การละหมาดตะรอวิหฺ
เรียบเรียงจากการบรรยาของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ความประเสริฐ
การละหมาดกลางคืนเป็ นอิบาดะฮฺทีเป็ นเอกลักษณ์ของประชาชาติอิสลาม มุสลิมคือผู้ทีฟืน' ฟูช่วงกลางคืน
ด้ วยการอิบาดะฮฺตอ่ อัลลอฮฺ ไม่เหมือนคนอืนทีมกั ใช้ ชว่ งกลางคืนเพือความสนุกสนานหรื อนอนหลับ
อัลลอฮฺ ทรงทําให้ กลางคืนเป็ นเสมือนเครื องอาภรณ์และเป็ นเวลาส่วนตัว ดังทีพระองค์ตรัสว่า
       
“และเราได้ ทาํ ให้ กลางคืนเสมือนเครื&องปกปิ ดร่ างกาย” (อันนะบะอฺ 78/10)
...                  
“พระองค์ คือผู้ทรงประทานกลางคืนให้ แก่ พวกท่ าน เพื&อพวกท่ านจะได้ พักผ่ อน ...” (ยูนุส 10/67)
อัลกุรอานได้ เรี ยกร้ องให้ บรรดาผู้ศรัทธาฟื น' ฟูช่วงเวลากลางคืนบางส่วนด้ วยการลุกขึ 'นละหมาด อัลลอฮฺ
สัง ท่านนบี ตังแต่
' ได้ รับวะฮียฺชว่ งแรก ๆ ให้ ลกุ ขึ 'นละหมาดกลางคืนทังคื
' นหรื อส่วนหนึง
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“โอ้ ผ้ ูคลุมกายเอ๋ ย จงยืนขึน: (ละหมาด) เวลากลางคืน เว้ นแต่ เพียงเล็กน้ อย” (อัลมุซซัมมิล 73/1-2)
และเป็ นเอกลักษณ์ของผู้ศรัทธาทีจะเข้ าสวรรค์ในวันกิยามะฮฺ
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“พวกเขาเคยหลับนอนแต่ เพียงส่ วนน้ อยของเวลากลางคืน
และในยามรุ่งสางพวกเขาขออภัยโทษ (ต่ ออัลลอฮฺ )”1 (อัซซาริยาต 51/17-18)
ซอฮาบะฮฺบอกว่าท่านนบี ไม่ชอบการพูดคุยหลังอิชาอฺ แต่มีรายงานว่าท่านนบี เคยนัง คุยกับท่านอ
บูบกั ร อัศศิดดีก ถึงเรื องราวของประชาชนหลังละหมาดอิชาอฺ อุละมาอฺจึงตีความว่าท่านนบี ไม่ชอบให้ พดู คุย
เรื องไร้ สาระหลังละหมาดอิชาอฺ แต่สามารถพูดคุยประเด็นทีมีสาระและความจําเป็ นได้ เพือให้ เวลากลางคืนผ่าน
ไปตามเจตนารมณ์ของอัลอิสลามเท่าทีกระทําได้
ในเดือนรอมฎอน บรรดาอัสสะละฟุศซอลิหฺและนักวิชาการจะหยุดสอนวิชาอืนนอกจากอัลกุรอาน เพือ
รักษาให้ กิจการในเดือนรอมฎอนมุง่ สูเ่ รื องอิบาดะฮฺเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี ' ท่านนบี ยังให้ ความสําคัญกับบางคืนในเดือนรอมฎอนเป็ นพิเศษ ดังทีท่านกล่าวว่า “และ
ผู้ใดยืนละหมาดในคืนอัลกอดรฺ อัลลอฮฺ จะให้ อภัยโทษต่ อความผิดที&ทาํ ในอดีต” 2 เมือท่านนบี ยํ 'า
เช่นนี ' เราจึงต้ องเข้ าใจว่าการศึกษาเรื องการละหมาดกิยามุลลัยลฺในเดือนรอมฎอนนันไม่
' ด้อยไปกว่าการศึกษาวิธี
ถือศีลอดหรื อวิธีการละหมาด
ความเป็ นมา
1

ช่วงท้ายของกลางคืน (อัสฮาร) มีซุนนะฮฺในการกล่าวอิสติฆฟาร ซึ#งเป็ นสัญลักษณ์ของชาวสวรรค์ และเป็ นช่วงเวลาดุอาอฺมสุ ตะญาบ (ดุอาอฺถูก
ตอบรับ)
2
แสดงถึงความพิเศษอีกระดับหนึ#งของคืนอัลกอดรฺ
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คําว่า “ตะรอวิหฺ ” ซึง หมายถึ ง การละหมาดกิ ย ามุล ลัยลฺ ในเดื อนรอมฎอน มาจากการพักระหว่า งยื น
ละหมาด 4 ร็ อกอัต ซึงเรี ยกว่า “ตัรวี ฮะหฺ” ในสมัยท่านนบี ส่วนมาก (รวมทัง' เยาวชน) จะใช้ ไม้ เท้ าพยุงยื น
ละหมาด เพือรักษาผลบุญทีมากกว่าการนัง ละหมาดซึง ได้ เพียงครึงหนึง
หะดีษของท่านนบี บังคับให้ ละหมาดฟั รฎทีู มสั ญิด ใครมีความสามารถต้ องไป ถ้ าไม่ไปอาจถูกสงสัย
ว่าเป็ นมุนาฟิ ก และถึงขัน' ทีท่านนบี ขู่จะเผาบ้ านคนทีไม่ไปละหมาดมัสญิ ด แต่สําหรับละหมาดซุนนะฮฺทุก
ประเภท ท่านนบี ส่งเสริ มให้ ละหมาดทีบ้าน ส่วนมากท่านนบี จะละหมาดซุนนะฮฺทีบ้าน ดังทีท่านได้ พูด
ชัดเจนว่า “การที&คนหนึ&งคนใดละหมาดที&บ้าน ดีกว่ าการละหมาดที&มัสญิด ยกเว้ นฟั รฎู”
อุละมาอฺได้ ยกเว้ นละหมาดบางประเภททีเป็ นซุนนะฮฺมอุ กั กะดะฮฺหรื อฟั รฎกิู ฟายะฮฺทีสมควรละหมาด เช่น
ละหมาดกูซูฟ (สุริยคราสหรื อจันทรคราส) ละหมาดญะนาซะฮฺ (ถ้ าจะละหมาดทีมสั ญิด)3
ในรอมฎอนปี ช่วงท้ ายชีวิตของท่านนบี ท่านได้ ถือศีลอดและละหมาดกิยามุลลัยลฺทีบ้าน ซอฮาบะฮฺได้
รายงานว่าท่านนบี ส่งเสริม เรี ยกร้ อง และกระตุ้นให้ พวกเราละหมาดกิยามุลลัยลฺทีบ้านโดยไม่บงั คับ บรรดาซอ
ฮาบะฮฺก็ละหมาดทีบ้าน และบางคนละหมาดทีมสั ญิดแต่ไม่ใช่ญะมาอะฮฺ จนครัง' หนึงทีท่านนบี ได้ ออกมา
ละหมาดทีมสั ญิด
มีหะดีษของอบูซรั บันทึกโดยอิมามอบูดาวูด “เราได้ ถือศีลอดกับท่านนบี เดือนรอมฎอน จนถึงคืนที 24
(เหลืออีก 7 วัน) ท่านนบี นําละหมาดทีมสั ญิดช่วง 1 ใน 3 ของกลางคืน4 คืนที 25 ไม่ได้ ละหมาด ต่อมาคืนที 26
ท่านนบี นําละหมาดตะรอวิหฺจนผ่านไปครึงกลางคืน5 อบูซรั ได้ ขอร้ องให้ ทา่ นนบี ละหมาดจนถึงซุบฮฺ เพือจะ
ได้ ละหมาดทังคื
' น ท่านนบี จึงได้ ตอบว่า “แท้ จริ ง เมือคนหนึงคนใดละหมาดพร้ อมอิมามจนสําเร็ จ จะถูกบันทึก
เสมื อนละหมาดตลอดคืน”6 ต่อมาคืนที 27 ไม่ไ ด้ ล ะหมาด คืนที 28 ท่านนบี เชิญชวนครอบครั วและผู้คน
ละหมาดตะรอวิหฺ ท่านได้ นําละหมาดจนกระทัง เรากลัวว่าจะไม่ทนั รับประทานอาหารสะฮูร และคืนทีเหลือท่านนบี
ไม่ได้ ละหมาดกับเรา”
สาเหตุทีท่านนบี ไม่นําละหมาดญะมาอะฮฺทีมัสญิ ดเป็ นประจํา ท่านหญิ งอาอิชะฮฺ @ ? =>7 ได้ ให้
เหตุผลไว้ มีปีหนึง ท่านนบี ละหมาดคืนหนึงแล้ วเว้ น ซอฮาบะฮฺมาเรี ยกให้ ท่านนบี ออกมานําละหมาด แต่
ท่านไม่ออก ตอนเช้ า ท่านนบี ได้ บอกว่า “ฉันเห็นคนเต็มมัสญิดรอฉันนําละหมาด แต่ฉันตังใจไม่
'
ออกไปนํา
ละหมาด เพราะเกรงว่าจะถูกบัญญัตใิ ห้ การละหมาดตะรอวิหฺเป็ นวาญิบ และพวกท่านคงไม่ไหว”
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ตามซุนนะฮฺท่านนบี ละหมาดญะนาซะฮฺทม#ี ศุ ็อลลา ท่านนบี เคยละหมาดญะนาซะฮฺทม#ี สั ญิดเพียงครัง3 เดียวเพือ# บอกว่าละหมาดได้
กลางคืนนับตัง3 แต่มฆั ริบถึงซุบฮฺ สมมติซุบฮฺตหี า้ และมัฆริบหกโมง รวม 11 ชัว# โมง ดังนัน3 1 ใน 3 จึงประมาณ 3 ชัว# โมง 40 นาที นี#คือเวลาที#
ท่านนบี ละหมาดกลางคืน
ในสมัยก่อนไม่มนี าฬกิ า ใช้นบั เวลาด้วยการกะ เช่น ช่วงรีดนมแพะหนึ#งถ้วย ช่วงตัดต้นไม้หนึ#งต้น แต่เมือ# รับอิสลามแล้วการกะเวลาจึง
เปลีย# นไป เช่น ช่วงเวลาระหว่างกินสะฮูรกับซุบฮฺประมาณอ่านอัลกุรอาน 50 อายะฮฺ เห็นได้ว่าบรรดาซอฮาบะฮฺได้บูรณะเวลาของพวกเขาด้วยการซิ
กรุลลอฮฺ เพราะใช้การอ่านอัลกุรอานเป็ นมาตรฐานในการกะเวลา
5
ประมาณ 5 ชัวโมง
# 30 นาที
6
นี#แสดงถึงความประเสริฐของการละหมาดตะรอวิหฺกบั ญะมาอะฮฺทม#ี สั ญิด ถึงแม้ไม่ได้ละหมาดตลอดคืน แต่ถอื ว่าสมบูรณ์ในการบันทึก
4

2

แสดงว่าตลอดชีวิตท่านนบี ไม่มีการละหมาดตะรอวิหฺทีมสั ญิดเป็ นประจํา มีเพียงบางครัง' บางคราว แต่
เมือท่านนบี เสียชีวิตแล้ ว จึงไม่มีโอกาสบัญญัตใิ ห้ การละหมาดนี 'เป็ นวาญิบ
สมัยท่านอบูบกั รไม่มีการเปลียนแปลง คือใครอยากละหมาดทีบ้านก็ทํา ใครจะละหมาดทีมสั ญิดก็ได้ แต่
ไม่เป็ นญะมาอะฮฺเดียว ละหมาดคนเดียวบ้ างหรื อเป็ นกลุ่มบ้ าง หรื อมีอิมามนําละหมาดให้ เป็ นบางครัง' ช่วงแรก
ของคิลาฟะฮฺอุมัรก็เช่นเดียวกัน จนครัง' หนึงท่านอุมัรเข้ ามัสญิ ดเห็นคนละหมาดตะรอวิหฺกันหลายกลุ่ม แล้ วมี
ความคิดว่าถ้ ารวมกันน่าจะดีกว่า จึงแต่งตังให้
' อบุ ยั อิบนิ กะอฺบ เป็ นอิมามประจํามัสญิดสําหรับผู้ชาย และแต่งตัง'
ตะมีม อัดดารี ยฺ ให้ เป็ นอิมามสําหรับผู้หญิง นัน คือในสมัยท่านอุมรั เริมรวมเหลือ 2 ญะมาอะฮฺ เป็ นหลักฐานว่าจัดอิ
มามให้ เฉพาะสําหรับผู้หญิง
การละหมาดตะรอวิหฺทีบ้านสามารถทําได้ 7 เพราะสมัยท่านนบี และสมัยท่านอบูบกั รก็ทํา และหาก
ทีมสั ญิดไม่จดั อิมามนําละหมาด ก็สามารถตังญะมาอะฮฺ
'
หลายกลุ่มทีมสั ญิดได้ แต่อลุ ะมาอฺบอกว่าอย่าให้ รบกวน
กัน เพราะเคยปรากฏในสมัยท่านนบี มีการอ่านอัลกุรอานกวนกันในมัสญิด ท่านนบี บอกว่า “พวกท่านอย่า
อ่านอัลกุรอานเสียงดังซึงกันและกัน (อย่ากวนกันด้ วยอัลกุรอาน)” เราต้ องการความสงบในการอ่านอัลกุรอาน จะ
อ่านเพือรบกวนคนอืนไม่ได้ หากอยูก่ นั หลายคนก็อา่ นด้ วยเสียงพอให้ ตวั เองได้ ยิน
จํานวนร็อกอัต
เป็ นบทบัญญัติสําหรับกิยามุลลัยลฺทวั ไป (รวมทังตะรอวิ
'
หฺในเดือนรอมฎอน) ทีอุละมาอฺทงหมดบอกว่
ั'
า
ท่านนบี ไม่เคยละหมาดเกิน 11 ร็ อกอัต หะดีษจากท่านหญิ งอาอิชะฮฺ @ ? =>7 บันทึกโดยอิมามบุคอรี ยฺและ
มุส ลิม “ท่ า นนบี ไม่ เ คยละหมาดในเดือ นรอมฎอนและนอกเดือ นรอมฎอนมากกว่ า 11 ร็ อ กอั ต8
ท่ านนบี จะละหมาด 4 ร็อกอัต (ทีละ 2 ร็ อกอัต) ไม่ ต้องถามเลย ว่ าท่ านนบี ละหมาดยาวและสง่ า
งามอย่ างไร9 และละหมาดอีก 4 ร็อกอัต (ทีละ 2 ร็อกอัต) ท่ านอย่ าถามถึงความสวยงามและความยาวของ
มัน และต่ อมาละหมาดอีก 3 ร็อกอัต”
สําหรับรายงานทีว่าท่านนบี ไม่เคยละหมาดมากกว่า 13 ร็ อกอัต อุละมาอฺตีความ 2 ร็ อกอัตทีเกินมา
ทรรศนะหนึงบอกว่าเป็ นละหมาดซุนนะฮฺหลังอิชาอฺ ส่วนอีกทรรศนะหนึง บอกว่าเป็ น 2 ร็ อกอัตเฉพาะของกิยามุล
ลัยลฺทีทา่ นนบี จะละหมาดเร็วเพือเป็ นการเตรี ยมตัวทีจะละหมาดยาวนานต่อไป
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สําหรับเรื#องทีว# ่าแบบใดมีความประเสริฐมากกว่า จะกล่าวในเนื3อหาต่อ ๆ ไป
คุณค่าของหะดีษนี3อยู่ทผ#ี ูร้ ายงานหะดีษคือท่านหญิงอาอิชะฮฺ @ ? =>7 ซึ#งนิกะฮฺกบั ท่านนบี ตัง3 แต่ก่อนอพยพ (อยู่ทม#ี กั กะฮฺ) และเข้าอยู่
บ้านเดียวกันเมือ# อพยพมาอยู่ทม#ี ะดีนะฮฺ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ @ ? =>7 อยู่กบั ท่านนบี โดยตลอด และถือศีลอดด้วยกันตัง3 แต่ปีฮจิ ญเราะฮฺ
ศักราชที# 1-11 (ปี ทท#ี ่านนบีเสียชีวติ ) ในเดือนรอมฎอนส่วนมากท่านนบี ละหมาดทีบ# า้ น ดังนัน3 คนทีร# ูล้ กั ษณะการละหมาดของท่านนบี
มากทีส# ุดคือภรรยาของท่าน และท่านนบี ชอบอยู่บา้ นท่านหญิงอาอิชะฮฺ @ ? =>7 บางครัง3 ภรรยาคนอื#นสละสิทธิEให้ท่านนบี
ไปอยู่บา้ น
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ @ ? =>7 เพราะรูว้ ่าท่านนบี รักมากกว่า ปรับความหึงเพราะรักท่านนบี และอยากให้ท่านได้สง#ิ ทีร# กั มากทีส# ุด ดังนัน3
คนทีร# ูค้ วามลับของท่านนบี มากทีส# ุดคือ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ @ ? =>7 เป็ นทีย# อมรับในบรรดาภรรยานบี และซอฮาบะฮฺ
9
หมายถึงละหมาดยาวมากและสวยงามมาก
8

3

ท่านนบี เคยละหมาดตํากว่า 11 ร็ อกอัต มีรายงานของซอฮาบะฮฺและถ้ อยคําทีท่านนบี แนะนํา
ผู้อืนให้ ทําเช่นกัน หะดีษบันทึกโดยอิม ามอบูดาวูดและอิม ามอะหฺ มัด ท่านหญิ ง อาอิช ะฮฺ !@ ?! =>!7 ถูกถามว่า
“ท่านนบี ละหมาดกลางคืนพร้ อมด้ วยวิตรฺ กีร็อกอัต” ท่านหญิ ง ตอบว่า “บางครั :งท่ านนบี ละหมาด 4
ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต (2-1) บางครั ง: ละหมาด 6 ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต
(2-1) และบางครัง: ละหมาด 10 ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต (2-1) ท่ านนบี ไม่ เคยละหมาด
น้ อยกว่ า 7 ร็อกอัตและไม่ เคยละหมาดมากกว่ า 13 ร็อกอัต”
หะดีษบันทึกโดยอิมามเฏาะฮาวียฺ ท่านนบี บอกว่า “วิตรฺเป็ นสัจธรรม10 ใครอยากละหมาดกิยามุล
ลัยลฺพร้ อมวิตรฺ 5 ร็อกอัตก็ได้ หรือ 3 ร็อกอัตก็ได้ หรือ 1 ร็อกอัตก็ได้ ”
อุละมาอฺสรุปว่า การละหมาดกิยามุลลัยลฺสงู สุด 13 หรื อ 11 ร็อกอัต และตําสุด 1 ร็อกอัต11
ระยะเวลา
บางครัง' ท่านนบี ละหมาด 1 ใน 3 ของคืน บางครั ง' ครึ งคืน และบางครัง' ละหมาดทัง' คืน ไม่มี เวลา
ตายตัว (แต่สว่ นมากจะละหมาด 1 ใน 3 ของคืน แล้ วแต่ความเหมาะสม) บางครัง' หนึงร็ อกอัตเท่ากับซูเราะฮฺอลั มุซ
ซัมมิล (ประมาณ 20 อายะฮฺ) บางครัง' เท่ากับ 50 อายะฮฺ หะดีษท่านนบี กล่าวว่า
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“ผู้ใดตื&นละหมาดกลางคืนด้ วย 10 อายะฮฺ จะไม่ ถกู บันทึกว่ าเป็ นผู้หลงลืม (จากหลักการของอัลลอฮฺ
) และผู้ใดตื&นละหมาดกลางคืนด้ วย 100 อายะฮฺ จะถูกบันทึกว่ าเป็ นกอนิตีน (ยืนละหมาดนาน) และ
ผู้ใดละหมาดกลางคืนด้ วย 1,000 อายะฮฺ จะถูกบันทึกว่ าเป็ นมุกอนฏิรีน (ได้ รับผลบุญมหาศาล)”
คืนหนึง ท่านนบี ป่ วย แต่ได้ ละหมาดกิยามุลลัยลฺด้วยซูเราะฮฺอลั บะเกาะเราะฮฺ อาลิอิมรอน อันนิซาอฺ อัล
มาอิดะฮฺ อัลอันอาม อัลอะอฺรอฟ และอัตเตาบะฮฺ12 และมีเรื องของท่านฮุซยั ฟะฮฺ อิบนุ ยะมาน ทีขอค้ างกับท่านนบี
คืนหนึง และได้ ละหมาดกับท่านนบี อ่านอัลบะเกาะเราะฮฺ อันนิซาอฺ และอาลิอิมรอนช้ า ๆ ในร็อกอัตเดียว
ในสมัยท่านอุมรั ทีแต่งตังให้
' อุบยั อิบนิ กะอฺบ นําละหมาดทีมัสญิด อุบยั อ่านอายะฮฺนับหลักร้ อย จนคน
ทีมาละหมาดด้ วยใช้ ไม้ เท้ า และจะไม่กลับบ้ านจนกว่าใกล้ อะซานซุบฮฺ อุละมาอฺบอกว่าการนําละหมาดทีมสั ญิดสม
ควรดูว่าคนทัวไปสามารถละหมาดได้ ยาวนานแค่ไ หน แต่หากเป็ นมัสญิ ดหรื อมุศ็อลลาที คนละหมาดสมัครใจ
ละหมาดยาวมากก็สามารถทําได้
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หมายถึงเป็ นเรื#องทีม# คี วามสําคัญปฏิเสธไม่ได้ หรือเป็ นสิทธิของอัลลอฮฺ มัซฮับอบูฮานีฟะฮฺอา้ งหะดีษนี3ว่าวิตรฺเป็ นวาญิบ แต่อกี สามมัซฮับบอกว่า
เป็ นซุนนะฮฺ อุละมาอฺส่วนมากบอกว่า “ฮักกฺ” หมายถึงมีความสําคัญแต่ไม่ถงึ ขัน3 วาญิบ เพราะอัลกุรอานและหะดีษบอกชัดเจนว่าฟัรฎมีู 5 เวลา
11
ซอฮาบะฮฺทป#ี ฏิบตั วิ ติ รฺ 1 ร็อกอัตคือ มุอาวียะฮฺ อิบนุ อบูซุฟยาน เคยมีสงครามระหว่างมุอาวียะฮฺกบั อะลี มีคนเห็นมุอาวียะฮฺละหมาดกิยามุล
ลัยลฺ 1 ร็อกอัต จึงไปบอกอิบนิอบั บาสซึง# อยู่ฝ่ายอะลี เพราะหวังให้อบิ นิอบั บาสตําหนิมอุ าวียะฮฺ แต่อบิ นิอบั บาสบอกว่า “ปล่อยเขา เขามีความรู”้
12
ถือเป็ น 7 ซูเราะฮฺยาวทีส# ุดในอัลกุรอานทีถ# กู เรียงกัน เรียกว่า “อัซซับอุฏฏิวาน” รวมประมาณ 10 Iุซ

4

การละหมาดกิยามุลลัยลฺเริ มตังแต่
' เวลาหลังละหมาดอิชาอฺจนถึงเวลาอะซานซุบฮฺ การละหมาดก่อนอิชาอฺ
มีรูปแบบทีบางครัง' ซอฮาบะฮฺปฏิบตั ิ คือ การละหมาดระหว่างมัฆริ บและอิชาอฺทีละ 2 ร็ อกอัตเท่าทีทําได้ เรี ยกว่า
“อิหฺยาอุมาบัยนัลอิชาอัยนฺ” เป็ นซุนนะฮฺกลางคืนอีกอย่างหนึง ไม่ใช่กิยามุลลัยลฺ
หะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิม ท่านนบี กล่าวว่า “ใครที&กลัวจะไม่ ต& ืนช่ วงท้ ายของคืน ให้ ละหมาด
วิตรฺก่อนนอน และใครที&หวังว่ าจะตื&นละหมาดตอนดึก ให้ วิตรฺ ตอนดึก13 เพราะการละหมาดช่ วงสุดท้ าย
ของกลางคืน เป็ นการละหมาดที&มีผ้ ูเป็ นพยานให้ (หมายถึงอัลลอฮฺ 14 หรื อบรรดามลาอิกะฮฺ) และการ
ละหมาดกลางคืนนัน: ประเสริฐยิ&ง”
ส่วนใหญ่ทีมสั ญิดจัดละหมาดคือช่วงแรกของกลางคืน การละหมาดญะมาอะฮฺกบั อิมามมีความประเสริ ฐ
เสมือนละหมาดตลอดคืน แต่การละหมาดในช่วงสุดท้ ายทีบ้านก็มีความประเสริ ฐ ดังนันควรปฏิ
'
บตั แิ บบใด?
เชคอัลบานียฺบอกว่า “การละหมาดญะมาอะฮฺทีมสั ญิดมีความประเสริ ฐกว่า เพราะจะถูกบันทึกว่าละหมาด
ตลอดคืน (รวมถึงช่วงสุดท้ ายของคืนด้ วย) และนีคือการปฏิบตั ิของบรรดาซอฮาบะฮฺเช่นเดียวกัน” แต่เชคอัลบานียฺ
คลาดเคลือนนิดหน่อยในการตีความหะดีษทีว่า ในสมัยท่านอุมรั ได้ มีการแต่งตังอิ
' มามทีมสั ญิดนําละหมาดช่วงแรก
ของคืน ท่านอุมรั ออกมากับซอฮาบะฮฺท่านหนึงแล้ วบอกว่า “การละหมาดเช่นนีด' ี แต่การละหมาดช่วงทีพวกเขา
กลับบ้ านไปนอนพักผ่อนนัน' ดีกว่า คนส่วนมากละหมาดช่วงแรกของกลางคืน” เชคอัลบานียฺอ้างคําพูดทีว่า “คน
ส่วนมากละหมาดช่วงแรกของคืน” แต่ท่านอุมรั ไม่ได้ ละหมาดช่วงนัน' มีรายงานหะดีษหนึงว่า ท่านอุมรั ไม่ได้ ร่วม
ละหมาดกับอิมามทีมสั ญิด แต่ละหมาดทีบ้านช่วงสุดท้ ายของกลางคืน ดังนันจะฟั
'
นธงว่าการละหมาดช่วงแรกเป็ น
การปฏิบตั ขิ องซอฮาบะฮฺทงหมดไม่
ั'
ได้ ถึงแม้ ซอฮาบะฮฺส่วนมากปฏิบตั ิ แต่เมือเทียบแล้ วท่านอุมรั มีนํ 'าหนักมากกว่า
ซอฮาบะฮฺธรรมดา
อุล ะมาอฺ มี ทรรศนะที แ ตกต่า งกันเรื อ งละหมาดที มัส ญิ ดหรื อ ที บ้ านประเสริ ฐ กว่า ท่านนบี บอกว่า
ละหมาดซุนนะฮฺทีบ้านดีกว่าและละหมาดช่วงสุดท้ ายของกลางคืนดีกว่า แต่อีกหะดีษหนึงท่านนบี บอกว่าการ
ละหมาดกับอิมามทีมสั ญิดได้ ผลบุญเท่ากับการละหมาดตลอดคืน จึงมีทรรศนะทียึดหะดีษนี 'ว่าละหมาดทีมสั ญิด
ดีกว่า เพราะไม่มีอะไรสมบูรณ์กว่าการละหมาดตลอดคืน
ทรรศนะที 2 บอกว่าละหมาดทีบ้านดีกว่า โดยยึดตามหะดีษของท่านนบี ทีบอกว่าละหมาดซุนนะฮฺทุก
ประเภททีบ้านดีกว่า และละหมาดช่วงสุดท้ ายของคืนดีกว่า ส่วนการละหมาดทีมสั ญิดท่านนบี ไม่ได้ ใช้ คําว่า
“อัฟฎอลลฺ-ประเสริ ฐ” เพียงแต่บอกว่าได้ รับผลบุญเท่าการละหมาดตลอดคืน
ทรรศนะที 3 คือทรรศนะของอุละมาอฺทีได้ ให้ แง่คิดว่า หากรู้ว่าการละหมาดทีบ้านช่วงสุดท้ ายของคืนมีคชุ อู ฺ
มากกว่าและยาวกว่าทีมสั ญิด นัน ดีกว่าและได้ ผลบุญมากกว่า แต่ถ้ารู้ ว่าละหมาดทีมสั ญิดยาวกว่านัน ย่อมดีกว่า
เพราะความประเสริ ฐไม่ใช่ในด้ านเวลาอย่างเดียว แต่รวมถึงจํานวนและความสมบูรณ์ด้วย
13

คนทีม# นใจว่
ั # าจะตืน# ก็ให้วติ รฺช่วงท้ายดีกว่า แต่ถา้ ไม่มนใจให้
ั # วติ รฺไว้ก่อน และถ้าตืน# ก็ละหมาดทีละสองร็อกอัต (โดยไม่ตอ้ งวิตรฺอกี )
มีหะดีษรายงานจากบุคอรียฺ มุสลิม และท่านอืน# ๆ ท่านนบี กล่าวว่า “ช่วง 1 ใน 3 ส่วนสุดท้ายของกลางคืน อัลลอฮฺ จะเสด็จลงมายัง
ชัน3 ฟ้ าสุดท้ายของโลกนี3 และกล่าวว่าใครทีเ# ตาบัตพระองค์จะรับ ใครขออภัยโทษจะอภัยโทษให้ และใครวิงวอนดุอาอฺขา้ จะตอบรับ”
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การละหมาดตามอิ ม ามที บ ะแลหรื อ มุศ็อ ลลาก็ ถื อ ว่ า เป็ นมัส ญิ ด แต่มี คิ ล าฟว่า มัส ญิ ด บ้ า น 15 ถื อ ว่ า
เป็ นมัสญิดหรื อไม่ เพราะมีหะดีษบางบทเรี ยกว่าเป็ นมัสญิด ดังทีซอฮาบะฮฺท่านหนึงกล่าวว่า “ท่านนบี สัง ให้
กําหนดมัสญิดทีบ้านของเราและรักษาความสะอาดด้ วย” และเป็ นทีปฏิบตั ิของบรรดาซอฮาบะฮฺว่าในหมู่บ้านจะ
มีมสั ญิดหรื อมุศ็อลลา บางบ้ านมีห้องเฉพาะสําหรับละหมาด ถึงแม้ จะเรี ยกว่ามัสญิด อุละมาอฺบางท่านบอกว่าไม่
ได้ ผลบุญเหมือนมัสญิ ด ถ้ าเรี ยกว่ามัสญิ ดและมีญะมาอะฮฺก็ได้ ผลบุญ เพราะท่านนบี เรี ยกว่ามัสญิ ด แต่ที
เรี ยกว่ามัสญิดสมบูรณ์คือ เป็ นทีวะกัฟของมัสญิด ไม่ได้ อยูอ่ าศัยเป็ นบ้ าน
รูปแบบ
รู ปแบบที 1 ละหมาด 13 ร็ อกอัต คือ ละหมาด 2 ร็ อกอัตแรกเร็ วหน่อย16 2 ร็ อกอัตต่อมายาว 2 ร็ อกอัต
ต่อมาสันลง
' แล้ วพัก ต่อมาละหมาด 2 ร็ อกอัตสันกว่
' า 4 ร็ อกอัตทีผ่านไป และอีก 2 ร็ อกอัตสันลง
' แล้ วพัก ต่อมา
ละหมาด 2 ร็อกอัตทีสนกว่
ั ' าทีผา่ นไปทังหมด
'
และวิตรฺ 1 ร็อกอัต
รูปแบบที 2 ละหมาด 13 ร็ อกอัต คือ ละหมาด 8 ร็ อกอัตทีละสอง (ให้ สลามทุก 2 ร็ อกอัต) และละหมาด 5
ร็อกอัตเป็ นวิตรฺ รวดเดียว อุละมาอฺสว่ นมากให้ นํ 'าหนักว่าตะชะฮุดครัง' เดียวในละหมาดวิตรฺ 5 ร็อกอัต
รูปแบบที 3 ละหมาด 11 ร็ อกอัต เหมือนรูปแบบที 1 แต่ไม่มี 2 ร็ อกอัตเร็ วตอนแรก คือ 2 ร็ อกอัต 2 ร็ อกอัต
แล้ วพัก 2 ร็อกอัต 2 ร็อกอัต แล้ วพัก ต่อมา 2 ร็อกอัต และ 1 ร็อกอัต
รูปแบบที 4 ละหมาด 11 ร็ อกอัต คือ ละหมาด 4 ร็ อกอัตรวดเดียว (สลามครัง' เดียว ตะชะฮุดเดียว)17 อีก 4
ร็อกอัตรวดเดียว และ 3 ร็อกอัตรวดเดียว
รูปแบบที 5 ละหมาด 11 ร็ อกอัต คือ ละหมาด 8 ร็ อกอัตรวดเดียว นัง ตะชะฮุดและซอละวาตในร็ อกอัตที 8
แล้ วลุกขึ 'น (ไม่ให้ สลาม) ละหมาดวิตรฺ 1 ร็อกอัต ให้ สลาม แล้ วนัง ละหมาดอีก 2 ร็อกอัต18
รูปแบบที 6 ละหมาด 9 ร็ อกอัต คือ ละหมาด 6 ร็ อกอัตรวดเดียว นัง ตะชะฮุดและซอละวาตในร็ อกอัตที 6
แล้ วลุกขึ 'น (ไม่ให้ สลาม) ละหมาดวิตรฺ 1 ร็อกอัต ให้ สลาม แล้ วนัง ละหมาดอีก 2 ร็อกอัต
เชคอัลบานียฺบอกว่า สามารถเพิมเติมบางรูปแบบทีบรรจุในรูปแบบนัน' ๆ อาทิเช่น ลดจํานวนร็ อกอัตจาก
รู ปแบบดัง กล่า ว เช่น จากรู ปแบบที 1 สามารถลดจํ านวนเหลื อ 7 ร็ อกอัตได้ (2-2-2-1) หรื อจากรู ปแบบที 6

15

คือการตัง3 ห้องหนึ#งเป็ นบะแลหรือมุศ็อลลา เนื#องจากไม่สามารถสร้างมัสญิดหลังใหญ่ได้

16

เชคอัลบานียบฺ อกว่า 2 ร็อกอัตนี3คอื ซุนนะฮฺหลังอิชาอฺ หรือนับเป็ น 2 ร็อกอัตเริ#มกิยามุลลัยลฺ
17
เชคอัลบานียบฺ อกว่า ไม่มคี าํ ตอบทีช# ดั เจนในซุนนะฮฺว่าท่านนบี ละหมาด 4 ร็อกอัตรวดเดียวหรือมีตะชะฮุดด้วย แต่ทแ#ี น่นอนว่าถ้าละหมาด
วิตรฺ 3 ร็อกอัตรวดเดียวไม่ให้ตะชะฮุดร็อกอัตทีส# อง เพราะมีหะดีษชัดเจนท่านนบี บอกว่า “อย่าละหมาดวิตรฺเหมือนมัฆริบ” นี#จงึ เป็ นทรรศนะ
ของอุละมาอฺกลุม่ หนึ#งว่า การละหมาดซุนนะฮฺ 4 ร็อกอัตก็ให้นงั # ตะชะฮุดครัง3 เดียว เพราะถ้านัง# ตะชะฮุด 2 ครัง3 จะเป็ นการเลียนแบบฟัรฎู
18
นี#เป็ นลักษณะทีท# ่านนบี ละหมาดกิยามุลลัยลฺทบ#ี า้ น ไม่มหี ลักฐานว่าท่านใช้ละหมาดตะรอวิหฺ น่าจะไม่เคยทําเป็ นญะมาอะฮฺ ถ้าจะนํารูปแบบ
นี3มาละหมาดเป็ นญะมาอะฮฺก็ทาํ ได้ แต่มคี ลิ าฟว่าถ้าอิมามนัง# ละหมาดแล้วมะมูมต้องนัง# หรือไม่ บางท่านบอกว่าต้องนัง# บางท่านบอกว่ายืนก็ได้
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สามารถลดจํานวนเหลือ 7 ร็ อกอัตได้ (4-1-2) เพราะท่านนบี กล่าวว่า “ใครจะละหมาด (รวมวิตรฺ ) 5 ร็ อกอัตก็
ได้ ใครจะละหมาด 3 ร็อกอัตก็ได้ หรื อจะละหมาดเพียง 1 ร็อกอัตก็ได้ เช่นเดียวกัน”
สําหรับการอ่านในวิตรฺ ร็ อกอัตแรกท่านนบี อ่านซูเราะฮฺอลั อะอฺลา ร็ อกอัตที 2 อ่านซูเราะฮฺอลั กาฟิ รู น
และร็ อกอัตที 3 อ่านซูเราะฮฺอลั อิคลาศ บางครัง' เพิมซูเราะฮฺอัลฟะลักและซูเราะฮฺอนั นาสด้ วย ในการบันทึกของ
ท่านอิมามนะซาอียฺ อะหฺมดั อิสนาดซอฮีหฺ ครัง' หนึงท่านนบี อ่านในวิตรฺ ร็อกอัตสุดท้ ายด้ วย 100 อายะฮฺจากซู
เราะฮฺอนั นิซาอฺ แสดงว่าการอ่านซูเราะฮฺอลั อิคลาศในร็อกอัตสุดท้ ายวิตรฺ ไม่ใช่วาญิบ
การละหมาด 20 ร็ อกอัตไม่ใช่บิดอะฮฺ เพราะมีรายงานชัดเจนว่าท่านอุมัรแต่งตังอิ
' มามนําละหมาด 20
ร็อกอัต ไม่มีรายงานว่าท่านนบี ทํา แต่ชดั เจนว่าซอฮาบะฮฺทํา และท่านนบี อนุโลมตามหะดีษบันทึกโดยบุคอ
รี ยฺและมุสลิม ท่านนบี กล่าวว่า “การละหมาดกลางคืนทีละสอง ๆ” ไม่ได้ จํากัดจํานวน อัลกุรอานได้ เปิ ดกว้ าง
ว่าการละหมาดกลางคืน ครึงคืนก็ได้ ตลอดคืนก็ได้ จึงมีโอกาสมากกว่า 11 ร็ อกอัตได้ ซอฮาบะฮฺเข้ าใจเจตนารมณ์
ของท่านนบี และปฏิบตั ิเช่นนัน' อุละมาอฺบอกว่าซอฮาบะฮฺเลือกปฏิบตั ิความประเสริ ฐของการละหมาดด้ วยการ
เลือกระหว่างจํานวนกับความยาวของการละหมาด ถ้ าจะละหมาดยาวก็ลดจํานวน แต่ถ้าละหมาดสันก็
' เพิมจํานวน
ถ้ าละหมาดทีมสั ญิดไม่จบแล้ วไปวิตรฺ ทีบ้านก็ไม่ได้ ผลบุญทีท่านนบี บอกว่า “การละหมาดกับอิมามจนจบ
เหมือนละหมาดตลอดคืน”
ถ้ าทีมสั ญิดละหมาดเร็วมากไม่ควรร่วมด้ วย เพราะไม่ได้ ผลบุญ และอาจถึงขันละหมาดใช้
'
ไม่ได้ เพราะขาด
ความสงบซึง เป็ นรุก่นในการละหมาด
ละหมาดถืออัลกุรอานสามารถทําได้ ถ้ ามีความต้ องการ แต่ถ้าท่องจําแม่นแล้ วไม่ถือดีกว่า มีรายงานว่า
ทาสของท่านหญิงอาอิชะฮฺ @ ? =>7 เคยละหมาดโดยถืออัลกุรอาน ท่านหญิงอาอิชะฮฺ @ ? =>7 เห็นแล้ วไม่ได้ ตําหนิ
จึงถือว่าทําได้ แต่ไม่ถือว่าประเสริ ฐกว่า

--------------------------------------------------------------------------------
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กุนูต (ดุอาอฺ) ในละหมาดวิตรฺ
ตําแหน่งของดุอาอฺกนุ ตู มี 2 ทรรศนะ ทรรศนะหนึงคือ หลังอ่านอัลกุรอานของร็ อกอัตสุดท้ ายก่อนรุกวั อฺ ซึง
เป็ นรายงานหลายหะดีษของท่านนบี ทีได้ สอนซอฮาบะฮฺ แต่มีอีกทรรศนะหนึง ซึง อ้ างหะดีษทีท่านนบี ได้ สอน
ซอฮาบะฮฺให้ กนุ ตู หลังเงยขึ 'นจากรุกวั อฺ สรุปว่ามีทงั ' 2 แบบจากท่านนบี แต่การกุนตู ก่อนรุกวั อฺมีกระแสหะดีษมา
กกว่า หากต้ องการกุนตู ก่อนรุกัวอฺหรื อหลังรุกัวอฺแบบใดแบบหนึงตลอดไปก็ทําได้ เพราะต่างเป็ นรูปแบบทีท่านนบี
ปฏิบตั 19ิ
ก่อนละหมาดวิตรฺ ท่านนบี และซอฮาบะฮฺไม่ได้ ประกาศล่วงหน้ าว่าวันนีจ' ะกุนูตก่อนหรื อหลังรุ กัวอฺ
จําเป็ นทีมะมูมต้ องระวังว่าอิมามจะปฏิบตั อิ ย่างไร มีซุนนะฮฺของท่านนบี ทีเรามักละทิ 'งคือ มะมูมต้ องใจเย็นใน
การตามอิมาม ท่านนบี บอกว่า “มะมูมทีแข่งกับอิมาม อัลลอฮฺ จะเปลียนให้ ศีรษะเขาเหมือนลาในวันกิยา
มะฮฺ” ส่วนอิมามต้ องตักบีรอย่างสมดุล เพราะไม่ใช่ทกุ คนทีละหมาดแถวหลังและมองเห็นอิมาม ต้ องอาศัยการฟั ง
เสียง ท่านนบี กล่าวว่า “แท้ จริ งอิมามถูกแต่งตังเพื
' อปฏิบตั ิตาม เมืออิมามตักบีร ท่านจึงตาม” หมายถึงอิมาม
ตักบีรเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว มะมูมจึงตักบีรตาม (ติดต่อกัน)
อุละมาอฺมีทรรศนะทีแตกต่างกันเกียวกับการกุนตู ในวิตรฺ คําว่า “กุนูต” มี 2 ความหมายในภาษาอาหรับ
และหลักการศาสนา ความหมายหนึง “กุนตู ” แปลว่า ดุอาอฺ ส่วนอีกความหมายคือ ยืนละหมาดนาน ดังทีอลั ลอฮฺ
ตรัสว่า
   * …
H
 0* Z $
 
“... และจงยืนละหมาดเพื&ออัลลอฮฺโดยนอบน้ อม” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 2/238)
และในหะดีษของท่านนบี

(หน้ า 4) “ผู้ใดตืนละหมาดกลางคืนด้ วย 100 อายะฮฺ จะถูกบันทึกว่าเป็ นกอนิ

ตีน”
สําหรับในการละหมาดมีกุนตู ทัง' 2 ความหมาย ดังนันเราต้
'
องทําความเข้ าใจว่าเมือไรจะใช้ ความหมายใด
เพราะมีอลุ ะมาอฺบางท่านเข้ าใจคลาดเคลือนในเรื องนี ' มีรายงานหะดีษจากท่านอนัส อิบนุ มาลิก ว่า ท่านนบี ได้
กุนตู ในละหมาดซุบฮฺตลอดชีวิต มีเพียงอิมามชาฟิ อียฺท่านเดียวทีเข้ าใจว่าท่านนบี ยกมือขอดุอาอฺกนุ ตู หลังรุกวั อฺ
ในร็อกอัตทีสองของละหมาดซุบฮฺ โดยตีความคําว่า “กุนตู ” ในหะดีษนี 'เปรี ยบเทียบกับการขอดุอาอฺหลังรุกวั อฺในวิตรฺ
เป็ นความเข้ าใจทีคลาดเคลือน ในตัวบทหะดีษไม่มีคําว่า “ดุอาอฺ” มีเพียงคําว่า “กุนตู ” เท่านัน'
อุละมาอฺส่วนมากมีความเห็นว่า “กุนูต” ในหะดีษนีไ' ม่ใช่ดุอาอฺ แต่หมายถึง “การละหมาดยาวนาน” ใน
เวลาซุบฮฺทีท่านนบี ไม่เคยละทิ 'ง ซึงเป็ นข้ อเท็จจริ งทีสอดคล้ องกับหะดีษอืน ๆ และอัลกุรอานทีอลั ลอฮฺ ทรง
กล่าวถึงความสําคัญของการละหมาดซุบฮฺวา่
 ]  [-V   *"
 & B  \
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มัซฮับหะนะฟี ยกฺ นุ ู ตก่อนรุกวั อฺเสมอ ส่วนมัซฮับชาฟิ อยี กฺ นุ ู ตหลังรุกวั อฺเสมอ และต่างก็ว่าคนทีท# าํ ไม่ตรงกับมัซฮับของตนเอง เรื#องนี3เกิดจากการ
ไม่ศึกษาซุนนะฮฺของท่านนบี ให้รอบคอบ

8

ความว่า “จงดํารงการละหมาดตัง: แต่ ตะวันคล้ อยจนพลบคํ&า (ทุกเวลา) และการละหมาดซุบฮฺ ซึ&งมีการ
อ่ านอัลกุรอาน แท้ จริงการอ่ านอัลกุรอานในละหมาดซุบฮฺจะมีสักขีพยาน”20 (อัลอิสรออฺ 17/78)
ท่านนบี เคยอ่าน ซูเราะฮฺอนั นะหฺลิ อัลอิสรออฺ อัลอะอฺรอฟ และอันนิซาอฺในร็อกอัตเดียวของละหมาดซุบ
ฮฺ นอกจากนี ' ลูกชายของซอฮาบะฮฺท่านหนึงจะขอดุอาอฺในร็ อกอัตทีสองของละหมาดซุบฮฺ ซอฮาบะฮฺท่านนัน' จึง
บอกว่า “ลูกเอ๋ย นีมนั บิดอะฮฺ” อุละมาอฺยืนยันกับทรรศนะของซอฮาบะฮฺทา่ นนี '
ต้ องตังข้
' อสังเกตว่าท่านอนัส อิบนุมาลิก ผู้รายงานหะดีษข้ างต้ นเป็ นซอฮาบะฮฺรุ่นเด็ก21 ซึงไม่มีซอฮาบะฮฺ
อาวุโสคนใดรายงานว่าท่านนบี ขอดุอาอฺกุนตู ในละหมาดซุบฮฺ เป็ นไปไม่ได้ ว่าอนัสจะรู้ มากกว่าซอฮาบะฮฺท่าน
อืน แสดงว่า “กุนตู ” ในหะดีษนี 'คือท่านนบี ละหมาดซุบฮฺยาว หรื อไม่ได้ ละหมาดสันอย่
' างสมําเสมอ หากมีความ
จําเป็ นต้ องละหมาดสันในบางครั
'
ง' สามารถทําได้
กุ นู ต วิ ก ฤต อุล ะมาอฺ ตัง' ชื อว่า “กุนูตุน นะวาซิล ” คื อ ปั ญ หาของประชาชาติอิ ส ลาม เมื อ พี น้อ งมุส ลิ ม
เดือดร้ อน ท่านนบี บัญญัติให้ อิมามรณรงค์ขอดุอาอฺในการละหมาดทุกวักตู (ถ้ าทําได้ ) หรื อเลือกบางวักตูก็ได้
โดยการกุนตู ก่อนหรื อหลังรุกวั อฺในร็อกอัตสุดท้ าย ขอดุอาอฺให้ อลั ลอฮฺชว่ ยเหลือพีน้องมุสลิมและลงโทษผู้อธรรม
กุนูตในวิตรฺ อุละมาอฺมีความขัดแย้ งว่าหะดีษต่อไปนี 'ซอฮีหฺหรื อไม่ นัน คือหะดีษของท่านหะซัน อิบนุ อะ
ลียฺ &@ ? =>7 บันทึกโดยอิมามนะซาอียฺ อบูดาวูด และติรมิซียฺ ว่า “ท่านนบี ได้ สอนฉันให้ กล่าวดุอาอฺกนุ ตู * และ
ซอละวาตนบี ”
* ดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺ
โอ้ อลั ลอฮฺ

ขอให้ ฉนั อยูใ่ นทางนํา กับบรรดาผู้ทีอยูใ่ นทางนํา

และขอให้ ฉนั มีความปลอดภัย กับบรรดาผู้ทีมีความปลอดภัย
และขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉัน กับหมูท่ ีพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขา
และขอพระองค์ทรงให้ ความจําเริญแก่ฉนั ในสิงทีทรงประทานแก่ฉนั
และขอพระองค์ทรงคุ้มครองฉันให้ พ้นจากความเลวร้ ายทีพระองค์กําหนด
ทรงไว้ แล้ ว
แท้ จริงพระองค์เท่านันที
' ทรงมีสิทธิกําหนดกฎสภาวะและตัดสินผู้อืน โดยไม่มี
ผู้ใดมีอํานาจกําหนดและตัดสินต่อพระองค์ทา่ น22
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20

หมายถึงให้อ่านอัลกุรอานอย่างยาวนาน
21
เมือ# ท่านนบี เสียชีวติ ท่านอนัสมีอายุเพียง 15 ปี
22
หมายถึง อัลลอฮฺ ทรงมีอํานาจในการกําหนดกฎสภาวะ และผู้อืนไม่สามารถกําหนดขอบเขตไม่ให้ พระองค์เข้ ามาได้ อํานาจ
ของพระองค์ไม่มขี ีดจํากัด นีคืออะกีดะฮฺของมุสลิม อัลลอฮฺ ทรงเป็ นผู้ตดั สินและกําหนดเพียงองค์เดียว ดังทีพระองค์ตรัสในอัล

9

และแท้ จริงไม่มีใครจะตําต้ อย หากเขาคือผู้ทีพระองค์สนับสนุนช่วยเหลือ
และไม่มีใครจะมีเกียรติสงู ส่ง หากพระองค์ถือว่าเขาเป็ นศัตรู23
มหาจําเริญแด่พระองค์ ผู้ทรงอภิบาลพวกเรา และพระองค์ทรงสูงส่ง
ไม่มีความปลอดภัยและทางรอดใด ๆ นอกจากไปสูพ่ ระองค์ทา่ นเท่านัน'
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อุละมาอฺสว่ นมากมีความเห็นว่าหะดีษนี 'อยู่ในระดับทีหะซัน (พอใช้ ได้ ) จึงมีทรรศนะว่าการกุนตู ในวิตรฺ เป็ น
ทีกระทําได้ ส่วนอีกกลุม่ หนึง ทีเห็นว่าหะดีษนี 'ไม่ซอฮีหฺ ถือว่าเรื องกุนตู ในวิตรฺ ไม่มีตวั บททีซอฮีหฺ จึงไม่ควรทํา แต่เป็ น
ทรรศนะทีอ่อน เพราะมีการรณรงค์กุนตู ในวิตรฺ จากซอฮาบะฮฺมากมาย เป็ นไปไม่ได้ ทีทรรศนะของซอฮาบะฮฺจะไม่
สอดคล้ องกับบทบัญญัตขิ องท่านนบี สรุปว่าทรรศนะทีมีนํ 'าหนักมากกว่าคือ ให้ กนุ ตู ในละหมาดวิตรฺ
แต่ก็มีความเห็นทีแตกต่างกันอีกว่า (1) ให้ กุนูตในวิตรฺ ตลอดปี เพราะไม่มีหลักฐานกํ าหนดว่าต้ องกุนูต
เฉพาะบางช่วงเวลา หรื อ (2) กุนูตตลอดเดือนรอมฎอน หรื อ (3) กุนูตเฉพาะ 15 คืนสุดท้ ายของรอมฎอน สรุ ป
ทรรศนะทีมีนํ 'าหนักคือ ให้ กนุ ตู (คนเดียว) ตลอดปี ได้
ส่วนการกุนตู เป็ นญะมาอะฮฺ มีหลักฐานจากท่านนบี เรื องกุนตู วิกฤต (ในละหมาดฟั รฎ)ู เป็ นญะมาอะฮฺ
ส่วนการกุนูตวิตรฺ เ ป็ นญะมาอะฮฺไม่มี หลักฐานจากท่านนบี แต่มีจากซอฮาบะฮฺ รายงานส่วนมากบอกว่าซอ
ฮาบะฮฺจะกุนตู ญะมาอะฮฺในวิตรฺ เฉพาะ 15 คืนสุดท้ าย สรุปทรรศนะทีมีนํ 'าหนักคือ กุนตู วิตรฺ เป็ นญะมาอะฮฺตงแต่
ั ' คืน
ที 15 ของเดือนรอมฎอน
สําหรับดุอาอฺกนุ ูตในวิตรฺ ตลอดปี คือบทกุนตู ของอัลหะซัน “อัลลอฮุมมะฮฺดินี...” (หน้ า 9) เป็ นทียอมรับใน
ทุกมัซฮับ และหะดีษของท่านอับดุรเราะหฺมาน อิบนุลกอรี ยฺ บอกว่า เมือกุนูตในละหมาดวิตรฺ บรรดาซอฮาบะฮฺจะ
สาปแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาใน 15 คืนสุดท้ ายของเดือนรอมฎอน โดยกล่าวว่า
โอ้ อลั ลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดต่อต้ านผู้ปฏิเสธศรัทธาซึง
ขัดขวางหนทางของพระองค์
ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตทีพระองค์ทรงส่งมา
ผู้ทีไม่ศรัทธาในคําสัญญามัน ของพระองค์ท่าน
โอ้ อลั ลอฮฺ

ขอให้ มีความขัดแย้ งระหว่างหมูพ่ วกเขา
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กุรอานว่า 3 O      ; ! &@ k O  + “พระองค์ จะไม่ ทรงถูกสอบถามในสิ&งที&พระองค์ ทรงปฏิบัติ แต่ พวกเขาต่ างหาก
ที&อัลลอฮฺย่อมมีสิทธิสอบสวน” (อัลอัมบิยาอฺ 21/23)
23
ไม่มีใครจะได้ รับชัยชนะ ถ้ าหากเป็ นศัตรูกบั อัลลอฮฺ
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และขอทรงโปรดให้ หวั ใจของพวกเขาเต็มไปด้ วยความหวาดกลัว
และขอพระองค์ทรงโปรดลงโทษพวกเขาสู่ความหายนะ

#̀ r ,

โอ้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่งสัจธรรม

ทรรศนะอุละมาอฺสว่ นมากบอกว่าหากต้ องการขอมากกว่า 2 บทข้ างต้ นก็ย่อมได้ แต่ถ้าเป็ นวิตรฺ ญะมาอะฮฺ
อิมามสมควรขอดุอาอฺกว้ าง ๆ ให้ แก่พีน้องมุสลิมทัว ไป เช่น พีน้องมุสลิมะฮฺ บรรดาเยาวชนมุสลิม เป็ นต้ น ไม่ใช่ขอดุ
อาอฺในเรื องส่วนตัว เช่น ครอบครัว เป็ นต้ น และบรรดาอุละมาอฺได้ ติงว่าอย่าขอดุอาอฺให้ นานเกินไป (ประมาณ 1020 นาทีเพียงพอ) เพือไม่ให้ ขดั กับซุนนะฮฺของท่านนบี และหลังจากขอดุอาอฺสามารถซอละวาตท่านนบี และ
ขออภัยโทษให้ แก่บรรดาผู้ศรัทธา
มีดอุ าอฺอีกบทหนึง ทีบรรดาซอฮาบะฮฺ เช่น ท่านอุมรั อิบนุลค็อฏฏ็อบ มักจะขอ
โอ้ อลั ลอฮฺ
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ต่อพระองค์เท่านันที
' เราเคารพสักการะ
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และต่อพระองค์เท่านันที
' เราได้ ละหมาดและสุTดู

] ; s j  0 i
 ,

และสูพ่ ระองค์เท่านันเรารี
' บเร่ง24
และเรามีความหวังต่อพระเมตตาของพระองค์ทา่ น โอ้ องค์พระผู้อภิบาลของเรา
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และเราเกรงกลัวต่อการลงโทษของพระองค์ทา่ นอย่างแท้ จริง
แท้ จริงการลงโทษของพระองค์ทา่ นต่อผู้ทีพระองค์ตอ่ ต้ านพวกเขา จะปรากฏอย่าง
แน่นอน
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ดุอาอฺกล่าวก่อนหรื อหลังให้ สลามในละหมาดวิตรฺ
โอ้ อลั ลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองด้ วยความโปรดปรานของพระองค์
ท่าน จากความโกรธกริว' ของพระองค์
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และด้ วยการประทานอภัยโทษของพระองค์ ให้ ฉนั ปลอดภัยจากการ
ลงโทษของพระองค์
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และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ทา่ น ให้ รอดพ้ นจากการลงโทษ
ซึง เป็ นคุณลักษณะของพระองค์

i
 $ i
 6 x @"

ฉันไม่อาจคํานวณนับการสดุดีตอ่ พระองค์ได้ ดังทีพระองค์ทรงสดุดี
พระองค์เอง
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รี บเร่งในการสวามิภกั ดิแU ละปฏิบตั ิตามคําบัญชาของพระองค์
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หลังจากให้ สลามละหมาดวิตรฺ ให้ กล่าวประโยคต่อไปนี ' 3 ครัง'
์ ดพระผูท
มหาบริสท
ุ ธิแ
 รงอํานาจผูท
 รงบริสท
ุ ธิย์ งิ่
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ในการรายงานของท่านอบูดาวูด บอกว่า ท่านนบี กล่าวด้ วยเสียงดังในครัง' ทีสาม25 แต่ไม่มีจากท่านนบี
หรื อซอฮาบะฮฺให้ กล่าวซิกรฺ นี 'โดยพร้ อมเพรี ยงกัน ทีถกู ต้ องคือต่างคนต่างกล่าว
บางครัง' เมือท่านนบี ละหมาดวิตรฺ เสร็ จแล้ ว ท่านจะละหมาดอีก 2 ร็ อกอัต และในสองร็ อกอัตให้ อ่านซู
เราะฮฺอซั ซัลซะละและอัลกาฟิ รู น มีหะดีษของท่านอิบนุคซุ ยั มะฮฺ ในหนังสืออัซซอฮีหฺ ท่านอิมามดาริ มียฺในหนังสือ
อัซซุนนั ท่านนบี ได้ กล่าวว่า “แท้ จริ งการเดินทางย่อมทําให้ อ่อนเพลียและไม่สะดวก (ในการละหมาด) ถ้ าหาก
พวกท่านละหมาดวิตรฺ แล้ วและสามารถละหมาดอีก 2 ร็ อกอัตก็ให้ ละหมาด แต่ถ้าหากตืนแล้ วไม่ได้ ละหมาด ก็ถูก
บันทึกว่าได้ ละหมาดเช่นเดียวกัน”
อุละมาอฺบางท่านบอกว่า การละหมาดสองร็ อกอัตนี 'สวนกับคําสัง ของท่านนบี ทีว่า “พวกท่านจงทําให้
การละหมาดสุดท้ ายของยามกลางคืนคือละหมาดวิตรฺ ” เชคอัลบานียฺบอกว่าคําสัง ทีให้ วิตรฺ เป็ นละหมาดสุดท้ ายนัน'
ไม่ใช่วาญิบ เป็ นมุสตะฮับ (ชอบให้ กระทํา) แต่หากเราอยากละหมาดหลังวิตรฺ อีกก็ทําได้ ไม่ถือว่าผิดซุนนะฮฺ เพราะ
มีแบบฉบับจากท่านนบี ที รองรับ เช่น ละหมาดตะรอวิหฺแ ละวิตรฺ กับอิมามที มัสญิ ดเสร็ จ แล้ ว หลัง จากนัน' ก็
ละหมาดอีกได้ เป็ นจํานวนคู่ร็อกอัต ดังกรณี ซอฮาบะฮฺทีขอคําแนะนําจากท่านนบี เกี ยวกับเรื องละหมาดวิตรฺ
ท่านนบี บอกว่า ถ้ ามันใจให้ ล ะหมาดตอนท้ าย ถ้ าไม่มันใจให้ ละหมาดวิตรฺ ก่อนนอน และถ้ าตืนก็ สามารถ
ละหมาดอีกได้
นอกจากนี ' เราควรศึกษาวิธีปฏิบตั ิในละหมาดเพือให้ การทําอิบาดะฮฺมีความสมบูรณ์ยิงขึ 'น อาทิเช่น การดุ
อาอฺอิสติฟตาหฺ (ดุอาอฺเปิ ดเริ มต้ นละหมาด) ดุอาอฺอิสติอาซะฮฺ (ดุอาอฺขอความคุ้มครองจากชัยฏอน) ซึงมีหลายบท
สามารถเลือกท่องจําและนํามาอ่านในการละหมาดกิยามุลลัยลฺได้
การยกมือในกุนูต
ไม่มีตวั บทจากท่านนบี เกียวกับเรื องการยกมือในกุนตู เฉพาะ มีว่าท่านนบี ขอดุอาอฺแน่นอน แต่ไม่มี
ตัวบทว่ายกมือหรื อไม่ ส่วนจากซอฮาบะฮฺและตาบิอีนบางท่านมีว่ายกมือ ทรรศนะอุละมาอฺจึงบอกว่าปฏิบตั ิได้ ทงั '
ยกมื อและไม่ยก ถ้ าอิมามยกมื อมะมูมก็ สมควรยก ถ้ าอิม ามไม่ยกมือมะมูม ก็ไม่สมควรยก ตามทรรศนะของอุ
ละมาอฺบางท่าน ส่วนทรรศนะของผมแล้ วแต่ความเหมาะสม แม้ วา่ อิมามจะยกหรื อไม่ก็ตาม
ในขณะทีอิมามยืนละหมาดและอ่านยาว เราควรพยายามจับคําศัพท์ทีพอรู้และใคร่ครวญเรื องราวเกียวกับ
คําศัพท์นนั ' เช่น อิบรอฮีม อัลลอฮฺ ทรงกล่าวถึงเรื องราวของท่านนบีอิบรอฮีม A-   @ เพือดึงคุชวั อฺให้ อยู่กบั อัลกุ
รอาน ถ้ าเราไม่เข้ าใจความหมายของอัลกุรอาน ก็ให้ ตระหนักว่าทีเรากําลังได้ ยินคือพระดํารัสของอัลลอฮฺ โดย
อาจเตรี ยมตัวศึกษาความหมายอัลกุรอานล่วงหน้ าในส่วนทีอิมามจะอ่าน
25

ส่วนวรรค }:  J  ~&  7 สายรายงานฎออีฟ (อ่อน)
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