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เซาะฮีฟะฮซฺจัญาดียะฮบฺทท่ี 7
ดอุาอใ์นขณะประสพความวิตก 

ความทุกขแ์ละควาเศร้าโศก

เป็นดุอาอ์ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้

ปลอดภยัจากผู้ปกครอง (ที่อธรรม), ภยั

พบิตั,ิ ศตัร,ู ความหวาดกลวั, ความยากจน, 

และความอดัอัน้ตนัใจทัง้หลาย ดงันัน้ เมือ่ใด

กต็าม ทีม่คีวามหวาดกลวัอนัตรายจากสิง่ที่

กล่าวมาน้ีจงอ่านดุอาอฺ ดงัต่อไปน้ี

اَي َمنۡ تُـَحلُّ ِبهِ ُعـَقدُ الَۡمَاكِرِه، 
ยามนัตุฮลัลุบฮิอุีเกาะดุลมะการฮฺิ 

โอ ้ผูซ้ึง่เงื่อนปม ของความชัว่รา้ยน่ารงัเกยีจ 
แกไ้ขไดด้ว้ยพระองค,์ 

َدآئِِد،  وَ اَي َمنۡ يُـۡفثَـأُ ِبهِ َحدُّ الشَّ
วะยามยัยุฟซะอุบฮิฮีดัดุชชะดาอดิ 
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โอ ้ผูซ้ึง่ความยากลําบากทีรุ่นแรง ทะลายลง
ไดด้ว้ยพระองค,์ โอ ้ผูซ้ึง่ทรงถูกวงิวอนขอ 

وَ اَي َمنۡ يُـلۡـتَـَمُس ِمنۡهُ الَۡمۡخـَرُج 
َىل َرۡوحِ الَۡفـَرجِ، 

ِٕ
ا

วะยามยัยุลตะมะซุมนิฮุลมคัเราะญุ
อลิาเราฮลิฟะรอ็จญ 

ใหห้ลุดพน้จากความทุกขโ์ศก ไปสู่
ความรื่นรมยอ์นัน่ายนิด,ี 

َعاُب،  َّۡت ِلُقۡدَرِتَك الّصِ َذل
ซลัลตัลกุิดเราะตกิซัซอิาบ 

َبۡت ِبلُۡطِفَك اۡالَٔۡسَبـاُب،  وَ تََسبَـّ
วะตะซบับะบตับลิุฏฟิกลัอซับาบ

ภารกจิทีห่นักหน่วงต่างกง็่ายดาย 
ดว้ยพระเดชานุภาพของพระองค,์ 
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وَ َجَرى ِبـُقۡدَرِتَك الَۡقَضآُء، 
วะญะรอบกุิดเราะตกิลัเกาะฎออฺ 

กําหนดการทัง้หลายดําเนินไปได ้
ดว้ยพลานุภาพของพระองค,์ 

َراَدِتَك اۡالَٔۡشيَـآُء، 
ِٕ
وَ َمَضۡت عََىل ا

วะมะฎอ็ตอะลาอริอดะตกิลัอชัยาอฺ 

ِتَك ُدونَ قَۡوكِلَ ُمۡؤتَِمـَرٌة،  فَهِـىَ ِبَمِشيَـّ
ฟะฮยิะบมิะชยีะตกิะดูนะเกาลกิะมุอฺตะมเิราะฮฺ 

ดงันัน้ ทุกสิง่ทีพ่ระองคท์รงพระประสงค ์
ต่างน้อมปฏบิตัติาม โดยทีม่ติอ้ง
ตรสัเป็นพระบญัชาออกมา, 

และทุกสรรพสิง่ลว้นสาํเรจ็ลุล่วงไป
ตามเจตนารมณ์ของพระองค,์ 

สื่อทุกประการถูกจดัเตรยีมไวพ้รอ้มสรรพ 
ดว้ยความเมตตาการุณยข์องพระองค,์



4

 َراَدِتَك ُدونَ نَـهۡـِيَك ُمنۡـَزِجَرٌة، 
ِٕ
وَ ِبـا

วะบอิริอดะตกิะดูนะนะฮฺยกิะมุนซะญเิราะฮฺ 

اِت،  أَنَۡت الَۡمۡدُعوُّ ِللُۡمهِمَّ
อนัตลัมดัอูวุลลิมุฮมิมาต 

พระองคน์ัน้ทรงเป็นผูถู้กเรยีกรอ้ง 
เพื่อขจดัความเศรา้หมอง, 

اِت،  وَ أَنَۡت الَۡمۡفـَزعُ ِىف الُۡمِلـمَّ
วะอนัตลัมฟัซะอุฟิลมุลมิมาต 

الَّ َما َدفَۡعَت، 
ِٕ
َال يَـۡنَدِفعُ ِمنۡـهَا ا

และพระองคน์ัน้คอืผูท้รงใหก้ารช่วยเหลอื 
ในความทุกขย์ากทัง้ปวง, 

และทุกสิง่ทีพ่ระองคท์รงมเีจตนารมณ์ จงึเชื่อ
ฟงัโดยทีม่ติอ้งหา้มปรามสาํทบั, 

ลายนัดะฟิอุมนิฮาอลิลามาดะฟะอฺตฺ 
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الَّ َما َكَشۡفَت، 
ِٕ
وَ َال يَـۡنَكِشُف ِمنۡـهَا ا

วะลายนักะชฟุิมนิฮาอลิลามากะชฟัตฺ 

และไม่มสีิง่ใดจากความทุกขย์ากทีจ่ะถูกปดั
เป่า นอกจากสิง่ทีพ่ระองคท์รงปดัเป่า 

 ، ََّدِىن ِثـۡقهُلُ وَ قَدۡ نَـَزلَ ِىب اَي َرّبِ َما قَدۡ تاََكٔ
วะกอ็ดนะซะละบยีารอ็บบมิากอ็ด

ตะกะอฺอะดะนีซกิลุฮฺ 

 ، هُلُ وَ أَ لَمَّ ِىب َما قَدۡ بَـهََظِىن َمحۡ
วะอะลมัมะบมีากอ็ดบะฮะเซาะนีฮมัลุฮฺ 

โอ ้พระผูอ้ภบิาล ความทุกขย์ากไดม้าประสบ
กบัขา้ฯ ซึง่ความหนักหน่วงของมนั ทําให้

ขา้ฯ ตกอยู่ในความลําบาก,

ไม่มสีิง่ใดจากความทุกขย์ากนัน้ทีจ่ะถูกขจดั
ออกไป นอกจากสิง่ทีพ่ระองคท์รงขจดั, 
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และความยากลําบากทีเ่กดิขึน้กบัขา้ฯ ทําให้
ขา้ฯ ตอ้งแบกรบัมนัไวด้ว้ยความทุกขท์รมาน,

 ، وَ ِبُقۡدَرِتَك أَۡوَرۡدتَهُ عََىلَّ
วะบกุิดเราะตกิะเอารอ็ดตะฮูอะลยัยฺ 

 และแน่นอนว่า ดว้ยพระเดชานุภาพของ
พระองค ์ทีส่ ิง่เหล่านัน้ไดเ้กดิขึน้กบัขา้ฯ, 

 ، َىلَّ ِٕ
ـهَۡتهُ ا وَ ِبُسلَۡطاِنَك َوجَّ

วะบซุิลฏอบกิะวจัญะฮฺตะฮูอลิยัยฺ 

فََال ُمۡصِدرَ ِلَما أَۡوَرۡدَت، 
ฟะลามุซดเิราะลมิาเอารอ็ดตฺ 

และดว้ยอํานาจการปกครองของพระองค ์
ทีท่ําใหส้ิง่เหล่านัน้มาเผชญิกบัขา้ฯ, 

ดงันัน้ สิง่ทีม่าจากพระองค ์ไม่มผีูใ้ด
ทีส่ามารถจะนํามนัออกไปได,้ 
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ـهَۡت،  وَ َال َصاِرَف ِلـَما َوجَّ
วะลาซอรฟิะลมิาวจัญะฮฺตฺ 

และสิง่ทีพ่ระองคท์รงกําหนดใหต้อ้งเผชญิ
หน้ากบัผูใ้ด กไ็ม่มใีครสามารถทีจ่ะขจดั

ออกไปได,้ 

وَ َال فَاِتَح ِلَما أَۡغلَـۡقَت، 
วะลาฟาตฮิะลมิาอฆัลกัตฺ 

وَ َال ُمۡغِلـَق ِلـَما فَتَۡحَت، 
วะลามุฆลเิกาะลมิาฟะตะฮฺตฺ

สิง่ทีพ่ระองคท์รงเปิดไว ้ไม่มใีคร
ทีจ่ะสามารถปิดได,้ 

สิง่ทีพ่ระองคท์รงปิดไว ้ไม่มใีครทีจ่ะสามารถ
เปิดออกได,้ 

َت،  ۡ َ ِلَما َعرسَّ وَ َال ُميَّرسِ



8

วะลามุยซัซเิราะลมิาอซัซรัตฺ 

สิง่ทีพ่ระองคท์รงทําใหย้ากลําบาก ไม่มใีคร
ทีจ่ะสามารถทําใหง้่ายดายได,้ 

وَ َال اَنِرصَ ِلَمنۡ َخَذلَۡت، 
วะลานาซเิราะลมินัเคาะซลัตฺ 

 ، فََصلِّ عََىل ُمَحمَّدٍ وَ ٰاهِلِ
ฟะซอ็ลลอิะลามุฮมัมะดวิวะอาลฮฺิ 

ดงันัน้ โปรดประสาทพรแด่มุฮมัมดั
และวงศว์านของท่าน, 

และผูใ้ดทีพ่ระองคท์รงทอดทิง้ใหอ้ปัยศ 
กไ็ม่มใีครทีจ่ะเป็นผูช้่วยเหลอืเขา, 

 ، وَ افۡتَۡح ِىل اَي َرّبِ اَبَب الَۡفـَرجِ ِبَطۡوكِلَ
วฟัตะฮฺลยีารอ็บบบิาบลัฟะเราะญบิเิฏาลกิ 

โปรดเปิดประตูแห่งการคลีค่ลายใหแ้ก่ขา้ฯ 
ดว้ยความเมตตาของพระองค,์ โอ ้พระ
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 ، وَ اۡكِرسۡ َعّىنِ ُسلَۡطانَ الۡهَمِّ ِبـَحۡوكِلَ
วกัซริอนันีซุลฏอนัลฮมัมบิเิฮาลกิ 

وَ أَِنلِۡىن ُحۡسنَ النََّظرِ ِفۡيَما َشَكۡوُت، 
วะอะนิลนีฮุซนันนะเซาะรฟีิมาชะเกาตฺ 

และขอใหข้า้ฯ เหน็เป็นสิง่ทีด่ ี(สิง่ทีเ่กดิขึน้
กบัขา้ฯ) ในสิง่ทีข่า้ฯ ไดร้อ้งทุกขน์ัน้, 

ِ ِفـۡيَماَسأَلُۡت،  ۡنع وَ أَِذۡقِىن َحَالَوةَ الصُّ
วะอะซกินีฮะลาวะตซัซุนอฟีิมาซะอลัตฺ 

نَۡك َرۡمحَةً وَ فََرًجا َهِنـيئًا،  وَ َهۡب ِىل ِمنۡ دَلُ

โปรดใหข้า้ฯ ไดล้ิม้รสชาตอินัหวานชื่นของ
การกระทําดว้ยดขีองพระองค ์ในสิง่ทีข่า้ฯ 

ไดว้อนขอ, 

ผูอ้ภบิาล, โปรดสลายความเศรา้โศกที่
ครอบงาํเหนือขา้ฯ ดว้ยอํานาจของพระองค,์ 
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วะฮบัลมีลิละดุนกะเราะฮฺมะเตาวะ
ฟะเราะญนัฮะนีอา 

โปรดประทานความเมตตาและการปลด 
เปลือ้ง ทีน่่ายนิดจีากพระองคใ์หแ้ก่ขา้ฯ, 

وَ اۡجَعلۡ ِىل ِمنۡ ِعۡنِدكَ َمۡخَرًجا َوِحيًّا، 
วจัญอลัลมีนิอนิดกิะมคัเราะเญาวะฮยีา 

ۡهِتَمامِ َعنۡ تَـَعاُهدِ 
ِٕ
وَ َال تَۡشَغلِۡىن اِبۡال

فُـُروِضَك، 
วะลาตชัฆอ็ลนีบลิอฮฺิตมิามอินัตะอาฮุดฟุิรฎูกิ 

โปรดอย่าให้ขา้ฯ วุ่นวายอยู่กบัการให้ความ
สาํคญัแก่ภารกจิในโลกน้ี จนทําใหข้า้ฯ ละเลย

ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นสิง่ทีเ่ป็นวาญบิ 

โปรดบนัดาลทางออกทีง่่ายดายจากพระองค ์
ใหแ้ก่ขา้ฯ โดยเรว็พลนั, 
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ِتَك،  وَ اۡسـِتۡعَما لِ ُسنَـّ
วซัตอฺิมาลซุินนะตกิ 

فََقدۡ ِضۡقُت ِلَما نَـَزلَ ِىب اَي َرّبِ َذۡرعًا، 
ฟะกอ็ดฎกิตุลมิานะซะละบยีารอ็บบซิรัอา 

สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัขา้ฯ ทําใหข้า้ฯ อดัอัน้ตนัใจ 
โอ ้พระผูอ้ภบิาล, 

ا،  وَ اۡمتََالُٔۡت ِحبَۡملِ َما َحَدَث عََىلَّ َهـمًّ
วมัตะละอฺตุบฮิมัลมิาฮะดะซะอะลยัยะฮมัมา 

وَ أَنَۡت الَۡقاِدرُ عََىل َكۡشِف َما ُمِنـيُت ِبِه، 

และการแบกรบัเคราะหร์า้ยน้ี ทําใหข้า้ฯ 
เป็นทุกขอ์ย่างท่วมทน้, 

และการกระทําทีเ่ป็นซุนนะฮฺของพระองค,์ 

วะอนัตลักอดริุอะลากซัฟิมามุนีตุบฮฺิ 
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และพระองคน์ัน้ คอืผูท้รงพระเดชานุภาพ 
เหนือการปดัเป่าสิง่ทีเ่ป็นความเดอืดรอ้น

ของขา้ฯ, 

ِ َما َوقَۡعُت ِفيِه،  وَ َدفۡع
วะดฟัอมิาวะเกาะอฺตุฟีฮฺ 

และขจดัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัขา้ฯ, 

ِٕنۡ لَمۡ أَۡستَـۡوِجۡبهُ ِمنَۡك، 
فَافَۡعلۡ ِىب ٰذكِلَ وَ ا

ฟฟัอลับซีาลกิะวะอลิลมัอซัเตาญบิฮุมนิกฺ 

اَي َذا الَۡعۡرِش الَۡعِظيـِم، 
ยาซลัอรัชลิอะซมี 

ดงันัน้ ได้โปรดทําสิง่ดงักล่าวใหแ้ก่ขา้ฯ (ให้
พน้จากความเดอืดรอ้นทัง้หลาย) ถงึแมว้า่ขา้ฯ
ไม่คู่ควรกบัความเมตตาของพระองคก์ต็าม  

โอ ้ผูท้รงเป็นเจา้แห่งบลัลงัก์ (อํานาจ) 
อนัยิง่ใหญ่, 


