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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 147 

อรรถาธิบายสูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก 

 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  พระผูอภิบาลแหงสากล

จักรวาล  ขอการสรรเสริญจากอัลลอฮฺ และความสันติจงมีแด

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตลอดจนวงศวาน

และมิตรสหายของทาน  ฉันขอปฏิญาณวา  ไมมีพระเจาอ่ืนใด

นอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ  สําหรับพระองค 

ฉันขอปฏิญาณวา  มุหัมมัดเปนบาวของพระองคอัลลอฮฺและ

เปนศาสนทูตของพระองค 

สูเราะฮฺสําคัญที่เราไดยินอยูบอยครั้ง และควรคาแก

การใชเวลาใครครวญ น่ันคือสูเราะฮ ฺอัล-ฟะลัก 

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 َوِمن ٣ َوقََب  إَِذا َ�ِسقٍ  َ�ِّ  َوِمن ٢ َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن ١ ٱۡلَفلَقِ  بَِرّبِ  أ

َٰ�ِٰت  َ�ِّ  َّ  ]سورة الفلق[ ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  َوِمن ٤ ٱۡلُعَقدِ  ِ�  ٱّّ
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ความวา  “จงกลาวเถิด  (มุหัมมัด)  ขาพระองคขอความคุมครอง

ตอพระเจาแหงรุงอรุณ ใหพนจากความชั่วรายท่ีพระองคไดทรง

บันดาลขึ้น และจากความชั่วรายแหงความมืดของเวลากลางคืน

เมื่อมันแผคลุม และจากความชั่วรายของบรรดาผูเสกเปาในปม

เงื่อน และจากความชั่วรายของผูอิจฉาเมื่อเขาอิจฉา” 

จากหะดีษของทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

เลาวา: "เมื่อทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ปวย ทานอานมุเอาวิซาต (สูเราะฮฺขอความคุมครองทั้งสามคือ 

สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ, อัล-ฟะลัก และ อัน-นาส) แลวเปาลงบน

ตัวของทาน และเมื่อการปวยของทานรุนแรงขึ้น ฉันจึงเปนผูอาน

ใหกับทาน แลวลูบดวยมือของทานเพื่อตองการความจําเริญ

จากมัน” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ 5019 และ

มุสลิม หมายเลขหะดีษ 2192) 

และจากหะดีษของทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน

ฮา กลาววา: "เมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เขาท่ี

นอนของทานในทุกๆคืน ทานรวบสองฝามือของทาน เปาลงใน

ฝามือแลวอานใสสองฝามือน้ัน (ดังตอไปน้ี) 
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ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿ َّ َحدٌ  ٱ
َ
 ]سورة اإلخالص.. إلخ [ ﴾…١ أ

ความวา “จงกลาวเถิด  (มุหัมมัด)  พระองคคืออัลลอฮฺผูทรง

เอกะ” (จนจบสูเราะฮ)ฺ 

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 ]سورة الفلق.. إلخ [ ﴾… ١ ٱۡلَفلَقِ  بَِرّبِ  أ

ความวา “จงกลาวเถิด  (มุหัมมัด)  ขาพระองคขอความ

คุมครองตอพระเจาแหงรุงอรุณ” (จนจบสูเราะฮ)ฺ 

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
َ
 ]سورة الاس.. إلخ [ ﴾…١ ٱّّاِس  بَِرّبِ  أ

ความวา “จงกลาวเถิด  (มุหัมมัด)  ขาพระองคขอความ

คุมครองตอพระเจาแหงมนุษยชาติ” (จนจบสูเราะฮฺ) 

หลังจากนั้น ทานจะลูบทั่วรางกายของทานเทาที่สามารถดวย

สองมือ โดยเริ่มจากศีรษะและใบหนาของทาน ไปถึงดานหนา

ของรางกายของทาน ทานทําดังกลาวสามครั้ง” (บันทึกโดยบุคอ

รีย หมายเลขหะดีษ 5017) 

และจากหะดีษของอุกบะฮฺ บิน อามิร เลาวา: ทานเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: “พวกทานรูหรือไม

วามีอายาตถูกประทานลงมาในคืนน้ี ในลักษณะท่ีไมเคยมี

มากอน?” 
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ُ  ُهوَ  قُۡل ﴿ َّ َحدٌ  ٱ
َ
 ]سورة اإلخالص.. إلخ [ ﴾…١ أ

ความวา “จงกลาวเถิด  (มุหัมมัด)  พระองคคืออัลลอฮฺผูทรง

เอกะ” (จนจบสูเราะฮ)ฺ 

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 ]سورة الفلق.. إلخ [ ﴾… ١ ٱۡلَفلَقِ  بَِرّبِ  أ

ความวา “จงกลาวเถิด  (มุหัมมัด)  ขาพระองคขอความ

คุมครองตอพระเจาแหงรุงอรุณ” (จนจบสูเราะฮ)ฺ 

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 ]سورة الاس.. إلخ [ ﴾…١ ٱّّاِس  بَِرّبِ  أ

ความวา “จงกลาวเถิด  (มุหัมมัด)  ขาพระองคขอความ

คุมครองตอพระเจาแหงมนุษยชาติ” (จนจบสูเราะฮฺ) 

 (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 814) 

 

----------- 

คําตรัสของผูทรงสูงสง 

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
 ﴾١ ٱۡلَفلَقِ  بَِرّبِ  أ

ความวา “จงกลาวเถิด  (มุหัมมัด)  ขาพระองคขอความ

คุมครองตอพระเจาแหงรุงอรุณ” 
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หมายถึง ขาพระองคขอพึ่งพิง และขอความคุมครอง

จากพระเจาแหงอรุโณทัย แตก็เปนไปไดวามันจะมคีวามหมายที่

ครอบคลุมกวาน้ี เพราะคําวา "อัลฟะลัก" หมายถึงทุกๆสิ่งที่

พระองคทรงใหแยกแตกออก ไมวาจะเปนรุงอรุณ เมล็ดพืช หรือ

เมล็ดอินทผลัม ดังที่พระองคตรัสวา 

﴿ َّ ِ َ  إ َّ  ]٩٥: األنعام [ ﴾ َوٱَّّوٰىۖ  ٱۡ�َّبِ  فَالِقُ  ٱ
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺ  เปนผูทรงใหเมล็ดพืชและเมล็ด

อินทผาลัมปริออก” (สูเราะฮฺ อัล-อันอาม: 95) และที่พระองค

ตรัสวา 

ۡصَباحِ  فَالِقُ  ﴿  ]٩٦: األنعام [ ﴾ ٱۡ�ِ
ความวา “ผูทรงเผยอรุโณทัย” (สูเราะฮ ฺอัล-อันอาม : 96) 

 

----------- 

คําตรัสของผูทรงสูงสง 

 ﴾٢ َخلَقَ  َما َ�ِّ  ِمن﴿
ความวา “ใหพนจากความชั่วรายท่ีพระองคไดทรงบันดาล

ขึ้น” 
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หมายถึง ขอความคุมครองใหพนจากความชั่วรายของ

สิ่งท่ีถูกสรางท้ังมวล แมกระท่ังความชั่วรายของจิตใจ เพราะวา

จิตใจนั้นถูกครอบงําไวดวยความชั่ว ดังปรากฏในหะดีษ “และ

เราขอความคุมครองจากอัลลอฮฺใหพนจากความชั่วราย

ของจิตใจของเรา” 

และ(ขอความคุมครอง) ใหพนจากความชั่วรายของสิ่ง

ที่พระองคบันดาลขึ้น รวมไปถึงเหลาชัยฎอนในคราบมนุษย ญิน 

และสัตวท่ีเปนอันตราย และอ่ืนๆ  

 

----------- 

คําตรัสของผูทรงสูงสง 

 ﴾٣ َوقََب  إَِذا َ�ِسقٍ  َ�ِّ  َوِمن﴿
ความวา “และจากความชั่วรายแหงความมืดของเวลา

กลางคืนเมื่อมันแผคลุม” 

“ อัลฆอสิก”  หมายถึง  กลางคืน และมีผูกลาววา 

หมายถึงดวงจันทร  ซึ่ งที่ ถู กตอง คือความหมายของมัน

ครอบคลุมทั้งสองสิ่ง 
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สวนท่ีหมายถึง “กลางคืน” เพราะอัลลอฮฺตะอาลา

ตรัสวา  

قِمِ ﴿
َ
لَٰوةَ  أ َّ صُوكِ  ٱص ۡمِس  ِ�ُ َّ ۡلِ  َغَسقِ  إَِ�ٰ  ٱص َّ  ]٧٨: اإلساء[ ﴾ٱ

ความวา “จงดํารงการละหมาดไวตั้งแตตะวันคลอย จน

พลบค่ํา" (สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ : 78) 

และในเวลากลางคืนมีสัตวที่ เปนอันตรายอยูมาก 

ดังกลาวจึงตองขอความคุมครองจากความชั่วรายของ อัลฆ

อสิก นั่นคือ “เวลากลางคืน” 

สวนท่ีหมายถึง “ดวงจันทร” เพราะมีรายงานจากหะ

ดีษของทานหญิงอาอิชะฮฺ เลาวา: ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม มองไปที่ดวงจันทร พลางกลาววา  

ِ  اْسَتعِيِذي« َّ  ]٣٣٦٦التمذي امقم [» َوقََب  إَِذا الَْغاِسقُ  فََِِّهُ   َهَذا َ�ِّ  ِمنْ  بِا
ความวา “เธอจงขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหพนจาก

ความชั่วรายของสิ่งน้ี เพราะสิ่งน้ีคืออัลฆอสิก” (บันทึก

โดยอัต-ติรมีซีย ในสุนันของทาน หมายเลขหะดีษ : 3366) 

เพราะวาอํานาจของมันอยูในเวลากลางคืน “เมื่อมันแผ

คลุม” َوقََب  إَِذا  คือ เมื่อมันเขามา 



 

10 

ดังน้ันเมื่อความมืดแผปกคลุมกลางคืน เรียกวา “ฆอ

สิก” เชนเดียวกับดวงจันทรเมื่อมันสองแสงนวล เรียกวา “ฆอ

สิก”  และสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเทานั้น 

 

----------- 

คําตรัสของผูทรงสูงสง 

َٰ�ِٰت  َ�ِّ  َوِمن﴿ َّ  ﴾٤�ِ ٱۡلُعَقد ِ�  ٱّّ
ความวา “และจากความชั่วรายของบรรดาผูเสกเปาในปม

เง่ือน” 

คือ นักไสยศาสตร หมอผี ผูเสกเปาในปมเงื่อนจะเสก

เปาดวยกับการอานคาถาปลุกเสก โดยมีชื่อของชัยฏอนในทุกๆ

ปมเงื่อน หลังจากน้ันก็จะเปา ตอมาก็ทําปมแลวก็เปา มันเปน

สิ่งที่สกปรกโสมมซึ่งตองการปองรายบุคคลที่เจาะจง ดังน้ันไสย

ศาสตรจะสงผลกระทบตอผูที่ถูกทําไสย 

การที่อัลลอฮฺกลาวถึงผูเสกเปาในปมเงื่อนที่เปนเพศ

หญิง َٰ�ِٰت    َّ ّّ  (อลิฟกับตาท่ีตอทายดานหลังบงชี้ถึงเพศหญิง)  ٱ

โดยไมไดกลาวถึงเพศชาย  �اّفاث นั้นก็เพราะวาผูที่ทําและ
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พึ่งพาไสยศาสตรสวนมากจะเปนหญิง ดังกลาวนี้พระองคจึง

ตรัสวา  ِٰت�َٰ َّ  ”ผูเสกเปาในปมเงื่อน (หญิง)“  ٱّّ

และเปนไปไดที่จะกลาววา “ผู เสกเปา” หมายถึง 

“บรรดาจิตใจผูเสกเปา” (คําวาจิตใจในภาษาอาหรับเปนเพศ

หญิง) หากหมายถึงเชนนี้ คําวา  ِٰت�َٰ َّ ّّ จะครอบคลุมท้ังชาย    ٱ

และหญิง 

จากหะดีษของทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา

เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูก

ชาวยิวคนหนึ่งจากเผาซะรีก ชื่อ ละบีด บิน อัล-อะอฺศ็อม ทําไสย

ศาสตร จนถึงขนาดท่ีทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

คิดไปวาทานทําสิ่งหนึ่งไปโดยทีท่านไมไดทําสิ่งนั้น จนกระทั่งวัน

หน่ึง ทานขอดุอาอและขอดุอาอ แลวกลาววา: 

ةُ َ�� يَا« ََ
َشَعْرِت  

َ
َّ  أ

َ
َّ  أ ْ�َتاِ�  ا

َ
َِ  َجاَءِ�  ؟�ِيهِ  اْسَتْفَتيُْتهُ  �ِيَما أ  َ�َقَعدَ  رَُجَ�

َحُدُهَما
َ
ِ�  ِعنْدَ  أ

ْ
ِ�  ِعنْدَ  اّ�ِي َ�َقاَل  ،رِْجَ�ّ  ِعنْدَ  َوا�ََخرُ  ،َرأ

ْ
 ِعنْدَ  صِّ�ِي َرأ

وِ  ،رِْجَ�ّ 
َ
ِ�  ِعنْدَ  صِّ�ِي رِْجَ�ّ  ِعنْدَ  اّ�ِي أ

ْ
: قَاَل . َمْطُبوٌب : قَاَل  ؟اصّرُجلِ  وََجعُ  َما: َرأ

مِ  �ْنُ  َ�ِيدُ : قَاَل  ؟َطّبهُ  َمنْ  ََ ْع
َ
يّ  ِ� : قَاَل . ا�

َ
ءٍ  أ ٍط  ِ� : قَاَل  ؟َ�ْ َْ اَطةٍ  ُم ََ . َوُم

ْ�نَ : َقاَل . َذَكرٍ  َطلَْعةِ وَُجّفِ  :قَاَل 
َ
ََ  يذِ  بِْ�ِ  ِ� : قَاَل  ؟ُهوَ  فَ� ْرَوا

َ
  »أ
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“อาอิชะฮฺเอย เธอรูไหมวาอัลลอฮฺทรงตอบรับคําวิงวอน

ของฉันแลว(ใหคําตอบกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับฉันแลว)?  มีชาย

สองคนมาหาฉัน คนหน่ึงน่ังดานศีรษะของฉัน อีกคนน่ัง

ดานปลายเทาของฉัน และผูอยูดานศีรษะของฉันกลาวกับ

ผูน่ังอยูปลายเทา หรือ ผูท่ีอยูปลายเทากลาวกับผูท่ีน่ังอยู

ดานศีรษะของฉันวา: 

“อะไรทําใหชายผูน้ีเจ็บปวยรึ?”  อีกคนตอบวา 

“เขาถูกทําคุณไสย” 

คนแรกถามวา “ใครเปนผูทําเขา?” คนท่ีสองตอบ

วา “ละบีด บิน อัลอะอฺศ็อม” 

คนแรกถามตอวา “ทําดวยกับอะไร?” คนท่ีสอง

ตอบวา “หวีและเสนผม” 

คนแรกกลาววา “และทะลายของตนอินทผลัมตัว

ผู” คนท่ีสองถามวา “มันอยูท่ีไหนละ?” คนแรกกลาวตอบ

วา “ในบออัรวาน” 

ทานหญิงอาอิชะฮฺกลาววา: และทานเราะสูลุลลอฮฺ ก็

รุดไปยังบอน้ําดังกลาวพรอมกับสหายของทาน แลวทานก็กลาว

วา: 

ةُ َ�� يَا « ََ،  ِ َّ َّ  َوا
َ
َّ  ،اْ�ِّناءِ  ُ�َقاَعةُ  َماَءَها لََكأ

َ
َياِط�ِ  ُرُؤوُس  َ�ْلََها َولََكأ َّ  »اص
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“อาอิชะฮฺเอย ขอสาบานตออัลลอฮฺ นํ้า(ในบอ)น้ันแดง

เหมือนนํ้าลางภาชนะท่ีใสเฮนนะห และทะลายของตน

อินทผลัมน้ันเหมือนเชนหัวของชัยฏอน” 

ทานหญิงอาอิชะฮฺกลาววา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ทานไม

นํามันมาเผาหรือ?” ทานกลาววา: 

ّما، �َ « 
َ
ََا أ

َ
َّ  َ�فَاِ�  َ�َقدْ  � َْ  َوَ�رِْهُت  ،ا

َ
�ِ�َ  أ

ُ
َ  أ ا اّّاِس  َ�َ مسلم امقم [ » َ�ّ

٣٢٦٨[ 
“ไม อัลลอฮฺทรงทําใหฉันมีสุขภาพแข็งแรงหายเปนปกติ

แลว ฉันเกรงวามันจะสรางความเดือดรอนแกคนอื่น” แลว

ทานนบีก็สั่งใหกลบบอนั้นเสีย (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะ

ดีษ 2189 และอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 3268) 

 

----------- 

และคําดํารัสของผูทรงสูงสง 

 ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسدٍ  َ�ِّ  َوِمن﴿
ความวา “และจากความชั่วรายของผูอิจฉาเมื่อเขาอิจฉา” 

ผูที่อิจฉา คือ ผูท่ีรังเกียจความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่

พระองคมอบใหผูอ่ืน ดังนั้นจะพบวาเขารูสึกคับแคนลําบากใจ



 

14 

เมื่ออัลลอฮฺมอบความโปรดปรานใหกับผูคน ไมวาจะเปน

ทรัพยสิน เกียรติยศ ตําแหนง ความรู หรืออ่ืนจากน้ี นั่นคือความ

อิจฉา 

ผูอิจฉา มีสองประเภท ประเภทแรก คือผูที่ในใจของเขา

มีความอิจฉา และไมชอบความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่

พระองคมอบใหกับผูอ่ืน แตวาผูท่ีถูกอิจฉาไมไดรับผลกระทบ

อะไรจากเขา จะพบวาผูอิจฉามีความเศราตรม กลัดกลุมใจ 

จากความโปรดปรานของอัลลอฮทฺี่พระองคมอบใหกับผูอ่ืน  

แตความชั่วราย และบททดสอบจะมาจากผูท่ีอิจฉาเมื่อ

เขาอิจฉาริษยา ดังกลาวพระองคจึงตรัสวา “เมื่อเขาอิจฉา

ริษยา”  

สวนหนึ่งของการอิจฉาริษยาคือ “อัยน” (ดวงตาที่

อิจฉา) เพราะวามันจะออกมาจากผูท่ีมีความชั่วรายเปนนิสัย มี

จิตใจที่สกปรก และ “อัยน” มีกลาวในหะดีษ จากทานอิบนิ อับ

บาส เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา:  

ََ  صَوْ  ،َحٌقّ  الَْعْ�ُ «  ءٌ  َ�  ]٢١٨٨مسلم امقم [ » الَْعْ�ُ  َسَبَقتْهُ  ،الَْقَدرَ  َساَ�قَ  َ�ْ
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ความวา “อัยน  น้ันมีอยูจริง  และหากมีส่ิงใดท่ีจะรุดหนา

กอนกําหนดสภาวะ  ก็มี  อัยน  น่ีแหละท่ีจะรุดไปกอนหนา

มัน” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2188) 

และรายงานจาก อิบนุ อะดีย ในอัล-กามิล จากหะดีษ

ของญาบิรฺ เลาวา: ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว

วา:  

 » ََّ ِ المم  ف ضعفاء المجال [ » الْقِْدرَ  َواْ�ََمَل  ، الَْقْ�َ  اصَرُّجَل  َ�ُْدِخُل  الَْعْ�َ  إ
سدي  سسن  انرم حيي  الامع امقم : وقال الشيخ األلا� ) ٦/٤٠٨(

٤١٤٤[ 
ความวา  “แทจริงอัยนน้ันอาจทําใหชายผูหน่ึงเขาไปสูหลุม

ศพ และอูฐลงไปอยูในหมอได” (เชคอัล-บานียกลาววาเปน

หะดีษหะซัน ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หมายเลข 4144) 

อัลมุนาวียกลาววา: "หมายถึง (อัยน) ฆาเขาทําใหเขา

ถูกฝงในหลุมศพ สวนขอความท่ีวา “และอูฐลงไปอยูในหมอ” 

หมายถึง เมื่ออูฐโดนอัยน หรือวาถึงวาระการตายของมัน 

เจาของก็จะเชือด และปรุงเนื้ออูฐในหมอ ดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวา 

“อัยน” เปนโรค และโรคน้ันมีอานุภาพท่ีจะสังหารได ดังนั้น จึง

เปนการสมควรสําหรับผูท่ีมีโรคอิจฉาริษยาตองเรงรักษาดวย
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ความดีงาม เพื่อที่เขาจะไดหายจากโรคน้ี" (ฟยฎลเกาะดีรฺ 

4/2186) 

จากหะดีษของ อบีสะอีด อัลคุดรีย เลาวา: ทานญิบ

รีลมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และกลาววา 

“มุหัมมัดเอย ทานไมสบายหรือ?” ทานกลาววา “ใช” ญิบรีลจึง

กลาววา: 

ْرِ�يَك اِ «
َ
ِ أ َّ ٍء يُؤِْذيَك   اْسِم ا ُِ  َشْ ْو َ�ْ�ِ َساِسدٍ   ِمْن 

َ
ُِ  َ�ْفٍس أ   َّ ُ   ِمْن  َّ ا

ْرِ�يَك   �َْشِفيَك 
َ
ِ أ َّ  ]٢١٨٦مسلم امقم [» اِاْسِم ا

“ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันขอรักษาทานจากทุกสิ่งที่ทําราย

ทาน และจากความชั่วรายของทุกจิตใจ หรือดวงตาของผูที่

อิจฉาริษยา ขอให อัลลอฮฺทรงบําบัดทาน ดวยพระนาม

ของอัลลอฮฺ ฉันขอรักษาทาน” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะ

ดีษ 2186) 

และอัลลอฮฺกลาวถึง “ความมืดเมื่อมันแผมาปกคลุม” 

และ “ผูเสกเปาในปมเงื่อน” และ “ผูอิจฉาริษยาเมื่อเขาอิจฉา

ริษยา” ก็เพราะวาบททดสอบทั้งหลายที่อยูในสามสามอยางน้ี

เปนสิ่งที่เรนลับ จําเปนสําหรับผูศรัทธาตองเชื่อมโยงหัวใจไวกับ

พระเจาของเขา มอบหมายกิจการตางๆไวกับพระองค และใชดุ
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อาอท่ีมีอยูในบทบัญญัติของศาสนาเปนเกราะปองกัน และ

รักษาตัวของเขาจากทุกความชั่วรายของไสยศาสตร ผูอิจฉา

ริษยา และอ่ืนๆ (ตัฟสีรฺุซอัมมะ โดยเชคอิบนุ อุษัยมีน หนา 

352-354) 

 

واراد هللا رل العال�  وحو اهللا وسلم   ناينا  اد و  هل وحيبه 
 .أجع�

 

 


