
www.islaminthailand.org 1 

ดุอาอฺกุหนูตนะวาซิล (ฉบับย่อ*) 

 
อาจารยอ์ะหมดั สมะด ี(รอ่หมิะฮุลลอฮฺ) 

คดัเลอืกโดย เชครฎิอ อะหมดั สมะด ี
  

“กุนูตุนนะวาซลิ” (กุนูตวกิฤต) คอื กุนูตในสถานการณ์ที*เกดิปญัหากบัประชาชาตอิสิลาม เมื*อพี*น้องมสุลมิ
เดอืดรอ้น ท่านนบ ีศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั บญัญตัใิหอ้มิามรณรงคข์อดุอาอฺในการละหมาดทุกวกัตู(ถา้
ทาํได)้ หรอืเลอืกบางวกัตกูไ็ด ้ โดยการกุนูตก่อนหรอืหลงัรกุวัอฺในรอ็กอะฮฺสุดทา้ย ขอดุอาอฺใหอ้ลัลอฮฺ
ช่วยเหลอืพี*น้องมสุลมิและลงโทษผูอ้ธรรม บทดุอาอฺมดีงันี: 

 

الرحيم الرمحن اهللا بسم  

 ُهمالل  ُمْسِلِمْنيَ الْ  َواْنُصرِ  مَ اإلْسال أَِعز .  

----- อลัลอฮุมมะ อะอซิซลัอสิลาม วนัศุรลิมุสลมินี ----- 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงเทดิเกยีรตใิหแ้ก่อสิลาม และช่วยเหลอืสนบัสนุนบรรดามสุลมินี 

 ُهمالل  ْركَ  أَِذلَكاِئِدْينَ الْ  َكْيدَ  َواْدَفعْ  ، ُمْشرِِكْنيَ َوالْ  الش .  

----- อลัลอฮุมมะ อะซลิลชัชริกะ วลัมุชรกินี, วดัฟะอฺกยัดลักาอดินี ----- 

โออ้ลัลอฮฺ ขอพระองคท์รงลดเกยีรตแิละความตํ*าตอ้ยแก่การตั :งภาคแีละบรรดาผูต้ ั :งภาคกีบัพระองค ์ และ
ทรงกําจดัการวางแผนชั *วรา้ยของบรรดานกัวางแผนที*ชั *วรา้ย  

  والدْين ق حَ ـالْ  رَايـََيتِ  ِبِعزِتكَ  َواْرَفعْ 
----- วรัฟะอฺ บอิซิซะตกิะ รอยะตะยลิฮกัก ิวดัดนี ----- 

และดว้ยเกยีรตศิกัดิ Aของพระองค ์ขอพระองคท์รงเชดิชสูญัลกัษณ์แห่งสจัธรรมและศาสนาของพระองค ์

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

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

----- อลัลอฮุมมะ มนัอะรอดลัอสิลามะ วลัมุสลมินีะ บคิอ็ยรนิ ฟะวฟัฟิกฮ ุลกุิลลคิอ็ยรนิ ----- 

โออ้ลัลอฮฺ ! ผูใ้ดที*ปรารถนาความดใีหแ้ก่อสิลามและบรรดามสุลมินี   
ขอพระองคท์รงประทานความสาํเรจ็ใหแ้ก่เขาในทุกๆความด ี 

 َحنْرِهِ  ِيفْ  َكْيَدهُ  فَاْجَعلْ   َوُسْوءٍ  ِبَشر  ُمْسِلِمْنيَ والْ  اإلْسالمَ  أَرَادَ  َوَمنْ 

----- วะมนัอะรอดลัอสิลามะ วลัมุสลมินีะ บชิรัรนิ วะซอูนิ, ฟจัDฺอลั กยัดะฮ ูฟีนะหฺรฮิ ี----- 

และผูใ้ดที*ปรารถนาความชั *วรา้ยและความเสยีหายแก่อสิลามและบรรดามสุลมินี  
ขอพระองคท์รงทาํใหก้ารวางแผนชั *วรา้ยของเขากลบัไปสู่ตวัของเขา 
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َرهُ  َواْجَعلْ  َرهُ  ِيفْ  َتْدبِيـْ  الَكاِفرِْينَ  َجَباِبَرةٍ ْـ ال ُكل  أَْهَلْكتَ  َكَما َوَأْهِلْكهُ  َتْدِميـْ

----- วจัDฺอลั ตดับเีราะฮ ูฟีตดัมเีราะฮ ูวะอะฮฺลกิฮุ กะมา อะฮฺลกัตะ กุลลลัญะบาบเิราะตลิกาฟิรนี ----- 

และทรงทําใหก้ารวางแผนรา้ยของเขาเป็นการทาํลายเขาและนําความหายนะไปสู่เขา เสมอืนกบัที*พระองค์
ไดท้าํลายลา้งและความหายนะกบัทุกๆคนที*แสดงความโอหงัในหมูผู่ป้ฏเิสธศรทัธามาก่อนแลว้ 

*********** 

 

 ُهمْينَ  َنَصرَ  َمنْ  اْنُصرْ  الل ْينَ  َخَذلَ  َمنْ  اْخُذلْ وَ  ، الد الد  

----- อลัลอฮุมมนัศุร มนันะเศาะรอ็ดดนี , วคัซุล มนัเคาะซะลดัดนี ----- 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงช่วยเหลอืสนบัสนุนแก่ผูท้ี*ช่วยเหลอืสนบัสนุนศาสนาของพระองค ์และทรง
ปราบปรามผูท้ี*มุง่รา้ยต่อศาสนาของพระองค ์

 ُهمَسِبْيال ُمْؤِمِنْنيَ الْ  َعَلى لِْلَكاِفرِْينَ  َجتَْعلْ  ال الل ، 

----- อลัลอฮุมมะ ลาตจัDฺอลั ลลิกาฟิรนีะ อะลลัมุอฺมนีินะ สะบลีา ----- 

และทรงทําใหบ้รรดาผูศ้รทัธามอีํานาจเหนือพวกปฏเิสธศรทัธา 

َناً  ُسْلطَانَاً  َكاِفرِْينَ الْ  َعَلى لِْلُمْؤِمِنْنيَ  َواْجَعلْ   ُمِبيـْ

----- วจัDฺอลัลลิมุอฺมนีินะ อะลลักาฟิรนีะ ซุลฏอนมัมุบนีา ----- 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงอยา่ใหพ้วกปฏเิสธศรทัธามอีํานาจเหนือบรรดาผูศ้รทัธาต่อพระองค ์

 ُهمِيفْ  ُمْؤِمِنْنيَ الْ  ِمنَ  ُمْسَتْضَعِفْنيَ الْ  اْنُصرِ  الل  َمَكان ُكل  

----- อลัลอฮุมมนัศุรลิมุสตฎัอะฟีนะ มนิลัมุอฺมนีินะ ฟีกุลลมิะกาน ----- 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงช่วยเหลอืสนบัสนุนบรรดาผูศ้รทัธาที*อ่อนแอในทุกสถานที* 

 ُهمجْ  اللهَ  فـَر سْ  َمْهُمْوِمْنيَ الْ  مَمْكُرْوِبْنيَ الْ  َكْربَ  َونـَف 

----- อลัลอฮุมมะ ฟรัรจิDฺฮมัมลัมะฮฺมมูนีะ วะนฟัฟิส กรับลัมกัรบูนีะ ----- 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงคลี*คลายความวติกกงัวลของบรรดาผูท้ี*มคีวามวติกกงัวล และทรงช่วยเหลอื
พวกเขาใหพ้น้จากความเศรา้โศกเสยีใจ  

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

----- วะนจัญลิมุสตฎัอะฟีนะ มนิลัมุสลมินีะ ฟีกุลลมิะกาน ยาอรัหะมรัรอหมินี ----- 

และทรงช่วยเหลอืบรรดามสุลมินีผูอ่้อนแอในทุกสถานที* 
ใหพ้น้จากความวติกกงัวลและความเศรา้โศกเสยีใจ โอพ้ระผูท้รงเมตตายิ*ง! 
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 ُهمْينَ ال أَْعَداءَ  َأْهِلكْ  الل ُهمْ  دَنكَ وْ يـُْعِجزُ  ال َفِإنـ 

----- อลัลอฮุมมะ อะฮฺลกิ อะอฺดาอดัดนีะ ฟะอนินะฮุม ลายุอฺญซินูะกะ ----- 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงทาํลายลา้งบรรดาศตัรศูาสนาของพระองคใ์หป้ระสบความหายนะ เพราะพวก 
เขาจะไม่มอีํานาจเหนือพระองค ์

 لُهمَأْهِلكِ  ال  اِلمْنيَ  اِلِمْنيَ الظَساِلِمْني  أَْيِدْيِهم بـَْنيِ  ِمنْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َوَأْخرِجِ  بِالظ 

----- อลัลอฮุมมะ อะฮฺลกิซิซอลมินีะ บซิซอลมินีะ วะอคัรญิลิมุอฺมนีินะ มนิบยันิ อยัดฮีมิ ซาลมินี ----- 

โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงทาํลายลา้งบรรดาผูอ้ธรรมดว้ยบรรดาผูอ้ธรรมเอง  และทรงใหบ้รรดาผูศ้รทัธา
รอดพน้จากนํ:ามอืของพวกอธรรมเหล่านั :นดว้ยความปลอดภยัเทอญ 

 ُهمْيَشانَ  َوِيفْ  ِفَلْسِطْنيَ  َوِيفْ  أَفـَْغاِنْسَتانَ  ِيفْ  ُمَجاِهِدْينَ الْ  اْنُصرْ  اللالش  
رَ  َوالفِلبـْنيَ    الراِمحِْنيَ  أَْرَحمَ  يَا َمَكانٍ  ُكل  َوِيفْ  وَِكْشِميـْ

----- อลัลอฮุมมนัศุรลิมุญาฮดินีะ ฟีอฟัฆอนิสตาน วะฟีฟิลสิฏนี วะฟิชชชีาน วลัฟิลบิบนี วะคชิมรี วะฟีกุลลมิะกาน  
ยาอรัหะมรัรอหมินี ----- 

โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงช่วยเหลอืสนบัสนุนบรรดาผูเ้สยีสละในหนทางของอลัลอฮฺในอฟักานิสถาน ใน
ปาเลสไตน์  ในเชชเนีย ในฟิลปิปินส ์ในแคชเมยีร ์และในทุกสถานที* โอพ้ระผูท้รงเมตตายิ*ง ! 

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

----- อลัลอฮุมมะ อนัซริ นศัเราะกะ วะมะดะดะกะ อลิาฮะนา อลิาฮลัฮกัก ิอะลลัมุญาฮดินีะ ฟีกุลลมิะกาน ----- 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงประทานความช่วยเหลอืและกําลงัหนุนของพระองคใ์หแ้ก่บรรดาผูต่้อสูใ้น
หนทางของอลัลอฮฺในทุกๆสถานที*  โอพ้ระเจา้ของเรา !  พระเจา้แห่งสจัธรรม ! ! 

 

********* 

 ُهمالل  ِهمْ  ُضَعَفاءُ  ُهمْ ِإنـفـََقو  . 
----- อลัลอฮุมมะ อนินะฮุม ฎุอะฟาอุ ฟะเกาวฮิมิ ----- 

โออัลัลอฮฺ ! พวกเขาเหล่านั :นเป็นผูอ่้อนแอ ขอพระองคท์รงเสรมิกําลงัใหพ้วกเขาแขง็แรง  

 فَاْسِقِهمْ  َوِعطَاشٌ .  َفَأْطِعْمُهمْ  َوِجَياعٌ 
----- วะญยิาอุน ฟะอฏัอมิฮมุ, วะอฏิอชุน ฟสักฮิมิ ----- 

และพวกเขากําลงัหวิโหย ขอพระองคท์รงประทานปจัจยัใหพ้วกเขาอิ*มเอบิ  
และพวกเขากําลงักระหายนํ:า ขอพระองคท์รงประทานนํ:าใหพ้วกเขาดื*ม 

 فَاْنُصْرُهمْ  َوُمْسَتْضَعُفْونَ .  ُسُهمْ فَاكْ  َوُعرَاةٌ  
----- วะอุรอตุน ฟกัสฮุมุ, วะมุสตฎัอะฟูนะ ฟนัศุรฮมุ ----- 

และพวกเขากําลงัขาดแคลนเครื*องนุ่งห่ม ขอพระองคท์รงประทานเครื*องนุ่งห่มใหแ้ก่พวกเขา  
และพวกเขากําลงัอยูใ่นสภาพอ่อนเพลยี ขอพระองคท์รงประทานความช่วยเหลอืแก่พวกเขา 
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 ُهما اللِذيْ  َنْصَركَ  َنْستَـْنزِلُ  ِإنكَ  ِبهِ  َنَصْرتَ  الاِحلِْني  َوَأْولَِياَءكَ  ْوَلكَ َوَرسُ  نَِبيالص 

--- อลัลอฮุมมะ อนินา นสัตนัซลุิ นศัเราะกลัละซ ีนะศอ็รตะ บฮิ ีนะบยีะกะ วะเราะซลูะกะ วะเอาลยิาอะกศัศอลฮินี --- 

โออ้ลัลอฮฺ ! แทจ้รงิพวกเราขอความเอื:อเฟื:อจากความช่วยเหลอืของพระองค ์ ซึ*งพระองคไ์ดใ้หค้วาม
ช่วยเหลอืแก่นะบแีละรอ่ซลู ตลอดจนบรรดามติรสหายทรงคุณธรรมของพระองคม์าก่อนแลว้ 

 ُهمَنا أَْنزِلْ  الل رَ  َعاِجال َنْصَركَ  َعَليـْ  ِجلٍ آ َغيـْ

----- อลัลอฮุมมะ อนัซลิ อะลยันา นศัเราะกะ อาญลินั ฆอ็ยเราะ อาญลิ ----- 

โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงประทานความช่วยเหลอืของพระองคใ์หแ้ก่พวกเราอย่างรวดเรว็โดยไมช่กัชา้ 

 ُهمِذْينَ  اْلَكَفَرةَ  اْلَعنِ  اللبـُْونَ  ال َأْولَِياَءكَ  َوُحيَارِبـُْونَ  ُرُسَلكَ  ُيَكذ 

----- อลัลอฮุมมลัอะนิลกะฟะเราะตลัละซนีะ ยุกซัซบินูะ รุสลุะกะ วะยุฮารบินูะ เอาลยิาอะกะ ----- 

โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงสาปแช่งบรรดาผูป้ฏเิสธศรทัธา ซึ*งปฏเิสธไมเ่ชื*อฟงั 
บรรดารอ่ซลูของพระองค ์ และต่อตา้นบรรดามติรสหายผูท้รงคุณธรรมของพระองค ์

 ُهمَرةً  َواْجَعْلُهمْ  ، ُمْقَتِدرٍ  َعزِْيزٍ  َأْخذَ  ُخْذُهمْ  الل  يـَْعَتِربْ  ِلَمنْ  ِعبـْ

----- อลัลอฮุมมะ คุซฮมุ อคัซะ อะซซีนิ มุกตะดรินิ, วจัDฺอลัฮมุ อบิเราะตนั ลมิยัยะอฺตะบริ ----- 

โออ้ลัลอฮฺ ! ขอพระองคท์รงลงโทษพวกเขา  ซึ*งการลงโทษแห่งผูท้รงอํานาจผูท้รงอานุภาพ  
และทาํใหพ้วกเขาเป็นบทเรยีนแก่ผูท้ี*พนิิจพจิารณา (เพื*อเป็นบทเรยีน) 

 ُهمَحابِ  َوُجمْرِيَ  ِكَتابِ الْ  ُمْنزِلَ  اللَعَلْيِهمْ  واْنُصْرنَا ِإْهزِْمُهمْ  اَألْحزَابِ  َوَهازِمَ  الس  
----- อลัลอฮุมมะ มุนซลิลักติาบ ิวะมจุDฺรยิสัสะฮาบ ิวะฮาซมิลัอะหฺซาบ ิอฮฺิซมิฮมุ วนัศุรนา อะลยัฮมิ ----- 

โออ้ลัลอฮฺ ! พระผูท้รงประทานคมัภรี ์และผูท้รงใหเ้มฆหมอกเคลื*อนไปในทอ้งฟ้า  
พระผูท้รงทําใหพ้วกพนัธมติรไดร้บัความปราชยั ขอพระองคท์รงทาํใหพ้วกมนัพ่ายแพ ้  
และทรงทําใหพ้วกเราไดร้บัชยัชนะเหนือพวกมนั 

 ُهمِيفْ  َأْولَِياَءكَ  اْنُصرْ  الل  ُهمْ .  َمَكانٍ  ُكل نـَْيا اْحلََياةِ  ِيفْ  الثاِبتِ  َقْولِ بِالْ  َوثـَبتـْ اآلِخَرة َوِيفْ  الد 

--- อลัลอฮุมมนัศุร เอาลยิาอะกะ ฟีกุลลมิะกาน, วะษบับติฮุม บลิเกาลษิษาบติ ิฟิลหะยาตดิดุนยา วะฟิลอาคเิราะฮฺ -- 

โออ้ลัลอฮฺ !  ขอพระองคท์รงช่วยเหลอืสนบัสนุนบรรดามติรสหายผูท้รงคุณธรรมของพระองคใ์นทุกสถานที* 
และทรงใหพ้วกเขาหนกัแน่นดว้ยคาํกล่าวที*ม ั *นคงในการมชีวีติอยูท่ ั :งในโลกนี:และในปรโลก 

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

 

 


