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ีคาถาอาคม คือ ความนิยมของมุชริกน
لِلُ َ ِاَّل ْي ُ ِ
ُُي َب َ
ُُ،ويُضَ ا ِغ ُفُ ِب َر ُهُػَ ََلُامْ ُم ْح ِس ِن ْ َْيُُ،
َامْ َح ْمدُُُ ِ َ ُِ
ُامطائِ ِؼ ْ َْي َُو ُياكَ ِ ُِفُامْ ُم ْخ ِل ِص ْ َْي َ
ُُُُ،و َأ ْشيَدُ ُ َأ َن ُُم َح َمدً َاُر ُس ْو ُل ِ
ُللاُا ْم َم ْب ُؼ ْو ُث َُر ْ َْح ًةُ
َو َأ ْشيَدُ ُ َأ ْنُ َالُا َ ََلُا َال ُُ
ُللاُ ا ْملَ ِو ُّيُا ْم َم ِت ْ ُْي َ
ِنلْ َؼامَ ِم ْ َْيَُ ُ،انلَي َ ُِم َُص ِ ِ ّل َُو َس ِ ّ ِْلُػَ ََل َُس ِ ّي ِدَنَ ُ ُم َح َم ٍد َُو َػ ََلُأ ٓ ِ َِل َُو َ ْ
َص ِب ِو َُو َم ْنُتَ َم َس َم ُِِب ّ ِل ْي ِن َُوا ْى َتدَ ىُ
ِبِ َدْ ِي ِوُامْ ُمب ْ َِْيُُُ.
َأ َماُ بَ ْؼدُ ُ َفيَ ِ
ِسُ َأ َو ًالُ ِبتَ ْل َو ِ
اُغ َباد ِ
ىُللاُ َت َؼ َاَل َُو َطا َغ ِت ِوَُُ ُ.فلَدْ ُ َكا َلُ
َُللاُُُ ُ :أ ْو ِص ْي ُ ُْك َُوهَ ْف ِ ْ
َُصا ِم ًح ِ
للاُ َت َؼ َاَل ُِِفُا ْم ُل ْرأٓ ِن ُْام َك ِر ْ ِْيَُ ُ :م ْن َ ِ
ُُح َياةًُ
ُ
َُعل َ
اُم ْن َُذ َن ٍرُ َأ ْوُ ُأ ه ََْث َُوىُ َو ُُم ْؤ ِم ٌنُ َفلَ ُن ْح ِييَنَو َ
َط ِ ّي َب ًة َُومَنَ ْج ِزيََّنَ ُ ْمُ َأ ْج َر ُ ُْهُ ِبأَ ْح َس ِنُ َماُاكَه ُْواُي َ ْؼ َملُ ْو َنُ.
ท่านพี่นองร่วมศรัทธาที่รัก
َ ) ปวงปราชญ์ของอิสลามให้ทัศนะว่า นักเวทมนต์คาถา เป็นامْ ُؼل َ َما ُُء( ์อุลามาอ
ِشكٌُ( ผู้ทาบาปใหญ่ถึงขั้นคาว่า ชิริก
ُ ) อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสว่าن ْفر( ْ ِ ) และกุโฟร
َومَ ِك َن َ
ُامس ْح َُرُ:سورةُامبلرةُُ:الٓيةُُ201
ُامش َيا ِط َْيُ َن َف ُرو ْاُيُ َؼ ِل ّ ُم َ
ونُامنَ َاس ِ ّ
ความว่า “แต่ทว่าชัยฏอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธการศรัทธาโดยสอน
”์มนุษย์ซึ่งวิชาไสยศาสตร
) َم ُار ْوت (  ) และมารูตى َُار ْوت ( อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงบอกเล่าเรื่องของฮารูต
ในกุอานว่า

ُامش َي ِاط ُْيُ َػ ََل ُُم ْ ِ
ْل ُُسلَ ْي َم َان َُو َماُ َن َف َر ُُسلَ ْي َُم ُان َُو َم ِك َن َ
َوا تَ َب ُؼو ْا َُماُ َت ْتلُو ْا َ
ُامش َي ِاط َْيُ
وت َُو َماُيُ َؼ ِل ّ َم ِانُ ِم ْنُ
وت َُو َم ُار َ
ُامس ْح َر َُو َماُ ُأن ِز َلُ َػ ََلُا ْم َملَ َك ْ ِْيُ ِب َبا ِبلَُى َُار َ
َن َف ُرو ْاُيُ َؼ ِل ّ ُم َ
ونُامنَ َاس ِ ّ
ونُ ِب ِوُب َ ْ َْيُامْ َم ْر ِء َُو َز ْوجِ ِو َُو َم ُ
َأ َح ٍدُ َح ََّتُي َ ُلو َالُاه َ َم َ ْ
اُُهُ
ونُ ِمَّنْ ُ َماُ َماُيَُُف ّ ِركُ َ
اَُن ُنُ ِف ْتنَ ٌةُفَ َالُتَ ْك ُف ْرُفَيَتَ َؼل َ ُم َ
ِ
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ِ َ بِضَ ِّار َينُ ِب ِوُ ِم ْنُ َأ َح ٍدُا َال ُِِب ْذ ِن
َ ُاش َ ََتا ُهُ َم
ْ ُض ُ ُْه َُو َالُيَن َف ُؼي ُْم َُومَلَدْ ُػَ ِل ُمو ْاُُمَ َم ِن
ُُاَُل
ُّ ُ َ ونُ َماُي
َ ُالِل َُويَتَ َؼل َ ُم
ِ ِ ِِفُال ٓ ِخر ِةُ ِم ُنُخ
201ُُالٓية:ُُسورةُامبلرة:ُون
ٍ ْ َ
َ اُِش ْوا ِب ِوُ َأه ُف َسيُ ْمُم َ ْو َُاكهُو ْاُي َ ْؼلَ ُم
َ َ َالق َُوم َ ِبئْ َسُ َم
ความว่า “และพวกเขาได้กระทาตามสิ่งที่ชัยฏอนทั้งหลาย ในสมัยนบี
สุลัยมานอะลัยฮิสสลามอ่านให้ฟัง ซึ่งนาวิชาไสยศาสตร์ออกเผยแพร่และปฏิบัติ
กัน และสุลัยมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่ แต่ทว่า ชัยฏอนเหล่านั้น ต่างหากที่
ปฏิเสธการศรัทธาโดยสอนผู้คนทั้งหลายซึ่งวิชาไสยศาสตร์และสิ่งที่ถูกประทานลง
มาแก่มะลาอิกะฮ์ทั้งสอง คือ ฮารูตและมารูต ณ เมืองบาบี้ล (กล่าวคือวิชาไสย
ศาสตร์ ที่ อั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงให้ ม ะลาอี ก ะฮ์ ทั้ ง สองน ามาเพื่ อ ทดสอบความ
อีหม่านของบนีอิสรออีล และเขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่า
แท้จริงเราเพียงเป็นผู้ทดสอบเท่านั้น ท่านจงอย่าปฏิเสธการศรัทธาเลย (กล่าวคือ
จงอย่าศึกษามันเลยเพราะเป็นการปฏิเสธศรัทธา) และมนุษย์ทั้งหลายก็ศึกษาจาก
เขาทั้งสอง สิ่งที่พวกเขาจะใช้มันสู่ความแตกแยกระหว่างคนหนึ่งกับภรรยาของ
เขา และพวกเขาไม่อาจทาให้สิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้ นอกจากด้วยการอนุมัติ
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เท่านั้น และพวกเขาก็เรียนสิ่งที่เป็น โทษแก่พวกเขา และมิใช่
เป็นคุณแก่พวกเขา และแท้จริงพวกเขารู้แล้วว่า แน่นอนผู้ที่ซื้อมันไว้นั้น (คือผู้ที่
เชื่อไสยศาสตร์และยึดถือมัน) ในวันอาคิเราะฮ์ก็ย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆ และแน่นอน
เป็นสิ่งที่ชั่วช้าจริงๆ ที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้นหากพวกเขารู้”
อาจจะมีพี่น้องของเราอีกส่วนหนึ่ง ทีเ่ ข้าร่วมและพัวพันกับเวทมนต์คาถา ซึ่ง
คิดเอาเองว่าเป็นบาปเล็ก แต่หารู้ไม่ว่า มันคือ บาปใหญ่ และเป็นการสร้างชิริ กภาคี
ต่อ อั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) ท่ านพี่ น้ อ งทราบหรื อ ไม่ ว่ า บทลงโทษในโลกดุ น ยาของผู้ เ ล่ น
คาถาอาคมคือการถูกปลิดชีวิต
ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ُُمتفقُػليو:اتُفَ َذ َن َر ِمَّنْ َاُ َا ِ ّمس ْحر
ُِ َاُامس ْب َعُامْ ُم ْو ِبل
َ ِا ْجُتَ ِن ُبو

ความว่า “ท่านทั้งหลายจงออกห่างไกลจากเจ็ดความพินาศหนึ่งใน เจ็ด
คือ  َا ِ ّمس ْح ُُرไสยศาสตร์หรือคาถาอาคม”
และนบีมูฮาหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า
ُرواهُامَتمذي:َُُضبُو ُُِِب َمس ْي ِف
ْ َ ُُّامسا ِح ِر
َ َحد
ความว่า “โทษทันต์ของ  َا َمسا ِح ُُرนักเวตมนต์เล่นคาถาอาคมคือการฟัน
เขาด้วยคมดาบ”
ُ َ  ) ُ َُبกล่าวว่า
จากท่านบุญาละฮ์บินอับดะฮ์ (اَلُ ْب ُنُ َغ ْبدَ ُُة

َ ُ اب
َ ُ ُللاُ َغ ْنوُُكَ ْبلَُ َم ْو ِت ِوُب َِس نَ ٍةُ َأ ِنُا ْك ُتلُ ْو
ُاُُكُ َسا ِح ٍر َُو َسا ِح َر ٍة
ُُ ِض
ُ ََأ َات ََنُ ِنت
َ ِ َُع َر َُر

ความว่า “ได้มีสารจากท่านค่อลีฟะฮ์ อุมัรบินค๊อฏฏ๊อบ ร่อฎิยั้ลลอฮุอันฮุ
ก่อนการตายของท่านเพียงหนึ่งปีมายังพวกเรา มีใจความว่า ท่านทั้งหลายจงฆ่า
ทุกนักเวทมนต์คาถาอาคมทั้งหญิงและชาย”
จากท่านอะลีบินอะบีฏอลิบกล่าวว่า

ُامسا ِح ُُرُاكَ ِف ٌر
َ َامْ َاك ِى ُن َُسا ِح ٌُرُ َو

ความว่า “ผู้ทานาย ทายทักคือซาหิรและซาหิรคือผู้ปฏิเสธศรัทธา”
ท่านอะบีมูซา ร่อดิยัญลอฮุอัลฮุ กล่าวว่าท่านนบีมูฮาหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า
ِ ُُو ُم َص ِّد ٌقُ ِِب َمس
ُُُرواهُاْحد:ُاح ُِر
َ ثَ َالثَ ٌةُ َالُيَدْ ُخلُ ْو َنُا ْم َجنَ َةُُ ُمدْ ِم ُنُا ْم َخ ْم ِر َُو َك ِاط ُع َُر ِح ٍم
ُوابنُحبانُوابويؼَلُواحلامك
ความว่า “สามจาพวกจะไม่ได้เข้าสวรรค์ 1. ผู้เสพสุรา 2. ผู้ตัดขาดเครือ
ญาติ 3. ผู้ที่เชื่อต่อเวทมนต์ และในทานองเดียวกัน การรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วย
คาถาอาคมหรือแขวนเครื่องรางของขลังและการทาเสน่ห์ยาแฝด”
ดัง่ ท่านนบีมูฮาหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ُُرواهُاْحدُوابوداود:ُُ ٌُِشك
ُ ِ َأ ُّمر ََق َُوامتَ َم
ْ ِ اِئ َُوام ِتّ َو َ َُل
ความว่า “การรักษาด้วยเวทมนต์ การแขวนเครื่องรางของขลัง การทา
เสน่ห์ยาแฝด เป็นชิริก (ٌُِشك
ْ ِ )”
ท่านค๊อฏฏอบีย์ (اب
ُ ِ  ) َامْخ ََطรอฮีมะฮุลลอฮ์ กล่าวว่า อนึ่งการรุกยะฮ์ชัรอียะฮ์
คือการรั กษาโรคภัยไข้เจ็ บหรือถูกทาของ (ไสยศาสตร์ ) ด้ว ยกุรอานหรือ พระนาม
ของอัล ลอฮ์ (ซ.บ.) เป็น ที่อ นุญาต เนื่ องจากท่านนบีได้ทาการรักษาและขอความ
คุม้ ครองจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้แก่หลานของท่านนามว่า หะซันและหุซัยน์ ร่อฎิยั้ลลอ
ฮุอันฮุ มาด้วยสานวณดังนี้
ِ ات
ِ ُا ِغ ْي ُذ ُ َمُك ِب َ َِك َم
َ ُُك
ِّ ُ ُّش ْي َط ٍان َُوىَا َم ٍة َُو ِم ْن
ُرواهُامبخاري:ُُُُكُػَ ْ ٍْيُ َال َم ٍة
ِ ُ ُللاُامتَا َم ِةُ ِم ْن
ความว่ า “และท่ า นกล่ า วว่ า ท่ า นนบี อิ บ รอฮี ม ก็ ป ฏิ บั ต เช่ น นี้ แ ก่ น บี
อิสมาอีลและนบีอิสหากอะลัยฮิมัสสลาม”

ِ ُِل َُومَ ُ ُْك َُو ِم َسائِ ِرُامْ ُم ْس ِل ِم ْ َْي َُوامْ ُم ْس ِل َم
ُات
َ اُو َأ ْس َت ْغ ِف ُر
َ َأكُ ْو ُلُكَ ْو ِ ِْلُى ََذ
ْ ِ ُللاُامْ َؼ ِظ ْ َْي
ُامر ِح ُُْْي
َ فَ ْاس تَ ْغ ِف ُر ْو ُه ُِاهَوُُى َُوُامْغَ ُف ْو ُر
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