
ลัยละตุล ก็อดรฺ 
[ ไทย ] 

 

 ليلة القدر 
 ] باللغة التايالندية [

 
 

ดร.อิสมาอีล ลุตฟ จะปะกียา 
 الدكتور إسامعيل لطفي فطاين

  
 

แปลโดย: อับดุลกะรีม ยสูุฟ 
  عبدالكريم يوسف:ترمجة

  
ตรวจทาน: ซฟุอัม อุษมาน 

  صايف عثامن:مراجعة
  
  

สํานักงานความรวมมือเพื่อการเผยแพรและสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด 

 املكتب التعاوين للدعوة وتوعية اجلاليات بالربوة بمدينة الرياض
 

1428 - 2007 
  
 

 

1 

 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

บทความวาดวยคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ อธิบายความหมาย ความประเสริฐ ทัศนะตางๆ เกี่ยวกับการ
เกิดขึ้น การสนับสนุนใหประกอบอิบาดะฮฺในคืนนี้ และบทดุอาอ เปนตน 
 
ความหมายและความประเสริฐของลัยละตุล ก็อดรฺ  

ลัยละตุล ก็อดรฺเปนค่ําคืนหนึ่งของเดือนเราะมะฎอน อัล-มุบารอก ที่อัลลอฮฺไดใหชื่อวา 
"ลัยละตุล ก็อดรฺ" เนื่องจากในค่ําคืนนั้นมีเกียรติและความประเสริฐตาง ๆ ดังนี้ 

- เปนค่ําคืนอัลกุรอานถูกประทานลงมา 
- เปนค่ําคืนที่ญิบรีลและบรรดามลาอิกะฮฺลงมา(ยังโลกดุนยา) 
- เปนค่ําคืนที่ความบะเราะกะฮฺ/ความปลอดภัยและการอภัยโทษถูกประทานลงมา  
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ٍليلة القدر خري من ألف شهر« ْ َ ِ ِْ ْ َ ََ ْ ٌ ْ َْ ِْ َ ُ« 
มีใจความวา  "(การประกอบอิบาดะฮฺในค่ําคืน)ลัยละตุล ก็อดรฺดีกวา(การ
ประกอบ อิบาดะฮฺ)หนึ่งพันเดือน(ในค่ําคืนอื่นจากลัยละตุล ก็อดรฺ)" (อัล-ก็อดรฺ 
อายะฮฺที่ 3) 
 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวมีใจความวา  

"และผูใดที่ดํารงไว(อิบาดะฮฺ) ในลัยละตุล ก็อดรฺดวยความศรัทธาตออัลลอฮฺ
และหวังในความโปรดปรานและผลตอบแทนจากพระองคผูเดียวเทานั้น 
แทจริงเขาจะไดรับการอภัยโทษจากบาปทั้งหลายที่ผานมา" (อัล-บุคอรีย 
2:253 และมุสลิม 1:524 เลขที่ 760)  

 
จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แทจริงทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

กลาวถึงเกี่ยวกับลัยละตุล ก็อดรฺวา  
"แทจริงมันเปนคืนที่ยี่สิบเจ็ด หรือยี่สิบเกา(ของเราะมะฎอน) แทจริงแลว
บรรดามลาอิกะฮฺในค่ําคืนนั้น (ลงมายัง) พื้นโลกมากกวาจํานวนเม็ดทราย" 
(หะดีษอิมามอะหมัด, อัล-บัซซาร, และอัต-เฏาะบะรอนีย ในอัล-เอาสัฏ 
ผูรายงานเปน ษิเกาะฮฺ ดู มัจญมูอฺ อัซ-ซะวาอิด 3:176)  
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ทานอิมาม อัน-นะวะวียกลาววา "ลัยละตุล ก็อดรฺเปนค่ําคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบป ผูใดที่
ประกอบอิบาดะฮฺ (กิยามุลลัยล) ในลัยละตุล ก็อดรฺ แมวาเขาจะไมไดรับเตาฟกในการมองเห็น
สัญญาลักษณของลัยละตุล ก็อดรฺก็ตาม แทจริงแลวเขาจะไดรับผลตอบแทนดวยผลตอบแทน
ดังกลาว"  
 
ลัยละตุล ก็อดรฺ เกิดขึ้นเมื่อไร  

เนื่องจากลัยละตุล ก็อดรฺ เปนค่ําคืนที่ถูกซอนไวเปนความลับโดยอัลลอฮฺ เนื่องจาก
หลักฐานไมมีการกลาวอางอยางชัดเจนวาเกิดขึ้นเมื่อไร ดังนั้นนักวิชาการจึงมีทัศนะที่แตกตางกัน
มากกวาสี่สิบทัศนะ ดังตัวอยางตอไปนี้ : 

1. ลัยละตุล ก็อดรฺ เปนค่ําคืนแรกของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยอะนัส)  
2. ลัยละตุล ก็อดรฺ คํ่าคืนที่เจ็ดของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยอลียและซัยด บิน ศา

บิต)  
3. ลัยละตุล ก็อดรฺ คํ่าคืนที่สิบเจ็ดของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยซัยด บิน อัรกอม 

และอิบนุมัสอูด)  
4. ลัยละตุล ก็อดรฺเปนค่ําคืนที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยอบู สะอีด อัล-

คุดรีย บันทึกโดยมุสลิม 1167 และสนับสนุนโดยอิหมามอัช-ชาฟอีย และคณะ) 
5. ลัยละตุล ก็อดรฺ เปนค่ําคืนที่ยี่สิบสามของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยอับดุลลอฮฺ 

บิน อุนัยส ออกโดยมุสลิมหมายเลข 1168 และ รายงานโดยมุอาวิยะฮฺ ออกโดยอิบนุ อบีชัยบะฮฺ) 
6. คํ่าคืนที่ยี่สิบหาของเราะมะฎอน (รายงานโดยอิบนุ อับบาส, อบู สะอีด, อิบนุ มัสอูด, 

อัล-ฮะซัน และเกาะตาดะฮฺ)  
7. คํ่าคืนที่ยี่สิบหาของเราะมะฎอน (รายงานโดยอบู บักเราะฮฺ)  
8. คํ่าคืนที่ยี่สิบเจ็ดของเราะมะฎอน (รายงานโดยอบู ฮุร็อยเราะฮฺ และอุบัยย บิน กะอับ 

ออกโดยมุสลิมหมายเลข 762 สนับสนุนโดยอิมามอะหมัดและเปนรายงานหนึ่ง โดยอบู หะนีฟะฮฺ) 
9. คํ่าคืนที่ยี่สิบเกาของเราะมะฎอน (รายงานโดยอบู ฮุร็อยเราะฮฺ บันทึกโดยอิบนุ คุซัย

มะฮฺ หมายเลข 2194 จัดวาเปนหะดีษหะซัน)  
10. คํ่าคืนสุดทายของเราะมะฎอน (รายงานโดยมุอาวิยะฮฺที่บันทึกโดยอิบนุ คุซัยมะฮฺ

หมายเลข 2189 จัดวาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ)  
11. คํ่าคืนวิติร(เลขคี่) ในชวงสิบคืนสุดทายของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยทานหญิง

อาอิชะฮฺ บันทึกโดยมุสลิมหมายเลขที่ 1169 และสนับสนุนจากอบู เษาร, อัล-มุซะนีย, อิบนุ คุซัย
มะฮฺและทานอื่น ๆ )  

3 



ทานอิบนุ หะญัร อัล-อัสเกาะลานีย กลาววา ทัศนะที่แข็งที่สุดคือทัศนะสุดทายนั่นคือลัย
ละตุล ก็อดรฺเปนคืนวิติร(คืนคี่)จากสิบคืนสุดทายของเราะมะฎอน ตามทัศนะของชาฟอียคือคํ่าที่
ยี่สิบเอ็ดหรือคืนที่ยี่สิบสาม สวนทัศนะของนักวิชาการสวนใหญคือ คืนที่ยี่สิบเจ็ด เนื่องจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวดังใจความวา "ดังนั้นจงพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งลัย
ละตุล ก็อดรฺในระหวางสิบคืนสุดทายของเราะมะฎอนเถิด และจงพยายามเพื่อใหไดมาซึ่ง(คํ่าอัล-
เกาะดัร)ในทุกค่ําคืนวิติร(ค่ี)"  

การที่ไมระบุชัดวาลัยละตุล ก็อดรฺ อยูในค่ําคืนไหนนั้น คงจะเปนวิทยปญญาเพื่อมิใหมวล
มนุษยละเลยจากการประกอบอิบาดะฮฺในค่ําคืนอื่น ๆ ของเดือนเราะมะฎอนอันเปนค่ําคืนที่เปยม
ลนไปดวยความประเสริฐ ดวยเหตุนี้ คร้ังหนึ่งขณะที่อับดุลเลาะ บิน อุนัยส ไดถามทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เกี่ยวกับคืนที่ชัดเจนของลัยละตุล ก็อดรฺ ทานรอซูลจึงตอบวา ความ
วา "หากมิใชเพราะฉันเปนหวงวามนุษยจะละเลยการละหมาดในค่ําคืนเดือนเราะมะฎอน ยกเวน
ในคืนนั้นคืนเดียวเทานั้น แนแทฉันจะบอกลัยละตุล ก็อดรฺแกทาน"  
 
ความพยายามอยางจริงจังเพื่อใหไดมาซ่ึงลัยละตุล ก็อดรฺ 

จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม มักจะทําอิอฺติกาฟในสิบวันสุดทายของเราะมะฎอนอยูเสมอ และทานกลาววา "จง
พยายามอยางจริงจังเพื่อใหไดมาซึ่งลัยละตุล ก็อดรฺในค่ําคืนสุดทายของเราะมะฎอน" 
 
สัญลักษณของลัยละตุล ก็อดรฺ 

สัญลักษณของลัยละตุล ก็อดรฺ มีมากมายสวนหนึ่งไดแก  
1. ลักษณะของค่ําคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ มีบรรยากาศที่สดใสบริสุทธิ์ เสมือนวาในค่ําคืนนั้น

มีแสงจันทรสองแสง (แสงจากดวงดาวระยิบระยับสะอาดสดใส…) เปนคืนที่เงียบสงบบรรยากาศ
ไมรอนและไมหนาว (รายงานโดยอิบนุ อับบาส ในเศาะฮีหฺ อิบนิ คุซัยมะฮฺ 3:332 อุบาดะฮ ฺบิน อัศ-
ศอมิต และ ญาบิร บิน สะมุเราะฮฺ ออกโดยอะหมัด : มัจญมูอฺ อัซ-ซะวาอิด 3:175)  

2. ลักษณะของคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ จะมีฝนตกและลมพัด (รายงานโดยญาบิร บิน สะมุ
เราะฮฺ ออกโดยอะหมัด มัจญมูอฺ อัซ-ซะวาอิด 3:175)  

3. ตนไมในคืน ลัยละตุล ก็อดรฺ จะโนมลงสูพื้นดิน และคืนสูสภาพเดิม ทุกสิ่งก็จะกมกราบ 
(อัฏ-เฏาะบะรีย  ดู ฟตหุลบารีย 4:260)  

4. แสงอาทิตยตอนเชาของคืนนั้นจะไมเจิดจา(คร้ึม) เสมือนกับดวงจันทรในค่ําแรก 
(ลักษณะจะมีสีแดงออน)  

หะดีษตาง ๆ มีดังนี้  
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หะดีษ ซิรร บิน หุบัยช ทานกลาววา ฉันไดถามอุบัยย บิน กะอับ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา 
แทจริงพี่นองของทานคือ อิบนุ มัสอูด กลาววา ผูใดที่กิยามุลลัยลเปนเวลาครบหนึ่งป แนนอนเขา
จะพบกับลัยละตุล ก็อดรฺ อุบัยยจึงตอบวา ขออัลลอฮฺทรงใหความโปรดปรานแกเขา(อิบนุ มัสอูด)
เถิด เขาไมตองการใหมนุษยนั้นเพลิดเพลินและหวังพึ่งจนละทิ้งการปฏิบัติอะมัลนั่นเอง แทจริงแลว
เขาเองก็ทราบวาลัยละตุล ก็อดรฺ นั้นเกิดขึ้นในเดือนเราะมะฎอน(เทานั้น) แนแท มันจะอยูในสิบคืน
สุดทาย และแทจริง (คืนนั้น) อยูในคืนที่ยี่สิบเจ็ด จากนั้นอุบัยยก็กลาวปฎิญาณวา ไมเปนการ
ยกเวนอีก แทจริงแลว คืนลัยละตุล ก็อดรฺเปนคืนที่ยี่สิบเจ็ดเทานั้น ฉันถามตอไปวา ทานมั่นใจ
อยางไรกับส่ิงเหลานั้นโอ อบุล-มุนซิร? ทานตอบวา ดวยสัญลักษณที่ทานรอซูลไดเลาใหเราทราบ
นั่นคือ … แทจริงดวงอาทิตยข้ึนมาในเชาของคืนวันนั้นไมมีแสงเจิดจา (หะดีษเศาะฮีหฺ มุสลิม 
2:828 และเศาะฮีหฺ อิบนุ คุซัยมะฮฺ หมายเลข 2193)  

จากทานอิบนุ อับบาส จากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวเกี่ยวกับคืน ลัย
ละตุล ก็อดรฺ ความวา "เปนคืนหนึ่งที่มีบรรยากาศที่ดี ไมรอนและไมหนาว ดวงอาทิตยในตอนเชามี
สีแดงออน"  

จากอบู อักรอบ อัล-อะซะดีย กลาววา ในเชาวันหนึ่งของเดือนเราะมะฎอนฉันไดเยอืนบาน
ของอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด ขณะที่ทานกําลังอยูบนดาดฟา ฉันไดยินทานกลาววา "เศาะดะก็อลลอฮุ
วะรอซูลุฮ" (หมายถึง คําดํารัสของอัลลอฮและคํากลาวของทานรอซูลนั้นยอมเปนสัจจะ) และใน
ระยะงานอื่นมีวา "เศาะดะก็อลลอฮุ วะบัลละฆอรอซูลุฮ" (หมายถึง คําดํารัสของอัลลอฮยอมเปน
สัจจะและทานรอซูลไดเผยแผสัจธรรมแดพวกเราแลว) จากนั้นฉันขึ้นไปหาทานและถามวา โอ! อบู 
อับดุรเราะมาน ที่ทานกลาววา เศาะดะก็อลลอฮุวะรอซูล นั้นมีความหมายอยางไร? ทานจึงตอบวา 
แทจริงแลวทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเลาใหเราทราบวา แทจริงคืน ลัยละตุล ก็
อดรฺ นั้น (เกิดขึ้น) ในสวนหนึ่งจากเจ็ดคืนสุดทายเราะมะฎอน และแทจริงแลว ดวงอาทิตยของเชา
วันรุงขึ้นจะไมเจิดจา(คร้ึม) ทานอบู อักร็อบ กลาววา ฉันจึงขึ้นไปบนดาดฟาและมองดูดวงอาทิตย 
(ฉันเห็นจริงตามที่ทานไดบอก) ดังนั้น ฉันก็กลาวเหมือนทานวา "เศาะดะก็อลลอฮุวะรอซูลุฮฺ เศาะ
ดะก็อลลอฮุวะรอซูลุฮฺ (หะดีษมุสนัด อิมาม อะหมัด หมายเลข 3857, 4374 ทั้งสองสายรายงานนัน้
เศาะฮีหฺ ดู มัจญมูอฺ อัซ-ซะวาอิด 3:174)  

 
ความจริงจังในการประกอบอิบาดะฮฺสิบวันสุดทายเราะมะฎอน  

จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮา กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เมื่อเขาสิบวันสุดทายจากเดือนเราะมะฎอนทานจะมีความจริงจังในการประกอบอิบา
ดะฮฺ (ดวยการไมรวมหลับนอนกับภรรยา) 
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รายงานโดยอะนัสกลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะลาชาในการ
รับประทานอาหารค่ํา โดยจะไปทานในเวลาสะหูร ทั้งนี้เพื่อรักษาสุขภาพ และเวลาในการ
ประกอบอิบาดะฮฺกลางคืน (มัจญมูอฺ อัซ-ซะวาอิด 3:174) ทานจะลุกขึ้นในยามค่ําคืน ปลุกลูก ๆ 
และภรรยา (เพื่อต่ืนขึ้นมาประกอบอิบาดะฮฺพรอมๆ กับทาน)  

จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เอาจริงเอาจัง(ประกอบอิบาดะฮฺ) ในชวงสิบวันสุดทายเราะมะฎอนมากกวา (การ
ประกอบ อิบาดะฮฺ) ในชวงอื่น ๆ 

ทานนุอฺมาน บิน บะชีร กลาววา เราไดประกอบกิยามุลลัยลพรอม ๆ กับทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในคืนที่ยี่สิบสามจากเดือนเราะมะฎอนจนกระทั่งหนึ่งสวนสามของ
คืน ตอมาในคืนที่ยี่สิบหากระทั่งครึ่งคืนและในคืนที่ยี่สิบเจ็ดจนกระทั่งเวลาที่เราคิดวาเราไมทันที
จะรับประทานอาหารสะหูร เนื่องจากเสร็จกิยามุลลัยลลาชาเกินไป (หะดีษออกโดยอิบนุ คุซัยมะฮฺ 
4:220 สายรายงานหะซัน) รายงานของอบู ซัร ก็เชนเดียวกัน  

 
ออกสูมัสยิดพรอมๆ กันเพื่อใหไดมาซ่ึงลัยละตุล ก็อดรฺ 

จากอับดุลลอฮฺ บิน อุนัยส กลาววา โอทานรอซูลลุลอฮฺ แทจริงฉันอยู ณ หมูบานที่ไกล
ออกไป ดังนั้นขอทานจงกําหนดเพื่อใหฉันออกละหมาด(พรอม ๆ กับทาน)ในมัสยิดแหงนี้ในคืนใด
คืนหนึ่ง ทานรอซูลตอบวา "จงมาในคืนที่ยี่สิบสามของเราะมะฎอน" (มุวัฏเฏาะอ อิมาม มาลิก 
614) 

 
การอิอฺติกาฟ  

จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ภรรยาของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เลาวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มักจะอิอฺติกาฟ(ณ มัสยิด) ในสิบวัน
สุดทายจากเราะมะฎอน กระทั่งทานเสียชีวิต ตอมาภรรยาของทานไดเจริญรอยตามซุนนะฮฺการอิอฺ
ติกาฟตอจากทาน (อัล-บุคอรีย 2:255 และมุสลิม 2:831 หมายเลข 1172)  

จากหะดีษดังกลาว จึงกระจางชัดวาในบรรดาอะมัลหลักของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาเศาะฮาบะฮฺทั้งหญิงและชายเพื่อใหไดมาความประเสริฐของลัยละตุล ก็
อดรฺ คือ "การอิอฺติกาฟ(ทานปฏิบัติอยางตอเนื่อง)กระทั่งเสียชีวิต"  
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ดุอาอลัยละตุล ก็อดรฺ  
จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาววา ฉันกลาววา โอ ! ทาน รอซูลลุลอฮฺ 

ฉันจะทําอยางไรเลาหากฉันไดรับเตาฟกพบกับลัยละตุล ก็อดรฺ ดุอาออะไรบางที่ฉันควรอาน? ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบวา "จงอานเถิดวา 

َّهمَّالل ِ حتٌّوُفَ عَكَِّن إُ ْعفْ الُّبُ ْو فاعَ ِّ عنُفََ  ْيَ
ความวา "โอพระผูอภิบาลของฉัน แทจริงพระองคเปนผูที่ทรงใหอภัย พระองค
ชอบที่จะใหอภัย ดังนั้นขอทรงอภัยตอ(บาปตาง ๆ) ของขาดวยเถิด" (หะดีษที่
ออกโดยอัต-ติรมีซียหมายเลข 3580 หะซัน เศาะฮีหฺ และอัน-นะสาอียในอะมัล 
อัล-เยาม วัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 872 และอะหมัดในมุสนัดของทาน 6:171, 
182 และอิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 3850 และ อัล-หากิม 1:350)  
รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา อีกวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม กลาววา "หากฉันมีความรูสึกวาจะเกิดลัยละตุล ก็อดรฺ ข้ึนในคืนใดคืนหนึ่ง แนแทฉันจะ
ขอดุอาออยางมากมายดวยการขออภัยโทษและความปลอดภัย" (อะมัล อัล-เยาม วัล-ลัยละฮฺ ของ 
อัน-นะสาอีย หมายเลข 878) 
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