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มีไข้ตอ้ งรักษา
ِ ُ لِلُ َ ِاَّل ْي
َ ُُي َب
ُ،ُُويُضَ ا ِغ ُفُ ِب َر ُهُػَ ََلُامْ ُم ْح ِس ِن ْ َْي،ُ
ُِ َ ِ َُُُامْ َح ْمد
َ ُامعائِ ِؼ ْ َْي َُو ُياكَ ِ ُِفُامْ ُم ْخ ِل ِص ْ َْي
ِ ُُو َأ ْشيَدُ ُ َأ َن ُُم َح َمدً َاُر ُس ْو ُل،ُُ
ُُللاُا ْم َم ْب ُؼ ْو ُث َُر ْ َْح ًة
ُُ َو َأ ْشيَدُ ُ َأ ْنُ َالُا َ ََلُا َال
َ ُللاُ ا ْمقَ ِو ُّيُا ْم َم ِت ْ ُْي
ْ َ ُ َانلَي َ ُّم َُص ّ ِ ّل َُو َس ِ ّ ِْلُػَ ََل َُس ِ ّي ِدَنَ ُ ُم َح َم ٍد َُو َػ ََلُأ ٓ ِ َِل َُو،ُِنلْ َؼامَ ِم ْ َْي
َُص ِب ِو َُو َم ْنُثَ َم َس َك ُِِب ّ ِل ْي ِن َُوا ْى َتدَ ى
ُ.ُُِبِ َدْ ِي ِوُامْ ُمب ْ َِْي
ِ ََأ َماُ بَ ْؼدُ ُ َفي
ِ ِسُ َأ َو ًالُ ِبتَ ْق َو
ِ اُغ َباد
ُُ َفقَدْ ُ َقا َل.ُُىُللاُ َث َؼ َاَل َُو َظا َغ ِت ِو
ْ ِ  ُ ُأ ْو ِص ْي ُ ُْك َُوهَ ْف:َُُُللا
ِ َُصا ِم ًح
ِ َ  ُ َم ْن:ُللاُ َث َؼ َاَل ُِِفُا ْم ُق ْرأٓ ِن ُْام َك ِر ْ ِْي
ًُُُح َياة
ُ
َ َُعل
َ اُم ْن َُذ َل ٍرُ َأ ْوُ ُأ ه ََْث َُوىُ َو ُُم ْؤ ِم ٌنُ َفلَ ُن ْح ِييَنَو
.َُظ ِ ّي َب ًة َُومَنَ ْج ِزيََّنَ ُ ْمُ َأ ْج َر ُ ُْهُ ِبأَ ْح َس ِنُ َمااكَه ُْواُي َ ْؼ َملُ ْو َن
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
อาการเจ็ บ ไข้ห รื อป่ ว ยเป็ น เรื่ อ งปกติที่ เกิ ดขึ้ นได้ แก่ สิ่ งที่ มีชี วิต และการ
เจ็บป่วยของผู้เป็นมุสลิมเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งจากอัล ลอฮ์ (ซ.บ.) พร้อมกับเป็น
การไถ่โทษและเพิ่มผลบุญ ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องพร้อมด้วยความอดทน
ท่านบุคอรีย์ได้บันทึกจากท่านอิบนิมัสอูดโดยกล่าวว่า

ِ ُ ُ َوى َُوُيُ ْو َػ ُكُُفَ ُقلْ ُت ََُي َر ُس ْو َل.ُُُللاُ َػلَ ْي ِو َُو َس َ َِل
ِ َِد َخلْ ُتُ َػ ََل َُر ُس ْول
ُ:ُُللا
ُ ُللا َُص ََل
ُ ُ َذ ِ َِلُ َأ ه ََك:ُُ ُ ا ِ ّ ِْنُ ُأ ْو َػ ُك َ َُمَكُ ُي ْو َػ ُك َُر ُج َال ِن ُِمنْ ُ ُْكُُ ُقلْ ُت:ُا ه ََكُ ث ُْو َػ ُك َُو ْغاكً َُش ِد ْيدً اُ َق َالُ َأ َج ْل
ِ ّ  ُ َم.ُ ُ َأ َج ْل َُذ ِ َِلُ َل َذ ِ َِل:ُّ َأ ْج َرْي ِنُُ َق َال
َ اُم ْن ُُم ْس ِ ٍِلُ ُي ِص ْي ُبوُُ َأ َذ
ُرللا
ُُ َىُش ْو َل ٍةُ َف َماُ َف ْو َقيَاُا َالُ َلف
ّ
ُ َ ِبِ َ َاس ِ ّيأ ٓ ِث ِو َ َُمَك
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.َُُتطُُّامشَ َج َرة َُُو َرقَيَا
ความว่า “ฉันได้เข้าพบท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขณะนั้น
ท่านมีอาการไข้ปวดหัวและตัวร้อน ฉันก็กล่าวว่า โอ้ท่านร่อซู้ล แท้จริงท่านเป็นไข้
ตัวร้อนจัด... ท่านร่อซู้ลตอบว่า ใช่แล้ว แท้จริงฉันปวดหัวตัวร้อนเท่ากับสองคน
ของพวกท่าน ฉันจึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นท่านก็ได้รับผลบุญสองเท่าใช่ไหม? ท่าน
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ร่อซู้ลตอบว่า... มันก็เป็นเช่นดังกล่าว ไม่มีจากมุสลิมคนใดที่รับอันตรายจากหนาม
ตาและมากกว่านั้นนอกจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ไถ่โทษต่างๆให้แก่เขา ประดุจดัง
ต้นไม้ที่ผลัดใบของมัน”
อย่างไรก็ตาม การรักษาอาการป่วยเป็นคาสั่ งใช้มุสลิม ย่อมต้องปฏิบัติตาม
คาสั่ งใช้ แต่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ เป็ น สิ ท ธิ ข องอั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) กล่ า วคือ หน้า ที่ ของคนป่ ว ย
จะต้องไปหาแพทย์หรือยารักษาโรค หน้าที่ของแพทย์ให้การักษาพยาบาล ส่วนจะ
ทุเลาหรื อหายจากอาการป่วย เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ดังมีรายงานจาก
อุซามะฮ์บุตรของซุรอยก์ ك
ٍُ ُُْشي
َ ُ  ُأ َسا َم ُةُ ِب ْنได้กล่าวว่า

َ َُُك َنُػَ ََل ُُر ُؤ ِسيِ ُم
َ َ ُللاُػَلَ ْي ِو َُو َس َ َِل َُو َأ َْصَابُو
ُُُثُقَ َؼدُْ ُت
َ ُ ُامع ْ ُْيُفَ َسل َ ْم ُت
ُ َأثَيْ ُتُامنَ ِ َِب َُص ََل
ِ اُوىَا ُىنَاُُفَقَاُمُ ْو َاَُي َر ُس ْو َل
ُُللاُمَ ْمُيَضَ ْع
َ ُللاُ َأهَتَدَ َاوىُُفَقَا َلُثَدَ ُاو ْواُفَا َن
َفَ َج َاءُ ْا َألغ َْر ُافُ ِم ْنُىَا ُىن
َ
ّ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.......ُدَاءُاالَُوضَ ع ََُلُُدَواءُغَ ْْيُدَا ٍءُوا ِح ٍدُ َأمْيَرم
َِ
َ َ ً َ َ َ ًّ
ความว่า “ฉันได้เข้าพบท่านนบี และบรรดาซอฮาบะฮ์ของท่าน สงบนิ่ง
ประดุจดังนกเกาะบนศีรษะของพวกเขา ฉันก็ได้ให้สลาม และนั่งลง ขณะนั้นได้มี
ชาวอะอ์ร๊อบ (อาหรับชนบท) ได้เข้ามาหลายทิศทาง และพวกเขากล่าวถามว่า โอ้
ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์ พวกเราจะรักษาอาการไข้ได้หรือไม่ ? ท่านร่อซู้ลตอบว่า ท่า น
ทั้งหลายจงรักษาไข้ของพวกเจ้าเถิด แท้จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ไม่ได้ทรงประทานโรค
มา เว้นแต่ทรงประทานยารักษาโรคมาให้ด้วย ยกเว้นโรคเดียวคือความอ่อนหล้า
ด้วยความชรา”
มีข้อสงสัยจากท่านพี่น้องว่า การรักษาโรคด้วยรุกยะฮ์เป็นที่อนุญาตหรือไม่
จึงขอนาเรียนท่านพี่น้องว่าการรักษาดังกล่าวมีสองชนิด ชนิดที่หนึ่งคือ การรักษาที่
ปลอดจากชิริก ٌُُشك
ْ ِ เช่นการอ่านกุรอานบางซูเราะฮ์ หรือบางอายะฮ์ หรือขอความ
คุ้มครองด้วยพระนาม หรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เรียกว่าอัรรุกยะฮ์อัรชัรอี
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ยะฮ์ ُُامَّش ِغ َي ُُة
ْ َ  َا ُّمر ْق َي ُةเป็นที่อนุญาต เพราะเป็นส่วนหนึ่งจากการรักษาของท่าน และ
ท่านได้ใช้ให้ทาการรักษาดังกล่าว ซึ่งมีรายงานท่านเอาฟ์ บุตรมาลิก اِل
ٍُ ِ َغ ْو ُفُ ْب ُنُ َم
ได้กล่าวว่า พวกเราเคยรักษาด้วยการปัดเป่าในยุคญาฮิลียะฮ์ โอ้ท่านร่อซู้ล ท่านเห็น
เป็นที่อนุญาตหรือไม่? ท่านร่อซู้ล ตอบว่า
ُُُرواهُمسِل.ًُُُُشاك
ْ ِ َالُبَأِ َس ُِِب ُّمر ََقُ َماُم َ ْمُتَ ُك ْن
ความว่า “ไม่เป็นไรหรอกตราบใดไม่เป็นการปัดเป่าที่เป็นชิริก (สร้าง
ภาคี)”
ท่านอั ส สุ ยู ฏี ط
ُ ِ  َا ُّمس ُي ْوกล่ าวว่ า บรรดาอุล่า มาอ์ (ปวงปราชญ์ ) ได้ มีการ
ลงมัตติ (อิจญมาอ์) ว่าการปัดเป่า (รุกยะฮ์) ทีอ่ นุมัติต้องประกอบด้วย 3 เงื่อนไขคือ
1. ด้วยกะลามุลลอฮ์ (กุรอาน) หรือพระนามหรือคุณลักษณะของพระองค์
2. ด้วยภาษาอาหรับที่เข้าใจความหมาย
3. ต้องยึดมั่นว่าความสาเร็จผลเป็นของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)
ส่วนหนึ่งจากวิธีการรักษา เช่น อ่านกุรอ่านและเป่าทีผ่ ู้ป่วย หรือใส่ในน้าและ
ให้ผู้ป่วยดื่ม ดังมีรายงานจากการรักษาของท่านนบี (ศ็อลฯ) จากรายงานของษาบิต
บินกอยส ซึ่งบันทึกโดยอะบูดาวูด ชนิดที่สองคือการปัดเป่าที่ไม่ปลอดภัยจากชิริ ก
ٌُُشك
ْ ِ เช่น ใช้เวทมนต์คาถาหรือวิงวอนขอความช่วยเหลือความคุ้มครองด้วยนามของ
บรรดาญินและอื่น ๆ นอกจากอัล ลอฮ์ (ซ.บ.) ซึ่งมิอาจหลุดพ้นจากการชิริ กที่ใหญ่
ُشكٌ َُأ ْل َ ُُب
ْ ِ หรือการุกยะฮ์ปัดเป่าด้วยคาถาอาคม เนื่องจากไม่ปลอดภัยจากการเข้าสู่
การปฏิเสธศรัทธาและสร้างภาคี จึงถือว่าเป็นรุกยะฮ์ที่ต้องห้ามและอันตราย

ِ ُِل َُومَ ُ ُْك َُو ِم َسائِ ِرُامْ ُم ْس ِل ِم ْ َْي َُوامْ ُم ْس ِل َم
ُات
َ اُو َأ ْس تَ ْغ ِف ُر
َ َأقُ ْو ُلُقَ ْو ِ ِْلُى ََذ
ْ ِ ُللاُامْ َؼ ِظ ْ َْي
ُامر ِح ُُْْي
َ فَ ْاس تَ ْغ ِف ُر ْو ُه ُّاهَوُُى َُوُامْغَ ُف ْو ُر
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