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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 
 

หากตองการละหมาดตะฮัจุด 

ในชวงทายของคืนจะตองละหมาดวิติรฺพรอม

กับอิมามในละหมาดตะรอวีหฺหรือไม? 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พรอันประเสริฐและ

ความศานติจงมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม   และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของทาน  และขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใด

นอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว  โดยไมมีการต้ังภาคีใด  ๆ 

ตอพระองค  และขาพเจาขอปฏิญาณวามุหัมมัดคือบาวและศา

สนทูตของพระองค 

ถาม  ฉันเปนหญิงมุสลิมะฮฺคนหนึ่ง ท่ีพยายามหมั่น

รักษาละหมาดตะรอวีหฺ  ซึ่งโดยปกติแลวหากฉันไมไปละหมาด

ที่มัสญิด นองชายของฉันก็ไมไปดวยเชนกัน  แตเมื่อเราไปมัสญิด

เราก็จะละหมาดวิติรฺพรอมกับอิมาม  สวนตัวแลวฉันเคยชินใน

การต่ืนขึ้นมาในชวงทายของคํ่าคืนเพื่อละหมาดตะฮัจุดและ
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อานอัลกุรอาน  แตหากฉันละหมาดวิติรฺแลว  ฉันกลับไมสามารถ

ละหมาดตะฮัจุดไดอีก  ดังนั้นตัวเลือกใดคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ

ฉัน  ระหวางการละหมาดตะรอวีหฺที่มัสญิด  เพื่อวานองชายของ

ฉันก็จะไดละหมาดที่มัสญิด  หรืออยูที่บานเพื่อฉันจะไดละหมาด

ตะฮัจุดในชวงทายของคํ่าคืน   และระหวางสองตัวเลือกนี้การ

ปฏิบัติแบบใดจะไดรับผลบุญมากกวากัน? 

ตอบ  - อัลหัมดุลิลลาฮฺ - มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์

ของอัลลอฮ ฺ

การท่ีเธอไปยังมัสญิด  ไดละหมาดตะรอวีหฺพรอมกับอิ

มาม และไดพบปะกับพี่นองมุสลิมะฮฺของเธอดวยกัน  ทั้งหมดน้ีก็

ลวนเปนความดีงาม  และทางนําทั้งสิ้น  อัลหัมดุลิลลาฮฺ  และการ

ที่ เธอชวยนองชายของเธอในเรื่องความดี  ก็เปนความดีอีก

ประการหนึ่ง 

ทั้งหมดที่กลาวมานั้น   มิไดขัดแยงกับการที่ เธอจะ

ละหมาดตะฮัจุดในตอนทายของคืน โดยเธอสามารถที่จะรวม

ไวซึ่งความประเสริฐทั้งหมดที่กลาวมาได  ดวยการปฏิบัติอยาง

หน่ึงอยางใดจากสองรูปแบบนี้  
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หน่ึง ... ใหเธอละหมาดวิติรฺพรอมกับอิมาม  และหากเธอ

สะดวกที่จะลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจุดหลังจากน้ันอีก  ก็ใหเธอ

ละหมาดตามท่ีอัลลอฮฺทรงกําหนดใหแกเธอนั้นคือทีละสอง

ร็อกอัต  โดยที่ไมตองละหมาดวิติรฺอีกเปนครั้งท่ีสอง  เนื่องจากไม

มีการละหมาดวิติรฺสองครั้งในคํ่าคืนเดียวกัน 

สอง ... ใหเธอประวิงการละหมาดวิติรฺใหลาชาจนกระทั่ง

ถึงชวงทายของคํ่าคืน  ซึ่งเมื่ออิมามใหสลามในละหมาดวิติรฺ  เธอ

ก็ไมตองใหสลามตาม  แตใหเธอยืนขึ้นเพิ่มอีก  1 ร็อกอัต เพื่อให

การละหมาดวิติรฺของเธอนั้นอยูในตอนสุดทายของคํ่าคืน 

ชัยคฺบินบาซ เราะหิมะฮุลลอฮ ฺเคยถูกถามวา  “มีคนบาง

คนเมื่อเขาละหมาดวิติรฺพรอมกับอิมาม  และเมื่ออิมามไดให

สลามแลว  เขาก็ไดยืนขึ้นและละหมาดเพิ่มอีก 1 ร็อกอัต เพื่อที่

เขาจะไดละหมาดวิติรฺในชวงทายของคํ่าคืน  ถามวาการปฏิบัติ

เชนนี้มีหุกุมอยางไร? และจะถือวาเขาไดเสร็จสิ้นการละหมาด

พรอมกับอิมามหรือไม?” 

ทานตอบวา    “  ขาพเจาไมทราบวามันจะมีปญหาอะไร 

ซึ่งบรรดานักวิชาการไดระบุเรื่องนี้ไววา  ไมมีปญหาแตอยางใดที่
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จะปฏิบัติเชนน้ัน  เพื่อเขาจะไดละหมาดวิติรฺในชวงทายของคํ่า

คืน  และบรรดานักวิชาการก็ถือวาคนท่ีปฏิบัติเชนนั้นก็เปนผูที่ได

ยืนละหมาดพรอมอิมามและเสร็จสิ้นไปพรอมกับอิมาม  

เน่ืองจากเขาไดยืนละหมาดพรอมอิมามจนกระทั่งเสร็จสิ้นไป

พรอมกัน  แตที่ เขาเพิ่มขึ้นมานั้นก็เปนไปเพื่อประโยชนทาง

บทบัญญัติ เพื่อวาเขาจะไดละหมาดวิติรฺในชวงทายของคํ่าคืน  ก็

ถือวาเปนสิ่งที่ปฏิบัติได  และการปฏิบัติเชนน้ีก็ไมทําใหเขาออก

จากสภาพของการยืนละหมาดพรอมอิมาม  ทวา  เขาไดยืน

ละหมาดพรอมอิมามกระทั่งอิมามเสร็จสิ้นจากการละหมาด 

เพียงแตวาเขามิได เสร็จพรอมอิมาม โดยอาจจะลาชาไป

เล็กนอย ”สิ้นสุดคํากลาว (มัจมูอฺฟะตาวาบินบาซ 11/312) 

ชัยคฺอิบนุญิบรีน   เราะหิมะฮุลลอฮฺ   เคยถูกถามใน

ลักษณะเดียวกันน้ี  แลวทานไดตอบวา “ที่ประเสริฐน้ันมะอมูม

สมควรตามอิมามจนกระทั่งเสร็จสิ้นละหมาดตะรอวีหฺและวิติรฺ 

ทั้งนี้เพื่อเปนการรับรองวาเขาไดละหมาดพรอมกับอิมามและ

เสร็จพรอมกัน  เพื่อเขาจะไดรับการบันทึกผลบุญเทากับการ

ละหมาดตลอดทั้งคืน  ดังท่ีทานอิมามอะหฺมัดและนักวิชาการ

ทานอ่ืน ๆ ไดปฏิบัติกัน  
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ทั้งน้ีทั้งนั้น การที่เขาไดละหมาดวิติรพรอมกับอิมามและ

เสร็จไปพรอมกันนั้น  ก็ไมจําเปนอีกแลวที่เขาจะละหมาดวิติรฺ

ในชวงทายของคํ่าคืนอีก  ซึ่งหากเขาต่ืนขึ้นมาละหมาดในชวง

ทายของคํ่าคืน  ก็ใหเขาละหมาดทีละสองร็อกอัต  โดยไมตอง

ละหมาดวิติรฺอีกเปนครั้งท่ีสอง  เพราะไมมีการละหมาดวิติรฺสอง

ครั้งในคํ่าคืนเดียวกัน 

และมีนักวิชาการบางทานใหทัศนะวา  เปนสิ่งที่ดีหาก

เขาจะทําใหวิติรฺที่ละหมาดพรอมกับอิมามเปนจํานวนคู  โดยให

เขายืนข้ึนเพิ่มหลังจากที่อิมามใหสลามอีก  1  ร็อกอัต หลังจาก

นั้นก็ใหสลาม  แลวใหการละหมาดวิติรฺของเขานั้นอยูหลังจาก

ละหมาดตะฮัจุด  ดังท่ีคํากลาวของทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุ  อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา  

َحُدُ�مْ  َخِشَ  فَإَِذا «
َ
َّ  الّصبْحَ  أ َعةً  َا

ْ
ُ  تُتتِرُ  َواِحَدةً  َر�

َ
َّ  قَدْ  َاا ل  .»َا

ความวา    “ หากวาคนหนึ่งคนใดจากพวกทาน   กลัวไมทัน

ละหมาดศุบหฺ  ใหละหมาดสักหน่ึงร็อกอัต  ใหเปนการละหมาด

จํานวนค่ี ปดทายสิ่งที่เขาไดละหมาดไป” 

 และทานกลาววา 
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 .»ِوتًْرا اِاللّيِْل  َاالتُِ�مْ  آِخرَ  اْجَعلُتا«
 “พวกทานจงใหการละหมาดของพวกทานในตอนกลางคืนปด

ทายดวยละหมาดวิติรฺ(จํานวนค่ี)” 

สิ้นสุดคํากลาว นํามาจาก (ฟะตาวาเราะมะฎอน หนา 826)  

 ซึ่งคณะกรรมการถาวรเพื่อการวินิจฉัยปญหาศาสนา 

ได วินิจฉัยวาแนวทางที่สอง ถือเปนวิธี ท่ี ดี  (ฟะตาวาโดย

คณะกรรมการถาวรฯ 7/207) 

เราขอวิงวอนตออัลลอฮฺใหทรงประทานความสําเร็จและ

ความถูกตองใหแกทานดวยเถิด 

อัลลอฮฺเทานั้นที่ทรงรูดีย่ิง 
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