ทานนบี 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เสียชีวิต 

ขอหลีกเล่ียงดังกลาวก็ส้ิน สุดลง  

ทําใหบทบัญญัต(ิการละหมาดตะรอวีหฺ เปนญะมาอะฮฺ)ยังคง

มีอยู  

 

2.  ทานอัต -ติรฺมิซีย  หมายเลข  806 

ไดรายงานจากทานอบี ซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งทานไดเลาวา 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

 ي «
جغ�
�
ي�ام� ْ  ِ  َ

�
َ َ َّ َ�ا� س �َ  ك� 

نجف� َّ م� ام   � ع� سإل ن�
 »ن� ج ق�ام� ن�

ความวา 

“ผูใดก็ตามท่ีละหมาดพรอมกับอิมาม(ละหมาดตะรอวีหฺ) 

จนเสร็จสิ้นการ ล ะหมาด 

อัลลอฮฺจะบันทึกผลบุญแกเขาเสมือนเขาไดละหมาดท้ัง

คืน ” ชัยคฺอัล-อัลบานีย  มีทัศนะวา เศาะ ฮีหฺ  ในหนังสือ 

“เศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซีย” 
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3.  ทานอัล -บุคอรีย  หมายเลข 2010 

ได รายงานจากทานอับดุรฺเราะหฺมาน บิน อับดุลกอรีย 

ซึ่งทานไดเลาวา  

د  �  دج   د�
ج
 سل
�
 ه ل

ان� ل� م�  ف  ر�
جغ� ي
�
نجَس ْ �ْ  َ َّ � س ّ اب  ر�ا 

�    سْج
م� اج د� َْ ع�  َت ن� م�جج خ�

 ِّ يَص� �َ ِّ سلمَّجَ   َفص� س  � ي� د 
�فج  سلمَّجَ  ا 

ِّ ّمقَون� � يَص� ُ�سَف َنَ�ف� يج
�
س ساّاَ  ف َ ت�

ض�
دي  س   ار ئي ي�

� ق� َؤال   ع� �عجَت ؤ� �وج ا� ر�َ ل
�
ِّ ف َم : ه  د�

َْ ال�  ق� �َ َط �  ت س  سلّمؤج
ال� ا ص�

اي 
عج �َ    

ّ اج �َ
َ
� ف َج ع� َا ع� د� م� ض� � َّ ة� � ث� � � َم نج

�
ن� ف ��أ�

ความวา “ฉันไดออกไปพรอมกับทานอุมัรฺ บิน อัล-

ค็อฏฏอบยังมัสญิดใน คํ่าคืนหน่ึงของเดือนเราะมะฎอน 

ซ่ึง เมื่อผูคนแยกกันละหมาดเปนพวกๆ 

บางคนละหมาดตามลําพัง 

อีกคนก็ละหมาดโดยมี คนตามเขา ทานอุมัรฺจึงกลาววา 

ฉันคิดวาถาฉันรวมพวกเขาใหละหมาดตามหลังคนอาน

คนหน่ึงจะดีกวาแนๆ ดังน้ัน 

ทานจึงตัดสินใจและรวมผูคนให ละหมาดตามทานอุบัย 

บิน กะอฺบ 

 

ทาน อัล-อัสเกาะลานีย ไดกลาววา “ทานอิบนิ  อัต-

ตีนและทานอ่ืนๆ  ไดกลาววา 
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ทานอุมัรฺไดวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวโดยอางอิงจากการยอม

รับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ตอผูคนที่รวมละหมาดกับทานในค่ําคืนเหลานั้น(สองสามคืนแ

รกของเดือนเราะมะฎอน) 

ซึ่งเหตุที่ทานนบีไมปรารถนาที่จะออกมาละหมาดรวมกับพวกเ

ขานั้น ก็เนื่องจากทานเกรงวาจะเกิดเปนขอบังคับแกพวกเขา 

แตเม่ือทานนบี ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ไดเสียชีวิตไปแลวก็ทําใหเกิดความปลอดภัยจากสภาพการณดั

งกลาว(ที่อาจจะเกิดเปนขอบังคับ) 

ทานอุมัรฺจึงเห็นวาสมควรที่จะทําใหมีการละหมาดรวมกันเปน

หนึ่งญะมาอะฮฺ เพราะการ แยกกันละหมาดเปนพวกๆ 

นั้นอาจจะกอใหเกิดการขัดแยงกันไดและเปนภาพแหงการแตก

แยกที่ไมควรยิ่ง 

และการรวมใหละหมาดตามหลังคนอานเพียงคนเดียวนั้นยังเป

นส่ิงที่ทําใหเกิดความกระฉับกระเฉงในหมูผูละหมาดอีกมากม

าย ดวย  

ความเห็นของทานอุมัรฺนั้นเปนส่ิงที่นักวิชาการสวนใหญเห็นตา

มนั้น” – จบการอางจากหนังสือ “ฟตหุลบารีย” 
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ทานอัน -นะวะวียไดกลาวไวในหนังสือ “อัล -มัจมูอฺ  

( 3/526” วา 

“การละหมาดตะรอวีหฺเปนสุนนะฮฺโดยมติเอกฉันทของบรรดานั

กวิชาการ 

และอนุญาตใหละหมาดตามลําพังหรือ เปน ญะมาอะฮฺก็ได 

แตถาถามวาทั้งสองรูปแบบนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือรูปแบบใด ? 

มีสองทัศนะที่รับทราบกันดี นั่นคือ  

หนึ่ง 

ทัศนะที่ถูกตองที่สุดดวยการเห็นพองกันในบรรดาสหายนักวิชา

การ(ในมัซฮับชาฟอีย)วาละหมาดตะรอวีหฺเปนญะมาอะฮฺมีคว

ามประเสริฐที่สุด  
สอง การละหมาดตามลําพังมีความประเสริฐยิ่งกวา 

บรรดาสหาย นักวิชาการของเรา ในมัซฮับ ไดกลาววา  

ที่เกิด ความคิดเห็นที่แตกตางกันนั้น  

คือเฉพาะประเด็นของ ผูที่ทองจําอัลกุรฺอานได 

และเขาไมกลัววาจะเกิดความเกียจครานในการละหมาดดังกล

าวแมวาเขาจะละหมาดตามลําพังก็ตาม 

และจะตองไมทําใหญะมาอะฮฺในมัสญิดนั้นเกิดความวางเปลา
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(มีคนละหมาดนอย)เนื่องจากการปลีกตัวของเขา(ไปละหมาด

ตามลําพัง) ดวยเหตุนี้หากวามีเงื่อนไขขอใดปรากฏขอบกพรอง 

การละหมาด(ตะรอวีหฺ)เปนญะมาอะฮฺยอมเปนส่ิงที่มีความปร

ะเสริฐยิ่งกวาโดยไมมีใครเห็นตางเลย(ไมมีคิลาฟ) 

 เจาของตํารา “อัช -ชามิล” ไดกลาววา 

ทานอบุลอับบาสและทานอบูอิสหาก ไดกลาววา 

การละหมาดตะรอวีหฺเปนญะมาอะฮฺนั้นประเสริฐยิ่งกวาการละ

หมาดตามลําพัง 

โดยมติเอกฉันทของบรรดาเศาะหาบะฮฺและนักวิชาการตามเมื

องตางๆ” - จบการอางจากอัน-นะวาวีย 

 ทาน  อัต -ติรฺมิซียไดกลาววา “ทานอิบนุลมุบาร็อก 

ทานอะหฺมัดและทานอิสหาก 

ใหน้ําหนักตอการละหมาดตะรอวีหพรอมกับอิมามในเดือนเรา

ะมะฎอน” 

 ใน หนังสือ “ตุ ห ฟะตุลอะหวะซีย” 

ไดกลาวไวในหมวดกิยามุลลัยลฺวา “มีคนถามทานอะหฺมัด 

บิน หัมบัลวา 

ทานชอบที่คนคนหนึ่งไดละหมาด(ตะรอวีหฺ)รวมกับผูคนในเดือ
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นเราะมะฎอนหรือการที่เขาละหมาดตามลําพัง ? ทานตอบวา 

การที่เขาละหมาดรวมกับผูคนทั้งหลายนั้นเปนส่ิงที่ฉัน ชอบ 

ทาน ไดกลาวอีกวา และฉันก็ ชอบ ตอคนๆ  

หนึ่งที่ละหมาด(ตะรอวีหฺ)และวิติรฺพรอมกับอิมาม ซึ่งทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

َ س  «
جغ�
�
يَّ  ْ َ ا�ق 

�
َ ا� َ

ََ  ك� 
نجف� َّ م� ام   � ع� سإل ن�

س ق�ام� ن�  ه ت�
 »ه ّن سلمَّج �

ความวา  

“ผูใดก็ตามท่ีละหมาดพรอมกับอิมาม(ละหมาดตะรอวีหฺ) 

จนเสร็จสิ้นการละหมาด 

เขาจะไดรับผลบุญเทากับการละหมาดตลอดท้ังคืน” 

 ทานอะหฺมัด บินหัมบัล เราะหิมะฮุลลอฮฺไดกลาวอีกวา 

ใหเขาละหมาดรวมกับผูคนกระทั่งไดรวมละหมาดวิติรฺดวยกัน 

และอยาไดเสร็จส้ินการละหมาดกอนที่อิมามจะเสร็จส้ินเสียกอ

น 

 ทานอบูดาวูด ไดกลาววา ฉันไดเห็นเขา –

หมายถึงทานอะหฺมัด บิน หัมบัล เราะหิมะฮุลลอฮฺ- 

ละหมาดวิติรฺในเดือนเราะมะฎอนพรอมกับอิมามนอกจากคืนเ

ดียวเทานั้นที่ทาน(อบู ดาวูด)ไมไดมา 
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 ทานอิสหาก เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา 

ฉันไดถามทานอะหฺมัดวา 

การละหมาด(ตะรอวีหฺ)เปนญะมาอะฮฺเปนส่ิงที่รักยิ่งสําหรับทา

นหรือการละหมาดโดยตามลําพังในเดือนเราะมะฎอน ? 

ทานไดตอบวา ฉันชอบที่เขาละหมาด(ตะรอวีหฺ)เปนญะมาอะฮฺ 

เปนการ ฟนฟูสุนนะฮฺ นี้ 

ซึ่งทานอิสหากก็ไดกลาวเชนเดียวกับที่ทานอะหฺมัดไดกลาวไว 

– ส้ินสุดการอางจาก ตุหฟะตุลอะหวะซีย และดูเพิ่มเติมใน อัล-

มุฆนีย )1/457(  

 ทาน ชัยคฺ  อิบนุ  อุษัยมีนไดกลาวไวในหนังสือ 

“มะญาลิส ชะฮฺริ  เราะมะฎอน หนา 22” วา “ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ไดเร่ิมละหมาดตะร อ วีหฺ เปน ญะมาอะฮฺที่มัสญิด 

แลวทานก็ไดละทิ้งมันเนื่องจากเกรงวาจะเกิดเปนขอบังคับแก

ประชาชาติของทาน  - 

หลังจากนั้นทาน(ชัยคฺอุษัยมีน)ก็ไดกลาวถึงสองหะดีษขางตน - 

แลวทานจึงกลาวตออีกวา 

ไมสมควรที่ คนคน หนึ่ง จะละเลยตอ การละหมาดตะรอวีหฺ  
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ทั้งนี้ก็ เพื่อที่เขาจะ ไดมาซึ่งผลานิสงคและผลบุญที่มากมาย 

และอยาไดเสร็จส้ินการละหมาดจนกวาอิมามจะเสร็จส้ินจากก

ารละหมาดตะรอวีหฺและวิติรฺเสียกอน 

ทั้งนี้(การปฏิบัติดังกลาวนั้น)ก็เพื่อใหไดมาซึ่งผลบุญของการกิ

ยามุลลัยลฺตลอดทั้งคืน” - จบการอางโดยสรุป 

 ชัยคฺอัล-อัลบานียไดกลาวไวในหนังสือ “กิยามุลลัยลฺ” 

วา “มีขอกําหนดใหละหมาด กิยามเราะมะฎอน 

(ตะรอวีหฺ)เปนญะมาอะฮฺ  

ทั้งยังเปนการปฏิบัติที่ประเสริฐยิ่งกวาการละหมาดตามลําพัง 

เนื่องจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ไดทําเปนแบบอยางดวยตัวของทานเอง 

และทานไดอธิบายถึงความประเสริฐของมันดวยคํากลาวของท

าน สวนเหตุผลที่ทานนบี อะลัยฮิศเศาะลาตุวัสสลาม 

ไมไดรวมละหมาดพรอมกับพวกเขา(บรรดาเศาะหาบะฮฺ) 

ในวันที่เหลือของเดือนเราะมะฎอนนั้น 

เนื่องจากทานเกรงวาจะเกิดเปนขอบังคับแกพวกเขาที่ตองละห

มาดยามค่ําคืน(ตะรอวีหฺ)ในเดือนเราะมะฎอน 

ซึ่งจะกลายเปนความลําบากแกพวกเขา 
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ดังที่มีปรากฏเร่ืองราวนี้จากการรายงานของทานหญิงอาอิชะฮฺ

ในหนังสือ ตําราเศาะฮีหฺของอัล-

บุคอรียและมุสลิม และหนังสือเลมอ่ืนๆ  

ซึ่งขอหว่ันเกรงดังกลาวไดหมดส้ินไป 

ดวยกับการเสียชีวิตของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ภายหลังจากอัลลอฮฺไดใหชะรีอะฮฺ(บทบัญญัต)ิของพระองคได

สมบูรณแลว ดังกลาวนี้ทําใหเหตุผลตางๆ  

เหลานั้นก็ไดหมดหายไปดวย  

หมายถึงเหตุผลที่ทานนบไีดทิ้งรูปแบบการละหมาดตะรอวีหเป

นญะมาอะฮฺในเราะมะฎอน และหุกมเดิมก็ยังเหลืออยู นั่นคือ 

ใหละหมาดตะรอวีห ในรูปแบบของญะมาอะฮฺ ตอไป  

และดวยเหตุนี้ทานอุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุจึงไดฟนฟูมันอีกคร้ัง 

ดังที่มีปรากฏการรายงานในหนังสือ  เศาะ ฮีหฺ อัล -บุคอรีย 

และทานอ่ืน ๆ – จบการอางอิง จากอัล-อัลบานีย 

 มีรายงานในหนังสือ “อัล -เมาสูอะฮฺ  อัล -ฟกฮิยะฮฺ 

)27/138( ” วา 

บรราดคุละฟาอุรฺรอชิดีนและบรรดามุสลิมในสมัยของทานอุมัรฺ 
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เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ตางก็ขะมักเขมนใน การละหมาดตะรอวีหฺ เปน ญะมาอะฮฺ 

ซึ่งทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

คือผูรวบรวมผูคนใหละหมาด(ตะรอวีหฺ)ตามอิมามเพียงคนเดีย

ว  

 และมีรายงานจากทานอะสัด บิน อัมรฺ 

จากทานอบียูสุฟ ไดกลาววา 

“ฉันไดถามทานอบูหะนีฟะฮฺเกี่ยวกับการละหมาดตะรอวีหฺวา 

ทําไมทานอุมัรฺจึงได(วินิจฉัยใหละหมาด)ในรูปแบบดังกลาว ? 

ทานไดตอบวา 

การละหมาดตะรอวีหฺเปนสุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ( สุนัตที่สงเสริมใ

หกระทําอยางยิ่ง ) 

ซึ่งทานอุมัรฺไมไดเปนผูอุปโลกนการปฏิบัตินั้นข้ึนมาดวยตัวเอง  

และทานก็ไมใชเปนผู กอ อุตริกรรมแมแตอยางใด 

ทานไมไดส่ังใชใหปฏิบัติในรูปแบบนั้นนอกจากมันเปนส่ิงที่มี ห

ลักฐานและ ปรากฏอยูในสมัยของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  อยูแลว 

แทจริงทานอุมัรฺไดฟนฟูสุนนะฮฺดังกลาวโดยรวบรวมผูคนทั้งหล
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ายใหละหมาดตามทานอุบัย ย  บิน กะอฺบ 

พวกเขาจึงไดรวมละหมาด(ตะรอวีหฺ) เปนญะมาอะฮฺดวยกัน 

โดยที่บรรดาเศาะหาบะฮฺอยางมากมายทั้งจากชาวมุฮาญิรีน(ผู

อพยพจากเมืองมักกะฮฺมายังเมืองมะดีนะฮฺ) 

และชาวอันศอรฺ(ผูชวยเหลือที่อยูในเมืองมะดีนะฮฺ)ก็อยูดวยแล

ะรูเห็น  

ไมมีใครแมแตสักคนเดียวที่คัดคานในการปฏิบัติของทานอุมัรฺ 

ใชแตเทานั้นพวกเขากลับชวยเหลือและเห็นพองตองกัน 

อีกทั้งยังส่ังใชใหปฏิบัติส่ิงดังกลาวอีกดวย ” – 

จบการอางจากอัล-เมาสูอะฮฺ อัล-ฟกฮิยะฮฺ 
 อัลลอฮฺเทานั้นที่ทรงรูดียิ่ง    
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