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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ทําไมเราไมกลาวถึงการตัดสินของอัล-อัลบานียวา
หะดีษ นิศฟูชะอฺบาน เปนหะดีษเศาะฮีหฺ ? 

 
ถาม  

เมื่อทานไดตอบคําถามเกี่ยวกับความถูกตองของหะดีษอบู มูซา ที่วา “แท
จริงอัลลอฮฺจะสอดสองดูปวงบาวในค่ําคืนที่ 15 ของเดือนชะอฺบาน และจะทรงอภัยโทษ
ใหกับบาวทั้งหมด นอกจากมุชริกผูต้ังภาคีตอพระองค และผูที่ต้ังตนเปนศัตรูกัน” ทานได
ตอบคําถามนั้น –ขออัลลอฮฺประทานบะเราะกะฮฺแกทาน- แตทานไมไดระบุวาหะดีษนี้ 
อัล-อัลบานีย ไดตัดสินวาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ –เชนที่ฉันไดอานมันในเว็บบางแหง- และฉัน
ก็มีความเชื่อมั่นอยางสูงตอทานมากกวาเว็บอ่ืนๆ ดวยมาตรฐานและความรับผิดชอบ
ทางดานวิชาการของทาน คําถามของฉันก็คือ จริงหรือไมที่เชค อัล-อัลบานียไดตัดสินวา
หะดีษนี้เศาะฮีหฺ? เพราะทานไดกลาวถึงความเห็นของอัล-อัลบานียในฟตวาของทาน
หลายครั้ง แลวเหตุใดทานจึงไมกลาวถึงความเห็นเชนเดียวกันนั้นตรงนี้บาง? หรือวาอัล-
อัลบานียไมไดกลาวถึงมันไวแตแรก? หรือวาสิ่งที่อยูในเว็บเหลานั้นไมเปนความจริง? 
หรือเพราะเหตุใดกันแน? และขอเรียนวา การตัดสินวาหะดีษนี้เศาะฮีหฺปรากฏอยูใน 
“เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หมายเลข 1819” ขออัลลอฮฺประทานบุญคุณความดีแกทาน 
 
คําตอบ   อัลหัมดุลิลลาฮฺ 

เราขอบคุณทานที่ไดใววางใจในเว็บของเรา และเราขอตออัลลอฮฺเพื่อใหเราอยูใน
ความรู สึกดีของทานที่มีตอเราเสมอ เชนเดียวกับที่ เราขอตอพระองคเพื่อใหทรงประทาน
คุณประโยชนจากเว็บแหงนี้ และทรงประทานผลตอบแทนที่ดีแกผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกคน 

 
ไมเปนที่ปกปดแกผูใดเลยวา โดยสวนใหญแลวเรามักจะยึดเอาการตัดสินของเชค อัล-อัล

บานีย ในการตัดสินวาหะดีษเศาะฮีหฺหรือเฎาะอีฟ แตในบางครั้งก็ปรากฏวาเมื่อเราไดคนควาหะ
ดีษบางบท เราก็พบการตัดสินของอุละมาอทานอื่นๆ ที่ไมใชเชคอัลบานีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ดวย
เชนกัน ซึ่งบางทีเราอาจจะใหน้ําหนักตอการตัดสินของอุละมาอคนดังกลาวตอหะดีษนั้นโดยเฉพาะ 
หรืออาจจะปรากฏวาหลักเกณฑการคนควาวิจัยไดใหน้ําหนักแกเราวาไมควรตามเชคอัล-อัลบานีย
ในหะดีษบางหะดีษก็เปนได  

 
บางทีเราอาจจะเห็นวาการตัดสินของเชคอัล-อัลบานียเปนที่รูกันอยางกวางขวาง และมีคน

ที่เห็นแยงกับทานนอยมาก เราก็ระบุการตัดสินของทานและเราก็เพิ่มความเห็นของเราลงไปดวย 
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และในบางครั้ง เราก็พบวามีคนเห็นแยงกับการตัดสินของเชคอัล-อัลบานียหลายคน  เรา
จึงไมระบุการตัดสินของเชคอัล-อัลบานียในกรณีนี้ รวมถึงไมเพิ่มความเห็นของเราไปดวย ทั้งนี้
เนื่องจากเราคิดวาเพียงพอแลวกับการที่เราไดระบุความเห็นตางๆ ของบรรดาอุละมาอซึ่งเห็นแยง
กับการตัดสินของอัล-อัลบานีย 

 
ปจจัยประการที่สองนี่เอง ที่เปนสาเหตุทําใหเราไมไดระบุถึงการตัดสินของเชค อัล-อัล

บานีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ตอหะดีษที่ทานอางถึงในคําถาม และเราไดยกคําพูดของอิบนุ เราะญับ 
อัล-หันบะลีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไวแลววา อุละมาอสวนใหญไดตัดสินวาหะดีษเกี่ยวกับความ
ประเสริฐของนิศฟูชะอฺบานนี้เปนหะดีษเฎาะอีฟ 

 
พรอมกันนั้นเราก็ขอใหขอสังเกตถึงเคล็ดประการหนึ่งตรงนี้วา เชค อัล-อัลบานีย เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ เอง ก็มีความเห็นวาหะดีษอบู มูซา อัล-อัชอะรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ที่เราอางถึงนี้ก็
เปนหะดีษเฎาะอีฟ ซึ่งมันสอดคลองกับที่เราไดนําเสนอไปวาสายสืบของหะดีษนั้นเฎาะอีฟ แตเรา
ไมไดยกอางความเห็นของอัล-อัลบานียไว เพราะสุดทายทานตัดสินวามันเศาะฮีหฺเนื่องจากมี
สายสืบหลายๆ ทางมารวมกัน 

 
ทานเชค อัล-อัลบานีย ไดกลาววา “สวนหะดีษของอบู มูซานั้น เปนหะดีษที่รายงานโดย 

อิบนุ ละฮีอะฮฺ เชนเดียวกัน จาก อัซ-ซุเบรฺ บิน สุลัยม จาก อัฎ-เฎาะหาก บิน อับดุรเราะหมาน จาก
บิดาของทาน กลาววา ฉันไดฟงอบู มูซา เลาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม (ดวย
สํานวนเยี่ยงนั้น) บันทึกโดย อิบนุ มาญะฮฺ 1395 และอิบนุ อบี อาศิม อัล-ลาละกาอีย. ฉันเห็นวา 
สายสืบนี้เฎาะอีฟ เนื่องเพราะมีอิบนุ ละฮีอะฮฺ และอับดุรเราะหมาน ซึ่งเขาก็คือ อิบนุ อัรซับ เปน
บิดาของอัฎ-เฎาะหาก เปนสายสืบที่มัจญฮูล(ไมเปนที่รูจัก) และอิบนุ มาญะฮฺเองก็ไดตัดเขาออก
จากสายสืบหนึ่งที่ทานไดรายงานจากอิบนุ ละฮีอะฮฺ” (ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ 3/218) 

 
ทานเชค อัล-อัลบานีย ยังไดระบุสายสืบตางๆ และรายงานอื่นๆ ที่มาเสริมในสวนของหะ

ดีษนี้ในหนังสือ “อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ 1144” ของทาน และไดสรุปออกมาวา ตัวบทของหะ
ดีษอบู มูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั้นถูกตอง(เศาะฮีหฺ) 

 
แตทวา เราไมเห็นดวยกับทัศนะของเชคอัล-อัลบานียในเรื่องนี้ เราไมเห็นวาสายสืบตางๆ 

ที่กลาวมานั้นสามารถยกระดับของหะดีษได ซึ่งเราไดอางในคําตอบสุดทายของเราไปยังความเห็น
ของทานเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ในหนังสือ “หุกมุล อิหฺติฟาล บิ ลัยละติน นิศฟฺ 
มิน ชะอฺบาน” ซึ่งระบุวา “และความเห็นที่อุละมาอสวนใหญตางเห็นพองกันก็คือ การจัดฉลองใน
คืนนั้นเปนบิดอะฮฺ และหะดีษตางๆ ที่ระบุถึงความประเสริฐตางๆ ของมันลวนเปนหะดีษเฎาะอีฟ 
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บางสวนก็เปนหะดีษเมาฎอฺ(หะดีษที่กุข้ึน) และในจํานวนอุละมาอที่ใหขอสังเกตในเรื่องนี้ก็คือ อิบนุ 
เราะญับ อัล-หันบะลีย ในหนังสือ ละฏออิฟ อัล-มะอาริฟ” จบการอาง. 

 
ทัศนะนี้คือทัศนะที่มีน้ําหนักในความเห็นของเรา สวนเรื่องการตัดสินหะดีษวาเศาะฮีหฺหรือ

เฎาะอีฟนั้น ประการตางๆ เชนนี้ถือวาเปนเรื่องของการวินิจฉัย(อิจญติฮาด) ซึ่งผูเปนนักปราชญ
ยอมจะยึดถือใชตามที่ตนเห็นวามันมีน้ําหนักสําหรับเขา และบรรดานักศึกษาที่หาความรูก็ตอง
ตามทัศนะที่มีน้ําหนักสําหรับเขาบนบรรทัดฐานของการประมวลความเห็นตางๆ ของบรรดาอุ
ละมาอเหลานั้น ซึ่งมันไมใชที่ทางซึ่งจะมาปฏิเสธคัดคานกันตอผูที่เห็นแยง 

 
และขอจงดูคําตอบในคําถามที่ 113687 ซึ่งมีเคล็ดลับสําคัญที่ควรรูมากมายเกี่ยวกับเชค

อัล-อัลบานีย  
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