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Introduction 
 

ஷைத்தான் உங்கள் முதல் எதிாி 

அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புஷைய ான் 

அல்லாஹ்வின் திருநாமம் ககாண்டு ஆரம்பம் 

கெய்கியறன். ொந்தியும் ெமாதானமும் எம் தூதர் 

முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அஷலஹி வஸல்லம் 

அவர்கள ின்  ம ீதும்  அன்னாாின்  க ிஷள ார், 

யதாழர்கள் மீதும் உண்ைாவதாக. 

மனிதனது யதாற்றம் முதல், ஷைத்தானுைனான 
அவனது கஷத ஆரம்பித்து விட்ைது. அதுதான் எம் 

தந்ஷத ஆதம் அஷலஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு 

எதிரான விரட்ைப் பட்ை ஷைத்தானின்  சூழ்ச்ெி, 

அதன் பின் அவாின் வழித்யதான்றல்கஷள மறுஷம 

நாள் வஷர வழி ககடுக்க மு ற்ெித்துக் ககாண்யை 

இருப்பான். 

இதனால் தான் அல்லாஹ்  ஷைத்தானுஷை  

தந்திரத்தில் இருந்தும் கதாந்தரவில் இருந்தும் 

பாதுகாத்துக் ககாள்ளும் படி அல்குர்ஆனில் பல 

இைங்களில் எம்ஷம எச்ொித்துள்ளான். 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 
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ُمُرُكم بِٱۡلَفۡحَشآءِِۖ  ) :قال اهلل تعاىل
ۡ
ۡيَطَُٰن يَعُِدُكُم ٱۡلَفۡقَر َوَيأ ٱلشَّ

ۡغفَِرة   ُ يَعُِدُكم مَّ ۗ َوٱ َوٱهللَّ ِۡنُه َوفَۡضٗل  ُ َوَٰ م  بقرة:  (٢٦٨ِسٌع َعلِيم  هللَّ   ٨٦٢ال

 (தான  தர்மங்கள்  கெய்வத ின ால் ) வறுஷம 

(உண்ைாக ிவ ிடும்  என்று  அஷதக்) ககாண்டு 

உங்கஷள  ஷை த்தான்  ப முறுத்துக ிறான் ; 

ஒழுக்கமில்லாச் கெ ல்கஷளச் கெய்யுமாறும் 

உங்கஷள ஏவுகிறான் ; ஆனால் அல்லாஹ்யவா, 

(ந ீங் க ள்  த ா ன  த ரு ம ங் க ள்  க ெ ய் த ா ல் ) 

தன் ன ிை ம ிரு ந்து  மன் ன ிப் பு ம் , (அ ருளு ம் , 

கபாருளும்) மிக்க கெல்வமும் (கிஷைக்கும் என்று) 

வாக்கள ிக்க ின் றான் ; ந ிச்ெ மாக  அல்லாஹ் 

விொலமான (ககாஷையுஷை )வன்;  ாவற்ஷறயும் 

நன்கறிபவன். 

யமலும் அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ُذوُه عَ  ) :وقال اهلل تعاىل أيضا ِ ۡيَطََٰن َلُكۡم َعُدو   َفٱَّتَّ نَّ ٱلشَّ اۚ إِ ُدوًّ
عِيِ  ۡصَحَِٰب ٱلسَّ

َ
َما يَۡدُعواْ ِحۡزَبُهۥ ِِلَُكونُواْ ِمۡن أ  ٦فاطر: ( ٦ إِنَّ

நிச்ெ மாக ஷைத்தான் உங்களுக்குப் பஷகவனாக 

இருக்கின்றான், ஆகயவ நீங்களும் அவஷனப் 

பஷகவனாகயவ எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள், அவன் 

(தன்ஷனப் ப ின்பற்றும்) தன்  கூட்ைத்தாஷர 
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அஷ ழப்பக தல் ல ாம்  அ வ ர்கள்  க க ாழு ந்து 

விட்கைாியும் (நரக) கநருப்புக்கு உாி வர்களாய் 

இருப்பதற்காகயவ தான். 35:6 

இன்னும்அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

َحَلَٰٗل  ) :قال تعاىل ِض  ۡر
َ
ۡۡل ِِف ٱ ا  ِممَّ واْ  ُُكُ ُس  ا َها ٱنلَّ يُّ

َ
أ ََ َيَٰٓ َو ا   ٗ ِ ي  ََ  

ۡيَطَِٰنِۚ إِنَُّهۥ َلُكۡم عَ تَتَُِّٗعواْ  َِٰت ٱلشَّ ٗنٌِي  ُدو   ُخُطَو ُمُرُكم  ١٦٨مُّ
ۡ
َما يَأ إِنَّ

ََ َتۡعلَُمونَ  ِ َما  ن َتُقولُواْ لََعَ ٱهللَّ
َ
وِٓء َوٱۡلَفۡحَشآِء َوأ بقرة: ( ١٦٩ بِٱلسُّ ال

٩٦١ - ٨٦١ 

மன ிதர்கயள ! பூம ி ிலு ள்ள  கபாருட்கள ில் , 

அனுமதிக்கப் பட்ைவற்ஷறயும், பாிசுத்தமான 

வ ற்ஷ றயும்  உண்ணு ங்கள் , ஷை த்தான ின் 

அடிச்சுவடுகஷள பின்பற்றாதீர்கள் - நிச்ெ மாக 

அவன் உங்களுக்கு பகிரங்கமான பஷகவனாவான். 

நிச்ெ மாக அவன் தீ வற்ஷறயும், மானக்யகைான 

வற்ஷறயும் கெய்யும்படியும், அல்லாஹ்ஷவப் பற்றி 

நீங்கள் அறி ாதஷதக் கூறும்படியும் உங்கஷள 

ஏவுகிறான். 2:168،169 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ۡلِم َكٓافَّة  َيَٰٓ  ) :قال تعاىل ِ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡدُخلُواْ ِِف ٱلس  َها ٱَّلَّ يُّ
َ
ََ تَتَُِّٗعواْ  أ َو

َِٰت  ۡيَطَِٰنِۚ إِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدو   ُخُطَو ٗنِي   ٱلشَّ بقرة:  ( ٢٠٨مُّ  ٨٠٢ال
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நம்பிக்ஷக ககாண்ைவர்கயள! ந ீங்கள் த ீனுல் 

இஸ்லாத்தில் முழுஷம ாக நுஷழந்துவிடுங்கள், 

தவிர ஷைத்தானுஷை  அடிச்சுவடுகஷள நீங்கள் 

பின்பற்றாதீர்கள், நிச்ெ மாக அவன் உங்களுக்கு 

பகிரங்கமான பஷகவன் ஆவான், 2:208.  

ا َكَفَر قَاَل ) :قال تعاىل نَسَِٰن ٱۡكُفۡر فَلَمَّ ۡيَطَِٰن إِذۡ قَاَل لِۡۡلِ َكَمَثِل ٱلشَّ
َ َربَّ ٱۡلَعَٰلَِمنيَ  َخاُف ٱهللَّ

َ
ٓ أ ِنَك إِّن ِ ِ بَرِٓيء  م 

ر: ( ١٦ إِّن   ٦١الحش

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

(இன்னும் இவர்கள் நிஷல) ஷைத்தானுஷை  

உதாரணத்ஷதப் யபான்றிருக்கிறது , (அவன்) 

மனிதஷன யநாக்கி: “நீ (இஷறவஷன) நிராகாித்து 

வ ிடு” என்று கூறுகிறான். அவ்வாறு மன ிதன் 

நிராகாித்ததும் “நான் உன்ஷன விட்டும் ஒதுங்கிக் 

ககாண்யைன். (ஏகனனில்) நான் அகிலங்களுக் 

ககல்ல ாம்  இஷ றவன ாக ி  அ ல்ல ாஹ் ஷவ 

அஞ்சுகியறன்” என்றான். 59:16.  

இ த ன ா ல்  த ா ன்  அ ல் ல ாஹ்  அ வ ன து 

சூழ்ெி ிலிருந்து எம்ஷம பாதுகாத்துக்ககாள்ள, 

அவனது தந்திரங்கஷளப் பற்றி விளக்கும் குர்ஆன் 

வாெனங்கஷள அருளி அவனது மா  வஷல ில் 

ெிக்கிக்ககாள்ளது எம்ஷம தற்காத்துக் ககாள்ள பல 

எச்ொிக்ஷககஷள விடுத்துள்ளான். 
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அவனது  மாஷ களு க்கு  அடிஷம ாயன ார் 

அவனுைன் நரக கநருப்பில் எறி ப்படுவர். 

யமலு ம்  அஹ்லுஸ ுன்ன ா வல்ஜமாஆவ ின் 

யகாட்பாடு:” மனிதர்கஷளக் குழப்பி வழியகட்டின் 

பால் அவஷன ஏவுகின்ற ஷைத்தாஷன அல்லாஹ் 

தான் பஷைத்தான் என்பதாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ۗ ) :قال تعاىل ِ َعلَۡيهِ ِإَونَُّهۥ َلفِۡسق  ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱهللَّ واْ ِممَّ
ُكلُ

ۡ
ََ تَأ  َو

وُحوَن  َِلُ َيَِٰطنَي  آ ِإَونَّ ٱلشَّ ِِلَ ۡو
َ
ىَلَٰٓ أ ۡعُتُموُهۡم إِ ََ

َ
َجَِٰدلُوُكۡمۖۡ ِإَوۡن أ ِِلُ ئِِهۡم 

عام: ( ١٢١ إِنَُّكۡم لَُمۡۡشُِكونَ   ١٢١األن

எதன்மீது (அறுக்கும்யபாது) அல்லாஹ்வின் கப ர் 

கூறப்பைவில்ஷலய ா அஷதப் புெி ாதீர்கள் - 

ந ிச் ெ ம ாக  அ து  ப ாவ ம ாகு ம் , ந ிச் ெ ம ாக 

ஷைத்தான்கள் தங்கள் நண்பர்கஷள உங்கயளாடு 

(வீண்) தர்க்கம் கெய்யுமாறு தூண்டுகிறார்கள் - 

நீங்கள் அவர்களுக்கு வழிபட்ைால், நிச்ெ மாக 

நீங்களும் முஷ்ாிக்குகள் (இஷணஷவப்யபார்) 

ஆவீர்கள். 6:121 

அல்லாஹ்வின் நாட்ைப்படி அவனுஷை  அடி ார் 

களிலிருந்து ஷைத்தானுக்கு அடிஷம ாகின்றனர். 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 
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ۡجلِۡب َعلَۡيِهم َوٱۡسَتۡفزِۡز َمِن ٱۡسَتَطۡعَت  ) :قال تعاىل
َ
ِمۡنُهم بَِصۡوتَِك َوأ

َٰلِ  ۡمَو
َ
ۡيلَِك َوَرِجلَِك َوَشاِرۡكُهۡم ِِف ٱۡۡل ۡوَلَِٰد َوِعۡدُهۡمۚ َوَما يَعُِدُهُم  ِِبَ

َ
َوٱۡۡل

ََّ ُغُروًرا ۡيَطَُٰن إِ اإلسراء: (  ٦٤ ٱلشَّ ٤٦ 

 “இன்னும் அவர்களிலிருந்து நீ எவஷர (வழி ெறுகச் 

கெய் ) ெக்தி கபற்றிருக்கிறாய ா அவர்கஷள உம் 

கூப்பாட்ஷைக் ககாண்டு  வழ ி ெறுகச் கெய் , 

உன்னுஷை  குதிஷரப் பஷைஷ யும் காலாட் 

பஷைஷ யும் ககாண்டு அவர்களுக்கு எதிராக 

முழக்கமிைச் கெய், அவர்களுஷை  கெல்வங்களி 

லும், குழந்ஷதகளிலும் நீ கூட்ைாக இருந்து ககாள், 

அவர்களுக்கு(ப் கபாய் ான) வாக்குறுதி கஷளயும் 

ககாடு!” (என்றும் அல்லாஹ் கூறினான்). ஆகயவ, 

ஷைத்தான் அவர்களுக்கு வாக்களிப்பகதல்லாம் 

கவறும் ஏமாற்யற ன்றி யவறில்ஷல. 17:64 

இன்னும் தான் நாடி வர்கஷள ஷைத்தானுஷை  

சூழ்ச்ெி ிருந்து பாதுகாக்கிறான். 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ِِهمۡ ) :قال تعاىل َٰ َرب  َولََعَ َمُنواْ  َءا يَن  ِ َّلَّ لََعَ ٱ ۥ ُسۡلَطٌَٰن  ََلُ نَُّهۥ َلۡيَس   إِ
َن  و ُ َّكَّ ينَ  ٩٩َيَتَو ِ َّلَّ لََعَ ٱ ۥ  َما ُسۡلَطَُٰنُه نَّ ينَ  إِ ِ َّلَّ َوٱ َنُهۥ  ۡو لَّ ُهم بِهِۦ  َيَتَو
نحل: (  ١٠٠ ُمۡۡشُِكونَ   ٠٠١ – ٩٩ال
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எவர்கள் ஈமான்  ககாண்டு தன்  இஷறவஷன 

முற்றிலும் ொர்ந்திருக்கிறார்கயளா அவர்கள் மீது 

நிச்ெ மாக (ஷைத்தானுக்கு) எவ்வித அதிகாரமு 

மில்ஷல. 

த ிைன ாக  அவனுஷை  அ த ிகாரகமல்லாம் , 

அவஷனக் காாி கர்த்தனாக்கிக் ககாள்கிறவர்கள் 

மீதும், அவனுக்கு இஷணஷவத்தார்கயள அவர்கள் 

மீதும் தான் (கெல்லும்). 16:99. 100 

எனயவ அவனுஷை  தந்திரமும் சூழ்ச்ெியும் இந்த 

அளவு மனிதஷன ஆக்கிரமித்துக் ககாள்வதால் 

ந ிச் ெ ம ாக  ஒ வ் கவ ாரு  மு ஸ் லி மு ம்  அ ந்த 

ஷைத்தாஷனப் பற்றி பூரண கதளிவு கபற்றிருத்தல் 

யவண்டும்.  

ஆ கயவ  த ான்  மன ிதஷ ன  வ ழ ிக கடு த்து ம் 

ஷ ை த் த ா ஷ ன ப்  ப ற் ற ியு ம்  அ வ ன து 

சூழ்ச்ெி ிலிருந்தும், தந்திரங்களி லிருந்தும் ஒரு 

மனிதன் தன்ஷனப் பாதுகாத்துக் ககாள்ளவது 

எவ்வாறு? என்பது பற்றியும் அல்குர்ஆனினதும், 

அ ல்  ஹ த ீஸி னதும்  ஒள ி ில்  இ ச்ெ ிறு  நூ ல் 

கதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் இச்ெிறு கதாகுப்ஷபக் 

ககாண்டு ஈமான் ககாண்ை நல்லடி ார் களுக்குப் 

பிரய ாெனத்ஷத வழங்கி, ெலபுஸ்ஸாலிஹீன்களது 

யநரான வழிஷ  அஷை  அருள் புாிவானாக. 
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அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ُمُروَن بِٱلَۡمۡعُروِف  ) :قال تعاىل
ۡ
ِس تَأ ۡخرَِجۡت لِلنَّا

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 ُكنُتۡم َخۡيَ أ

ۡهُل ٱۡلِكَتَِٰب َلََكَن َوَتۡنهَ 
َ
ِۗ َولَۡو َءاَمَن أ ۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوتُۡؤِمُنوَن بِٱهللَّ

َُّهمِۚ َخۡي   ۡكََثُُهُم ٱۡلَفَِٰسُقونَ  ا ل
َ
ۡنُهُم ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوأ ِ آل عمران: ( ١١٠ م 

٠١١ 

மன ித ர் களு க் க ாக  ய த ாற் று வ ிக் க ப் ப ட் ை 

(ெமுதா த்த ில் ) ெ ிறந்த ெமுதா மாக ந ீங்கள் 

இருக்கிறீர்கள், (ஏகனனில்) நீங்கள் நல்லஷதச் 

க ெ ய்   ஏ வு க ிற ீர் க ள் ,  த ீ ஷ த  வ ிட் டு ம் 

விலக்குகிறீர்கள், இன்னும் அல்லாஹ்வின்யமல் 

(த ிை ம ா க )  ந ம் ப ிக் ஷ க  க க ாள் க ிற ீர் க ள் , 

யவதத்ஷதயுஷைய ாரும் (உங்கஷளப் யபான்யற) 

நம்பிக்ஷக ககாண்டிருப்பின், (அது) அவர்களுக்கு 

நன்ஷம ாகும் - அவர்களில் (ெிலர்) நம்பிக்ஷக 

ககாண்யைாராயும் இருக்கின்றனர், என ினும் 

அவர்களில் பலர் (இஷற கட்ைஷளஷ  மீறும்) 

பாவிகளாகயவ இருக்கின்றனர். 3:110.  

ஷைதானின் பண்புகள் 

1. ஷை த்த ான்  மன ிதன்  ம ீது  க க ாண் ை 

க ப ாற ாஷ ம ாலு ம் , கு ய ராதத்த ாலு ம் 

அ வனு ைன்  எ ப் ய ப ாது ம்  ய ப ா ர ாை க் 

கூடி வனாக இருப்பான்.  
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அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

َٗۡعُثوَن  ) :قال تعاىل ىَلَٰ يَۡوِم ُي نِظۡرِِنٓ إِ
َ
ِ َفأ َقاَل َفإِنََّك ِمَن  ٣٦َقاَل َرب 

يَن  ىَلَٰ َيۡوِم ٱلَۡوۡقِت ٱلَۡمۡعلُوِم  ٣٧ٱلُۡمنَظرِ ۡيتَِِن  ٣٨إِ ۡغَو
َ
أ ِ بَِمآ  َرب  َل  َقا

ۡۡجَعِنيَ 
َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
ۡرِض َوَۡل

َ
َزي ََِنَّ لَُهۡم ِِف ٱۡۡل

ُ
ر: (  ٣٩ َۡل  ٩٣ – ٦٣الحج

 
“என்னு ஷை  இஷ றவயன ! இ றந்தவ ர்கள் 

எழுப்பப்படும் நாள்வஷர எனக்கு அவகாெம் 

ககாடுப்பா ாக!” என்று இப்லீஸ் கூறினான். 

“நிச்ெ மாக, நீ அவகாெம் அளிக்கப்பட்யைாாில் 

ஒருவனாவாய்;” 

“குறிப்பிட்ை யநரத்தின் நாள் வரும் வஷர ில்” 

என்று அல்லாஹ் கூறினான். 

(அதற்கு இப்லீஸ்) “என் இஷறவயன! என்ஷன நீ 

வழியகட்டில் விட்டுவிட்ைதால், நான் இவ்வுலகில் 

(வ ழ ி ய க ட் ஷ ை த் த ரு ம்  அ ஷ ன த்ஷ தயு ம் ) 

அவர்களுக்கு அழகாகத் யதான்றும்படி கெய்து 

(அதன்  மூலமாக) அவர்கள்  அஷனவஷரயும் 

வழிககடுத்தும் விடுயவன். 15:36. 39 

2. அவஷன நாளாபக்கங்களாலும் சூழ்ந்துககாண்டு 

வ ழ ிக க டு க் கு ம்  ப ண ி ில்  ஈ டு ப ை க் 

கூடி வனாவான்.  
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அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

َك ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ) :قال تعاىل ََ َٰ ۡقُعَدنَّ لَُهۡم ِصَر
َ
ۡغَوۡيتَِِن َۡل

َ
 ١٦قَاَل فََِٗمآ أ

َوَعن  ۡيَمَٰنِِهۡم 
َ
أ َوَعۡن  َخۡلفِِهۡم  َوِمۡن  يِهۡم  ۡيِد

َ
أ َبنۡيِ  ۢن  ِ م  ٓأَلِتيَنَُّهم  ُثمَّ 

ۡكََثَُهۡم َشَِٰكرِيَن  َشَمآئِلِِهۡمۖۡ 
َ
 ََتُِد أ

ََ راف:  (١٧َو  ٧١ – ٦١األع

(அதற்கு இப்லீஸ்) “நீ என்ஷன வழி ககட்ைவனாக 

(கவ ள ிய ற்ற ி) வ ிட் ை தன்  க ாரண த்த ால் , 

(ஆதமுஷை  ெந்ததி ரான) அவர்கள் உன்னுஷை  

யநரான பாஷத ில் (கெல்லாது தடுப்பதற்காக 

அவ்வழி ில்) உட்கார்ந்து ககாள்யவன்” என்று 

கூறினான். 

“ப ின்  ந ிச்ெ மாக  நான்  அவர்கள்  முன்னும் , 

அவர்கள் பின்னும், அவர்கள் வலப்பக்கத்திலும், 

அவர்கள் இைப் பக்கத்திலும் வந்து (அவர்கஷள 

வழி ககடுத்துக்) ககாண்டிருப்யபன். ஆதலால் நீ 

அவர்களில் கபரும்பாயலாஷர (உனக்கு) நன்றி 

கெலுத்துயவார் களாகக் காண மாட்ைாய்” (என்றும் 

கூறினான்). 7:16. 17 

3. கபருஷம எனும், அல்லாஹ் கவறுக்கக் கூடி  

பண்ஷபத் தன்னகத்யத ககாண்ைவன்.  

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 
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ٓ إِبۡلِيَس ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِل ) :قال تعاىل ََّ ِ َدَم فََسَجُدٓواْ إ

َٰفِرِينَ  ََبَٰ َوٱۡسَتۡكََبَ َوََكَن ِمَن ٱۡلَك
َ
 ٤٣لبقرة: ا ( ٣٤ أ

பின்னர் நாம் மலக்குகஷள யநாக்கி, “ஆதமுக்குப் 

பண ி(ந்து  ஸ ுஜூது  க ெய் )யுங் கள் ”  என் று 

க ெ ான் ன யப ாது  இ ப்லீ ஷ ஸ த்தவ ிர  ம ற் ற 

அஷனவரும் ெிரம் பணிந்தனர். அவன்(இப்லீஸு) 

மறுத்தான், ஆணவமும் ககாண்ைான். இன்னும் 

அவன் காஃபிர்கஷளச் ொர்ந்தவனாகி விட்ைான். 

2:34.  

4. அல்லாஹ்வின் விை த்தில் பூரண அறிவின்றிப் 

யபெவும், அவஷனப்பற்றித் தவறான முஷற ில் 

வாதிைவும்  வழிகாட்டுபவன்.  

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ِ بَِغۡيِ ِعۡل   َوِمَن ٱنلَّ  ) :قال تعاىل َوَيتَُِّٗع ُُكَّ  اِس َمن يَُجَِٰدُل ِِف ٱهللَّ

رِيد    ٣الحج:  ( ٣ َشۡيَطَٰن  مَّ

இன்னும், எத்தஷக  கல்வி ஞானமும் இல்லாமல் 

அல்லாஹ்ஷவப் பற்றித் தர்க்கம் கெய்கிறவர்களும், 

ம ன மு ரண் ை ாய்  எ த ிர் க் கு ம்  ஒ வ் க வ ாரு 

ஷைத்தாஷனயும் பின்பற்றுகிறவர்களும் மனிதர் 

களில் இருக்கிறார்கள். 22:3.  
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5.  அவன் மூமின்களுக்கு மத்தி ில் பிாிவிஷனஷ  

உண்ைாக்க ெதாகாலமும் மு ற்ெிப்பவன். 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ۡحَسُنۚ  ) :قال تعاىل
َ
َٗادِي َيُقولُواْ ٱلَِِّت ِِهَ أ ۡيَطََٰن يزََنُغ َوقُل ل ِعِ إِنَّ ٱلشَّ

نَسَِٰن َعُدو    ۡيَطََٰن ََكَن لِۡۡلِ ِٗين  ا بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ ٱلشَّ اإلسراء: ( ٥٣ امُّ ٣٥ 

(நப ிய !) என்  அ டி  ார்களு க்கு  அ வ ர்கள் 

அ ழக ி ஷ தய  க ொல்ல  யவண் டும்  என்று 

கூ று வீ ர ா க !  ந ிச் ெ  ம ா க  ஷ ை த் த ா ன் 

அவர்களுக்கிஷை ில் (தீ ஷதத் தூண்டி) விைமஞ் 

கெய்வான்; நிச்ெ மாக ஷைத்தான் மனிதனுக்குப் 

பகிரங்கமான பஷகவனாக இருக்கின்றான். 17:53.  

6.  வீண்வ ிர ம்  கெய்யவாயராடு  யதாழஷம 

ககாண்டு அவஷன நரகின்  பால் அஷழத்துச் 

கெல்பவான்.  

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

 

ۡيَطَُٰن  ) :تعاىل قال َيَِٰطنِيِۖ َوََكَن ٱلشَّ ََٰن ٱلشَّ ۡخَو ِريَن ََكُنٓواْ إِ ِ َٗذ  إِنَّ ٱلُۡم
اإلسراء:  (٢٧ الَِرب ِهِۦ َكُفور   ٧٢ 



 

 

 
14 

ந ிச் ெ  ம ா க  வ ிர  ஞ்  க ெ ய் ப வ ர் க ள் 

ஷை த்தான் கள ின்  ெயகாதரர்கள ாவ ார்கள் ; 

ஷைத்தாயனா தன்னுஷை  இஷறவனுக்கு நன்றி 

ககட்ைவனாக இருக்கிறான். 17:27.  

7.   அவன்  ெில  வ ிை ங்கஷள  அதன்  கப ர் 

அல்லாத யவறு  கப ர் ககாண் டு  அஷழக்க 

வழிகாட்டுபவன்.  

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ىل ل تعا َٰ ) :قا َك لََعَ لُّ ُد
َ
َهۡل أ ُم  َد ـ َا َيَٰٓ َل  َقا ۡيَطَُٰن  هِ ٱلشَّ َِلۡ ِإ َس  َفوَۡسَو

َٗۡل  َشَجَرةِ ٱۡۡلُۡۡلِ َوُمۡلك    ٠٢١طه:  (١٢٠َٰٰ ََّ َي

ஆனால், ஷைத்தான் அவருக்கு (ஊெலாட்ைத்ஷத 

யும்) குழப்பத்ஷதயும் உண்ைாக்கி; “ஆதயம! நித்தி  

வ ாழ்வள ிக்கும்  மரத்ஷ தயும் , அழ ிவ ில்ல ாத 

அரொங்கத்ஷதயும் உமக்கு நான் அறிவ ித்துத் 

தரவா?” என்று யகட்ைான்.20:120.  

 

8. அவனது (அஷழப்பு) வழி காட்டி இஷெ ாகும்.  

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 



 

 

 
15 

ۡجلِۡب َعلَۡيِهم َتۡفزِۡز َمِن ٱۡسَتَطۡعَت َوٱسۡ ) :قال تعاىل
َ
ِمۡنُهم بَِصۡوتَِك َوأ

ۡوَلَِٰد َوِعۡدُهۡمۚ َوَما يَعُِدُهُم 
َ
َِٰل َوٱۡۡل ۡمَو

َ
ۡيلَِك َوَرِجلَِك َوَشاِرۡكُهۡم ِِف ٱۡۡل ِِبَ

ََّ ُغُروًرا ۡيَطَُٰن إِ اإلسراء:  (٦٤ ٱلشَّ ٤٦ 

“இன்னும் அவர்களிலிருந்து நீ எவஷர (வழி ெறுகச் 

கெய் ) ெக்தி கபற்றிருக்கிறாய ா அவர்கஷள உம் 

கூப்பாட்ஷைக் ககாண்டு  வழ ி ெறுகச் கெய் ; 

உன்னுஷை  குதிஷரப் பஷைஷ யும் காலாட் 

பஷைஷ யும் ககாண்டு அவர்களுக்கு எதிராக 

முழக்கமிைச் கெய், அவர்களுஷை  கெல்வங்களி 

லும், குழந்ஷதகளிலும் நீ கூட்ைாக இருந்து ககாள்; 

அவர்களுக்கு(ப் கபாய் ான) வாக்குறுதி கஷளயும் 

ககாடு!” (என்றும் அல்லாஹ் கூறினான்); ஆகயவ, 

ஷைத்தான் அவர்களுக்கு வாக்களிப்பகதல்லாம் 

கவறும் ஏமாற்யற ன்றி யவறில்ஷல. 17:64.  

 

9. ஷைத்தான் பஷைப்புகள ின்  யகாலங்கஷள 

மாற்றும்படி ஏவுகிறான். 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ُهۡم فَلَُيغَ ) :قال تعاىل ِۚ َوٓأَلُمَرنَّ نَّ َخۡلَق ٱهللَّ ُ ِ اء: ( ١١٩ ي  نس  ٩١١ال
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இன்னும் அல்லாஹ்வின் பஷைப்புகஷளயுஷை  

யகாலங்கஷள மாற்றும்படியும் ஏவுயவன்” என்றும் 

ஷைத்தான் கூறினான். 4:119.  

10. ெயகாதரர்களுக்கிஷை ில் பிாிவ ிஷனஷ  

உண்டு பண்ணுவான். 

 அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

بََوۡيهِ لََعَ  ) :قال تعاىل
َ
د  َوَرَفَع أ واْ ََلُۥ ُسجَّ بَِت  ٱۡلَعۡرِو وََخرُّ

َ
أ اۖۡ َوقَاَل َيَٰٓ

ِويُل ُرۡءَيََٰي ِمن 
ۡ
ِ َحق   َهََٰذا تَأ َها َرّب 

ُٗۡل َقۡد َجَعلَ ۡحَسَن َِبٓ إِۡذ َق
َ
ۖۡ َوَقۡد أ ا

َوَج  ۡجِن  ِ ِمَن ٱلس  ۡخَرَجِِن 
َ
َزَغ أ نَّ ن 

َ
َبۡعِد أ ِمۢن  ِو  ۡد ۡۡلَ ٱ َن  ِ م  بُِكم  َء  ٓ ا

ۡيَطَُٰن بَۡيِِن  ِ لَِطيف   ٱلشَّ ِۚ إِنَّ َرّب  آُءۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَعلِيُم ل َِما يَشَ  َوَبنۡيَ إِۡخَوِتٓ

 ٠٠١يوسف: ( ١٠٠ ٱۡۡلَِكيمُ 

இன்னும், அவர் தம் தாய் தந்ஷத ஷர அாி ாெனத்தின் மீது 

உ ர்த்தி (அமர்த்தி)னார்; அவர்கள் (எல்யலாரும்) அவருக்கு 

(ம ா ி ாஷ த  க ெலு த்த ி வ ர்கள ாகச்) ெ ிரம்  பண ிந்து 

வீழ்ந்தனர்;; அப்யபாது அவர் (தம் தந்ஷதஷ  யநாக்கி), 

“என் தந்ஷதய ! இது தான் என்னுஷை  முந்ஷத  கனவின் 

வ ிள க்கமாகும் ; அதஷன  என்  இஷறவன்  உண்ஷம 

 ாக்க ின ான் ; யமலு ம் , அவன்  என் ஷன ச் ெ ிஷ ற ச் 

ொஷல ிலிருந்து கவளி ாக்கி துைன் எனக்கும் என் 

ெயகாதரர்களுக்குமிஷை ில் ஷைத்தான் பிாிவிஷனஷ  

உண்டு பண்ணி விட்ை பின்னர் உங்கஷள கிராமத்திலிருந்து 

ககாண்டு வந்ததன் மூலம் அவன் நிச்ெ மாக எனக்குப் 

யபருபகாரம் கெய்துள்ளான்; நிச்ெ மாக என் இஷறவன், 
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தான்  நாடி வற்ஷற ம ிக  நுட்பமாகச் கெய்க ிறவன் , 

நிச்ெ மாக அவன் ( ாவற்ஷறயும்) நன்கறிந்தவன்; மிக்க 

ஞானமுள்ளவன்” என்று கூறினார். 12:100.  

11. அவனுஷை  வழி, ககட்ை வழி ாகும். 

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

نَّ َهََٰذا ِصَرَِِٰط ُمۡسَتقِيم   ) :قال تعاىل
َ
َُٗل ا َفٱتَِّٗ َوأ ََ تَتَُِّٗعواْ ٱلسُّ ُعوُهۖۡ َو

ىَُٰكم بِهِۦ َلَعلَُّكۡم َتتَُّقونَ  لُِكۡم َوصَّ َذَٰ ۦۚ  َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِ  َفَتَفرَّ
عام:  ( ١٥٣  ٣٥١األن

ந ிச்ெ ம ாக  இ து யவ  என்னு ஷை  யநரான 

வழி ாகும்; ஆகயவ இதஷனய  பின்பற்றுங்கள் - 

இதர வழிகஷள நீங்கள் பின்பற்ற யவண்ைாம் - 

அஷவ உங்கஷள அவனுஷை  வழிஷ விட்டுப் 

பிாித்துவிடும்; நீங்கள் (யநர் வழிஷ ப் பின்பற்றி) 

ப பக்தியுஷை வர்களாக இருப்பதற்கு இவ்வாறு 

அவன் உங்களுக்கு யபாதிக்கிறான். 6:153.  

அல்லாஹ் கூறுகிறான்:  

ُهۡم َطَٰٓئِف  ) :قال تعاىل َقۡواْ إَِذا َمسَّ ِيَن ٱتَّ ُرواْ م ِ  إِنَّ ٱَّلَّ ۡيَطَِٰن تََذكَّ َن ٱلشَّ
ونَ  ِِٗۡصُ راف:  ( ٢٠١ فَإَِذا ُهم مُّ  ١٠٢األع

நிச்ெ மாக எவர்கள் (அல்லாஹ்வுக்கு) அஞ்சுகிறார் 

கயளா, அவர்களுக்குள்  ஷைத்தான ிலிருந்து 
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தவறான எண்ணம் ஊெலாடினால், அவர்கள் 

(அல்லாஹ்ஷவ) நிஷனக்கின்றார்கள் - அவர்கள் 

த ிடீ க ரன  வ ிழ ிப் பஷ ை ந்து  (ஷை த்தான ின் 

சூழ்ச்ெிஷ க்) காண்கிறார்கள். 7:201.  

12. உளத் தூய்ஷமளர்கள் மத்தி ில் அவன் பலயீன 

மானவன் .  

அல்லாஹ் கூறுகிறான்: 

ىل تعا ل  َل  ) :قا ۡرِض َقا
َ
ۡۡل ٱ ِِف  لَُهۡم  ََنَّ  ِ ي  َز

ُ
َۡل ۡيتَِِن  ۡغَو

َ
أ ِبَمآ   ِ ب  َر

ۡۡجَعِنيَ 
َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
ر:  (٣٩ َوَۡل  ٩٣الحج

(அதற்கு இப்லீஸ்,) “என் இஷறவயன! என்ஷன நீ 

வழியகட்டில் விட்டுவிட்ைதால், நான் இவ்வுலகில் 

(வ ழ ி ய க ட் ஷ ை த் த ரு ம்  அ ஷ ன த்ஷ தயு ம் ) 

அவர்களுக்கு அழகாகத் யதான்றும்படி கெய்து 

(அதன்  மூலமாக) அவர்கள்  அஷனவஷரயும் 

வழிககடுத்தும் விடுயவன். 15:39.  

இறுதி ாக: 

என் ஈமானி  ெயகாதரயன! அறிந்து ககாள்வீராக, 

அல்லாஹ் தனது அடி ார்கள் மீது ஷைத்தானுக்கு 

எந்த  ஒரு  ஆ க்க ிரம ிப்ஷ பயும் , அ த ிலி ரு ந்து 

விடுபடுவதற்குாி  வழிஷ க்   காட்ைாமல் அன்றி 

ஏற்படுத்தவ ில்ஷல, ஆ கயவ  அல்லாஹ்வ ின் 
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பிடி ின் கீழ் தான் அவனும் உள்ளான். எனயவ 

எவருஷை  வாழ்க்ஷக ில் நலவு நைக்கிறயதா 

அவர் அல்லாஹ்ஷவப் புகழட்டும், அயதயபால் 

எ வ ர்  ந ல வ ல் ல ா த  வ ிை  ங் க ள ின் ப ா ல் 

கெல்கிறாயறா  அவர், அவாியல தான்  குஷற 

இருக்கிறது என்பஷத உணர்ந்து ககாள்ளட்டும். 

அவ்வாறு ஷைத்தான் உங்கள் வாழ்க்ஷக ில் 

குறுக்கிைக் கூைாது என்ற ஆஷெ ிருப்பின் நபி 

ஸல்லல்லாஹு அஷலஹி வஸல்லம் அவர்கள் 

காட்டித் தந்த அத்கார்கள், துஆக்களில் ஆர்வம் 

உள்ளவர்களாக  இருக்கவும். ஏன்  என்றால் 

அ வ ற்ஷ ற   ார்  ெ ா ிவ ர  வ ழஷ ம ாக  ஓ த ிக் 

கஷைப ிடித்து  வருக ிறாயரா  அவர்களு க்கும் 

அவர்களின் கொத்துக்களுக்கும் அல்லாஹ்வின் 

பாதுகாப்புக் கிஷைக்கிறது. 

முடிவாக அவல்லாஹ்வின்  ொந்த ி முஹம்மத் 

ஸல்லல்லாஹு அஷலஹி வஸல்லம் அவர்களின் 

மீதும் அன்னாாின் கிஷள ார் யதாழர்கள் மீதும் 

உண்ைாவதாக!. 
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