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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 
 

บางประเด็นวาดวยกุนูตวิติรฺ 
 

ประเด็นท่ีหน่ึง หุกมการกุนูตในละหมาดวิติรฺ 

บรรดาอุละมาอมีความเห็นตรงกันวามีบัญญัติใหอานดุ

อาอกุนูตในละหมาดฟจญรฺ(ละหมาดศุบหฺ)เมื่อมี อัน-นะวาซิล 

หรือเหตุการณฉุกเฉินท่ีจําเปนเกิดขึ้น (ดู อัสฮัล อัล-มะดาริก 

ของ อัล-กัชนาวีย 1/303) สวนในกรณีอ่ืนๆ น้ันพวกเขามี

ความเห็นที่ขัดแยงกัน ซึ่งจะขอสรุปสั้นๆ เฉพาะประเด็นของกุนู

ตในละหมาดวิติรฺเทานั้น ความเห็นในประเด็นนี้แตกออกเปนสี่

ทัศนะดวยกัน ดังนี้ 

ทัศนะท่ีหน่ึง มักรูฮฺท่ีจะใหอานกุนูตในละหมาดวิ

ติรฺ นี่คือทัศนะที่รูกันแพรหลายในมัซฮับมาลิกีย พวกเขาอางวา

ไมมีรายงานยืนยันจากสุนนะฮฺวาใหอานกุนูตในละหมาดวิติรฺ 

แตที่ปรากฏในสุนนะฮฺก็คือใหอานในละหมาดศุบหฺเมื่อเกิด

เหตุการณฉุกเฉินที่จําเปนเทานั้น อัล-หาฟซ อิบนุ หะญัรฺ ได

กลาวไวใน อัต-ตัลคีศ (ตัลคีศ อัล-หะบีรฺ 2/18) วา อัล-ค็อลลาล 
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ไดรายงานจากอะหมัดวา ไมมีรายงานท่ีถูกตองในเรื่องดังกลาว

จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เลย แตที่มีปรากฏก็

คือเปนแบบอยางการกระทําของทานอุมัรฺ ซึ่งทานเคยอานกุนูต 

ในขณะที่อิบนุ คุซัยมะฮฺ ไดกลาววา  ฉันไมเคยจําวามีรายงานที่

ยืนยันไดจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เก่ียวกับการ

อานกุนูตในละหมาดวิติรฺ  (ดู เศาะฮีหฺ อิบนิ คุซัยมะฮฺ 2/151) 

 

ทัศนะท่ีสอง สุนัตใหอานกุนูตวิติรฺในชวงคร่ึงหลัง

ของเดือนเราะมะฎอนเทาน้ัน เปนรายงานที่เลาจากทานอะ

ลียและอุบัยย บิน กะอับ (ดู อัล-มุฆนีย 1/820) และจากอัซ-ซุฮ

รีย (รายงานโดยอับดุรร็อซซากในอัล-มุศ็อนนัฟ 3/121) และเปน

ทัศนะท่ีอิบนุ วะฮฺบ รายงานจากอิมามมาลิก (ในอัล-อิซติซการฺ 

5/166) เปนทัศนะของอิบนุ นาฟอฺจากมัซฮับมาลิกีย (อัสฮัล 

อัล-มะดาริก ของ อัล-กัชนาวีย 1/303) และเปนทัศนะที่

แพรหลายในมัซฮับชาฟอีย (ดู อัล-มัจญมูอฺ ของอัน-นะวะวีย 

4/15) เปนทัศนะท่ีอิมามอะหมัดระบุไวอยางชัดเจนเมื่ออบู ดา

วูดไดถามทานวา การอานกุนูตใหอานตลอดทั้งปหรือไม? ทาน

ตอบวา ไดถาทานตองการ, อบู ดาวูดถามตอไปวา อะไรที่ทาน
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เลือกเปนการสวนตัว? ทานตอบวา สําหรับฉัน ฉันจะไมกุนูตน

อกจากในคร่ึงหลังท่ีเหลือของเดือนเราะมะฎอน เวนแตเวลาที่

ฉันละหมาดหลังอิมามที่อานกุนูตฉันก็จะกุนูตพรอมกับเขาดวย 

(มะสาอิล อะหมัด ของอบู ดาวูด 66) บรรดาผูที่เห็นดวยกับ

ทัศนะนี้ ยังอางหลักฐานที่รายงานจากอิบนุ อุมัรฺ  ซึ่งบันทึก

โดยอิบนุ  อบี ชัยบะฮฺดวยสายรายงานที่ ถูกตอง (ใน อัล-

มุศ็อนนัฟ 2/98) 

 

ทัศนะท่ีสาม สุนัตใหอานกุนูตวิติรฺในเดือนเราะ

มะฎอนเทาน้ัน ไมรวมเดือนอื่นๆ ทัศนะน้ีเปนการอธิบายอีก

แงหนึ่งในมัซฮับมาลิกียและชาฟอีย (ดู อัล-มัจญมูอฺ 4/15) 

 

ทัศนะท่ีสี่ สุนัตใหอานกุนูตวิติรฺทุกคืนตลอดท้ังป 

เปนรายงานจากอิบนุ มัสอูด และอิบรอฮีม อัน-นะเคาะอีย (อัล-

มุฆนีย 1/820) เปนความเห็นหน่ึงของมัซฮับหะนะฟย (บะดาอิอฺ 

อัศ-เศาะนาอิอฺ 1/273) เปนคําอธิบายอีกแงหน่ึงของมัซฮับชาฟ

อีย (อัล-มัจญมูอฺ 4/15) และเปนความเห็นหน่ึงที่รายงานจากอิ



 

6 

มามอะหมัดดวย (อัล-อินศอฟ ของ อัล-มัรดาวีย 2/270) บรรดา

ผูที่มีความเห็นกับทัศนะน้ีอางถึงรายงานตางๆ ดังนี้  

หะดีษที่หน่ึง หะดีษของอัล-หะซัน บิน อะลีย เลาวา 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสอนใหฉันอาน

ถอยคําบางอยางในกุนูตวิติรฺ คือ  

مّ «  ُم َعِفِ�   َهَدْيَت   ِ� َةنْ   اْهِدِ�   الغّ َتَوّلِ�   َعَ� َْت   ِ� َةنْ   ََ َت   ِ� َةنْ   ََ ْ  َتَوَّ
َ�ارِكْ  ْ�َط َْت  ِ� َةا ِل  ََ

َ
ِقِ�   أ ََ   ّ ِْْض   َفِِنَّك   َقَض َْت   َما  ََ ََ   

َ
ال َْْض   ََ َعغَ َْك    ُم

  ِِنّهم 
َ
ُّ  ال ِِ َْت  َمنْ  يَ

َ
َت  ََاَ

ْ
َْت  َرّ�نَا ََبَاَر�

َ
َََماَ ََ« 

(บันทึกโดย อะหมัด ใน อัล-มุสนัด 1/200, อบู ดาวูด หมายเลข 

1425 และทานก็เงียบเฉยไมไดแสดงความเห็นใดๆ, อัต-ติรมิซีย 

หมายเลข 464 ทานบอกวาเปนหะดีษหะสัน, อัน-นะสาอีย 

3/248, อิบนุ มาญะฮฺ 1/199, อัล-หากิม 3/172 ทานบอกวา

เศาะฮีหฺตามเงื่อนไขของอัล-บุคอรียและมุสลิม, อัซ-ซัยละอีย ได

อางถึงอัน-นะวาวียวาทานไดวินิจฉัยสายรายงานหะดีษนี้วา

เศาะฮีหฺ ใน นัศบ อัร-รอยะฮฺ 2/125, เชคอะหมัด ชากิรฺ ได

วินิจฉัยวาเศาะฮีหฺ ใน ตะหกีก อัล-มุสนัด หมายเลข 1718, อัล-

อัลบานีย ไดวินิจฉัยวาเศาะฮีหฺ ใน อัล-อิรวาอ 2/172 แตสํานวน

ที่เพิ่มขึ้นมาวา ในกุนูตวิติรฺ นั้นเปนการเพิ่มที่ ชาซฺ (ผิดแผก
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แปลกไปจากรายงานของคนอ่ืนๆ) เพราะเปนรายงานที่อบู อิส

หากและยูนุส ลูกชายของทานไดรายงานจากบุร็อยดฺ มันไมได

ถูกรายงานโดยชุ อฺบะฮฺจากบุร็อยดฺ ซึ่ งชุ อฺบะฮฺนั้นมีความ

นาเชื่อถือกวาพอลูกท้ังสองคน เชนน้ีแหละคือการอธิบาย

ของอิบนุ คุซัยมะฮฺ ในตําราอัศ-เศาะฮีหฺของทาน 2/152 ดู

เพิ่มเติมไดจาก ริสาละฮฺ ฟ อะหกาม กิยามิลลัยล ของอัล-อุ

ลวาน 45) 

หะดีษที่สอง หะดีษของอุบัยย บิน กะอฺบ เลาวา ทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกุนูตในละหมาดวิติรฺ (บันทึก

โดยอบู ดาวูด หมายเลข 1427, อัน-นะสาอีย 1/148, อิบนุ 

มาญะฮฺ หมายเลข 1182, อัล-อัลบานีย ไดกลาววาเปนหะดีษ

หะสัน ใน อัล-อิรวาอ 2/167) 

หะดีษที่สาม มีรายงานยืนยันจากการปฏิบัติของเศาะ

หาบะฮฺบางทาน เชนทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ตามท่ีไดอาง

แลวจากบันทึกของอิมามอะหมัด  

 

ทัศนะที่มีน้ําหนักที่สุดก็คือ การอานกุนูตในวิติรฺน้ันเปน

สุนนะฮฺ เพราะมีรายงานยืนยันจากบรรดาเศาะหาบะฮฺ เพียงแต
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ไมตองอานบอย การละทิ้งไมอานกุนูตนั้นใหเยอะกวาการอาน

มัน โดยอางถึงรายงานของอิบนุ อุมัรฺ ท่ีบอกวามีบัญญัติใหอาน

กุนูตในชวงครึ่งหลังของเดือนเราะมะฎอนเทานั้น  

 

ประเด็นท่ีสอง ชวงขณะไหนท่ีใหอานกุนูต? 

บรรดานักวิชาการมีความเห็นแตกตางกันออกเปนสาม

ทัศนะ คือ 

ทัศนะท่ีหน่ึง ใหอานกอนรุกูอฺ เปนรายงานจากทาน

อุมัรฺ, อะลีย, อิบนุ มัสอูด, อบู มูซา, อัล-บะรออ บิน อาซิบ, อิบนุ 

อุมัรฺ, อิบนุ อับบาส, อะนัส และอุมัรฺ บิน อับดุลอะซีซ (ดู อัล-

มัจญมูอฺ 4/24, อัล-มุฆนีย 1/821) เปนทัศนะของมัซฮับมาลิกีย

และหะนะฟย (อัล-มุฆนีย 1/821) ทัศนะนี้อางถึงรายงานของ

อับดุรเราะหมาน บิน อับซา เลาวา ฉันไดละหมาดศุบหฺตามหลัง

ทานอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ และฉันก็ไดยินทานอานดุอาอกอนรุ

กูอฺวา “อัลลอฮุมมะ อิยยากะ นะอฺบุดุ ... จนจบ” (บันทึกโดยอัล-

บัยฮะกีย 2/210, อัล-อัลบานียไดวินิจฉัยวาเศาะฮีหฺ ในอัล-อิร

วาอ 2/271) และยังไดอางถึงหะดีษมัรฟูอฺอีกหลายหะดีษซึ่ง

ทั้งหมดมีสายรายงานท่ีออนท้ังสิ้น (ดู อัล-มัจญมูอฺ 2/24) 



 

9 

 

ทัศนะท่ีสอง ใหอานหลังจากรุกูอฺ เปนรายงานที่เลา

โดยอิบนุล มุนซิรฺ จาก อบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก, อุมัรฺ, อะลีย และ

อุบัยย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม และจากสะอีด บิน ุบัยรฺ ดวย

เชนกัน เปนทัศนะที่เศาะฮีหฺ(ยืนยันถูกตอง)จากมัซฮับชาฟอีย 

(อัล-มุฆนีย 1/821, อัล-มัจญมูอฺ 4/24) และเปนความเห็นแง

หน่ึงในมัซฮับหันบะลียดวย (อัล-ฟุรูอฺ 2/171) 

 

ทัศนะท่ีสาม สุนัตใหอานหลังรุกูอฺ แตอนุญาตให

อานกอนรุกูอฺได เปนความเห็นของอัยยูบ อัส-สุคตียานีย (อัล-

มัจญมูอฺ 2/24) เปนความเห็นที่เศาะฮีหฺ(ยืนยันถูกตอง)ในมัซฮับ

หันบะลีย (อัล-ฟุรูอฺ 2/171, อัล-มุฆนีย 1/821) 

 

สาเหตุที่มีทัศนะแตกตางกันเชนนี้อันเนื่องมาจากไมมี

รายงานที่เศาะฮีหฺในเรื่องดังกลาวน้ีเลย ทัศนะท่ีมีน้ําหนักมาก

ที่สุดก็คือ อนุญาตใหกุนูตทั้งกอนและหลังรุกูอฺได โดยกิยาสเป

รียบเทียบจากกุนูตนาซิละฮฺในละหมาดฟรฎ โดยมีรายงาน

ยืนยันจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาทานไดกุนู
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ตกอนที่จะรุกูอฺ (อบู ดาวูด ในกิตาบ อัศ-เศาะลาฮฺ บรรพการ

กุนูตในวิติรฺ หมายเลข 1427, อัน-นะสาอีย 1/148, อิบนุ 

มาญะฮฺ ใน อิกอมะฮฺ อัศ-เศาะลาฮฺ บรรพวาดวยกุนูตกอนรุกูอฺ 

หมายเลข 1182, อัล-บัยฮะกีย 2/38 จากอุบัยย บิน กะอฺบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ และอัล-อัลบานียไดกลาววาเศาะฮีหฺ ใน อัล-

อิรวาอ) เชนเดียวกับที่มีรายงานวาทานนบีกุนูตหลังรุกูอฺ (บันทึก

โดยอัล-บุคอรีย ใน อัล-มะฆอซีย บรรพสงครามอัร-เราะญีอฺ 

หมายเลข 4089, มุสลิมใน อัล-มะสาญิด บรรพสนับสนุนในกุนู

ตในละหมาดทุกประเภท หมายเลข 677 และ 604 จากอะนัส 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) แตท่ีใหทําบอยกวาก็คือใหอานหลังจากรุกูอฺ

เสร็จแลว 

และถาหากวาจะอานกุนูตกอนรุกูอฺ ก็ใหเริ่มหลังจาก

อานสูเราะฮฺเสร็จ โดยไมตองกลาวตักบีรฺแตอยางใด (อัล-มุมติอฺ 

ของ เชคอัล-อุษัยมีน 4/26) 

 

ประเด็นท่ีสาม การเร่ิมตนกุนูตดวยการสรรเสริญสดุดี

อัลลอฮฺ 
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บรรดาอุละมาอมีความเห็นตางกันวา การกุนูตนั้นให

เริ่มดวยการกลาว อัลหัมดุลิลลาฮฺ - สรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺกอน 

หรือวาใหเร่ิมดวยสํานวนตามท่ีมีปรากฏในรายงานของอัล-หะ

สัน บิน อะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลย น่ันคือสํานวนที่วา “อัล

ลอฮุมมะฮฺดินี ฟ มัน ฮะดัยต...” ? ซึ่งแบงออกเปนสองทัศนะ 

ดังนี้ 

ทัศนะท่ีหน่ึง สุนนะฮฺก็คือไมตองเ ร่ิมดวยการ

สรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺกอนแตอยางใด พวกเขาอางดวย

เหตุผลตางๆ อาทิ  

- หะดีษของอัล-หะสัน บิน อะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่ี

กลาวถึงสํานวนของดุอาอกุนูตวา “อัลลอฮุมมะฮฺดินี ฟ มัน 

ฮะดัยต...” ซึ่งไมไดระบุวาทานนบีสอนใหหะสันเริ่มดวยการ

สรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺกอนท่ีจะอานดุอาอนี้แตอยางใด ดังนั้น

มันจึงชี้ใหเห็นวาไมมีบัญญัติใหตองเริ่มตนดวยการสดุดีในการ

อานกุนูต 

- ไมมีรายงานยืนยันจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม วาทานเริ่มกุนูตดวยการสดุดีกอน 
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- กุนูตเปนอิบาดะฮฺแบบเตากีฟยะฮฺ คือตองรอยืนยัน

ปฏิบัติตามหลักฐาน จะตองไมมีการปฏิบัตินอกจากดวยวิธีการ

ที่มีบัญญัติจากอัลลอฮฺเทานั้น ดังน้ัน ความเห็นที่วาใหเริ่มดวย

การสดุดีกอน น้ันจําเปนตองมีหลักฐานเฉพาะมายืนยัน

สนับสนุน และปรากฏวาเรื่องนี้ไมมีหลักฐานใดๆ มายืนยัน

เหมือนกับดุอาออ่ืนๆ ท่ีใชอานในละหมาด เชน ดุอาอระหวาง

สองสุูด เปนตน 

ทัศนะน้ีเปนทัศนะที่เชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ เห็นชอบ

ตามนั้นดวย (ฟะตาวา บิน บาซ 4/293) 

 

ทัศนะท่ีสอง แทจริงแลวสุนนะฮฺน้ันใหเร่ิมอาน

กุนูตดวยการกลาวสดุดีอัลลอฮฺกอน  นี่ เปนความเห็น

ของมัซฮับหันบะลีย ซึ่งพวกเขาอางหลักฐานตางๆ เชน 

- หะดีษของฟะฎอละฮฺ  บิน อุบัยดฺ เลาวาทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดยินชายคนหนึ่งขอดุอาอใน

ละหมาดแตไมไดเริ่มดวยการกลาวสดุดีอัลลอฮฺและไมไดกลาว

เศาะละวาตตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานนบีจึง

กลาววา “คนผูนี้รีบรอนเกินไป เมื่อใดท่ีพวกทานขอดุอาอ ใหเขา
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เริ่มดวยการสดุดีและยกยองพระผูอภิบาลของเขากอน จากนั้นก็

ใหเศาะละวาตแกนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวจึงขอดุ

อาอตามที่เขาตองการ” 

- หะดีษของอับดุรเราะหมาน บิน อับซา เลาวา ฉันได

ละหมาดตามอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ใน

ละหมาดศุบหฺ ทานไดอานดุอาอหลังจากอานสูเราะฮฺเสร็จ

กอนที่จะรุกูอฺวา 

 َىش  رحتك  نرجو َ�فد �ئع َيَك َ�ئةد نص� َلك نمبد ِياك ا�
 َنث�  َ�ئتةفرك �ئتم نك ِنا ا� اغحق  االكفار الد عِااك ِن عِااك
 .ي�فرك من َىغ   لك َىض  اك  َنؤمن ن�فرك  َال ال� عغ ك

(รายงานโดยอัล-บัยฮะกีย แตอัล-อัลบานีย มีทัศนะวาเปนหะ

ดีษเฎาะอีฟ ดู อัล-อิรวาอ 2/271) 

อิมามอะหมัดไดกลาววา ใหอานดวยดุอาอของอุมัรฺ 

“อัลลอฮุมมะ อินนา นัสตะอีนุกะ ...” และดุอาอของอัล-หะสัน 

“อัลลอฮุมมะฮฺ ดีนี ฟมัน ฮะดัยต ...” (ดู อัล-อินศอฟ 2/171) 

- เพราะวาโดยหลักการด้ังเดิมแลว การขอดุอาอนั้นตอง

เริ่มดวยการสดุดีอัลลอฮฺและการเศาะละวาตตอทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กอน 
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ทัศนะนี้เปนทัศนะที่เชคมุหัมมัด บิน อุษัยมีน เห็นชอบ

ตามนั้นดวย และนาจะเปนทัศนะท่ีใกลเคียงกับความถูกตอง

มากท่ีสุด เพราะหลักฐานตางๆ ท่ีมีน้ําหนักกวา วัลลอฮุอะอฺลัม 

 

ประเด็นท่ีส่ี การขอดุอาอกุนูตดวยเสียงท่ีเปนจังหวะและ

ทวงทํานอง 

สิ่งท่ีมีบัญญัติสําหรับผูขอดุอาอก็คือ ใหขอดวยดุอาอที่

เปนสํานวนกระชับและไมเกินขอบเขตในการขอดุอาอ ดังน้ัน จึง

สมควรที่ผูขอดุอาอตองพยายามมุงเนนกับดุอาอที่มีปรากฏ

ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺของทานนบี หรือดุอาอที่มีสํานวน

กระชับอ่ืนๆ และถือวาไมเปนไรถาหากวาจะเพิ่มดุอาออ่ืนๆ ที่ไม

ปรากฏในรายงานถาหากวาปลอดจากสิ่งท่ีพึงระวังและควร

หลีกเลี่ยง และไมพยายามอานแบบมีจังหวะทวงทํานองและทํา

เสียงสูงตํ่าจนเกินขอบเขตในการขอดุอาอกุนูต เหมือนกับเราท่ี

เห็นผูคนท้ังหลายไดทําขึ้นมาในอิบาดะฮฺนี้ การขอดุอาอนั้นแต

เดิมใหขอดวยอาการสงบเสงี่ยมนอบนอมโดยไมตองเสแสรง

หรือแกลงทําใหมากจนเกินเลย 
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อัล-กะมาล บิน อัล-ฮัมมาม ไดกลาววา “สิ่งที่ผูคน

ทั้งหลายคุนชินกันในยุคนี้ ดวยการลากเสียงยาวในการขอดุอาอ 

การเปลงเสียงดังและเนนเสียงจนเกินเลยเพื่อแสดงใหเห็นถึง

ทวงทํานองเปนจังหวะจะโคลง ซึ่งไมใชภาพแหงการฟนฟูอิบา

ดะฮฺ แทจริงแลวสิ่งนี้ไมมีแนวโนมวาจะเปนท่ีตอบรับดุอาอ ทวา

มันเปนการกระทําที่มีแนวโนมวาจะถูกปฏิเสธมากกวาดวยซ้ํา 

เพราะฉะนั้นจึงเปนที่ชัดเจนวาการกระทําดังกลาวเปนสวนที่จะ

ทําใหเกิดความลมเหลวและการไมไดรับสิ่งที่ดีงาม” (ฟยฎ อัล-

เกาะดีรฺ 1/229) ทานยังกลาวอีกวา “ฉันไมเห็นวาการขอดุอาอ

เปนทวงทํานองเหมือนที่บรรดานักอานในปจจุบันทํากันอยูนั้น

จะเปนพฤติกรรมที่ออกมาจากผูที่เขาใจความหมายของดุอาอ

และการวิงวอนขอ การกระทําแบบนี้ ไมได เปนสิ่ง อ่ืนเลย

นอกจากเปนการทําเลนๆ ประเภทหนึ่งเทานั้น เพราะลองสมมุติ

ดูในความเปนจริงวา ถาเกิดเขาจะขออะไรสักอยางจาก

พระราชาหรือกษัตริยสักคน แลวเขาก็ขอโดยทําเสียงเปนจังหวะ

ข้ึนลงสูงตํ่าเหมือนทํานองรองเพลง แนนอนเขาจะถูกมองวา

กําลังเหยียดหยามและทําเปนเลนอยู เพราะการวิงวอนขอนั้น

เปนที่แหงการนอบนอมไมใชท่ีแหงการขับขานทํานอง” 
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ในหนังสือ ตัศฮีหฺ อัด-ดุอาอ ของเชคบักรฺ อบู ซัยดฺ หนา 

83 ทานไดกลาววา “ทานจะไดยินดุอาอกุนูตของอิมามบางคน

ในเราะมะฎอน ดวยเสียงที่ดังมาก แลวยังมีการทําเสียงตํ่าเสียง

สูงตามแตชวงจังหวะของดุอาอ มีการเกินเลยในการหนวงเสียง 

ขับทํานอง ออกเสียงตามตัจญวีดและตัรตีล ประหนึ่งเหมือนกับ

วากําลังอานสูเราะฮฺใดสูเราะฮฺหน่ึงจากอัลกุรอานอยู ทั้งน้ีเพื่อ

เรียกอารมณความรูสึกของบรรดามะอมูมและทําใหพวกเขา

ตองเปลงเสียงรองไหดังระงม”  

ทานยังกลาวในหนา 469 อีกวา “การทําเสียงเปน

ทํานอง ทําจังหวะ ขับขาน โหยหวนและลากยาวในการขอดุอาอ

นั้นเปนสิ่งที่มุงกัรฺอยางรายแรง คานกับสภาพท่ีตองนอบนอม 

การวิงวอนและการแสดงตนเปนบาว พฤติกรรมดังกลาวอาจจะ

เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความโออวด หลงตัวเอง และสะสมจํานวน

คนชอบและผูติดตาม แทจริงแลวบรรดาอุละมาอท้ังในอดีตและ

ปจจุบันตางก็หามเรื่องนี้ดวยกันทั้งสิ้น ดังน้ันใครที่อัลลอฮฺทรง

ให เขาได เปนอิมามละหมาด และไดอานกุนูตในวิติรฺ  จง

พยายามแกไขเจตนาใหดี ใหกลาวขอดุอาอดวยเสียงปกติ ดวย

ความนอบนอมและออนวอนดวยใจจริง ใหพนจากการกระทําที่
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เกินเลยที่ไดกลาวไปแลว หลีกเลี่ยงการเสแสรงท่ีทําใหหันเห

ออกจากการยึดโยงกับอัลลอฮฺพระผูอภิบาลของเขา”  

สวนใหญแลวการทําจังหวะและทํานองในการขอดุอาอ

นั้นมักจะตองทําดวยเสียงที่ดัง ในอดีตการอานดุอาอดวยเสียง

ดังนั้นถูกเรียกวา “อัต-ตักลีศ” ซึ่งอุละมาอสมัยกอนตางก็ปฏิเสธ

การกระทํานี้ (อัล-หะวาดิษ วะ อัล-บิดะอฺ ของ อัฏ-ฏ็อรฏชีย 

หนา 155 อางใน บิดะอฺ อัล-กุรรออ ของเชคบักรฺ อบู ซัยดฺ หนา 

15-16 และตัศฮีหฺ อัด-ดุอาอ หนา 82) 

แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดหาม

และปฏิเสธไมใหบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานยกเสียงดังเวลาขอ

ดุอาอ เชนที่มีปรากฏในหะดีษของอบู มูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

เลาวา ครั้งหน่ึงเราไดเดินทางรวมกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม เวลาที่เราเดินขึ้นเนินเขาเราก็จะยกเสียงตักบีรฺจน

ดังไปทั่ว ทานจึงกลาวกับเราวา “ผูคนทั้งหลาย พึงผอนปรนตอ

ตัวพวกทานเองดวยเถิด เพราะพวกทานไมไดวิงวอนขอตอผูที่หู

หนวกหรือคนไกล แตแทจริงแลวพวกทานกําลังวิงวอนขอกับ

พระองคผูทรงไดยินและใกลชิดพวกทานย่ิง พระองคท่ีพวกทาน



 

18 

วิงวอนขอนั้นทรงใกลชิดพวกทานมากกวาคอของสัตวพาหนะ

พวกทานเสียอีก” 

อิบนุ ุร็อยจญ กลาววา “มักรูฮฺท่ีจะยกเสียงดัง การ

เรียกอยางโหยหวนและตะโกนเวลาขอดุอาอ แตท่ีเปนคําสั่งให

ทําก็คือ ใหขอดุอาอดวยความนอบนอมและเจียมตน” (ดู ตัฟสีรฺ 

อัฏ-เฏาะบะรีย 10/249 และศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องนี้ได

จาก ฟะตาวา ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ 15/19, อัล-มัจญ

มูอฺ ของ อัน-นะวะวีย 8/136) 

อัล-อะลูสีย ใน ตัฟสีรฺ รูห อัล-มะอานีย 8/139 ไดกลาว

วา “ทานจะเห็นคนในยุคของทานมากมายท่ีใชเสียงดังตะโกน

ขอดุอาอ โดยเฉพาะในมัสยิดใหญๆ จนกระทั่งเสียงดังระงมไป

ทั่ว เสียงดังจนทําใหหูอ้ือ พวกเขาไมรู ตัววากําลังรวมสอง

บิดอะฮฺเขาดวยกันอยู คือ บิดอะฮฺในการขอดุอาอและยังทําบิด

อะฮฺนี้ในมัสยิดอีกดวย” 

สวนประเด็นการอานดุอาอใหลงทายคลองจองแตละ

ทอนเปนจังหวะนั้น บรรดาสะลัฟรังเกียจและหามท่ีจะใหทํา

อยางนั้นดวย ซึ่งอันน้ีหมายถึงการมุงเนนจนเกินปกติ (ถาเปน

จังหวะคลองจองปกติโดยไมเสแสรงแกลงทําก็ถือวาไมเปนไร – 
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ผูแปล) อิบนุ อับบาสไดกลาวแกอิกริมะฮฺตามท่ีมีระบุในเศาะฮีหฺ 

อัล-บุคอรียวา “พึงระวังการลงทายแบบคลองจองในการขอดุ

อาอ จงหลีกเลี่ยงมันเสีย เพราะแทจริงฉันอยูในสมัยทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและเศาะหาบะฮฺของทาน พวกเขา

ไมเคยทําสิ่งนี้ สิ่งท่ีพวกเขาทําก็คือหลีกเลี่ยงไมทําอยางนั้น” 

การแสรงทําจังหวะใหลงทายคลองจองนั้นอาจจะเปน

ปจจัยที่ทําใหดุอาอไมถูกตอบรับก็ได ดังท่ีอัล-กุรฏบียไดกลาวไว

ในตัฟสีรฺของทาน (7/226) ตอนที่ทานพูดถึงประเภทตางๆ ของ

การเลยขอบเขตในการขอดุอาอวา “หน่ึงในจํานวนประเภท

ตางๆ ของมันก็คือ การขอดุอาอที่ไมมีในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 

ดวยการเลือกสรรประโยคท่ีเปนโคลงและถอยคําที่คลองจองซึ่ง

ไดไปพบเจอมาจากแผนกระดาษในหนังสือที่ไหนสักเลม โดยไม

มีที่มาที่ ไป ไมมีแหลงอางอิงรับรอง แลวก็ทําใหสํานวนน้ี

กลายเปนสัญลักษณประจําตัวเวลาขอดุอาอ และละท้ิงดุอาอที่

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยใช วิงวอนขอ 

ทั้งหมดน้ีเปนปจจัยที่จะทําใหดุอาอไมถูกตอบรับ”  

อัล-หาฟซ อิบนุ หะญัรฺ  ไดกลาวไวในฟตหุลบารีย 

(8/148) วา “การเลยขอบเขตในการขอดุอาอน้ัน เห็นไดจากการ



 

20 

ยกเสียงเกินความจําเปน หรือขอในสิ่ง ท่ีเปนไปไมไดตาม

บทบัญญัติศาสนา หรือขอในสิ่งที่เปนบาป หรือขอดวยสิ่งที่ไม

ปรากฏในหลักฐาน โดยเฉพาะการขอสิ่งท่ีมีรายงานบอกวาเปน

การขอที่นารังเกียจ เชน การมุงเนนใหลงทายแบบคลองจองเกิน

ปกติ และละท้ิงสิ่งที่ถูกสั่งใชใหขอ”  

การพยายามใหลงทายคลองจองจนเกินพอดีในดุอาอ

นั้น อาจจะทําใหผูขอดุอาอนําตัวบทดุอาอที่คิดขึ้นมาเองมาใช

วิงวอนขอ ซึ่งเปนสิ่งที่คานกับสุนนะฮฺจากทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ทานไดสอนใหเลือกสรรดุอาอที่กระชับหรือ

ที่เรียกวา ดุอาอญามิอฺ ... วัลลอฮุอะอฺลัม 

 

ประเด็นท่ีหา หุกมการเจาะจงตัวบุคคลในดุอาอกุนูต 

เดิมทีน้ันหลักในการอานดุอาอกุนูตอิมามจะอานกุนูต

ดวยบทดุอาอท่ีไดถูกบัญญัติไวในลักษณะที่ครอบคลุมกวางๆ 

สวนการอานดุอาอกุนูตในรูปแบบเจาะจงเฉพาะกลุมหรือบุคคล

นั้นมีหลายรูปแบบดวยกัน 

รูปแบบท่ีหน่ึง การเจาะจงกลุมๆ หน่ึงจากบรรดา

ผูปฏิเสธ(กาเฟร)ในดุอาอกุนูตอันเน่ืองจากความโหดราย
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ทารุณท่ีกลุมน้ันๆ ไดปฏิบัติในการตอตานอิสลาม การดุ

อาอในลักษณะเชนน้ีน้ันไดมีบัญญัติอนุญาตใหกระทําได 

เนื่องจากไดมีรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ทานไดดุอาอลักษณะเชนนี้ วา  

اْ  ا�« تََك  اْددم
َ
َضَ  ع ََْطأ ا ام َُ

ْ
مْ  ََاْجَمغ ُِ

َف  َكِئِ�ْ  ِسنِْ�َ  َعغَ ْ  »يموْسم
"โอ อัลลอฮฺ โปรดลงโทษอยางหนักแกพวก มุฎ็อรฺ  โอ อัลลอฮฺ 

โปรดทําใหพวกเขาประสบกับความแหงแลงเหมือนกับความ

แหงแลงที่ไดประสบในสมัยนบียูซุฟ"  

 

และมีรายงานจากทาน อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทาน

ไดอานดุอาอกุนูตไวดังนี้ 

َمنْ  ا�".. 
ْ
ْهِي  َ�َفَرةَ  ال

َ
ين الِكتَاِب  أ ِ

ّ
ِّ  اَ غََك  امْونِ ِيمَ� اتِغمونَ  رمسم َْ �م َاَءَك  ََ َِ َْ

َ
 أ

مْ  َ�ْ�َ  َخاِلْف  ا� ُِ   َكَِةِت
ْ
ِزُ
ْ
َزل ْم  ََ ُم قَْداَا

َ
  أ

ْ
نِْزُ

َ
مْ  ََأ ُِ َسَك  اِ

ْ
يْ  اَأ ِ

ّ
  اَ

َ
 َعِن  تَرمّاهم  ال

ْومِ  َْ
ْ
ْةِرِمْ�َ  ال ةم

ْ
  "ال

“โออัลลอฮฺ ! ขอพระองคทรงสาปแชงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาใน

หมูชาวคัมภีร ซึ่งปฏิเสธไมเชื่อฟงบรรดาเราะสูลของพระองค 

และตอตานบรรดาวะลี(มิตรสหายผูทรงคุณธรรม)ของพระองค 

โอ อัลลอฮฺขอพระองคทรงทําใหคําพูดของพวกเขาขัดแยง
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กัน โปรดทําใหเทาของพวกเขาสั่นไหว และโปรดลงโทษทัณฑ

บนพวกเขา ซึ่งพระองคไมทรงละมันจากบรรดาผูอธรรม“ 

(บันทึกโดย อับดุรร็อซซาก ใน อัล-มุศ็อนนัฟ หมายเลข 4969)  

 

รูปแบบท่ีสอง เจาะจงตัวบุคคลโดยการกลาวชื่อ

ของเขาในบทดุอาอ เชนนี้ก็เปนที่อนุญาตเชนเดียวกันในกรณี

ที่จําเปน ทัศนะนี้เปนทัศนะของุมฮูรฺ (ทัศนะสวนใหญ) ซึ่งขัด

กับทัศนะของอบู หะนีฟะฮฺ มีรายงานจาก ทานอะนัส และอบู 

ฮุร็อยเราะฮฺ กลาววา 

مّ  «:   دُراً  االته   الر�م  امد قنت َسغم  عغ ه اهللا ايب ا� أن ُم نِْج  الغّ
َ
 أ

دَ  َِ َو
ْ
مّ  ْ�نَ  ال ُم ِد  الغّ َِ َو

ْ
نِْج  ال

َ
مّ  ِهَشاٍم  ْ�نَ  َسغََة َ  أ ُم نِْج  الغّ

َ
ِب  ْ�نَ  َ�ّ اَش  أ

َ
 َر�ِ َمَ   أ

مّ  ُم نِْج  الغّ
َ
ْئتَْضَمِف�َ  أ ةم

ْ
ْؤِمِنَ�  ِمنْ  ال ةم

ْ
مّ  ال ُم اْ  الغّ تََك  اْددم

َ
َضَ  َعَ  ََْطأ ّم  ام ُم  الغّ

مْ  ُِ
ا َعغَ ْ ُْ

ْ
َف  َكِئِ�  ِسنِ�َ  اْجَمغ  .عغ ه متفق»  يموسم

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดทําการอานดุอาอกุนูต

หลังการรุกูอฺในละหมาดของทานตลอดหน่ึงเดือนวา “โออัลลอฮฺ 

ขอทรงโปรดใหอัยยาซบินอาบีรอบีอฺ อัลวะลีดบินอัลวะลีด สะ

ละมะฮฺบินฮิชาม และบรรดา ผูศรัทธาที่ออนแอไดรับความ 

ปลอดภัยโอ อัลลอฮฺ โปรดลงโทษอยางหนักแกพวก มุฎ็อรฺ (เปน
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ชื่อของเผาหนึ่งในสมัยทานนบี แตเมื่อใชอานจริงๆ ใหระบุชื่อ

ศัตรูในปจจุบันแทน) โอ อัลลอฮฺ  โปรดทําใหพวกเขาประสบกับ

ความแหงแลงเหมือนกับความแหงแลงท่ีไดประสบในสมัยนบี

ยูซุฟ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียและมุสลิม) 

 

และจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาว

วา “แทจริงเมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตองการที่

จะขอดุอาอใหกับใครคนหน่ึงทานจะกุนูตหลังรุกูอฺ...” (บันทึก

โดย อัล-บุคอรีย) 

ทาน อิบนุ อบีชัยบะฮฺ ไดจัดหัวขอหน่ึงในหนังสือ อัล-

มุศ็อนนัฟของทาน วา เรื่อง “การขานชื่อชายคนหนึ่งในกุนูต”  

อัล-อีรอกีย ไดวิจารณในหนังสือ ฏ็อรหุ อัต-ตัษรีบ ระหวางที่

ทานไดกลาวถึงประโยชนจากหะดีษท่ีรายงานจากทานอบู 

ฮุร็อยเราะฮฺ รอฏิยัลลอฮุอันฮุ วา “ลําดับที่ 5 ในหะดีษดังกลาว 

เปนหลักฐาน(หักลาง)ตออบู หะนีฟะฮฺในการที่ทานไดหามไมให

มีการดุอาอโดยการเจาะจงใหกับบุคคลๆ หน่ึงหรือเจาะจงกลุมๆ 

หนึ่งในละหมาด ซึ่งอุละมาอสวนใหญไดเห็นตางจากเขา โดย
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เห็นวาอนุญาตใหกระทําเชนน้ันได ดวยกับหะดีษบทนี้และหะ

ดีษอ่ืนๆ ที่เศาะฮีหฺ”  

 

รูปแบบท่ีสาม การท่ีอิมามไดขอดุอาอดวยการ

เจาะจงเฉพาะมะอมูมท่ีมารวมละหมาดตามหลังเขา

เทาน้ัน เชน อิมามไดขอดุอาอโดยการกลาว   “โออัลลอฮฺขอ

พระองคทรงใหอภัยแกบรรดาผูมาละหมาด(ณ ที่นี้) หรือ ใหแก

ผูที่มาละหมาดรวมกับเรา ... เปนตน การขอเชนนั้นก็เปนที่

อนุญาต แตจะใหดีควรขอในลักษณะที่ครอบคลุมโดยรวม เชน 

“โอ อัลลอฮฺ ขอทรงอภัยใหเรา และเมตตาเราดวยเถิด ..” โดยให

เนียตขอใหกับมุสลิมทั้งหมด เปนตน  

ขอสังเกตคือ การขอดุอาอในลักษณะของการเจาะจง

ตัวบุคคลที่มีบัญญัติใหกระทําได น้ัน ใหทําในกรณีท่ีมีเหตุ

เกิดข้ึนตามหะดีษตางๆ ที่ไดกลาวไปแลว และไมไดเปนเรื่องท่ี

สงเสริมใหกระทําไดตลอดเวลาหรือทุกกรณีในการละหมาด (ดู 

มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวา 23/109) 
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ประเด็นท่ีหก การกลาว อามีน ในดุอาอดวยการออกเสียง

ดัง 

สิ่งท่ีควรกระทําคือ การกลาว อามีน ในจุดที่เหมาะสม 

บางคนกลาวอามีนตลอดเวลาไมวาอิมามจะกลาวอะไรโดยไม

แยกแยะวา สวนไหนที่เปนดุอาอและสวนไหนท่ีเปนเคาะบัรฺ

(สํานวนการเลาที่ไมใชการขอ) มะอมูมควรที่จะแยกแยะใหออก

ในสิ่งท่ีเขาไดยินจากการดุอาอของอิมาม แลวใหกลาวอามีนใน

จุดที่ควรจะกลาว และใหเงียบไวในสวนที่ควรจะเงียบ ทาน มุ

อาซฺ อัล-กอรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทานเปน เศาะหาบะฮฺรุนเล็ก 

(ศีฆอรุศเศาะหาบะฮฺ) ทานอุมัรฺไดใชใหทานเปนอิมามละหมาด

ตะรอวีหฺ  ทานไดกลาวในดุอาอ กุ นูตวา َةَطر  َقَحط  ا�  
ْ
ل  ا

“โออัลลอฮฺ เกิดฝนแลงแลว” ผูคนท่ีเปนมะอมูมก็กลาววาอามีน 

หลังจากที่เสร็จจากการละหมาด ทานก็กลาววา 

  .آم�: تْولون ثم أقوُ ما �ئةمون أال آم�  :فْغتم الطر قحط ا�: قغت  
ความวา ฉันไดกลาวในดุอาอกุนูตวา โออัลลอฮฺ ไดเกิดฝนแลง 

แลวพวกทานก็กลาวอามีนกระน้ันหรือ? พวกทานนาจะฟงสิ่งท่ี

ฉันไดกลาวใหดีเสียกอน แลวคอยกลาวกันวา “อามีน” ! (เรื่อง

นี้อัล-มิรวะซีย ไดกลาวไวในหนังสือ มุคตะศ็อรฺ กิยามุลลัยล) 
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และสิ่งที่ไดบัญญัติไวในการกลาว อามีน จากดุอาอที่

นอกเหนือจากฟาติหะฮฺในเวลาละหมาดนั้น คือ การกลาวอามีน

ดวยเสียงท่ีเบา  เพราะการกลาวเชนนั้นคือดุอาอหนึ่ง ที่มี

ความหมายวา “โออัลลอฮขอพระองคตอบรับเถิด” และสิ่งที่

บัญญัติใหกระทําในการดุอาอนั้นคือ การนอบนอมและขอดวย

เสียงที่เบา อัลลอฮฺไดตรัสไววา  

وا مْ  ﴿اْاعم   َرّ��م
ً
ْف ًَ ﴾ تََضّع  ]55اآلي   من: األعراف[ ََخم

ความวา : “เจาท้ังหลายจงวอนขอองคอภิบาลของพวกเจา โดย

อาการอันนอบนอมและแผวเบาเถิด” (อัล-อะอฺรอฟ 55) 

 

และเนื่องจากการขอดวยเสียงเบาน้ันคือตนแบบของ

การดุอาอ ซึ่งจะตางจากการกลาวอามีนในละหมาดหลังจาก

การอานฟาติหะฮฺที่บัญญัติไวใหมีการกลาวดวยการออกเสียง 

ดังปรากฏจากหะดีษที่รายงานโดย วาอิล บิน หุจญรฺ ที่บันทึกโด

ยอบู ดาวูด กลาววา  

وِب   َ�ْ�ِ «   َسغم قرأ  عغ ه  اهللا  اهللا ا�  رسوُ  سةمت َةْةضم
ْ
ل مْ   ا ُِ

ال  َعغَ ْ ََ 
 .اوته اُا َرف  آم�: فْاُ  ]7اآلي   من: الفات [ »الّضالّ�َ 
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ฉันไดยินทานรอซูลุลลอฮฺ อาน  " ِ�ْ�َ   وِب َةْةضم
ْ
مْ   ال ُِ

ال  َعغَ ْ "الّضاّل�َ   ََ  

แลวทานก็กลาว อามีน ดวยการออกเสียงที่ดัง” หะดีษบทนี้ อิบ

นุ หะญัรฺ ไดกลาววา สายรายงานถูกตอง 

 

ประเด็นท่ีเจ็ด หุกมการอานดุอาอเคาะตัมอัลกุรอานใน

การละหมาดตะรอวหฺี 

อุละมาอไดมีทัศนะเก่ียวกับเรืองน้ีสองทัศนะ  

ทัศนะท่ีหน่ึง มีบัญญัติ ให ทําการเคาะตัมใน

ละหมาดตะรอวีหฺหรือวิติรฺได มีรายงานจาก อีมามอะหมัด 

รอฮีมะฮุลลอฮฺ ซึ่ง อิบนุกุดามะหไดอางอิงในหนังสือของทาน 

(อัล-มุฆนีย 2/608) ทานไดกลาววา 

ทาน อัล-ฟฎลฺ  บิน ซิยาด  กลาววา ฉันไดถาม อบู 

อับดิลลาฮฺ(อิมามอะหมัด บิน หันบัล) ฉันกลาววา ฉันจะทําการ

เคาะตัมอัลกุรอาน โดยจะทําในละหมาดวิติรฺหรือตะรอวีหฺดี ? 

ทานกลาววา จงกระทํามันในละหมาดตะรอวีหฺเถิดเพื่อท่ีมันจะ

เปนดุอาอให กับเราในชวงระหวางการละหมาดท้ังสอง 

(หมายถึงตะรอวีหฺกับวิติรฺ) ฉันถามตอไปวา ฉันจะทําอยางไรดี?  

ทานกลาววา เมื่อทานสิ้นสุดการอานอัลกุรอานในอายะฮฺ
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สุดทายแลว ขอใหยกมือขึ้นกอนจะทําการรุกูอฺ และจงขอดุอาอ

ใหกับพวกเราขณะท่ีเราอยูระหวางการละหมาดแลวยืน(ขอดุ

อาอ)ใหนาน  ฉันถามตอไปวา ฉันจะดุอาอดวยสิ่งใด? ทาน

กลาววา ขอดุอาอตามที่ทานปราถนา  ทานอัล-ฟฎลฺก็กลาววา 

แลวฉันก็ปฏิบัติตามที่เขาไดแนะนํา โดยมีเขายืนอยูขางหลังและ

ขอดุอาอในลักษณะท่ียืนพรอมกับยกมือทั้งสองขึ้น  

และทาน หันบัล ไดกลาววา ฉันไดยินอะหมัดกลาวในดุ

อาอเคาะตัมอัลกุรอานวา เมื่อทานเสร็จจากการอานสูเราะฮฺ 

อัน-นาส ก็ใหยกมือทั้งสองของทานในการดุอาอกอนทําการรุกูอฺ 

ฉันกลาวถามเขาวา ทานอางสิ่งนี้จากไหนหรือ? เขาตอบวา ฉัน

เห็นชาวมักกะฮฺปฏิบัติเชนนี้ และทานสุฟยาน บิน อุยัยนะฮฺได

กระทําอยางนี้พรอมกับพวกเขา ณ มักกะฮฺ 

ทานอัล-อับบาส บิน อับดุลอะซีม กลาววา และเชนนี้

แหละเราไดพบเห็นผูคนจากบัศเราะฮฺและมักกะฮฺกระทํากัน 

และมีรายงานจากชาวมะดีนะฮฺเก่ียวกับประเด็นนี้อยูบาง และมี

การกลาวถึงทานอุษมาน บิน อัฟฟานในเรื่องนี้เชนเดียวกัน ... 

สิ้นสุดการอาง 
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ทัศนะท่ีสอง มีบัญญัติใหกระทําการเคาะตัมอัลกุ

รอานหลังจากท่ีสิ้นสุดการอาน นอกเวลาละหมาดไมใชใน

เวลาละหมาด  

1- ในสวนของการบัญญัติเคาะตัมอัลกุรอานนอกเวลา

ละหมาดนั้น มีรายงานจากทาน อะนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ วา   “ปรากฏวาเมื่อเขาไดสิ้นสุดการอานอัลกุรอาน เขาจะ

เรียกคนในครอบครัวมารวมกันแลวทําการดุอาอ” (บันทึกโดย 

อัด-ดาริมีย ในอัส-สุนัน กิตาบความประเสริฐของอัลกุรอาน 

บรรพการเคาะตัมอัลกุรอาน 2/469) 

2- สวนที่ไมอนุญาตใหกระทําในเวลาละหมาดน้ัน 

เน่ืองจากไมมีหลักฐานจากการปฏิบัติของทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และรายงานการปฏิบัติตางๆ นั้น ลวนมาจาก

บรรดาสะลัฟบางทานซึ่งการกระทําของสะลัฟไมสามารถเปน

หลักฐานในการยืนยันวาเปนสุนนะฮฺได เพราะการเคาะตัมใน

เวลาละหมาดนั้นมีการระบุชวงเวลาและตอนท่ีชัดเจนวาจะขอ

ตรงไหน จึงจําเปนตองมีหลักฐานและแบบอยางของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพราะเรื่องอิบาดะฮฺเปนเรื่องเตากี

ฟยะฮฺ (หามกระทําเวนแตดวยหลักฐาน) 
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ทัศนะท่ีนาจะใกลเคียงท่ีสุดนั้น วัลลอฮุอะอฺลัม ก็คือ 

การอานดุอาอ เคาะตัมนั้นไม ได เปนบิดอะฮฺแตอยางใด 

เน่ืองจากปรากฏการปฏิบัติเชนน้ีจากบรรดาสะลัฟทั้งในเวลา

ละหมาดและนอกเวลาละหมาด  สวนผูท่ีเห็นวาการดุอาอ

เคาะตัมไมมีแบบอยางจากทานนบีนั้น ไมสมควรที่ เขาจะ

แยกตัวเองออกมาจากอิมามเมื่อเห็นอิมามอานดุอาอเคาะตัม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการละหมาดในมัสยิดอัล-หะรอม เพราะมัน

จะนําพาไปสูการขัดแยงและแตกแยก ซึ่งการรวมอุมมะฮฺใหเปน

ปกแผนบนทัศนะที่มีน้ําหนักนอยกวานั้นยอมดีกวาใหแตกแยก

บนทัศนะท่ีมีน้ําหนักมากกวา ซึ่งปรากฏวาบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดละหมาดตามหลังทานอุษมาน บิน อัฟ

ฟาน บนการอิจญติฮาดท่ีผิดอยางชัดเจนของทาน นั้นคือ การ

ละหมาดปกติ ณ ทุงมินา ทั้งๆ ท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัย

ฮะสัลลัม ไดละหมาดยอ และตามดวยทานอบู บักรฺ และทาน

อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม (ก็ละหมาดยอเหมือนกัน) 
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ประเด็นท่ีแปด การอานดุอาอกุนูตเปนระยะเวลานาน  

บทดุอาอกุนูตท่ีรายงานจากทานนบี ศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานน้ัน เปนบทดุอาอที่

กระชับ ซึ่งหากทานนําบทดุอาอทั้งหมดน้ีมาอานในเวลา

เดียวกันยอมใชเวลาไมเกินหานาที ขณะเดียวกัน ชาวสะลัฟไม

เคยปรากฏวาทานเหลาน้ีรวมบทดุอาอทั้งหมดมาอานในกุนูต

เดียว ทวาทานเหลานั้นจะสลับบทดุอาอในการกุนูตแตละครั้ง

ไปมา แตทุกวันนี้อิมามบางทานอานกุนูตนานเปนครึ่งชั่วโมง 

(ขออัลลอฮทรงชี้ นําพวกเขา) หรือในบางครั้งเวลาในการ

ละหมาดทั้งสิบเอ็ดรอกอัตมารวมกันยังนอยกวาเวลาในการ

อานกุนูตของอิมามบางคนเสียดวยซ้ํา 

ดวยเหตุนี้ควรจะรวบรัดในการอานดุอาอโดยเลือก

อานนดุอาอที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ หรือที่มีความหมาย

ใกลเคียงพรอมกับหลีกเลี่ยงการเลนนํ้าเสียงคร่ําครวญมาก

เกินไปเพราะบรรดาสะลัฟตางหามและเตือนในเรื่องนี้ 

และสําหรับผูที่ออนในดานการใชภาษาก็ควรจะระวังใน

การแตงหรือนึกบทดุอาอขึ้นมาเอง เพราะบางคนไดอานบทดุ
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อาอ ท่ี คิดขึ้นมาเองโดยหารู ไมวาบทดุอาอ ท่ี คิดมานั้นให

ความหมายที่ไมดีแทนที่จะขอเรื่องดีตอมะอมูมกลับกลายเปน

ขอเรื่องรายใหพวกเขา จนมะอมูมบางคนลังเลที่จะกลาวอามีน

ในบทดุอาอที่ไดอานไปหรือไม จะกลาวอามีนในแงที่คิดวาอิมา

มกลาวไว เพราะเจตนาดี  หรือไมกลาวอามีนเนื่ องจาก

ความหมายท่ีสื่อออกมานั้นเปนเรื่องที่ไมดี อัลลอฮุลมุสตะอาน 

 

แปลจาก http://almoslim.net/node/82425 

 


