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การละหมาดตะรอวหิ ฺ
 

เรียบเรียงจากการบรรยาของ เชคริฎอ อะหมัด สมะด ี

ความประเสริฐ 
 การละหมาดกลางคืนเป็นอิบาดะฮฺที�เป็นเอกลกัษณ์ของประชาชาตอิิสลาม มสุลิมคือผู้ ที�ฟื 'นฟูช่วงกลางคืน
ด้วยการอิบาดะฮฺตอ่อลัลอฮฺ  ไมเ่หมือนคนอื�นที�มกัใช้ชว่งกลางคืนเพื�อความสนกุสนานหรือนอนหลบั  

อลัลอฮฺ  ทรงทําให้กลางคืนเป็นเสมือนเครื�องอาภรณ์และเป็นเวลาสว่นตวั ดงัที�พระองค์ตรัสวา่  

�����������  �
�����  �������  
“และเราได้ทาํให้กลางคืนเสมือนเครื&องปกปิดร่างกาย” (อันนะบะอฺ 78/10) 
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 “พระองค์คือผู้ทรงประทานกลางคืนให้แก่พวกท่าน เพื&อพวกท่านจะได้พักผ่อน ...” (ยนุูส 10/67) 

  อลักรุอานได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาฟื'นฟชู่วงเวลากลางคืนบางส่วนด้วยการลกุขึ 'นละหมาด อลัลอฮฺ 
 สั�งทา่นนบี  ตั 'งแตไ่ด้รับวะฮียฺชว่งแรก ๆ ให้ลกุขึ 'นละหมาดกลางคืนทั 'งคืนหรือสว่นหนึ�ง 
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“โอ้ผู้คลุมกายเอ๋ย จงยืนขึ :น (ละหมาด) เวลากลางคืน เว้นแต่เพียงเล็กน้อย” (อัลมุซซัมมิล 73/1-2) 

 และเป็นเอกลกัษณ์ของผู้ศรัทธาที�จะเข้าสวรรค์ในวนักิยามะฮฺ 
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“พวกเขาเคยหลับนอนแต่เพียงส่วนน้อยของเวลากลางคืน  

และในยามรุ่งสางพวกเขาขออภัยโทษ (ต่ออัลลอฮ ฺ  )”1 (อัซซาริยาต 51/17-18) 
 ซอฮาบะฮฺบอกวา่ทา่นนบี  ไม่ชอบการพดูคยุหลงัอิชาอฺ แตมี่รายงานว่าท่านนบี  เคยนั�งคยุกบัท่านอ
บบูกัร อศัศิดดีก ถึงเรื�องราวของประชาชนหลงัละหมาดอิชาอฺ อลุะมาอฺจึงตีความว่าท่านนบี  ไม่ชอบให้พดูคยุ
เรื�องไร้สาระหลงัละหมาดอิชาอฺ แตส่ามารถพูดคยุประเด็นที�มีสาระและความจําเป็นได้ เพื�อให้เวลากลางคืนผ่าน
ไปตามเจตนารมณ์ของอลัอิสลามเทา่ที�กระทําได้  
 ในเดือนรอมฎอน บรรดาอสัสะละฟุศซอลิหฺและนกัวิชาการจะหยุดสอนวิชาอื�นนอกจากอลักุรอาน เพื�อ
รักษาให้กิจการในเดือนรอมฎอนมุง่สูเ่รื�องอิบาดะฮฺเพียงอยา่งเดียว  
 นอกจากนี ' ท่านนบี  ยงัให้ความสําคญักบับางคืนในเดือนรอมฎอนเป็นพิเศษ ดงัที�ท่านกล่าวว่า “และ
ผู้ใดยืนละหมาดในคืนอัลกอดรฺ อัลลอฮฺ  จะให้อภัยโทษต่อความผิดที&ทาํในอดีต” 2 เมื�อท่านนบี  ยํ 'า
เช่นนี ' เราจึงต้องเข้าใจว่าการศกึษาเรื�องการละหมาดกิยามลุลยัลฺในเดือนรอมฎอนนั 'นไม่ด้อยไปกว่าการศกึษาวิธี
ถือศีลอดหรือวิธีการละหมาด  
 

ความเป็นมา 
                                            
1 ช่วงทา้ยของกลางคนื (อสัฮาร) มซีุนนะฮฺในการกล่าวอสิตฆิฟาร ซึ#งเป็นสญัลกัษณ์ของชาวสวรรค ์และเป็นช่วงเวลาดุอาอฺมสุตะญาบ (ดุอาอฺถูก
ตอบรบั) 
2 แสดงถงึความพเิศษอกีระดบัหนึ#งของคนือลักอดรฺ 
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 คําว่า “ตะรอวิหฺ” ซึ�งหมายถึงการละหมาดกิยามุลลัยลฺในเดือนรอมฎอน มาจากการพักระหว่างยืน
ละหมาด 4 ร็อกอัต ซึ�งเรียกว่า “ตรัวีฮะหฺ” ในสมัยท่านนบี  ส่วนมาก (รวมทั 'งเยาวชน) จะใช้ไม้เท้าพยุงยืน
ละหมาด เพื�อรักษาผลบญุที�มากกวา่การนั�งละหมาดซึ�งได้เพียงครึ�งหนึ�ง 
 หะดีษของท่านนบี  บงัคบัให้ละหมาดฟัรฎทีู�มสัญิด ใครมีความสามารถต้องไป ถ้าไม่ไปอาจถกูสงสยั
ว่าเป็นมุนาฟิก และถึงขั 'นที�ท่านนบี  ขู่จะเผาบ้านคนที�ไม่ไปละหมาดมัสญิด แต่สําหรับละหมาดซุนนะฮฺทุก
ประเภท ท่านนบี  ส่งเสริมให้ละหมาดที�บ้าน ส่วนมากท่านนบี  จะละหมาดซุนนะฮฺที�บ้าน ดงัที�ท่านได้พูด
ชดัเจนวา่ “การที&คนหนึ&งคนใดละหมาดที&บ้าน ดีกว่าการละหมาดที&มัสญิด ยกเว้นฟัรฎู”  

อลุะมาอฺได้ยกเว้นละหมาดบางประเภทที�เป็นซุนนะฮฺมอุกักะดะฮฺหรือฟัรฎกิูฟายะฮฺที�สมควรละหมาด เช่น 
ละหมาดกซููฟ (สริุยคราสหรือจนัทรคราส) ละหมาดญะนาซะฮฺ (ถ้าจะละหมาดที�มสัญิด)3  

ในรอมฎอนปีช่วงท้ายชีวิตของท่านนบี  ท่านได้ถือศีลอดและละหมาดกิยามลุลยัลฺที�บ้าน ซอฮาบะฮฺได้
รายงานวา่ทา่นนบี  สง่เสริม เรียกร้อง และกระตุ้นให้พวกเราละหมาดกิยามลุลยัลฺที�บ้านโดยไม่บงัคบั บรรดาซอ
ฮาบะฮฺก็ละหมาดที�บ้าน และบางคนละหมาดที�มสัญิดแต่ไม่ใช่ญะมาอะฮฺ จนครั 'งหนึ�งที�ท่านนบี  ได้ออกมา
ละหมาดที�มสัญิด 

มีหะดีษของอบซูรั บนัทกึโดยอิมามอบดูาวดู “เราได้ถือศีลอดกบัท่านนบี  เดือนรอมฎอน จนถึงคืนที� 24 
(เหลืออีก 7 วนั) ทา่นนบี  นําละหมาดที�มสัญิดชว่ง 1 ใน 3 ของกลางคืน4 คืนที� 25 ไม่ได้ละหมาด ตอ่มาคืนที� 26 
ทา่นนบี  นําละหมาดตะรอวิหฺจนผา่นไปครึ�งกลางคืน5 อบซูรัได้ขอร้องให้ทา่นนบี  ละหมาดจนถึงซุบฮฺ เพื�อจะ
ได้ละหมาดทั 'งคืน ทา่นนบี  จงึได้ตอบว่า “แท้จริง เมื�อคนหนึ�งคนใดละหมาดพร้อมอิมามจนสําเร็จ จะถกูบนัทึก
เสมือนละหมาดตลอดคืน”6 ต่อมาคืนที� 27 ไม่ได้ละหมาด คืนที� 28 ท่านนบี  เชิญชวนครอบครัวและผู้ คน
ละหมาดตะรอวิหฺ ทา่นได้นําละหมาดจนกระทั�งเรากลวัว่าจะไม่ทนัรับประทานอาหารสะฮรู และคืนที�เหลือท่านนบี 
 ไมไ่ด้ละหมาดกบัเรา” 

สาเหตุที�ท่านนบี  ไม่นําละหมาดญะมาอะฮฺที�มัสญิดเป็นประจํา ท่านหญิงอาอิชะฮฺ =>7  ?�  ���@  ได้ให้
เหตผุลไว้ มีปีหนึ�ง ท่านนบี  ละหมาดคืนหนึ�งแล้วเว้น ซอฮาบะฮฺมาเรียกให้ท่านนบี  ออกมานําละหมาด แต่
ท่านไม่ออก ตอนเช้า ท่านนบี  ได้บอกว่า “ฉันเห็นคนเต็มมัสญิดรอฉันนําละหมาด แต่ฉันตั 'งใจไม่ออกไปนํา
ละหมาด เพราะเกรงวา่จะถกูบญัญตัใิห้การละหมาดตะรอวิหฺเป็นวาญิบ และพวกทา่นคงไมไ่หว”  

                                            
3 ตามซุนนะฮทฺ่านนบ ี  ละหมาดญะนาซะฮทฺี#มศ็ุอลลา ท่านนบ ี  เคยละหมาดญะนาซะฮทฺี#มสัญดิเพยีงคร ั3งเดยีวเพื#อบอกว่าละหมาดได ้
4 กลางคืนนบัต ั3งแต่มฆัริบถงึซุบฮฺ สมมตซิุบฮฺตหีา้และมฆัริบหกโมง รวม 11 ช ั #วโมง ดงันั3น 1 ใน 3 จงึประมาณ 3 ช ั #วโมง 40 นาท ีนี#คือเวลาที#

ท่านนบ ี  ละหมาดกลางคนื  
ในสมยัก่อนไม่มนีาฬกิา ใชน้บัเวลาดว้ยการกะ เช่น ช่วงรีดนมแพะหนึ#งถว้ย ช่วงตดัตน้ไมห้นึ#งตน้ แต่เมื#อรบัอสิลามแลว้การกะเวลาจึง

เปลี#ยนไป เช่น ช่วงเวลาระหว่างกนิสะฮูรกบัซุบฮปฺระมาณอ่านอลักรุอาน 50 อายะฮ ฺเหน็ไดว้่าบรรดาซอฮาบะฮไฺดบู้รณะเวลาของพวกเขาดว้ยการซิ
กรุลลอฮ ฺเพราะใชก้ารอ่านอลักรุอานเป็นมาตรฐานในการกะเวลา 
5 ประมาณ 5 ช ั #วโมง 30 นาท ี
6 นี#แสดงถงึความประเสรฐิของการละหมาดตะรอวหฺิกบัญะมาอะฮทฺี#มสัญดิ ถงึแมไ้ม่ไดล้ะหมาดตลอดคนื แต่ถอืว่าสมบูรณใ์นการบนัทกึ 
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แสดงวา่ตลอดชีวิตทา่นนบี  ไมมี่การละหมาดตะรอวิหฺที�มสัญิดเป็นประจํา มีเพียงบางครั 'งบางคราว แต่
เมื�อทา่นนบี  เสียชีวิตแล้ว จงึไมมี่โอกาสบญัญตัใิห้การละหมาดนี 'เป็นวาญิบ  

สมยัท่านอบบูกัรไม่มีการเปลี�ยนแปลง คือใครอยากละหมาดที�บ้านก็ทํา ใครจะละหมาดที�มสัญิดก็ได้ แต่
ไม่เป็นญะมาอะฮฺเดียว ละหมาดคนเดียวบ้างหรือเป็นกลุ่มบ้าง หรือมีอิมามนําละหมาดให้เป็นบางครั 'ง ช่วงแรก
ของคิลาฟะฮฺอุมัรก็เช่นเดียวกัน จนครั 'งหนึ�งท่านอุมัรเข้ามัสญิดเห็นคนละหมาดตะรอวิหฺกันหลายกลุ่ม แล้วมี
ความคดิวา่ถ้ารวมกนันา่จะดีกวา่ จงึแตง่ตั 'งให้อบุยั อิบนิ กะอฺบ เป็นอิมามประจํามสัญิดสําหรับผู้ชาย และแตง่ตั 'ง
ตะมีม อดัดารียฺ ให้เป็นอิมามสําหรับผู้หญิง นั�นคือในสมยัทา่นอมุรัเริ�มรวมเหลือ 2 ญะมาอะฮฺ เป็นหลกัฐานว่าจดัอิ
มามให้เฉพาะสําหรับผู้หญิง  

การละหมาดตะรอวิหฺที�บ้านสามารถทําได้ 7 เพราะสมยัท่านนบี  และสมยัท่านอบูบกัรก็ทํา และหาก
ที�มสัญิดไมจ่ดัอิมามนําละหมาด ก็สามารถตั 'งญะมาอะฮฺหลายกลุ่มที�มสัญิดได้ แตอ่ลุะมาอฺบอกว่าอย่าให้รบกวน
กนั เพราะเคยปรากฏในสมยัทา่นนบี  มีการอา่นอลักรุอานกวนกนัในมสัญิด ท่านนบี  บอกว่า “พวกท่านอย่า
อา่นอลักรุอานเสียงดงัซึ�งกนัและกนั (อย่ากวนกนัด้วยอลักรุอาน)” เราต้องการความสงบในการอ่านอลักรุอาน จะ
อา่นเพื�อรบกวนคนอื�นไมไ่ด้ หากอยูก่นัหลายคนก็อา่นด้วยเสียงพอให้ตวัเองได้ยิน  
 

จาํนวนร็อกอัต 
เป็นบทบญัญัติสําหรับกิยามุลลยัลฺทั�วไป (รวมทั 'งตะรอวิหฺในเดือนรอมฎอน) ที�อุละมาอฺทั 'งหมดบอกว่า

ท่านนบี  ไม่เคยละหมาดเกิน 11 ร็อกอตั หะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ =>7  ?�  ���@  บนัทึกโดยอิมามบุคอรียฺและ
มุสลิม “ท่านนบี  ไม่เคยละหมาดในเดือนรอมฎอนและนอกเดือนรอมฎอนมากกว่า 11 ร็อกอัต8 

ท่านนบี  จะละหมาด 4 ร็อกอัต (ทีละ 2 ร็อกอตั) ไม่ต้องถามเลย ว่าท่านนบี  ละหมาดยาวและสง่า
งามอย่างไร9 และละหมาดอีก 4 ร็อกอัต (ทีละ 2 ร็อกอตั) ท่านอย่าถามถงึความสวยงามและความยาวของ
มัน และต่อมาละหมาดอีก 3 ร็อกอัต” 

สําหรับรายงานที�ว่าท่านนบี  ไม่เคยละหมาดมากกว่า 13 ร็อกอตั อุละมาอฺตีความ 2 ร็อกอตัที�เกินมา 
ทรรศนะหนึ�งบอกว่าเป็นละหมาดซุนนะฮฺหลงัอิชาอฺ ส่วนอีกทรรศนะหนึ�งบอกว่าเป็น 2 ร็อกอตัเฉพาะของกิยามุล
ลยัลฺที�ทา่นนบี  จะละหมาดเร็วเพื�อเป็นการเตรียมตวัที�จะละหมาดยาวนานตอ่ไป 

                                            
7 สาํหรบัเรื#องที#ว่าแบบใดมคีวามประเสรฐิมากกว่า จะกลา่วในเนื3อหาต่อ ๆ ไป 
8
 คุณค่าของหะดษีนี3อยู่ที#ผูร้ายงานหะดษีคือท่านหญงิอาอชิะฮฺ =>7  ?�  ���@  ซึ#งนิกะฮฺกบัท่านนบ ี  ต ั3งแต่ก่อนอพยพ (อยู่ที#มกักะฮ)ฺ และเขา้อยู่
บา้นเดียวกนัเมื#ออพยพมาอยู่ที#มะดนีะฮฺ ท่านหญงิอาอชิะฮฺ =>7  ?�  ���@  อยู่กบัท่านนบ ี  โดยตลอด และถอืศีลอดดว้ยกนัต ั3งแต่ปีฮจิญเราะฮฺ
ศกัราชที# 1-11 (ปีที#ท่านนบเีสยีชีวติ) ในเดอืนรอมฎอนส่วนมากท่านนบ ี  ละหมาดที#บา้น ดงันั3นคนที#รูล้กัษณะการละหมาดของท่านนบ ี  
มากที#สุดคอืภรรยาของท่าน และท่านนบ ี  ชอบอยู่บา้นท่านหญงิอาอชิะฮ ฺ =>7 ?� ���@  บางคร ั3งภรรยาคนอื#นสละสทิธิEใหท่้านนบ ี   ไปอยู่บา้น
ท่านหญงิอาอชิะฮ ฺ =>7 ?� ���@  เพราะรูว้่าท่านนบ ี  รกัมากกว่า ปรบัความหงึเพราะรกัท่านนบ ี  และอยากใหท่้านไดส้ิ#งที#รกัมากที#สุด ดงันั3น 
คนที#รูค้วามลบัของท่านนบ ี  มากที#สุดคอื ท่านหญงิอาอชิะฮ ฺ =>7 ?� ���@  เป็นที#ยอมรบัในบรรดาภรรยานบ ี  และซอฮาบะฮ ฺ
9 หมายถงึละหมาดยาวมากและสวยงามมาก 
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ท่านนบี  เคยละหมาดตํ�ากว่า 11 ร็อกอัต มีรายงานของซอฮาบะฮฺและถ้อยคําที�ท่านนบี  แนะนํา
ผู้ อื�นให้ทําเช่นกัน หะดีษบันทึกโดยอิมามอบูดาวูดและอิมามอะหฺมัด ท่านหญิงอาอิชะฮฺ =>!7  ?!�  ���!@  ถูกถามว่า 
“ท่านนบี  ละหมาดกลางคืนพร้อมด้วยวิตรฺกี�ร็อกอัต” ท่านหญิงตอบว่า “บางครั:งท่านนบี  ละหมาด 4 
ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต (2-1) บางครั:งละหมาด 6 ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต 
(2-1) และบางครั:งละหมาด 10 ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต (2-1) ท่านนบี  ไม่เคยละหมาด
น้อยกว่า 7 ร็อกอัตและไม่เคยละหมาดมากกว่า 13 ร็อกอัต” 
 หะดีษบนัทกึโดยอิมามเฏาะฮาวียฺ ท่านนบี  บอกว่า “วิตรฺเป็นสัจธรรม10 ใครอยากละหมาดกิยามุล
ลัยลฺพร้อมวิตรฺ 5 ร็อกอัตก็ได้ หรือ 3 ร็อกอัตก็ได้ หรือ 1 ร็อกอัตก็ได้” 
 อลุะมาอฺสรุปวา่ การละหมาดกิยามลุลยัลฺสงูสดุ 13 หรือ 11 ร็อกอตั และตํ�าสดุ 1 ร็อกอตั11  
ระยะเวลา 
 บางครั 'งท่านนบี  ละหมาด 1 ใน 3 ของคืน บางครั 'งครึ�งคืน และบางครั 'งละหมาดทั 'งคืน ไม่มีเวลา
ตายตวั (แตส่ว่นมากจะละหมาด 1 ใน 3 ของคืน แล้วแตค่วามเหมาะสม) บางครั 'งหนึ�งร็อกอตัเท่ากบัซูเราะฮฺอลัมซุ
ซมัมิล (ประมาณ 20 อายะฮฺ) บางครั 'งเทา่กบั 50 อายะฮฺ หะดีษทา่นนบี  กลา่ววา่   

 �2�$  �A��*  �: �B���6  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�6  CJ��E  �G���1  �2�$ 2���:�P���M�&��  .Q�8R S$�T� U<V� �W�X��Y�  

“ผู้ใดตื&นละหมาดกลางคืนด้วย 10 อายะฮ ฺจะไม่ถูกบันทึกว่าเป็นผู้หลงลืม (จากหลกัการของอลัลอฮฺ 
 ) และผู้ใดตื&นละหมาดกลางคืนด้วย 100 อายะฮ ฺจะถูกบันทึกว่าเป็นกอนิตีน (ยืนละหมาดนาน) และ

ผู้ใดละหมาดกลางคืนด้วย 1,000 อายะฮ ฺจะถูกบันทกึว่าเป็นมุกอนฏิรีน (ได้รับผลบญุมหาศาล)” 

คืนหนึ�งทา่นนบี  ป่วย แตไ่ด้ละหมาดกิยามลุลยัลฺด้วยซูเราะฮฺอลับะเกาะเราะฮฺ อาลิอิมรอน อนันิซาอฺ อลั
มาอิดะฮฺ อลัอนัอาม อลัอะอฺรอฟ และอตัเตาบะฮฺ12 และมีเรื�องของทา่นฮซุยัฟะฮฺ อิบน ุยะมาน ที�ขอค้างกบัท่านนบี 
 คืนหนึ�ง และได้ละหมาดกบัทา่นนบี  อา่นอลับะเกาะเราะฮฺ อนันิซาอฺ และอาลิอิมรอนช้า ๆ ในร็อกอตัเดียว 

ในสมัยท่านอุมรั ที�แต่งตั 'งให้อุบยั อิบนิ กะอฺบ นําละหมาดที�มัสญิด อุบยัอ่านอายะฮฺนับหลกัร้อย จนคน
ที�มาละหมาดด้วยใช้ไม้เท้า และจะไมก่ลบับ้านจนกวา่ใกล้อะซานซุบฮฺ อลุะมาอฺบอกว่าการนําละหมาดที�มสัญิดสม
ควรดูว่าคนทั�วไปสามารถละหมาดได้ยาวนานแค่ไหน แต่หากเป็นมัสญิดหรือมุศ็อลลาที�คนละหมาดสมัครใจ
ละหมาดยาวมากก็สามารถทําได้  

                                            
10 หมายถงึเป็นเรื#องที#มคีวามสาํคญัปฏเิสธไม่ได ้หรอืเป็นสทิธขิองอลัลอฮ ฺมซัฮบัอบูฮานีฟะฮอฺา้งหะดษีนี3ว่าวติรฺเป็นวาญบิ แต่อกีสามมซัฮบับอกว่า
เป็นซุนนะฮ ฺอลุะมาอสฺ่วนมากบอกว่า “ฮกักฺ” หมายถงึมคีวามสาํคญัแต่ไม่ถงึข ั3นวาญบิ เพราะอลักรุอานและหะดษีบอกชดัเจนว่าฟรัฎมู ี5 เวลา  
11 ซอฮาบะฮทฺี#ปฏบิตัวิติรฺ 1 ร็อกอตัคอื มอุาวยีะฮฺ อบินุ อบูซุฟยาน เคยมสีงครามระหว่างมอุาวยีะฮฺกบัอะล ีมคีนเหน็มอุาวยีะฮฺละหมาดกิยามลุ
ลยัลฺ 1 ร็อกอตั จงึไปบอกอบินิอบับาสซึ#งอยู่ฝ่ายอะล ีเพราะหวงัใหอ้บินิอบับาสตาํหนิมอุาวยีะฮ ฺแต่อบินิอบับาสบอกว่า “ปลอ่ยเขา เขามคีวามรู”้  
12 ถอืเป็น 7 ซูเราะฮยฺาวที#สุดในอลักรุอานที#ถกูเรยีงกนั เรยีกว่า “อซัซบัอฏุฏวิาน” รวมประมาณ 10 Iุซ 
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การละหมาดกิยามลุลยัลฺเริ�มตั 'งแตเ่วลาหลงัละหมาดอิชาอฺจนถึงเวลาอะซานซุบฮฺ การละหมาดก่อนอิชาอฺ
มีรูปแบบที�บางครั 'งซอฮาบะฮฺปฏิบตัิ คือ การละหมาดระหว่างมฆัริบและอิชาอฺทีละ 2 ร็อกอตัเท่าที�ทําได้ เรียกว่า 
“อิหฺยาอมุาบยันลัอิชาอยันฺ” เป็นซุนนะฮฺกลางคืนอีกอยา่งหนึ�ง ไมใ่ชกิ่ยามลุลยัลฺ  

หะดีษบนัทึกโดยอิมามมุสลิม ท่านนบี  กล่าวว่า “ใครที&กลัวจะไม่ตื&นช่วงท้ายของคืน ให้ละหมาด
วิตรฺก่อนนอน และใครที&หวังว่าจะตื&นละหมาดตอนดึก ให้วิตรฺตอนดึก13 เพราะการละหมาดช่วงสุดท้าย
ของกลางคืน เป็นการละหมาดที&มีผู้เป็นพยานให้ (หมายถึงอัลลอฮฺ  14 หรือบรรดามลาอิกะฮฺ) และการ
ละหมาดกลางคืนนั:นประเสริฐยิ&ง”  

ส่วนใหญ่ที�มสัญิดจดัละหมาดคือช่วงแรกของกลางคืน การละหมาดญะมาอะฮฺกบัอิมามมีความประเสริฐ
เสมือนละหมาดตลอดคืน แตก่ารละหมาดในชว่งสดุท้ายที�บ้านก็มีความประเสริฐ ดงันั 'นควรปฏิบตัแิบบใด? 

เชคอลับานียฺบอกวา่ “การละหมาดญะมาอะฮฺที�มสัญิดมีความประเสริฐกวา่ เพราะจะถกูบนัทึกว่าละหมาด
ตลอดคืน (รวมถึงช่วงสดุท้ายของคืนด้วย) และนี�คือการปฏิบตัิของบรรดาซอฮาบะฮฺเช่นเดียวกนั” แตเ่ชคอลับานียฺ
คลาดเคลื�อนนิดหนอ่ยในการตีความหะดีษที�ว่า ในสมยัท่านอมุรัได้มีการแตง่ตั 'งอิมามที�มสัญิดนําละหมาดช่วงแรก
ของคืน ท่านอุมรัออกมากับซอฮาบะฮฺท่านหนึ�งแล้วบอกว่า “การละหมาดเช่นนี 'ดี แต่การละหมาดช่วงที�พวกเขา
กลบับ้านไปนอนพักผ่อนนั 'นดีกว่า คนส่วนมากละหมาดช่วงแรกของกลางคืน” เชคอลับานียฺอ้างคําพูดที�ว่า “คน
ส่วนมากละหมาดช่วงแรกของคืน” แต่ท่านอุมรัไม่ได้ละหมาดช่วงนั 'น มีรายงานหะดีษหนึ�งว่า ท่านอุมรัไม่ได้ร่วม
ละหมาดกบัอิมามที�มสัญิด แตล่ะหมาดที�บ้านช่วงสดุท้ายของกลางคืน ดงันั 'นจะฟันธงว่าการละหมาดช่วงแรกเป็น
การปฏิบตัขิองซอฮาบะฮฺทั 'งหมดไมไ่ด้ ถึงแม้ซอฮาบะฮฺส่วนมากปฏิบตัิ แตเ่มื�อเทียบแล้วท่านอมุรัมีนํ 'าหนกัมากกว่า
ซอฮาบะฮฺธรรมดา  

อุละมาอฺมีทรรศนะที�แตกต่างกันเรื�องละหมาดที�มัสญิดหรือที�บ้านประเสริฐกว่า ท่านนบี  บอกว่า
ละหมาดซุนนะฮฺที�บ้านดีกว่าและละหมาดช่วงสดุท้ายของกลางคืนดีกว่า แต่อีกหะดีษหนึ�งท่านนบี  บอกว่าการ
ละหมาดกบัอิมามที�มสัญิดได้ผลบุญเท่ากบัการละหมาดตลอดคืน จึงมีทรรศนะที�ยึดหะดีษนี 'ว่าละหมาดที�มสัญิด 
ดีกวา่ เพราะไมมี่อะไรสมบรูณ์กวา่การละหมาดตลอดคืน  

ทรรศนะที� 2 บอกว่าละหมาดที�บ้านดีกว่า โดยยึดตามหะดีษของท่านนบี  ที�บอกว่าละหมาดซุนนะฮฺทุก
ประเภทที�บ้านดีกว่า และละหมาดช่วงสุดท้ายของคืนดีกว่า ส่วนการละหมาดที�มสัญิดท่านนบี  ไม่ได้ใช้คําว่า 
“อฟัฎอลลฺ-ประเสริฐ” เพียงแตบ่อกวา่ได้รับผลบญุเทา่การละหมาดตลอดคืน  

ทรรศนะที� 3 คือทรรศนะของอลุะมาอฺที�ได้ให้แง่คิดว่า หากรู้ว่าการละหมาดที�บ้านช่วงสดุท้ายของคืนมีคชุอฺู
มากกว่าและยาวกว่าที�มสัญิด นั�นดีกว่าและได้ผลบุญมากกว่า แต่ถ้ารู้ว่าละหมาดที�มสัญิดยาวกว่านั�นย่อมดีกว่า 
เพราะความประเสริฐไมใ่ชใ่นด้านเวลาอยา่งเดียว แตร่วมถึงจํานวนและความสมบรูณ์ด้วย  
                                            
13 คนที#ม ั #นใจว่าจะตื#นก็ใหว้ติรฺช่วงทา้ยดกีว่า แต่ถา้ไม่ม ั #นใจใหว้ติรฺไวก่้อน และถา้ตื#นก็ละหมาดทลีะสองร็อกอตั (โดยไม่ตอ้งวติรฺอกี) 
14 มหีะดษีรายงานจากบคุอรยี ฺมสุลมิ และท่านอื#น ๆ ท่านนบ ี  กลา่วว่า “ช่วง 1 ใน 3 ส่วนสุดทา้ยของกลางคนื อลัลอฮฺ  จะเสด็จลงมายงั
ช ั3นฟ้าสุดทา้ยของโลกนี3 และกลา่วว่าใครที#เตาบตัพระองคจ์ะรบั ใครขออภยัโทษจะอภยัโทษให ้และใครวงิวอนดุอาอขฺา้จะตอบรบั” 
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การละหมาดตามอิมามที�บะแลหรือมุศ็อลลาก็ถือว่าเป็นมัสญิด แต่มีคิลาฟว่ามัสญิดบ้าน15 ถือว่า
เป็นมสัญิดหรือไม่ เพราะมีหะดีษบางบทเรียกว่าเป็นมัสญิด ดงัที�ซอฮาบะฮฺท่านหนึ�งกล่าวว่า “ท่านนบี  สั�งให้
กําหนดมสัญิดที�บ้านของเราและรักษาความสะอาดด้วย” และเป็นที�ปฏิบตัิของบรรดาซอฮาบะฮฺว่าในหมู่บ้านจะ
มีมสัญิดหรือมศุ็อลลา บางบ้านมีห้องเฉพาะสําหรับละหมาด ถึงแม้จะเรียกว่ามสัญิด อลุะมาอฺบางท่านบอกว่าไม่
ได้ผลบุญเหมือนมัสญิด ถ้าเรียกว่ามัสญิดและมีญะมาอะฮฺก็ได้ผลบุญ เพราะท่านนบี  เรียกว่ามัสญิด แต่ที�
เรียกวา่มสัญิดสมบรูณ์คือ เป็นที�วะกฟัของมสัญิด ไมไ่ด้อยูอ่าศยัเป็นบ้าน 
 

รูปแบบ 

รูปแบบที� 1 ละหมาด 13 ร็อกอัต คือ ละหมาด 2 ร็อกอัตแรกเร็วหน่อย16 2 ร็อกอัตต่อมายาว 2 ร็อกอัต
ต่อมาสั 'นลง แล้วพกั ต่อมาละหมาด 2 ร็อกอัตสั 'นกว่า 4 ร็อกอตัที�ผ่านไป และอีก 2 ร็อกอตัสั 'นลง แล้วพกั ต่อมา
ละหมาด 2 ร็อกอตัที�สั 'นกวา่ที�ผา่นไปทั 'งหมด และวิตรฺ 1 ร็อกอตั 

รูปแบบที� 2 ละหมาด 13 ร็อกอตั คือ ละหมาด 8 ร็อกอตัทีละสอง (ให้สลามทกุ 2 ร็อกอตั) และละหมาด 5 
ร็อกอตัเป็นวิตรฺรวดเดียว อลุะมาอฺสว่นมากให้นํ 'าหนกัวา่ตะชะฮดุครั 'งเดียวในละหมาดวิตรฺ 5 ร็อกอตั 

รูปแบบที� 3 ละหมาด 11 ร็อกอตั เหมือนรูปแบบที� 1 แตไ่ม่มี 2 ร็อกอตัเร็วตอนแรก คือ 2 ร็อกอตั 2 ร็อกอตั 
แล้วพกั 2 ร็อกอตั 2 ร็อกอตั แล้วพกั ตอ่มา 2 ร็อกอตั และ 1 ร็อกอตั 

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

รูปแบบที� 5 ละหมาด 11 ร็อกอตั คือ ละหมาด 8 ร็อกอตัรวดเดียว นั�งตะชะฮดุและซอละวาตในร็อกอตัที� 8 
แล้วลกุขึ 'น (ไมใ่ห้สลาม) ละหมาดวิตรฺ 1 ร็อกอตั ให้สลาม แล้วนั�งละหมาดอีก 2 ร็อกอตั18 

รูปแบบที� 6 ละหมาด 9 ร็อกอตั คือ ละหมาด 6 ร็อกอตัรวดเดียว นั�งตะชะฮดุและซอละวาตในร็อกอตัที� 6 
แล้วลกุขึ 'น (ไมใ่ห้สลาม) ละหมาดวิตรฺ 1 ร็อกอตั ให้สลาม แล้วนั�งละหมาดอีก 2 ร็อกอตั 

เชคอลับานียฺบอกว่า สามารถเพิ�มเติมบางรูปแบบที�บรรจใุนรูปแบบนั 'น ๆ อาทิเช่น ลดจํานวนร็อกอตัจาก
รูปแบบดังกล่าว เช่น จากรูปแบบที� 1 สามารถลดจํานวนเหลือ 7 ร็อกอัตได้ (2-2-2-1) หรือจากรูปแบบที� 6 

                                            
15 คอืการต ั3งหอ้งหนึ#งเป็นบะแลหรอืมศ็ุอลลา เนื#องจากไม่สามารถสรา้งมสัญดิหลงัใหญ่ได ้
16 เชคอลับานียบฺอกว่า 2 ร็อกอตันี3คอืซุนนะฮหฺลงัอชิาอ ฺหรอืนบัเป็น 2 ร็อกอตัเริ#มกยิามลุลยัลฺ   
17 เชคอลับานียบฺอกว่า ไม่มคีาํตอบที#ชดัเจนในซุนนะฮวฺ่าท่านนบ ี  ละหมาด 4 ร็อกอตัรวดเดยีวหรอืมตีะชะฮดุดว้ย แต่ที#แน่นอนว่าถา้ละหมาด

วติรฺ 3 ร็อกอตัรวดเดยีวไม่ใหต้ะชะฮดุร็อกอตัที#สอง เพราะมหีะดษีชดัเจนท่านนบ ี  บอกว่า “อย่าละหมาดวติรฺเหมอืนมฆัรบิ” นี#จงึเป็นทรรศนะ
ของอลุะมาอกฺลุม่หนึ#งว่า การละหมาดซุนนะฮ ฺ4 ร็อกอตัก็ใหน้ ั #งตะชะฮดุคร ั3งเดยีว เพราะถา้นั #งตะชะฮดุ 2 คร ั3งจะเป็นการเลยีนแบบฟรัฎ ู 
18 นี#เป็นลกัษณะที#ท่านนบ ี  ละหมาดกยิามลุลยัลฺที#บา้น ไม่มหีลกัฐานว่าท่านใชล้ะหมาดตะรอวหฺิ น่าจะไม่เคยทาํเป็นญะมาอะฮ ฺถา้จะนาํรูปแบบ
นี3มาละหมาดเป็นญะมาอะฮก็ฺทาํได ้แต่มคีลิาฟว่าถา้อมิามนั #งละหมาดแลว้มะมมูตอ้งนั #งหรอืไม่ บางท่านบอกว่าตอ้งนั #ง บางท่านบอกว่ายนืก็ได ้
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สามารถลดจํานวนเหลือ 7 ร็อกอตัได้ (4-1-2) เพราะท่านนบี  กล่าวว่า “ใครจะละหมาด (รวมวิตรฺ) 5 ร็อกอตัก็
ได้ ใครจะละหมาด 3 ร็อกอตัก็ได้ หรือจะละหมาดเพียง 1 ร็อกอตัก็ได้เชน่เดียวกนั” 

สําหรับการอ่านในวิตรฺ ร็อกอตัแรกท่านนบี  อ่านซูเราะฮฺอลัอะอฺลา ร็อกอตัที� 2 อ่านซูเราะฮฺอลักาฟิรูน 
และร็อกอัตที� 3 อ่านซูเราะฮฺอลัอิคลาศ บางครั 'งเพิ�มซูเราะฮฺอัลฟะลักและซูเราะฮฺอนันาสด้วย ในการบนัทึกของ
ท่านอิมามนะซาอียฺ อะหฺมดั อิสนาดซอฮีหฺ ครั 'งหนึ�งท่านนบี  อ่านในวิตรฺร็อกอตัสุดท้ายด้วย 100 อายะฮฺจากซู
เราะฮฺอนันิซาอฺ แสดงวา่การอา่นซูเราะฮฺอลัอิคลาศในร็อกอตัสดุท้ายวิตรฺไมใ่ชว่าญิบ 

การละหมาด 20 ร็อกอัตไม่ใช่บิดอะฮฺ เพราะมีรายงานชัดเจนว่าท่านอุมัรแต่งตั 'งอิมามนําละหมาด 20 
ร็อกอตั ไมมี่รายงานวา่ทา่นนบี  ทํา แตช่ดัเจนวา่ซอฮาบะฮฺทํา และทา่นนบี  อนโุลมตามหะดีษบนัทึกโดยบคุอ
รียฺและมสุลิม ทา่นนบี  กลา่ววา่ “การละหมาดกลางคืนทีละสอง ๆ” ไมไ่ด้จํากดัจํานวน อลักรุอานได้เปิดกว้าง
วา่การละหมาดกลางคืน ครึ�งคืนก็ได้ ตลอดคืนก็ได้ จึงมีโอกาสมากกว่า 11 ร็อกอตัได้ ซอฮาบะฮฺเข้าใจเจตนารมณ์
ของทา่นนบี  และปฏิบตัิเช่นนั 'น อลุะมาอฺบอกว่าซอฮาบะฮฺเลือกปฏิบตัิความประเสริฐของการละหมาดด้วยการ
เลือกระหวา่งจํานวนกบัความยาวของการละหมาด ถ้าจะละหมาดยาวก็ลดจํานวน แตถ้่าละหมาดสั 'นก็เพิ�มจํานวน 
ถ้าละหมาดที�มสัญิดไม่จบแล้วไปวิตรฺที�บ้านก็ไม่ได้ผลบุญที�ท่านนบี  บอกว่า “การละหมาดกับอิมามจนจบ
เหมือนละหมาดตลอดคืน” 

ถ้าที�มสัญิดละหมาดเร็วมากไมค่วรร่วมด้วย เพราะไมไ่ด้ผลบญุ และอาจถึงขั 'นละหมาดใช้ไม่ได้ เพราะขาด
ความสงบซึ�งเป็นรุก่นในการละหมาด 

ละหมาดถืออลักุรอานสามารถทําได้ ถ้ามีความต้องการ แต่ถ้าท่องจําแม่นแล้วไม่ถือดีกว่า มีรายงานว่า
ทาสของทา่นหญิงอาอิชะฮฺ =>7 ?� ���@  เคยละหมาดโดยถืออลักรุอาน ท่านหญิงอาอิชะฮฺ =>7  ?�  ���@  เห็นแล้วไม่ได้ตําหนิ 
จงึถือวา่ทําได้ แตไ่มถื่อวา่ประเสริฐกวา่ 
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กุนูต (ดุอาอ)ฺ ในละหมาดวิตรฺ 

 ตําแหน่งของดอุาอฺกนุตูมี 2 ทรรศนะ ทรรศนะหนึ�งคือ หลงัอ่านอลักรุอานของร็อกอตัสดุท้ายก่อนรุกวัอฺ ซึ�ง
เป็นรายงานหลายหะดีษของทา่นนบี  ที�ได้สอนซอฮาบะฮฺ แตมี่อีกทรรศนะหนึ�งซึ�งอ้างหะดีษที�ท่านนบี  ได้สอน
ซอฮาบะฮฺให้กนุตูหลงัเงยขึ 'นจากรุกวัอฺ สรุปว่ามีทั 'ง 2 แบบจากท่านนบี  แตก่ารกนุตูก่อนรุกวัอฺมีกระแสหะดีษมา
กกว่า หากต้องการกุนตูก่อนรุกัวอฺหรือหลงัรุกัวอฺแบบใดแบบหนึ�งตลอดไปก็ทําได้ เพราะตา่งเป็นรูปแบบที�ท่านนบี 
 ปฏิบตัิ19  

 ก่อนละหมาดวิตรฺ ท่านนบี  และซอฮาบะฮฺไม่ได้ประกาศล่วงหน้าว่าวนันี 'จะกุนูตก่อนหรือหลังรุกัวอฺ 
จําเป็นที�มะมมูต้องระวงัวา่อิมามจะปฏิบตัอิย่างไร มีซุนนะฮฺของท่านนบี  ที�เรามกัละทิ 'งคือ มะมมูต้องใจเย็นใน
การตามอิมาม ท่านนบี  บอกว่า “มะมมูที�แข่งกบัอิมาม อลัลอฮฺ  จะเปลี�ยนให้ศีรษะเขาเหมือนลาในวนักิยา
มะฮฺ” สว่นอิมามต้องตกับีรอยา่งสมดลุ เพราะไม่ใช่ทกุคนที�ละหมาดแถวหลงัและมองเห็นอิมาม ต้องอาศยัการฟัง
เสียง ท่านนบี  กล่าวว่า “แท้จริงอิมามถกูแต่งตั 'งเพื�อปฏิบตัิตาม เมื�ออิมามตกับีร ท่านจึงตาม” หมายถึงอิมาม
ตกับีรเสร็จเรียบร้อยแล้ว มะมมูจงึตกับีรตาม (ตดิตอ่กนั)  
 อลุะมาอฺมีทรรศนะที�แตกต่างกันเกี�ยวกับการกุนตูในวิตรฺ คําว่า “กนุูต” มี 2 ความหมายในภาษาอาหรับ
และหลกัการศาสนา ความหมายหนึ�ง “กนุตู” แปลว่า ดอุาอฺ ส่วนอีกความหมายคือ ยืนละหมาดนาน ดงัที�อลัลอฮฺ 

 ตรัสวา่ 

 �H���0��*  ����$��*��  ��Z��  … 
 “... และจงยืนละหมาดเพื&ออัลลอฮฺโดยนอบน้อม” (อัลบะเกาะเราะฮ ฺ2/238) 

 และในหะดีษของทา่นนบี  (หน้า 4) “ผู้ใดตื�นละหมาดกลางคืนด้วย 100 อายะฮฺ จะถกูบนัทึกว่าเป็นกอนิ
ตีน” 

 สําหรับในการละหมาดมีกุนตูทั 'ง 2 ความหมาย ดงันั 'นเราต้องทําความเข้าใจว่าเมื�อไรจะใช้ความหมายใด 
เพราะมีอลุะมาอฺบางทา่นเข้าใจคลาดเคลื�อนในเรื�องนี ' มีรายงานหะดีษจากท่านอนสั อิบน ุมาลิก ว่า ท่านนบี  ได้
กนุตูในละหมาดซุบฮฺตลอดชีวิต มีเพียงอิมามชาฟิอียฺท่านเดียวที�เข้าใจว่าท่านนบี  ยกมือขอดอุาอฺกนุตูหลงัรุกวัอฺ
ในร็อกอตัที�สองของละหมาดซุบฮฺ โดยตีความคําวา่ “กนุตู” ในหะดีษนี 'เปรียบเทียบกบัการขอดอุาอฺหลงัรุกวัอฺในวิตรฺ 
เป็นความเข้าใจที�คลาดเคลื�อน ในตวับทหะดีษไมมี่คําวา่ “ดอุาอฺ” มีเพียงคําวา่ “กนุตู” เทา่นั 'น  

 อุละมาอฺส่วนมากมีความเห็นว่า “กุนูต” ในหะดีษนี 'ไม่ใช่ดุอาอฺ แต่หมายถึง “การละหมาดยาวนาน” ใน
เวลาซุบฮฺที�ท่านนบี  ไม่เคยละทิ 'ง ซึ�งเป็นข้อเท็จจริงที�สอดคล้องกบัหะดีษอื�น ๆ และอลักรุอานที�อลัลอฮฺ  ทรง
กลา่วถึงความสําคญัของการละหมาดซุบฮฺวา่ 

 �3�,  �3E�:�!*  �: �4�;��  �3��1  ��X��� �B�$    ���*�"  �[�-�V�  �\���]�  �̂ �&�B�  �_�,  �̀ ���a  �
�����  �3E�:�!*��  �: �4�;��   

                                            
19 มซัฮบัหะนะฟียกฺนูุตก่อนรุกวัอเฺสมอ ส่วนมซัฮบัชาฟิอยีกฺนูุตหลงัรุกวัอเฺสมอ และต่างก็ว่าคนที#ทาํไม่ตรงกบัมซัฮบัของตนเอง เรื#องนี3 เกดิจากการ

ไม่ศึกษาซุนนะฮขฺองท่านนบ ี  ใหร้อบคอบ 
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ความว่า “จงดาํรงการละหมาดตั :งแต่ตะวันคล้อยจนพลบคํ&า (ทกุเวลา) และการละหมาดซุบฮ ฺ ซึ&งมีการ

อ่านอัลกุรอาน แท้จริงการอ่านอัลกุรอานในละหมาดซุบฮจฺะมีสักขีพยาน”20 (อลัอิสรออฺ 17/78) 

 ทา่นนบี  เคยอา่น ซูเราะฮฺอนันะหฺลิ อลัอิสรออฺ อลัอะอฺรอฟ และอนันิซาอฺในร็อกอตัเดียวของละหมาดซุบ
ฮฺ นอกจากนี ' ลูกชายของซอฮาบะฮฺท่านหนึ�งจะขอดุอาอฺในร็อกอตัที�สองของละหมาดซุบฮฺ ซอฮาบะฮฺท่านนั 'นจึง
บอกวา่ “ลกูเอย๋ นี�มนับดิอะฮฺ” อลุะมาอฺยืนยนักบัทรรศนะของซอฮาบะฮฺทา่นนี '  

ต้องตั 'งข้อสงัเกตว่าท่านอนสั อิบนมุาลิก ผู้ รายงานหะดีษข้างต้นเป็นซอฮาบะฮฺรุ่นเด็ก21 ซึ�งไม่มีซอฮาบะฮฺ
อาวุโสคนใดรายงานว่าท่านนบี  ขอดอุาอฺกุนตูในละหมาดซุบฮฺ เป็นไปไม่ได้ว่าอนสัจะรู้มากกว่าซอฮาบะฮฺท่าน
อื�น แสดงวา่ “กนุตู” ในหะดีษนี 'คือทา่นนบี  ละหมาดซุบฮฺยาว หรือไม่ได้ละหมาดสั 'นอย่างสมํ�าเสมอ หากมีความ
จําเป็นต้องละหมาดสั 'นในบางครั 'งสามารถทําได้ 

กุนูตวิกฤต อุละมาอฺตั 'งชื�อว่า “กุนูตุนนะวาซิล” คือปัญหาของประชาชาติอิสลาม เมื�อพี�น้องมุสลิม
เดือดร้อน ท่านนบี  บญัญัติให้อิมามรณรงค์ขอดอุาอฺในการละหมาดทุกวกัต ู(ถ้าทําได้) หรือเลือกบางวกัตก็ูได้ 
โดยการกนุตูก่อนหรือหลงัรุกวัอฺในร็อกอตัสดุท้าย ขอดอุาอฺให้อลัลอฮฺชว่ยเหลือพี�น้องมสุลิมและลงโทษผู้อธรรม 

กุนูตในวิตรฺ อุละมาอฺมีความขดัแย้งว่าหะดีษต่อไปนี 'ซอฮีหฺหรือไม่ นั�นคือหะดีษของท่านหะซนั อิบนุ อะ
ลียฺ =>7  ?�  �&��@  บนัทึกโดยอิมามนะซาอียฺ อบดูาวูด และติรมิซียฺ ว่า “ท่านนบี  ได้สอนฉันให้กล่าวดอุาอฺกนุตู* และ
ซอละวาตนบี  ” 

* ดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ 

โอ้อลัลอฮฺ  ขอให้ฉนัอยูใ่นทางนํา กบับรรดาผู้ ที�อยูใ่นทางนํา  ��� �� ��  ��� �] � �b  �� �� �& �2  �� �] �� �c I  

และขอให้ฉนัมีความปลอดภยั กบับรรดาผู้ ที�มีความปลอดภยั  �� �@ �� � � �d  
�� �� �& �2  �@ �!� � �� �c I  

และขอพระองค์ทรงชว่ยเหลือฉนั กบัหมูที่�พระองค์ทรงชว่ยเหลือพวกเขา  �� �!W �� � � �d  
�� �� �& �2  �!W �� � �� �c I  

และขอพระองค์ทรงให้ความจําเริญแก่ฉนั ในสิ�งที�ทรงประทานแก่ฉนั  �� �6 �7� �\  � �e  �� �� �& �" � �@ �P �� �c I  

และขอพระองค์ทรงคุ้มครองฉนัให้พ้นจากความเลวร้ายที�พระองค์กําหนด
ทรงไว้แล้ว 

 �� �* � �d  �f �:  �$ �* � �g �� �c I  

แท้จริงพระองค์เทา่นั 'นที�ทรงมีสิทธิกําหนดกฎสภาวะและตดัสินผู้ อื�น โดยไมมี่
ผู้ใดมีอํานาจกําหนดและตดัสินตอ่พระองค์ทา่น22 

 �� �h �0 �i  �!W �M �g �=  �� �+  �!� �M �g �@ j �� �� �i I  

                                            
20 หมายถงึใหอ่้านอลักรุอานอย่างยาวนาน 
21 เมื#อท่านนบ ี  เสยีชวีติ ท่านอนสัมอีายุเพยีง 15 ปี 
22 หมายถึง อลัลอฮฺ  ทรงมีอํานาจในการกําหนดกฎสภาวะ และผู้ อื�นไมส่ามารถกําหนดขอบเขตไมใ่ห้พระองค์เข้ามาได้ อํานาจ
ของพระองค์ไมม่ขีีดจํากดั นี�คืออะกีดะฮฺของมสุลมิ อลัลอฮฺ  ทรงเป็นผู้ตดัสนิและกําหนดเพียงองค์เดียว ดงัที�พระองค์ตรัสในอลั
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และแท้จริงไมมี่ใครจะตํ�าต้อย หากเขาคือผู้ ที�พระองค์สนบัสนนุชว่ยเหลือ  �� �, �0 ��  �+  �� ��  k  �$ �2  �� �� �� �c I  

และไมมี่ใครจะมีเกียรตสิงูสง่ หากพระองค์ถือวา่เขาเป็นศตัรู23 I �c���X��@ �2�$  %���� �+ �� 

มหาจําเริญแดพ่ระองค์ ผู้ทรงอภิบาลพวกเรา และพระองค์ทรงสงูสง่  �!W �� �7� �1 �c  �7 �!6 �� �� � �!W �� �� �� �c I  

ไมมี่ความปลอดภยัและทางรอดใด ๆ นอกจากไปสูพ่ระองค์ทา่นเทา่นั 'น  �i����, �+�, �i���$ ��� �2�$ �+�� �O�� �2�$ �+.  

 

 อลุะมาอฺสว่นมากมีความเห็นว่าหะดีษนี 'อยู่ในระดบัที�หะซนั (พอใช้ได้) จึงมีทรรศนะว่าการกนุตูในวิตรฺเป็น
ที�กระทําได้ สว่นอีกกลุม่หนึ�งที�เห็นวา่หะดีษนี 'ไมซ่อฮีหฺ ถือวา่เรื�องกนุตูในวิตรฺไม่มีตวับทที�ซอฮีหฺ จึงไม่ควรทํา แตเ่ป็น
ทรรศนะที�อ่อน เพราะมีการรณรงค์กุนตูในวิตรฺจากซอฮาบะฮฺมากมาย เป็นไปไม่ได้ที�ทรรศนะของซอฮาบะฮฺจะไม่
สอดคล้องกบับทบญัญตัขิองทา่นนบี  สรุปวา่ทรรศนะที�มีนํ 'าหนกัมากกวา่คือ ให้กนุตูในละหมาดวิตรฺ  

แต่ก็มีความเห็นที�แตกต่างกันอีกว่า (1) ให้กุนูตในวิตรฺตลอดปี เพราะไม่มีหลักฐานกําหนดว่าต้องกุนูต
เฉพาะบางช่วงเวลา หรือ (2) กุนูตตลอดเดือนรอมฎอน หรือ (3) กุนูตเฉพาะ 15 คืนสุดท้ายของรอมฎอน สรุป
ทรรศนะที�มีนํ 'าหนกัคือ ให้กนุตู (คนเดียว) ตลอดปีได้  

สว่นการกนุตูเป็นญะมาอะฮฺ มีหลกัฐานจากท่านนบี  เรื�องกนุตูวิกฤต (ในละหมาดฟัรฎ)ู เป็นญะมาอะฮฺ 
ส่วนการกุนูตวิตรฺเป็นญะมาอะฮฺไม่มีหลักฐานจากท่านนบี  แต่มีจากซอฮาบะฮฺ รายงานส่วนมากบอกว่าซอ
ฮาบะฮฺจะกนุตูญะมาอะฮฺในวิตรฺเฉพาะ 15 คืนสดุท้าย สรุปทรรศนะที�มีนํ 'าหนกัคือ กนุตูวิตรฺเป็นญะมาอะฮฺตั 'งแตคื่น
ที� 15 ของเดือนรอมฎอน 

สําหรับดอุาอฺกนุูตในวิตรฺตลอดปีคือบทกุนตูของอลัหะซนั “อลัลอฮุมมะฮฺดินี...” (หน้า 9) เป็นที�ยอมรับใน
ทกุมซัฮบั และหะดีษของท่านอบัดรุเราะหฺมาน อิบนลุกอรียฺ บอกว่า เมื�อกนุูตในละหมาดวิตรฺ บรรดาซอฮาบะฮฺจะ
สาปแชง่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาใน 15 คืนสดุท้ายของเดือนรอมฎอน โดยกลา่ววา่ 

โอ้อลัลอฮฺ  ขอพระองค์ทรงโปรดตอ่ต้านผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ�ง
ขดัขวางหนทางของพระองค์ 

 �2�@  �3�� ]�V��  2������ �[�:�;���� �
�W��* ����m�
 �i�������� 

ปฏิเสธบรรดาศาสนทตูที�พระองค์ทรงสง่มา  �i�����7 �3���!6 #������� 

ผู้ ที�ไมศ่รัทธาในคําสญัญามั�นของพระองค์ท่าน  �\�]�@���6 �3���!� �$�n�!� +�� 

โอ้อลัลอฮฺ  ขอให้มีความขดัแย้งระหวา่งหมูพ่วกเขา  ������ �&�� �1 � �H�!6 �N���o�� 

                                                                                                                                                 

กุรอานว่า  �3���O ���� ������ �
�� �;�!� ��&�@ �k�O ���� �+ “พระองค์จะไม่ทรงถกูสอบถามในสิ&งที&พระองค์ทรงปฏิบัติ แต่พวกเขาต่างหาก
ที&อัลลอฮฺย่อมมีสิทธิสอบสวน” (อลัอมับิยาอฺ 21/23) 
23 ไมม่ีใครจะได้รับชยัชนะ ถ้าหากเป็นศตัรูกบัอลัลอฮฺ  
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และขอทรงโปรดให้หวัใจของพวกเขาเตม็ไปด้วยความหวาดกลวั  �G�@ :� ����p�����!* � �q �̀ ��"�� 

และขอพระองค์ทรงโปรดลงโทษพวกเขาสู่ความหายนะ  �i�6� ���@�� �\�% ���7 ���������@ �̀ ��"�� 

โอ้องค์พระผู้ เป็นเจ้าแหง่สจัธรรม  #̀ �r� ����, 

 ทรรศนะอลุะมาอฺสว่นมากบอกว่าหากต้องการขอมากกว่า 2 บทข้างต้นก็ย่อมได้ แตถ้่าเป็นวิตรฺญะมาอะฮฺ 
อิมามสมควรขอดอุาอฺกว้าง ๆ ให้แก่พี�น้องมสุลิมทั�วไป เชน่ พี�น้องมสุลิมะฮฺ บรรดาเยาวชนมสุลิม เป็นต้น ไม่ใช่ขอดุ
อาอฺในเรื�องส่วนตวั เช่น ครอบครัว เป็นต้น และบรรดาอลุะมาอฺได้ติงว่าอย่าขอดอุาอฺให้นานเกินไป (ประมาณ 10-
20 นาทีเพียงพอ) เพื�อไมใ่ห้ขดักบัซุนนะฮฺของท่านนบี  และหลงัจากขอดอุาอฺสามารถซอละวาตท่านนบี  และ
ขออภยัโทษให้แก่บรรดาผู้ศรัทธา  

 มีดอุาอฺอีกบทหนึ�งที�บรรดาซอฮาบะฮฺ เชน่ ทา่นอมุรั อิบนลุคอ็ฏฏ็อบ มกัจะขอ 

โอ้อลัลอฮฺ  ตอ่พระองค์เท่านั 'นที�เราเคารพสกัการะ I �]�����!0 �\����, ������� 

และตอ่พระองค์เทา่นั 'นที�เราได้ละหมาดและสTุดู I �]�4���0�� �=#��V�0 �i��� 

และสูพ่ระองค์เทา่นั 'นเรารีบเร่ง24   �]�;��s�� j�� ���0 �i����,�� 

และเรามีความหวงัตอ่พระเมตตาของพระองค์ทา่น โอ้องค์พระผู้อภิบาลของเรา  �i����t�7 �����:�!0 

และเราเกรงกลวัตอ่การลงโทษของพระองค์ทา่นอยา่งแท้จริง   �i�6� ���@ j�B��u�� 

แท้จริงการลงโทษของพระองค์ทา่นตอ่ผู้ ที�พระองค์ตอ่ต้านพวกเขา จะปรากฏอย่าง
แนน่อน 

` �8���$ �7��;����6 �]�T� �i�6� ���@ �3�, 

 

ดอุาอฺกล่าวก่อนหรือหลงัให้สลามในละหมาดวิตรฺ 

โอ้อลัลอฮฺ  ฉนัขอความคุ้มครองด้วยความโปรดปรานของพระองค์
ทา่น จากความโกรธกริ 'วของพระองค์ 

 �i���v�� �2�$ �i�6:�<�ى �x���@�" �#b�, ������� I  

และด้วยการประทานอภยัโทษของพระองค์ ให้ฉนัปลอดภยัจากการ
ลงโทษของพระองค์ 

 �@ �2�$ �i�W��������L��I �i���6 ���M  

และฉนัขอความคุ้มครองตอ่พระองค์ทา่น ให้รอดพ้นจากการลงโทษ 
ซึ�งเป็นคณุลกัษณะของพระองค์  

 �i���$ �i�6 �x���@�"�� 

ฉนัไมอ่าจคํานวณนบัการสดดีุตอ่พระองค์ได้ ดงัที�พระองค์ทรงสดดีุ
พระองค์เอง 

 =���@ �c���!��!y�" � �&�1 �c�0�" �i�����@ �z ����!y �= �V�{�" �+
 �i ���;�!0 

                                            
24 รีบเร่งในการสวามิภกัดิUและปฏิบตัิตามคําบญัชาของพระองค์ 
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หลงัจากให้สลามละหมาดวิตรฺ ให้กลา่วประโยคตอ่ไปนี ' 3 ครั 'ง 

มหาบริสทุธิแ์ดพระผูทรงอาํนาจผูทรงบรสิทุธิย์ิง่มหาบริสทุธิแ์ดพระผูทรงอาํนาจผูทรงบรสิทุธิย์ิง่มหาบริสทุธิแ์ดพระผูทรงอาํนาจผูทรงบรสิทุธิย์ิง่มหาบริสทุธิแ์ดพระผูทรงอาํนาจผูทรงบรสิทุธิย์ิง่ |�� ]�M�� �i���&�� �3��8���� 

  ในการรายงานของทา่นอบดูาวดู บอกว่า ท่านนบี  กล่าวด้วยเสียงดงัในครั 'งที�สาม25 แตไ่ม่มีจากท่านนบี 
 หรือซอฮาบะฮฺให้กลา่วซิกรฺนี 'โดยพร้อมเพรียงกนั ที�ถกูต้องคือตา่งคนตา่งกลา่ว  

 บางครั 'ง เมื�อท่านนบี  ละหมาดวิตรฺเสร็จแล้ว ท่านจะละหมาดอีก 2 ร็อกอตั และในสองร็อกอตัให้อ่านซู
เราะฮฺอซัซลัซะละและอลักาฟิรูน มีหะดีษของท่านอิบนุคซุยัมะฮฺ ในหนงัสืออซัซอฮีหฺ ท่านอิมามดาริมียฺในหนงัสือ
อซัซุนนั ท่านนบี  ได้กล่าวว่า “แท้จริงการเดนิทางย่อมทําให้อ่อนเพลียและไม่สะดวก (ในการละหมาด) ถ้าหาก
พวกท่านละหมาดวิตรฺแล้วและสามารถละหมาดอีก 2 ร็อกอตัก็ให้ละหมาด แต่ถ้าหากตื�นแล้วไม่ได้ละหมาด ก็ถูก
บนัทกึวา่ได้ละหมาดเชน่เดียวกนั” 

 อลุะมาอฺบางท่านบอกว่า การละหมาดสองร็อกอตันี 'สวนกับคําสั�งของท่านนบี  ที�ว่า “พวกท่านจงทําให้
การละหมาดสดุท้ายของยามกลางคืนคือละหมาดวิตรฺ” เชคอลับานียฺบอกว่าคําสั�งที�ให้วิตรฺเป็นละหมาดสดุท้ายนั 'น
ไมใ่ชว่าญิบ เป็นมสุตะฮบั (ชอบให้กระทํา) แตห่ากเราอยากละหมาดหลงัวิตรฺอีกก็ทําได้ ไม่ถือว่าผิดซุนนะฮฺ เพราะ
มีแบบฉบับจากท่านนบี  ที�รองรับ เช่น ละหมาดตะรอวิหฺและวิตรฺกับอิมามที�มัสญิดเสร็จแล้ว หลังจากนั 'นก็
ละหมาดอีกได้เป็นจํานวนคู่ร็อกอัต ดงักรณีซอฮาบะฮฺที�ขอคําแนะนําจากท่านนบี  เกี�ยวกับเรื�องละหมาดวิตรฺ 
ท่านนบี  บอกว่า ถ้ามั�นใจให้ละหมาดตอนท้าย ถ้าไม่มั�นใจให้ละหมาดวิตรฺก่อนนอน และถ้าตื�นก็สามารถ
ละหมาดอีกได้  

 นอกจากนี ' เราควรศกึษาวิธีปฏิบตัิในละหมาดเพื�อให้การทําอิบาดะฮฺมีความสมบรูณ์ยิ�งขึ 'น อาทิเช่น การดุ
อาอฺอิสติฟตาหฺ (ดอุาอฺเปิดเริ�มต้นละหมาด) ดอุาอฺอิสติอาซะฮฺ (ดอุาอฺขอความคุ้มครองจากชยัฏอน) ซึ�งมีหลายบท 
สามารถเลือกทอ่งจําและนํามาอา่นในการละหมาดกิยามลุลยัลฺได้  
 

การยกมือในกุนูต 

 ไมมี่ตวับทจากทา่นนบี  เกี�ยวกบัเรื�องการยกมือในกนุตูเฉพาะ มีว่าท่านนบี  ขอดอุาอฺแน่นอน แตไ่ม่มี
ตวับทว่ายกมือหรือไม่ ส่วนจากซอฮาบะฮฺและตาบิอีนบางท่านมีว่ายกมือ ทรรศนะอลุะมาอฺจึงบอกว่าปฏิบตัิได้ทั 'ง
ยกมือและไม่ยก ถ้าอิมามยกมือมะมูมก็สมควรยก ถ้าอิมามไม่ยกมือมะมูมก็ไม่สมควรยก ตามทรรศนะของอุ
ละมาอฺบางทา่น สว่นทรรศนะของผมแล้วแตค่วามเหมาะสม แม้วา่อิมามจะยกหรือไมก็่ตาม 

 ในขณะที�อิมามยืนละหมาดและอา่นยาว เราควรพยายามจบัคําศพัท์ที�พอรู้และใคร่ครวญเรื�องราวเกี�ยวกบั
คําศพัท์นั 'น เชน่ อิบรอฮีม อลัลอฮฺ  ทรงกล่าวถึงเรื�องราวของท่านนบีอิบรอฮีม A-�� ���@ เพื�อดงึคชุวัอฺให้อยู่กบัอลักุ
รอาน ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของอลักุรอาน ก็ให้ตระหนกัว่าที�เรากําลงัได้ยินคือพระดํารัสของอลัลอฮฺ  โดย
อาจเตรียมตวัศกึษาความหมายอลักรุอานลว่งหน้าในสว่นที�อิมามจะอา่น 

                                            
25 สว่นวรรค   �7}���:�� �� �J���~��&��  � สายรายงานฎออีฟ (ออ่น) 


