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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ละหมาดตะรอวีหฺ 
 
ความประเสริฐ 

    การละหมาดกลางคืนเปนอิบาดะฮฺที่เปนเอกลักษณของ
ประชาชาติอิสลาม มุสลิมคือผูที่ฟนฟูชวงกลางคืนดวยการอิบาดะฮฺ
ตออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ไมเหมือนคนอื่นที่มักใชชวงกลางคืน
เพ่ือความสนุกสนานหรือนอนหลับ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ทรง
ทําใหกลางคืนเปนเสมือนเคร่ืองอาภรณและเปนเวลาสวนตัว ดังท่ี
พระองคตรัสวา 

َۡل  وََجَعۡلَنا﴿   )١٠: اجباء ( ﴾١٠ ِلَاٗسا ٱلَّ

ความวา “และเราไดทําใหกลางคืนเสมือนเคร่ืองปกปดรางกาย” (อัน-
นะบะอ 10) 

  
ِي ُهوَ ﴿ َۡل  لَُكمُ  َجَعَل  ٱلَّ ْ لِتَۡسُكنُ  ٱلَّ   )٦٧: يونس (﴾ ... فِيهِ  وا

ความวา “พระองคคือผูทรงประทานกลางคืนใหแกพวกทาน เพื่อพวก
ทานจะไดพักผอน ...” (ยูนุส 67) 
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อัลกุรอานไดเรียกรองใหบรรดาผูศรัทธาฟนฟูชวงเวลากลางคืน
บางสวนดวยการลุกขึ้นละหมาด อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา  ส่ัง
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ต้ังแตไดรับวะหยู(วิวรณ)ชวงแรกๆ 
ใหลุกขึ้นละหมาดกลางคืนทั้งคืนหรือสวนหนึ่ง 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ّمُِل  َيٰٓ َۡل  قُمِ  ١ ٱلُۡمزَّ َّ  ٱلَّ ِ ٗ  إ   )٢- ١: املزمل (﴾ ٢ قَلِي

ความวา “โอผูคลุมกายเอย จงยืนขึ้น (ละหมาด) เวลากลางคืน เวนแต
เพียงเล็กนอย” (อัล-มุซซัมมิล 1-2) 

 
และเปนเอกลักษณของผูศรัทธาที่จะเขาสวรรคในวันกิยามะฮฺ 

﴿ ْ ٗ  َكنُوا ۡلِ  ّمِنَ  قَلِي ۡسَحارِ  ١٧ َيۡهَجُعونَ  َما ٱلَّ
َ
 يَۡسَتۡغفُِرونَ  ُهمۡ  َوبِٱۡل

اريات (﴾ ١٨   )١٨- ١٧: ا
ความวา “พวกเขาเคยหลับนอนแตเพียงสวนนอยของเวลา

กลางคืน  และในยามรุงสางพวกเขาขออภัยโทษ (ตอ อัลลอฮฺ ซุบฮา
นะฮูวะตะอาลา )”  (อัซ-ซาริยาต 17-18)  

 
ชวงทายของกลางคืน (อัสหารฺ) มีสุนนะฮฺในการกลาวอิสติฆ

ฟารฺ ซึ่งเปนสัญลักษณของชาวสวรรค และเปนชวงเวลาดุอาอมุสตะญาบ 
(ดุอาอถูกตอบรับ) 
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เศาะหาบะฮฺบอกวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไม
ชอบการพูดคุยหลังอิชาอ แตมีรายงานวาทานนบีเคยนั่งคุยกับทานอบู
บักรฺ อัศ-ศิดดีก ถึงเร่ืองราวของประชาชนหลังละหมาดอิชาอ อุละมาอจึง
ตีความวาทานนบีไมชอบใหพูดคุยเร่ืองไรสาระหลังละหมาดอิชาอ แต
สามารถพูดคุยประเด็นที่มีสาระและความจําเปนได เพ่ือใหเวลากลางคืน
ผานไปตามเจตนารมณของอิสลามเทาที่กระทําได  

    ในเดือนเราะมะฎอนบรรดาอัสสะละฟุศศอลิหฺและ
นักวิชาการจะหยุดสอนวิชาอื่นนอกจากอัลกุรอาน เพ่ือรักษาใหกิจการใน
เดือนเราะมะฎอนมุงสูเร่ืองอิบาดะฮฺเพียงอยางเดียว  

    นอกจากน้ี ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ยังให
ความสําคัญกับบางคืนในเดือนเราะมะฎอนเปนพิเศษ ดังที่ทานกลาววา 
“และผูใดยืนละหมาดในคืนอัล-ก็อดรฺ (ลัยละตุลก็อดรฺ) อัลลอฮฺก็
จะใหอภัยโทษตอความผิดที่ทําในอดีต” (แสดงถึงความพิเศษอีก
ระดับหน่ึงของคืนอัล-กอดรฺ) เม่ือทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  ยํ้าเชนนี้ เราจึงตองเขาใจวาการศึกษาเรื่องการละหมาดกิยา
มุลลัยลฺในเดือนเราะมะฎอนนั้น ไมดอยไปกวาการศึกษาวิธีถือศีลอดหรือ
วิธีการละหมาด 
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ความเปนมา 
คําวา “ตะรอวีหฺ” ซึ่งหมายถึงการละหมาดกิยามุลลัยลฺในเดือน

เราะมะฎอน มาจากการพักระหวางยืนละหมาด 4 ร็อกอัต ซึ่งเรียกวา 
“ตัรวีหะฮฺ” ในสมัยทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  สวนมาก 
(รวมทั้งเยาวชน) จะใชไมเทาพยุงยืนละหมาด เพื่อรักษาผลบุญที่
มากกวาการนั่งละหมาดซึ่งไดเพียงคร่ึงหนึ่ง 

    หะดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  บังคับให
ละหมาดฟรฎที่มัสญิด ใครมีความสามารถตองไป ถาไมไปอาจถูกสงสัย
วาเปนมุนาฟก และถึงขั้นท่ีทานนบีขูจะเผาบานคนท่ีไมไปละหมาด
มัสญิด แตสําหรับละหมาดสุนนะฮฺทุกประเภท ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม  สงเสริมใหละหมาดที่บาน สวนมากทานนบีจะละหมาด
สุนนะฮฺที่บาน ดังที่ทานไดพูดชัดเจนวา “การท่ีคนหนึ่งคนใดละหมาด
ที่บาน ดีกวาการละหมาดที่มัสญิด ยกเวนฟรฎ”  

อุละมาอไดยกเวนละหมาดบางประเภทท่ีเปนสุนนะฮฺมุอักกะ
ดะฮฺหรือฟรฎกิฟายะฮฺที่สมควรละหมาด เชน ละหมาดกูซูฟ (สุริยคราส
หรือจันทรคราส) ละหมาดญะนาซะฮฺ (ถาจะละหมาดที่มัสญิด) (ตามสุน
นะฮฺทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ละหมาดญะนาซะฮฺที่มุศ็อลลา 
ทานนบีเคยละหมาดญะนาซะฮฺที่มัสญิดเพียงคร้ังเดียวเพ่ือบอกวา
ละหมาดได)  
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ในเราะมะฎอนปชวงทายชีวิตของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ทานไดถือศีลอดและละหมาดกิยามุลลัยลฺที่บาน เศาะหาบะฮฺ
ไดรายงานวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สงเสริม เรียกรอง 
และกระตุนใหพวกเราละหมาดกิยามุลลัยลฺที่บานโดยไมบังคับ บรรดา
เศาะหาบะฮฺก็ละหมาดที่บาน และบางคนละหมาดท่ีมัสญิดแตไมใชญะ
มาอะฮฺ จนครั้งหนึ่งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดออกมา
ละหมาดท่ีมัสญิด 

มีหะดีษของอบู ซัรร บันทึกโดยอิมามอบู ดาวูด  “เราไดถือศีล
อดกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในเดือนเราะมะฎอน 
จนถึงคืนที่ 24 (เหลืออีก 7 วัน) ทานนบีนําละหมาดที่มัสญิดชวง 1 
ใน 3 ของกลางคืน1 คืนที่ 25 ไมไดละหมาด ตอมาคืนที่ 26 ทานน
บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นําละหมาดตะรอวีหฺจนผานไปครึ่ง
กลางคืน(ประมาณ 5 ช่ัวโมง 30 นาที) อบู ซัรร ไดขอรองใหทานน
บีละหมาดจนถึงศุบหฺ เพ่ือจะไดละหมาดทั้งคืน ทานนบีจึงไดตอบ

                                                            
1 กลางคืนนับต้ังแตมัฆริบถึงศุบหฺ สมมติศุบหฺตีหาและมัฆริบหกโมง รวม 11 ช่ัวโมง 
ดังนั้น 1 ใน 3 จึงประมาณ 3 ช่ัวโมง 40 นาที นี่คือเวลาที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม  ละหมาดกลางคืน (ในสมัยกอนไมมีนาฬิกา ใชนับเวลาดวยการกะ เชน 
ชวงรีดนมแพะหนึ่งถวย ชวงตัดตนไมหนึ่งตน แตเมื่อรับอิสลามแลวการกะเวลาจึง
เปล่ียนไป เชน ชวงเวลาระหวางกินสะหูรฺกับศุบหฺประมาณอานอัลกุรอาน 50 อายะฮฺ 
เห็นไดวาบรรดาเศาะหาบะฮฺไดบูรณะเวลาของพวกเขาดวยการซิกรุลลอฮฺ เพราะใช
การอานอัลกุรอานเปนมาตรฐานในการกะเวลา 
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วา “แทจริง เมื่อคนหนึ่งคนใดละหมาดพรอมอิมามจนสําเร็จ จะ
ถูกบันทึกเสมือนละหมาดตลอดคืน” (นี่แสดงถึงความประเสริฐ
ของการละหมาดตะรอวีหฺกับญะมาอะฮฺที่มัสญิด ถึงแมไมได
ละหมาดตลอดคืน แตถือวาสมบูรณในการบันทึก) ตอมาคืนที่ 27 
ไมไดละหมาด คนืที่ 28 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เชิญ
ชวนครอบครัวและผูคนละหมาดตะรอวีหฺ ทานไดนําละหมาด
จนกระทั่งเรากลัววาจะไมทันรับประทานอาหารสะหูรฺ และคืนที่
เหลือทานนบีไมไดละหมาดกับเรา” 

สาเหตุที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมนําละหมาด
ญะมาอะฮฺที่มัสญิดเปนประจํา ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 
ไดใหเหตุผลไว มีปหนึ่ง ทานนบีละหมาดคืนหนึ่งแลวเวน เศาะหาบะฮฺมา
เรียกใหทานนบีออกมานําละหมาด แตทานไมออก ตอนเชาทานนบีได
บอกวา “ฉันเห็นคนเต็มมัสญิดรอฉันนําละหมาด แตฉันตั้งใจไม
ออกไปนําละหมาด เพราะเกรงวาจะถูกบัญญัติใหการละหมาดตะ
รอวีหฺเปนวาญิบ และพวกทานคงไมไหว”  

แสดงวาตลอดชีวิตทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมมี
การละหมาดตะรอวีหฺที่มัสญิดเปนประจํา มีเพียงบางคร้ังบางคราว แต
เม่ือทานนบีเสียชีวิตแลว จึงไมมีโอกาสบัญญัติใหการละหมาดน้ีเปนวา
ญิบ  

สมัยทานอบู บักรฺไมมีการเปล่ียนแปลง คือใครอยากละหมาดท่ี
บานก็ทํา ใครจะละหมาดที่มัสญิดก็ได แตไมเปนญะมาอะฮฺเดียว 
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ละหมาดคนเดียวบางหรือเปนกลุมบาง หรือมีอิมามนําละหมาดใหเปน
บางคร้ัง ชวงแรกของคิลาฟะฮฺอุมัรฺก็เชนเดียวกัน จนครั้งหนึ่งทานอุมัรฺ
เขามัสญิดเห็นคนละหมาดตะรอวีหฺกันหลายกลุม แลวมีความคิดวาถา
รวมกันนาจะดีกวา จึงแตงต้ังใหอุบัยย อิบนุ กะอับ เปนอิมามประจํา
มัสญิดสําหรับผูชาย และแตงต้ังตะมีม อัด-ดารียฺ ใหเปนอิมามสําหรับ
ผูหญิง นั่นคือในสมัยทานอุมัรฺเร่ิมรวมเหลือ 2 ญะมาอะฮฺ เปนหลักฐาน
วาจัดอิมามใหเฉพาะสําหรับผูหญิงได 

การละหมาดตะรอวีหฺที่บานสามารถทําได (สําหรับเร่ืองที่วา
แบบใดมีความประเสริฐมากกวา จะกลาวในเน้ือหาตอๆ ไป)  เพราะสมัย
ทานนบีและสมัยทานอบูบักรฺก็ทํา และหากท่ีมัสญิดไมจัดอิมามนํา
ละหมาด ก็สามารถต้ังญะมาอะฮฺหลายกลุมที่มัสญิดได แตอุละมาอบอก
วาอยาใหรบกวนกัน เพราะเคยปรากฏในสมัยทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม มีการอานอัลกุรอานกวนกันในมัสญิด ทานนบีบอกวา 
“พวกทานอยาอานอัลกุรอานเสียงดังซึ่งกันและกัน (อยากวนกันดวยอัลกุ
รอาน)” เราตองการความสงบในการอานอัลกุรอาน จะอานเพ่ือรบกวน
คนอื่นไมได หากอยูกันหลายคนก็อานดวยเสียงพอใหตัวเองไดยิน 
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จํานวนร็อกอะฮฺและระยะเวลา 
จํานวนร็อกอัต 
เปนบทบัญญัติสําหรับกิยามุลลัยลฺทั่วไป (รวมทั้งตะรอวีหฺใน

เดือนเราะมะฎอน) ที่อุละมาอทั้งหมดบอกวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไมเคยละหมาดเกิน 11 ร็อกอัต หะดีษจากทานหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮา บันทึกโดยอิมามอัล-บุคอรียฺและมุสลิม “ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยละหมาดในเดือนเราะมะฎอนและ
นอกเดือนเราะมะฎอนมากกวา 11 ร็อกอัต  ทานนบีจะละหมาด 4 
ร็อกอัต (ทีละ 2 ร็อกอัต) ไมตองถามเลย วาทานนบี ละหมาดยาวและ
สงางามอยางไร ( หมายถึงละหมาดยาวมากและสวยงามมาก) และ
ละหมาดอีก 4 ร็อกอัต (ทีละ 2 ร็อกอัต) ทานอยาถามถึงความสวยงาม
และความยาวของมัน และตอมาละหมาดอีก 3 ร็อกอัต” (คุณคาของหะ
ดีษน้ีอยูที่ผูรายงานหะดีษคือทานหญิงอาอิชะฮฺ  ซึ่งนิกาหฺกับทานนบี
ต้ังแตกอนอพยพ (อยูที่มักกะฮฺ) และเขาอยูบานเดียวกันเม่ืออพยพมาอยู
ที่มะดีนะฮฺ ทานหญิงอาอิชะฮฺ อยูกับทานนบีโดยตลอด และถือศีลอด
ดวยกันต้ังแตปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 1-11 (ปที่ทานนบีเสียชีวิต) ในเดือน
เราะมะฎอนสวนมากทานนบีละหมาดที่บาน ดังนั้นคนที่รูลักษณะการ
ละหมาดของทานนบีมากท่ีสุดคือภรรยาของทาน และทานนบีชอบอยู
บานทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา บางคร้ังภรรยาคนอื่นสละ
สิทธิ์ใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไปอยูบานทานหญิงอาอิ
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ชะฮฺ เพราะรูวาทานนบีรักมากกวา ปรับความหึงเพราะรักทานนบี และ
อยากใหทานไดส่ิงท่ีรักมากที่สุด ดังน้ัน คนท่ีรูความลับของทานนบีมาก
ที่สุดคือ ทานหญิงอาอิชะฮฺ เปนที่ยอมรับในบรรดาภรรยานบีและเศาะ
หาบะฮฺ) 

สําหรับรายงานท่ีวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม
เคยละหมาดมากกวา 13 ร็อกอัต อุละมาอตีความ 2 ร็อกอัตที่เกินมา(วา
เปนละหมาดใด) ทรรศนะหนึ่งบอกวาเปนละหมาดสุนนะฮฺหลังอิชาอ 
สวนอีกทรรศนะหนึ่งบอกวาเปน 2 ร็อกอัตเฉพาะของกิยามุลลัยลฺที่ทานน
บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะละหมาดเร็วเพื่อเปนการเตรียมตัวที่จะ
ละหมาดยาวนานตอไป 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยละหมาดนอยกวา 11 
ร็อกอัต มีรายงานของเศาะหาบะฮฺและถอยคําที่ทานนบีแนะนําผูอื่นให
ทําเชนกัน หะดีษบันทึกโดยอิมามอบู ดาวูดและอิมามอะหฺมัด ทานหญิง
อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ถูกถามวา “ทานนบีละหมาดกลางคืน

พรอมดวยวิตรฺกี่ร็อกอัต?” ทานหญิงตอบวา “บางครั้งทานนบี
ละหมาด 4 ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต (2 ร็อกอัต ตาม
อีก 1 ร็อกอัต) บางครั้งละหมาด 6 ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 
ร็อกอัต (2 ร็อกอัต ตามอีก 1 ร็อกอัต) และบางครั้งละหมาด 10 
ร็อกอัต (ทีละสอง) และวิตรฺ 3 ร็อกอัต (2 ร็อกอัต ตามอีก 1 
ร็อกอัต)  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยละหมาด
นอยกวา 7 ร็อกอัตและไมเคยละหมาดมากกวา 13 ร็อกอัต” 
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    หะดีษบันทึกโดยอิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ ทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บอกวา “วิตรฺเปนสัจธรรม2 ใครอยากละหมาดกิยา
มุลลัยลฺพรอมวิตรฺ 5 ร็อกอัตก็ได หรือ 3 ร็อกอัตก็ได หรือ 1 
ร็อกอัตก็ได” 

อุละมาอสรุปวา การละหมาดกิยามุลลัยลฺสูงสุด 13 หรือ 11 
ร็อกอัต และตํ่าสุด 1 ร็อกอัต (เศาะหาบะฮฺที่ปฏิบัติวิตรฺ 1 ร็อกอัตคือ มุอา
วียะฮฺ อิบนุ อบี สุฟยาน เคยมีสงครามระหวางมุอาวียะฮฺกับอะลี มีคน
เห็นมุอาวียะฮฺละหมาดกิยามุลลัยลฺ 1 ร็อกอัต จึงไปบอกอิบนุ อับบาสซึ่ง
อยูฝายอะลี เพราะหวังใหอิบนุ อับบาสตําหนิมุอาวียะฮฺ แตอิบนุ อิบบา
สบอกวา “ปลอยเขา เขามีความรู”) 

 
ระยะเวลา 
บางคร้ังทานนบี  ละหมาด 1 ใน 3 ของคืน บางคร้ังคร่ึงคืน และ

บางคร้ังละหมาดท้ังคืน ไมมีเวลาตายตัว (แตสวนมากจะละหมาด 1 ใน 
3 ของคืน แลวแตความเหมาะสม) บางคร้ังหนึ่งร็อกอัตเทากับสูเราะฮฺ 

                                                            
2 หมายถึงเปนเร่ืองที่มีความสําคัญปฏิเสธไมได หรือเปนสิทธิของอัลลอฮฺ มัซฮับอบู 
หะนีฟะฮฺอางหะดีษนี้วาวิตรฺเปนวาญิบ แตอีกสามมัซฮับบอกวาเปนสุนนะฮฺ อุละมาอ
สวนมากบอกวา “ฮักกฺ” หมายถึงมีความสําคัญแตไมถึงข้ันวาญิบ เพราะอัลกุรอาน
และหะดีษบอกชัดเจนวาละหมาดฟรฎมี 5 เวลา 
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อัล-มุซซัมมิล (ประมาณ 20 อายะฮฺ) บางคร้ังเทากับ 50 อายะฮฺ มีหะดีษ
ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา   

َمْن قَاَم بَِعرْشِ آيَاٍت لَْم يُْكتَْب ِمَن الَْغافِِلنْي ، َوَمْن قَاَم بِِمائَِة آيٍَة «
لِْف آيٍَة ُكِتَب ِمنَ  ُكِتَب ِمَن الَْقانِتنِْي ،

َ
 »الُْمَقنِْطِريْنَ  َوَمْن قَاَم بِأ

صحيح اجلامع الصغري  رواه أبو داود، وصححه األكا يف(
 )٦٤٣٩برقم  وزياداته

ความวา “ผูใดตื่นละหมาดกลางคืนดวย 10 อายะฮฺ จะไมถูกบันทึก
วาเปนผูหลงลืม (จากหลักการของอัลลอฮฺ) และผูใดตื่นละหมาด
กลางคืนดวย 100 อายะฮฺ จะถูกบันทึกวาเปนกอนิตีน (ยืน
ละหมาดนาน) และผูใดละหมาดกลางคืนดวย 1,000 อายะฮฺ จะถูก
บันทึกวาเปนมุก็อนฏิรีน (ไดรับผลบุญมหาศาล)” (บันทึกโดย อบู ดา
วูด, เปนหะดีษเศาะฮีหฺ ตามทัศนะของ อัล-อัลบานียฺ ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญา
มิอฺ 6439) 
 

คืนหนึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ปวย แตได
ละหมาดกิยามุลลัยลฺดวยสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ, อาล อิมรอน, อัน-นิ
สาอ, อัล-มาอิดะฮฺ, อัล-อันอาม อัล-อะอฺรอฟ และอัต-เตาบะฮฺ (ถือเปน 7 
สูเราะฮฺที่ยาวท่ีสุดในอัลกุรอานท่ีถูกเรียงกัน เรียกวา “อัซ-ซับอุ อัฏ-ฏิ
วาล” รวมประมาณ 10 ุซ) และมีเร่ืองของทานหุซัยฟะฮฺ อิบนุ อัล-ยะ
มาน ที่ขอคางกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คืนหนึ่ง และได
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ละหมาดกับทานนบี ซึ่งทานไดอานอัล-บะเกาะเราะฮฺ, อัน-นิสาอ และ
อาล อิมรอนในร็อกอัตเดียว โดยอานชาๆ 

ในสมัยทานอุมัรฺ ที่แตงต้ังใหอุบัยย อิบนุ กะอับ นําละหมาด
ที่มัสญิด อุบัยยอานอายะฮฺนับหลักรอย จนคนที่มาละหมาดดวยใชไม
เทา และจะไมกลับบานจนกวาใกลอะซานศุบหฺ อุละมาอบอกวาการนํา
ละหมาดท่ีมัสญิดสมควรดูวาคนทั่วไปสามารถละหมาดไดยาวนานแค
ไหน แตหากเปนมัสญิดหรือมุศ็อลลาที่คนละหมาดสมัครใจละหมาดยาว
มากก็สามารถทําได  

การละหมาดกิยามุลลัยลฺเร่ิมต้ังแตเวลาหลังละหมาดอิชาอ
จนถึงเวลาอะซานศุบหฺ การละหมาดกอนอิชาอมีรูปแบบที่บางคร้ังเศาะ
หาบะฮฺปฏิบัติ คือ การละหมาดระหวางมัฆริบและอิชาอทีละ 2 ร็อกอัต
เทาที่ทําได เรียกวา “อิหฺยาอุ มา บัยนัลอิชาอัยนฺ” เปนสุนนะฮฺกลางคืนอีก
อยางหนึ่ง ไมใชกิยามุลลัยลฺ  

หะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิม ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา “ใครท่ีกลัวจะไมตื่นชวงทายของคืน ใหละหมาด
วิตรฺกอนนอน และใครที่หวังวาจะตื่นละหมาดตอนดึก ใหวิตรฺตอน
ดึก3 เพราะการละหมาดชวงสุดทายของกลางคืน เปนการละหมาด

                                                            
3 คนที่มั่นใจวาจะต่ืนก็ใหวิตรฺชวงทายดีกวา แตถาไมมั่นใจใหวิตรฺไวกอน และถาต่ืนก็
ละหมาดทีละสองร็อกอัต (โดยไมตองวิตรฺอีก) 
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ที่มีผูเปนพยานให (หมายถึงอัลลอฮฺ  หรือบรรดามะลาอิกะฮฺ4) 
และการละหมาดกลางคืนนั้นประเสริฐย่ิง”  

  

สถานที่และรูปแบบการละหมาด 
สถานที่ละหมาด  
สวนใหญที่มัสญิดจัดละหมาดคือชวงแรกของกลางคืน การ

ละหมาดญะมาอะฮฺกับอิมามมีความประเสริฐเสมือนละหมาดตลอดคืน 
แตการละหมาดในชวงสุดทายท่ีบานก็มีความประเสริฐ ดังนั้น ควรปฏิบัติ
แบบใด? 

เชคอัล-อัลบานียฺบอกวา “การละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิดมี
ความประเสริฐกวา เพราะจะถูกบันทึกวาละหมาดตลอดคืน (รวมถึงชวง
สุดทายของคืนดวย) และนี่คือการปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺ
เชนเดียวกัน” แตเชคอัล-อัลบานียฺคลาดเคล่ือนนิดหนอยในการตีความ
หะดีษที่วา ในสมัยทานอุมัรฺไดมีการแตงต้ังอิมามท่ีมัสญิดนําละหมาด
ชวงแรกของคืน ทานอุมัรฺออกมากับเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งแลวบอกวา 
“การละหมาดเชนน้ีดี แตการละหมาดชวงที่พวกเขากลับบานไปนอน

                                                            
4 มีหะดีษรายงานจากอัล-บุคอรียฺ, มุสลิม และทานอื่น ๆ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา “ชวง 1 ใน 3 สวนสุดทายของกลางคืน อัลลอฮฺจะเสด็จลงมายังช้ัน
ฟาสุดทายของโลกนี้ และกลาววาใครที่เตาบัตพระองคจะรับ ใครขออภัยโทษจะอภัย
โทษให และใครวิงวอนดุอาอพระองคก็จะตอบรับ” 
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พักผอนนั้นดีกวา คนสวนมากละหมาดชวงแรกของกลางคืน” เชคอัล-อัล
บานียฺอางคําพูดที่วา “คนสวนมากละหมาดชวงแรกของคืน” แตทานอุมัรฺ
ไมไดละหมาดชวงนั้น มีรายงานหะดีษหนึ่งวา ทานอุมัรฺไมไดรวม
ละหมาดกับอิมามท่ีมัสญิด แตละหมาดที่บานชวงสุดทายของกลางคืน 
ดังนั้นจะฟนธงวาการละหมาดชวงแรกเปนการปฏิบัติของเศาะหาบะฮฺ
ทั้งหมดไมได ถึงแมเศาะหาบะฮฺสวนมากปฏิบัติ แตเม่ือเทียบแลวทาน
อุมัรฺมีน้ําหนักมากกวาเศาะหาบะฮฺธรรมดา  

อุละมาอมีทรรศนะที่แตกตางกันเร่ืองละหมาดที่มัสญิดหรือท่ี
บานประเสริฐกวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บอกวาละหมาด
สุนนะฮฺที่บานดีกวาและละหมาดชวงสุดทายของกลางคืนดีกวา แตอีกหะ
ดีษหน่ึงทานนบีบอกวาการละหมาดกับอิมามท่ีมัสญิดไดผลบุญเทากับ
การละหมาดตลอดคืน จึงมีทรรศนะ(ทรรศนะแรก)ที่ยึดหะดีษน้ีวา
ละหมาดที่มัสญิดดีกวา เพราะไมมีอะไรสมบูรณกวาการละหมาดตลอด
คืน  

ทรรศนะที่ 2 บอกวาละหมาดท่ีบานดีกวา โดยยึดตามหะดีษ
ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่บอกวาละหมาดสุนนะฮฺทุก
ประเภทที่บานดีกวา และละหมาดชวงสุดทายของคืนดีกวา สวนการ
ละหมาดที่มัสญิดทานนบีไมไดใชคําวา “อัฟฎ็อลฺ (ประเสริฐกวา)” 
เพียงแตบอกวาไดรับผลบุญเทาการละหมาดตลอดคืน 
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ทรรศนะที่ 3 คือทรรศนะของอุละมาอที่ไดใหแงคิดวา หากรูวา
การละหมาดที่บานชวงสุดทายของคืนมีคุชูอฺ(มีสมาธิ)มากกวาและยาว
กวาที่มัสญิด นั่นดีกวาและไดผลบุญมากกวา แตถารูวาละหมาด
ที่มัสญิดยาวกวาน่ันยอมดีกวา เพราะความประเสริฐไมใชในดานเวลา
อยางเดียว แตรวมถึงจํานวนและความสมบูรณดวย  

การละหมาดตามอิมามที่บะแล(บาหลาย)หรือมุศ็อลลาก็ถือวา
เปนมัสญิด แตมีคิลาฟวามัสญิดบาน (คือการต้ังหองหน่ึงเปนบะแลหรือ
มุศ็อลลา เนื่องจากไมสามารถสรางมัสญิดหลังใหญได)  ถือวา
เปนมัสญิดหรือไม เพราะมีหะดีษบางบทเรียกวาเปนมัสญิด ดังท่ีเศาะ
หาบะฮฺทานหน่ึงกลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ส่ังให
กําหนดมัสญิดที่บานของเราและรักษาความสะอาดดวย” และเปนท่ี
ปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺวาในหมูบานจะมีมัสญิดหรือมุศ็อลลา 
บางบานมีหองเฉพาะสําหรับละหมาด ถึงแมจะเรียกวามัสญิด อุละมาอ
บางทานบอกวาไมไดผลบุญเหมือนมัสญิด ถาเรียกวามัสญิดและมีญะ
มาอะฮฺก็ไดผลบุญ เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เรียก
วามัสญิด แตที่เรียกวามัสญิดสมบูรณคือ เปนที่วะกัฟของมัสญิด ไมได
อยูอาศัยเปนบาน 
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รูปแบบการละหมาด 
รูปแบบที่ 1 ละหมาด 13 ร็อกอัต คือ ละหมาด 2 ร็อกอัตแรก

เร็วหนอย (เชคอัล-อัลบานียฺบอกวา 2 ร็อกอัตนี้คือสุนนะฮฺหลังอิชาอ หรือ
นับเปน 2 ร็อกอัตเร่ิมกิยามุลลัยลฺ)  2 ร็อกอัตตอมายาว 2 ร็อกอัตตอมา
ส้ันลง แลวพัก ตอมาละหมาด 2 ร็อกอัตส้ันกวา 4 ร็อกอัตที่ผานไป และ
อีก 2 ร็อกอัตส้ันลง แลวพัก ตอมาละหมาด 2 ร็อกอัตที่ส้ันกวาท่ีผานไป
ทั้งหมด และวิตรฺ 1 ร็อกอัต 

รูปแบบที่ 2 ละหมาด 13 ร็อกอัต คือ ละหมาด 8 ร็อกอัตทีละ
สอง (ใหสลามทุก 2 ร็อกอัต) และละหมาด 5 ร็อกอัตเปนวิตรฺรวดเดียว อุ
ละมาอสวนมากใหน้ําหนักวาตะชะฮุดคร้ังเดียวในละหมาดวิตรฺ 5 
ร็อกอัต 

รูปแบบที่ 3 ละหมาด 11 ร็อกอัต เหมือนรูปแบบที่ 1 แตไมมี 2 
ร็อกอัตเร็วตอนแรก คือ 2 ร็อกอัต 2 ร็อกอัต แลวพัก จากนั้นก็ละหมาด
อีก 2 ร็อกอัต 2 ร็อกอัต แลวพัก ตอมาก็ 2 ร็อกอัต และ 1 ร็อกอัต 

รูปแบบที่ 4 ละหมาด 11 ร็อกอัต คือ ละหมาด 4 ร็อกอัตรวด
เดียว (สลามครั้งเดียว ตะชะฮุดเดียว)  จากน้ันก็อีก 4 ร็อกอัตรวดเดียว
(สลามครั้งเดียวเชนกัน) และ 3 ร็อกอัตรวดเดียว (เชคอัล-อัลบานียฺบอก
วา ไมมีคําตอบที่ชัดเจนในสุนนะฮฺวาทานนบีละหมาด 4 ร็อกอัตรวดเดียว
หรือมีตะชะฮุดดวย แตที่แนนอนวาถาละหมาดวิตรฺ 3 ร็อกอัตรวดเดียว
ไมใหตะชะฮุดร็อกอัตที่สอง เพราะมีหะดีษชัดเจนที่ทานนบี ศ็อลลัลลอ
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ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บอกวา “อยาละหมาดวิตรฺเหมือนมัฆริบ” นี่จึงเปน
ทรรศนะของอุละมาอกลุมหน่ึงวา การละหมาดสุนนะฮฺ 4 ร็อกอัตก็ใหนั่ง
ตะชะฮุดคร้ังเดียว เพราะถานั่งตะชะฮุด 2 คร้ังจะเปนการเลียนแบบฟรฎ) 

รูปแบบที่ 5 ละหมาด 11 ร็อกอัต คือ ละหมาด 8 ร็อกอัตรวด
เดียว นั่งตะชะฮุดและเศาะละวาตในร็อกอัตที่ 8 แลวลุกขึ้น (ไมใหสลาม) 
ละหมาดวิตรฺ 1 ร็อกอัต ใหสลาม แลวน่ังละหมาดอีก 2 ร็อกอัต (นี่เปน
ลักษณะที่ทานนบีละหมาดกิยามุลลัยลฺที่บาน ไมมีหลักฐานวาทานใช
ละหมาดตะรอวีหฺ นาจะไมเคยทําเปนญะมาอะฮฺ ถาจะนํารูปแบบนี้มา
ละหมาดเปนญะมาอะฮฺก็ทําได แตมีคิลาฟวาถาอิมามนั่งละหมาดแลว
มะมูมตองนั่งหรือไม บางทานบอกวาตองน่ัง บางทานบอกวายืนก็ได) 

รูปแบบที่ 6 ละหมาด 9 ร็อกอัต คือ ละหมาด 9 ร็อกอัตรวด
เดียว นั่งตะชะฮุดและเศาะละวาตในร็อกอัตที่ 6 แลวลุกขึ้น (ไมใหสลาม) 
ละหมาดวิตรฺ 1 ร็อกอัต ใหสลาม แลวนั่งละหมาดอีก 2 ร็อกอัต  

เชคอัล-อัลบานียฺบอกวา สามารถเพ่ิมเติมบางรูปแบบที่บรรจุใน
รูปแบบนั้น ๆ อาทิเชน ลดจํานวนร็อกอัตจากรูปแบบดังกลาว เชน จาก
รูปแบบที่ 1 สามารถลดจํานวนเหลือ 7 ร็อกอัตได (2-2-2-1) หรือจาก
รูปแบบที่ 6 สามารถลดจํานวนเหลือ 7 ร็อกอัตได (4-1-2) เพราะทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา “ใครจะละหมาด (รวมวิตรฺ) 5 
ร็อกอัตก็ได ใครจะละหมาด 3 ร็อกอัตก็ได หรือจะละหมาดเพียง 
1 ร็อกอัตก็ไดเชนเดียวกนั” 
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สําหรับการอานในวิตรฺ ร็อกอัตแรกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม อานสูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา ร็อกอัตที่ 2 อานสูเราะฮฺ อัล-กาฟรูน 
และร็อกอัตที่ 3 อานสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ บางคร้ังเพิ่มสูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก 
และสูเราะฮฺ อัน-นาสดวย ในการบันทึกของทานอิมามอัน-นะสาอียฺ และ 
อะหฺมัด ดวยอิสนาดเศาะฮีหฺ คร้ังหนึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม อานในวิตรฺร็อกอัตสุดทายดวย 100 อายะฮฺจากสูเราะฮฺ อัน-นิ
สาอ แสดงวาการอานสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศในร็อกอัตสุดทายวิตรฺไมใชวา
ญิบ 

การละหมาด 20 ร็อกอัต ไมใชบิดอะฮฺ เพราะมีรายงาน
ชัดเจนวาทานอุมัรฺแตงต้ังอิมามนําละหมาด 20 ร็อกอัต ไมมีรายงานวา
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทํา แตชัดเจนวาเศาะหาบะฮฺทํา 
และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  อนุโลมตามหะดีษบันทึก
โดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิม ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
“การละหมาดกลางคืนทีละสองๆ” ไมไดจํากัดจํานวน อัลกุรอานได
เปดกวางวาการละหมาดกลางคืน คร่ึงคืนก็ได ตลอดคืนก็ได จึงมีโอกาส
มากกวา 11 ร็อกอัตได เศาะหาบะฮฺเขาใจเจตนารมณของทานนบีและ
ปฏิบัติเชนนั้น อุละมาอบอกวาเศาะหาบะฮฺเลือกปฏิบัติความประเสริฐ
ของการละหมาดดวยการเลือกระหวางจํานวนกับความยาวของการ
ละหมาด ถาจะละหมาดยาวก็ลดจํานวน แตถาละหมาดส้ันก็เพ่ิมจํานวน 
ถาละหมาดท่ีมัสญิดไมจบแลวไปวิตรฺที่บานก็ไมไดผลบุญท่ีทานนบี 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บอกวา “การละหมาดกับอิมามจนจบ

เหมือนละหมาดตลอดคืน” ถาที่มัสญิดละหมาดเร็วมากไมควรรวม
ดวย เพราะไมไดผลบุญ และอาจถึงขั้นละหมาดใชไมได เพราะขาดความ
สงบ(ฏมะอนีนะฮฺ)ซึ่งเปนรุกนในการละหมาด 

ละหมาดถืออัลกุรอานสามารถทําได ถามีความตองการ แตถา
ทองจําแมนแลวไมถือดีกวา มีรายงานวาทาสของทานหญิงอาอิชะฮฺ เคย
ละหมาดโดยถืออัลกุรอาน ทานหญิงอาอิชะฮฺเห็นแลวไมไดตําหนิ จึงถือ
วาทําได แตไมถือวาประเสริฐกวา 

 
 


