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“ดุอา” คือ “อิบาดะห์” 
ُب  تَ غحِفرُُه َونَ تُ وح ُنُه َوَنسح َتِعي ح ُدِ هلِل ََنحَمُدُه َوَنسح مح ذُ إِ َاْلَح ِر  لَيحِه َونَ ُعوح ن حُفِسَنا أَ بِاهلِل ِمنح ُشُروح

َمالَِنا . أَ . َوِمنح َسيَِّئاِت  ِد ِه هللُا َفلَ عح ِللحُه َفلَ  َمنح يَ هح َهاِدَي َلُه .  ُمِضلَّ َلُه . َوَمنح ُيضح
َهدُ أَ  ُد ُُيحِييح َوُيُِيحُت َوُهَوَعَلى  إِ َلَه إِ  نح لَ أَ  شح مح َدُه َلَشرِيحَك َلُه . َلُه الحُملحُك َوَلُه اْلَح لَّ هللُا َوحح

ٍء َقِدي حٌر . وَ  َهُد أَ ُكلِّ َشيح ًدانَّ مَُ أَ شح لُُه  مَّ َرُف النَّاِس ِبَربِِّه وَ أَ َعبحُدُه َوَرُسوح ًكاأَ عح َدقُ ُهمح ََتَسُّ  صح
َتَدى  ِبِه . َوَمنح تَِبَع ُسنََّتُه َواهح ٍدَوَعَلى آِلِه َوَصحح بِتَ َعالِيحِمِه . اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّمح َعَلى ُمَمَّ

يِِه  يحنِ إِ ِِبَدح ِم الدِِّ  .  ََل يَ وح
اأَ  دُ  مَّ ِسيح أُ النَّاُس .  ي َُّهاأَ  فَ َيا بَ عح ِصيحُكمح َونَ فح َوى هللِا تَ َعاََل َوطَاَعِتِه . فَ َقدح  وَّلً أَ وح  بِتَ قح

ذُ أَ قَاَل هللُا تَ َعاََل ِفح احلُقرحآِن الحَكرْيِح .  ِر  ُعوح يحطَاِن الرَِّجيحِم . َواحلَعصح نحَساَن لِ نَّ اح إِ بِاهلِل ِمَن الشَّ
ٍر  قِّ َوتَ َواَصوحا الصَّاِْلَاِت َوتَ َواَصوحا َوَعِمُلوا الَِّذيحَن آَمنُ وحا لَّ إِ َلِفيح ُخسح بِالصَّْبحِ  . َصَدَق  بِاْلَح

 احلَعِظيحمُ  هللاُ 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
         นิยามของค าว่า   َُعاء อัดดุอาอ์ ตามหลักภาษาคือ การแสวงหา และ  اَلدُّ

นิยามตามหลักชะเราะอ์ คือ ความมุ่งหวังยังอัลลอฮ์เจ้าให้ประทานในสิ่งที่ปรารถนา 
และให้รอดพ้นและปลอดภัยจากสิ่งที่น่ารังเกียรติและเลวร้าย 
การขอดุอาอ์ เป็นอิบาดะห์ที่ประเสริฐ เพราะ 
         1. เป็นการภักดีต่ออัลลอฮ์ 
         2. แสดงถึงความอิคลาส   َِلصُ إ خح  ของบ่าว 
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         3. ปกป้องบ่าวให้พ้นจากบาลาอ์ 
         4. การขอดุอาอ์เป็นประจ าจะน ามาซึ่งการตอบรับ และความรักจากอัลลอฮ์ 
         5. การขอดุอาอ์ คือการร าลึกยังอัลลอฮ์ กล่าวคือเป็นการซิกรุลเลาะห์ 

ดังนั้น ข้อชี้ขาดของฮุ่ก่มในการของดุอาอ์ คือ เป็นการสมควรยิ่ง ณ บรรดา
นักวิชาการฟิกฮ์ นักรายงานหะดีษ และบรรดาอุละมาอ์ส่วนใหญ่จากชนสลัฟ
และค่อลัฟ 

อัลลอฮ์ตรัสว่า 
ُخُلوَن  ْبُوَن َعنح ِعَباَدِت َسَيدح َتكح َتِجبح َلُكمح ِإنَّ الَِّذيَن َيسح ُعوِن َأسح َوقَاَل َربُُّكُم ادح

 06اآلية  :سورة غافر :   َجَهنََّم َداِخرِينَ 

ความว่า  “และพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่า จงวิงวอนขอต่อข้า ข้าจะ
ตอบรับแก่พวกเจ้า ส่วนบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีแก่ข้านั้น จะเข้าไปอยู่ใน
นรก สภาพที่ต่่าต้อย” 

และมีรายงานจากท่าน อันนัวะอ์มาน บุตรบะชีร (ร.ฎ.) ว่า 

َعاَء ُهَو الحِعَباَدُة إِ قَاَل :   مَ لَّ سَ وَ  هِ يح لَّ عَ  ى هللاُ لَّ َعِن النَِّبِّ صَ   رواه الربعة  :نَّ الدُّ

ความว่า  “จากท่านนบีกล่าวว่า แท้จริงการขอดุอาอ์คืออิบาดะห์” 
ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก” 
         การขอดุอาอ์ที่จะได้มาซึ่งผลของการขอนั้น จึงมี (  َِعاء มารยาท ( آَداُب الدُّ

หรือระเบียบ โดยท่านมุฮัมมัดเญาดะห์ เซาวาน ( دُ  َدهُ  ُمَمَّ َصوَّانُ  َجوح )                  ได้

เรียบ เรียง และน าเสนอพร้อมตัวบทหลักฐานจากหะดีษ  ในหนั งสือชื่ อว่า                   
( َعاءِ لِ اح  ِر َوالدُّ قحِتَداُء ِف الذِِّكح  ) ซึ่งมีระเบียบดังกล่าวต่อไปนี้ 

َلةِ إِ   .1 َباُل احلِقب ح ِتقح سح   ผินหน้าไปทางทิศกิบลัต   

  ให้ยกฝ่ามือทั้งสองข้ึน   َرفحُع الحَيَديحنِ  .2
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ءُ   .3 دِ  اَلحَبدح هللاِ  ِبَمح   เริ่มการขอดุอาอ์ด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์ 

ُء بِالصََّلِة َعَلى النَِّبِّ صَ     .4 َتحُم ِِبَا َكَذِلكَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يح لَّ عَ  ى هللاُ لَّ اَلحَبدح َواْلح เริ่มและ

จบการขอดุอาอ์ด้วยการกล่าวซอลาหวาตท่านนบี 
سِ   .5 فح ُء بِالن َّ     เริ่มขอดุอาอ์ให้แก่ตัวเองก่อนที่จะขอให้แก่ผู้อ่ืน  اَلحَبدح

بِ اَلحَعزحُم ِف الطَّلح   .0   จริงใจและเน้นหนักในการขอ    

َعاءِ لاَ   .7 َاُح ِف الدُّ ْلح   มีความมุ่งม่ันในการขอดุอาอ์ เช่นกล่าวย้ า 3 ครั้ง   

اح   .8 َجابَةِ لِ ي حَقاُن بِاح لِ ََ   มีความม่ันใจว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบสนองค าขอดุอาอ์ 

َلِل َوالحبُ عح   .9 َعاِء َكالحِغََن َوالرَِِّضا بِاْلَح ِل الدُّ ِط قَ بُ وح ُرُشُروح ِفي ح ِل الحَواِجَباتِ تَ وح رَاِم َوِفعح ِدَعِن اْلَح    ให้
ครบเงื่อนไขของการขอที่ถูกตอบรับ เช่น พอใจและพอเพียง ด้วยการงานที่หะล้าล
และออกห่างไกลจากของหะรอม พร้อมปฏิบัติสิ่งที่เป็นวายิบ 

اِعيح اَ   .16 َل الدَّ َجابةَ اَلحلِ  لَّ يَ تَ َعجَّ   ผู้ขอดุอาอ์ต้องไม่รีบเร่งในการตอบสนอง

ค าขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์  
ِصَيةٍ  لَّ اَ   .11 ُعوح ِبَعح َيدح   จะต้องไม่วิงวอนขอในสิ่งที่ละเมิดบัญญัติศาสนา  

هلِل َربِّ   .12 ِدِ  مح ْلَح َوا ِ ِلطََلِبِه  ِء ِبالتَّاحِمْيح َعا َ َختحُم الدُّ จบการขอดุอาอ์   الحَعاَلِمْيح

ด้วยการกล่าวอามีน และสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ และเป็นที่ส าคัญหลังจากระเบียบแล้ว 
เขาต้องระวังรักษาขอ้ส าคัญต่อไปนี้ 

คือ : ให้มีความสะอาดทั้งภายนอกและภายในใจ มีความละอายที่จะละทิ้ง
ในสิ่งที่เป็นบัญญัติใช้ และมีความละอายที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นบัญญัติห้าม ออกห่างไกล
จากสิ่งต้องห้ามโดยรวมและห่างไกลจากการกินหรือดื่ม หรืออาภรณ์สวมใส่ที่มาจาก
ของหะรอม                
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ِلح َهَذا وَ أَ  ُل قَ وح َ َوالح أَ قُ وح ِلِمْيح تَ غحِفُر هللَا احلَعِظيحَمِ ِلح َوَلُكمح َوِلَسائِِر الحُمسح ِلَماِت سح ُمسح
ُه  تَ غحِفُروح ُر الرَِّحيحمُ إِ فَاسح          نَُّه ُهَو احلَغُفوح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


