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คาถาอาคม คอื ความนิยมของมุชรกินี 
َُُِامَْحْمدُُ ُ،ُُلِِلَ ِنْْيَ ُ،َُويَُضاِغُفُِبَرُهُػَََلُامُْمْحس ِ ُامُْمْخِلِصْْيَ َُويُاكَِِفُ َبُامَطائِِؼْْيَ ْيُُُيِ اََّلِ

للاُُ اَلُ
ِ

ا ُ ََلَ
ِ

ا اَلُ ْنُ َأ ًةَُُوَأْشيَُدُ َرْْحَ ْمَمْبُؼْوُثُ ا للِاُ َرُسْوُلُ اُ ُمَحَمًد َنُ َأ َوَأْشيَُدُ ُُ، ُُ ْمَمِتْْيُ ا ُ ْملَِويُّ ا

ُ ْيِنَُواْىتََدىُِنلَْؼامَِمْْيَ ِبِوَُوَمْنُتََمَسَمُِِبِلّ َُوََصْ ِيِّدََنُُمَحَمٍدَُوػَََلُأَِٓلِ ُػَََلُس َ ْ َُوَسِِلّ ،َُانلَيَُمَُصِلّ

ُُ ُ.ِِبَْدِيِوُامُْمِبْْيَ

َُُأَماُبَْؼُدَُفيَاُِغَباَدُللِاُُ َُأَواًلُِبتَْلَوىُللِاَُتَؼاََلَُوَطاَغِتِوُُ: َُوهَْفِِسْ َفلَْدَُكاَلُُ.ُأْوِصْيُُكْ

ُ ْْيِ ْمَكِر ا ِنُ ْمُلْرأٓ ا ِِفُ ََلُ َتَؼا ُُللُاُ َحيَاًةُ: َفلَُنْحِييَنَُوُ ُمْؤِمٌنُ َوُىَوُ ْهََثُ ُأ ْوُ َأ َنٍرُ َذ ِمْنُ ِمًحاُ َلَُصا ََعِ َمْنُ

ُِبأَْحَسِنَُما  .اكَهُْواُيَْؼَملُْوَنَُُطِيَّبًةَُومَنَْجزِيَََّنُْمَُأْجَرُُهْ

 
ท่านพ่ีนองร่วมศรัทธาที่รัก 

อุลามาอ์ (َُُامُْؼلََماء) ปวงปราชญ์ของอิสลามให้ทัศนะว่า นักเวทมนต์คาถา เป็น

ผู้ท าบาปใหญ่ถึงข้ันค าว่า ชิริก (ٌُك  อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสว่า (ُنْفر)  และกุโฟร (ِِشْ

ْحرَُ ُِّموَنُامنَاَسُامّسِ َياِطَْيَُنَفُروْاُيَُؼل 201ُالٓيةُ:ُسورةُامبلرةُ:َُومَِكَنُامش َ

ความว่า  “แต่ทว่าชัยฏอนเหล่านั้นต่างหากที่ปฏิเสธการศรัทธาโดยสอน
มนุษย์ซึ่งวิชาไสยศาสตร์”  

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงบอกเล่าเรื่องของฮารูต ( َىاُرْوت ) และมารูต ( َماُرْوت ) 
ในกุอานว่า 

َنَفَرُُسلَْيمَُ   َوَماُ َنُ ُُسلَْيَما ُمْْلِ َػََلُ ِطُْيُ َيا مش َ ا َتْتلُوْاُ َماُ تََبُؼوْاُ ِطَْيَُوا َيا مش َ ا َوَمِكَنُ ُنُ ا

َماِنُ ِّ ُِبَباِبَلَُىاُروَتَُوَماُروَتَُوَماُيَُؼل ْحَرَُوَماُُأنِزَلُػَََلُاْمَملََكْْيِ ُِّموَنُامنَاَسُامّسِ ِمْنَُنَفُروْاُيَُؼل

ُنُِفْتنٌَةُفاََلُتَْكُفْرُفَيَتََؼلَُموَنُِمَّْنَُماَُماُيُفَُ هََماََُنْ
ِ
ُامَْمْرِءَُوَزْوِجِوَُوَماُُُهَُأَحٍدَُحََّتُيَُلواَلُا ّرِكُوَنُِبِوُبَْْيَ
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َُواَلُيَنَفُؼيُْمَُومَلَْدُػَِلُموْاُمَُ ُُهْ َُويَتََؼلَُموَنَُماُيَُُضُّ ْذِنُالَِلِ
ِ

اَلُِِب
ِ
ُِبَضاّرِيَنُِبِوُِمْنَُأَحٍدُا اُهَُماََُلُ َمِنُاْشََتَ

ْواُِِفُالِٓخَرِةُِمنُْ   201الٓيةُُ:سورةُامبلرةُُ:ِبِوَُأهُفَسيُْمُمَْوُاَكهُوْاُيَْؼلَُموَنَُخالٍقَُومَِبئَْسَُماَُِشَ
   ความว่า  “และพวกเขาได้กระท าตามสิ่งที่ชัยฏอนทั้งหลาย ในสมัยนบี   
สุลัยมานอะลัยฮิสสลามอ่านให้ฟัง ซึ่งน าวิชาไสยศาสตร์ออกเผยแพร่และปฏิบัติ
กัน และสุลัยมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่ แต่ทว่าชัยฏอนเหล่านั้นต่างหากที่
ปฏิเสธการศรัทธาโดยสอนผู้คนทั้งหลายซึ่งวิชาไสยศาสตร์และสิ่งที่ถูกประทานลง
มาแก่มะลาอิกะฮ์ทั้งสอง คือ ฮารูตและมารูต ณ เมืองบาบี้ล (กล่าวคือวิชาไสย
ศาสตร์ที่ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงให้มะลาอีกะฮ์ทั้งสองน ามาเพื่อทดสอบความ         
อีหม่านของบนีอิสรออีล และเขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่า 
แท้จริงเราเพียงเป็นผู้ทดสอบเท่านั้น ท่านจงอย่าปฏิเสธการศรัทธาเลย (กล่าวคือ 
จงอย่าศึกษามันเลยเพราะเป็นการปฏิเสธศรัทธา) และมนุษย์ทั้งหลายก็ศึกษาจาก
เขาทั้งสอง สิ่งที่พวกเขาจะใช้มันสู่ความแตกแยกระหว่างคนหนึ่งกับภรรยาของ
เขา และพวกเขาไม่อาจท าให้สิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ผู้ใดได้ นอกจากด้วยการอนุมัติ
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เท่านั้น และพวกเขาก็เรียนสิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขา และมิใช่
เป็นคุณแก่พวกเขา และแท้จริงพวกเขารู้แล้วว่า แน่นอนผู้ที่ซื้อมันไว้นั้น (คือผู้ที่
เชื่อไสยศาสตร์และยึดถือมัน) ในวันอาคิเราะฮ์ก็ย่อมไม่มีส่วนได้ใดๆ และแน่นอน
เป็นสิ่งท่ีชั่วช้าจริงๆ ที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้นหากพวกเขารู้” 

อาจจะมีพ่ีน้องของเราอีกส่วนหนึ่ง ทีเ่ข้าร่วมและพัวพันกับเวทมนต์คาถา ซึ่ง
คิดเอาเองว่าเป็นบาปเล็ก แต่หารู้ไม่ว่า มันคือ บาปใหญ่ และเป็นการสร้างชิริกภาคี
ต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ท่านพ่ีน้องทราบหรือไม่ว่า บทลงโทษในโลกดุนยาของผู้เล่น
คาถาอาคมคือการถูกปลิดชีวิต 

ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า   
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ْبَعُامُْمْوِبلَاِتُِاْجتَُ ْحرفََذَنَرِمَّْنَاُُِنُبواُامس َ ُمتفقُػليوُ:َامِسّ

ความว่า  “ท่านทั้งหลายจงออกห่างไกลจากเจ็ดความพินาศหนึ่งใน เจ็ด
คือ  ُُْحر  ”ไสยศาสตร์หรือคาถาอาคม  َامِسّ

และนบมีูฮ าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า                                                             
ْيِفُُ بُُوُِِبمس َ ُامَساِحِرََضْ  رواهُامَتمذيُ:َحدُّ

     ความว่า  “โทษทันต์ของ  َُُامَساِحر  นักเวตมนต์เล่นคาถาอาคมคือการฟัน
เขาด้วยคมดาบ” 

จากท่านบุญาละฮ์บินอับดะฮ์  (ُُُبُْنَُغْبَدة                               กล่าวว่า  (ُُبَاََلُ
ُللاُُ َرَُرِِضَ َُُأاَتََنُِنتَاُبَُُعَ نٍَةَُأِنُاْكُتلُْواُُُكَ  َساِحٍرَُوَساِحَرةٍَُغْنُوُكَْبَلَُمْوِتِوُِبس َ

ความว่า  “ได้มีสารจากท่านค่อลีฟะฮ์ อุมัรบินค๊อฏฏ๊อบ ร่อฎิยั้ลลอฮุอันฮุ 
ก่อนการตายของท่านเพียงหนึ่งปีมายังพวกเรา มีใจความว่า ท่านทั้งหลายจงฆ่า
ทุกนักเวทมนต์คาถาอาคมทั้งหญิงและชาย”     

จากท่านอะลีบินอะบีฏอลิบกล่าวว่า    
 اكَِفرٌَُُوامَساِحرَُُُامْاَكِىُنَُساِحرٌُ

   ความว่า  “ผู้ท านาย ทายทักคือซาหิรและซาหิรคือผู้ปฏิเสธศรัทธา”   
ท่านอะบีมูซา ร่อดิยัญลอฮุอัลฮุ กล่าวว่าท่านนบีมูฮ าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

ٌقُ رواهُاْحدُُُُ:ُُِِبمَساِحرُِثاََلثٌَةُاَلُيَْدُخلُْوَنُاْمَجنََةُُُمْدِمُنُاْمَخْمِرَُوَكاِطُعَُرِحٍمَُُوُمَصِدّ

ُوابنُحبانُوابويؼَلُواحلامك

ความว่า “สามจ าพวกจะไม่ได้เข้าสวรรค์ 1. ผู้เสพสุรา 2. ผู้ตัดขาดเครือ
ญาติ 3. ผู้ที่เชื่อต่อเวทมนต์ และในท านองเดียวกัน การรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วย
คาถาอาคมหรือแขวนเครื่องรางของขลังและการท าเสน่ห์ยาแฝด”  
 ด่ังท่านนบีมูฮ าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า                     
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ٌكُُ ُِِشْ َُوامِتَّوََلُ ََقَُوامتََماِِئُ  رواهُاْحدُوابوداودُُ:َأمرُّ

ความว่า “การรักษาด้วยเวทมนต์ การแขวนเครื่องรางของขลัง การท า
เสน่ห์ยาแฝด เป็นชิริก (ٌُك          ”(ِِشْ

ท่านค๊อฏฏอบีย์ (َُامَْخَطاِب) รอฮีมะฮุลลอฮ์ กล่าวว่า อนึ่งการรุกยะฮ์ชัรอียะฮ์ 
คือการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือถูกท าของ (ไสยศาสตร์) ด้วยกุรอานหรือพระนาม
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เป็นที่อนุญาต เนื่องจากท่านนบีได้ท าการรักษาและขอความ
คุม้ครองจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้แก่หลานของท่านนามว่า หะซันและหุซัยน์ ร่อฎิยั้ลลอ
ฮุอันฮ ุมาดว้ยส านวณดังนี้ 

ُاَلَمٍةُُ ُػَْْيٍ ّ ْيَطاٍنَُوَىاَمٍةَُوِمْنُُُكِ ُش َ ّ َماِتُللِاُامتَاَمِةُِمْنُُُكِ ِبََكِ   رواهُامبخاريُ:ُاِغْيُذمُُكَ

ความว่า “และท่านกล่าวว่า  ท่านนบีอิบรอฮีม ก็ปฏิบัตเช่นนี้แก่นบี        
อิสมาอีลและนบีอิสหากอะลัยฮิมัสสลาม”   

َُوامُْمْسِلَماِتُ َُوِمَسائِِرُامُْمْسِلِمْْيَ َُومَُُكْ ُِِلْ تَْغِفُرُللَاُامَْؼِظْْيَ َُىَذاَُوَأس ْ َأكُْوُلُكَْوِِلْ

هَُوُُىَوُامْغَُفْوُرُامَرِحْْيُُ
ِ
تَْغِفُرْوُهُا  فَاس ْ

 

 
 
 
 

 


