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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
หุกุ่มของการเพกิเฉยต่อการละหมาดวติิรฺ 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ  พรอันประเสริฐ

และความศานติจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของท่าน และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด

นอกจากอลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียว  โดยไม่มีการตัง้ภาคีใด  ๆ 

ต่อพระองค์  และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดคือบ่าว

และศาสนทตูของพระองค์ 

คําถาม      อนุญาตให้ละทิง้การละหมาดวิติรฺหรือไม่  และผล

ของการละทิง้นัน้เป็นเช่นไร  ?  

คาํตอบ   -อัลหัมดุลิลลาฮฺ -  มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของอลัลอฮฺ การละหมาดวิติรฺเป็นสุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺ  )สุนัตที่

ส่งเสริมให้กระทําอย่างย่ิง (ในทศันะของนักวิชาการส่วนใหญ่ 

แต่ก็มีนักนิติศาสตร์อิสลามบางท่านที่ให้ทัศนะว่าเป็นสิ่งที่วา

ญิบ  ) จําเป็น ( ต้องปฏิบัติ 
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หลักฐานที่ บ่ ง ชี ว่้าไม่วาญิบนั น้ คือ   มีบั นทึกจาก

ท่านอัล-บุคอรีย์  หมายเลข   1891 และมุสลิม  หมายเลข  11 

จาก การราย ง าน ข องท่ าน ฏ็อล หะ ฮฺ   บิน  อุบั ย ดิลล า ฮฺ  

เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า  

  رَُجٌل  َجاءَ 
َ
ى  رَُسولى  ِىل َّ َّ  ا ُ  َا َّ ى  رَُسوَل  يَا:  َ�َقاَل  ، نََسغّاَ  َرغَْيهى  ا َّ �ى  ، ا

ْ بى
ْْ  أَ

ُ  فََرَض  َماذَا َّ ّ  ا َ نْ  ََ َْدَس  الّصغََواتى «:  َ�َقاَل  ؟ الّصالةى  مى
ْ
 ْ  ِىال ال

َ
ّوعَ  أ ّّ  »َشيْئًا َط

َْومى  فى  َاغََواٍت  َخُْس «:  مسغا نحفظ
ْ
ّ  َهْل :  َ�َقاَل .  َنالغّيْغَ ى  ال َ :  قَاَل  ؟ َ�ْ�َُها ََ

 ْ  ِىال ، ال
َ
ّوعَ  أ َّ  .»طَ

ความว่า ชายคนหนึ่งมาหาท่านเราะสลูลุลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุ  อะ

ลยัฮิ วะสลัลมั  แล้วได้ถามว่า  โอ้เราะสูลุลลอฮฺ  จงบอกแก่ฉัน

เถิดว่า อลัลอฮฺได้กําหนดให้ฉันละหมาดอะไรบ้าง  ท่านเราะสู

ลลุลอฮฺ จึงตอบว่า “คือละหมาดห้าเวลา  นอกจากนีก็้เป็นการ

ละหมาดสุนัต” ส่วนสํานวนของท่านมุสลิมคือ  “คือละหมาด

วนัหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลา” เขาได้ถามอีกว่า  ยังมีฟัรฺฎูอ่ืนจาก

นีท้ี่ฉันต้องปฏิบัติอีกไหม   ? ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้ตอบว่า: “ไม่

มี นอกจากการละหมาดสนุัต”  
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 ท่านอัน-นะวะวีย์   เราะหิมะฮุลลอฮฺ   ได้กล่าวว่า  

“แท้จริงการละหมาดวิติรฺนัน้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่วาญิบให้ปฏิบัติแต่

อย่างใด” สิน้สดุการอ้าง  

 ท่านอัล-หาฟิซ   อิบนุ หะญัรฺ ได้กล่าวในหนังสือ อัล-

ฟัตหฺ ว่า ไม่มีละหมาดใด  ๆ   ที่เป็นวาญิบในหนึ่งวันหนึ่งคืน

ยกเว้นละหมาดฟัรฺฎูห้าเวลา  ซึ่งเป็นทัศนะที่ต่างกับผู้ ที่เห็นว่า

ละหมาดวิติรฺและ  สองร็อกอัตก่อนศุบหฺเป็นวาญิบ  ”สิน้สุดคํา

กล่าว  

 อย่างไรก็ตาม  การละหมาดวิติรก็ถือเป็นสุนนะฮฺมุ

อกักะดะฮฺ  ) สนุัตที่ส่งเสริมให้กระทําอย่างย่ิง (เน่ืองจากท่านนบี 

ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้มีคําสั่งใช้ให้ปฏิบัติในหะดีษ

บทอ่ืนๆ ดงันี ้

 รายงานจากท่านอบีสะอีด  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ได้เล่า

ว่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั ได้กล่าวว่า  

ْ  تُْصبىُحوا«
َ
ْنتىُرنا َ�بَْل أ

َ
 .»أ

ความว่า “พวกท่านจงละหมาดวิติรฺก่อนที่รุ่งอรุณจะมาถึงพวก

ท่านเถิด” (บันทกึโดยมสุลิม หมายเลข 754) 
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 และรายงานจากท่านอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ได้เล่าว่า 

ท่านเราะสลูลุอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั ได้กล่าวว่า  

ْهَل  يَا «
َ
ُقْرآ ى  أ

ْ
ْنتىُرنا ، ، اح

َ
ِى ّ  أ

َ  فَ َّ رٌ نى  ا
ُّ  تْ ى تْرَ  ُُ وى

ْ
 .» ال

ความว่า “โอ้หมู่ชนแห่งอลักุรฺอานเอ่ย พวกเจ้าจงละหมาดวิติรฺ

เถิด เพราะอลัลอฮฺทรงคณุลกัษณะเด่ียว   ) เอกะ  (และพระองค์

ทรงรักจํานวนค่ี”  (บันทึกโดย อบูดาวูด  หมายเลข  1416 โดย

ชัยคฺอลั-อลับานีย์ มีทศันะว่า เศาะฮีหฺ  ในหนังสือ  เศาะฮีหฺ อบี

ดาวดู) 

ด้วยเหตุนี ้ มีความจําเป็นย่ิงที่ต้องมั่นรักษาในการ

ละหมาดวิติรฺไม่ว่าท่านจะพํานักอยู่ที่บ้านหรือขณะเดินทางก็

ตาม ดงัที่มีแบบอย่างจากการปฏิบัติของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลยัฮิ  วะสัลลัม   ซึ่งท่านอิบนิอุมัรฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา  ได้

เล่าว่า  

ّ  َك َ  ِى َّ  اّي ُ  َا َّ ِّ  نََسغّاَ  يْهى َرغَ  ا غَتىهى  َعَ  الّسَفرى  فى  يَُص  اىهى  تَوَّجَاْت  َميُْث  َرامى

ئُ  لى  َاالةَ  ِىيَداءً  يُومى
َفَرائىَض  ِىال الغّيْ

ْ
غَتىه َعَ  َن�ُوتىرُ  اح  .َرامى

ความว่า     ปรากฏว่าท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ  วะสัลลัม  

ได้ละหมาดระหว่างการเดินทางบนพาหนะของท่านโดยการ
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แสดงท่าทาง  และมันก็หันไปตามทางที่มันต้องการ  ยกเว้น

ละหมาดฟัรฺฎู  ) ท่านจะลงจากพาหนะมาละหมาดบนพืน้  (  และ

ท่านละหมาดวิติรฺบนพาหนะนัน้  (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ 

หมายเลข 1,000 และมสุลิม หมายเลข 700) 

ท่านอิบนุกุดามะฮฺ  เราะหิมะฮุลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า การ

ละหมาดวิติรฺมิใช่เป็นสิ่งวาญิบให้ปฏิบัติแม้แต่อย่างใด  และน่ีก็

เป็นทศันะของท่านอิมามมาลิกและท่านอัช-ชาฟิอีย์  แต่ทัศนะ

ของท่านอบูหะนีฟะฮฺนัน้ถือเป็นสิ่งที่วาญิบให้ปฏิบัติ  

ท่านอิบนกุุดามะฮฺ ได้กล่าวอีกว่า ท่านอะหฺมัด  บิน หัม

บัล ได้กล่าวว่า ผู้ ใดที่ละทิง้ละหมาดวิติรฺโดยตัง้ใจถือว่าเขาเป็น

คนไม่ดี และการเป็นพยานของเขาไม่สมควรที่จะถูกรับ  ซึ่งท่าน

ประสงค์ที่จะเน้นยํา้ถึงความสําคญัของมนั เน่ืองจากมีรายงาน

หะดีษต่างๆ ถึงคําสัง่ใช้และการเร่งเร้าให้ละหมาดวิติรฺ (สิน้สุด

คํากล่าว อ้างจากหนังสือ   อลั-มฆุนีย์ 1/827)  

คณะกรรมการถาวรเพ่ือการวินิจฉัยปัญหาศาสนา 

เคยถูกถามว่า  การละหมาดวิติ รฺเป็นสิ่งที่วาญิบให้ปฏิบั ติ
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หรือไม่     ? และการที่คนหนึ่งละหมาดวันหนึ่งและละทิง้อีกวัน

หนึ่ง เขาจะมีความผิดหรือไม่  ?  

คณะกรรมการถาวร  ฯ  ได้ตอบว่า การละหมาดวิติรฺ

เป็นสนุนะฮฺมอุกักะดะฮฺ  ) สนุัตที่ส่งเสริมให้กระทําอย่างย่ิง (และ

จําเป็นย่ิงนักที่มสุลิมต้องหมั่นรักษาในการปฏิบัติดังกล่าว  ซึ่ง

ผู้ ใดก็ตามที่ละหมาดวันหนึ่ งและละทิง้ อีกวันหนึ่ ง  ก็ไม่มี

ความผิดใดๆสําหรับเขา  แต่ขอแนะนําว่า  ให้หมั่นรักษาการ

ละหมาดวิติรฺเถิด  นอกจากนีย้ังมีบัญญัติให้ละหมาดชดใช้

ในช่วงของกลางวันหากพลาดที่จะละหมาดในค่ําคืนนัน้  โดย

ให้ละหมาดจํานวนร็อกอตัที่เป็นคู ่(ชัฟอนั) เน่ืองจากปรากฏว่า

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั เคยปฏิบัติเช่นนัน้  ดังที่

มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮา ได้เล่าว่า 

ปรากฏว่าท่านนบี   ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ  วะสัลลัม   เม่ือท่าน

หลบัไม่รู้สกึตวัหรือได้เจ็บป่วยจึงทําให้ไม่สามารถละหมาดใน

ยามค่ําคืนได้ ท่านก็จะละหมาดในช่วงกลางวนัสิบสองร็อกอัต 

(บันทกึโดยมสุลิม) และปรากฏว่าท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ 

วะสัลลัม  ได้ละหมาดในยามค่ําคืนโดยปรกติแล้วสิบเอ็ด

ร็อกอัต โดยที่ท่านให้สลามในทุกๆ  สองร็อกอัต แล้วท่านก็
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ละหมาดวิติรฺอีกหนึ่งร็อกอัต แต่ถ้าท่านหลับไม่รู้สึกตัวหรือได้

เจ็บป่วย ท่านก็จะละหมาดในช่วงกลางวันแทนจํานวนสิบสอง

ร็อกอตั ดงัที่ท่านหญิงอาอิชะฮฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮา  ได้รายงาน

ไว้ ด้วยเหตนีุ ้หากผู้ศรัทธาคนใดที่ปกติแล้วเขาได้ละหมาดใน

ยามค่ําคืนห้าร็อกอตั แต่ถ้าหาก )คืนไหน (ที่เขาเผลอนอนหลับ

ไปหรือยุ่งจนไม่ได้ละหมาดกลางคืนอย่างที่เคยละหมาด  ก็มี

บัญญัติสําหรับเขาให้ละหมาดในช่วงกลางวันหกร็อกอัต  โดย

ให้สลามทกุๆ สองร็อกอตั และเช่นเดียวกันถ้าโดยปกติแล้วเขา

ละหมาดสามร็อกอตั  ) ในช่วงค่ําคืน  (แต่ถ้าหาก )คืนไหน (ที่เขา

เผลอนอนหลบัไปหรือยุ่งจนไม่ได้ละหมาดกลางคืนอย่างที่เคย

ละหมาด  ก็มีบัญญัติสําหรับเขาให้ละหมาดในช่วงกลางวันสี่

ร็อกอตั โดยให้สลามทกุ ๆ สองร็อกอตั หรือถ้าหากโดยปกติเขา

ละหมาดเจ็ด  ร็อกอัต  แล้วหากคืนไหนที่เขาเผลอหลับหรือยุ่ง

จนไม่ได้ละหมาดก็   ก็ให้เขาละหมาดแปดร็อกอัต  โดยที่ให้

สลามในทกุๆ สองร็อกอตั - สิน้สุดคําฟัตวาโดยคณะกรรมการ
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