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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ความประเสริฐของกิยามุลลัยล ฺ
 

 มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ความจําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองคเดียว โดยไม
มีภาคีใดๆ สําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของ
พระองค  

อนึ่ง โดยแนแท ในจํานวนการงานที่ประเสริฐที่สุดและการเคารพภักดีที่ยิ่งใหญที่สุด ที่
ศาสนาไดสนับสนุนกระตุนใหปฏิบัตินั้นก็คือ “การกิยามุลลัยลฺ”  มันคือธรรมเนียมปฏิบัติของคนดี
ทั้งหลาย คือการคาขายของเหลาผูศรัทธา เพราะในชวงค่ําคืนนั้นเหลาผูศรัทธาจะปลีกตัวอยูกับ
พระผูเปนเจาของพวกเขา รองทุกขตอพระองคเกี่ยวกับสภาพการณที่พวกเขาเปนอยู วิงวอนรองขอ
ความเอื้อเฟอของพระองค พวกเขาจะงวนดื่มดํ่าดวยการเขาเฝา(มุนาญาต)พระผูเปนเจาของพวก
เขา ดวยความหวังและนอบนอมตอผูทรงประทานความดีงามทั้งหลาย ทั้งยังเปนผูใหและเผื่อแผที่
ยิ่งใหญ มหาบริสุทธิ์ยิ่งเถิดพระองคอัลลอฮฺ  

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงมีดํารัสวา  
ا َيتََجاىَفٰ ُجنُوُبُهْم َعِن الَْمَضاِجِع يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفً ﴿ ا َوَطَمًعا َوِممَّ

ْقنُيٍ َجَزاًء بَِما  َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقونَ 
َ
ِة أ ْخيِفَ لَُهم ِمّن قُرَّ

ُ
ا أ فََال َيْعلَُم َغْفٌس مَّ

   ﴾اَكنُوا َفْعَملُونَ 
ความวา “สีขางของพวกเขาเคลื่อนหางจากที่นอน พลางวิงวอนตอพระ
เจาของพวกเขาดวยความกลัวและความหวัง และพวกเขาบริจาคสิ่งที่เรา
ไดใหเปนเครื่องยังชีพแกพวกเขา ดังนั้น จึงไมมีชีวิตใดรูสิ่งที่ถูกซอนไว
สําหรับพวกเขาใหเปนที่รื่นรมยแกสายตา เปนการตอบแทนในสิ่งที่พวก
เขาไดกระทําไว” (สูเราะฮฺ อัส-สัจฺดะฮฺ : 16-17) 
 
อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงกลาวถึงพวกเขาดวยการกลาวถึงที่ดียิ่ง ดังที่พระองคทรงมีดํารัสวา 

ُهمْ   ِإنَّ الُْمتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُقيُوٍن ﴿ ُهْم اَكُنوا َقبَْل  ۚ آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُّ غَّ ِإ
ُهْم  ِر  ْسَحا

َ
ْأل ِبا َو َن  َفْهَجُعو َما  للَّيِْل  ا َن  ِمّ َقِليًال  ا  ُنو اَك ِسننَِي  حُمْ ِلَك  َذٰ

   ﴾يَْستَْغِفُرونَ 
ความวา “แทจริงบรรดาผูยําเกรงจะไดอยูในสวนสวรรคและตาน้ําพุมาก
หลาย พวกเขาปติยินดีในสิ่งที่พระเจาของพวกเขาไดประทานใหแกพวก
เขา แทจรงิ พวกเขากอนหนานั้นเปนผูกระทําความดี พวกเขาจะหลับนอน
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แตเพียงสวนนอยของเวลากลางคืน และในยามรุงสางพวกเขาขออภัยโทษ
(ตอพระองค)” (สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต : 15-18) 
 
ทาน อัล-หะสัน อัล-บัศรีย ไดกลาววา “พวกเขาขมักเขมนทําอิบาดะฮฺในยามค่ําคืน 

และละหมาดยาวนานกระทั่งถึงรุงอรุณ หลังจากนั้นก็จะนั่งวิงวอนขอดุอาอ ดวยความ
ออนนอมถอมตนตออัลลอฮฺ และขอการอภัยโทษจากพระองค” (มุคตะศ็อรฺ กิยามิลลัยลฺ 
โดย อัล-มิรฺวะซีย หนา : 96) 

 
อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงมีดํารัสอีกวา 

َة ﴿ َرمْحَ َيْرُجو  َو َة  ْآلِخَر ا ُر  َذ حَيْ ِئًما  َقا َو ا  ِجًد للَّيِْل َسا ا َء  َنا آ ِنٌت  َقا ُهَو  ْن  مَّ
َ
أ
يَن َال َفْعلَُمونَ  ۗ َرِبّهِ  ِ

َّ يَن َفْعلَُموَن َوا ِ
َّ َما َفتََذكَّ  ۗ ُقْل َهْل يَْستَِوي ا ولُو ِإغَّ

ُ
ُر أ

ْكَاِب 
َ
  ﴾اْأل

ความวา “ผูที่เขาเปนผูภักดีในยามค่ําคืน ในสภาพของผูสุูด และผูยืน
ละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงตอโลกอาคิเราะฮฺ และหวังความเมตตาของ
พระเจาของเขา (จะเหมือนกับผูที่ต้ังภาคีตออัลลอฮฺกระนั้นหรือ?) จงกลาว
เถิดมุหัมมัด บรรดาผูรูและบรรดาผูไมรูจะเทาเทียมกันหรือ? แทจริง
บรรดาผูมีสติปญญาเทานั้นที่จะใครครวญ” (สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร : 9) 
 
มีรายงานจากทานอบู อุมามะฮฺ อัล-บาฮิลีย เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา  
احِلِنَي َقبْلَُكمْ  لَيُْكْم بِِقيَامِ عَ « ُب الصَّ

ْ
إِنَُّه َدأ

َوُهَو قُْرَبٌة إِىَل َربُِّكْم  ،اللَّيِْل فَ
يِّئَاِت َوَمنَْهاٌة لِِإلثْمِ    »َوَمْكَفَرٌة لِلسَّ

ความวา “จําเปนสําหรับพวกทานทั้งหลายในการตื่นขึ้นมากิยามุลลัยลฺ 
เพราะมันคือธรรมเนียมปฏิบัติของคนดีทั้งหลายกอนหนาพวกทาน มันคือ
สิ่งที่ทําใหเขาใกลพระเจาของพวกทาน และทําใหความผิดบาปทั้งหลายถูก
ลบลางไป และสามารถยับยั้งจากการกระทําที่ชั่วราย” (บันทึกโดย อัต-ติรมิ
ซีย : 3549 ทานไดกลาววา สายสืบนี้มีความถูกตองมากกวาหะดีษที่ทานอบู อิด
รีส รายงานจากทานบิลาล และชัยคฺ อัล-อัลบานีย ไดวินิจฉัยวาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ
ซึ่งมีปรากฏในหนังสือเศาะหีหฺ อัต-ติรมิซีย : 3801)  
  
ทานอบู มาลิก อัล-อัชอะรีย เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ รายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม ไดกลาววา  
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َها ِإنَّ يِف اجْلَنَِّة ُغَرًفا «  َعدَّ
َ
يَُرى َظاِهُرَها ِمْن بَاِطِنَها ، َوَباِطنَُها ِمْن َظاِهُرَها ، أ

ْطَعَم الطَّ 
َ
ُ لَِمْن أ الَم ابَّ َ السَّ فْ

َ
 »، وََصىلَّ بِاللَّيِْل َواجَّاُس ِغيَامٌ َعاَم ، َوأ

ความวา “แทจริง ในสวนสวรรคนั้นมีอยูหองหนึ่ง ที่ผูคนดานนอกก็สามารถ
มองเห็นสิ่งที่อยูภายใน คนที่อยูภายในก็สามารถเห็นสิ่งที่อยูภายนอก 
ซ่ึงอัลลอฮฺทรงตระเตรียมมันไวใหกับผูที่แจกจายอาหารแกผูที่มีความ
จําเปน ผูที่เผยแพรสลาม และผูที่ละหมาดในยามค่ําคืนในขณะที่ผูคน
กําลังหลับใหล” (บันทึกโดยเศาะหีหฺอิบนุหิบบาน : 509) 
 
และมีรายงานจากทานสะฮัล บิน สะอัด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดเลาวา  

يا حممد عش ما شئت : جاء جربيل إىل اجيب صىل اهللا عليه و سلم فقال 
نك إفواحبب من شئت  ،جمزي بهنك إفواعمل ما شئت  ،ميتنك إف

  .وعزه استغناؤه عن اجاس ،رشف املؤمن قيام الليلن أواعلم  ،مفارقه
ความวา “มลาอิกะฮฺญิบรีลไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลว
กลาววา โอมุหัมมัดเอย จงมีชีวิตตามที่ทานประสงคเถิด เพราะแนแททานก็จะตอง
ตาย จงทําอะมัลตามที่ทานประสงคเถิด เพราะแนแททานก็จะไดรับการตอบแทน
จากมัน และจงรักผูที่ทานประสงคเถิด เพราะแนแททานก็จะตองจากเขาไป พึง
ทราบเถิดเกียรติของผูศรัทธานั้นคือการกิยามุลลัยลฺ และศักดิ์ศรีของเขานั้นคือการ
ไมตองพึ่งพาความชวยเหลือตางๆ จากผูคนทั้งหลาย ” (บันทึกโดย อัฏ-เฏาะบะ
รอนีย ใน อัล-มุอฺญัม อัล-เอาสัฏ : 4278 และทานอัล-มุนซิรียไดกลาวไวในหนังสือ
ของทานอัต-ตัรฆีบ วัต-ตัรฮีบ เลม 1 หนา 485 วา : สายรายงานของมันอยูใน
ระดับหะสัน) 
 
กวีทานหนึ่งไดรายบทกลอน เพื่อสาธยายถึงชนกลุมหนึ่งที่มีความขมักเขมนในการเชื่อ

ฟงอัลลอฮฺไววา 
เมื่อโมงยามแหงรัตติกาลเขาปกคลุมพวกเขาก็อดทนมุงมั่นทาํอิบาดะฮฺ 

กลางคนืจากพวกเขาไป ในสภาพทีพ่วกเขากมรุกูอฺ 
ดวยความไหวหวัน่ตอวนัแหงความหวาดเกรงพวกเขาจงึยนัสีขางเพื่อเขาเฝาพระผูสราง 
ในขณะที่มนุษยสวนมากยังหลับใหลประหนึง่วนัแหงการลงทัณฑนัน้ไรซึ่งอันตรายใดๆ 

ภายใตความมืดมิดบรรดาผูศรัทธายงัคงเฝากราบกราน 
เสียงสะอืน้ของพวกเขาทําใหความวิตกตอวันนั้นคลายลง 
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และแทจริง อัลลอฮฺทรงสั่งใชใหศาสนทูตของพระองคใหกิยามุลลัยลฺ และกระตุนเขาให
ปฏิบัติมัน ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา  

ُل ﴿ ِمّ َها الُْمزَّ فُّ
َ
ِو انُقْص ِمنُْه َقِليًال  ُقِم اللَّيَْل ِإالَّ َقِليًال   يَا ك

َ
ْو زِْد َعلَيِْه   نِّْصَفُه أ

َ
أ

  ﴾ِييًال َوَرتِِّل الُْقْرآَن تَرْ 
ความวา “โอ ผูคลุมกายอยูเอย ! จงยืนขึ้น (ละหมาด) เวลากลางคืน เวนแต
เพียงเล็กนอย (ไมใชตลอดคืน) ครึ่งหนึ่งของเวลากลางคืน หรือนอยกวา
นั้นเพียงเล็กนอย หรือมากกวานั้น และจงอานอัลกุรอานชาๆ เปนจังหวะ 
(ชัดถอยชัดคํา)” (สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล : 1-4) 
 
อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสไวอีกวา  

ُْموًداوَ ﴿ ن َفبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما حمَّ
َ
ٰ أ َ ْد بِِه نَافِلًَة لََّك َع   ﴾ِمَن اللَّيِْل َفتََهجَّ

ความวา “และจากบางสวนของกลางคืนเจาจงตื่นขึ้นมาละหมาดในเวลาของ
มัน เปนการสมัครใจสําหรับเจา หวังวาพระเจาของเจาจะทรงใหเจาไดรับ
ตําแหนงที่ถูกสรรเสริญ” (สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ : 79) 
 
 ซึ่งปรากฏวาทานนบี เศาะละวาตุลลอฮฺ วะสะลามุฮุอะลัยฮิ ก็ไดปฏิบัติตามคําชี้นําแหง

พระผูเปนเจาอันทรงเกียรติรนี้ และนอมรับตอคําสั่งของพระผูเปนเจาของทาน ดังที่ทานหญิงอาอิ
ชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา ไดเลาวา  

َر رِْجَالهُ إِ   رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  اكن َّ َيَفطَّ َقالَْت  ،َذا َصىلَّ َقاَم َح
َما  : َخئَِشةُ  َو ْنِبَك  َذ ِمْن  َم  َيَقدَّ َما  َلَك  ُغِفَر  َقْد  َو ا  َهَذ َتْصنَُع 

َ
أ  ِ ابَّ َرُسوَل  َيا 

رَ  خَّ
َ
ُكوُن َقبًْدا َشُكوًرا«  :َفَقاَل  ؟تَأ

َ
فََال أ

َ
  »يَا َخئَِشُة أ

ความวา “เมื่อทานนบีละหมาดทานก็จะยืนละหมาดจนกระทั่งเทาทั้งสอง
แตก ทานหญิงอาอิชะฮฺจึงกลาวกับทานวา โอเราะสูลุลลอฮฺ ทําไมทานถึง
ปฏิบัติถึงขนาดนี้เลา ทั้งๆ ที่อัลลอฮฺทรงใหอภัยในความผิดของทานทั้ง
กอนหนานี้และที่จะมาถึงแลว? ทานเราะสูลุลลอฮฺจึงกลาววา โออาอิชะฮฺ 
ไมควรหรือที่ฉันจะเปนบาวที่รูจักชุกูรฺ(ขอบคุณ)ตออัลลอฮฺใหมากๆ?” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 1130 มุสลิม : 2820) 
 
และทานหุซัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ก็ไดเลาวา  

 ِّ ِ َقَرَة َفُقلْ  -صىل اهللا عليه وسلم-َصلَّيُْت َمَع اجَّ ْلٍَة َفاْفتَتََح اْكَ َ ُت َذاَت 
َ .  يَْرَكُع ِعنَْد الِْماَئةِ  َ َفُقلُْت يَُصىلِّ ِبَها ىِف َرْكَعٍة َفَم َفُقلُْت يَْرَكُع  ،ُعمَّ َم
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َها.  بَِها
َ
َها ُعمَّ اْفتَتََح آَل ِعْمَراَن َفَقَرأ

َ
ًال ِإَذا  ،ُعمَّ اْفتَتََح النَِّساَء َفَقَرأ  ُمرَتَسِّ

ُ
َفْقَرأ

َل  ،حَ َمرَّ بِآيٍَة ِفيَها تَْسِبيٌح َسبَّ 
َ
  .َوإَِذا َمرَّ بِتََعوٍُّذ َيَعوَّذَ  ،َوإَِذا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسأ

ความวา “ฉันไดละหมาดรวมกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในค่ํา
คืนหนึ่ง ซ่ึงทานเริ่มตนดวยการอานสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ ฉันจึงกลาว
(ในใจ)วา ทานคงจะรุกูอฺเมื่อถึงอายะฮฺที่หนึ่งรอย แตแลวทานก็อานตอไป
อีกโดยไมรุกูอฺ ฉันจึงกลาว(ในใจ)วา ทานคงจะอานตอไปในละหมาดจนจบ
ในร็อกอัตนี้ และแลวทานก็อานตอ ฉันจึงกลาว(ในใจ)อีกวา ทานคงจะรุกูอฺ
(เมื่ออานจบสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ) แตวาหลังจากนั้นทานก็เริ่มอานสู
เราะฮฺ อัน-นิสาอ หลังจากนั้นก็สูเราะฮฺ อาลิอิมรอน ซ่ึงทานจะอานอัลกุ
รอานอยางชาๆ โดยเมื่อทานอานถึงอายะฮฺที่กลาวถึงการตัสบีหฺ (การสดุดี
ในความบริสุทธิ์ของอัลลอฮฺ) ทานก็จะกลาวคําตัสบีหฺ เมื่อถึงอายะฮฺที่
กลาวถึงการขอวิงวอน ทานก็จะขอ และเมื่อถึงอายะฮฺที่กลาวถึงการขอ
ความคุมครองตออัลลอฮฺ ทานก็จะขอความคุมครองตอพระองค” (บันทึก
โดยมุสลิม : 773) 
 
และปรากฏวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ไดกระตุนใหเหลาเศาะหาบะฮของ

ทานมีการกิยามุลลัยลฺและใหมุงมาดปรารถนาในการปฏิบัติมัน ซึ่งทานนบีไดกลาวถึงคุณลักษณะ
ของทานอับดุลลอฮฺ บิน อุมัร ไววา 

َفاَكَن َقبُْد اِهللا َال  : َقاَل َسالِمٌ   » ْعَم الرَُّجُل َقبُْد اِهللا لَْو اَكَن ُيَصيلِّ ِباللَّيْلِ نِ « 
  .َفنَاُم ِمْن اللَّيِْل إِالَّ قَِليًال 

ความวา “ชายหนุมที่ดียิ่งนั้นคือ อับดุลลอฮฺ (อิบนุอุมัร) ถาหากวาเขาไดลุก
ขึ้นละหมาดในยามค่ําคืนแลวไซร” สาลิม บุตรชายของอับดุลลอฮฺ อิบนุ 
อุมัร กลาววา ต้ังแตนั้นมา ทานอับดุลลอฮฺ(อิบนุอุมัร) ก็ไมไดนอนกลางคืน
อีก(เพราะลุกขึ้นมากิยามุลลัยลฺ)นอกจากเพียงเล็กนอยเทานั้น” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย : 1121 มุสลิม : 2478) 
 
ทานบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ยังไดสงเสริมใหประชาชาติของทานใหลุกขึ้นมากิยา

มุลลัยลฺอีกดวย โดยที่ทานไดกลาววา  
فَْضُل «

َ
الةِ  أ  »اللَّيْلِ  ةُ الَ َص  ،الَفِريَْضة بَـْعدَ  الصَّ

ความวา “การละหมาดที่ประเสริฐที่สุดรองลงมาจากละหมาดหาเวลาคือการ
ละหมาดในยามค่ําคืน” (สวนหนึ่งของหะดีษที่บันทึกโดยมุสลิม : 1163 จากการ
รายงานของทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ) 
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ทานอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา  

آَيٍة ُكِتَب َمْن َقاَم ِبَعرْشِ آَياٍت لَْم ُيْكتَْب ِمَن اْلَغاِفِلنْي ، َوَمْن َقاَم ِبِماَئِة « 
لِْف آيٍَة ُكِتَب ِمَن الُْمَقنِْطِريْنِمَن الَْقانِتنِْي ، 

َ
  »َوَمْن قَاَم بِأ

ความหมาย “ผูใดต่ืนละหมาดกลางคืนดวย 10 อายะฮฺ จะไมถูกบันทึกวาเปน
ผูหลงลืม (จากหลักการของอัลลอฮฺ ) และผูใดต่ืนละหมาดกลางคืนดวย 100 
อายะฮฺ จะถูกบันทึกวาเปนกอนิตีน (ผูที่ยืนละหมาดนาน) และผูใดละหมาด
กลางคืนดวย 1,000 อายะฮฺ จะถูกบันทึกวาเปนมุก็อนฏิรีน (ไดรับผลบุญ
มหาศาล” (บันทึกโดยอบู ดาวูด : 1398) 
 
ซึ่งชวงเวลาของการละหมาดกิยามุลลัยลฺนั้นคือ หลังจากละหมาดอิชาอ จนกระทั่งอะซาน

เวลารุงอรุณ ดังมีรายงานจากทานอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา  

إَِذا ،َمثىَْن  َمثىَْن  اللَّيْلِ  َصالةُ «
َ  فَ ِ َحُدُكمْ  َخ

َ
بْحَ  أ  َواِحَدةً  َرْكَعةً  َصىلَّ  الصُّ

ُ  تُوتِرُ   »َصىلَّ  قَدْ  َما َ
ความวา "ละหมาดกลางคืนนั้นใหทําทีละสองร็อกอัต และเมื่อพวกทานคน
ใดคนหนึ่งเกรงวาจะไดเวลาศุบหฺ ใหเขาละหมาดหนึ่งร็อกอัตเพื่อใหเปน 
วิติร(จํานวนคี่)สําหรับการละหมาดที่ไดทํามานั้น" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 
1137 มุสลิม : 749) 
 
จากทานญาบิร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม ไดกลาววา  
نْ  َخاَف  َمنْ «

َ
ُ  فَلْيُوتِرْ  اللَّيْلِ  آِخرِ  ِمنْ  َفُقومَ  ال أ َ وَّ

َ
نْ  َطِمعَ  َوَمنْ  ،أ

َ
 َفُقومَ  أ

إِنَّ  ،اللَّيْلِ  آِخرَ  فَلْيُوتِرْ  آِخَرهُ 
فَْضُل  وََذلَِك  َمْشُهوَدةٌ  اللَّيْلِ  آِخرِ  َصالةَ  فَ

َ
 »أ

ความวา "ผูใดที่เกรงวาจะไมต่ืนขึ้นมาในชวงทายของคืน ใหเขาละหมาด 
วิติรในชวงแรกของคืน และผูใดที่ปรารถนาแรงกลาจะลุกขึ้นในทายคืนก็
ใหเขาละหมาดวิติรในชวงทายของกลางคืน เพราะการละหมาดในชวง
ทายนั้นเปนการละหมาดที่ถูกเห็นเปนสักขี และนั่นเปนที่ประเสริฐกวา” 
(บันทึกโดยมุสลิม : 755) 
 
จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา  
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ُل « ْلَةٍ  لُكَّ  َوَيَعاىَل  تَـبَاَركَ  َربُّنَا َفزْنِ غْيَا َسَماءِ  إىَل  َ ُّ  ثُلُُث  َفبىَْق  ِحنْيَ  ا
ْستَـِجيَب  يَْدُعوىِي  َمنْ : يَـُقوُل  اآلِخرُ  اللَّيْلِ 

َ
لُيِن  َمنْ  ُه؟لَـ فَأ

َ
 يَْسأ

ْعِطيَـُه؟،
ُ
ْغِفرَ  يَْستَْغِفُرىِي  َمنْ  فَأ

َ
 »لَـُه؟ فَأ

ความวา “แทจริง อัลลอฮฺจะลงมาสูฟาแหงโลกดุนยาในทุกๆ คืนใน
ชวงหนึ่งในสามสุดทายของคืน แลวพระองคจะกลาววา มีผูใดวิงวอนขอ
อะไรจากขาไหม แลวขาตอบรับคําขอนั้น มีผูใดขออะไรจากขาไหม แลว
ขาจะใหเขาในสิ่งที่เขาขอ มีผูใดที่ขออภัยโทษตอขาไหม แลวขาจะอภัย
ใหแกเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 1145 มุสลิม 1/523) 
 
ทานอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ ไดกลาววา “หากไมมี 3 ประการนี้แลวไซร ฉันไมปรารถนาที่

จะใชชีวิตในโลกนี้อีกตอไป นั่นคือ การตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ การขมักเขมนในการใชชวงเวลา
ยามค่ําคืนเพื่อการทําอิบาดะฮฺ และการไดนั่งอยูรวมกับกลุมชนที่เลือกสรรคําพูดที่ดี ดังที่เขาได
คัดเลือกผลอินทผลัมที่ดี” (มุคตะศ็อร กิยามิลลัยลฺ โดยอัล-มิรฺวะซีย หนา : 62 โดยความหมายของ
มัน) 

ปจจัยบางประการที่สําคัญยิ่งในการชวยใหต่ืนขึ้นมากิยามุลลัยลฺนั้นคือ การเขานอนตั้งแต
เนิ่นๆ ดังนั้น การอดหลับอดนอนยอมเปนโรครายของผูคนในปจจุบันนี้ โดยเฉพาะหากมันเปนไป
ในหนทางที่ไมใชการฏออะฮฺเชื่อฟงตออัลลอฮฺ ดังสภาพของผูคนสวนมากในปจจุบัน ไมวาจะดูชอง
รายการตางๆ ผานทางดาวเทียมหรือโทรทัศน เลนเกม หรือนั่งพูดคุยกับวงสนทนาตางๆ และอ่ืนๆ
อีกมากมาย  

ดวยเหตุนี้ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงรังเกียจการนอนกอนอิชาอและการ
พูดคุยหลังจากนั้น (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 568)  

ชัยคฺ อิบนุ อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา การละหมาดยามค่ําคืนในเดือนเราะ
มะฎอนนั้นมีความประเสริฐและมีความพิเศษมากกวาเดือนอื่นๆ ดังที่ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา  

مَ  امَ  لَـهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساباً  إيَماناً  َرَمَضانَ  قَامَ  َمنْ «   »َذنِْبـهِ  ِمنْ  َيَقدَّ
ความวา “ผูใดต่ืนละหมาดในค่ําคืนของเดือนเราะมะฎอน ดวยใจที่ศรัทธา
และหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ เขาจะไดรับการอภัยโทษจาก
ความผิดของเขาที่ผานมา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 2009 มุสลิม : 759) 
 
และการกิยามเราะมะฎอนนั้น ไดหมายรวมถึงการละหมาดตั้งแตชวงแรกจนกระทั่งชวง

สุดทายของยามค่ําคืน ดวยเหตุนี้การละหมาดตะรอวีหฺก็คือสวนหนึ่งของการกิยามุลลัยลฺ จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพยายามรักษาการกิยามุลลัยลฺและปฏิบัติมันดวยการหวังในผลบุญ
และการตอบแทนจากอัลลอฮฺ ซึ่งมันจะไมมีตลอดทุกค่ําคืนนอกจากชวงเวลาหนึ่งเทานั้น และเห็น
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ควรอยางยิ่งสําหรับผูศรัทธาที่มีสติสัมปะชัญญะที่ตองเก็บเกี่ยวประโยชนจากมันกอนที่มันจะจาก
ไป (ดู มะญาลิส ชะฮฺริ เราะมะฎอน หนา 18) 

เปนเรื่องจําเปนสําหรับผูศรัทธาที่เขาตองพยายามรักษาการละหมาดตะรอวีหฺกับอิมาม
จนกระทั่งเสร็จส้ินไปพรอมๆ กัน ดังที่ทานอบู ซัรฺ อัล-ฆิฟารีย ไดเลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา  

َّ َفنرَْصَِف كُ إِنَُّه « ْلَةٍ تِ َمْن قَاَم َمَع اِإلَماِم َح َ ُ ِقيَاَم  َ   »َب 
ความวา “โดยแนแท ผูใดที่ละหมาดพรอมกับอิมาม(ละหมาดตะรอวีหฺ) 
จนกระทั่งเสร็จสิ้นพรอมๆ กัน อัลลอฮฺก็จะทรงบันทึกผลบุญแกเขา
เทากับการละหมาดตลอดทั้งคืน” (สวนหนึ่งของหะดีษที่บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย
ในหนังสืออัส-สุนันของทาน : 806  และทานอัต-ติรมิซียไดกลาววา : นี่คือหะดีษ
ที่หะสันเศาะฮีหฺ)        
 
มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ พระผูทรงอภิบาลแหงสากลโลก และขอโปรดใหอัลลอฮฺ

ทรงประทานการสรรเสริญและความศานติแดทานนบีมุหัมมัดของเราและแดเครือญาติของทาน 
ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งปวงเทอญ  


