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อย่าทาลายอีหม่าน
ด้วยการเชือ่ การทานาย

ِ ُ لِلُ َ ِاَّل ْي
َ ُُي َب
ُ،ُُويُضَ ا ِع ُفُ ِب َر ُهُعَ ََلُامْ ُم ْح ِس ِن ْ َْي،ُ
ُِ َ ِ َُُُامْ َح ْمد
َ ُامعائِ ِع ْ َْ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 ُع ْو ُث َُر ْ َْح ًة
ُُ َو َأ ْشيَدُ ُ َأ ْنُ َالُا َ ََلُا َال
َ ُللاُ ا ْملَ ِو ُّيُا ْم َم ِت ْ ُْي
ْ َ ُ َانلَي َ ُِم َُص ِ ِ ّل َُو َس ِ ّ ِْلُعَ ََل َُس ِ ّي ِدَنَ ُ ُم َح َم ٍد َُوعَ ََلُأ ٓ ِ َِل َُو،ُِنلْ َعامَ ِم ْ َْي
َُص ِب ِو َُو َم ْنُثَ َم َس َم ُِِب ّ ِل ْي ِن َُوا ْىتَدَ ى
ُ.ُُِبِ َدْ ِي ِوُامْ ُمب ْ َِْي
ِ َأ َماُ بَ ْعدُ ُ َف َي
ِ ِسُ َأ َو ًالُ ِبتَ ْل َو
ِ اُع َباد
ُُ َفلَدْ ُ َكا َل.ُُىُللاُ َث َع َاَل َُو َظا َع ِت ِو
ْ ِ  ُ ُأ ْو ِص ْي ُ ُْك َُوهَ ْف:َُُُللا
ِ َُصا ِم ًح
ِ َ  ُ َم ْن:ُللاُ َث َع َاَل ُِِفُا ْم ُل ْرأٓ ِن ُْام َك ِر ْ ِْي
ًُُُح َياة
ُ
َ َُعل
َ اُم ْن َُذ َن ٍرُ َأ ْوُ ُأ ه ََْث َُوىُ َو ُُم ْؤ ِم ٌنُ َفلَ ُن ْح ِييَنَو
.َُظ ِ ّي َب ًة َُومَنَ ْج ِزيََّنَ ُ ْمُ َأ ْج َر ُ ُْهُ ِبأَ ْح َس ِنُ َمااكَه ُْواُي َ ْع َملُ ْو َن
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกล่าวว่า
ُُ:ُ ٍنُر ُسول
ًعَا ِم ُمُامْغَ ْي ِبُفَالُيُ ْظي ُِرُعَ ََلُغَ ْي ِب ِوُ َأ َحد
َ ُاالَُ َم ِن ُْارث َََضُ ِم،ُا
ِ
62-62ُُُالٓية:ُسورةُاجلن
ความว่า “อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงรู้สิ่งเร้น ลับ ดังนั้น พระองค์จะไม่ทรง
เปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีจากร่อซู้ล”
เป็นการชี้ชัดให้มุอม์ ินเข้าใจว่า จะไม่มีผู้ใดล่วงรู้ภายภาคหน้าและของเร้นลับ
นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงคัดเลือกเพื่อทาหน้าที่เผยแผ่สาสน์ของพระองค์เพื่อเป็นสิ่ ง
ปาฏิหาริย์แก่พวกเขาตามที่พระองค์ทรงประสงค์
ท่านอิบนุลเญาซีย์ُُ ا ْب ُنُامْ َج ْو ِز ْيกล่าวว่านี้เป็นหลักฐานชี้บอกถึงผู้ใดอ้างว่า
ِ َ
ดาวฤกษ์หรือบรรดาดวงดาวบ่งชี้ถึงของ ب
ٌُ  غ ْيเร้นลับ เขาคือผู้ปฏิเสธศรัทธาและท่าน
ร่อซู้ล กล่าวว่า
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ُُللاُعَلَ ْي ِو
ُ َم ْنُ َأ ََتُ َع َرافًاُ َأ ْو َُاك ِىنًاُفَ َص َُدكَوُُ ِب َماُي َ ُل ْو ُلُفَلَدْ ُ َن َف َ ِرب َماُ ُأنْ ِز َلُعَ ََلُ ُم َح َم ٍد َُص ََل
ُُرواهُابوداودُوامرتمذيُوابنُماجوُمنُحديثُايبُىريرة:َُو َس َ َِل

ความว่า “ใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหรือผู้ทานาย แล้วเขาก็เชื่อผู้เป็นหมอดู
ตามที่หมอดูทานาย ความจริงผู้นั้นได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทาน
แก่นบีมูฮาหมัด (อัลกุรอาน)”
จากท่านหญิงซ่อฟียะฮ์ บินติ อะบีอุบัยด์ تُ َأ ِ ْيبُ ُع َب ْي ٍُد
ُِ ْ  َص ِفيَ ُةُ ِبنว่าท่านร่อซู้ล
กล่าวว่า
َ ُُص
ُُرواهُمسِل:ُُال ٌةُ َأ ْرب َ ِع ْ َْيُي َ ْو ًما
َ َم ْنُ َأ ََتُ َع َرافًاُفَ َص َدكَوُُ ِب َماُي َ ُل ْو ُلُم َ ْمُثُ ْل َب ْل ََُل
ความว่า “ผู้ใดไปหาหมอดูและเขาเชื่อหมอดูที่ทานาย การละหมาดของ
เขาไม่ถูกรับถึงสี่สิบวัน ” ท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวว่า ประชาชนได้ถามท่านร่อซู้ ล
(ศ็อลฯ) เกี่ยวกับเรื่องของบรรดาโหรที่ทานายทายทัก ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ตอบว่า ไม่
มีอะไรตามเขากล่าว ประชาชนจึงกล่าวว่า โอ้ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) สิ่งที่พวกโหรทานาย
มันเป็นจริงตามคาทานายมิใช่หรือ ! ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) จึงกล่าวตอบว่า

َ ْ ِث
ْ ِ ُُي ِف ُظيَاُامْجِ ِ ّ ِْنُفَيَ ْل َر ُأى
ُُ:َُاُِفُ ُأ ُذ ِن َُو ِم ِ ّي ِوُفَيَ ْخ ِلطُُ َم َعيَاُ ِمائ َ ُةُ َن ِذ ٍب
َُْ ْلُامْ َ َِك َم ُةُ ِم َنُامْ َح ّ ِق
ُمتفقُعليو

ความว่า “นั้นคือคากล่าวที่จริงซึ่งชาวญินได้จดจาไว้และมันก็ได้สาธยาย
กระซิบเข้าหูของผู้เลี้ยงดูมัน ดังนั้นหนึ่งความจริงถูกปะปนถึงหนึ่งร้อยความเป็น
เท็จ”
และท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวอีกว่า ฉันได้ยินจากท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าว
ใจความว่า แท้จริงเหล่าชัยฏอนแอบขโมยฟังจากเหล่ามะลาอิกะฮ์ถึงการงานที่ถูก
กาหนดแล้วในท้องฟ้าและพวกมันก็นามาสาธยายแก่หมอดูหรือโหราศาสตร์ พวกมัน
จะโกหกและมุสาแต่งเติมถึงร้อยเรื่องด้วยตัวพวกมันเอง
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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พี่ น้ อ งร่ ว มศรั ท ธาครั บ โปรดเข้ า ใจร่ ว มกั น ว่ า ชี วิ ต ของผู้ ศ รั ท ธาคื อ การ
มอบหมายต่อ พระผู้ เ ป็ น เจ้ า คื อ อัล ลอฮ์ (ซ.บ.) องค์ เ ดี ย ว คราใดที่ มี ความสุ ข เรา
ขอบคุ ณ อั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) และคราใดมี ค วามทุ ก ข์ เ ราพึ่ง พระองค์ พระองค์ ต รั ส ว่ า
ُُامص َمد
ُُ  َاอัลลอฮ์ (ซ.บ.) คือ ผู้ที่บ่าวต้องพึ่งพาเสมอ ผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะไม่พึ่งพา
َ لل
อาศัยหมอดูเพื่อการขจัดทุกข์ ยิ่งกว่านั้นมันย่อมเพิ่มทุกข์แก่เขาและทาลายล้างความ
เป็ นผู้ ศรั ทธาของเขา โปรดอย่ าลื มว่ าขณะที่เ รากลั บไปสู่ อัล ลอฮ์ (ซ.บ.) ด้ ว ยกั บ
อีหม่านของเรา เราจะภูมิใจว่าเรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อย่างแท้จริง มิใช่
กลับไปสู่ความโกรธกริ้วของพระองค์ และเมื่อเราไปอยู่ในอาหลั่มบัรซัค คือด่านแรก
ของอาคิ เ ราะฮ์ ห รื อ เป็ น โลกขั้ น กลางระหว่ า งโลกดุ น ยาและอาคิ เ ราะฮ์ เ ราจะถู ก
สอบถามจากมะลาอิกะฮ์สองท่านนามว่า มุนกัร  ُمنْ َك ٌُرและนะกีร ي
ٌُ ْ  َن ِكถึงความ
ศรัทธาของเรา และในขณะนั้นคนที่เป็นมุอ์มินจะตอบคาถามต่อสองมะลาอิกะฮ์ด้วย
ภาษาอีหม่าน อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกล่าวว่า

ِ َ ُالِل
ُُالِل
ُ َ اُو ِِفُا ٓل ِخ َر ِة َُو ُي ِض ُّل
ُ َ ُيثَ ِبّ ُت
َ ُاَّل َينُ أٓ َمنُو ْا ُِِب ْملَ ْولِ ُامث َا ب ِِت ُِِفُا ْم َح َيا ِةُالُّ ْه َي
َ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ62ُُُالٓية:ُُُسورةُابراىمي:ُُالِلُ َماُيَشَ اء
ُ َ امظا ِم ِم َْي َُُوي َ ْف َع ُل
ความว่า “อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาหนักแน่นด้วยคากล่าวที่
มั่นคงในการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกดุนยาและในอาคิเราะฮ์ และพระองค์ทรงให้เหล่าผู้
อธรรมหลงทางและพระองค์ทรงกระทาสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์”

ِ ُِل َُو َم ُ ُْك َُو ِم َسا ِئ ِرُا ْم ُم ْس ِل ِم ْ َْي َُوا ْم ُم ْس ِل َم
ُات
َ اُو َأ ْس تَ ْغ ِف ُر
َ َأ ُك ْو ُلُ َك ْو ِ ِْلُىَ َذ
ْ ِ ُللاُا ْم َع ِظ ْ َمي
ُامر ِح ُُْمي
َ فَ ْاس تَ ْغ ِف ُر ْو ُه ُِاهَوُُى َُوُامْغَ ُف ْو ُر
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