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อย่าท าลายอีหม่าน 
ดว้ยการเชือ่การท านาย 

َُُِامَْحْمدُُ ُ،ُُلِِلَ ِنْْيَ ُ،َُويَُضاِعُفُِبَرُهُعَََلُامُْمْحس ِ ُامُْمْخِلِصْْيَ َُويُاكَِِفُ َبُامَعائِِعْْيَ ْيُُُيِ اََّلِ

للاُُ اَلُ
ِ

ا ُ ََلَ
ِ

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

ُ ْيِنَُواْىتََدىُِنلَْعامَِمْْيَ ِبِوَُوَمْنُثََمَسَمُِِبِلّ َُوََصْ ِيِّدََنُُمَحَمٍدَُوعَََلُأَِٓلِ ُعَََلُس َ ْ َُوَسِِلّ ،َُانلَيَُمَُصِلّ

ُُ ُ.ِِبَْدِيِوُامُْمِبْْيَ

َُُأَماُبَْعُدَُفيَاُِعَباَدُللِاُُ َُأَواًلُِبتَْلَوىُللِاَُثَعاََلَُوَظاَعِتِوُُ: َُوهَْفِِسْ َفلَْدَُكاَلُُ.ُأْوِصْيُُكْ

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

ُِبأَْحَسِنَُمااكَهُْواُيَْعَملُْوَنُ  .َظِيَّبًةَُومَنَْجزِيَََّنُْمَُأْجَرُُهْ

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกล่าวว่า  

الََُمِنُاْرثَََضُِمنَُرُسوٍلُ
ِ
ُُ:عَاِمُمُامْغَْيِبُفاَلُيُْظيُِرُعَََلُغَْيِبِوَُأَحًداُ،ُا

 62-62الٓيةُُ:ُسورةُاجلنُ

ความว่า  “อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงรู้สิ่งเร้นลับ ดังนั้น พระองค์จะไม่ทรง
เปิดเผยสิ่งเร้นลับของพระองค์แก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงยินดีจากร่อซู้ล” 

เป็นการชี้ชัดให้มุอ์มินเข้าใจว่า จะไม่มีผู้ใดล่วงรู้ภายภาคหน้าและของเร้นลับ
นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงคัดเลือกเพ่ือท าหน้าที่เผยแผ่สาสน์ของพระองค์เพ่ือเป็นสิ่ ง
ปาฏิหาริย์แก่พวกเขาตามท่ีพระองค์ทรงประสงค์     

ท่านอิบนุลเญาซีย์ُُْبُنُامَْجْوِزْي
ِ
กล่าวว่านี้เป็นหลักฐานชี้บอกถึงผู้ใดอ้างว่า  ا

ดาวฤกษ์หรือบรรดาดวงดาวบ่งชี้ถึงของ ٌُغَْيب เร้นลับ เขาคือผู้ปฏิเสธศรัทธาและท่าน
ร่อซู้ล กล่าวว่า  
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كَُوُِبَماُيَُلْوُلُفَلَْدَُنَفَرِبَماُُأنْزَِلُعَََلُُمَحَمٍدَُصََلُللُاُعَلَْيِوَُمْنَُأََتَُعَرافًاَُأْوُاَكِىنًاُفََصدَُ

ُ ُرواهُابوداودُوامرتمذيُوابنُماجوُمنُحديثُايبُىريرةُ:َوَسَِلَ

ความว่า  “ใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหรือผู้ท านาย แล้วเขาก็เชื่อผู้เป็นหมอดู
ตามที่หมอดูท านาย ความจริงผู้นั้นได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทาน
แก่นบีมูฮ าหมัด (อัลกุรอาน)” 

จากท่านหญิงซ่อฟียะฮ์ บินติ อะบีอุบัยด์  ُُُِعَبْيدٍَُُصِفيَُةُِبنْت َأيِبْ   ว่าท่านร่อซู้ล 
กล่าวว่า 

ُيَْوًماُُ َُصاَلٌةَُأْربَِعْْيَ  رواهُمسِلُُ:َمْنَُأََتَُعَرافًاُفََصَدكَُوُِبَماُيَُلْوُلُمَْمُثُْلبَْلََُلُ

ความว่า  “ผู้ใดไปหาหมอดูและเขาเชื่อหมอดูที่ท านาย การละหมาดของ
เขาไม่ถูกรับถึงสี่สิบวัน”  ท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวว่า ประชาชนได้ถามท่านร่อซู้ล
(ศ็อลฯ) เกี่ยวกับเรื่องของบรรดาโหรที่ท านายทายทัก ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ตอบว่า ไม่
มีอะไรตามเขากล่าว ประชาชนจึงกล่าวว่า โอ้ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) สิ่งที่พวกโหรท านาย
มันเป็นจริงตามค าท านายมิใช่หรือ ! ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) จึงกล่าวตอบว่า   

ُُيَُْ َمُةُِمَنُامَْحِقّ ُامََْكِ ُُأُذِنَُوِمِيِّوُفَيَْخِلطَُُمَعيَاُِمائَُةَُنِذٍبُِثْْلَ ُفَيَْلَرُأَىاُِِفْ ْ ُُ:ِفُظَياُامِْجِِنّ
ُمتفقُعليو

ความว่า  “นั้นคือค ากล่าวที่จริงซึ่งชาวญินได้จดจ าไว้และมันก็ได้สาธยาย
กระซิบเข้าหูของผู้เลี้ยงดูมัน ดังนั้นหนึ่งความจริงถูกปะปนถึงหนึ่งร้อยความเป็น
เท็จ” 

และท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวอีกว่า ฉันได้ยินจากท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าว
ใจความว่า แท้จริงเหล่าชัยฏอนแอบขโมยฟังจากเหล่ามะลาอิกะฮ์ถึงการงานที่ถูก
ก าหนดแล้วในท้องฟ้าและพวกมันก็น ามาสาธยายแก่หมอดูหรือโหราศาสตร์  พวกมัน
จะโกหกและมุสาแต่งเติมถึงร้อยเรื่องด้วยตัวพวกมันเอง      
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พ่ีน้องร่วมศรัทธาครับ โปรดเข้าใจร่วมกันว่าชีวิตของผู้ศรัทธาคือการ
มอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์ (ซ.บ.) องค์เดียว คราใดที่มีความสุขเรา
ขอบคุณอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และคราใดมีความทุกข์เราพ่ึงพระองค์  พระองค์ตรัสว่า   
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) คือ ผู้ที่บ่าวต้องพ่ึงพาเสมอ ผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะไม่พ่ึงพา َاللُُ امَصَمدُُ
อาศัยหมอดูเพ่ือการขจัดทุกข์ ยิ่งกว่านั้นมันย่อมเพ่ิมทุกข์แก่เขาและท าลายล้างความ
เป็นผู้ศรัทธาของเขา โปรดอย่าลืมว่าขณะที่เรากลับไปสู่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ด้วยกับ       
อีหม่านของเรา เราจะภูมิใจว่าเรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อย่างแท้จริง มิใช่
กลับไปสู่ความโกรธกริ้วของพระองค์ และเมื่อเราไปอยู่ในอาหลั่มบัรซัค คือด่านแรก
ของอาคิเราะฮ์หรือเป็นโลกขั้นกลางระหว่างโลกดุนยาและอาคิเราะฮ์เราจะถูก
สอบถามจากมะลาอิกะฮ์สองท่านนามว่า มุนกัร  ٌُُمنَْكر  และนะกีร ถึงความ    نَِكْيٌُ
ศรัทธาของเรา และในขณะนั้นคนที่เป็นมุอ์มินจะตอบค าถามต่อสองมะลาอิกะฮ์ด้วย
ภาษาอีหม่าน อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกล่าวว่า 

  ُ الَِلُ ُ َوُيِضلُّ ِخَرِةُ ٓل ا ِِفُ َو ْهَياُ لُّ ا ِةُ ْمَحَيا ا ِِفُ ِبِتُ مثَا ا ْملَْوِلُ ِِب َمنُوْاُ أٓ يَنُ ََّلِ ا ُ لَِلُ ا ُِّتُ ُيثَب

َُماُيََشاءُامَظاِمِمَْيُوَُ  62ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالٓيةُُُ:سورةُابراىميُُُ:يَْفَعُلُالَِلُ

ความว่า  “อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาหนักแน่นด้วยค ากล่าวที่
ม่ันคงในการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกดุนยาและในอาคิเราะฮ์ และพระองค์ทรงให้เหล่าผู้
อธรรมหลงทางและพระองค์ทรงกระท าสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์” 

ْمُمْسِلَماِتُ َوا ُ ْمُمْسِلِمْْيَ ا ِئِرُ َوِمَسا ُ َوَمُُكْ ُ ِِلْ ُ ْمَعِظمْيَ ا للَاُ تَْغِفُرُ َوَأس ْ اُ َىَذ ُ ِِلْ َكْو ُكْوُلُ َأ

هَُوُُىَوُامْغَُفْوُرُامَرِحمْيُُ
ِ
تَْغِفُرْوُهُا  فَاس ْ


