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คุฏบะฮฺในวนัอีดมีสองหรือมีคุฏบะฮฺเดียว ? 
 
ถาม: อะไรคือทัศนะที่มีน้ําหนักในการอานคุฏบะฮฺของวันอีดทั้งสอง มีสองคุฏบะฮฺหรือมีเพียงคุฏบะฮฺเดียว ?  และ
อะไรคือหลักฐานในเรื่องนี้ ? 
 
ตอบ:   

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ ... 
ทัศนะสวนใหญจากบรรดาอิหมามทั้งสี่และคนอื่นๆ มีความเห็นวาคุฏบะฮฺในวันอีดมีสองคุฏบะฮฺ  โดยการ

แยกระหวางสองคุฏบะฮฺดวยกับการนั่งพักเสมือนที่ปฏิบัติในคุฏบะฮฺละหมาดวันศุกร 
มีปรากฏในหนังสือ  “อัลมุเดาวะนะฮฺ” (1 / 231):  อิหมามมาลิกกลาววา: “บรรดาคุฏบะฮฺทั้งหมด การ

อานคุฏบะฮฺของอิหมามในการละหมาดขอฝน วันอีดทั้งสอง วันอะรอฟะฮฺ และวันศุกรมีการนั่งพักระหวางสอง
คุฏบะฮฺ  แยกระหวางสองคุฏบะฮฺดวยกับการนั่ง” 

อิหมามอัชชาฟอีย  รอฮิมะฮุลลอฮฺ  กลาวไวในหนังสือ  “อัลอุม” (1 / 272)  วา : จากอุบัยดิลลาฮฺ บิน  
อับดิลลาฮฺ  บิน  อุตบะฮฺ  กลาววา  :  ตามซุนนะฮฺแลวอิหมามอานคุฏบะฮฺในวันอีดทั้งสอง  สองคุฏบะฮฺโดยแยก
ระหวางทั้งสองดวยการนั่งพักสักครู (อิหมามอัชชาฟอียฺ) กลาววา  :  เชนเดียวกับคุฏบะฮฺละหมาดขอฝน  คุฏบะฮฺ
สุริยุปราคา  คุฏบะฮฺฮัจญและทุกคุฏบะฮฺที่มีการรวมตัวกัน” ดูในหนังสือ  “บะดาเอี๊ยะ  อัศศอนาเอี๊ยะ”  (1 / 276)  
“อัลมุฆนียฺ”  (2 / 121) 

อิหมามอัชเชากานียฺ  รอฮิมะฮุลลอฮฺ  ไดต้ังขอสังเกต  (ตะอฺลีก)  ตอรายงานที่ผานมาวา  :  “หะดีษที่สองมี
น้ําหนักมากกวาการเทียบเคียง  (กิยาส)  กับคุฏบะฮฺวันศุกร  และอุบัยดิลลาฮฺ   บิน  อับดิลลาฮฺ  เปนตาบิอีนเปนที่
รูกัน  ดังนั้นคําพูดของเขาที่วา  “จากซุนนะฮฺ”  จึงไมสามารถนํามาเปนหลักฐานที่ชี้วาเปนซุนนะฮฺของทานนบี  
ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิวะซัลลัม  เสมือนที่ไดระบุไวในอุศูล และที่ปรากฏวามีการนั่งระหวางคุฏบะฮฺทั้งสองของวันอดี
เปนหะดีษมัรฟูอฺบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ  ในสายรายงานมีอิสมาอีล  บิน  มุสลิม  สถานะของเขาเฎาะอีฟ”  (จาก
หนังสือ นัยลุลเอาฏอร  3 / 323) 

َ عن جابر ريض اهللا عنه قال َ ٍ ِ َ ْ َخرج رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسلم يوم فطر أو أضحى , فخطب  : ( َ َ ْ ْ َ َ َ ََ َْ ََ ْ َ َ ٍ ِ َِ َ َ َ ْ ُ َ ََّ َ َّ ُ
َقائام , ثم قعد قعدة , ثم قام  َّ ََّ ُ َ َ ُ ًَ َ َْ َ ً  .منكر : واحلديث أورده األلباين يف ضعيف ابن ماجه , وقال عنه ) ِ

และหะดีษอิบนุ  มาญะฮฺ  (หมายเลข  1279)  เปนหะดีษที่รายงานจากญาบิร  รอฏิยัลลอฮุอันฮู  กลาววา  
“ทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิวะซัลลัม  ไดออกไปในวันอีดิลฟตรีกับอีดิลอัฏฮาตอจากนั้นทานไดคุฏบะฮฺโดย
การยืนหลังจากนั้นนั่งเล็กนอยหลังจากนั้นยืน”   สําหรับหะดีษนี้เชคอัลอัลบานียฺ กลาววาเปนหะดีษมุงกัร (ดู เฎาะ
อีฟ อิบนุ มาญะฮฺ) 

ผูอธิบายหนังสือ  “เอานุลมะอฺบูด”  (4 / 4)  กลาววา   :  “อิหมามอันนะวะวียฺกลาวสรุปวา  :  หะดีษที่
รายงานโดยอิบนิ  มัสอูด  เขากลาววา  :  มีซุนนะฮฺใหคุฏบะฮฺในวันอีดสองคุฏบะฮฺโดยการแยกระหวางคุฏบะฮฺทั้ง
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สองดวยการนั่ง  หะดีษนี้เฎาะอีฟเพราะสายงานไมตอเนื่องและไมมีปรากฏวาคุฏบะฮฺอานซ้ําแตประการใดสวนที่
ยึดปฏิบัติกันอยูเปนการกิยาสกับคุฏบะฮฺของวันศุกร” 

สรุปที่มาของผูที่กลาววามีสองคุฏบะฮฺดังตอไปนี้ 
1. หะดีษของอิบนุมาญะฮฺกับรายงานของอิบนุมัสอูด  รอฏิยัลลอฮุอันฮุ  ทั้งสองนั้นเปนหะดีษเฎาะอีฟ

ดังที่ไดกลาวมาแลว 
2. รายงานของอุบัยดิลลาฮฺ   บิน  อับดิลลาฮฺ  บิน  อุตบะฮฺ  เขาเปนตาบิอีน 
3. กิยาสกับคุฏบะฮฺวันศุกร 
4.        เชคอุษัยมีนไดกลาวไวเปนประเด็นที่ส่ีซึ่งอาจจะนํามาเปนหลักฐานได  เชคอุษัยมีน  รอฮิมะฮุลลอฮฺ  

กลาววา  :  “คําพูดของเขาที่วาสองคุฏบะฮฺนั้น ส่ิงนี้เปนการปฏิบัติของบรรดานักนิติศาสตรอิสลาม   
รอฮิมะฮุมุลลอฮฺ  คุฏบะฮฺอีดมีอยูสองคุฏบะฮฺ  เพราะวามีปรากฏในหะดีษที่บันทึกโดยอิบนิ  
มาญะฮฺดวยสายรายงานที่มีขอสังเกตตามที่ปรากฏชัดของตัวบทมีสองคุฏบะฮฺ  และใครได
พิจารณาจากหะดีษที่เห็นพองกัน  (มุตตะฟก อะลัยฮฺ)  ในศอเฮี๊ยะทั้งสองและหนังสืออ่ืนยอมเปนที่
ประจักษแกเขาวาทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิวะซัลลัมไมเคยคุฏบะฮฺนอกจากเพียงคุฏบะฮฺเดียว
เทานั้น  ทวาหลังจากที่ทานเสร็จจากการคุฏบะฮฺแรกทานไดเดินมุงหนาไปยังกลุมผูหญิงแลวได
กลาวตักเตือนพวกนาง  หากเรายึดถือมันวามันคือหลักฐานในที่มาของสองคุฏบะฮฺก็เปนไปไดแต
วามันยังหางไกล  เนื่องจากวาการที่ทานนบีไปหากลุมผูหญิงแลวกลาวตักเตือนอาจเปนไปไดวา        
คุฏบะฮฺไปไมถึงพวกนางและเปนไปไดวาพวกนางไดยินคุฏบะฮฺแตวาทานนบีตองการที่จะเนนย้าํกบั
กลุมผูหญิงเปนกรณีเฉพาะ  ดวยเหตุนี้ทานนบีไดตักเตือนบอกกลาวพวกนางเกี่ยวกับเร่ืองราวของ
ผูหญิงเปนการเฉพาะ”   จาก  (อัชชัรฮู  อัลมุมติอฺ 5 / 191) 

 
สภาวิจัยถาวร  (อัลลุจญนะฮฺ  อัดดาอิมะฮฺ)  ถูกถามวา :  การคุฏบะฮฺในการละหมาดของวันอีดทั้งสอง

ตองนั่งระหวางสองคุฏบะฮฺหรือไม ? 
คําตอบ  :  การคุฏบะฮฺหลังจากการละหมาดในวันอีดทั้งสองถือวาเปนซุนนะฮฺ  

شهدت : ملا روي النسائي وابن ماجه وأبو داود عن عطاء عن عبد اهللا بن السائب ريض اهللا عنهام قال 
إنا نخطب فمن أحب أن جيلس للخطبة : ( ي صىل اهللا عليه وسلم العيد فلام قىض الصالة قال مع النب

 ) .فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب 
จากรายงานของอัลนะสาอียฺ  อิบนุมาญะฮฺและอะบูดาวูด จากอะฏออ  จากอับดิลลาฮฺ  บิน  
อัสสาอิบ  รอฏิยัลลอฮุอันฮุมา  กลาววา   ฉันไดเขารวมวันอีดกับทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ         
อะลัยฮิวะซัลลัม  ดังนั้นเมื่อละหมาดเสร็จทานกลาววา  “เราจะคุฏบะฮฺ ผูใดที่ตองการจะนั่ง
เพื่อฟงคุฏบะฮฺก็จงนั่ง  และผูที่ตองการจะไปก็ไปได”  อิหมามอัชเชากานียฺ  รอฮิมะฮุลลอฮ  ได
กลาวไวในหนังสือ  “นัยลุลเอาฏอร” วา  “ผูแตง (ตัวบทอันเปนตนฉบับของชะเราะฮฺนัยลุล
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เอาฏอร) กลาววา  ในหะดีษนี้เปนการอธิบายวาแทจริงการคุฏบะฮฺเปนซุนนะฮฺ  ถาหากวามัน
เปนวาญิบก็จําเปนจะตองนั่งฟง” 

 
ถูกบัญญัติแกผูที่คุฏบะฮฺสองคุฏบะฮฺในวันอีดใหแยกระหวางสองคุฏบะฮฺโดยการนั่งลงเล็กนอย ซึ่งเปน

การกิยาส  (เทียบเคียง)  กับสองคุฏบะฮฺของวันศุกร  ดังรายงานของอิหมามชาฟอียฺ  รอฮิมะฮุลลอฮฺ  จากอุบัยดิล
ลาฮฺ   บิน  อับดิลลาฮฺ  บิน  อุตบะฮฺ  รอฏิยัลลอฮุอันฮู  กลาววา : ตามซุนนะฮฺแลว อิหมามอานคุฏบะฮฺในวันอีดทั้ง
สองดวยสองคุฏบะฮฺโดยแยกระหวางสองคุฏบะฮฺดวยกับการนั่ง 

และนักวิชาการบางสวนมีความเห็นวา สําหรับการละหมาดอีดไมมีคุฏบะฮฺอีดนอกจากมีเพียงคุฏบะฮฺ
เดียว  เพราะวาบรรดาหะดีษศอเฮี๊ยะ  จากทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิวะซัลลัมมีเพียงคุฏบะฮฺเดียว  วัลลอฮุ 
อะอฺลัม  (คัดลอกมาจาก  ฟะตาวา อิสลามิยะฮฺ  1 / 425) 

 
เชคอิบนุอุษัยมีน  รอฮิมะฮุลลอฮฺ  ถูกถามวา อิหมามอานคุฏบะฮฺในวันอีดสองคุฏบะฮฺหรือคุฏบะฮฺเดียว ?  
เชคตอบวา   ที่แพรหลายในบรรดากลุมนักนิติศาสตรอิสลาม   รอฮิมะฮุมุลลอฮฺ  คุฏบะฮฺอีดมีสองคุฏบะฮฺ  

ดังที่มีหลักฐานจากหะดีษเฎาะอีฟ ทวาในหะดีษมุตตะฟกกุนอะลัยฮฺ ของอัล-บุคอรียและมุสลิมมีวา แทจริงทานน
บี  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิวะซัลลัม ไมเคยคุฏบะฮฺนอกจากเพียงคุฏบะฮฺเดียว  หวังวาประเด็นปญหานี้เปนเรื่องที่เปด
กวาง”   (มัจญมัวะฟะตาวาเชคอิบนุ อุษัยมีน 16 / 246) 

และทานเชคไดกลาวไวเชนกันในเลมที่   (16 / 246)  วา  “ซุนนะฮฺสําหรับวันอีดมีเพียงคุฏบะฮฺเดียวหาก
เขาจะกระทําสองคุฏบะฮฺก็ถือวาไมเปนอะไร  เพราะวามีสายรายงานจากทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิวะซัลลัม
ในเรื่องนี้  แตทวาไมสมควรที่จะเพิกเฉยในการตักเตือนผูหญิงเปนกรณีเฉพาะ  และหากวาผูอานไมใชเครื่องขยาย
เสียงในขณะเดียวกันบรรดากลุมผูหญิงไมไดยิน  ดังนั้นเขาควรจะไปหาพวกนางพรอมกับผูชายหนึ่งหรือสองคนไป
พูดคุยกับพวกนางตามความเหมาะสม” 

 
สรุปคําตอบของปญหานี้ 

ประเด็นปญหานี้เปนปญหาการอิจญติฮาด  สวนเรื่องนี้เปนเรื่องที่เปดกวางและในซุนนะฮฺทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม ไมมีตัวบทที่มาชี้ขาด  เพียงแตวาสิ่งที่มาปรากฏจากรายงานมีเพียงคุฏบะฮฺเดียว  
ดังนั้นใหอิหมามปฏิบัติตามที่เขาเห็นวาใกลเคียงกับซุนนะฮฺมากที่สุด  วัลลอฮุอะอฺลัม 
  
ที่มา www.islamqa.com หมายเลขฟตวา 67942 


