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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

  
ขอมูลโดยสังเขปของตาํราหะดีษท้ังหก 

 

เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 

 

ชื่อผูเขียน  

ทานคือ อบู อับดิลลาฮฺ มุหัมมัด บิน อิสมาอีล บิน 

อิบรอฮีม บิน อัล-มุฆีเราะฮฺ บิน บัรดิซบะฮฺ อัล-ุอฺฟย อัล-บุคอ

รีย เกิดที่เมืองบุคอรอ รัสเซีย เมื่อป ฮ.ศ. 194 และเสียชีวิต เมื่อ

ป ฮ.ศ. 256 เมื่ออายุได 62 ป  

 

สาเหตุของการเขียนและชื่อเต็มของหนังสือ   

อัล-บุคอรียเปนคนแรกที่ไดคัดเลือกและรวบรวมหะดีษ

ที่เศาะฮีหฺหรือถูกตองเทาน้ันเขียนขึ้นเปนตํารา ทานไดให

ความสําคัญกับหนังสือเลมน้ีมาก กวาจะออกเปนเลมไดทาน

ตองทุมเทกําลังกายและกําลังใจทั้งกลางวันและกลางคืนเปน

เวลาถึง 16 ปเต็ม หะดีษที่ทานไดรวบรวมไวเปนยอดหะดีษที่ได

กลั่นกรองและคัดเฟนจากหะดีษตางๆ กวา 60,000 หะดีษ 
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เหตุผลหนึ่งที่อัล-บุคอรียมุงมั่นเขียนตําราเลมนี้ขึ้นมาเพราะทาน

เห็นวาตําราหะดีษที่ถูกเขียนขึ้นมากอนหนาทานนั้นเคลาดวย

หะดีษเศาะฮีหฺ หะสัน และเฎาะอีฟ ซึ่งทําใหคนอานท่ีไมใชนัก

หะดีษไมอาจแยกแยะไดระหวางหะดีษเหลานั้น ทานไดต้ังชื่อ

หนังสือวา "อัล-ญามิอฺ อัล-มุสนัด อัศ-เศาะฮีหฺ อัล-มุคตะศ็อร ฺ

มิน อุมูร เราะสูลิลลาฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม วะสุนะ

นิฮี วะ อัยยามิฮี" หรือเปนท่ีรูจักกันในนาม "เศาะฮีหฺ อัล-บุคอ

รีย"  

 

ความสําคัญของหนังสือ    

ดูจากเปาหมายในการเขียนของอัล-บุคอรียแลว ไมเปน

การแปลกเลยถาอัล-บุคอรียจะโดงดังเน่ืองจากหนังสืออัล-ญามิ

อุศเศาะฮีหฺเลมน้ีของทาน เพราะบรรดาอุลามาอตางมีมติเปน

เอกฉันทวา "หนังสืออัล-ญามิอุศเศาะฮีหฺเปนหนังสือที่ถูกตอง

มากท่ีสุดหลังจากอัลกุรอาน"  
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จํานวนหะดีษในเศาะฮีหฺบุคอรีย   

อิบนุศ เศาะลาหฺ กลาววา จํานวนหะดีษในเศาะฮีหฺอัล-

บุคอรียมีทั้งหมด 7,275 หะดีษ สวนหะดีษทีไมซ้ํากันมีจํานวน

เพียง 4,000 หะดีษ  

 

ขอแมและวิธีเขียนของบุคอรีย   

อัล-บุคอรียไมไดระบุอยางชัดเจนถึงขอแมในการเขียน

หนังสือเลมนี้ แตเราสามารถสัมผัสถึงขอแมของทานจากหลายๆ

ดาน อาทิเชน จากการต้ังชื่อของหนังสือ จากการวิเคราะหและ

ติดตามการนําเสนอหะดีษของทาน เปนตน ...  

คําวา "ญามิอฺ" ซึ่งแปลวา "รวม" บงบอกวาทานไมได

เจาะจงเฉพาะหะดีษเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง แตทานได

รวบรวมหะดีษที่ เ ก่ียวกับ หุกมหรือบัญญัติศาสนา ฟะฎอ

อีลหรือความประสริฐ ประวัติศาสตร มุอามะลาตหรือการสังคม 

การซื้อขาย อาดาบหรือจริยธรรม ฯลฯ  

คําวา "อัศ-เศาะฮีหฺ" บงบอกวาทุกหะดีษที่ทานไดบันทึก

ในหนังสือเลมนี้ลวนเปนหะดีษท่ีเศาะฮีหฺและถูกตองเทานั้น 



 

6 

คําวา "อัล-มุสนัด" บงบอกวาหะดีษตามขอแมของทาน

น้ันตองเปนหะดีษท่ีมีสายรายงานท่ีตอเนื่องกันและไมขาดตอน

เทานั้น สวนหะดีษท่ีเราพบวาคานกับขอแมดังกลาวนั้นเปน

เพียงหะดีษท่ีทานใชประกอบเทาน้ัน  

คําวา "อัล-มุคตะศ็อรฺ" ซึ่งแปลวา ยอ บงบอกวาทานได

คัดเลือกและยอหะดีษตางๆ ที่มีอยูใหเหลือเพียงไมก่ีพันหะดีษ

ดังที่ไดกลาวมาแลว  

คําวา "มิน อุมูรฺ เราะสูลิลลาฮฺ...." หมายถึงจากสวน

หนึ่งของกิจการของทานเราะสูล บงบอกวาทานไมไดเจาะจง

เฉพาะหะดีษที่เปนคําพูดของทานเราะสูลเทาน้ันแตจะรวมถึง

การกระทําและกิจวัตรประจําวันของทานดวย  

อีกขอแมหนึ่งท่ีทําใหหนังสือเศาะฮีหฺอัล-บุคอรียโดด

เดนเหนือหนังสือเศาะฮีหฺอ่ืนๆ คือ อัล-บุคอรียต้ังขอแมวาทาน

จะไมบันทึกหะดีษลงในหนังสือเลมนี้นอกจากจะแนใจวานัก

รายงานหะดีษในสายรายงานดังกลาวเคยพบหนาและติดตอกัน

เทาน้ัน  

ในสายตาของทานคนรวมสมัยน้ันไมใชวาจะไดพบหนาและ

ติดตอกันเสมอไป ซึ่งเปนชองโหวอยางหนึ่งท่ีจํานําไปสูการ
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โกหกในการรายงานหะดีษได ทําใหสถานภาพของหะดีษนั้นตก

ไป แตมันเปนขอแมท่ีหนักและลําบากมาก ดังน้ันอุละมาอหะ

ดีษสวนใหญ(แมแตมุสลิมซึ่งเปนศิษยของทาน) จึงไมเห็นดวย

กับขอแมขอนี้ของอัล-บุคอรีย 

 

การใหความสําคัญของอุละมาอ 

เนื่องจากความประเสริฐอันลนเหลือของหนังสือเลมน้ี 

จึงทําใหบรรดาอุละมาอหลังจากทานไดใหความสําคัญกับมัน

อยางมาก บางทานทําการคัดยอเอาเฉพาะเน้ือหาของหะดีษ

เทานั้นโดยตัดสายรายงานออกดังท่ีอัล-มุนซิรียไดทําไว บาง

ทานทําการเพิ่มเติมหะดีษเศาะฮีหฺที่คิดวาอยูในขอแมของอัล-บุ

คอรียแตทานไมไดใสไวในหนังสือของทานเลมนี้ ดังที่อัล-หากิม

ไดเขียนไว และหลายทานทําการอธิบายอยางยาวเหยียดถึง

ความหมายของหะดีษและบทเรียนตางๆ ดังท่ีอิบนุ หะญัรฺไดทํา

ไวในหนังสือ "ฟตหุลบารีย"ของทาน ซึ่งเปนการอธิบายท่ี

สมบูรณและครอบคลุมที่สุดจนมีการกลาวขานวา "ไมมีการ

ฮิจญเราะฮฺอีกแลวหลังจากฟตฮฺ" (หมายความวา ไมตองหา

หนังสือเลมอ่ืนอีกแลวถามีฟตหุลบารียอยู) วัลลอฮุ อะอฺลัม .. 
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เศาะฮีหฺ มุสลิม 

 

ชื่อผูแตง  

ทานคือ อิมาม อบุลหะสัน มุสลิม บิน อัล-หัจญญาจญ 

บิน มุสลิม บิน วัรดฺ บิน เกาชาซฺ อัล-กุชัยรีย อัน-นัยสาบูรีย เกิด

ที่เมืองนัยสาบูรฺ เมื่อป ฮ.ศ. 204 และเสียชีวิตเมื่อป ฮ.ศ. 261 

เมื่ออายุได 57 ป  

 

สาเหตุของการเขียนและชื่อหนังสือ   

อิมามมุสลิมไดกลาวถึงแรงดลใจท่ีทําใหทานตองเขียน

หนังสือเลมนี้ขึ้นมาในบทนําของทานพอจะสรุปความไดวา มีคน

มารองขอใหทานทําการคัดเฟนหะดีษที่ถูกตองและไมซ้ํากันที่

รายงานมาจากทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อ

ความสะดวกในการศึกษาและงายตอการเขาใจและนําไป

ปฏิบัติ ดังน้ันทานจึงไดทุมชีวิตของทานทําการคัดเฟนจาก

จํานวนหะดีษท้ังสิ้น 300,000 หะดีษ และบันทึกหะดีษดังกลาว

ไวเปนเลมเปนเวลาถึง 15 ป เต็ม หลังจากนั้นทานไดเสนอให

เชค อบู ซุรอะฮฺ อัร-รอซีย ไดตรวจทาน และทุกครั้งที่ อบู ซุรอะฮฺ 
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กลาววาหะดีษใดมี ตําหนิทานก็จะลบหะดีษนั้นทิ้ งทันที 

จนกระท่ังทานแนใจวาหะดีษตางๆ ที่เหลือเปนหะดีษที่ถูกตอง

ทั้งสิ้น และทานไดต้ังชื่อหนังสือของทานวา "อัล-ญามิอฺ อัศ-

เศาะฮีหฺ" หรือเปนที่รูจักกันในนามของ "เศาะฮีหฺ มุสลิม" นั่นเอง  

 

ความสําคัญของหนังสือ  

อุละมาอสวนใหญมีมติเห็นพองกันวา หนังสือเศาะฮีหฺ

มุสลิมเปนหนังสือท่ีถูกตองท่ีสุด รองลงมาจากหนังสือเศาะฮีหฺ 

อัล-บุคอรีย มีเพียงอุละมาอสวนนอยเทานั้นท่ีเห็นวา หนังสือ

เศาะฮีหฺมุสลิมเปนหนังสือที่ถูกตองท่ีสุดเหนือเศาะฮีหฺอัล-บุคอ

รีย ดังที่ทานอบู อะลี อัน-นัยสาบูรียกลาวไววา "ไมมีหนังสือ

เก่ียวกับวิชาหะดีษใตแผนฟาน้ีที่ถูกตองมากกวาหนังสือของ

มุสลิม" (ดู ญามิอุลอุศูล 1/188)  

 

จํานวนหะดีษในเศาะฮีหฺมุสลิม  

ยังไมมีผูศึกษาคนใดยืนยันอยางแนนอนวาจํานวนหะ

ดีษในเศาะฮีหฺมุสลิมมีเทาใด แตจากการนับจํานวนหะดีษใน

หนังสือ มิฟตาหฺ กุนูซฺ อัส-สุนนะฮฺ พบวา หะดีษในเศาะฮีหฺ
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มุสลิมมีทั้งหมดประมาณ 7,581 หะดีษ และในหนังสือเศาะฮีหฺ

มุสลิมท่ีศึกษา(ตะหกีก)โดย เชค มุหัมมัด ฟุอาด อับดุลบากีย 

พบวาจํานวนหะดีษที่ ไมซ้ํ า กันในเศาะฮี หฺมุสลิมมีทั้ งสิ้น

ประมาณ 3,033 หะดีษ วัลลอฮุ อะอฺลัม 

 

ขอแมและวิธีการเขียนของมุสลิม  

บางทานอาจจะสงสัยวา ในเมื่อ อัล-บุคอรีย ซึ่งเปนเชค

ของมุสลิมไดเขียนหนังสือเศาะฮีหฺขึ้นมาแลวและอุละมาอตาง

ยอมรับถึงความถูกตองของหนังสือเลมน้ัน ซึ่งในจํานวนอุ

ละมาอดังกลาวมีมุสลิมรวมอยูดวย แลวทําไมมุสลิมจึงตอง

รวบรวมหะดีษเศาะฮีหฺขึ้นมาอีก ? คิดวาขอแมและวิธีการ

รวบรวมหะดีษของมุสลิมตอไปน้ีคงจะเปนคําตอบไดดีตอขอ

สงสัยดังกลาว  

1. ทานเนนความละเอียดออนในดานการรายงานหะ

ดีษ โดยทานจะแยกแยะระหวางหะดีษท่ีรายงานโดยใชสํานวน 

อัคบะเราะนา กับ หัดดะษะนา และจะยึดมั่นกับตัวบทที่ไดรับ

รายงานมาอยางเครงครัด จากจุดน้ีทําใหอิมามนะวะวียชี้วาเปน

ขอแมท่ีเหนือกวาขอแมของบุคอรีย  
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2. ทานเลือกบันทึกหะดีษท่ีมีสายรายงานมาถึงทาน

จากสองสายรายงานขึ้นไปเทาน้ันตลอดสายรายงาน โดยทาน

จะยึดกับปฏิบัติตามหะดีษท่ีเก่ียวกับขอแมของการเปนพยาน

บุคคลซึ่งตองมีอยางนอยสองคน ซึ่งสิ่งดังกลาวไมใชขอแมของ

บุคอรีย  

3. ทานไดรวบรวมตัวบทหะดีษของแตละสายรายงาน

มาไวที่เดียวกันหมดโดยปราศจากการตัดทอนตามบท(บาบ) 

หรือหัวขอตางๆ เชนที่อัล-บุคอรียไดตัดทอนและต้ังหัวขอ  

4. กอนการบันทึกทานจะแบงหะดีษและนักรายงาน

ออกเปนสามระดับ คือ  

4.1 หะดีษท่ีมาจากนักรายงานท่ีจดจําอยาง

แมนยํา  

4.2 หะดีษที่มาจากนักรายงานที่มีความจํา

ปานกลาง  

4.3 หะดีษท่ีมาจากนักรายงานที่ออนและถูก

ทิ้ง แลวทานก็จะบันทึกหะดีษท่ีมาจากนักรายงานที่

แมนยําไวเปนบรรทัดฐาน ตามดวยหะดีษที่มาจากนัก



 

12 

รายงานท่ีมีความจําปานกลาง สวนหะดีษที่มาจากนัก

รายงานที่ออนทานก็คัดออก  

5. ทานเห็นวาการรายงานจากนักรายงานที่อยูรวมสมัย

กันน้ัน ถึงแมวาไมเคยมีรายงานวาเขาทั้งสองเคยพบกันก็เปน

การเพียงพอแลวที่จะบงบอกถึงความตอเนื่องและไมขาดตอน

ของสายรายงาน ซึ่งผิดกับขอแมของอัล-บุคอรียที่จําเปนตอง

แนใจวาเขาทั้งสองเคยพบหนากัน  

 

การใหความสําคัญของอุละมาอ  

บรรดาอุละมาอไดใหความสําคัญกับหนังสือเศาะฮีหฺ

มุสลิมไมนอยไปกวาการใหความสําคัญของพวกเขาตอเศาะฮี

หฺอัล-บุคอรียเลย ซึ่งบางทานทําการคัดยอเอาเฉพาะตัวบทของ

หะดีษเทาน้ันโดยตัดสายรายงานออก บางทานทําการเพิ่มเติม

หะดีษเศาะฮีหฺที่คิดวาอยูในขอแมของมุสลิมแตไมไดใสไวใน

หนังสือของทาน ซึ่งเปนที่รูจักกันในนามของหนังสือ มุสตัดร็อก 

และหลายทานทําการอธิบายและวิเคราะหถึงความหมายของ

หะดีษและบทเรียนตางๆ และในบรรดาหนังสืออธิบายที่เปนที่

กลาวขานและเปนท่ีรอมรับกันของอุละมาออิสลามไดแกหนังสือ 
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อัล-มินฮาจญ ชัรหฺ เศาะฮีหฺมุสลิม บิน อัล-หัจญญาจญ ของอิ

มามอัน-นะวะวีย วัลลอฮุ อะอฺลัม .. 
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สุนัน อบี ดาวูด 

 

สุนัน  อบี  ดาวูดเปนหนังสือหะดีษอีกเลมหนึ่งที่ ไดรับการ

สรรเสริญชมเชยจากบรรดาอุละมาอหะดีษทุกภูมิภาค และอุ

ละมาอสวนใหญมีมติว าหนังสือสุ นัน  อบี  ดาวูดมีลําดับ

ความสําคัญและความประเสริฐเปนท่ีสามรองจากเศาะฮีหฺ อัล-

บุคอรียและเศาะฮีหฺ มุสลิม  

 

ชื่อผูแตง  

ทานคือ อบู ดาวูด สุลัยมาน บิน อัล-อัชอัษฺ บิน อิสหากฺ 

บิน บะชีรฺ บิน ชัดดาด บิน อัมรฺ บิน อามิรฺ อัล-อัซฺ ดีย  อัส-

สิญิสตานีย เกิดที่เมืองสิญิสตาน (ทางตอนเหนือของกรุงคาบูล

ปจจุบัน ซึ่งมีพรมแดนติดกับแควนสินธุและอินเดีย) เมื่อป ฮ.ศ. 

202 และเสียชีวิตท่ีเมืองบัศเราะฮฺเมื่อป ฮ.ศ. 375 เมื่ออายุได  

73 ป  
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ชื่อหนังสือและสาเหตุของการเขียน  

หนังสือของทานเปนท่ีรูจักกันในนามของ "สุนัน อบี ดา

วูด" สวนสาเหตุของการเขียนนั้นเพื่อคัดสรรและรวบรวมหะดีษที่

บรรดาอุละมาออิสลามใชเปนหลักฐานในดานศาสนบัญญัต

(ฟกฮฺ) ตางๆ เพื่อความสะดวกในการศึกษาคนควา ดังจะไดเห็น

จากขอแมในการเขียนของทานตอไป  

 

ความสําคัญของหนังสือ  

1. อบู ดาวูดเองกลาววา "ฉันไมทราบวายังมีหนังสืออ่ืน

จากอัลกุรอานที่มนุษยจําเปนตองศึกษานอกจากหนังสือสุนัน

เลมนี้"  

2. มุหัมมัด บิน มัคลัด กลาววา "หลังจากที่อบู ดาวูดได

แตงหนังสือสุนันและอานแกประชาชนแลว ทําใหหนังสือของ

ทานเปรียบเสมือนคัมภีรสําหรับนักรายงานหะดีษ"  

3. ซะกะรียา อัส-สาญีย กลาววา "อัลกุรอานเปน

รากฐานของอิสลาม สวนหนังสือสุนัน อบี ดาวูดเปนเงื่อนไขของ

อิสลาม"  
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4. อิมาม อัล-เฆาะซาลียกลาววา "เพียงพอแลวสําหรับ

มุจตะฮิดที่จะทําการศึกษาหะดีษของทานเราะสูลุลลอฮ ฺ

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากสุนันอบีดาวูด"  

 

จํานวนหะดีษในสุนันอบีดาวูด  

อบู ดาวูดกลาววา "ฉันไดรวบรวมหะดีษของทานรสู

ลุลลอฮฺจํานวน  500,000  หะดีษ และฉันไดคัดเฟนเพื่อบันทึกไว

ในหนังสือสุนันของฉันเลมนี้ เพียง 4,800 หะดีษ บวกกับหะดีษ

มุรสัลอีกประมาณ 600 หะดีษ" ซึ่งรวมทั้งหมด 5,400 หะดีษ 

 

ขอแมและวิธีการเขียนของอบูดาวูด  

อบู ดาวูดไดกลาวถึงขอแมไวในหนังสือของทานที่เขียน

ถึงชาวนครมักกะฮฺพอสรุปใจความสําคัญดังน้ี  

1. ทานจะบันทึกหะดีษตางๆ ที่เก่ียวกับหุกมฟกฮฺ

(บทบัญญัติทางกฎหมายอิสลาม)เทานั้น  

2. ในแตละหมวดทานจะบันทึกหะดีษเพียงหนึ่งหรือ

สองหะดีษเทานั้น ถึงแมวาในหมวดดังกลาว จะมีหะดีษเศาะฮีหฺ

มากมายก็ตาม เพื่อความสะดวกในการใชประโยชน 
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3. บางครั้งทานจะคัดยอหะดีษยาวๆ เพื่อใหเขาใจงาย

และทราบถึงจุดที่เก่ียงของกับหุกมฟกหฺในหมวดนั้น 

4. เมื่อใดที่ไมมีหะดีษมุสนัด ทานจะยกหะดีษมุรสัลมา

บันทึกเปนหลักฐานแทน เพราะตามทัศนะของทานหะดีษมุรสัล

นั้นสามารถใชเปนหลักฐานไดถึงแมวาความแข็งของมันจะไม

เทากับหะดีษมุสนัดก็ตาม 

5. ทานจะไมรายงานหะดีษในสุนันของทานจากนัก

รายงานที่บรรดาอุละมาอมีมติเปนเอกฉันทวาเขาผูน้ันเปนนัก

รายงานที่ถูกเมิน(มัตรูก) 

6. ทานจะคุยและชี้แจงเก่ียวกับหะดีษท่ีมีสายรายงาน

ออนมากๆ และสายรายงานที่ไมถูกตอง 

7. หะดีษใดที่ทานน่ิงเงียบและไมกลาวชี้แจงใดๆ แสดง

วาหะดีษน้ันเปนหะดีษท่ีดี(ศอลิหฺ) และสวนหนึ่งอาจจะมีความ

ถูกตองมากกวาอีกสวนหน่ึง  

 

การน่ิงเงียบของอบูดาวูดตอหะดีษในหนังสือสุนัน  

มีอุละมาอไมนอยท่ีหลงประมาทกับขอแมของอบู ดา

วูดตามขอ 7 ทําใหพวกเขาหลงเขาใจวา ทุกหะดีษที่อบู ดาวูด
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ไดน่ิงเงียบและไมกลาวชี้แจงใดๆ นั้นเปนหะดีษท่ีดีสามารถใช

เปน(หุจญะฮฺ) หลักฐานได และหะดีษนั้นไมตกไปอยูในระดับที่

ตํ่ากวาหะดีษหะสัน และบางครั้งอาจจะถึงระดับเศาะฮีหฺดวยซ้ํา 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่ออัล-มุนซิรียและอิบนุลก็อยยิมตางก็น่ิง

เงียบตามอบูดาวูดดวย 

ความจริงแลวการนิ่งเงียบของอบูดาวูดดังกลาวไมได

แสดงวาหะดีษน้ันมีสายรายงานที่ดีเสมอไป อิมามอัน-นะวะวีย

กลาววา "แทจริง หะดีษใดก็ตามที่เราพบเห็นในสุนันอบีดาวูดท่ี

ทานไมไดระบุถึงระดับของหะดีษ(วาถูกตองหรือไม) และไมมีอุ

ละมาอที่นาเชื่อถือคนใดกลาววาหะดีษน้ันถูกตอง(เศาะฮีหฺ) 

หรือดี(หะสัน) ก็แสดงวาเปนหะดีษที่ดี (หะสัน) และหากวามีอุ

ละมาอคนใดไดชี้แจงและกลาววาเปนหะดีษออน หรือมีผูรูพบ

เห็นวาสายรายงานนั้นออนและไมมีหะดีษสายอ่ืนที่มาผนวกกัน

ใหแข็งขึ้น ดังน้ัน เราตองใหคําชี้ขาดวาหะดีษน้ันเปนหะดีษที่

ออน และจงอยาหลงประมาทกับการนิ่งเงียบของทานอบูดาวูด

อีก"  

อิบนุ หะญัรฺกลาววา "ถึงจุดน้ีจะเห็นไดวาการอาศัยการ

น่ิงเงียบของอบูดาวูดเพื่อเปนขออางหะดีษนั้นดีสามารถใชเปน
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หลักฐานไดน้ัน เปนวิธีการที่ออน(และไมถูกตอง) เพราะทานได

บันทึกหะดีษจํานวนไมนอยจากนักรายงานท่ีออนและทานไมได

ชี้แจงหรือระบุไว... ดังน้ัน ผูศึกษาหะดีษจึงไมสมควรคลอยตาม

ทานอยางปดหูปดตา และรับหะดีษที่มาจากนักรายงานที่ออน

ซึ่งอบู ดาวูดไดนิ่งเงียบไว และใชมันเปนหลักฐานอางอิง แตทวา 

วิธีการที่ถูกตองนั้น คือตองไตรตรองถึงหะดีษและสายรายงาน

ดังกลาววามีสายรายงานอ่ืนมาตาม(มุตาบะอะฮฺ) ที่สามารถ

ยกระดับมันใหแข็งขึ้นหรือเปลา? หากไมแลวก็จงหยุดจากการ

ใชมันเปนหลักฐานอางอิงเสีย" 
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สุนัน อัต-ติรมิซีย 

 

สุนัน อัต-ติรมิซีย เปนหนังสือหะดีษอีกเลมหน่ึงที่ไดรับ

การชมเชยจากบรรดาอุละมาอหะดีษทุกแหลงหลา และอุ

ละมาอสวนใหญมีมติวาหนังสือสุนัน อัต-ติรมิซียมีลําดับ

ความสําคัญและความประเสริฐเปนท่ีสี่รองจากเศาะฮีหฺ อัล-บุ

คอรีย เศาะฮีหฺ มุสลิม และสุนัน อบี ดาวูด  

 

ชื่อผูแตง  

ทานคือ อัล-หาฟซฺ อบู อีซา มุหัมมัด บิน อีซา บิน เสา

เราะฮฺ บิน มูซา บิน อัฎ-เฎาะหหาก อัส-สุละมีย อัล-บูฆีย อัต-

ติรมิซีย เกิดที่ เมืองติรมิซฺ แควนคุรอซาน(อยูทางฝงเหนือของ

แมน้ําอามู ดารยาหรือแมน้ําญีหูน ในทาจิกิสตาน ปจจุบัน) เมื่อ

ป ฮ.ศ. 209 (ค.ศ. 824) และเสียชีวิตท่ีหมูบานบูฆของเมืองติร

มิซฺ เมื่อป ฮ.ศ. 279 (ค.ศ. 892) เมื่ออายุได 70 ป  
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ชื่อหนังสือและสาเหตุของการเขียน  

เปนที่ขัดแยงกันของบรรดาอุละมาอเก่ียวกับชื่อหนังสือ

ของทาน แตชื่อที่นาจะสอดคลองกับเนื้อหาของหนังสือท่ีสุดคือ 

"อัล-ญามิอฺ อัล-มุคตะศ็อรฺ มิน อัส-สุนัน อัน เราะสูลิลลาฮฺ วะ 

มะริฟะอฺ อัศ-เศาะฮีหฺ วะ อัล-มะอฺลูล วะ มา อะลัยฮิ อัล-อะมัล" 

หรือเปนที่รูจักกันในนามของหนังสือ "ญามิอฺ อัต-ติรมิซีย" หรือ 

“สุนัน อัต-ติรมิซีย” ทานเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมหะ

ดีษท่ีบรรดาอุละมาออิสลามใชเปนหลักฐานในดานศาสน

บัญญัติ  

 

ความสําคัญของหนังสือ  

เปนหนังสือท่ีแหวกแนวจากหนังสือทั้งสามเลมท่ีผาน

มา ทําใหมีสาระสําคัญท่ีไมมีในหนังสืออ่ืน  

1. อัต-ติรมิซีย กลาววา "ผูใดท่ีไดครอบครองหนังสือ

เลมนี้ไวที่บาน ก็เสมือนกับวาบานของเขามีนบีท่ีกําลังปราศรัย

อยู" 

2. อิบนุล อะษีรฺ กลาววา "หนังสือของเขาเปนหนังสือที่

ดีเลิศและมีสาระมากกวาหนังสือหะดีษเลมอ่ืนๆ"  
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3. อบู อิสมาอีล อัล-ฮะเราะวีย กลาววา "ฉันเห็นวา

หนังสือของอัต-ติรมิซียมีสาระมากกวาหนังสือของอัล-บุคอรีย

และมุสลิม เพราะผูอานสามารถนําไปใชประโยชนไดเลย"  

4. ชาฮฺ  อับดุลอะซีซฺ  กลาววา "หนังสืออัล-ญามิอฺ

ของอัต-ติรมิซียเปนหนังสือท่ีดีเลิศกวาหนังสือหะดีษทั้งหมด 

ดวยเหตุผลคือ ดานระเบียบการเขียนและไมซ้ําซาก ดานการ

กลาวถึงทัศนะของฟุเกาะฮาฮ(นักฟกฮฺ) และวิธีการใชหะดีษเปน

หลักฐานอางอิง ดานการกลาวถึงระดับของหะดีษเศาะฮีหฺ เฎาะ

อีฟ และขอตําหนิตางๆ ดานการชี้แจงถึงชื่อของนักรายงาน และ

สาระอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับนักรายงานหะดีษ"  

 

จํานวนหะดีษในสุนัน อัต-ติรมิซีย  

ตามการลําดับหะดีษในหนังสืออัต-ติรมิซียของ เชค 

มุหัมมัด ฟุอาด อับดุลบากีย มีท้ังหมด (ไมรวมหะดีษที่อยูใน

หนังสืออิลัลในตอนทาย) ประมาณ 3,956 หะดีษ  

 

ขอแมและวิธีการเขียนของอัต-ติรมิซีย  
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อัต-ติรมิซียก็เหมือนกับอุละมาอหะดีษคนอ่ืนๆ ที่ไมได

กลาวไวอยางชัดเจนถึงขอแมในการเขียนหนังสือของทาน แต

จากการอานหนังสือของทาน เราพอจะวิเคราะหและสรุปถึง

ขอแมของทานไดดังนี้  

1. ทานจะบันทึกหะดีษตางๆ ที่บรรดาอุละมาอใชเปน

หลักฐานดานฟกฮฺเทาน้ันไมวาจะเปนหะดีษเศาะฮีหฺหรือเฎาะ

อีฟก็ตาม  

2. ในหัวขอของแตละเรื่องทานจะบันทึกหะดีษที่เปนที่

รูจักกันจากเศาะหาบะฮฺ ตามดวยหะดีษจากเศาะหาบะฮฺคน

อ่ืนๆ ซึ่งทานมักจะกลาวอิงวา ในเรื่องนี้ไดมีรายงานจากเศาะ

หาบะฮฺคนใดบาง  

3. ทานจะกลาวชี้แจงถึงระดับของหะดีษทุกหะดีษ และ

บางครั้งทานจะอิงมาจากอุละมาอคนอ่ืนๆ ดวย โดยเฉพาะอัล-

บุคอรียซึ่งเปนเชคคนโปรดของทาน  

4. ตอจากนั้นทานจะกลาวถึงทัศนะของอุละมาอตางๆ 

วาใครบางที่ใชหะดีษดังกลาวเปนหลักฐานอางอิง พรอมกับ

ชี้แจงถึงเหตุผล และอุละมาอคนใดบางที่ไมใชหะดีษดังกลาววา

เปนเพราะเหตุใด  
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5. ทานจะแบงระดับหะดีษออกเปนสามระดับ นั่นคือ 

เศาะฮีหฺ หะสัน และเฎาะอีฟ ซึ่งนับวาทานเปนคนแรกที่ไดแบง

ระดับหะดีษดังกลาว เพราะกอนหนาทานอุละมาอไดแบงหะดีษ

ออกเปนเศาะฮีหฺกับเฎาะอีฟเทานั้น  

6. ทานจะคุยเก่ียวกับขอตําหนิและสาเหตุของหะดีษ (อิ

ละลุลหะดีษ) ตางๆ ในตอนทายของหนังสือ  

 

การใหความสําคัญของอุละมาอ  

เน่ืองจากสาระและวิธีการเขียนท่ีไมเหมือนใครของ

หนังสือเลมนี้ จึงทําใหบรรดาอุละมาอใหความสําคัญอยางมาก 

บางทานทําการคัดยอเอาเฉพาะเน้ือหาของหะดีษเทาน้ัน และ

หลายทานทําการชะเราะฮฺ (อธิบาย) อยางยาวเหยียดถึง

ความหมายของหะดีษและบทเรียนตางๆ อาทิเชน หนังสือ อาริ

เฎาะฮฺ อัล-อะหฺวะซีย ของ อบู บักรฺ อิบนุ อัล-อะเราะบีย ซึงเปน

หนังสือชะเราะฮฺท่ีโดงดังที่สุด และหนังสือ ตุหฺฟะฮฺ อัล-อะหฺวะ

ซีย ของ อัล-มุบาร็อกฟูรีย และหนังสือ บะหฺรุลมาซีย ของเชค 

มุหัมมัด บิน อิดรีส อัล-มัรบะวีย ซึ่งเปนชะเราะฮฺภาษามลายู 

วัลลอฮุ อะอฺลัม 
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สุนัน อัน-นะสาอีย 

 

สุนัน อัน-นะสาอีย หรืออัล-มุจญตะบาเปนหนังสือหะ

ดีษอีกเลมหน่ึงที่ไดรับการสรรเสริญชมเชยจากบรรดาอุละมาอ

หะดีษทุกแหลงหลา และอุละมาอสวนใหญมีมติวาหนังสือสุนัน 

อัน-นะสาอียมีลําดับความสําคัญและความประเสริฐเปนท่ีหา

รองจากสุนัน อัต-ติรมิซีย  

 

ชื่อผูแตง  

ทานคือ อัล-หาฟซฺ อบู อับดิรเราะฮฺมาน อะหมัด บิน ชุ

อีบ บิน อะลีย บิน สินาน บิน บะหรฺ อัน-นะสาอีย เกิดที่เมืองนะ

สาในแควนคุรอซาน อยูในประเทศอิหรานปจจุบัน เมื่อป ฮ.ศ. 

215 และเสียชีวิตท่ีเมืองมักกะฮฺเมื่อเดือนชะอฺบานป ฮ.ศ. 303 

รวมอายุ 88 ป  

 

ชื่อหนังสือและสาเหตุของการเขียน  

ไมมีรายงานที่ชัดเจนจากอัน-นะสาอียวาทานไดต้ังชื่อ

หนังสือของทานวาอยางไร แตหนังสือของทานเปนท่ีรูจักกันใน
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นามของ'"อัส-สุนัน อัล-มุจญตะบา” ซึ่งแปลวาหะดีษตางๆ ที่ถูก

คัดเฟน หรือ "สุนัน อัน-นะสาอีย"  

สวนสาเหตุของการเขียนน้ัน มีรายงานวา อัน-นะสาอีย

ไดมอบหนังสืออัส-สุนัน อัล-กุบรอแกเจาเมืองร็อมละฮฺเจาเมือง

จึงถามวา หะดีษในอัส-สุนัน อัล-กุบรอเปนหะดีษท่ีถูกตอง

(เศาะฮีหฺ)ทั้งหมดหรือไม ? ทานตอบวาไม เจาเมืองจึงขอใหทาน

คัดเอาเฉพาะหะดีษที่เศาะฮีหฺเทานั้น ดังนั้น ทานจึงไดเขียนอัส-

สุนัน อัล-มุจญตะบาขึ้นมา ซึ่งเปนการคัดเฟนหะดีษที่มีตําหนิ

ในอัส-สุนัน อัล-กุบรอออก ดังน้ัน เมื่อนักหะดีษเอยถึงสุนัน อัน-

นะสาอียก็หมายความถึง อัส-สุนัน อัล-มุจญตะบา ไมใชอัส-

สุนัน อัล-กุบรอ  

 

ความสําคัญของหนังสือ  

1. อัล-หากิม กลาววา "ผูใดท่ีไดอานหนังสือของอัน-นะ

สาอีย(อัลมุจญตะบา) เขาจะพบกับความอัศจรรยในการรอย

เรียงที่ดี"  

2. อับดุรเราะฮีม อัล-มักกีย กลาววา "งานเขียนของ

อันนะสาอียมีความประเสริฐมากกวางานเขียนหะดีษทั้งหลาย 
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และไมมีงานเขียนเก่ียวกับหะดีษในอิสลามที่จะมาเทียบเคียง

ได"  

3. เชคยูนุส บิน อัลดุลลอฮฺ อัล-กอฎีย เห็นวา หนังสือ

สุนัน อัน-นะสาอีย นั้นมีความประเสริฐมากกวาเศาะฮีหฺอัล-บุ

คอรียเสียอีก  

4. อบุล หะสัน อัล-มุอาฟรีย กลาววา "เมื่อทานสังเกตุ

ถึงหะดีษที่รายงานโดยนักหะดีษ ทานจะพบวาหะดีษท่ีรายงาน

โดยอัน-นะสาอียน้ันมีความถูกตองมากกวาหะดีษที่รายงานโดย

คนอ่ืน"  

5. อบู อับดิลลาฮฺ บิน รุชัยด กลาววา "หนังสืออัน-นะสา

อียเปนงานเขียนที่ดีเลิศในบรรดางานเขียนสุนันทั้งหลาย"  

6. อัด-ดาเราะกุฏนีย ไดใหชื่อหนังสือสุนัน อัล-มุจญตะ

บา วาเศาะฮีหฺ อัน-นะสาอียเพราะความพิถีพิถันในงานเขียน  

 

จํานวนหะดีษในสุนันอัน-นะสาอีย  

ตามหมายเลขท่ีระบุในหนังสือตุหฺฟะตุล  อัชร็อฟ 

ของอัล-มิซซีย  ระบุวาหะดีษในอัส-สุนัน อัล-มุจญตะบามี

ประมาณ 5,760 หะดีษ  
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ขอแมและวิธีการเขียนของอัน-นะสาอีย  

อัน-นะสาอียก็เหมือนกับอุละมาอหะดีษคนอ่ืนๆ ที่ไมได

บอกถึงขอแมในหนังสือของทานแตอยางใด แตจากการ

วิเคราะหหนังสือสุนันพอจะจับใจความสําคัญเก่ียวกับขอแมใน

การเขียนของทานไดดังนี้  

1. ทานไดคัดเฟนเฉพาะหะดีษท่ีทานคิดวาถูกตอง

เทานั้นมาไวในอัส-สุนัน อัล-มุจญตะบา  

2. ทานจะไมรายงานหะดีษจากนักรายงานท่ีบรรดาอุ

ละมาอหะดีษตางมีมติเปนเอกฉันทวานักรายงานคนน้ันถูกเมิน

(มัตรูก)  

3. ทานจะขึ้นตนสายรายงานดวยคําวา "อัคบะเราะนา"

หรือ "อัคบะเราะนี" ทุกครั้ง ซึ่งตางจากหนังสือสุนันเลมอ่ืนๆ  

4. ทานจะคุยและชี้แจงถึงสถานภาพของสายรายงาน

หากพบวามีตําหนิหรือบกพรอง เชนเดียวกับตัวบทของหะดีษ 

ถาหากมีการเพิ่มเติมจากสายรายงานอ่ืนทานก็จะกลาวถึง  

5. มีความละเอียดออนและเฉียบแหลมในการต้ังหัวขอ

และวิเคราะหหะดีษ จากขอแมดังกลาวขางตนเราจึงพบวาหะ

ดีษเฎาะอีฟและนักรายงานที่มีตําหนิหรือบกพรองในสุนัน อัน-
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นะสาอียนั้นมีนอยมาก รองจากเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียและมุสลิม 

ถาจะเทียบกับสุนัน อบี ดาวูด, สุนัน อัต-ติรมิซีย และสุนัน อิบนิ 

มาญะฮฺ  อัน-นะสาอียกลาววา "(หะดีษใน)หนังสือสุนันทั้งหมด

เปนหะดีษที่ถูกตอง และบางหะดีษยังมีความบกพรองอยู 

เพียงแตวาความบกพรองนั้นยังไมเปนท่ีชัดเจน" วัลลอฮุอะอฺลัม  

 

การใหความสําคัญของอุละมาอ  

เปนที่นาเสียดายที่สุนัน อัน-นะสาอีย ไมไดรับการให

ความสําคัญเทาที่ควรท้ังอดีตและปจจุบัน ถาจะเทียบกับการให

ความสําคัญของอุละมาอตอเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย, เศาะฮีหฺ 

มุสลิม และหนังสือสุนันเลมอ่ืนๆ ดูเหมือนวาเหตุผลสําคัญอยาง

หนึ่งที่ทําใหเปนเชนน้ัน เพราะบรรดาอุละมาอที่ทําการศึกษา

เก่ียวกับสุนัน อัน-นะสาอียสวนใหญลวนตายจากไปกอนที่งาน

เขียนของพวกเขาจะเสร็จสมบูรณ และในบรรดาหนังสือชัรหฺที่

มักจะถูกพิมพพรอมกับอัส-สุนัน อัล-มุจญตะบาปจจุบันไดแก 

ชัรหฺของอัส-สุยูฏียท่ีมีชื่อวา "ซะฮฺรุรรุบา อะลัล มุจญตะบา" และ

หาชิยะฮฺของเชคมุหัมมัด บิน อับดุลฮาดี อัส-สินดีย ซึ่งมีการ

เพิ่มเติมจากของอัส-สุยูฏียเพียงเล็กนอยเทานั้น วัลลอฮุ อะอฺลัม  
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และปจจุบันเชคอัล-อัซยูบีย ซึ่งพํานักอยูท่ีมักกะฮฺ ได

ทําการศึกษาเก่ียวกับสุนัน อัน-นะสาอีย และรวมรวมบทอธิบาย

เก่ียวกับหะดีษตางๆ ไดออกมาถึงสี่สิบเลมดวยกัน ภายใตชื่อวา 

“ ซ ะ คี เ ร า ะ ฮฺ  อั ล -อุ ก บ า  ฟ  ชั ร หฺ  อั ล -มุ จ ญ ต ะ บ า ” 

( http://www.waqfeya.com/book.php?bid=774)  ซึ่ ง นั บ ว า

เปนงานเขียนที่สมบูรณ ท่ีสุดเ ก่ียวกับสุ นัน  อัน -นะสาอีย

นับต้ังแตอดีตที่ผานมา 
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สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ 

 

สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ เปนหนังสือหะดีษอีกเลมหนึ่งที่เปน

ที่รูจักกันในหมูอุละมาอหะดีษและเปนหนังสือที่มีความสําคัญ

อันดับหกในบรรดาหนังสือสุนันท้ังหก (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย, 

เศาะฮีหฺ มุสลิม, สุนัน อบี ดาวูด, สุนัน อัต-ติรมิซีย, สุนัน อัน-นะ

สาอีย และ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ) และเปนหนังสือท่ีทําใหหนังสือ

หะดีษทั้งหกสมบูรณจนกลายเปนตําราแมบทของหนังสือหะดีษ

ที่ใชสําหรับอางอิง  

 

ชื่อผูแตง  

ทานคือ อัล-หาฟซฺ อบู อับดิลลาฮฺ มุหัมมัด บิน ยะซีด 

อัร-ริบอีย อัล-ก็อซฺวีนีย เปนท่ีรูจักกันในนามของ อิบนุ มาญะฮฺ 

เกิดที่เมืองก็อซฺวีน เมื่อป ฮ.ศ. 209 (ค.ศ. 824) และเสียชีวิตท่ี

นั่น เมื่อวันจันทรท่ี 21 เดือน เราะมะฎอน ป ฮ.ศ. 273 (19 เดือน 

พฤศจิกายน ป ค.ศ.886) เมื่ออายุได 64 ป  
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ชื่อหนังสือและสาเหตุของการเขียน  

ไมมีระบุเก่ียวกับชื่อจริงของหนังสือนี้ แตเปนท่ีรูจักกัน

ในนามของ "สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ" เชนเดียวกับสาเหตุของการ

เขียน ซึ่งเปนไปไดวาทานมีความคิดท่ีอาจจะรวบรวมหะดีษที่ใช

เปนหลักฐานในดานศาสนบัญญัต(ฟกฮฺ)ตางๆ เหมือนอยาง

ที่อบู ดาวูด, อัต-ติรมิซีย และคนอ่ืนๆ วัลลอฮุ อะอฺลัม  

 

ความสําคัญของหนังสือ  

เดิมทีนั้นบรรดาอุละมาอฺหะดีษรุนกอนๆ ไดนับหนังสือ

ที่เปนแมบทในเรื่องหะดีษเพียงหาเลมเทาน้ัน คือเศาะฮีหฺ อัล-บุ

คอรีย, เศาะฮีหฺ มุสลิม, สุนัน อบี ดาวูด, ญามิอฺ อัต-ติรมิซีย 

และสุนัน อัน-นะสาอีย โดยไมไดนับสุนัน อิบนิ มาญะฮฺรวมอยู

ดวย ตอมาอัล-หาฟซฺ อิบนุ ฏอฮิรฺ อัล-มักดะสีย ไดเขียนหนังสือ

เลมหน่ึงเก่ียวกับขอแมของหนังสืออิมามทั้งหกและไดรวมเอา

หนังสือสุนัน อิบนิ มาญะฮฺเขาไวเปนอันดับหกของหนังสือ 

หลังจากนั้นบรรดาอุละมาอตางก็เห็นพองในการกระทําดังกลาว  

อับดุลเฆาะนี อัน-นาบุลสีย กลาววา "แทจริงบรรดาอุละมาอหะ

ดีษไดมีความเห็นท่ีขัดแยงกันเก่ียวกับหนังสือแมบทเลมที่หก 
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โดยที่อุละมาอแถบตะวันออกเห็นวาเปนหนังสือสุนันของอิบนุ 

มาญะฮฺ  ส วนอุละมาอแถบตะวันตกเห็นวา เปนหนังสือ

มุวัฏเฏาะอของอิมามมาลิก แตวาอุละมาอรุนหลังสวนใหญตาง

มีม ติ เ ป น เอ ก ฉั น ท ว าห นั ง สื อ สุ นัน  อิ บ นิ  ม า ญ ะ ฮฺ นั้ น มี

ความสําคัญมากกวาอัล-มุวัฏเฏาะอ"  

1. อิบนุมาญะฮฺกลาววา "ฉันไดเสนอหนังสือสุนันแกอบู 

ซุรอะฮฺ แลวทานกลาววา ฉันคิดวาถาหากวาหนังสือน้ีตกไปอยู

ในมือผูคนเมื่อใด แนนอนมัสยิดตางๆ  เหลานี้คงจะตอง

ปราศจากผูคนหรือมากกวาน้ัน"  

2.  อิบนุ  นาศิรุดดีน  กลาววา  "หนังสือสุนัน  อิบนิ 

มาญะฮฺ เปนหน่ึงในหนังสือหะดีษ(ที่เปนแมบท)ในอิสลาม"  

3. อิบนุ ค็อลลิกาน กลาววา "หนังสือสุนันของอิบน ุ

มาญะฮฺนั้นเปนหนึ่งในหนังสือเศาะฮีหฺท้ังหก"  

4. อัซ-ซะฮะบียกลาววา "หนังสือสุนัน อบี อับดิลลาฮฺ

เปนหนังสือที่ดี ถาหากวาไมเปรอะเปอนดวยหะดีษที่ออนมาก 

แตมันก็มีไมมาก"  
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5. อิบนุ หะญัรฺ กลาววา "หนังสือสุนันของเขาเปน

หนังสือท่ีครอบคลุมและดี มีบรรพตางๆ ท่ีหลากหลายและ

แปลก และมีบางหะดีษที่มีสายรายงานที่ออนมาก"  

 

จํานวนหะดีษในสุนัน อิบนิ มาญะฮฺ  

อิบนุ มาญะฮฺไดรวบรวมหะดีษไวในหนังสือสุนันของ

ทาน จํานวน 4,341 หะดีษ โดยมีหะดีษจํานวน 3,002 หะดีษ 

เปนหะดีษท่ีมีอยูในหนังสืออีกหาเลม (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย, 

เศาะฮีหฺ มุสลิม, สุนัน อบี ดาวูด, ญามิอฺ อัต-ติรมิซีย และสุนัน 

อัน-นะสาอีย) และอีกจํานวน 1,329 หะดีษ เปนหะดีษที่ไมมีอยู

หนังสือทั้งหาดังกลาว ซึ่งในจํานวนน้ี มีหะดีษประมาณ 428 หะ

ดีษ เปนหะดีษที่มีสายรายงานที่เศาะฮีหฺ และอีกประมาณ 119 

หะดีษมีสายรายงานที่ดี  

 

หะดีษท่ีอิบนุ มาญะฮฺบันทึกเพียงผูเดียว  

จากการสํารวจขางตน เราสามารถกลาวไดวา คํากลาว

ของอุละมาอบางทาน ที่วา "หะดีษทุกๆ สายรายงานท่ีบันทึก

โดยอิบนุ มาญะฮฺเพียงผูเดียว สวนใหญจะเปนหะดีษที่มีสาย
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รายงานออน(เฎาะอีฟ)" น้ันเปนคํากลาวที่เกินความจริง ดังท่ีได

ประจักษในคําพูดของอัซ-ซะฮะบียท่ีผานมา และอิบนุ หะญัรฺ

กลาววา "เรื่องไมไดเปนเชนนั้นเสมอไป" และยังกลาวอีกวา 

"ทานอิบนุ มาญะฮฺไดบันทึกหะดีษท่ีไมมีในหนังสืออีกหาเลม

จํานวนมากมาย(สวนใหญ)เปนหะดีษท่ีถูกตอง และมีบางหะ

ดีษที่มีสายรายงานที่ออนมาก(เฎาะอีฟญิดดัน)" และหนังสือมิศ

บาหฺ อัซ-ซุญาญะฮฺ ฟ ซะวาอิด อิบนิ มาญะฮฺ ที่เขียนโดยอัล-

บูศีรียสามารถเปนประจักษพยานในเรื่องนี้เปนอยางดี วัลลอ

ฮุอะอฺลัม  

 

การใหความสําคัญของอุละมาอ  

หนังสือสุนันอิบนุมาญะฮฺเปนหนังสืออีกเลมหน่ึงท่ี

บรรดาอุละมาอไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ดวยการชัรหฺ

และทําการศึกษาเก่ียวกับความถูกตองของสายรายงาน ใน

บรรดาอุละมาอเหลานั้นไดแก  

1.  ชั ร หฺ  สุ นั น  อิ บ นิ  ม า ญ ะ ฮฺ  โ ด ย อ ะ ล า อุ ด ดี น 

มุฆ็อลฏอย  
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2. มา ตะมุสสุ อิลัยฮิ อัล-หาญะฮฺ อะลา สุนัน อิบน ิ

มาญะฮฺ โดยอิบน อัล-มุลักกิน  

3. อัด-ดีบาญะฮฺ ฟ ชัรหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ โดยกะมา

ลุดดีน อัด-ดะบีรีย  

4. มิศบาหุซ อัซ-ซุญาญะฮฺ ฟ ซะวาอิด อิบนิ มาญะฮฺ 

โดย อัล-บูศีรีย  

5. มิศบาหุซ อัซ-ซุญาญะฮฺ ฟ ชัรหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ 

โดย อัส-สุยูฏีย  

6. หาชิยะฮฺ มุหัมมัด บิน อับดุลฮาดี อัส-สินดีย อะลา 

สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ  

7. อินญาห อัล-หาญะฮฺ โดยอับดุลเฆาะนีย อัด-ดะฮฺละ

วีย 

 

 


