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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เร่ืองท่ี 17 
ความประเสริฐของสิบคืนสุดทายเดือนเราะมะฎอน 

 
 มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ การสรรเสริญและ
ความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ
องค เ ดียว  โดยไมมีภาคีใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอ
ปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค  
  แทจริง แบบอยางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  ในชวงสิบวันสุดทายของเดือนนี้นั้นทานไดทุมเทอยาง
เต็มที่ในการทําอิบาดะฮฺอยางที่ไมเคยปรากฏในเดือนอ่ืนๆ ดังที่
ทานหญิงอาอิชะฮ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาวา  

 الَْعرْشِ  يِف  جَيَْتِهدُ  وََسلَّمَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  َرُسولُ  اَكنَ «
َواِخِر،

َ ْ
ِ  يِف  جَيَْتِهدُ  َال  َما األ  )1175مسلم برقم ( »َلرْيِه
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ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทุมเท
อยางเต็มที่(ในการทําอิบาดะฮฺ)ตลอดสิบวันสุดทายของ
เดือนเราะมะฎอน อยางที่ไมเคยปรากฏในเดือนอ่ืนๆ” 
(บันทึกโดยมุสลิม : 1175) 
 
 และมีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน
ฮา เชนเดียวกันวา 

َ اهللاُ  ِ اَكَن اجَّيِبُّ َصىلَّ اُهللا :  َقنَْها قَالَْت َقْن َخئَِشَة َر
ْفَقَظ 

َ
ْلَُه، َوأ َ ْحيَا 

َ
رَُه، َوأ َم إَِذا َدَخَل الَْعرْشُ َشدَّ ِمزْئَ

َعلَيِْه وََسلَّ
ْهلَهُ 

َ
 )832مسلم رقم  ،2024اكخاري رقم . (أ

ความวา  “ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิ 
วะสัลลัม นั้น เมื่อถึงชวงสิบวันสุดทายของเราะมะฎอน 
ทานจะรัดผานุงไวใหแนน(หมายถึงไมรวมหลับนอนกับ
ภรรยา) ทานจะใหชีวิตแกคํ่าคืน(หมายถึงประกอบอิบา
ดะฮฺในยามคํ่าคืน) และทานจะปลุกบรรดาภรรยาของทาน
(ใหลุกขึ้นมาประกอบอิบาดะฮฺ)”  (รายงานโดย อัล-บุคอรีย : 
2024 และมุสลิม : 832) 
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 ทานไดทําใหคํ่าคืนมีชีวิตชีวาดวยกับการละหมาด การ
ซิกิรฺ(รําลึกถึงอัลลอฮฺ) การขอดุอาอ และไดปลุกบรรดาภรรยา
ของทานจากการนอน ทั้งนี้ก็เพื่อใหพวกเขาไดทุมเทอยางเต็มที่
ในการละหมาด ซิกิ รฺ และการวิงวอนตออัลลอฮฺ ตะอาลา 
เหลานี้คือแบบอยางหรือสุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม  ที่มุสลิมบางคนไมคอยใหความใสใจมากนัก  
ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا ﴿
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ْ أ ْ قُٓوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

 َّ ٞظ ِشَدادٞ  َ َوقُوُدَها ٱلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ َعلَۡيَها َمَلٰٓئَِكٌة ِغ
َمرَُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن يَ 

َ
ٓ أ َ َما َّ  ﴾٦ۡعُصوَن ٱ

 ]٦: احكحريم [

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงคุมครองตัวของพวก
เจาและครอบครัวของพวกเจาใหพนจากไฟนรก เพราะ
เชื้อเพลิงของมันคือมนุษย และกอนหิน มีมะลาอิกะฮฺผู
กราวหาญคอยเฝารักษามันอยู พวกเขาจะไมฝาฝนอัลลอ
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ฮฺในสิ่งที่พระองคทรงบัญชาแกพวกเขา และพวกเขาจะ
ปฏิบัติตามที่ถูกบัญชา” (สูเราะฮฺ อัต-ตะหฺรีม : 6) 

 
สําหรับ “การรัดผานุงไวใหแนน” มีนักวิชาการหลาย

ทานไดกลาววา นั้นคือเปนการเปรียบเปรยจากการไมรวมหลับ
นอนกับภรรยาและอุทิศกับการทําอิบาดะฮฺ และดวยเหตุนี้เอง 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  จึงไดอิอฺติกาฟในชวง
สิบคืนสุดทายนี้ที่มัสญิด โดยไดตัดขาดจากโลกดุนยา และใช
ชีวิตอยางสันโดษกับพระผู เปนเจาของทาน  ขอดุอาอตอ
พระองค รองทุกข(มุนาญาฮฺ)ตอพระองค ขอความชวยเหลือตอ
พระองค และวอนขอตอพระองค 

การอิอฺติกาฟนั้น ถือเปนหนึ่งในอิบาดะฮฺที่ใหประโยชน
อยางยิ่งยวดในแงของการชวยขัดเกลาหัวใจใหดีงาม รวบรวม
และเพิ่มพูนความมุงมั่นทะเยอทะยาน ขจัดมลทินและความ
บกพรองทั้งหลาย ใครก็ตามที่ไดทดลองแลวเขายอมจะรูดีที่สุด  
 ดังมีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน
ฮา ไดเลาวา  
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نَّ «
َ
 الَعرْشَ  َفْعَتِكُف  اَكنَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اجَّيِبَّ  أ

َواِخرَ 
َ
َّ  َرَمَضانَ  ِمنْ  األ ، تََوفَّاهُ  َح ُ ْزَواُجهُ  اْقَتَكَف  ُعمَّ  ابَّ

َ
 أ

ِ  ِمنْ   )1172ومسلم  2026 اكخاري برقم ( »َنْعِده

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอิอฺติ
กาฟชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอนจนกระท่ัง
อัลลอฮฺไดเอาชีวิตทานไป หลังจากน้ันบรรดาภรรยาของ
ทานก็ไดอิอฺติกาฟหลังจากทานตอ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 
2026 และมุสลิม : 1172) 
  
 ถาหากมีคนกลาววา “อะไรคือหิกมะฮฺ(เหตุผลหรือ
วิทยปญญา)ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ได
เจาะจงในสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอนดวยกับ
การอิอฺติกาฟหลายวันและไดทุมเทอยางเต็มที่ในการ
เคารพภักดีตออัลลอฮฺ” 
 คําตอบก็ คือ  “ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  ไดปฏิบัติเชนนั้นก็เพื่อแสวงหาคํ่าคืนลัยละตุลก็
อดรฺ” 
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 มีรายงานจากทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุ ไดเลาวา   

َل  الَْعرْشَ  اْقتََكَف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  رَُسوَل  إِنَّ  وَّ
َ
 اْأل

وَْسَط، الَْعرْشَ  اْقتََكَف  ُعمَّ  َرَمَضاَن، ِمنْ 
َ
 ِكيَّةٍ تُرْ  ُقبَّةٍ  يِف  اْأل

تَِها بَلَ  َخذَ : قَاَل  َحِصرٌي، ُسدَّ
َ
اَها نِيَِدهِ  احْلَِصريَ  فَأ  يِف  َفنَحَّ

ْطلَعَ  ُعمَّ  الُْقبَِّة، نَاِحيَةِ 
َ
َسهُ  أ

ْ
 :َفَقاَل  ِمنُْه، فََدنَْوا اجَّاَس، فلََكَّمَ  َرأ

» ِّ ِ َل، الَْعرْشَ  اْقَتَكْفُت  إ وَّ
َ ْ
حْكَِمُس  األ

َ
ِ  أ  ُعمَّ  اللَّْيلََة، َهِذه

ْوَسَط، الَْعرْشَ  اْقَتَكْفُت 
َ ْ
يِيُت، ُعمَّ  األ

ُ
 يِف  إِغََّها: يِل  َفِقيَل  أ

َواِخِر، الَْعرْشِ 
َ ْ
َحبَّ  َفَمنْ  األ

َ
نْ  ِمْنُكمْ  أ

َ
 َفْعَتِكَف  أ

  2018اكخاري برقم( َمَعهُ  اجَّاُس  فَاْقتََكَف  ،»َفلَْيْعَتِكْف 
 )215مسلم 

ความวา “แทจริงทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เคยอิอฺติกาฟในชวงสิบวันแรกของเดือนเราะ
มะฎอน หลังจากนั้นทานอิอฺติกาฟตออีกในชวงสิบวัน
กลางของเดือนเราะมะฎอนโดยพํานักอยูในกุบบะฮฺ ตุรกิ
ยะฮฺ (หมายถึงกระโจมหรือโดมเล็กๆ) ซ่ึงที่ประตูกุบบะฮฺ
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นั้นมีเสื่ออยูผืนหน่ึง ทานไดใชมือหยิบเสื่อผืนนั้นเพื่อปูไว
ในกุบบะฮฺ แลวโผลหัวมาพูดกับผูคนโดยเรียกใหคนเขา
ใกลทานแลวกลาววา “แทจริงฉันเคยอิอฺติกาฟในชวงสิบ
วันแรกของเดือนเราะมะฎอนเพื่อแสวงหาคํ่าคืนนี้ (ลัยละ
ตุลก็อดรฺ) หลังจากนั้นฉันอิอฺติกาฟตอไปในชวงสิบวัน
กลางของเดือนเราะมะฎอน และแลวมีผูหนึ่งมาหาฉัน 
และบอกฉันวา แทจริงคํ่าคืนนี้ (ลัยละตุลก็อดรฺ) อยูในชวง
สิบวันสุดทาย ดังนั้น ใครก็ตามในหมูพวกทานท่ีชอบ
จะอิอฺติกาฟ เขาจงอิอฺติกาฟในชวงสิบวันสุดทาย" แลว
ผูคนตางก็รวมอิอฺติกาฟกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 2018และมุสลิม 215)  

 
ซึ่งนี่คือคํ่าคืนที่ยิ่งใหญและมีความจําเริญยิ่ง ผูที่ไมได

รับความดีงามใดๆ จากมันก็แสดงวาเขาเปนบุคคลที่ขาดทุนแน
แลว นั่นคือสิบวันสุดทาย(ของเดือนเราะมะฎอน)ที่มันจะ
เคล่ือนยายไปตลอด(ทุกๆ ป โดยที่ปหนึ่งจะอยูในคํ่าคืนหนึ่งและป
ตอไปก็จะอยูในอีกคืนหนึ่ง-ผูแปล) ตามที่อัลลอฮฺทรงประสงค   
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ดังที่มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน
ฮา ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
ไดกลาววา  

ْوا« َرَّ
َ

ْلَةَ  حت َواِخرِ  الَعرْشِ  ِمنَ  الِوتِْر، يِف  الَقْدرِ  َ
َ
 ِمنْ  األ

 )2017اكخاري برقم ( »َرَمَضانَ 
ความวา “พวกเจาจงแสวงหาคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺในคํ่าคืนที่
เปนค่ีจากคํ่าคืนสุดทายของเดือนเราะมะฎอนเถิด” (บันทึกโดย 
อัล-บุคอรีย : 2017) 

 
และไดเนนย้ําในเจ็ดคืนสุดทาย(ของเดือนเราะมะฎอน) ดังที่

ทานอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดเลาวา  

نَّ 
َ
ْصَحاِب  ِمنْ  رَِجاًال  أ

َ
ُروا وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اجَّيِبِّ  أ

ُ
 أ

ْلَةَ  بْعِ  يِف  الَمنَامِ  يِف  الَقْدرِ  َ َواِخِر، السَّ
َ
ِ  رَُسوُل  َفَقاَل  األ  ابَّ

َرى«: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصىلَّ 
َ
ْت  َقدْ  ُرْؤيَاُكمْ  أ

َ
 يِف  تََواَطأ

ْبعِ  َواِخِر، السَّ
َ
يَها اَكنَ  َفَمنْ  األ ْبعِ  يِف  َفلَْيَتَحرََّها ُمَتَحرِّ  السَّ

َواِخرِ 
َ
  )1165ومسلم  2015اكخاري برقم ( »األ
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ความวา “มีชายกลุมหนึ่งจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดเห็นคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺใน
ความฝนในเจ็ดคืนสุดทาย(ของเดือนเราะมะฎอน)  ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  จึงกลาววา “ฉันเห็นวาพวก
ทานนั้นไดฝนตรงกันวามันจะเกิดขึ้นในเจ็ดคืนสุดทาย  ดังนั้น
หากผูใดตองการแสวงหามัน ก็จงแสวงหาในเจ็ดคืนสุดทาย
เถิด” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย 2015 และมุสลิม 1165) 

 
และปรากฏวาทานอุบัยย บิน กะอับ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได

สาบานวา คํ่าคืนลัยละตุลก็อดรนั้นคือคํ่าคืนที่ 27 (ของเดือนเราะ
มะฎอน) ซึ่งทานซิรฺ บิน หุบัยชฺ ไดเลาวา 

َّ  َسِمْعُت  َ
ُ
ُ  َوِقيَل : َفُقوُل  َكْعٍب، ْننَ  أ  ْننَ  اهللاِ  َقبْدَ  إِنَّ  َ
نَةَ  قَامَ  َمنْ  :َفُقوُل  َمْسُعوٍد، َصاَب  السَّ

َ
ْلَةَ  أ  َفَقاَل  ، الَْقْدرِ  َ

 ٌّ َ
ُ
ِي َواهللاِ : أ

َّ َ  َال  ا َ َها ُهَو، إِالَّ  إِ  َما حَيِْلُف  َرَمَضاَن، ليَِف  إِغَّ
ِّ  َوَواهللاِ  يَْستَثيِْن، ْعلَمُ  إِ

َ
يُّ  َأل

َ
ْلَةٍ  أ َ ،  الَّيِت  اللَّيْلَةُ  يِهَ  يِهَ

َمَرنَا
َ
ْلَةُ  يِهَ  بِِقَياِمَها، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  رَُسوُل  بَِها أ َ 
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يَن، َسبْعٍ  َصِبيَحةِ  َماَرُيَها وَِعرْشِ
َ
نْ  َوأ

َ
ْمُس  َيْطلُعَ  أ  يِف  الشَّ

 )762مسلم برقم ( .لََها ُشَعاعَ  َال  َنيَْضاءَ  يَْوِمَها َصِبيَحةِ 

ความวา “ฉันไดยินทานอุบัยย บิน กะอับ กลาววา มีคนกลาว
แกทานวา ทานอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด ไดกลาววา ผูใดที่ได
ปฏิบัติกิยามุลลัยลฺตลอดทั้งปเขายอมไดพบกับคํ่าคืนลัยละ
ตุลก็อดรฺอยางแนนอน ทานอุบัยยจึงกลาวเสริมวา ขอสาบาน
ตออัลลอฮฺผูทรงไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองควา มัน
ยอมอยูในเดือนเราะมะฎอนอยางแนนอน และขอสาบาน
ตออัลลอฮฺวาแทจริงฉันไดทราบแลววามันคือคืนไหน มันคือ
คํ่าคืนที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคย
สั่งใชใหเราต่ืนขึ้นทํากิยามุลลัยลฺ มันคือคํ่าคืนที่  27 โดย
เครื่องหมายของมันก็คือดวงอาทิตยจะโผลขึ้นมาในเชาวัน
ใหมในสภาพสีขาวนวลไมมีแสงที่สองจา” (บันทึกโดยมุสลิม : 
762) 

 
และมีรายงานจากทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ได
กลาววา 
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يُْت  َوَقدْ  «
َ
ِ  َرأ نِْسيُتَها، اللَّْيلَةَ  َهِذه

ُ
 الَْعرْشِ  يِف  َفاحْكَِمُسوَها َفأ

َواِخِر،
َ ْ
يْتيُِن  َوَقدْ  وِتٍْر، لُكِّ  يِف  األ

َ
ْسُجدُ  َرأ

َ
 قَاَل  »َوِطنيٍ  َماءٍ  يِف  أ

بُو
َ
ْلَةَ  ُمِطْرنَا: اخْلُْدرِيُّ  َسِعيدٍ  أ يَن، إِْحَدى َ  فََوَكَف  وَِعرْشِ

 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  رَُسولِ  ُمَصىلَّ  يِف  الَْمْسِجدُ 
ْهِ إِ  َفنََظْرُت  بِْح، َصَالةِ  ِمنْ  انرَْصََف  َوقَدِ  َ  ُمبْتَلٌّ  َووَْجُههُ  الصُّ

 )1167ومسلم برقم  2027اكخاري برقم ( .َوَماءً  ِطينًا
ความวา “แทจริงฉันไดเห็นคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺแตแลวฉันก็
ถูกทําใหลืมมัน ดังนั้นพวกเจาจงแสวงหามันในสิบวันสุดทาย 
(ของเดือนเราะมะฎอน) ในคืนที่เปนค่ี และฉันเห็นวาตัวเองได
สุูดบนนํ้าและโคลนแลว” ทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย ไดเลา
อีกวา ฝนไดตกลงมายังพวกเราในคํ่าคืนที่ 21 ของเดือน
เราะมะฎอน ทําใหมัสยิดจึงมีน้ําหยด(รั่ว)ลงมายังสถานท่ี
ละหมาดของทานนบี ศ็อลลัลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังนั้น
เราจึงมองไปยังทานนบี ซ่ึงเปนเวลาที่ทานเสร็จจากการ
ละหมาดศุบหฺแลว และ(เราพบวา)หนาของทานเปยกชุม
ดวยดินโคลนและนํ้า” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 2027 และ
มุสลิม 1167 ) 
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 ทานอัล-หาฟซ อิบนุหะญัร ไดกลาววา “ทัศนะที่ถูกตอง
นั้นคือ คํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺจะมีในวันค่ีของสิบสุดทาย(ของ
เดือนเราะมะฎอน) และมันจะเคลื่อนยายไปตลอด (ทุก  ๆป โดย
ที่ปหนึ่งจะอยูในคํ่าคืนหนึ่ง และปตอไปก็จะอยูในอีกคืนหนึ่ง -
ผูแปล) ” (ฟตหุลบารีย 4/266) 
 และนี่คือหิกมะฮฺ(เหตุผลหรือวิทยปญญา)ของพระผูเปนเจา
(ที่ใหคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺมีการสับเปล่ียนและหมุนเวียนกันตลอด -ผู
แปล) ซึ่งหากมีการระบุเจาะจงวาคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺนั้นคือคํ่าคืนใด 
ผูคนก็จะมุงทุมเทในการทําอิบาดะฮฺตาง  ๆเฉพาะคํ่าคืนนั้นอยางเดียว 
แลวจะละทิ้งในคํ่าคืนที่เหลือ ถาเปนเชนนั้น ก็จะกลายเปนวาผูที่มี
ความทุมเทอยางเต็มที่กับผูที่มีความเกียจครานนั้นไมไดแตกตางอะไร
เลย  
 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เองก็มีความ
พยายามที่จะรักษาในการทําอิบาดะฮฺในคํ่าคืนดังกลาว เนื่อง
จากอัลลอฮฺไดใหในคํ่าคืนนั้นมีความประเสริฐและผลบุญตาง  ๆอยาง
มากมาย  
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 ซึ่งในจํานวน(ความประเสริฐของคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺ)
ที่อัลลอฮฺไดระบุถึงนั้นคือ เปนคํ่าคืนที่ดียิ่งกวาหนึ่งพันเดือน อัลลอฮฺ 
ตะอาลา ไดมีดํารัสวา  

لِۡف  ّمِنۡ  َخۡيٞ  ٱۡلَقۡدرِ  َلۡلَةُ  ﴿
َ
 ] ٣: القدر[ ﴾ ٣ َشۡهرٖ  أ

ความวา “คํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺนั้นดียิ่งกวาหนึ่งพันเดือน” (สู
เราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ : 3)  

 
นั่นคือการทําอิบาดะฮฺในคํ่าคืนนั้นดียิ่งกวาการทําอิบาดะฮฺ

ตลอดระยะเวลา 83 ป 3  เดือน 
ในจํานวน(ความประเสริฐของคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺ)อีก ก็คือ

(เปนคํ่าคืน)ที่อัลกุรอานอันยิ่งใหญถูกประทานลงมา อัลลอฮฺ ตะอาลา 
ไดมีดํารัสวา  

﴿ ٓ ا نَزلَۡنٰهُ  إِنَّ
َ
َبٰ  َلۡلَةٖ  ِف  أ  ﴾ ٣ ُمنِذرِينَ  ُكنَّا إِنَّا َرَكٍةۚ مُّ

خان[  ] ٣ :ا
ความวา “แทจริง เราไดประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัน
จําเริญ แทจริงเราเปนผูตักเตือน” (สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ : 3)  
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อัลลอฮฺ ไดดํารัสอีกวา 

﴿  ٓ ا نَزۡلَنٰهُ  إِنَّ
َ
 ]  ١: القدر[ ﴾ ١ ٱۡلَقۡدرِ  َلۡلَةِ  ِف  أ

ความวา “แทจริงเราไดประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัล-ก็

อดรฺ” (สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ : 1)  
 
ในจํานวน(ความประเสริฐของคํ่าคืนนั้น)อีกคือ บรรดามะลาอิ

กะฮฺจะลงมาในคํ่าคืนนั้น และมันจะเต็มไปดวยความดีงามและความ
จําเริญตาง  ๆอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดมีดํารัสวา   

ُل ﴿ وحُ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةُ  َتَنَّ ِ  ّمِن َرّبِِهم بِإِۡذنِ  فِيَها َوٱلرُّ ۡمرٖ  ُكّ
َ
 ٤ أ

ٰ  ِهَ  َسَلٰمٌ   ]  ٥  ،٤: القدر[ ﴾٥ ٱۡلَفۡجرِ  َمۡطلَعِ  َحتَّ
ความวา “บรรดามะลาอิกะฮฺและอัร-รูหฺ(ญิบรีล)จะลงมาในคืน
นั้น โดยอนุมัติแหงพระเจาของพวกเขาเน่ืองจากกิจการทุก  ๆ
สิ่ง คืนนั้นมีความศานติจนกระทั่งรุงอรุณ” (สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ : 
4-5) 

 
และในจํานวน(ความประเสริฐของคํ่าคืนนั้น) คือ อัลลอฮฺจะ

ทรงใหอภัยโทษสําหรับผูที่ดํารงอิบาดะฮฺในคํ่าคืนนั้นดวยเปยม
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ศรัทธาตออัลลอฮฺและหวังในความโปรดปรานและผลตอบแทนจาก
พระองค ดังที่ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา  

ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا َرَمَضانَ  َقامَ  َمنْ وَ « مَ  َما َ  ِمنْ  َيَقدَّ
 )759ومسلم برقم   2009اكخاري برقم ( »َذنْبِهِ 

ความวา "และผูใดที่ลุกขึ้น(อิบาดะฮฺ)ในคํ่าคืนอัล-ก็อดรฺดวย
เปยมศรัทธาตออัลลอฮฺ และหวังในความโปรดปรานและ
ผลตอบแทนจากพระองค เขาจะไดรับการอภัยโทษจากบาปท่ี
ผานมา" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 2009 และมุสลิม : 759 ) 

 
และแทจริง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดให

ขอแนะนําแกทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ในคร้ังที่ทาน
หญิงไดถามทานวา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ หากฉันทราบวาคํ่าคืนใด
เปนคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺ ฉันควรอานดุอาออะไรบาง ? ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  จึงตอบวา เธอก็จงอาน(ดุอาอ)  

 3513 الرتمذي برقم( »امهلل إِنََّك َقُفوٌّ حُتِبُّ الَْعْفَو فَاْقُف َقينِّ «
  )3391 ، وصححه األكا يف صحيح الرتغيب والرتهيب 
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ความวา “โอองคอภิบาลของฉัน แทจริงพระองคเปนผูที่ทรงให
อภัย พระองคชอบท่ีจะใหอภัย (บาปตางๆ ของบาวของ
พระองค) ดังนั้น ขอพระองคโปรดประทานอภัยใน (บาปตาง )ๆ 
ของขาดวยเถิด” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย 3513 ชัยคฺอัล-อัลบานีย มี
ทัศนะวา เศาะฮีหฺ ในหนังสือเศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วัต-ตัรฮีบ 3391 ) 

 
มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผูทรงเปนพระผู

อภิบาลแหงสากลโลก การสรรเสริญและความศานติของอัลลอฮฺจงมี
แดทานนบีมุหัมมัดของเรา บรรดาเครือญาติ ตลอดจนบรรดาเศาะ
หาบะฮฺทั้งหลายของทานดวยเทอญ  
 


