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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ค่ําคืน ลัยละตุลก็อดรฺ 
 
1. ความหมายของอัลก็อดรฺ 
อัลก็อดรฺในดานภาษาสื่อถึงความหมายตาง  ๆดังนี้ 

- หมายถึง จํานวน หรือความมากมาย )الكمية واملبلغ(  

- หมายถึง ระดับและเกียรติ )رجة )ا  

- หมายถึง คุณคาและราคา )القيمة(  

- หมายถึง ความประเสริฐ )الرشف(  

- หมายถึง สถานะ )املقام(  

- หมายถึง ความสามารถและพละกําลัง (อํานาจ) )الطاقة والقوة(  

- หมายถึง ความยิ่งใหญ )العظمة(  

- หมายถึง การจําแนกและชี้ขาด )احلكم والفصل(  
ความหมายตาง  ๆเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่สอดคลองกับสภาพของค่ําคืนอัลก็อดรฺ ดังรายละเอียด

ขางหนาตอไป 
 

2. สาเหตุที่ไดชื่อวาค่ําคืนอัลก็อดรฺ 
อุละมาอมีทัศนะที่แตกตางกันเกี่ยวกับสาเหตุที่เรียกค่ําคืนอันยิ่งใหญดังกลาววา ค่ําคืนอัล-  

ก็อดรฺ ดังนี้ 
1. เพราะในคืนน้ันอัลลอฮฺไดทรงกําหนด (ตักดีร) ปจจัยยังชีพตาง  ๆอายุขัย และสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
อิบนุอับบาสกลาววา “จะถูกบันทึกในอุมมุลกิตาบในค่ําคืนอัลก็อดรฺ สิ่งที่เกิดขึ้นในรอบปทั้ง

ความดีและความเลว ริซกี (ปจจัยยังชีพ) และอายุขัย แมกระทั่งบรรดาผูที่ทําหัจญ จะถูกกลาววา “คน
นั้น ละคนนี้ไปทําหัจญ” 

อัลหะสัน, มุญาฮิด และเกาะตาดะฮฺกลาววา “จะมีการลงบันทึกในค่ําคืนอัลก็อดรฺในเดือนเราะ
มะฎอนทุก  ๆอายุขัย การงาน การสราง (การกําเนิด) และริซกี และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรอบป”i

 
2. ผันมาจากคําวา “ความยิ่งใหญแหงอํานาจและสถานะ”  )عظم القدر والشأن (  ดังคํากลาว

ที่วา )فالن  قدر(  “คนผูนั้นมีอํานาจ”ii 
3. เพราะผูที่ดํารงการอิบาดะฮฺในค่ําคืนอัลก็อดรฺจะไดรับผลบุญและการตอบแทนที่เทาทวีคูณ 

ซึ่งเขาไมเคยไดรับมากอน และเขาจะเปนคนที่มีเกียรติเพ่ิมขึ้น ณ อัลลอฮฺiii

 
4. เปนค่ําคืนแหงการจําแนกและชี้ขาดiv  
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อิหมามอันนะวะวียกลาววา “เหตุที่ถูกเรียกวาค่ําคืน “อัลก็อดรฺ” เพราะเปนค่ําคืนแหงการ
กําหนดและชี้ขาด นี่คือสิ่งที่ถูกตองและเปนที่รูกัน”v 

 
3. ความประเสริฐของค่ําคืนอัลก็อดรฺ 
3.1 เปนคํ่าคืนแหงการอิบาดะฮฺที่ประเสริฐกวาค่ําคืนใด  ๆ

อัลลอฮฺทรงตรัสวา  
ٍلة ٱلقدر خري من ألف شهر﴿

ْ َ ِ
ْ َْ ْ ّ ٌ ْ َ ِ

ْ َ ُ َ ْ َ﴾  
"(การประกอบอิบาดะฮฺในค่ําคืน) อัลก็อดรฺจะประเสริฐกวา (การประกอบอิบาดะฮฺใน
ค่ําคืนอ่ืนจากค่ําคืนอัลก็อดรฺ) หน่ึงพันเดือน"vi  

 
มุญาฮิดกลาววา 
“การอิบาดะฮฺ การถือศิยาม และการละหมาดในค่ําคืนอัลก็อดรฺจะมีความประเสริฐกวา (การ

ประกอบอิบาดะฮฺในค่ําคืนอ่ืนจากค่ําคืนอัลก็อดรฺ) หน่ึงพันเดือน”vii

ดร. อับดุลเราะหฺมาน หะบันนะกะฮฺกลาววา “1000 เดือนเทากับ 83 ป กับอีกเศษหนึ่งสวนสาม
ของป ซึ่งมีมนุษยเพียงไมกี่คนที่มีอายุยืนจนถึงขนาดนี้ได”viii 

 
3.2 เปนคํ่าคืนที่บรรดามะลาอิกะฮฺมากมายและรูหฺลงมายังโลก 

อัลลอฮฺตรัสวา 
ٍيزنل ٱلملـئكة وٱلروح فيها بإذن ربهم من لك أمر﴿

ْ ََ ّ ُُ ّ ِ ِّ ََ ِ
ْ

ِ َ ِ ُ ُّ َ ُ َ ِ ٰ َ
ْ َ﴾  

"บรรดามลาอิกะฮฺและอัลรูหฺ (ญิบรีล) จะลงมาในคืนอัลก็อดรฺนั้น ดวยคําสั่งขององค
อภิบาลของพวกเขา เน่ืองจากกิจการทุกสิ่ง" (อัลก็อดรฺ, อายะฮฺที่ 4) 
 

อิบนุกะษีรกลาววา "มะลาอิกะฮฺจะลงมาอยางมากมายในคืนน้ี เน่ืองเพราะความประเสริฐที่
มากมายในคืนน้ัน และบรรดามะลาอิกะฮฺจะลงมาพรอมกับการลงมาของประเสริฐ (บะเราะกะฮฺ) และความ
เมตตา (เราะหฺมะฮฺ) เชนเดียวกับที่พวกเขาจะพากันลงมาขณะที่มีการอานอัลกุรอานและจะหอมลอม หะ
ละเกาะฮฺซิกิรตาง  ๆพวกเขาจะเอาปกของพวกเขาปกคลุมผูแสวงหาความรูดวยความสัจจริง เพ่ือเปนการ
ใหเกียรติแกเขา"ix

 
3.3 เปนคํ่าคืนแหงความศานติจนถึงรุงอรุณ 

อัลลอฮฺตรัสวา 
ِسلـم ىه ح مطلع ٱلفجر﴿

ْ َ ْ ِ
َ َْ َ َٰ ََ ِ ٌ ٰ﴾  

"คืนที่มีความศานติจนกระทั่งรุงอรุณ" (อัลก็อดรฺ, อายะฮฺที่ 5) 
 

มุญาฮิดกลาวอธิบายความหมายของ (คืนที่มีความศานติ) วา "จะปลอดภัย เปนคืนที่ชัยฏอน
มารรายไมสามารถทําสิ่งที่ชั่วรายหรือทําความเดือดรอน (แกผูใด)"x

อบูอัลมุซ็อฟฟรอัสสัมอานียกลาววา "คําวา (เปนคืนที่มีความศานติ) มีสองความหมาย 
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1. หมายถึงการใหสลามของมะลาอิกะฮฺแกผูที่กําลังกลาวรําลึก (ซิกิร) ถึงอัลลอฮฺ ในคืน
ดังกลาว 

2. หมายถึง ปลอดภัย หมายความวา โรคราย และไสยศาสตร ไมสามารถจะกระทําไดในคืนน้ี 
และการกระทําของมารรายและหมอผีจะไมสงผลแมแตสิ่งเดียว"xi

อิบนุลเญาซียกลาววา "ในความหมายของสะลาม (ศานติ) มีสองทัศนะ 
1. โรครายจะไมเกิดขึ้น และชัยฏอนมารรายจะไมถูกสงลงมา 
2. หมายถึง ความประเสริฐและความบะเราะกะฮฺ"xii

 
3.4 เปนคํ่าคืนที่ผูประกอบอิบาดะฮฺดวยเปยมศรัทธาและหวังในความโปรดปรานจากอัลลอฮฺจะ
ไดรับการอภัยโทษในบาปตางๆที่ผานมา 

อบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลั  กลาววา  ม
ْومن« َ َقام َ َلة َ َ ْ ِالقدر َ

ْ َ ًإيمانا ْ َ ًواحتسابا ِ َ ِ ْ َغفر َ ِ ُ ُ َقدمَي َما َ ْمن َ ِذنبه ِ ْ
َ«  

"และผูใดที่ดํารงไว (อิบาดะฮฺ) ในค่ําคืนอัลก็อดรฺดวยเปยมศรัทธาตออัลลอฮฺและ
หวังในความโปรดปรานและผลตอบแทนจากพระองค เขาจะไดรับการอภัยโทษจาก
บาปที่ผานมา"xiii

 
อิบนุบัตฏอลกลาววา "ความหมายของคําวา (เปยมศรัทธาตออัลลอฮฺและหวังในความโปรด

ปรานและผลตอบแทนจากพระองค) คือ เชื่อม่ันในฟรฎของเราะมะฎอน เชื่อม่ันในผลบุญและการตอบ
แทนของการทําอิบาดะฮฺในค่ําคืนอัลก็อดรฺ และการถือศีลอดของเขา และคาดหวังความโปรดปรานและ
ผลบุญจากอัลลอฮฺ โดยปราศจาการเสแสรง โออวด"xiv  

  
3.5 เปนคํ่าคืนที่อัลลอฮฺทรงกําหนดปจจัยยังชีพ อายุขัย และกฎสภาวะประจําป 

อัลลอฮฺตรัสวา 
ة إنا كنا منذرين فيها ففرق لك أمر حكيم﴿ لة مبـر ٍإنا أنزجـه ىف  ِ َِ َ

ٍ
ْ َ َُّ ُُ ُ َ َْ ُ ِ َ ِ ُ ِ ٍِ ٍَ ٰ َٰ ُّ َُ ْ ََ

ِ َ ْ﴾ 
"แทจริง เราไดประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจําเริญ แทจริงเราเปนผูตักเตือน 
ในคืนน้ันทุก  ๆกิจการที่สําคัญถูกจําแนกไวแลว" (อัดดุคอน, อายะฮฺที่ 3-4) 
 

อิบนุอับบาสกลาววา "ในคืนน้ีจะมีการจําแนกกิจการของโลกจากปหน่ึงไปสูอีกปหน่ึง"xv

อัลกุรฏบียไดอางคํากลาวของอิบนุอับบาสและทานอ่ืนๆวา "อัลลอฮฺจะทรงชี้ขาดกิจการของ
โลกในวันขางหนาในคืนอัลก็อดรฺ ทั้งเรื่องการมีชีวิตอยู หรือการเสียชีวิต หรือปจจัยยังชีพ"xvi

 
4. ไมมีการเจาะจงค่ําคืนอัลก็อดรฺ 

อบูสะอีด เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
لة القدر ثم أنسيتهاـ  أو نسيتهاـ  فاحكمسوها يف العرش األواخر يف « إ رأيت 

ُ ّ

  »...الوتر، 
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"แทจริงฉันไดเก็นค่ําคืนอัลก็อดรฺ แตแลวฉันก็ถูกทําใหลืมมัน หรือฉันไดลืมมันไป
แลว ดังนั้นพวกเจาจงแสวงหามันในสิบวันสุดทาย (ของเดือนเราะมะฎอน) ในคืนที่
เปนคี่..."xvii

 
อัลอัยนียกลาวอธิบายคําวา (ฉันไดลืมมัน) วา "ความหมายก็คือ ฉันลืมความรูในการเจาะจงคืน

ของมันในรอบป"xviii

 
5. สาเหตุที่ไมมีการเจาะจงค่ําคืนอัลก็อดรฺ 
5.1 เศาะหาบะฮฺสองคนโตเถียงและดาวากัน 

อุบาดะฮฺ บิน อัสศอมิตเลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดออกมาหาพวกเราเพื่อ
แจงขาวเกี่ยวกับค่ําคืนอัลก็อดรฺ แลวทานไปพบกับมุสลิมสองคนกําลังโตเถียงและดาวากัน ดังน้ันทาน
จึงกลาววา 

م بليلة القدر، فتال فالن وفالن فرفعت، وع أن « ْخرجت ألخرب َ ِ ُ َ

 »ًيكون خريا لكم، فاحكمسوها يف احكاسعة والسابعة واخلامسة
"ฉันออกมาเพ่ือแจงขาวแกพวกเจาเกี่ยวกับค่ําคืนอัลก็อดรฺ แตแลวก็มีคนนั้นและ
คนนั้นกําลังโตเถียงและดาวากัน ดังนั้นมันจึงถูกยกกลับไป (ทําใหทานลืมไป) และ
หวังวามันจะเปนการดีสําหรับพวกเจา (ที่ไมมีการเจาะจงค่ําคืนอัลก็อดรฺ) ดังน้ัน 
พวกเจาจงแสวงหามันในค่ําคืนที่ 29 หรือ 27 หรือ 25"xix

 
5.2 ครอบครัวของนบีไดปลุกทานใหตื่นจากนอน 

อบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
لة القدر، ثم أيقظين بعض أهيل فنسيتها، فاحكمسوها يف العرش « ُأريت  ِ
ُ

  »الغوابر
"แทจริงฉันไดทําใหมองเห็น (ในความฝน) ค่ําคืนอัลก็อดรฺ แตแลวคนในครอบครัว
ของฉันบางคนก็ไดปลุกฉันใหตื่น ดังนั้นฉันจึงลืมมัน ดังนั้นพวกเจาจงแสวงหามัน
ในค่ําคืนสิบวันที่ยังเหลืออยู"xx 

 
อิบนุหะญัรกลาววา "ทั้งสองสาเหตุนี้ อาจเปนไปไดวาเหตุการณเกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งหน่ึงเม่ือ

ครั้งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยูในสภาพตื่น แลวทานไปพบกับเหตุการณการทะเลาะกัน
จนทําใหทานหลงลืมไป และอีกครั้งหนึ่งเม่ือครั้งที่ทานนอนหลับซ่ึงทานฝนเห็นค่ําคืนอัลก็อดรฺ แตแลว
คนในครอบครัวทานก็ปลุกทานใหตื่นขึ้นมาจนทําใหทานลืมมันไป"xxi

 
6. ทัศนะอุละมาอเก่ียวกับการเจาะจงค่ําคืนอัลก็อดรฺ  

เน่ืองจากค่ําคืนอัลก็อดรฺเปนค่ําคืนที่ถูกซอนไวเปนความลับโดยอัลลอฮฺ ดังที่ไดกลาวมาแลว 
เพราะไมมีหลักฐานที่กลาวระบุอยางชัดเจนวาเกิดขึ้นเม่ือไร ดังนั้นนักวิชาการจึงมีทัศนะที่แตกตางกัน
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มากมาย จนกระทั่งอิบนุหะญัรไดนับถึง 46 ทัศนะxxii และตอไปน้ีเปนเพียงสวนหนึ่งของทัศนะตางๆ
เหลานั้น ซึ่งผูเขียนขอคัดเอาเฉพาะทัศนะที่เห็นวามีน้ําหนักที่สุดตามที่มีรายงานจากหะดีษ คือ 

1. เกิดขึ้นไดในทุกๆ คืนตลอดทั้งป (เปนทัศนะของอิบนุมัสอูด อิบนุอับบาส อิกริมะฮฺ ฯลฯ และ
เปนทัศนะหนึ่งของมัซฮับหะนะฟย)xxiii ขออางของอิบนุมัสอูดคือหะดีษที่ระบุวา "เพ่ือไมให
ประชาชนไววางใจ (และไมชอบทําอิบาดะฮฺในคืนอ่ืน )ๆ"xxiv  

2. เกิดขึ้นเฉพาะในเดือนเราะมะฎอนเทานั้น แตเกิดขึ้นไดในทุกๆ คืนของเดือนเราะมะฎอน (เปน
ทัศนะของอบูฮุร็อยเราะฮฺxxv อิบนุอับบาสxxvi อบูซัรxxvii อัลหะสัน อัลบัศรียxxviii และเปนทัศนะ
ของอิหมามอบูหะนีฟะฮฺ, อิบนุลมุนซิร และอุละมาอมัซฮับชาฟอียบางทาน และอัสสุบกียกลาว
วา นี่เปนทัศนะที่ถูกตองxxix) 

3. เกิดขึ้นในค่ําคืนแรกของสิบคืนสุดทายของเดือนเราะมะฎอน  (ค่ําคืนที่ 21) (เปนทัศนะของ
อิหมามอัชชาฟอีย, และบรรดาอุละมาอมัซฮับชาฟอียกลุมหน่ึงไดยืนยันวาเปนคืนน้ี)xxx  

4. เกิดขึ้นในค่ําคืนที่ 23 ของเดือนเราะมะฎอน (เปนอีกทัศนะหนึ่งของอิบนุอับบาส และจะพรมน้ํา
บนตัวของสมาชิกในครอบครัวของทานเพื่อปลุกใหลุกขึ้นมาทําอิบาดะฮฺxxxi บิลาลxxxii อาอิชะฮฺ
และนางจะปลุกครอบครัวของนางใหตื่นขึ้นมาทําอิบาดะฮฺxxxiii อนีส อัลุฮะนียxxxiv และสะอีด 
บินอัลมุสัยยิบxxxv) 

5. เกิดขึ้นในค่ําคืนที่ 29 ของเดือนเราะมะฎอน (เปนทัศนะที่มีรายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮฺและทาน
อ่ืน )ๆ xxxvi 

6. เกิดขึ้นในค่ําคืนที่ 27 ของเดือนเราะมะฎอน (เปนทัศนะของเศาะหาบะฮฺกลุมหน่ึง เชนอุบัยย 
บิน กะอับxxxvii อนัส บิน มาลิกxxxviii และเปนทัศนะที่ซิร บิน หะบีช เลือกไวxxxix) 
อุบัยย บิน กะอับไดกลาวยืนยันเกี่ยวกับค่ําคืนอัลก็อดรฺวา “ขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺ 

แทจริงฉันรูจักมัน และฉันม่ันใจวามันเปนคืนที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสั่งใหพวกเราลุก
ขึ้นทําการอิบาดะฮฺ มันคือค่ําคืนที่ 27”xl

 
ขอสรุป 

หวังวาทัศนะที่ถูกตองที่สุดคือทัศนะที่ระบุวาค่ําคืนอัลก็อดรฺจะอยูในระหวางค่ําคืนของสิบวัน
สุดทายของเดือนเราะมะฎอน ดังคํากลาวของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

لة القدر ثم أنسيتها، فاحكمسوها يف العرش األواخر« إ أريت 
ُ

« 
"แทจริงฉันไดทําใหมองเห็น (ในความฝน) ค่ําคืนอัลก็อดรฺ แตแลวฉันก็ถูกทําให
ลืมมัน ดังนั้นพวกเจาจงแสวงหามันในค่ําคืนสิบวันสุดทาย”xli

 
และมีรายงานจากบรรดาเศาะหาบะฮฺวาพวกเขาไดมีมติเปนเอกฉันทวา ค่ําคืนอัลก็อดรฺอยูในค่ํา

คืนสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน ดังที่มีรายงานจากอิบนุอับบาส ทานกลาววา “อุมัร บิน 
อัลค็อฏฏอบไดเชิญบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และไดสอบถาม
พวกเขาเกี่ยวกับค่ําคืนอัลก็อดรฺ พวกเขาตางมีมติเปนเอกฉันทวามันอยูในค่ําคืนสิบวันสุดทาย (ของ
เดือนเราะมะฎอน)...”xlii

และสงเสริมใหแสวงหาค่ําคืนอัลก็อดรฺในคืนที่เปนคี่ของคืนทั้งสิบ เชนคืนที่ 21, 23, 25, 27 และ 
29 ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสั่งกําชับไววา 
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  »فاحكمسوها يف العرش األواخر يف الوتر«
“ดังนั้นพวกเจาจงแสวงหามันในค่ําคืนสิบวันสุดทาย ในคืนที่เปนคี่”xliii

 
และคําสั่งของทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในหะดีษอาอิชะฮฺที่วา 

لة القدر يف الوت«   »ر من العرش األواخر من رمضانحتروا 
“พวกเจาจงสืบหาค่ําคืนอัลก็อดรฺในค่ําคืนที่เปนคี่จากค่ําคืนสุดทายของเดือนเราะ
มะฎอน”xliv

 
لة القدر يف تاسعة تبىق، يف سابعة « احكمسوها يف العرش األواخر من رمضان 

 »تبىق، يف خامسة تبىق
“พวกเจาจงแสวงหามันในค่ําคืนสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน ค่ําคืนอัลก็อดรฺ
จะอยูในคืนที่ 21 คืนที่ 23 คืนที่ 25”xlv

 
  »يه يف العرش األواخر، يف تسع يمضني أو يف سبع يبقني«

“มันอยูในค่ําคืนของสิบวันสุดทาย, ในค่ําคืนที่ 29 และในค่ําคืนที่ 23”xlvi 
 
อับดุลลอฮฺ บิน อุนัยส อัลุฮะนียเลาวา “ฉันไดกลาวแกทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม วา “โอทานรสูลุลลอฮฺ แทจริงฉันเปนคนที่อาศัยอยูที่หมูบานแถวชนบท และฉันได
ดํารงละหมาดที่นั่น - มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ - ดังน้ันทานจงสั่งแกฉันดวยคืนใดคืน
หน่ึงเพ่ือที่ฉันจะไดเดินทางออกจากหมูบานลงมา (อิอฺติกาฟและประกอบอิบาดะฮฺ) ยังมัสยิดแหง
นี้?”  

ดังนั้นทานจึงสั่งวา 
لة ثالث وعرشين« َانزل  ْ ِ

ْ ِْ َ ٍ
َ ََ َ ْ َ ْ

ِ«  
“เจาจงลงมา (อิอฺติกาฟและประกอบอิบาดะฮฺ) ในค่ําคืนที่ยี่สิบสาม (ของเดือนเราะ
มะฎอน)”  
 

ฉัน (นักรายงานหะดีษ) จึงถามบุตรชายของอับดุลลอฮฺวา “บิดาของทานทําเชนไรละ?” เขาตอบ
วา “ทานจะเขามัสยิดเม่ือมีการละหมาดอัศริ แลวทานก็จะไมออกจากมัสยิดเพื่อความจําเปนใดๆ อีกเลย 
จนกวาจะเสร็จจากการละหมาดศุบหฺ หลังจากที่ทานละหมาดศุบหฺเรียบรอยแลว ทานก็จะไปหาพาหนะ
ของทานที่หนาประตูมัสยิดแลวทานก็จะขึ้นน่ังแลวก็เดินทางกลับไปยังหมูบาน”xlvii 

อิบนุ หะญัร อัล-อัสเกาะลานีย กลาววา “ที่นาคาดหวังที่สุดคือค่ําคืนที่เปนคี่จากสิบคืนสุดทาย
ของเดือนเราะมะฎอน และค่ําคืนที่เปนคี่ที่นาคาดหวังที่สุดตามทัศนะของมัซฮับชาฟอียคือค่ําที่ 21 หรือ 
23 ตามที่มีระบุในหะดีษของอบูสะอีดและอับดุลลอฮฺ บิน อุนัยส สวนค่ําคืนที่นาคาดหวังที่สุดตามทัศนะ
ของนักวิชาการสวนใหญคือ ค่ําคืนที่ 27"xlviii
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7. ค่ําคืนอัลก็อดรฺมีการสับเปลี่ยนและหมุนเวียนกันหรือไม 
อุละมาอมีทัศนะที่ขัดแยงกันเกี่ยวกับค่ําคืนอัลก็อดรฺวา มันจะอยูในค่ําคืนที่แนนอนและไมยาย

ไปยังคืนอ่ืนๆ ตลอดทุกๆ ป หรือวามันจะมีการสลับเปลี่ยนและหมุนเวียนกันไปจากคืนหนึ่งในปหน่ึง
ไปสูอีกคืนหนึ่งในปตอ  ๆไป 

 
ทัศนะที่หนึ่ง มันจะเคลื่อนยายไปตลอดทุกๆ ป โดยที่ปหน่ึงจะอยูในคืนหนึ่งและปตอไปก็จะ

อยูในอีกคืนหนึ่ง นี่เปนทัศนะของอิหมามมาลิก, สุฟยาน อัสเษารีย, อะหมัด บิน หันบัล, อิสหาก บิน 
รอฮูยะฮฺ และ อบูเษารฺ 

อัลอิรอกียกลาววา “อุละมาอกลุมหนึ่งมีทัศนะวา มันจะมีการเคลื่อนยาย โดยในปหน่ึงจะ
อยูนคืนหนึ่งและในอีกปหน่ึงก็จะอยูในอีกคืนหนึ่ง นี่เปนทัศนะของมาลิก, สุฟยาน, อะหมัด บิน หัน
บัล, อิสหาก บิน รอฮูยะฮฺ, อบูเษารฺ และอ่ืนๆxlix และเปนทัศนะของมัซฮับหะนะฟยl และทัศนะหนึ่ง
ของมัซฮับชาฟอียli

อิหมามอันนะวะวียกลาววา “อัลมุซะนีย และสหายของทานอบูบักรฺ อิบนุคุซัยมะฮฺ กลาววา 
“มันจะโยกยายและสลับเปลี่ยนกันในค่ําคืนของสิบวันสุดทาย ซึ่งจะโยกยายในบางปไปอยูในค่ําคืนหนึ่ง 
ละในอีกบางปจะยายไปอยูในอีกปหน่ึง เพ่ือเปนการรวมระหวางหะดีษตางๆ และน่ีคือทัศนะที่เดนชัด
และเปนทัศนะที่ถูกเลือก”lii

มีรายงานจากอบูเกาะลาบะฮฺ ทานกลาววา 
ٍلة القدر تنتقل يف العرش األواخر يف وتر ِ
ْ ْ ْ
ِ ِِ ِِ َ َ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ  

“ค่ําคืนอัลก็อดรฺจะเคลื่อนยายใน (ค่ําคืนของ) สิบวันสุดทายในคืนที่เปนคี่”liii

 
ทัศนะที่สอง มันจะอยูในคืนใดคืนหนึ่งตลอดโดยไมยายไปยังคืนอ่ืน นี่เปนทัศนะของอิบนุหัซ

มิน และอุละมาอมัซฮับชาฟอียบางทาน 
อิบนุหัซมิน กลาววา ค่ําคืนอัลก็อดรฺจะอยูในเดือนเราะมะฎอน โดยเฉพาะในค่ําคืนของสิบวัน

สุดทาย โดยเฉพาะในคืนใดคืนหนึ่งที่แนนอน โดยไมมีการโยกยายไปยังคืนอ่ืนเปนอันขาด เพียงแตวา
ไมมีผูใดทราบวา ค่ําคืนดังกลาวจะอยูในคืนใดกันแนในบรรดาค่ําคืนสิบวันสุดทาย และมันจะอยูในค่ํา
คืนที่เปนคี่อยางแนนอน”liv

 
หวังวาทัศนะที่หน่ึงนาจะเปนทัศนะที่ถูกตองกวา เน่ืองเพราะมีหลักฐานมากมายที่บงบอกถึง

การโยกยายและอยูไมคงที่ของค่ําคืนอัลก็อดรฺ 
อบูสะอีด อัลคุดรีย เลาวา  

َمطرنا« ْ ِ َلة ُ َ ْ َإحدى َ ْ َوعرشين ِ ِ
ْ ِ ف َ َفو َ َ ُالمسجد َ ِ ْ َ َمصىل يِف ْ ِرسول ُ ُ  َصىل ِاهللا َ

ِعليه ُاهللا ْ َ َسلمَو َ ُفنظرت َ ْ َ َ ه َ ِإ ْ
َ
ْوقد ِ َ َانرصف َ َ َ ْمن ْ ِصالة ِ َ ِالصبح َ ْ ُووجهه ُّ ُ ْ َ َ 

َمبتل ْ ًطينا ُ ًوماء ِ ََ«  
“ฝนไดตกลงมายังพวกเราในค่ําคืนที่ 21 ของเดือนเราะมะฎอน ทําใหมัสยิดจึง
มีน้ําหยด (รั่ว) ลงมายังสถานที่ละหมาดของทานนบี ศ็อลลัลลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ดังน้ันเราจึงมองไปยังทานนบี ซึ่งเปนเวลาที่ทานเสร็จจากการ
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ละหมาดศุบหฺแลว และ (เราพบวา) หนาของทานเปยกชุมดวยดินโคลนและ
น้ํา”lv

 
และหะดีษของอับดุลลอฮฺ บิน อุนัยส ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ ัลลัม กลาววา วะส

ُأريت« ِ
ُ

َلة  َ ْ ِالقدر َ
ْ َ َأنسيتها ُعم ْ ُ ِ ْ

ُ
وأ 

َ ِراَ َصبحها َ َ ْ ُأسجد ُ ُ ْ َ
ٍماء يِف  ٍوطني َ ِ َ« 

“ฉันไดถูกทําใหมองเห็นค่ําคืนอัลก็อดรฺ แตแลวฉันก็ถูกทําใหลืมมัน ฉันไดถูกทํา
ใหมองเห็น (ในความฝนวา) ฉันกําลังสุูดอยูในน้ําและโคลน” 
 

อับดุลลอฮฺกลาววา “แลวฝนไดตกลงมายังพวกเราในค่ําคืนของวันที่ 23 ดังน้ันทานรสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงไดละหมาดพรอมกับพวกเรา แลวทานก็เลิก และแทจริงรองรอยของน้ํา
และดินโคลนติดอยูที่หนาผากและจมูกของทาน”lvi

อิบนุหะญัรกลาววา ““ทัศนะที่ถูกตองที่สุดคือ ค่ําคืนอัลก็อดรฺจะอยูในค่ําคืนที่เปนคี่จากสิบคืน
สุดทายของเดือนเราะมะฎอน และมันจะโยกยายตลอด ดังที่ไดเขาใจจากหะดีษตาง  ๆในบทนี้”lvii

 
8. ทําไมค่ําคืนอัลก็อดรฺจึงถูกปกปด 

การที่อัลลอฮฺไมประสงคใหไมการระบุอยางชัดเจนวาค่ําคืนอัลก็อดรฺอยูในค่ําคืนไหนนั้น คงจะ
เปนวิทยปญญาหรือเหตุผลเพื่อมิใหมวลมนุษยเพิกเฉยและละเลยจากการประกอบอิบาดะฮฺในค่ําคืน
อ่ืน  ๆของเดือนเราะมะฎอนอันเปนค่ําคืนที่เปยมลนไปดวยความประเสริฐ  

อุบาดะฮฺ บิน อัสศอมิต เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลม กล า ั าวว
ُخرجت« ْ َ م َ ْألخرب ُ َ ِ ْ ُ

ِبليلة ِ َ َْ ِالقدر ِ
ْ َ َفتال ْ َ َفال ََ ٌوفالن ٌنُ َ ُ ْفرفعت َ َ ِ ُ َوع َ َ ْأن َ َ

 
َيكون ُ ًخريا َ ْ ْلكم َ ُ َ« 

"ฉันออกมาเพ่ือแจงขาวแกพวกเจาเกี่ยวกับค่ําคืนอัลก็อดรฺ แตแลวก็มีคนนั้นและ
คนนั้นกําลังโตเถียงและดาวากัน ดังนั้นมันจึงถูกยกกลับไป (ทําใหทานลืมไป) และ
หวังวา (การที่ไมมีการเจาะจงค่ําคืนอัลก็อดรฺ) จะเปนการดีสําหรับพวกเจา "lviii

 
อัลบัยฮะกียกลาววา “แทจริงในตอนแรกทานรสูลุลลอฮฺทราบวาค่ําคืนอัลก็อดรฺนั้นอยูในค่ําคืน

ไหน เพียงแตวาทานไมไดรับอนุญาตใหทําการเผยแพรหรือแจงขาว (ใหประชาชาติของทานไดรับทราบ
วามันอยูในค่ําคืนไหน) เพ่ือไมใหพวกเขาละเลยจากการปฏิบัติอิบาดะฮฺ ดังน้ันพวกเขาก็จะยึดปฏิบัติ
เฉพาะในค่ําคืนอัลก็อดรฺเทานั้น และละทิ้งการปฏิบัติอิบาดะฮฺในค่ําคืนอ่ืน .ๆ..”lix 

อิบนุหะญัรกลาววา “คําวา (หวังวา การที่ไมมีการเจาะจงค่ําคืนอัลก็อดรฺจะเปนการดีสําหรับ
พวกเจา) เปนความดีในดานที่วาการปกปดของค่ําคืนอัลก็อดรฺทําใหจําเปนตองทําการอิบาดะฮฺในทุกค่ํา
คืนของเดือนเราะมะฎอน หรือสิบวันสุดทาย ซึ่งยอมตรงขามกับการที่ค่ําคืนอัลก็อดรฺคงอยูในสภาพที่
ประจักษชัดแนนอนวาอยูในคืนใด (เพราะจะทําใหมีการเนนทําอิบาดะฮฺเฉพาะในคืนน้ันคืนเดียว
เทานั้น)”lx

ทานกลาวอีกวา “บรรดาอุละมาอกลาววา “เหตุผลในการปกปดค่ําคืนอัลก็อดรฺ ก็เพ่ือใหมีความ
พยามยามในการแสวงหามัน ซึ่งถามีการเจาะจงค่ําคืนที่แนนอนยอมจะทําใหมีการละเลยในการทําอิบา
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ดะฮฺ (ในยามค่ําคืน) เหตุผลขางตนจะสอดคลองอยางยิ่งกับทัศนะที่วา มันจะอยูใน (ค่ําคืนใดคืนหนึ่ง) 
ของตลอดป หรืออยูในทุกๆ ค่ําคืนของเดือนเราะมะฎอน หรืออยูในทุกๆ ค่ําคืนของสิบวัยสุดทาย 
โดยเฉพาะในค่ําคืนที่เปนคี่ เพียงแตวาทัศนะที่หน่ึง และสองเปนทรรศนะที่เหมาะสมกวาตามลําดับ”lxi

 
9. สัญญาณของค่ําคืนอัลก็อดรฺ 

ถึงแมวาเราไมสามารถที่จะเจาะจงตายตัววาค่ําคืนอัลก็อดรฺนั้นอยูในค่ําคืนในบรรดาค่ําคืนที่
เปนคี่ของค่ําคืนสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน ถึงกระนั้น ก็พอมีสัญญาณที่บงบอกถึงการมาเยือน
ของค่ําอัลก็อดรฺอยูบางตามที่มีระบุในหะดีษ ตอไปน้ี 

ซิรฺ บิน ฮุบัยรฺ เลาวา มีคนถามอุบัยย บิน กะอับวา “แทจริง อิบนุ มัสอูดกลาววา “ผูใดทําการอิ
บาดะฮฺยามค่ําคืน (กิยามุลลัยล) เปนเวลาครบหนึ่งป เขาตองพบกับค่ําคืนอัลก็อดรฺอยางแนนอน”  

อุบัยยจึงตอบวา “ฉันขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูซึ่งไมมีพระเจาองคใดที่ควรแกการ
เคารพภักดีนอกจากพระองค แทจริง ค่ําคืนอัลก็อดรฺจะอยูในเดือนเราะมะฎอนเทานั้น… และฉันขอ
สาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺวาแทจริงฉันรูดีวามันอยูในคืนไหน มันอยูในคืนที่ทานรสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สั่งใหพวกเราลุกขึ้นทําการอิบาดะฮฺ มันคือคืนที่ 27 และสัญญาณของมันคือ
ดวงอาทิตยจะขึ้นในตอนเชาตรูของวันรุงขึ้นในสภาพที่มีแสงขาวนวล ไมมีแสงจาออกจากดวงอาทิตย”lxii  

อิบนุอับบาส เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวถึง (สัญญาณของ) ค่ํา
คืนอัลก็อดรฺวา  

لة سمحة طلقة ال حارة وال باردة تصبح الشمس صبيحتها « لة القدر 
  »ضعيفة محراء

“ค่ําคืนอัลก็อดรฺเปนค่ําคืนที่ออนละมุน อากาศเย็นสบาย ไมรอน และไมหนาว ดวง
อาทิตยในเชาตรูของวันรุงขึ้นแสงของมันจะเปนสีแดงออน”lxiii

 
อบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา แทจริงทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวเกี่ยวกับ

สัญญาณของค่ําคืนอัลก็อดรฺวา 
لة سابعة أو تاسعة وعرشين، إن املالئكة تلك « الليلة يف األرض أكرث إنها 

  »من عدد احل
“มันเปนค่ําคืนที่ 27 หรือ 29 แทจริงในค่ําคืนน้ัน บรรดามะลาอิกะฮฺจะอยูบนพ้ืนดิน
มากกวาจํานวนของเม็ดทราย”lxiv

 
อัลกอฎียอิยาฎกลาวขยายความหะดีษของอุบัยยวา “ในการอธิบายความหมายของคําพูด

อุบัยยวา สามารถตีความไดสองแนวทาง คือ 
แนวทางแรกคือ คุณลักษณะนี้เปนสัญญาณเฉพาะของเชาวันรุงขึ้นที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดแจงไววามันคือค่ําคืนของอัลก็อดรฺ และยึดเอาคุณลักษณะดังกลาวเปนหลักฐานเพื่อบง
บอกวาเปนค่ําคืนของอัลก็อดรฺสําหรับพวกเขาในเวลานั้น ไมไดหมายความวาคุณลักษณะดังกลาวเปน
คุณลักษณะเฉพาะของเชาวันรุงขึ้นของค่ําคืนอัลก็อดรฺ เฉกเชนที่ทานไดแจงใหพวกเขาทราบวาทานได
กมลงสุูดในน้ําและโคลน ในเชาตรูของวันรุงขึ้น 
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แนวทางที่สองคือ มันเปนคุณลักษณะหรือสัญญาณเฉพาะของค่ําคืนอัลก็อดรฺ...”lxv หมายความ
วาทุกๆ เชาวันรุงขึ้นของค่ําคืนอัลก็อดรฺจะมีสัญญาณเหลานี้เกิดขึ้นตลอด เพ่ือบงบอกวาค่ําคืนที่ผาน
มาคือค่ําคืนอัลก็อดรฺ 

 
10. อิบาดะฮฺที่สงเสริมใหปฏิบัติในค่ําคืนอัลก็อดรฺ 

อิหมามอันนะวะวียกลาววา "ค่ําคืนอัลก็อดรฺเปนค่ําคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบป ผูใดประกอบอิ
บาดะฮฺกิยามุลลัยล (เชน อานอัลกุรอาน ซิกิร ขอภัยโทษ ละหมาดตะฮัจุด และทบทวนตนเอง เปนตน) 
ในค่ําคืนอัลก็อดรฺ แมวาเขาจะไมไดรับเตาฟกในการมองเห็นสัญญาณของค่ําคืนอัลก็อดรฺก็ตาม แนนอน
วาเขาจะไดรับผลตอบแทนดวยผลตอบแทนดังกลาว"lxvi ดวยพระประสงคของอัลลอฮฺผูเปยมดวยความ
กรุณา 

ดังน้ันจึงสงเสริมใหปฏิบัติอิบาดะฮฺในรูปแบบตางๆ ในค่ําคืนอันเปยมดวยความประเสริฐน้ี 
อาทิ 
 
10.1 จริงจังในการประกอบอิบาดะฮฺและปลุกครอบครัว 

อาอิชะฮฺเลาวา  
له، وأيقظ أهلهاكن اجيب «  »ّ إذا دخل العرش شد مزئره، وأحيا 

“เม่ือเขาสิบวัน (สุดทายของเดือนเราะมะฎอน) ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม จะกระชับผานุงใหแนนหนา และจะอดนอนในยามค่ําคืน (เพ่ือทําอิบา
ดะฮฺ) และจะปลุกครอบครัวของทานใหตื่น (ขึ้นมาทําอิบาดะฮฺพรอมๆกับ
ทาน)”lxvii

 
10.2 ละหมาดตะรอวีหฺและกิยามุลลัยล 

อบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
لة القدر إيمانا واحتسابا غفر  ما تقدم من ذنبه« ّومن قام  ً ً«  

"และผูใดที่ดํารงไว (อิบาดะฮฺ) ในค่ําคืนอัลก็อดรฺดวยเปยมศรัทธาตออัลลอฮฺและ
หวังในความโปรดปรานและผลตอบแทนจากพระองค เขาจะไดรับการอภัยโทษจาก
บาปที่ผานมา"lxviii

 
ทานอัน-นุอฺมาน บิน บะชีร กลาววา "เราไดประกอบกิยามุลลัยลพรอมกับทาน รสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในค่ําคืนที่ 23 ของเดือนเราะมะฎอนจนกระทั่งหนึ่งสวนสามของคืน ตอมา
ในคืนที่ 25 จนกระทั่งครึ่งคืน และในคืนที่ 27 จนกระทั่งเวลาที่เราคิดวาเราไมทันที่จะรับประทานอาหาร
สะหูร เน่ืองจากสายเกินไป”lxix  

 
10.3 ขอดุอาอตามที่ทานนบีไดแนะนําไวใหและดุอาออ่ืน  ๆ 

อาอิชะฮฺไดถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัม วา “โอทาน รสูลุลลอฮฺ หากวาฉันทราบวา
คืนใดเปนค่ําคืนอัลก็อดรฺ ฉันควรอานดุอาออะไรบาง?”  
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ทานรสูลตอบวา “เธอก็จงอาน (ดุอาอ)  
ِ حتوُفَ قَكِن إامهلل«

  »ِّينَ قُفْاقَ فَوْفَْع الُّبُ
“โอองคอภิบาลของฉัน แทจริงพระองคเปนผูที่ทรงใหอภัย พระองคชอบที่จะให
อภัย (บาปตางๆ ของบาวของพระองค) ดังน้ันขอพระองคโปรดประทานอภัยใน 
(บาปตาง )ๆ ของขาดวยเถิด”lxx

 
อิบนุ กะษีรกลาววา “และสงเสริมใหมีการขอดุอาอใหมากๆ ในทุกๆ เวลา และในเดือนเราะ

มะฎอนใหมากกวานั้น และในสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน และในคืนคี่ของคืนสิบวันสุดทาย และ
ดุอาอที่สงเสริมใหอานใหมาก (ในค่ําคืนดังกลาว) คือ 

ِ حتوُفَ قَكِن إامهلل«
ُفْاقَ فَوْفَْع الُّبُ

                                                

  ����»ِّينَ ق
 
10.4 ปลีกตัวทําอิอฺติกาฟ  

อาอิชะฮฺภรรยาเลาวา “ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะทําอิอฺติกาฟในสิบวัน
สุดทายจากเราะมะฎอน และทานกลาววา 

لة القدر«  »احكمسوها يف العرش األواخر؛ يعين 
“พวกเจาจงแสวงหามัน – หมายถึงค่ําคืนอัลก็อดรฺ – ในค่ําคืนสิบวันสุดทาย (ของ
เดือนเราะมะฎอน)”lxxii

 
จากหะดีษดังกลาว จึงกระจางชัดวาในบรรดาอะมัลหลักของทานรสูลและบรรดาเศาะฮาบะฮฺทั้ง

หญิงและชายเพื่อใหไดมาซึ่งความประเสริฐของค่ําคืนอัลก็อดรฺ คือ "การอิอฺติกาฟ” 
 
10.5 อานอัลกุรอาน 

อบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา “ญิบรีลไดนําเสนอ (อาน) อัลกุรอานใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ฟงทุกๆ ป ปละหนึ่งครั้ง และในปที่ทานเสียชีวิตญิบรีลไดอานอัลกุรอานใหทานฟงสองคร้ัง
...”lxxiii

 
i ตัฟสีรอัลบะเฆาะวีย, เลม 7 หนา 227-228, ชัรหฺอันนะวะวีย อะลาเศาะฮีหฺมุสลิม, เลม 8 หนา 213, ฟะฎออิลุลเอากอต 
ของอัลบัยฮะกีย หนา 213 
ii ตัฟสีรอัลบะเฆาะวีย, เลม 8 หนา 485 
iii ตัฟสีรอัลบะเฆาะวีย, เลม 8 หนา 485 
iv ตัฟสีรอัตเฏาะบะรีย, เลม 24 หนา 652 
v อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 447 
vi อัลก็อดรฺ, อายะฮฺที่ 3 
vii ตัฟสีรอัตเฏาะบะรีย, เลม 24 หนา 533, และดูคําพูดที่มีความหมายเดียวกันนี้ของอัมรู บิน ก็อยสฺ อัลมัลลาอีย และเกา
ตะดะฮฺในอางอิงขางตน 
viii อัสศิยามวะเราะมะฎอนฟ อัสสุนนะฮฺวะอัลอุรอาน, หนา 183 
ix ตัฟสีรอัลกุรอานุลอะซีม, เลม 4 หนา 568 
x ตัฟสีรอิบนุอบีหาติม, เลม 10 หนา 343, ตัฟสีรอัลกุรอานุลอะซีม, เลม 4 หนา 568 
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xi ตัฟสีรอัลกุรอานของอัสสัมอานีย, เลม 6 หนา 262, อะหฺกามุลกุรอาน ของ อิบนุลอะเราะบีย, เลม 4 หนา 194 
xii ซาดุลมะสีร, เลม 8 หนา 287 
xiii เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 35, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 759 
xiv ชัรหฺเศาะฮีหฺอัลบุคอรีย ของอิบนุบัตฏอล, เลม 1 หนา 59 
xv ญามิอุลบะยาน, เลม 22 หนา 10, อัสสุนนะฮฺ ของอับดุลลอฮฺ บิน อะหมัด, เลม 2 หนา 407 
xvi อัลญามิอฺ ลิ อะหฺกาม อัลกุรอาน, เลม 16 หนา 126 
xvii เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2016 
xviii อุมดะตุลกอรี, เลม 11 หนา 133 
xix เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2023, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 1167 
xx เศาะฮีหฺมุสลิม เลขที่ 1166 
xxi ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 315 
xxii ดูในฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 309 - 313 
xxiii ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 309 
xxiv เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 762 
xxv มุศ็อนนัฟอับดิรร็อซซาก, เลม 4 หนา 255 
xxvi มุศ็อนนัฟอับดิรร็อซซาก, เลม 4 หนา 255 
xxvii มุศ็อนนัฟอับดิรร็อซซาก, เลม 4 หนา 255 
xxviii มุศ็อนนัฟอิบนิอบีชัยบะฮฺ, เลม 2 หนา 490 
xxix ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 310 
xxx ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 310 
xxxi มุศ็อนนัฟอิบนิอบีชัยบะฮฺ, เลม 2 หนา 488, 490 
xxxii มุศ็อนนัฟอิบนิอบีชัยบะฮฺ, เลม 2 หนา 489 
xxxiii มุศ็อนนัฟอิบนิอบีชัยบะฮฺ, เลม 2 หนา 490, มุศ็อนนัฟอับดิรร็อซซาก, เลม 4 หนา 251 
xxxiv มุศ็อนนัฟอับดิรร็อซซาก, เลม 4 หนา 250-251 
xxxv มุศ็อนนัฟอับดุรร็อซซาก, เลม 4 หนา 249 
xxxvi เศาะฮีหฺอิบนิคุซัยมะฮฺ, เลขท่ี 2194 
xxxvii มุศ็อนนัฟอิบนิอบีชัยบะฮฺ, เลม 2 หนา 489, มศ็ุอนนัฟอับดิรร็อซซาก, เลม 4 หนา 252-253 
xxxviii มุศ็อนนัฟอิบนิอบีชัยบะฮฺ, เลม 2 หนา 490 
xxxix มุศ็อนนัฟอับดิรร็อซซาก, เลม 4 หนา 253 
xl เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 762 
xli เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2016, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 1167 
xlii มุศ็อนนัฟอับดิรร็อซซาก, เลม 4 หนา 246, มุคตะศ็อรกิยามุลลัยล ของอัลมัรวะซีย, หนา 123-124 
xliii เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2016, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 1167 
xliv เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2017 
xlv เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2021 
xlvi เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2022 
xlvii สุนันอบีดาวูด, เลขที่ 1380  
xlviii ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 413 
xlix กิตาบชัรหฺอัสศ็อดรฺ, หนา 41 
l อิอานะฮฺ อัตฏอลิบีน, เลม 2 หนา 256 
li ฟะตาวาอิหมามอันนะวะวีย, หนา 55, ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 313 
lii อัลมัจญมูอฺ, เลม 6 หนา 459 
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liii มุศ็อนนัฟอับดิรร็อซซาก, เลม 4 หนา 252, มุศ็อนนัฟอิบนิอบีชัยบะฮฺ, เลม 3 หนา 76 
liv อัลมุหัลลา, เลม 6 หนา 446, หาชิยะฮฺอัลบุญัยริมีย, เลม 2 หนา 93, หาชิยะฮฺ อัชชัรวานีย, เลม 2 หนา 478 
lv เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 1167 
lvi เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 1168 
lvii ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 413 
lviii เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2023, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 1167 
lix ฟะฎออิลอัลเอากอต, หนา 244 
lx ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 314 
lxi ฟตหุลบารีย, เลม 4 หนา 313 
lxii เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 761 
lxiii มุสนัดอบีดาวูดอัตเฎาะยาลิสีย, เลม 1 หนา 349 (เศาะฮีหฺอัลญามิอฺ, เลขท่ี 5475) 
lxiv มุสนัดอบีดาวุดอัตเฏาะยาลิสีย, เลม 1 หนา 232, มุสนัดอะหมัด, เลขที่ 10356, เศาะฮีหฺอิบนิคุซัยมะฮฺ, เลขท่ี 2194 
(อัลสัลสะละฮฺ อัสเศาะหีหะฮฺ, เลม 5 หนา 340) 
lxv อิกมาลอัลมุอฺลิม, เลม 3 หนา 116 
lxvi อัลมัจญมูอฺ, เลม 63 หนา 
lxvii เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2024, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 1174 
lxviii เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 35, เศาะฮีหฺมุสลิม, เลขที่ 759 
lxix เศาะฮีหฺอิบนุ คุซัยมะฮฺ, เลม 4 หนา 220 
lxx สุนันอัตติรมิซีย, เลขท่ี 3513, สุนันอิบนุมาญะฮฺ, เลขที่ 3850 
lxxi ตัฟสีรอัลกุรอาน อัลอะซีม, เลม 8 หนา 472 
lxxii มุสนัดอะหมัด, เลขที่ 23555, 32621, 25210, 25349 
lxxiii เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลขที่ 2044, 4998 


