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หนทางของชยัฎอน  
และการบดิพล้ิวของอิบลีส 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
ชัยฎอน หรือมารร้าย มีความพยายามและความปรารถนาอันแรงกล้า ใน

การชักชวนและรุกเร้าไห้ลูกหลานของนบีอาดัม (อ.) เป็นบริวารและพวกพ้องร่วมลงสู่
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นรกกับมันทุกวิถีทาง   ดังนั้น ลูกหลานนบีอาดัม (อ.) คนใดเผอเรอหรือเปิดประตู
ช่องทางให้แก่ชัยฎอน มันก็สามารถครอบง าผู้นั้นและบรรลุเป้าประสงค์ของทันที 

 
ท่านพ่ีน้อง ประตูช่องทางของชัยฎอนน มีมากมายและหลากหลายวิธีการ 

เพียงเพ่ือความหายนะต่อบ่าวของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ซึ่งเป็นลูกหลานนบีอาดัม (อ.) 
ชัยฎอน มีความพยายามสูงสุดที่จะชักจูงมนุษย์ให้เนรคุณต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) 

ด้วยการสร้างภาคี หากหมดความสามารถ มันจะไปยุยงบ่าวของ   อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้
กระท าสิ่งที่เรียกว่าบาปใหญ่  หากผู้นั้นได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ชัยฎอน
ยังไม่ละความพยายาม มันจะเข้าสู่แผนการอ่ืนต่อไป เช่น ท าให้เกิดความสับสน 
หวาดระแวง วิสวัสในเรื่องการท าอิบาดะฮ์จนเกิดความรู้สึกว่ามันยากล าบากและ
เหน็ดเหนื่อย จนเขาเป็นผู้หมดความอดทนและสิ้นหวังและเลิกท าอิบาดะฮ์ไปในที่สุด  

  
อิบลีส ซึ่งเป็นแม่ทัพของชัยฎอน จะไม่รับผิดชอบกับผู้ใดในวันกิยามะฮ์        

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสในกุรอานถึงค าอ้างของอิบลีสว่า 

                                

     

    ความว่า “และมันกล่าวว่า แท้จริงฉันไม่เกี่ยวข้องกับพวกท่าน  แท้จริงฉัน
ก าลังเห็น สิ่งที่พวกท่านมองไม่เห็น  แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์ (ซ.บ.)   และอัลลอฮ์ 
(ซ.บ.) นั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงแห่งการลงโทษ”  (อัลอันฟาล/48)      
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ดังมีบันทึกของท่านอิบนุญะรีรรายงานจากท่าน อุกบะฮ์บุตรท่านอามิร 
ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ  ได้เล่าว่าท่านร่อซูลุ้ลเลาะฮ์ได้กล่าวว่า   

“เมื่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงรวบรวมตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้าย พระองค์ทรง
ตัดสินเสร็จสิ้น บรรดามุอ์มินได้กล่าวว่า ความจริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงพิพากษาพวก
เราเรียบร้อยแล้ว ใครเล่าจะอนุเคราะห์พวกเราบ้าง เขาทั้งหลายกล่าวว่า จงน าพวก
เราไปพบนบีอาดัม (อ.) นั้วห์ (อ.) อิบรอฮีม มูซา และอีซา อะลัยฮิมุสสลาม 
ตามล าดับ ท่านนบีอีซา (อ.) จึงกล่าวว่า  ท่านทั้งหลายจงไปพบนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ)     
พวกเขาทั้งหลายก็มาหาฉัน ดังนั้น อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงอนุมัติแก่ฉัน  ทันใดนั้นก็มีกลิ่น
อันหอมหวนกระจายอบอวนจากที่นั่งของฉัน จนกระทั้งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงให้ฉันเป็น

ผู้อนุเคราะห์     และทรงประทานรัศมีตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะ จนถึงปลายเท้า

ของฉัน กลุ่มกุฟฟารกล่าวว่า  นี้คือความจริงที่บรรดามุอ์มิน ได้พบผู้ที่อนุเคราะห์แก่
พวกเขาแล้ว  ดังนั้น ไม่มีใครจะอนุเคราะห์พวกเรา นอกจากอิบลีสที่มันได้ไห้ความ
หลงผิดแก่พวกเรา เขาท้ังหลายจึงไปหาอิบลีส พร้อมกล่าวว่า  ความจริงบรรดามุอ์มิน
ได้พบผู้ช่วยเหลือ (ชะฟาอะฮ์)  แก่พวกเขาแล้ว  ดังนั้น เจ้าจงท าการ ช่วยเหลือ 
(ชะฟาอะฮ์)  แก่พวกเราเถิด  เพราะแท้จริงเจ้าได้ท าไห้พวกเราหลงผิด  อิบลีสจึงยืน
ขึ้น ขณะนั้นได้มีกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งกระจายจากที่นั่งของมัน  หลังจากนั้น  เสียงร้องไห้
ก็ดังขึ้นมา” 
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 “และชัยฏอนได้กล่าวเม่ือการงานได้ถูกตัดสินแล้วว่า แท้จริงอัลลอฮ์ 
(ซ.บ.) ได้ทรงสัญญาพวกท่านซึ่งเป็นสัญญาแห่งความจริง  และข้าได้สัญญาพวก
เจ้า  แล้วข้าได้บิดพลิ้วพวกเจ้า ข้าไม่มีอ านาจไดๆ เหนือพวกเจ้า นอกจากข้าได้
เรียกร้องพวกเจา แล้วพวกเจ้าก็ตอบสนองข้า ดังนั้น พวกเจ้าอย่าได้ประณามข้า  
แต่ทว่าจงประณามพวกเจ้าเอง ข้าไม่อาจร้องทุกข์แทนพวกเจ้าได้ และพวกเจ้าก็
ไม่อาจร้องทุกข์แทนข้าจากการลงโทษของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้  แท้จริงข้าได้ปฏิเสธ
ต่อสิ่งที่พวกเจ้าตั้งข้าให้เป็นภาคีกับอัลลอฮ์ (ซ.บ.) แต่ก่อนนี้ แท้จริงบรรดาผู้
อธรรมนั้น  ส าหรับพวกเขาคือ การลงโทษอย่างเจ็บปวด”    (อิบรอฮีม:22)                                                                                                                                          

และมีบันทึกของท่านอิบนุญะรีร  อิบนุมุนษิร  และท่านอิบนุฮาติม  จาก
ท่านหะซันเล่าว่า  “ อิบลีสจะยืนขึ้นบนมิมบัรที่มาจากไฟ พร้อมกับกล่าวค ากล่าว
ที่ไม่รับผิดชอบและความบิดพลิ้วของมันในวันกิยามะฮ์” 

          

       . 


