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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

หะดีษบทที่ 3  
เปนไทจากการลงโทษในขุมนรก 

 
ِ ُهَريَْرةَ 

َ
َ اُهللا َقنُْه قَاَل  َقْن أ ِ  َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل رَُسوُل اِهللا َصىلَّ اهللاُ : َر

 :» ِ
ْ
َياِطنُي َوَمَرَدةُ اجل َدْت الشَّ ْلٍَة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِّ َ ُل  وَّ

َ
 ،نِّ إَِذا اَكَن أ

بَْواُب اجَّارِ 
َ
َنَِّة َفلَْم  ،َفلَْم ُفْفَتْح ِمْنَها بَاٌب  ،َوُغلَِّقْت أ

ْ
بَْواُب اجل

َ
َوُفتَِّحْت أ

ْقبِْل :  َويَُناِدي ُمَنادٍ  ،ُفْغلَْق ِمْنَها بَاٌب 
َ
رْيِ أ

َ ِّ  ،يَا بَايِغَ اخلْ َويَا بَايِغَ الرشَّ
ْقرِصْ 

َ
ْلَةٍ َوَذل ،اجَّارِ  َوِهللاِ ُقَتَقاُء ِمنَ  ،أ َ ، ٦١٨الرتمذي رقم . (»َك لُكُّ 

  )حسن:  ٧٥٩صحيح اجلامع الصغري لألكا رقم 
ความวา จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจากทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดกลาววา “เมื่อคืนแรกของเดือนเราะ
มะฎอนมาถึง เหลาชัยฏอนและญินที่ชั่วรายทั้งหลายจะถูกมัด ประตูทั้งหลาย
ของนรกจะถูกปดตรึง ไมมีประตูใดของมันที่ถูกเปดอยูเลย ในขณะที่ประตู
ทั้งหลายของสวรรคจะถูกเปดอา ไมมีประตูใดๆ เลยของมันที่ถูกปด และจะมีผู
ที่ปาวประกาศเรียกรองวา ‘โอผูที่ขวนขวายความประเสริฐ จงรีบมาเถิด
(หมายถึง รีบมาแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺดวยการปฏิบัติความดี) 
โอที่ผูขวยขวายความชั่วราย จงหยุดเถิด’ และสําหรับอัลลอฮฺนั้นมีผูที่พระองค
จะทรงปลดปลอยพวกเขาจากนรก  ส่ิงเหลานั้น(การเรียกรองและการ
ปลดปลอย) จะเกิดขึ้นทุกค่ําคืน(ของเดือนเราะมะฎอน)”  (รายงานโดย อัต-ติรฺ
มิซีย หมายเลข 618 ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ ของ อัล-อัลบานีย หมายเลข 759 
เปนหะดีษหะสัน) 

 
 
คําอธิบายหะดีษ  

อุละมาอบางทานกลาววาหิกมะฮฺหรือวิทยปญญาในการลามโซบรรดาชัยฏอนมารรายนั้น 
ก็เพื่อมิใหบรรดาชัยฏอนคอยกระซิบกระซาบบรรดาผูที่ถือศีลอด หลักฐานก็คือคนที่จมปลักใน
ความเลวรายจํานวนมากไดละเลิกจากการกระทําความชั่วและไดขออภัยโทษตออัลลอฮฺ สวนผูที่
ยังคงปฏิบัติความผิดดังกลาวอยู นั่นก็เนื่องมาจากผลของการหลอกลวงของชัยฏอนยังคงมีอยูใน
หัวใจของคนที่ชั่วและเจริญงอกงามในความคิดของเขา  
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อัล-กอฎีย อิยาฎ กลาววา หะดีษดังกลาวนั้นเมื่อมองตามผิวเผินแลว จะเห็นวา เหตุการณ
ตางๆ ที่กลาวในหะดีษนั้นเปนสัญญาณบอกใหบรรดามะลาอิกะฮฺรับรูวาเดือนเราะมะฎอนกําลัง
เยือนมา ขณะเดียวกันพวกเขาก็จะสรรเสริญยกยองเกียรติของเราะมะฎอนและจะปองกันมิให
บรรดาชัยฏอนคอยรบกวนผูศรัทธา ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะยึดวาเปนสัญลักษณของผลบุญที่
มากมายและการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ การหลอกลวงจากชัยฏอนจะลดนอยลง เสมือนพวกมัน
กลายเปนผูที่ถูกลามโซไว ในหะดีษนี้ถือไดวาเปนการเปดประตูสวรรคทั้งหมดนั้นเปนการแสดงให
เห็นวาอัลลอฮฺไดเปดโอกาสใหบาวของพระองคทําการภักดีตอพระองค อันเปนสาเหตุสําคัญใน
การเขาสรวงสวรรคของพระองค และการปดบรรดาประตูนรก นั่นก็หมายถึงการกีดกั้นความนึกคิด
ที่จะทําความชั่ว อันเปนสาเหตุสําคัญของการเขานรก สวนการลามโซบรรดาชัยฏอนนั้นก็เปนการ
กันไมใหมันคอยหลอกลวงมนุษยใหการกระทําความชั่วนั่นเอง 
 อัล-กุรฏบีย กลาววา หากมีคนถามวา : ทําไมจึงมีคนจํานวนมากยังคงทําความชั่วในเดือน
เราะมะฎอนทั้งๆ ที่ในเดือนดังกลาวอัลลอฮฺไดลามโซบรรดาชัยฏอนมารรายแลว คําตอบคือ เปน
การลดความชั่วทุกอยางจากบรรดาผูถือศีลอดที่รักษาเงื่อนไขตางๆ และมารยาทของการถือศีลอด 
สวนการลามโซนั้นเฉพาะชัยฏอนที่เลวรายมากๆ เทานั้น แตมิใชชัยฏอนทั้งหมด และการกระทํา
ความชั่วนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่มิใชมาจากการกระซิบกระซาบของบรรดาชัยฏอนได เชน 
อาจจะมาจากมนุษยมีจิตใจที่ชั่วราย ธรรมเนียมประเพณีที่ไมดีไมงาม ซึ่งมักจะทํากันเปนประจํา
ทุกวัน หรืออาจจะมาจากชัยฏอนที่อยูในคราบของมนุษย 
 นอกจากประตูสวรรคจะถูกปดและประตูนรกจะถูกเปด ซึ่งเปนความโปรดปรานของอัลลอ
ฮฺแกบาวที่ตองการทําความดีงามแลว ณ ที่นั้นยังมีเสียงที่เรียกรองมาแตไกล อุละมาอบางทาน
กลาววา เสียงเรียกรองนั่นเปนเสียงของมะลาอิกะฮฺ หรือเปนการดลใจแกบรรดาผูที่พระองค
ประสงคใหประกอบความดี “โอผูที่ใฝหาความดีและผลบุญทั้งหลาย จงกราบไหวอัลลอฮฺและจง
ภักดีตอพระองคเถิด จงเพิ่มความพยายามในการประกอบอิบาดะฮฺตอพระองค และโอบรรดาผู
ชอบความชั่วรายจงหยุดจากการกระทําความชั่วและจงกลับเขาหาอัลลอฮฺเถิด แทจริงแลว นี่คือ
เวลาที่พระองคจะทรงรับการขออภัยโทษ แทจริงแลวอัลลอฮฺจะทรงปลดปลอยบาวของพระองค
จํานวนมากจากไฟนรก จงวิงวอนและขอดุอาอเพื่อใหตัวทาน ครอบครัว ญาติพี่นองและเพื่อนพอง
ของทานอยูในกลุมคนที่พระองคทรงปลดปลอยจากไฟนรก” (ฟตหุลบารีย 4/114) 
 
 

บทเรียนจากหะดีษ 
1. ความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอนนั้นดําเนินขึ้นตั้งแตเร่ิมตนเดือนจนกระทั่งสิ้นสุดเดือน 
2. ต้ังแตชวงตนของเดือนเราะมะฎอนบรรดาชัยฏอนและญินที่ชั่วรายจะถูกลามโซ 
3. ในเดือนเราะมะฎอนประตูนรกทั้งหลายจะถูกปด จะไมมีแมแตประตูเดียวที่เปดไว ทั้งนี้

เพราะความสําคัญและเกียรติของเดือนเราะมะฎอน 
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4. เดือนเราะมะฎอนยังเปนเดือนที่ประตูสวรรคทั้งหลายจะถูกเปดและจะไมมีแมแตประตู
เดียวที่ปดไว  ทั้งนี้เปนการสงเสริมใหผูศรัทธาประกอบความดีและอิบาดะฮฺอยางเต็มที่เปยม 

5. ชัยฏอนมารรายและญินคอยหลอกลวงมนุษย แตในเดือนเราะมะฎอนพวกมันจะถูกลาม
โซ ทั้งนี้เปนการใหเกียรติและโอกาสแกผูศรัทธาในการประกอบอิบาดะฮฺและทําการภักดีตออัล
ลอฮฺอยางเต็มความสามารถ 

6. ความโปรดปรานของอัลลอฮฺแดบาวของพระองคนั้นกวางขวางยิ่งนัก จนกระทั่งคนจํานวน
มากที่อยูในนรก พระองคก็จะทรงปลดปลอยพวกเขาออกมาจากนรกในทุกค่ําคืนของเดือนเราะ
มะฎอน 
 


