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การละหมาดตะรอวหิ ฺ

ความประเสริฐ 
 การละหมาดกลางคืนเป็นอิบาดะฮฺที�เป็นเอกลักษณ์ของประชาชาติ
อิสลาม มุสลิมคือผู้ ที�ฟื (นฟูช่วงกลางคืนด้วยการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ  ไม่
เหมือนคนอื�นที�มกัใช้ชว่งกลางคืนเพื�อความสนกุสนานหรือนอนหลบั  

อลัลอฮฺ  ทรงทําให้กลางคืนเป็นเสมือนเครื�องอาภรณ์และเป็นเวลา
สว่นตวั ดงัที�พระองค์ตรัสวา่  

�����������  �
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“และเราได้ทาํให้กลางคืนเสมือนเครื"องปกปิดร่างกาย”  

(อันนะบะอฺ 78/10) 
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 “พระองค์คือผู้ทรงประทานกลางคืนให้แก่พวกท่าน  

เพื"อพวกท่านจะได้พักผ่อน ...” (ยูนุส 10/67) 
  อัลกุรอานได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ ศรัทธาฟื(นฟูช่วงเวลากลางคืน
บางส่วนด้วยการลุกขึ (นละหมาด อัลลอฮฺ  สั�งท่านนบี  ตั (งแต่ได้รับวะฮียฺ
ชว่งแรก ๆ ให้ลกุขึ (นละหมาดกลางคืนทั (งคืนหรือสว่นหนึ�ง 
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“โอ้ผู้คลุมกายเอ๋ย จงยืนขึ :น (ละหมาด) เวลากลางคืน  

เว้นแต่เพียงเล็กน้อย” (อัลมุซซัมมิล 73/1-2) 
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 และเป็นเอกลกัษณ์ของผู้ศรัทธาที�จะเข้าสวรรค์ในวนักิยามะฮฺ 

'(/)   �0��1��  �-����*  �2#$  �
����� ��$  �3����4���!� '(5)  �6��7��� �8��9��  ����  �3��:�;�<�!� ����  
“พวกเขาเคยหลับนอนแต่เพียงส่วนน้อยของเวลากลางคืน  
และในยามรุ่งสางพวกเขาขออภัยโทษ (ต่ออัลลอฮ ฺ  )”1 

(อัซซาริยาต 51/17-18) 
 ซอฮาบะฮฺบอกวา่ทา่นนบี  ไมช่อบการพดูคยุหลงัอิชาอฺ แตม่ีรายงาน
ว่าท่านนบี  เคยนั�งคุยกับท่านอบูบกัร อัศศิดดีก ถึงเรื�องราวของประชาชน
หลงัละหมาดอิชาอฺ อุละมาอฺจึงตีความว่าท่านนบี  ไม่ชอบให้พูดคยุเรื�องไร้
สาระหลงัละหมาดอิชาอฺ แตส่ามารถพดูคยุประเดน็ที�มีสาระและความจําเป็นได้ 
เพื�อให้เวลากลางคืนผา่นไปตามเจตนารมณ์ของอลัอิสลามเทา่ที�กระทําได้  
 ในเดือนรอมฎอน บรรดาอสัสะละฟศุซอลิหฺและนกัวิชาการจะหยดุสอน
วิชาอื�นนอกจากอัลกุรอาน เพื�อรักษาให้กิจการในเดือนรอมฎอนมุ่งสู่เรื� อง         
อิบาดะฮฺเพียงอยา่งเดียว  
 นอกจากนี ( ท่านนบี  ยงัให้ความสําคญักบับางคืนในเดือนรอมฎอน
เป็นพิเศษ ดงัที�ท่านกล่าวว่า “และผู้ใดยืนละหมาดในคืนอัลกอดรฺ อัลลอฮ ฺ

 จะให้อภัยโทษต่อความผิดที"ทําในอดีต” 2 เมื�อท่านนบี  ยํ (าเช่นนี ( เรา
จงึต้องเข้าใจวา่การศกึษาเรื�องการละหมาดกิยามลุลยัลฺในเดือนรอมฎอนนั (นไม่
ด้อยไปกวา่การศกึษาวิธีถือศีลอดหรือวิธีการละหมาด  

                                            
1 ช่วงทา้ยของกลางคืน (อสัฮาร) มซีุนนะฮฺในการกล่าวอสิติฆฟาร ซึ#งเป็นสญัลกัษณ์ของชาวสวรรค ์
และเป็นช่วงเวลาดุอาอมฺสุตะญาบ (ดุอาอถฺกูตอบรบั) 
2 แสดงถงึความพเิศษอกีระดบัหนึ#งของคนือลักอดรฺ 
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ความเป็นมา 
 คําว่า “ตะรอวิหฺ” ซึ�งหมายถึงการละหมาดกิยามุลลัยลฺในเดือน
รอมฎอน มาจากการพกัระหว่างยืนละหมาด 4 ร็อกอตั ซึ�งเรียกว่า “ตรัวีฮะหฺ” 
ในสมยัทา่นนบี  สว่นมาก (รวมทั (งเยาวชน) จะใช้ไม้เท้าพยงุยืนละหมาด เพื�อ
รักษาผลบญุที�มากกวา่การนั�งละหมาดซึ�งได้เพียงครึ�งหนึ�ง 
 หะ ดีษของท่านนบี   บังคับใ ห้ละหมาดฟัรฎู ที� มัสญิด ใคร มี
ความสามารถต้องไป ถ้าไม่ไปอาจถกูสงสยัว่าเป็นมนุาฟิก และถึงขั (นที�ท่านนบี 
 ขู่จะเผาบ้านคนที�ไม่ไปละหมาดมัสญิด แต่สําหรับละหมาดซุนนะฮฺทุก

ประเภท ท่านนบี  ส่งเสริมให้ละหมาดที� บ้าน ส่วนมากท่านนบี  จะ
ละหมาดซุนนะฮฺที� บ้าน ดังที�ท่านได้พูดชัดเจนว่า “การที" คนหนึ" งคนใด
ละหมาดที"บ้าน ดีกว่าการละหมาดที"มัสญิด ยกเว้นฟัรฎู”  

อลุะมาอฺได้ยกเว้นละหมาดบางประเภทที�เป็นซุนนะฮฺมุอกักะดะฮฺหรือ
ฟัรฎกูิฟายะฮฺที�สมควรละหมาด เช่น ละหมาดกซููฟ (สรุิยคราสหรือจนัทรคราส) 
ละหมาดญะนาซะฮฺ (ถ้าจะละหมาดที�มสัญิด)3  

ในรอมฎอนปีช่วงท้ายชีวิตของท่านนบี  ท่านได้ถือศีลอดและ
ละหมาดกิยามุลลัยลฺที� บ้าน ซอฮาบะฮฺได้รายงานว่าท่านนบี  ส่งเสริม 
เรียกร้อง และกระตุ้นให้พวกเราละหมาดกิยามลุลยัลฺที�บ้านโดยไม่บงัคบั บรรดา
ซอฮาบะฮฺก็ละหมาดที�บ้าน และบางคนละหมาดที�มัสญิดแต่ไม่ใช่ญะมาอะฮฺ 
จนครั (งหนึ�งที�ทา่นนบี  ได้ออกมาละหมาดที�มสัญิด 

                                            
3 ตามซุนนะฮทฺ่านนบ ี  ละหมาดญะนาซะฮทฺี#มศุ็อลลา ท่านนบ ี  เคยละหมาดญะนาซะฮทฺี#มสัญิ
ดเพยีงคร ั3งเดยีวเพื#อบอกว่าละหมาดได ้
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มีหะดีษของอบูซัร บนัทึกโดยอิมามอบูดาวูด “เราได้ถือศีลอดกับท่าน  
นบี  เดือนรอมฎอน จนถึงคืนที� 24 (เหลืออีก 7 วนั) ท่านนบี  นําละหมาด
ที�มัสญิดช่วง 1 ใน 3 ของกลางคืน4 คืนที� 25 ไม่ได้ละหมาด ต่อมาคืนที� 26 
ท่านนบี  นําละหมาดตะรอวิหฺจนผ่านไปครึ�งกลางคืน5 อบูซัรได้ขอร้องให้
ทา่นนบี  ละหมาดจนถึงซุบฮฺ เพื�อจะได้ละหมาดทั (งคืน ทา่นนบี  จึงได้ตอบ
ว่า “แท้จริง เมื�อคนหนึ�งคนใดละหมาดพร้อมอิมามจนสําเร็จ จะถูกบันทึก
เสมือนละหมาดตลอดคืน”6 ตอ่มาคืนที� 27 ไม่ได้ละหมาด คืนที� 28 ท่านนบี  
เชิญชวนครอบครัวและผู้คนละหมาดตะรอวิหฺ ท่านได้นําละหมาดจนกระทั�งเรา
กลัวว่าจะไม่ทันรับประทานอาหารสะฮูร และคืนที� เหลือท่านนบี  ไม่ได้
ละหมาดกบัเรา” 

สาเหตุที�ท่านนบี  ไม่นําละหมาดญะมาอะฮฺที�มัสญิดเป็นประจํา 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ =>6  ?�  ���@  ได้ให้เหตผุลไว้ มีปีหนึ�ง ท่านนบี  ละหมาดคืน
หนึ�งแล้วเว้น ซอฮาบะฮฺมาเรียกให้ท่านนบี  ออกมานําละหมาด แต่ท่านไม่
ออกตอนเช้า ท่านนบี  ได้บอกว่า “ฉันเห็นคนเต็มมัสญิดรอฉันนําละหมาด 
                                            
4 กลางคืนนบัต ั3งแต่มฆัริบถงึซุบฮฺ สมมตซิุบฮฺตหีา้และมฆัริบหกโมง รวม 11 ช ั #วโมง ดงันั3น 1 ใน 3 

จงึประมาณ 3 ช ั #วโมง 40 นาท ีนี#คอืเวลาที#ท่านนบ ี  ละหมาดกลางคนื  
ในสมยัก่อนไม่มนีาฬกิา ใชน้บัเวลาดว้ยการกะ เช่น ช่วงรีดนมแพะหนึ#งถว้ย ช่วงตดัตน้ไม ้

หนึ#งตน้ แต่เมื#อรบัอสิลามแลว้การกะเวลาจงึเปลี#ยนไป เช่น ช่วงเวลาระหว่างกนิสะฮูรกบัซุบฮปฺระมาณ
อ่านอลักุรอาน 50 อายะฮฺ เหน็ไดว้่าบรรดาซอฮาบะฮฺไดบู้รณะเวลาของพวกเขาดว้ยการซกิรุลลอฮ ฺ
เพราะใชก้ารอ่านอลักรุอานเป็นมาตรฐานในการกะเวลา 
5 ประมาณ 5 ช ั #วโมง 30 นาท ี
6 นี#แสดงถงึความประเสรฐิของการละหมาดตะรอวหิฺกบัญะมาอะฮทฺี#มสัญดิ ถงึแมไ้ม่ไดล้ะหมาดตลอด
คนื แต่ถอืว่าสมบูรณใ์นการบนัทกึ 
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แตฉ่นัตั (งใจไมอ่อกไปนําละหมาด เพราะเกรงว่าจะถกูบญัญัติให้   การละหมาด
ตะรอวิหฺเป็นวาญิบ และพวกทา่นคงไมไ่หว”  

แสดงว่าตลอดชีวิตท่านนบี  ไม่มีการละหมาดตะรอวิหฺที�มสัญิดเป็น
ประจํา มีเพียงบางครั (งบางคราว แตเ่มื�อท่านนบี  เสียชีวิตแล้ว จึงไม่มีโอกาส
บญัญตัใิห้การละหมาดนี (เป็นวาญิบ  

สมยัท่านอบูบกัรไม่มีการเปลี�ยนแปลง คือใครอยากละหมาดที�บ้านก็
ทํา ใครจะละหมาดที�มสัญิดก็ได้ แต่ไม่เป็นญะมาอะฮฺเดียว ละหมาดคนเดียว
บ้างหรือเป็นกลุ่มบ้าง หรือมีอิมามนําละหมาดให้เป็นบางครั (ง ช่วงแรกของ       
คิลาฟะฮฺอุมัรก็เช่นเดียวกัน จนครั (งหนึ�งท่านอุมัรเข้ามัสญิดเห็นคนละหมาด   
ตะรอวิหฺกันหลายกลุ่ม แล้วมีความคิดว่าถ้ารวมกันน่าจะดีกว่า จึงแต่งตั (งให้
อุบัย อิบนิ กะอฺบ เป็นอิมามประจํามัสญิดสําหรับผู้ ชาย และแต่งตั (งตะมีม     
อัดดารียฺ ให้เป็นอิมามสําหรับผู้ หญิง นั�นคือในสมัยท่านอุมัรเริ�มรวมเหลือ 2   
ญะมาอะฮฺ เป็นหลกัฐานวา่จดัอิมามให้เฉพาะสําหรับผู้หญิง  

การละหมาดตะรอวิหฺที�บ้านสามารถทําได้ 7 เพราะสมัยท่านนบี  
และสมยัท่านอบบูกัรก็ทํา และหากที�มสัญิดไม่จดัอิมามนําละหมาด ก็สามารถ
ตั (งญะมาอะฮฺหลายกลุ่มที�มัสญิดได้ แต่อุละมาอฺบอกว่าอย่าให้รบกวนกัน 
เพราะเคยปรากฏในสมัยท่านนบี  มีการอ่านอัลกุรอานกวนกันในมัสญิด 
ท่านนบี  บอกว่า “พวกท่านอย่าอ่านอลักุรอานเสียงดงัซึ�งกันและกัน (อย่า
กวนกนัด้วยอลักรุอาน)” เราต้องการความสงบในการอา่นอลักรุอาน จะอ่านเพื�อ
รบกวนคนอื�นไมไ่ด้ หากอยูก่นัหลายคนก็อา่นด้วยเสียงพอให้ตวัเองได้ยิน  

                                            
7 สาํหรบัเรื#องที#ว่าแบบใดมคีวามประเสรฐิมากกว่า จะกลา่วในเนื3อหาต่อ ๆ ไป 
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การละหมาด 20 ร็อกอัตไม่ใช่บิดอะฮฺ เพราะมีรายงานชัดเจนว่าท่าน
อุมัรแต่งตั (งอิมามนําละหมาด 20 ร็อกอัต ไม่มีรายงานว่าท่านนบี  ทํา แต่
ชดัเจนวา่ซอฮาบะฮฺทํา และทา่นนบี  อนโุลมตามหะดีษบนัทึกโดยบคุอรียฺและ
มุสลิม ท่านนบี  กล่าวว่า “การละหมาดกลางคืนทีละสอง ๆ” ไม่ได้จํากัด
จํานวน อลักุรอานได้เปิดกว้างว่าการละหมาดกลางคืน ครึ�งคืนก็ได้ ตลอดคืนก็
ได้ จึงมีโอกาสมากกว่า 11 ร็อกอตัได้ ซอฮาบะฮฺเข้าใจเจตนารมณ์ของท่านนบี 
 และปฏิบตัเิชน่นั (น อลุะมาอฺบอกว่าซอฮาบะฮฺเลือกปฏิบตัิความประเสริฐของ

การละหมาดด้วยการเลือกระหว่างจํานวนกบัความยาวของการละหมาด ถ้าจะ
ละหมาดยาวก็ลดจํานวน แต่ถ้าละหมาดสั (นก็เพิ�มจํานวน ถ้าละหมาดที�มสัญิด                
ไม่จบแล้วไปวิตรฺที�บ้านก็ไม่ได้ผลบุญที�ท่านนบี  บอกว่า “การละหมาดกับ   
อิมามจนจบเหมือนละหมาดตลอดคืน” 

ถ้าที�มัสญิดละหมาดเร็วมากไม่ควรร่วมด้วย เพราะไม่ได้ผลบุญ และ
อาจถึงขั (นละหมาดใช้ไมไ่ด้ เพราะขาดความสงบซึ�งเป็นรุก่นในการละหมาด 

ละหมาดถืออลักุรอานสามารถทําได้ ถ้ามีความต้องการ แต่ถ้าท่องจํา
แม่นแล้วไม่ถือดีกว่า มีรายงานว่าทาสของท่านหญิงอาอิชะฮฺ =>!6  !!?!!�  ���!!@  เคย
ละหมาดโดยถืออลักุรอาน ท่านหญิงอาอิชะฮฺ =>6  ?�  ���@  เห็นแล้วไม่ได้ตําหนิ จึง
ถือวา่ทําได้ แตไ่มถ่ือวา่ประเสริฐกวา่ 
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รูปแบบที� 5 ละหมาด 11 ร็อกอตั คือ ละหมาด 8 ร็อกอตัรวดเดียว นั�ง 
ตะชะฮุดและซอละวาตในร็อกอตัที� 8 แล้วลุกขึ (น (ไม่ให้สลาม) ละหมาดวิตรฺ 1 
ร็อกอตั ให้สลาม แล้วนั�งละหมาดอีก 2 ร็อกอตั18 

รูปแบบที� 6 ละหมาด 9 ร็อกอัต คือ ละหมาด 6 ร็อกอัตรวดเดียว นั�ง   
ตะชะฮุดและซอละวาตในร็อกอตัที� 6 แล้วลุกขึ (น (ไม่ให้สลาม) ละหมาดวิตรฺ 1 
ร็อกอตั ให้สลาม แล้วนั�งละหมาดอีก 2 ร็อกอตั 

เชคอลับานียฺบอกว่า สามารถเพิ�มเติมบางรูปแบบที�บรรจใุนรูปแบบนั (น 
ๆ อาทิเชน่ ลดจํานวนร็อกอตัจากรูปแบบดงักล่าว เช่น จากรูปแบบที� 1 สามารถ
ลดจํานวนเหลือ 7 ร็อกอตัได้ (2-2-2-1) หรือจากรูปแบบที� 6 สามารถลดจํานวน
เหลือ 7 ร็อกอัตได้ (4-1-2) เพราะท่านนบี  กล่าวว่า “ใครจะละหมาด (รวม
วิตรฺ) 5 ร็อกอัตก็ได้ ใครจะละหมาด 3 ร็อกอัตก็ได้ หรือจะละหมาดเพียง 1 
ร็อกอตัก็ได้เชน่เดียวกนั” 

สําหรับการอ่านในวิตรฺ ร็อกอัตแรกท่านนบี  อ่านซูเราะฮฺอัลอะอฺลา 
ร็อกอัตที� 2 อ่านซูเราะฮฺอัลกาฟิรูน และร็อกอัตที�  3 อ่านซูเราะฮฺอัลอิคลาศ 
บางครั (งเพิ�มซูเราะฮฺอัลฟะลักและซูเราะฮฺอันนาสด้วย ในการบนัทึกของท่าน      
อิมามนะซาอียฺ อะหฺมดั อิสนาดซอฮีหฺ ครั (งหนึ�งท่านนบี  อ่านในวิตรฺร็อกอัต
สุดท้ายด้วย 100 อายะฮฺจากซูเราะฮฺอันนิซาอฺ แสดงว่าการอ่านซูเราะฮฺ      
อลัอิคลาศในร็อกอตัสดุท้ายวิตรฺไมใ่ชว่าญิบ 

                                            
18 นี#เป็นลกัษณะที#ท่านนบ ี  ละหมาดกยิามลุลยัลฺที#บา้น ไม่มหีลกัฐานว่าท่านใชล้ะหมาดตะรอวหิฺ 
น่าจะไม่เคยทาํเป็นญะมาอะฮฺ ถา้จะนาํรูปแบบนี3มาละหมาดเป็นญะมาอะฮฺก็ทาํได ้แต่มคีิลาฟว่าถา้อิ
มามนั #งละหมาดแลว้มะมมูตอ้งนั #งหรอืไม่ บางท่านบอกว่าตอ้งนั #ง บางท่านบอกว่ายนืก็ได ้
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จาํนวนร็อกอัต 
เป็นบทบัญญัติสําหรับกิยามุลลัยลฺทั�วไป (รวมทั (งตะรอวิหฺในเดือน

รอมฎอน) ที�อลุะมาอฺทั (งหมดบอกว่าท่านนบี  ไม่เคยละหมาดเกิน 11 ร็อกอตั 
หะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ =>! !6  !!?!!�  ���!!@  บันทึกโดยอิมามบุคอรียฺและมุสลิม 
“ท่านนบี  ไม่เคยละหมาดในเดือนรอมฎอนและนอกเดือนรอมฎอน
มากกว่า 11 ร็อกอัต8 ท่านนบี  จะละหมาด 4 ร็อกอัต (ทีละ 2 ร็อกอตั) 
ไม่ต้องถามเลย ว่าท่านนบี  ละหมาดยาวและสง่างามอย่างไร9 และ
ละหมาดอีก 4 ร็อกอัต (ทีละ 2 ร็อกอัต) ท่านอย่าถามถึงความสวยงาม
และความยาวของมัน และต่อมาละหมาดอีก 3 ร็อกอัต” 

สําหรับรายงานที�ว่าท่านนบี  ไม่เคยละหมาดมากกว่า 13 ร็อกอัต    
อุละมาอฺตีความ 2 ร็อกอตัที�เกินมา ทรรศนะหนึ�งบอกว่าเป็นละหมาดซุนนะฮฺ
หลงัอิชาอฺ ส่วนอีกทรรศนะหนึ�งบอกว่าเป็น 2 ร็อกอตัเฉพาะของกิยามลุลยัลฺที�
ทา่นนบี  จะละหมาดเร็วเพื�อเป็นการเตรียมตวัที�จะละหมาดยาวนานตอ่ไป 

                                            
8
 คุณค่าของหะดษีนี3อยู่ที#ผูร้ายงานหะดษีคือท่านหญงิอาอชิะฮฺ =>6  ?�  ���@  ซึ#งนิกะฮฺกบัท่านนบ ี  
ต ั3งแต่ก่อนอพยพ (อยู่ที#มกักะฮฺ) และเขา้อยู่บา้นเดียวกนัเมื#ออพยพมาอยู่ที#มะดนีะฮฺ ท่านหญิงอาอิ
ชะฮ ฺ =>6  ?�  ���@  อยู่กบัท่านนบ ี  โดยตลอด และถอืศีลอดดว้ยกนัต ั3งแต่ปีฮจิญเราะฮฺศกัราชที# 1-
11 (ปีที#ท่านนบเีสยีชวีติ) ในเดอืนรอมฎอนส่วนมากท่านนบ ี  ละหมาดที#บา้น ดงันั3นคนที#รูล้กัษณะ
การละหมาดของท่านนบ ี  มากที#สุดคอืภรรยาของท่าน และท่านนบ ี  ชอบอยู่บา้นท่านหญงิอาอิ
ชะฮฺ =>6  ?�  ���@  บางคร ั3งภรรยาคนอื#นสละสทิธิEใหท้่านนบ ี   ไปอยู่บา้นท่านหญงิอาอชิะฮฺ =>6  ?� 

���@ เพราะรูว้่าท่านนบ ี  รกัมากกว่า ปรบัความหงึเพราะรกัท่านนบ ี  และอยากใหท้่านไดส้ิ#งที#รกั
มากที#สุด ดงันั3น คนที#รูค้วามลบัของท่านนบ ี  มากที#สุดคือ ท่านหญงิอาอชิะฮฺ =>6  ?�  ���@  เป็นที#
ยอมรบัในบรรดาภรรยานบ ี  และซอฮาบะฮ ฺ
9 หมายถงึละหมาดยาวมากและสวยงามมาก 
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ท่านนบี  เคยละหมาดตํ�ากว่า 11 ร็อกอตั มีรายงานของซอฮาบะฮฺ
และถ้อยคําที�ท่านนบี  แนะนําผู้ อื�นให้ทําเช่นกัน หะดีษบนัทึกโดยอิมามอบู
ดาวูดและอิมามอะหฺมัด ท่านหญิงอาอิชะฮฺ =>6  ?�  ���@  ถูกถามว่า “ท่านนบี  
ละหมาดกลางคืนพร้อมด้วยวิตรฺกี�ร็อกอตั” ท่านหญิงตอบว่า “บางครั:งท่านนบี 
 ละหมาด 4 ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต (2-1) บางครั:ง

ละหมาด 6 ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต (2-1) และบางครั:ง
ละหมาด 10 ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต (2-1) ท่านนบี   
ไม่เคยละหมาดน้อยกว่า 7 ร็อกอัตและไม่เคยละหมาดมากกว่า 13 
ร็อกอัต” 
 หะดีษบันทึกโดยอิมามเฏาะฮาวียฺ ท่านนบี  บอกว่า “วิตรฺเป็น    
สัจธรรม10 ใครอยากละหมาดกิยามุลลัยลฺพร้อมวิตรฺ 5 ร็อกอัตก็ได้ หรือ 
3 ร็อกอัตก็ได้ หรือ 1 ร็อกอัตก็ได้” 
 อุละมาอฺสรุปว่า การละหมาดกิยามุลลัยลฺสูงสุด 13 หรือ 11 ร็อกอัต 
และตํ�าสดุ 1 ร็อกอตั11  
 
 
 
                                            
10 หมายถงึเป็นเรื#องที#มคีวามสาํคญัปฏเิสธไม่ได ้หรือเป็นสทิธิของอลัลอฮ ฺมซัฮบัอบูฮานีฟะฮฺอา้งหะ
ดษีนี3ว่าวติรฺเป็นวาญบิ แต่อกีสามมซัฮบับอกว่าเป็นซุนนะฮ ฺอลุะมาอสฺ่วนมากบอกว่า “ฮกักฺ” หมายถงึ
มคีวามสาํคญัแต่ไม่ถงึข ั3นวาญบิ เพราะอลักรุอานและหะดษีบอกชดัเจนว่าฟรัฎมู ี5 เวลา  
11 ซอฮาบะฮทฺี#ปฏบิตัวิติรฺ 1 ร็อกอตัคือ มอุาวยีะฮฺ อบินุ อบูซุฟยาน เคยมสีงครามระหว่างมอุาวยีะฮฺ
กบัอะล ีมคีนเห็นมอุาวยีะฮฺละหมาดกิยามลุลยัลฺ 1 ร็อกอตั จึงไปบอกอิบนิอบับาสซึ#งอยู่ฝ่ายอะล ี
เพราะหวงัใหอ้บินิอบับาสตาํหนิมอุาวยีะฮ ฺแต่อบินิอบับาสบอกว่า “ปลอ่ยเขา เขามคีวามรู”้  
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รูปแบบ 

รูปแบบที� 1 ละหมาด 13 ร็อกอตั คือ ละหมาด 2 ร็อกอตัแรกเร็วหน่อย16 
2 ร็อกอตัต่อมายาว 2 ร็อกอตัต่อมาสั (นลง แล้วพกั ต่อมาละหมาด 2 ร็อกอตัสั (น
กว่า 4 ร็อกอัตที�ผ่านไป และอีก 2 ร็อกอัตสั (นลง แล้วพัก ต่อมาละหมาด 2 
ร็อกอตัที�สั (นกวา่ที�ผา่นไปทั (งหมด และวิตรฺ 1 ร็อกอตั 

รูปแบบที� 2 ละหมาด 13 ร็อกอตั คือ ละหมาด 8 ร็อกอตัทีละสอง (ให้
สลามทกุ 2 ร็อกอตั) และละหมาด 5 ร็อกอตัเป็นวิตรฺรวดเดียว อลุะมาอฺส่วนมาก
ให้นํ (าหนกัวา่ตะชะฮดุครั (งเดียวในละหมาดวิตรฺ 5 ร็อกอตั 

รูปแบบที� 3 ละหมาด 11 ร็อกอตั เหมือนรูปแบบที� 1 แต่ไม่มี 2 ร็อกอตั
เร็วตอนแรก คือ 2 ร็อกอตั 2 ร็อกอตั แล้วพกั 2 ร็อกอตั 2 ร็อกอตั แล้วพกั ตอ่มา 
2 ร็อกอตั และ 1 ร็อกอตั 

รูปแบบที�  4 ละหมาด 11 ร็อกอัต คือ ละหมาด 4 ร็อกอัตรวดเดียว 
(สลามครั (งเดียว ตะชะฮดุเดียว)17 อีก 4 ร็อกอตัรวดเดียว และ 3 ร็อกอตัรวดเดียว 

                                            

16 เชคอลับานียบฺอกว่า 2 ร็อกอตันี3คอืซุนนะฮหฺลงัอชิาอ ฺหรอืนบัเป็น 2 ร็อกอตัเริ#มกยิามลุลยัลฺ   
17 เชคอลับานียฺบอกว่า ไม่มคีาํตอบที#ชดัเจนในซุนนะฮฺว่าท่านนบ ี  ละหมาด 4 ร็อกอตัรวดเดยีว
หรือมตีะชะฮดุดว้ย แต่ที#แน่นอนว่าถา้ละหมาดวติรฺ 3 ร็อกอตัรวดเดยีวไม่ใหต้ะชะฮดุร็อกอตัที#สอง 
เพราะมหีะดีษชดัเจนท่านนบ ี  บอกว่า “อย่าละหมาดวติรฺเหมอืนมฆัริบ” นี#จงึเป็นทรรศนะของอุ
ละมาอกฺลุ่มหนึ#งว่า การละหมาดซุนนะฮฺ 4 ร็อกอตัก็ใหน้ ั #งตะชะฮดุคร ั3งเดยีว เพราะถา้นั #งตะชะฮดุ 2 
คร ั3งจะเป็นการเลยีนแบบฟรัฎ ู 
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ทรรศนะที� 2 บอกวา่ละหมาดที�บ้านดีกวา่ โดยยดึตามหะดีษของท่านนบี 
 ที�บอกว่าละหมาดซุนนะฮฺทุกประเภทที�บ้านดีกว่า และละหมาดช่วงสุดท้าย

ของคืนดีกว่า ส่วนการละหมาดที�มสัญิดท่านนบี  ไม่ได้ใช้คําว่า “อฟัฎอลลฺ-
ประเสริฐ” เพียงแตบ่อกวา่ได้รับผลบญุเทา่การละหมาดตลอดคืน  

ทรรศนะที�  3 คือทรรศนะของอุละมาอฺที� ไ ด้ให้แง่คิดว่า  หากรู้ว่า           
การละหมาดที�บ้านช่วงสุดท้ายของคืนมีคชุูอฺมากกว่าและยาวกว่าที�มสัญิด นั�น
ดีกว่าและได้ผลบุญมากกว่า แต่ถ้ารู้ว่าละหมาดที�มสัญิดยาวกว่านั�นย่อมดีกว่า 
เพราะความประเสริฐไม่ใช่ในด้านเวลาอย่างเดียว แต่รวมถึงจํานวนและความ
สมบรูณ์ด้วย  

การละหมาดตามอิมามที�บะแลหรือมุศ็อลลาก็ถือว่าเป็นมัสญิด แต่มี    
คิลาฟว่ามัสญิดบ้าน15 ถือว่าเป็นมสัญิดหรือไม่ เพราะมีหะดีษบางบทเรียกว่า
เป็นมสัญิด ดงัที�ซอฮาบะฮฺท่านหนึ�งกล่าวว่า “ท่านนบี  สั�งให้กําหนดมสัญิดที�
บ้านของเราและรักษาความสะอาดด้วย” และเป็นที�ปฏิบตัิของบรรดาซอฮาบะฮฺ
ว่าในหมู่บ้านจะมีมัสญิดหรือมุศ็อลลา บางบ้านมีห้องเฉพาะสําหรับละหมาด 
ถึงแม้จะเรียกว่ามสัญิด อุละมาอฺบางท่านบอกว่าไม่ได้ผลบญุเหมือนมสัญิด ถ้า
เรียกวา่มสัญิดและมีญะมาอะฮฺก็ได้ผลบญุ เพราะท่านนบี  เรียกว่ามสัญิด แต่
ที�เรียกวา่มสัญิดสมบรูณ์คือ เป็นที�วะกฟัของมสัญิด ไมไ่ด้อยูอ่าศยัเป็นบ้าน 

 

 

                                            
15 คอืการต ั3งหอ้งหนึ#งเป็นบะแลหรอืมศุ็อลลา เนื#องจากไม่สามารถสรา้งมสัญดิหลงัใหญ่ได ้
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ระยะเวลา 
 บางครั (งท่านนบี  ละหมาด 1 ใน 3 ของคืน บางครั (งครึ�งคืน และ
บางครั (งละหมาดทั (งคืน ไม่มีเวลาตายตวั (แต่ส่วนมากจะละหมาด 1 ใน 3 ของ
คืน แล้วแต่ความเหมาะสม) บางครั (งหนึ�งร็อกอัตเท่ากับซูเราะฮฺอัลมุซซัมมิล 
(ประมาณ 20 อายะฮฺ) บางครั (งเทา่กบั 50 อายะฮฺ หะดีษทา่นนบี  กลา่ววา่   

 �2�$  �A��*  �: �B���9  CD���E  ��F  �G�� ����  �2�$  �H������<�� I  

 �2�$��  �A��*  �J�K���L  CJ��E  �G���1  �2�$  �H���0��M�� I  

 �2�$��  �A��*  �N��O�9  CJ��E  �G���1  �2�$ 2���:�P���M�&�� .  

Q�7R S$�T� U<V� �W�X��Y�  

“ผู้ใดตื"นละหมาดกลางคืนด้วย 10 อายะฮ ฺ                                  
จะไม่ถูกบันทกึว่าเป็น ผู้หลงลืม (จากหลกัการของอลัลอฮฺ  )                 
และผู้ใดตื"นละหมาดกลางคืนด้วย 100 อายะฮ ฺ                                      
จะถูกบันทกึว่าเป็นกอนิตีน (ยืนละหมาดนาน)                                       
และผู้ใดละหมาดกลางคืนด้วย 1,000 อายะฮ ฺ                                 
จะถูกบันทกึว่าเป็นมุกอนฏิรีน (ได้รับผลบญุมหาศาล)” 

คืนหนึ�งท่านนบี  ป่วย แต่ได้ละหมาดกิยามุลลัยลฺด้วยซู เราะฮฺ     
อลับะเกาะเราะฮฺ อาลิอิมรอน อนันิซาอฺ อลัมาอิดะฮฺ อลัอนัอาม อลัอะอฺรอฟ และ     
อตัเตาบะฮฺ12 และมีเรื�องของท่านฮซุยัฟะฮฺ อิบน ุยะมาน ที�ขอค้างกบัท่านนบี  

                                            
12 ถอืเป็น 7 ซูเราะฮยฺาวที#สุดในอลักรุอานที#เรยีงกนั เรยีกว่า “อซัซบัอฏุฏวิาน” รวมประมาณ 10 Jุซ 
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คืนหนึ�ง และได้ละหมาดกับท่านนบี  อ่านอัลบะเกาะเราะฮฺ อันนิซาอฺ และ
อาลิอิมรอนช้า ๆ ในร็อกอตัเดียว 

ในสมยัทา่นอมุรั ที�แตง่ตั (งให้อบุยั อิบนิ กะอฺบ นําละหมาดที�มสัญิด อบุยั
อ่านอายะฮฺนับหลกัร้อย จนคนที�มาละหมาดด้วยใช้ไม้เท้า และจะไม่กลบับ้าน
จนกว่าใกล้อะซานซุบฮฺ อลุะมาอฺบอกว่าการนําละหมาดที�มสัญิดสมควรดวู่าคน
ทั�วไปสามารถละหมาดได้ยาวนานแคไ่หน แตห่ากเป็นมสัญิดหรือมศุ็อลลาที�คน
ละหมาดสมคัรใจละหมาดยาวมากก็สามารถทําได้  

การละหมาดกิยามุลลัยลฺเริ� มตั (งแต่เวลาหลังละหมาดอิชาอฺจนถึง
เวลาอะซานซุบฮฺ การละหมาดก่อนอิชาอฺมีรูปแบบที�บางครั (งซอฮาบะฮฺปฏิบตัิ คือ 
การละหมาดระหวา่งมฆัริบและอิชาอฺทีละ 2 ร็อกอตัเท่าที�ทําได้ เรียกว่า “อิหฺยาอุ
มาบยันลัอิชาอยันฺ” เป็นซุนนะฮฺกลางคืนอีกอยา่งหนึ�ง ไมใ่ชก่ิยามลุลยัลฺ  

หะดีษบนัทึกโดยอิมามมุสลิม ท่านนบี  กล่าวว่า “ใครที"กลัวจะไม่
ตื"นช่วงท้ายของคืน ให้ละหมาดวิตรฺก่อนนอน และใครที"หวังว่าจะตื"น
ละหมาดอนดึตก ให้วิตรฺตอนดึก13 เพราะการละหมาดช่วงสุดท้ายของ
กลางคืน เป็นการละหมาดที"มีผู้เป็นพยานให้ (หมายถึงอลัลอฮฺ  14 หรือ
บรรดามลาอิกะฮฺ) และการละหมาดกลางคืนนั:นประเสริฐยิ"ง”  

                                            
13 คนที#ม ั #นใจว่าจะตื#นก็ใหว้ติรฺช่วงทา้ยดกีว่า แต่ถา้ไม่ม ั #นใจใหว้ติรฺไวก้่อน และถา้ตื#นก็ละหมาดทลีะ
สองร็อกอตั (โดยไม่ตอ้งวติรฺอกี) 
14 มหีะดีษรายงานจากบุคอรียฺ มุสลมิ และท่านอื#น ๆ ท่านนบี  กล่าวว่า “ช่วง 1 ใน 3 ส่วน
สุดทา้ยของกลางคืน อลัลอฮฺ  จะเสด็จลงมายงัช ั3นฟ้าสุดทา้ยของโลกนี3  และกล่าวว่าใครที#เตาบตั
พระองคจ์ะรบั ใครขออภยัโทษจะอภยัโทษให ้และใครวงิวอนดุอาอขฺา้จะตอบรบั” 
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ส่วนใหญ่ที�มัสญิดจัดละหมาดคือช่วงแรกของกลางคืน การละหมาด 
ญะมาอะฮฺกบัอิมามมีความประเสริฐเสมือนละหมาดตลอดคืน แตก่ารละหมาด
ในชว่งสดุท้ายที�บ้านก็มีความประเสริฐ ดงันั (นควรปฏิบตัแิบบใด? 

เชคอลับานียฺบอกว่า “การละหมาดญะมาอะฮฺที�มสัญิดมีความประเสริฐ
กว่า เพราะจะถูกบนัทึกว่าละหมาดตลอดคืน (รวมถึงช่วงสุดท้ายของคืนด้วย) 
และนี� คือการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะฮฺเช่นเดียวกัน” แต่เชคอัลบานียฺ
คลาดเคลื�อนนิดหน่อยในการตีความหะดีษที�ว่า ในสมัยท่านอุมัรได้มีการ
แตง่ตั (งอิมามที�มสัญิดนําละหมาดช่วงแรกของคืน ท่านอมุรัออกมากบัซอฮาบะฮฺ
ท่านหนึ�งแล้วบอกว่า “การละหมาดเช่นนี (ดี แต่การละหมาดช่วงที�พวกเขากลับ
บ้านไปนอนพกัผ่อนนั (นดีกว่า คนส่วนมากละหมาดช่วงแรกของกลางคืน” เชค 
อัลบานียฺอ้างคําพูดที�ว่า “คนส่วนมากละหมาดช่วงแรกของคืน” แต่ท่านอุมัร
ไม่ได้ละหมาดช่วงนั (น มีรายงานหะดีษหนึ�งว่า ท่านอุมัรไม่ได้ร่วมละหมาดกับ    
อิมามที�มสัญิด แตล่ะหมาดที�บ้านชว่งสดุท้ายของกลางคืน ดงันั (นจะฟันธงว่าการ
ละหมาดช่วงแรกเป็นการปฏิบตัิของซอฮาบะฮฺทั (งหมดไม่ได้ ถึงแม้ซอฮาบะฮฺ
สว่นมากปฏิบตั ิแตเ่มื�อเทียบแล้วทา่นอมุรัมีนํ (าหนกัมากกวา่ซอฮาบะฮฺธรรมดา  

อุละมาอฺมีทรรศนะที�แตกต่างกันเรื� องละหมาดที�มัสญิดหรือที�บ้าน
ประเสริฐกว่า ท่านนบี  บอกว่าละหมาดซุนนะฮฺที�บ้านดีกว่าและละหมาดช่วง
สุดท้ายของกลางคืนดีกว่า แต่อีกหะดีษหนึ�งท่านนบี  บอกว่าการละหมาด
กับอิมามที�มัสญิดได้ผลบุญเท่ากับการละหมาดตลอดคืน จึงมีทรรศนะที�ยึด    
หะดีษนี (ว่าละหมาดที�มสัญิด ดีกว่า เพราะไม่มีอะไรสมบูรณ์กว่าการละหมาด
ตลอดคืน  


