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“กนูุตนุนะวาซิล” (กนูุตวิกฤต) 

อาจารยอ์ะหมดั สมะด ี(รอ่หมิะฮุลลอฮฺ) 

“กุนูตุนนะวาซลิ” (กุนูตวกิฤต) คอื กุนูตในสถานการณ์ที&เกดิปญัหากบัประชาชาตอิสิลาม เมื&อพี&น้อง
มสุลมิเดอืดรอ้น ท่านนบ ี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั บญัญตัใิหอ้มิามรณรงคข์อดุอาอฺในการละหมาด
ทุกวกัตู(ถา้ทาํได)้ หรอืเลอืกบางวกัตูกไ็ด ้ โดยการกุนูตก่อนหรอืหลงัรกุวัอฺในรอ็กอะฮฺสุดทา้ย ขอดุอาอฺ
ใหอ้ลัลอฮฺช่วยเหลอืพี&น้องมสุลมิและลงโทษผูอ้ธรรม บทดุอาอฺมดีงันี9 

  
 ُسْلطَانِهِ  َوَعِظْيمِ  َوْجِههِ  ِجبَاللِ  يَِلْيقُ  َمحًْدا هِ ل لِ  َحْمدُ ـالْ 

การสรรเสรญิเป็นกรรมสทิธิ :ของอลัลอฮฺ เป็นการสรรเสรญิที&คู่ควรกบัความสง่างามแห่งพระพกัตรข์อง
พระองค ์และความยิ&งใหญ่เหนือสิ&งอื&นใดแห่งอํานาจของพระองค ์

 

رَاً  طَيَباً  َمحَْداً  هللاِ  َحْمدُ ـالْ    َواألْرضِ  َواتِ االسمَ  ِمألَ  ِفْيهِ  ُمَبارََكاً  َكِثيـْ

نَـُهَما َما َوِمأل    بـَْعدُ  َشْيءٍ  ِمنْ  ِشْئتَ  َما َوِمأل بـَيـْ
การสรรเสรญิเป็นกรรมสทิธิ :ของอลัลอฮฺ    เป็นการสรรเสรญิที&ดอียา่งมากมาย เป็นศริมิงคลในการ
สรรเสรญินั 9น ซึ&งบรรดาการสรรเสรญิที&เตม็ทอ้งฟ้าทั 9งหลายและเตม็แผ่นดนิ และเตม็สิ&งที&อยูใ่นระหว่าง
มนัทั 9งสอง และเตม็ทั &วสิ&งที&พระองคท์รงประสงคห์ลงัจากนั 9น 
 

  ، َعْبدٌ  َلكَ  وَُكلَنا الَعْبدُ  قَالَ  َما َأَحق  َواْلَمْجدِ  الثـَناءِ  أَْهلَ 
พระผูท้รงสมควรยิ&งแก่มวลการสรรเสรญิ และทรงเกยีรตยิศ พระองคท์รงเหมาะสมยิ&งแลว้ที&บ่าวได้
พรรณนาไว ้และพวกขา้พระองคทุ์กคนนั 9นเป็นบ่าวของพระองค ์ 
 

  ُهمَفعُ  َوال َمنَـْعتَ  ِلَما ُمْعِطيَ  َوال أَْعطَْيتَ  ِلَما َماِنعَ  ال الل  د اجلَْ  ِمْنكَ  د اجلَْ  َذا يـَنـْ
โออ้ลัลอฮฺ !  ไมม่ใีครจะขดัขวาง ในสิ&งที&พระองคท์รงประทานให ้และไมม่ใีครจะใหไ้ดใ้นสิ&งที&พระองคท์รง
ขดัขวาง ความยิ&งใหญ่และความมั &งคั &งจะไมก่่อประโยชน์แก่ผูย้ ิ&งใหญ่และผูม้ ั &งคั &งใหพ้น้จากการลงโทษ
ของพระองคไ์ดเ้ลย 

 

 ُهمالل  دٍ  َعَلى َصلدٍ  آلِ  َوَعَلى ُحمَمْيتَ  َكَما ُحمَمِإبـَْراِهْيمَ  آلِ  َوَعَلى ِإبـْرَاِهْيمَ  َعَلى َصل ،  
ْيدٌ  ِإنكَ     ، جمَِْيدٌ  محَِ

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอไดโ้ปรดประทานพรแก่มฮุมัมดั และวงศว์านของมุฮมัมดั เช่นเดยีวกบัที&ไดท้รงประทาน
พรแก่อบิรอฮมีและวงศว์านของอบิรอฮมีมาแลว้  แน่แทพ้ระองคเ์ป็นผูท้รงไดร้บัการสรรเสรญิยิ&งและทรง
ไวซ้ึ&งเกยีรตอินัสงูศกัดิ :  
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 ُهمدٍ  َعَلى بَارِكْ  اللدٍ  آلِ  َوَعَلى ُحمَمكَ  ِإبـَْراِهْيمَ  آلِ  َلىَوعَ  ِإبـْرَاِهْيمَ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما ُحمَمْيدٌ  ِإن  جمَِْيدٌ  محَِ

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอไดโ้ปรดประทานความศริมิงคลแด่มุฮมัมดัและวงศว์านของมฮุมัมดั เช่นเดยีวกบัที&
พระองคไ์ดป้ระทานความศริมิงคลแก่อบิรอฮมีและวงศว์านของอบิรอฮมีมาแลว้  แน่แทพ้ระองคเ์ป็นผู้
ทรงไดร้บัการสรรเสรญิยิ&งและทรงไวซ้ึ&งเกยีรตอินัสงูศกัดิ : 

 ُهمالل  ُمْسِلِمْنيَ الْ  َواْنُصرِ  اإلْسالمَ  أَِعز .  

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงเทดิเกยีรตใิหแ้ก่อสิลาม และช่วยเหลอืสนบัสนุนบรรดามสุลมินี 
 

 ُهمالل  ْركَ  أَِذلَكاِئِدْينَ الْ  َكْيدَ  َواْدَفعْ  ، ُمْشرِِكْنيَ َوالْ  الش .  

 โออ้ลัลอฮฺ ขอพระองคท์รงลดเกยีรตแิละความตํ&าตอ้ยแก่การตั 9งภาคแีละบรรดาผูต้ ั 9งภาคกีบั
พระองค ์ และทรงกําจดัการวางแผนชั &วรา้ยของบรรดานักวางแผนที&ชั &วรา้ย  

ْين ق احلَْ  رَايـََيتِ  ِبِعزِتكَ  َواْرَفعْ  والد  
และดว้ยเกยีรตศิกัดิ :ของพระองค ์ขอพระองคท์รงเชดิชสูญัลกัษณ์แห่งสจัธรรมและศาสนาของพระองค ์

**************** 
 

 ُهمْقهُ فَـ  ِخبَْريٍ  ُمْسِلِمْنيَ والْ  اإلْسالمَ  أَرَادَ  َمنْ  اللَوفـ  َخْريٍ  ِلُكل ،  

โออ้ลัลอฮฺ ! ผูใ้ดที&ปรารถนาความดใีหแ้ก่อสิลามและบรรดามสุลมินี  ขอพระองคท์รงประทาน
ความสาํเรจ็ใหแ้ก่เขาในทุกๆความด ี 

 

   َحنْرِهِ  ِيفْ  َكْيَدهُ  فَاْجَعلْ  َوُسْوءٍ  ِبَشر  ُمْسِلِمْنيَ والْ  اإلْسالمَ  أَرَادَ  َوَمنْ 

َرهُ  َواْجَعلْ  َرهُ  ِيفْ  َتْدبِيـْ  الَكاِفرِْينَ  اجلََباِبرَةٍ  ُكل  أَْهَلْكتَ  َكَما َوَأْهِلْكهُ  َتْدِميـْ
และผูใ้ดที&ปรารถนาความชั &วรา้ยและความเสยีหายแก่อสิลามและบรรดามสุลมินี ขอพระองคท์รงทาํให้
การวางแผนชั &วรา้ยของเขากลบัไปสู่ตวัของเขา และทรงทาํใหก้ารวางแผนรา้ยของเขาเป็นการทําลาย
เขาและนําความหายนะไปสู่เขา เสมอืนกบัที&พระองคไ์ดท้าํลายลา้งและความหายนะกบัทุกๆคนที&แสดง
ความโอหงัในหมูผู่ป้ฏเิสธศรทัธามาก่อนแลว้ 

*********** 

 الل ْينَ  َنَصرَ  َمنْ  اْنُصرْ  ُهم ْينَ  َخَذلَ  َمنْ  واْخُذلْ  ، الد الد 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงช่วยเหลอืสนบัสนุนแก่ผูท้ี&ช่วยเหลอืสนบัสนุนศาสนาของพระองค ์และทรง
ปราบปรามผูท้ี&มุง่รา้ยต่อศาสนาของพระองค ์

 ُهمَسِبْيال ِنْنيَ ُمْؤمِ الْ  َعَلى لِْلَكاِفرِْينَ  َجتَْعلْ  ال الل ،  

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงอยา่ใหพ้วกปฏเิสธศรทัธามอีํานาจเหนือบรรดาผูศ้รทัธาต่อพระองค ์
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َناً  ُسْلطَانَاً  اْلَكاِفرِْينَ  َعَلى لِْلُمْؤِمِنْنيَ  َواْجَعلْ   ُمِبيـْ

และทรงทําใหบ้รรดาผูศ้รทัธามอีํานาจเหนือพวกปฏเิสธศรทัธา 

 ُهمِيفْ  ُمْؤِمِنْنيَ الْ  ِمنَ  ْضَعِفْنيَ ُمْستَ الْ  اْنُصرِ  الل  َمَكان ُكل  

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงช่วยเหลอืสนบัสนุนบรรดาผูศ้รทัธาที&อ่อนแอในทุกสถานที& 

 

 ُهمجْ  اللفـَر  سْ  َمْهُمْوِمْنيَ الْ  َهمَمْكُرْوِبْنيَ الْ  َكْربَ  َونـَف 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงคลี&คลายความวติกกงัวลของบรรดาผูท้ี&มคีวามวติกกงัวล และทรงช่วยเหลอื
พวกเขาใหพ้น้จากความเศรา้โศกเสยีใจ  

 ِيفْ  ُمْسِلِمْنيَ الْ  ِمنَ  ُمْسَتْضَعِفْنيَ الْ  َوَنج  اِمحِْنيَ  أَْرَحمَ  يَا َمَكانٍ  ُكلالر 

และทรงช่วยเหลอืบรรดามสุลมินีผูอ่้อนแอในทุกสถานที&ใหพ้น้จากความวติกกงัวลและความเศรา้โศก
เสยีใจ โอพ้ระผูท้รงเมตตายิ&ง! 

 ُهمْينَ ال أَْعَداءَ  َأْهِلكْ  الل ُهمْ  دَنكَ وْ يـُْعِجزُ  ال َفِإنـ 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงทาํลายลา้งบรรดาศตัรศูาสนาของพระองคใ์หป้ระสบความหายนะ เพราะ
พวก เขาจะไมม่อีํานาจเหนือพระองค ์

 ال َأْهِلك لُهم  اِلمْنيَ  اِلِمْنيَ الظَساِلِمْني  أَْيِدْيِهم بـَْنيِ  ِمنْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َوَأْخرِجِ  بِالظ 

โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงทาํลายลา้งบรรดาผูอ้ธรรมดว้ยบรรดาผูอ้ธรรมเอง  และทรงใหบ้รรดาผู้
ศรทัธารอดพน้จากนํ9ามอืของพวกอธรรมเหล่านั 9นดว้ยความปลอดภยัเทอญ 

 

 ُهمْيَشانَ  َوِيفْ  ِفَلْسِطْنيَ  َوِيفْ  أَفـَْغاِنْسَتانَ  ِيفْ  ُمَجاِهِدْينَ الْ  اْنُصرْ  اللالش   

رَ  َوالفِلبـْنيَ   الراِمحِْنيَ  أَْرَحمَ  يَا َمَكانٍ  ُكل  َوِيفْ  وَِكْشِميـْ

โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงช่วยเหลอืสนบัสนุนบรรดาผูเ้สยีสละในหนทางของอลัลอฮฺในอฟักานิสถาน 
ในปาเลสไตน์  ในเชชเนีย ในฟิลปิปินส ์ในแคชเมยีร ์และในทุกสถานที& โอพ้ระผูท้รงเมตตายิ&ง ! 

 ُهماحلَْ  إَِلهَ  ِإَهلََنا َوَمَدَدكَ  َنْصَركَ  أَْنزِلْ  الل ِيفْ  ُمَجاِهِدْينَ الْ  َعَلى ق  َمَكان ُكل  

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงประทานความช่วยเหลอืและกําลงัหนุนของพระองคใ์หแ้ก่บรรดาผูต่้อสูใ้น
หนทางของอลัลอฮฺในทุกๆสถานที&  โอพ้ระเจา้ของเรา !  พระเจา้แห่งสจัธรรม ! ! 
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 ُهمالل  ِهمْ  ُضَعَفاءُ  ُهمْ ِإنـفَاْسِقِهمْ  َوِعطَاشٌ .  َفَأْطِعْمُهمْ  َوِجَياعٌ .  فـََقو . 

โออัลัลอฮฺ ! พวกเขาเหล่านั 9นเป็นผูอ่้อนแอ ขอพระองคท์รงเสรมิกําลงัใหพ้วกเขาแขง็แรง และพวกเขา
กําลงัหวิโหย ขอพระองคท์รงประทานปจัจยัใหพ้วกเขาอิ&มเอบิ และพวกเขากําลงักระหายนํ9า ขอพระองค์
ทรงประทานนํ9าใหพ้วกเขาดื&ม 

 فَاْنُصْرُهمْ  َوُمْسَتْضَعُفْونَ .  فَاْكُسُهمْ  َوُعرَاةٌ  

 และพวกเขากําลงัขาดแคลนเครื&องนุ่งห่ม ขอพระองคท์รงประทานเครื&องนุ่งห่มใหแ้ก่พวกเขา และพวก
เขากําลงัอยูใ่นสภาพอ่อนเพลยี ขอพระองคท์รงประทานความช่วยเหลอืแก่พวกเขา 

************** 
 

 ُهما اللِذيْ  َنْصَركَ  َنْستَـْنزِلُ  ِإنكَ  ِبهِ  َنَصْرتَ  الاِحلِْني  َوَأْولَِياَءكَ  ْوَلكَ َوَرسُ  نَِبيالص 
โออ้ลัลอฮฺ ! แทจ้รงิพวกเราขอความเอื9อเฟื9อจากความช่วยเหลอืของพระองค ์ ซึ&งพระองคไ์ดใ้หค้วาม
ช่วย เหลอืแก่นะบแีละรอ่ซลู ตลอดจนบรรดามติรสหายทรงคุณธรรมของพระองคม์าก่อนแลว้ 

 ُهمَنا أَْنزِلْ  الل رَ  َعاِجال َنْصَركَ  َعَليـْ َآِجلٍ  َغيـْ  
โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงประทานความช่วยเหลอืของพระองคใ์หแ้ก่พวกเราอย่างรวดเรว็โดยไมช่กัชา้ 

 

 ُهممَ  َأوْ  َكَتبَ  َمنْ  اللْينِ  َهَذا ُنْصَرةِ  ِيفْ  َبَذلَ  َأوْ  َتَكل َوبـََلِدهِ  َوَوَلِدهِ  َوَماِلهِ  َأْهِلهِ  ِيفْ  فَاْنُصْرهُ  ِبَكِلَمةٍ  الد 
โออ้ลัลอฮฺ !  ผูใ้ดที&บนัทกึหรอืกล่าวคาํพดูหรอืเสยีสละในการส่งเสรมิใหแ้ก่ศาสนาของพระองค ์แมเ้พยีง
กล่าวคาํพดูเดยีว  ขอพระองคท์รงช่วยเหลอืสนบัสนุนเขาในครอบครวัของเขา และทรพัยส์นิของเขา 
และลกูหลานของเขา และประเทศของเขา 

 

 ُهممَ  َأوْ  َكَتبَ  َمنْ  اللْينِ  َعَداَوةِ  ِيفْ  َبَذلَ  َأوْ  َتَكل َداِبَرهُ  عْ فَاْقطَ  ِبَشْيءٍ  الد ،  

َرةً  َواْجَعْلهُ  أَرَْكانَهُ  َوُشل  ِلَسانَهُ  َوَأْخِرسْ    لِْلُمْعَتِربِْين ِعبـْ
โออ้ลัลอฮฺ !  ผูใ้ดที&บนัทกึหรอืกล่าวคาํพดูใดๆ หรอืพยายามในการเป็นศตัรกูบัศาสนาของพระองค ์ ขอ
พระองคท์รงกําจดัหรอืถอนรากถอนโคนเขาเสยี  และทรงทาํใหเ้ขาเป็นใบแ้ละทรงทําใหเ้ขาเป็นอมัพาต
ไร ้ความสามารถ  และทรงทาํใหเ้ขาเป็นอุทธาหรณ์แก่บรรดาผูท้ี&ราํลกึถงึอุทธาหรณ์ 
 

 

 ُهمِذْينَ  اْلَكَفَرةَ  اْلَعنِ  اللبـُْونَ  ال َأْولَِياَءكَ  َوُحيَارِبـُْونَ  ُرُسَلكَ  ُيَكذ 
โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงสาปแช่งบรรดาผูป้ฏเิสธศรทัธา  ซึ&งปฏเิสธไมเ่ชื&อฟงับรรดารอ่ซลูของ
พระองค ์ และต่อตา้นบรรดามติรสหายผูท้รงคุณธรรมของพระองค ์

 

 ُهمَرةً  َواْجَعْلُهمْ  ، ُمْقَتِدرٍ  َعزِْيزٍ  َأْخذَ  ُخْذُهمْ  الل  يـَْعَتِربْ  ِلَمنْ  ِعبـْ
โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงลงโทษพวกเขา  ซึ&งการลงโทษแห่งผูท้รงอํานาจ ผูท้รงอานุภาพ และทาํให้
พวกเขาเป็นบทเรยีนแก่ผูท้ี&พนิิจพจิารณา (เพื&อเป็นบทเรยีน) 
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 ُهمَحابِ  َوُجمْرِيَ  الِكَتابِ  ُمْنزِلَ  اللَعَلْيِهمْ  واْنُصْرنَا ِإْهزِْمُهمْ  اَألْحزَابِ  َوَهازِمَ  الس 
โออ้ลัลอฮฺ ! พระผูท้รงประทานคมัภรี ์และผูท้รงใหเ้มฆหมอกเคลื&อนไปในทอ้งฟ้า พระผูท้รงทาํใหพ้วก
พนัธมติรไดร้บัความปราชยั ขอพระองคท์รงทําใหพ้วกมนัพ่ายแพ ้ และทรงทําใหพ้วกเราไดร้บัชยัชนะ
เหนือพวกมนั 

 

 ُهماْنُصرْ  الل ُهمْ .  َمَكانٍ  ُكل  ِيفْ  َأْولَِياَءكَ   الثاِبتِ  بِالَقْولِ  َوثـَبتـْ نـَْيا اْحلََياةِ  ِيفْ   اآلِخَرة َوِيفْ  الد  
โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงช่วยเหลอืสนบัสนุนบรรดามติรสหายผูท้รงคุณธรรมของพระองคใ์นทุก
สถานที& และทรงใหพ้วกเขาหนกัแน่นดว้ยคาํกล่าวที&ม ั &นคงในการมชีวีติอยูท่ ั 9งในโลกนี9และในปรโลก 
 

************** 


