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อย่าหลงอุบาย 

دُ  مح للُه َاْلَح ن هُ  ََنحَمد هُ  ِه َتعهي ح تَ غحفهر هُ  َوَنسح َنا ش ر وحرُه مهنُح بهاللُه َونَ ع وحذُ  إهلَيحهُه َونَ ت  وحبُ  َوَنسح  أَن حف سه

دههُه َمنُح.  أَعحَمالهَنا َسيهَِّئاتُه َومهنُح.  لُ  َاللُ  يَ هح َهدُ .  َلهُ  َفاَلَهادهيَُ ي ضحلهلحهُ  َوَمنُح.  َلهُ  َفاَلم ضه  لَُ أَنُح َأشح
َدهُ  للاُ  إهلُ  إهَلهَُ دُ  َوَلهُ  الحم لحكُ  َلهُ .  َلهُ  َلَشرهيحكَُ َوحح مح ءُ  ك لهُِّ َوه َوَعَلى َوُي هيحتُ  ُي حيهيُح اْلَح  َقدهي حرُ  َشيح

َهدُ .  ًدا أَنُ  َوَأشح  َصلهُِّ اَلل ه مُ .  بهتَ َعالهيحمههُهََُتَسًُّكا َوَأصحَدق  ه مُح بهَربهِّهُه الن اسُه أَعحَرفُ  َوَرس وحل هُ  َعبحد هُ  ُم َم 

بههُه آلههُه َوَعَلى ُم َم دُ  َعَلى َوَسلهِّمُح َتَدى س ن َتهُ  تَبهعَُ َوَمنُح.  َوَصحح يههُه َواهح َدح يحنُه يَ وحمُه إهَلُ ِبه  .  الدهِّ

يحك مُح.  الن اسُ  أَي َُّها فَ َيا بَ عحدُ  أَم ا يُح أ وحصه  فَ َقدُح.  َوطَاَعتههُه تَ َعاَلُ للاُه بهتَ قحَوىُأَو لًُ َونَ فحسه

ُح تَ َعاَلُ للاُ  قَالَُ يحمُه الش يحطَانُه مهنَُ بهاللُه أَع وحذُ .  الحَكرهيحُه احلق رحآنُه فه نحَسانَُ إهنُ  َواحلَعصحرُه.  الر جه  َلفهيُح احإله

رُ  َاتُه َوَعمهل وا آَمن  وحا ال ذهيحنَُ إهلُ  خ سح قهُِّ َوتَ َواَصوحا الص اْله  للاُ  َصَدقَُ.   بهالص بحُه َوتَ َواَصوحا بهاْلَح

 . احلَعظهيحمُ 

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก 
         อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า 

نَاه مُبَ غحَتةًُ َأَخذح َاُأ وت واُح ِبه ُإهَذاَُفرهح واُح  44اآليةُُ:ُُالنعامُسورةُ  :  َحَّت 

ความว่า   “จนกระทั่งพวกเขาระเริงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับ เรา (อัลลอฮ์) 
ก็ลงโทษพวกเขาโดย กะทันหนั” 

และมีรายงานจาก อุกบะห์ บุตรอามีร (ร.ฎ.) 
 ُي هبَُُُّما لحَعبحدََُاُ ي  عحطهيُح للاَُ يحتَُأَُرََُُذاإهُ  : قاَلَُ مَُلُ سَُوَُ هُهيحُلَُعَُ ُ  للا ىلُ صَُ للاُه َرس وحلَُ نُ أَُ

َيتههُه َعَلى م قهيحمُ  َوه وَُ َاإهُفَُ َمعحصه رَاجُ  َذلهكََُُّن  تهدح َنا بههُهَُماذ كهِّر وحاَُنس وحاُفَ َلم ا((  أَُقَ رَُ ث ُ  اسح  َعَليحههمُح فَ َتحح
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ءُ  ك لهُِّ ب حَوابَُأَُ َاَُفرهح وحاَُذاإهُ َحَّت ُ َشيح نَاه مُحَأُُت  وحاُوُحأ ُُِبه  ف الطباين رواه .  ))م بحلهس وحنَُ َذاه مُحإهُفَُ بَ غحَتةًُ َخذح
 الوسط

         ความว่า  “แท้จริงท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวว่า เม่ือท่านได้เห็นว่าอัลลอฮ์
ทรงประทานแก่บ่าวในสิ่งที่เขาปรารถนา ขณะเดียวกันบ่าวผู้นั้นก็ยังคงอยู่กับ
ความชั่ว แท้จริงนั่นแหละคือการลงโทษจากอัลลอฮ์ ทีละขั้นตอนโดยเขาไม่รู้ตัว”   
ต่อมาท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ได้อ่านอายะห์มีใจความว่า 
         ครั้นเม่ือพวกเขาลืม สิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้ร าลึกต่อสิ่งนั้น เรา (อัลลอฮ์) 
ก็เปิดให้แก่พวกเขาซึ่งบรรดาประตูของทุกสิ่งที่ได้อ านวยความสุขแก่พวกเขา 
จนกระทั่งเม่ือพวกเขาระเริงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับ เราก็ลงโทษพวกเขาโดย
กะทันหัน ทันใดนั้นพวกเขาก็หมดหวังท่ีจะกลับตัวหรือแก้ไขใดๆ  

ดังมีเรื่องราวกล่าวว่า ( اُح ثَ رُ لََُِ  )  เมื่ออิบลีสได้ถูก ( َُلعحَنةُ   ) ออกห่างไกลจาก

ความเมตตาของอัลลอฮ์ หลังจากได้เคยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นพันปี และเคยร่วม
กลุ่มกับเล่ามาลาอีกะห์ ยิบรออ้ีล และมีกาอ้ีลถึงกับร้องไห้ อัลลอฮ์จึงได้ตรัสแก่ทั้ง
สองว่า “อะไรท าให้ท่านทั้งสองถึงกับร้องไห้” ทั้งสองกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์พวกเรา
ยังคงไม่ปลอดภัยจากอุบายของพระองค์” 
อัลลอฮ์จึงตรัสว่า ฉะนั้นแล้วเจ้าทั้งสองก็จงอย่าหลงอุบายของเรา 
         ท่านนบี (ศ็อลฯ) ท าการขอดุอาอ์ ต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ าเสมอ โดยมีรายงาน
ของ อนัส บุตรมาลิก บันทึกโดยติรมีซีย์ว่า 

بَ َنا ثَبهِّتُح احلق ل وحبُه م َقلهِّبَُُيَا  دهيحنهكَُ َعَلىُق  ل وح

         ความว่า  “โอ้ผู้ผันเปลี่ยนบรรดาหัวใจ โปรดให้บรรดาหัวใจของพวกเรา
ม่ันคงต่อศาสนาท่าน จึงมีผู้ถามว่าโอ้ร่อซู้ลแห่งอัลลอฮ์ ท่านยังกลัวพวกเราอีก
กระนั้นหรือ”  

ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) จึงกล่าวตอบว่า 
َُ احلق ل وحبَُ نُ إُه ُهإهُ بَ يح بهَعيح  َيَشاءُ  ي  َقلهِّب  َهاَكيحفَُ الر ْححَنُه َصابهعُهَأُ مهنُح صح
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         ความว่า  “แท้จริงหัวใจทั้งหลายอยู่ระหว่างสองนิ้ว จากบรรดานิ้วของผู้
เมตตา (อ านาจ)  พระองค์จะทรงผันเปลี่ยนตามพระองค์ปรารถนา” 
         อัลลอฮ์ ทรงตรัสในคัมภีร์ของพระองค์ ถึงประวัติของบัลอาม (  ُبَ لحَعام ) ที่       

อีหม่าน ของเขาได้หลุดลอยไปในห้วงสุดท้ายของชีวิต และเช่นเดียวกัน ผู้ที่สักการะ
ต่ออัลลอฮ์ นามชื่อว่า บัรซีซอ ( يحَصا ซึ่งบั้นปลายชีวิตของเขาได้ตายในสภาพที่  ( بَ رحصه

เป็นกาฟิร 
         ในหะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีย์ จากอะบีฮู่รอยเราะห์ (ร.ฎ.) ว่า 

لُهَأُ بهَعَملُه لُ لَيَ عحمَُ الر ج لَُ نُ أَُ َن ةُه هح َنهُ  َيك وحنُ َُما َحَّت ُ اْلح نَ َها بَ ي ح بهقُ  ذهرَاعُ ُلُ إهُ َوبَ ي ح  فَ َيسح
لُهَأُ بهَعَملُه فَ يَ عحَملُ  الحكهَتابُ  َعَليحهُه خ ل َهاُالن ارُه هح  فَ َيدح

         ความว่า  “แท้จริงคนหนึ่งก าลังปฏิบัติด้วยอาม้ัลของชาวสวรรค์ จนกระท่ัง
ไม่ปรากฏระหว่างเขาและสวรรค์ เว้นเสียแต่ศอกเดียว”   
          ดังนั้น การบันทึกได้อยู่เหนือเขามาก่อนแล้ว จากความรอบรู้ของอัลลอฮ์ กับ
สภาพการณ์ในอนาคต 
         ต่อมา เขาจึงปฏิบัติกับอามั้ลของชาวนรก ดังนั้น เขาจึงได้เข้าสู่นรกของ
พระองค ์

มีรายงานในหนังสือ  ُالحَكَبائهر َِ   ว่า มีชายผู้หนึ่งผูกพันกับมัสยิด โดยท าการ   

อะซาน และท าการละหมาด จนมีประกายรัศมีแห่งการท าอิบาดะห์ อยู่มาวันหนึ่ง
ชายผู้นี้ขึ้นไปที่เสาบัง เป็นกิจวัตรประจ าวันของเขา เพ่ือท าการอะซาน ََُذانُ أ  และ

ปรากฏข้างเสาบังนั้น มีบ้านของนัสรอนีย์ที่เป็นกาฟิรซิมมี่ ذهمهِّيُح ซึ่งมีลูกสาวที่สวย 

ชายผู้นี้เมื่อแลเห็นความสวย จึงละทิ้งหน้าที่ และลงไปหาเธอเพ่ือขอแต่งงาน หญิงผู้
นั้นได้ปฏิเสธ พร้อมกล่าวว่า ท่านเป็นมุสลิม บิดาของข้าคงไม่อาจยินยอม 

ชายผู้นี้จึงกล่าวว่า ถ้าให้ข้าเป็นนัสรอนีย์เหมือนเจ้า เจ้าจะตกลงไหม หญิงผู้
นั้นจึงกล่าวว่า ถ้าแม้นท่านปรารถนาดิฉันก็ตกลงแต่งงานกับท่าน ชายผู้นั้นจึงเปลี่ยน
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ศาสนาเหตุผลเพ่ือแต่งงานกับหญิงที่ตนเองปรารถนา และในวันเดียวกัน เขาได้ขึ้นไป
บนหลังคาบ้านของหญิง เกิดพลาดตกหลังคาและสิ้นใจตาย สภาพที่เขาขาดทุนทั้ง
โลกดุนยาและอาคีเราะห์ กล่าวคือ กลับไปสู่ความโกรธกริ้วของอัลลอฮ์ และหมดหวัง
ในความสุขกับหญิงท่ีตนเองปรารถนาท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า 

ر ونَُ َاسه الحَقوحم ُاْلح َرُاَّلل هُإهلُ   99سورةُالعرافُُاآليةُُ  َفالَُيَأحَمن َُمكح

         ความว่า   “ไม่มีใครม่ันใจว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์ นอกจาก
กลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้น” 
เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเชื่อม่ัน และยึดหลักการต่อไปนี้ 
         1.  การศรัทธาต่อก าหนดความดีและความชั่วมาจากอัลลอฮ์ 
         2.  รีบเร่งท าความดีและจงปฏิบัติอย่างคงจริงใจและสม่ าเสมอ  
        3.  บ่าวของอัลลอฮ์ ต้องไม่ถูกหลอกกับความดีที่ท ามา และยึดมันเป็นความ
ภูมิใจ จนกระทั่งไม่กระตือรือร้นกับการเพ่ิมอามั้ล 
         4.  บ่าวของอัลลอฮ์ ที่ท าความดีแล้วให้เขารักษาความดีเอาไว้ให้มั่น อย่าลบ
ล้างความดีโดยการปฏิบัติความชั่ว  
         5.  ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้รอดพ้นจาก  َُةُه س وحء َاَته اْلح  ความเลวร้ายแห่ง

บั้นปลายชีวิต 
         6.  ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้ได้รับ   ُن َةُه ح سح َاَته اْلح ความสวยงามแห่งบั้นปลายชีวิต 

ُح ق  وحلُ أَُ تَ غحفهرُ أَُوَُ َهَذا قَ وحله لُح احلَعظهيحمَُ للاَُ سح َُ َولهَسائهرُه َوَلك مُح ِه لهمهيح لهَماتُه الحم سح  َوالحم سح

تَ غحفهر وحهُ  يحمُ  احلَغف وحرُ  ه وَُ ن هُ إهُ فَاسح          الر حه
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