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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

อัลลอฮฺจะลงมายังชัน้ฟาโลกดุนยาในค่ําคืนที่ ๑๕ ของเดือนชะอฺบานหรือไม? 
 
ถาม อัลลอฮฺจะลงมายังชั้นฟาของโลกดุนยาในยามค่ําคืนที่ ๑๕ ของเดือนชะอฺบาน แลว
จะอภัยโทษใหกับมวลมนุษยชาติทั้งหมดยกเวนบุคคล ๒ จําพวก คือ กาฟร และผูที่ทั้งตน
เปนศัตรูกัน หรือไม?   
 
ตอบ อัลหัมดุลิลลาฮฺ ... 

เร่ืองนี้มีปรากฏอยูในบางหะดีษแตบรรดานักวิชาการไดมีการวิพากษวิจารณถึงความ
ถูกตองของหะดีษ และไมปรากฏวามีหะดีษเศาะฮีหฺใดๆ ที่บงบอกถึงความประเสริฐของค่ําคืนที่ 
๑๕ ของเดือนชะอฺบานเลยแตประการใด 

إن : " عن أ مو األشعري عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال
لة اجصف من شعبان فيغفر جلميع خلقه إال ملرشك أو  طلع يف  اهللا 

 )١٣٩٠( رواه ابن ماجه.  " مشاحن
จากอบู มูซา อัลอัชอารีย จากทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กลาววา “แทจริงอัลลอฮฺจะสอดสองดูปวงบาวในค่ําคืนที่ ๑๕ ของเดือนชะอฺ
บาน และจะทรงอภัยโทษใหกับบาวทั้งหมด นอกจากมุชริกผู ต้ังภาคีตอ
พระองค และผูที่ต้ังตนเปนศัตรูกัน”  (บันทึกโดย อิบนุ มาญะฮฺ หมายเลขหะ
ดีษ ๑๓๙๐) 
 
อัลมุชาหิน ในหะดีษ คือ ผูที่มีการทะเลาะเปนศัตรูกันกับพี่นองของเขา 
ในหนังสือ “อัซซะวาอิด” ระบุวาสายรายงานของหะดีษนี้ออน (เฎาะอีฟ) เพราะอับดุลลอฮ 

บิน ลุฮัยอะฮฺ และอัลวะลีด บิน มุสลิม ไมไดชี้แจงชัดเจนถึงที่มาของหะดีษ 
ในหะดีษนี้มีความสับสนซ่ึงอัดดาเราะกุฏนีย ไดอธิบายไวในหนังสือ “อัลอิลัล” (เลม ๖ 

หนา ๕๐-๕๑) เขาไดกลาววา “หะดีษไมมีการยืนยัน” 
และถูกรายงานจากหะดีษ  มุอาซ บิน ญะบัล, อาอิชะฮฺ , อบู ฮุร็อยเราะฮฺ, อบู สะละมะฮฺ 

และรวมถึงคนอื่นๆ สายรายงานทั้งหมดลวนไมพนจากสภาพเฎาะอีฟ และบางสวนอยูในสภาพที่
ออนมาก 

อิบนุ เราะญับ อัลหัมบะลียฺ กลาววา  “ในเรื่องความประเสริฐของค่ําคืนที่ ๑๕ ของเดือน
ชะอฺบาน มีหะดีษจํานวนมาก แตก็มีความขัดแยงกันอยางกวางขวางในกลุมของนักวิชาการ 
สวนมากก็ใหทัศนะวาเฎาะอีฟ และอิบนุ หิบบานเห็นวาบางสวนเศาะฮีหฺ“ (ละฎออิฟ อัลมะอาริฟ 
หมายเลข 261) 
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สําหรับการลงมาของอัลลอฮฺยังชั้นฟาโลกดุนยาไมใชเจาะจงเฉพาะค่ําคืนที่ ๑๕ ของเดือน
ชะอฺบานเทานั้น แตมีปรากฏหลักฐานยืนยันไวในเศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย มุสลิม และคนอื่นๆ ที่ยืนยัน
ถึงการลงของพระองคในทุกๆ คํ่าคืนในชวงเวลาเศษหนึ่งสวนสามสุดทายของกลางคืน และค่ําคืนที่ 
๑๕ ของเดือนชะอฺบานก็เขารวมอยูในหลักฐานนั้นโดยปริยายดวย 

ดวยเหตุนี้ เมื่ออับดุลลอฮฺ บิน มุบาร็อก ถูกถามถึงการลงมาของพระองคอัลลอฮฺในค่ําคืน
ที่ ๑๕ ของเดือนชะอฺบาน เขาตอบวา 

لة! لة اجصف!  يا ضعيف"  رواه أبو عثمان  " ؟ ينـزل يف لك 
 )92 رقم" ( اعتقاد أهل السنة"  الصابوىي يف

“โอ ผูออนแอเอย ! คืนกลางเดือนนี้เทานั้นหรือ!? พระองคจะทรงลงมาในทุกๆ 
คํ่าคืนตางหากเลา”  (บันทึกโดยอบู อุษมาน อัศศอบูนียฺ ในหนังสือ อิอฺติ
กอดอะฮฺลิสสุนนะฮฺหมายเลขหะดีษ 92) 
 
อัลอุก็อยลียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “หะดีษตางๆ ที่กลาวถึงการลงมาในยามค่ําคืนที่ 

๑๕ ของเดือนชะอฺบานอยูในสภาพออน และสายรายงานที่ระบุถึงการลงมาในทุกค่ําคืนนั้นเปนหะ
ดีษที่มีการยืนยันเศาะฮีหฺ  ดังนั้นค่ําคืนที่ ๑๕ ของเดือนชะอฺบานก็รวมเขาอยูในชวงเวลานี้ดวย อิน
ชาอัลลอฮฺ๑ (อัฎฎอะฟาอ หมายเลข 3/29)   

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมคําถามตอบ (หมายเลข ๘๙๐๗)  
และมีปรากฏรายละเอียดในเว็บไซตของเชค อิบนุ บาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ในเรื่องขอชี้ขาด

การจัดงานเฉลิมฉลองคืนที่ ๑๕ ของเดือนชะอฺบาน ซึ่งมันจะมีปรากฏอยูในหมวด “มะวาฎีอฺ คอศ
เศาะฮฺ บิลมุนาสะบาต”  
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