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อย่าหลงอุบาย
الله هم حُن شرحوهُر أَنحف هسنَا
لله َحَن َمدهُ َونَ حستَعهحي نهُ َونَ حستَ حغ هفرهُ َونَت حوبُ إهلَحي هُه َونَع حوذُ به ُ
اَ حْلَ حمدُ هِ ُ
ه
ه
ات أ حَعمالهنَا  .م ُن ي ه هدُهه اَللُ فَالَم ه
ضلهحلهُ فَالَ َه هاد َُ
ي لَهُ  .أَ حش َهدُ أَ حُن ُلَ
ضلُ لَهُ َ .وَم حُن ي ح
َ .وم حُن َسيهِّئَ ُ َ َ ح َ ح
اْلَ حمدُ حُييه حُي َوُيهحيتُ َوه َو َعلَى ك هُِّل َش حيءُ قَ هديحرُ
إهلَُهَ إهلُ للاُ َو حح َدهُ لَ َش هريح َُ
ك لَهُ  .لَهُ الحم حلكُ َولَهُ ح
ه ه هه
 .وأَ حشهدُ أَنُ ُمم ًدا عبدهُ ورسولهُ أ حَعرفُ الن هُ ه
ص هُِّل
اس بهَربهُِّه َوأ ح
َص َدق ه حُم َتََ ُّس ًكاُبتَ َعالحيم ُه  .اَللهمُ َ
َ َ
َ َح َ َ ح َ
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
الديح هُن .
ص ححبهُه َ .وَم حُن تَبه َُع سنتَهُ َو حاهتَ َدى ِبَ حديهُه إه َُ
ل يَ حوُم ِّ
َو َسلِّ حُم َعلَى ُمَمدُ َو َعلَى آل ُه َو َ
اعتههُه  .فَ َق حُد
للاه تَ َع َُ
أَما بَ حعدُ فَيَا أَيُّ َها الناسُ  .أ حو هصحيك حُم َونَ حف هس حُي أَو ُلًُبهتَ حق َوى ُ
ال َوطَ َ
الله هم ُن الشيطَ هُ ه
ص هُر إهنُ اح هإلنح َسا َُن لَهف حُي
ف احلق حر هُ
ال ه حُ
ال للاُ تَ َع َُ
قَ َُ
ان الرجحي هُم َ .واح َلع ح
آن الح َك هرحهُي  .أَع حوذُ به ُ َ ح
ه
ه ه
ه
اْل هُِّق وتَو ه
ات وتَو ه
ق للاُ
ص َد َُ
اص حوا بالص حهُب َ .
اص حوا ب حَ َ َ َ
خ حسرُ إهلُ الذيح َُن َآمن حوا َو َعملوا الصاْلَ ُ َ َ َ
اح َلع هظحيمُ .
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า

ه
َخ حذنَاهمُبَ حغتَُةً :
َحَّتُإهذَاُفَ هرحواحُِبَاُأوتواحُأ َ
)์ความว่า “จนกระทั่งพวกเขาระเริงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับ เรา (อัลลอฮ
”ก็ลงโทษพวกเขาโดย กะทันหัน
)และมีรายงานจาก อุกบะห์ บุตรอามีร (ร.ฎ.
للاَ ي حع هط حُي ُاَلح َعحب َُد َما ُ هُي ُُّ
ب
ت ُ
صلُى للاُ َُعُلَحُيهُه َُو َُسلُ َُم قاَ َُل ُ :إه َذا َُُرُأَيح َُ
للاه َُ
ُأَنُ َرس حو َُل ُ
وه ُو م هقيمُ علَى مع ه
استه حد َراجُ ثُ قََُرُأَ ))فَلَماُنَس حواُ َماذ ِّكهرحواُبههُه فَتَ ححنَا َعلَحيه حُم
صيَتههُه ُفَهُإَّنَاُ َذله َُ
َ َ ح َ َح
ك ح
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. ((اب ك هُِّل َش حيءُ َحَّتُ ُإه َذاُفَ هرح حواُهِبَاُأُ حُوُت حواُُأَ َخ حذنَاه حُم بَ حغتَُةً ُفَهُإ َذاه حُم محبلهس حو َُن
َُ ُأَبح َو
الوسط

ความว่า “แท้จริงท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวว่า เมื่อท่านได้เห็นว่าอัลลอฮ์
ทรงประทานแก่บ่าวในสิ่งที่เขาปรารถนา ขณะเดียวกัน บ่าวผู้นั้น ก็ยังคงอยู่กับ
ความชั่ว แท้จริงนั่นแหละคือการลงโทษจากอัลลอฮ์ ทีละขั้นตอนโดยเขาไม่รู้ตัว”
ต่อมาท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ได้อ่านอายะห์มีใจความว่า
ครั้นเมื่อพวกเขาลืม สิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้ราลึกต่อสิ่งนั้น เรา (อัลลอฮ์)
ก็เปิ ดให้แ ก่พ วกเขาซึ่งบรรดาประตู ข องทุกสิ่งที่ได้อานวยความสุขแก่พ วกเขา
จนกระทั่ งเมื่ อ พวกเขาระเริ งต่ อ สิ่ งที่ พ วกเขาได้ รั บ เราก็ ล งโทษพวกเขาโดย
กะทันหัน ทันใดนั้นพวกเขาก็หมดหวังที่จะกลับตัวหรือแก้ไขใดๆ
ดังมีเรื่องราวกล่าวว่า ( ُ ) َُِاح ُلَثَرเมื่ออิบลีสได้ถูก (ُُ ) لَ حعنَةออกห่างไกลจาก
ความเมตตาของอัลลอฮ์ หลังจากได้เคยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นพันปี และเคยร่วม
กลุ่มกับเล่ามาลาอีกะห์ ยิบรออี้ล และมีกาอี้ลถึงกับร้องไห้ อัลลอฮ์จึงได้ตรัสแก่ทั้ง
สองว่า “อะไรทาให้ท่านทั้งสองถึงกับร้องไห้ ” ทั้งสองกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์พวกเรา
ยังคงไม่ปลอดภัยจากอุบายของพระองค์”
อัลลอฮ์จึงตรัสว่า ฉะนั้นแล้วเจ้าทั้งสองก็จงอย่าหลงอุบายของเรา
ท่านนบี (ศ็อลฯ) ทาการขอดุอาอ์ ต่ออัลลอฮ์อย่างสม่าเสมอ โดยมีรายงาน
ของ อนัส บุตรมาลิก บันทึกโดยติรมีซีย์ว่า
َُ ت ق ل حوبَنَاُ َعلَى هديحنه
ك
ُب ثَبهِّ ح
ُب احلقل حو ه
َُ ِّيَاُم َقله
ความว่า “โอ้ผู้ผันเปลี่ยนบรรดาหัวใจ โปรดให้บรรดาหัวใจของพวกเรา
มั่นคงต่ อศาสนาท่าน จึงมีผู้ถามว่าโอ้ร่อซู้ลแห่งอัลลอฮ์ ท่านยังกลัวพวกเราอีก
กระนั้นหรือ”
ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) จึงกล่าวตอบว่า
ي ُإهصبهع هُ ه
ُف يَ َشاء
َُ صابه هُع الر حْحَ هُن ي َقلهِّب َها َكحي
َُ ُإهنُ احلقل حو
ب بَ ح َُ ح َ ح
َ َي م حُن ُأ
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ความว่า “แท้จริงหัวใจทั้งหลายอยู่ระหว่างสองนิ้ว จากบรรดานิ้วของผู้
เมตตา (อานาจ) พระองค์จะทรงผันเปลี่ยนตามพระองค์ปรารถนา”
อัล ลอฮ์ ทรงตรัส ในคัม ภี ร์ ของพระองค์ ถึงประวัติข องบั ล อาม ( ُ ) بَ حل َعامที่
อีหม่าน ของเขาได้หลุดลอยไปในห้วงสุดท้ายของชีวิต และเช่นเดียวกัน ผู้ที่สักการะ
ه
ต่ออัลลอฮ์ นามชื่อว่า บัรซีซอ ( صا
َ  ) بَ حرصحيซึ่งบั้นปลายชีวิตของเขาได้ตายในสภาพที่
เป็นกาฟิร
ในหะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีย์ จากอะบีฮู่รอยเราะห์ (ร.ฎ.) ว่า
ُاْلَن هُة َحَّتُ َما ُيَك حونُ بَحي نَهُ َوبَحي نَ َها ُإهلُ ُ هذ َراعُ فَيَ حسبهق
ُأَنُ الرج َُل لَيَ حع َُملُ به َع َم هُل ُأَ حه هُل ح
َعلَحي هُه الح هكتَابُ فَيَ حع َملُ به َع َم هُل ُأَ حه هُل النا هُرُفَيَ حدخل َها
ความว่า “แท้จริงคนหนึ่งกาลังปฏิบัติด้วยอามั้ลของชาวสวรรค์ จนกระทั่ง
ไม่ปรากฏระหว่างเขาและสวรรค์ เว้นเสียแต่ศอกเดียว”
ดังนั้น การบันทึกได้อยู่เหนือเขามาก่อนแล้ว จากความรอบรู้ของอัลลอฮ์ กับ
สภาพการณ์ในอนาคต
ต่ อ มา เขาจึ งปฏิ บั ติ กั บ อามั้ ล ของชาวนรก ดั งนั้ น เขาจึง ได้ เข้ าสู่ น รกของ
พระองค์
มีรายงานในหนังสือ ُ َِالح َكبَائهرว่า มีชายผู้หนึ่งผูกพันกับมัสยิด โดยทาการ
อะซาน และทาการละหมาด จนมีประกายรัศมีแห่งการทาอิบาดะห์ อยู่มาวันหนึ่ง
ชายผู้นี้ ขึ้นไปที่เสาบั ง เป็ น กิจ วัตรประจาวัน ของเขา เพื่อทาการอะซาน ُ ُأَ َذانและ
ปรากฏข้างเสาบั งนั้น มีบ้ านของนัส รอนีย์ ที่เป็น กาฟิรซิมมี่  هذ هِّم حُيซึ่งมีลู กสาวที่ส วย
ชายผู้นี้เมื่อแลเห็นความสวย จึงละทิ้งหน้าที่ และลงไปหาเธอเพื่อขอแต่งงาน หญิงผู้
นั้นได้ปฏิเสธ พร้อมกล่าวว่า ท่านเป็นมุสลิม บิดาของข้าคงไม่อาจยินยอม
ชายผู้นี้จึงกล่าวว่า ถ้าให้ข้าเป็นนัสรอนีย์ เหมือนเจ้า เจ้าจะตกลงไหม หญิงผู้
นั้นจึงกล่าวว่า ถ้าแม้นท่านปรารถนาดิฉันก็ตกลงแต่งงานกับท่าน ชายผู้นั้นจึงเปลี่ยน
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ศาสนาเหตุผลเพื่อแต่งงานกับหญิงที่ตนเองปรารถนา และในวันเดียวกัน เขาได้ขึ้นไป
บนหลังคาบ้านของหญิง เกิดพลาดตกหลังคาและสิ้นใจตาย สภาพที่เขาขาดทุนทั้ง
โลกดุนยาและอาคีเราะห์ กล่าวคือ กลับไปสู่ความโกรธกริ้วของอัลลอฮ์ และหมดหวัง
ในความสุขกับหญิงที่ตนเองปรารถนาท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า
ه
ُاْل ه
99ُُن سورةُالعرافُُاآلية
َُ اسرو
َفَالَُيَأح َمن َُمكَحرُاَّللُإهلُالح َق حوم ح
ความว่า “ไม่มีใครมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์ นอกจาก
กลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้น”
เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเชื่อมั่น และยึดหลักการต่อไปนี้
1. การศรัทธาต่อกาหนดความดีและความชั่วมาจากอัลลอฮ์
2. รีบเร่งทาความดีและจงปฏิบัติอย่างคงจริงใจและสม่าเสมอ
3. บ่าวของอัลลอฮ์ ต้องไม่ถูกหลอกกับความดีที่ทามา และยึดมันเป็นความ
ภูมิใจ จนกระทั่งไม่กระตือรือร้นกับการเพิ่มอามั้ล
4. บ่าวของอัลลอฮ์ ที่ทาความดีแล้วให้เขารักษาความดีเอาไว้ให้มั่น อย่าลบ
ล้างความดีโดยการปฏิบัติความชั่ว
5. ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้รอดพ้นจาก اْلَ هاَتَهُة
 س حوءُ حความเลวร้ายแห่ง
บั้นปลายชีวิต
6. ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้ได้รับ اْلَ هاَتَهُة
 ح حسنُ حความสวยงามแห่งบั้นปลายชีวิต
ُي َوالحم حسله َم ه
ات
َُ ل َولَك حُم َوله َسائههُر الحم حسله هم ح
ُللاَ اح َلع هظحي َُم هِ ح
ُ ُل َه َذا َُوُأَ حستَ حغ هفر
ُُأَق حولُ قَ حوه ح
ُاستَ حغ هفرحوهُ ُإهنهُ ه َُو احلغَف حورُ الرهححيم
فَ ح
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