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กิยามุ้ลลัยล์ 
คือ...ละหมาดสุนัตในยามค ่าคืน 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 

การอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ
แสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ ซึ่งอิบาดะฮ์บางชนิดมิได้เป็นการบัญญัติที่เป็น 



คุตบะห์วันศุกร ์4/2555                                                          คตุบะห์วันศุกร ์

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา         ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ ากรุงเทพมหานคร 

2 

วาญิบ (ٌٌَواِجب) แต่เป็นอิบาดะฮ์โดยสมัครใจ เราทั้งหลายรู้จักในนามว่าสุนัต (ٌٌنَّة  (س ُ

นั่นคือ การละหมาดสุนัตกิยามุ้ลลัยล์ ( ْيلٌِِكيَاُمٌانوٌَّ )  
ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) จะไม่ละเลยการละหมาดกิยามุ้ลลัยล์ ไม่ว่าท่านจะมี

สุขภาพที่ดีหรือภาวะเจ็บป่วย คราใดที่ท่านเจ็บป่วย ท่านจะท าการละหมาดโดยการ
นั่ง และคราใดที่มีเหตุการณ์ที่ท าให้ท่านพลาดไปในยามค่ าคืน ท่านจะท าการ
ละหมาดทดแทนในเวลากลางวัน  ด้วยการละหมาดเป็นจ านวน  12 ร๊อกอะฮ์           
กิยามุ้ลลัยล์ คือ ทางเดินสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ และเป็นหนทางสู่ความผาสุกอันนิรันดร  

ท่านนบี (ศ็อลฯ) ได้ฉายภาพที่พ านักในสวรรค์ของผู้ที่รักษาการละหมาด     
กิยามุ้ลลัยล์ ว่า 

ٌٌٌ
 
ٌِِفٌامَْجنَِّةٌغَُرفًاٌتَُرىٌُظهُْوُرَهاٌِمْنٌبُُطْوِِنَاٌَوبُُطْوُِنَاٌِمْنٌُظُهْوِرَهاٌفَلَاَمٌا ٌفَلَاَلٌأٌ نَّ :ٌْعَراِِبٌّ

ٌََيَرُسْوَلٌهللِاٌ؟ٌٌكَاَلٌ ٌِهلِلٌِمَمْنٌأ َطاَبٌامْلََكََمٌٌَوأ ْطَعَمٌ:ٌِمَمْنٌِِهَ َياَمٌٌَوَصَّلَّ َعاَمٌٌَوأ َداَمٌامِصّ امطَّ

ٌَّ ٌرواهٌامرتمذيٌٌ:ْيِلٌَوامنَّاُسٌِهَياٌمٌِِبنو

ความว่า  “แท้จริงในสรวงสวรรค์นั้นมีหลายห้อง ด้านนอกของห้องจะถูก
แลเห็นจากด้านใน และด้านในของห้องจะถูกแลเห็นจากด้านนอก ได้มีอาหรับจาก
ชนบทผู้หนึ่งยืนขึ้นแล้วกล่าวถามว่า มันเป็นสิทธิของใครหรือ? โอ้ท่านร่อซู้ล 
(ศ็อลฯ) ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) จึงกล่าวตอบว่า มันเป็นสิทธิของผู้ที่พูดดี ผู้บริจาค
อาหาร ผู้ที่ท าการถือศีลอดเป็นประจ า และเป็นสิทธิของผู้ท าการละหมาดเพื่อ
อัลลอฮ ์(ซ.บ.) ในยามค่ าคืนในขณะที่ผู้คนหลับใหล” 

ปัจจัยต่างๆ ที่น าท่านสู่กิยามุ้ลลัยล์ คือ 

1.   นอนหลับสักงีบหนึ่งหลังละหมาดบ่าย (ٌٌكَْيوُْوَل) เปรียบดั่งท่านได้ซื้อผล
บุญและความดีจากยามหนึ่งของกลางคืนด้วยเวลาอันเล็กน้อยของกลางวัน  ท่านนบี 
(ศ็อลฯ) ได้เคยก าชับว่า 
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ٌِكْيوُْواٌفٌَ
 
ٌا ْيَطاَنٌاَليَِلْيُلٌٌنَّ ٌرواهٌامطرباينٌِفٌالأوسطٌٌٌ.امش َّ

ความว่า“ท่านทั้งหลายจงกอยลูละฮ์ แท้จริงชัยฏอนจะไม่ท าการกอยลู
ละฮ์”                                             

2.  รับประทานอาหารในปริมาณท่ีไม่มากนัก ท่านซุฟยานอัสเซารีย             
( امثَّْوِريٌ ُسْفيَاُنٌ ) กล่าวว่า  

َعاِمٌتَْمِوُكْواٌِكيَاَمٌانوٌَّ ٌامطَّ ِ ٌِبِلَّلَّ ٌْيلٌِعَوَْيُُكْ

ความว่า  “ท่านทั้งหลายจงทานอาหารในปริมาณที่น้อย จะช่วยให้ท่าน
ตื่นเพื่อละหมาดสุนัตในยามค่ าคืน”                                                                                                          

3. จงคบหาและสมาคมกับบรรดาคนที่ซอและฮ์ที่เขากระตุ้นท่าน และปลุก
เตือนท่าน เช่น ท่านนบี (ศ็อลฯ) ท าการปลุกท่านหญิงฟาฏิมะฮ์บุตรสาวของท่านและ
สามีของนาง คือ ท่านอะลี บินอะบีฏอลิบจากการนอน ท่านนบี (ศ็อลฯ) จะเคาะ
ประตูบ้านของทั้งสองและท่านจะกล่าวว่า 

ٌمتفقٌعويهٌ:ٌٌأ اَلٌتَُصِوَّياِنٌ؟

ความว่า  “ท่านทั้งสองตื่นละหมาดหรือยัง ? ”                                          

4. ออกห่างจาก (ٌٌَمْعِصَية) การท าบาป เพราะการตื่นขึ้นละหมาดกิยามุ้ลลัยล์ 
คือ ความมีเกียรติ  ดังนั้น จะไม่มีเกียรติส าหรับผู้ที่ไม่ภักดี (ٌَُطاعَة) ในเวลากลางวัน                                          

ท่านอิบรอฮีม บินอัดฮัม ( ٌ
 
ٌبُْنٌا ْدهٌَْأٌ بَْراِهْْيُ  ) กล่าวว่า 

َاِرٌٌ ٌََّوهٌُاَلٌتَْعِصِهٌِِبهَّنَّ ٌيََديِْهٌِِبنو ٌيََديِْهٌِِبنوٌٌَّ،ْيِلٌَوٌيُِلْيُمَمٌبَْْيَ ٌُوكُْوفََمٌبَْْيَ نَّ
 
ْيِلٌِمْنٌفَا

َفٌ َ ٌَهَذاٌامَّشَّ تَِحق  ٌاَلٌيَس ْ ِفٌَوْامَعاِِصْ َ ٌ.أ ْعَظِمٌامَّشَّ

ความว่า  “ท่านจงอย่าท าบาปต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในกลางวัน ในขณะที่
พระองค์ทรงให้ท่านยืนต่อหน้าพระองค์ในยามค่ าคืน แท้จริงการหยุดอยู่ของท่าน
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ต่อหน้าพระองค์ในยามค่ าคืน คือ ความมีเกียรติอันใหญ่หลวง คนท าบาปไม่สิทธิ
ได้รับเกียรตินี้”                                                                                                      

ความมีเกียรติอย่างนี้ ได้เกิดขึ้นแล้วกับครอบครัวหนึ่ง นั่นคือ ครอบครัวของ
ซอและฮ์บินยะฮ์ยา ( يٌَ    ซึ่งประกอบด้วยลูกชายของท่านชื่อว่า อาลี  (َصاِمُحٌْبُنٌََيْ
( ٌْبُنٌَصاِمحٌٌ ) และหะซัน (َعِِل  และผู้ (َحَسُنٌْبُنٌَصاِمحٌٌ เป็นมารดาของทั้งสอง  โดย
ครอบครัวของซอและฮ์ บินยะฮ์ยาได้แบ่งกลางคืนของพวกเขาเป็นสามช่วง อาลี ตื่น
ขึ้นมาละหมาดเป็นคนแรก หลังจากนั้น ได้ปลุกหะซัน และเขาก็เข้านอน ต่อมาหะซัน
ก็ละหมาด หลังจากนั้น เขาได้ปลุกมารดา เพ่ือตื่นขึ้นละหมาด และเขาก็เข้านอน  

เมื่อมารดาของทั้งสองกลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทั้งสอง จึงแบ่งเป็นสอง
กะ โดยกะแรกเป็นของอาลี และกะสองเป็นของหะซัน เมื่ออาลี จากโลกดุนยาไป 

ปรากฏว่า หะซัน ได้ท าการละหมาดกิยามุ้ลลัยล์ ตลอดช่วงของกลางคืน                                                      

ข้อควรปฏิบัติของมุสลิมก่อนอน   
1. นอนในสภาพที่มีน้ าละหมาด   

2. นอนตะแคงขวาพร้อมที่ฝ่ามือขวารองแก้ม   
3.  ผินหน้าไปทางกิบลัต   

4. กล่าวดุอาอ์และซิกิรก่อนนอน  5 

5. ตั้งเจตนาตื่นละหมาดกิยามุ้ลลัยล์   
6. เริ่มท าการละหมาดอย่างน้อยเพียงสองร๊อกอัต ด้วยการอ่านกุรอานที่

ง่ายส าหรับท่านในละหมาด ก่อนที่ท่านจะนอนเพ่ือการน าสู่การปฏิบัติที่มากขึ้นและ
การอ่านกุรอานในละหมาดที่มากข้ึนเช่นกัน   
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7. เมื่อท่านปฏิบัติได้เป็นประจ าก่อนนอนแล้ว ท่านจงมุ่งมั่นในเวลาที่ยอด
เยี่ยมคือ ช่วงสุดท้ายของกลางคืนก่อนเข้าเวลาของซุบฮิ ซึ่งเป็นเวลาที่มีสิริมงคล 

عَُةٌامُْمَباَرَنةٌُاأ مسٌَّ  ในการละหมาดสุนัตและการขอดุอาอ์    
ٌَهَذاٌوٌَأٌ  ٌَوامُْمْسِوَماِتٌأٌ كُْوُلٌكَْوِِلْ ٌَوِمَسائِِرٌامُْمْسِوِمْْيَ ٌَومَُُكْ ٌِِلْ تَْغِفُرهللَاٌامَْعِظْْيَ س ْ

تَْغِفُرْوُهٌ ٌفَاس ْ
 
ِحْْيٌُا َُّهٌُهَوٌامْغَُفْوُرٌامرَّ ٌه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


