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มีไขต้อ้งรกัษา 
َُُِامَْحْمدُُ ُ،ُُلِِلَ ِنْْيَ ُ،َُويَُضاِغُفُِبَرُهُػَََلُامُْمْحس ِ ُامُْمْخِلِصْْيَ َُويُاكَِِفُ َبُامَعائِِؼْْيَ ْيُُُيِ اََّلِ

للاُُ اَلُ
ّ

ا ُ ََلَ
ّ

ا اَلُ ْنُ َأ ًةَُُوَأْشيَُدُ َرْْحَ ْمَمْبُؼْوُثُ ا للِاُ َرُسْوُلُ اُ ُمَحَمًد َنُ َأ َوَأْشيَُدُ ُُ، ُُ ْمَمِتْْيُ ا ُ ْمقَِويُّ ا

ُ ْيِنَُواْىتََدىُِنلَْؼامَِمْْيَ ِبِوَُوَمْنُثََمَسَكُِِبِلّ َُوََصْ ِيِّدََنُُمَحَمٍدَُوػَََلُأَِٓلِ ُػَََلُس َ ْ َُوَسِِلّ ،َُانلَيَُمَُصِلّ

ُُ ُ.ِِبَْدِيِوُامُْمِبْْيَ

َُُأَماُبَْؼُدَُفيَاُِغَباَدُللِاُُ َُأَواًلُِبتَْقَوىُللِاَُثَؼاََلَُوَظاَغِتِوُُ: َُوهَْفِِسْ َفقَْدَُقاَلُُ.ُأْوِصْيُُكْ

ُ ْْيِ ْمَكِر ا ِنُ ْمُقْرأٓ ا ِِفُ ََلُ َثَؼا ُُللُاُ َحيَاًةُ: َفلَُنْحِييَنَُوُ ُمْؤِمٌنُ َوُىَوُ ْهََثُ ُأ ْوُ َأ َلٍرُ َذ ِمْنُ ِمًحاُ َلَُصا ََعِ َمْنُ

ُِبأَْحَسِنَُمااكَهُْواُيَْؼَملُْوَنُ  .َظِيَّبًةَُومَنَْجزِيَََّنُْمَُأْجَرُُهْ

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
อาการเจ็บไข้หรือป่วยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้  แก่สิ่งที่มีชีวิต และการ

เจ็บป่วยของผู้เป็นมุสลิมเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) พร้อมกับเป็น
การไถ่โทษและเพ่ิมผลบุญ ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องพร้อมด้วยความอดทน     

ท่านบุคอรีย์ได้บันทึกจากท่านอิบนิมัสอูดโดยกล่าวว่า    
ُُ :َُوُىَوُيُْوػَُكُُفَُقلُْتََُيَرُسْوَلُللِاُ.َُُُدَخلُْتُػَََلَُرُسْوِلُللِاَُصََلُللُاُػَلَْيِوَُوَسَِلَ

هََكُُثْوَػُكَُوْغاكًَُشِدْيًداَُقاَلَُأَجْلُ
ّ
ُُا ُُُقلُْتُُ: ُُيْوَػُكَُرُجاَلِنُِمنُُْكْ ُُأْوَػُكُمََكَ ْ ِِنّ

ّ
ُُا هََكُ: َُأ َذِِلَ

َلُ َقا ْجَرْيِنُُ َُُأ :ُ ِِلَ َلَذ ُ ِِلَ َذ َجْلُ َُُأ َلفَرللاُُ. اَلُ
ّ

ا َفْوَقيَاُ َفَماُ ىَُشْوَلٍةُ َذ َأ ُيِصْيُبُوُ ُ ُمْسِِلٍ ِمْنُ َُماُ

امَشَجَرُةَُوَرقَيَاُ ََُتُطُُّ ِيّأِٓثِوُمََكَ                                     .ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِِبَاس َ
ความว่า “ฉันได้เข้าพบท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขณะนั้น

ท่านมีอาการไข้ปวดหัวและตัวร้อน ฉันก็กล่าวว่า โอ้ท่านร่อซู้ล แท้จริงท่านเป็นไข้
ตัวร้อนจัด... ท่านร่อซู้ลตอบว่า ใช่แล้ว แท้จริงฉันปวดหัวตัวร้อนเท่ากับสองคน
ของพวกท่าน ฉันจึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นท่านก็ได้รับผลบุญสองเท่าใช่ไหม? ท่าน
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ร่อซู้ลตอบว่า... มันก็เป็นเช่นดังกล่าว ไม่มีจากมุสลิมคนใดที่รับอันตรายจากหนาม
ต าและมากกว่านั้นนอกจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ไถ่โทษต่างๆให้แก่เขา ประดุจดัง
ต้นไม้ที่ผลัดใบของมัน” 

อย่างไรก็ตาม การรักษาอาการป่วยเป็นค าสั่งใช้มุสลิม ย่อมต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งใช้ แต่ผลสัมฤทธิ์เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) กล่าวคือ หน้าที่ของคนป่วย 
จะต้องไปหาแพทย์หรือยารักษาโรค หน้าที่ของแพทย์ให้การักษาพยาบาล ส่วนจะ
ทุเลาหรือหายจากอาการป่วย เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ดังมีรายงานจาก      
อุซามะฮ์บุตรของซุรอยก์  ٍُيْك                   ได้กล่าวว่า  ُأَساَمُةُِبْنُُُشَ

ُفََسلَْمُتُُُثَُقََؼدُْ ابُُوََُكََنُػَََلُُرُؤِسيُِمُامَعْْيُ َُوَأَْصَ َُصََلُللُاُػَلَْيِوَُوَسَِلَ ُتَُأثَيُْتُامنَِِبَ

َنُللَاُمَْمُيََضْعُفََجاَءُْاأَلْغَراُفُِمْنَُىاُىنَاَُوَىاُىنَاُُفَقَامُُ
ّ
ْواََُيَرُسْوَلُللِاَُأهَتََداَوىُُفَقَاَلُثََداُوْواُفَا

َُداٍءَُواِحٍدَُأمْيََرِمُ َُدَواًءُغَْْيَ الََُوَضَعََُلُ
ّ
 .......َُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُداًءُا

ความว่า   “ฉันได้เข้าพบท่านนบี และบรรดาซอฮาบะฮ์ของท่าน สงบนิ่ง
ประดุจดังนกเกาะบนศีรษะของพวกเขา ฉันก็ได้ให้สลาม และนั่งลง ขณะนั้นได้มี
ชาวอะอ์ร๊อบ (อาหรับชนบท) ได้เข้ามาหลายทิศทาง และพวกเขากล่าวถามว่า โอ้
ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์ พวกเราจะรักษาอาการไข้ได้หรือไม่? ท่านร่อซู้ลตอบว่า ท่าน
ทั้งหลายจงรักษาไข้ของพวกเจ้าเถิด แท้จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ไม่ได้ทรงประทานโรค
มา เว้นแต่ทรงประทานยารักษาโรคมาให้ด้วย ยกเว้นโรคเดียวคือความอ่อนหล้า
ด้วยความชรา” 

มีข้อสงสัยจากท่านพ่ีน้องว่า การรักษาโรคด้วยรุกยะฮ์เป็นที่อนุญาตหรือไม่ 
จึงขอน าเรียนท่านพ่ีน้องว่าการรักษาดังกล่าวมีสองชนิด ชนิดที่หนึ่งคือ การรักษาท่ี
ปลอดจากชิริก كٌُ เช่นการอ่านกุรอานบางซูเราะฮ์ หรือบางอายะฮ์ หรือขอความ  ُِشْ
คุ้มครองด้วยพระนาม หรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เรียกว่าอัรรุกยะฮ์อัรชัรอี
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ยะฮ์ ُُِغيَة ْقيَُةُامََّشْ َُامرُّ   เป็นที่อนุญาต เพราะเป็นส่วนหนึ่งจากการรักษาของท่าน และ
ท่านได้ใช้ให้ท าการรักษาดังกล่าว ซึ่งมีรายงานท่านเอาฟ์ บุตรมาลิก  ٍَُغْوُفُبُْنَُماِِل  
ได้กล่าวว่า พวกเราเคยรักษาด้วยการปัดเป่าในยุคญาฮิลียะฮ์ โอ้ท่านร่อซู้ล ท่านเห็น
เป็นที่อนุญาตหรือไม?่ ท่านร่อซู้ล ตอบว่า                                                    

اكًُُ ََقَُماُمَْمُتَُكْنُُِشْ ُرواهُمسِل.ُُاَلُبَأَِسُِِبمرُّ

ความว่า “ไม่เป็นไรหรอกตราบใดไม่เป็นการปัดเป่าที่เป็นชิริก (สร้าง
ภาคี)” 

ท่านอัสสุยูฏี    ُُيْوِط َامس ُّ กล่าวว่า บรรดาอุล่ามาอ์ (ปวงปราชญ์) ได้มีการ
ลงมัตติ (อิจญมาอ์) ว่าการปัดเป่า (รุกยะฮ์) ทีอ่นุมัติต้องประกอบด้วย 3 เงื่อนไขคือ  

1. ด้วยกะลามุลลอฮ์ (กุรอาน) หรือพระนามหรือคุณลักษณะของพระองค์  
2. ด้วยภาษาอาหรับที่เข้าใจความหมาย  
3. ต้องยึดมั่นว่าความส าเรจ็ผลเป็นของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)  
ส่วนหนึ่งจากวิธีการรักษา เช่น อ่านกุรอ่านและเป่าทีผู่้ป่วย หรือใส่ในน้ าและ

ให้ผู้ป่วยดื่ม ดังมีรายงานจากการรักษาของท่านนบี (ศ็อลฯ) จากรายงานของษาบิต 
บินกอยส ซึ่งบันทึกโดยอะบูดาวูด ชนิดที่สองคือการปัดเป่าที่ไม่ปลอดภัยจากชิริก

كٌُ เช่น ใช้เวทมนต์คาถาหรือวิงวอนขอความช่วยเหลือความคุ้มครองด้วยนามของ  ُِشْ
บรรดาญินและอ่ืนๆ นอกจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ซึ่งมิอาจหลุดพ้นจากการชิริกที่ใหญ่  
ٌكَُأْلَبُُ หรือการุกยะฮ์ปัดเป่าด้วยคาถาอาคม เนื่องจากไม่ปลอดภัยจากการเข้าสู่  ُِشْ
การปฏิเสธศรัทธาและสร้างภาคี จึงถือว่าเป็นรุกยะฮ์ที่ต้องห้ามและอันตราย 

تَْغِفُرُللَاُ َُىَذاَُوَأس ْ َُوامُْمْسِلَماِتَُأقُْوُلُقَْوِِلْ َُوِمَسائِِرُامُْمْسِلِمْْيَ َُومَُُكْ ُِِلْ امَْؼِظْْيَ

هَُوُُىَوُامْغَُفْوُرُامَرِحْْيُُ
ّ
تَْغِفُرْوُهُا  فَاس ْ


