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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ'งเสมอ 

กุนูต อัน-นะวาซิล (ดุอาอ์ยามเกิดวิกฤต) 

 
กุนูต นาซิละฮฺ หรือ กุนูตุนนะวาซิล (กุนูตวิกฤต) คือ กุนูตใน
สถานการณ์ที3เกิดปัญหากบัประชาชาตอิิสลาม เมื3อพี3น้องมสุลิม
เดือดร้อน ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั บญัญัติให้อิมา
มรณรงค์ขอดอุาอฺในการละหมาดทุกวกัตู(ถ้าทําได้) หรือเลือก
บางวกัตก็ูได้ โดยการกนุตูก่อนหรือหลงัรุกวัอฺในร็อกอะฮฺสดุท้าย 
ขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺช่วยเหลือพี3น้องมุสลิมและลงโทษผู้ อธรรม 
บทดอุาอฺมีดงันี K 

  بسم اهللا الر$ن الرحيم
  

ِعز�  ا�
َ
 الُْمْسلِِمْ�َ  َوانُْ�ِ  اإلْسالمَ  أ

 อัลลอฮุมมะ อะอิซซัลอิสลาม วันศุริลมุสลิมีน   

โอ้อัลลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงเทิดเกียรติให้แก่อิสลาม และ
ชว่ยเหลือสนบัสนนุบรรดามสุลิมีน 
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ذِل�  ا�
َ
�ِ  أ َك َوالُْمْ�ِ ْ   ْ�َ ، َواْدَفْع َكْيَد اْلَ"ئِِدْفنَ الِ�ّ

อัลลอฮุมมะ อะซิลลัชชิรกะ วัลมุชริกีน,  
วัดฟะอฺ กัยดัลกาอิดี 

โอ้ อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงลดเกียรติและให้ตํ3าต้อยแก่การตั Kง
ภาคีและบรรดาผู้ตั Kงภาคีกบัพระองค์ และทรงกําจดัการวางแผน
ชั3วร้ายของบรรดานกัวางแผนที3ชั3วร้าย 
 

يْنِ بِِعز+  َواْرَفعْ  َِقّ واِ/ّ  تَِك َراَف2َِ ا1ْ
 วัรฟะอฺ บิอิซซะตกิะ รอยะตะยิลฮักกิ วัดดีน   

และด้วยเกียรติศักดิOของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเชิดชู
สญัลกัษณ์แหง่สจัธรรมและศาสนาของพระองค์ 

****  
 

َرادَ  َمنْ  ا�
َ
ِّْقهُ  7َْ8ٍِ  والُْمْسلِِمْ�َ  اإلْسالمَ  أ   َخ7ٍْ  لُِ=ِّ  فََوف

 อัลลอฮุมมะ มันอะรอดัลอิสลามะ วัลมุสลิมีนะ บิค็อยริน 
ฟะวัฟฟิกฮุ ลิกุลลิค็อยริน  

โอ้อัลลอฮฺ ! ผู้ ใดที3ปรารถนาความดีให้แก่อิสลามและบรรดา
มุสลิมีน ขอพระองค์ทรงประทานความสําเร็จให้แก่เขาในทุกๆ
ความดี 



 

5 

َرادَ  َوَمنْ 
َ
ِ  Eِْ  َكْيَدهُ  فَاْجَعْل  ْوءٍ وَسُ  بَِ�ٍّ  والُْمْسلِِمْ�َ  اإلْسالمَ  أ ْرِه

َ
G 

วะมันอะรอดัลอิสลามะ วัลมุสลิมีนะ บิชัรริน วะซูอิน, 
ฟัจญ์อัล กัยดะฮู ฟีนะห์ริฮี 

และผู้ ใดที3ปรารถนาความชั3วร้ายและความเสียหายแก่อิสลาม
และบรรดามุสลิมีน ขอพระองค์ทรงทําให้การวางแผนชั3วร้าย
ของเขากลบัไปสูต่วัของเขา 
 

ِ  Eِْ  تَْدن7َِْهُ  َواْجَعْل  ْهلِْكهُ  تَْدِم7ِْه
َ
ْهلَْكَت  َكَما وَأ

َ
ََبابَِرةِ  �Lُ  أ ْOالَ"فِِرْينَ  ا 

วัจญ์อัล ตัดบีเราะฮู ฟีตัดมีรีฮี วะอะฮลิฺกฮุ กะมา  
อะฮลัฺกตะ กุลลัล ญะบาบิเราะตลิ กาฟิรีน 

และ ทรงทําให้การวางแผนร้ายของเขาเป็นการทําลายเขาและ
นําความหายนะไปสูเ่ขา เสมือนกบัที3พระองค์ได้ทําลายล้างและ
ให้หายนะกับทุกๆ คนที3แสดงความโอหงัในหมู่ผู้ปฏิเสธศรัทธา
มาก่อนแล้ว 

**** 
 

ْفَن، نََ�َ  َمنْ  انُْ�ْ  ا� ْفنَ  َخَذلَ  َمنْ  َواْخُذْل  اِ/ّ  اِ/ّ

 อัลลอฮุมมันศุร มันนะเศาะร็อดดีน ,  
วัคซุล มันเคาะซะลัดดีน   
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โอ้ อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือสนบัสนนุแก่ผู้ ที3ช่วยเหลือ
สนบัสนนุศาสนาของพระองค์ และทรงปราบปรามผู้ ที3มุ่งร้ายตอ่
ศาสนาของพระองค์ 

 
َْعْل  ال ا�

َ
S  َلِْلَ"فِِرْين  َTَ  َ�َِْسبِْيًال  الُْمْؤِمن  

อัลลอฮุมมะ ลาตัจญ์อัล ลิลกาฟิรีนะ อะลัลมุอ์มินีนะ  
สะบีลา  

โอ้อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงอย่าให้พวกปฏิเสธศรัทธามีอํานาจ
เหนือบรรดาผู้ศรัทธาตอ่พระองค์  

 
ً  ُسلَْطانَاً  اْلَ"فِِرْينَ  Tََ  لِْلُمْؤِمنِْ�َ  َواْجَعْل   ُمبِيْنَا

วัจ6อัฺลลิลมุอฺมินีนะ อะลัลกาฟิรีนะ ซุลฏอนัมมุบีนา 

และทรงทําให้บรรดาผู้ศรัทธามีอํานาจเหนือพวกปฏิเสธศรัทธา 
 

 َمَ"ن Eِ  ِّLُْ  الُْمْؤِمنِْ�َ  ِمنَ  الُْمْستَْضَعِفْ�َ  انُْ�ِ  ا�

อัลลอฮุมมันศุริลมุสตัฎอะฟีนะ มินัลมุอฺมินีนะ  
ฟีกุลลิมะกาน  

โอ้อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือสนบัสนนุบรรดาผู้ศรัทธา
ที3ออ่นแอในทกุสถานที3 
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جْ  ْس  الَْمْهُمْوِمْ�َ  َهم�  ا� فَِرّ  الَْمْكُرْوبِْ�َ  َكْرَب  َونَِفّ

อัลอฮุมมะ ฟัรริจญ์ ฮัมมัล มะฮมฺูมีนะ วะนัฟฟิส กัรบัล 
มักรูบีนะ 

โอ้อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงคลี3คลายความวิตกกงัวลของบรรดา
ผู้ ที3มีความวิตกกงัวล และทรงชว่ยเหลือพวกเขาให้พ้นจากความ
เศร้าโศกเสียใจ 
 

رَْحمَ  يَا َمَ"نٍ  Eِ  ِّLُْ  الُْمْسلِِمْ�َ  مِنَ  الُْمْسَتْضَعِفْ�َ  َونَِجّ 
َ
 الر�اgِِْ�َ  أ

วะนัจญิลมุสตัฎอะฟีนะ มินัลมุสลิมีนะ ฟีกุลลิมะกาน 
ยาอัรหะมัรรอหมีิน 

และทรงช่วยเหลือบรรดามุสลิมีนผู้ อ่อนแอในทุกสถานที3ให้
ปลอดภยั โอ้พระผู้ทรงเมตตายิ3ง! 
 

ْهلِْك  ا�
َ
ْعَداءَ  أ

َ
ْفنَ  أ ُهمْ  اِ/ّ  ُفْعِجُزْونََك  ال فَإَِغّ

อัลลอฮุมมะ อะฮฺลิก อะอฺดาอัดดีนะ ฟะอินนะฮุม ลา 
ยุอฺญิซูนะกะ 

โอ้อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงทําลายล้างบรรดาศตัรูศาสนาของ
พระองค์ให้ประสบความหายนะ เพราะพวกเขาไม่มีอํานาจ
เหนือพระองค์ 
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ْهلِِك  ا�
َ
الِِمْ�َ  أ اlِْ�َ  الَظّ ْخِرِج  بِالَظّ

َ
يِْديِْهم َنْ�ِ  مِنْ  الُْمْؤِمنِ�َ  وَأ

َ
 َسالِِمْ�  أ

อัลลอฮุมมะ อะฮฺลิกิซซอลิมีนะ บิซซอลิมีนะ วะ อัคริญิล 
มุอ์มินีนะ มินบัยนิ อัยดีฮิม ซาลิมีน 

โอ้ อัลลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงทําลายล้างบรรดาผู้ อธรรมด้วย
บรรดาผู้อธรรมเอง และทรงให้บรรดาผู้ศรัทธารอดพ้นจากนํ Kามือ
ของพวกอธรรมเหลา่นั Kนด้วยความปลอดภยัเทอญ 
 

ْرَحمَ  يَا َمَ"نٍ  Eِ  ِّLُْ  الُْمَجاِهِدْفنَ  انُْ�ْ  ا�
َ
 الَرّاgِِْ�َ  أ

 อัลลอฮุมมันศุริลมุญาฮดิีนะ ฟีกุลลิมะกาน ยาอัรหะมัร
รอหมีิน  

โอ้ อัลลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือสนับสนุนบรรดาผู้
เสียสละในหนทางของอลัลอฮฺในทกุสถานที3 โอ้พระผู้ทรงเมตตา
ยิ3ง ! 
 

نِْزْل  ا�
َ
َِقّ  إِلٰـهَ  إِلٰـَهنَا َوَمَدَدكَ  نَْ�َكَ  أ  َمَ"ن Eِ  ِّLُْ  الُْمَجاِهِدْفنَ  Tََ  ا1ْ

อัลลอฮุมมะ อันซิล นัศเราะกะ วะมะดะดะกะ อิลาฮะนา 
อิลาฮัล ฮักกิ อะลัล มุญาฮิดีนะ ฟีกุลลิมะกาน 
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โอ้ อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงประทานความช่วยเหลือและกําลงั
หนุนของพระองค์ให้แก่บรรดาผู้ต่อสู้ ในหนทางของอัลลอฮฺใน
ทกุๆ สถานที3 โอ้พระเจ้าของเรา ! พระเจ้าแหง่สจัธรรม !! 

****  
 

ُهْم ُضَعَفاُء َفَقِوِّهمْ  ا�   إَِغّ
 อัลลอฮุมมะ อินนะฮุม ฎุอะฟาอุ ฟะเกาวิฮมิ  

โออัลัลอฮฺ ! พวกเขาเหล่านั Kนเป็นผู้อ่อนแอ ขอพระองค์ทรงเสริม
กําลงัให้พวกเขาแข็งแรง 
 

ْطِعْمُهمْ  وَِجَياعٌ 
َ
فَاْسِقِهمْ  َوِعَطاٌش .  فَأ  

วะ ญิยาอุน ฟะอัฏอิมฮุม, วะ อิฏอชุน ฟัสกิฮมิ 

และพวกเขากําลงัหิวโหย ขอพระองค์ทรงประทานปัจจยัให้พวก
เขาอิ3มเอม และพวกเขากําลังกระหายนํ Kา ขอพระองค์ทรง
ประทานนํ Kาให้พวกเขาดื3ม 
 

ُهمْ  َوُمْسَتْضَعُفْونَ .  ُسُهمْ فَاكْ  َوُعَراةٌ  فَانُْ�ْ  

 วะอุรอตุน ฟักสุฮุม, วะมุสตัฎอะฟูนะ ฟันศุรฮุม  
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และ พวกเขากําลังขาดแคลนเครื3 องนุ่งห่ม ขอพระองค์ทรง
ประทานเครื3องนุ่งห่มให้แก่พวกเขา และพวกเขากําลังอยู่ใน
สภาพอ่อนเพลีย ขอพระองค์ทรงประทานความช่วยเหลือแก่
พวกเขา 

****  
 

ِيْ  نَْ�َكَ  نَْستxَُِْل  إِنَّا ا� َت  اَ|ّ ْوِ~َاَءكَ  َوَرُسْولََك  نَبِيََّك  بِهِ  نََ�ْ
َ
ا1ِِْ�  وَأ  الَصّ

อัลลอฮุมมะ อินนา นัสตันซิลุ นัศเราะกัลละซี นะศ็อรตะ 
บิฮี นะบียะกะ วะเราะซูละกะ วะเอาลิยาอะกัศศอลิฮีน 

โอ้  อัลลอฮฺ !  แท้จริงพวกเราขอความเอื KอเฟืKอจากความ
ช่วยเหลือของพระองค์ ซึ3งพระองค์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่นะบี
และร่อซูล ตลอดจนบรรดาผู้ ใกล้ชิดที3ทรงคณุธรรมของพระองค์
มาก่อนแล้ว 
 

نِْزْل  ا�
َ
 آَِجلٍ  َل7َْ  َ�ِجال نَْ�َكَ  َعلَْيَنا أ

อัลลอฮุมมะ อันซิล อะลัยนา นัศเราะกะ อาญิลัน ฆ็อย
เราะ อาญิล 
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โอ้อัลลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงประทานความช่วยเหลือของ
พระองค์ให้แก่พวกเราอยา่งรวดเร็วโดยไมช่กัช้า 
 

ِْفنَ  الَْكَفَرةَ  الَْعنِ  ا� بُْونَ  اَ|ّ ْوِ~َاَءكَ  َوُ�َاِرُبْونَ  ُرُسلََك  يَُكِذّ
َ
  أ

อัลลอฮุมมัลอะนิลกะฟะเราะตัลละซีนะ ยุกัซซิบูนะ รุสุละ
กะ วะยุฮาริบูนะ เอาลิยาอะกะ 

โอ้ อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงสาปแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ซึ3ง
ปฏิเสธไม่เชื3อฟังบรรดาร่อซูลของพระองค์ และคอยต่อต้าน
เหลา่ผู้ใกล้ชิดที3ทรงคณุธรรมของพระองค์ 
 

ْخذَ  ا� ُخْذُهمْ 
َ
ةً  وَاْجَعْلُهمْ  ، ُمْقَتِدرٍ  َعِزْيزِ  أ َ�  َفْعَتِ�ْ  لَِمنْ  ِعْ

อัลลอฮุมมะ คุซฮุม อัคซะ อะซีซิน มุกตะดิริน, วัจญ์อัลฮุม 
อิบเราะตัน ลิมัน ยะอฺตะบิร 

โอ้ อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงลงโทษพวกเขา ซึ3งการลงโทษแห่งผู้
ทรงอํานาจผู้ทรงอานภุาพ และทําให้พวกเขาเป็นบทเรียนแก่ผู้ ที3
พินิจพิจารณา (เพื3อเป็นบทเรียน) 

 

َحاِب  َوُ�ْرِيَ  الِْكتَاِب  ا� ُمxِْلَ  ْحَزاِب  َوَهازِمَ  الَسّ
َ
نَا ْهِزْمُهمْ ا ،األ  وانُْ�ْ

  َعلَْيِهمْ 
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อัลลอฮุมมะ มุนซิลัลกิตาบิ วะมุจญ์ริยัสสะฮาบิ วะฮา
ซิมัลอะห์ซาบิ อิฮซิฺมฮุม วันศุรนา อะลัยฮมิ 

โอ้ อัลลอฮฺ ! พระผู้ทรงประทานคมัภีร์ และผู้ทรงให้เมฆหมอก
เคลื3อนไปในท้องฟ้า พระผู้ทรงทําให้พวกพนัธมิตรได้รับความ
ปราชยั ขอพระองค์ทรงทําให้พวกมนัพา่ยแพ้ และทรงทําให้พวก
เราได้รับชยัชนะเหนือพวกมนั 
 

ْوِ~َاَءكَ  انُْ�ْ  ا�
َ
ََياةِ  Eِْ  ا�َّابِِت  بِاْلَقْولِ  َوثَبِّْتُهمْ .  َمَ"نٍ  Eِ  ِّLُْ  أ ْغَيا ا1ْ  َوِ�ْ  اُ/ّ

 اآلِخَرة

อัลลอฮุมมันศุร เอาลิยาอะกะ ฟีกุลลิมะกาน, วะษับบิตฮุม 
บิลเกาลิษษาบิต ิฟิลหะยาตดิดุนยา วะฟิลอาคิเราะฮฺ 

โอ้ อลัลอฮฺ ! ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือสนบัสนนุบรรดาผู้ ใกล้ชิด
ผู้ทรงคุณธรรมของพระองค์ในทุกสถานที3 และทรงให้พวกเขา
หนกัแน่นด้วยคํากล่าวที3มั3นคงในการมีชีวิตอยู่ทั Kงในโลกนี K และ
ในปรโลก 

****  
ที3มา 
http://islaminthailand.org/dp6/node/276 


