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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

12. การละหมาดญะมาอะฮฺ 
 

เคล็ดลับในการบัญญัติการละหมาดญะมาอะฮฺ 
การละหมาดญะมาอะฮฺคือเอกลักษณที่ยิ่งใหญเอกลักษณหนึ่งในหลายๆ เอกลักษณของ

อิสลาม ซึ่งเหมือนกับการตั้งแถวของบรรดามะลาอิกะฮฺในขณะทําอิบาดะฮฺ และเหมือนการตั้งแถว
ของบรรดาทหารเมื่ออยูตอหนาผูบังคับบัญชา เปนสาเหตุที่จะทําใหเกิดความรักใครระหวางมนุษย
ดวยกัน เกิดความรูจักซึ่งกันและกัน ความสงสาร ความเมตตาตอกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความมีเกียรติ 
เกิดพลังและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพวกเขา 
 
การชุมนุมที่ยิ่งใหญของบรรดามุสลิม 

อัลลอฮฺไดบัญญัติใหบรรดามุสลิมมีการชุมนุมกันในเวลาที่ชัดเจน  
สวนหนึ่งก็คือการชุมนุมกันในแตละหนึ่งวันหนึ่งคืน เชน การละหมาดหาเวลา อีกสวนหนึ่ง

ก็คือการชุมนุมกันในรอบสัปดาห สัปดาหละหนึ่งครั้ง เชนการละหมาดุมุอะฮฺ  และยังมีการ
ชุมนุมกันในรอบหนึ่งปอีกสองครั้ง คือการละหมาดสองวันอีดในแตละเมือง และยังไดบัญญัติใหมี
การชุมนุมกันในหนึ่งปแคหนึ่งครั้งสําหรับบรรดามุสลิมทั้งหมด เชน การวุกูฟที่อะเราะฟะฮฺ หรือ
บางครั้งก็ไดบัญญัติใหมีการชุมนุมกันในกรณีที่มีปรากฏการณทางธรรมชาติ เชน ละหมาดสุริย
คราสหรือจันทรคราส เปนตน 
 
หุกมการละหมาดญะมาอะฮฺ 

วาญิบสําหรับชายมุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแลว และมีความสามารถทุกคนละหมาดญะ
มาอะฮฺ ในการละหมาดหาเวลาไมวาจะอยูบานหรือเดินทาง อยูในภาวะปกติหรือภาวะตื่นตระหนก 

1. อัลลอฮฺไดตรัสวา 

I K J I H G F E D C B A
 R Q P O N M L T S

\ [ Z Y X W V UH   ]١٠٢/ النساء[. 
ความวา “และเมื่อเจาอยูในหมูพวกเขา และเจาไดใหมีการละหมาดขึ้นแกพวก
เขา ดังนั้น กลุมหนึ่งจากพวกเขาก็จงยืนละหมาดรวมกับเจา และพวกเขาจง
เอาอาวุธของพวกเขาถือไวดวย  คร้ันเมื่อพวกเขากมลงกราบพวกเขาก็จงไปอยู
เบื้องหลังของพวกเจา และอีกกลุมหนึ่งที่ยังมิไดละหมาดก็จงมา และจง
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ละหมาดรวมกับเจา และพวกเขาจงระมัดระวังพรอมอาวุธของพวกเขา” (อัน-นิ
สาอ : 102)    

 
2. มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา 
ِي«

َّ ْن آُمَر حِبََطٍب َفيُْحَطَب، ُعمَّ آُمَر  َوا
َ
ِ نِيَِدهِ، لََقْد َهَمْمُت أ َغْف

َخاِلَف إىَِل رَِجاٍل 
ُ
َالِة َفيُؤَذََّن لََها، ُعمَّ آُمَر رَُجًال َفيَُؤمَّ اجَّاَس، ُعمَّ أ بِالصَّ
ِ نِيَِدهِ لَْو َفْعلَمُ  ِي َغْف

َّ َق َعلَيِْهْم ُنيُوَيُهْم، َوا َحرِّ
ُ
ُد  فَأ َحُدُهْم كنَُّه جَيِ

َ
أ

ْو ِمْرَماَينْيِ َحَسنَتنَْيِ لََشِهَد الِْعَشاءَ 
َ
 »َقْظًما َسِمينًا أ

ความวา “ขอสาบานดวยผูที่ชีวิตของขาอยูในมือของพระองควา ความจริงฉัน
มีความตั้งใจที่จะใชผูคนใหหาฟนเพื่อเปนเชื้อเพลิง แลวใชใหกลุมหนึ่ง
ละหมาดญะมาอะฮฺ โดยใหอะซานเพื่อละหมาด แลวใชใหอีกคนเปนอิมามนํา
ผูคนละหมาด หลังจากนั้นฉันก็จะพาคนกลุมหนึ่งออกไปหาคนบางกลุมที่ไมได
รวมละหมาดญะมาอะฮฺ แลวฉันจะสั่งใหเผาบานพวกเขา ขอสาบานดวยผูที่
ชีวิตของขาอยูในมือพระองควา หากผูใดคนหนึ่งในหมูของพวกเขารูวาจะไดรับ
กระดูกที่ติดเนื้อและมัน หรือสองชิ้นเนื้อที่อยูระหวางสองกระดูกซี่โครงแลว 
แนนอนเขายอมมาละหมาดอิชาอรวมกับญะมาอะฮฺ" (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ 
โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ 644 ซึ่งสํานวนนี้เปนของอัล-บุคอรีย และ
มุสลิม เลขที่ 651) 

 
3. มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุวา 

َ اجَّيِبَّ  ْقىَم َفَقاَل يَا رَُسوَل ا صىل اهللا عليه وسلمأَ
َ
إِنَُّه لَيَْس يِل  �رَُجٌل أ

َل رَُسوَل 
َ
ِ إىَِل الَْمْسِجِد، فََسأ َ يِف بَيِْتِه  اهللاَ قَائٌِد َفُقوُد ُ َفيَُصيلِّ َ َص  ْن يُرَخِّ

َ
أ

ُ، فَلَمَّ  َ َص  َّ ا فَرَخَّ َالةِ  اجَِّداءَ  تَْسَمعُ  َهْل «: َفَقاَل  َدَخهُ  َو  َغَعْم،: قَاَل » بِالصَّ
ِجْب «: قَاَل 

َ
  »فَأ

ความวา “มีชายตาบอดคนหนึ่งไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
แลวกลาววา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แทจริง ฉันไม
มีผูชวยประคองฉันเวลาฉันจะไปไปมัสญิด หลังจากนั้น เขาจึงขอทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อนุโลมใหเขาละหมาดที่บาน แลวทานก็อนุโลม
ให แตพอชายคนนั้นหันหลังไปเพื่อจะกลับบาน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ก็เรียกเขามาอีกครั้งแลวถามวา “ทานไดยินเสียงอะซานเรียกมา
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ละหมาดหรือไม?” ชายคนนั้นตอบวา ใช ไดยิน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ก็กลาววา “ถาเชนนั้นทานจําเปนตองตอบรับเสียงอะซาน” (บันทึก
โดยมุสลิม หมายเลข 653) 

 
ความประเสริฐของการละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด 

1. มีรายงานจากทานอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

ينَ  بَِسبْعٍ  الَفذِّ  َصالةَ  َيْفُضُل  اجلَـَماَعةِ  َصالةُ «   . »َدرََجةً  وَِعرْشِ
ความวา “การละหมาดญะมาอะฮฺนั้นประเสริฐกวาละหมาดคนเดียวถึง 27 เทา” 
และอีกสายรายหนึ่งกลาววา 

ينَ  ـْمٍس بِـخَ «  »َدرََجةً  وَِعرْشِ
ความวา “ประเสริฐกวาละหมาดคนเดียวถึง 25 เทา” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ 
โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 645 และ 646ซึ่งสํานวนนี้เปนของอัล-บุคอ
รีย และมุสลิม เลขที่: 649 และ 650) 

 
2. มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา 
رَ  َمنْ « َ  ُعمَّ  بَيِْتـِه، يِف  َيَطهَّ ِ  اهللا، ُنيُوِت  ِمنْ  َنيٍْت  إىَل  َم َـْق  فَِريَضةً  ِ

ْخَرى َخِطيئًَة، تَـُحطُّ  إْحَداُهـَما َخْطَوتَاهُ  اَكنَْت  اهللا، فََرائِِض  ِمنْ 
ُ
 َواأل

 »َدرََجةً  تَْرَفعُ 
ความวา “ผูใดก็ตามที่อาบน้ําละหมาดมาจากบานของเขา แลวเดินไป ณ 
มัสญิดใดมัสญิดหนึ่งเพื่อทําการละหมาด ถือวาในสองกาวเดินของเขานั้น กาว
หนึ่งเขาจะไดลบบาป และอีกกาวหนึ่งเขาจะไดผลบุญ” (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 666) 

 
2. มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา 
وْ  الَمْسِجدِ  إىَل  َغَدا َمنْ «

َ
َعدَّ  َراَح، أ

َ
وْ  َغَدا لَكََّما نُُزالً  اجلَنَّةِ  يِف  لَـهُ  اهللا أ

َ
 أ

 »َراحَ 
ความวา “ใครก็ตามที่ไปกลับมัสญิดทุกๆเชาหรือบายเพื่อละหมาดญะมาอะฮฺ
แลว อัลลอฮฺจะเตรียมที่อยูหนึ่งใหแกเขาในสวรรคในทุกๆเชาหรือบาย” 
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(มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 669 และมุสลิม 
เลขที่: 669ซึ่งสํานวนนี้เปนของมุสลิม) 

 
สถานที่ใดที่ใชใหละหมาดญะมาอะฮฺ 

สถานที่ที่ประเสริฐที่สุดสําหรับมุสลิมคนหนึ่งจะละหมาดฟรฎของเขานั้นคือมัสญิดในพื้นที่
ที่เขาอาศัยอยู  รองลงมาก็ใหละหมาดในมัสญิดที่มีคนละหมาดญะมาอะฮฺมากกวา  และรองลงมา
อีกคือมัสญิดที่หางออกไป ความประเสริฐทั้งหมดนี้คือความประเสริฐนอกเหนือไปจากการ
ละหมาดในมัสญิดหะรอม มัสญิดนบี และมัสญิดอัล-อักศอ เพราะวาการละหมาดในมัสญิด
เหลานี้มีความประเสริฐมากที่สุดกวาที่อ่ืนๆ 

อนุญาตใหมีการละหมาดญะมาอะฮฺในมัสญิดที่มีการละหมาดพรอมอิมามเสร็จส้ินไปแลว
ในเวลาละหมาดนั้นๆ 

สุนัตใหผูที่อยูสนามรบรวมละหมาดในมัสญิดเดียว แตหากกลัววาเมื่อรวมกันแลวศัตรูจะจู
โจมก็ใหตางคนตางละหมาดในที่ที่ตัวเองอยู 
 
หุกมการออกไปละหมาดที่มัสญิดสําหรับผูหญิง 

อนุญาตใหผูหญิงออกไปละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิดโดยแยกหางจากกลุมผูชายและมี
การปดกั้นอยางสมบูรณ ไมวาอิมามละหมาดจะเปนผูหญิงดวยกันเองหรือเปนผูชาย ซึ่งการ
ออกไปละหมาดของผูหญิงนั้นออกในเวลากลางคืนนั้นดีกวาออกกลางวัน  

มีรายงานจากอิบนุ อุมัร จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 
َذنَُكمْ  إَذا«

ْ
َذنُوا الَمْسِجدِ  إىَل  بِاللَّيْلِ  نَِساُؤُكمْ  اْستَأ

ْ
  »لَـُهنَّ  فَأ

ความวา “หากบรรดาสตรีของทานขออนุญาตทานเพื่อไปละหมาดที่มัสญิดใน
เวลากลางคืน  พวกทานก็จงอนุญาตใหพวกหลอนเหลานั้น” (มุตตะฟะกุน อะ
ลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัล-บุคอรีย เลขที่ : 865 ซึ่งสํานวนนี้เปนของอัล-บุคอรีย 
และมุสลิม เลขที่: 442) 

 
จํานวนขั้นตํ่าในการละหมาดญะมาอะฮฺ 

การญะมาอะฮฺนั้นอยางนอยตองมีสองคนขึ้นไป หากผูละหมาดยิ่งมากก็จะทําใหการ
ละหมาดนั้นสมบูรณและเปนที่รักของอัลลอฮฺมากขึ้น 

 
หุกมสําหรับผูละหมาดคนเดียวหลังจากนั้นพบวามีญะมาอะฮฺละหมาดอยู 

สําหรับผูที่ละหมาดที่บานแลวคนเดียว เมื่อไปมัสญิดพบวามีการละหมาดญะมาอะฮฺอยู 
ใหเขาเขาละหมาดพรอมกับญะมาอะฮฺ ซึ่งจะถือเปนการละหมาดสุนัตสําหรับเขา และสําหรับผูที่
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ละหมาดญะมาอะฮฺแลวที่มัสญิดหนึ่ง หลังจากนั้นเขาไปยังอีกมัสญิดหนึ่งที่กําลังละหมาดญะ
มาอะฮฺอยูใหเขาเขาไปละหมาดพรอมญะมาอะฮฺเชนกัน 

เมื่ อมีการอิกอมะฮฺ เพื่อละหมาดฟ รฺฎแลว  ก็จะไมอนุญาตใหละหมาดชนิดอื่น
นอกเหนือจากละหมาดฟรฺฎอีก และหากมีการอิกอมะฮฺในขณะที่เขากําลังละหมาดสนัตอยูใหเขา
ละหมาดสนัตสั้นๆ เพื่อใหทันเขาละหมาดญะมาอะฮฺในตักบีเราะตุลอิหฺรอมพรอมอิมาม 
 
หุกมสําหรับผูที่ไมละหมาดญะมาอะฮฺพรอมอิมามที่มัสญิด 

สําหรับผูที่ไมละหมาดญะมาอะฮฺพรอมอิมามที่มัสญิด หากเขามีเหตุสุดวิสัยเชนปวย กลัว
อันตรายบางอยางหรืออ่ืนๆ เขาจะไดรับผลบุญเหมือนกับผูที่ทันละหมาดทุกอยาง แตหากเขาไม
ละหมาดญะมาอะฮฺโดยไมมีเหตุผลใดๆและละหมาดคนเดียว การละหมาดของเขาถือวาใชได แต
ถือวาเขาเปนผูที่ขาดทุนในผลบุญและมีบาปอยางใหญหลวง 
 


