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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เลหมาร  
ชองทางของชัยฏอนในการลอลวงคนดี 

 
ธาตุแทชัยฏอน 
 เร่ืองน้ีเปนเร่ืองหลักในหลักความเช่ือ (อะกีดะฮฺ)  

ชัยฏอนคืออะไร?!  
ชัยฏอนมีรูปรางตัวตนจริงๆ หรือเปนแคนามธรรม?! 
หรือคือความรูสึกนึกคิดที่ไมดีและการกระซิบกระซาบของหัวใจ 

ดังที่บางคนเขาใจ?! 
หรือมันคือเชื้อโรคดังที่บางคนกลาวอาง?!  
หรือชัยฏอนคือสัญลักษณของความช่ัวราย เราวาดมันเพื่อเปน

แคสัญลักษณ เพื่อเราจะไดพูดถึง?! 
 แลวอะไรคือหลักความเช่ือของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ
เก่ียวกับเร่ืองน้ี? 
 หลักความเช่ือของเราคือ ชัยฏอนน้ันมาจากญิน 
 อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา: 
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ٓ   َفَسَجُدٓواْ   َدمَ   ٱۡسُجُدواْ   لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ   ُقۡلَنا  ذۡ ﴿ َّ ۡبلِيَس   إِ  ِمنَ   َكنَ   إِ

ۡمرِ  َعنۡ  َفَفَسقَ  ٱۡلِنِّ 
َ
  )٥٠: الكهف (﴾ َرّبِهِۦٓۗ  أ

ความวา: “และเมื่อเราไดกลาวแกมลาอิกะฮฺวา จงสุูดคารวะตอ
อาดัม พวกเขาก็แสดงคารวะเวนแตอิบลีส มันอยูในจําพวกญิน”
(อัล-กะฮฺฟฺ, 18 : 50) 
  

เราศรัทธาตอการมีอยูจริงของญินและมนุษย และชัยฏอนนั้นก็
มาจากญิน และมันก็อยูกับมนุษยทุกๆ คน ทุกคนจะมีชัยฏอนติดตัวอยู 
และหลักฐานเร่ืองดังกลาวนี้คือ คําพูดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ
วะสัลลัม ในหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยมุสลิม จากทานอิบนุมัสอูด 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

َحدٍ   ِمنْ   ِمنُْكمْ   َوَما« 
َ
َ   َوَقدْ   ِإالَّ   أ نِّ   ِمنَ   َقِرينُهُ   ِبهِ   ُولكِّ  ِمنَ   َوَقِرينُهُ   ،اجْلِ

ِ   رَُسوَل   يَا  َوِإيَّاكَ   : َقالُوا.  » الَْمَالِئَكةِ  نَّ   ِإالَّ   ،َوِإيَّاَى «   : َقاَل ؟، ابَّ
َ
َ   أ  ابَّ

َخَنىِن َعزَّ وَجلَّ 
َ
ُمُرىِن   َفالَ   ،َعلَيْهِ   أ

ْ
رواه مسلم برقم (   . » قٍّ حبَ   ِإالَّ   َيأ

٢٨١٤(  
ความวา:   “ไมมีใครคนใดจากหมูพวกทานนอกเสียจากวาจะมี
สหายติดตามตัวจากญินและจากมลาอิกะฮฺ เศาะหาบะฮฺถามวา: 
แลวทานละทานเราะสูลุลลอฮฺ? ทานตอบวา: ฉันก็เชนเดียวกัน แต
ทวาอัลลอฮฺ อัซซะวะญัล ทรงคุมครองฉันจากมัน ดังนั้น มันจะไม



5 
 

ส่ังใชฉันนอกจากในเรื่องที่ดีเทานั้น” (บันทึกโดยมุสลิม, บท: 
สัญลักษณตางๆ ของพวกมุนาฟก, บรรพ: การยุยงของชัยฏอน, เลขที่: 
2814) 
  

ดังน้ัน ทุกๆ คนจะมีสหายติดตามตัวจากญิน แมกระท่ังทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองก็ตาม แตทวาญินที่
ติดตามตัวทานน้ัน อัลลอฮฺไดคุมครองทานจากมัน ดังนั้น มันจะไมส่ังใช
ทานนอกจากแตความดีเทานั้น 
 อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา: 

ُعوذُ   ُقۡل ﴿
َ
 َشِّ   ِمن  ٣  ٱلَّاِس   هِ إَِلٰ   ٢  ٱلَّاِس   َملِكِ   ١  ٱلَّاِس   بَِرّبِ   أ

ِي  ٤  ٱۡلَنَّاِس   ٱلۡوَۡسَواِس  نَّةِ   ِمنَ   ٥  لَّاِس   ُصُدورِ   ِف   يُوَۡسوُِس   ٱلَّ  ٱۡلِ

 )سورة اجاس(﴾ ٦ َوٱلَّاِس 
ความวา: “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) ขาพระองคขอความคุมครองตอ
พระเจาแหงมนุษยชาติ พระราชาแหงมนุษยชาติ พระเจาแหง
มนุษยชาติ ใหพนจากความช่ัวรายของผูกระซิบกระซาบที่หลอก
ลอ ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย จากหมูญินและมนุษย” 
(อัน-นาส, 114 : 1-6)  

 
และชัยฏอนก็มีลูกหลานสืบตระกูลและมีการสืบพันธุเพื่อเพิ่ม

จํานวน 
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อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา: 

َفَتتَِّخُذونَُهۥ﴿
َ
ۥٓ َوُذّرِ  أ ۡوِلَآءَ  يََّتُه

َ
  )٥٠: الكهف (﴾ أ

ความวา: “แลวพวกเจาจะยึดเอามันและวงศวานของมันเปนผู
คุมครองอ่ืนจากขากระนั้นหรือ” (อัล-กะฮฺฟฺ, 18 : 50)  
 ลูกหลานของชัยฏอนและบริวารของมันพยายามที่จะทําให
มนุษยหลงทางในชีวิตบนโลกนี้ 
 
แผนปฏิบัติการของชัยฏอน 

ชัยฏอนใชวิธีการอยางคอยเปนคอยไปในการหลอกลอมนุษย 
ทานอิบนุ ก็อยยิม อัล-เญาซียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดระบุหกลําดับ
วิธีการของชัยฏอนในการหลอกลอมนุษยอยางคอยเปนคอยไป ดังนี้ 

 ลําดับแรก: “กุฟรฺ” หรือ “ชิรกฺ” 
พยายามท่ีจะใหมนุษยปฏิเสธศรัทธา (กุฟรฺ) หรือไมก็ต้ังภาคี

กับอัลลอฮฺ (ชิรกฺ) แตถาหากเปาหมายนั้นเปนมุสลิมอยูแลว มันจะใชกล
ยุทธลําดับตอๆ ไป 

 ลําดับที่สอง: “บิดอะฮฺ” 
คือลําดับ “อุตริกรรม” หรือ “บิดอะฮฺ” กลาวคือชัยฏอนจะ

พยายามใหมุสลิมอุตริกิจการงานตางๆ ขึ้นมาในศาสนา และใหปฏิบัติ
อุตริกรรมน้ันๆ แตถาหากเปาหมายเปนชาวสุนนะฮฺที่ไมทําบิดอะฮฺ 
ชัยฏอนก็จะใชแผนลําดับขั้นที่สาม 
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 ลําดับที่สาม: “บาปใหญ” 
คือลําดับความผิดที่เปนบาปใหญ แตถาหากคนน้ันอัลลอฮฺได

คุมครองใหเขารอดพนจากบาปใหญ ชัยฏอนก็ยังไมหมดหวัง แตมันจะ
เร่ิมแผนการในขั้นตอนตอไปคือ ... 

 ลําดับที่ส่ี: “บาปเล็ก” 
และหากอัลลอฮฺใหคนนั้นรอดพนจากบาปเล็ก ชัยฏอนก็จะเร่ิม

ใชแผนปฏิบัติการอื่น นั่นคือ 

 ลําดับที่หา: “หมกหมุนอยูกับส่ิงที่เปนมุบาหฺ (หมายถึงส่ิง
ที่เราปฏิบัติหรือละทิ้ง ก็จะไมไดรับผลบุญและบาปใดๆ 
ทั้งส้ิน)” 
คือการที่ชัยฏอนใหมุสลิมหมกหมุนอยูกับส่ิงที่เปนมุบาหฺตางๆ 

และหมดเวลาไปกับมัน ดวยเหตุนี้ เขาจึงไมใชเวลากับส่ิงท่ีนาจะเปน
ประโยชนมากกวาและส่ิงที่ศาสนาส่ังใชใหเราปฏิบัติ  

 ลําดับที่หก: “หมกหมุนอยูกับส่ิงที่ประเสริฐนอยกวา” 
คือ การที่ชัยฏอนจะใหมุสลิมหมกหมุนปฏิบัติในส่ิงท่ีประเสริฐ

หรือดีนอยกวา และท้ิงการปฏิบัติส่ิงที่ดีกวา ส่ิงที่เขาไดปฏิบัติคือการงาน
ที่ดี แตการงานท่ีเขาละทิ้งน้ันดีกวาและประเสริฐกวา เชน หมกหมุนอยู
กับส่ิงที่เปนสุนัตและละทิ้งส่ิงที่เปนฟรฎ เปนตน !? 
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จะเห็นไดวา ชัยฏอนมีความอุตสาหะในการเชิญชวนและ
ลอลวงของมัน และปฏิบัติอยางเปนลําดับขั้น โดยใชวิธีอยางคอยเปน
คอยไป ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดตรัสวา: 

﴿ ْ ا ُكُوا ُ  َرزََقُكمُ  ِممَّ َّ َ  ٱ ْ  َو ۡيَطٰنِۚ  ُخُطَوٰتِ  تَتَّبُِعوا  لَُكمۡ  إِنَُّهۥ ٱلشَّ

بِيٞ  َعُدوّٞ    )١٤٢: األنعام (﴾ مُّ
ความวา: “จงบริโภคจากส่ิงที่อัลลอฮฺไดทรงใหเปนปจจัยยังชีพแก
พวกเจาเถิด และจงอยาตามกาวเดินของชัยฏอน แทจริง มันคือ
ศัตรูอันชัดแจงของพวกเจา” (อัล-อันอาม, 6 : 142)  

 
ชัยฏอนจะพยายามลอลวงมนุษยทีละนิดละหนอยและคอยเปนคอย

ไปจนถึงเปาหมายของมัน และมันจะเขาหามนุษยทุกประเภทดวยวิธี
เฉพาะท่ีเหมาะสมกับคนนั้นๆ 

- เขาหาผูที่มีความสมถะ ดวยรูปแบบสมถะ 
- เขาหานักวิชาการผานประตูความรู 
- และเขาหาคนโงอวิชาผานประตูความขลาดเขลา 

 
เสนทางชัยฏอน 

เสนทางของชัยฏอนมีมากมายและหลากหลาย ซึ่งยากนักที่จะ
จํากัดไดทั้งหมด และเราขอกลาวไว ณ ที่นี้เพียงบางสวน ดังนี้: 
1. สรางความแตกแยกและคิดไมดีตอพ่ีนองมุสลิม 
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ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวไวใน
หะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยมุสลิมวา: 

ْن َفْعبَُدُه الُْمَصلُّوَن ىِف َجِزيَرِة الَْعَرِب «
َ
يَِس أ

َ
يَْطاَن قَْد أ  ،إِنَّ الشَّ

  )٧٢٨١مسلم برقم (» يْنَُهمْ َولَِكْن يِف احكَّْحِريِش بَ 
ความวา: “แทจริงชัยฏอนไดหมดหวังที่จะใหคนที่ทําการละหมาด
สักการะบูชาตอมันในคาบสมุทรอาหรับ แตทวา มันพยายามยุ
แหย (ใหเปนศัตรูและกอฟตนะฮฺ) ระหวางพวกเขา” (บันทึกโดย
มุสลิม, บท: ลักษณะตางๆ ของพวกมุนาฟก, บรรพ: การยุแหยของ
ชัยฏอน, เลขที่: 7281. และอัต-ติรฺมีซียฺ นอกจากสํานวน “ในคาบสมุทร
อาหรับ” บท: การทําดีและการเชื่อมสัมพัมธ, บรรพ: การโกรธเคืองตอกัน
, เลขท่ี: 1938)  

นั่นคือ พยายามใหเกิดการทะเลาะเบาะแวง โกรธแคนเคือง 
สรางฟตนะฮฺ และมุงโจมตีกัน 

การคิดรายหรือไมดีนั้น สวนใหญมาจากชัยฏอน ดังที่มีรายงาน
จากอุมมุลมุอมินีน เศาะฟยฺยะฮฺ บินติ หุยัยฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา นางได
เลาวา: 

ُّ صىل اهللا عليه وسلم ُمْعتَِكًفا  ِ تَيْتُُه ـ أي يف املسجد ـ اَكَن اجَّ
َ
فَأ

ْالً  َ ُزورُُه 
َ
َ  ،أ ِ ْغَقِلَب َفَقاَم َمىِعَ 

َ
ْعتُُه ُعمَّ ُقْمُت أل َواَكَن . ْقِلبيَِن فََحدَّ

َساَمَة بِْن َزيْدٍ 
ُ
نَْصارِ  ،َمْسَكنَُها ىِف َداِر أ

َ
يَا  ،َفَمرَّ رَُجَالِن ِمَن األ

َ
ا َرأ فَلَمَّ
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 َّ ِ رْسََخ  - صىل اهللا عليه وسلم-اجَّ
َ
ُّ  ،أ ِ صىل اهللا عليه - َفَقاَل اجَّ

ِ يَا  :َفَقاالَ . »غََّها َصِفيَُّة بِنُْت ُحىَيٍّ بَلَ رِْسِلُكَما إِ « -وسلم ُسبَْحاَن ابَّ
 ِ ِّ « :قَاَل . رَُسوَل ابَّ

ِم َوإِ َّ يَْطاَن جَيِْرى ِمَن اِإلنَْساِن جَمَْرى ا إِنَّ الشَّ
ْن فَ 

َ
اَخِشيُت أ ْو قَاَل . »ْقِذَف ىِف قُلُوبُِكَما رَشًّ

َ
  .»َشيْئًا«أ

ความวา: ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอิอฺติกาฟ 
(ในมัสญิด) และฉันก็ไดไปเย่ียมทานในเวลากลางคืน ฉันไดพูดคุย
กับทาน ตอมา ฉันก็ไดลุกขึ้นยืนเพ่ือเดินกลับบาน แลวทานก็ลุก
ขึ้นดวยเพื่อจะสงฉัน และบานของนางนั้นอยูที่ดารฺอุสามะฮฺ อิบนุ 
ซัยดฺ ในขณะเดยีวกัน ก็มีชายสองคนจากชาวอันศอรฺเดินผาน เม่ือ
ทั้งสองเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พวกเขาก็เรง
ฝเทาเดิน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เลยทักพวกเขาไป
วา ทานทั้งสองไมตองรีบหรอก แทจริง นางคือเศาะฟยฺยะฮฺ บินติ 
หุยัยย, ชายทั้งสองกลาววา: “สุบหานัลลอฮฺ โอทานเราะสูลุลลอฮฺ” 
(คือเขาทั้งสองมิไดคิดวาจะเปนผูหญิงอื่นที่ มิใชภริยาของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม-ผูแปล) และทานก็กลาววา “แทจริง 
ชัยฏอนจะไหลเวียนอยูในตัวมนุษยผานเสนเลือด และแทจริง ฉัน
เกรงวามันจะใสความในหัวใจของทานทั้งสองดวยความช่ัวราย” 
หรือทานกลาววา “บางอยาง”    (มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ บันทึกโดยอัล-บุ
คอรียฺ, 4/240   บท: อัล-อิอฺติกาฟ, บรรพ: ผูที่อิอฺติกาฟสามารถออก
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จากมัสญิดเน่ืองดวยเหตุจําเปนไดหรือไม   และมุสลิม ในบทอัส-สลาม 
เลขท่ี  2174 - 2175) 

 
ชายคนหน่ึงเดินอยูกับหญิงสาวในยามวิกาล ยอมเปนจุดให

เกิดความสงสัยคลางแคลงใจและคิดอคติได ดังนั้น ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงตองการท่ีจะตัดความคิดอคตินี้ออกไป 
ทานเลยบอกกับชายสองคนน้ันวา: 

 "بل رسلكما، إنها صفية"
“ทานทั้งสองไมตองรีบหรอก แทจริง นางคือเศาะฟยฺยะฮฺ” 

 
จากจุดน้ี เราสามารถเอาสาระประโยชนจากหะดีษบทนี้ไดวา 

เม่ือทานยืนอยูภายใตภาวการณที่คนอื่นอาจคิดไมดีตอทาน ทานตอง
ชี้แจงและอธิบายใหคนที่ไดเห็นหรือไดฟงเขาใจและรับรูขอเท็จจริงตางๆ 
ทั้งนี้ เพื่อปดก้ันการคิดไมดี 

การคิดไมดีคือ แนวทางของชัยฏอน ทุกคร้ังท่ีทานไดฟงคําพูด
หนึ่ง มันจะพยายามใหทานตีความในแงที่ไมดีเสมอ 

และเชนเดียวกัน ชัยฏอนจะสรางความแตกแยกในหมูมนุษย 
ดังหะดีษที่รายงานโดยสุลัยมาน อิบนุ ศุร็อด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทานได
เลาวา: 
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ُ  َصىلَّ  اجَّيِبِّ  َمعَ  َجالًِسا ُكنُْت   ،يَْستَبَّانِ  َورَُجَالنِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ
َحُدُهَما

َ
وَْداُجهُ  َواْغتََفَخْت  وَْجُههُ  امْحَرَّ  فَأ

َ
ُ  َصىلَّ  اجَّيِبُّ  َفَقاَل  ،أ  ابَّ

ِّ « : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ْعلَمُ  إِ
َ
دُ  َما َقنْهُ  َذَهَب  قَالََها لَوْ  لَكَِمةً  َأل  قَاَل  لَوْ  ،جَيِ

ُعوذُ 
َ
ِ  أ يَْطانِ  ِمنْ  بِابَّ دُ  َما َقنْهُ  َذَهَب  ،الشَّ   )١٠/٤٣١اكخاري (» جَيِ

ความวา: ฉันไดนั่งรวมอยูกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
แลวมีชายสองคนกําลังดาทอกันอยู หนึ่งในสองคนนั้นมีใบหนา
แดงกลํ่า และเสนเลือดที่คอไดผุดเผยออกมา แลวทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็กลาววา: “แทจริง ฉันรูประโยคหน่ึง 
หากใครไดกลาวแลว ส่ิงที่เขาประสบ (จากความโกรธเคือง) จะ
หายไป นั่นคือ หากเขากลาววา อะอูซุบิลลาฮฺ มินัช ชัยฏอน
(แปลวา ฉันขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหพนจากชัยฏอน)  ส่ิงที่เขา
ประสบจะหายไป” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ, (10/431), บท: มารยาท, 
บรรพ: ระวังจากความโกรธ)  

 
2. อุตริกรรม 

ชัยฏอนจะหลอกลอดวยกับส่ิงที่เปนอุตริกรรมหรือ “บิดอะฮฺ” 
โดยกลาววา “มนุษยสมัยนี้ละเลยศาสนา และเปนการยากย่ิงท่ีจะนํา
พวกเขากลับมาสูแนวทางของอิสลาม ดังนั้น เราควรทําอิบาดะฮฺ
บางอยางตามแบบฉบับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ
เราก็อุตริอิบาดะฮฺบางอยางเพิ่มเขาไป เผ่ือวามนุษยจะกลับมาสูแนวทาง
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ของศาสนา” และบางครั้ง อาจอุตริอิบาดะฮฺที่มีเคามาจากแบบอยางสุน
นะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และชัยฏอนก็กระซิบ
กระซาบวา “การอุตริในเร่ืองความดียอมถือเปนความดี ดังนั้น ทานจง
อุตริเถิด” และส่ิงที่อุตริขึ้นมาใหมนั้นก็ออกมาในรูปเชิงของอิบาดะฮฺ หรือ
อาจอุตริเพิ่มอิบาดะฮฺขึ้นมาใหมในอิสลาม และบางทีบางคนอาจพูดวา 
“ผูคนหางไกลจากศาสนาเหลือเกิน เรามาแตงหะดีษเพื่อใหพวกเขาจะได
เกรงกลัวและตักวาตออัลลอฮฺดีกวา” แลวพวกเขาก็อุปโลกนหะดีษขึ้นมา 
และกลาวเท็จตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และกลาววา 
“พวกเราโกหก แตเราไมไดโกหกใสรายทาน แตเราโกหกเพื่อทาน!!” 

โกหกเพื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม !! แลวอุปโลกน
หะดีษเพื่อใหผูคนกลัวไฟนรก!! พวกเขาสรางจินตนาการเก่ียวกับมนุษย
ในมุมมองที่แปลก และวาดภาพสวรรคในมุมมองที่ประหลาดย่ิงกวา!! 

เปนที่ทราบกันดีวา  การอิบาดะฮฺนั้นเปบแบบ  เตากีฟ ยฺ 
กลาวคือ เรายึดปฏิบัติตามหลักฐานที่ปรากฏในแบบอยางของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังที่อัลลอฮฺไดบัญชาใหแกทานเทานั้น และ
ไมใชเอกสิทธิ์ของใครท่ีจะอุตริเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงตามอําเภอใจ 
มันไมใชอื่นใดเวนแตคือบิดอะฮฺจากการประดิษฐตกแตงของชัยฏอน 

 
3. ใหความสําคัญกับเรื่องหนึ่งโดยละเลยอีกเรื่องหนึ่ง 

1. ระดับปจเจกบุคคล 
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บางคนทําความผิดและบาปตางๆ อยางมากมาย แตวาเขา
ดํารงการละหมาด และกลาวอางวา การละหมาดคือเสาหลักของศาสนา 
และคือการงานแรกท่ีจะถูกนํามาตัดสินในวันแหงการคิดบัญชี ดังนั้น ไม
เปนไรหรอกหากจะทําความผิดบางอยาง!! 

เขาทําใหการละหมาดเปนเร่ืองท่ีสําคัญที่สุด ทั้งน้ี เพื่อนํามา
เปนขออางในการละเลยตออิบาดะฮฺอื่นๆ ...ใหความสําคัญกับเร่ือง
ละหมาดและละเลยเร่ืองอื่นๆ !! 

ใช! การละหมาดคือเสาหลักของศาสนา แตมันไมใชศาสนา
ทั้งหมด แลวชัยฏอนก็นํามันมาเปนขออางสําหรับการละเลยความดีอื่นๆ 

และบางคนกลาววา “ศาสนาคือการปฏิสัมพันธ” ส่ิงที่สําคัญ
ที่สุดคือ การที่ทานทําดีตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมโกหก ไมคดโกง 
ถึงแมวาทานจะไมละหมาดก็ไมเปนไร เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาวความวา “ศาสนาน้ันคือการปฏิสัมพันธ” 

และบางคนก็กลาววา: ส่ิงสําคัญที่สุดคือ เจตนาท่ีดี! ฉัน
หลับตานอนในขณะที่หัวใจของฉันปราศจากการอิจฉาริษยาและโกรธ
เคือง ในขณะเดียวกัน เขาก็ละเลยความดีอื่นๆ และพอเพียงกับเจตนาที่ดี
เทานั้น! 

และอีกบางคน ก็ใหความสําคัญกับการศึกษาอัลกุรอาน ไมวา
จะเปนดานการอานและตัจญวีด และใหความสําคัญเหนือส่ิงอื่นใด แลว
ก็ละเลยความดีอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งไมตองสงสัยเลยวา มันไมใชเร่ือง
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เดียวในศาสนาอิสลาม ความผิดตรงนี้ ไมใชอยูที่การใหความสําคัญ แต
คือการละเลยและละทิ้งเร่ืองอื่นๆ ที่สําคัญในศาสนาอิสลามเชนกัน 

 
2. ระดับกลุม (ญะมาอะฮฺ) 

ประเด็นนี้มีใหเห็นในระดับกลุมพวกเชนเดียวกันดวย จะเห็นได
วาบางแนวคิดกลาววา: 

“ส่ิงที่สําคัญท่ีสุดคือ การรูสภาพความเปนไปของมุสลิมใน
ภาวะปจจุบัน สภาพของศัตรู ส่ิงท่ีสําคัญที่สุดคือการเมือง เพราะเราอยู
ในยุคสมัยใหม ไมใชยุคหิน” 

เชนน้ีแหละ เราจะเห็นไดวาผูที่มีแนวคิดนี้จะเช่ียวชาญในเร่ือง
คอมมิวนิสต เซคิวลาร ฟรีเมสัน บาไฮ และก็อดยานียฺ แตถาหากทาน
ถามเก่ียวกับเร่ืองอิสลามแลว เขาไมมีความรูอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลาม!! 

ในทางตรงกันขาม   บางกลุมใหความสําคัญกับเร่ืองอิบาดะฮฺ 
และกลาววา ส่ิงท่ีสําคัญที่สุดคือความสัมพันธของทานกับอัลลอฮฺ ส่ิงที่
สําคัญท่ีสุดคือ การละหมาด การท่ีทานเปนคนสมถะ มีความยําเกรง แต
เขากลับละเลยเร่ืองอื่นๆ ทั้งหมด และใหความสําคัญเฉพาะเร่ืองจิต
วิญญาณ 

และอีกหลายๆ คน –ซึ่งมีอยูจริงในกลุมแนวคิด- กลาววา ส่ิงท่ี
สําคัญที่สุดคือ “เอกภาพ” ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา: 

﴿ ْ ِ  ِبَۡبلِ  َوٱۡعَتِصُموا َّ َ  َجِيٗعا ٱ ْۚ  َو قُوا   )١٠٣: آل عمران (﴾ َتَفرَّ
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ความวา: “และพวกเจาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพรอมกัน
ทั้งหมด และจงอยาแตกแยกกัน” (อาล อิมรอน, 3 : 103)  

 
และพวกเขาก็ใหความสําคัญกับเร่ืองนี้มากกวาเร่ืองหลักความ

เช่ือ (อะกีดะฮฺ) ! รวมวงเสวนากับผูคนหลากหลายถึงแมจะมีหลักความ
เชื่อที่ตางกัน โดยกลาวอางวา ส่ิงท่ีสําคัญที่สุดคือ การท่ีพวกเรารวมตัว
กันในสมัยที่ศัตรูอิสลามรวมตัวโจมตีพวกเรา 

แตที่ถูกตองแลว เรารวมตัวกันบนหลักพื้นฐาน รวมตัวกันบน
หลักศาสนา ไมใชรวมตัวสะเปะสะปะและมีหลักความเช่ือที่แตกตางกัน 

ดังนั้น จําเปนท่ีจะตองใหความเสมอเทาเทียมกันท้ังในเร่ืองนี้
และเร่ืองอื่นๆ เพราะแนวทางของชัยฏอนสวนมากแลวคือ การให
ความสําคัญกับเร่ืองหนึ่ง และละเลยเร่ืองอื่นๆ 

 
4.  ผัดวันประกันพรุง 
 และอีกหน่ึงในแนวทางของชัยฏอนคือ การผัดวันประกันพรุง
และหวังเร่ือยเปอยไปไกล หรือที่บางคนขนานกันวา “ตัวอุปสรรคอัน
ย่ิงใหญ” บางคนไดวางเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไวขางหนาเสมือนเปนอุปสรรค 
เขากลาววา “หากฉันเรียนจบ ฉันจะกลับตัว” คือทําการเรียนใหเปน
อุปสรรคในการกลับตัวจากบาป และเม่ือเขาเรียนจบ เขาก็กลาววา “เมื่อ
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ฉันไดงานแลว ฉันจะกลับตัว” แลวเขาก็ไดงาน แตก็ยังไมกลับตัว และก็
เปนเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ...เม่ือฉันทําหัจญ...เม่ือฉันแตงงาน...เม่ือ...เม่ือ... 
 เขามักวางอุปสรรคไวขางหนาตลอด ผัดวันประกันพรุงไป
เร่ือยๆ และใชชีวิตอยูกับการหวังลมๆ แลงๆ และเชนนี้แหละท่ีเขาใชชีวิต
และจบชีวิตลงโดยไมไดเร่ิมชีวิตใหมเสียจริงๆ 
 เปาหมายสูงสุดของชัยฏอนคือ เหนี่ยวร้ังทานจากการประกอบ
คุณงามความดีตางๆ หรือผัดวันประกันพรุง และน่ีคือ แนวทางของ
ชัยฏอนท่ีนากลัวย่ิงสําหรับคนดีๆ ทั้งหลาย 
 ชัยฏอนมาหาทานแลวกระซิบกระซาบวา: “ตอนนี้ทานยังไม
พรอมหรอกท่ีจะสอนผูคนหรือดะอฺวะฮฺพวกเขา รอกอน จนกวาทานจะ
เรียน...” ทั้งๆ ที่เราถูกส่ังใชใหทําการเผยแพรถึงแมจะมีความรูเพียงอา
ยะฮฺเดียวก็ตาม 

ทานอิบนุลเญาซียฺไดกลาวไวในหนังสือ “ตัลบีส อัล-อิบลีส” วา: 
“ก่ีมากนอยแลวท่ีผูที่ปฏิญานตนแนวแนวาจะทํางานหรือจะลง

มือปฏิบัติอยางจริงจัง แลวเขาก็ประวิงเวลาไป กลาวคือชัยฏอนไดลอให
เขาประวิงเวลา โดยใหเขานึกวา ก่ีมากนอยแลวที่ผูที่เพียรพยายามสู
ความดีงาม แลวชัยฏอนก็ประวิงเวลาเขาไว และบางครั้ง นักฟะกีฮฺ
(ปราชญที่มีความรูดานนิติศาสตรอิสลาม)ก็ต้ังใจวาจะทวนการสอนอีก
คร้ัง แลวชัยฏอนก็กระซิบกระซาบวา “พักกอนสักระยะหนึ่ง” และชัยฏอน
มักใหทานชอบความเกียจครานและผัดวันประกันพรุง บางที ชัยฏอนอาจ
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เขามาหาผูที่ปฏิบัติการละหมาดในยามคํ่าคืนและกลาววา เวลากลางคืน
ยังอีกยาวนาน สุดทายก็ถึงเวลาเชา และเขาก็ไมไดละหมาด” 

[ 
5. ความสมบูรณแบบจอมปลอม 

ชัยฏอนอาจกระซิบกระซาบ แลวใหมนุษยรูสึกวาเขาเปนคนท่ี
สมบูรณแบบแลว และมันจะกลาวกับเขาวา: ทานดีกวาคนอื่นๆ ทาน
ละหมาด แตคนอื่นๆ อีกหลายตอหลายคนไมละหมาด ทานถือศีลอด แต
คนอื่นๆ อีกหลายคนไมไดถือศีลอด กลาวคือ ชัยฏอนจะทําใหทานดูคนท่ี
ดอยกวาในการปฏิบัติคุณงามความดี ทั้งนี้และท้ังน้ันก็มิใชเพราะอ่ืนใด 
แตเพื่อประวิงเวลาในการประกอบความดีของทาน 

ชัยฏอนอาจกระซิบกระซาบวา: “การงานของทานจะชวยทาน” 
แลวมันก็ใหทานหมกมุนอยูกับการงานที่เปนมุบาหฺ  

“พักกอน” 
“ทานยุง” 
“ทานดีกวาคนอื่นๆ” 
และเชนน้ีแหละ เพื่อใหทานไดหยุดหยอนและไมมุงม่ันในการ

ทํางาน 
ส่ิงท่ีพึงประสงค คือตรงกันขาม กลาวคือ ใหทานดูคนที่ถือศีล

อดทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี ในขณะท่ีทานไมไดถือศีลอด ใหดูคนท่ี
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ปฏิบัติละหมาดที่เปนสุนัต แตทานไมเคยปฏิบัติ...นี่แหละ คือการมองท่ี
ถูกตองและพึงประสงค 
 
6. ไมเช่ือม่ันในตัวเองและความสามารถ 

ชัยฏอนมีสองวิธีในการลอลวงใหมนุษยพิจารณาตัวเอง คือ 
1. มองตัวเองอยางลําพองและหลงตัวเอง 
คือ การท่ีชัยฏอนผลักดันใหคนหน่ึงมองตัวเองอยางลําพอง 

ตอมาเขาก็หลงตัวเองและหย่ิงผยอง แลวชัยฏอนก็กระซิบเขาวา “ทานได
ทํา . . .ทํา . . .  จงดูตัวทานเถิด  ทานไดทําอะไรมากมาย  และผูคนก็
เปล่ียนแปลงเพราะทาน แลวเขาก็หย่ิงผยอง หลงตัวเอง ดูแคลนคนอ่ืน 
ปฏิเสธสัจธรรม เม่ือผิดก็ไมยอมกลับตัว และไมยอมรวมนั่งศึกษาความรู
จากบุคคลอื่น” 

ฉันสังเกตเห็นวงหะละเกาะฮฺอานอัลกุรอาน บางคนเม่ือมีคนทัก
วาอานผิด แทนที่เขาจะยังคงเรียนอยูในวงหะละเกาะฮฺเพื่อที่คนอื่นจะได
แกไขการอานใหถูกตอง แตเขากลับทิ้งหะละเกาะฮฺการเรียนอัลกุรอาน 
ทั้งน้ีเพราะกลัวที่จะตองถูกติทามกลางคนสวนใหญ และแลวเขาก็ไมได
เรียนตลอดทั้งชีวิต หากเขาฉุกคิดสักนิด เขาจะรูวาคนที่อานคลอง กอน
หนาน้ีก็มีสภาพเหมือนกับเขา แตคนอื่นก็ศึกษาตอเนื่องโดยไมยอทอ 

ดังนั้น จําเปนที่จะตองพยายามและฝกปรือตัวเองใหหายจาก
ขอบกพรองของตัวเองไมใชปกปดมัน 
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2. มองตัวเองอยางถูกดูและดูแคลน 
ชัยฏอนจะกระซิบกระซาบทานวา “ทานตองถอมตัว ใครก็

ตามที่ถอมตัวเพื่ออัลลอฮฺ พระองคจะยกระดับเขา ... งานนี้ไมเหมาะกับ
ทานหรอก! มันเหมาะกับคนที่เช่ียวชาญและมีชื่อเทาน้ัน” จุดมุงหมาย
ตรงนี้คือ ชัยฏอนประสงคใหทานหางออกจากสาสนนของทาน ดวย
วิธีการถอมตัว กลาวถือใหทานดูถูกความสามารถของตัวเองจนไม
สามารถนําความสามารถท่ีมีทานมีอยูมาใชเปนประโยชนได พวกเราจะ
ถูกสอบสวนในความสามารถที่เรามีอยู ที่เราจําเปนตองนําเสนอ และใน
เม่ือเราไมนํามาเสนอเราก็จะถูกสอบสวน ดังกลาวน้ี ไมใชการถอมตัวแต
ประการใด แตคือการเล่ียงหนาที่ความรับผิดชอบ ชัยฏอนจะคอยกระซิบ
กระซาบเขาวา “ปลอยโอกาสใหคนที่ดีกวาทานดีกวา การดะอฺวะฮฺคือ
การงานที่ประเสริฐ คืองานของชายชาตรีที่โดดเดน” และบางทีชัยฏอน
อาจมาในรูปแบบของการชวยเหลือ และบางทีอาจจะเกิดขอผิดพลาด
บางประการในการทํางานของเขา แตเขาก็พาลคิดวาผิดเสียทั้งหมด การ
เหมารวมวาผิดน้ันคือแนวทางหนึ่งของชัยฏอน 

และบางที ชัยฏอนอาจหลอกลอมนุษยโดยการใหดูแคลน
ตัวเอง แลวเขาก็ไมเคยที่จะใชสติปญญาในการคิด โดยชัยฏอนจะต้ัง
คําถามวา: 

“ฉันอยูในระดับไหนจากเชคคนนนั้น?” 
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“ฉันอยูในระดับไหนจากผูรูคนนั้น” 
ยกเลิกการใชสติปญญา และไมคิดนอกจากตามความคิด

อาจารยของเขา...ไมปฏิบัตินอกจากคําแนะนําอาจารยของเขา...อาจารย
ของเขาเทาน้ันที่ถูก นอกเหนือจากน้ันผิด...และน่ีคือจุดเร่ิมตนของ “การ
เทิดทูนมนุษย” 

หลักการของเราคือ การกลับไปหาบทบัญญัติศาสนา มนุษยคน
นี้ที่อยูตอหนาเรา เปนไปไดที่อาจจะผิด ใหเอาคําพูดของมนุษยทั้งมวล
มาเทียบเคียงกับคําตรัสของอัลลอฮฺและคําพูดของทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  หากเห็นพองสอดคลองตรงกัน เราก็รับ แต
หากคานกัน เราก็ละทิ้งคําพูดของมนุษยคนนั้น 

 
7. สรางความสงสัย 

การสรางความสงสัยคือ หนึ่งในแนวทางของชัยฏอนที่อันตราย
นัก...แตทวา มันเกิดชึ้นไดอยางไร? เชน บางทีชัยฏอนอาจเขากระซิบ
กระซาบผูที่คอยอบรมสั่งสอนผูคน ปฏิบัติตนอยูในครรลองของอิสลาม 
และหางไกลจากขอหามตางๆ มันเขามาสรางความสงสัยในแนวทางที่
ตนเองดําเนินอยู  โดยเฉพาะอยางย่ิง เม่ือเขาไดคลุกคลีกับผูคนที่ไมดี 
ประพฤติตัวนอกลูอิสลาม ชัยฏอนเขามา แลวกระซิบวา “ทุกคนเหลาน้ัน
อยูในไฟนรก แลวทานเพียงผูเดียวอยูในสวรรคกระน้ันหรือ?!” 
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ที่ถูกตองแลว ทานอยาเอาจํานวนคนมากหรือนอยมาเปนมาตร
วัด...เพราะสัจธรรมคือ ส่ิงที่สอดคลองกับพระดํารัสของอัลลอฮฺและ
คําพูดของเราะสูลของพระองค. 

ดังนั้น มาตรวัดของญะมาอะฮฺไมใชคนสวนมาก แตญะมาอะฮฺ
คือ ส่ิงที่สอดคลองกับสัจธรรม ถึงแมทานจะอยูเพียงคนเดียว 

อัลลอฮฺตรัสวา: 

ۡكَثُ ٱلَّاِس َولَۡو َحَرۡصَت بُِمۡؤِمنِيَ ﴿
َ
   )١٠٣: يوسف (﴾ َوَمآ أ

ความวา: “และสวนใหญของมนุษยจะไมศรัทธาตอเจา ถึงแมเจา
ปรารถนาอยางย่ิงก็ตาม” (ยูสุฟ : 12 : 103) 

 
นุอัยมฺ อิบนุ หัมมาด ผูซึ่งเปนตาบิอียฺไดกลาววา: “แทจริงญะ

มาอะฮฺนั้นคือ ส่ิงที่สอดคลองกับการการภักดีตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะ
อาลา และเม่ือญะมาอะฮฺเส่ือมเสีย ทานก็จงยืนหยัดอยูบนญะมาอะฮฺ
กอนที่จะเส่ือมเสีย ถึงแมวาทานอยูเพียงลําพัง ทานก็ถือเปนญะมาอะฮฺ
ได” 

และหน่ึงจากแนวทางของชัยฏอนคือ การสรางความสงสัยใน
เร่ืองนียะฮฺ (การต้ังเจตนา) มันจะกระซิบกระซาบมนุษยวา ทานอวดโชว 
ทานหนาไหวหลังหลอก ทานทําดีนี้เพื่อมนุษย ทั้งนี้ เพื่อใหเขาละท้ิงการ
ทําความดี 
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ตัวอยางดังกลาวเชน...ชายคนหน่ึงตองการบริจาคทาน แลวมี
ผูคนเห็น แลวเขาก็ทึกทักเอาเองวา: เม่ือเขาเห็นฉัน เขาก็จะคิดวาฉันตอง
อวดโชวแนๆ เลย ฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดคือ ฉันไมควรบริจาคเงินจํานวนน้ี!! 

พวกเราควรหันมาตรวจสอบตนเองในเร่ืองการตั้งเจตนา ทั้งนี้ 
เพื่อใหเจตนาของเราบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 

อิบรอฮีม อิบนุ อัดฮัม ผูซึ่งเปนตาบิอียฺทานหนึ่งไดกลาววา: 
“ฉันไดพบกับเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺจํานวน 30 ทาน ทั้งหมด
ลวนกลัววาตัวเองจะปฏิบัติการงานโดยไมบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺ (อิ
คลาศ)” 

การตรวจสอบตนเองเปนส่ิงท่ีจําเปน แตทวา การตรวจสอบ
ดังกลาวนั้น ไมใชการตรวจสอบท่ีนําพาทานสูการละท้ิงหรือไมปฏิบัติ แต
คือการตรวจสอบท่ีนําไปสูการปฏิบัติที่มากย่ิงๆ ขึ้น 

อัล-หาริษ อิบนุ ก็อยสฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา: “เม่ือ
ชัยฏอนไดมาหาทานในขณะท่ีทานกําลังละหมาด และกระซิบกระซาบ
ทานวา ทานกําลังอวดอยู ดังนั้น ทานจงละหมาดใหนานย่ิงอีก” 

 
8. สรางความหวาดกลัว 

ชัยฏอนมี 2 แนวทางในการสรางความหวาดกลัวใหกับมนุษย 
1. สรางความหวาดกลัวตอวะลียของชัยฏอน 
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ชัยฏอนจะสรางความหวาดกลัวใหกับมนุษยตอบริวารของมัน
และวะลียของมันจากบรรดาผูประพฤติชั่ว มันจะกลาววา จงระวังพวก
เขา เพราะพวกเขามีพลังอํานาจท่ีย่ิงใหญ แลวเขาก็จะทิ้งการปฏิบัติการ
งานที่ดี 

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา: 

َ َتَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ﴿ ۡوِلَآَءهُۥ َف
َ
ۡيَطُٰن ُيَّوُِف أ إِنََّما َذٰلُِكُم ٱلشَّ

ۡؤِمنِيَ     )١٧٥: آل عمران (﴾ ُكنُتم مُّ
ความวา: “แทจริงนั้น ชัยฏอนจะขูพรรคพวกของมันใหกลัว ดังนั้น 
พวกเจาจงอยากลัวพวกเขา และจงกลัวขาเถิด หากพวกเจาเปนผู
ศรัทธา” (อาล อิมรอน, 3 : 175)  

 
2. ทําใหกลัวความยากจน 
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา: 

ُمرُُكم بِٱۡلَفۡحَشآءِۖ ﴿
ۡ
ۡيَطُٰن يَِعُدُكُم ٱۡلَفۡقَر َوَيأ : ة اكقر( ﴾ٱلشَّ

٢٦٨(   

ความวา: “ชัยฏอนนั้น มันจะขูพวกเจาใหกลัวความยากจน และจะ
ใชพวกเจาใหกระทําความชั่ว” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ, 2 : 268)  
 

มันจะกระซิบกับบางคนวา...หากคุณทิ้งงานนี้ แลวคุณจะได
งานใหมเม่ือไร?! คุณจะยากจน แลวในที่สุดเขาก็จะกลัวความยากจน 
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สุดทายก็ทํางานท่ีหะรอม...เชนเดียวกับกรณีของผูที่อนุญาตใหขายเหลา 
ทั้งๆ ที่เขาเปนมุสลิม เพราะชัยฏอนจะหัวเราะเยาะเขาในเร่ืองนี้ ในขณะ
ที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา: 

ُۥ َمۡرَٗجا ﴿ َ َيَۡعل لَّ َّ َ  ٢َوَمن َيتَِّق ٱ َوَيۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث 
  )٣- ٢: ق الطال(﴾ َيۡتَِسُبۚ 

ความวา: “และผูใดยําเกรงอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงหาทางออก
ใหแกเขา และจะทรงประทานปจจัยยังชีพแกเขาจากที่ที่เขามิได
คาดคิด” (อัฏ-เฏาะลาก, 65 : 2-3)  

 
และเราก็พบวา ผูที่กินดอกเบี้ยเพราะกลัวความยากจน จะ

กลาววา: ฉันจะอยูอยางไร(ถาไมกินดอกเบี้ย)? ทุกคนรํ่ารวยกันหมด แต
ฉันยากจน!! 

...และบางที ชัยฏอนจะใชกลเลหเพทุบายแกผูทํางานดะอฺวะฮฺ 
แลวเขาก็กลาวอนุญาตในส่ิงที่ตองหาม โดยอางถึงผลประโยชนของการ
ดะอฺวะฮฺวาอนุญาตใหโกหกได!! 

...ชัยฏอนจะใชเลหเหล่ียมประดับประดาส่ิงที่ผิดใหดูเหมือนกับ
วาคือส่ิงที่ถูกตอง โดยกลาวอาง ผลประโยชนทางดะอฺวะฮฺ 

และบางที เราพบวา มุสลิมหรือนักดาอียบางคนตางโจมตีไป
มา นินทา และปฏิบัติไมดีระหวางกัน ย่ิงกวาการปฏิบัติของเขาตอคน
ตางศาสนิกหรือคนโฉดดวยซํ้า !! 
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ปจจัยที่ชวยใหชัยฏอนปฏิบัติหนาที่ไดงายขึ้น 

1. ความเขลา 
เพราะคนท่ีมีความรูยอมสรางความหนักหนวงแกชัยฏอนย่ิง
กวานักปฏิบัติ(ที่ไมมีความรู)ถึงหนึ่งพันคน  

2. ตามอารมณ, ไมมีความบริสุทธ์ิใจ, และออนศาสนา 
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา: 

ۡجَعَِي ﴿
َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
تَِك َل ۡ  ٨٢قَاَل فَبِعِزَّ َّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱل ِ  ُمۡخلَِصيَ إ

  )٨٢-٨١: ص (﴾  ٨٣
ความวา: “มันกลาววา ดังนั้นดวยพระอํานาจของพระองคทาน 
แนนอนขาพระองคก็จะทําใหพวกเขาทั้งหมดหลงผิด เวนแตปวง
ปาวของพระองคในหมูพวกเขาที่มีใจบริสุทธ์ิเทานั้น” (ศอด, 38 : 
81-82)  
 

3. เผอเรอ และไมระแวดระวังถึงชองทางของชัยฏอน 
 
การเยียวยา 

เราตองรูสาเหตุ แลวเราจะรูวิธีการเยียวยา 
1. การศรัทธาตออัลลอฮฺ 
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จําเปนที่จะตองศรัทธาตออัลลอฮฺ และมอบหมายการงาน (ตะ
วักกุล) ใหพระองคเพียงผูเดียว พระองค สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา: 

ِيَن َءاَمُنواْ وَ ﴿ َ ٱلَّ َ ُوَن إِنَُّهۥ لَۡيَس َلُۥ ُسۡلَطٌٰن  ٰ َرّبِِهۡم َيَتَوكَّ َ َ٩٩ ﴾
)   

ความวา: “แทจริง มัน(ชัยฏอน)ไมมีอํานาจใดๆ เหนือบรรดาผู
ศรัทธาที่พวกเขาไดมอบหมาย (การงาน)ตอพระเจาของพวกเขา” 
(อัน-นะหฺลฺ, 16 : 99) 

2. ศึกษาหาความรูศาสนาจากแหลงที่ถูกตอง 
3.  มีความบริสุทธ์ิใจในกิจการงานศาสนา 
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา:  

ۡجَعَِي ﴿
َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
تَِك َل َّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصيَ  ٨٢قَاَل فَبِعِزَّ ِ  إ

  )٨٢- ٨١: ص ( ﴾٨٣
ความวา: “มันกลาววา ดังนั้นดวยพระอํานาจของพระองคทาน 
แนนอนขาพระองคก็จะทําใหพวกเขาทั้งหมดหลงผิด เวนแตปวง
ปาวของพระองคในหมูพวกเขาที่มีใจบริสุทธ์ิเทานั้น” (ศอด, 38 : 
81-82)  

 
ทานอุมัร อิบนุ อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาวความ

วา: “พวกเจาจงคิดบัญชีการงานของตัวพวกเจากอนที่พวกเจาจะ
ถูกสอบสวน(ในวันกิยามะฮฺ) และพวกเจาจงช่ังน้ําหนักการกระทํา
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ของพวกเจากอนที่พวกเจาจะถูกช่ัง(ในวันกิยามะฮฺ) ทั้งนี้ เพ่ือจะ
ใหการสอบสวนและการคิดบัญชีการกระทําของพวกเจาในวันนั้น
งายกวาถาพวกเจาคิดมันเสียกอนในวันนี้ 

และจากทานอัล-หะสัน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาวความวา: 
มุสลิมจะไมพบตัวเองนอกจากจะตรวจสอบตนเอง ตัวเองตองการ
ทําอะไร? ตัวเองตองการกินอะไร? และตัวเองตองการดื่มอะไร? 
สวนคนโฉดจะเดินไปขางหนาโดยไมตรวจสอบตนเอง 

 
4. รําลึกถึงอัลลอฮฺ และขอความคุมครองตอพระองคให
พนจากชัยฏอนที่ถูกสาปแชง 
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา: 

ۡيَطِٰن نَۡزغٞ ﴿ ا يَنََغنََّك ِمَن ٱلشَّ ِۚ إِنَُّهۥ َسِميٌع َعلِيٌم فَٱۡسَتِعۡذ بِٱ مَّ َّ

  )٢٠٠: األعراف ( ﴾٢٠٠
ความวา “และหากมีการยั่วยุใดๆ จากชัยฏอนกําลังย่ัวยุเจาอยู ก็
จงขอความคุมครองตออัลลอฮฺเถิด แทจริงพระองคเปนผูทรงได
ยิน ผูทรงรอบรู” (อัล-อะอฺรอฟ , 7 : 200)  

 
และเชนกัน การอานอัล-มุเอาวิซะตาน (นั่นคือสูเราะฮฺอัน-นาส 

และอัล-ฟะลัก) ซึ่งมีตัวบทหลักฐานบอกถึงความประเสริฐของมัน และ
มันสามารถคุมครองใหพนจากชัยฏอนได รวมถึงการอานอายะฮฺกุรสีย 
เพราะอายะฮฺกุรสียสามารถปกปองใหพนจากชัยฏอนไดเชนกัน 




