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ความเปนมา
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตาปรานี ผูทรงกรุณาเสมอ
ในชวงประมาณหนึ่งปที่ผานมา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ซึ่งเปนวันแรกที่แผนงานสรางเสริมสุข
ภาวะมุสลิมไทยเริ่มดําเนินการอยางเปนทางการ แผนงานไดดําเนินกิจกรรมไปหลายกิจกรรม โดยคาดหวังวา
กิจกรรมเหลานี้จะมีสวนชวยสรางเสริมสุขภาวะที่ดีแกสังคมมุสลิม แตการงานตางๆ นั้นคงไมสามารถบรรลุ
ความสําเร็จและมีความสมบูรณไดโดยปราศจากพรจากเอกองคอัลลอฮฺ (ซ.บ) นอกจากนั้นความรวมมือรวมใจ
ของพี่นองมุสลิมไทยในที่ตางๆ จากหลายองคกรและแทบทุกสาขาอาชีพ ก็มีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในการ
ขับเคลื่อนใหแผนงานฯ สามารถดําเนินงานไปไดดวยดี
เอกสารฉบับนี้เปนอีกสวนหนึ่งของความพยายามของแผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะรวบรวมคําสอนของอิสลามที่
เกี่ยวกับสุขภาวะมาเผยแพรแกพี่นองมุสลิมไทยใหไดใชประโยชนและไดตระหนักในคุณคาแหงอิสลาม วามี
มากมายและมหัศจรรยเพียงใด เอกสารฉบับนี้จะเปนคูมือหรือตําราที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการสืบคน
และอางอิงเพื่อใชประโยชนทางวิชาการและการดํารงชีวิตของทุกๆ คนตอไป
การแปลหนังสือ “ ”ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱหรือในชื่อภาษาไทยวา “การแพทยตามแนวทางทานศาสดา ซล.”
ไมใชสิ่งที่ทําไดโดยงาย ตองอาศัยความรูทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาอรับ และการแพทย จึงจะสามารถแสดงเปน
ภาษาไทยไดถูกตองและมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด แผนงานฯ จึงใครขอขอบคุณนายแพทยกษิดิษ ศรีสงา ที่
ไดกรุณาสละเวลาใหกับการแปลครั้งนี้ แผนงานฯ เชื่อวาเอกสารฉบับนี้จะชวยเติมชองวางใหกับสังคมไทย
โดยรวมที่กําลังหันกลับมาใหความสําคัญกับภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษและผูรูในอดีต ซึ่งในทายที่สุดแลว
จะชวยใหทุกๆ ฝายมีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดีอยางแทจริงตอไป

รองศาสตราจารย ดร.อิศรา ศานติศาสน
ผูจัดการแผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
มกราคม 2548
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ﺮﺣ ِﺮﻳ ผาไหม
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ﻑﺣﺮ ตนฮุรฟ
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ﺔ ِﺣ ﹾﻠﺒเมล็ดฟนกู รีกหรือเฮลบะห
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ﳋﺎﹶﺀ
ﺮﻑُ ﺍ ﹾ ﺣ อักษรคออ

ﺰﺧﺒ ขนมปง
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ﻼﻝ ﺧไมจิ้มฟน
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ﺮﻑُ ﺍﻟﺪﱠﺍﻝ ﺣ อักษรดาล

ﻦﺩﻫ ไขมัน

192
ﺮﻑُ ﺍﻟﺬﱠﺍﻝ ﺣ อักษรซาล
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199
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ﻦﻐﻴ ﺮﻑُ ﺍﹾﻟ ﺣ อักษรเฆน
ﺚ ﹶﻏﻴน้ําฝน
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ﺮﻑُ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻑ ﺣ อักษรกาฟ

ﻰﺤﻤ
 ﺏ ِﻟ ﹾﻠ
 ﺎ ِﻛﺘการเขียนดุอาอเปนเครื่องรางเพื่อรักษาไข
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ﺓﺴﺮِﺍﹾﻟ ِﻮ ﹶﻻﺩ
 ﻌ ﺏ ِﻟ
 ﺎ ِﻛﺘการเขียนเครื่องรางรักษาการคลอดลูกยาก
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ﺎﻑﺮﻋ ﺏ ﻟِﻠ
 ﺎ ِﻛﺘการเขียนเครื่องรางรักษาเลือดกําเดาไหล
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ﺍﺯﺤﺰ
 ﺮِﻟ ﹾﻠ ﺧ ﺏ ﺁ
 ﺎ ِﻛﺘการเขียนเครื่องรางรักษาโรครังแค
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ﻤﹶﺜﱠﻠﺜﹶﺔ ﻰ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺮِﻟ ﹾﻠﺤ ﺧ ﺏ ﺁ
 ﺎ ِﻛﺘการเขียนเพื่อรักษาไขสามวัน

224

ﺎﻨﺴﻕ ﺍﻟ
ِ ﺮﺮ ِﻟﻌ ﺧ ﺏ ﺁ
 ﺎ ِﻛﺘการเขียนเพื่อรักษาโรคปวดหลังจากเสนประสาทกดทับ
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ﺏ
ِ ﺎ ِﺭﻕ ﺍﻟﻀﺮِﻟ ﹾﻠ ِﻌﺮ ﺧ ﺏ ﺁ
 ﺎ ِﻛﺘการเขียนหนังสือเพื่อรักษาโรคเลือดไหลจากเสนเลือดแดง
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  ﻛِﺘﹶﺎการเขียนเพื่อรักษาโรคปวดฟน
ﺱﻀﺮ
 ﺟ ِﻊ ﺍﻟ ﻮ ﺏ ِﻟ
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ﺍﺝﺮﺏ ِﻟ ﹾﻠﺨ
  ﻛِﺘﹶﺎการเขียนเครื่องรางรักษาโรค ฝหนอง
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ﺎﺙ ﹶﻛﺒผลกาบาซ
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ﻢ ﹶﻛﺘตนกะตัม
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ﻡ ﹶﻛﺮตนองุน
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ﺮﻓﹶﺲ  ﹶﻛผักขึ้นฉาย ผักชี
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ﺍﺙ ﹸﻛﺮตนกุยชาย
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ﻢ ﹶﻟﺤเนื้อ

231

ﻀﺎﹾﻥ
  ﺍﻟﺤﻢ
  ﹶﻟเนือ้ แกะ
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ﻯﺠﺪ
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ﺐ
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  ﺍﹾﻟﺤﻢ
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ﺍﻝﻐﺰ  ﺍﹾﻟﺤﻢ
  ﹶﻟเนือ้ กวาง
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 ﺍﻟﹾﻈﱯﺤﻢ
  ﹶﻟเนื้อสมัน
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ﺐﺭﻧ  ﺍ ﹶﻻﺤﻢ
  ﹶﻟเนือ้ กระตาย
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ﺶﺎ ِﺭ ﺍﹾﻟ ِﻮﺣ ِﺣﻤﺤﻢ
  ﹶﻟเนือ้ มาลาย
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ﺔﻡ ﺍ ﹶﻻ ِﺟﻨ ﻮ ﺤ
  ﹸﻟเนือ้ ลูกสัตวที่อยูในครรภ
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ﺪ ﺍﻟ ﹶﻘ ِﺪﻳﺤﻢ
  ﹶﻟเนือ้ ตากแหง
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ﺮ ﺍﻟ ﹶﻄﻴﺤﻢ
  ﹶﻟเนื้อนก
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ﺍﺝﺪﺭ  ﺍﻟﺤﻢ
  ﹶﻟเนือ้ ไกกระทง
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ﻞﳊﺠ
ﻢ ﺍ ﹶ ﺤ
  ﹶﻟเนือ้ นกกระทา
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ﺯ ﻭ  ﺍ ِﻻﺤﻢ
  ﹶﻟเนื้อหาน
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ﻂ
ﺒ ﱢ ﺍﻟﺤﻢ
  ﹶﻟเนื้อเปด

236

ﻯﺎﺭﳊﺒ
 ﺍ ﹸﺤﻢ
  ﹶﻟเนื้อ นกหุบารอ

236

ﻲ ﺮ ِﻛ  ﺍﻟ ﹶﻜﺤﻢ
  ﹶﻟเนื้อนกกระสา

236

ﺮﺎِﺑﻴﺍﻟ ﹶﻘﻨﻴ ِﺮﻭﺎِﻓ ﺍ ﹶﻻﺻﺤﻢ
  ﹶﻟเนื้อนกกระจอก และนกลาค
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ﺎﻡﳊﻤ
 ﺍ ﹶﺤﻢ
  ﹶﻟเนือ้ นกพิราบ
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 ﺍﻟ ﹶﻘﻄﹶﺎﺤﻢ
  ﹶﻟเนือ้ ไกปา
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ﺎﻧِﻲﺴﻤ
  ﺍﻟﺤﻢ
  ﹶﻟเนื้อนกคุม
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ﺍﺩﺠﺮ
  ﺍﹾﻟﺤﻢ
  ﹶﻟเนือ้ ตั๊กแตน
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ﻦ ﺍﻟﹶﻠﺒน้ํานม
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ﻀﺄﹾﻥ
  ﺍﻟﺒﻦ ﹶﻟน้ํานมแกะ
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ﺎﺀ ﻣน้ํา

241
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คําปรารภ
ดวยพระนามของพระผูเปนเจาแหงสากลโลก ผูทรงไวซึ่งความเมตตาและปราณี ผูที่เราหวังพึ่งพิงอยูเสมอ ไม
มีพลังอํานาจใดๆ เวนแตจะมาจากพระองค ไมมีความสําเร็จใดๆ จะเกิดขึ้นไดเวนแตดวยความประสงคของพระองค
เพียงผูเดียวเทานั้น
หนึ่งพันสี่รอยปกอน บุรุษหนึ่งไดถือกําเนิดขึ้น กลางทะเลทรายที่แหงแลงแหงเมืองมักกะห ทานคือศาสดาองค
สุดทายของศาสนาอิสลาม นําทางนําจากพระผูเปนเจามาสูยังมวลมนุษย เพื่อใหมนุษยทั้งหลายไดดําเนินชีวิตไปตาม
แนวทางที่ถูกตองและเปนสุขสถาพรตลอดไป ทานคือศาสดาของเรา ทานนบี มุฮัมมัด ซล.
แนวทางของทานครอบคลุมเรื่องการดํารงชีวิตทั้งมวล เนื่องจากศาสนาอิสลามนั้นมิใชอื่นใดนอกจากเปน
แนวทางแหงการดํารงชีวิต การอยูในโลกนี้ไดอยางมีความสุข ครอบคลุมการกระทําทุกๆ อยางของมนุษยทั้งยามปกติ
ยามเกิดภัยพิบัติและยามเจ็บปวย
เจ็ดรอยปหลังจากที่ทานศาสดา ซล. ไดกลับไปสูความเมตตาของพระผูเปนเจา นักปราชญผูมีชื่อเสียงและมี
ความรูยิ่งยวดคนหนึ่งของโลกมุสลิม ทานอบูอับดุลลอฮ ชัมซุดดีน มุฮําหมัด บินอบีบักร บินอัยยูบ บินซะอด บินหะรีซ
บินมักกีย ซัยนุดดีน อัรซัรอี หรือที่รูจักกันในนามวา ทานอิบนิกอยยิม อัลเญาซียะห ไดนําเอาสิ่งที่ทานศาสดา ซล. ได
แนะนําไวเปนแนวทางในดานการแพทยและการรักษาตนเองดวยวิธีตางๆ นั้นมาวิเคราะหตามแนวทางของการแพทย
ในยุคสมัยนั้น ไดผลวาทุกสิ่งทุกอยางที่ทานศาสดาทํานั้นคือแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสมแลวในทางการแพทย
ยิ่งกวานั้นในบางสิ่งบางเรื่องยังกาวหนาทันสมัยกวาการแพทยในยุคนั้นดวย เปนเครื่องยืนยันไดเปนอยางดีวา สิ่งที่
ทานศาสดา ซล. ทําไปทุกๆ อยางนั้น มิใชอื่นใด นอกจากเปนการดลใจจากพระองคอัลลอฮ ซบ. พระผูเปนเจาผูทรงรู
จริงตลอดกาลนั่นเอง โดยทานไดเขียนไวเปนหนังสือชื่อวา “ﻱ
 ﺒ ِﻮﻨﺐ ﺍﻟ
  ”ﹶﺍﹾﻟﻄﱢหรือในชื่อภาษาไทยคือ “การแพทยตาม
แนวทางทานศาสดา ซล.”
เจ็ดรอยปหลังจากนั้น แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดมอบหมายใหขาพเจาเปนผูแปลหนังสือดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นถึงความมหัศจรรยของ
อิสลาม แสดงใหเห็นถึงแนวทางที่ถูกตองในการดําเนินชีวิต การทําใหมีสุขภาวะที่ดีตามแบบอิสลาม โดยหวังวาสิ่งที่ได
นําเสนอจะกลายเปนแนวทางใหมุสลิมไทยในปจจุบัน ไดดํารงชีวิตอยูอยางมีสุขภาพที่ดีตามแบบฉบับของอิสลาม และ
เปนเครื่องกระตุนใหมุสลิม หันหนามาคนควาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อจะไดนําความรูนั้นมาสรางสุข
ภาวะที่ดี ใหกับมุสลิมและมนุษยชาติทั้งมวล
เปนความภูมิใจอยางยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะไดมีโอกาสรับใชศาสนาอิสลาม ไดสรางสรรคและจรรโลงศาสนา
อิสลามใหดํารงอยูอยางถูกตองตามแนวทางที่แทจริงตลอดไป ขาพเจาจึงรับทํางานดังกลาวนี้ แมตระหนักแนแกใจวา
เปนงานหนักมหาศาล เนื่องจากจะตองแปลสิ่งที่เปนความรูความเขาใจของคนในสมัยกอนๆ ซึ่งมีหลายๆ อยางที่ไม
ตรงกับความเขาใจในปจจุบัน ตองหาความรูเกี่ยวกับการแพทยในสมัยนั้น คําศัพทตางๆ ที่ใชในสมัยนั้น ซึ่งบางครั้งไม
ตรงกับในยุคปจจุบันนี้ บางศัพทก็ไมสามารถหาความหมายที่แทจริงไดในปจจุบัน
สิ่งผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเปนสิ่งที่ตองมีตามประสามนุษยผูหนึ่งที่ยังไมสมบูรณพรอม ขาพเจาขอนอม
รับคําติชมจากทานผูอานดวยความเต็มใจและยินดีอยางยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจะไดแกไขสิ่งผิดพลาด
ดังกลาวนั้นใหถูกตองยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป ทั้งนี้เพื่อใหหนังสือนี้กลายเปนหนังสือที่สมบูรณที่สุดเลมหนึ่ง หลังจากผาน
การแกไขติชมจากทานผูอานทั้งหลายแลว ถือเปนผลงานรวมกันระหวางผูแปลและทานผูอาน ในการแปลจะพยายาม
แปลใหตรงตัวที่สุดกอนเพื่อรักษาใจความที่สําคัญทั้งหมดไว ดังนั้นบางครั้งสํานวนจะดูวกไปวนมา นั่นคือลักษณะของ
ภาษาอาหรับ ซึ่งมักจะเขียนคําที่มีความหมายคลายๆ กันติดตอกันไปเพื่อความสละสลวย แตถาหากวกวนมากเกินไป
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โดยไมเพิ่มความหมายในเนื้อเรื่องมากนักก็จะตัดออกไปบาง ในสวนที่เปนโคลงกลอนที่ผูประพันธไดนํามาเพื่ออธิบาย
ศัพทบางคําก็จะตัดทิ้งออกไปบางเพื่อไมใหเยิ่นเยอจนเกินไป ทานผูสนใจอาจจะหาอานสวนที่ตัดออกไปไดจากตนฉบับ
จริง
ในหนังสือเลมนี้กลาวถึงการกระทําของศาสดา ซล. ในสภาวะตางๆ ซึ่งก็คือหะดีษนั่นเอง ดังนั้นจึงตองมีระดับ
ขั้นและที่มาเพื่อแสดงความนาเชื่อถือของหะดีษนั้นวาอยูในระดับใด เพื่อใหผูอานไดพิจารณาดูและเลือกเฟนตามที่
เห็นสมควร
คําวา “ซอเฮียะห” แปลวาถูกตอง มักหมายถึงหนังสือหะดีษของทานอิหมามบุคอรีหรือทานอิหมามมุสลิม
ทานใดทานหนึ่งที่รวบรวมหะดีษที่ทานเห็นถูกตองไวในหนังสือ “ซอเฮียะหบุคอรี” “ซอเฮียะหมุสลิม” ถามีคําวา
“ซอฮีเฮน” หรือถูกตองทั้งสอง หมายถึงหะดีษนั้นๆ เปนหะดีษที่ถูกตองตามความเห็นของหนังสือทั้งสองเลม แสดง
ถึงความนาเชื่อถือที่มากขึ้น สวนคําวา “ดี ถูกตอง” หรือ “ดี” หรือ “ออน” ก็เปนระดับความนาเชื่อถือของหะดีษ
นั้นๆ ที่ลดหลั่นกันไป สวนคําวา หะดีษมัรฟวอ หมายถึง หะดีษที่พาดพิงไปยังทานศาสดา ซล. ที่ผูเลาตอๆ กันมานั้น
เปนคนดีนาเชื่อถือ แตกลับไมถึงตัวทานศาสดา ซล. โดยตรง คืออยูกันคนละสมัยนั่นเอง ดังนั้นความนาเชื่อถือจึงลดลง
ไป รายละเอียดตางๆ อาจหาอานไดตามหนังสือหะดีษตางๆ ที่แปลกันแพรหลายอยูในปจจุบัน คําบางคําที่หาคําแปล
ไมไดเนื่องจากไมมีในภาษาไทยก็ไดใชคําใกลเคียงแทนหรือมีเปนศัพทเฉพาะที่คนทั่วไปอานแลวไมเขาใจก็จะพยายาม
ใชเปนการอธิบายศัพทแทน เพราะมีจุดประสงคใหผูอานสวนใหญไดเขาใจเนื้อเรื่อง มิไดตองการใหมาเรียนศัพทแพทย
แตประการใด โดยจะพยายามเขียนภาษาอาหรับกํากับไวดวยเทาที่จะทําได แตบางครั้งไมสามารถหาคําใดไดจริงๆ
เชน พืช หรือสารบางอยาง วิธีการบางอยางซึ่งเปนที่รูจักกันในสมัยนั้น แตไมมีแลวในสมัยนี้ ก็ตองใชทับศัพทไป
เพื่อใหชนรุนหลังไดคนควาแกไขตอไปในอนาคต
หนังสือเลมนี้แบงเปนสามสวน สวนแรกเปนโรคตางๆ ทางกาย สวนที่สองเปนโรคทางจิตวิญญาณ สวนที่สาม
เปนยารักษาโรคในสมัยนั้นซึ่งเรียงตามลําดับอักษรของภาษาอาหรับ จึงตองมีภาษาอาหรับกํากับไว ดังนั้นถาจะหาก็
ต อ งหาตามศั พ ท ภ าษาอาหรั บ ตามต น ฉบั บ เดิ ม ไม ไ ด เ รี ย งตามภาษาไทย จึ ง คงมี ค วามไม ส ะดวกสํ า หรั บ ผู อ า น
พอสมควร ก็คงตองขออภัยทานผูอานไว ณ ที่นี้ดวย
ความผิดพลาด หรือขอตําหนิอันใดที่ทานผูอานไดพบไดเห็นในหนังสือนี้ ขอไดโปรดแนะนําติดตอมายัง
ขาพเจาผูแปลเพื่อจะไดแกไขตอไปใหดียิ่งขึ้นในการพิมพครั้งตอๆ ไป อินชาอัลลอฮ
ขอขอบพระคุณพระองคอัลลอฮ ซบ. ที่พระองคไดทรงโปรดประทานความรู โอกาสและเวลาใหขาพเจาไดแปล
หนังสือเลมนี้จนสําเร็จ
ขอขอบพระคุณคุณพอ คุณแม ที่ไดเลี้ยงดูอบรมจนเติบใหญ ขอบพระคุณครูบาอาจารย ผูประสิทธิ์ประสาท
วิชาการให ขอบพระคุณพี่นองทุกๆ ทานที่ไดกรุณาชวยเหลือในการแปลครั้งนี้ ขอบพระคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดทํา
ใหหนังสือเสร็จสมบูรณขึ้น ขอบพระคุณทานผูอานที่ไดกรุณาอานและใหคําแนะนํามา และ สิ่งหนึ่งที่จะลืมเสียมิไดคือ
กําลังใจจากบุตรและภรรยาของขาพเจา เปนสวนชวยใหงานที่ทําบรรลุผลสําเร็จอยางดียิ่ง ขอพระองคอัลลอฮ ซบ. ทรง
ตอบแทนทุกๆ ทานที่กลาวนามมาแลวและไมไดกลาวนามในที่นี้ดวยสิ่งที่ดี ทั้งในโลกนี้และโลกหนาเทอญ
วัสสลามมุอะลัยกุมฯ
นพ.กษิดิษ ศรีสงา (ผูแปล)
12 สิงหาคม 2547
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ประวัติผูประพันธ
ชื่อและสมญานาม
ทานชื่อ อบูอับดุลลอฮ ชัมซุดดีน มุฮัมมัด บินอบีบักร บินอัยยูบ บินซะอด บินหะรีซ บินมักกีย ซัยนุดดีน
อัรซัรอีย อัดดีมัชกีย อัลฮัมบาลีย หรือรูจักกันในนาม อิบนุ กอยยิม อัลเญาซียะห
คําวา อัลเญาซียะห เปนชื่อของ สถานศึกษาหนึ่งที่กรุงดามัสกัส บิดาของทานคือผูกอตั้งสถานศึกษาดังกลาว
วันเวลาและสถานที่เกิด
ทานเกิดที่บัยตุอิลม วะซอลาห เมื่อวันที่ เจ็ด เดือนซอฟร ปฮิจเราะหศักราช 691
คณาจารยที่สอนสั่ง
ท า นได รั บ การสอนสั่ ง จากบรรดานั ก ปราชญ ผู มี ชื่ อ เสี ย งโด ง ดั ง ในสมั ย นั้ น และได เ รี ย นภาษาอาหรั บ กั บ
ทานอิบนิอบีฟตฮ อัลบะอลีย รับฟงหะดีษจากทานชีฮาบ อันนาบิลซียและอิบนิอับดุลดายิม ทานอีซา อัลมัตอัมและทาน
อิสมาอีล บินมักตูม
ทานไดความรูทางดานกฎหมายอิสลาม จากเชคซอฟยุดดีน อัลฮินดีและเชคอิสลาม อิบนิตัยมียะห และเชค
อิสมาอีล บินมุฮัมมัด อัลหิรอนีย
ผูที่ใหความรูกับทานมากที่สุดคือ เชคอิสลาม อิบนิตัยมียะห ทานอิบนิกอยยิมไดใชความเห็นของทานมากมาย
ในการเขียนหนังสือตางๆ จนทําใหตัวทานเองตองถูกจําคุกและไดรับโทษทัณฑจากการกระทําดังกลาวนั้น และไมได
ออกมาเลยจนกระทั่งหลังจากการเสียชีวิตของ อิบนิตัยมียะห
ลูกศิษยที่ไดร่ําเรียนจากทาน
ลูกศิษยที่ไดเรียนรูจากทานมีมากมาย เชน อิหมามฮาฟซ อิบนิรอญับ อัลฮัมบาลี ทานนักปราชญ อิบนิกะษีร
ทานตะกียุดดีน อลี บินอับดุลกาฟ อัซซุบกีย และสานุศิษยอีกหลายทาน
คําสรรเสริญของนักปราชญอื่นๆ ที่มีตอทาน
ทานฟครุลหะฟาซ อัลมะซีย กลาววา “ความสําคัญของทานในยุคนี้ เปรียบเสมือน อิบนิคอซีมะห ในยุคของ
เขา”
ทานอิบนิรอญับ อัลฮัมบะลีกลาววา “ทานเปนผูเชี่ยวชาญดานการอรรถาธิบายอัลกุรอานและวิชาอุซูลุดดีน ทั้ง
สองนี้ถือวาเชี่ยวชาญอยางที่สุด นอกจากนี้ยังเชี่ยวชาญดานหะดีษ การใหความหมายของมัน และดานกฎหมาย
อิสลามอยางไมมีใครเทียบอีกดวย เชนเดียวกับดานภาษาอาหรับและวิชาปรัชญา”
ทานฮาฟซ อิบนิกะษีรกลาววา “มีความรูอยางนามหัศจรรยในดานตางๆ หลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานตัฟซีรและหะดีษ และที่มาของทั้งสอง มีความสามารถดานศิลปตางๆ ยิ่งกวานั้นยังมีศรัทธาในพระเจาเปนอยางยิ่ง
มักขอพรจากพระผูเปนเจาอยูตลอดเวลา ขาพเจาไมพบผูใดในโลกนี้ ในยุคสมัยนี้ที่จะมีการเคารพบูชาพระผูเปนเจา
มากเทากับเขาอีกแลว”
ทานผูพิพากษาบุรฮานุดดีน อัรซัรอีย กลาววา “ไมมีผูใดในโลกนี้จะมีความรูกวางขวางเทากับเขาได”
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ผลงานของทาน
ทานไดแตงหนังสือมากมาย ตีพิมพอยางแพรหลายและยังมีอีกหลายเลมที่ถูกเก็บไวยังไมไดเผยแพร มีหนังสือเกี่ยวกับ
หะดี ษ และประวั ติ ท า นนบี ซล. ﺐﺼﻴ
 ﺍ ﺑِﻞ ﺍﻟﺍﺀ ﺍﻟﻮﺪ ﻭ ﺍﻟﺍ ُﺀ ﻭﻦ ﺍﻟﺪﺼﹶﺎ ِﺑ ِﺮ ﻳ
ّ  ﹸﺓ ﺍﻟﺎﺩ ِﻋﺪﺍ ﹶﳌﻌﺍ ﺩﺩ ﺯﺍ ﻭﻲ ﺩ ﻦ ﹶﺍ ِﺑﺳﻨ ﺐ
 ﻳ ﻬ ِﺬ ﺗ
ﻯﺎﺭﻨﺼﺍﻟﻮ ِﺩ ﻭ ﻴﻬﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﺩ ﺮ ﻲ ﺍﻟ ﻱ ِﻓ
 ﺎ ِﺭﳊﻴ
ﺔ ُﺍ ﹶﺍﻳﺔ ِﻫﺪﻫ ِﻞ ﺍﻟ ﱢﺬﻣ ﻡ ﹶﺍ ﻜﹶﺎﻦ ﹶﺍﺣﻮِﻗ ِﻌﻴ ﻤ  ﺍﹾﻟﻼﻡ
ﻋ ﹶ  ِﺇและหนังสืออื่นๆ อีกมากมาย
บทสุดทาย
ทานเสียชีวิตเมื่อคืนวันพฤหัสที่ 23 เดือนรอญับ ป ฮศ.751 มีการละหมาดใหกับทานหลังละหมาดเที่ยงของวัน
ตอมาที่มัสยิด ที่เมืองดามัสกัส ฝงที่กุบูรบาบุสซอฆีร
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บทนํา
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การแพทยในสมัยทานนบี ซล.
ขอสรรเสริญตออัลลอฮ ซบ. พระผูเปนเจาแหงสากลโลก ผูตอบแทนแกบรรดาผูศรัทธา ไมมีใครเปนศัตรูของ
พระองคนอกจากเหลาผูทุจริต ขอพรจากอัลลอฮ ซบ. แกทานนบีของเรา มูฮําหมัด ซล. ผูซื่อสัตย และเหลาบรรดา
บุคคลในครอบครัวของทาน
บทความตอไปนี้คือแนวทางของทานนบี ซล. เกี่ยวกับทางการแพทย ที่ทานไดเปนผูรักษาดวยตนเองหรือได
บอกเลา แนะนําแนวทางแกผูอื่นใหรักษาในโรคตางๆ และเราจะขออธิบายเรื่องราวเหลานั้นวามันมีความมหัศจรรย มี
วิทยปญญาอยูขางในอยางไร ซึ่งเปนสิ่งที่บรรดาแพทยมากมาย ผูไดรูเห็นตางรูสึกวาเปนความประหลาดมหัศจรรย
อยางยิ่งเมื่อเทียบเคียงการแพทยของพวกเขากับการแพทยของทานนบี ซล.แลว ก็เทียบไดกับการแพทยของแพทย
ธรรมดากับการแพทยของแพทยผูเชี่ยวชาญนั่นเอง เนื่องจากสิ่งเหลานี้เกิดจากการชวยเหลือของอัลลอฮ ซบ. ผูทรง
เดชานุภาพในทุกๆ สิ่ง
ความเจ็บปวยนั้นแบงไดเปนสองชนิด คือ ความเจ็บปวยทางดานจิตใจ และความเจ็บปวยทางดานรางกาย ซึ่ง
ทั้งสองอยางนั้นมีกลาวไวในกุรอานแลวทั้งหมด
ความเจ็บปวยทางดานจิตใจ
ความเจ็บปวยทางดานจิตใจนั้นยังแบงออกเปนสองอยางอีก คือ ความเจ็บปวยอันเกิดจากความสงสัยความไม
แนใจ และความเจ็บปวยจากอารมณกิเลสตางๆ ซึ่งทั้งสองอยางก็ไดถูกกลาวไวในอั ลกุรอานเชนกัน ดังคําดํารั ส
ของอัลลอฮ ซบ. ที่วา
ﺿﹰﺎﻣﺮ ﻪ  ﺍﻟﻠﹼﻢﺩﻫ ﺍﺽ ﹶﻓﺰ
 ﺮ ﻣ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑﻬِﻢ
ความวา “ในหัวใจของพวกเขามีความเจ็บปวยอยู และอัลลอฮไดเพิ่มความเจ็บปวยนั้นใหกับพวกเขามาก
ยิ่งขึ้น” (อัลบะกอเราะห, 10)
และคําตรัสของอัลลอฮ ซบ. ที่วา
ﻼ
ﻣﹶﺜ ﹰ ﻬﺬﹶﺍ ﻪ ِﺑ ﺩ ﺍﻟﱠﻠ ﺍﺎ ﹶﺫﺍ ﹶﺃﺭﻭ ﹶﻥ ﻣﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮﺽ ﻭ
 ﺮ ﻣ ﻦ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑﻬِﻢ ﻴﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻭِﻟ
ความวา “และบรรดาพวกที่มีความเจ็บปวยอยูในหัวใจของเขาและบรรดาผูปฏิเสธตางก็กลาววา พระผูเปนเจา
ทรงตองการอะไรจากตัวอยางเหลานี้” (อัลมุดดัษษิร, 31)
และอัลลอฮ ซบ. ทรงกลาวไวเกี่ยวกับผูที่ปฏิเสธ และตอตาน การใชกุรอานและแนวทางปฏิบัติของทาน
นบี ซล. เปนแนวทางในการตัดสินปญหาตางๆ ดังในโองการที่วา
ﻮ ﹶﻥﻌ ِﺮﺿ ﻣ ﻢﻨﻬﻣ ﻖ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓﺮِﻳ ﻬ ﻨﻴﺑ ﻢ ﺤﻜﹸ
 ﻴﻮِﻟ ِﻪ ِﻟﺭﺳ ﻭ ﻮﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪﺩﻋ ﻭِﺇﺫﹶﺍ
ﲔ
  ﹾﺬ ِﻋِﻨﻴ ِﻪ ﻣﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻳ ﹾﺄﺗ ﻖ ﺤ
 ﻢ ﺍﹾﻟ ﻬ ﻳﻜﹸﻦ ﱠﻟ ﻭﺇِﻥ
ﻮ ﹶﻥﻢ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟﻤ ﻫ ﻚ
 ﻭﹶﻟِﺌ ﺑ ﹾﻞ ﺃﹸ ﻪ ﻮﹸﻟﺭﺳ ﻭ ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻪ ﻒ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻳﺤِﻴ ﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﺃﹶﻥﻳﺨ ﻡ ﻮﺍ ﹶﺃﺎﺑﺭﺗ ﺽ ﹶﺃ ِﻡ ﺍ
 ﺮ ﻣ ﹶﺃﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑﻬِﻢ
ความวา “และเมื่อพวกเขาไดเรียกรองไปสูอัลลอฮและรอซูลของพระองค เพื่อใชเปนกฎเกณฑในการปกครอง
ของพวกเขา ก็มีพวกหนึ่งในบรรดาพวกเขานั้นกลับหันหลังให และเมื่อเขาพบวาความจริงอยูขางเดียวกับพวกเขาแลว
พวกเขาก็จะรีบกลับมาหาอยางนอบนอม ในหัวใจของพวกเขานั้นมีความปวยไขอยูหรือ หรือวาพวกเขาสงสัย หรือกลัว
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ว า อั ล ลอฮ แ ละร อ ซู ล ของพระองค จะลํ า เอี ย งไม เ ข า ข า งพวกเขา แท จ ริ ง พวกเหล า นี้ คื อ เหล า ผู ทุ จ ริ ต ต า งหาก ”
(อันนูร, 48-50)
เหลานี้คือโรคแหงความสงสัย และไมแนใจ
สวนโรคแหงความใครและกิเลสนั้นก็ดังดํารัสของพระองคอัลลอฮ ซบ. ที่วา
ﻭﻓﹰﺎﻌﺮ ﻣ ﻮ ﹰﻻ ﻦ ﹶﻗ ﻭﻗﹸ ﹾﻠ ﺽ
 ﺮ ﻣ ﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ ِﻪ ﻤ ﻴ ﹾﻄﻮ ِﻝ ﹶﻓ ﻦ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻘ ﻌ ﻀ
ﺨ
 ﺗ ﻼ
 ﹶﻓ ﹶﺘﻦﻴ ﹶﻘﺎﺀ ِﺇ ِﻥ ﺍﺗﻨﺴﻦ ﺍﻟ ﻣ ﺣ ٍﺪ  ﹶﻛﹶﺄﺘﻦﺴ
 ﻲ ﹶﻟ ﻨِﺒﺎﺀ ﺍﻟﺎ ِﻧﺴﻳ
ความวา “โอบรรดาเหลาหญิงของทานนบีทั้งหลาย พวกทานมิไดเปนดั่งหญิงทั้งหลายทั่วๆ ไป หากพวกทาน
เกรงกลัวตออัลลอฮแลว จงอยาพูดจาใหออนหวานจนเกินไป เพราะจะทําใหหัวใจของผูที่เปนโรคนั้นเกิดอารมณขึ้นได
แตจงพูดดวยถอยคําที่ดี” (อัลอะหซาบ, 32)
และโรคในที่นี้คือโรคทางอารมณใครที่จะนําไปสูการผิดประเวณีนั่นเอง และอัลลอฮ ซบ. นั้นทรงรูยิ่งกวา
ความเจ็บปวยทางรางกาย
ความเจ็บปวยทางดานรางกาย ดังคําตรัสของ อัลลอฮ ซบ. ที่วา
ﺝ
 ﺮ ﺣ ﺾ
ِ ﻤﺮِﻳ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻭ ﹶﻻ ﺝ
 ﺮ ﺣ ﺝ
ِ ﺮ ﻋ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ َﻷ ﻭ ﹶﻻ ﺝ
 ﺮ ﺣ ﻰﻋﻤ ﻋﻠﹶﻰ ﺍ َﻷ ﺲ
 ﻴﹶﻟ
ความวา “ไมเปนสิ่งที่ผิดสําหรับผูที่ตาบอด หรือผูที่พิการ หรือผูปวย” (อันนูร, 61)
โดยไดกลาวถึง โรคทางดานรางกายที่เปนอุปสรรค ในการทําฮัจย การถือบวชและการอาบน้ําละหมาด ซึ่งมีสิ่ง
มหัศจรรยเรนลับ แสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญของอัลกุรอาน สําหรับผูที่มีความเขาใจ ผูมีสติปญญาเมื่อไดพิจารณาดู
และนี่คือหลักการที่สําคัญประการหนึ่งในการแพทยทางดานรางกาย จากทั้งสามหลักการทางการแพทยนั่นคือ การ
รักษาสุขภาพ การปองกันสิ่งที่จะทําใหเกิดอันตรายและการขับของเสียออกจากรางกาย พระองคอัลลอฮ ซบ. ได
กลาวถึงหลักทั้งสามประการนี้ไวในชวงตางๆ กัน
พระองคอัลลอฮ ซบ. ทรงกลาวไวในอายะหที่เกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดวา
ﺮ ﺧ ﺎ ٍﻡ ﺃﹸﻦ ﹶﺃﻳ ﻣ ﺪﹲﺓ ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﹶﻓ ِﻌ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ﺎ ﹶﺃﻣﺮِﻳﻀ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣِﻨﻜﹸﻢﹶﻓﻤ
ความวา ”ผูใดในหมูพวกเจาที่เจ็บปวย หรืออยูในระหวางเดินทาง ดังนั้นเขาก็จงนับวันเลื่อนไปถือวันอื่นแทน”
(อัลบะกอเราะห, 184)
เปนการอนุญาตใหผูปวยละศีลอดได เปนการยกเวนเนื่องจากความปวยไขของเขา สวนผูเดินทางนั้นก็ใหละ
ศีลอดไดเชนกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสุขภาพที่ดีเอาไว เพื่อจะไดไมตองถือศีลอดทั้งๆ ที่ยังตองเคลื่อนไหวเดินทาง
อยูตลอดเวลา การเดินทางเปนสิ่งที่ตองการพลังงานมาก การอดอาหารทําใหไมสามารถสรางพลังงานมาทดแทนสิ่งที่
เสียไปได ทําใหพลังลดลง ออนแรงลง ดังนั้นจึงอนุญาตใหผูเดินทางละศีลอดได เพื่อเปนการรักษาสุขภาพของเขาให
แข็งแรง ไมใหออนแอลงไปนั่นเอง
ในการทําฮัจยนั้นมีดํารัสไวในกุรอานวา
ﻚ
ٍ ﺴﻭ ﻧ ﺪﹶﻗ ٍﺔ ﹶﺃ ﺻ
 ﻭ ﺎ ٍﻡ ﹶﺃﺻﻴ
ِ ﻦﻳ ﹲﺔ ﻣﺪ ﺭﹾﺃ ِﺳ ِﻪ ﹶﻓ ِﻔ ﻦﻭ ِﺑ ِﻪ ﹶﺃﺫﹰﻯ ﻣ ﻣﺮِﻳﻀﹰﺎ ﹶﺃ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣِﻨﻜﹸﻢﹶﻓﻤ
ความวา “ผูใดเจ็บปวยหรือมีโรคที่ศีรษะของเขา ก็ใหถือศีลอดหรือบริจาคทานหรือเชือดสัตวเปนการทดแทน”
(อัลบะกอเราะห, 196)
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เปนการอนุญาตผูที่ปวยหรือมีบาดแผลที่ศีรษะจากหิดเหา รังแค คันศีรษะหรือโรค อื่นๆ ก็ตาม ใหโกนศีรษะ
ไดในการทําเอียะหรอม เพื่อทําใหสารพิษตางๆ ที่หมักหมมอยูบนศีรษะ อันเปนตนเหตุของโรคไดหลุดออกไปใหหมด
และการโกนศีรษะยังเปนการเปดรูขุมขนใหสิ่งหมักหมมทั้งหลายออกมาไดอยางงายดายยิ่งขึ้น การขจัดสารพิษออก
จากรางกายแบบนี้เทียบไดกับการขจัดสารพิษแบบอื่นๆ ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหสารพิษที่คั่งคางอยูในตัวนั้นหมดไป
สารพิษที่คั่งคางอยูในตัวและสามารถทําใหเกิดอันตรายไดนั้น มีอยูสิบอยางคือ เลือดที่ปนปวน น้ําอสุจิที่มาก
เกิน ปสสาวะ อุจจาระ ผายลม อาเจียน การจาม การนอน ความหิวและความกระหาย สารพิษทั้งสิบชนิดนี้จะตองถูก
จัดการอยางเหมาะสมมิฉะนั้นจะเกิดปญหาขึ้นกลายเปนความปวยไขได
การที่พระองค อัลลอฮ ซบ. ไดทรงกระตุนเตือนพวกเราใหรูจักการขจัดของเสียออกจากรางกายดวยการให
โกนศีรษะเพื่อขจัดสิ่งหมักหมมที่เปนพิษอยูออกไป จึงกลายเปนแนวทางใหบาวของพระองคไดกระทําตามเวลาปวยไข
โดยใชการขจัดสารพิษออก
สวนเรื่องการปองกันนั้น พระองคอัลลอฮ ซบ. ไดตรัสวา
ﺎﻴﺒﺍ ﹶﻃﺻﻌِﻴﺪ
 ﻮﹾﺍﻤﻤ ﻴﺘﺎﺀ ﹶﻓﻭﹾﺍ ﻣﺠﺪ
ِ ﺗ ﻢ ﺎﺀ ﹶﻓﹶﻠﻨﺴ ﺍﻟﻢﺴﺘ
 ﻣ ﻭ ﹶﻻ ﻂ ﹶﺃ
ِ ﺂِﺋﻦ ﺍﹾﻟﻐﻨﻜﹸﻢ ﻣﺪ ﻣ ﺣ ﺎﺀ ﹶﺃﻭ ﺟ ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﹶﺃ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ﻰ ﹶﺃﺮﺿ ﻣ ﻢﻭﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘ
ความวา “ถาหากคนหนึ่งคนใดในหมูพวกทานเกิดเจ็บปวยขึ้น หรืออยูในระหวางเดินทาง หรือมีการขับถาย
อุจจาระ หรือไปกระทบหญิงสาวขึ้นมา และไมพบน้ําที่จะทําการยกหะดัส ก็ใหใชการตะยํามุม คือลูบดวยดินสะอาด
แทน” (อันนิซาอ, 43)
เปนการอนุญาตใหผูปวยเปลี่ยนจากการใชน้ําไปเปนการใชผงดินที่สะอาด เปนการปองกันรางกายของผูปวย
นั้นไมใหถูกน้ําอันอาจจะเปนอันตรายตอโรคได นี่ก็เปนการแนะนําใหรูจักการปองกันสิ่งที่ไมดีไมใหมากระทบกับตัว ไม
วาจะเปนภายในหรือภายนอกก็ตาม พระองคอัลลอฮ ซบ. ไดทรงชี้ชวนบาวของพระองคใหเห็นถึงหลักการแพทย
เบื้องตน และรวมกฎเกณฑทางการแพทยตางๆ ไวดวยกันใหเราเห็น ซึ่งเราจะไดกลาวตอไปเกี่ยวกับแนวทางที่ทาน
นบี ซล. ไดชี้นําเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ ในคราวหลัง
การแพทยทางดานจิตใจและวิญญาณ
สําหรับการแพทยทางดานจิตใจและวิญญาณนั้น มักจะเกิดขึ้นโดยบรรดาศาสนทูตเปนสวนใหญ เนื่องจาก
อาวุธทางดานจิตใจนั้นจะตองขึ้นอยูกับการรูจักพระเจา ตองรูจักความยิ่งใหญของพระองค รูจักพระนามของพระองค
คุณลักษณะของพระองค การงานของพระองคและหลักการของพระองค และจะตองใหมันมีผลดวยการอนุมัติยินยอม
จากพระองคอัลลอฮ ซบ. และดวยความรักของพระองคเทานั้น จะตองหางไกลจากสิ่งที่พระองคทรงหาม และสิ่งสกปรก
ตางๆ หางไกลจากการกระทําแบบอื่นๆ ที่ไมพึ่งพิงอัลลอฮ ซบ.
ดังนั้นวิธีการแบบนี้ผูที่จะทําไดดีที่สุดคือบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮ ซบ. ดวยวิธีแบบของพวกเขานั่นเอง ผูที่
คิดวาสามารถจะทําใหจิตใจมีความสุขและถูกตองไดโดยไมตองพึ่งพิงหรือทําตามศาสนทูตของอัลลอฮ ซบ. นั้น ถือเปน
ความคิดที่ผิดพลาดยิ่ง สิ่งที่เขาไดรับจะเปนเพียงแตความสุขชั้นต่ํา เปนการตอบสนองตออารมณชั้นต่ําแบบสัตวเดียร
ฉานเทานั้นเอง ดังนั้นสุขภาพของเขา พละกําลังของเขา และชีวิตจิตใจของเขาก็จะตกอยูในอันตรายอันใหญหลวง
สําหรับผูที่ไมสามารถแยกแยะความแตกตางนี้ได พวกเขาเปนเพียงผูตายแลว จมอยูในทะเลแหงความมืดมนอนธกาล
ไมมีทางนําใดๆ เหลืออยูอีก
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การแพทยทางดานรางกาย
การแพทยทางกายแบงออกเปนสองชนิด คือ
ชนิดที่หนึ่ง ไดแกความตองการขั้นพื้นฐานทางธรรมชาติตางๆ ที่พระผูเปนเจาใหมาในสัตวทุกๆ ชนิด ทั้งที่มี
สติปญญาและไมมีสติปญญา สิ่งเหลานี้ไมตองการแพทยเพื่อชวยรักษาแตประการใด เชน ความหิว ความกระหาย
ความหนาว เปนตน พวกนี้ตองการเพียงการตอบสนองที่ถูกตอง ตามความตองการเหลานั้น ก็จะหายไปได
ชนิดที่สอง ไดแกสิ่งที่ตองการการคิดวิเคราะหและการกระทํา เชน การบรรเทาหรือขจัดโรคคลายโรคที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติธาตุตางๆ ในรางกายของผูปวย จนหลุดออกจากสมดุลธรรมชาติ รางกายจึงเสีย
ความสมดุลไปดวย อาจจะเปนความเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติธาตุรอน ธาตุเย็น ธาตุแหง หรือธาตุชื้น อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือเปนแบบผสมผสานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธาตุขางตนสองธาตุรวมกัน การเปลี่ยนแปลงของธาตุ
เหลานี้ยังแบงอีกเปนสองชนิดคือ ทางดานวัตถุหรือทางดานคุณสมบัติของธาตุที่เขาไปในรางกาย หมายถึงวา ความ
ปวยไขเหลานี้อาจจะเกิดจากมีสารธาตุบางอยางที่ถูกดูดซึมเขาไปในรางกายแลวไปกระทบกับสารธาตุเดิมทําใหธาตุ
เดิมเปลี่ยนไป หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวธาตุในรางกายเองที่เปลี่ยนแปลงไปดวยตัวของมันเอง
ความแตกตางของทั้งสองอยางก็คือ ความปวยไขที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นหลังจาก
สารธาตุที่ทําใหเกิดโรคนั้นไดถูกขจัดออกไปหมดแลว แตผลของมันยังอยูในตัวผูปวย ทําใหเกิดผลเปลี่ยนแปลง
ทางดานคุณสมบัติของธาตุในรางกายขึ้น สวนการเจ็บปวยทางดานวัตถุนั้น จะมีสารซึ่งเปนสาเหตุของการเจ็บปวยอยู
ในตัวผูปวย เราจะตองหาสาเหตุการเกิดโรค คือสารนั้นกอน หลังจากนั้นจึงคอยมาพิจารณาตัวโรคเปนอันดับสอง และ
ตอมาจึงจะพิจารณาตัวยาและวิธีการรักษาโรคนั้นเปนอันดับที่สาม
การเจ็บปวยทางดานวัตถุ อาจจะเกิดจากโรคของอวัยวะตางๆ คือโรคที่เกิดกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งโดยเฉพาะ
เปนบางสวน ทําใหสภาพอวัยวะนั้นๆ เปลี่ยนไปจากสภาพปกติ เชน มีรูปรางเปลี่ยนไป มีหลุมหรือรองเกิดขึ้น หรือการ
สัมผัสเปลี่ยนไป หรือจํานวนที่เปลี่ยนไป หรือมีสวนกระดูก หรือสวนประกอบของมันที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออื่นๆ อีก
หลายๆ อยาง อวัยวะตางๆ เหลานี้ซึ่งรวมตัวกัน และประกอบขึ้นเปนรางกายนั้น ถายังสามารถทํางานไดปกติ เราก็จะ
เรียกวามันยังติดตอกันอยู แตถาหากมันทํางานผิดปกติไป เราจะเรียกวา มันขาดการติดตอกับรางกายสวนอื่นแลว
การเจ็บปวยทางดานวัตถุอาจจะเปนโรคทั่วไป ซึ่งจะรวมโรคคลายโรค และโรคของอวัยวะตางๆ เขาดวยกัน
โรคคลายโรค คือโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติธาตุหรือสภาพแวดลอมที่ผิดไปจากปกติ ทําให
เสียความความสมดุล การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกเรียกวาโรค เมื่อมันสามารถกอใหเกิดอันตรายตอรางกายได
คุณสมบัติธาตุมีอยูแปดชนิด อยางธรรมดาสี่ชนิดและอยางผสมผสานสี่ชนิด อยางธรรมดาไดแก ความเย็น
ความรอน ความชื้น และความแหง อยางผสมผสานไดแก ความรอนชื้น ความรอนแหง ความเย็นชื้น และความเย็น
แหง
โรคนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจาก การรับสารพิษบางอยางเขาไปในรางกายทําใหเกิดเปนโรคขึ้น หรือเกิดจาก
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไมมีสารพิษใดๆ เลยก็ได ถาหากไมทําอันตรายตอผูปวยโดยตรง เราก็จะเรียกวา
ผูปวยเสียความสมดุลทางสุขภาพหรือมีสุขภาพผิดไปจากปกติ รางกายคนเราจะมีสามสภาพคือ สภาพปกติธรรมชาติ
หรืออยูในความสมดุล สภาพที่ผิดปกติจากธรรมชาติหรือเสียความสมดุล และสภาพที่อยูกลางๆ ระหวางทั้งสอง
สภาพที่ปกติธรรมชาติหรืออยูในความสมดุล คือสภาพรางกายที่แข็งแรง มีสุขภาพดี สภาพที่ผิดจากธรรมชาติ
หรือเสียความสมดุล คือสภาพรางกายในเวลาปวยไข และสภาพที่อยูปานกลางระหวางสภาพทั้งสอง (สภาพฟนไข
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หรือเริ่มมีไข: ผูแปล) เนื่องจากสภาพที่ตรงขามกันสองสภาพ จะไมเปลี่ยนแปลงเปนอีกสภาพหนึ่งโดยทันที แตจะตอง
เปลี่ยนไปเปนสภาพปานกลางเสียกอน
รางกายที่หลุดออกจากสภาพปกติแข็งแรงหรือเสียความสมดุลอาจจะมีสาเหตุมาจากภายในรางกายเอง
เนื่องจากความรอนกับความเย็น หรือความเปยกชื้นกับความแหงแลงปะทะกันในรางกาย หรือเกิดจากสภาพภายนอก
ซึ่งรางกายบางครั้งรับได บางครั้งรับไมได และอันตรายที่จะเกิดกับมนุษยนั้นมักเกิดจาก ธาตุที่ไมสมดุล หรืออาจเกิด
จากอวัยวะรางกายบางสวนที่เสียไป หรือเกิดจากพละกําลังที่ออนแอลง หรือจิตใจออนแอลง ทําใหเกิดการเพิ่มของสาร
ธาตุบางอยางจนมากเกิน ซึ่งเมื่อเพิ่มขึ้นแลวรางกายจะไมไดความสมดุล หรือการขาดสารธาตุบางอยาง ที่เมื่อขาดไป
แลวรางกายจะเสียความสมดุลไป หรือเกิดการขาดตอนในสิ่งที่จะตองติดตอกัน หรือเกิดการติดตอกันในสิ่งที่จะตอง
ขาดตอนจากกัน หรือเกิดการยืดออกในสิ่งที่ไมควรยืดออก หรือหลุดออกจากรูปรางลักษณะธรรมชาติของมัน หรือการ
ทํางานของมันเพี้ยนไปจากธรรมชาติปกติ สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่ทําใหเกิดโรคนั่นเอง
แพทย คือผูที่จะมาชวยแยกสิ่งที่เมื่อมารวมกับรางกายมนุษยแลวจะกอใหเกิดอันตราย และเปนผูรวมในสิ่งที่
เมื่อแยกออกแลวจะทําใหเกิดอันตราย หรือเปนผูที่ทําใหสารบางอยางในรางกายพรองลง ถาหากสารนั้นเมื่อมีมากเกิน
แลวเกิดเปนอันตราย หรือเปนผูที่เพิ่มสารนั้นถาหากการขาดมันจะเปนอันตราย ทั้งหมดนี้เพื่อซอมแซมสุขภาพที่
บกพรองไปใหกลับมาสูความสมดุล หรือพยายามรักษาใหรางกายมีรูปรางและสภาพแวดลอมที่ดี และขจัดโรคไปโดยใช
สิ่งที่ตานโรคได หรือใชการขับมันออกจากรางกาย หรือปองกันไมใหมันเขามาในรางกายได ซึ่งทุกๆ สิ่งที่กลาวมานี้
ทานจะไดพบอยูในแนวทางที่ทานรอซูลุลลอฮ ซล. ไดทรงแนะนําไว ดวยความชวยเหลือจากเดชานุภาพความประเสริฐ
และความประสงคของพระองคอัลลอฮ ซบ.
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แนวทางการใหยา และการรักษา
ทานนบี ซล. ไดใชยาดวยตัวของทานเอง การใชยาของทานนั้นเปนการใชสําหรับผูที่ปวยในครอบครัวของ
ทานและศอฮาบะหของทาน และการใชยาตามแนวทางของทานจะไมใชยาที่มีสวนผสมยุงยากแบบเภสัชกรหรือคนปรุง
ยาทั่วๆ ไป แตยาสวนมากจะเปนยาเดี่ยว ประกอบดวยตัวยาอยางเดียว ถามีการเพิ่มเติมสารอีกอยางหนึ่งเขาไปก็เพื่อ
ไปชวยตัวแรก หรือเพื่อใหรสชาติดีขึ้นเทานั้น วิธีการเชนนี้เปนที่นิยมใชในหมูแพทยหลายๆ ชาติทั้งอาหรับ ตุรกี ชาว
นอรแมด ชาวโรมัน ชาวกรีก และชาวอินเดียเปนสวนมาก
เปนที่เห็นสอดคลองกันในหมูแพทยแลววา ถาหากเมื่อใดสามารถรักษาใหหายไดโดยการใชอาหารก็จะไมใช
ยา และเมื่อใดสามารถทําใหหายไดดวยยาเดี่ยวก็จะไมพยายามเปลี่ยนมาใหยาที่ซับซอนกวา มีคํากลาววา “โรคทุก
โรคถากินอาหารแลวหาย ก็อยาไปพยายามใหยา” และยังมีคํากลาวอีกวา “ไมสมควรที่แพทยจะกรอกยาใหผูปวย
เพราะยานั้นถาหากเมื่อเขาไปในรางกายแลวไมพบโรคที่มันจะรักษาได หรือไมพบโรคที่เหมาะกับมัน หรือพบโรคที่
เหมาะกับมันแลวแตจํานวนยานั้นมากกวาตัวโรคเอง ยานั้นกลับจะกลายเปนทําใหเกิดอันตรายตอรางกายแทน”
แพทยที่เกงๆ สวนใหญจะใชยาเดี่ยวกอนเปนสวนใหญ ถือเปนแพทยกลุมใหญ หนึ่งในสามกลุมของบรรดา
แพทยดวยกัน เนื่องจากยานั้นเปนเสมือนอาหารอยางหนึ่ง ประชาชาติหรือกลุมชนที่บริโภคอาหารเดี่ยวเปนหลัก มักจะ
เปนโรคนอย ไมรายแรงมากนัก และดังนั้นแพทยของเขาก็มักจะใหยาเดี่ยวกับคนไขเปนสวนใหญ
คนที่อยูในเมืองที่ชอบรับประทานอาหารที่มีสวนประกอบซับซอนขึ้น เวลารับประทานยาก็มักจะตองใชยาที่มี
สวนประกอบหลายอยางเชนกัน สาเหตุที่เปนดังนี้เนื่องจาก โรคของเขามักจะไมใชโรคธรรมดา แตจะซับซอนกวา
ดังนั้นการใชยาผสมจึงเปนสิ่งที่มีประโยชนมากกวา แตคนไขของทานนบี ซล. สวนมากนั้นเปนพวกเรรอน หรือพํานัก
อยูในทะเลทราย ซึ่งบริโภคอาหารเดี่ยวเปนหลัก และเปนโรคที่ไมซับซอน ดังนั้นการใหยาเดี่ยวแกเขาจึงเปนการ
เพียงพอแลว
นี่คือหลักฐานทางการแพทยอยางหนึ่งในการสมควรใหยาเดี่ยวในคนไขของทานนบี ซล. นอกจากนี้ยังมี
สาเหตุอื่นอีกดวย นั่นก็คือ การเปรียบเทียบการแพทยทั่วไปกับการแพทยของทานนบี ซล. นั้นก็เปรียบเหมือนกับเอา
การแพทยแบบชาวบานมาเปรียบเทียบกับการแพทยของเทพยดานั่นเอง ซึ่งแพทยแผนปจจุบันทั่วไปนั้นก็ไดยอมรับ
อยูในตัวแลววา การรักษาของพวกเขาบางครั้งเปนเพียงการเทียบเคียงกับโรคอื่นๆ หรือเปนการทดลองยา หรือยาผี
บอก หรือขอสมมุติฐานตางๆ บางคนก็ใชสัตวมาทดลองดูแลวนําผลนั้นมาใชกับมนุษย เชน การที่เขาสังเกตเห็นแมว
กินสัตวมีพิษเขาไป แลวไปเลียน้ํามันจากตะเกียง เพื่อสลายพิษรายของสัตวพิษนั้น หรือพวกเขาสังเกตเห็นงูที่ออกมา
จากรูของมันบนพื้นดินและมีปญหาเกี่ยวกับการเห็นของมัน งูนั้นก็จะไปที่ใบยี่หราและเอาตาของมันถูไปมาที่ใบนั้น
หรือการที่เขาเห็นนกกินน้ําทะเลเมื่อมันทองผูก สิ่งเหลานี้เปนตัวอยางใหเห็นถึงหลักการแพทยสมัยปจจุบันไดเปน
อยางดี
ตัวอยางเหลานี้ไมมีครั้งไหนแสดงใหเห็นเลยวาไดรับการดลใจมาจากพระผูเปนเจา เชนที่ทานนบี ซล. ได
รับมา ทําใหรูไดทันทีวา สิ่งใดมีประโยชนและสิ่งใดมีโทษโดยไมตองทําการทดลองเชนแพทยปจจุบัน ดังนั้นการ
เปรียบเทียบความรูของเขากับความรูของทานนบี ซล.ก็คือ การเปรียบเทียบการแพทยเหลานี้กับการดลใจของอัลลอฮ
ซบ. นั่นเอง นอกจากนั้นยังมียาหลายๆ อยางของทานนบี ซล. ที่สามารถทําใหหายจากโรคได โดยที่สติปญญาของ
แพทยใหญๆ เหลานั้นไมสามารถจะคิดถึงมันได ความรูของเขา การทดลองของเขาและการเปรียบเทียบของเขา ก็ไม
อาจจะหาไดพบ ในเรื่องยารักษาโรคหัวใจหรือดานจิตวิญญาณ ความแข็งแกรงของพลังจิต การยึดมั่นในอัลลอฮ ซบ.
การมอบหมายตอพระองค การหันไปพึ่งพิงพระองค การใหทาน การขอพร การขออภัยโทษตอพระองค การมีคุณธรรม
ตอสิ่งที่ถูกบังเกิดตางๆ ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ประชาชาติไดทดลองใชมันมามากในศาสนาตางๆ ของพวกเขา และ
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พบวามันมีผลจริงๆ ตอการทําใหโรคหายได ซึ่งเปนสิ่งที่แพทยแผนปจจุบันไมสามารถจะหาเหตุผลหรือความรู หรือ
การทดลองใดๆ มาอธิบายมัน หรือเขาใจมันได พวกเราและคนอื่นหลายคน ไดทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน
มากมายหลายครั้ง และพบวามันสามารถทําในสิ่งที่ยาทั่วไปไมสามารถทําได ยิ่งกวานั้นยาทั่วๆ ไปเมื่อเทียบกับยาของ
ทานนบี ซล. แลว ก็เหมือนกับนํายาของหมอชาวบานมาเทียบกับยาแผนปจจุบัน ที่เปนดังนี้เนื่องจากยาของทาน นบี
ซล. เปนวิทยปญญาจากพระผูเปนเจา และยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกนั่นคือ เมื่อหัวใจของผูปวยไดเขาใกลอัลลอฮ ซบ. ผูทรง
ใหเกิดโรคและยา ผูทรงจัดระเบียบธรรมชาติและทําใหมันเปนดั่งที่พระองคทรงประสงค สิ่งเหลานี้ยอมเปนยารักษาไป
ดวยในตัว ไมเหมือนกับยาของผูที่หางไกลจากพระเจาหรือผูที่ตอตานพระองค พระองคทรงรูเสมอวาเมื่อไรที่พลังจิต
ผูปวยจะแข็งแกรง ความแข็งแกรงของพลังจิตและธรรมชาติรางกายจะชวยกันขับไลโรครายและขจัดมันไป ดังนั้นเหตุ
ใดเราจึงจะปฏิเสธผูที่สามารถทําใหจิตใจและธรรมชาติของผูปวยแข็งแรงไดเลา?
ธรรมชาติและหัวใจที่แข็งแกรงเกิดจากความยินดีที่ไดเขาใกลพระเจา ที่ไดรักพระองค มีความสุขที่ไดระลึกถึง
พระองค สิ่งเหลานี้ถูกแปรเปลี่ยนเปนพลังใหกับตัวเขาทั้งสิ้นและดวยพลังเหลานี้เองจะขับไลความเจ็บปวดทั้งมวล
ออกไป จะไมมีผูใดปฏิเสธพลังเหลานี้ไดนอกจากผูที่โงเขลาเบาปญญาหรือผูที่ปดหูปดตาตัวเองเทานั้น พวกนี้จะ
หางไกลจากอัลลอฮ ซบ. และจากความเปนจริงของมนุษย ซึ่งขาพเจาจะไดกลาวถึงตอไปภายหนาอินชาอัลลอฮ
เกี่ยวกับเหตุผลที่ทําใหการอานฟาติฮะหสามารถที่จะรักษาโรคถูกแมลงหรือสัตวพิษกัดตอยได
สองเรื่องเหลานี้คือสิ่งที่การแพทยแบบศาสดาจะนํามาใหเห็น เราจะพยายามกลาวถึงเรื่องทั้งสองอยางดีที่สุด
อยางเต็มความสามารถเทาที่ความรูของเรามีอยูซึ่งเปนความรูที่นอยนิดและจํากัด แตเราก็หวังพึ่งพาพระองคใหทรง
ชวยเหลือเราในสิ่งที่ดีและถูกตอง พระองคคือผูใหที่ใหญยิ่ง
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ทุกๆ โรคนั้นมียารักษา
รายงานจากทานมุสลิมในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานอบีซุเบร จากทานญาบิร บินอับดุลลอฮ จากทาน
นบี ซล. กลาววา “ทุกๆ โรคนั้นมียารักษา ถาหากยานั้นถูกกับโรค โรคนั้นก็จะหายไดดวยอนุมัติของอัลลอฮ ซบ.
(ซอเฮียะหมุสลิม, 69/2204)
ใน “ซอฮีเฮน” จากทานอะตออ จากอบีหุรอยเราะห จากทานนบี ซล. ไดกลาววา “พระองคอัลลอฮ จะไมสง
โรคใดๆ มา นอกจากจะใหมียารักษาสําหรับโรคนั้นๆ มาดวย” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5678)
ในหนังสือ “มุสนัตอิหมามอะหหมัด” มีหะดีษจากทานซิยาด บินอะลาเกาะห จากทานอุซามะห บินชะรีก
กลาววา ขณะที่ขาพเจาอยูกับทานรอซูลุลลอฮ ซล. ไดมีชาวบานนอกกลุมหนึ่งมาหาทานรอซูล ซล. แลวกลาววา “โอ
ทานรอซูลุลอฮ ซล. เราตองมีการเยียวยารักษาดวยหรือ” ทานรอซูล ซล. กลาวตอบวา “แนนอนโอบาวของพระเจา
ทานตองมีการเยียวยารักษา เพราะแทจริงอัลลอฮนั้นไมทรงใหเกิดโรคขึ้นในโลกนี้ นอกจากพระองคจะใหมีวิธีการ
รักษามันมาดวย นอกจากโรคๆ เดียวเทานั้น” พวกเขาถามวา “โรคอะไรหรือ” ทานนบีตอบวา “โรคชรา” (ซอเฮียะห
อะหหมัด, 278/4) และในอีกคําพูดหนึ่งกลาววา “พระองคอัลลอฮ จะไมทรงใหมีโรคใดเกิดขึ้น นอกจากจะใหมีวิธีการ
รักษามาดวย ผูที่รูก็จะรูวิธีรักษานั้น ผูโงเขลาก็จะไมรูวิธีรักษา” (ซอเฮียะหอะหหมัด, 278/4)
ในหนังสือ “มุสนัต” จากหะดีษของทานอิบนิมัสอูด เปนหะดีษมัรฟวอกลาววา “แทจริงอัลลอฮนั้นจะไมสงโรค
ลงมานอกจากพระองคจะสงยารักษามาดวย ผูที่รูก็จะรูวิธีรักษานั้น ผูโงเขลาก็จะไมรูวิธีรักษา” (ซอเฮียะหอะหหมัด,
413,377/1)
ในหนังสือ “มุสนัต” และ “สุนัน” จากอบีคุซามะห เลาวา ขาพเจาไดกลาววา “โอทานรอซูลุลลอฮ ซล. ทาน
เห็นการปดเปาสิ่งชั่วรายที่เราไดทําการปดเปาไหม และทานไดเห็นการรักษาที่เราทําการรักษาหรือไม และการปองกัน
สิ่งชั่วรายที่เราทําการปองกัน เหลานั้นเปนสิ่งที่ตอตานกับลิขิตของอัลลอฮ ซบ. หรือเปลา” ทานนบี ซล. ตอบวา “ไม
หรอก นั่นแหละเปนลิขิตของพระองคอัลลอฮ ซบ.” (ซอเฮียะหอะหหมัด 3/421 หมายเลข 15411,15412,15413)
เราไดรวบรวมหะดีษเหลานี้เพื่อเปนการยืนยันสาเหตุและผลที่ไดรับจากสาเหตุนั้นๆ เพื่อเปนการลบลางสิ่งที่
บางคนไดปฏิเสธมัน มีแนวคิดหลายแนวทางเกี่ยวกับเรื่องนี้
หนึ่ง มีแนวคิดวา คําพูดที่วา “ทุกๆ โรคนั้นมียารักษา” หมายถึงเปนความจริงที่กลาวโดยรวม แมแตผูที่ดื่ม
ยาพิษที่จะเปนอันตรายถึงชีวิตไดก็ตาม และมีหลายโรคที่แมแตแพทยก็ไมสามารถจะขจัดรักษามันไดแตอยางไรก็ตาม
พระองคอัลลอฮ ซบ. ก็ยังทรงใหมียาหรือวิธีที่จะรักษามันใหหายได แตความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นเปนสิ่งที่มนุษยยังไปไม
ถึง และบางครั้งไมอาจจะไปถึงไดเลยเนื่องจากไมมีความรูใดๆ ในสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลายนอกจากจะเปนความรูที่
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงอนุญาตใหเขารูไดเทานั้น ดวยเหตุนี้เองทานนบี ซล. จึงไดกลาววา โรคนั้นจะหายเมื่อมันไดยา
ที่ถูกกับโรคนั้นๆ ในโลกนี้ไมมีสิ่งเดี่ยวๆ นอกจากจะมีสิ่งที่ตานหรือตรงขามมันอยูเสมอ และทุกๆ โรคนั้นก็มีตัวตาน
ของมันอยู ซึ่งสามารถจะนํามาใชเปนยารักษามันได ทานนบี ซล. จึงไดผูกพันการหายของโรคไวกับความเหมาะสม
พอดีระหวาง โรคกับยา ซึ่งเปนสิ่งที่จําตองมีเสมอ ไมใชมียาเพียงอยางเดียวจะเปนการเพียงพอ และตัวยาเองถาหากมี
ฤทธิ์ที่แรงเกินไปหรือมีจํานวนขนาดที่มากเกินไปกวาตัวโรคเองแลว ตัวมันเองก็จะทําใหเกิดเปนอันตรายหรือเปนโรค
ใหมขึ้นมาอีก แตเมื่อมันมีนอยเกินไปก็ไมสามารถจะรักษาโรคใหหายไดเชนกัน
ดังนั้นการรักษาโรคจึงมีขอจํากัดอยูเสมอ ถาหากยานั้นไมถูกกับโรค หรือยานั้นไมพบกับตัวโรคมันก็ไมหาย
หรือถาเวลาไมเหมาะสมพอก็ไมหายเชนกัน หรือถาหากรางกายไมยอมรับยานั้น หรือรางกายออนแอเกินกวาจะทนยา
ได หรือมีขอหามบางอยางที่ไมใหใชยานั้น โรคนั้นก็ไมสามารถจะทําใหหายได แตเมื่อใดก็ตามมีการพบกัน มีการทํา
ปฏิกิริยากันอยางเหมาะสมระหวางยากับโรค โรคนั้นก็จะหายไดดวยอนุมัติของพระองคอัลลอฮ ซบ.
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สอง มีแนวคิดวา หะดีษเหลานี้ กลาวโดยรวม แตความจริงมีความหมายเฉพาะ โดยที่จุดมุงหมายของหะดีษ
เหลานี้คือพระองคอัลลอฮ ซบ.จะไมทรงสงโรคใดๆ ลงมา นอกจากมียาที่สามารถรักษาโรคนั้นๆ ได ดังนั้นโรคที่ไมมียา
ที่เขากับมันได จึงไมไดเกี่ยวของกับหะดีษนี้ ดังเชนที่กลาวไวในอัลกุรอานเกี่ยวกับชนเผาอาดที่วา
ﺎﺑﻬﺭ ﻣ ِﺮ ﻲ ٍﺀ ِﺑﹶﺄ ﺷ ﺮ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺪﻣ ﺗ
ความวา “และมันไดทําลายทุกๆ สิ่ง ทุกอยาง ตามคําสั่งของอัลลอฮ” (อะหกอฟ, 25)
หมายความวา ทุกๆ อยางสามารถที่จะถูกทําลายไดเสมอ โดยลมสามารถเปนผูทําลายมันได
ผูใดก็ตามที่ไดพิจารณาสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในโลกนี้จะพบวาทุกๆ สิ่งจะมีสิ่งตรงขามกับมันหรือที่ตานมันอยูเสมอ
มีการทําลายลางซึ่งกันและกัน และเขาควบคุมซึ่งกันและกัน แสดงใหเห็นถึงเดชานุภาพของพระองคอัลลอฮ ซบ.และ
วิทยปญญาของพระองค ความเปนพระผูเปนเจาเพียงองคเดียวของพระองคที่ไมมีสิ่งใดที่จะมาเทียบได ไมมีสิ่งใดจะ
ตานทานพระองคได พระองคคือผูเพียบพรอมแลวดวยตัวของพระองคเอง ในขณะที่สิ่งอื่นๆ นอกจากนั้น ตองพึ่งพา
พระองคเสมอ
ในหะดีษที่ถูกตองเหลานี้ ใชใหเรารักษาคนปวยดวยวิธีการตางๆ แตขณะเดียวกันก็ไมปฏิเสธการมอบหมาย
ตอพระองคอัลลอฮ ซบ. เชนเดียวกับการไมปฏิเสธการรักษาโรคแหงความหิว กระหาย ความรอน ความเย็น ฯลฯ ดวย
สิ่งที่ตรงขามกับมัน ยิ่งกวานั้นการเชื่อถือในความเปนหนึ่งเดียวของพระเจาจะไมสมบูรณได นอกจากจะตองรูจักการ
เผชิญหนากับความเจ็บปวยไมสบายตางๆ และรักษาความเจ็บปวยไมสบายนั้น ดวยแนวทางที่อัลลอฮ ซบ.ทรงกําหนด
ไว การไมเชื่อฟงไมทําตามสิ่งที่พระเจาสั่งจึงทําใหการมอบหมายตอพระองคอัลลอฮ ซบ.เสียไป เชนเดียวกัน ยังเปน
การทําใหวิธีการและวิทยปญญาที่ดีมีประโยชนของพระองคตองสูญเสียไปดวย การทิ้งการรักษาโดยไปคิดวาเปนการ
มอบหมายที่ ดี นั้ น ไม ถู ก ต อ ง แต ที่ จ ริ ง แล ว การละทิ้ ง การรั ก ษาคื อ การปฏิ เ สธการมอบหมายต า งหาก เพราะการ
มอบหมายที่แทจริงคือ หัวใจที่พึ่งพิงตออัลลอฮ ซบ. วาพระองคจะใหสิ่งที่ดีมีประโยชนแกบาวของพระองคเสมอ ทั้งใน
โลกนี้และโลกหนา และพระองคคือผูที่จะปดปองสิ่งที่จะมาทําอันตรายเขา ทั้งในโลกนี้และโลกหนา การพึ่งพิงตอพระ
เจาดวยการทําตามที่พระองคแนะนําไว แบบนี้จึงเปนเหตุผลที่ตรงที่สุด มิฉะนั้นจะกลายเปนการละทิ้งวิทยปญญา และ
กฏเกณทที่พระองคกําหนดไวนั่นเอง
หะดีษเหลานี้จึงเปนการปฏิเสธผูที่ละทิ้งยาหรือการรักษาทั้งหลาย และกลาววา “ถาหากการหายนั้นเปนสิ่งที่
พระเจาลิขิตไวแลว การใชยาหรือการรักษาก็ไมมีประโยชนอันใด และถาหากพระองคอัลลอฮ ซบ. ไมไดลิขิตใหหาย
แลว การรักษาก็ไมมีประโยชนอันใดเชนกัน” หรือคํากลาวที่วา “โรคนั้นมาจากพระองคอัลลอฮ ซบ.ลิขิตใหเปน และ
ลิขิตของอัลลอฮ ซบ. นั้นไมมีผูใดจะตานทานหรือเปลี่ยนแปลงได” ดังเชนที่พวกชนเผาเรรอนบานนอกไดถามทานนบี
ซล. สวนบรรดาศอฮาบะหของทานนบี ซล.นั้นตางรูซึ้งถึงเจตนาของพระผูเปนเจา วิทยปญญาของพระองค และ
คุณลักษณะของพระองคดีอยูแลวจึงไมถามคําถาม หรือไมไดคิดแบบที่คนบานนอกเหลานั้นคิด และทานนบี ซล.ก็ได
ตอบชาวบานนอกเหลานั้น อยางพอเพียงและทําใหความไมสบายใจของเขาหายไปทันที โดยกลาววาการใชยาตางๆ
การเสกเปาดวยกุรอานเหลานี้ก็คือลิขิตที่มาจากพระองคอัลลอฮ ซบ.อยูแลวนั่นเอง ดังนั้นจึงไมมีสิ่งใดๆ ที่จะหลุดพน
ไปจากลิขิตของอัลลอฮ ซบ. ไดนอกจากจะไปอยูในลิขิตอีกอันหนึ่งเทานั้น ไมมีทางหลีกเลี่ยงใหพนไปจากลิขิตของ
พระองคได ไมวาจะไปทางใดก็ตาม เชน การตอบโตหรือแกไขความหิวโดยทําใหอิ่ม การดับความกระหายความรอน
ความเย็น ดวยสิ่งที่ตรงขามกับมัน เชนเดียวกับการตอบโตศัตรูดวยการญิฮาด และทุกๆ อยาง นี่คือลิขิตของพระผูเปน
เจาทั้งสิ้น
วิธีหนึ่งที่จะตอบโตกับคําถามเหลานี้ไดอีกอยางหนึ่งก็คือ การคิดแบบนี้จะทําใหทานไมสามารถจะทําสิ่งที่เปน
ประโยชนกับตัวเองได และไมสามารถจะปองกันตัวเองใหพนจากอันตรายตางๆ ได เนื่องจากประโยชนหรืออันตราย
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ตางๆ เปนสิ่งที่พระเจาลิขิตไวแลวนั่นเอง ถึงอยางไรมันก็ตองเกิดขึ้น และถาหากพระองคอัลลอฮ ซบ. ไมไดลิขิตไว ถึง
อยางไรมันก็ไมเกิดขึ้น ถาอยางนี้ ทั้งโลกและศาสนาก็จะพังทลาย โลกก็จะวิบัติ ผูที่พูดอยางนี้ไมเขาใจถึงความจริงแท
พวกเขากลาวถึงลิขิตของอัลลอฮ ซบ.เพื่อที่จะปฏิเสธความจริงที่เขาเห็นเทานั้นเอง เชนเดียวกับที่พวกที่ตั้งภาคีได
กลาวไววา
ﺎﺅﻧ ﺎﻭ ﹶﻻ ﺁﺑ ﺎﺮ ﹾﻛﻨ ﺷ ﺎ ﹶﺃﻪ ﻣ ﺎﺀ ﺍﻟﻠﹼﻮ ﺷ ﹶﻟ
ความวา “ถาหากพระองคอัลลอฮทรงประสงคแลว เราก็จะไมเปนพวกที่ตั้งภาคีอยางแนนอน รวมทั้งพอของ
เราดวย” (อัลอันอาม, 148)
และคํากลาวที่วา
ﺎﺅﻧ ﺎﻻ ﺁﺑﻦ ﻭ ﺤ
 ﻲ ٍﺀ ﻧ ﺷ ﻭِﻧ ِﻪ ﻣِﻦﺎ ﻣِﻦ ﺩﺪﻧ ﺒﻋ ﺎﻪ ﻣ ﺎﺀ ﺍﻟﻠﹼﻮ ﺷ ﹶﻟ
ความวา “ถาหากอัลลอฮทรงประสงคแลว เราก็จะไมกราบไหวสิ่งอื่นนอกจากพระองค และพอของเราดวย
เชนกัน” (อัลนะหลุ, 35)
ที่พวกเขากลาวอยางนี้ก็เพื่อที่จะปฏิเสธหลักฐานที่อัลลอฮ ซบ.ใหเห็นเมื่อมีศาสดาสงมายังพวกเขา และ
คําตอบนี้ยังสามารถตอบคําถาม พวกกลุมที่สามที่ยังไมไดถูกกลาวถึงที่วาพระองคอัลลอฮ ซบ. ลิขิตอยางนั้นอยางนี้
ดวยเหตุผลอยางนั้นอยางนี้ ดังนั้นถาหากเหตุมีผลก็ยอมตองเกิดขึ้น ถาไมมีเหตุก็ยอมไมมีผล ถาหากพระองคลิขิต
สาเหตุมาใหฉันแลว ฉันจึงกระทํามันลงไป ถาหากพระองคไมลิขิตสาเหตุมาใหฉัน ฉันก็ไมสามารถที่จะทํามันได
มีคํากลาววา แลวพวกทานสามารถจะยอมรับไดหรือไมถาหากคนที่ใชเหตุผลนี้กับทานเปนขาทาสของทาน
ลูกของทาน เมื่อทานใชใหเขาทําการงานอะไรบางอยาง แตเขาไมยอมทํา ถาหากทานยอมรับได ทานก็จะไมสามารถ
ตําหนิผูที่ไมเชื่อฟงคําสั่งทาน คดโกงทาน ทําลายเกียรติของทาน ลิดรอนสิทธิ์ของทานได แตถาหากทานไมยอมรับ
หรือยอมรับไมได แลวเหตุใดจึงจะปฏิเสธสิทธิ์ของอัลลอฮ ซบ.และคําสั่งใชของพระองคเลา? มีเรื่องเลาจากพวก
อิสราเอลวา ทานศาสดาอิบรอฮีมไดกลาววา “โอพระผูเปนเจาโรคนั้นมาจากไหน?” พระผูเปนเจาทรงตอบวา “จากเรา
เอง” และทานอิบรอฮีมถามตอวา “แลวยารักษาเลามาจากไหน” พระเจาตอบวา “มาจากเราเอง” ทานอิบรอฮีมกลาว
วา “แลวจะมีหมอไวทําไมเลา?” พระผูเปนเจาตอบวา “หมอคือผูที่เราสงการรักษามาไวในมือของเขา”
และในคําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “ทุกๆ โรคนั้นมียารักษา” เปนการสรางความเขมแข็งใหกับจิตใจของผูปวย
และแพทย เปนการกระตุนใหมีการคนหายาและวิธีการรักษาตางๆ มากขึ้น ผูปวยนั้นเมื่อรูสึกวาโรคของตนเองสามารถ
รักษาใหหายได มียารักษาแนนอน เขาก็จะมีความหวังมากขึ้น ความสิ้นหวังก็จะลดนอยลง เปนการเปดประตูแหง
ความหวังใหกับเขา และเมื่อกําลังใจของเขาเขมแข็งขึ้น ก็จะชวยใหเขาหายจากโรคไดงายขึ้น นี่เปนเหตุใหเกิดพลัง
เข ม แข็ ง ขึ้ น ทั้ ง ด า นร า งกาย จิ ต ใจและด า นธรรมชาติ พลั ง เข ม แข็ ง จะเอาชนะโรคได แ ละทํ า ให ห ายโรคในที่ สุ ด
เชนเดียวกันกับแพทย ถาหากรูวาโรคนี้มียารักษาแนนอนแลว เขาก็จะพยายามหาวิธีรักษาและพยายามคนควาหามัน
ใหได โรคที่ทําอันตรายตอรางกายก็เชนเดียวกับโรคทางดานจิตใจเชนกัน พระองคอัลลอฮ ซบ.จะไมใหจิตใจของคนๆ
หนึ่งตองเจ็บปวยนอกจากจะมียาหรือวิธีรักษาดวยสิ่งที่ตอตานมันได ถาหากเจาของโรคนั้นรูและใชมันและยานั้นถูกกับ
โรคของเขา เขาก็จะหายจากโรคนั้นดวยอนุมัติของอัลลอฮ ซบ.
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แนวทางการรักษาโรคทองอืดเฟอ อาหารไมยอย
การรับประทานอาหารมากเกินความจําเปน และกฏเกณทการกินและดื่มที่ถูกตอง
ในหนังสือมุสนัดและหนังสืออื่นๆ ไดกลาววา จากทานนบี ซล.ไดกลาววา “มนุษยนั้นไมควรจะใสอาหารใน
ภาชนะใหเกินกวากระเพาะของเขา เพราะสําหรับมนุษยนั้น การกินเพียงไมกี่คําก็พอที่เขาจะอยูไดแลว แตถาเขา
จําเปนตองกินจนเต็มกระเพาะ ก็ใหกินโดยเปนอาหารหนึ่งในสาม เปนเครื่องดื่มหนึ่งในสาม และอีกหนึ่งในสามเปนลม
หายใจของเขาเอง” (ซอเฮียะหอะหหมัด 377/1, 413)
โรคนั้นมีสองชนิด โรคทางกายอันเกิดจากการมีสารบางอยางมากเกินไปในรางกาย ทําใหเกิดผลรายตอการ
ทํางานของมันและธรรมชาติของมันเอง มันคือโรคแหงความมากเกิน ซึ่งก็เกิดจากการมีอาหารเขาไปในกระเพาะมาก
เกินไปกวาที่กระเพาะจะยอยได และเกินความตองการที่รางกายจะตองใชประโยชน ทําใหอาหารที่กินมีประโยชน
นอยลง ระบบการยอยอาหารจะทํางานชาลงจากการมีอาหารมากมายหลายหลากชนิดเกินไป เมื่อมนุษยไดรับประทาน
อาหารประเภทนี้เขาไปและรับประทานบอยๆ จนเคยชินก็จะทําใหเกิดโรคไดหลายอยาง บางทีสามารถรักษาไดงาย
บางทีรักษาไดยาก แตถาหากเขารับประทานอาหารปานกลางและใหพอดีกับความตองการของรางกาย มีปริมาณ
อาหารที่พอดีๆ มีสวนผสมของสารอาหารที่พอดีๆ รางกายก็จะไดรับประโยชนจากสารอาหารเหลานั้นมากกวาการ
รับประทานอาหารมากเกินไป
ระดับการรับประทานอาหารมีสามระดับคือ ระดับเทาความตองการของรางกายที่จะมีชีวิตอยูได ระดับความ
พอเพียงที่จะรางกายจะพอทํางานไดอยางเหมาะสม และระดับที่ดีเลิศสมบูรณ ทานนบี ซล.ไดบอกใหเราทราบวา
มนุษยนั้นการกินอาหารเพียงไมกี่คําก็เพียงพอที่จะประทังชีวิตอยูไดแลวโดยไมทําใหออนแรงลงไป แตถาหากตองการ
มากกวานั้น ก็ใหกินอาหารเพียงหนึ่งในสามของกระเพาะ เวนที่หนึ่งในสามไวใหเปนน้ําและอีกหนึ่งในสามเปนลม
หายใจ ซึ่งวิธีนี้จะเปนวิธีที่มีประโยชนที่สุดสําหรับรางกายและหัวใจ ถาหากกินอาหารจนอิ่มแนนเกินไปก็จะทําใหกินน้ํา
ไดนอยลง ถาพยายามกินน้ําใหไดเทาที่ตองการก็จะเหลือที่ใหลมหายใจนอยลงไป เขาก็จะรูสึกไมสบาย แนนอึดอัดที่
จะตองแบกทองเชนเดียวกับหญิงตั้งครรภที่รูสึกกับทองของเธอ นอกจากนี้ยังทําใหหัวใจของเขาเกิดความเสียหายไป
ดวย เกิดความเกียจครานที่จะทําความดี และจะเพิ่มกิเลสตัณหามากขึ้นจนตองไปหาทางระบายออก ดังนั้นการกิน
อาหารมากเกินจึงเปนอันตรายตอทั้งรางกายและจิตใจ ถาหากการกินอยางนี้เปนสิ่งที่เกิดอยูบอยๆ เปนประจําจน
กลายเปนความเคยชิน แตถาหากเปนนานๆ ครั้งก็ไมถือเปนสิ่งที่ที่นาตําหนิมากนัก ครั้งหนึ่งทานอบีหุรอยเราะหไดดื่ม
น้ํานมตอหนาทานนบี ซล.จนกระทั่งทานพูดวา “ขอสาบานดวยผูที่สงทานมาดวยความจริง ฉันไมคิดวากระเพาะจะมีที่
วางพอใหกินไดอีก” (ซอเฮียะหบุคอรี, 6452)
บรรดาศอฮาบะหของทานนบี ซล.ไดดื่มกินหลายครั้งตอหนาทานนบี ซล.และจะดื่มจนเต็มอิ่ม
การกินอาหารจนอิ่มแนนหรือเกินขนาดไปยอมทําใหรางกายออนแอลง แมวาจะทําใหเขาดูตัวใหญขึ้นอวนขึ้น
ก็ตาม แทจริงพละกําลังของรางกายนั้นขึ้นอยูกับประโยชนที่ไดจากการนําอาหารเหลานั้นไปใชมากกวาจํานวนอาหาร
มากมายที่รับประทานเขาไป รางกายของมนุษยประกอบดวยสารธาตุสามชนิด สารธาตุสวนที่เปนดิน สวนที่เปนลม
และสวนที่เปนน้ํา ทานนบี ซล.ไดแบงอาหาร น้ําดื่มและลมหายใจของมนุษยเปนสามสวนเทาๆ กันถาหากมีคนถามวา
แลวไหนเลาคือสารธาตุสวนที่เปนไฟ? มีคนพูดวาปญหานี้เปนสิ่งที่แพทยหลายคนไดกลาวถึงและเขาก็ไดกลาววา ใน
รางกายของคนเราจะมีสารธาตุสวนที่เปนไฟอยูแลวนั่นก็คือ การทํางานในรางกายจะตองใชความรอนเปนหลักหรือทํา
ใหเกิดความรอนขึ้นมา (จากปฏิกิริยาเคมีของอาหารกับน้ํายอยหรือขบวนการเมตาโบลิซึ่ม: ผูแปล) แตก็มีนักปราชญ
ทานอื่นๆ อีกหลายทานโตแยงคําพูดนี้และกลาววา
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ความเห็นที่หนึ่ง ไมมีไฟที่เกิดจากปฏิกิริยาตางๆ ในรางกายหรือไมมีสารธาตุไฟจริงๆ ในรางกาย โดยอาง
หลักฐานดังนี้คือ
หลักฐานที่หนึ่ง การที่อางวาสวนที่เปนสารธาตุไฟนั้น ลงมาจากผลของปฏิกิริยาที่ธาตุอื่นกระทําตอกันและมา
อยูรวมกับธาตุน้ําและธาตุดิน ความเห็นนี้เปนสิ่งที่ไมนาจะเปนไปได เพราะหนึ่ง ธรรมชาติของไฟจะตองลุกขึ้น ดังนั้น
การที่อางวาไฟลงมาจึงเปนไปไมได สองถาสารธาตุไฟนั้นลงไดจริงมันจะตองผานกอนน้ําแข็งที่เย็นจัดมาและเราไดพบ
เห็นในโลกนี้อยูแลววาไฟที่รอนแรงสามารถถูกดับไดดวยน้ําเพียงเล็กนอย ดังนั้นไฟที่ผานกอนน้ําแข็งลงมาก็จะตองดับ
หมดดวยเชนกัน
หลักฐานที่สอง มีการอางวาสารธาตุไฟเกิดอยูในสารธาตุดินและสารธาตุน้ําที่ผสมกันและทําปฏิกิริยากัน
ความคิดนี้ยิ่งหางไกลจากความจริงมากขึ้น เนื่องจากรางกายจะกลายเปนไฟทั้งๆ ที่แตกอนนั้นไมไดเปน และกอนที่เขา
จะกลายเปนไฟจะมีสภาพเปนดินหรือน้ําหรือลมกอน การที่จะกลายเปนไฟไดก็จะตองเกิดจากการผสมกันของสารธาตุ
ดังกลาวแลว ซึ่งการผสมก็จะตองมีการติดตอกันของธาตุเหลานั้น เมื่อสวนของรางกายที่ไมใชสารธาตุไฟและลอมรอบ
ดวยสิ่งที่เย็นมันจะผสมกันกลายเปนไฟไดอยางไร?
ถามีการพูดวา ทําไมเราไมคิดวาสารธาตุไฟเปนสวนหนึ่งของธาตุอื่นๆ ในรางกายอยูแลวและเมื่อมีการผสม
กับธาตุอื่นมันก็จะเกิดปฏิกิริยาความรอนขึ้น?
เราขอตอบวา การปฏิเสธทฤษฎีนี้ ก็เชนเดียวกับที่ไดปฏิเสธไปแลวในขอแรก คนบางคนบอกวา เมื่อเราเทน้ํา
ลงไปในปูนขาวมันก็เกิดเปนความรอนขึ้นจากน้ํานั้น และเมื่อเราปลอยใหแสงแดดผานลูกแกวกระจก มันก็จะเกิดไฟขึ้น
เมื่อเราเอาหินไปตีกับเหล็ก ก็เกิดประกายไฟขึ้นเชนกัน และไฟที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกิดจากการรวมตัวกันของสารธาตุ
ตางกันสองชนิด สิ่งนี้เปนการปฏิเสธสิ่งที่พวกเขาไดกลาวถึงในตอนแรก
บรรดาผูปฏิเสธไดกลาววา “เราไมปฏิเสธวาการกระทบกันอยางรุนแรงจะกอใหเกิดไฟได เชน การเอาหินมา
กระแทกกับเหล็กหรือพลังความรอนแผดเผาของแสงอาทิตยก็สามารถกอใหเกิดไฟได เมื่อมีแกวผลึกเปนตัวรับแสง แต
เราไมคิดวาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในรางกาย เนื้อหนังของสัตวหรือในพืชก็ตาม เนื่องจากในรางกายสัตว หรือในพืชไมมีการ
กระทบกันอยางแรงเชนในเหล็กกับหิน ไมมีลักษณะเรียบหรือมันพอที่จะเปนแกวผลึกได ดังนั้นจึงเปนไปไมไดที่จะเกิด
ไฟขึ้นเมื่อรางกายโดนแสงอาทิตยและไฟนั้นก็ไมสามารถเกิดขึ้นเองได ดังนั้นจึงเปนไปไมไดที่จะมีสารธาตุไฟอยูใน
รางกายคน”
ความเห็นที่สอง บรรดาแพทยมีความเห็นพองกันวาสุรานั้นยิ่งเกายิ่งมีความรอนจัด ถาหากวาความรอนนั้น
เปนผลจากสารธาตุไฟ นั่นก็จะเปนไปไมไดเนื่องจากสารธาตุไฟไมนาจะอยูในน้ําไดนานขนาดนั้นและมันจะตองดับไป
เพราะเปนสิ่งที่เห็นกันทั่วไปแลววา น้ํานั้นยอมดับไฟได
ความเห็นที่สาม ถาหากในรางของสัตวและพืชมีสวนที่เปนสารธาตุไฟที่เกิดจากการทําปฏิกิริยากัน มันก็จะ
ถูกดับไปดวยน้ําที่มีอยูมากมายภายในรางนั่นเอง สารธาตุที่แรงกวาจะกลบหรือควบคุมสารธาตุที่ออนกวาเสมอ ดังนั้น
ไฟที่นอยจึงถูกดับดวยน้ําที่มากกวา
ความเห็นที่สี่ แทจริงอัลลอฮ ซบ.ไดกลาวถึงการสรางมนุษยไวในอัลกุรอานมากมายหลายตอน บางแหงก็
กลาววาสรางจากน้ํา บางแหงบอกสรางจากดินฝุน บางแหงก็บอกวาสรางจากสองอยางปนกัน นั่นคือดินโคลน บางแหง
ก็บอกวาพระองคสรางจากดินโคลนที่โดนแดดเผาและถูกลมตี แตไมมีตอนใดที่บอกวาพระองคสรางมนุษยมาจากไฟ
เลย ยิ่งกวานั้นยังใหเปนลักษณะเฉพาะของมารรายเทานั้นที่ถูกสรางมาจากไฟ มีหะดีษ “ซอเฮียะมุสลิม” จากทานนบี
ซล.กลาววา “มาลาอิกะหนั้นถูกสรางมาจากรัศมี ญินถูกสรางมาจากไฟ และอาดัมถูกสรางมาจากสิ่งที่ถูกบอกแกพวก
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ทานแลว” (ซอเฮียะหมุสลิม, 60/2996) จากหะดีษนี้บอกกับเราวาการสรางของพระองคอัลลอฮซบ.ไดถูกกลาวไวหมด
ทุกอยางแลวในอัลกุรอาน และไมมีตอนใดในกุรอานบอกวาสรางมนุษยมาจากไฟหรือสิ่งที่มาจากไฟเลย
ความเห็นที่หา แทจริงหลักฐานที่พวกเขานํามายืนยันวามีสารธาตุไฟในรางกายสัตวก็คือสิ่งที่เขาเห็นดวย
ตนเองวาในทองของสัตวนั้นมีความรอน (อุนๆ) เปนหลักฐานวานี่คือสารธาตุไฟในรางกาย แตที่จริงแลวหลักฐานนี้
ไมไดช้ีไปอยางนั้น เพราะสาเหตุของความรอนนั้นเกิดไดหลายอยาง บางครั้งความรอนเกิดจากไฟไดแตบางครั้งก็เกิด
จากการเสียดสีหรือการเคลื่อนไหว จากการสะทอนของแสงอาทิตย จากลมรอนหรือจากการอยูใกลไฟ ซึ่งจะสงผาน
ความร อ นมาตามลมร อ นหรื อ เกิ ด จากสาเหตุ อื่ น ๆ แต ไ ม จํ า เป น ต อ งเกิ ด จากไฟอย า งเดี ย ว พวกที่ เ ห็ น ว า มนุ ษ ย
ประกอบดวยสารธาตุไฟ ก็กลาววา “เปนที่รูกันอยูแลววาดินฝุนและน้ําเมื่อมาผสมกัน จําเปนจะตองมีความรอนเปนตัว
ชวยใหมันผสมเขาเปนเนื้อเดียวกันไมเชนนั้นทั้งสองอยางจะประสานกันไมได ถาหากเมล็ดพืชถูกฝงอยูในดินโคลนไม
โดนสายลมและแสงแดดมันก็จะเนาเสียไป เพราะฉะนั้นมันก็จะตองมีความรอนจากภายในตัวของมันเองโดยธรรมชาติ
ที่จะทําใหมันสุกไดเอง และหลังจากนั้นจึงจะสามารถเนาเสียไปได และนั่นคือสารธาตุไฟในตัวเมล็ดนั้นเอง หรือมิฉะนั้น
เมล็ดนั้นก็จะตองเนาเสียไปดวยพลังความรอนจากภายนอก เมื่อความรอนจากภายนอกหายไปและตัวของมันเองไมมี
ความรอนอยูในตัวหรืออยูในปฏิกิริยาภายในตัวก็ตามมันก็จะตองเย็นจัด แตเมื่อพิจารณาดูอาหารหรือยาตางๆ จะ
พบวามันมีธรรมชาติที่รอนอยูในตัวเอง และดวยความรูของเราจึงบอกไดวาความรอนของมันเหลานี้เกิดจากสารธาตุไฟ
ที่อยูในตัวนั่นเอง
เชนกัน ถาหากในรางกายไมมีธาตุรอนอยูแลวมันก็จะตองเย็นจัดอยางมาก เพราะตามธรรมชาติ ถาหาก
รางกายไดรับความเย็นโดยไมมีสิ่งตรงขามมาทําลายหรือตอตานยอมกลายเปนความเย็นอยางที่สุด แตเขาจะไมรูสึกถึง
มันหรือไมเจ็บปวดจากมันเนื่องจากในรางกายเขาก็เปนความเย็นยะเยือกเชนเดียวกัน ดังนั้นถาหากรางกายไมมีธาตุ
รอนอยูเขาจะไมรูสึกถึงความเย็นใดๆ เลยซึ่งความเปนจริงไมไดเปนเชนนั้น
พวกเขายังกลาวอีกวา หลักฐานของทานนั้นปฏิเสธคํากลาวที่วา สวนที่เปนสารธาตุไฟนั้นมีอยูในรางกายใน
สภาพของมันและธรรมชาติของมันที่รอน แตเราไมไดกลาวเชนนั้น แตเรากลาววา “รูปรางของสารธาตุไฟนั้นมีหลาย
แบบและจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณของมันเอง”
มีคํากลาวอีกวา อาจจะเปนไปไดที่ ดิน น้ําและลม จะผสมกันโดยมีความรอนจากดวงอาทิตยและดวงดาว
ตางๆ เปนตัวทําใหมันสุกสมบูรณ และสวนผสมนั้นเมื่อสุกสมบูรณแลวก็จะกลายไปเปนพืชหรือสัตวไดในภายหลัง
ดังนั้นจึงไมมีขอหามที่จะกลาววา พลังความรอนในสวนผสมเหลานี้คือตัวตนเหตุและพลังที่อัลลอฮให เพื่อใหเกิดเปน
พืชหรือสัตวขึ้นมา มีนักปราชญหลายทานที่เห็นดวยกับความเห็นนี้ สวนความเห็นเกี่ยวกับความรูสึกหนาวของรางกาย
นั้นเราขอกลาววา สิ่งนี้เปนเครื่องบงชี้วา ในตัวคนเรามีความรอนอยู ไมมีใครปฏิเสธ แตอะไรเลาคือหลักฐานวาความ
รอนนี้มาจากไฟ แมวาไฟทุกๆ ชนิดจะรอน แตก็ไมใชความรอนทุกชนิดจะตองมาจากไฟ สวนคําพูดที่วาไฟสามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปรางไดหลายแบบนั้นบรรดาแพทยสวนมากมีความเห็นวามันจะอยูเฉพาะในรูปของไฟเทานั้นดังนั้นจึง
เปนคําพูดที่เชื่อถือไมได โดยมีคํายืนยันจากผูที่เกงที่สุดคนหนึ่งของวงการแพทยในหนังสือที่ชื่อวา “การทําใหหายปวย
(ُﺸﻔَﺎء
 ”)اَﻟ ﱢเปนหลักฐานอยางดีวาสารธาตุตางๆ ในรางกายจะดํารงสภาพของมันอยูตราบเทาที่มันยังรวมตัวกันเปนเนื้อ
เดียวกัน
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วิธีการรักษาโรค
วิธีการรักษาโรคของทานนบี ซล.นั้นแบงเปนสามอยางคือ หนึ่ง ดวยยาและธรรมชาติบําบัด สอง ดวยยาของ
พระเจา (รักษาทางจิตวิญญาณ) และสาม ดวยทั้งสองอยางมารวมกัน และเราจะไดกลาวถึงการรักษาทั้งสามอยางนั้น
โดยขั้นแรกจะกลาวถึง การรักษาดวยยาทั่วๆ ไปและธรรมชาติบําบัด หลังจากนั้นจะพูดถึง การรักษาดวยยาของพระ
เจา หลังจากนั้นจึงเปนแบบผสมผสานกัน
แทจริง ทานนบี ซล.นั้นถูกส งมาเพื่อเปน ทางนํ าและเปนผูเรี ยกรองไปสูอั ลลอฮ ซบ.และสรวงสวรรคข อง
พระองคเพื่อที่มนุษยจะไดรูจักพระองค เพื่ออธิบายตอประชาชาติใหรูถึงความเมตตาของพระองคและรูถึงคําสั่งใชของ
พระองคที่มีตอพวกเขา เพื่อใหรูถึงสิ่งที่พระองคทรงหาม เพื่อบอกเลาพวกเขาเกี่ยวกับบรรดาทานนบีตางๆ และ
ศาสนทูตและสภาพของพวกเขาเหลานั้นกับประชาชาติของพวกเขา เพื่ออธิบายการสรางโลก การเริ่มตนและสิ้นสุดของ
โลกและวิธีการที่จะทําใหจิตใจมีความสุข
การแพทยทางรางกาย เปนสิ่งที่มีมาเพื่อใหการออกบัญญัติของทานนบีนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น การรักษาเหลานี้ควร
ทําเมื่อจําเปนและเมื่อไมมีความจําเปนก็ใหหันไปสนใจรักษาหัวใจและจิตใจใหมากกวา
การดํารงสุขภาพจิตที่ดีไว ปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคทางใจตางๆ หรือทําใหหัวใจเสียความสมดุลไป ถือวา
มีความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง การรักษารางกายโดยไมรักษาหัวใจเปนสิ่งที่ไมมีประโยชนอะไรเลย แตการรักษาจิตใจให
ดีในขณะที่รางกายปวยนั้นจะไมกอใหเกิดอันตรายมากนัก เมื่อรางกายหายปวยเขาก็จะไดรับประโยชนอยางมากมาย
ยิ่งและความสําเร็จทั้งมวลนั้นขึ้นอยูกับพระองคอัลลอฮซบ.เพียงองคเดียว
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ตอนที่หนึ่ง
การรักษาทางด้านร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติ
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แนวทางการรักษาไข
ปรากฏในหนังสือหะดีษซอเฮียะหทั้งสองเลม จากนาเฟยะอ จากอิบนิอุมัร ไดเลาวาทานนบี มุฮัมมัด ซล.ได
ทรงกลาวไววา “แทจริงไขหรือไขสูงนั้นมาจากไฟนรก ดังนั้นจงทําใหมันเย็นลงดวยน้ํา” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5723)
มีแพทยหลายคนที่ยังเขาใจสับสนเกี่ยวกับหะดีษนี้ และพวกเขายังปฏิเสธแนวทางการรักษาไขดังกลาว ซึ่งเรา
จะไดอธิบายใหเห็นถึงเดชานุภาพของพระองคอัลลอฮ ซบ.และความเขาใจอันลึกซึ้งของพระองค และเราขอกลาววา
คํ า ตอบของท า นนบี มุ ฮั ม มั ด ซล.นั้ น มี ส องอย า ง อย า งแรกเป น การทั่ ว ไปให กั บ ทุ ก ๆ คน อย า งที่ ส องเป น การ
เฉพาะเจาะจงสําหรับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง สําหรับคํากลาวของนบีโดยทั่วไปจะเปน
การกลาวโดยรวมๆ สําหรับทุกๆ คน สวนอยางที่สอง (เฉพาะคน เฉพาะสถานการณ) ก็เชนดังคํากลาวของทานนบี
ซล.ที่วา “ทานทั้งหลายจงอยาขับถายอุจจาระหรือปสสาวะโดยหันหนาหรือหันหลังใหกับกิบละห แตใหหันไปทางทิศ
ตะวันออกหรือตะวันตกแทน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 394) แนนอน หะดีษนี้ไมไดหมายรวมไปถึงชนเผาที่อยูทางดานทิศ
ตะวันออกหรือตะวันตกของกะบะหหรือประเทศอิรักแตประการใดไม แตหมายความถึงพวกชาวมะดีนะหหรือผูที่อยูใน
แนวเดียวกันเทานั้น เชนประเทศซีเรีย หรืออื่นๆ เชนเดียวกับคํากลาวที่วา “สิ่งที่อยูระหวางตะวันขึ้นและตะวันตกคือ
กิบละห” (ซอเฮียะห ติรมิซีย, 344) เมื่อรูเชนนี้แลวเราตองรูวาคําตอบของหะดีษนี้คือ สําหรับชาวหิญาซหรือผูที่
ใกลเคียงกัน เนื่องจากไขที่เกิดขึ้นกับคนเหลานี้สวนมากเปนไขที่เกิดจากการโดนแสงแดดอันรอนแรงของทะเลทราย
แผดเผา ซึ่งแนนอนในสภาวะเชนนี้การใชน้ําเย็นดื่มและอาบจึงเปนสิ่งที่เหมาะสมและมีประโยชน และไขนั้นคือความ
รอนจากภายนอกที่ลุกขึ้นในหัวใจขางในและถูกหัวใจบีบใหวิ่งไปตามทางเดินของเลือดลมตางๆ ออกไปตามเหงื่อไปทั่ว
รางกาย เมื่อเกิดความรอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเปนอันตรายตอการทํางานปกติของรางกาย
ไขหรือความรอนในรางกายนั้นจะแบงไดเปนสองชนิดคือ
ไข ﺔﺿﻴ
ِ ﺮ ﻋ หรือไขภายนอก คือความรอนในรางกายที่เห็นหรือเกิดมาจากสาเหตุภายนอกรางกาย ไดแก กอน
บวม (คงหมายถึงฝหนองอักเสบ ผูแปล) การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือความรอนที่ไดรับจากแสงอาทิตยเผาโดยตรง
หรืออากาศที่รอนมากๆ
อีกอยางหนึ่งคือ ไข ﺔﺿﻴ
ِ ﺮ ﻣ หรือไขภายใน ที่เกิดจากความปวยไขภายใน ซึ่งมักเกิดในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง
แลวแพรกระจายออกไปจนทั่วรางกาย ถาหากเปนไขที่เริ่มดวยลมหรือเกี่ยวพันกับลมในรางกาย ก็เรียกวา ไขวัน
(ِﻮﻡ ﻴﻰ ﺍﹾﻟﺣﻤ ) เนื่องจากมันมักจะหายภายในวันนั้นหรือไมเกินสามวัน ถาหากเปนชนิดที่เกิดจากสวนผสมที่เปนอันตราย
เรียกวา แผลเนาเปอย (ﺔﻋ ﹾﻔِﻨﻴ ) ซึ่งมีอยูสี่แบบ แบบน้ําดีเหลือง แบบน้ําดีดํา แบบเปนกอนเมือกเสมหะ และแบบเปน
 ﺩ ) นอกจากนี้ยังมีการแบงยอยไปอีก
คลายกอนเลือดเนาๆ ถาเปนไขที่เกิดจากกระดูกสันหลังก็เรียกวา ไขดักกุน (ﻕ
หลายอยางมากมาย
แทจริงไขนั้นเปนสิ่งที่มีประโยชนสําหรับรางกายมากกวาตัวยาเองดวยซ้ําไป เชน ในไขวันหรือไขจากแผลเนา
เปอย ซึ่งจะทําใหสารพิษบางอยางในรางกายสุกสมบูรณ โดยที่ถาไมมีไข มันก็จะไมสุก และไขยังชวยเปดเสนทางเลือด
ทางลมใหกับยาตางๆ ที่จะเขาไปในจุดที่ในภาวะปกติยานั้นจะเขาไปไมถึงดวย สวนโรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง
นั้น ไขจะทําใหมัน หายไดอย างรวดเร็ วมากและไขยั งสามารถรักษาโรคได หลายอยาง มี ประโยชน ในโรคอั มพาต
อัมพฤกษ โรคชักกระตุกและโรคอื่นๆ อีกหลายโรคที่เกิดจากของเสียหรือกากที่มากเกินในรางกาย แพทยบางคนจะ
รูสึกดีเวลาคนปวยมีไขเหมือนกับวาคนปวยนั้นกําลังจะหายแลว การมีไขจึงมีประโยชนดีกวาที่จะไปทําใหไขหายไปและ
มันยังชวยใหเกิดการจับตัวกันเองระหวางสวนผสมหรือของเสียที่ทําใหเกิดพิษภัยตอรางกาย ทําใหของเสียเหลานั้นสุก
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และเหมาะสําหรับใหยามาทําปฏิกิริยาได หลังจากนั้นของเสียนั้นก็จะถูกขับออกไปจากรางกาย เมื่อของเสียนั้นออกไป
แลวรางกายจึงหายปวย ดังนั้นไขจึงเปนสวนหนึ่งของการรักษา
เมื่อรูดังนี้แลว เราก็จะเขาใจไดดีทีเดียววาจุดมุงหมายของหะดีษนี้นาจะหมายถึงไขชนิดแรกคือ ไขภายนอก
(ﻴ ﹾﺔﺿ
ِ ﺮ ﻋ ) ที่เกิดจากภายนอกรางกายหรือเกิดจากกอนบวมรอนมากกวา ซึ่งความรอนหรือไขชนิดนี้ เราควรใชความ
เย็นหรือน้ําเย็นประคบหรือจุมแชในน้ําเย็นโดยไมตองใชวิธีอื่นชวยอีกเพราะมันเปนเพียงความรอนที่เกิดจากลม ดังนั้น
การทําใหมันหายไปดวยการใชความเย็นเขาไปแทนที่จึงเปนการพอเพียงแลวโดยไมตองใชการทําใหอาเจียนเพื่อเอา
ของเสียออก หรือทําใหของเสียในรางกายนั้นสุกแตประการใด แตก็มีความเปนไปไดที่หะดีษนี้จะหมายรวมถึงไข
หลายๆ ชนิด กาเลน (Galen) แพทยผูมีชื่อเสียงไดเคยยอมรับวา น้ําเย็นนั้นมีประโยชนในการรักษาไขโดยมีบันทึกไว
ในหนังสือ “หนทางเยียวยา (ﺮ ِﺀ ﺒﻴﹶﻠﺔﹸ ﺍﹾﻟ ”) ِﺣวา “ถาหากผูมีไขนั้นเปนชายหนุมแข็งแรง มีกลามเนื้อใหญโต ในสภาพที่ยัง
ตื่นอยูและมีไขสูงมาก ไมมีกอนบวมอักเสบใดๆ ในรางกาย ก็ใหอาบน้ําหรือแชน้ําเพื่อลดไขก็จะไดประโยชน” ทานรอ
ซีย ไดกลาวไวในหนังสือของเขา (อัลกะบีร) วา “เมื่อมีกําลังแข็งแรงดี แตมีไขสูงเห็นไดชัดเจนวาสารพิษทุกๆ อยางสุก
ดีแลวและไมมีกอนบวมอักเสบในที่ตางๆ ในรางกาย การดื่มน้ําเย็นก็มีประโยชนถาผูปวยเปนคนแข็งแรงและเปน
ชวงเวลาที่รอนมากและเปนชวงที่ตองการน้ําเย็นจากภายนอกมาชวยใหเย็น ก็ใหใชน้ําเย็นได” และคํากลาวของทาน
นบี ซล.ที่วา “ไขนั้นเปนลมหายใจของไฟนรก” นั่นหมายถึงความรอนหรือไขที่สูงมากมีการอักเสบมาก มีการ
แพรกระจายมาก และคําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “ความรอนที่สูงมากๆ นั้นมาจากไฟนรก” นั้น มีความหมายเปนสอง
นัยยะ อันที่หนึ่งคือ แสดงใหเห็นถึงความรอนของไขและของไฟนรกนั้นเปนสิ่งเดียวกันหรือเทากัน และพระผูเปนเจาให
มีมันขึ้นมาก็เพื่อใหมนุษยไดใชประโยชนจากมันและเรียนรูมัน (ใหเทียบไขกับความรอนและความทรมานของไฟนรก
ใหรูจักอดทนยอมรับการลงโทษ) นั่นเอง เชนเดียวกับวิญญาณ ความสุข รสชาติตางๆ เปนสิ่งที่แสดงถึงสวรรคที่พระผู
เปนเจาตองการเปรียบเทียบใหเราเห็น (เอาความสุขที่มีอยูในโลกเปรียบกับความสุขในสวรรค) ดังนั้นการมีมันจึงเปน
สิ่งที่จําเปน อันที่สอง เปรียบเทียบความรอนและความทรมานของไขที่สูงนั้นเหมือนกับความรอนของไฟนรก เพื่อเปน
การเตือนใหเห็นถึงความนากลัวของการลงโทษในนรกวามีความรอนและความทรมานมากมายเพียงใด และคําพูดของ
ทานนบี ซล.ที่วา “ทําใหมันเย็นลงดวยน้ํา” นั้น ความเห็นหนึ่งบอกวา รวมถึงน้ําทุกชนิด ซึ่งนี่นาจะเปนคําตอบที่
ถูกตองกวาตามหลักการแพทย แตอีกความเห็นหนึ่งบอกวา ตองเปนน้ําซัมซัม โดยอางหะดีษซอเฮียะห รายงานโดย
ทานุมเราะหนัซร อิบนิอิมรอนกลาววา ฉันกําลังนั่งอยูกับอิบนิอับบาสที่มักกะหและไดมีไขขึ้น ทานอิบนิอับบาสได
กลาววา ทานจงทําใหเย็นลงดวยน้ําซัมซัมเถิด เพราะแทจริงทานนบีมุฮัมมัด ซล.ไดทรงกลาวไววา “แทจริงไขนั้นมา
จากไฟนรก ดังนั้นจงทําใหเย็นลงดวยน้ํา” หรืออีกรายงานวา “น้ําซัมซัม” (ซอเฮียะหบุคอรี, 3261) ซึ่งสิ่งเหลานี้ความ
จริงแลวถาเปนจริง (สั่งใหใชน้ําซัมซัมจริง) ก็นาจะใชเฉพาะพวกที่อยูมักกะหมากกวา สวนผูที่อยูที่อื่นก็นาจะใชน้ํา
ตามที่เขามีอยู นอกจากนี้ยังมีความเห็นแตกตางกันอีกเรื่องของน้ําวา ดวยน้ํานั้น หมายถึงใหใชน้ําทําใหเย็น หรือใหทํา
การบริจาคน้ําเปนทานแน? แตจากหะดีษ ที่ถูกตองนั้นคอนขางแนชัดวา นาจะเปนการใชน้ําทําใหเย็นมากกวา แตผูที่มี
ความเห็นวา เปนการบริจาคน้ํานั้นคงจะสับสนวา การใชน้ําเย็นเปนสิ่งที่ไมดีสําหรับคนมีไข โดยไมไดเขาใจถึงเหตุผลที่
แทจริงของมัน ซึ่งไดประโยชนกวา เชนเดียวกับที่เมื่อเรากระหายน้ําก็ดับกระหายดวยการดื่มน้ํา ดังนั้นเมื่อเรามีไขเรา
ก็ควรดับหรือบรรเทาดวยการดื่มหรือใชน้ําดวยเชนกัน
อบูนุอัยมและทานอื่นๆ ไดกลาวจากหะดีษที่ทานอานัสรายงานเปนหะดีษมัรฟวอไววา “เมื่อคนๆ หนึ่งมีไขก็
ใหเขารดดวยน้ําเย็น เปนเวลาสามคืนติดๆ กัน” (ซอเฮียะห อัลฮากิม, 200/4)
และในหนังสือสุนันอิบนิมาญะหจากทานอบีหุรอยเราะหเปนหะดีษมัรฟววเชนกันวา “ไขนั้นเปนเครื่องสูบไฟ
จากไฟนรก ดังนั้นจงบรรเทาดวยน้ําเย็น” (ซอเฮียะห อิบนิมาญะห, 3475)
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ในหนังสือมุสนัดและหนังสืออื่นๆ รายงานหะดีษ ระดับหะซัน เปนหะดีษมัรฟวอจากซะมุเราะหกลาววา “ไข
นั้นเปนสวนหนึ่งจากไฟนรก ดังนั้นจงทําใหมันเย็นลงดวยน้ําเย็น และทานศาสดา ซล.ไดเคยใหผูใกลชิดนําน้ํามาให
เวลามีไขและนําน้ํานั้นมาราดศีรษะและชําระลางตามตัว” (ระดับออน)
และในหนังสือสุนัน จากหะดีษอบีหุรอยเราะหไดกลาววา มีคนๆ หนึ่งเปนไข และไดสาบแชงมัน ทานนบีจึง
กลาววา “อยาสาบแชงไข เพราะแทจริงมันเปนสิ่งชําระลางบาปเหมือนกับไฟที่ขจัดสนิมเหล็ก” (ระดับออน อิบนิ
มาญะห, 3469)
เชนเดียวกัน มีไขบางชนิดที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่เนาเสีย ตองตามดวยการรับประทานอาหารที่ดี
แลวจึงใหยาเขาไป ทั้งสองอยางจะชวยทําใหรางกายสะอาดบริสุทธิ์และขจัดพิษจากอาหารที่เนาเสียนั้น เชนเดียวกับที่
ไฟไดขจัดสนิมออกจากเหล็ก ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนที่รูกันดีในวงการแพทย
สวนที่ความปวยไขสามารถขจัดสิ่งไมดีออกจากหัวใจและชําระลางมันใหบริสุทธิ์ก็เปนสิ่งที่แพทยทางดาน
โรคหัวใจ (จิตใจ) ควรเรียนรูจากสิ่งที่ทานนบีบอกไว แตสําหรับหัวใจที่ปวยถึงขั้นสิ้นหวังแลว การรักษานี้ก็จะไม
สามารถชวยได ไขจึงมีประโยชนทั้งรางกายและหัวใจ ดวยเหตุนี้จึงเปนการไมดีที่จะไปสาบแชงไข
มีคํากลาววา เปนไขหนึ่งวันไดรับอภัยโทษทัณฑหนึ่งป และยังมีคํากลาวอีกวา ไขนั้นจะเขาไปทุกๆ อวัยวะ
และขอตางๆ นับไดถึงสามรอยหกสิบขอและชําระลางบาปตางๆ ตามจํานวนขอเหลานั้น ขอละหนึ่งวัน มีผูกลาววา
แทจริงมันไดทิ้งรองรอยหรือผลที่ตามมาภายหลัง เปนเวลานานถึงหนึ่งป เชนเดียวกับคํากลาวของทานนบีที่วา “ผูใด
ดื่มสุรา พระผูเปนเจาจะไมรับการละหมาดของเขาสี่สิบวัน” (ซอเฮียะห อะหหมัด, 176/2) นั่นคือ ผลของสุรามีติดตาม
มาหลังจากวันดื่มในตัวของผูดื่ม ในอวัยวะของเขา ในขอตอตางๆ ของเขาเปนเวลาถึงสี่สิบวัน และทานอบีหุรอยเราะห
ไดกลาวไววา “ไมมีความปวยใดๆ ที่ฉันชอบไปมากกวาไข เพราะมันจะเขาไปทุกๆ อวัยวะของฉัน และแทจริงอัลลอฮ
ซบ.ไดใหโอกาสแกทุกๆ อวัยวะที่จะไดรับการอภัยโทษ” มีรายงานของติรมิซียในหนังสือญามิอของทาน จากรอเฟยะห
อิบนิคอดีจ ไดกลาววา “เมื่อพวกทานคนใดคนหนึ่งมีไข แทจริงไขนั้นเปนสวนหนึ่งจากไฟนรก จงดับมันดวยน้ําเย็น
โดยใหไปอาบน้ําในสายน้ําไหลตอนรุงสางกอนพระอาทิตยขึ้นและใหกลาววา “ดวยพระนามของอัลลอฮ ขอพระองค
ทรงโปรดใหบาวของพระองคหายดวยเถิด นบีของพระองคไดกลาวไวสมจริงแลว” และใหอาบน้ําใหทั่วรางกายวันละ
สามครั้งเปนเวลาสามวัน ถายังไมหายใหทําตอไปจนครบหาวัน ถาหาวันไมหายใหทําจนครบเจ็ดวัน ถายังไมหายใหทํา
จนครบเกาวัน และแทจริงมันจะไมเกินเกาวันดวยอนุมัติของอัลลอฮ” (ระดับออน ติรมิซีย, 2084)
ขาพเจา (ผูเขียน) ขอกลาววา การกระทําเชนนี้มีประโยชนจริงในประเทศรอนในหนารอนโดยมีกฎเกณฑ
ตามที่ไดนําเสนอไวแลว และแทจริงน้ําในชวงเวลานั้นจะเย็นกวาแสงแดดที่รอนแรง และผูแข็งแรงก็จะไดประโยชนจาก
มันมากกวาการนอน ความเงียบสงบ อากาศที่เย็นสบาย เหลานี้จะเพิ่มพลังใหกับผูแข็งแรง ทําใหยาออกฤทธิ์ไดดีขึ้น
นั่นคือน้ําที่เย็นจะชวยบรรเทาไขอัรดีะห ﺔﺿﻴ
ِ ﺮ ﻋ ใหลงไดและบรรเทาอาการปวยไขได แตตองเปนไขชนิดไมมีกอน
อักเสบอยู และไมควรใชในเวลามีบาดแผลเนาเสียอยู ถาทําไดดังนี้ก็นาจะหายปวยไดดวยอนุมัติของอัลลอฮ ซบ.
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยของทานนบีนั้น ซึ่งเต็มไปดวยโรคภัยตางๆ และมีบานเรือนอยูกันหนาแนน และมีการ
แพรกระจายโรคอยางรวดเร็ว เนื่องจากไมมียาที่ไดผลดีนั่นเอง
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38 – การแพทยตามแนวทางทานศาสดามุฮัมมัด ซล.

การรักษาโรคทองเสีย
ในหะดีษซอเฮียะหมีหะดีษของอบีมุตะวักกิ้ล จากอบีสอี้ดอัลคุดรียวา มีชายคนหนึ่งไดมาหาทานนบี ซล.และ
ไดกลาววา พี่ชายของฉันมีอาการปวดทอง บางรายงานบอกทองเสีย ทานนบี ซล.จึงกลาววา “เอาน้ําผึ้งใหเขาดื่มซิ”
ชายนั้นก็กลับไปและไดกลับมาอีก บอกวาอาการไมดีขึ้น บางรายงานบอกวา ยังมีอาการทองเสียอีกสองถึงสามครั้ง
และไดกลับมาหาทานนบี ซล.อีก ซึ่งทุกๆ ครั้งทานนบี ซล.ไดกลาววา “จงเอาน้ําผึ้งใหดื่มเถิด” จนกระทั่งในครั้งที่สี่
ทานนบี ซล.จึงไดกลาววา “อัลลอฮ ซบ.ทรงกลาวไวถูกตองดีแลวแตกระเพาะของพี่ชายทานนั้นโกหก” (ซอเฮียะห
บุคอรี, 5684) และในซอเฮียะหมุสลิมไดกลาววา “แทจริงทองเขาผิดปกติไป” นั่นคือ ระบบยอยอาหารเสียไปและลําไส
ของเขาปวยนั่นเอง
น้ําผึ้งนั้นมีประโยชนมากมายมันจะชวยลางของเสียตางๆ ในเสนเลือด ในลําไสและอวัยวะอื่นๆ มันชวยขับไล
ความชื้นใหหมดไปโดยการกินและทา มีประโยชนกับบรรดาผูสูงอายุหรือผูที่มีเสลดมากๆ และผูที่มีธาตุเย็นชื้น ชวยให
ลําไสทํางานดีขึ้น และเปนยารักษาของไมใหเนาเสียไดดี สามารถกลบรสชาติของยาที่มีกลิ่นรุนแรงหรือขมได ทําใหตับ
และหัวใจบริสุทธิ์สะอาดมากขึ้น เปนยาขับปสสาวะ เหมาะสําหรับโรคไอเรื้อรังชนิดที่มีเสมหะ เมื่อดื่มรอนๆ รวมกับ
น้ํามันดอกกุหลาบจะชวยรักษาพิษสัตวกัด แกพิษของฝน ถาดื่มผสมน้ําจะแกพิษสุนัขกัดได เมื่อเอาใสเนื้อสดจะรักษา
ใหเนื้อสดนานขึ้นถึงสามเดือน เชนเดียวกับแตงกวา แตงราน น้ําเตา มะเขือ สามารถรักษาผลไมหลายชนิดไดนานถึง
หกเดือน รักษาศพคนตายได จนมีชื่อเรียกวา ผูระวังรักษาที่เชื่อใจได (ﻦ )ﺍﳊﺎ ِﻓﻆﹸ ﺍ ﹶﻻ ِﻣﻴเมื่อเอามาหมักศีรษะที่มีเหาก็จะ
ฆาเหาทั้งตัวและไขของมันได ทําใหผมดกดําเปนเงางาม เมื่อนํามาทาตาจะทําใหมองเห็นชัดขึ้นทําใหฟนขาวแข็งแรง
เปนเงางาม ทําใหเลือดลมเดินสะดวกขึ้น ทําใหประจําเดือนมามากขึ้น ถาอมไวปนน้ําลายจะชวยขับเสมหะ ชวยลาง
ลําไส ขับของเนาเสียออกจากลําไส ทําใหลําไสรอนขึ้นแบบพอดีๆ ทําใหลําไสที่ถูกอุดตันอยูหรือปดอยูใหเปดออกได
เชนเดียวกับการอุดตันที่ในตับ ไตและกระเพาะปสสาวะ มีอันตรายตอตับและมามนอยที่สุด ในบรรดาของหวาน
ทั้งหลาย
นอกจากมีประโยชนมากแลวยังมีผลขางเคียงนอยมากดวย นอกจากผูที่มีปญหาเกี่ยวกับน้ําดีเหลืองซึ่งอาจจะ
เปนพิษได ซึ่งจะตองผสมน้ําผึ้งกับน้ําสมกอนเพื่อฆาพิษของมัน จึงจะกลับกลายเปนใหประโยชนไดอีก สามารถทําเปน
อาหารรวมกับอาหารอื่นๆ ได เปนยารวมกับยาอื่นๆ ได เปนเครื่องดื่มรวมกับเครื่องดื่มอื่นๆ เปนของหวานรวมกับของ
หวานอื่นๆ ไมมีสิ่งใดที่ถูกสรางมาใหเราจะมีคุณคามากเชนนี้อีกแลว และทานนบี ซล.ก็ไดดื่มมันรวมกับน้ํา และนี่เปน
เคล็ดลับในการรักษาสุขภาพใหแข็งแรงซึ่งเราจะไดกลาวตอไปในภายหลังเมื่อพูดเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ อิน
ชาอัลลอฮ
และในหนังสือสุนันอิบนิมาญะหมีหะดีษมัรฟวอไดกลาววา “ผูใดดื่มน้ําผึ้งสามครั้งในทุกๆ เดือนจะไมมีเรื่อง
รายแรงใหญโตเกิดกับเขา” (ระดับออน อิบนิมาญะห, 3450) และในอีกรายงานหนึ่งกลาววา “มีสองสิ่งที่จะชวยเยียวยา
พวกทานนั่นคือ น้ําผึ้งและอัลกุรอาน” (ซอเฮียะห อิบนิมาญะห, 3452)
เปนการรวมระหวางแพทยทางดานรางกายกับแพทยทางดานจิตวิญญาณ ระหวางอายุรแพทยกับจิตแพทย
และระหวางยาตามธรรมชาติกับยาจากสวรรค นี่คือสิ่งที่ทานนบี ซล.ไดกลาวไวเกี่ยวกับน้ําผึ้ง ซึ่งมันไดชวยขจัดความ
ไมสบายทองของเขาที่เกิดจากการรับประทานอาหารอิ่มเกินไป การรับประทานน้ําผึ้งก็เพื่อขับไลของเสียตางๆ ที่
หลั่งไหลออกมาจากกระเพาะและลําไสใหออกไป น้ําผึ้งยังเปนสารที่ทําใหลําไสสะอาดขับไลสิ่งสกปรกและของเสีย
ตางๆ ที่รวมตัวกันในกระเพาะจนขนเปนกอนเหนียว ทําใหอาหารเคลื่อนผานไปไมไดและยอยไมได ในกระเพาะนั้นจะ
มีเสนขนเล็กๆ อยูมากมาย คลายกับเสนขนบนผากํามะหยี่เพื่อเอาไวดูดซึมอาหาร เมื่อของเสียที่ขนเหลานี้มาเกาะติด
แนนมันก็จะทํางานไมได หรือทําไดไมสะดวก การยอยอาหารจึงทําไมไดไปดวย ดังนั้นกระเพาะจึงตองการบางสิ่งมา
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ขจัด สวนผสมเหลานี้และน้ําผึ้งนี่เองที่เปนตัวขจัดได น้ําผึ้งเปนยาที่ดีที่สุดสําหรับโรคนี้เลยทีเดียวโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อผสมกับน้ํารอน และในการใหน้ําผึ้งซ้ําๆ กันหลายครั้ง นั่นก็เปนการสื่อความหมายถึงระดับขั้นในการรักษา นั่นคือ
การใหยาจะตองมีขนาดของมัน จะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับโรคนั้นๆ ในตอนนั้นๆ ถานอยไปก็ไมไดผล ถามากไปก็จะ
เปนอันตรายทางอื่นได ดังนั้นเมื่อชายคนนั้นไดใหยาพี่ชายเขาไปจํานวนหนึ่ง แตไมถึงปริมาณที่รักษาโรคไดจึงกลับมา
บอกทานนบี ซล. ทานนบี ซล.จึงเพิ่มจํานวนยาขึ้น จนถึงระดับที่ทําใหโรคหายไดในที่สุดดวยอนุมัติของอัลลอฮ ซบ.
การกําหนดปริมาณยาใหเหมาะกับโรคและเหมาะกับคนไข ไมมากไปไมนอยไป จึงเปนหลักที่สําคัญอันหนึ่ง
ของแพทยที่จะตองเรียนรู และคําพูดทานนบี ซล.ที่วา “อัลลอฮ ซบ.ทรงกลาวไวถูกตองดีแลว แตกระเพาะของพี่ชาย
ทานนั้นโกหก” ยืนยันถึงยาวามีประโยชนแนนอน แตที่ไมหายนั้นเกิดจากตัวโรคเอง เนื่องจากอาจจะมีของเสียมาก
เกินไปดังที่ทานนบี ซล.ไดใหรับประทานซ้ําๆ กันหลายครั้งก็บงบอกวาของเสียในทองชายคนนั้นมีมากเกินไป
การแพทยของทานนบี ซล.ไมไดเหมือนกับการแพทยทั่วๆ ไป เนื่องเพราะการแพทยของทานนบี ซล.จะ
ขึ้นอยูกับการเชื่อมั่นในพระผูเปนเจามาจากการดลใจของอัลลอฮ ซบ. จากความเปนทานนบี ซล. จากความชาญฉลาด
ตางจากการแพทยอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งมาจากการคาดเดาตั้งสมมุติฐานและจากการทดลองตางๆ
โรคหลายๆ อยางที่ไมไดประโยชนจากการเยียวยาของทานนบี ซล.เลยก็มี ที่เปนดังนี้เพราะประโยชนที่
แทจริงนั้นจะเกิดจากการยอมรับอยางเต็มใจ ความเชื่อมั่นวาจะหายดวยยานี้ เปนการยอมรับและเชื่อมั่นอันเกิดจาก
ศรั ท ธาอั น บริ สุ ท ธิ์ เพราะนี่ คื อ สิ่ ง ที่ ม าจากอั ล กุ ร อ า นที่ เ ป น เครื่ อ งเยี ย วยาทางจิ ต ใจให กั บ มนุ ษ ย ต ลอดมา ถ า หาก
ปราศจากความเชื่อมั่นนี้แลว การรักษาก็ไมสามารถทําใหหายได พวกหนาไหวหลังหลอกจะไมไดประโยชนจากยานี้
และอาจจะเพิ่มพิษแหงความชั่วรายมากขึ้นกวาเดิมอีกดวย
เนื่องจากการแพทยของนบี ซล.นั้นไมไดเหมาะกับรางกายของคนอื่นใดนอกจากคนดีๆ เชนเดียวกับการรักษา
หายดวยอัลกุรอานก็จะไมทําใหหายนอกจากคนที่มีจิตวิญญาณที่ดี มีหัวใจที่เต็มเปยมไปดวยความรัก ดังนั้นผูใดที่เขา
รับการรักษาดวยการแพทยของทานนบี ซล. ก็เทากับเขาเขารับการรักษาดวยอัลกุรอานนั่นเองซึ่งจะเปนการหายที่ดีมี
ประโยชน ดังนั้นการไมหายจึงไมเกิดจากตัวยาที่ไมดี แตเกิดจากของเสียที่มีอยูในธรรมชาติของผูถูกรักษา ทั้งดาน
รางกายและจิตใจ จึงทําใหไมหายและอัลลอฮ ซบ.นั้นคือผูทรงรูยิ่ง
ในนั้นมีสิ่งเปนยา มีความเห็นขัดแยงกันเกี่ยวกับอัลกุรอานที่วา
ﺱ
ِ ﺎﻪ ﻓِﻴ ِﻪ ِﺷﻔﹶﺎﺀ ﻟِﻠﻨ ﻧﺍﻒ ﹶﺃﹾﻟﻮ
 ﺘِﻠﺨ
 ﻣ ﺏ
 ﺍﺷﺮ ﺎﺑﻄﹸﻮِﻧﻬ  ﻣِﻦﺝﺨﺮ
 ﻳ
ความวา “ไดมีเครื่องดื่มหลากสีสันออกมาจากทองของมัน ซึ่งในนั้นมีสิ่งที่เปนยาใหกับมนุษย” (อัลนะหลุ, 69)
มีความเห็นขัดแยงกันในคําวา “ในนั้น” มีความหมายไปถึงสิ่งใดระหวางเครื่องดื่มหรืออัลกุรอาน แตจาก
หนังสือซอเฮียะหทั้งสองเลมไดบอกวา หมายถึงเครื่องดื่ม โดยเปนคําพูดของอิบนิมัสอูด อิบนิอับบาส หะซัน กอตาดะห
และอีกหลายๆ ทานเพราะเครื่องดื่มนั้นไดถูกกลาวถึงพอดี และไมมีการกลาวถึงกุรอานในอายะหนี้เลย และอัลลอฮ
ซบ.นั้นทรงรอบรูยิ่ง
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แนวทางเกี่ยวกับโรคระบาด การรักษา และการปองกัน
ในหนังสือหะดีษซอเฮียะหทั้งสองเลมไดกลาววา จากทานอามิร อิบนิซะอด อิบนิอบีวะกอส จากพอของเขา
แทจริงเขาไดยินพอของเขาถามทานอุซามะห อิบนิเซดวา “ทานไดยินสิ่งใดบางจากทานรอซูลุลลอฮเกี่ยวกับกาฬโรค”
ทานอุซามะหไดตอบวา ทานรอซูลุลลอฮไดทรงกลาวไววา “กาฬโรคนั้นเปนสิ่งชั่วรายที่ถูกสงมายังเผาพันธุของ
บนีอิสรออีลและผูที่อยูกอนพวกเขา และเมื่อพวกทานไดยินเกี่ยวกับกาฬโรคในแผนดินใดจงอยาเขาไปในนั้น และเมื่อ
มันเกิดในแผนดินที่พวกทานอาศัยอยูก็จงอยาอพยพหนีจากมันไป” (ซอเฮียะหบุคอรี, 3473)
ในหนังสือหะดีษซอเฮียะหทั้งสองเลมยังไดกลาวไวอีกวา จากฮัฟเซาะห บุตรของซีรีน ไดกลาววา ทานอนัส
อิบนิมาลิก ไดกลาวไววา ทานนบีมุฮําหมัด ซล.ไดกลาวไววา “กาฬโรคนั้นเปนการพลีชีพเพื่อศาสนา (ชะฮีด) สําหรับ
มุสลิมทุกคน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5732)
กาฬโรคตามหลักภาษาเปนโรคระบาดชนิดหนึ่ง และตามหลักการแพทยเปนกอนหนองที่ทําใหถึงตายได เมื่อ
มันออกมาจะมีการอักเสบตามออกมาดวย จะเจ็บปวดมากจนไมอาจจะประมาณได ทําใหเนื้อรอบๆ มันกลายเปนสีดํา
สีเขียวหรือสีมวง และจะเปลี่ยนกลายเปนแผลอยางรวดเร็วมาก ถาเปนมากๆ จะเกิดขึ้นในสามตําแหนง นั่นคือรักแร
หลังหู ปลายจมูกและเนื้อเยื่อออนของรางกาย และจากพระนางอาอิชะห รด.ไดกลาวไววา นางไดกลาวกับทานนบี ซล.
วา “เรารูจักการนินทาวารายแลว แตเรายังไมรูจักวาอะไรคือกาฬโรค?” ทานนบี ซล.จึงไดตอบวา “มันเปนกอนชนิด
หนึ่งเชนเดียวกับที่เกิดในอูฐ จะเกิดที่ไขดันและรักแร” (ระดับดี อะหหมัด, 145/6)
แพทยไดกลาววาเมื่อมีกอนโผลออกมาจากเนื้อเยื่อออนที่ขาหนีบ หลังหู ที่ปลายจมูก แสดงวากําลังติดโรคราย
ที่เรียกกันวา กาฬโรค และสาเหตุมันเกิดจากเลือดที่เสียทําใหอวัยวะตางๆ ถูกทําลายลงและเปลี่ยนแปลงไป บางทีจะมี
เลือดหรือหนองซึมออกมา ซึ่งจะไปถึงหัวใจทําใหมีอาการคลื่นไสอาเจียน ออนเพลียใจสั่น โรคนี้มักจะหมายรวมถึงโรค
ทุกชนิดที่มีกอนที่สามารถจะทําใหเกิดหัวใจตายและเสียชีวิตได แตจริงๆ โดยเฉพาะเจาะจงแลวหมายถึง โรคกอนที่ขา
หนีบหรือรักแรและเนื้อเยื่อออนตางๆ เนื่องจากในเลือดของผูปวยนั้นมีโรคอยู อวัยวะตางๆ ในรางกายจึงไมยอมรับ
เลือดนั้น นอกจากอวัยวะบางแหงซึ่งออนแออยูแลวตามธรรมชาติ ไมสามารถผลักดันเลือดและของเสียออกไปได ชนิด
ของกาฬโรคที่รายแรงที่สุดคือกาฬโรคสีดําจะเกิดขึ้นที่รักแร ขาหนีบ หลังหู เพราะมันใกลกับอวัยวะสําคัญ โดยกอนจะ
แดงกอนแลวกลายเปนเหลืองและสุดทายจะกลายเปนสีดํา กาฬโรคสีดํามักจะไมรอดชีวิต ในขณะที่กาฬโรคสีแดงจะ
อันตรายนอยกวาและกาฬโรคสีเหลืองเปนอันตรายนอยที่สุด
กาฬโรคเปนโรคที่ระบาดเปนสวนใหญในบานเมืองที่เกิดโรคระบาดขึ้น ดังนั้นเมื่อกลาวถึงคําวากาฬโรคจึง
หมายรวมถึงโรคระบาดทั้งหมดดวย ดังที่อัลคอลีลไดกลาวไววา “โรคระบาด (ﺎ ُﺀﻮﺑ  )ﹶﺍﹾﻟหมายถึง กาฬโรค (ﻮ ﹸﻥ ﻋ ”)ﹶﺍﹾﻟﻄﱠﺎ
หรือบางทานก็วาหมายถึงโรคที่มีการระบาดทั่วไป กาฬโรคทุกๆ ครั้งนั้นเปนโรคระบาด แตโรคระบาดไมใชทุกครั้งที่
เปนกาฬโรค (ยังมีโรคอื่นๆ รวมดวย) เชนเดียวกับคําวา โรค ก็หมายความถึงโรคทั่วๆ ไป ซึ่งกาฬโรคก็เปนโรคหนึ่ง
จากโรคเหลานั้น และกาฬโรคนั้นจะมีกอนเนื้อเนาเสียเกิดขึ้นในสวนตางๆ ของรางกายดังที่ไดกลาวมาแลว กอนหรือ
แผลเหลานี้เปนผลมาจากกาฬโรคหรืออาการของโรคนั่นเอง แตไมใชตัวโรคจริงๆ แตทางแพทยยังไมสามารถหา
สาเหตุที่แทจริงได นอกจากเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเทานั้น
กาฬโรค (ﻥﻋﻮ  )ﹶﺍﹾﻟﻄﱠﺎนั้นมีสามความหมาย คือ ความหมายที่หนึ่ง ผลหรือสิ่งที่เห็นดวยตาเปลา นั่นคือสิ่งที่
แพทยไดอธิบายและพูดถึงไวแลว ความหมายที่สอง การเสียชีวิตที่เกิดจากกาฬโรคและนี่คือจุดประสงคของหะดีษที่วา
“กาฬโรคนั้นเปนชะฮีด (การพลีชีพเพื่อศาสนา) ของมุสลิม” ความหมายที่สาม ตนเหตุสําคัญของโรคนี้ โดยไดกลาวใน
ในหะดีษซอเฮียะหวา “มันเปนสิ่งที่หลงเหลืออยูจากคําสาปแชงที่ถูกสงมายังบนีอิสรออีล” และมีหะดีษอีกวา “มันเปน
สิ่งชั่วรายที่มาจากญิน” (ซอเฮียะห, 395/4)
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หลักฐานและสาเหตุเหลานี้ไมไดมาจากทางแพทยแตอยางใด และไมไดมีหลักฐานอะไรทางการแพทยที่
ชี้ใหเห็นวาเปนเชนนั้นจริง แตแทจริงทานรอซูลฯ ไดบอกเราถึงสิ่งเรนลับที่เราไมรูใหเราทราบ และหลักฐานที่มีอยู
ทางการแพทยก็ไมไดมีสิ่งใดปฏิเสธวา สาเหตุโรคนี้อาจเปนสาเหตุทางจิตวิญญาณดวย แทจริงอิทธิพลของวิญญาณใน
ธรรมชาติและโรคตางๆ และผลการทําลายลางของมันเปนสิ่งที่ผูที่ไมรูเทานั้นที่จะปฏิเสธมันไดอยางเต็มปากเต็มคํา
พระผูเปนเจาไดใหวิญญาณเหลานี้สามารถมีอิทธิพลตอรางกายของมนุษยไดในชวงที่เกิดโรคระบาด ในชวงอากาศไม
บริสุทธิ์ และยังใหมันมีอิทธิพลตอสารพิษตางๆ ซึ่งเกิดขึ้นในสิ่งมีพิษทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเลือดเกิดปนปวน
มีน้ําดีดําหรือน้ํากามคั่ง วิญญาณจะสามารถทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ ในคนที่มีอาการดังที่กลาวมาแลวนี้ได แตไมใชในคน
ปกติแข็งแรง ซึ่งมันไมสามารถมีอิทธิพลเหนือตัวเขาหรือในคนที่อานดุอาอ คนที่กลาววิงวอนขอจากพระเจา คนที่ให
ทาน คนอานกุรอาน คนเหลานี้จะมีวิญญาณของมลาอิกะหลงมาปกปองคุมครองเขาซึ่งเปนสิ่งที่วิญญาณชั่วรายเกลียด
กลัวทําใหไมสามารถกอความชั่วรายไดอีก หรือความชั่วรายนั้นจะถูกทําลายไป ดวยเหตุนี้วิญญาณที่ดีจึงเปนสิ่งที่
สามารถขับไลของเสียทั้งปวงออกไปได แตสิ่งนี้ตองเกิดขึ้นกอนที่วิญญาณชั่วรายนั้นจะเขาครอบคลุมรางกายจนหมด
หนทางเยียวยาแลวเทานั้น ดังนั้นถาผูใดที่พระผูเปนเจาทรงใหแกเขา ใหเขากลับใจหันจากสิ่งชั่วรายไปหาสิ่งที่ดี
ดังกลาว ยาก็จะมีประโยชนแกเขา ถาพระผูเปนเจาทรงประสงคใหเขาไดหลุดพนจากชตากรรมนั้น แตถาพระผูเปนเจา
ไมทรงประสงคใหเขาไดหลุดพนไป พระองคก็จะปลอยใหเขาไมรูตัวและจมปลักอยูกับความชั่วรายนั้น จนเขาไดประสบ
กับโชคชะตาของเขา ที่กําหนดไวเองในที่สุด และขาพเจาจะไดกลาวโดยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเราไดพูดถึงการ
รักษาดวยสิ่งสูงสงหรือดวยความประเสริฐของทานนบี ซล.หรือดวยการกลาวซิกรุลลอฮหรือการขอพรหรือการทําดี
ตางๆ และเราจะไดใหความกระจางมากขึ้นเกี่ยวกับการแพทยทั่วๆ ไปกับการแพทยแบบทานนบี ซล.เชนเดียวกับที่
บรรดาแพทยไดพยายามอธิบายวิธีการและความมหัศจรรยตางๆ ดวยวิธีทางการแพทยของเขาเชนกัน แมขาพเจาจะ
ยอมรับถึงความชํานาญและความเกงกลาของบรรดาแพทยแตก็จะแสดงใหรูถึงวาแทจริงพลังอํานาจของการขออภัย
โทษ การขอพร มีอํานาจเหนือยาใดๆ และสามารถจะทําลายยาพิษที่ถึงแกชีวิตใหหมดฤทธิ์ไปได
จุดมุงหมายคือ: อากาศที่ไมดีเปนสวนหนึ่งในหลายๆ สวน ที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคตางๆ และหลักฐานที่
ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งก็คือ กาฬโรคนี่เอง แทจริงอากาศที่ไมบริสุทธิ์เปนสิ่งที่ทําใหเกิดโรคระบาด และความเลวรายตางๆ
ของมัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากอากาศที่บริสุทธิ์เปนอากาศที่เนาเหม็น เนื่องจากมีสิ่งที่เนาเหม็นมากกวาทําให
กลบอากาศที่ดีไปหมด เชนของที่บูดเนา ของมีพิษตางๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาหนึ่งๆ ของป ซึ่งมักจะมีมากในชวงปลายๆ
ฤดูรอน และในสวนมากของฤดูใบไมรวง เนื่องจากมีของเสียตางๆ หมักหมมมากในฤดูรอนและไมสามารถขจัดทิ้งไปให
หมดไดในชวงปลายฤดูของมัน สวนในฤดูใบไมรวงเกิดจากความหนาวเปนสาเหตุทําใหเกิดเมือกเหนียวๆ มีกลิ่นเหม็น
จากของเสียตางๆ ที่หมักหมมไวตั้งแตชวงฤดูรอน ทําใหเกิดการเนาเปอย ทําใหเกิดโรคจากความสกปรก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในรางกายที่เฉื่อยชาไมคอยมีการเคลื่อนไหว หรือมีของเสียมากอยูเดิมแลว ซึ่งรางกายเชนนี้มักจะหนีไมพน
จากการถูกทําลายไปดวยโรคระบาด
เปนความจริงอยางยิ่งในคํากลาวของ ฮิปโปเครติสที่วา “ในฤดูใบไมรวงนั้นมีโรคเกิดขึ้นมากมายและโรค
เหลานั้นมักเปนอันตรายถึงตาย แตในฤดูใบไมผลิทุกอยางก็จะดีขึ้นและการตายก็นอยลง ดังนั้นรานขายยาจึงมักเปด
ในชวงฤดูใบไมรวง เพื่อเตรียมรับกับคนตายที่จะเกิดขึ้นและมักจะปดในชวงฤดูรอน หรือใบไมผลิ” มีหะดีษบทหนึ่ง
กลาววา “เมื่อดวงดาวปรากฏขึ้น โรคระบาดก็ถูกขับไลไปหมดทุกๆ เมือง” (ซอเฮียะห ตอบรอนีย ในหนังสืออัซซอฆีร,
20) อธิบายถึงเมื่อดาวลูกไกขึ้นและเมื่อตนไมใบหญาเกิดใหมๆ มากขึ้นวามันอยูในชวงฤดูใบไมผลิ และจากอัลกุรอาน
ซูเราะหอัรเราะหมานที่วา
ﺍ ِﻥﺠﺪ
ﺴ
 ﻳ ﺮ ﺠ
ﺸ
 ﺍﻟﻢ ﻭ ﺠ
 ﻨﺍﻟﻭ
ความวา “และดวงดาวและตนไมตางก็ซูหยูดตออัลลอฮ” (อัรเราะหมาน, 6)
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ซึ่งความสมบูรณของตนไมนี้จะเกิดขึ้นในชวงฤดูใบไมผลิอันเปนเวลาที่จะมีสิ่งใหมๆ ดีๆ เกิดขึ้น
ทานตะมีมียไดกลาวไวในหนังสือของทานที่ชื่อวา “สิ่งที่เหลืออยู (ﺒ ﹶﻘﺎﹶﺀﺩﺓﹸ ﺍﹾﻟ ﺎ ”)ﻣวา เวลาในรอบปที่สามารถทํา
ความเสียหายไดมากที่สุดและใหผลรายตอรางกายมากที่สุดนั้นมีอยูสองชวงเวลา ชวงที่หนึ่งคือ เวลาที่ดาวลูกไกลับ
ขอบฟา ในชวงแสงเงินแสงทองขึ้น และชวงเวลาที่สอง คือเวลาที่ดาวลูกไกนั้นขึ้นมาใหมจากทางดานทิศตะวันออก
กอนพระอาทิตยขึ้น ซึ่งนี่เปนเวลาชวงปลายของฤดูใบไมผลิที่กําลังสิ้นสุดลง แตความวิบัติที่เกิดขึ้นตอสิ่งมีชีวิตนั้น
ในชวงที่มันขึ้นมาจะนอยกวาชวงที่มันตกหายไป
อบูมุฮําหมัดอิบนิกุตัยบะหไดกลาวไววาเมื่อดาวลูกไกปรากฏขึ้นจะเกิดความทุกขยากและโรคระบาดรายแรง
ตอมวลมนุษยและอูฐ และชวงดาวลูกไกตกก็จะยิ่งมีความทุกขยากมากกวาชวงขึ้นอีก และในหะดีษนี้มีความเห็นที่สาม
(คิดวานาจะเปนจุดสําคัญที่สุด) นั่นคือ จุดมุงหมายของคําวา ดวงดาว คือ ดาวลูกไก และ ความทุกขยากวิบัติ ก็คือ
ความตายหรือความเสียหาย ที่จะเกิดกับผลผลิตทางเกษตรกรรม เรือกสวน ในชวงฤดูหนาว และหมดไปในชวงฤดู
ใบไมผลิ แตจะเริ่มมีความมั่นคงขึ้นเมื่อดาวลูกไกขึ้นไปเรียบรอยแลวในเวลาที่ไดกลาวถึงแลวนั้น ดวยเหตุนี้ทานนบี
ซล. จึงไดหามไมใหขายผลไมกอนที่จะดูวามันดีหรือไม และจุดมุงหมายคือ คําพูดที่บอกแนวทางในการรับมือเมื่อเกิด
ปญหาโรคระบาดนั่นเอง
การรับมือกับกาฬโรคและโรคระบาด
ทานศาสดาไดเตือนประชาชาติของทานไมใหเขาไปยังแผนดินที่มีการระบาดของโรคอยู และไมใหผูที่อยูใน
แผนดินนั้นหนีออกมาเชนกันซึ่งถือวาเปนการปองกันที่สมบูรณที่สุดอยางหนึ่ง แนนอนการเขาไปในประเทศที่มีการ
ระบาดของโรคก็เทากับนําตัวเขาไปสูความวิบัติและความตาย และมนุษยนั้นตองรูจักระวังรักษาตัวเอง การเขาไปใน
เมืองดังกลาว จึงเปนสิ่งที่คานกับสติปญญาและกฎหมายทั้งปวง ยิ่งกวานั้นการหามเขาดังกลาวยังเปนการปองกันที่
พระผูเปนเจาไดชี้เปนแนวทางไวให เปนการปองกันจากความเปนไปไดที่จะติดเชื้อและปองกันจากอากาศเสียที่เปน
พิษในบานเมืองนั้น
และการหามไมใหออกจากเมืองนั้นมีความหมายสองอยางคือ หนึ่ง เพื่อทําใหจิตใจของผูที่อยูในเมืองนั้น
เชื่อมั่นในอัลลอฮ ซบ. ใหมอบหมายตอพระองคอดทนตอการกําหนดสภาวะของอัลลอฮ ซบ.ในอนาคต และพอใจกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้น สอง สิ่งที่บรรดาแพทยกลาวถึงคือ ผูที่มอบหมายตอพระองคอัลลอฮแลวนั้น ก็จําเปนจะตองปองกันตัวเอง
จากโรคระบาดดวยเชนกัน โดยตองขจัดของเสียที่ชื้นออกจากรางกายของเขา ลดอาหารลง ทําใหรางกายแหงที่สุดใน
ทุกๆ ดาน อยูในที่แหงกินอาหารแหงๆ นอกจากในสวนและในหองน้ํา ซึ่งทั้งสองแหงเปนที่ที่เราจะตองระวังใหมาก
เนื่องจากรางกายของเราสวนมาก ไมสามารถจะขจัดของเสียออกจากรางกายไดจนหมดเสมอไป ในเรือกสวนหรือใน
หองน้ําซึ่งมีของเสียอยูมากมาย ของเสียเหลานั้นจะมารวมกับของเสียในรางกายทําใหเกิดโรคได ยิ่งกวานั้นเมื่อเกิดมี
โรคระบาดเกิดขึ้น สิ่งจําเปนอยางหนึ่งคือการหยุดนิ่งๆ และพักผอน เพื่อพักใหอวัยวะที่อาจมีสารพิษอยูภายในนั้นสงบ
นิ่ง หยุดความปนปวนลงไป การที่จะออกจากแผนดินที่มีการระบาดนั้น เราไมสามารถจะออกไปไดนอกจากจะตองใช
ความพยายามใชการเคลื่อนไหวอยางมาก ใชแรงกายอยางมาก ซึ่งสิ่งนี้เปนอันตรายอยางยิ่งตอรางกายในภาวะเชนนั้น
นี่เปนคํากลาวของบรรดาแพทยรุนใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่ทานนบี ซล.ไดกลาวไว และเหมาะสมกับการรักษา
รางกายผูปวย
มีบางคนพูดวา ในคําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “อยาหนีออกจากมันไป” นั้นไมไดหมายความวาไมใหออกไป
เลย เพียงแตตองไมใชการหนีเทานั้นและผูเดินทางออกไปโดยสาเหตุอื่นก็สามารถออกไปได
เราขอตอบคําถามนี้วา ไมมีแพทยคนใดจะสามารถหามไมใหมนุษยนั้นอยูนิ่งๆ ไดตลอดเวลาในชวงเกิดโรค
ระบาดโดยไมทําอะไรเลย แทจริงมนุษยนั้นไมควรจะเดินทางไปไหนเมื่อเกิดโรคระบาด และใหอยูในบานเรือนที่มั่นคง
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และตองพยายามเคลื่อนไหวใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได การอยูนิ่งๆ และพักผอนเปนสิ่งที่ดีสําหรับรางกายและหัวใจและ
เปนการมอบหมายชะตากรรมของตนเองตอพระผูเปนเจามากขึ้น ยอมรับในการกําหนดสภาวะของพระองค แตผูที่
จําเปนจะตองเคลื่อนไหว เชน คนทํางาน ผูผลิตสินคา ผูเดินทาง ผูสงขาวสาร พวกนี้ก็ไมควรบังคับใหเขาตองอยูนิ่งๆ
แต ก็ ต อ งไม ใ ห เ ขาเคลื่ อ นไหวในสิ่ ง ที่ เ กิ น ความจํ า เป น เช น การเดิ น ทางหนี อ อกจากแผ น ดิ น ที่ มี โ รคระบาดนั้ น
และอัลลอฮ ซบ.นั้นคือผูทรงรูยิ่ง
ในการหามไมใหผูที่ไมไดอยูในแผนดินที่มีโรคระบาดเขาไปในแผนดินนั้น มีประโยชนดังนี้ หนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยง
จากสาเหตุที่จะเปนอันตรายตางๆ และหลีกหางจากมัน สอง เพื่อรักษารางกายใหมีสุขภาพดีไว จะไดสามารถทํางาน
อาชีพไดตอไป สาม จะไดไมตองหายใจเอาอากาศเสียเขาไป ที่จะทําใหเกิดการปวยไขได สี่ จะไดไมตองเขาใกลคน
เจ็บที่ กําลัง ปวยดวยโรคระบาดอยู อาจจะทําใหเราติดเชื้อจากผูป วยนั้ นไดจ ากหนังสือ สุนัน ของอบีดาวูด เปน หะ
ดีษมัรฟวอไดกลาวไววา “แทจริงการผสมปนเปกันนั้นจะทําใหเกิดความเสียหาย” (ระดับออน อบีดาวูด, 3923) อิบนิ
กุตัยบะหไดกลาววา “การผสมปนเปกันเปนตนเหตุทําใหเกิดโรคระบาด และเปนตนเหตุของความปวยไข” หา เปน
การปองกันรางกายและจิตใจ จากการไมสํารวมหรือความเสียหายตางๆ
กลาวโดยรวมแลวการหามไมใหเขาไปยังเมืองที่มีการระบาดของโรค เปนคําสั่งหามเพื่อปองกันและใหระวังไว
ไมใหไปประสบกับโรครายอันจะทําใหเจ็บปวยเสียหายได และการหามไมใหอพยพหนีไปก็เพื่อใหรูจักการมอบหมาย
ตออัลลอฮ ซบ.และยอมรับในชะตากรรม นั่นคืออันแรก เพื่อจะไดรูจักมารยาทและเรียนรูวิธีการที่ดีในการตอสูกับโรค
และอันที่สอง เพื่อใหเกิดความรวมมือกันในการแกไขสถานการณ และสามเพื่อใหรูจักการยอมรับ
และในหนังสือซอเฮียะหไดกลาวไววา “ทานอุมัร อิบนิอัลคอตตอบไดออกไปยังประเทศชาม และกอนที่จะถึง
นั้น ก็ไดพบกับอบูอุบัยดะห อิบนิญะรอหและเพื่อนๆ ของเขา อบูอุบัยดะหไดบอกกับทานอุมัรวา ไดเกิดโรคระบาดขึ้น
ในประเทศชาม ทําใหเกิดขอขัดแยงขึ้นในกลุม โดยทานอิบนิอับบาสไดเรียกพวกมุฮาญิรีนมาหาและปรึกษากัน โดย
ทานบอกใหพวกเขาทราบวาเกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศชามแลว คนเหลานั้นก็มีความคิดเห็นแตกแยกกันอีก บางคน
บอกวา ในเมื่อเรามาดวยธุระหนึ่งแลวก็ไมมีเหตุผลใดที่เราจะกลับไปโดยยังไมไดทําธุระนั้นใหเสร็จสิ้น แตคนอื่นๆ ก็
บอกวา นอกจากทานยังมีคนอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งที่เปนสาวกของทานนบี ซล.หลายทาน การที่จะใหพวกเหลานั้น
ตองมาเผชิญกับโรคระบาดนาจะเปนการไมสมควร สุดทายทานอุมัรจึงไดกลาววา “พวกทานออกไปกันกอน” ทานจึง
ไดเรียกชาวอันศอรมาและไดปรึกษากับพวกเขา แตพวกเขาก็ยังขัดแยงกันอีกเหมือนกลุมกอนๆ ทานจึงไดเรียกผู
อาวุโสของเผากุเรชมาจากกลุมที่อยูในวันพิชิตมักกะหและเลาเหตุการณใหฟง พวกเขาจึงไดกลาววา “เราเห็นวาทาน
ควรพาพวกเขากลับไปและอยาเขาไปในเมืองที่มีโรคระบาดนั้น” ทานอุมัรจึงตกลงทําตาม เมื่อเห็นดังนั้นทานอุบัยดะห
จึงไดกลาวขึ้นวา “โอทานอะมีริ้ลมุมินีน ทานกําลังหนีจากการกําหนดสภาวะของอัลลอฮหรือ?” ทานอุมัรไดกลาวตอบ
วา “ใชแลว เรากําลังหนีจากการกําหนดสภาวะของอัลลอฮ ซบ.ทานไมเห็นหรือวาเวลาที่อูฐตกอยูในระหวางหุบเขาทั้ง
สองดาน ดานหนึ่งสมบูรณและอีกดานหนึ่งแหงแลง ทานไมเห็นหรอกหรือวาไมวาทานจะเลี้ยงในดานที่อุดมสมบูรณ
ท า นก็ เ ลี้ ย งตามการกํ า หนดของอั ล ลอฮ ซบ. หรื อ ถ า ท า นเลี้ ย งในด า นที่ แ ห ง แล ง ท า นก็ ไ ด เ ลี้ ย งตามการกํ า หนด
ของอัลลอฮ ซบ.เชนกัน?” และอิบนุอับบาสก็ไดกลาววา “หลังจากนั้นทานอับดุลเราะหมาน อิบนิเอาฟ ก็ไดกลับมา ซึ่ง
เขาไดหายไปเพื่อทําธุระ ขณะที่ทั้งหมดกําลังขัดแยงกันอยูและไดรับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงไดพูดขึ้นวา “แทจริงฉัน
มีความรูเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู ฉันไดยินทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดทรงกลาววา “ถาหากที่แผนดินใดที่ทานอาศัยอยูมีโรค
ระบาดเกิดขึ้นทานก็อยาหนีออกมา และถาทานไดขาวแผนดินใดมีโรคระบาดเกิดขึ้นทานก็อยาไดเขาไปในแผนดินนั้น”
(ซอเฮียะห บุคอรี, 5729)
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การรักษาโรคบวมน้ํา
มีชนกลุมหนึ่งจากเมืองอุรีนะหไดมาหาทานนบี ซล. แตอากาศในเมืองมะดีนะหไมเหมาะกับเขา เขาจึงปวย
ดวยโรคบวมน้ํา เมื่อพวกเขาบอกทานนบี ซล. ทานนบีซล.จึงไดกลาววา “จงไปหาอูฐที่ฉันเลี้ยงไว จงดื่มปสสาวะของ
มันและน้ํานมของมัน” พวกเขาก็ไดทําตามและเมื่อพวกเขาหายดีก็ไดฆาคนเลี้ยงอูฐเสียและนําอูฐหนีไป เมื่อทานรอซูล
ซล.ทราบเรื่อง ทานจึงสั่งใหตามลาพวกนั้นและจับพวกเขาได ทานจึงไดสั่งใหตัดมือตัดเทาของพวกเขา และนาบตาของ
พวกเขาดวยไฟและทิ้งเขาไวใหตากแดดจนตาย (ซอเฮียะหบุคอรี, 5686) และหลักฐานเกี่ยวกับโรคนี้วานี่คือโรค
ทองมาน ไดแกหะดีษของมุสลิม ที่เลาเกี่ยวกับเรื่องนี้เชนกัน โดยพวกเขาบอกวา “เรารูสึกวาอากาศเมืองมะดีนะหไม
เหมาะกับเรา แทจริงเราปวยดวยโรคบวมน้ํา ทองเราใหญขึ้น อวัยวะออนเปลี้ยลงไปหมด” และไดเลาตอไปจนหมดหะ
ดีษ
และคําวา ญะวา (ﻯﺠﻮ
  )ﹶﺍﹾﻟเปนโรคหนึ่งในโรคภายในทอง คําวา อิสติสกออ (ﺴﻘﹶﺎﺀ
 ﺳِﺘ  )ﹶﺍ ِْﻹเปนโรคทางกายโรค
หนึ่ง เกิดจากมีสารที่มีความเย็นแทรกซึมเขาไปในรางกาย รบกวนการทํางานของอวัยวะและอวัยวะตางๆ ก็ไดหุมหอ
มันไวทําใหเกิดอาการบวมขึ้นในทองมันแบงเปนสามอยาง หนึ่ง เปนกอนเนื้อ ซึ่งถือวาเปนอันตรายมากที่สุด สอง เปน
ถุงน้ํา สาม เปนลมในทอง
ยาที่จําเปนตองใชสําหรับโรคนี้ ตองเปนยาถายที่สามารถขับของเสียและปสสาวะออกจากทองไดอยางดีพอ
และแรงพอ สิ่งเหลานี้มีอยูในปสสาวะและน้ํานมอูฐที่ทานนบี ซล.ไดใชใหพวกเขาดื่มมัน ในน้ํานมนั้นมีสารปองกันโรค
และมีความนุมนวลแตก็แรงพอสามารถที่จะเปดสวนที่อุดตันอยูได โดยเฉพาะอยางยิ่งอูฐที่กินสมุนไพรมากๆ เชน ไม
ขม (ﻴﺢﺸ
ِ  )ﹶﺍﹾﻟกอยซูม (ﻮﻡ ﺴ
 ﻴ )ﹶﺍﹾﻟ ﹶﻘบาบุง (ﺞﻮﻧ ﺑﺎ )ﺍﹾﻟﺒอัคฮวาน (ﺍﻥﺤﻮ
  )ﹶﺍ َﻷ ﹾﻗอิซคิเราะห (ﺓ)ﹶﺍ ِْﻹ ﹾﺫ ِﺧﺮ
โรคนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีโรคในตับหรือมีตับบวมรวมดวย โดยมากจะเกิดจากการอุดตันในตับ และนมถือเปนสิ่ง
ที่สามารถละลายการอุดตันตางๆ ได เพราะมันมีสารที่มีประโยชนหลายอยาง อัรรอซีไดกลาวไววา น้ํานมอูฐเปนยา
สมานสําหรับตับ และชวยฟนฟูสวนที่เสียของตับได อัลอิสรออีลี่ไดกลาวไววา น้ํานมอูฐเปนน้ํานมที่ออนนุมเบาบางที่สดุ
เปนยาถายออนๆ มันสามารถขับของเสียออกจากลําไสได และสามารถเปดลําไสที่อุดตันใหหายอุดตันได หลักฐานใน
เรื่องนี้คือ ความเค็มเล็กนอยของมัน ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของสัตวในเขตรอน ดังนั้นจึงชวยตับใหอาการดีขึ้น ชวย
ละลายสิ่งที่อุดตันในทางเดินของเลือดและลมออกได และจะยิ่งมีประโยชนมากขึ้นเมื่อมันถูกใชสดๆ ขณะออกจากเตา
ใหมและกําลังอุนๆ อยู โดยใชรวมกับปสสาวะซึ่งรอนเชนกันขณะออกมาจากสัตวนั้น ทําใหเกิดผลขับของเสียออกมา
ไดมากขึ้น ทองก็จะหายปวด
ผูแตงหนังสืออัลกอนูนไดกลาววา “อยาไปสับสนกับคําพูดที่วา ธรรมชาติของนมนั้นจะเปนอันตรายตอโรค
บวมน้ํา” ขอพูดวา “แทจริงเรารูดีวานมอูฐนั้นเปนยาที่มีประโยชนอยางยิ่ง มีสารที่มีประโยชนมากมาย ถามนุษยไดดื่ม
มันแทนน้ําหรืออาหาร เขาก็จะหายปวย ซึ่งไดมีการทดลองเชนนี้ในกลุมชนหนึ่งในพวกอาหรับที่มีความจําเปนตองดื่ม
นมอูฐและเขาก็ไดหายจากโรค และปสสาวะอูฐก็มีประโยชนเชนกัน ที่ดีที่สุดคืออูฐอาหรับ เพราะมันมีสายพันธที่ด”ี
เรื่องนี้ถือเปนหลักฐานการรักษาและหลักฐานทางการแพทยที่ชวยบอกเราวา ปสสาวะของสัตวที่กินไดนั้น
สะอาด แตถาหากเอาสิ่งที่เปนสิ่งตองหามมาทํายาแลวก็จะไมเปนที่อนุญาต และพวกเขาไมไดถูกใชใหลางปาก และ
เมื่อปสสาวะนั้นเปอนเครื่องนุงหมของเขาก็ไมไดถูกหามไมใหละหมาด
สวนในการประหารชีวิตพวกเหลานั้นดังที่ไดกลาวมาแลว ก็เนื่องจากโทษทัณฑอันแสนสาหัสของพวกเขาเอง
ที่ไปฆาคนเลี้ยงอูฐ เมื่อกลุมคนไดฆาคนๆ เดียว เขาก็จะตองถูกลงโทษเชนกัน และยิ่งเมื่อเปนอาชญากรรมก็ตองถูก
ลงโทษตามบัญญัติ นั่นคือ ตัดมือตัดเทาและประหารชีวิตใหตายตกไปตามกัน ถาหากยิ่งไปทําอาชญากรรมอยูประจํา
โทษก็จะหนักขึ้น ซึ่งถือวาคนพวกนี้ตกจากศาสนา สิ้นสภาพจาการเปนอิสลาม พวกนี้ฆาคนตาย แยงชิงทรัพยสินและ
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หลบหนีไป ฮุกมของผูฆาจึงตกแกพวกเขาทั้งหมด ซึ่งเปนที่รูกันวาไมใชทุกๆ คนในกลุมนั้นจะเปนผูฆาดวยมือของเขา
เอง และทานนบี ซล.ก็ไมไดถามพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นดวย สวนในการฆาคนโดยการลอบสังหาร ก็จะตองไดรับโทษ
ทัณฑเชนกัน โดยไมมีการอภัยให และไมมีการใหเงินทดแทนได นั่นคือแนวทางของชาวมะดีนะหและกลุมหนึ่งของ
พวกอะหหมัด
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การรักษาแผลบาดเจ็บ
ในหนังสือซอเฮียะหทั้งสอง จากอบีฮาเช็ม เขาไดยินทานซะหล อิบนิซะอด ไดถูกถามเกี่ยวกับการรักษาแผล
ของทานนบี ซล.ในวันที่ไดรับบาดเจ็บที่สงครามอุฮุด ทานไดกลาววา มีแผลฉีกขาดที่ใบหนาและฟนหนาหัก ทาน
หญิงฟาติมะห บุตรทานนบี ซล.ไดลางเลือดออก และทานอลี อิบนิอบีตอลิบไดราดน้ําที่แผลดวยเสื้อเกราะ แตเลือดก็ยัง
ออกไมหยุด ทานหญิงจึงไปเอาเสื่อมาและเผามันจนกลายเปนขี้เถา ทานก็ไดเอามันมาอุดที่แผลเลือดจึงหยุดไหลดวย
ขี้เถาจากเสื่อนั่นเอง” (ซอเฮียะหบุคอรี, 2911)
ขี้เถาเสื่อมีคุณสมบัติที่ดีมากในการทําใหเลือดหยุดไหลได เพราะมันมีความแหงจัดและไมทําใหผิวหนังไหม
และสิ่งที่แหงจัดๆ เมื่อถูกเผาไหมแลวจะทําปฏิกิริยากับเลือดทําใหเลือดจับตัวเปนกอนแข็ง ขี้เถานี้ถาหากเรานํามาสูด
ดมเปลาๆ หรือใสรวมกับน้ําสมสายชูในจมูกที่มีเลือดกําเดาไหล เลือดนั้นก็จะหยุดไดเชนกัน
ผูเขียนหนังสืออัลกอนูนไดกลาววา ตนกกอียิปตจะมีประโยชนเมื่อเลือดไหล มันสามารถทําใหเลือดหยุดไหล
ได เมื่อใสมันลงบนแผลสดจะทําใหแผลหายได และหนังสือของชาวอียิปตสมัยกอนก็ใชตนกกนี้เชนกัน ธาตุของมันเปน
ความเย็นแหง เถาถานของมันมีประโยชนในแผลในปาก สามารถหยุดเลือดไดและทําใหสิ่งสกปรกไมอาจเขาไปทํา
อันตรายได
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การรักษาดวยน้ําผึ้ง การกรอกเลือด และการนาบไฟ
หนังสือซอเฮียะหบุคอรีไดกลาวไววา จากทานสอีด อิบนิญบีร จากอิบนิอับบาส จากทานนบี ซล.ไดกลาวไววา
“สิ่งที่ทําใหหายจากโรคนั้นมีสามอยางไดแก การดื่มน้ําผึ้ง การกรีดเพื่อกรอกเลือดและการจี้หรือนาบดวยไฟ และฉัน
หามประชาชาติของฉันใหหางจากการนาบดวยไฟ” (ซอเฮียะหบุคอรี, 2911)
อบูอุบัยดิ้ลลาฮ อัลมาซิรีไดกลาววา “โรคที่มีสารธาตุเกิน อาจจะเปนเลือด น้ําดีเหลือง กอนเมือกเสลดหรือ
น้ําดีดําก็ได การรักษาโรคสารธาตุเกินชนิดเปนเลือดจะตองใชการเอาเลือดออก แตถาหากเปนสามชนิดอื่นที่เหลือการ
รักษาก็จะตองใชวิธีถายยาใหอุจจาระนิ่ม ใหของเสียออกมาตามลักษณะของโรค”
ทานนบี ซล.ไดใหเราใชน้ําผึ้งเปนยาถายและใชการกรีดเพื่อเอาเลือดออก บางคนไดพูดวาการเอาเลือดออก
เขาอยูในคําพูดทานนบี ซล.ที่วา “การกรีดดวยมีดเพื่อกรอกเลือด” ถาหากวิธีนี้ยังไมไดผลวิธีสุดทายที่ตองใชคือ ใช
การนาบดวยไฟ ทานนบี ซล.ไดกลาวเอาไวใหเปนการรักษาอยางสุดทาย เพราะจะใชเมื่อรางกายตอตานยามากและใช
ยากินไมไดผล คําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “และฉันหามพวกทานจากการนาบดวยไฟ” และในรายงานอื่นกลาววา
“ฉันไมชอบถูกนาบดวยไฟ” เปนเครื่องยืนยันใหใชวิธีนี้เปนวิธีสุดทายเมื่อจําเปนจริงๆ เทานั้น ไมใหใชการรักษาชนิดนี้
เปนอยางแรกๆ เนื่องจากมันมีความเจ็บปวดมาก ดังนั้นจะใชเพื่อรักษาความเจ็บปวดที่มากกวาเทานั้น แพทยบางทาน
ไดกลาววา โรคที่เกี่ยวกับธาตุแปรปรวนอาจจะเกิดจากธาตุบางอยางหรือไมไดเกิดจากธาตุใดๆ เลยก็ได
โรคเกิดจากธาตุไดแก ธาตุรอน ธาตุเย็น ธาตุชื้น ธาตุแหง หรือเปนสิ่งที่ผสมกันระหวางธาตุเหลานั้นและ
ปฏิกิริยาของธาตุสี่อยางนี้ สองอยางมีปฏิกิริยาเปนตัวกระทํา นั่นคือ ธาตุรอนและธาตุเย็น และอีกสองอยางมีปฏิกิริยา
เปนตัวถูกกระทํา นั่นคือ ธาตุชื้นและธาตุแหง ธาตุตัวกระทําอยางหนึ่งอยางใดก็ตามจะตองมีธาตุตัวถูกกระทําอยาง
หนึ่งเขามารวมดวยเสมอ เชนเดียวกันสวนผสมที่เกิดขึ้นในรางกายก็จะตองเปนเชนนี้ คือมีตัวกระทําและตัวถูกกระทํา
และเปนเชนนี้ในทุกๆ สวนของรางกาย ดังนั้นสาเหตุของโรคธาตุแปรปรวนมันก็จะเปลี่ยนแปรไปตามธาตุตัวกระทําที่
อยูในสวนผสมดังกลาว ที่มีความแรงกวาหรือมากกวาในตอนนั้น ซึ่งไดแก ธาตุรอนและธาตุเย็นนั่นเอง คํากลาวของ
ทานนบี ซล.ในการรักษาธาตุรอนและธาตุเย็นนั้นเปนการเปรียบเทียบ ถาหากโรคนั้นเกิดจากธาตุรอนมากเกิน การ
รักษามันก็ดวยการเอาเลือดออกโดยการกรีดหรือกรอกเลือด เพื่อใหธาตุนั้นลดลงมา ทําใหธาตุโดยรวมเย็นลง ถาหาก
สาเหตุของโรคเปนธาตุเย็นเกิน เราก็ตองรักษาดวยธาตุรอน ซึ่งสิ่งนั้นมีในน้ําผึ้งและเพราะเราตองการเอาธาตุเย็นออก
จากตัว น้ําผึ้งก็เปนยาขับระบายที่ดีทําใหธาตุเย็นออกจากตัวไดดีอีกเชนกัน นอกจากนี้น้ําผึ้งยังสามารถทําใหสารพิษที่
มีอยูในรางกายสุก กอนถูกขับถายออกไป ทําใหรักษาโรคได
สําหรับการนาบดวยความรอนนั้น เปนเพราะโรคทางกายนั้นอาจเปนแบบเฉียบพลัน สามารถจะหายไดโดย
การทําใหมันกลายเปนกลาง แตถาเปนแบบเรื้อรัง การนาบดวยความรอนในบริเวณที่เหมาะสมก็จะชวยได ทั้งนี้ตอง
หลังจากการเอาสารพิษออกไปจากรางกายแลว การที่มันเปนเรื้อรังเนื่องจากมีธาตุเย็นจับเปนกอนอยูในรางกาย ทําให
อวัยวะทํางานไดไมปกติและเกิดความเจ็บปวยในอวัยวะที่เกี่ยวพันกับสารพิษนั้น ดังนั้นการนาบดวยไฟจึงมีที่ใชเพื่อจะ
เอาสารพิษนั้นๆ ออกมานั่นเอง
เราไดเรียนรูจากหะดีษนี้ถึงวิธีการรักษาโรคทางกายทั้งหมด ซึ่งก็เปนเชนเดียวกับหะดีษที่เราไดเรียนมาแลว
เกี่ยวกับการรักษาไขนั่นเองที่วา “ไขนั้นเปนลมหายใจจากนรก จงทํามันใหเย็นดวยน้ํา”
การกรอกเลือด
การกรอกเลือด ในหนังสือสุนันอิบนิมาญะห จากหะดีษญะบาเราะห บินมุฆอลลิส แตเปนหะดีษที่ออนแอจาก
ทานกะษีร อิบนิสลีม กลาววา ขาพเจาไดยินทานอนัส บินมาลิกกลาววา ทานนบี ซล.ไดทรงกลาววา “ในคืนอิสรออ
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ขาพเจาไมไดผานบรรดาเทวดานอกจากเขาจะกลาววา โอมุฮําหมัด จงใชประชาชาติของทานใหกรอกเลือดเถิด”
(ระดับออน อิบนิมาญะห, 3479)
รายงานจากทานติรมิซียในหนังสืออัลญามิอะหของเขา จากหะดีษของอิบนิอับบาส ไดเลาหะดีษนี้เชนกัน แต
กลาววา “ทานตองใชการกรอกเลือดนะ มุฮําหมัด” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5691) และในหนังสือซอเฮียะหทั้งสอง เปน
หะดีษจากตอวูซ จากอิบนิอับบาสวา ทานนบี ซล.ไดทําการกรอกเลือดและใหเงินคาจางแกผูที่มากรอกเลือดใหทาน
(ซอเฮียะหบุคอรี, 5691) และในหนังสือซอเฮียะหทั้งสองอีกเชนกัน จากทานหุมีด อัตตอวีล จากอะนัสไดบอกวา ทาน
นบี ซล.ไดใหอบูตอยยิบะหกรอกเลือดให ทานไดสั่งใหจายคาเจาะเลือดนั้นเปนอินทผลัมสองซออ (เครื่องตวง) และได
บอกกับนายจางของเขาวาใหลดภาษีใหกับอบูตอยยิบะหดวย (เนื่องจากเปนทาสตองเสียภาษีใหกับนาย) และพระองค
ไดกลาววา “ทานเปนผูที่กรอกเลือดไดดีมากจริงๆ” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5696)
ในหนั ง สือ ญามิ อุล ติร มิ ซีย จากท านอิ บาด อิ บนิ มัน ซู ร ได กล าวว า ขาพเจ าได ยิน ท านอั กรอมะหก ล าวว า
ทานอิบนิอับบาสมีทาสอยูสามคน เปนคนที่กรอกเลือด สองคนมีอาชีพเปนคนกรอกเลือดเลี้ยงดูครอบครัวเขาและตัว
เขา อีกคนหนึ่งกรอกเลือดใหกับเขาและครอบครัวเขา ทานอักรอมะหไดกลาวตอวา ทานอิบนิอับบาสไดกลาววา ทาน
นบี ซล.ไดทรงกลาวไววา “สิ่งที่ดีของทาสคือ การกรอกเลือดของเขาทําใหกระดูกสันหลังเบาและทําใหตาสวาง” และ
ไดกลาวตอวา ทานนบี ซล.ไดขึ้นสวรรคในคืนเมียะรอจและไมไดผานบรรดามะลาอิกะหไปนอกจากพวกเขาจะกลาววา
“ทานตองทําการกรอกเลือด” และทานอิบนอับบาสไดกลาวตอวา “แทจริงวันที่ดีสําหรับการกรอกเลือดคือวันที่สิบเจ็ด
สิบเกาและยี่สิบเอ็ดของเดือน” และไดกลาวอีกวา สิ่งที่ดีที่ทานควรใชรักษาโรคคือ ยาหยอดจมูก ยาอม การกรอกเลือด
และการเดิน
ทานนบี ซล.เคยถูกใสยาในปากและไดถามวาใครใสยาในปากใหฉัน ทุกคนก็เงียบกริบ ทานนบี ซล.จึงกลาววา
“ไมมีใครนอกจาก ทานอับบาส” (ระดับออน ติรมิซีย, 2054) หะดีษนี้เปนหะดีษที่แปลก เลาโดยทานอิบนิมาญะห
ผลดีของการกรอกเลือดมันจะทําใหรางกายสดชื่นขึ้นมากกวาการเอาเลือดออกโดยการตัดหรือเจาะเสนเลือด
การเจาะเสนเลือดจะดีกวาเมื่อใชสําหรับเอาเลือดออกจากรางกายสวนลึกๆ สวนการกรอกเลือดจะเอาเลือดที่ผิวหนัง
ออกเทานั้น ขาพเจาเห็นวา ความจริงเกี่ยวกับการกรอกเลือดและการเจาะเสนเลือดนั้น แทจริงทั้งสองอยางมีความ
แตกตางกันทั้งในดาน เวลา สถานที่ อายุและธาตุ ถาประเทศแถบรอนในเวลาที่รอนๆ และมีธาตุรอน ซึ่งเลือดของคนๆ
นั้นเกือบจะสุกแลว การกรอกเลือดจะไดประโยชนกวาการเจาะเอาเลือดออกเปนอยางมาก เพราะเลือดที่สุกแลวจะ
ขึ้นมาอยูบนผิวหนังและการกรอกเลือดจะสามารถเอาเลือดนี้ออกมาได ซึ่งการเจาะเสนเลือดจะทําไมได ดังนั้นการใช
การกรอกเลือดจึงเปนสิ่งที่เหมาะสมกวาในเด็กหรือคนที่ทนการเจาะเลือดไมได
แพทยไดกลาววาในเมืองที่อากาศรอน การกรอกเลือดจะมีประโยชนกวา และควรใชในชวงกลางเดือนหรือ
หลังจากนั้นเล็กนอย โดยทั่วไป คือ ชวงที่สามในสี่สวนของเดือน (สัปดาหที่สามของเดือน: ผูแปล) เนื่องจากในชวงตน
เดือนเลือดจะไมปนปวน ชวงปลายเดือนเลือดจะสงบนิ่ง สวนตอนกลางเดือนและหลังจากนั้น เลือดจะปนปวนมากที่สุด
เจ า ของหนั ง สื อ อั ล กอนู น กล า วว า “การกรอกเลื อ ดถู ก ห า มใช ใ นช ว งแรกๆ ของเดื อ น เพราะช ว งนั้ น
สวนประกอบในรางกายยังไมถูกกระตุนยังเงียบสงบอยู และในชวงปลายเดือนสวนประกอบนั้นก็พรองไปมาก จึงไม
เหมาะกับการกรอกเลือดเชนกัน แตในชวงกลางเดือนเปนชวงที่สารประกอบเหลานั้นเริ่มสุกและปนปวนจนถึงที่สุด ซึ่ง
ไดอิทธิพลจากแสงของดวงจันทรที่สวางขึ้นนั่นเอง” มีรายงานจากทานนบี ซล.ทานไดกลาววา “สิ่งที่ดีในการรักษาของ
พวกทานก็คือ การกรอกเลือดและการเจาะเอาเลือดออก” (ระดับออน ติรมิซีย, 2054) และในหะดีษที่วา “ยาที่ดีคือการ
กรอกเลือดและการเจาะเอาเลือดออก” ซอเฮียะหบุคอรี, 5696) คําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “สิ่งที่ดีที่ทานควรใชรักษา
คือการกรอกเลือด” นั้นมุงหมายไปถึงชาวหิญาซและเมืองที่รอนทั้งหลาย เนื่องจากเลือดของพวกเขาละเอียดออนและ
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ไหลเวียนอยูใกลพื้นผิวหนังเพื่อรับความรอน รูขุมขนของผิวหนังของพวกเขาก็กวางและความแข็งแกรงของพวกเขาก็
นอยลงในชวงหนารอน การเจาะเลือดดวยเข็มจึงเปนสิ่งอันตราย
แตการกรอกเลือดนั้นมีจุดมุงหมายแตกตางกันออกไป เปนการทําใหของเสียหรือสารพิษออกจากรางกายไป
โดยเฉพาะสวนของรางกายที่ไมสามารถใชการเจาะเลือดได และการเจาะเลือดนั้นในแตละที่ก็จะมีคุณประโยชน
แตกตางกันไป เชนการเจาะเสนเลือดดําเบซิลิก ตรงขอแขน มีประโยชนในการตอตานความรอนของตับและมามและ
กอนเนื้องอกที่เกิดจากอวัยวะทั้งสอง นอกจากนี้ยังมีประโยชนในกอนเนื้องอกที่ปอด เสนเลือดแดงโปง โรคเจ็บหนาอก
หรือโรคที่เกี่ยวกับเลือดของเสนเลือดดําที่สวนลางระหวางเขากับสะโพก ยิ่งกวานั้นการเจาะบริเวณเสนเลือดดํามีเดียน
ยังชวยลดการบวมในสวนตางๆ ของรางกายได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการบวมนั้นเกิดจากเลือดเปนตนเหตุและเกิดจาก
สารพิษที่อยูในเลือด การเจาะเลือดที่แขนจะชวยบรรเทาโรคที่บริเวณศีรษะและลําคอ ซึ่งเกิดจากมีเลือดมากเกินหรือ
เกิดจากมีสารพิษในเลือด การเจาะเสนเลือดที่ตนคอชวยรักษาโรคเจ็บมาม โรคหอบหืด โรคที่ในทรวงอกและโรคปวด
ขมับ การกรอกเลือดที่หลังสวนบน ชวยบรรเทาการเจ็บปวดที่ไหลและคอหอย ยิ่งกวานั้น การกรอกเลือดที่เสนเลือดดํา
ที่คอทั้งสองเสนชวยบรรเทาโรคที่ศีรษะ หนา ฟน หู ตา จมูกและหลอดคอ ถาหากโรคเหลานี้เกิดจากเลือดที่มากเกิน
เลือดเสีย หรือทั้งสองอยางรวมกัน ทานอนัสไดกลาววา ทานนบี ซล.ไดกรอกเลือดที่เสนเลือดดําที่คอสองเสนและที่หลัง
สวนบน (ซอเฮียะหอะหหมัด, 119/3) และในหนังสือซอเฮียะหไดกลาววา “ทานนบี ซล.ไดกรอกเลือดสามครั้ง ครั้งแรก
ที่หลังสวนบนและสองครั้งที่เหลือที่เสนเลือดตนคอทั้งสอง” (อะหมัด) และในหนังสือซอเฮียะหรายงานวาทานนบี ซล.
เคยไดกรอกเลือดในขณะทําเอียะหรอมที่ศีรษะของทานเนื่องจากปวดศีรษะ (ซอเฮียะหบุคอรีย, 5700) และในหนังสือ
สุนัน อิบนิมาญะห จากอลีวา ญิบรีลไดมายังทานนบี ซล.ใหทานกรอกเลือดที่คอและหลังดานบน (ระดับออน อิบนิ
มาญะห, 3482) และในหนังสือสุนันอบีดาวูด เปนหะดีษจากญาบิรวา ทานนบี ซล.ไดกรอกเลือดที่สะโพกเนื่องจากรูสึก
ออนเพลีย (ซอเฮียะหอบูดาวูด, 3863)
การกรอกเลือดที่ทายทอย
แพทยมีความเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับการกรอกเลือดที่ทายทอย อบูนอีม ไดกลาวไวในหนังสือ การแพทยของ
ทานนบีวา ทานนบี ซล.ไดกลาวไวในหะดีษมัรฟวอวา “ทานจงกรอกเลือดตรงทายทอย มันจะทําใหหายโรคหาชนิด
ได” (ระดับออน ซูยุตีย, 5520) และในอีกหะดีษที่วา “ทานจงกรอกเลือดตรงทายทอยเถิด มันทําใหหายไดถึงเจ็ดสิบ
สองโรค” (ซอเฮียะหฏอบรอนีย, 7306)
แพทยบางคนถือวาการกรอกเลือดเปนสิ่งที่ดีและมีประโยชนในโรคตาโปน ที่มีตาถลนยื่นออกมา โรคคิ้วและ
หนังตาตกจากโรคเรื้อนที่หนังตาและโรคอื่นๆ อีกหลายโรค และไดมีรายงานวาทานอะหหมัด อิบนิฮัมบัลตองการกรอก
เลือด และไดกรอกเลือดที่ตนคอโดยกรอกที่ดานขางทั้งสองแตไมกรอกที่ชองวางตรงกลาง
เจาของหนังสืออัลกอนูนไมเห็นดวยกับการกรอกเลือดที่ตนคอและกลาววามันจะทําใหกลายเปนคนหลงลืม
เชน ที่ทานศาสดา ซล.ของเราไดกลาวเอาไว เพราะแทจริงสวนหลังของคอนั้น เปนสวนที่เก็บความจําเอาไว การกรอก
เลือดจะทําใหพลังการจําลดลงและคนอื่นๆ ก็ไดกลาววา หะดีษนั้นไมไดยืนยันชัดเจน และถึงแมจะยืนยันชัดเจนแลวแต
การกรอกเลือดจะทําใหตนคอดานหลังออนแอลงไป ถาหากกระทําโดยไมมีความจําเปน แตถาทําเมื่อมีเลือดคั่งมากก็
เปนสิ่งที่มีประโยชนแนนอน และทานนบี ซล.ไดยืนยันเรื่องนี้โดยทานไดกรอกเลือดที่ตนคอดานหลังหลายครั้ง เพราะมี
ความจําเปนตองทําในแตละครั้งนั้น และยังไดกรอกเลือดที่อื่นๆ นอกเหนือจากตนคออีกตามความจําเปน
การกรอกเลือดใตคาง
การกรอกเลือดใตคางมีประโยชนในการรักษาโรคปวดฟน โรคของใบหนาและลูกกระเดือก ถาทําในจังหวะที่
เหมาะสม ทําใหศีรษะและกรามทั้งสองขางโลงสบาย ยิ่งกวานั้นการกรอกเลือดที่หลังเทาจะชวยทดแทนการเจาะเสน
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เลือดซาฟนัสได ซึ่งเปนเสนเลือดดําใหญที่สนเทา การกรอกเลือดยังชวยรักษาแผลที่นองและขา ทําใหประจําเดือนหยุด
ได รักษาโรคคันที่อัณฑะได
การกรอกเลือดที่หนาอกดานลางมีประโยชนในการรักษาจุดหรือแผลและโรคเรื้อนที่ตนขา และยังมีประโยชน
ในโรคเกาท โรคริดสีดวง โรคเทาชางและโรคคันที่หลัง
เวลาที่ควรกรอกเลือด
ทานติรมิซียไดรายงานในหนังสือญามิอะห จากหะดีษทานอิบนิอับบาส เปนหะดีษมัรฟวอวา “การกรอกเลือด
ที่ดีนั้นตองเปนวันที่สิบเจ็ด สิบเกาหรือยี่สิบเอ็ด” จากทานอนัสไดรายงานวา ทานบี ซล.ไดกรอกเลือดที่เสนเลือดที่คอ
และหลังดานบน โดยทานไดทําในวันที่สิบเจ็ด สิบเกาและยี่สิบเอ็ด
ในหนังสือสุนันอิบนิมาญะห จากทานอนัส เปนหะดีษมัรฟวอ ไดกลาววา “ผูใดตองการที่จะกรอกเลือด ก็ใหทํา
ในวันที่สิบเจ็ด สิบเกาและยี่สิบเอ็ด เพื่อเลือดจะไดไมปนปวนและทําใหเสียชีวิตได”
ในหนังสือสุนันอบีดาวูด จากหะดีษมัรฟวอของอบีหุรอยเราะหไดกลาวไววา “ผูใดกรอกเลือดในวันที่สิบเจ็ด
สิบเกาและยี่สิบเอ็ด จะหายจากโรคทุกชนิด” ซึ่งหมายความถึงทุกโรคที่เกิดจากมีเลือดมากเกินนั่นเอง
และจากหะดีษตางๆ เหลานี้สอดคลองกับความเห็นของแพทยสวนมากที่วันที่จะทําการกรอกเลือดควรทําใน
ครึ่ง หลังของเดือ นและสว นที่สามในสี่ สวนของเดือ น จะดีก วาต นเดื อ นหรือ ปลายเดื อน แตถ าหากทําเพราะมี เหตุ
จําเปนตองทําแลว การทําในชวงไหนก็จะมีประโยชนทั้งสิ้นไมวาตนหรือปลายเดือน
คอลาลไดกลาววา ทานอุศมะห บินอิศอมไดบอกฉันวา ฮัมบัลไดบอกฉันวา “อบูอับดุลเลาะห อะหมัด อิบนิ
ฮัมบัลไดกรอกเลือดในทุกๆ ชวงของเดือนและทุกๆ เวลาที่จําเปนตองทํา”
เจาของหนังสือ “อัลกอนูน” ไดกลาววา “เวลาสําหรับการกรอกเลือดคือเวลากลางวัน ชั่วโมงที่สองและที่สาม
โดยจะตองเปนเวลาหลังจากอาบน้ําแลว นอกจากคนที่เลือดขนจริงๆ เทานั้นใหอาบน้ําใหเรียบรอย รอหนึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นจึงจะกรอกเลือด”
ไมควรกรอกเลือดในขณะทองอิ่ม อาจจะเนื่องจากจะนําโรคตางๆ มาใหโดยเฉพาะอยางยิ่งถารับประทาน
อาหารหนักยอยยากจํานวนมากๆ มีคํากลาววา “การกรอกเลือดขณะทองวางเปนการรักษา แตการกรอกเลือดขณะ
ทองอิ่มจะทําใหเกิดโรค และการกรอกเลือดในชวงวันที่สิบเจ็ดของเดือนจะทําใหหายจากโรคได”
การเลือกเวลาเพื่อทําการกรอกเลือดนี้เปนการปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีไว
แตถาเปนการรักษาโรคแลวเมื่อใดก็ตามที่มีความจําเปนขึ้นมาก็ควรทําเลย ไมตองรอเวลาอีก และในคําพูดที่วา “เพื่อที่
เลือดจะไดไมปนปวนและทําใหเขาเสียชีวิต” เปนหลักฐานที่ดีในเรื่องนี้ และอิมามอะหมัด ก็ไดเคยกรอกเลือดใน
ชวงเวลาที่จําเปนโดยไมเลือกวาเปนชวงใดของเดือน
การเลือกวันในสัปดาหที่จะทําการกรอกเลือด
อัลคอลาลไดกลาวไวในหนังสือ “ญามิอะห” วาฮัรบน อิบนิอิสมาอีลไดบอกแกเราวา ฉันไดพูดกับอะหมัดวา มี
วันไหนในสัปดาหที่ไมควรทําการกรอกเลือดบาง ทานอิมามอะหมัดตอบวา วันพุธและวันเสาร จากหุเซนอิบนิหิชาม
ทานไดถามอะบาอับดุลลอฮเกี่ยวกับการกรอกเลือด วาวันไหนไมควรทํา ทานอบาอับดุลลอฮก็ไดตอบวา “วันเสาร และ
วันพุธ” และบางคนบอกวาวันศุกร
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ทานคอลาลไดเลาวา จากอบีซัลมะหและอบีสอี้ด อัลมักริบี จากอบีหุรอยเราะห เปนหะดีษมัรฟวอ ไดกลาววา
“ผูใดกรอกเลือดวันพุธหรือวันเสาร และกลายเปนโรคดางขาวหรือโรคเรื้อน เขาก็ไมสามารถจะตําหนิใครไดนอกจาก
ตัวเอง” (ระดับออน อัลฮากิม, 409/4)
ทานคอลาลไดกลาวไวอีกวา ทานมุฮําหมัด อิบนิอบีญะอฟรไดเลาใหฉันฟงวา ทานยะอกูบ บินบัคตาน ไดเลา
ใหฟงวา ทานอะหหมัดไดถูกถามเกี่ยวกับการกรอกเลือด วันเสารและวันพุธ ทานไมชอบสองวันนั้นและไดกลาววา “มี
คนเลาใหฉันฟงเกี่ยวกับเรื่องชายคนหนึ่ง ไดกรอกเลือดในวันพุธและไดกลายเปนโรคเรื้อนไป” ฉันจึงไดถามเขาวา
“คนๆ นั้นเขามักงายกับหะดีษหรือ (ที่หามกรอกเลือดวันพุธ)” ทานอะหหมัดตอบวา “ใช”
ในหนังสือ “อัลอัฟรอด” มีหะดีษของนาเฟยะอไดกลาววา ทานอับดุลลอฮ อิบนิอุมัรไดกลาวกับฉันวา “เลือด
ฉันกําลังปนปวนฉันตองการคนกรอกเลือดที่ไมเด็กเกินไปและไมแกเกินไป” และฉันไดยินทานรอซูลุลลอฮ ซล.ทรง
กลาวไววา “การกรอกเลือดจะทําใหนักทองจําสามารถจําไดดีมากขึ้น และคนฉลาดมีสติปญญามากขึ้น จงกรอกเลือด
ดวยพระนามของอัลลอฮ ซบ. และอยากรอกเลือดในวันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร วันอาทิตยแตจงกรอกเลือดในวัน
จันทร และจะไมเปนโรคเรื้อนนอกจากไปทําในวันพุธ” และดารุนกุตนีไดกลาววา ไดเลาจากอัยยูบ จากนาเฟยะอกลาว
วา “จงกรอกเลือดวันจันทรและอังคาร แตอยากรอกเลือดวันพุธ” (ระดับออน อิบนิมาญะห, 3487)
อบูดาวุดไดกลาวไวในหนังสือ “สุนัน” ของเขา จากทานอบูบักเราะหวา เขาไมชอบการกรอกเลือดในวัน
อังคารและพูดวาแทจริงทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดทรงกลาววา “วันอังคารเปนวันของเลือด และในวันนั้นมีเวลาหนึ่งที่
เลือดจะไมหยุด” (ระดับออน อบูดาวูด, 3862)
บทสรุป
จากที่รวบรวมหะดีษทั้งหมดดังที่กลาวมาแลวสามารถกลาวไดวา เปนสิ่งที่ดีที่เราควรรูจักการรักษาโรค และ
การกรอกเลือดเปนสิ่งที่ควรทําถามันมีประโยชนในโรคนั้นๆ และอนุญาตใหกรอกเลือดใหกับคนที่แตงงานกันไมได
แมวาจะตองตัดผมออกบางสวนก็สามารถทําได โดยไมตองจายคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ยิ่งกวานั้นการกรอกเลือดยังเปน
สิ่งอนุญาตของผูถือศีลอดดวย ในหนังสือซอเฮียะหบุคอรีไดกลาวไววา แทจริงทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดกรอกเลือดขณะที่
ยังถือศีลอดอยูแตการกรอกเลือดจะทําใหเสียศีลอดหรือไม? นั่นเปนอีกเรื่องหนึ่ง และคําตอบคือ เสียศีลอด เพราะมีหะ
ดีษหลายบทบอกเอาไวเชนนั้น แตหะดีษ ขางตนดูคลายกับวาจะคานกัน แตความจริงแลวหะดีษนั้น ก็ไมไดบอกวาไม
เสียศีลอด ถาจะกลาววาหะดีษนี้เปนบทยืนยันวาการกรอกเลือดไมเสียศีลอดจริง จะตองเขาหลักเกณฑสี่ขอกอน คือ
หนึ่ง การถือศีลอดของนบีในครั้งนั้นเปนการถือศีลอดภาคบังคับ (ฟรดู) สอง นบีนั้นไมไดอยูในสภาพเดินทาง สาม นบี
นั้นไมไดปวยจนตองการการกรอกเลือด สี่ หะดีษนี้เกิดขึ้นมาหลังจากคําพูดที่วา “คนที่กรอกเลือดและคนที่ไปกรอก
เลือดใหถือวาเสียศีลอด” ถามีครบสี่ขอจริงจึงจะถือวาหะดีษนี้เปนเครื่องยืนยันวาการกรอกเลือดไมเสียศีลอด แตถาไม
เปนดังนั้น ก็ยังถือวาการกรอกเลือดทําใหเสียศีลอดได และการถือศีลอดของทานนบี ซล.นั้นอาจจะเปนการถือศีลอด
สุนัต ซึ่งสามารถละศีลอดได ถามีความจําเปนตองกรอกเลือด หรือเปนการถือศีลอดเดือนรอมฎอนจริงแตทานนบี ซล.
กําลังเดินทางอยู หรือทานอาจจะปวยจนตองกรอกเลือด ซึ่งการปวยเปนสาเหตุใหละศีลอดได หรืออาจจะเปนการ
กระทําที่เกิดกอนหะดีษที่วา “การกรอกเลือดนั้นทําใหผูกรอกและผูถูกรอกเสียศีลอด” ก็ได
ในหะดีษเหลานี้เปนหลักฐานที่แสดงถึงการอนุญาตใหจายเงินคาจางใหกรอกเลือด หรือคาบริการใหแกแพทย
ที่เราเรียกมาได แมแพทยนั้นจะเปนทาสก็ตาม การกรอกเลือดก็เปนเสมือนหัวหอมและกระเทียมที่แมจะไมใชสิ่งที่
บริสุทธิ์แตก็อนุญาตใหใชมันได นอกจากนั้น จากหะดีษยังแสดงวา การเก็บภาษีจากทาสนั้น เปนสิ่งที่อนุญาตใหทําได
และทาสก็สามารถใชเงินของเขาที่เหลือจากที่ถูกเก็บภาษีไดเชนกัน เนื่องจากถาไมอนุญาตใหใชไดก็เทากับเงินทั้งหมด
กลายเปนของนายทาส ซึ่งก็จะไมสามารถเรียกวาภาษีได
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การจี้ดวยไฟ และการเจาะเสนเลือดดํา
จากหนังสือซอเฮียะห จากทานญาบิร อิบนิอับดุลลอฮกลาววา ทานนบี ซล.ไดสงแพทยไปหาทานกะอบ และ
แพทยไดทําการเจาะเสนเลือดดําและจี้ดวยไฟให (ซอเฮียะหมุสลิม, 73/2207)
ทานสะอัด บินมุอาซ ไดรับบาดเจ็บที่เสนเลือดดําที่แขน ทานนบี ซล.จึงไดจี้ดวยไฟที่เสนเลือดนั้น และจี้อีกครัง้
เมื่อมันบวมขึ้น (ซอเฮียะหมุสลิม, 75/2208)
ในรายงานอื่นไดกลาววา “ทานนบี ซล.ไดจี้ทานซะอด บินมุอาซที่เสนเลือดดําที่แขนของเขา โดยใชปลายของ
ลูกธนู หลังจากนั้นทานซะอดหรือเพื่อนของเขาก็ไดจี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง”
รายงานหนึ่งไดกลาววา “มีชายคนหนึ่งจากชาวอันศอรไดรับบาดเจ็บที่เสนเลือดดําที่แขนของเขา และทานนบี
ซล.ไดสั่งใหเขาจี้เสนเลือดนั้นดวยไฟ”
อบูอุไบด ไดรายงานวา “ไดมีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี ซล. และสภาพโรคของเขาตองจี้ดวยไฟ ทานนบี ซล.
ไดสั่งใหเขาจี้ดวยไฟ โดยใชกอนหินรอนสองกอนนาบที่แผลนั้นเพื่อใหแผลปด” (ซอเฮียะห อับดุลรอซาก, 19517)
ทานญาบิรไดรายงานเชนกันวา “ครั้งหนึ่งทานนบี ซล.ไดจี้ใหเขาที่เสนเลือดดําที่แขน”
ในหนังสือ ซอเฮียะหบุคอรี จากหะดีษของทานอนัส ไดกลาววา ครั้งหนึ่งเขาถูกจี้ดวยไฟเพื่อรักษาโรคปอด
อักเสบ (เจ็บหนาอก) ขณะที่ทานนบี ซล.ยังมีชีวิตอยู (ซอเฮียะหบุคอรี, 5721)
ในหะดีษติรมิซีย จากทานอนัสวา “ทานนบี ซล.ไดจี้ใหทานอัสอัด บินซุรอเราะหเพื่อรักษาโรคอักเสบที่นิ้ว”
(ระดับดี ติรมิซีย, 2050)
ในหะดีษที่กลาวไวแตแรกที่วา “และฉันไมชอบการจี้ดวยไฟ” และหะดีษที่วา “และฉันขอใหประชาชาติของ
ฉันหางไกลจากการจี้ดวยไฟ” ในหนังสือ “ญาเมียะออัลติรมิซีย” และคนอื่นๆ จากทานอัมรอน อิบนิหุซอยวา ทานนบี
ซล.ไดหามไมใหจี้ดวยไฟโดยกลาววา “และเราจะถูกทดสอบ (ดวยโรคตางๆ ) และเราก็จะไปใชการจี้ดวยไฟ แตเราจะ
ไมประสบความสําเร็จหรือจะไดประโยชนจากการจี้ดวยไฟนั้น” (ซอเฮียะหติรมิซีย, 2049)
อัลคอตตอบีไดกลาววา ที่ทานนบี ซล.จี้ดวยไฟใหทานซะอดนั้นเพื่อตองการใหเลือดหยุดไหลมิฉะนั้นอาจจะ
เสียเลือดมากถึงตายได ดังนั้นการจี้จึงควรใชในกรณีจําเปนถึงแกชีวิตเชนนี้ เชนเดียวกับที่เวลาตัดมือหรือตัดเทา
เชนกัน สวนการหามการจี้ดวยไฟนั้น ในกรณีที่ทําเพื่อรักษาโรคใหหายในสมัยนั้นเชื่อมั่นกันวา ถาหากไมจี้ดวยไฟแลว
จะตองตายดังนั้นทานนบี ซล.จึงหามการจี้ดวยไฟเนื่องจากความคิดเหลานี้
บางคนพูดวา “แทจริงเปนการหามเฉพาะอัมรอน บินหุซอยเทานั้น เพราะเขามีแผลในบริเวณที่อันตราย”
ทานนบี ซล.จึงหามเพื่อไมใหเขาใชการจี้ดวยไฟ นั่นแสดงวาการจี้ดวยไฟจะถูกหามใชในกรณีที่จะกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิตเทานั้น และอัลลอฮ ซบ.ทรงรูดียิ่ง
ทานอิบนิกุตัยบะหไดกลาววา การจี้ดวยไฟมีสองแบบ แบบแรก เปนคนสุขภาพดีที่ใชการจี้เพื่อไมใหมีโรค ซึ่ง
แบบนี้เปนสิ่งที่มีคําพูดบอกไววา “คนที่ใชไฟจี้คือคนที่ไมยอมมอบหมายตออัลลอฮ ซบ.” เพราะเขาพยายามที่จะ
ผลักดันการกําหนดของอัลลอฮ ซบ.ออกไปจากตัวเอง แบบที่สอง การจี้ดวยไฟในคนที่เปนแผล คนที่ถูกตัดมือตัดเทา
และในกรณีนี้เปนการรักษาที่ไดผลดีและทําได สวนการจี้ดวยไฟเพื่อรักษาโรคที่อาจจะหายหรือไมหายก็ไดนั้น การจี้ใน
กรณีนี้ถือเปนสิ่งที่ไมควรทํา
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ไดมีการยืนยันเอาไวในหนังสือซอเฮียะหในหะดีษที่คนเจ็ดหมื่นคนที่เขาสวรรคโดยไมตองดูบัญชี “คนพวกนั้น
คือผูที่ไมใชเวทยมนตคาถา ไมจี้ดวยไฟ ไมเชื่อเรื่องไสยศาสตร แตเขามอบหมายตอพระเจาของเขาเพียงองคเดียว”
(ซอเฮียะหบุคอรี, 5752)
หะดีษเกี่ยวกับการจี้ดวยไฟนี้รวบรวมแลวจะไดแนวคิดสี่อยางคือ หนึ่ง ใหทํา สอง ไมสนับสนุนใหทํา สาม ยก
ยองผูที่ไมทํามัน สี่ ไมใหทํามัน แตก็ไมมีขอขัดแยงกันในระหวางหะดีษเหลานี้เพราะมันแสดงวาการจี้ดวยไฟนั้นเปนสิ่ง
ที่อนุญาตใหทําได แตไมใหชื่นชอบหรือสนับสนุนและการสรรเสริญผูที่ละทิ้งมันแสดงใหเห็นวาการไมทํานั้นเปนสิ่งที่
ดีกวา สวนการหามมันนั้นหมายถึงใหเปนทางเลือกไดแตไมควรทํา หรือหมายถึงการหามผูที่ทํามันเพื่อปองกันไมให
เปนโรคในอนาคตและอัลลอฮ ซบ.ทรงรูยิ่ง
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การรักษาโรคลมชัก
ในหนังสือซอเฮียะหทั้งสองไดเลาวา จากทานอะตอฮ บินอะบีรอบาหไดกลาววา อิบนิอับบาสไดกลาววา “ให
ฉันบอกไหมถึงสตรีคนหนึ่งซึ่งอยูทามกลางชาวสวรรค” ฉันไดตอบวา “จงบอกมาซิ” ทานก็กลาววา “หลอนคือผูหญิง
ผิวดําไดมาหาทานนบี ซล.และไดกลาววา ฉันไดปวยเปนโรคลมชักและเสื้อผาฉันเปดออก โปรดขออัลลอฮ ซบ.ใหฉัน
ดวย ทานนบี ซล.จึงบอกวา “ถาหากทานตองการ ทานก็ควรอดทนและทานจะไดสวรรคเปนการตอบแทน หรือถาหาก
ทานตองการหาย ทานก็ขออัลลอฮ ซบ.ใหหายทานก็จะหาย” หญิงนั้นจึงไดกลาววา ฉันจะอดทน แตวาฉันไมตองการ
ใหเสื้อผาฉันเปดออก จงขอดุอาอใหฉันดวยเถิดไมใหเสื้อผานั้นเปดออก ทานนบี ซล.จึงขอใหแกนางตามนั้น”
(ซอเฮียะหบุคอรี, 5652)
โรคลมชักนั้นแบงเปนสองชนิด ชนิดแรก เกิดจากวิญญาณชั้นต่ําที่เขาสิง ชนิดที่สอง เกิดจากสวนผสมที่เปน
พิษอยูในรางกาย และชนิดที่สองเปนโรคที่ทางการแพทยไดพูดถึงและใหการรักษา
โรคลมชักจากวิญญาณเขาสิง
โรคลมชักจากวิญญาณเขาสิงเปนสิ่งที่แพทยยอมรับเชนกัน แตการรักษานั้นดวยการใหพบกับวิญญาณที่ดีและ
สูงสง ซึ่ งจะขับ ไลวิญญาณที่ชั่วร ายใหออกไปได ทําใหมั นไมสามารถทําอันตรายตอผูปวยไดอีก ฮิปโปเครติสได
กลาวถึงโรคลมชักชนิดนี้ในหนังสือของเขาดวย โดยกลาวถึงการรักษาบางอยางวา “การรักษานี้จะใหประโยชนกับโรค
ลมชักที่เกิดจากสวนผสมที่เปนพิษซึ่งรวมตัวกันในรางกาย แตไมมีประโยชนในโรคลมชักที่เกิดจากวิญญาณแตอยาง
ใด”
มีแพทยบางคนที่ไมมีความรูพอไดปฏิเสธโรคลมชักจากวิญญาณเขาสิงและถือวาไมมีจริง และไมมีผลใดๆ ตอ
รางกายมนุษย ซึ่งเปนเพราะเขาไมรูนั่นเองทั้งๆ ที่เขาไมมีหลักฐานมายืนยันวาสิ่งที่เขาไดปฏิเสธนั้นไมมีจริง แตแทที่
จริงแลวจากความจริงที่เห็นๆ กันอยูและประสบการณไดบอกใหเราทราบวา โรคลมชักชนิดนี้มีอยูจริงๆ ซึ่งนั่นเปนเหตุ
วาทําไมทางการแพทยจึงอธิบายสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคลมชักวา เปนธรรมชาติหรือเกิดจากโรคทางรางกายเทานั้น ซึ่ง
แนนอนนั่นเปนสวนใหญของมันแตก็ไมใชทั้งหมด
แพทยในสมัยกอนๆ ไดเรียกโรคลมชักวา “โรคของพระเจา” และไดอธิบายวามันเกิดจาก วิญญาณชั่วราย แต
กาเลนและแพทยอื่นๆ ไดอธิบายคํานี้ผิดไปโดยบอกวา “แพทยเหลานั้นบอกวา เปนโรคของพระเจาเพราะมันเกิดขึ้นที่
ศีรษะ ซึ่งเปนสวนที่มีอวัยวะเกี่ยวกับความคิดและวิญญาณอยูในนั้น นั่นคือสมอง” ที่พวกเขาอธิบายเชนนั้นเนื่องจาก
ความไมรูของเขาเองเกี่ยวกับวิญญาณและกฎเกณฑของมันหรือผลของมัน ดังนั้นเขาจึงรูจักแตโรคลมชักที่เกิดจาก
สารพิษเพียงอยางเดียวและถาผูใดที่มีสติปญญาอยูบางแลวก็จะรูวาสิ่งที่พวกเขาคิดนั้นผิดทีเดียว
การรักษาโรคลมชักชนิดนี้ (ที่เกิดจากวิญญาณชั่วราย) มีสองสวน สวนแรก เกี่ยวกับผูที่เปนลมชัก สวนที่สอง
เกี่ยวกับผูที่รักษา สวนของผูที่เปนลมชักนั้นก็คือ ตองทําใจใหเขมแข็งและมีความจริงใจที่จะหันไปหาผูที่สรางวิญญาณ
เหลานี้ขึ้นมา และขออภัยโทษจากพระองคดวยหัวใจและลิ้น และนี่เปนสวนหนึ่งจากสงครามการตอสูกับวิญญาณที่ชั่ว
รายนั้น การจะเอาชนะวิญญาณที่ชั่วรายไดตองอาศัยอาวุธที่เหมาะสมและมีแขนที่แข็งแรง ถาหากขาดอยางหนึ่งอยาง
ใดไปการตอสูยอมไมประสบผลตามที่มุงหวังไว ดังนั้นถาขาดทั้งสองสิ่งยิ่งไมสามารถจะสูโรครายไดเลย ดังนั้นหัวใจที่
ขาดความเชื่อมั่นในอัลลอฮ ซบ.องคเดียว ขาดการมอบหมายตออัลลอฮ ซบ. ขาดความเกรงกลัวตออัลลอฮ ซบ. ขาด
การมุงสูอัลลอฮ ซบ. ก็เทากับเขาไมมีอาวุธอะไรเลยที่จะไปสูกับวิญญาณรายได
สวนที่สอง เกี่ยวของกับผูรักษา จะตองมีสองสิ่งเชนเดียวกับผูเปนโรคเหมือนกัน ถาเขามีสองสิ่งนี้อยูเต็มเปยม
แลว เพียงแคการกลาววา “จงออกไป” หรือ “ดวยพระนามของอัลลอฮ ซบ.” หรือกลาววา “ไมมีพลังอํานาจใดๆ
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นอกจากอัลลอฮ ซบ.เพียงองคเดียว” ทานนบี ซล.ไดเคยกลาววา “จงออกไปเถิดเจาศัตรูของอัลลอฮ ซบ. ฉันเปน
ศาสดาของอัลลอฮ ซบ.” (ซอเฮียะหอะหหมัด, 171/172/4)
ครั้งหนึ่งขาพเจาเคยเห็นเชคของเราไดสงคนๆ หนึ่งไปพูดกับวิญญาณชั่วรายที่เขาสิงคนๆ หนึ่งอยูและไดพูด
วา ทานเชคไดใหบอกแกทานวา “จงออกไปเสีย นี่ไมใชสิ่งที่ทานจะทําได” หลังจากนั้นคนที่เปนลมชักอยูก็ฟนขึ้นได
บางครั้งเชคก็ไดไปพูดกับวิญญาณนั้นดวยตัวเอง บางครั้งก็ใชการตีบางเพื่อขับไลปศาจรายไป ผูปวยก็จะหายและไม
รูสึกเจ็บปวด (จากการถูกตี) เลย ขาพเจาและเพื่อนๆ ไดเห็นเปนพยานกันหลายคนหลายๆ ครั้ง มีหลายครั้งที่ทานเชค
ไดอานที่หูของคนปวยดวยอายะหที่วา
ﻮ ﹶﻥﺟﻌ ﺮ ﺗ ﻨﺎ ﹶﻻﻴﻢ ِﺇﹶﻟ ﻧﻜﹸﻭﹶﺃ ﺒﺜﹰﺎﻋ ﻢ ﺎ ﹸﻛﺧﹶﻠ ﹾﻘﻨ ﺎﻧﻤﻢ ﹶﺃ ﺒﺘﺴ
ِﺤ
 ﹶﺃﹶﻓ
ความวา “อยาคิดวาเราไดสรางพวกเจามาเพียงเพื่อเลนสนุก และอยาคิดวาพวกเจาจะไมตองกลับไปหาเรา”
(อัลมุอมินูน, 115)
ทานเชคไดเลาใหขาพเจาฟงวา ครั้งหนึ่งทานไดอานอายะหนี้ในหูของผูปวยรายหนึ่ง และวิญญาณที่สิงอยูใน
ผูปวยนั้นไดตอบกลับมาวา “ใชแลว” โดยสงเสียงดังจนกลบเสียงกุรอาน ทานเชคไดเลาตอวา ฉันจึงเอาไมเรียวออกมา
ฟาดไปที่คนๆ นั้นที่คอจนกระทั่งมือของฉันเมื่อยลาและคนปวยก็เกือบตายจากการถูกตี ขณะที่ฟาดนั้นวิญญาณชั่วราย
ซึ่งเปนหญิงไดกลาววา “ฉันรักคนๆ นี้” ฉันตอบวา “เขาไมไดรักทาน” วิญญาณพูดอีกวา “ฉันตองการจะไปบําเพ็ญ
ฮัจยกับคนๆ นี”้ ฉันตอบอีกวา “เขาไมไดตองการไปกับทาน” วิญญาณพูดอีกวา “ฉันจะออกจากรางชายคนนี้เพื่อเห็น
แกทาน” ฉันตอบอีกวา “อยาเลย แตจงออกเพราะทานเชื่อฟงอัลลอฮ ซบ.และรอซูลของพระองคดีกวา” วิญญาณพูด
อีกวา “อยางนั้นฉันออกละนะ” แลวคนปวยก็ฟนขึ้น มองไปรอบๆ และกลาววา “ใครพาฉันมาหาเชคที่นี่” คนที่ดูอยูจึง
ถามวา “ทานถูกตีเจ็บมากไหม” คนปวยตอบวา “เชคจะมาตีฉันทําไมในเมื่อฉันไมไดทําอะไรผิด” และเขาไมไดรูสึกตัว
เลยวาเขาถูกตีอยางหนักเพียงไร บางครั้งเชคก็ใชอายะหกุรซียและมักจะสั่งใหผูที่ถูกวิญญาณเขาสิงหรือคนที่หายจาก
การถูกเขาสิงแลว ใหอานอายะหนี้บอยๆ รวมกับกุรอานสองซูเราะหสุดทาย
สรุ ป แล ว นี่ คื อ โรคลมชั ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ม มี ใ ครจะกล า ปฏิ เ สธนอกจากผู ที่ ไ ม รู ห รื อ ผู มี ค วามรู น อ ยนั่ น เอง มี
ขอสังเกตวาสวนใหญของผูที่ถูกวิญญาณรายเขาสิงมักเปนผูที่มีศรัทธาออนแออยูแลว ใจและลิ้นของพวกเขามักจะ
ลืมอัลลอฮ ซบ.เขาจึงไมสามารถกําจัดวิญญาณเหลานั้นดวยตัวเองได และไมสามาถใชสูตรใดๆ ตามแบบอยางของ
ทานนบี ซล.ไดเลย และวิญญาณมักจะรูวาคนออนแอเชนนี้อยูที่ไหนและหาพบเสมอ ถาหากความจริงถูกเปดเผยขึ้นมา
เราก็จะไดพบวา มนุษยสวนมากมักจะถูกวิญญาณชั่วรายเขามามีอิทธิพลในจิตใจ ใหนึกไปในทางชั่วรายอยูเสมอ คน
ทั่วไปมักไมสามารถจะหนีจากการควบคุมของมันไดและบางครั้งถึงกับตอตานการหนีนั้นดวย คนสวนมากที่เปนโรค
ลมชักมักเปนชนิดนี้ โดยที่คนปวยจะปลุกไมตื่นนอกจากสิ่งปกปดที่ปดกั้นจนตาเขามืดบอดถูกเปดออก เขาจะไมมีวันรู
ไดเลยวาเขากําลังถูกครอบงําโดยวิญญาณชั่วรายไดอยางงายดาย และการรักษาโรคลมชักดังกลาวก็ดวยการให
สติปญญาที่ดีไดเชื่อมตอกับความศรัทธาในสิ่งที่ทานศาสนทูตนํามาอยางแทจริง ใหสวรรคและนรกอยูในจิตใจและ
ความคิดเขาอยูตลอดเวลา เขาก็จะรูถึงสภาพของคนในโลกดุนยานี้ที่จะตองไดรับการทดสอบจากพระเจาและภัยตางๆ
อยูเสมอๆ เสมือนกับอยูใตฟาก็ยอมตองโดนฝนอยางแนนอน ซึ่งตอนนั้นคือตอนที่เขาปวยเปนโรคลมชักอยูนั่นเอง แม
การเปน โรคลมชักจะรุ นแรง หายารั กษาไดย าก แต เมื่อมัน เกิดกับ บุคคลทั่ วๆ ไปและบอ ยๆ แลว ในที่สุ ดมันก็จ ะ
กลายเปนสิ่งธรรมดาไป ไมนากลัวและไมทําอันตรายมากอยางที่คิด เมื่ออัลลอฮ ซบ.ทรงประสงคใหเขาไดหายจากโรค
ลมชักเขาก็สามารถจะหายได และเมื่อเขาสังเกตดูผูคนในโลกรอบๆ ตัวเขา เขาก็จะพบวาแทบทุกคนเปนโรคลมชักใน
ระดับตางๆ กัน บางคนถึงขั้นเปนบาไป บางคนก็มีเวลาที่จะรูสึกตัวบางเปนบางครั้งแลวก็กลับไปเปนอยางเดิมอีก บาง
คนรูสึกตัวดีครึ่งหนึ่งและเปนบาอีกครึ่งหนึ่งของเวลา เมื่อดีๆ เขาก็สามารถทํางานเหมือนคนปกติ แตเมื่อโรคลมชักจับ
ก็จะไมรูสึกตัวอีก
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โรคลมชักที่เกิดจากมีสวนผสมที่เปนพิษอยูในรางกาย
โรคลมชักที่เกิดจากสวนผสมที่เปนพิษก็คือ โรคที่ทําใหเกิดการออนเปลี้ยหรือการแข็งเกร็งของอวัยวะบางสวน
ทําใหขยับไมไดทํางานไมไดแตไมทั้งหมด สาเหตุของมันเกิดจากสวนผสมที่ขนและเหนียวหนืด ที่ทําใหเกิดการอุดตัน
ของช อ งว า งในสมองแต ไ ม อุ ด ตั น ทั้ ง หมด ทํ า ให ส มองส ว นความรู สึ ก และการเคลื่ อ นไหวหยุ ด ทํ า งานไปบางส ว น
เชนเดียวกัน สาเหตุอื่นเชนเกิดจากลมที่รวมตัวกันมากไปปดทางเดินของลมหรือวิญญาณ หรือมีไอน้ํารวมตัวกันใน
บางสวนของรางกายและขึ้นไปยังสมอง ทําใหเกิดโรคขึ้นเฉียบพลัน สมองเกิดการเกร็งเพราะตองตอสูกับสารพิษที่
รวมตัวกันนั้นทําใหเกิดการกระตุกเกร็งของกลามเนื้อในรางกายหลายๆ สวน คนๆ นั้นจะยืนอยูไมไดตองลมลงและมี
น้ําลายฟูมปาก
โรคนี้ถือเปนโรคที่หนักมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากมันกอใหเกิดความเจ็บปวดอยางสาหัสในขณะที่มีการชัก
กระตุกนั่นเองและยังเปนโรคเรื้อรังดวย เมื่อพิจารณาถึงการที่มันเปนบอยๆ เปนเวลาหลายๆ ป โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
หากโรคนี้เกิดขึ้นในคนอายุมากกวายี่สิบหาปขึ้นไปแลว และเปนลมชักติดตอกันหลายครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากมีความ
บกพรองในเนื้อสมองของเขานั่นเอง ฮิปโปรเครติสไดกลาววา “โรคลมชักชนิดนี้จะอยูกับเขาไปจนวันตาย” เมื่อไดรู
ดังนี้แลวเราจะเห็นไดวาผูหญิงในหะดีษนี้ซึ่งเกิดลมชักและเสื้อผาเปดออก นาจะเปนลมชักชนิดที่เกิดจากสวนผสมที่
เปนพิษนี่เอง ซึ่งนาจะเปนไปตลอดชีวิต รักษาไมหาย ทานนบี ซล.จึงไดสัญญากับหลอนวา หลอนจะไดสวรรคเปนสิ่ง
ตอบแทน ความอดทนตอโรคภัยของหลอน และขอดุอาอตออัลลอฮ ซบ.เพียงใหเสื้อผาของเธอไมเปดออกเวลาเกิด
ลมชักเทานั้น และใหเธอเปนคนเลือกเอาระหวางการอดทนตอโรคและไดสวรรคเปนเครื่องตอบแทนกับการขอดุอาอให
หายจากโรคซึ่งไมไดรับประกันวาจะหายแนนอน ในที่สุดเธอก็ไดเลือกเอาสวรรคและการอดทนแทน
นี่ยังเปนหลักฐานในการที่จะไมรักษาไมใหยาไดในบางกรณีของบางโรค และใหใชการรักษาทางดานจิตใจและ
การมุงเขาหาอัลลอฮ ซบ.แทน เมื่อการรักษาทางแพทยไมสามารถจะเยียวยาได และสุดทายผลของการรักษาทางดาน
จิตใจและมุงเขาหาอัลลอฮ ซบ.นี่เองจะมีผลที่ดีตอรางกายของคนปวยมากเสียกวายาที่แพทยธรรมดาใชรักษาอยู และ
เราไดทดสอบในเรื่องนี้หลายๆ ครั้งดวยตัวของเราเอง และแพทยที่มีสติปญญาหลายๆ ทานก็ไดยอมรับถึงผลการรักษา
ทางดานจิตใจนี้ วามีผลมากมายตอโรคและสามารถทําใหโรคหลายๆ โรคหายไดอยางนาอัศจรรยยิ่ง และวงการแพทย
ไดรับผลเสียหลายครั้งจากความดื้อรั้นและโงเขลาของแพทยบางกลุม
เห็นไดชัดวาโรคลมชักในหญิงคนนี้นาจะเกิดจากสารพิษสะสมในรางกาย แตก็เปนไปไดที่อาจจะเกิดจาก
วิญญาณเชนกัน โดยที่ทานศาสดา ซล.ไดทรงใหหญิงนั้นเลือกระหวางการขอดุอาอใหหายกับการอดทนและไดสวรรค
เปนเครื่องตอบแทน และในที่สุดหญิงนั้นก็เลือกเอาการอดทนและขอใหขอดุอาอเพียงไมใหเสื้อผาเปดออกเทานั้น
และอัลลอฮ ซบ.ทรงรูยิ่งกวา
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การรักษาโรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกกดทับเสนประสาทสันหลัง
ไดเลามาจากทานอิบนิมาญะหในหนังสือสุนันของเขาวา ทานมุฮําหมัด อิบนิสรีเรนไดเลาจากทานอนัส อิบนิ
มาลิกไดกลาววา ฉันไดยินทานศาสดา ซล.กลาววา “การรักษาโรคเสนประสาทสันหลังอักเสบ (ﺎﺀﻨﺴﻕ ﺍﹾﻟ ) ِﻋﺮใหเอา
ไขมันที่หางแกะอาหรับตัวเมียมาละลายแลวแบงเปนสามสวนและใหดื่มวันละสวน” (ซอเฮียะห อิบนิมาญะห, 3463)
โรคหมอนรองกระดูกกดทับเสนประสาทสันหลังเปนอาการปวดหลังที่บริเวณขอสะโพกดานหลังราวไปที่หนา
ขา บางครั้งลงไปถึงขอเทา ยิ่งทิ้งไวนานยิ่งลงไปดานลางมากขึ้นเรื่อยๆ และทําใหคนนั้นผอมลง หนาขาลีบเล็กลง ใน
หะดีษนี้มีทั้งความหมายทางดานภาษาและทางดานการรักษา ในดานภาษาเปนการอนุญาตใหใชคําวาอิรกุน ﻕِﻋﺮ
(เสนประสาท) กับ นะซา ﺎﺀﻨﺴ( ﺍﹾﻟเสนประสาทสันหลัง) กับโรคนี้ได ในขณะที่มีบางคนไมอนุญาตใหใชและกลาววา คําวา
อิรกุน กับ นะซามีความหมายเดียวกันเปนสิ่งเดียวกัน การเอามาพิงกันจึงเปนสิ่งตองหามและคําตอบสําหรับผูที่พูด
อยางนี้มีสองขอคือ
หนึ่ง คําวาอิรกุนมีความหมายกวางกวานะซา ดังนั้นการพิงจึงเปนสิ่งที่ทําได เพราะเอาสิ่งที่กวางกวาไปพิงกับ
สิ่งที่เจาะจงกวา
สอง คําวานะซาเปน “โรค” ที่เกิดกับเสนประสาทสันหลัง ฉะนั้นคํา “นะซา” จึงตองถูกนํามาตอไวดวยกันเพื่อ
บอกถึงโรคที่เกิดกับเสนประสาทเสนหนึ่งในบริเวณหนึ่ง มีคํากลาววา ที่เรียกวาอิรกุนนะซาเพราะความเจ็บปวดที่ไดรับ
จากโรคนี้รุนแรงมากจนกระทั่งทําใหลืม (อีกความหมายหนึ่งของนะซา) ความเจ็บปวดอื่นๆ ไปเลย ความปวดนี้เริ่มจาก
ขอสะโพกและไปสิ้นสุดที่ขอเทาดานหลังตาตุมไปถึงใตฝาเทา
ในสวนความหมายทางดานการแพทยมีสองขอคือ
หนึ่ง ความหมายทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงที่ใครคนใดหรือเวลาใดหรือในสถานการณอยางใด
สอง เปนการเฉพาะเจาะจงและในที่นี้นาจะเปนการเฉพาะเจาะจง โดยเจาะจงไปที่พวกอาหรับชาวหิญาซหรือ
บริเวณใกลๆ นั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกอาหรับเรรอน (เบดูอิน) ซึ่งการรักษาดวยวิธีนี้ถือเปนวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเขา
เหลานั้นแลว เนื่องจากโรคนี้เกิดจากความแหงและการรวมตัวกันของสารเหนียวขน ดังนั้นการรักษาคือตองทําใหเขา
ไดขับถายสารนั้นออกมาดวยยาระบายนั่นเอง ในหางแกะนั้นมีสองสิ่งพิเศษคือ “สามารถทําใหสารพิษเหลานั้นสุกได
และเปนยาระบาย” ซึ่งทั้งสองอยางเปนสิ่งที่จะรักษาใหโรคหมอนรองกระดูกทับเสนประสาทหายได
สวนการที่กําหนดเปนแกะตัวเมียของเบดูอินนั้นเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษคือ ตัวเล็ก ขับถายของเสียนอย
 ﻴﹶﺍﹾﻟ ﹶﻘ
กวา มีผิวพรรณดีและมีการเลี้ยงดูที่พิเศษกวา คือไดกินพืชสมุนไพรหลายๆ อยาง เชน ไมขม ﻴﺢﺸ
  ﹶﺍﹾﻟกอยซูม ﻮﻡ ﺴ
และอื่นๆ อีกมากมาย แรธาตุและคุณประโยชนของสมุนไพรเหลานี้ก็จะสะสมอยูในเนื้อหนังมังสาของแกะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริเวณหางของมัน และพบวาผลของสมุนไพรดังกลาวจะมีมากในนมมากกวาในเนื้อ แตความพิเศษของหางที่
สามารถทําใหสารพิษสุกและเปนยาระบายนั้นไมมีอยูในนม
ยาตางๆ สําหรับประชาชาติใดหรือชนเผาใดก็ตามมักจะเปนอาหารพื้นเมืองที่เขาคุนเคยกินกันอยูแลว พวก
อินเดียและเบดูอินจะชอบกินอาหารงายๆ ดังนั้นยาของพวกเขาจึงเปนยาเดี่ยวงายๆ ไมซับซอน ในขณะที่พวกกรีกและ
โรมันจะชอบใชตัวยาหลายอยางรวมกัน อยางไรก็ตามมีสิ่งที่เห็นตรงกันอันหนึ่งคือ ควรใชอาหารรักษาโรคไปกอนจะดี
ที่สุด ถาไมหายจึงเริ่มใชยารักษาโดยเริ่มดวยยาเดี่ยวกอน ถาไมดีขึ้นจึงใชยาผสมกันหลายอยางซับซอนขึ้น และดังที่
ไดเคยกลาวไวแลววา โรคของพวกเบดูอินหรือชนพื้นเมืองมักเปนโรคเล็กๆ นอยๆ ดังนั้นยาที่ออนๆ จึงเหมาะสมกับ
เขา และสิ่งนี้มักเกิดจากการขาดอาหารของเขาเปนหลัก แตถาหากเปนโรคที่รุนแรงขึ้นการรักษาก็จะตองซับซอนขึ้น
เชนกัน และอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูยิ่งกวา
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58 – การแพทยตามแนวทางทานศาสดามุฮัมมัด ซล.

แนวทางการรักษาโรคทองผูก
จากหนังสือญามิอะหของติรมิซียและหนังสือสุนันอิบนิมาญะห จากหะดีษของอัสมาอ บินติอะซีมไดเลาวา
ทานศาสนทูต ซล.ไดถามวา “ทานทําอยางไรเวลาทองผูก” ทานอัสมาอตอบวา โดยใช “ชุบรอม” ทานรอซูล ซล.ก็ได
ตอบวา “มันจะรอนเกินไปและถายมากไป” ทานอัสมาอจึงบอกอีกวา ฉันยังใช เซนนา (กลุมเดียวกับชุมเห็ดเทศ) ดวย
ทานนบี ซล.ไดบอกวา “ถาจะมีอะไรที่สามารถจะปองกันไมใหตายได มันก็คือเซนนานี่เอง” (ซอเฮียะห ติรมิซีย, 2081)
ในหนังสือสุนันอิบนิมาญะห จากทานอิบรอฮีม บินอะบีอับละหไดกลาววา ฉันไดยินที่อับดุลเลาะห อิบนิอุมมุ
หะรอมที่เคยละหมาดกับทานรอซูล ซล.ในชวงที่มีสองกิบละหไดกลาววา ฉันไดยินทานรอซูล ซล.ไดกลาววา “พวก
ทานจงใชเซนนาและซานูต (เทียนขาวเปลือก) เถิด เพราะทั้งสองอยางนั้นเปนสิ่งที่รักษาทุกๆ โรคไดนอกจากซาม” มีผู
หนึ่งกลาววา” โอทานรอซูล ซล.อะไรคือซามเลา” ทานรอซูล ซล.ไดกลาววา “มันคือความตาย” (ระดับออน อิบนิ
มาญะห, 3457)
คําพูดของทานนบีซล.ที่วา “ทานใชอะไรในการรักษาโรคทองผูก” หมายความวา ใชอะไรที่ทําใหอุจจาระนุม
จนขับถายออกมาไดนั่นเอง และในหะดีษอีกอันหนึ่งทานศาสดา ซล.ไดถามทานอัสมาอวา ใชอะไรรักษาทองผูกและ
ทานอัสมาอไดตอบวา ใชชุบรอม ซึ่งเปนเปลือกไมชนิดหนึ่งมีธาตุรอนและแหงอยูในระดับสี่ ชุบรอมชนิดที่ดีที่สุดจะเปน
สีแดงออนนุมคลายผิวหนัง
ชุบรอมเปนยาที่แพทยจะไมคอยใชเพราะมันเปนยาถายที่แรงเกินไป ดังเชนที่ทานศาสดา ซล.ไดบอกวา มัน
รอนและแรงไปนั่นเอง สวนเซนนาเปนพืชชนิดหนึ่งในหิญาซ และชนิดที่ดีที่สุดจะอยูในมักกะห มันรอนและแหงในระดับ
ที่หนึ่ง เปนยาถายที่ออนไมทําใหเกิดโรคแทรกซอนแตอยางใด เซนนาชวยขับทั้งน้ําดีเหลืองและน้ําดีดํา ชวยใหหัวใจ
ทํางานดีขึ้นซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีอีกอยางหนึ่งของมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีประโยชนในการรักษารอยแตกตามผิวหนัง
ทําใหกลามเนื้อผอนคลายลง ชวยใหผมดกเปนเงางาม ชวยรักษาโรคเห็บเหา โรคปวดศีรษะ โรคหิด ฝหนอง ผื่นคัน
และโรคชักกระตุก การดื่มน้ําที่ไดจากการปรุงและเคี่ยวจะดีกวาดื่มน้ําของมันที่ไดจากการปนเปนผงในปริมาณสาม
ดิรฮัม (หนึ่งดิรฮัมเทากับ 3.12 กรัม) โดยใสน้ําไปเคี่ยวทั้งหมดหาดิรฮัม ถาหากนําไปปรุงเคี่ยวรวมกับดอกไวโอเลตและ
ลูกองุนแหงชนิดสีแดงที่เอาเม็ดออกแลวจะดียิ่งขึ้น
อัรรอซียไดกลาววา “เซนนาและ ﺝﺘﺮﻫ ﺎ( ﺷตน Funmitory ) เปนยาถายออนๆ ชวยระบายของเสียที่รอนและ
สุกแลวที่อยูในรางกายออกไป มีประโยชนในโรคหิดและโรคคันตางๆ และจํานวนดื่มแตละครั้ง ตั้งแตสี่ถึงเจ็ดดิรฮัม
สวนซานูตนั้น มีความเห็นแตกตางกันไป ทานอัมร อิบนิบักร อัซซักซากีกลาววาความหมายที่หนึ่ง หมายถึง น้ําผึ้ง
ความหมายที่สอง เปนหัวเนยเหลวเขมขน ความหมายที่สาม บอกเปนสมุนไพรอยางหนึ่ง รูปรางคลายๆ ยี่หราแตไมใช
มัน นี่คือความเห็นของอิบนิอัลอรอบี สวนความเห็นที่สี่บอกเปน ยี่หราเปอรเซีย ความเห็นที่หาบอกเปน ﺎﻥﺯﻳ ﺍ ﺍﻟﺮทั้ง
สองความเห็นเปนความเห็นของอบูหะนีฟะห อัดดัยนูรีความเห็นที่หกบอกเปน ชิบบิต (ﺖ ) ِﺷﺒความเห็นที่เจ็ดบอกเปน
อินทผลัม ทั้งสองนี้เปนความเห็นของอบูบักร บินซินนี อัลฮาฟซ ความเห็นที่แปดบอกเปนน้ําผึ้งที่อยูในเนย เปน
ความเห็นของอับดุลลาติฟ อัลบักดาดี
แพทยบางทานกลาววา ความเห็นสุดทายนี้นาจะเปนมากที่สุด มีความถูกตองกวาอันอื่น นั่นคือ เปนสวนผสม
ระหวางเซนนาบดละเอียดกับน้ําผึ้งและเนยเหลว แลวใชการจิบหรือเลียเอาทีละนอยๆ ซึ่งจะทําใหใชไดงายกวาการ
รับประทานเซนนาอยางเดียว และมันก็จะชวยในการถายทอง และพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูกวา
ทานติรมิซียและคนอื่นๆ ไดรายงานจากทานอิบนิอับบาสเปนหะดีษมัรฟวอวา “สิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาคือการ
หยอดจมูก ยาอม การกรอกเลือด และมะชา” และมะชานั้นคือสิ่งที่ชวยขับอุจจาระ ทําใหมันนุมและออกมาไดงาย
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แนวทางการรักษาโรคคัน ตามรางกายและหิดเหา
ในหนังสือซอเฮียะห จากกอตาดะห จากทานอนัส บินมาลิกไดกลาววา “ทานนบี ซล.ไดอนุญาตสําหรับทาน
อั บ ดุ ล เราะห ม าน บิ น เอาฟ และท า นซุ เ บร บิ น อะวาม ให ใ ส เ สื้ อ ผ า ไหมได เ พื่ อ รั ก ษาโรคคั น ที่ เ ขาทั้ ง สองเป น อยู ”
(ซอเฮียะห ติรมิซีย, 2048)
ในรายงานอื่นกลาววา “ทานอับดุลเราะหมาน บินเอาฟและทานซุเบร บินอะวามรองเรียนทานนบี ซล.ใน
สงครามครั้งหนึ่งวาทานมีเหา ทานนบี ซล.จึงไดใหทั้งสองใสผาไหม และฉันไดเห็นเขาทั้งสองใสมัน” (ซอเฮียะหบุคอรี,
2919)
หะดีษนี้มีความสําคัญสองประการ หนึ่ง ดานกฎหมายอิสลาม สอง ดานการแพทย
ในดานกฎหมายอิสลาม เปนที่รูกันทั่วไปแลววาทานนบี ซล.อนุญาตเฉพาะผูหญิงเทานั้นที่จะสวมใสผาไหมได
และหามไมใหผูชายใชนอกจากมีเหตุจําเปนที่จะตองใสมัน เชนหนาวจัดและไมมีเสื้อผาอื่นอีก หรือไมมีอะไรปกปด
รางกายนอกจากผาไหม และในขออนุญาตนี้ยังมีการใสเพื่อรักษาโรคหิดเหา โรคคันและโรคอื่นๆ ดวย
ความเห็นวาอนุญาต ถือวารายงานทั้งสองที่กลาวมาแลวนั้นใชไดตามความเห็นของอิมามอะหหมัด อิมาม
ชาฟอี เนื่องจากการอนุญาตใหสวมใสมันนั้นไมไดเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลทั้งสอง แตเกิดเพราะมีเหตุจําเปนหนึ่งเกิดขึ้น
ดังนั้นเมื่อมีเหตุจําเปนดังกลาวเกิดขึ้นอีกกับผูใดก็อนุญาตใหใชไดเชนกัน
ความเห็นวาหามใช โดยเห็นวามีหลายหะดีษที่หามไวอยางทั่วไปแลวแตหะดีษที่อนุญาตมีเฉพาะตอทาน
อับดุลเราะหมาน บินเอาฟและทานซุเบรเทานั้น แตแมอาจจะใชในคนอื่นได การไมใชก็ยังถือวาดีกวา ดวยเหตุนี้จึงมี
บางรายงานกลาวตอวา “และฉันไมทราบวาขออนุญาตนี้จะไปถึงผูอื่นนอกจากทั้งสองหรือเปลา”
และความเห็นที่ถูกตองคือ เปนการอนุญาตโดยทั่วไป เพราะตามหลักกฎหมายถาหากไมมีขอบงชี้ ใหเห็น
ชัดเจนวาเปนเฉพาะคนๆ นั้น ก็แสดงวาเปนหลักสําหรับคนทั่วไปดวย เชนคําพูดของทานนบี ซล.ที่กลาวกับอบีบุรดะห
เกี่ยวกับเรื่องการเชือดสัตวเปนทาน ดวยเพราะวา “การอนุญาตนี้สําหรับทานโดยเฉพาะและไมใหสําหรับคนอื่น
หลังจากทาน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5545) และคําตรัสของอัลลอฮ ซบ.เกี่ยวกับภรรยาของทานนบี ซล.ที่วา
ﲔ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻭ ِﻥ ﺍﹾﻟﻤﻚ ﻣِﻦ ﺩ
 ﺼ ﹰﺔ ﻟﱠ
 ﺎِﻟﺧ
ความวา “สําหรับทานเทานั้น ไมใชสําหรับผูศรัทธาคนอื่นๆ” (อัลอะหซาบ, 50)
การหามการใสผาไหมนั้นเปนการหามเพื่อปองกันเทานั้นเอง ดังนั้นมันจึงเปนที่อนุญาตของผูหญิง และใน
ผูชายจะอนุญาตเมื่อมีความจําเปนและมีประโยชนเมื่อทํามันเทานั้น และนี่เปนกฎเกณฑในการหามเพื่อปองกัน ซึ่งจะ
อนุญาตเมื่อมีขอบงชี้วาจําเปนตองทําจริง เชนการหามมองหญิงสาวก็เพื่อเปนการปองกัน ดังนั้นจะอนุญาตใหมองได
เมื่อมีความจําเปนตองมอง เชนเดียวกันกับการหามละหมาดในเวลาตะวันกําลังขึ้นและกําลังตก เพื่อปองกันการสับสน
กันหรือเขาใจผิดวาเปนพวกบูชาตะวัน แตก็อนุญาตใหทําไดถามีความจําเปนตองทําในตอนนั้นและเราไดอธิบาย
เกี่ยวกับการสวมใสผาไหมอยางละเอียดไวแลวในหนังสือ “อัตตะหบีร”
ความหมายทางดานการแพทย ไหมนั้นเปนตัวยาอยางหนึ่งที่ทํามาจากสัตวมีประโยชนหลายอยางชวยสมาน
แผลและทําใหหัวใจแข็งแรง ชวยลดโรคหลายๆ อยางที่เกิดกับหัวใจ ชวยตานพิษของน้ําดีสีดําและโรคตางๆ ที่เกิดจาก
มัน ชวยใหตามองเห็นดีขึ้นเมื่อนํามาทาตา ไหมดิบถูกใชในทางการแพทยเพื่อเตรียมยาหลายอยาง มีความรอนและ
แหงอยูในระดับที่หนึ่ง บางทานบอกวามันรอนและชื้น บางทานบอกปานกลาง แตเมื่อถูกนํามาเปนเสื้อผามันจะนุมและ
ใหความรอนแกรางกายแตบางครั้งมันก็ทําใหรางกายเย็นและหนาวสั่นได
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อัรรอซียไดกลาววา “ไหมจะรอนกวาลินิน เย็นกวาผาฝาย และชวยรักษากลามเนื้อ ผาหนาๆ ทุกชนิด จะทํา
ใหรางกายออนแอลงและผิวหนังหยาบกระดาง”
เสื้อผานั้นมีสามจําพวก พวกแรกจะทําใหอบอุนเพิ่มความรอนแกรางกาย พวกตอมาใหความอบอุนแตไมทํา
ใหรางกายรอนขึ้น พวกที่สามไมใหทั้งความอบอุนและความรอน แตไมมีชนิดที่ใหเฉพาะความรอน แตไมใหความ
อบอุน เพราะสิ่งที่ใหความรอนยอมจะตองใหความอบอุนอยูแลว เสื้อผาขนสัตวใหทั้งความอบอุนและความรอน สวนผา
ลินิน ผาไหมและผาฝายใหความอบอุนแตไมใหความรอน ผาลินินใหความเย็นและแหง ผาขนสัตวใหความรอนและแหง
ผาฝายใหความรอนปานกลาง ผาไหมออนนุมกวาผาฝายและใหความรอนนอยกวา
เจาของหนังสือ “อัลมินฮาจ” ไดกลาววา การสวมใสผาไหมจะไมอบอุนเทากับผาฝายแตจะใหความอบอุนปาน
กลาง และเสื้อผาที่เปนมันวาวจะทําใหรางกายรอนนอยกวา และไมคอยชวยในขบวนการแยกสลายของรางกายเทาไร
ดังนั้นมันจึงเหมาะที่จะสวมใสในหนารอนหรือในประเทศที่มีอากาศรอน
ผาไหมก็เปนเชนนี้เหมือนกัน มันไมแหงหรือหนาเทาๆ กับผาอยางอื่น มันจึงมีประโยชนในโรคคัน เพราะโรค
คันนั้นจะเกิดขึ้นจากความรอน ความแหงและความหนาของเสื้อผานั่นเอง ดวยเหตุนี้ทานนบี ซล.จึงไดอนุญาตใหเซด
และอับดุลเราะหมานสวมใสผาไหมไดเพื่อรักษาอาการคัน และเสื้อผาไหมปองกันไมใหเห็บเหาเกิดขึ้นในผาไดเนื่องจาก
สภาพธรรมชาติของผาไหมจะไมเหมาะสมที่เห็บเหาจะเกิดไดนั่นเอง สวนเสื้อผาชนิดที่ไมใหความรอนและความอบอุน
นั้น ทํามาจากเหล็กและตะกั่ว ไมและทราย เปนตน มีคําพูดวา ในเมื่อเสื้อผาที่ทําจากไหมเปนเสื้อผาที่ดีและเหมาะสม
กับรางกายแลว เพราะเหตุใดกฎหมายอิสลามจึงหามไมใหใสมันทั้งๆ ที่กฎหมายควรอนุญาตในสิ่งที่ดีและหามในสิ่งที่
ไมดี คําตอบสําหรับคําถามนี้มีหลายอยางแตกตางกันไป แตสําหรับบรรดาผูปฏิเสธแลวก็คงไมมีความจําเปนที่จะตอง
ตอบคําถามดังกลาว สําหรับผูที่เชื่อมั่นในวิทยปญญาที่แฝงอยูในบทบัญญัติของอิสลามแลว (ซึ่งเปนสวนมากของ
มุสลิม) จะกลาววาอิสลามไมอนุญาตใหผูชายไดใชผาไหมเพื่อใหรูจักอดทน และละทิ้งมันเพื่ออัลลอฮ ซบ.และแนนอน
อัลลอฮ ซบ.จะทรงตอบแทนสิ่งที่ดีกวาใหเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาสามารถใสเสื้อผาอื่นๆ ไดอยูแลว
บางคนตอบวา ผาไหมนั้นถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหเหมาะกับสตรีเชนเดียวกับทอง ดังนั้นไหมจึงถูกหามใชใน
ผูชายเพื่อไมใหเปนการทําตัวคลายสตรี และบางคนกลาววา ผาไหมถูกหามเพราะมันทําใหเกิดความรูสึกหยิ่งยโสและ
ลืมตัว บางคนกลาววา ผาไหมนั้นนุมสําหรับผิวหนังทําใหคลายผูหญิงและลดความแข็งแกรงของชายชาตรีลงไป ดังนั้น
เราจะไมเห็น (หรือเห็นนอยมาก) ชายที่สวมผาไหม โดยที่ไมมีอาการออนไหวตุงติ้งคลายกับสตรี แมวาเขาจะอยู
ทามกลางชายอกสามศอกก็ตาม ผูที่สวมใสผาไหมจึงมีความโนมเอียงที่จะลดความเปนชายลงทั้งรางกายและจิตใจ
ดังนั้นจึงจําเปนตองลดการใชผาไหมลงในผูชาย สวนใครก็ตามที่ไมเชื่อความจริงดังกลาวก็ตองมอบหมายตอพระผูเปน
เจาใหพระองคทรงเปนผูตัดสินเอง
มีรายงานจากนะซาอี จากหะดีษอบีมูซา อัลอัชอะรียจากทานนบี ซล.ไดกลาววา “แทจริงอัลลอฮ ซบ.ทรง
อนุญาตใหประชาชาติของฉันที่เปนหญิงสามารถสวมใสทองและผาไหมได แตไมอนุญาตในผูชาย” และในอีกรายงาน
หนึ่งบอกวา “หามสวมใสผาไหมและทองในผูชาย แตอนุญาตใหผูหญิงสวมใสได” (ซอเฮียะหนะซาอีย, 5163-5180)
ในซอเฮียะหบุคอรีไดรายงานวา ทานนบี ซล.ไดหามการสวมใสผาไหมและนั่งบนมันโดยกลาววา “สําหรับ
พวกเขา (ผูใสผาไหม) นั้นคือโลกนี้ สําหรับพวกทานคือโลกหนา” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5831)
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แนวทางการรักษาโรคเยือ่ หุมปอดอักเสบ
เลาจากทานติรมิซียในหนังสือ “อัลญามิอะห” จากหะดีษของทานเซด บินอัรกอมกลาววา ทานนบี ซล.กลาว
 ﺕ ﺍﹾﻟ
  )ﺫﹶﺍดวยคอสตัสและน้ํามัน” (ระดับดี ติรมิซีย, 2079)
วา “จงรักษาโรคเยื่อหุมปอดอักเสบ (ِﻤﺐ ﺠ
โรคเยื่อหุมปอดอักเสบในดานการแพทยมีสองชนิดคือ ชนิดจริงและชนิดไมจริง
ชนิดจริงคือ กอนบวมรอนที่เกิดขึ้นที่สีขางในเยื่อที่บุซี่โครงดานใน (เยื่อหุมปอด: ผูแปล)
ชนิดไมจริงคือ ความเจ็บปวดแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นที่สีขางจากลมที่กอตัวขึ้นจํานวนมากที่บริเวณเยื่อบุชอง
ทอง ทําใหเกิดอาการเจ็บปวดแบบเดียวกับเยื่อหุมปอดอักเสบชนิดจริง แตอาการปวดในชนิดหลังนี้จะปวดแบบกวางๆ
แตการปวดแบบชนิดจริงจะปวดแบบเข็มแทง
เจาของหนังสือ “อัลกอนูน” ไดกลาววา บางครั้งชายโครงหรือสีขางเยื่อบุชองทอง กลามเนื้อหนาอก ซี่โครง
และบริเวณรอบๆ มันจะมีกอนโตเกิดขึ้นและปวดมากเรียกวาเยื่อหุมปอดอักเสบเชนกัน ความเจ็บปวดที่อวัยวะเหลานี้
อาจจะไมมีกอนก็ได แตอาจเกิดจากลมที่กอตัวขึ้นจํานวนมาก ทําใหคนที่เปนคิดวาเกิดจากกอนแบบแรกทั้งๆ ที่ความ
จริงแลวไมใช เขายังพูดวา ความเจ็บปวดที่สีขางทุกๆ ชนิดถูกเรียกวา “โรคเยื่อหุมปอดอักเสบ” หมด เนื่องจากไปติด
กับอวัยวะที่เจ็บปวดนั่นคือชายโครงนั่นเอง (ﻤﺐ ﺟ เปนภาษาอาหรับ แปลวาชายโครง ﺐ
ِ ﻤ ﺠ
 ﺕ ﺍﹾﻟ
  ﺫﹶﺍแปลวา โรคเยื่อหุม
ปอดอักเสบ) ดวยเหตุนี้ ความเจ็บปวดทุกๆ ชนิดที่เกิดขึ้นที่สีขางหรือชายโครงจึงถูกเรียกวา “ﺐ
ِ ﻤ ﺠ
 ﺕ ﺍﹾﻟ
  ”ﺫﹶﺍหมด โดย
ไมไดสนใจวาสาเหตุจริงๆ เกิดจากเยื่อหุมปอดหรือเปลา ดังนั้นฮิปโปเครติสจึงไดกลาววา ผูเปนโรค ﺐ
ِ ﻤ ﺠ
 ﺕ ﺍﹾﻟ
  ﺫﹶﺍจะได
ประโยชนจากการอาบน้ํา ซึ่งหมายความถึง โรคของเยื่อหุมปอดอักเสบและโรคปอดทั่วๆ ไปที่ทําใหเจ็บปวดอันเกิด
จากสวนผสมที่ไมเหมาะสม เกิดจากการคั่งของสารพิษโดยไมไดมีกอนหรือไขเลย
แพทยบางคนไดกลาววา โรคเยื่อหุมปอดอักเสบในภาษากรีก คือกอนรอนที่ชายโครงและหมายถึงกอนใน
อวัยวะภายในดวยเชนกัน มันถูกเรียกวาเยื่อหุมปอดอักเสบ เมื่อกอนนั้นรอนเทานั้น และโรคเยื่อหุมปอดอักเสบที่
แทจริงจะตองมีอาการแสดงหาอยางคือ ไข ไอ ปวดแบบเข็มแทง หายใจลําบากและปอดบวม และการรักษาที่มีอยูใน
หะดีษนี้ไมใชเพื่อรักษาอาการชนิดนี้ แตเปนการรักษาชนิดที่สองที่เกิดจากลมที่เปนพิษในรางกาย และคอสตัสทะเล
หรือไมหอมอินเดีย ดังที่มีกลาวในหะดีษอื่นสามารถใชรักษาอาการเหลานี้ได เมื่อมันถูกปนเปนผงบดกับน้ํามันรอนและ
ใชเปนยาทาบริเวณที่ปวด หรือถาคนปวยไดจิบมันก็จะทําใหหายจากโรคไดเชนกัน เพราะไมหอมจะแยกสลายสารพิษ
ตางๆ ที่เปนตนเหตุและทําใหอวัยวะภายในแข็งแรงขึ้น เปดทวารที่ปดอยูได
อัลมุซับบิฮีกลาววา ไมหอมมีธาตุรอนและแหง ทําใหทองผูก ทําใหอวัยวะภายในแข็งแรงขึ้น ไลลม เปดทวารที่
ปดอยู จะชวยรักษาโรคเยื่อหุมปอดอักเสบไดและทําใหความชื้นสวนเกินหายไป นอกจากนั้นยังดีตอสมองและยัง
สามารถชวยในโรคเยื่อหุมปอดอักเสบชนิดแทจริงไดดวย ถาหากมันเกิดจากกอนพิษในรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ปวยหนัก และอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูยิ่งกวา
โรคเยื่อหุมปอดอักเสบเปนโรครายแรงโรคหนึ่ง ในหะดีษซอเฮียะห จากอุมมุซัลมะห ไดกลาววา “ทานศาสดา
เริ่มปวยขณะอยูที่บานทานหญิงมัยมุนะหและเมื่อทานคอยยังชั่ว ทานก็ออกไปรวมละหมาดกับประชาชนอื่นๆ และ
ทุกๆ ครั้งที่ทานรูสึกไมสบายก็จะกลาววา “ไปเถิดทานอบูบักร ไปละหมาดกับประชาชน” และทานก็ปวดมากขึ้น
จนกระทั่งสิ้นสติไป บรรดาเหลาภรรยาและลุงของทาน ทานอับบาส ก็ไดมาลอมรอบตัวทาน และอุมมุฟดลุน บินติฮาริษ
และอัสมะห บินติอะมีส พวกเขาไดปรึกษากันที่จะรักษาทานดวยยาในขณะที่ทานสิ้นสติอยู เมื่อทานนบี ซล.ฟนขึ้นมา
ทานไดกลาววา “ใครทําอะไรใหฉันเลา นี่ตองเปนสิ่งที่ผูหญิงคนหนึ่งทําขึ้น ที่มาจากทางนั้น” แลวทานก็ไดชี้ไปที่
เอธิโอเปยดวยมือของทาน ทานอุมมุซัลมะห และอัสมะห ซึ่งเปนผูที่ชวยกันใหยาทาน (ซึ่งครั้งหนึ่งไดไปที่เอธิโอเปย
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มา) ทั้งสองไดกลาววา “โอรอซูลุลลอฮ เรากลัววาทานจะเปนโรคเยื่อหุมปอดอักเสบ” ทานนบี ซล.จึงถามวา “แลวทาน
รักษาเราดวยอะไรเลา” ทั้งสองจึงไดตอบวา “โดยใชไมหอมอินเดีย ตนวัรสและน้ํามันเล็กนอย” ทานนบี ซล.จึงไดตอบ
วา “อัลลอฮ ซบ.ตองไมทรงใหเราเปนโรคนี้หรอก” หลังจากนั้นทานก็กลาววา “ฉันขอสั่งใหทุกคนที่อยูในที่นี้กินยา
แบบเดียวกันใหหมด นอกจากอับบาสลุงของฉัน” (ซอเฮียะห มุซอนนิฟ, 9754)
และในหนังสือซอเฮียะหทั้งสองเลมไดรายงานวา ทานหญิงอาอิชะหไดกลาววา “เราไดใหยาทานรอซูลุลลอฮ
และทานไดทํากิริยาหามเราไมใหใหยา แตพวกเราก็ไดใหไปจนไดและเมื่อทานนบี ซล.ไดฟนขึ้น ทานจึงไดถามวา “เรา
ไมไดหามทานไมใหใหยาเราหรือ พวกทานทั้งหมดจงรับประทานยานั้น นอกจากลุงของเราอับบาส เพราะเขาไมได
รวมมือกับพวกทาน” (ซอเฮียะห บุคอรี, 5712)
หะดีษนี้แสดงวา อนุญาตใหรักษาผูที่บังคับรักษาผูอื่นดวยวิธีเดียวกันกับที่เขาไปรักษาไว ถาหากวาสิ่งที่เขา
ทํายังไมถูกหามจากอัลลอฮ ซบ. และมีหลักฐานมากกวาสิบชิ้นที่ยืนยันถึงเรื่องนี้ และวิธีแบบนี้ก็ไดใชเรื่อยมาในชวง
คอลีฟะหทั้งสี่และอิมามอะหหมัด
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แนวทางการรักษาโรคปวดศีรษะและไมเกรน
อาการปวดศีรษะ
รายงานจากทานอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” วา ครั้งหนึ่งทานนบี ซล.มีอาการปวดศีรษะ ทานก็ไดพัน
ศีรษะของทานดวยตนเทียนและกลาววา “มันมีประโยชน แกอาการปวดศีรษะไดดวยการอนุมัติของอัลลอฮ ซบ.”
(ระดับออน อิบนิมาญะห, 3502)
อาการปวดศีรษะ คือ การปวดที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งของศีรษะ หรือจะทั้งหมดศีรษะก็ได ถาปวดเพียงขางใด
ขางหนึ่ง ของศีรษะก็เ รียกวา ปวดหัวไมเกรน ถาปวดศีรษะทั้ง หมดก็เรี ยกวา ปวดหัวแบบหมวกเหล็ ก เพราะมั น
เหมือนกับหมวกเกราะของทหารเวลาไปรบ ที่จะคลุมทั้งศีรษะ บางครั้งอาจปวดเฉพาะขางหนาหรือขางหลังก็ได
การปวดหัวมีหลายชนิดและมีสาเหตุจากหลายๆ อยาง การปวดหัวแทจริงแลวเกิดจากการที่ศีรษะรอนขึ้นและ
เดือดจากไอสารพิษที่วิ่งอยูภายในและตองการจะหาทางออกแตหาไมพบ จึงทําใหเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นเชนเดียวกับ
อาการปวดเวลามีไข สารทุกๆ อยางที่ชื้นเมื่อเวลารอนขึ้นจะตองการพื้นที่มากขึ้นกวาเดิม เมื่อไอพิษนี้อยูทวมเต็ม
ศีรษะและหาทางออกไมไดก็จะทําใหปวดมากขึ้นและเกิดอาการวิงเวียนหนามืดตาลายได
อาการปวดศีรษะเกิดไดจากสาเหตุหลายประการ
หนึ่งถึงสี่ เกิดจากคุณสมบัติธาตุ ใดธาตุหนึ่งจากสี่ธาตุ (ความรอน เย็น แหง ชื้น) มีมากเกินไปกวาธาตุอื่นๆ ที่
เหลือ
หา แผลในกระเพาะจะทําใหเกิดปวดศีรษะได และกอนในกระเพาะก็เชนเดียวกันเนื่องจากมีเสนประสาทเชื่อม
ถึงกันระหวางศีรษะและกระเพาะอาหาร
หก เกิดจากลมในกระเพาะที่มีมากเกินไปและแผขึ้นไปที่ศีรษะทําใหปวดศีรษะ
เจ็ด เกิดกอนในเสนเลือดที่มาเลี้ยงกระเพาะ ทําใหเกิดปวดศีรษะจากการปวดกระเพาะซึ่งเชื่อมตอถึงกัน
แปด ปวดศีรษะจากการรับประทานอาหารจนแนนทองเกินไป ยอยไดเพียงบางสวนและบางสวนไมถูกยอยทํา
ใหปวดศีรษะและมึนศีรษะได
เกา ปวดศีรษะจากการมีเพศสัมพันธ เนื่องจากรางกายจะออนเพลียทําใหไมสามารถตานทานความรอนจาก
อากาศภายนอกไดทําใหปวดศีรษะ
สิบ ปวดศีรษะจากการอาเจียน เนื่องจากมีความแหงมากเกินและอาจเกิดจากการมีธาตุลมสะสมในกระเพาะ
มากและดันขึ้นเบื้องสูงสูศีรษะทําใหปวดหัว
สิบเอ็ด ปวดศีรษะจากอากาศที่รอนเกินไป
สิบสอง ปวดศีรษะจากอากาศที่หนาวเกินไปหรือเกิดจากไอน้ําที่สะสมอยูในศีรษะและแยกสลายตัวไมได
สิบสาม ปวดศีรษะจากการอดนอน
สิบสี่ ปวดศีรษะจากสิ่งที่มากดบนศีรษะ หรือใชศีรษะทูนของหนักๆ มากไป
สิบหา ปวดศีรษะจากพูดมากเกินไป ทําใหพลังของสมองลดลง
สิบหก ปวดศีรษะจากการเคลื่อนไหวมากเกิน หรือเลนกีฬาหนักเกิน
สิบเจ็ด ปวดศีรษะจากปญหาทางจิตใจ เชน ความเศรา ความวิตกกังวล ความคิดชั่วราย ฯลฯ
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สิบแปด ปวดศีรษะจากการหิวมากทําใหเกิดลมพิษมากเกินในกระเพาะและตีขึ้นเบื้องสูงสูศีรษะ
สิบเกา ปวดศีรษะจากกอนในสมองเองจะรูสึกเหมือนมีคอนมาตอกที่ศีรษะของเขาตลอดเวลา
ยี่สิบ ปวดศีรษะจากไขเนื่องจากมีไฟหรือความรอนกอตัวขึ้นในรางกายและอัลลอฮ ซบ.ทรงรูยิ่งกวา
ปวดศีรษะขางเดียว
สาเหตุของการปวดศีรษะแบบไมเกรนหรือปวดซีกเดียวนั้น เกิดจากสารพิษในเสนเลือดแดงที่เลี้ยงสมอง เมื่อ
ไหลเขาไปสารพิษจะเขาไปยังดานสมองที่ออนแอกวา สารพิษนั้นอาจเปนไอระเหยหรือสารผสมที่รอนหรือเย็นก็ได และ
เครื่องหมายของมันอันหนึ่งคือการเห็นการเตนของเสนเลือดแดงนั้น และเมื่อกดที่เสนเลือดนั้นไมใหมันเตนอาการปวด
หัวก็จะบรรเทาลง
อบูนาอีมไดกลาวไวในหนังสือ “การแพทยของศาสดา” ไววา การปวดศีรษะชนิดนี้เกิดกับทานนบี ซล. ทําให
ทานนบีปวดมากและออกจากบานไมไหวหนึ่งวันถึงสองวัน
จากทานอิบนิ อับบาส กลาววา “ทานนบี ซล.ไดกลาวคุตบะหใหพวกเราฟงในขณะที่ทานรัดศีรษะของทาน
ดวยผา”
ในหนังสือซอเฮียะหไดกลาววา ขณะที่ทานนบีปวยหนักและใกลจะเสียชีวิตนั้น ทานไดกลาววา “โอศีรษะของ
ฉัน” และทานเคยรัดศีรษะของทานดวยผา (ซอเฮียะหบุคอรี 5666)
การรัดศีรษะดวยผา เปนการบรรเทาอาการปวดศีรษะชนิดไมเกรนได และในการปวดศีรษะอื่นๆ ดวยเชนกัน
การรักษาโรคปวดศีรษะ
การรักษาโรคปวดศีรษะมีหลายอยางแตกตางกันไปตามแตสาเหตุของโรค บางครั้งรักษาดวยการใหอาเจียน
บางครั้งโดยการกิน บางครั้งก็โดยการพักผอนอยูเฉยๆ และบางครั้งดวยการพันผาเย็น บางครั้งก็ทําใหรางกายเย็นลง
หรือดวยการทําใหรางกายอุนขึ้น บางครั้งโดยการหลีกใหหางจากเสียงดังหรือการเคลื่อนไหวใดๆ เปนตน
ดังนั้นการรักษาโรคปวดศีรษะ ในหะดีษนี้ดวยตนเทียนหรือเฮนนา เปนเพียงสวนหนึ่งของการรักษาในบาง
ชนิดของการปวดศีรษะเทานั้น ถาหากวาอาการปวดศีรษะเกิดจากความรอนที่ขึ้นสูงและไมมีสารพิษใดตองทําให
อาเจียนออกมา การใชตนเทียนก็จะมีประโยชนเมื่อบดมันใหปนผสมกับน้ําสมและแปะไวที่หนาผาก จะทําใหอาการ
ปวดศีรษะบรรเทาลงได และเมื่อนํามาพันที่ศีรษะไวจะทําใหเสนประสาทสงบขึ้น อาการปวดจึงนอยลง ตนเทียนนี้ไม
เพียงใชรักษาการปวดศีรษะเทานั้น แตยังชวยบรรเทาปวดในสวนอื่นๆ ของรางกายดวยเชนกัน และยังมีประโยชนใน
การรักษากอนอักเสบบวมรอน โดยใชพันรอบกอนนั้นจะทําใหบรรเทาการอักเสบลงได
รายงานจากทานบุคอรีในหนังสือ “ตารีค” และอบูดาวูดในหนังสือ “สุนัน” วา ทานรอซูล ซล.เมื่อมีคนมาหา
ทานดวยเรื่องปวดศีรษะ ทานจะบอกวา “จงกรอกเลือดเถิด” และเมื่อมีคนมาหาทานดวยเรื่องปวดที่เทา ทานจะบอกวา
“จงยอมดวยตนเทียนเถิด”
รายงานจากทานติรมิซีย จากซัลมา อุมมุรอเฟยะอ คนรับใชของทานนบี ซล.กลาววา “เมื่อมีแผลหรือถูก
หนามตําทานนบี ซล.จะประคบดวยตนเทียนเสมอ” (ระดับออน ติรมิซีย 2054)
ประโยชนของตนเทียนหรือเฮนนา
ตนเทียนมีคุณสมบัติธาตุเย็นระดับหนึ่งและแหงระดับสอง สามารถชวยในการแยกสลายสารตางๆ เนื่องจาก
สารธาตุน้ําในตัวมัน มีธาตุรอนปานกลางของมัน และทําใหทองผูกจากสารธาตุดินที่เย็นในตัวของมัน ตนเทียนมี
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ประโยชนในการสมานแผลไฟไหมทําใหเสนประสาทสมานตัวดีขึ้นอยางที่เคยกลาวมาแลว และเมื่อนํามาเคี้ยวจะรักษา
แผลและผื่นในปากได รักษาโรคปากเปอยในเด็กได เมื่อเอามาพันกอนรอน จะลดการอักเสบลงได มีผลตอแผลสด
เหมือนกับตนเลือดมังกร เมื่อเอาดอกของตนเทียนมาปนกับไขมันบริสุทธิ์และน้ํามันดอกกุหลาบจะรักษาโรคเจ็บชาย
โครงได เมื่อมีโรคไขทรพิษเกิดขึ้นในเด็กใหเอาตนเทียนมาทาที่ฝาเทา จะปองกันนัยนตาของเด็กไมใหเปนแผลจาก
ไขทรพิษได เมื่อเอาดอกของตนเทียนมาวางที่ผาขนสัตวมันจะทําใหผาหอมและปองกันมอดกินผาได ยิ่งกวานั้นเมื่อเอา
ใบของตนเทียนมาใสลงในน้ําสะอาดคั้นมันและนํามาดื่มเปนเวลาสี่สิบวัน วันละยี่สิบดิรฮัม รวมกับน้ําตาลสิบดิรฮัม
รวมกับการกินเนื้อแกะสาว จะปองกันโรคเรื้อนไดอยางชะงัด
มีเรื่องเลาวา ชายคนหนึ่งเปนแผลแตกที่มือของเขาและประกาศจะใหรางวัลแกคนที่รักษาเขาใหหาย แตก็ไมมี
ใครทําได จนกระทั่งมีหญิงสาวคนหนึ่งแนะนําใหเขาดื่มน้ําตมตนเทียนเปนเวลาสิบวัน แตเขาก็ไมทําตามแตหลัง
จากนั้นเขาก็เอาใบตนเทียนมาใสในน้ําและดื่มน้ํานั้นแผลที่มือเขาก็หายไป
ตนเทียนยังสามารถใชทําเปนน้ํามันทาที่มือเพื่อใหเงางามและแข็งแรงขึ้น เมื่อนํามาบดกับเนยเหลวและนํามา
พันรอบกอนรอนที่มีสีเหลืองออกมาจะทําใหอาการดีขึ้นเมื่อนํามาทาจะชวยรักษาโรคเรื้อน ทําใหผมเงางาม แข็งแรง
และชวยรักษาหนองที่ขาและเทาและสวนอื่นๆ ของรางกายดวย
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การไมใหคนปวยดื่มกินสิง่ ที่เขาไมอยากกิน และไมบังคับใหเขากินหรือดื่ม
รายงานจากติรมิซียในหนังสือ “ญามิอะห” และอิบนิมาญะห จากทานอุกบะห บินอามิร อัลุหนียกลาววา
ทานรอซูล ซล.ไดกลาววา “อยาบังคับใหผูปวยกินหรือดื่ม ถาเขาไมตองการ แทจริงอัลลอฮนั้นจะทรงเปนผูใหอาหาร
และเครื่องดื่มแกเขาเอง” (ระดับดี ติรมิซีย, 2040)
แพทยบางคนกลาววา เปนสิ่งที่นามหัศจรรยและมีประโยชนมากและเปนจริงอยางที่สุดในสิ่งที่หะดีษนี้กลาวมา
โดยเฉพาะแพทยที่รักษาคนไขอยูเปนประจํา เนื่องจากผูปวยนั้นเมื่อเขาไมตองการกินหรือดื่มนั่นหมายถึงรางกายของ
เขากําลังยุงอยูกับการตอสูโรคราย หรือธาตุไฟของเขากําลังออนแอซึ่งในกรณีอยางนี้ไมควรใหรับประทานอาหารหรือ
ดื่มอยางเด็ดขาด
ความหิวเกิดจากความอยากของอวัยวะภายในรางกายที่ตองการอาหาร เพื่อที่จะไดนําพลังงานที่ไดไปใช
ทดแทนสิ่งที่สึกหรอไป อวัยวะหลายๆ แหงในรางกายจะใชพลังงานที่มีอยูจนเกือบหมด หลังจากนั้นกระเพาะก็จะ
กระตุนคนๆ นั้น ทําใหเกิดความหิวเพื่อใหเกิดการรับประทานอาหาร หลังจากนั้นอาหารก็จะผานจากกระเพาะไปยัง
สวนตางๆ ของรางกายไปยังสวนที่ใกลที่สุดกอน
เมื่อคนๆ หนึ่งปวย รางกายจะยุงอยูกับการทําสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมใหสุกงอม (เพื่อจะไดกําจัดออกไป)
ทําใหเขาไมตองการอาหารหรือเครื่องดื่ม ดังนั้นหากผูปวยถูกบังคับใหกินอาหาร พลังงานของรางกายจึงถูกแบงเปน
สองสวน สวนหนึ่งไวยอยอาหารอีกสวนหนึ่งใชในการตอสูกับโรค (ซึ่งจะเหลือพลังงานนอยลงไป) ผูปวยก็จะไดรับ
อันตรายจากการใหกินอาหารนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เขากําลังปวยหนักหรือมีความรอนนอยเกินไปในรางกาย
การใหกินอาหารจะทําใหโรคแข็งแรงขึ้นและนําอันตรายมาสูตัวคนไขในที่สุด
คนป ว ยควรจะกิ น อาหารเมื่ อ เขาต อ งการ เพื่ อ จะทํ า ให ค วามแข็ ง แรงของเขายั ง คงอยู และต อ งพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําใหโรคของเขาเลวรายลง คนปวยควรจะรับประทานอาหารออนยอยงายมีธาตุระดับกลางและน้ํา
ผลไม เชน น้ําแอปเปล น้ํากุหลาบ เปนตน ประเภทของอาหารควรเปนซุบไกซึ่งมีธาตุระดับกลาง ผูปวยควรทําให
รางกายสดชื่น ดวยการดูทิวทัศนที่สวยงามและฟงแตสิ่งดีๆ แพทยนั้นเปนเพียงผูรับใชของธรรมชาติและทําสิ่งที่
สอดคลองกับมัน ไมสามารถจะขัดขวางธรรมชาติได
เลือดที่ดีนั้นจะใหสารอาหารที่ไปเลี้ยงรางกายได เมือกเสมหะคือเลือดที่ยังไมสุกสมบูรณดี ถาในคนปวยคนใด
มีเมือกเสมหะอยูในรางกายของเขามาก และไมมีการใหอาหารกิน รางกายก็จะปรับตัวโดยการทําเมือกเสมหะนั้นใหสุก
สมบูรณกลายเปนเลือดซึ่งจะนําพลังงานนั้นไปใหกับอวัยวะอื่นๆ ในรางกายตอไป
ธรรมชาติภายในรางกายมนุษยเปนเครื่องจักรหรือพลังอํานาจที่อัลลอฮ ซบ.ไดทรงสรางขึ้นเพื่อรักษาตัว
รางกายใหดํารงอยูอยางมีสุขภาพดีตลอดอายุขัยของมัน แตมีโรคบางโรคที่ควรบังคับใหผูปวยรับประทานอาหาร เชน
โรคสมองพิการ เปนตน ดังนั้นหะดีษนี้จึงเปนหะดีษที่กลาวไวโดยกวางๆ สําหรับคนทั่วๆ ไปเทานั้น และหะดีษนี้แสดง
วา ผูปวยนั้นสามารถทนการอดอาหารไดนานกวาคนธรรมดาทั่วไป
จากคํากลาวของทานนบี ซล.ที่วา “แทจริงพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงใหอาหารและน้ําดื่มแกเขาเอง” นั้นมี
ความหมายที่นุมนวลและมากเกินกวาที่แพทยทั่วๆ ไปจะสามารถรูได ซึ่งผูที่จะรูไดมีแตผูที่สนใจในดานกฎเกณฑ
เกี่ยวกับหัวใจและวิญญาณเทานั้นและผลของมันที่มีตอธรรมชาติของรางกายและธรรมชาติไดทําอะไรตอมัน และมันมี
ประโยชนอะไรตอธรรมชาติซึ่งเราจะไดอธิบายเทาที่จะทําได จิตใจนั้นเมื่อมีสิ่งมากระทบมัน เชน ความรัก ความเกลียด
ความกลัว มันจะทํางานกับความรูสึกนั้น ทําใหความตองการอาหารและเครื่องดื่มหายไป ในสภาพนี้เขาไมรูถึง ความ
หิวหรือความกระหาย ความรอน ความเย็น ขณะเดียวกันรางกายกลับยุงอยูกับสิ่งที่กระตุนมันได เชน ความรูสึก
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เจ็บปวด ทุกๆ คนที่เคยมีประสบการณในเรื่องนี้คงจะเห็นดวยวา เมื่อจิตใจเรายุงอยูกับสิ่งใดมันก็จะไมตองการกิน
อาหารใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อความรูสึกที่มากระตุนเปนความรูสึกยินดี ความรูสึกนั้นก็จะมาทดแทนอาหารได ความปติยินดีจะทําให
รางกายอิ่มและใหพลังงานแกรางกาย เลือดจะถูกสูบฉีดไปยังสวนตางๆ ของรางกายจนถึงผิวหนัง ในกรณีนี้ใบหนาจะ
แสดงใหเห็นความดีใจและสดใส ความสุขทําใหหัวใจผอนคลายและเพิ่มเลือดไปสูเสนเลือดดํา อวัยวะของรางกายจะไม
ตองการอาหารเนื่องจากธรรมชาติของเขาไดถูกเติมใหเต็มอิ่มดวยสิ่งที่ดีกวาอาหารแลว เมื่อรางกายของคนๆ หนึ่งได
ในสิ่งที่เขาตองการแลว เขาก็จะไมสนใจในสิ่งที่เขาตองการนอยกวาหรือมีความสําคัญนอยกวาเลย
ถาความรูสึกนั้นเปนความรูสึกเศรา เจ็บปวดหรือกลัว รางกายก็จะตองยุงอยูกับความรูสึกเหลานี้ จนละเลยไม
สนใจที่จะกินหรือดื่มอีก และถาหากรางกายสามารถตอสูชนะความรูสึกที่ไมดีเหลานี้ไดรางกายก็จะรูสึกมีความสุขมาก
จนกระทั่งอวัยวะตางๆ เต็มอิ่มพอเพียงดวยความสุขและไมตองการอาหารอีกเชนกัน แตถาหากรางกายตอสูแพ
ความรูสึกเหลานี้เขาก็จะเกิดความเศราสลดหดหูตกต่ําและหมดแรงตามขนาดของสิ่งที่ทําใหเขาผิดหวังนั้น ถาหาก
บางครั้งแพบางครั้งชนะความรูสึกก็จะสลับกันไปมาเชนกัน
ในผูปวยนั้นพระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงเปนผูใหอาหารและน้ําดื่มแกเขาเองนอกเหนือไปจากเลือดตามที่แพทยได
กลาวไว และความชวยเหลือเหลานี้จะแตกตางกันไปในแตละคนแตละสถานการณขึ้นอยูกับการมอบหมายตออัลลอฮ
ซบ.และการเชื่ อฟ งต อ พระองค วามี มากเท าไรในเวลานั้น ซึ่ ง จะทํ าให เขาเข าใกลพ ระเจ าของเขามากขึ้ น หั วใจที่
มอบหมายตอพระเจามากเทาไรจะทําใหเขาเขาใกลพระเจามากขึ้นเทานั้น และในขณะเดียวกันความเมตตาของพระเจา
ที่มีตอเขาก็จะเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน เมื่อบาวของพระเจาไดรับการชวยเหลือจากพระองคเขาก็จะไมหิว รางกายของเขาจะ
ไดรับอาหารหลอเลี้ยงและใหพลังงานมากกวาที่จะไดรับจากอาหารที่เปนวัตถุธาตุเสียอีก ยิ่งบาวของพระองคมีความรัก
ความสุขและความเพียงพอในพระผูเปนเจามากเทาไร เขาก็จะยิ่งไดรับพลังและอาหารทิพยนี้มากขึ้นและแข็งแรงมาก
ขึ้นเทานั้น สิ่งเหลานี้ไมสามารถบรรยายใหเปนคําพูดไดและแพทยก็ไมสามารถตรวจพบไดถึงความมีอยูของมัน
ผูที่ไมมีจิตใจที่ละเอียดออนพอก็จะไมเขาใจถึงความจริงที่ไดกลาวมาแลวขางตน เขาก็จะเห็นแตสภาพความ
ทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นในคนที่ละโมบ มีชีวิตเพียงเพื่อเงินทอง ทรัพยสมบัติหรือวัตถุธาตุตางๆ เทานั้น แตก็มีหลายคน
ที่รูสึกถึงและสังเกตเห็นเชนกัน ในซอเฮียะหไดยืนยันถึงเรื่องนี้ โดยมีรายงานถึงการที่ทานนบี ซล.เคยถือศีลอด
ติดตอกันหลายวันแตก็ทรงหามศอฮาบะหไมใหทําตาม ดังคํากลาวของทานนบีที่วา “ฉันไมเหมือนพวกทาน พระ
เจาของฉันเปนผูใหอาหารและน้ําดื่มแกฉันเอง” (ซอเฮียะหบุคอรี, 1965)
อาหารและน้ําดื่มในที่นี้ไมใชอาหารและน้ําดื่มที่คนทั่วๆ ไปรับประทานกันทางปาก มิฉะนั้นทานนบี ซล.ก็คง
ไมไดถือศีลอดและไมกลาววา “พระเจาใหอาหารและน้ําดื่มแกฉัน” เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางพระองคและ
บรรดาศอฮาบะหในสิ่งที่พระองคสามารถทนไดแตบรรดาศอฮาบะหจะทนไมได และถาหากพระองครับประทานทาง
ปากพระองคก็จะไมกลาววา “ฉันไมเหมือนกับพวกทาน” สําหรับคนที่รูจักแตอาหารธรรมดาทั่วไปจะไมเขาใจถึง
อาหารแทจริงที่หัวใจและวิญญาณตองการ และจะยังไมเขาใจถึงอาหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหความแข็งแรงแกรางกาย ซึ่งมีพลัง
อํานาจมากกวาอาหารธรรมดาทั่วๆ ไปหลายเทา และอัลลอฮ ซบ.ทรงรูยิ่งกวา
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การรักษาโรคคออักเสบและการใหยาทางจมูก
จากหนังสือซอฮีเฮนทานนบี ซล.ไดกลาววา “การรักษาที่ดีที่สุดอยางหนึ่งของพวกทานคือ การกรอกเลือดและ
คอสตัสทะเล และอยาทําใหเด็กๆ ของพวกทานไดรับอันตรายดวยการกดลิ้นไกเพื่อรักษาทอนซิลอักเสบ” (ซอเฮียะหบุ
คอรี, 5696)
ในหนังสือ“สุนัน” และ “มุสนัด” จากหะดีษของทานญาบิร บินอับดุลลอฮไดกลาววา “ทานนบี ซล.ไดไปหา
พระนางอาอิชะหขณะที่พระนางนั้นกําลังอยูกับเด็กและเด็กนั้นกําลังมีเลือดกําเดาไหลอยู ทานนบี ซล.จึงกลาววา “มี
อะไรหรือ” พวกเขาก็กลาววา “เขาเปนคออักเสบและปวดศีรษะ” ทานนบี ซล.จึงกลาววา “อยาฆาลูกของพวกทาน
(ดวยการทําอยางนี้) หญิงใดที่ลูกของเขาปวยดวยคออักเสบหรือปวดศีรษะ ก็ใหไปเอาคอสตัสอินเดียมาฝนรวมกับน้ํา
และหยอดเขาในจมูกเด็กคนนั้น” เมื่อพระนางอาอิชะหไดสั่งใหแมของเด็กทําตามนั้น เด็กนั้นก็หายดี (ซอเฮียะหอะห
หมัด, 315/3)
ทานอบูอุบัยดะหไดกลาววา “โรคคออักเสบคือความรูสึกปนปวนในคอที่เกิดจากเลือด” และมีบางทานบอกวา
คออักเสบคือแผลที่เกิดขึ้นระหวางหูและลําคอซึ่งมักเกิดขึ้นกับเด็ก
ประโยชนของคอสตัสที่นํามาฝนและหยอดจมูกนั้น เนื่องจากคออักเสบเกิดจากกอนเมือกเสลดที่เกิดจากเลือด
รวมตัวกันอยูในเด็ก แตจะอยูในทองของเด็กมากกวา คอสตัสจะชวยใหลิ้นไกไดผอนคลายและกลับไปอยูในที่เดิมของ
มัน คุณสมบัติในการรักษาโรคนี้ถือเปนพิเศษ คอสตัสยังชวยรักษาโรคอื่นๆ ที่เกิดจากความรอนไดดวย ผูเขียนหนังสือ
“อัลกอนูน” ไดกลาววา คอสตัสชวยรักษาทอนซิลอักเสบได
คอสตัสในหะดีษนี้หมายถึง ไมหอมของอินเดียหรือตนกฤษณานั่นเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งอันที่เปนสีขาวมันมี
รสหวานและมีประโยชนหลายอยาง ในสมัยกอนผูคนทั่วไปนิยมที่จะรักษาโรคคออักเสบในลูกหลานของเขาดวยการกด
ลิ้นไก บางครั้งก็ใชวัสดุบางอยางไปติดที่ลิ้นไก ทานนบี ซล.หามทําวิธีการอยางนี้ และไดแนะนําในสิ่งที่ดีกวาไดผลกวา
และงายดายกวาดวยการใหยาทางจมูก จะรวมถึงยางายๆ และยาที่ผสมหลายๆ อยางเขาดวยกันนํามาบดและทําให
แหง หลังจากนั้นจึงนํามาหยอดทางจมูกโดยใหผูปวยนอนหงาย หนุนไหลเพื่อหนาจะไดหงายขึ้นยาก็จะไปถึงศีรษะและ
ดูดโรคออกโดยการจาม
ทานนบี ซล.ไดใชใหเรา ใชวิธีนี้เมื่อมีความจําเปนตองใช ยิ่งกวานั้นอบูดาวูดไดรายงานในหนังสือ “สุนัน” ของ
เขาวา ทานนบี ซล.ไดใชวิธีนี้กับตัวทานเองดวย (ระดับดี อบูดาวูด 3867)
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แนวทางการรักษาโรคที่หัวใจ (ُﻭﺩ ﻤ ﹾﻔ ُﺆ )ﹶﺍﹾﻟ
ทานอบูดาวูดไดรายงานใน “สุนัน” ของทาน จากทานซะดกลาววา ฉันปวยและทานนบี ซล.ไดมาหาฉันและ
ไดชวยฉันโดยทานไดวางมือของทานที่กลางอกของฉันจนมันเย็นเขาไปถึงหัวใจของฉัน และไดกลาวกับฉันวา “ทานมี
โรคที่หัวใจ (ﺩﺆﻭ  )ﺍ ﹶﳌ ﹾﻔจงไปหาทานฮาริษ บินกะละดะหจากเผาษะกีฟ เขาเปนคนที่รูวิชาแพทย ใหเขานําอินทผลัมอัจ
วะหจากมะดีนะหเจ็ดเม็ด นํามาบดรวมกับเมล็ดของมัน และใหเขาทํามันใหทานดื่ม” (ระดับดี อบูดาวูด 3875)
คําวา “ﺩﺆﻭ  ”ﺍ ﹶﳌ ﹾﻔคือสิ่งที่เกิดกับหัวใจ ทําใหเขาตองรองใหคนชวย เชนเดียวกับคําวา “ﻥﺒ ﹸﻄﻮ ”ﺍ ﹶﳌคือผูที่เปนโรคที่
ทอง คําวา “ﺩﺪﻭ  ”ﺍﻟﹶﻠคือสิ่งที่มนุษยใหดื่มโดยผานทางปากดานใดขางหนึ่ง
อินทผลัม โดยเฉพาะอยางยิ่งอินทผลัมอัจวะหของมะดีนะห มีประโยชนในโรคนี้เปนอยางยิ่งและยังมีความ
พิเศษอยางอื่นอีกถึงเจ็ดอยาง ซึ่งทานนบี ซล.รูดวยการดลใจจากพระเจานั่นเอง ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของ
ทานอามิร บินซะด บินอบีวะกอส จากพอของเขาไดกลาววาทานนบี ซล.ไดทรงกลาววา “ผูใดกินอินทผลัมเจ็ดเม็ดเปน
อาหารเชาจะไมมีสารพิษหรือเวทยมนตอะไรทําอันตรายแกเขาได” (ซอเฮียะหบุคอรี, 154/2047)
อินทผลัมมีคุณสมบัติธาตุรอนอยูในระดับสอง มีธาตุแหงระดับหนึ่ง บางคนก็วามันชื้น บางคนบอกปานกลาง
มันเปนอาหารที่มีประโยชนชวยรักษาสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่รับประทานมันอยูเปนประจํา เชนชาวมะดีนะห
เปนตน ถือเปนอาหารที่ดีที่สุดในประเทศรอนที่มีความรอนระดับสองและมีประโยชนกวาคนในประเทศหนาว ที่มี
อุณหภูมิภายในสูง ในขณะที่ประเทศรอนมีอุณหภูมิภายในต่ํา ดวยเหตุนี้ประชากรในหิญาซ เยเมนและตออีฟ และที่
อื่นๆ ที่คลายกันจะรับประทานอาหารที่เผ็ดรอน เชนอินทผลัมและน้ําผึ้ง และพวกเขายังใชพริกไทย ขิง ใสในอาหาร
มากกวาที่อื่นๆ บางครั้งถึงสิบเทา บางคนก็รับประทานขิงเหมือนกับคนอื่นรับประทานอาหารหวาน และจะพยายามนํา
อาหารเหลานี้ไปดวยเวลาเดินทาง อาหารชนิดนี้เหมาะสมสําหรับคนในประเทศรอนและจะไมทําอันตรายเขา เนื่องจาก
อุณหภูมิภายในของเขาต่ํากวาปกติ ในทํานองเดียวกันน้ําในบอน้ําในชวงหนารอนจะเย็นกวาปกติ พอชวงหนาหนาวจะ
อุนกวาปกติ ยิ่งกวานั้นกระเพาะอาหารจะสามารถยอยอาหารในหนาหนาวมากกวาหนารอนเชนกัน
สําหรับเมืองมะดีนะหนั้น อินทผลัมเปนอาหารหลักเชนเดียวกับขาวสาลีในที่อื่นๆ เปนอาหารที่ใหพลังงานและ
แรธาตุตางๆ แกเขา อินทผลัมแหงจากเขต “อัลอาลิยะห” ในมะดีนะหเปนอินทผลัมชนิดที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งเพราะเนื้อ
แนนมีรสหวานอรอย
อินทผลัมเปนทั้งอาหาร ยา และผลไมของพวกเขาเหลานี้ เหมาะสําหรับรางกายของคนโดยทั่วๆ ไปเพื่อสราง
ความรอนในรางกาย อินทผลัมยังไมสรางของเสียหรือมีกากที่เปนอันตรายเหมือนผลไมอื่นๆ แตอินทผลัมกลับชวย
รักษาสิ่งขับถายหรือกากในรางกายไมใหเนาเสียไป โดยเฉพาะอยางยิ่งอินทผลัมแหง
หะดีษนี้เปนคําตอบสําหรับผูที่เกี่ยวของกับมัน นั่นคือชาวมะดีนะหและผูที่อยูใกลเคียง และไมเปนสิ่งที่ตอง
สงสัยเลยวา ในพื้นที่แหงหนึ่งยอมมีความพิเศษของมันที่จะทําใหประสิทธิภาพทางยาของสมุนไพรหรือพืชใดๆ ก็ตามที่
เกิดในที่นั้นแตกตางจากที่อื่นๆ และยาที่เกิดขึ้นในที่ๆ นั้นก็จะเหมาะกับโรคที่อยูในบริเวณนั้นเชนกัน ในขณะที่ถานําไป
ปลูกที่อื่นประโยชนทางยาที่เคยไดอาจจะหายไป เนื่องจากอิทธิพลของดินฟาอากาศในที่นั้นๆ นั่นเอง ความแตกตาง
ของดินในแตละแหงก็เหมือนกับความแตกตางกันในธรรมชาติมนุษยแตละคน พืชบางชนิดเปนอาหารที่รับประทานได
ในที่แหงหนึ่ง แตอาจจะเปนยาพิษทําใหถึงตายไดในที่อีกแหงหนึ่งก็ได บางครั้งยาในดินแดนหนึ่งอาจจะเปนเพียง
อาหารธรรมดาในอีกดินแดนหนึ่งก็ได และยาในดินแดนหนึ่งที่ใชรักษาโรคก็อาจจะนํามาใชกับโรคนั้นไดในคนอื่นๆ แต
บางครั้งยาในเผาพันธุหนึ่งก็อาจจะไมเหมาะสมกับอีกเผาพันธุหนึ่งก็ได
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สวนความพิเศษในจํานวนเจ็ดนั้น มีความสําคัญทางดานจิตวิญญาณและทางกายภาพดวย อัลลอฮ ซบ.ทรง
สรางชั้นฟาเจ็ดชั้น แผนดินเจ็ดชั้น วันเจ็ดวัน และสรางคนโดยผานเจ็ดขั้นตอน ใหเวียนรอบกะอบะหเจ็ดรอบ วิ่ง
ระหวางซอฟากับมัรวะ (สะแอ) เจ็ดเที่ยว ขวางกอนหินเจ็ดกอน ตักบีรวันอีดเจ็ดครั้งในรอกาอัตแรก ทานนบี ซล.ได
ทรงกลาววา “จงใชพวกเขาใหละหมาดเมื่ออายุไดเจ็ดขวบ” (ซอเฮียะหอบูดาวูด 494) “เมื่อเด็กอายุไดเจ็ดปจะสามารถ
เลือกไดวาจะอยูกับพอหรือแม” หรืออีกรายงานที่วา “พอของเขามีสิทธิมากกวาแมของเขา” หรือในอีกรายงานหนึ่งวา
“แมของเขามีสิทธิมากกวาพอ” และทานนบี ซล.ไดใชใหราดน้ําบนตัวทานในขณะที่ทานปวยดวยน้ําจากเจ็ดสิ่งและ
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงใหลมพัดไปที่เผาอาดเปนเวลาเจ็ดคืน ทานนบี ซล.ไดขอดุอาอตออัลลอฮ ซบ.ใหทดสอบ
ประชาชาติ ข องพระองค ด ว ยเวลาเจ็ ด ป เท า กั บ เวลาของชนชาติ ข องนบี ยู ซุ ฟ และพระองค อั ล ลอฮ ซบ.ได ท รง
เปรียบเทียบการใหทานที่จะไดผลบุญเพิ่มพูนเหมือนกับขาวหนึ่งเมล็ดที่โตขึ้นมีเจ็ดรวงแตละรวงมีรอยเมล็ด และรวง
ขาวที่พระราชาในสมัยนบียูซุฟไดเห็นในความฝนก็มีเจ็ดรวง จํานวนปที่ประชาชนของพระราชาจะปลูกขาวไดก็มีเจ็ดป
และผลบุญที่เพิ่มพูนขึ้นของการใหทานคือเจ็ดรอยเทา และมีผูที่สามารถเขาสวรรคไดโดยไมตองสอบสวนอยูเจ็ดแสน
คน ไมตองสงสัยเลยวาจํานวนเจ็ดเหลานี้เปนจํานวนพิเศษไมเหมือนจํานวนอื่นๆ และอัลลอฮ ซบ.เทานั้นเปนผูทรงรู
ความลับเบื้องหลังในการเลือกเลขเจ็ดแทนเลขอื่นๆ และประโยชนของจํานวนเหลานี้ในอินทผลัม ในประเทศนี้ที่มาจาก
แหลงนี้ จะสามารถปองกันจากเวทยมนตและยาพิษได แสดงถึงคุณภาพที่พิเศษของอินทผลัมชนิดนี้ ถาหากผูที่พูดนี้
เปนฮิบโปเครติสหรือกาเลน ไมใชทานนบี ซล. บรรดาแพทยทั้งหลายคงจะยอมรับและเชื่อถือในทันที แมวาเขาจะพูด
โดยนึกเอาเองโดยปราศจากความจริงรองรับก็ตาม แตคําพูดของทานนบี ซล.นั้น เปนความจริงแทอยางแนชัดไดรับ
การเปดเผยมาจากพระผูสราง ดังนั้นจึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองเชื่อทันทีโดยไมตองลังเลใดๆ อีก
อินทผลัมแหงสามารถจะตานพิษ
อินทผลัมแหงสามารถจะตานพิษบางอยางไดแตในบางสถานที่เทานั้น เนื่องจากดินในที่นั้นๆ มีความพิเศษมี
สารทําลายพิษได แตมีสิ่งหนึ่งที่ควรอธิบายใหทราบไวนั่นก็คือ คนไขจะตองยอมรับหรือเชื่อวายานั้นๆ รักษาโรคได
แนนอนเพื่อรางกายจะไดรับยานั้นและไดประโยชนจากมัน
มี ห ลายครั้ ง ที่ ก ารรั ก ษาด ว ยความเชื่ อ มั่ น จะให ป ระโยชน กั บ คนไข อ ย า งมาก คนไข ส ามารถหายจากโรค
บางอยางไดและคนที่เห็นก็จะนึกวานั่นเปนปาฏิหาริย ที่เปนดังนี้เนื่องจากรางกายรับไดและเขากันไดดีกับยานั้น จิตใจ
ก็มีความสุขที่จะใชยานั้น สิ่งนี้เปนการเพิ่มพลังความแข็งแกรงใหกับรางกายเอง เกิดความรอนจากภายในรางกายชวย
ขับใหโรครายหายไปได ในทางกลับกันมีหลายครั้งที่ยาดีมีประโยชนกับโรค แตผูปวยไมเชื่อถือยานั้น ยานั้นก็ไม
สามารถสรางประโยชนไดเพราะธรรมชาติรางกายของผูปวยไมรับยาดังกลาว ดังนั้นยาที่สามารถทําใหผูปวยหายไดดีก็
คือยาที่มีประโยชนทั้งรางกายและจิตใจทั้งโลกนี้และโลกหนา นั่นก็คือ อัลกุรอาน ที่เปนยารักษาทุกๆ โรคใหหายได แต
สําหรับหัวใจที่ไมเชื่อถือยานี้ (อัลกุรอาน) ก็จะไมมีประโยชนใดๆ กับเขา แตกลับทําใหเขาปวยมากกวาเดิมดวย ไมมียา
รักษาหัวใจใดจะดีเทาอัลกุรอานเพราะมันทําใหโรคหายอยางเด็ดขาดได ทําใหมีสุขภาพแข็งแรงตลอดจนปองกันจากสิ่ง
เลวรายและภยันตรายทั้งปวง แมเปนอยางนี้แลวแตก็ยังมีอีกหลายคนที่ไมเชื่อถือเลยปฏิเสธการใชมัน เขาหันไปใชยา
อยางอื่นๆ แทนซึ่งเปนยาที่ทําขึ้นมาโดยมนุษยธรรมดา ดังนั้นทําใหเขาไมไดรับประโยชนจากอัลกุรอานเลย ดวยเหตุนี้
อาการที่เกิดขึ้นกับหัวใจของเขาจึงไมหายขาดและเปนเรื้อรังตอไปหรือเปนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลายิ่งผานไปเรื่อยๆ
ทั้งคนไขและแพทยก็จะคุนเคยกับการใชยาที่สรางขึ้นเองดังกลาว ความหายนะก็จะคอยๆ คืบคลานเขามา โรคจะแรง
ขึ้นและหายยากมากขึ้น ยิ่งใชยามากเทาไรยิ่งทําใหโรคแข็งแรงมากขึ้นเทานั้น
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แนวทางการสลายพิษของอาหารและผลไมบางชนิด
การแกไขพิษและการเพิ่มประโยชนของผลไมและอาหาร
รายงานใน “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอับดุลเลาะห บินญะอฟรไดกลาววา “ฉันไดเห็นทานรอซูล ซล.
รับประทานอินทผลัมสุกกับแตงราน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5440)
อินทผลัมสุก (ﺮﻃﹶﺐ  )ﺍﻟใหความรอนชื้นในระดับที่สอง ทําใหกระเพาะอาหารที่เย็นชืดนั้นแข็งแรงขึ้นทํางานได
ราบรื่นกวาเดิม เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ แตมันมักจะบูดเนาเสียงาย ทําใหกระหายน้ํา ทําใหเลือดขุนมัวสกปรก ทําให
ปวดศีรษะ ทําใหเกิดกอนอุดตัน ทําใหปวดกระเพาะปสสาวะเปนอันตรายตอฟน
แตงราน ใหความเย็นชื้นในระดับที่สอง ดับกระหายไดทําใหกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา ดวยกลิ่นหอมของมัน
ชวยดับความรอนในกระเพาะที่อักเสบได เมื่อมันแหง นําเมล็ดที่แหงมาบดและตมใหเดือดดวยน้ําจะเปนเครื่องดื่มที่ดับ
กระหายได ชวยขับปสสาวะชวยรักษาความเจ็บปวดที่กระเพาะปสสาวะ เมื่อบดและกรองแลวนํามาขัดฟน ฟนจะขาว
เปนเงางามถาปนใบของมันใหละเอียดรวมกับเนื้อองุนแหงนํามาแปะที่แผลจะชวยแกพิษถูกสุนัขบากัดได
สรุปแลว สิ่งหนึ่งรอน สิ่งหนึ่งเย็น ทั้งสองสิ่งตางก็ชวยเสริมซึ่งกันและกัน หักลางพิษซึ่งกันและกันโดยการ
ตอตานปฏิกิริยาทางลบของสิ่งหนึ่งดวยสิ่งที่ตรงขามกับมันก็จะแกพิษกันได นี่แหละคือพื้นฐานของการรักษาทั้งหมด
เปนตนแบบในการบํารุงรักษาสุขภาพ วิชาแพทยทั้งหมดสามารถไดประโยชนจากพื้นฐานอันนี้ ทานหญิงอาอิชะห รด.
ไดกลาววา “พวกเขาพยายามจะทําใหฉันอวนขึ้น แตฉันก็ไมอวนในที่สุดเขาก็ใหฉันรับประทานแตงรานและอินทผลัม
สุก แลวฉันก็อวนขึ้น”
ในการรวมอาหารหรือยาดวยสิ่งที่ตรงขามกับมันหรือสิ่งที่แกพิษของมันจะทําใหสิ่งที่ไดมาใหมมีพิษนอยลง ตัว
ยาออนลง ทําใหผลขางเคียงที่ไมดีหรือเปนพิษตอรางกายถูกทําลายลงไปดวยสิ่งที่ตรงขามกับมัน ดวยเหตุนี้มันจึงชวย
ใหสุขภาพรางกายดีขึ้นทําใหแข็งแรงขึ้นและมีพลานามัยที่ดี การขับไลพิษความเย็นดวยความรอนและขับพิษรอนดวย
ความเย็น ขับไลความชื้นดวยความแหงลดความแหงดวยความชื้น การทําใหผลรายของอีกสิ่งหนึ่งลดลงโดยใชสิ่ง
ตรงกันขามถือเปนการรักษาที่ดีที่สุดอันหนึ่ง เราไดกลาวถึงมากอนหนานี้แลวเกี่ยวกับแนวทางที่ทานศาสดา ซล.ไดให
เราเกี่ยวกับการบดเซนนาและซานูต ซึ่งก็คือน้ําผึ้งที่มีน้ํามันเนยใสปนอยูและใสเซนนาลงไปเพื่อลดพิษของมัน มวลการ
สรรเสริญจากอัลลอฮและความสันติสุขจงประสบแดทานผูถูกสงมาเพื่อรักษาทั้งรางกายและจิตใจเพื่อประโยชนทั้งโลกนี้
และโลกหนา
แนวทางของทานนบี ซล.ในการรักษาดวยการงดเวนของแสลง
การรักษานั้นโดยรวมแลวสามารถแบงไดเปนสองอยางก็คือ การงดเวนหรือหลีกหางจากของแสลงและการ
รักษาสุขภาพ เมื่อเกิดความเจ็บปวยขึ้นจากการรวมตัวกันของสารพิษก็ตองมีการขับถายเพื่อใหสารพิษหรือของเสีย
เหลานั้นออกจากรางกายไป ดังนั้นหลักการแพทยโดยรวมจึงขึ้นอยูกับหลักสามประการนี้เอง (คือการงดเวนของแสลง
การรักษาสุขภาพและการขจัดของเสีย :ผูแปล)
การงดเวนของแสลงนั้นแบงไดเปนสองชนิดคือ งดเวนจากสิ่งที่ทําใหเกิดโรคและงดเวนจากสิ่งที่ทําใหโรคนั้นๆ
กําเริบขึ้น
การงดเวนแบบแรกนั้นสําหรับคนสุขภาพแข็งแรง สวนการงดเวนแบบที่สองนั้นสําหรับคนปวย เมื่อคนปวยนั้น
งดเวนจากบางสิ่งบางอยางที่แสลงตอโรคของเขา โรคของเขาก็จะไมกําเริบมากขึ้น และในที่สุดความแข็งแรงภายใน
รางกายเขาก็จะขจัดโรคนั้นๆ ออกมาเอง หลักฐานในการงดเวนสิ่งที่แสลงนั้นก็คือ คํากลาวของอัลลอฮ ซบ.ที่วา
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ﺎﻴﺒﺍ ﹶﻃﺻﻌِﻴﺪ
 ﻮﹾﺍﻤﻤ ﻴﺘﺎﺀ ﹶﻓﻭﹾﺍ ﻣﺠﺪ
ِ ﺗ ﻢ ﺎﺀ ﹶﻓﹶﻠﻨﺴ ﺍﻟﻢﺴﺘ
 ﻣ ﻭ ﹶﻻ ﻂ ﹶﺃ
ِ ﺂِﺋﻦ ﺍﹾﻟﻐﻨﻜﹸﻢ ﻣﺪ ﻣ ﺣ ﺎﺀ ﹶﺃﻭ ﺟ ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﹶﺃ ﻋﹶﻠﻰ ﻭ ﻰ ﹶﺃﺮﺿ ﻣ ﻢﻭﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘ
ความวา “เมื่อพวกทานปวย หรืออยูในระหวางเดินทาง หรือไดขับถายออกมา หรือไดสัมผัสหญิงสาว และ
พวกทานไมพบน้ําเลยก็จงทําการตะยํามุมดวยดินที่สะอาดเถิด” (อันนิซาอ, 43)
การงดเวนไมใหผูปวยใชน้ําก็เนื่องจากน้ํานั้นจะทําใหเขาไมสบายมากขึ้น
ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” และผูอื่น จากอุมมุมันซิร บินติกอยซซึ่งเปนชาวอันศอรไดกลาววา “ทานนบี
ซล.ไดเขามาหาฉัน โดยมีทานอาลีผูซึ่งเพิ่งจะฟนไขไดมากับเขาดวย และที่บานฉันก็มีพวงอินทผลัมสุกแขวนอยู ทาน
นบี ซล.ไดรับประทานมัน ทานอาลีก็ไดเขามารวมรับประทานดวย ทานนบีก็ไดกลาวกับทานอาลีวา “เธอเพิ่งจะฟนไข
มานะ” ทานอาลีจึงหยุดรับประทานและฉันจึงไดทําขาวบารเลยกับซิลิกให ทานนบี ซล.ก็ไดกลาวกับอาลี รด.วา “จง
รับประทานอาหารนี้เถิดมันมีประโยชนสําหรับทาน” หรืออีกรายงานหนึ่งวา “จงรับประทานอาหารนี้มันเหมาะสําหรับ
ทาน” (ระดับดี อิบนิมาญะห, 3442)
และในหนังสือ “สุนัน อิบนิมาญะห” จากทานซุฮัยบไดกลาววา “ฉันไดไปหาทานนบี ซล. ทานมีขนมปงและ
อินทผลัมอยูเบื้องหนาของทาน ทานไดกลาววา “มาซิ มากินอาหาร” ฉันจึงไดหยิบอินทผลัมมารับประทาน ทานนบี
ซล.ไดกลาววา “ทานกินอินทผลัมทั้งๆ ที่ทานเปนโรคตาอักเสบหรือ” ฉันไดกลาววา “โอทานรอซูลูลลอฮ ฉันกินอีก
ขางหนึ่ง (ขางที่ไมไดเปน)” ทานนบี ซล.ยิ้มและไมไดวาอะไรอีก
อีกหะดีษหนึ่งบอกวา “เมื่อพระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงรักบาวคนใด พระองคก็จะหลีกเลี่ยงเขาใหพนจากโลก
ดุนยา เชนที่พวกทานหลีกเลี่ยงคนปวยจากอาหารและน้ําดื่ม และในอีกคําพูดหนึ่งวา “แทจริงเมื่ออัลลอฮ ซบ.ทรงรัก
บาวของพระองคที่เปนผูศรัทธามั่น พระองคก็จะทรงหลี่กเลี่ยงเขาใหพนจากเรื่องของโลกนี้” (ซอเฮียะห ติรมิซีย,
2036) มีคํากลาวที่ไดยินกันทั่วไปวา “การหลีกเลี่ยงเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการรักษา กระเพาะเปนแหลงรวมของโรค
ตางๆ จงใหในสิ่งที่รางกายเขาคุนเคย” คํากลาวนี้ไมใชหะดีษของทานนบี ซล.แตเปนคําพูดของทานฮาริษ บินกัลดะห
แพทยใหญชาวอาหรับ ไมสมควรจะยกยองเขามาเทาเทียมกับคําพูดของทานนบี ซล.
มีรายงานจากทานนบี ซล.กลาววา “แทจริงกระเพาะนั้นเปนที่เก็บน้ําของรางกาย และเสนเลือดที่มายังมันก็จะ
เปนตัวรับเอาของเหลานั้นไป เมื่อกระเพาะดีทําหนาที่ไดถูกตอง มันก็จะออกไปทางเสนเลือดกลายเปนเลือดที่ดี เมื่อ
กระเพาะปวยเปนโรคและออนแอ เสนเลือดที่ออกจากมันก็จะเต็มไปดวยโรคไปดวย” (ระดับออน ตอบรอนีย, 86/5)
ทานฮาริษไดกลาววา “หัวใจของการรักษาทางการแพทย คือ การงดเวนของแสลง” และการงดของแสลงใน
ทรรศนะของพวกเขาก็เพื่อใหมีการขจัดของเสียในรางกายคนไขออกไป คนไขก็จะฟนไขได นอกจากนี้การงดของแสลง
ยังมีประโยชนสําหรับคนเพิ่งฟนไขดวย เนื่องจากสภาพรางกายของเขายังไมแข็งแรงดังเดิม ระบบการยอยอาหารยัง
ทํางานไมไดเต็มที่ อวัยวะในรางกายยังงายตอการติดโรค อาหารที่ไมดีจะทําใหอาการของเขาทรุดลงใหมและเมื่อทรุด
ลงแลวการรักษาใหฟนเหมือนเดิมจะยากกวาการรักษาในครั้งแรก
การที่ทานนบี ซล.ไดหามทานอาลี รด.ไมใหรับประทานจากพวงที่แขวนไวเนื่องจากเพิ่งฟนไขนั้นเปนการ
กระทําที่เหมาะสมอยางยิ่ง คําวา “ดะวาลี” (ﺍﻟِﻲﺪﻭ  )ﺍﹶﻟหมายถึงตะขอที่ทําจากอินทผลัมสดแขวนไวในบานสําหรับ
รับประทาน เนื่องจากผลไมนั้นสามารถทําใหเกิดอาการทองเสียได จึงอาจเปนอันตรายตอผูที่เพิ่งฟนไข และสภาพ
ธรรมชาติร างกายของเขายัง ไมมีกําลังมากพอ ยัง ยุงอยูกับการขับไลพิษและของเสียออกจากรางกายอยู และใน
อินทผลัมสุกนี้มีสารที่ยอยยากสําหรับกระเพาะอาหาร ซึ่งกําลังยุงอยูกับการซอมแซมรักษาตัวเองจากผลของโรคที่
ยังคงหลงเหลืออยู การกินพวงผลไมนี้จึงทําใหการขจัดของโรคที่ยังเหลืออยูในรางกายตองหยุดลง หรือเพิ่มโรคให
กําเริบขึ้น เมื่อมีขาวบารเลยและซิลิกมาให ทานนบี ซล.จึงสั่งใหทานอาลี รด.รับประทาน เนื่องจากมันเปนสิ่งที่มี
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ประโยชนสําหรับผูที่เพิ่งฟนไข น้ําขาวบารเลยจะชวยใหเย็นและใหสารอาหารที่รางกายตองการ มันออนนุมและยอย
งาย ทําใหธรรมชาติรางกายของเขาแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไดมาปรุงรวมกับซิลิก ดังนั้นอาหารชนิดนี้จึง
เหมาะอยางยิ่งสําหรับคนฟนไขที่กระเพาะยังไมแข็งแรงดี และไมทําใหเกิดสารพิษขึ้นซึ่งเปนสิ่งที่แพทยไมอยากใหเกิด
ทานเซค บินอัสลัมไดกลาววา “ทานอุมัร รด.ไดหามของแสลงแกคนปวยคนหนึ่งอยางมากมายจนในที่สุดเขาตองดูดแต
เมล็ดอินทผลัม”
กลาวโดยสรุป การหามของแสลงเปนวิธีที่มีประโยชนในชวงกอนที่จะปวย การหามมันก็จะทําใหไมปวย และ
เมื่อปวยแลว การหามมันก็จะเปนการไมทําใหโรคกําเริบขึ้นหรือแพรกระจายมากขึ้นนั่นเอง
ของแสลงสําหรับผูปวย ผูฟนไขและผูที่มีสุขภาพดี
ถาหากผูนั้นมีความตองการจะไดของแสลงนั้นอยางมาก และธรรมชาติรางกายของเขาตองการมัน ก็ให
รับประทานไดเล็กนอยพอไมใหรางกายทรุดลงไปจากการยอยของแสลงนั้น การรับประทานเชนนี้จะไมเปนอันตรายตอ
รางกายและอาจจะเปนประโยชนดวย เนื่องจากธรรมชาติรางกายเขากําลังตองการและรับมันได รางกายก็จะสรางพลัง
ที่จะตานผลรายที่อาจจะเกิดจากของแสลงนั้นได ดังนั้นจึงมีประโยชนกวาการรับประทานในสิ่งที่ธรรมชาติรางกายของ
เขาไมตองการหรือเกลียดมัน รางกายก็จะผลักดันประสิทธิภาพการรักษาของสิ่งนั้นๆ ออกไป ทําใหไมไดประโยชน
ดวยเหตุนี้ เมื่อทานนบี ซล.ไดยอมรับใหสุฮัยบรับประทานอินทผลัมสุกไดแมเขาเปนโรคตาอักเสบ เพราะทานทราบดี
วามันจะไมเปนอันตรายตอเขา จากเรื่องนี้มีรายงานจากทานอาลี รด.วา เขาไดเขาไปหาทานนบี ซล.ในขณะที่เขาเปน
โรคตาอักเสบและทานนบี ซล.กําลังรับประทานอินทผลัมอยู ทานนบี ซล.ไดกลาววา “โออาลี อยากกินหรือเปลา” แลว
ทานก็โยนอินทผลัมมาใหและโยนมาอีกเรื่อยๆ จนไดเจ็ดครั้ง และทานก็กลาววา “พอแลวนะ อาลี” (ระดับดี อบูนอีม,
28471)
มีรายงานจากทานอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” จากทานอักรอมะห เลามาจากทานอิบนิอับบาส เลาวา
ทานนบี ซล.ไดไปเยี่ยมชายคนหนึ่งที่เจ็บปวยและทานไดถามเขาวา “ทานอยากกินอะไรหรือเปลา” ชายนั้นตอบวา
“ขาพเจาอยากกินขนมปงที่ทําจากแปงขาวสาลี” หรือในรายงานอื่นบอกวา “ขาพเจาอยากจะกินขนมเคก” ทานนบี
ซล.ไดกลาววา “ผูใดมีขนมปง ก็จงนํามาใหเขาเถิด” หลังจากนั้นทานจึงไดกลาวอีกวา “เมื่อคนปวยเริ่มหิวสิ่งใดก็จงให
เขาไดรับประทานสิ่งนั้นเถิด” (ระดับดี อิบนิมาญะห, 3440) ในหะดีษนี้มีเคล็ดลับในทางการแพทยอยู ผูปวยนั้นเมื่อเขา
ไดรับประทานสิ่งที่เขาอยากเนื่องจากความหิว การรับประทานนั้นก็จะสอดคลองตรงกับสภาพธรรมชาติของเขาแมของ
นั้นจะเปนของที่อาจมีอันตรายตอเขาบาง แตมันก็กลับจะมีประโยชนตอเขามากกวาจะมีอันตราย และอันตรายที่เกิดขึ้น
ก็จะนอยกวาการกินสิ่งที่เขาไมไดอยากกินมันแมมันเปนสิ่งที่มีประโยชนตอเขาก็ตาม เพราะการทําใหถูกกับความชอบ
และความตองการของธรรมชาติรางกายจะทําใหอันตรายตางๆ หายไปได แตในขณะเดียวกันการรับประทานของที่
ธรรมชาติรางกายเกลียดแมจะเปนของที่ดีมีประโยชน ความเกลียดนั้นจะทําใหประโยชนที่มีอยูหมดไป และนําอันตราย
มาสูเขาแทน และอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูยิ่งกวา
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การรักษาโรคตาอักเสบดวย การพักผอน และงดของแสลง
ไดกลาวมาแลวในบทกอนถึงการที่ทานนบี ซล.ไดหามสุฮัยบไมใหกินอินทผลัมแหงเนื่องจากเขาเปนโรคตา
อักเสบ และหามอาลี รด.ไมใหรับประทานอินทผลัมสุกเนื่องจากเปนโรคตาอักเสบ ทานอบูนอีมไดกลาวไวในหนังสือ
“การแพทยสมัยทานนบี ซล.” วา ทานนบี ซล.นั้นเมื่อภรรยาของทานคนหนึ่งเปนโรคตาอักเสบ ทานจะไมไปหาเวนแต
นางจะหายดีเสียกอน” (ระดับออน อบูนอีม, 6714)
และโรคตาอักเสบก็คือ อาการบวมรอนที่เกิดขึ้นบริเวณ เยื่อบุตาขาว ซึ่งก็คือสวนที่มีสีขาวของนัยนตา ตนเหตุ
ของมันเกิดจากการดูดซึมสวนผสมที่ไมลงตัวของธาตุทั้งสี่เขาไปในตัวมัน หรือเกิดจากธาตุลมรอนสะสมที่อยูบริเวณ
ศีรษะและตามตัวแลวแพรไปที่นัยนตาทําใหเกิดตาอักเสบ หรือเกิดจากมีของแข็งมากระแทกที่ตา ทําใหธรรมชาติของ
ตาตองขับเลือดและลมไปที่ตาเปนจํานวนมาก ตาสวนที่โดนกระแทกจึงบวมปูดใหญขึ้น เรารูแลววาเวลาที่มีไอหรือควัน
เกิดขึ้นนั้น มีสองแบบ แบบแรก เกิดจากความรอนแหง แบบที่สองเกิดจาก ความรอนชื้น ไอเหลานี้จะกลายเปนกอน
เมฆอยูบนทองฟาบดบังนัยนตาเราไมใหมองเห็นทองฟานั้น เชนเดียวกัน ลมและความชื้นจากในกระเพาะที่ขึ้นไปยัง
สวนบนของรางกายก็จะบดบังไมใหมองเห็นอะไรเชนกัน นั่นคือทําใหเกิดโรคตางๆ และตาอักเสบ ถาหากธรรมชาติ
รางกายยังแข็งแรงอยูก็จะขับดันลมนั้นใหออกไปทางโพรงจมูกทําใหกลายเปนไขหวัดคัดจมูก ถาลมนั้นถูกขับออกไป
ทางลิ้นไกและรูจมูกทั้งสองขางก็จะทําใหรูสึกหายใจไมออก ถาหากมันถูกขับไปยังดานขางๆ ก็จะทําใหเกิดอาการเจ็บ
หนาอกและทอง ถาลมดันไปยังหนาอกจะมีอาการหลอดลมอักเสบ ถาไปยังหัวใจจะทําใหเกิดหมดสติทันที ถาวิ่งไปยัง
นัยนตาก็ทําใหตาอักเสบ ถาไปในชองทองก็จะทําใหทองเสีย ถาวิ่งไปยังสมองก็จะทําใหเกิดการหลงลืม ถาความรอน
ชื้นเขาไปในสมองมากๆ ก็จะทําใหหลับสนิทนาน ดวยเหตุนี้การนอนจึงเปนความชื้นและการตื่นจึงเปนความแหง เมื่อ
ลมพิษเหลานี้พยายามจะออกทางศีรษะแตออกไมไดก็จะทําใหเกิดอาการปวดศีรษะและนอนไมหลับ ถาลมพิษไปยัง
ขางใดขางหนึ่งของศีรษะก็จะทําใหเกิดอาการปวดหัวขางเดียวหรือไมเกรน ถามันขึ้นไปยังสมองดานบนสุดและทําให
เกิดความเย็นขึ้นหรือความรอนหรือความชื้นก็ดีจะทําใหเกิดอาการจามขึ้น ถาหากมันทําใหเกิดการรวมตัวของเมือก
เสมหะเย็นชื้นเปนกอนในสมอง ทําใหธาตุรอนในสมองลดลงคนไขจะหมดสติทันที ถาหากมันไปกระตุนน้ําดีดําก็จะทํา
ใหมึนงง จิตใจวาวุน ถาเขาไปถึงเสนประสาทก็จะทําใหเกิดอาการชักกระตุก เมื่อเสนประสาทของศีรษะไดรับลมพิษ
ดังกลาวมันก็จะทําใหกลายเปนอัมพาตปากเบี้ยว ถาลมพิษเหลานี้เกิดจากน้ําดีเหลืองที่อักเสบและทําใหสมองรอนก็จะ
ทําใหเกิดกอนเนื้องอกในสมอง เมื่อหนาอกไดรับลมพิษนี้ไปก็จะมีอาการเยื่อหุมปอดอักเสบได
จุดมุงหมายคือ สารพิษผสมที่อยูในทองและศีรษะจะมีการเคลื่อนไหวปนปวนในขณะที่เปนตาอักเสบอยู การ
รวมเพศจะทําใหความปนปวนนี้มากขึ้น เพราะมันกอใหเกิดการเคลื่อนไหวทั้งรางกายและจิตวิญญาณและธรรมชาติ
รางกายก็ จะรอ นขึ้ นจากการเคลื่ อนไหวจิ ตใจก็ จะสั่น ไหวมากเนื่ องจากรสชาติ ของความสุ ขที่ ได รับ วิ ญ ญาณก็จ ะ
เคลื่อนไหวตามรางกายและหัวใจซึ่งเปนสวนที่ติดตอกันระหวางรางกายกับวิญญาณ สําหรับรางกายจะสงน้ําอสุจิเขาไป
เพื่อใหถึงจุดสุดยอด ดังนั้นการรวมเพศจึงเปนการเคลื่อนไหวของรางกายทั้งหมดทุกสวนและอยางเต็มกําลัง และการ
เคลื่อนไหวทุกๆ อยางนี้จะมีผลตอสารพิษที่จะตองถูกขับออกไปใหวิ่งไปยังสวนที่ออนแอที่สุดของรางกาย และนัยนตา
ที่กําลังอักเสบจะเปนสวนที่ออนแอที่สุด ดังนั้นการรวมเพศจึงเปนอันตรายตอโรคนี้
เราสามารถบอกไดวารางกายไดรับประโยชนจากตาอักเสบมากตรงที่วา มันชวยในการขับสารพิษทําใหทอง
และศีรษะสะอาด ยิ่งกวานั้น โรคตาอักเสบยังบังคับใหค นปวยตองอดของแสลง ลดละความเศรา ความทุกข การ
เคลื่อนไหวอยางรุนแรงและการทํางานหนักไปกอน ดังคําพูดที่วา “อยาไปเกลียดโรคตาอักเสบ เพราะมันปองกันไมให
ตาบอด” การรักษาโรคตาอักเสบจึงตองหยุดนิ่งและพักผอนไมใหเช็ดตาหรือใชตามอง การทําดังนั้นจะทําใหสารพิษ
คางอยูในตามากขึ้น ชาวสลัฟบางคนกลาววา “บรรดาสาวกของทานศาสดาก็เหมือนกับลูกนัยนตา การจะทําใหหายดี
ตองไมพยายามแตะตองมัน” และไดมีรายงานจากหะดีษมัรฟวอวา “การรักษาโรคตาอักเสบ ใหใชน้ําเย็นลางตา” ซึ่ง
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จะมีประโยชนในการรักษาโรคตาอักเสบชนิดที่รอน เนื่องจากน้ําเย็นจะดับความรอนทําใหความรอนลดลง ดวยเหตุนี้
ทานอับดุลลอฮ บินมันอูด รด.ไดกลาวกับภรรยาของเขาคือนางไซหนับที่เปนโรคเจ็บตาวา “ถาหากเธอทําดั่งที่ทานรอ
ซูลุลลอฮ ซล.ไดทํา เธอก็จะดีขึ้นและหายในที่สุด จงเอาน้ําลางตาและกลาววา “ขอพระผูเปนเจาของมวลมมนุษยจงขับ
ไลโรครายออกไป ขอใหพระผูทรงใหหายทําใหขาพเจาหายเถิด ไมมีการหายปวยใดๆ จะเกิดขึ้นไดนอกจากพระองคจะ
ใหหายเทานั้น ขอใหหายโดยไมเหลือโรครายใดๆ อีก”
แตอยางไรก็ตามสิ่งนี้ก็เปนดังที่เราไดกลาวแลวหลายๆ ครั้งนั่นคือ มันเปนสิ่งที่เหมาะสมสําหรับบางประเทศ
และโรคเจ็บตาบางชนิดเทานั้น ดังนั้นจึงไมควรที่จะนําสิ่งที่ทานนบี ซล.บอกสําหรับคนกลุมหนึ่งไปใชกับคนทุกๆ กลุม
โดยรวมทั้งหมด หรือสิ่งที่สําหรับบุคคลโดยรวมแลวทําใหเปนสิ่งสําหรับคนเพียงกลุมเดียวเพราะอาจจะเกิดความ
ผิดพลาดไดและอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูยิ่งกวา

www.islamhouse.com

76 – การแพทยตามแนวทางทานศาสดามุฮัมมัด ซล.

แนวทางการรักษาโรคหมดสติจากถูกกระทําเวทยมนต
อบูอุบัยดไดกลาวไวในหนังสือ “หะดีษที่แปลก” จากหะดีษของทานอบีอุษมาน อัลนะหดียไดเลาวา “มี
ชาวเมืองหนึ่งไดเดินผานที่ตนไมตนหนึ่งและไดรับประทานผลไมของมัน หลังจากนั้นพวกเขารูสึกคลายๆ มีลมพัด
รอบๆ ตัวเขา ทําใหพวกเขาตัวแข็งขยับเขยื้อนไมได ทานนบี ซล.จึงไดกลาววา “จงทําใหน้ําในถุงหนังที่ใสน้ํานั้นเย็น
ลงและเทรดพวกเขาขณะกลาวอาซานสองครั้ง” (ระดับดี อิบนิอบีชัยบะห, 454/7)
การใช ถุ ง หนั ง ที่ ใ ส น้ํ า ไม ไ ด ใ ช ค นโทเนื่ อ งจากน้ํ า ในถุ ง หนั ง นั้ น จะเย็ น กว า และขณะกล า วอาซานสองครั้ ง
หมายถึง การกลาวคําอะซานเพื่อละหมาดซุบฮิ์และกลาวอิกอมะหกอนละหมาด
แพทยบางคนไดกลาววา “การรักษาแบบทานนบี ซล.นี้ เปนการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับโรคนี้ เนื่องจากเรื่องนี้
เกิดขึ้นที่เมืองหิญาซ ซึ่งเปนเมืองที่รอนและแหงแลงทําใหชาวเมืองนั้นมีพลังความรอนในรางกายออนแอลง การใชน้ํา
เย็นมาราดในเวลานั้นซึ่งเปนเวลาที่เย็นที่สุดของวันจะทําใหพลังความรอนในรางกายที่แพรกระจัดกระจายไปทั่ว
รางกายนั้นกลับมารวมศูนยกันภายในรางกาย พลังความรอนที่ใชตอตานโรคภายในก็จะเพิ่มขึ้น ตอสูกับตัวโรคที่หลบ
อยูภายในรางกายไดดีขึ้น พลังความรอนที่ไดรวมตัวกันนี้เองจะขับไลใหโรครายออกไปจากรางกายตามพระประสงค
ของอัลลอฮ ซบ.
ถาหากผูที่คิดวิธีการรักษานี้เปนฮิบโปเครติสหรือกาเลน แพทยที่ไดอานพบก็จะรูสึกทึ่งตอวิธีการรักษาที่
สมบูรณและไดผลดียิ่งอันนี้!!

www.islamhouse.com

แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย - 77

การแกไขอาหารที่มีแมลงวันตกใสและการดับพิษดวยการใชสงิ่ ตรงขามกัน
ในหะดีษ “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอบีหุรอยเราะหกลาววา ทานนบี ซล.ไดทรงกลาววา “เมื่อมีแมลงวัน
ตกลงในภาชนะของทานใหกดใหจม เพราะในปกของมันขางหนึ่งมีโรค แตปกอีกขางหนึ่งเปนยา” (ซอเฮียะหบุคอรี,
5782)
ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” จากอบีสะอี้ด อัลคุดรีย จากทานนบี ซล.ไดกลาววา “ปกขางหนึ่งของแมลงวัน
นั้นเปนพิษ แตปกอีกขางหนึ่งเปนยา ถาหากมีแมลงวันตกลงในอาหารก็จงกดใหจม มันจะใหพิษกอนแลวจึงทําใหหาย
ในภายหลัง” (ซอเฮียะห อิบนิมาญะห, 3504)
หะดีษบทนี้มีสิ่งที่นาสนใจอยูสองเรื่องคือ เรื่องทางดานกฎหมายและเรื่องทางดานการแพทย สําหรับเรื่อง
ทางดานกฎหมายนั้น มันเปนหลักฐานที่ชัดเจนวาแมลงวันที่ตายในน้ําหรือในของเหลวก็ตามจะไมเปนนะยีส (สิ่ง
สกปรก) นี่คือความเห็นของนักปราชญทั้งหมดเปนเอกฉันท และชนชั้นสะลัฟก็ไมมีใครขัดแยงกับหะดีษนี้ การใหจุมมัน
ก็คือการทําใหมันจมและตายในที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งถาอาหารนั้นรอน ถาหากมันเปนนะยีสแลวทานนบี ซล.ก็คง
บอกวาอาหารนั้นเสียไปแลว แตตรงกันขามทานกลับพยายามแกไขอาหารนั้นใหเปนสิ่งที่กินได และหุกมนี้ก็ไดถูก
นําไปใชในกรณีของผึ้ง แมลงมุมและแมลงอื่นๆ ดวยเชนกัน เพราะกฎเกณฑที่มีอยูในหะดีษนี้เปนการทั่วไปและเหตุผล
ที่ทําไมสัตวตายจึงเปนนะยีสนั้น เนื่องจากสัตวที่ตายจะมีเลือดอยูในรางกายของมันซึ่งถือเปนนะยีส แตแมลงตางๆ ไม
มีเลือดในตัว ดังนั้นมันจึงไมใชนะยีส มีคํากลาวของอิบรอฮีม อันนัคอียที่กลาวถึงแมลงวา “ผูที่ไมมีวิญญาณ” ซึ่ง
หมายถึงไมมีเลือดนั่นเอง
สวนในความหมายทางการแพทยคือคําพูดของอบูอุบัยดะหที่วา ความหมายของคําวา “จงจุมมัน” หมายถึง
กดใหจมเพื่อใหตัวยาที่ทําใหหายโรคออกมาจากมัน เชนเดียวกับที่ตัวโรคไดออกมากอนแลวและทั้งสองจะหักลาง
กันเองเมื่ออยูในน้ํา
ในแมลงวันนั้นมีพิษที่สามารถทําใหเกิดกอนบวมไดและยังทําใหเกิดอาการแสบคันจากการตอยของมัน ซึ่งนี่
เปนอาวุธของมันเพื่อเอาไวปองกันตัวเอง เมื่อแมลงนี้ตกไปในที่ๆ สามารถทําอันตรายมันไดมันจะพยายามปองกันตัว
โดยปลอยพิษมันออกมา ดังนั้นทานนบี ซล.จึงไดสั่งใชใหเราทําใหพิษนั้นสลายไปดวยยาที่พระเจาประทานใหมาซึ่งอยู
ที่ปกอีกขางหนึ่งของมันนั่นเอง โดยกดมันใหจมลงในน้ําหรืออาหารเพื่อสารพิษจะไดปะทะกับสารสลายพิษทําใหพิษ
หมดไปเองและไมเปนอันตรายอีก และวิธีทางการแพทยแบบนี้ไมสามารถใหแพทยใหญใดๆ คิดขึ้นมาไดนอกจากผูที่
เปนนบีของอัลลอฮเทานั้น แพทยทั่วไปก็ยอมรับกับวิธีดังกลาวและยอมรับวาผูที่นําวิธีการรักษาดังกลาวมานี้คือผูถูก
สรางที่สมบูรณที่สุด โดยไดรับการสนับสนุนจากการดลใจของพระผูเปนเจาซึ่งมีพลังเหนือมนุษยใดๆ แพทยหลายคน
ไดกลาววาบริเวณที่ถูกแมลงปองหรือตัวตอตอยนั้น ถาใชน้ํามันจากแมลงวันก็จะทําใหอาการปวดลดลงได ซึ่งมันไมใช
เกิดจากสิ่งใดนอกจากตัวยาที่มีอยูในปกขางหนึ่งของมันนั่นเอง เมื่อหัวของแมลงวันถูกตัดออกและนําตัวมาถูที่กอนที่
เปลือกตามันก็จะหายดวยความประสงคของอัลลอฮ ซบ.
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แนวทางการรักษาฝ
อิบนิอัสซุนนียไดกลาวไวในหนังสือของเขาวา ภรรยาของทานนบี ซล.คนหนึ่งไดกลาววา “ทานรอซูลุลลอฮ
ซล.ไดมาหาฉันและที่นิ้วเทาของฉันนั้นมีฝขึ้น ทานนบี ซล.ไดกลาววา “ทานมีอัซซารีเราะห (ﺓﻳﺮ  )ﺍﻟ ﱠﺬ ِﺭหรือเปลา”
ภรรยาของทานบอกวา “ใชฉันมี” ทานนบี ซล.จึงกลาววา ใหเอาใสตรงฝแลวกลาววา “โอพระผูเปนเจาผูทําของใหญ
ใหเล็กและทําของเล็กใหใหญได ขอจงทําใหฝที่ขาพเจามีนั้นเล็กลงดวยเถิด” (ซอเฮียะห อิบนิซินนี, 640)
คําวา “ซะรีเราะห” (ﺮ ﹲﺓ ﻳ )ﺍﻟﺬﱠ ِﺭเปนยาจากอินเดียทําจากน้ําหอมของออย มีคุณสมบัติรอนแหง มีประโยชนใน
กอนบวมที่ทอง ตับและในโรคทองมาน ทําใหหัวใจแข็งแรงขึ้นดวยกลิ่นหอมของมัน ในหะดีษ “ซอฮีเฮน” จากอาอิชะห
รด.ไดกลาววา “ฉันพรมน้ําหอมทานรอซูลุลลอฮ ซล.ดวยมือของฉันดวยเครื่องหอมซะรีเราะหในการทําฮัจยครั้งสุดทาย
ในชวงเอียะหรอม” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5930)
คําวา “บัสเราะห” (ﺓﺒﹾﺜﺮ )ﺍﻟคือตุมเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากสารรอนที่โผลออกมาจากผิวหนังเพื่อออกจากรางกาย มัน
ตองการบางสิ่งบางอยางที่จะทําใหมันสุกสมบูรณเพื่อจะไดออกมาจากรางกาย และเครื่องหอมนั้นมีประโยชนตรงจุดนี้
โดยจะทําใหมันสุกและออกมาจากรางกายพรอมกับมีกลิ่นหอม นอกจากนั้นมันยังบรรเทาความรอนที่เกิดจากฝนั้นดวย
เชนเดียวกับที่เจาของหนังสือ “อัลกอนูน” ไดกลาววา “ไมมีอะไรที่ดีไปกวาซะรีเราะหในการรักษาไฟไหม โดยนํามัน
มาปนรวมกับดอกกุหลาบและน้ําสมสายชู”
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การรักษาโรคกอนบวมและหนองโดยการผาออก
ไดเลาจากทานอาลี รด.กลาววา ฉันไดเขาไปหาชายคนหนึ่งพรอมกับทานรอซูลุลลอฮ ซล.และเขามีกอนขึ้นที่
หลังเปนๆ หายๆ พวกเขากลาววา “โอทานรอซูลุลลอฮ มันเปนฝหนองนะ” ทานนบี ซล.จึงไดกลาววา “จงเจาะมันซิ”
ทานอาลี รด.ไดกลาววา “และฉันก็ไมไดจากไปจนกระทั่งฉันไดเจาะมันแลว โดยทานนบี ซล.ไดเห็นเปนพยาน” (ระดับ
ออน อบูยะอลา, 54)
เลามาจากทานอบีหุรอยเราะหวา ทานนบี ซล.ไดสั่งใหแพทยผาหนองที่ทองชายคนหนึ่งและมีคนผูหนึ่งกลาว
วา “โอทานรอซูลุลลอฮ มันจะไดประโยชนหรือ” ทานนบี ซล.ไดกลาวตอบวา “ผูที่สงโรคลงมาก็ไดสงวิธีรักษามาดวย
และมันจะทําใหหายตามประสงคของพระองค”
ﻡﻮﺭ “ ﺍﹾﻟวะรอม” หรือกอนบวมคือกอนโตอยางหนึ่งที่อยูในอวัยวะตางๆ โดยมีสารที่ไมใชธรรมชาติปกติอยู
ภายในกอนนั้น พบในโรคตางๆ หลายโรค สารตางๆ ที่มีอยูในกอนนั้นประกอบดวยสวนผสมของธาตุทั้งสี่ (รอน เย็น
แหง ชื้น) และน้ํากับลม เมื่อมันรวมกันไดเปนกอนเดี่ยวก็จะเรียกวาฝหนอง และกอนที่รอนจะเปลี่ยนแปลงไปไดสาม
อยางคือ กลายเปนน้ําเหลว หรือกลายเปนหนอง หรือกลายเปนกอนแข็งก็ได ถารางกายแข็งแรงพอมันจะละลายกอน
หายไป และนี่คือจุดจบที่ดีที่สุดของกอนเหลานี้ แตถารางกายไมแข็งแรงกอนนั้นก็จะสุกและกลายเปนสารสีขาวหรือ
หนองและแตกเปดออก ทําใหสารนั้นไหลออกมา ถารางกายออนแอมากกอนก็จะไมสุก สารที่ผสมกันอยูภายในก็จะไม
สมบูรณไมสามารถแตกเปดออกได กอนนั้นก็อาจจะทําลายอวัยวะที่มันตั้งอยูใหเสียหายไปได ดังนั้นจึงตองการการ
ผาตัดเปดกอนออกหรือวิธีอื่นใด เพื่อที่จะเอาสิ่งที่อยูภายในนั้นออกมา เพื่อไมใหทําอันตรายตออวัยวะของรางกาย และ
ในการผานั้นมีประโยชนสองอยางคือ อันที่หนึ่ง เอาหนองที่เปนของเสียออก อันที่สอง ทําใหสารพิษในที่อื่นๆ ไม
สามารถเขามารวมกับมันได ทําใหมันไมเขมแข็งขึ้นจนยากแกการรักษา
สําหรับคําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “ทานนบีไดใชใหแพทยผาฝที่ทองนั้นมีความหมายหลายอยาง อยางหนึ่งก็
คือ น้ําที่อยูในทองของคนเปนโรคทองมาน มีแพทยหลายคนขัดแยงกันเกี่ยวกับการผาเพื่อใหหนองออก บางพวกหาม
ไมใหทําเพราะถือวาเปนอันตรายมาก แตอีกพวกหนึ่งเห็นวาควรทําได โดยกลาววา ไมมีการรักษาใดมาแทนมันได ใน
การรักษาโรคทองมานชนิด “ซะกี” ﺰﻗِﻲ  ﺍﻟซึ่งเราไดกลาวถึงโรคทองมานมาแลวกอนหนานี้วา มันมีสามชนิด ทองมาน
แบบกลอง ไดแก ทองที่โตขึ้นจากลม ถาตบที่ทองจะมีเสียงดังเหมือนกลอง ชนิดที่สอง ทองมานแบบเนื้อ ซึ่งจะมีเปน
กอนเนื้อขึ้นที่หนาทองมาจากเนื้อทั่วรางกายรวมกับกอนเสมหะและจะแพรไปตามรางกายทั่วไปโดยผานทางเลือดไปยัง
อวัยวะตางๆ นับเปนชนิดที่รักษายากอยางยิ่ง แบบที่สาม “ซะกี” แบบนี้จะมีสารพิษหรือหนองที่ทองดานลาง จะไดยิน
เสียงน้ําเคลื่อนไหวดังคลอกแคลกอยูในทองเวลาขยับตัว เหมือนเสียงน้ําในถุงใสน้ํา แพทยสวนมากถือวาชนิดนี้เปน
อันตรายที่สุด แตก็มีแพทยจํานวนมากเชนกันเห็นวาแบบกอนเนื้ออันตรายมากที่สุด
กลาวโดยสรุป การรักษาโรคทองมานแบบ “ซะกี” จะตองเอาน้ําออกโดยใชการผาออกเชนเดียวกับการเอา
เลือดเสียออกจากรางกายโดยการแทงเสนเลือด แตมันก็มีอันตรายมากอยูดังที่ไดกลาวมาแลว แตในหะดีษนี้ยืนยันวา
สามารถทําไดและพระผูเปนเจานั้นทรงรูยิ่งกวา

www.islamhouse.com

80 – การแพทยตามแนวทางทานศาสดามุฮัมมัด ซล.

การรักษาดวยการทําใหจิตใจมีความสุข และการใหกําลังใจ
รายงานจากอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” จากอบีสะอี้ด อัลคุดรียไดกลาววา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดกลาววา
“เมื่อพวกทานเขาไปเยี่ยมผูปวย จงใหกําลังใจเขาในสิ่งที่ดี นั่นไมตองการอะไรเลย และมันเปนสิ่งที่ดีสําหรับจิตใจของ
ผูปวย” (ระดับออน อิบนิมาญะห, 1438)
ในหะดีษนี้มีสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการรักษาทั้งมวลนั่นก็คือ การบอกสิ่งที่ดีๆ ที่สามารถทําใหหัวใจผูปวยแชมชื่น
ขึ้น จะทําใหธรรมชาติของเขาแข็งแรงขึ้น มีพลังมากขึ้น ทําใหเกิดพลังความรอนเพิ่มในรางกาย ชวยขับไลโรครายหรือ
ทําใหบรรเทาเบาบางลงได และนั่นคือจุดมุงหมายที่แพทยตองการ
การทําใหจิตใจผูปวยรูสึกยินดี ทําใหหัวใจเขาดีขึ้น ผอนคลายความกังวลลงไป สิ่งนี้จะมีผลอยางใหญหลวงใน
การทําใหโรคหายหรือบรรเทาลง แทจริงวิญญาณและรางกายที่แข็งแรงจะชวยธรรมชาติรางกายใหขับไลสิ่งที่ไมดี
ออกไปจากรางกายได หลายๆ คนคงจะไดเคยเห็นคนปวยที่สามารถกลับมามีกําลังไดใหมดวยความชวยเหลือจากคน
ที่เขารัก คนที่เขานับถือ เมื่อพวกนั้นมาเยี่ยมเยียนเขาและทําดีกับเขา และพูดในสิ่งที่ดีๆ กับเขา นี่คือประโยชนอยาง
หนึ่งที่เกิดขึ้นกับผูปวยจากการเยี่ยมไขของคนเหลานี้
การเยี่ยมไขมีประโยชนถึงสี่อยางคือ ประโยชนตอผูปวย ประโยชนตอผูเยี่ยม ประโยชนตอครอบครัวผูปวย
และประโยชนตอสาธารณะชนโดยรวม และเราไดกลาวแลวถึงจริยวัตรของทานนบี ซล.ที่ไดทรงถามผูปวยเกี่ยวกับโรค
ของเขา ความรูสึกของเขา อยากจะกินอะไรบางและพระองคยังทรงเอามือไปวางไวที่หนาผากของเขา ที่หนาอกของ
เขาและขอพรใหเขา และบอกเขาถึงวิธีที่จะทําใหโรคนั้นหายไป บางครั้งทานนบีอาบน้ําละหมาดและเอาน้ําละหมาดนั้น
มารดผูปวย บางครั้งทานก็จะกลาวกับผูปวยวา “ไมเปนไรหรอก มันจะดีขึ้น อินชาอัลลอฮ” และนี่คือความออนโยนที่
เพียบพรอมและเหมาะสมที่สุดในการเยี่ยมผูปวย
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แนวทางในการรักษาโรคทางกายดวยยาและอาหารที่เขาคุนเคย
นี่เปนหลักการรักษาที่ยิ่งใหญและมีประโยชนมาก ถาแพทยเขาใจผิดจะทําใหเขานําสิ่งที่เปนโทษมาใหกับ
ผูปวย โดยที่เขาคิดวาสิ่งนั้นๆ ดีสําหรับผูปวย และมีแตแพทยที่โงเขลาเทานั้นที่จะใหยาผูปวยโดยดูจากตําราเพียง
อยางเดียว แทจริงความเหมาะสมของยาและอาหาร ตองเหมาะสมกับรางกายของผูปวยที่จะยอมรับได ตัวอยางเชน
พวกเบดูอินที่เรรอนตามทะเลทรายจะไมไดประโยชนจากการดื่มน้ําเลนูเฟอร (ตนไมชนิดหนึ่งขึ้นในน้ําทะเล) น้ําดอก
กุหลาบสดและมันจะไมมีผลตอรางกายเขาเลยในทางใดๆ ยิ่งกวานั้น ยาทั่วๆ ไปที่ใชกันอยูในเมืองหรือใชกับพวกที่อยู
กันอยางสุขสบายก็จะใชไมไดสําหรับเขาเชนกัน ซึ่งก็ไดมีการทดลองมาแลวในเรื่องเหลานี้ จากที่เราไดสังเกตและ
พิจารณาดูการรักษาตามแนวทางของทานนบี ซล.นี้เราก็ไดพบวาทุกๆ เรื่องจะมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของโรค
กับแผนดินนั้นๆ และสิ่งที่ทําใหเกิดโรคเสมอ นี่เปนหลักขอใหญของหลักการพื้นฐานในการรักษาพยาบาลโรคทั้งปวงที่
เราควรตองปฏิบัติตาม แพทยใหญชาวอาหรับทานหนึ่งชื่อฮาริษ บินกัลดะหไดกลาววา “การอดอาหารนั้นเปนหัวของ
ยาทั้งหมด และกระเพาะนั้นเปนบานของโรคตางๆ และจงใหในสิ่งที่รางกายของคนปวยเคยชิน” และยังมีคําพูดอีกวา
“อัลอะซัม (การอดอาหาร) เปนยาอยางหนึ่ง” และอัลอะซัม ﺯﻡ ﻷ
َ  ﺍหรือการอดอาหารก็คือ การหยุดรับประทานอาหาร
เพื่อใหเกิดความหิวนั้นสามารถทําใหหายโรคได ซึ่งเปนวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการรักษาคนไขที่มีเลือดขน ดีกวาวิธีทําให
อาเจียนดวย นอกจากที่มีการวิตกกังวลกันวาสภาพคนไขจะแยลงจากสารพิษสะสมในรางกายมากขึ้น ซึ่งจะทําใหโรค
รุนแรงขึ้นกวาเดิม
คําพูดที่วา “กระเพาะนั้นเปนบานของโรคตางๆ ” เนื่องจากกระเพาะเปนอวัยวะรูปรางกลวงเหมือนน้ําเตา
ประกอบดวยชั้นตางๆ สามชั้นที่ทําจากเสนประสาทเล็ก เรียกวาเสนใย และปกคลุมดวยเนื้ออีกชั้นหนึ่ง เสนใยทั้งสาม
ชั้นนั้นเรียงตัวตามยาวหนึ่งชั้น ตามขวางหนึ่งชั้นและเฉียงๆ อีกหนึ่งชั้น ที่ปากของมันจะมีเสนประสาทมาเลี้ยงมาก
สวนดานลางจะเปนเนื้อมากกวา ขางในกระเพาะจะมีเปนเสนขนเล็กๆ กระเพาะตั้งอยูกลางทองเอียงไปทางดานขวา
เล็กนอย มันถูกสรางมาในสภาพนั้นเนื่องจากวิทยปญญาของผูสราง ผูทรงรูยิ่ง มันเปนบานหรือแหลงของเชื้อโรคตางๆ
เปนสถานที่ๆ ขบวนการยอยอาหารไดเริ่มขึ้น ทําใหอาหารที่อยูในนั้นสุก เมื่ออาหารออกจากกระเพาะก็จะตอไปยังตับ
และลําไสตอไป สวนที่เหลือจากการถูกยอยในกระเพาะคือกากอาหารหรือเศษอาหารที่กระเพาะไมสามารถจะยอยได
อาจจะเนื่องมาจากน้ํายอยมีนอยไป อาหารมากไป หรือมันเนาเสียไป หรือการทํางานของกระเพาะไมมีการเรียงลําดับ
ที่ดีหรือสาเหตุหลายๆ อยางรวมกัน สาเหตุเหลานี้หลายอยางเราไมสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงมันได ดังนั้นมันจึงอยูกับ
เราตลอดไป ทําใหกระเพาะนั้นกลายเปนแหลงรวมสารพัดโรคดวยเหตุนี้ คลายกับวาผูกลาวประโยคนี้หวังใหเรา
พยายามลดอาหารลงไป ตัด กิเลสลงไปไม ใหตามความอยากมากนักเพื่อปอ งกันจากการเกิ ดเศษอาหารเหลือใน
กระเพาะ
สวนความคุนเคยนั้นคือธรรมชาติเดิมของมนุษย มันเปนพลังที่แข็งแกรงมากในรางกายจนกระทั่งถาหากมีการ
ทดลองเกี่ยวกับตัวคนขึ้นในคนจํานวนหนึ่ง เราจะพบวาผลลัพทที่ไดจะแตกตางกันไปตามแตความคุนเคยของรางกาย
แตละคนนั่นเอง แมจะดูภายนอกวารางกายเหลานั้นเหมือนกันก็ตาม ตัวอยางเชน จะพบความรอนในรางกายอยูถึง
สามแบบในคนวัยหนุมสาว แบบแรกคือความคุนเคยที่จะกินอาหารรอนๆ แบบที่สองคือความคุนเคยที่จะกินอาหาร
เย็นๆ และสามคือความคุนเคยที่จะกินอาหารระดับกลางๆ ไมรอนหรือเย็นเกินไป ในคนแบบแรก ถาเขาดื่มน้ําผึ้งมันก็
จะไมมีอันตรายตอเขา ในแบบที่สอง ถาดื่มเมื่อไรจะมีอันตรายทันที สวนในแบบที่สาม ก็จะมีอันตรายเล็กนอย
ดังนั้นความคุนเคยหรือความเคยชินจึงเปนกฎที่สําคัญกฎหนึ่งสําหรับการรักษาสุขภาพที่ดีและการรักษาอาการปวยไข
ดวยเหตุนี้การรักษาตามแนวทางของทานนบี ซล.จึงดําเนินตามความเคยชินในรางกายของแตละคน ในเรื่องอาหาร
เรื่องยาและเรื่องอื่นๆ
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การใหอาหารผูปวยดวยอาหารออนที่เขาคุนเคย
ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอุรวะไดเลาวา ทานหญิงอาอิชะห รด.นั้น เมื่อมีคนตายในหมูของ
ทาน ผูหญิงก็จะมารวมกัน หลังจากนั้นก็จะแยกยายกันกลับบานไป ทานหญิงไดสั่งใชใหทําซุบนม (ตัลบีนะห) ทําขนม
ปงและเอาซุบนมกับขนมปงนั้นผสมกัน หลังจากนั้นจึงกลาววา จงกินเถิดแทจริงฉันไดยินทานรอซูลุลลอฮ ซล.กลาววา
“ซุบนม (ตัลบีนะห) จะมีประโยชนตอหัวใจของผูปวย จะขับไลความโศกเศราออกไป” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5689)
และในหนังสือ “สุนัน” จากหะดีษของพระนางอาอิชะห รด.ไดกลาววา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดทรงกลาววา
“ทานจงกินสิ่งที่มีประโยชนแมทานจะไมชอบมัน นั่นก็คือ ซุบนม (ตัลบีนะห)” และยังมีรายงานจากทานหญิงอาอิชะห
รด.อีกเชนกันวา เมื่อทานนบี ซล.ไดรับการบอกเลาวา มีชายคนหนึ่งปวดทองจนกระทั่งกินไมได ทานก็ไดบอกวา
“พวกทานตองทําซุบนม (ตัลบีนะห) และใหเขาจิบทีละนอยๆ” และทานก็ไดกลาวตอวา “ขอสาบานดวยพระนามของผู
ซึ่งชีวิตของฉันอยูในอุงมือของเขาวา มันจะลางทองของพวกทานจนสะอาดเหมือนกับพวกเธอลางหนาเพื่อขจัดความ
สกปรกที่มีอยู” (ซอเฮียะหอิบนิมาญะห 3446)
คําวา “ตัลบีน” ﻦﺘ ﹾﻠِﺒﻴ ﺍﻟเปนอาหารสําหรับจิบทีละนิด มีรสชาตินุมนวลละเอียดออนทําจากผลิตภัณฑนมดังนั้น
จึงไดชื่อวาซุบนม หุรูวียกลาววา “มันไดชื่อวาซุบนมเพราะมีความคลายคลึงกับนม เพราะมันขาวและละเอียด อาหาร
ชนิดนี้มีประโยชนมากสําหรับคนปวย มันจะละเอียดออนและสุกแลว ไมใชของดิบๆ หยาบๆ ถาหากทานอยากจะรูถึง
ประโยชนของตัลบีนะหก็ใหนึกถึงประโยชนของน้ําขาวบารเลย เพราะมันมีน้ําขาวบารเลยผสมอยู โดยมันเปนเครื่องจิบ
ทําจากแปงขาวบารเลยและรําขาวบารเลย ความแตกตางระหวางน้ําขาวบารเลยและน้ําซุบนมก็คือน้ําขาวบารเลย
จะตองนําไปปรุงทั้งๆ ที่เปนเม็ด แตน้ําซุบนมจะปรุงจากขาวบารเลยที่ปนแลว ทําใหมีประโยชนกวาเนื่องจากสารที่ดีมี
ประโยชนจากขาวบารเลยจะออกมาพรอมกับการบดใหปนนั้นเอง
เราไดบอกมากอนแลววา ความเคยชินมีผลตอประโยชนที่จะไดรับตอยาตางๆ และตออาหารดวย และความ
เคยชิ น ของชนเผา หนึ่ ง ที่ จ ะนํ าน้ํา ของข า วบาร เลย ป น ไม ใ ช ข าวบาร เ ลย เ ม็ ด ซึ่ งมั น ก็ จ ะให ส ารอาหารมากกว า มี
ประโยชนกวา แตแพทยในเมืองมักจะชอบใหใชขาวแบบเม็ดมากกวาโดยอางวามันละเอียดออนนุมกวา ผูปวยจะยอย
มันไดงายกวา และที่เปนดังนี้เนื่องจากธรรมชาติของคนในเมือง ซึ่งจะยอยน้ําขาวบารเลยที่ทําจากบารเลยปนไดยาก
กวา จุดมุงหมายคือ น้ําขาวบารเลยที่ปรุงแลวแบบเม็ด มีประโยชนสามารถนําไปใชไดอยางรวดเร็วและใหคุณคาทาง
อาหารมาก ถารับประทานรอนๆ จะใหประโยชนมากกวา ใหความรอนมากกวาการดูดซึมโดยลําไสก็ทําไดดีกวา และ
คําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “มีประโยชนสําหรับหัวใจของผูปวย” นั่นก็คือมีกลิ่นหอมทําใหผูปวยสดชื่น และคําพูด
ทานนบี ซล.ที่วา “จะทําใหความโศกเศราหมดไป” เนื่องจากความเศราทําใหความอยากอาหารลดลง ทําใหพลังความ
รอนในรางกายลดลงดวย การจิบน้ําซุบนมทําใหพลังความรอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมันมีความรอนผสมอยูทําใหความ
โศกเศราลดลงไป
บางทานกลาววา อาหารบางชนิดจะทําใหหัวใจผอนคลายเชนน้ําซุบที่ไดกลาวขางตน เพราะมันมีคุณสมบัติ
พิเศษที่มีผลตออารมณ ทําใหเขารูสึกผอนคลายและสบายขึ้นและพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูยิ่งกวา
บางทานกลาววา พลังของคนปวยจะลดลงดวยความโศกเศราของเขาเองทําใหเกิดความแหงแลงขึ้นในรางกาย
เขา น้ําซุบนมนี้เมื่อจิบแลวจะทําใหชุมชื่นขึ้น แข็งแรงขึ้น ใหประโยชนทางดานโภชนาการตอรางกายและหัวใจ อยางไร
ก็ตามผูปวยสวนมากมักจะมีน้ําดีหรือเมือกเสมหะหรือหนองคางอยูในลําไสของเขา การจิบน้ํานมซุบจะละลายสิ่งเหลานี้
ออกจากลําไสของเขา ทําใหลําไสทํางานสะดวกขึ้นกวาเดิม ทํางานประสานกันไดดีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหาก
ชนกลุมนั้นมีความคุนเคยกับอาหารชนิดนี้ดวยแลวยิ่งจะไดประโยชนมากขึ้นกวาเดิม และพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรู
ยิ่งกวา
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แนวทางการรักษาพิษ
ทานอับดุลรอซากไดเลาจากทานมะอมัร จากทานซะหรีย จากทานอับดุลเราะหมาน บินกะอับ บินมาลิกวา มี
หญิงชาวยะฮูดียคนหนึ่งใหแกะยางที่อาบยาพิษแกทานนบี ซล.และทานนบี ซล.ไดถามวา “นี่อะไร” นางไดตอบวา
“ของขวัญ” ทานนบี ซล.จึงไดรับประทานมัน พรอมกับสาวกของทานหลังจากนั้นทานไดบอกวา “หยุดกินกอน” และ
ไดถามหญิงนั้นวา “ทานใสยาพิษในแกะตัวนี้ใชไหม” หญิงนั้นถามวา “ใครบอกตอทานเลา” ทานนบีตอบวา “กระดูก
ของมันบอกฉัน” กระดูกนั้นอยูในมือของทาน หญิงนั้นกลาววา “ใชแลวเราใสยาพิษไป” ทานนบีถามตอวา “ทําไม”
นางตอบวา “ถาหากทานเปนคนโกหกประชาชนก็จะไดหลุดพนไปจากการหลอกลวงของทาน (เพราะจะตายดวยยา
พิษ) แตถาทานเปนนบีที่แทจริง ยาพิษยอมไมทําอันตรายทาน” ทานนบีจึงไดทําการกรอกเลือดสามครั้งที่หลังของทาน
และสั่งใหบรรดาสาวกของทานทําการกรอกเลือดดวย พวกเขาก็ทําตามแตอยางไรก็ตามบางคนก็ไดเสียชีวิตไป (ซอ
เฮียะห อับดุลรอซาก 19814)
ในรายงานอื่นกลาววา ทานรอซูล ซล.ไดทําการกรอกเลือดที่หลังของทานเพื่อขจัดพิษที่อยูในแกะ โดยอบูฮินด
ซึ่งเปนทาสของบะนีบะยาเดาะหจากอันศอร ใชมีดและถวยกรอกเลือดใหทาน และหลังจากนั้นสามปทานก็ปวดมาก
และเสียชีวิตดวยความเจ็บปวดนั้นเอง โดยทานไดกลาววา “ฉันยังรูสึกเจ็บปวดมาก จากผลของการกินแกะใสยาพิษ
กอนหนานี้ในวันคอยบัร จนมันแทบจะตัดเสนเลือดแดงใหญของฉัน” และในที่สุดทานนบีก็ไดเสียชีวิตไปในสภาพตาย
ชาฮีดจากการรับประทานแกะอาบยาพิษนั่นเอง (ซอเฮียะห อับดุลรอซาก 19815)
การขจัดพิษตางๆ อาจจะใชการทําใหอาเจียนหรือใชยาที่มีฤทธิ์ตรงขามกันเพื่อตานพิษ หรือสลายพิษดวย
กลไกการทํางานของมันหรือดวยคุณสมบัติของมันก็ได ยาพิษชนิดที่ไมมียาแกก็ตองใชวิธีการทําใหพิษนั้นออกจาก
รางกายไปใหไดและวิธีการหนึ่งที่มีประโยชนคือการกรอกเลือดออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่รอนในเวลาที่รอน
พลังของยาพิษจะซึมเขาไปในกระแสเลือด และแพรกระจายไปยังเสนเลือดดําและเสนเลือดแดงจนไปถึงหัวใจก็จะ
เสียชีวิต ดังนั้นเลือดจึงเปนทางที่ติดตอของยาพิษนั้นไปสูหัวใจและอวัยวะตางๆ เมื่อมีการกรอกเอาเลือดออก พิษ
เหลานั้นจึงไหลออกมาพรอมกับเลือดดวย ผลรายที่จะเกิดกับผูปวยก็จะลดลงถาสามารถเอาพิษออกไดหมดก็จะไม
เหลือพิษมาทํารายผูปวยนั้นอีก แตบางครั้งก็เอาออกไมหมดผลจึงไดแคบรรเทาพิษลง ธรรมชาติรางกายของคนๆ นั้น
ก็จะแข็งแรงขึ้นและจะสามารถทําลายพิษนั้นหรือทําใหมันออนกําลังลงดวยพลังของรางกายตนเอง
เมื่ อท านนบี ซล.ได ทํา การกรอกเลือ ดที่ห ลัง ซึ่ง เป น ตํา แหน งที่ ใกล หัว ใจมากที่สุ ดเท าที่ จ ะสามารถทํา ได
สารพิษตางๆ จึงออกมาพรอมกับเลือดแตก็ออกไดไมหมด พิษที่เหลืออยูจึงกอใหเกิดความออนแอลงเรื่อยๆ ตามพระ
ประสงคของพระองคอัลลอฮ ซบ.เพื่อจะใหสิ่งที่สมบูรณที่สุดแกทานนบีนั่นคือการตายชะฮีด พระองคก็ใหพิษของมัน
กําเริบขึ้นเพื่อจบชีวิตของทานศาสดาไปในที่สุด สิ่งนี้คือความนัยที่มีอยูในอัลกุรอานซูเราะหอัลบะกอเราะห อายะห 87
ที่วา
ﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥﺗ ﹾﻘ ﻭﹶﻓﺮِﻳﻘﹰﺎ ﻢ ﺘﺑﻢ ﹶﻓ ﹶﻔﺮِﻳﻘﹰﺎ ﹶﻛ ﱠﺬ ﺗﺮ ﺒﺘ ﹾﻜﺳ ﻢ ﺍ ﺴ ﹸﻜ
 ﻯ ﺃﹶﻧ ﹸﻔﻬﻮ ﺗ ﺎ ﹶﻻﻮ ﹲﻝ ِﺑﻤﺭﺳ ﻢ ﺎﺀ ﹸﻛﺎ ﺟﹶﺃﹶﻓ ﹸﻜﱠﻠﻤ
ความวา “มิใชหรือที่เมื่อมีรอซูลมายังพวกทานแตไมเปนไปตามที่พวกทานตองการ พวกทานก็ทําใหญโตใส
เขา พวกทานก็โกหกแกเขา และบางคนของพวกทานก็ฆาเขา” (อัลบะกอเราะห, 87) และอัลลอฮ ซบ.นั่นทรงรูยิ่งกวา
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แนวทางการรักษาผูปวยจากเวทมนตที่ชาวยะฮุดีไดทําขึ้น
มีบางคนปฏิเสธสิ่งเหลานี้และพูดวา การทําเวทยมนตไมสามารถทําอันตรายทานนบี ซล.ได และถือวาเปนสิ่ง
ที่ไมดี เปนสิ่งนาเกลียด แตจริงๆ แลวเรื่องนี้ไมไดเปนดังที่เขาคิด เพราะแทจริงมันก็เปนเพียงโรคๆ หนึ่งที่สามารถ
เกิดขึ้นไดกับทานนบี ซล.เชนเดียวกับที่เกิดในเรื่องยาพิษที่ไดกลาวถึงมาแลว ไมมีอะไรแตกตางกันเลยและสิ่งที่ยืนยัน
เรื่องนี้ไดคือ หะดีษจากทานหญิงอาอิชะห รด.ที่กลาววา “ทานนบีไดถูกเวทมนตจนกระทั่งทานนึกไปเองวาทานไดไป
หาภรรยาคนหนึ่งของทานทั้งๆ ที่ทานไมไดไป และนี่นับเปนเวทมนตที่รายแรงที่สุดอันหนึ่ง” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5765)
ผูพิพากษาอิยาดไดกลาววา “เวทมนตก็เปนโรคหนึ่งจากหลายๆ โรคนั่นเอง แสดงออกใหเห็นดวยอาการปวย
ไข เชนเดียวกับที่เกิดกับทานนบี ซล.เชนเดียวกับโรคอื่นๆ ที่เคยเกิดมาแลว และนี่ไมเกี่ยวกับสถานภาพความเปนนบี
ของทานเลย สวนที่ทานคิดไปเองวาไดทําอะไรอยางหนึ่งทั้งๆ ที่ไมไดทํานั้น นี่ก็ไมเกี่ยวกับคุณสมบัติความซื่อสัตยของ
ทานนบี ซล.เลยเชนกัน สิ่งนี้เปนสิ่งที่นักปราชญทั้งหลายไดเห็นตรงกันเปนเอกฉันทแลว
สวนที่มันสามารถเกิดกับทานนบี ซล.ไดนั้นก็เปนเพราะวามันเปนเรื่องของดุนยาทั่วๆ ไป ไมไดเกี่ยวกับการ
ประกาศศาสนาแตอยางใด ทั้งนี้เพื่อไมใหทานนบี ซล.แตกตางจากคนธรรมดาคนอื่นๆ นั่นเอง
จุดมุงหมายเพื่อกลาวถึงการรักษาในโรคนี้ และไดมีรายงานการรักษามาสองวิธีคือ
หนึ่ง การเอาพิษออกมาจากรางกายและการทําลายใหพิษนั้นหมดไป ดังเชนที่ทานนบี ซล.ไดขอจากอัลลอฮ
ซบ.และอัลลอฮ ซบ.ก็ไดทรงชี้แนะแนวทางให และในที่สุดก็ไดเอามันออกมาจากบอน้ําแหงหนึ่ง มันประกอบดวยหวี
และสิ่งที่ไดจากการหวี (ผม) และจั่นอินทผลัมตัวผูที่แหงแลว เมื่อทานนบี ซล.เอามันออกมาแลว อาการปวยไขที่ทานมี
ก็หายไปเหมือนกับคนที่ถูกจับไวแลวถูกปลอยออกมา วิธีการนี้เปนวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาโรคนี้ โดยการเอาสิ่งไม
ดีออกไปจากรางกาย เหมือนการอาเจียนเอาสารพิษออกมานั่นเอง
สอง การเอาของพิษนั้นออกมา ในตําแหนงของรางกายที่ใกลกับจุดที่สารพิษนั้นมีปฏิกิริยามากที่สุด และเวทย
มนตนั้นจะมีผลที่ตัวธรรมชาติเดิมของเขา ทําใหสวนผสมในรางกายปนปวน อารมณแปรปรวนไป ถาพบวามีรองรอย
ของเวทยมนตอยูในตําแหนงใดของรางกาย ก็สามารถจะเอาสารพิษนั้นออกจากอวัยวะนั้นได ซึ่งก็จะมีประโยชนมาก
เชนกัน
ทานอบูอุบัยดไดกลาวไวในหนังสือ “หะดีษที่แปลก” วา จากทานอับดุลเราะหมาน อิบนิอบีไลลาเลาวา ทาน
รอซูลลุลลอฮ ซล.ไดทําการกรอกเลือดที่ศีรษะของทาน โดยใชปลายดาบเมื่อทานถูกเวทยมนตกระทํา บางคนที่ไมมี
ความรู พ อไดก ล าวว า “การกรอกเลื อดจะมี ผ ลอะไรกับ เวทย มนต ได และอะไรคื อสิ่ ง เชื่ อ มโยงระหว างยาและโรค
ดังกลาว” แตถาหากผูที่พูดดังกลาวไดพบวาฮิบโปเครติสหรืออิบนิซีนาหรือคนอื่นๆ นอกจากสองคนนี้ ไดกลาวถึงการ
รักษาเชนนี้ขึ้นมาก็จะเชื่อและยอมรับโดยทันที แตความจริงผูที่พูดนี้คือ ผูที่เราไมตองสงสัยอะไรอีกแลวในความรูของ
เขาหรือความดีของเขา
ควรรูดวยวา สิ่งที่นํามาทําเวทยมนตที่ทําตอทานนบี ซล.ไดกระทําที่ศีรษะของทาน และพลังของมันกระทบตอ
สมอง ทําใหเกิดการจินตนาการภาพขึ้นมาเองวาไดทําบางสิ่งทั้งๆ ที่ตัวเองไมไดทํา และนี่คืออิทธิพลของเวทยมนตที่มี
ตอธรรมชาติของคนและตอเลือด และไดควบคุมเลือดในรางกายเขาไวทําใหความรูสึกของเขาเปลี่ยนแปลงไป จาก
ธรรมชาติเดิมของมันและ “เวทยมนต” คืออิทธิพลของวิญญาณชั่วรายหลายๆ รูปที่ผสมผสานกัน ที่กระทําตอพลัง
ธรรมชาติใหหันเหไปจากสภาพเดิมของเขา และเวทยมนตตอความรูสึกหรือสมองเปนสิ่งที่หนักที่สุด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในตําแหนงที่เปนปลายทางของเวทยมนตนั้น การกรอกเลือดในบริเวณดังกลาวที่กําลังไดรับอันตรายจากการกระทํา
ของเวทยมนตอยูจึงมีประโยชนในการรักษา ถาหากทําตามหลักการที่ถูกตองสมควร ฮิปโปเครติสไดกลาววา “การจะ
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เอาสารพิษออกจากรางกาย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเอาออกตรงตําแหนงที่สารนั้นรวมตัวกันอยู โดยใชวิธีที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับสารนั้นๆ ”
คนบางคนพูดวา “ทานรอซูลุลลอฮ ซล.นั้น เมื่อทานประสบโรคดังกลาวและเกิดภวังควาทําอยางใดอยางหนึ่ง
ลงไป ทั้งๆ ที่ความจริงไมไดทํา ทานคิดวาสิ่งนั้นนาจะเกิดจากสารพิษที่อยูในกระแสเลือดหรือในสวนอื่นๆ ของรางกาย
ไดวิ่งไปยังสมองและควบคุมรางกายไว แตอารมณ ความรูสึกของทานยังเปนปกติอยู ทานจึงตัดสินใจใชการกรอกเลือด
เพราะคิดวานั่นนาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด และจะมีประโยชนในการรักษาโรค ดังนั้นทานจึงทําการกรอกเลือด ซึ่งเหตุการณนี้
เกิดกอนที่จะมีการดลใจจากอัลลอฮ ซบ.วา สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเวทยมนต เมื่อวาฮีมาถึงและบอกวานั่นคือเวทย
มนต ทานนบี ซล.จึงหันมาหาการรักษาที่แทจริงสําหรับเวทยมนตนั่นก็คือการถอนเวทยมนตนั้นออกและทําลายมันเสีย
ทานไดถามอัลลอฮ ซบ.และพระองคก็ไดทรงบอกใหทราบถึงที่ของมัน เมื่อถอนเวทยมนตนั้นออก ทานก็รูสึกผอนคลาย
และหายทันที เปาหมายของเวทยมนตคราวนี้อยูที่รางกายของทานนบี ซล.และอวัยวะที่มองเห็นภายนอก แตไมมีผล
ตอสติปญญาและจิตใจของทาน ดวยเหตุนี้จึงเปนสิ่งที่ไมถูกตองที่บางคนคิดวามันเกิดจากภรรยาของทาน แตควรรูวา
มันคือการจินตนาการไปเอง ไมใชเรื่องจริงและเคยมีบางโรคที่เกิดขึ้นแบบนี้ และอัลลอฮ ซบ.ทรงรูกวา
การรักษาโรคจากเวทยมนตที่ไดผลที่สุด
การรักษาโรคทางเวทมนตใหไดผลที่สุดนั้นก็คือการใชการรักษาของพระผูเปนเจา และมันเปนการรักษาที่มี
ประโยชนอยางแทจริง เพราะเวทยมนตนั้นเกิดจากอิทธิพลของวิญญาณชั่วรายชั้นต่ําและการทําลายฤทธิ์ของมันนั้นก็
ดวยการตอตานหรือทําลายมันโดยใชการอานกุรอานหรือการกลาวซิกรุลลอฮหรือการอานดุอาอที่สามารถทําลายมัน
หรือทําใหมันเสื่อมลงไปได ยิ่งเปนเวทยมนตที่แรงก็ยิ่งแกไขยากขึ้น เปรียบเหมือนกับทหารสองคนและทั้งสองตางมีโล
และดาบอยู ดั ง นั้ น ฝ า ยใดฝ ายหนึ่ ง ก็ ส ามารถชนะอี ก ฝ า ยหนึ่ ง และบั ง คั บ ควบคุ ม เขาได หั ว ใจนั้ น เมื่ อ เต็ ม ไปด ว ย
ซิกรุลลอฮและกําลังมุงอยูกับการขอดุอาอ การขออภัยโทษ หัวใจก็จะผูกอยูกับลิ้นของเขา และสิ่งนี้เปนเหตุผลสําคัญที่
ปองกันไมใหเวทยมนตมาทําอันตรายเขาได และยังเปนสิ่งที่สามารถรักษาเขาใหหายไดเมื่อเขาตองเวทยมนตเขา
เกี่ยวกับเวทยมนต แทจริงเวทยมนตนั้นจะกอใหเกิดอิทธิพลตอหัวใจที่ออนแอ ที่ยุงอยูกับการทําตามความ
ตองการของรางกายที่มักนําไปสูความต่ําชา ดวยเหตุนี้มันจึงมักเกิดกับผูหญิงสาว เด็กๆ คนโงเขลาหรือคนที่มีศรัทธา
ออนแอ ขาดการมอบหมายตออัลลอฮ ซบ. ขาดการเชื่อมั่นในพระเจาองคเดียวและคนที่ไมเคยขอดุอาอตออัลลอฮ ซบ.
เลย เปนตน
สรุปแลวการเขาครอบครองบังคับของเวทยมนตจึงทําไดในจิตใจที่ออนแอ ที่มุงไปสูความต่ําชาอยูแลว ไดมี
คําพูดวา “คนที่ถูกเวทยมนตคือผูที่สนใจแตตนเอง หัวใจเขาจะสนใจแตเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเขา ดังนั้นหัวใจเขาจึงถูก
ครอบงําไดอยางงายดาย โดยใชสิ่งที่เขาสนใจนั่นเอง” และวิญญาณที่ชั่วรายมันจะเขาครอบครองวิญญาณที่มีความโนม
เอียงไปในทางชอบสิ่งที่ชั่วรายอยูแลว และไมมีพลังของพระเจาอยูคอยปองกันจากวิญญาณอันชั่วรายนั้น และพระเจา
ทรงรูดียิ่งกวา
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แนวทางการรักษาดวยการขับของเสียออกโดยใชการอาเจียน
เลามาจากติรมิซียในหนังสือ “ญามิอ” จากมิอดาน บินอะบีตอลฮะห จากอบีดัรดาอเลาวา ทานนบี ซล.
อาเจียนและไดอาบน้ําละหมาด และฉันไดพบกับเซาบานที่มัสยิดกรุงดามัสกัสและไดเลาเรื่องนี้ใหเขาฟงเขาจึงไดกลาว
วา ที่จริงแลวฉันเองที่เปนคนเทน้ําใหกับทานนบี ซล.เพื่ออาบน้ําละหมาด (ซอเฮียะหติรมิซีย, 87) ทานติรมิซียกลาววา
“หะดีษนี้นาเชื่อถือมากที่สุดในบทที่เกี่ยวกับเรื่องนี้”
การอาเจียนเปนหนึ่งในหาวิธีของการเอาของเสียออกจากรางกาย ซึ่งเปนหลักสําคัญในการขจัดของเสียออก
ไดแก การถายทอง การอาเจียน การเอาเลือดออก การระบายลม การทําใหเหงื่อออก ซึ่งทั้งหมดมีอยูแลวในซุนนะห
ของทานนบี ซล. การถายทองนั้นมีอยูในหะดีษที่วา “สิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งสําหรับพวกทานในการรักษาคือการถายทอง” การ
เอาเลือดออกนั้น ไดเลามาแลวในเรื่องของการกรอกเลือด การขับลม เราจะไดกลาวในภายหลัง ถาหากอัลลอฮ ซบ.
ทรงประสงค สวนการขับของเสียทางเหงื่อนั้นมักไมใชเจตนาที่จะขับมันออกโดยตรง แตดวยการใหธรรมชาติรางกาย
เปนตัวผลักดันใหออกมา ตามรูขุมขนที่เปดอยูบนผิวหนัง
การอาเจียนเปนการเอาของเสียในสวนบนของกระเพาะออก การสวนทวารเปนการเอาของเสียจากกระเพาะ
สวนลางออก การใหยาเปนการเอาออกทั้งดานลางและดานบน
การอาเจียนมีสองชนิดคือ ชนิดที่เกิดจาก ทองไสที่ปนปวนแลวอาเจียนออกมาเอง และชนิดที่เกิดจากการ
ตั้งใจทําใหมันออกมา ในชนิดแรกนั้น หามไมใหไปปดกั้นหรือขัดขวางมันนอกจากมันจะออกมากเกินควรไปหรือกลัวจะ
ทําใหเกิดอันตราย ซึ่งในกรณีนี้ใหใชยาที่สกัดการอาเจียนได สวนชนิดที่สอง จะทําดวยเหตุผลทางการแพทยซึ่งจะมี
ประโยชนในบางเวลาและบางกรณี
สาเหตุของการอาเจียนมีสิบประการคือ
หนึ่ง

มีน้ําดีเหลือมากเกินอยูในกระเพาะ และตองการถูกขับออกมา

สอง

มีเมือกเสมหะมากเกินและเหนียวขนในกระเพาะ ตองการถูกขับออกมา

สาม

กระเพาะอาหารเองออนแอลงทําใหไมสามารถยอยอาหารได จึงตองขับไลอาหารที่ไมยอยนั้นออกมา
ทางดานบน

สี่

มีสวนผสมที่เปนพิษอยูในกระเพาะอาหาร และขัดขวางการยอยอาหารใหทําไดไมสะดวก การยอย
อาหารจึงออนแอลง

หา

มีอาหารหรือเครื่องดื่มมากเกินไป เกินกวาที่กําลังของกระเพาะจะยอยได กระเพาะจึงขับสวนเกินนั้น
ออกมา

หก

อาหารหรือเครื่องดื่มที่กินเขาไปไมเหมาะสมกับกระเพาะ กระเพาะจึงขับอาหารเหลานั้นออกมา

เจ็ด

มีบางสิ่งที่ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของอาหารหรือปฏิกิริยาของมัน กระเพาะจึงขับมันออก

แปด

ความเจ็บปวย ทําใหคลื่นไสและอาเจียนออก

เกา

เปนสิ่งแสดงถึงความเจ็บปวยทางดานจิตใจบางอยาง เชนความรูสึกเศราหมอง หดหู เสียใจ ความ
โกรธ ทําใหกดความตองการทางดานรางกายตามธรรมชาติ กดความสนใจของรางกายตอการควบคุม
ระเบียบของรางกายเอง ตอการยอยอาหาร ตอการทําใหอาหารสุกสมบูรณ กระเพาะจึงผลักดันมัน
ออกมาและเชนเดียวกัน การอาเจียนอาจจะเกิดจากสวนผสมที่ไมสมบูรณ เมื่อจิตใจยังวาวุนอยู
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แทจริงทั้งรางกายและจิตใจตางก็สงผลตอกัน ทําใหการทํางานของทั้งสองอยางนั้นรวนเรดวยกันได
ทั้งคู
สิบ

ธรรมชาติถูกกระตุนจากการเห็นคนอื่นอาเจียน ทําใหเกิดการอยากอาเจียนขึ้นมาบาง ทั้งๆ ที่ไมมี
สาเหตุในตัวเอง เนื่องจากธรรมชาติเกี่ยวเนื่องกันเคลื่อนยายมาหากันนั่นเอง

มีแพทยคนหนึ่งบอกกับขาพเจาวา “ฉันมีหลานคนหนึ่งที่มีความชํานาญเรื่องการทาตาดวยสี เมื่อเปดตาผูชาย
ขึ้นมาและคนที่ถูกทาตานั้นมีตาแดงอักเสบ ไมนานเขาก็จะกลายเปนตาแดงอักเสบตามไปดวย และเหตุการณนี้ก็
เกิดขึ้นหลายๆ ครั้งจนในที่สุดเขาจึงตองเลิกทําอาชีพนี้ไป ฉันจึงไดถามเขาวา “เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น” เขาตอบ
วา “ธรรมชาติเคลื่อนยายไดมันยายมาหาฉัน” และเขาก็ไดกลาวตอวา “ฉันรูจักคนๆ หนึ่ง เมื่อเขาเห็นฝหนองที่อยูใน
รางกายของชายคนหนึ่งเขาจะรูสึกคันขึ้นมาทันทีและจะเกา ในที่สุดเขาก็จะเปนหนองแบบเดียวกันนั่นเอง ฉันจึงได
กลาววา สิ่งนี้นาจะเปนเพราะธรรมชาติของคนๆ นั้นมีแนวโนมที่จะเปนอยูแลว แตสารในรางกายยังสงบเงียบอยู แตมัน
จะเริ่มขยับตัวเมื่อมีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเกิดขึ้น และสาเหตุที่ทําใหสารนี้ขยับตัวก็มีหลายอยางไมเฉพาะการที่ไดเห็น
การอาเจียนเพียงอยางเดียว”
การขจัดสารพิษดวยการอาเจียน
สวนผสมที่เปนพิษที่อยูในประเทศรอน และในชวงที่มีอากาศรอนจะเบาและลอยขึ้นสูอากาศ การอาเจียนนับวา
มีประโยชนอยางหนึ่ง เพื่อขับสารพิษนี้ออกไป ในที่ที่อากาศหนาวและเปนเมืองหนาว สวนผสมจะหนาตัวและเกาะแนน
ไมลอยขึ้นดานบน การเอามันออกจึงควรใชการถายทองจะชวยไดดีกวา
การทําใหสวนผสมที่เปนพิษนี้ออกไปหรือหมดไปก็ดวยการขับมันออกหรือดูดมันออกนั่นเอง การดูดออกตอง
ทําจากระยะไกลที่สุด สวนการขับออกตองทําจากระยะใกลที่สุดและความแตกตางระหวางทั้งสองนี้ก็คือ เมื่อสารพิษที่
เปนตนเหตุมีการขยับตัวไหลลงหรือลอยขึ้น ไมสามารถอยูนิ่งไดมันจะตองถูกดูดออก ถามันลอยขึ้นก็ดูดออกจากทาง
ดานลาง ถาหากมันไหลลงก็ดูดจากดานบน ถาหากมันอยูคงที่แลวก็ใหใชวิธีขับมันออกโดยใชวิถีทางที่ใกลที่สุด เทาที่
จะทําได ดวยเหตุนี้ทานนบี ซล.จึงไดกรอกเลือดที่ทายทอยของทานเปนบางครั้ง และที่ศีรษะของทานเปนบางครั้ง และ
ที่ห ลัง ของทานเปน บางครั้ง นั่นคื อการเอาสารพิษที่ อยูในเลื อดเสียออกโดยใช ที่ๆ ใกล กับสารพิษ นั้นที่ สุดนั่ น เอง
และอัลลอฮ ซบ.ทรงรูยิ่งกวา
ประโยชนของการอาเจียน
การอาเจี ยนจะทําใหกระเพาะสะอาดและแข็งแรงมากขึ้น กวาเดิม ทําใหสายตาคมชัด ขึ้น ศีรษะเบาลง มี
ประโยชนในแผลที่ไต ตอมลูกหมาก และในโรคเรื้อรังเชน โรคเรื้อน โรคทองมาน อัมพฤกษและโรคสันนิบาติ ชัก
กระตุกตางๆ โรคดีซาน ควรทําใหอาเจียนเดือนละสองครั้งโดยติดตอกัน เพื่อที่จะใหการอาเจียนครั้งที่สอง ขจัดสิ่งที่
เหลือจากครั้งแรกจนหมดไป ทําใหสารพิษที่จะทําใหเราเจ็บปวยหมดสิ้นไป แตการอาเจียนมากเกินไปจะเปนอันตราย
ตอกระเพาะเอง กลายเปนแหลงที่จะรับของเสียไดมากขึ้นกวาเดิมและเปนผลรายตอฟน ตอการมองเห็นและตอการได
ยิน และทําใหเกิดอาการปวดศีรษะดวย
จะตองหลีกเลี่ยงการอาเจียนในคนที่มีกอนบวมที่คอ หรือคนที่มีหนาอกออนแอ หรือคนที่มีคอเล็ก หรือผูที่มี
แนวโนมเลือดออกงาย หรือคนที่ไมชอบการอาเจียนหรืออาเจียนยาก สวนในคนที่อาเจียนมากเกิน เชนคนที่ไมรูจัก
ควบคุมตัวเอง คนที่กินมากจนอิ่มแนนหลังจากนั้นจึงอาเจียนออกมา จะทําใหเกิดผลรายหลายอยาง เชน ทําใหแกกอน
วัยอันควร ทําใหเกิดโรคฝหนอง ทําใหเคยชินกับการตองอาเจียนอยูตลอด การทําใหอาเจียนในชวงขาดน้ําหรืออวัยวะ
ภายในออนแอ หรือในผูสูงอายุ หรือผูมีรางกายออนแอการทําใหอาเจียนจะเปนอันตรายมาก
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เวลาที่ดีที่ควรจะทําใหอาเจียนคือ เวลาหนารอนและฤดูใบไมผลิ ไมใชหนาหนาวหรือฤดูใบไมรวง กอนจะ
อาเจียนตองหลับตาสองขาง รัดหนาทองใหแนน เมื่ออาเจียนเสร็จแลวใหลางหนาดวยน้ําเย็น และใหดื่มน้ําแอปเปล น้ํา
กุหลาบจะมีประโยชนอยางแนนอน
การอาเจียนจะขับสารพิษในกระเพาะอาหารสวนตนออกและดึงดูดจากดานลาง สวนการถายทองจะกลับกัน
ฮิปโปเครติสไดกลาวไววา ในชวงหนารอนสมควรที่จะขับไลของเสียออกทางดานบนมากกวาจะใชยาถายขับออก สวน
ในหนาหนาวนั้นใหขับถายออกทางดานลาง
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การรักษาดวยการเลือกหาหมอที่ดีที่สุด
ทานอิหมามมาลิกกีไดกลาวไวในหนังสือ “มุวัตเตาะห” จากเซด บินอัสลัมวา มีชายคนหนึ่งในสมัยของทาน
รอซูลุลลอฮ ซล.ไดรับบาดเจ็บเปนแผลช้ํา มีเลือดคั่ง ชายคนนั้นไดขอใหชายอีกสองคนที่เปนหมอที่มาจากเผาบนีอัน
มารใหชวย ชายคนนั้นเลาวา ทานรอซูลุลลอฮไดกลาวกับทั้งสองคนวา “ทานทั้งสองใครรูวิชาแพทยมากกวากัน” ชาย
คนนั้นไดถามวา “ในเรื่องการรักษานั้นมีใครดีกวาใครดวยหรือทานรอซูลุลลอฮ” ทานนบี ซล.จึงไดกลาวตอบวา “ผูที่
สงโรคมาใหนั้นคือผูที่ไดสงยารักษามาใหดวยพรอมกัน” (มุรซัล อิหมามมาลิก 719/2)
ในหะดีษนี้ไดกลาวถึงวา เปนการสมควรที่จะขอความชวยเหลือในเรื่องวิชาความรูหรือความชํานาญอื่นใดจาก
ผูที่เชี่ยวชาญทางดานนั้นๆ โดยตรง เนื่องจากผูเชี่ยวชาญนั้นจะสามารถหาคําตอบที่ถูกตองไดมากกวา
ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่ผูชี้ขาดจะตองพึ่งพาผูที่ถูกสงมาที่มีความรูมากที่สุด เพื่อเขาจะไดใหคําตอบที่ใกลเคียง
กับคําตอบที่ถูกตองไดมากที่สุด เชน ในผูที่ไมแนใจเกี่ยวกับกิบละห (วาหันไปทางใดแน) เขาก็ตองทําตามผูที่รูมาก
ที่สุดเทาที่จะหาได นี่คือวิธีการที่อัลลอฮ ซบ.ไดทรงสอนเรา ผูเดินทางไปในทะเลหรือบนบกก็ตาม เขาจะรูสึกปลอดภัย
จิตใจสงบเมื่อมีผูนําทางที่เชี่ยวชาญมากที่สุดเปนผูนําทาง สิ่งนี้เปนสิ่งที่เห็นตรงกันทั้งหมด ทั้งในดานกฎหมาย ดาน
การสรางสรรคของพระเจาและดานสติปญญา และคําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “พระเจาผูที่ทําใหเกิดโรค คือผูที่ทําให
เกิดยาดวยเชนกัน” และไดมีหะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากมาย หนึ่งจากในนั้นก็คือ สิ่งที่ไดเลามาจากทานอัมร บินดีนาร
จากหิลาล บินยะซากไดพูดวา ทานนบี ซล.ไดเขาไปหาคนปวยคนหนึ่งและทานนบี ซล.ไดกลาววา “จงพาเขาไปหา
หมอเถอะ” มีคนๆ หนึ่งไดพูดวา “ที่ทานบอกเชนนี้พูดจริงๆ หรือ” ทานนบีจึงกลาววา “แนนอนแทจริงอัลลอฮ ซบ.นั้น
ยิ่งใหญ ทานไมทรงใหมีโรคเกิดขึ้นเวนไวแตตองมียารักษาไวดวยแลว”
และใน “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของอบีหุรอยเราะหเปนหะดีษมัรฟวอ ไดกลาววา “พระองคอัลลอฮ ซบ.จะไม
ทรงใหมีโรคอันใดนอกจากพระองคจะใหมียารักษาโรคนั้นๆ แลว” ซึ่งหะดีษนี้ไดมีกลาวถึงไวแลวกอนหนานี้ รวมทั้ง
หะดีษอื่นๆ ในทํานองเดียวกันนี้ดวย
มีความเห็นที่แตกตางกันในความหมายของประโยคที่วา “ทรงประทานโรคและยาลงมา” ความเห็นหนึ่งกลาว
วา “การบอกวาประทานโรคลงมานั้น เพื่อใหบาวของพระองคไดรูวามีโรคไมไดมีเจตนาอื่นอีก และแทจริงทานนบี ซล.
ไดกลาวไวโดยรวมวา มีการประทานโรคและประทานยารักษาโรคลงมาพรอมๆ กัน แตมนุษยทั้งหลายสวนมากจะไมรู
เรื่องนี้ ดวยเหตุนี้ทานนบี ซล.จึงกลาวอีกวา “พระองคไดสอนบางคนใหรูและบางคนก็ไมไดสอนใหร”ู
สวนอีกพวกหนึ่งมีความคิดเห็นวา พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงประทานสองสิ่งนั้นลงมา (โรคและยา: ผูแปล)
แปลวาพระองคสรางทั้งสองอยางและใหมันทั้งสองอยางเกิดมีขึ้นในโลก ดังในหะดีษที่วา “แทจริงอัลลอฮ ซบ.จะไมใหมี
โรคเวนเสียแตพระองคจะใหยารักษาโรคนั้นมาดวย” ความเห็นนี้แมจะใกลเคียงกับความจริงมากกวาอันแรก แตก็ยังมี
จุดที่ไมชัดเจนอยูนั่นคือ คําวาประทานลงมานั้น มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงกวาคําวาการสรางและใหมีขึ้น ดังนั้นจึง
ไมสมควรที่จะทิ้งความเฉพาะของความหมายนี้ไปโดยไมจําเปน
อีกพวกหนึ่งกลาววาการประทานทั้งสองสิ่งลงมานั้นโดยผานทางมะลาอิกะหที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเกี่ยวกับ
เรื่องโรคและยา และเรื่องอื่นๆ ซึ่งความจริงแลวมะลาอิกะหก็ไดรับมอบหมายใหดูแลเกี่ยวกับกิจการของมนุษยในโลกนี้
อยูแลว ตั้งแตเขายังอยูในครรภมารดาตราบจนสิ้นชีวิต ดังนั้นการประทานลงมาโดยผานทางมะลาอิกะหจึงถือเปน
ความหมายที่ใกลเคียงมากขึ้นกวาความเห็นกอนหนานี้ทั้งสอง
อีกพวกหนึ่งเห็นวา แทจริงโรคและยารักษาโรคทั้งหลายนั้นถูกประทานมาโดยการลงมากับเมฆฝนจากฟากฟา
ซึ่งเปนตนกําเนิดของอาหารทั้งปวง กอใหเกิดพลังตางๆ ขึ้น เปนแหลงเริ่มตนของโรคและยาตางๆ และสิ่งที่สามารถทํา
ใหเกิดโรคและยาไดเปนตนเหตุของโรค และเปนตัวชวยใหโรคหรือยาที่มีอยูสมบูรณขึ้น มันชะลางแรธาตุในดินภูเขาที่
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อยูสูงขึ้นไปลงมายังพื้นราบ ซึ่งมีทั้งยา น้ําและผลไมตางๆ ดังนั้นความหมายนี้จึงครอบคลุมความหมายที่แทจริงของมัน
ไวทั้งหมด เนื่องจากสวนมากของโรคและยาไมวาชนิดใดๆ ตางมีแหลงกําเนิดหรือสาเหตุมาจากฝนที่ตกลงมาจาก
ฟากฟาทั้งสิ้น และอัลลอฮ ซบ.คือผูทรงรูดีกวา
และนี่คือสุดยอดวิทยปญญาจากพระผูเปนเจาผูยิ่งใหญ แสดงถึงความสมบูรณแหงอํานาจของพระผูเปนเจาใน
ทุกๆ สิ่ง ขณะเดียวกันกับที่พระองคทรงทดสอบบาวของพระองคดวยโรครายตางๆ ขณะเดียวกันพระองคก็ไดทรงมอบ
ความชวยเหลือไวแลวดวยยาและแนวทางการรักษาโรคที่พระองคทรงประทานไวใหนั่นเอง เชนเดียวกับที่ทดสอบบาว
ของพระองคดวยความผิดบาปตางๆ แตในขณะเดียวกันพระองคก็ทรงมอบความชวยเหลือใหบาวของพระองคเหลานั้น
ดวยการอภัยโทษ ขณะที่พระองคทดสอบบาวของพระองคดวยวิญญาณที่ชั่วราย คือชัยตอน ขณะเดียวกันพระองคก็
ทรงชวยเหลือบาวของพระองคดวยวิญญาณที่ดี ซึ่งก็คือเหลามาลาอิกะห พระองคทรงใหมนุษยนั้นมีกิเลส ความใคร
ความอยาก แตพระองคก็ทรงชวยเหลือดวยการเปดหนทางใหระบายกิเลสเหลานั้นไดอยางถูกตองตามหลักการของ
ศาสนาและกฏหมาย กอใหเกิดทั้งความสุขและคุณประโยชนในเวลาเดียวกัน ดังนั้นพระองคอัลลอฮ ซบ.จะไมทรง
ทดสอบบาวของพระองคเวนแตจะมีทางออกที่ดีไวชวยเหลือบาวของพระองคแลวเทานั้น เพื่อจะขจัดความชั่วรายหรือ
การทดสอบนั้นใหหมดไป สิ่งที่จะแตกตางกันในบาวแตละคนก็คือ ความสามารถที่จะรูซึ้งถึงมัน รูถึงหนทางที่จะแกไข
เพื่อจะเปลี่ยนแปลงการทดสอบเหลานั้นใหกลับมาเปนสิ่งที่ดีกับตัวเองดวยความชวยเหลือจากพระผูเปนเจาผูยิ่งใหญ
นั่นเอง
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การรับประกันคุณภาพของการรักษาจากผูที่ไมไดมีความรูในการรักษาที่แทจริง
ไดเลาจากทานอบูดาวูด และนะซาอีย และอิบนิมาญะห จากหะดีษของทานอัมร บินชุอัยบ จากพอของเขา
จากปูของเขา ไดกลาววา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดทรงกลาววา “ผูใดทําการรักษาผูอื่นโดยที่พวกเขาไมมีความรูมากอน
เขาจะตองจายคาเสียหายจากการนั้น” (ระดับดี อบูดาวูด 4586)
หะดีษบทนี้มีความหมายเกี่ยวพันไปถึงสามดานคือ ทางดานภาษา ทางดานกฏหมายและทางดานการแพทย
คําวา “อัตติบบุ” ﺐ
  ﺍﻟ ِﻄมีความหมายหลายอยาง อยางแรกคือการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ทําใหดีขึ้น ถาเขาทํา
อะไรใหดีขึ้นจึงถือวาเปน “อัตติบบุ” อีกความหมายหนึ่งคือผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นผูใดก็ตามเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆ ก็จะถือวาเปน “อัตติบบุ” แมวาสิ่งนั้นจะไมเกี่ยวกับการรักษาความปวยไขก็ตาม (เชนใน
ภาษาไทยคือ หมอรองเทา หมอความ ฯลฯ: ผูแปล) อีกความหมายหนึ่งแปลวา ความเคยชิน เชน สิ่งนี้ไมใช “อัตติบ”
ของฉัน นั่นก็คือ ไมใชความเคยชินของฉัน อีกความหมายหนึ่งคือ ผูทําเวทยมนต (หมอผี: ผูแปล) เชนคนที่ “มัตบูบ”
ﺏﺒﻮ ﺍ ﹶﳌ ﹾﻄคือคนที่ถูกกระทําเวทยมนต ดังในหะดีษจากทานหญิงอาอิชะห รด.ที่กลาวถึงตอนที่ทานนบี ซล.ไดถูกกระทํา
เวทยมนต ไดมีมาลาอิกะหสององคที่ศีรษะและเทาของทานนบี องคหนึ่งกลาววา “ชายคนนี้เปนอะไรไป” อีกองคหนึ่ง
ตอบวา “มัตบูบ” (ถูกเวทยมนต) อีกองคถามตอวา “ใครทําเขา” องคนั้นก็ตอบวา “คนหนึ่งจากพวกยะฮูดี” และ “อัต
  ﺍﻟ ﹶﻄแปลวาผูมีความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถาอานวา “อัตติบ
ติบ” ยังแปลวา หมอรักษาโรคดวย ถาอานวา “อัตตอบบุ” ﺐ
 ﺒﺗ ﹶﻄ ﻦ ﻣ โดยไมใชคําวา “มันตอบบะ”
บุ” ยังแปลวาการรักษาโรคดวย คําพูดของทานนบีที่วา “มันตะตอบบะบะ” ﺐ
ﺐ
 ﻦ ﹶﻃ ﻣ เพราะวากริยา “ตะฟะอะละ” ﻞﺗ ﹶﻔﻌ บงถึงการบังคับทําอะไรบางอยางโดยที่อีกฝายไมเต็มใจและเขาก็ไมใช
ผูเชี่ยวชาญในดานนั้น
สวนความหมายทางดานกฏหมายก็คือ แพทยที่ไมมีความรูจะตองจายคาความเสียหายที่เกิดขึ้น ถาเขาได
เรียนวิชาแพทยแตไมมีความรูพอเพียงและทําใหเกิดอันตรายแกคนไขหรือทําใหเสียชีวิตเขาจะตองจายคาเสียหายใน
ความไมรูของเขานั้น ดังนั้นแพทยที่ไมมีความรูพอจึงตองจายคาเสียหายเสมอ ถาเกิดความเสียหายขึ้นตามความเห็น
ของนักกฏหมายสวนใหญ
ทานคอตตอบียไดกลาววา “ไมมีความเห็นที่แตกตางกันที่วาในการรักษาผูปวยและกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูปวยนั้น ผูรักษาจะตองจายคาเสียหายใหกับผูปวยเนื่องจากเขาไมมีความรูพอที่จะทํา ดังนั้นเมื่อเกิดอันตรายเขาจึง
สมควรที่จะตองรับความเสียหายดังกลาวที่เขากอขึ้น โดยที่คนไขไมไดอนุญาตใหแพทยที่ไมรูนั้นทําการรักษา (คนไข
เขาใจผิดวาแพทยนั้นเปนผูรูในเรื่องนั้นๆ จึงอนุญาตใหทํา: ผูแปล)
แพทยนั้นมีอยูหาชนิดคือ
หนึ่ง

แพทยผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหการรักษาผูปวยไดอยางถูกตอง ตามความเหมาะสมของผูปวยนั้น โดย
ที่ผูปวยนั้นอนุญาตแลวและมีความรูในเรื่องนั้นๆ ถูกตองตามกฏหมาย แตเกิดผลเสียหายกับคนไข
หรือเปนอันตรายถึงชีวิตไปทั้งๆ ที่แพทยนั้นไมไดทําผิดพลาดแตอยางใด แพทยชนิดนี้ไมตองรับโทษ
ไมตองจายคาเสียหายในสิ่งที่เขาทําลงไป เพราะเขาไดรับอนุญาตแลว เชน การขริบปลายอวัยวะเพศ
ของเด็ก ในเวลาที่สมควรและมีอายุถึงเกณฑที่จะผาตัดได และผูผาตัดก็เปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้อยู
แลว ถาหากมีอะไรเกิดขึ้นเปนอันตรายตออวัยวะของเด็กหรือตัวเด็กเอง ก็ไมถือวาตองจายคาชดเชย
แตประการใด เชนเดียวกันการกรอกเลือดของผูเชี่ยวชาญตอคนไขที่สมควรไดรับการกรอกเลือดใน
เวลาที่เหมาะสม หากเกิดความเสียหายขึ้นก็ไมตองจายคาเสียหายนั้นเชนกัน
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สอง

แพทยที่ไมมีความรู เมื่อทําการรักษาผูปวยแลวเกิดอันตรายขึ้นแกผูปวยนั้น ถาหากผูถูกรักษารูอยู
แลววา ผูที่รักษานั้นไมมีความรูทางการแพทยและยังอนุญาตใหรักษา ก็ถือวาไมตองชดใชคาเสียหาย
แตประการใด ซึ่งในกรณีนี้ไมขัดกับตัวบทหะดีษ เนื่องจากในความหมายของหะดีษนั้นบงบอกวา
ผูรักษานั้นไดหลอกลวงผูปวยโดยอางวาเขามีความรูทางการแพทยดังกลาว ทั้งๆ ที่เขาไมมี ผูปวยจึง
เขาใจวาเขาคือแพทยจริงๆ และอนุญาตใหเขาทําการรักษาดวยความรูของเขา เชนนี้เขาจะตองจาย
คาสินไหมทดแทนความผิดที่เขาไดกอขึ้น เชนเดียวกัน ถาหากเขาไดสั่งยาใหกับผูปวยไปใชโดย
ผูปวยเขาใจผิดวาเขาสั่งยาดวยความรูจริงและมีความเชี่ยวชาญจริง หากเกิดผลเสียหายขึ้นก็จะตอง
ชดใชเชนกัน ซึ่งเรื่องนี้เปนสิ่งที่แจมชัดอยูในหะดีษแลว

สาม

แพทยผูเชี่ยวชาญ ผูมีความเชี่ยวชาญในโรคนั้นๆ และผูปวยไดอนุญาตใหเขาทําได และเขาไดทํา
ตามที่สมควรแลวแตเกิดการทําผิดพลาดไปดวยมือของเขาเอง ทําใหเกิดเปนอันตรายตอผูปวย เชนที่
ไดกลาวมาแลวในเรื่องการขริบปลายอวัยวะเพศ เชนนี้ตองจายคาเสียหายดวย อันเนื่องมาจากการทํา
ผิดพลาดนั้น แตการจายนั้นผูจายจะเปนกองทุนซะกาตหรือตัวแพทยที่ทําผิดเอง มีแนวทางอยูสอง
อยาง อยางแรก ถาแพทยนั้นเปน “ซิมมีย” (คนตางศาสนิกที่อาศัยอยูในประเทศมุสลิม) เขาก็ตอง
จายเงินเอง แตถาเปนมุสลิมก็ใหใชเงินของกองทุนซะกาต แตถาหากไมมีกองทุนซะกาตการชดใชก็
ถือวาตกไป ตามความเห็นของสวนใหญ

สี่

แพทยผูเชี่ยวชาญ ผูซึ่งจายยาผิดพลาด ทําใหผูปวยเสียชีวิต พวกนี้ความเห็นหนึ่งบอกวา แพทย
จะตองจายคาเสียหายใหกับผูปวย แตอีกความเห็นหนึ่งบอกกองทุนซะกาตตองเปนผูจายใหกับผูปวย
ทั้งสองอันนี้เปนไปตามรายงานของทานอิหมามอะหหมัด

หา

แพทยผูเชี่ยวชาญที่ตัดปลายอวัยวะเพศของเด็กหรือผูใหญหรือคนบาโดยไมไดรับอนุญาตจากเขา
หรื อ ผู ป กครองของเขา หรื อ เด็ ก ที่ ไ ม ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากตั ว เขาหรื อ ผู ป กครองของเขา เช น นี้ นั ก
กฎหมายบอกวา ตองจายคาทดแทนเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการกระทําที่ไมไดรับอนุญาต
ถาหากเขาไดรับอนุญาตแลวจากผูบรรลุนิติภาวะ หรือผูปกครองของเด็กหรือคนบานั้นอนุญาต ก็ไม
ตองชดใชคาเสียหายโดยถือวาไมตองชดใชคาเสียหายใดๆ เลย เนื่องจากเขาไดทําสิ่งที่ดีและถูกตอง
แลว เชนเดียวกันถาหากเกิดจากการบังคับทํา การอนุญาตของผูปกครองก็ไมมีความหมายและเขา
ตองจายคาเสียหาย แตถาหากไมบังคับทําก็ไมจําเปนตองจาย

บทสรุป
แพทยในหะดีษนี้ คือผูที่บอกคนไขวาตนเองมีความสามารถดวยการกระทําและคําพูดของเขา เชน เขาเปน
ผูเชี่ยวชาญดานธรรมชาติบําบัด ดานการใหยา ดานการทํากะหล (การทาตา) ดานการขริบปลายอวัยวะเพศ ดานการ
กรอกเลือดและผาตัด ดานการสมานหรือดามกระดูกที่หัก การจี้หรือนาบดวยไฟ การฉีดยา ดานการรักษาสัตว เปนตน
ไมวาเปนผูเชี่ยวชาญในดานใดๆ ก็ดี คําวาแพทยหรือหมอ ก็ถูกนํามาใชเรียกพวกเขาเหมือนกันทั้งหมด และมันเปน
ความนิยมของสมัยนี้ที่จะแบงแยกคําวา หมอ ใหใชกับผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ กันเปนการเฉพาะไปในแตละดาน
คุณสมบัติของแพทยผูเชี่ยวชาญ
แพทยผูเชี่ยวชาญจะตองมีคุณสมบัติ 20 อยางตอไปนี้คือ
หนึ่ง

พิจารณาดูชนิดของโรควาเปนโรคอะไรแน
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สอง

พิจารณาดูตนเหตุของโรคนั้นวามาจากสาเหตุใด และความปวยไขที่เปนตัวหลักทําใหเกิดอาการ
ดังกลาวกับผูปวยนั้นคืออะไรแน

สาม

พิจารณาดูความแข็งแรงของผูปวยวามีความตานทานตอโรคมากแคไหน หรือออนแอกวาตัวโรค
ถาหากผูปวยนั้นแข็งแรงกวาโรคอยางเห็นไดชัดจากที่เขาแสดงออก ก็ใหปลอยเขาและโรคไว
เชนนั้น ไมควรใหยาอะไร

สี่

พิจารณาดูธาตุตามธรรมชาติรางกายของเขาวาเปนเชนไร

หา

พิจารณาดูธาตุของเขาที่แปรปรวนไปจากธรรมชาตินั้น

หก

พิจารณาดูอายุของผูปวย

เจ็ด

พิจารณาดูความเคยชินของผูปวย

แปด

พิจารณาดูเวลาที่เกิดโรควาอยูในชวงฤดูไหน

เกา

พิจารณาดูประเทศหรือเมืองที่ผูปวยอาศัยอยูหรือเคยไดรับการเลี้ยงดูมา

สิบ

พิจารณาดูสภาพอากาศขณะที่เกิดไขขึ้น

สิบเอ็ด

พิจารณาดูยาที่สามารถจะตอตานโรคนั้นได

สิบสอง

พิจารณาดูกําลังของยาและระดับขั้นของมัน และการกะประมาณระหวางยาและโรคใหพอดีกัน

สิบสาม

ตองไมเพงความสนใจไปที่การขจัดโรคเพียงอยางเดียว แตจะตองระวังวาตองไมเกิดโรคอื่นที่
รักษายากยิ่งกวามาแทนโรคเดิม ถาเมื่อใดก็ตามไมแนใจวาการขจัดโรคหนึ่งจะกอใหเกิดโรคที่ยาก
ยิ่ ง กว า มาแทนแล ว ก็ ค วรจะปล อ ยโรคไว เ ช น นั้ น ก อ นและค อ ยๆ ทํ า ให โ รคนั้ น อ อ นกํ า ลั ง ลง
ตัวอยางเชน โรคของรูเปดของเสนเลือดดํา ถาหากรักษาดวยการผาหรือตัดมันก็จะเกิดโรคอื่นที่
รุนแรงกวายากแกการรักษามากกวา

สิบสี่

ถารักษาดวยวิธีที่งายไดใหรักษาแบบงายๆ กอน ดังนั้นถาหากรักษาดวยอาหารได ก็ไมสมควรจะ
ไปใหยานอกจากจําเปนตองทําเทานั้น และถารักษาดวยยาตัวเดียวไดก็อยาไปรักษาดวยยาผสม
หลายๆ อยางนอกจากมีเหตุจําเปนหรือผสมเพียงเล็กนอย และเปนความเกงกาจของแพทยอยาง
แทจริงที่สามารถรักษาดวยอาหารแทนการใหยาได หรือรักษาโดยการใชยาเพียงเล็กนอยแทนการ
ใชยาที่ซับซอนมากมายได

สิบหา

จะตองพิจารณาดูอาการปวยไขดวยวาสามารถรักษาไดหรือเปลา ถารักษาไมไดก็ใหรักษาแบบ
ประคับประคองใหรางกายแข็งแรงไวกอน อยาพยายามเสี่ยงรักษาดวยยาที่ไมไดมีประโยชนอะไร
กับคนปวย ถาหากวารักษาไดตองพิจารณาตอวาสามารถรักษาใหหายขาดไดหรือไม ถารักษาให
หายขาดไมไดก็ตองพิจารณาตอวา สามารถทําใหโรคเบาลง คอยยังชั่วขึ้นกวาเดิมหรือไม ถาหาก
ไมสามารถทําใหโรคเบาลงได ก็พิจารณาวาสามารถจะทําใหโรคไมกําเริบมากขึ้นกวาเดิมหรือไม
และตั้งเปาหมายไวตามที่ไดพิจารณานั้นโดยทําใหผูปวยแข็งแรงขึ้นและลดสารพิษใหบรรเทาลง

สิบหก

ตองไมพยายามนําสารพิษในรางกายออกกอนที่มันจะสุกสมบูรณเสียกอน โดยตองพยายามทําให
มันสุกงอมหลังจากนั้นจึงคอยๆ เอาออกได

สิบเจ็ด

ตองมีประสบการณในการชั่งน้ําหนักใหพอดีระหวางหัวใจผูปวยกับวิญญาณของเขาและตัวยาที่ให
ไป และนี่คือหลักที่สําคัญที่สุดในการรักษาโรคทางรางกายเพราะเปนที่รูกันทั่วไปอยูแลววา ระบบ
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การทํางานของรางกายและธรรมชาติของมันมาจากจิตใจและหัวใจ แพทยที่รูจักโรคของหัวใจและ
วิญญาณและรูวิธีการรักษามัน นั่นคือแพทยที่สมบูรณพรอม และแพทยที่ไมมีประสบการณดังนี้
แมจะมีความเชี่ยวชาญในการรักษา ธรรมชาติและการทํางานของรางกายอยางดี ก็นับเปนเพียง
ครึ่ ง หนึ่ ง ของแพทย เ ท า นั้ น เอง แพทย ทุ ก ๆ คนไม ส ามารถรั ก ษาโรคได โ ดยละทิ้ ง หั ว ใจและ
ผลประโยชนของคนไข ความแข็งแรงของจิตใจเขาและแนะนําผูปวยใหรูจักการบริจาคทาน ทํา
ความดี ทําสิ่งที่มีประโยชน ยอมรับในการกําหนดชะตากรรมของพระผูเปนเจา และวันสิ้นโลก ถา
เขาไมทําดังนี้ เขาก็เปนเพียงแพทยจอมปลอมเทานั้นหาใชแพทยที่แทจริงไม และสวนหนึ่งของ
การรักษาโรคก็คือ การทําความดีตางๆ การกลาวซิกรุลลอฮ การขอพรจากพระเจา การนอบนอม
ตออัลลอฮ ซบ. ขออภัยโทษตอพระองค สิ่งดีๆ เหลานี้จะมีผลผลักดันใหโรคตางๆ หายไดดีเสียยิ่ง
กวายาธรรมชาติใดๆ แตทั้งนี้และทั้งนั้นก็ตองดวยการเตรียมจิตใจของเขาใหรูจักยอมรับยึดมั่นใน
พระเจากอน ทั้งหมดที่กลาวมาแลวจึงจะมีประโยชนจริง
สิบแปด

ตองออนโยนตอผูปวย เมตตาตอเขาเหมือนกับผูใหญที่ออนโยนเมตตาตอเด็กเล็ก

สิบเกา

ตองใชการรักษาทั้งทางดานธรรมชาติและดานศาสนาไปพรอมๆ กัน พรอมๆ กันนั้นก็ตองมีพลัง
จินตนาการสูง แพทยที่ชํานาญมากๆ ทั้งหลายมักจะมีจินตนาการที่สูงสง สามารถใหการรักษาที่
มหัศจรรยในจุดที่ยาเขาไปรักษาไมได แพทยที่เชี่ยวชาญเหลานี้มักใชหลายๆ วิธีรวมกันในการ
รักษา

ยี่สิบ

แพทยจะตองทําการรักษาอยูบนหลักหกประการ คือ
1.

รักษาสภาพรางกายที่ดีที่มีอยูแลว

2.

ทําใหสภาพรางกายสวนที่บกพรองไปกลับคืนดีเหมือนเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

3.

ทําใหโรครายหายไป

4.

ทําใหโรครายบรรเทาเบาบางลงเทาที่สามารถจะทําได

5.

ถามีโรครายสองโรคดวยกัน จงพยายามทําใหโรคใหญหายกอน

6.

ถามีสิ่งที่จะทําใหคนไขดีไดสองอยาง ใหทําสิ่งที่ทําใหดีไดมากกวากอน

ดวยหลักการทั้งหกประการนี้ จะครอบคลุมแนวทางการรักษาทั้งหมดเอาไวและแพทยที่ไม
รักษาตามหกหลักดังกลาวถือวาไมใชแพทยที่แทจริง และอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูยิ่งกวา
สภาพของโรค
สภาพของโรคมีสี่สภาพคือ สภาพเริ่มตน สภาพกําเริบ สภาพบรรเทาและสภาพสิ้นสุด แพทยจะตองพยายาม
แยกแยะใหออกและระวังในทุกๆ สภาพดังกลาวและรักษาใหเหมาะสมกับสภาพของมัน ถาหากเห็นวาอยูในสภาพ
เริ่มตนของโรคและธรรมชาติของมันตองการสิ่งที่จะขยับเขยื้อนของเสียและขับของเสียนั้นออกไปเพื่อใหมันสุกสมบูรณ
ก็ใหทําตามนั้น ถาหากผานเลยเวลาที่จะขยับเขยื้อนของเสียในตอนเริ่มตนของโรคดวยมีขอหามบางประการก็ตามหรือ
เพราะรางกายออนแอเกินไปไมสามารถทนการขับไลของเสียออกได หรือสภาพอากาศเย็นเกินไป หรือเลยชวงเวลา
สมควรไปแลว ก็สมควรระวังอยางมากที่จะไปทํามันในชวงที่สภาพโรคกําลังกําเริบ เนื่องจากหากไปทํามันเขาจะทําให
ธรรมชาติของคนปวยนั้นสับสนทําใหมันตองไปยุงอยูกับยาที่ใหไปทําใหไมมีเวลามาสนใจดูแลตัวโรคและตอตานมัน
อยางสุดกําลังเหมือนที่ควรจะเปน เหมือนกับวาไปใชใหทหารที่กําลังทําหนาที่ตอสูศัตรูอยูใหไปทําหนาที่อยางอื่นแทน
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และจริงๆ แลวเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ในเวลาโรคกําลังกําเริบนั้นจะตองใหธรรมชาติไดรักษากําลังไวใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได เมื่อโรคเริ่มบรรเทาลงและหยุดเงียบไป ก็ใหขับมันออกมาและรักษาที่สาเหตุของมัน และเมื่อโรคหายการ
กระทําเชนนี้ยิ่งเปนสิ่งที่สมควรกระทํามากขึ้น เหมือนกับศัตรูที่หมดกําลังและอาวุธไดหลุดจากมือไปแลว การเขาจับกุม
เขายอมจะงายขึ้น ยิ่งศัตรูกําลังวิ่งหนียิ่งเปนการงายที่จะจับเขาไดและความแข็งแกรงความนาอันตรายของศัตรูก็จะอยู
ในช ว งแรกๆ ที่ เ ริ่ ม ต น และช ว งที่ ขั บ เขาออกมานั่ น เอง ซึ่ ง จะมี ส ภาพน า อั น ตรายอย า งที่ สุ ด โรคและยาก็ เ ป น
เชนเดียวกัน
วิธีการรักษา
แพทยที่เชี่ยวชาญจะใชวิธีการรักษาที่งายที่สุดกอนและจะไมใชวิธีที่ยากถาไมจําเปน เชนเดียวกัน เขาจะใชยา
หรือการรักษาที่ออนกวากอนแลวจึงจะใชการรักษาหรือยาที่แรงกวา ถาหากจําเปน นอกจากเขากลัววากําลังของคนไข
จะหมดไปกอน ถาเริ่มยาที่แรงกวาชาเกินไป ถาเปนดังนั้นเขาจึงจะเริ่มดวยยาแรงตั้งแตครั้งแรกที่รักษาและจะไมรักษา
อยูในสภาพใดสภาพหนึ่งตลอดไป ซึ่งจะทําใหธรรมชาติรางกายของคนไขเคยชินกับยานั้นและไมตอบสนองตอยา
เทาที่ควร เขาจะไมกลาใชยาแรงในขณะที่โรคยังแรงอยู และไดกลาวมาแลววาถาหากสามารถใชอาหารแทนยาไดก็
ไมใหใชยาแตใหใชอาหารแทน ถาหากยังสงสัยวาสภาพผูปวยขณะนั้นรอนหรือเย็นกันแน ก็ไมใหรักษาจนกวาจะแนใจ
เสียกอน และไมควรทดลองใชยาหรือวิธีที่อาจจะเกิดอันตรายแกผูปวยได แตก็ไมเปนการเสียหายหากจะทดลองใชยา
หรือวิธีที่ไมเปนอันตรายตอผูปวย
เมื่อมีหลายๆ โรครวมกันในผูปวยคนหนึ่งก็ใหเริ่มรักษาดวยยา ซึ่งเหมาะสําหรับสภาพหนึ่งในสามตอไปนี้
หนึ่ง

ตองเริ่มรักษาโรคที่ถาทําใหหายไดจะทําใหอีกโรคหนึ่งหายไปดวย เชน กอนบวมและแผล ก็ให
เริ่มดวยการรักษากอนบวมกอน

สอง

ตองเริ่มรักษาโรคที่เปนสาเหตุใหเกิดอีกโรคหนึ่งกอน เชนถามีกอนอุดตันในเสนเลือดแดงและมีไข
จากการติดเชื้อก็ใหเริ่มดวยการรักษาสาเหตุกอน

สาม

ตองรักษาโรคที่สําคัญมากกอนโรคที่มีความสําคัญนอยกวา เชน โรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง ก็ให
รักษาโรคเฉียบพลันกอน แตพรอมกันนั้นก็ไมละเลยอีกโรคหนึ่งไป ถามีโรคและอาการแสดง
หลายๆ อยางปนกัน ใหเริ่มดวยการรักษาโรคกอนแลวจึงรักษาอาการแสดงภายหลัง นอกจาก
อาการแสดงนั้นจะมีอันตรายกวาหรือหนักกวา เชนโรคลําไสใหญอักเสบที่มีอาการปวดรุนแรงจาก
ท อ งผู ก ก็ ใ ห ย าเพื่ อ ระงั บ ปวดก อ น แล ว หลั ง จากนั้ น จึ ง มาแก สิ่ ง ที่ อุ ด ตั น ลํ า ไส ใ หญ นั้ น ถ า หาก
สามารถที่จะแทนการขับของเสียออกดวยการทําใหหิวหรืออดอาหารหรือนอน ก็ไมตองใชการขับ
ของเสียออกแตใชวิธีอื่นดังกลาวแลวแทน สวนที่มีสุขภาพดีอยูแลวของรางกายตองพยายามรักษา
ไว ใหรักษาสภาพนั้นไวดวยการใหสิ่งเหมือนกันหรือคลายกัน ถาตองการเปลี่ยนสภาพไปสูสิ่งที่
คิดวาดีกวาก็ใหเปลี่ยนสภาพดวยสิ่งที่ตรงกันขาม
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การปองกันโรคที่ติดตอโดยการสัมผัสและสงเสริมใหผูมีสุขภาพดีออกหางจากผูที่เปนโรคติดตอ
ในหนังสือหะดีษ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานญาบิร บินอับดุลลอฮ ครั้งหนึ่งในกลุมของผูแทนจากเผาสะกีฟมี
ชายคนหนึ่งที่เปนโรคเรื้อนอยูดวย ทานนบี ซล.ไดสงขาวไปหาเขาวา “จงกลับไปเสีย และเราไดรับประกันความ
ซื่อสัตยของพวกทานแลว” (ซอเฮียะหมุสลิม 126/2231)
รายงานจาก “ซอเฮียะหบุคอรี” จากอบีหุรอยเราะห จากทานนบี ซล.ไดกลาววา “จงหลีกหางคนที่เปนโรค
เรื้อนเหมือนทานหลีกหางจากสิงโต” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5707)
จากหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” จากหะดีษของทานอิบนิอับบาสรายงานวา ทานนบี ซล.ไดกลาววา “อยาจอง
มองคนเปนโรคเรื้อนเปนเวลานานๆ ” (ซอเฮียะหอิบนิมาญะห 3543)
ใน “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอบีหุรอยเราะหกลาววา ทานนบี ซล.ไดพูดวา “อยาเอาคนปวยไปอยูใกลๆ
คนที่มีสุขภาพดี” (ซอเฮียะหมุสลิม 5771)
ไดเลาจากทานนบี ซล.วา “ใหพูดคุยกับคนเปนโรคเรื้อนโดยมีระยะหางระหวางหนึ่งถึงสองความยาวหอก”
(ระดับดี อะหมัด, 78/1)
โรคเรื้อน
เปนโรครายแรงโรคหนึ่ ง เกิดจากการแพรกระจายของน้ําดีดําไปทั่วร างกาย ทําใหระบบการทํางานของ
รางกายแปรปรวนไปทั้งดานกายภาพและประสิทธิภาพ บางครั้งเมื่อเปนมากๆ จะทําใหปลายอวัยวะบางสวนขาดหลุด
ไป มันถูกเรียกวา โรคของสิงโตเนื่องจากสามสาเหตุคือ
หนึ่ง

โรคนี้มักจะเกิดกับสิงโตเปนสวนมาก

สอง

โรคนี้จะทําอันตรายตอใบหนาของผูปวย ทําใหมีลักษณะภายนอกเปลี่ยนไปคลายสิงโต

สาม

มันสามารถติดตอไปยังผูที่อยูใกล เหมือนกับสิงโตที่จับเหยื่อที่อยูใกลๆ มัน

ในทางการแพทยโรคนี้เปนโรครายแรงที่ติดตอไดทางการสัมผัสหรืออยูใกลผูปวย และเหมือนโรควัณโรคที่มี
กลิ่นเหม็นพิเศษเฉพาะตัวซึ่งผูไดกลิ่นจะทราบทันที ทานนบี ซล.เปนผูที่มีความเมตตาตอประชาชาติของทานอยางยิ่ง
จึง ได เ ตื อ นพวกเขาให ห ลี ก ห า งจากผู เป น โรคดั ง กล า วอั น เป น การป อ งกั น ไมใ ห พ ลอยเป น โรคเรื้ อ นไปด ว ย ซึ่ ง จะ
กอใหเกิดความนาเกลียดและความเสียหายตอตัวของเขาและจิตใจของเขาได ไมตองสงสัยเลยวาในคนบางคนรางกาย
ของเขาอาจมีความโนมเอียงที่จะติดตอโรคไดงายอยูแลวถาธรรมชาติของเขาเปนชนิดที่เกิดปฏิกิริยาไดงายตอโรค
ดังกลาวโดยการเขาใกลหรือไดสัมผัสคลุกคลีกับคนเปนโรคนั้นก็ตาม โรคนั้นก็จะติดตอเขามาสูเขาทันที และบางครั้ง
ความกลัววาโรคจะมาติดเขานั่นเองที่เปนสาเหตุใหโรคนี้ติดตอมายังเขาได เนื่องจากความขลาดกลัวจะทําใหธรรมชาติ
และความแข็งแรงของเขาลดลง ทําใหติดตอโรคไดงายขึ้น กลิ่นของโรคก็เชนกัน ที่เกิดจากคนเปนโรคไปสูคนปกติมันก็
จะจับเขาและทําใหเปนโรคได ดังเชนที่ไดพบเห็นกันอยูแลวในบางโรคที่กลิ่นเปนตนเหตุของการติดตอโรคได
ดวยเหตุทั้งหมดนี้เองจึงจําเปนที่จะตองมีการเตรียมรางกายใหพรอมกอนที่จะเผชิญกับโรคนี้ ทานนบี ซล.ได
สมรสกับหญิงคนหนึ่ง เมื่อทานไดเขาหานางก็พบวาใบหนาของนางนั้นขาวผิดปกติทานจึงกลาววา “ทานจงกลับไปยัง
พวกของทานเถิด” (ระดับออน อบูดาวูด 3925)
มีคนบางกลุมเขาใจผิดวาหะดีษบทนี้ไดถูกยกเลิกไปแลวโดยหะดีษอื่นๆ เชนที่รายงานจากทานติรมิซียจาก
ทานญาบิรวา ทานรอซูลุลลอฮไดจับมือของคนที่เปนโรคเรื้อนคนหนึ่งและรับประทานอาหารที่ถาดเดียวกับเขาและทาน
ไดกลาววา “จงรับประทานเถิด ดวยพระนามของอัลลอฮ ซบ.ดวยความเชื่อมั่นตอพระองคและมอบหมายตอพระองค”
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เลาโดยอิบนิมาญะห และจากหนังสือ “ซอเฮียะห” จากอบีหุรอยเราะห จากทานนบี ซล.ไดกลาววา “ไมมีโรคติดตอ
และไมมีลางราย” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5707)
ขาพเจาขอกลาววา จริงๆ แลวไมไดมีการขัดแยงกันในบรรดาหะดีษดังกลาวเลย และถาหากมีการขัดแยงกัน
นั่นอาจจะเกิดจากบางหะดีษนั้นไมใชคําพูดของทานนบี ซล.โดยตรง แตมีการปะปนเอาความเห็นของคนที่ยึดมั่นใน
บางสิ่ ง บางอย า งมากเกิ น ไปหรื อ เกิ ด จากการที่ ห ะดี ษ หนึ่ ง ไปยกเลิ ก อี ก หะดี ษ หนึ่ ง ได หรื อ เกิ ด จากความเข า ใจ
คลาดเคลื่อนของผูฟงเองแตไมไดเกิดจากคําพูดที่ออกมาจากปากของทานนบี ซล.โดยตรงอยางแนนอน ดังนั้นจึงตอง
พิจารณาเรื่องเหลานี้เปนสามอยางคือ
ถาหากมีหะดีษสองหะดีษเปนหะดีษที่ขัดแยงกันโดยสิ้นเชิงและตางก็เปนหะดีษจริงทั้งหมดและไมมีอันไหน
ยกเลิกอีกอันหนึ่ง สิ่งนี้ไมสามารถเปนไปได เนื่องจากพระองคอัลลอฮ ซบ.จะไมทรงทําใหคําพูดที่เปนสัจจะ ซึ่งออก
จากปากคนที่มีสัจจะที่ไดรับการรับรองแลวจะมีการขัดแยงกันเชนนั้นได แตผูที่เลาสืบตอมานั้นอาจจะผิดพลาดจากการ
ยนยอหรือตัดตอนคําพูดของทานนบี ซล.บางคําตามความรูความเขาใจของเขา หรือเกิดความผิดพลาดในการแยกแยะ
หะดีษที่ถูกตองกับหะดีษที่ไมถูกตอง หรือเกิดจากความไมรูจุดมุงหมายของทานนบี ซล.เอง หลังจากนั้นจึงเกิดการเลา
สืบตอกันมาหรือเกิดจากหลายๆ สาเหตุรวมกันทําใหเกิดความขัดแยงและเสียหายขึ้น และพระองคอัลลอฮ ซบ.เทานั้น
คือผูประทานความสําเร็จทั้งมวล
ทานอิบนิกุตัยบะหไดกลาวไวในหนังสือ “หะดีษที่ขัดแยง” (ﺚ
ِ ﻳﺤ ِﺪ
  ﺍﹾﻟﻼﻑ
ﺧِﺘ ﹶ  )ِﺍวา เมื่อเขากลาวถึงหะดีษตางๆ
พวกเหลานั้นกลาววา “นี่เปนหะดีษที่ขัดแยงกันเองจากสิ่งที่ทานนบี ซล.กลาววา “ไมมีโรคติดตอและไมมีลางราย”
บางคนพู ดวา ทานศาสดากลาววา “โรคเรื้ อนสัตวจ ะจับที่ริม ฝปากของอูฐ และอูฐนั้นก็ จะกลายเปนโรคเรื้อนไป ”
(ซอเฮียะหบุคอรี 5717) ก็มีคนตั้งคําถามอีกวา “แลวอูฐตัวแรกที่เปนโรคเรื้อนเลาเกิดจากอะไร” หลังจากนั้นก็มี
รายงานอีกวา “อยาเอาคนที่เปนโรคไปใกลๆ กับคนที่ไมเปนโรค และใหหนีจากคนเปนโรคเรื้อนเหมือนกับเราหนีจาก
สิงโต” ไดมีคนเปนโรคเรื้อนไดมาขอทําสัญญาเขารับอิสลาม ทานนบี ซล.ก็ไดทําสัญญาให แตก็ไมไดใหเขาพบและยังมี
รายงานจากทานนบี ซล.อีกวา “ลางรายจะพบในผูหญิงในบานเรือนและสัตวตางๆ” ซึ่งหะดีษตางๆ เหลานี้ก็ขัดแยง
กันเองอยูในตัวแลว ไมมีหะดีษใดเหมือนกันเลย
ทานอิบนิกุตัยบะหไดกลาวอีกวา และเราก็ไดกลาววา ไมมีความขัดแยงใดๆ ในเรื่องนี้ในทุกๆ หะดีษนั้นตางก็
มีความหมายของตัวมันเองอยูในเวลาหนึ่งๆ และสถานที่หนึ่งๆ ถาเรานําสิ่งเหลานี้มาคิดรวมดวยแลวก็จะหมดความ
ขัดแยงเหลานั้นไป
โรคติดตอนั้นมีสองชนิด อยางหนึ่งคือโรคติดตอจากโรคเรื้อน ผูที่เปนโรคเรื้อนนั้นจะมีกลิ่นที่รุนแรงมาก และ
กลิ่นนั้นจะไปติดกับคนที่นั่งใกลเขาและพูดคุยกับเขาทําใหเขาเปนโรคเรื้อนไดดวยเหตุนี้ภรรยาของผูที่เปนโรคเรื้อน
และอยูรวมชายคาเดียวกับเขาหลับนอนกับเขาก็ยอมติดโรคจากเขาไดอยางแนนอน เชนเดียวกันกับลูกของเขาที่อยู
ดวยกันก็จะสามารถเปนโรคนี้ไดเชนกันเมื่อเขาเติบใหญขึ้น เชนเดียวกันกับคนที่เปนวัณโรคหรือโรคเรื้อนสัตวบรรดา
แพทย จะแนะนําไมใหนั่งรวมกับคนเปนวัณโรคและโรคเรื้อน ไมใชหมายความเพียงวามันอาจจะติดตอกันได แตสิ่งที่
สําคัญคือกลิ่นที่รุนแรงของคนเปนโรคดังกลาว ถาหากสูดดมเปนเวลานานๆ ก็จะทําใหติดโรคไดเชนกัน บรรดาแพทย
นั้นเปนผูที่ไมมีความเชื่อในเรื่องลางรายหรือปศาจตางๆ มากที่สุดอยูแลว
กรณีนี้จะเปนเชนเดียวกับโรคเรื้อนสัตวที่เกิดกับอูฐ ซึ่งเปนโรคเรื้อนชนิดหนึ่งเชนกัน แตเปนแผลเปยกชื้น ถา
หากอูฐที่เปนโรคนั้นอยูปะปนกับอูฐปกติ มันก็จะทําใหติดโรคไดเชนกันโดยผานทางน้ําหรือสารคัดหลั่งตางๆ ที่ออกมา
จากอูฐที่เปนโรคนั่นเอง และนี่คือความหมายของทานนบี ซล.ที่วา “อยาใหผูปวยอยูใกลๆ กับผูที่สุขภาพดี” เพราะไม
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ตองการใหมีการปนกันกับคนปกติเพื่อปองกันไมใหสารคัดหลั่งตางๆ ที่ออกมาจากผูปวยหรือจากการเกาของเขาไป
สัมผัสกับคนดีๆ นั่นเอง
สวนโรคติดตอชนิดที่สองก็คือ โรคกาฬโรคที่เกิดขึ้นในเมืองหนึ่งๆ และการออกจากเมืองนั้นก็อาจจะเปนการ
ทําใหเกิดการติดตอมากขึ้น ดังนั้นทานนบี ซล.จึงไดกลาววา “เมื่อมีโรคกาฬโรคเกิดขึ้นที่เมืองใด ถาหากทานอยูใน
เมืองนั้นก็หามออกจากมัน และถาทานไมไดอยูในเมืองนั้นก็อยาเขาไป” เพื่อตองการไมใหมีใครที่อาศัยอยูในเมืองนั้น
หนีออกไปจากเมืองทั้งๆ ที่หลายๆ ทานอาจจะคิดวาการหนีออกไปเปนลิขิตของอัลลอฮ ซบ.ที่จะชวยพวกเขาได และ
ในขณะเดียวกันผูที่ไมไดอยูในเมืองนั้นก็หามเขาไป นั่นคือใหคงอยูในที่ๆ เขาอยู ซึ่งยังปลอดจากโรคระบาดไปกอน
เพื่อเขาจะไดสบายใจ และดํารงชีวิตไดอยางสุขสงบเชนเดียวกัน วิธีนี้ยังใชไดในกรณีของภรรยาที่ถูกกลาวหาวามีลาง
ราย (คงคลายคําวาตัวซวยในบานเรา: ผูแปล) หรือบานที่มีโชคราย เมื่อสามีประสบเคราะหกรรมใดสามีก็จะพูดวา “ฉัน
ถูกลางรายที่ติดตอมาจากความโชครายของภรรยาฉัน” และนี่คือโรคติดตอที่ทานนบี ซล.ไดกลาวไววา “ไมมี
โรคติดตอ”
บางพวกกลาววา การสั่งหามไมใหเขาใกลคนเปนโรคเรื้อนและใหหนีไกลๆ เขานั้นเปนเพียงสิ่งที่ควรทําหรือ
เปนคําแนะนําเทานั้น แตการรับประทานอาหารรวมกับเขาถือเปนสิ่งที่ใหทําไดดั่งที่ทานนบี ซล.เคยทํา และไมถือวา
เปนสิ่งหะรอม (ทําแลวเปนบาป)
บางกลุมก็กลาววา คําตอบของทั้งสองหะดีษนี้เปนเรื่องเฉพาะตัวเทานั้น ไมใชเปนบทบัญญัติสําหรับเรื่องทั่วๆ
ไปและในแตละเรื่องนั้นก็เปนเรื่องที่ทานนบี ซล.ไดทําตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ในคนบางคนเปนผูมีความศรัทธาแข็งแรงมาก มีการมอบหมายตอพระผูเปนเจาอยางสูง ความเชื่อมั่นและ
มอบหมายนี้เองที่เปนพลังตานตอพลังของโรคติดตอนั้น เชนเดียวกับพลังธรรมชาติที่ตอตานโรครายและทําลายมันจน
หมดพิษสง แตในขณะเดียวกันคนบางคนไมไดมีความแข็งแรงถึงขั้นนั้น ดังนั้นคําตอบสําหรับพวกนี้ก็คือการปองกัน
และเฝาระวัง ดวยเหตุนี้ทานนบี ซล.จึงตองทําทั้งสองอยางไปดวยกันเพื่อเปนแนวทางใหประชาชาติของพระองคไดทํา
ตามสื บ ไป โดยแนะนํ า ให ป ระชาชาติ ข องพระองค ผู ที่ แ ข็ ง แรงใช วิ ธี ม อบหมายและเชื่ อ มั่ น ในพระผู เ ป น เจ า และ
ประชาชาติของพระองคที่ออนแอใหใชวิธีหลีกเลี่ยงและปองกัน และวิธีทั้งสองนั้นตางถูกทั้งคู วิธีหนึ่งสําหรับผูศรัทธาที่
แข็งแรง สวนอีกวิธีหนึ่งสําหรับผูศรัทธาที่ออนแอ ดังนั้นทุกๆ ฝายก็จะมีหลักฐานในการกระทําของตัวเองไวยึดเปน
แบบฉบับตามแตกําลังและความเหมาะสมของแตละฝายไป เชนกับการที่ทานนบี ซล.ไดใชวิธีการรักษาโรคดวยการ
นาบไฟ แตขณะเดียวกันก็สรรเสริญการไมใชวิธีนาบไฟในการรักษา และทดแทนการไมรักษานั้นดวยการมอบหมาย
ตออัลลอฮ ซบ. ไมใหสนใจลางราย และนี่คือทฤษฎีที่ยิ่งใหญมาก เปนวิธีที่นุมนวล และดีสําหรับทุกฝาย มีทางออก
ใหกับทุกๆ ฝาย ทําใหขอโตแยงทั้งหลายตกไป ดวยหลักการและแนวทางของศาสดาที่ถูกตองนั่นเอง
บางกลุมมีความเห็นวา แทจริงคําสั่งใชนั้นเพื่อใหหนีออกจากมันไปและหลีกเลี่ยงหางไกลจากผูปวย ซึ่งสิ่งนี้
เปนธรรมชาติอยูแลว เพราะการกระทบหรือแตะเนื้อตองตัวกัน หรืออยูรวมกัน หรือไดกลิ่นผูปวย ทําใหเกิดการติดตอ
ของเชื้ อ จากผู ป ว ยสู ผู ที่ แ ข็ ง แรงได แต ก็ มั ก จะต อ งมี ก ารอยู ร ว มกั น หรื อ กระทบกั น บ อ ยๆ หลายๆ ครั้ ง ส ว นการ
รับประทานอาหารรวมกันนั้นเปนเวลาสั้นๆ ที่คนปกติตองไดรับกลิ่นจากผูปวยบาง ดังนั้นจึงไมเปนการเสียหาย
เนื่องจากการติดตอของโรคจะไมเกิดจากการกระทบหรือสัมผัสเพียงหนเดียวกัน คราวเดียวกัน ดังนั้นการหามจึงเปน
เพื่อการปองกันการติดเชื้อมากกวา เพื่อรักษารางกายของคนปกติใหแข็งแรงไว และการกระทบหรือสัมผัสคนเปนโรคก็
เปนการสัมผัสตามความจําเปนและเพื่อผลประโยชนอื่น ดังนั้นทั้งสองแนวทางนี้จึงไมขัดกัน
บางกลุมมีความเห็นวาเปนไปไดวาผูปวยโรคเรื้อนที่ทานนบี ซล.ไดรับประทานอาหารดวยนั้น เปนโรคเรื้อน
ชนิดที่ไมรุนแรงและไมติดตอไปถึงผูอื่น และโรคเรื้อนนั้นแตละอยางก็มีความรุนแรงแตกตางกันไป บางชนิดการคลุกคลี
กับเขาก็ไมกอใหเกิดโรคติดตอหรือไมเกิดผลรายแตประการใด เนื่องจากเปนชนิดที่ไมรายแรงและอาการโรคของเขาก็
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หยุดอยูแคนั้น ไมไดมีอาการเปนมากขึ้นแตอยางใด สวนอื่นๆ ของรางกายเขาที่ไมไดเปนโรค ที่ยังดีๆ อยูก็ยังคงไม
เปนโรคอยูเชนนั้น โรคเรื้อนชนิดนี้จึงไมติดตอไปถึงผูอื่นที่เขาเขามาคลุกคลีดวย
บางกลุมก็วาในสมัยนั้นผูที่ไมมีความรูจะมีความเชื่ออยูวา โรคติดตอนั้นมันติดตอไดดวยธรรมชาติของโรคเอง
ไมมีอะไรเกี่ยวของกับอัลลอฮ ซบ.ดังนั้นทานนบี ซล.จึงไดมายกเลิกความเชื่อถือดังกลาวเสียและรวมรับประทาน
อาหารกับผูที่เปนโรคเรื้อนเพื่อแสดงใหพวกเขาไดเห็นวาแทที่จริงแลวอัลลอฮ ซบ.ตางหากคือผูที่ทรงใหปวยและทรงให
หายจากโรค และการหามไมใหเขาใกลพวกเขานั้นก็เพื่ออธิบายใหเห็นถึงสาเหตุของโรคที่อัลลอฮ ซบ.ไดกําหนดขึ้น ซึ่ง
จะนําไปยังการเปนโรคนั้นๆ ได การหามนั้นจึงเปนการยืนยันสาเหตุของโรคนั่นเองวาเกิดจากการติดตอสัมผัสจริง และ
ในการกระทําของทานที่รวมรับประทานอาหารดวยนั้นก็เปนเครื่องอธิบายวาการติดตอนั้นไมไดขึ้นอยูกับสิ่งเดียว แต
พระผูเปนเจายังสามารถที่จะไมใหเกิดการติดตอไดถาพระองคทรงประสงค โดยผูที่คลุกคลีนั้นจะไมเปนอะไรเลย และ
ในบางกรณีการคลุกคลีก็ทําใหเกิดโรคติดตอได เมื่อพระองคทรงประสงคเชนกัน
บางกลุมก็กลาววาในหะดีษนี้มีหะดีษหนึ่งที่มาเพื่อยกเลิกอีกหะดีษหนึ่ง ดังนั้นจึงตองดูวันเวลาที่เกิดหะดีษ
เหลานี้ขึ้นถาเราสามารถรูไดวาอันไหนกอนหลัง แตถาเราไมสามารถจะรูไดก็ทิ้งไวเชนนั้นกอน
บางกลุม ก็กล าววาบางหะดี ษนั้น ถูกท อ งจํามา แตบ างหะดีษ นั้น ไมไ ดถูก ทอ งจําไว และคําพูดที่ วา “ไม มี
โรคติดตอ” นั้น ทานอบีหุรอยเราะหไดรายงานมากอน หลังจากนั้นทานเกิดไมแนใจทานจึงทิ้งมันไป แตหลังจากนั้น
ทานก็ไดเอามันกลับมาใหม ทานอบูซัลมะหไดกลาววา ขาพเจาไมทราบวาทานอบีหุรอยเราะหลืมหรือไมวา หะดีษหนึ่ง
จะยกเลิกอีกหะดีษหนึ่ง
สวนหะดีษของญาบิรที่อางวาทานนบี ซล.ไดจับมือของคนเปนโรคเรื้อนและไดเขาไปในที่พักดวยกันนั้น เปน
หะดีษที่ไมถูกตองไมมีหลักฐานยืนยันชัดเจน ทานติรมิซียไดกลาววา เปนหะดีษที่แปลกประหลาดและมันไมไดอยูใน
ระดับหะดีษซอเฮียะหหรือหะซัน และทานชัวอบะหรวมทั้งทานอื่นๆ ก็ไดกลาววา จงระวังหะดีษที่ประหลาดเหลานี้
ทานติรมิซียยังไดกลาวอีกวา สิ่งที่รายงานนั้นจริงๆ แลวเปนการกระทําของทานอุมัรหาใชทานนบี ซล.ไม
และนี่คือเรื่องราวรายละเอียดของหะดีษทั้งสองซึ่งคานกับหะดีษอื่นๆ ที่บอกวาหามเขาใกลคนโรคเรื้อน หะดีษ
หนึ่งเปนของทานอบีหุรอยเราะหซึ่งอยูในภาวะไมมั่นใจ และหะดีษหนึ่งไมใชหะดีษซอเฮียะหที่มาจากทานรอซูลุลลอฮ
ซล. และอัลลอฮ ซบ.เทานั้นที่ทรงรูยิ่งกวา
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หามการรักษาดวยสิ่งตองหาม
ไดรายงานจากทานอบูดาวูดในหนังสือ “สุนัน” จากหะดีษของทานอบีดัรดาอ รด.ไดกลาววา ทานรอซูลุลลอฮ
ซล.ไดทรงกลาวไววา “แทจริงพระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงประทานโรคและยารักษาโรคลงมา ทําใหทุกๆ โรคนั้นมียา
รักษา ดังนั้นจงรักษาดวยยาดังกลาวแตอยารักษาดวยสิ่งที่ตองหาม” (ระดับดี อบูดาวูด, 3874)
ทานบุคอรีไดกลาวไวในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานอิบนิมัสอูดไดกลาววา “แทจริงอัลลอฮ ซบ.นั้นไมไดให
ทานหายดวยสิ่งที่เปนสิ่งตองหามสําหรับทาน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 68/10)
ในหนังสือ “สุนัน” จากอะบีหุรอยเราะหไดกลาววา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดหามไมใหใชสิ่งที่สกปรกทํายา”
(ซอเฮียะหอบูดาวูด, 3870)
ในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานตอริก บินสวีด อัลญัวอฟยเลาวา เขาไดถามทานนบี ซล.เกี่ยวกับเรื่อง
สุราและทานนบี ซล.ไดหามไวหรือถือวาเปนสิ่งนาเกลียดถาจะใชสุรามาทํายา แตทานตอริกก็ไดบอกวา สุรานี้กลั่น
ขึ้นมาเพื่อทําเปนยาโดยเฉพาะ ทานนบี ซล.จึงไดกลาววา “ไมใชยาหรอกแตเปนโรคตางหาก” (ซอเฮียะหมุสลิม,
12/1984)
และในหนังสือ “สุนัน” ไดรายงานวา ทานนบี ซล.ไดถูกถามเกี่ยวกับการใชสุราเปนยา ทานก็ไดตอบวา
“แทจริงมันเปนโรคไมใชยา” รายงานโดยทานอบูดาวูดและทานติรมิซีย (ระดับดี อบูดาวูด, 3873)
ในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานตอริก บินสวีด อัลคุดรอมียไดกลาววา ขาพเจาไดพูดวา โอทานศาสน
ทูตของอัลลอฮ ซบ. แทจริงแผนดินเรามีองุนที่เรากลั่นน้ําของมันออกมาและเราไดดื่มมัน ทานนบีก็ไดกลาววา “ไม”
และทานก็ผินหลังให ขาพเจาไดกลาวอีกวา “ฉันใชมันรักษาผูปวย” ทานนบีไดตอบอีกวา “แทจริงมันไมใชสิ่งที่ทําให
หายจากโรคแตมันนั้นเปนโรค” (ซอเฮียะห อะหหมัด, 311/4)
ในหนังสือ “สุนันอัลนะซาอีย” ไดกลาววา มีแพทยไดกลาวถึงกบวามันสามารถใชทํายาได แตทานรอซูลุลลอฮ
ก็ไดหามฆามัน (ซอเฮียะห นะซาอีย, 4366)
ไดเลาวา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดกลาววา “ผูใดรักษาดวยสุรา พระองคอัลลอฮ ซบ.จะไมทรงใหเขาหายจาก
โรค” (ระดับออน สุยูฏีย, 8581)
การรักษาดวยของที่ตองหามนั้นเปนสิ่งนาเกลียด ไมสมควรทําทั้งในดานสติปญญาและทางดานกฏหมายก็
ตาม ในทางดานกฏหมายเราก็ไดกลาวถึงแลวในหะดีษที่ขางตนรวมทั้งจากหะดีษอื่นๆ แบบเดียวกันดวย สวนทางดาน
สติปญญานั้น แทจริงพระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงหามเราจากบางสิ่งบางอยางก็เนื่องจากสิ่งนั้นเปนสิ่งที่สกปรกนั่นเอง
และพระองคจะไมทรงหามประชาชาติของพระองคในสิ่งที่ดีเพื่อเปนการลงโทษบาวของพระองค ดังเชนที่พระองคได
ทรงหามพวกบนีอิสรออีลดังในที่อัลกุรอานกลาววา
ﻢ ﻬ ﺖ ﹶﻟ
 ﺕ ﺃﹸ ِﺣﻠﱠ
ٍ ﺎﻴﺒﻢ ﹶﻃ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﺎﻣﻨ ﺮ ﺣ ﻭﹾﺍﺎﺩﻦ ﻫ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻣ ﹶﻓِﺒﻈﹸ ﹾﻠ ٍﻢ
ความวา “และดวยความทุจริตของพวกเขาที่ไดกระทําขึ้น เราจึงไดหามพวกเขาจากสิ่งที่ดีที่เคยอนุมัติแกพวก
เขา” (อัลนิซาอ: 160)
แตในประชาชาติอิสลามนี้ พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงหามในสิ่งที่เปนสิ่งสกปรกสําหรับพวกเขา การหามของ
พระองคก็เพื่อปกปองพวกเขาใหพนจากสิ่งที่ไมดีและปองกันจากการรับประทานมันนั่นเอง ดังนั้นจึงเปนการไมสมควร
อยางยิ่งที่จะพยายามรักษาดวยสิ่งที่สามารถทําใหเปนโรคไดดังกลาว และแมมันจะมีผลรักษาโรคไดจริงแตมันก็จะทํา
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ใหเกิดโทษขึ้นภายหลังจากโรคในหัวใจอันเกิดจากความสกปรกชั่วรายของสิ่งตองหามนั้น ดังนั้นแมหายจากโรคทาง
กายแตก็กลับเปนโรคทางใจแทน
การหามใชของตองหามเหลานี้เพื่อจะใหเราอยูหางไกลจากมันในทุกๆ หนทาง ดังนั้นในการที่จะไปใชมันเปน
ยารักษาโรคหรือมีสวนรวมในการรักษาหรือใชเปนกระสายยาก็ตาม เปนสิ่งที่ไมถูกตองตามกฎหมายและมันเปนสิ่งที่
ทําใหเกิดโรคดังที่ทานนบี ซล.ไดกลาวไวแลว ดังนั้นจึงไมอนุญาตใหนํามันมาทํายาเชนกัน สิ่งตองหามเหลานี้ถาใชมัน
ไปจะทําใหธรรมชาติรางกายและวิญญาณไดรับคุณภาพที่ไมดีเหลานั้นไปดวย เนื่องจากธรรมชาตินั้นจะมีปฏิกิริยากับ
ตัวยาและคุณภาพของมัน ดังนั้นถาตัวยามีสิ่งปนเปอนอยูธรรมชาติรางกายก็จะรับสิ่งปนเปอนนั้นเขาไปดวย ดังนั้นจะ
เกิดอะไรขึ้นถาหากตัวยาเองเปนสิ่งที่สกปรกหรือสิ่งปนเปอนเสียเอง ดวยเหตุนี้อัลลอฮ ซบ.จึงไดทรงหามบาวของ
พระองคที่จะกินหรือดื่มหรือสวมใสของที่สกปรกดังกลาว เนื่องจากไมตองการใหสิ่งเหลานี้มาปนเปอนอยูในจิตใจ ทั้ง
ดวยตัวมันและคุณภาพของมัน เชนกันถาหากมีการอนุญาตใหนํามันมาใชเปนยาได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจิตใจเริ่มมี
ความโนมเอียงไปในทางใชมันอยูแลว เนื่องจากติดใจรสชาติของมันหรือความตองการจะดื่มกินมันก็ตาม เมื่อจิตใจรับรู
วามันมีประโยชน ใชรักษาโรคไดเขาก็จะยิ่งชอบมันและใชมันมากขึ้นจนติดมันในที่สุด กฎหมายจึงไดปดชองโหวนี้เสีย
เพื่อไมใหมีการกินเกิดขึ้น ไมตองสงสัยเลยวาจะเปนการขัดแยงกันอยางยิ่งระหวางการปดกั้นไมใหใชมันในเวลาปกติ
กับการเปดใหใชไดเพื่อการรักษา เชนกันยาที่ทําจากสิ่งตองหามเหลานี้มีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดโรคมากกวาประโยชน
จากการหายของมัน ยกตัวอยางเชน สิ่งที่เปนแมของสิ่งเลวรายทั้งหลาย (สุรา: ผูแปล) ที่พระผูเปนเจาสรางใหเรามาซึ่ง
มีประโยชนในการรักษาอยูบางบางอยาง แตกลับมีโทษตอสมองอยางมาก ซึ่งสมองนั้นเปนศูนยกลางของสติปญญาทั้ง
มวล ดังที่แพทยและนักปราชญทั้งหลายไดบอกไวแลว ดังที่ฮิปโปเครติสไดกลาวไววา “พิษภัยของสุราตอสมองนั้น
รุนแรงยิ่ง เนื่องจากมันขึ้นสูสมองไดไวมากและมันชวยนําสารประกอบเปนพิษตางๆ ที่อยูในทองขึ้นไปสูสมองดวย
ดังนั้นจึงถือวามันเปนอันตรายอยางยิ่งตอความฉลาดและไหวพริบทั้งมวล” เจาของหนังสือ “อัลกามิล” ไดกลาววา
“มันเปนเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติเปนอันตรายตอสมองและประสาท” สวนของตองหามอยางอื่นนั้นแบงเปนสองชนิด คือ
หนึ่ง

สิ่งที่จิตใจและธรรมชาติของคนนั้นไมยอมรับจึงไมชวยในการรักษาโรค เชนยาพิษ หรือเนื้องูพิษ
(งูแมวเซา) หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ เนื่องจากธรรมชาติรับมันไมลง มันจึงกลายเปนโรคไมใชยา

สอง

สิ่งที่จิตใจยอมรับได เชนการดื่มสุรา ซึ่งนิยมปฏิบัติในหญิงมีครรภบางคน (ดื่มยาดอง: ผูแปล) สิ่ง
นี้เปนโทษมากกวาประโยชน สติปญญาจึงตัดสินดวยการหามมัน สติปญญาและธรรมชาติจึง
สอดคลองกับกฏหมายดวยเหตุดังนี้เอง

มีเคล็ดลับอีกขอหนึ่งในสิ่งที่ตองหามทั้งหลายที่หามใชเปนยา เนื่องจากกฏของการหายดวยยานั้นจะเกี่ยวของ
กับการยอมรับมันดวย รวมทั้งเชื่อในคุณประโยชนของมันและเชื่อในการทําใหหายของอัลลอฮ ซบ.แบบมีศิริมงคล
เนื่องจากประโยชนของมันคือศิริมงคล สิ่งที่มีประโยชนมากยิ่งมีศิริมงคลมากขึ้น ศิริมงคลสําหรับมนุษยคือสิ่งที่ทําให
เขาหายจากโรคนั่นเอง สําหรับความคิดของมุสลิมนั้นมีความเชื่อมั่นวาสิ่งที่อัลลอฮ ซบ.ทรงหามนั้นยอมไมมีประโยชน
หรือไมมีศิริมงคล เมื่อเขามีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งที่อัลลอฮ ซบ.หามแลว ระบบรางกายเขาจึงเกิดการไมยอมรับสิ่งนั้นไป
ดวย ยิ่งศรัทธามากก็จะยิ่งไมยอมรับมากขึ้น ดังนั้นถาบาวของพระองคผูนั้นไปใชสิ่งตองหามเหลานั้นขึ้น แนนอนมัน
ยอมไมทําใหเขาหายปวยแตกลับจะกลายเปนโรคหรือความปวยไขสําหรับเขาแทน นอกจากเขาจะลมเลิกความเชื่อถือ
ของเขาลงวานั่นไมใชของสกปรกและเปลี่ยนความเกลียดสิ่งนั้นเปนความรัก ซึ่งนั่นหมายถึงการเปลี่ยนความเชื่อถือ
ศรัทธาไป ดังนั้นมุอมินผูมีศรัทธาจึงไมไดประโยชนจากมันเลยนอกจากโรคเทานั้น และอัลลอฮ ซบ.คือผูทรงรูยิ่งกวา
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แนวทางการรักษาโรคหิดเหา
ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากทานกะอบ บินอุจญเราะหกลาววา ฉันมีเหาขึ้นที่ศีรษะจึงไดไปหาทานนบี ซล.และ
เหาก็ตกลงที่หนาของฉัน ทานนบี ซล.จึงไดพูดวา “ฉันไมรูเลยวาอาการของทานจะลําบากถึงเพียงนี้” และในรายงาน
หนึ่งกลาววา ทานนบี ซล.จึงไดใชใหเขาโกนศีรษะเสียและใหทานแกคนจนหกคน หรือเชือดแกะเปนพลีทาน หรือถือศีล
อดเปนเวลาสามวัน (ซอเฮียะหบุคอรี, 1816)
โรคหิดเหาเกิดขึ้นที่ศีรษะและตามรางกาย มีสองชนิดคือ ชนิดนอกรางกายและชนิดภายในรางกาย ชนิด
ภายนอกรางกายคือ สิ่งสกปรกเนาเสียที่เกาะกันเปนแผนๆ ที่ผิวหนัง อยางที่สองหรือชนิดภายในรางกายคือสวนผสม
ที่บูดเนาที่ธรรมชาติรางกายขับออกมาจากสวนระหวางเนื้อและผิวหนัง มันเนาเปอยเนื่องจากความชื้นของเลือดใน
คนๆ นั้นหลังจากออกมาจากรูขุมขนแลว และตัวเหาก็เกิดมาจากมัน จะเปนมากขึ้นในชวงหลังฟนไขหรือรางกายกําลัง
ออนแอดวยสาเหตุจากความสกปรกนี้เองทําใหพบในเด็กมากกวาผูใหญ อีกสาเหตุหนึ่งคือเนื่องจากในเด็กมีความชื้น
มากกวาเปนสาเหตุใหตัวเหาเกิดขึ้นได ดวยเหตุนี้ทานนบี ซล.จึงไดสั่งใหบนียะอฟรโกนศีรษะ
การรักษาหิดเหาที่ดีอันหนึ่งคือการโกนศีรษะเพื่อเปดรูขุมขนของเหงื่อไคล ใหสิ่งหมักหมมภายในรูขุมขนนั้น
ไดออกมา ทําใหสวนผสมที่เสียตางๆ เหลือนอยลง สมควรที่จะหุมหอศีรษะดวยยาซึ่งฆาเหาไดดวยเพื่อไมใหมันเกิด
ขึ้นมาอีก การโกนศีรษะนั้นมีสามชนิดคือ หนึ่ง โกนเพื่อประกอบศาสนกิจเพื่อใกลชิดพระเจา สอง โกนแบบอุตริและตั้ง
ภาคี และสาม โกนเพื่อรักษาหรือเพราะความจําเปน
สําหรับแบบที่หนึ่ง นั้นคือการโกนเพื่อทําศาสนกิจสองอยางคือ การทําฮัจยและการทําอุมเราะห
แบบที่สอง การโกนเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ ซบ. เชน การโกนเพื่อคนใดคนหนึ่ง โดยพวกนี้จะกลาววา ฉัน
โกนศีรษะของฉันเพื่อคนนั้นๆ สวนทานโกนศีรษะของทานเพื่อคนนั้นๆ เปนตน ซึ่งการกระทําแบบนี้เทากับคํากลาววา
“ฉันไดใหความเคารพกราบไหวแกบุคคลนั้นๆ ” นั่นเอง เพราะการโกนศีรษะคือการยอมจํานน การยอมเปนทาส
ดังนั้นการโกนในพิธีฮัจยจึงเปนสิ่งที่ทําใหการทําฮัจยนั้นสมบูรณแบบ จนมีทัศนะของทานอิหมามซาฟอีที่ถือวาการโกน
ศีรษะเปนรูกนหรือกฏเกณทหนึ่งในการทําฮัจย ถาไมทําก็ถือวาการทําฮัจยนั้นไมสมบูรณ เพราะมันคือ การนําเอาสวน
ที่สูงที่สุดมาวางอยูในพระหัตถของพระผูเปนเจา เปนการแสดงความแสดงความจํานนอยางสูงสุดตอความยิ่งใหญของ
พระองค ถือเปนการปฏิบัติบูชาที่ยิ่งใหญที่สุดอยางหนึ่ง ดวยเหตุนี้ในชาวอาหรับเมื่อเขาตองการจะแสดงใหเห็นวา
เชลยของเขาไดยอมจํานนและจะปลอยเขาไปเปนอิสระ เขาก็จะโกนหัวเชลยนั้นกอนที่จะปลอยไป ในกลุมคนอาวุโส
หรือหัวหนาของเหลาทรชนมักนิยมชมชอบใหลูกสมุนของตัวเองเคารพตัวเองเปนเชนเทพเจา ซึ่งนั่นก็คือการตั้งภาคี
ตอพระเจานั่นเอง พวกนี้จะใหลูกสมุนโกนหัวพวกเขาเพื่อแสดงความเคารพบูชา สั่งใหพวกเขากมกราบ เรียกชื่อเขา
ดวยสมญานามที่สูงสง เชนใหพวกลูกสมุนกลาววา พวกเขาไดกมหัวอยูในเงื้อมมือของผูอาวุโสคนนั้นคนนี้ ทั้งๆ ที่
พระองคอัลลอฮ ซบ.ใหพวกเขากมกราบตออัลลอฮ ซบ.เพียงองคเดียว ดังนั้นการกระทําดังกลาวคือ การเลียนแบบพระ
เจาโดยที่ตัวเองไมไดเปนนั่นเอง ดังคําดํารัสของอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﻭ ِﻥ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪﺍ ﻟﱢﻲ ﻣِﻦ ﺩﺎﺩﻮﹾﺍ ِﻋﺒﺱ ﻛﹸﻮﻧ
ِ ﺎﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﻟِﻠﻨ  ﹶﺓ ﹸﺛﻢﺒﻮﺍﻟﻨﻢ ﻭ ﺤ ﹾﻜ
 ﺍﹾﻟﺏ ﻭ
 ﺎﻪ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ  ﺍﻟﻠﹼﻴﻪﺆِﺗ ﺸ ٍﺮ ﺃﹶﻥ ﻳ
 ﺒﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟﻣ
ﻮ ﹶﻥﺭﺳ ﺪ ﺗ ﻢ ﺘﺎ ﻛﹸﻨﻭِﺑﻤ ﺏ
 ﺎﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﻌﱢﻠﻤ ﺗ ﻢ ﺘﺎ ﻛﹸﻨﲔ ِﺑﻤ
 ﻴﺎِﻧﺭﺑ ﻮﹾﺍﻭﻟﹶـﻜِﻦ ﻛﹸﻮﻧ
ﻮ ﹶﻥﺴِﻠﻤ
 ﻣ ﻢﺪ ِﺇ ﹾﺫ ﺃﹶﻧﺘ ﻌ ﺑ ﺮﻛﹸﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﹸﻜ ﹾﻔ ِﺮ ﻣ ﻳ ﹾﺄﺎ ﹶﺃﺎﺑﺭﺑ ﻦ ﹶﺃ ﻴﻴﻨِﺒﺍﻟﻼِﺋ ﹶﻜ ﹶﺔ ﻭ
ﻤ ﹶ ﺨﺬﹸﻭﹾﺍ ﺍﹾﻟ
ِ ﺘﺗ ﻢ ﺃﹶﻥ ﺮﻛﹸ ﻳ ﹾﺄﻣ ﻭ ﹶﻻ
ความวา “ไมมีในหมูพวกเจาที่อัลลอฮจะสงเขามา ใหคัมภีรแกเขา ใหเขาไดสอนกฎเกณฑตางๆ ใหเขาได
เปนนบีและตอมาภายหลังจะมากลาววา จงมาเคารพบูชาฉันแทนอัลลอฮ ซบ.เถิด แตที่จริงเขาจะพูดวา จงเปนผูที่
เคารพบูชาพระผูเปนเจาเถิดและทําในสิ่งที่พวกทานไดเรียนรูและศึกษากันมาจากคัมภีรนั้นๆ และเขาจะไมใชใหพวก
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ทานยึดเอามะลาอิกะหหรือนบีมาเปนพระเจาอยางเด็ดขาด เขาจะใชใหพวกทานเปนผูปฏิเสธหลังจากที่ไดทําใหทาน
กลายเปนมุสลิมแลวเชนนั้นหรือ” (อาละอิมรอน, 79-80)
การทําสักการะที่มีเกียรติยิ่งคือการสักการะดวยการทําละหมาด แตก็มีพวกผูอาวุโสบางคนที่แบงเอาสวนหนึ่ง
จากการกระทําในละหมาดไปเพื่อตัวของเขาเอง นั่นคือการกมกราบ (ซุหยูด) หรือการกมคํานับ (รูกัวอ) เมื่อพวกเขา
พบกันเขาก็จะเคารพกันดวยการกมคํานับกันและกันแบบที่ผูละหมาดกมในเวลาละหมาดเพื่ออัลลอฮ ซบ.นั่นเอง
ทรราชบางคนก็ชอบใหลูกนองตนเองยืนตรงเปนการแสดงความเคารพโดยตัวเขาจะนั่งอยูบนบัลลังก ซึ่งทานนบี ซล.
ไดหามการกระทําทั้งสามนี้อยางละเอียดชัดเจน โดยหามการกมกราบตอผูอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ ซบ.โดยกลาววา
“ไมสมควรที่คนๆ หนึ่งจะมากมกราบคนอีกคนหนึ่ง” (ซอเฮียะห อะหหมัด, 381/4) และไดปฏิเสธการกมกราบของมุ
อาซตอทานโดยกลาววา “อยาทํา” และการหามสิ่งนี้ในทางศาสนาเปนเรื่องที่จําเปน ดังนั้นการอนุญาตใหทําความ
เคารพนี้แกบุคคลอื่นนอกจากอัลลอฮ ซบ.จึงเปนการลดเกียรติของอัลลอฮ ซบ.และศาสนทูตของพระองค เนื่องจากการ
เคารพแบบนี้ถือเปนการแสดงการสักการะอยางหนึ่ง ถาหากอนุญาตใหนําวิธีการแสดงความภักดีแบบนี้มาใชกับคน
ทั่วไปก็เทากับนําความภักดีตออัลลอฮ ซบ.มามอบใหกับคนนั่นเอง ครั้งหนึ่งมีผูถามทานศาสดา ซล.วา เมื่อชายคน
หนึ่งพบกับพี่นองของเขา เขาควรโคงคํานับหรือไม ทานนบี ตอบวา “ไม” เขาก็ถามตอวา แลวควรกอดหรือจูบหรือไม
ทานนบี ซล.ตอบวา “ไม” เขาถามอีกวา แลวควรจับมือหรือไม ทานนบีตอบ “ใช” (ระดับดี ติรมิซีย, 2728) เชนกัน
การโคงคํานับก็คือการกราบไหวดังอัลกุรอานที่วา
ﺪﹰﺍﺳﺠ ﺏ
 ﺎﺧﻠﹸﻮﹾﺍ ﺍﹾﻟﺒ ﺩ ﺍﻭ
ความวา “จงเขามาขางในดวยการกมกราบ” (อัลบะกอเราะห, 58)
นั่นคือการโคงคํานับมิฉะนั้นก็จะไมสามารถเขามาได และทานนบี ซล.ยังไดหามการยืนแสดงความเคารพโดย
ที่ทานนั่งอยู ดังเชนพวกผูที่ไมใชมุสลิมชอบทําแกพวกของเขา แมแตในเวลาละหมาดเมื่อทานนบี ซล.ไมสามารถยืนได
และตองนั่งละหมาด ทานก็ไดสั่งใหผูอื่นทําตามโดยการนั่งละหมาดดวยเพื่อไมใหเกิดการยืนขึ้นโดยที่ทานกําลังนั่งอยู
แมวาการยืนของพวกเขาจะเปนเพื่ออัลลอฮ ซบ.ก็ตาม ฉะนั้นจะเปนไปไดอยางไรที่จะยืนเพื่อแสดงความเคารพหรือ
แสดงความยิ่งใหญแกคนอื่นนอกจากอัลลอฮ ซบ.
จุดมุงหมายในที่นี้ก็คือ จิตใจของเหลาผูไมรูและหลงผิดนั้นชอบจะละทิ้งการเคารพกราบไหวตออัลลอฮ ซบ.อยู
เสมอและมักจะนําการกราบไหวนี้ไปมอบใหกับบุคคลอื่นที่เขาเห็นวายิ่งใหญทั้งที่เปนเพียงสิ่งที่ถูกสรางขึ้น ดังนั้นจึงมี
การกราบไหวผูอื่นนอกจากอัลลอฮ ซบ. มีการโคงคํานับผูอื่น มีการยืนเพื่อเคารพแบบยืนละหมาดตอหนาผูอื่นที่ไมใช
พระเจา มีการสาบานโดยใชนามของผูอื่นนอกจากพระเจา มีการบนบานตอสิ่งอื่น การโกนผมเพื่อผูอื่น การเชือดสัตว
เพื่อผูอื่นและการทําใหเขายิ่งใหญขึ้นดวยความรัก ความกลัว ความหวังหรือการเชื่อฟง เชนกับที่ทํากับพระผูสรางหรือ
มากกวานั้นอีก เปนการนําเอาผูที่เปนเพียงสิ่งถูกสรางอยางหนึ่งมาเทียบเทียมพระผูสราง พวกเหลานี้คือพวกที่หลงผิด
และทําสิ่งที่ตรงขามกับคําสั่งสอนของทานรอซูลุลลอฮ ซล. พวกเขาคือผูที่ตั้งภาคีตอพระองคและพวกเขาก็จะตองเขา
นรกพรอมกับผูที่เขาเคารพบูชา
ﲔ
 ﺎﹶﻟ ِﻤﺏ ﺍﹾﻟﻌ
 ﺮ ﻳﻜﹸﻢ ِﺑﺴﻮ
 ﻧ ﲔ ِﺇ ﹾﺫ
ٍ ﻣِﺒ ﻼ ٍﻝ
ﺿﹶ
 ﺎ ﹶﻟﻔِﻲﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﺇِﻥ ﹸﻛﻨﺗ
ความวา “ขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮ ซบ. แทจริงพวกเราตางหลงผิดอยางชัดแจง เนื่องจากพวกทาน
ไดหลงลืมพระเจาแหงสากลโลกเสียแลวนั่นเอง” (อัชชุอะเราะอ, 97-98)
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และเขาคือพวกที่ถูกกลาวถึงในอายะหที่วา
ﺎ ﱢﻟﹼﻠ ِﻪﺣﺒ ﺪ ﺷ ﻮﹾﺍ ﹶﺃﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﻭﺤﺐ
 ﻢ ﹶﻛ ﻬ ﻧﻮﺤﺒ
ِ ﻳ ﺍﺩﹰﺍﻭ ِﻥ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﺃﹶﻧﺪﺨﺬﹸ ﻣِﻦ ﺩ
ِ ﺘﻳ ﻦﺱ ﻣ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﻭ ِﻣ
ความวา “มีมนุษยบางคนที่นับถือสิ่งอื่นนอกจากพระองคอัลลอฮ ซบ.และรักเขาเหมือนกับรักอัลลอฮ ซบ.แตผู
ที่ศรัทธานั้นจะรักอัลลอฮ ซบ.มากกวาสิ่งใด” (อัลบะกอเราะห, 165)
พวกเหลานี้คือผูที่ตั้งภาคีและพระองคอัลลอฮ ซบ.จะไมทรงยกโทษใหกับผูที่ตั้งภาคีตอพระองค และนี่คือสิ่งที่
เราไดมาเกี่ยวกับการโกนศีรษะและพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูยิ่ง
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ตอนที่สอง
การรักษาด้วยการเยียวยาทางด้านจิตใจ
และธรรมชาติบําบัด
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แนวทางการรักษาผูที่ประสบกับมนตดําและไสยศาสตร
ทานอิบนิอับบาสไดรายงานในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” วา ทานนบี ซล.ไดกลาววา “ดวงตาแหงความชั่ว
รายนั้นเปนของจริงถาหากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยูเหนือกฎแหงสภาวะของอัลลอฮ ซบ.ไดมันก็คือดวงตาที่ชั่วรายนั่นเอง”
(ซอเฮียะหมุสลิม, 42/2188)
ในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานอนัสกลาววา ทานนบีมุฮําหมัด ซล.ไดอนุญาตใหใช “อัรรุกยะห” เพื่อ
รักษาอาการไข ดวงตาชั่วรายและอาการชาได (ซอเฮียะหมุสลิม, 57/2196)
ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของอบูหุรอยเราะห รด.กลาววา ทานศาสดา ซล.ไดกลาววา “ดวงตาที่ชั่ว
รายนั้นมีจริง” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5740)
ในหนังสือ “สุนันอบีดาวูด” จากทานหญิงอาอิชะห รด.กลาววา “ผูที่ทําเวทยมนตใสคนอื่นจะถูกใชใหอาบน้ํา
ละหมาดและลางผูที่ถูกทําเวทยมนตดวยน้ําที่เขาใชอาบน้ําละหมาดนั้น” (ซอเฮียะห อบูดาวูด, 3880)
ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากทานหญิงอาอิชะห รด.กลาววา “ทานนบี ซล.ไดสั่งใหฉันใชดุอาอของอิสลามเพื่อ
ตอตานการทําเวทยมนต” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5738)
จากทานติรมิซีย จากหะดีษทานอบีซุฟยาน บินอุยัยนะห จากทานอัมร บินดีนาร จากทานอุรวะห อิบนอามิร
จากอุบัยด บินรุฟาอะห อัซซุรกียไดกลาววา ทานอัสมาอ บินฆุมีสไดกลาววา “โอทานศาสนทูตของอัลลอฮ ซบ.
พวกบนีญะอฟรไดรับอันตรายจากการถูกดวงตาที่ชั่วราย ฉันจะทํา “รุกยะห” ใหเขาไดหรือไม” ทานนบี ซล.ตอบวา
“ไดซิถาหากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยูนอกเหนือกฏแหงสภาวะได สิ่งนั้นก็นาจะเปนดวงตาที่ชั่วรายนี่เอง” (ซอเฮียะห
ติรมิซีย, 2059) ทานติรมิซียไดกลาววา หะดีษนี้เปนหะดีษระดับหะซันซอเฮียะห
ทานมาลิกไดรายงานจากทานอิบนิชิฮาบ จากอบีอุมามะห บินซะหล บินหุนัยฟไดกลาววา ทานอามิร บินรอ
บีอะหไดเห็นทานซะหล บินหุนัยฟกําลังอาบน้ําชําระลางรางกายอยูจึงไดกลาววา “ขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮ
ซบ.เถิด ฉันไมเคยเห็นผิวหนังใครที่นุมนวลเหมือนดั่งวันนี้เลย” และทานซะหลก็ไดลมลง หลังจากนั้นทานนบี ซล.
ไดมาหาทานอามิร ทานนบี ซล.โกรธมากและไดกลาววา “รูไวเถิดพี่นองของทานคนหนึ่งจะฆาอีกคนหนึ่ง ทําไมทาน
ถึงไมกลาววาบารอกั้ลลอฮเลา จงอาบน้ําใหเขาเถิด” หลังจากนั้นทานอามิรไดลางหนาของเขา มือและขอศอก เขาและ
บางสวนของเทาเขาและเสื้อผาเขาแลว จึงไดใชน้ําที่อาบแลวนั้นมาราดบนตัวทานซะหล ทานซะหลก็รูสึกตัวขึ้นและเดิน
ไปรวมกับฝูงชนได (ซอเฮียะห อิหมามมาลิก, 716/2)
ไดเลาจากทานมาลิกเชนกัน จากทานมุฮําหมัด บินอะบีอุมามะห บินซะหล จากพอของเขาเกี่ยวกับหะดีษนี้
และเขาไดกลาววา “ดวงตาชั่วรายนั้นมีจริง จงอาบน้ําละหมาดเพื่อลางมัน” ดังนั้นเขาจึงอาบน้ําละหมาด (ซอเฮียะห
อิหมามมาลิก, 715/2)
อับดุลรอซากไดเลาวา จากทานมะอมัร อิบนิตอวูส จากพอของเขา เปนหะดีษมัรฟวอวา “ดวงตาชั่วรายนั้นมี
จริง ถาหากจะมีสิ่งใดอยูเหนือกฏแหงสภาวะแลวสิ่งนั้นก็คือดวงตาชั่วรายนี่เอง และถาหากพวกทานชําระลางมัน มันก็
จะถูกชําระลางออกไปได” (ซอเฮียะห อับดุลรอซาก, 19770)
ทานซะหรีย (ติรมิซีย) ไดกลาววา เมื่อคนหนึ่งทําอีกคนหนึ่งดวยดวงตาที่ชั่วราย เขาจะถูกใชใหเอามือของเขา
จุมลงในน้ํามนตที่เขาทําขึ้นใหบวนปากของเขาและพนน้ํานั้นลงในหมอน้ําอีกครั้ง และใหลางหนาในหมอน้ํานั้นหลัง
จากนั้นใหเอามือซายจุมเขาไปและเทน้ําลงที่เขาขวาของเขาแลวเอามือขวาเขาไปและเทน้ําไปที่เขาซายของเขา และ
ลางเสื้อผาของเขาในที่ใสน้ํานั้นและตองไมใหน้ํานั้นตกลงพื้น หลังจากนั้นใหเทน้ํานั้นราดบนศีรษะของชายที่ถูกดวงตา
ชั่วรายทางดานหลังหนึ่งครั้ง
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และดวงตานั้นมีสองชนิด คือ หนึ่งดวงตามนุษย สองคือดวงตาของญิน ไดเลาจากทานอุมมุซัลมะหวา ทานนบี
ซล.ไดเห็นหญิงคนหนึ่งในบานของหลอนที่ใบหนาของเธอเปนสีดําคล้ํา ทานจึงกลาววา “จงหาคนที่ใชดุอาอแกความชัว่
รายใหเธอเพราะเธอกําลังถูกดวงตาที่ชั่วรายอยู” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5739)
ทานหุซัยน บินมัสอูด อัลฟะรออไดกลาววา คําพูดที่วา “ซุฟอะห” (ﺔﺳ ﹾﻔﻌ ) นั้นก็คือ “การถูกดวงตาชั่วรายจอง
มองนั่นเอง หมายถึงถูกดวงตาของญิน” และไดเลาจากญาบิรเปนหะดีษมัรฟวอวา “แทจริงดวงตาชั่วรายสามารถทําให
คนเขาไปอยูในหลุมฝงศพไดและเปลี่ยนแปลงกฏสภาวะได” (ระดับดี อบูนอีม, 90/7)
จากทานอบีสอี้ดเลาวา ทานนบี ซล.ไดเคยถูกกระทําจากดวงตาที่ชั่วรายของญินและของมนุษย (ระดับดี
ติรมิซีย, 2058)
กลุมชนบางพวกที่ไมเคยพบเห็นและไดยินไดฟงมานอยจะปฏิเสธการมีอยูของดวงตาชั่วรายและกลาววามัน
คือสิ่งที่เพอฝนหรือคิดกันไปเองเทานั้นไมมีความจริงแตอยางใด พวกนี้คือผูที่โงเขลาและไมไดใชสติปญญามีมานที่บัง
ตาอยูหนามาก ทําใหพวกเขาหางไกลจากความรูเรื่องวิญญาณและจิตใจ ไมรูถึงคุณลักษณะของมัน การกระทําของมัน
และผลของมันแตประการใด สวนผูที่มีสติปญญานั้นจะแตกตางจากพวกนี้เพราะพวกเขาจะไมปฏิเสธดวงตาชั่วรายนี้
แตเขาจะมีความเห็นแตกตางในสาเหตุของมันและผลกระทบของมันเทานั้น คนบางกลุมกลาววา แทจริงผูที่กระทําคน
อื่นดวยคุณไสยดวงตาที่ชั่วรายนั้น วิธีการของมันจะคลายๆ กับโรคติดตอ คือจะมีการสงพลังอํานาจชั่วรายที่มองไม
เห็นไปยังคนที่ถูกกระทํา โดยผานทางดวงตาของเขา ผูถูกกระทํานั้นก็จะไดรับอันตรายทันที หลายคนก็ไมปฏิเสธ
วิธีการนี้วาเปนไปไมได เชนเดียวกับที่ไมปฏิเสธพลังอํานาจของพิษงูที่ติดตอไปยังมนุษยและทําใหเขาเสียชีวิตได
วิธีการนี้เปนที่รูกันทั่วไปวางูพิษชนิดหนึ่งสามารถจะติดตอพิษไปถึงคนไดดวยการมอง ผูที่กระทําคุณไสยดวยดวงตา
ชั่วรายก็เปนเชนกัน บางกลุมกลาววาอาจจะมีการสงกระแสที่ดีจากคนๆ หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งไดทางสายตา แต
เนื่องจากอีกคนหนึ่งนั้นมีสารพิษอยูในตัวเอง เมื่อผสมกันแลวกลับกลายเปนอันตรายตอตัวเขา อีกกลุมหนึ่งกลาววา
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงสรางใหเกิดสิ่งที่ทําอันตรายตอมนุษยตามที่พระองคท รงประสงค เมื่อคนๆ นั้นประสบกับ
สายตาของผูที่ทําคุณไสยโดยที่ไมจําเปนตองมีพลังลึกลับอะไรหรือสาเหตุอะไรมาทําใหมันเกิด (คลายกับวาอัลลอฮ
ซบ.จะใหเกิดมันก็เกิด ไมตองมีเหตุผลอะไรมาก: ผูแปล) กลุมนี้คือพวกที่ปฏิเสธสาเหตุของพลังอํานาจลึกลับและ
ผลกระทบของมันที่มีตอโลก พวกนี้จะปดหูปดตาของเขาเองจากจากสาเหตุของความปวยไขหรือผลกระทบทั้งหลาย
ของมันซึ่งจะขัดกับผูมีสติปญญาทั้งหมด
ไมตองสงสัยเลยวาพระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงสรางพลังธรรมชาติขึ้นในรางกายและวิญญาณของมนุษย พลัง
ธรรมชาติอันนี้จะแตกตางกันไปในแตละคนทั้งในดานคุณสมบัติ ลักษณะของพลังและผลตางๆ ของมัน ผูที่มีสติปญญา
จะไมปฏิเสธผลของวิญญาณที่มีตอรางกาย ซึ่งเปนสิ่งที่เห็นไดและสัมผัสไดจริง ทานคงจะเคยเห็นแลววาใบหนาของคน
บางคนจะกลายเปนสีแดงจัดทันทีเมื่อเห็นสิ่งที่ทําใหเขาอายและใบหนาจะเปนสีเหลืองซีดทันทีเมื่อเห็นสิ่งทีทําใหเขา
กลัว และคนทั่วไปจะรูไดทันทีจากการมองนั้นวาคนไหนมีจิตใจแข็งแกรงกวากัน ทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากผลของจิต
วิญญาณที่มีความเกี่ยวพันกันอยางแนบแนนกับดวงตา ทําใหเกิดผลกระทบของตาไปยังจิตวิญญาณได แตตัวจิต
วิญญาณเองไมใชตัวทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้น แตเปนผลกระทบที่เกิดจากจิตวิญญาณเปนตัวกระทําและจิตวิญญาณหรือ
พลังจิตนี้มีความแตกตางกันในทางธรรมชาติของมัน พลังความแข็งแกรงคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของมันในแตละ
คนไปไมเหมือนกัน พลังจิตของคนขี้อิจฉาจะสงผลที่ไมดีตอผูที่ถูกอิจฉานั้นอยางชัดแจง ดวยเหตุนี้อัลลอฮ ซบ.จึงทรง
ใชใหเราขอใหพนภัยจากความชั่วรายของมัน จากผลกระทบของผูอิจฉาที่มีตอผูถูกอิจฉา นั่นคือความจริงอันจะปฏิเสธ
มิได นอกจากผูที่ไมรูจักความเปนมนุษยที่แทจริงเทานั้นและมันเปนตนกําเนิดของการถูกทําคุณไสยดวยดวงตา ถา
หากจิตใจที่ชั่วรายเต็มไปดวยความอิจฉา ใชวิธีการที่ชั่วรายมากระทําและผูถูกอิจฉานั้นรับพลังจิตนั้นไดพอดีมันก็จะทํา
ใหเกิดสิ่งชั่วรายขึ้นมาทันทีเปรียบเหมือนกับงูแมวเซาซึ่งมีพิษมากเมื่อมันเจอะศัตรูของมันมันก็จะสงพิษเขาไปยังศัตรู
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ดวยพลังความโกรธ ดวยวิธีการที่ชั่วราย ทําใหเกิดผลรายตอศัตรูจนถึงขั้นแทงบุตรหรือตาบอดได ดังที่ทานนบี ซล.ได
กลาวถึงงูพิษสองชนิดวามันทั้งสองสามารถทําใหตาบอดและแทงได
นอกจากนั้นผลของมันที่เกิดกับมนุษยสามารถเกิดไดโดยใชเพียงการมองโดยไมตองติดตอกันจริงๆ เนื่องจาก
สิ่งชั่วรายในจิตใจนั้นๆ มีความรุนแรงมากนั่นเอง วิธีการของมันเปนวิธีที่ชั่วรายและมีผลจริงโดยผลที่กระทบนั้นไม
จําเปนตองมีการกระทบตัวกัน ดังเชนผูที่ไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติคดิ เอาเองแตผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้ง
ตองมีการถูกตองตัวกัน บางครั้งก็เพียงแคพบกัน บางครั้งเพียงแคการฝนถึงหรือนึกถึง บางครั้งแคมุงจิตที่ชั่วรายไปยัง
ผูที่ตองการใหเกิดผลรายนั้น บางครั้งก็โดยการกลาวคาถาหรืออื่นๆ อีกหลายอยาง จิตของผูที่ตองการทําคุณไสยนั้น
สามารถกอใหเกิดผลไดโดยไมจําเปนตองมีการมองเห็นหรือแมแตผูที่ทําเปนคนตาบอด แตเมื่อบอกคุณลักษณะ
บางอยางของผูที่ถูกทําใหเขารูพลังจิตของผูทํานั้นก็สามารถจะมีผลไปถึงผูถูกทําได แมจะไมไดเคยเห็นเลยก็ตาม และ
ผู ก ระทํ า คุ ณ ไสยส ว นมากมั ก จะกระทํ า ด ว ยคุ ณ สมบั ติ บ างอย า งของผู ถู ก กระทํ า โดยที่ ไ ม เ คยพบเห็ น กั น มาก อ น
และอัลลอฮ ซบ.ไดทรงกลาวไวในอัลกุรอานแกทานนบี ซล.วา
ﺮ ﻮﺍ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛﺳ ِﻤﻌ ﺎﻢ ﹶﻟﻤ ﺎ ِﺭ ِﻫﺑﺼﻚ ِﺑﹶﺄ
 ﻧﺰِﻟﻘﹸﻮ ﻭﺍ ﹶﻟﻴﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ ﺩ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻳﻜﹶﺎ ﻭﺇِﻥ
ความวา “ไมตองสงสัยเลยวาบรรดาผูปฏิเสธเกือบจะทําใหทานลื่นลมไปไดดวยตาของเขาเมื่อพวกเขาไดสดับ
ฟงอัลกุรอาน” (อัลกอลัม, 51)
และทรงกลาวอีกวา
ﺪ ﺴ
 ﺣ ﺎ ِﺳ ٍﺪ ِﺇﺫﹶﺍﺮ ﺣ ﺷ ﻭﻣِﻦ  ﹶﻘ ِﺪﺕ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻌ
ِ ﻨﻔﱠﺎﺛﹶﺎﺮ ﺍﻟ ﺷ ﻭﻣِﻦ ﺐ
 ﻭﹶﻗ ﺮ ﻏﹶﺎ ِﺳ ٍﻖ ِﺇﺫﹶﺍ ﺷ ﻭﻣِﻦ ﻖ ﺧﹶﻠ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﹶﻠ ِﻖ ﻣِﻦ
 ﺮ ﻮ ﹸﺫ ِﺑﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﻋ
ความวา “จงกลาวเถิดขอพระองคผูเปนเจาแหงแสงอรุณทรงปกปองคุมครองขาพเจาจากสิ่งชั่วรายที่ไดถูก
บังเกิด จากความชั่วรายแหงรัตติกาลที่แฝงตัวอยูในความมืด จากความชั่วของพวกกระทําคุณไสยเมื่อเขาไดผูกเงื่อน
ปม และจากความชั่วรายของผูอิจฉาเมื่อเขาไดทําการอิจฉา” (อัลฟะลัก)
ผูที่กระทําคุณไสยทุกคนจะมีความคิดอิจฉาอยูในใจ แตคนขี้อิจฉาไมใชทุกคนจะเปนผูทําคุณไสยได ดังนั้น
ความอิจฉาจึงครอบคลุมกวางกวาการทําคุณไสย การขอใหพนภัยจากความอิจฉาจึงเปนการขอที่ครอบคลุมถึงคุณไสย
ตางๆ ซึ่งก็คืออาวุธที่ออกมาจากจิตใจที่อิจฉาริษยาจากผูทําคุณไสยมุงไปสูผูที่ถูกอิจฉาและถูกทําคุณไสยอาจจะโดย
บังเอิญ เมื่อเกิดความผิดพลาดบางประการขึ้นหรือโดยจงใจก็ตาม ในขณะที่คุณไสยมาตองตัวเขานั้นจิตของเขาเปดอยู
โดยไมมีเครื่องปองกันผลของคุณไสยนั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเขาทันที แตถาหากเมื่อเวลาที่คุณไสยมาถูกตองตัวเขานั้น
เขามีเครื่องปองกันอยูคุณไสยนั้นก็ไมอาจสามารถจะทะลุทะลวงเขามาทําอันตรายตอตัวเขาได คุณไสยนั้นก็จะกลับไป
หาเจาของและอาจจะทําอันตรายตอเจาของเอง เชนเดียวกับลูกธนูที่ถูกยิงไปในชีวิตจริงนั่นเอง แตนี่เปนดานจิต
วิญญาณ สวนลูกธนูเปนสิ่งที่เห็นจริงดวยรางกาย สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มตนก็คือ ผูทําคุณไสยเกิดความรูสึกประทับใจอะไร
บางอยางแลวก็ตามสิ่งนั้นไปดวยกลวิธีทางจิตวิญญาณที่ชั่วรายจนกระทั่งพบเจอเปาหมายที่ตองการ การมองเห็น
เปาหมายหลังจากนั้นคือเครื่องชวยใหพิษรายนั้นสามารถทะลุทะลวงเขาไปในตัวผูถูกกระทําได บางครั้งจิตวิญญาณที่
ชั่วรายก็กลับมายอนเขาทําตัวเองโดยที่ตัวเขาเองไมไดเจตนาแตเปนธรรมชาติภายในของเขาที่ทําขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ความขี้อิจฉาของตัวเขา นี่เปนสิ่งที่โหดรายอยางที่สุดของความอิจฉา เหลานักปราชญหลายๆ ทานไดใหความเห็นไววา
ผูใดที่เปนเชนนี้ผูนําควรจะกักขังเขาไวและใหอาหารและน้ํายังชีพแกเขาจนกวาจะสิ้นชีวิต (ขังตลอดชีวิต: ผูแปล)
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แนวทางการแกคุณไสย (ﺔﺮ ﹾﻗﻴ  )ﹶﺍﻟการรักษาการถูกสัตวกัดตอย และไข
จุดมุงหมายในการรักษาของทานนบี ซล.ในโรคนี้มีหลายอยาง ไดเลามาจากทานอบูดาวูดในหนังสือ “สุนัน”
จากทานซะหล บินฮุนัยฟไดกลาววา ขาพเจาไดเดินอยูขางลําน้ําและไดลงไปและอาบน้ําและหลังจากนั้นไดขึ้นจากน้ํา
แตกลับมีไขขึ้น เมื่อเรื่องนี้รูไปถึงทานรอซูลุลลอฮ ซล.เพื่อใหเขาทํา ﻳﺬﹶﺍﺕﻌ ِﻮ ﺘ( ﺍﹶﻟแกคุณไสย) ให” ขาพเจาจึงกลาววา
“โอนายทาน ﺔﺮ ﹾﻗﻴ ( ﺍﹶﻟการแกคุณไสย) เปนสิ่งที่ดีหรือ” ทานนบี ซล.ไดตอบวา “ไมมี ﺔﺮ ﹾﻗﻴ ( ﺍﹶﻟการแกคุณไสย) นอกจากจะ
ทําเพื่อแกคุณไสยเพื่อลดไข และเพื่อการแกถูกสัตวพิษกัดตอย” คําวา “ﺪﻏﹶﺔ  ”ﺍﻟﱠﻠหมายถึง การถูกแมงปองตอย หรือ
สัตวอื่นๆ ที่เปนแบบเดียวกัน การ “ﺬﺍﺕﻌ ِﻮﻳ ﺘ ”ﺍﻟและ “ﻗﻰ ”ﺍﻟﺮคือ การอานซูเราะหเพื่อปองกันทั้งสอง (ﻦﺗﻴﻮ ﹶﺫ ﻌ  ﺍ ﹶﳌหรือ
ซูเราะตุลนาสและซูเราะตุลฟะลัก) อานฟาติหะห อายะหกุรซียรวมกันเปนการแกคุณไสยและปดเปาความชั่วรายตาม
แบบอยางของทานนบี ซล.นอกจากนี้ยังมีคาถาที่ใชอานอีกมาก เชน
ﻖ ﺧﹶﻠ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﺕ ِﻣ
ِ ﺎﷲ ﺍﻟﺘﱠﺎﻣ
ِ ﺕﺍ
ِ ﺎﻮﺫﹸ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ﹶﺃﻋ
ความวา “ฉันขอปองกันดวยคําตรัสที่สมบูรณของอัลลอฮ ซบ.จากสิ่งที่ชั่วรายซึ่งถูกสรางขึ้น” หรือ
ﻣ ٍﺔ ﻴ ٍﻦ ﹶﻻﻋ ﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﻭ ِﻣ ، ﻣ ٍﺔ ﺎﻭﻫ ﻴﻄﹶﺎ ٍﻥﺷ ﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﻣ ِﺔ ِﻣ ﺎﷲ ﺍﻟﺘ
ِ ﺕﺍ
ِ ﺎﻮﺫﹸ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ﹶﺃﻋ
ความวา “ฉันขอปองกันดวยคําตรัสที่สมบูรณของอัลลอฮ ซบ.จากมารรายทุกชนิด และคุณไสยที่ชั่วราย” หรือ
، ﺮﹶﺃ ﺑﻭ ﺭﹶﺃ ﻭ ﹶﺫ ﻖ ﺧﹶﻠ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ  ِﻣ، ﺮ ﻭ ﹶﻻ ﻓﹶﺎ ِﺟ  ِﺑﺮﻫﻦ ﺯ ﺎ ِﻭﻳﺠ ﻲ ﹶﻻ ﺕ ﺍﱠﻟِﺘ
ِ ﺎﺎﻣﷲ ﺍﻟﺘ
ِ ﺕﺍ
ِ ﺎﻮﺫﹸ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ﹶﺃﻋ
ﺎﻨﻬ ِﻣﺝﺨﺮ
 ﻳ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ، ﺽ
ِ ﺭ ﻲ ﺍ َﻷ ﺭﹶﺃ ِﻓ ﺎ ﹶﺫﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ، ﺎﻴﻬ ِﻓﺝﻌﺮ ﻳ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ، ﺎ ِﺀﺴﻤ
 ﻦ ﺍﻟ ﻨ ِﺰﻝﹸ ِﻣﻳ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ
ﻤ ِﻦ ﺣ ﺭ ﺎﻴ ٍﺮ ﻳﺨ
  ِﺑﻕﻳ ﹾﻄﺮ ﻴ ِﻞ ِﺇﻻﱠ ﻃﹶﺎﺭِﻗﹰﺎﻕ ﺍﻟﻠﱠ
ِ ﺍ ِﺭﺮ ﹶﻃﻮ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ، ﺎ ِﺭﻨﻬﺍﻟ ﻭ، ﻴ ِﻞﺘ ِﻦ ﺍﻟﻠﱠﺮ ِﻓ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ
ความวา “ฉันขอปองกันดวยคําตรัสที่สมบูรณของอัลลอฮ ซบ.ที่ไมมีสิ่งใดจะมาละเมิดได ไมวาความดีหรือ
ความชั่วจากสิ่งชั่วรายที่ถูกบังเกิดขึ้น ที่ถูกทําขึ้น ที่ถูกเริ่มขึ้น ที่ลงมาจากฟากฟา ที่ขึ้นมาจากมัน จากสิ่งชั่วรายที่ถูก
บังเกิดขึ้นมาจากดินและออกมาจากพื้นดิน จากความชั่วรายวุนวายแหงกลางคืนและกลางวัน จากผูที่มาทั้งกลางคืน
และกลางวัน นอกจากผูที่มาดวยความดี โอผูทรงเมตตายิ่ง” หรือ
، ﺎ ِﺩ ِﻩﺮ ِﻋﺒ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ، ﻭ ِﻋﻘﹶﺎِﺑ ِﻪ ﻀِﺒ ِﻪ
 ﻦ ﹶﻏ ﻣ ِﺔ ِﻣ ﺎﷲ ﺍﻟﺘ
ِ ﺕﺍ
ِ ﺎﻮﺫﹸ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ﹶﺃﻋ
ﻭ ﹶﻥ ﺮﺤﻀ
 ﻳ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﻴ ِﻦﺎ ِﻃﺸﻴ
 ﺕ ﺍﻟ
ِ ﺍﻤﺰ ﻫ ﻦ ﻭ ِﻣ
ความวา “ฉันขอปองกันดวยคําตรัสที่สมบูรณของอัลลอฮ ซบ.จากความโกรธของพระองค และการลงโทษของ
พระองค จากความชั่วรายของบาวของพระองคจากเสียงกระซิบของบรรดามารรายหรือความชั่วรายใดๆ ที่จะมีมา”
หรือ
ﻴِﺘ ِﻪﺻ
ِ ﺎﺖ ﺁ ِﺧ ٍﺬ ِﺑﻨ
 ﻧﺎ ﹶﺃﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﺕ ِﻣ
ِ ﺎﺎﻣﻚ ﺍﻟﺘ
 ﺎِﺗﻭ ﹶﻛِﻠﻤ ، ﻳ ِﻢﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺮ
 ﺟ ِﻬ ﻮ ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻲ ﹶﺃﻋ ﻧ ِﺇﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
، ﻙ ﻨﺪ ﺟﻬ ِﺰﻡ ﻳ ﻪ ﹶﻻ  ِﺇﻧﻬﻢ  ﺍﹶﻟﱠﻠ، ﻡ ﺮ ﻐ ﻤ ﺍﹾﻟﻢ ﻭ ﻤ ﹾﺄﹶﺛ  ﺍﹾﻟﺸﻒ
ِ ﺗ ﹾﻜ ﺖ
 ﻧ ﹶﺃﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
ﻙ ﻤ ِﺪ ﺤ
 ﻭِﺑ ﻚ
 ﻧﺎﺒﺤﺳ ، ﻙ ﻋﺪ ﻭ ﺨِﻠﻒ
 ﻳ ﻭ ﹶﻻ
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ความวา “โออัลลอฮ ฉัน ขอปอ งกันด วยใบหนาที่เป ยมเมตตาของพระองคและดวยคําตรัสที่ เพียบพรอ ม
สมบูรณของพระองคจากสิ่งชั่วรายที่อยูในเงื้อมหัตถของพระองค โออัลลอฮ พระองคคือผูที่ขับไลสิ่งบาปและความ
สูญเสียทั้งหลาย โออัลลอฮ ทหารของพระองคไมเคยพายแพสัญญาของพระองคไมเคยผิดพลาดมหาบริสุทธิ์และการ
สรรเสริญทั้งมวลแดพระองค” หรือ
ﺕ
ِ ﺎﺎﻣﺎِﺗ ِﻪ ﺍﻟﺘﻭِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ، ﻪ ﻨﻢ ِﻣ ﻋ ﹶﻈ ﺷ ﱞﺊ ﹶﺃ ﻱ ﹶﻻ
 ﻴ ِﻢ ﺍﱠﻟ ِﺬﻌ ِﻈ ﷲ ﺍﹾﻟ
ِ ﺟ ِﻪ ﺍ ﻮ ﻮﺫﹸ ِﺑ ﹶﺃﻋ
، ﻢ ﻋﹶﻠ ﻣﺎ ﹶﱂ ﹶﺃ ﻭ ﻬﺎ ﻨﺖ ِﻣ
 ﻤ ﻋِﻠ ﻣﺎ ، ﻨﻰﺴ
ﳊ
ﷲﺍﹸ
ِ ﻤﺎ ِﺀ ﺍ ﺳ ﻭﹶﺃ ، ﺮ ﻭ ﹶﻻ ﻓﹶﺎ ِﺟ ﺮ  ِﺑﻫﻦ ﺯ ﺎ ِﻭﻳﺠ ﻲ ﹶﻻ ﺍﱠﻟِﺘ
، ﻩ ﺷﺮ ﻴﻖﺮ ﹶﻻ ﹶﺃ ِﻃ ﺷ ﻱ
 ﺮ ﹸﻛﻞﱢ ِﺫ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ، ﺮﹶﺃ ﺑﻭ ﺭﹶﺃ ﻭ ﹶﺫ ﻖ ﺧﹶﻠ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ِﻣ
ﻴ ٍﻢﺘ ِﻘﺴ
 ﻁ ﻣ
ٍ ﺍﺻﺮ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﻲ ﺑﺭ  ِﺇﻥﱠ، ﻴِﺘ ِﻪﺻ
ِ ﺎﺖ ﺁ ِﺧ ٍﺬ ِﺑﻨ
 ﻧﺮ ﹶﺃ ﺷ ﻱ
 ﺮ ﹸﻛﻞﱢ ِﺫ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ
ความวา “ขอปองกันดวยพระพักตรของอัลลอฮผูยิ่งใหญ ซึ่งไมมีผูใดยิ่งใหญเทาและคําตรัสของพระองคที่
สมบูรณไมมีสิ่งใดที่จะละเมิดได ไมวาความดีหรือความชั่วและดวยพระนามของอัลลอฮที่สวยงาม จากสิ่งชั่วรายที่
ขาพเจารูและที่ขาพเจาไมรู ที่ไดถูกสรางขึ้น ที่ถูกทําขึ้น ที่ถูกเริ่มขึ้น จากความชั่วรายทุกชนิดที่ขาพเจาไมสามารถจะ
เอาชนะมันและความชั่วรายทุกชนิดที่ทานควบคุมอยู แทจริงพระเจาของฉันอยูในหนทางที่เที่ยงตรง” หรือ
، ﻴ ِﻢﻌ ِﻈ ﺵ ﺍﹾﻟ
ِ ﺮ ﻌ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﺖ
 ﻧﻭﹶﺃ ، ﺖ
 ﻮ ﱠﻛ ﹾﻠ ﺗ ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ، ﺖ
 ﻧﻪ ِﺇﻻﱠ ﹶﺃ ﻲ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ ﺑﺭ ﺖ
 ﻧ ﹶﺃﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
،ﷲ
ِ ﻮ ﹶﺓ ِﺇﻻﱠ ﺑِﺎ ﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﻮ ﹶﻝ ﺣ  ﹶﻻ، ﻦ ﻳ ﹸﻜْ ﺸَﹾﺄ ﹶﱂ
 ﻳْ ﺎ ﹶﱂﻭﻣ ، ﺎ َﺀ ﺍﷲ ُﻛﹶﺎ ﹶﻥﺎ ﺷﻣ
، ﺷ ﹾﺊ ٍ ِﻋﻠﹾﻤﹰﺎ ﻁ ِﺑ ﹸﻜﻞﱢ
ﺎ ﹶﺪ ﹶﺃﺣ ﻭﹶﺃﻥﱠ ﺍﷲ َﹶﻗ ، ﻳ ٍﺮﺷ ﹾﺊ ٍﹶﻗ ِﺪ ﻋﹶﻠﻰ ﹸﻛﻞﱢ َ  ﹶﺃﻥﱠ ﺍﷲﻋﹶﻠﻢ ﹶﺃ
ﺮ ِﻛ ِﻪ ﻭ ِﺷ ﻴﻄﹶﺎ ِﻥﺸ
 ﺮ ﺍﻟ ﺷ ﻭ ، ﻲ ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﺮ ﺷ ﻦ ﻚ ِﻣ
 ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻲ ﹶﺃﻋ ﻧ ِﺇﻬﻢ  ﺍﹶﻟﱠﻠ، ﺩﹰﺍﻋﺪ ٍ ﺷ ﹾﺊ ﻰ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺼ
 ﺣ ﻭﹶﺃ
ﻴ ٍﻢﺘ ِﻘﺴ
 ﻣ ﻁ
ٍ ﺍﺻﺮ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﻲ ﺑﺭ  ِﺇﻥﱠ، ﺎﻴِﺘﻬﺻ
ِ ﺎﺖ ﺁ ِﺧ ٍﺬ ِﺑﻨ
 ﻧﺑ ٍﺔ ﹶﺃﺍ ﹸﻛﻞﱢ ﺩﺷﺮ ﻦ ﻭ ِﻣ
ความวา “โออัลลอฮ ทานคือพระเจาของฉัน ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากทาน ฉันขอมอบหมายตอทาน ทาน
เปนพระเจาแหงบัลลังกที่ยิ่งใหญ สิ่งที่อัลลอฮทรงประสงคจึงจะเกิดได สิ่งที่พระองคไมประสงคก็ไมสามารถเกิดขึ้นได
ไมมีพลังอํานาจอื่นใดนอกจากดวยพระองคอัลลอฮ ซบ. ฉันรูวาแทจริงอัลลอฮนั้นมีพลังอํานาจเหนือทุกๆ สิ่งและแทจริง
อัลลอฮนั้น มีความรอบรูในทุกๆ สิ่ง ทรงรูจํานวนในทุกๆ สิ่ง โออัลลอฮ ฉันขอปกปองดวยทานจากสิ่งชั่วรายในตัวฉัน
จากมารรายและพรรคพวกของมันจากสิ่งชั่วรายทุกๆ อยางในหนาแผนดินที่พระองคทานเพียงองคเดียวที่ควบคุมได
แทจริงพระเจาของฉันอยูในหนทางที่เที่ยงตรง” ถาหากตองการ อาจกลาววา
،ٍ ﺷ ﹾﺊ ﺏ ﹸﻛﻞﱢ
 ﺭ ﻭ ﻲ ﺑﺮ  ِﺑﻤﺖ ﺼ
 ﺘﻋ ﻭﹶﺍ ،ٍ ﺷ ﹾﺊ ﻭِﺇﹶﻟ ِﻪ ﹸﻛﻞﱢ ﻲ  ِﺇ ِﹶﳍ، ﻮ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﻫ ﻱ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ
  ﺑِﺎﷲ ِﺍﱠﻟ ِﺬﻨﺖﺼ
ﺤ
 ﺗ
، ﻴ ِﻞﻮ ِﻛ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻌ ﻭِﻧ ُ ﻲ ﺍﷲ ﺴِﺒ
 ﺣ ،ِ ﻮ ﹶﺓ ِﺇﻻﱠ ﺑِﺎﷲ ﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﻮ ﹶﻝ ﺣ ﻼ
ﺮ ِﺑ ﹶ ﺸ
 ﺖ ﺍﻟ
 ﻌ ﺪﹶﻓ ﺘﺳ ﺍ ﻭ، ﻮﺕ ﻳﻤ ﻱ ﹶﻻ
 ﻲ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﺤ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﺖ
 ﻮﻛﱠ ﹾﻠ ﺗﻭ
ِ ﻮ ﺨﹸﻠ
 ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ  ِﻣﳋﹶﺎِﻟﻖ
ﻲ ﺍ ﹾ ﺴِﺒ
 ﺣ ، ﺎ ِﺩﻦ ﺍﹾﻟ ِﻌﺒ ﺏ ِﻣ
 ﺮ ﻲ ﺍﻟ ﺴِﺒ
 ﺣ
، ﻲ ﺴِﺒ
 ﺣ ﻮ ﻱ ﻫ
 ﻲ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﺴِﺒ
 ﺣ ، ﻕ
ِ ﻭ ﺯ ﺮ ﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ  ِﻣﺍ ِﺯﻕﻲ ﺍﻟﺮ ﺴِﺒ
 ﺣ ، ﻕ
، ﺎﺩﻋ ﻦ ﻤ ﻊ ﺍﷲ ُِﻟ ﺳ ِﻤ ، ﻭ ﹶﻛﻔﹶﻰ ُ ﻲ ﺍﷲ ﺴِﺒ
 ﺣ ، ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺭ ﺎﻳﺠ ﻭ ﹶﻻ ﻴﺮﺠ
ِ ﻳ  ِﻮﻭﻫ ،ٍ ﺷ ﹾﺊ  ﹸﻛ ﱠﻞﻮﺕ ﻣﹶﻠﻜﹸ ﻴ ِﺪ ِﻩﻱ ِﺑ
 ﻲ ﺍﱠﻟ ِﺬ ﺴِﺒ
 ﺣ
ﻴ ِﻢﻌ ِﻈ ﺵ ﺍﹾﻟ
ِ ﺮ ﻌ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﻮ ﻭﻫ ، ﻮﻛﱠ ﹾﻠﺖ ﺗ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ، ﻮ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﻫ ﻲ ﺍﷲ ُ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ ﺴِﺒ
 ﺣ ، ﻰﺮﻣ ﻣ ِ ﺍ َﺀ ﺍﷲﻭﺭ ﺲ
 ﻴﹶﻟ
ความวา “ฉันขอปกปองดวยอัลลอฮ ซบ.ผูที่ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค พระเจาของฉันและพระเจาของทุกๆ
สิ่ง ฉันขอยึดถือพระเจาของฉันและพระเจาของทุกๆ สิ่ง ฉันขอมอบหมายตอผูที่ทรงเปนและไมมีวันตาย ขอใหผลักดัน
สิ่งชั่วรายที่ไมมีพลังอํานาจใดๆ นอกจากดวยอนุมัติของอัลลอฮ ซบ. พระองคคือผูที่ฉันพอเพียงที่จะพึ่งพิงดวย ฉันขอ
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พึ่งพิงพระเจาจากปวงบาวของพระองค ขอพึ่งพิงผูสรางจากสิ่งที่ถูกสราง ขอพึ่งพิงผูใหลาภยศ จากผูที่หวังลาภยศขอ
พึ่งพิงผูที่เปนเจาของทุกๆ สิ่ง ขอพึ่งพิงตอพระองคและเพียงพอไมพึ่งใครอีก อัลลอฮ ซบ.นั้นทรงไดยินผูที่ขอพรเสมอ
ไมมีเครื่องยิงใดๆ อยูหลังพระองคได ขอพึ่งพิงอัลลอฮ ซบ.ซึ่งไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค พระองคเทานั้นที่ฉัน
มอบหมายและพระองคคือ เจาแหงบัลลังกที่ยิ่งใหญ”
ถาผูใดไดทดลองใชดุอาอและการขอความคุมครองเหลานี้แลว จะไดทราบถึงผลประโยชนของมันและจะ
ตองการมันอยางมาก มันสามารถหามไมใหคุณไสยตางๆ มากระทบเราไดและยังสามารถผลักดันมันออกไป เมื่อมัน
เขามาในตัวเราแลว ทั้งนี้ก็ดวยพลังความศรัทธาของผูที่อานมันนั่นเองและพลังอํานาจจิตของตัวเขา การเตรียมพรอม
ของตัวเขา และพลังจากการมอบหมายและความเชื่อมั่นของเขา มันคืออาวุธ และอาวุธนั้นจะมีผลแคไหนก็ขึ้นอยูกับ
ความชํานาญของผูที่ใชมันดวย
การปดเปาของญิบรีลใหกับทานนบี ซล.
เมื่อผูที่ทําคุณไสยกลัววา เขาอาจจะไปทําอันตรายผูที่ถูกทําคุณไสยโดยไมไดตั้งใจ ก็ใหกลาวขับไลความชั่ว
รายวา “ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻙ ﺎ ِﺭ ﺑﻬﻢ “ ”ﺍﹶﻟﱠﻠขอพระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงโปรดประทานความจําเริญแกเขาดวย” ดังเชนที่ทานนบี ซล.ได
บอกใหทานอามิร บินรอบีอะหกลาวเมื่อเขาทําใหทานซะหล บินหุนัยฟตองถูกคุณไสยวา “ทําไมทานไมกลาว
ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻙ ﺎ ِﺭ ﺑﻬﻢ  ﺍﹶﻟﱠﻠเลา”
และสิ่งหนึ่งที่สามารถขับไลคุณไสยหรือความชั่วรายที่จะมาประสบไดก็คือ การกลาว
“ﷲ
ِ ﻮ ﹶﺓ ِﺇﻻﱠ ﺑِﺎ ﻗﹸ

ﺎ َﺀ ﺍﷲ ُ ﹶﻻﺎ ﺷ”ﻣ

ความวา “ไมมีสิ่งใดนอกจากที่อัลลอฮ ซบ.ทรงประสงค และไมมีพลังอํานาจใดยกเวนจะมาจากพระองค”
ไดมีรายงานจากทานหิชาม บินอุรวะห จากพอของเขาวา เมื่อเขาเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําใหเขาประหลาดใจหรือ
ِ ﻮ ﹶﺓ ِﺇﻻﱠ ﺑِﺎ ﺎ َﺀ ﺍﷲ ُ ﹶﻻ ﻗﹸﺎ ﺷ”ﻣ
เมื่อเขาเขาไปในสวนหนึ่งจากหลายๆ แหงของเขา เขาจะกลาววา “ﷲ
ยังมีการแกคุณไสยของทานญิบรีลที่ทําใหกับทานนบี ซล.ซึง่ ทานมุสลิมเลาไวในหนังสือซอเฮียะหของเขาวา
،ﻚ
 ﻳﺆ ِﺫ ﺷ ﹾﺊ ٍﻳ ﻦ ﹸﻛﻞﱢ  ِﻣ، ﻚ
 ﻴﺭِﻗ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﺳ ِﻢ ﺍ ﺑِﺎ
ﻚ
 ﻴﺭِﻗ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﺳ ِﻢ ﺍ  ﺑِﺎ، ﻚ
 ﻴﺸ ِﻔ
 ﻳُ ﺎ ِﺳ ٍﺪ ﺍﹶﷲﻴ ٍﻦ ﺣﻋ ﻭ ﺲ ﹶﺃ
ٍ ﻧ ﹾﻔ ﺮ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻦ ِﻣ
ความวา “ดวยพระนามของอัลลอฮ ขาพเจาขอแกคุณไสยใหทานจากทุกๆ สิ่งที่มาทําอันตรายทาน จากทุกๆ
คุณไสยแหงความอิจฉาริษยา ขออัลลอฮทรงทําใหทานหาย ดวยพระนามของอัลลอฮขาพเจาของแกคุณไสยใหทาน”
(ซอเฮียะหมุสลิม, 40/2186)
ขาพเจาไดเห็นกลุมชนจากพวกสลัฟเขียนอายะหกุรอานหลังจากนั้นก็ดื่มน้ําของมันเขาไป มีผูรูทางศาสนา
กลาววา มันเปนสิ่งที่ทําได ไมเสียหายที่จะเขียนอายะหกุรอานแลวนํามันไปใสน้ําและนําไปชําระลางรางกาย นําไปรด
บนผูปวย และตัวอยางของมันก็ดังที่ทานอบีกิลาบะหเลาจากทานอิบนิอับบาสวา เขาไดใชใหคนๆ หนึ่งเขียนอายะห
กุรอานแกหญิงผูหนึ่งที่คลอดลูกยากหลังจากนั้นก็ใหชําระลางรางกายและรดดวยน้ํานั้น อบูอัยยูบไดกลาววา ฉันได
เห็นอบีกิลาบะหเขียนหนังสือจากกุรอาน หลังจากนั้นก็นําน้ํานั้นมาชําระลางและรดราดชายคนหนึ่งที่ปวยอยู
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การชําระลางของผูทําคุณไสย
การชําระลางผูทําคุณไสยคือการสั่งใหผูทําคุณไสยนั้นลางอวัยวะสวนที่ทํารายผูอื่น ตามแขนขาทั้งสองขางและ
ภายในรมผาซึ่งคือการลางอวัยวะเพศหรือความเห็นหนึ่งบอกวาคือสวนชายผาดานในซึ่งปกคลุมรางกายของเขาอยูทาง
ดานขวา หลังจากนั้นก็ใหเอาน้ํานั้นรดศีรษะผูที่ถูกคุณไสยทางดานหลังโดยทันที วิธีการรักษาแบบนี้การแพทยธรรมดา
ไมอาจจะรักษาได และผูที่ปฏิเสธไมเชื่อถือหรือผูที่สงสัยไมแนใจหรือทําเพียงเพื่อจะทดลองดูก็จะไมไดประโยชนจาก
มัน เนื่องจากไมไดมีความเชื่อมั่นในประโยชนของมันอยางจริงจังนั่นเอง
ในเมื่อธรรมชาติมีสิ่งพิเศษหลายอยางที่บรรดาแพทยยังไมสามารถรูเกี่ยวกับความปวยไขของมันวามาจาก
สาเหตุอะไร และยิ่งกวานั้นแพทยบางคนยังเห็นวา มีบางสิ่งยังอยูนอกเหนือกฎเกณฑทางธรรมชาติและทํางานดวยวิธี
พิเศษ ดังนั้นอะไรคือเหตุผลของผูที่ปฏิเสธทั้งๆ ที่เขาไมไดมีความรูพิเศษเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของศาสนาเลย พรอม
ทั้งการรักษาอยางนี้ที่ใชการชําระลางดวยน้ําเปนสิ่งที่ผูมีสติปญญาไดเห็นมันอยางชัดแจงและยอมรับในความเหมาะสม
ของมัน และควรรูไวดวยวาความกลัวปศาจก็เปนพิษรายอยางหนึ่งในตัวของมันเอง การรักษาแบบนี้จะมีผลใหจิตใจที่
โกรธเกรี้ยวสงบลง ทําใหไฟนรกในรางกายของเขาดับลงโดยเอามือไปแตะตัวเขา ลูบตัวเขาแบบปลอบประโลม จะทํา
ใหความโกรธที่มีอยูหายไปไดเหมือนกับชายคนหนึ่งที่มีคบไฟอยูในมือ และตองการจะขวางคบไฟนั้นใสทาน และทาน
ก็ไดเอาน้ําไปรดคบไฟนั้นทําใหมันดับลง ดวยเหตุนี้ผูทําคุณไสยจึงถูกใชจากทานนบี ซล.ใหกลาววา ﻪﻋﹶﻠﻴ ﻙ ﺎ ِﺭ ﺑﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
“โออัลลอฮ ขอทรงประทานความจําเริญแกเขาเถิด” เพื่อเปนการปองกันวิธีการชั่วรายดวยการขอพรสิ่งที่ดีใหกับผูถูก
ทําคุณไสย เปนการทําตรงขามกับมันจึงถือเปนการรักษาหรือยาชนิดหนึ่งเชนกัน เนื่องจากวิธีการชั่วรายนี้ออกมาจาก
สวนที่ละเอียดออนของรางกายและมันตองการการขับดันออกมา ทานจะไมพบสิ่งใดที่จะละเอียดออนไปกวาสิ่งที่อยูใน
รมผา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมันมีความหมายถึงอวัยวะเพศ ดังนั้นเมื่อทานไดลางมันดวยน้ําก็จะทําลายผลของมันและ
การทํางานของมันทันที ยิ่งกวานั้นบริเวณนี้เปนที่ๆ วิญญาณของมารรายสิงสถิตเปนปกติอยูแลว และจุดมุงหมายคือ
การลางดวยน้ํานั้นจะดับไฟแหงความอิจฉาและขับไลพิษรายของมันไป นอกจากนี้ยังมีประโยชนอื่นอีกคือ ผลของการ
ลางนั้นจะไปถึงหัวใจโดยทางอวัยวะของรางกายที่ละเอียดออนที่สุด และไปถึงไดอยางเร็วที่สุด ทําใหไฟริษยาในใจดับ
มอดลงพิษภัยของมันก็หายไปดวย ผูถูกคุณไสยจึงหายปวยทันที ดังนี้เชนเดียวกับสัตวที่มีพิษที่ถูกฆาตาย หลังจากมัน
กัดตอยเราผูถูกกัดตอยจะรูสึกวาผลของการกัดตอยนั้นบรรเทาเบาบางลง รูสึกดีขึ้นเนื่องจากพลังจิตวิญญาณของสัตวที่
กัดตอยเขานั้นจะปลอยความชั่วรายตามมาหลังจากกัดตอยเขาแลวและเขามาสูรางกายผูถูกกัดตอยทําใหเจ็บมากขึ้น
แตเมื่อมันตายลงพลังนั้นก็ขาดหายไปความเจ็บปวดจึงบรรเทาลงและสิ่งนี้เปนสิ่งที่เห็นจริงแลว หรืออีกสาเหตุหนึ่ง
อาจจะเปนจากความรูสึกยินดีของผูที่ถูกกัดตอยทําใหจิตใจกําลังใจของเขาดีขึ้น เมื่อศัตรูของเขาถูกฆาตาย ธรรมชาติ
รางกายเขาจึงแข็งแกรงขึ้นและควบคุมความเจ็บปวดได ทําใหมันหายไปในที่สุด
กลาวโดยสรุปคือ การชําระลางผูกระทําคุณไสยจะขับไลวิธีการที่วิญญาณชั่วรายจะออกมาจากตัวเขาและไป
ทําคนอื่นไดดวยการไปเปลี่ยนวิธีการทํางานในจิตใจของเขานั่นเอง มีคํากลาววา เมื่อเห็นไดชัดวาการชําระลางผูกระทํา
คุณไสยเปนสิ่งที่ดีเหมาะสมแลวทําไมตองชําระลางผูถูกกระทําคุณไสยดวยเลา ก็ขอตอบวาผูถูกทําคุณไสยนั้นนาจะ
เปนผูที่เหมาะสมที่จะถูกชําระลางมากที่สุด เพราะน้ํานั้นเปนน้ําเพื่อที่จะดับไฟที่ลุกทวมตัวเขาอยู จะชวยทําลายวิธีการ
ชั่วรายที่มาจากผูกระทําได หลังจากที่เราไดดับไฟที่ตัวตนเพลิงคือผูทําคุณไสยแลวเราก็มาดับตอในสถานที่ที่เกิดเปน
ผลไหมขึ้นจากตนเหตุนั้นอีกที น้ําที่ทําใหเหล็กรอนดับลงไดก็เปนยาธรรมชาติชนิดหนึ่งที่แพทยกลาวขวัญถึง น้ําที่ดับ
ไฟในรางกายของผูกระทําคุณไสยจึงเปนยาชนิดหนึ่งเชนกันที่เหมาะสมสําหรับโรคนี้มากที่สุด
สรุปแลวการแพทยและการรักษาแบบธรรมชาติเมื่อเทียบกับการแพทยแบบที่ทานนบี ซล.ทํานี้ ก็เชนเดียวกับ
หมอชาวบานเมื่อเทียบกับแพทยจริงๆ นั่นเอง แตแตกตางยิ่งกวานั้น เนื่องจากความหางไกลกันระหวางแพทยเหลานี้
กับทานนบี ซล.นั้น เปนความหางชั้นกันอยางที่สุด มากกวาความหางชั้นกันของแพทยธรรมดากับหมอชาวบานที่ไมได
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ร่ําเรียนแพทยมาเสียอีก และทานก็ไดเห็นแจมแจงแลวถึงความเกี่ยวพันกันระหวางวิทยปญญาและกฏหมายอิสลาม
โดยไมมีสิ่งใดขัดแยงกันเลย และอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงนําทางที่ถูกตองใหกับผูที่พระองคทรงประสงคและเปดประตูแหง
ความสําเร็จใหกับบุคคลที่คนหามัน พระองคคือแหลงแหงความเมตตาทั้งมวล
การรักษาและปองกันคุณไสย
วิธีหนึ่งในการรักษาและปองกันคุณไสย คือ การปดดวยสิ่งมงคลซึ่งสามารถปดปองคุณไสยได ดังที่ทาน
บาฆอวีย ไดกลาวไวในหนังสือ “ชะเราะหอัสซุนนะห” ของเขาวา ทานอุษมาน รด.ไดเห็นเด็กคนหนึ่งหนาตาสวยงาม
ทานจึงไดกลาววา “จงทําคางของเขาใหดําเพื่อที่จะไดไมถูกคุณไสย” ทานคอตอบียไดกลาวในหนังสือ “หะดีษที่แปลก
ประหลาด” วา จากทานอุษมาน ครั้งหนึ่งทานไดเห็นเด็กคนหนึ่งที่โดนคุณไสยเขาตัว ทานจึงไดบอกวาทําใหคางของ
เขาเปนสีดําเพื่อที่จะไดไมโดนคุณไสย
จากการปองกันคุณไสยดวยการอานอายะหกุรอานนั้น ทานอบูอับดุลลอฮ อัซซาญญียกลาววา ครั้งหนึ่งทาน
ไดเดินทางไปทําฮัจยหรือไปรบโดยไปกับอูฐที่สวยงามตัวหนึ่ง และในกองคาราวานนั้นมีผูทําคุณไสยอยูคนหนึ่ง ซึ่งถา
เขาจองมองอะไรสิ่งนั้นจะเสียหายไป ทานอบีอับดุลลอฮไดรับการบอกเลาวา ทานจงระวังอูฐของทานจากชายผูทําคุณ
ไสยคนนี้เถิด ทานอบีอับดุลลอฮก็ไดตอบวา เขาไมมีทางทําอะไรอูฐฉันไดหรอกและผูทําคุณไสยคนนั้นก็ไดขาวในสิ่งที่
เขาพูด และอาศัยเวลาที่เขาไมอยูมองไปที่อูฐของเขา อูฐนั้นก็ลมลง เมื่อทานอบีอับดุลลอฮมาถึงทานก็ไดทราบขาวที่
ผูทําคุณไสยนั้นทําขึ้น ทานก็ไดบอกวานําฉันไปหาเขาหนอย เมื่อทานไปถึงตอหนาเขา ทานอับดุลลอฮก็ไดกลาววา
ﺲ
 ﺏ ﻗﹶﺎِﺑ
 ﺎﻭ ِﺷﻬ ، ﺲ
 ﺎِﺑﺮ ﻳ ﺠ
 ﺣ ﻭ ، ﺲ
 ﺎِﺑﺲ ﺣ
 ﺒﺣ ، ﷲ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ﻴ ِﻪﺱ ِﺇﹶﻟ
 ﺎﺐ ﺍﻟﻨ
 ﺣ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻭ ، ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻦ ﺎﹶﺋﻦ ﺍﹶﻟﻌ ﻴﻋ ﺩﺕ ﺩ ﺭ
แปลวา “ดวยพระนามของอัลลอฮผูทรงควบคุมกอนหินที่แข็งแกรง ควบคุมดวงดาวที่สุกสกาว ขาพเจาขอให
การกระทําคุณไสยนี้กลับคืนไปหาผูที่ทํามันและผูที่เขารักมากที่สุด”
ﲑ ﺴ
ِ ﺣ ﻮ ﻭﻫ ﺎ ِﺳﹰﺄ ﺧﺼﺮ
 ﺒﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻴﺐ ِﺇﹶﻟ
 ﻨ ﹶﻘِﻠﻴ ِﻦ ﻳﺗﺮ ﺮ ﹶﻛ ﺼ
 ﺒﺭ ِﺟ ِﻊ ﺍﹾﻟ  ﺍ ﹸﺛﻢ, ﻯ ﻣِﻦ ﹸﻓﻄﹸﻮ ٍﺭﺗﺮ ﻫ ﹾﻞ ﺮ ﺼ
 ﺒﺭ ِﺟ ِﻊ ﺍﹾﻟ ﻓﹶﺎ
ความวา “ดังนั้นจงหันกลับไปมองดู เจาเห็นชองโหวบางหรือไม หลังจากนั้นใหหันกลับไปมองอีกสายตานั้นจะ
กลับมายังเจาดวยความยอมจํานนและละเหี่ยใจ” (ซูเราะห อัลมุลก, 3,4)
ทันใดนั้นผูที่ทําคุณไสยนั้นก็ตาบอดไปและอูฐตัวนั้นก็ฟนขึ้นมาเปนปกติ
การรักษาเรื่องทั่วๆ ไปดวยการปดเปา
อบูดาวูดไดรายงานในหนังสือ “สุนัน” ของเขาวา ทานอบีดัรดาอไดกลาววา ขาพเจาไดยินทานรอซูลุลลอฮ
ซล.กลาววา “ผูใดในหมูพวกทานที่มีปญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น หรือมีพี่นองของทานมีปญหารองเรียนมายังทานขอให
ทานกลาววา
ﺽ
ِ ﺭ ﻚ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ
 ﺘﻤ ﺣ ﺭ ﻌ ﹾﻞ ﺟ  ﻓﹶﺎ، ﺎ ِﺀﺴﻤ
 ﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟ
 ﻤﺘ ﺣ ﺭ ﺎﺽ ﹶﻛﻤ
ِ ﺭ ﺍ َﻷﺎ ِﺀ ﻭﺴﻤ
 ﻙ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﻣﺮ  ﹶﺃ، ﻚ
 ﺳﻤ ﺱ ِﺍ
 ﺪ ﺗ ﹶﻘ ، ﺎ ِﺀﺴﻤ
 ﻲ ﺍﻟ ﻱ ِﻓ
 ﺎ ﺍﷲ ُﺍّﹼﻟ ِﺬﺑﻨﺭ
ﺟ ِﻊ ﻮ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻰ ﻠﻚ ﻋ
 ﻦ ِﺷﻔﹶﺎِﺋ ﻣ ﻭ ِﺷﻔﹶﺎ ًﺀ ، ﻚ
 ﻤِﺘ ﺣ ﺭ ﻦ ﻤ ﹰﺔ ِﻣ ﺣ ﺭ ﻧ ِﺰ ﹾﻝ ﹶﺃ، ﻦ ﻴﻴِﺒ ﺍﻟﻄﱠﺭﺏ ﺖ
 ﻧﺎ ﹶﺃﺎﻧﺧﻄﹶﺎﻳ ﻭ ﺎﺑﻨﻮ ﺣ ﺎﺮ ﹶﻟﻨ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ﻭ،
ความวา “โออัลลอฮ พระเจาของเราผูสถิตอยูในสรวงสวรรค นามของพระองคนั้นศักดิ์สิทธิ์นัก การงานของ
พระองคครอบคลุมทั้งชั้นฟาและแผนดิน ความเมตตาของพระองคเปยมลนทั่วแผนฟา ขอพระองคทรงใหความเมตตา
นั้นสูแผนดินดวย ขาพเจาขออภัยโทษตอความผิดบาปที่ไดกระทําไป โอพระผูเปนเจาของคนดีทั้งหลาย ขอจงใหความ
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เมตตาแกขาพเจา ขอใหขาพเจาหายปวยไขจากความเจ็บปวดที่มีอยูนี้” แลวเขาก็จะดีขึ้นดวยอนุมัติของอัลลอฮ ซบ.
(ระดับออน, 3892)
ในหนังสือซอเฮียะหมุสลิมจากอบีสอี้ด อัลคุดรียรายงานวา ทานญิบรีลไดลงมาหาทานนบี ซล.และกลาววา
“โอมูฮําหมัด ทานรองเรียนดวยเรื่องอันใดหรือเปลา” ทานนบี ซล.ตอบวา “ใชแลว” ญิบรีลกลาวอีกวา
،ﻚ
 ﻳﺆ ِﺫ ﺷ ﹾﺊ ٍﻳ ﻦ ﹸﻛﻞﱢ  ِﻣ، ﻚ
 ﻴﺭِﻗ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﺳ ِﻢ ﺍ ﺑِﺎ
ﻚ
 ﻴﺭِﻗ ﷲ ﹶﺃ
ِ ﺳ ِﻢ ﺍ  ﺑِﺎ، ﻚ
 ﻴﺸ ِﻔ
 ﻳُ ﺎ ِﺳ ٍﺪ ﺍﹶﷲﻴ ٍﻦ ﺣﻋ ﻭ ﺲ ﹶﺃ
ٍ ﻧ ﹾﻔ ﺮ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻦ ِﻣ
“ดวยพระนามของอัลลอฮ ขาพเจาขอปดเปาใหทาน

ขอใหทานหายจากทุกสิ่งที่ทําใหทานไมสบายจากความ
ชั่วรายของวิญญาณตางๆ หรือจากการทําคุณไสยใดๆ จากผูที่อิจฉาทาน ขออัลลอฮทรงโปรดใหทานหาย ดวยพระ
นามของอัลลอฮ ขาพเจาขอปดเปาใหทาน” (ซอเฮียะหมุสลิม, 40/2186)
บางคนได ก ล าวว า จากหะดี ษ ของอบี ด าวู ด ที่ ว า “ไม มี ก ารป ด เป านอกเสีย จากเพื่ อ แก ก ารทํ าคุ ณไสยและ
“อัลฮุมมะห (ﺔﺤﻤ
  ”)ﹶﺍﹾﻟและอัลฮุมมะหหมายถึงสิ่งมีพิษทุกๆ ชนิด เพราะมันทําใหเกิดไข” คําตอบสําหรับเรื่องนี้ก็คือ
ทานนบี ซล. ไมไดหามไมใหใชการปดเปาในเรื่องอื่นๆ ทั้งหมดแตจุดมุงหมายก็คือ ไมมีสิ่งใดในโลกที่จะแกไขการทํา
คุณไสยและลดไขจากสิ่งมีพิษไดดีเทาการปดเปานั่นเอง ดังในหะดีษทานนบี ซล.ที่วาทานซะหล บินหุนัยฟไดถาม
ทานนบี ซล.วา “การปดเปาเปนสิ่งที่ดีหรือ” และทานนบี ซล.ตอบวา “ไมมีการปดเปานอกจากเพื่อใชแกคุณไสยและ
เพื่อลดไขตางๆ ” และใน “ซอเฮียะหมุสลิม” ไดกลาววา ทานนบี ซล.อนุญาตใหใชการปดเปาในการรักษาการถูกคุณ
ไสยและไขตางๆ และการถูกมดกัดตอย
แนวทางการรักษาการถูกแมลงสัตวกัดตอยดวยการอานฟาติฮะห
รายงานจากหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอบีสอี้ด อัลคุดรียไดกลาววา มีคนกลุมหนึ่งจากศอหาบะห
ของทานนบี ซล.ไดเดินทางไกลจนกระทั่งไปถึงชนเผาอาหรับเผาหนึ่งและไดทําประโยชนใหกับชนเผานั้นโดยที่หัวหนา
ของชนเผานั้นถูกกัดตอยดวยสัตวมีพิษแตลูกนองทั้งหมดไมมีความสามารถจะชวยได และบางคนในกลุมของเขาได
กลาววา “พวกทานลองไปหาผูที่มาพักอยูใหมเผื่อวาพวกเขาจะมีวิธีชวยอันใดบาง” แลวพวกนั้นก็มาหาและไดกลาววา
“โอทานผูมาพักใหม นายของเราถูกสัตวมีพิษกัดตอยและเราก็ไดรักษาเขาในทุกๆ วิธีที่เรามีอยูแตก็ไมไดผล พวกทาน
สามารถมีอันใดชวยเหลือไดหรือเปลา” บางคนในหมูศอหาบะหไดกลาววา “ไดซิฉันจะทําการปดเปาให แตในเมื่อฉัน
มาเปนแขกพวกทานแตพวกทานไมยอมเชิญฉันใหเปนแขก ดังนั้นฉันจะยังไมปดเปาใหจนกวาพวกทานจะทําอะไร
บางอยางใหฉันกอน” พวกนั้นก็ยอมขอโทษและสัญญาจะใหแพะแกะฝูงหนึ่งเปนรางวัล เขาจึงไดเขาไปหาหัวหนาและ
กลาว “อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิรอบบิ้ลอาละมีน” และแลวหัวหนาเผานั้นก็รูสึกดีขึ้นและหายทันทีเดินไดดีเหมือนไมไดเปนอะไร
มากอน พวกชนเผานั้นจึงมอบแพะแกะฝูงหนึ่งเปนกํานัล หนึ่งในบรรดาศอหาบะหก็ไดกลาววา “เราเอามาแบงกัน
เถอะ” แตผูที่ทําปดเปานั้นกลาววา “อยาเพิ่งเลยไวรอใหถึงทานนบี ซล.กอนแลวเลาเรื่องใหทานฟง” พวกเขาก็รอจน
มาพบทานนบี ซล.และเลาใหทานฟง ทานนบี ซล.จึงไดกลาววา “ทานรูไดอยางไรวาฟาติฮะหนั้นเปนคาถาปดเปาได”
หลังจากนั้นทานก็ไดกลาววา “พวกทานทําถูกตองแลวจงแบงทรัพยสินเถิดและนับฉันรวมไปดวย” (ซอเฮียะหบุคอรี,
5749)
มีรายงานจากทานอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” ของเขาวา ทานนบี ซล.ไดทรงกลาววา “ยาที่ดีที่สุดคือ
อัลกุรอาน” (ระดับออน อิบนิมาญะห, 3501) เปนที่รูกันอยูแลววาทุกๆ คําในอัลกุรอานนั้นมีความหมายและมี
คุณประโยชนที่ทดสอบได ไมมีสิ่งที่นาสงสัยหรือของใจในดํารัสของพระผูเปนเจาเลย เปนสิ่งประเสริฐเหมือนดังที่
พระองคประเสริฐกวาผูที่พระองคทรงสรางขึ้น เปนสิ่งที่ทําใหโรคหายสนิทได เปนเครื่องรางปองกันที่มีประโยชน เปน
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แสงสวางที่อบอุนมั่นคง เปนความเมตตาโดยถวนหนา สามารถทําใหภูเขาแตกทลายลงไดดวยความยิ่งใหญและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของมันดังอัลกุรอานที่วา
ﲔ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻤ ﹲﺔ ﱢﻟ ﹾﻠﻤ ﺣ ﺭ ﻭ ﻮ ِﺷﻔﹶﺎﺀ ﺎ ﻫﺁ ِﻥ ﻣﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﻝﹸ ِﻣﻨﺰﻭﻧ
ความวา “และเราไดใหกุรอานลงมาเปนสิ่งที่ทําใหหายปวยไข และเปนความเมตตาสําหรับเหลาบรรดาผู
ศรัทธา” (อิสรออ, 82) และคํากลาวของอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﺎﻋﻈِﻴﻤ ﺍﺟﺮ ﻭﹶﺃ ﺮ ﹰﺓ ﻐ ِﻔ ﻣ ﻢﻨﻬﺕ ِﻣ
ِ ﺎﺎِﻟﺤﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼ ﻭ ﻮﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﻋ ﻭ
ความวา “พระองคอัลลอฮไดสัญญากับผูที่ศรัทธาและปฏิบัติความดีวา พวกเขาจะไดรับการอภัยโทษและ
ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ” (ซูเราะห อัลฟตฮุ, 29)
ศอฮาบะหทุกๆ ทานนั้นคือผูที่มีความศรัทธาและปฏิบัติความดีอยูแลว และเมื่อคิดถึงอัลฟาติฮะหซึ่งไมมีสวน
ใดส ว นหนึ่ ง จากอั ล กุ ร อ า นหรื อ จากเตารอตหรื อ อิ น ญี ล หรื อ ซะบู ร ก็ ต ามที่ จ ะมาเที ย บเที ย มได มั น เป น ที่ ร วมแห ง
ความหมายทั้งหมดในอัลกุรอาน รวมการกลาวรําลึกถึงพระนามดั้งเดิมของพระผูเปนเจานั่นคือคําวาอัลลอฮ ซบ.และ
พระเจาและผูที่เปยมไปดวยเมตตา และย้ําถึงพันธะสัญญาและกลาวถึงหลักความเชื่อในการมีของพระเจา การมีพระ
เจาเพียงองคเดียว กลาวถึงการขอจากพระผูเปนเจาผูทรงประเสริฐ ขอความชวยเหลือและขอทางนํา และเนนเฉพาะ
พระองคเทานั้นที่จะขอดวย กลาวถึงดุอาอที่ประเสริฐสุดกวาดุอาอทั้งมวล กลาวถึงทางนําที่เที่ยงตรงที่มั่นคงที่เกิดจาก
ความสมบูรณของการรูจักพระองค การยอมรับความเปนหนึ่งเดียวของพระองคและการสักการะพระองคดวยการทําใน
สิ่งที่พระองคทรงใชละเวนสิ่งที่พระองคทรงหามและการดํารงอยูในสิ่งเหลานั้นตราบสิ้นชีวิต ในนั้นยังมีการกลาวถึง
ระดับชั้นของสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลายและการแบงเปนสองชนิด ไดแกผูที่พระองคทรงใหความเมตตา ไดแกผูที่รูจัก
พระองค กระทําการงานเพื่อพระองค รักพระองคและผูที่พระองคทรงโกรธกริ้ว ไดแกผูที่หันเหออกจากความจริงแท
หลังจากไดรูจักแลวและหลงทางไป นี่คือการแบงสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลายรวมถึงการยืนยันในความเปนผูกําหนดลิขิตและ
ยืนยันถึงหลักกฏหมาย พระนามตางๆ คุณลักษณะตางๆ คําสัญญา ความเปนศาสนทูตทําใหจิตใจฉลาดขึ้นดีขึ้น
กวาเดิม และกลาวถึงความเที่ยงธรรมและคุณธรรมของอัลลอฮ ซบ.เปนการตอบโตตอเหลาผูที่ทําอุตริ หรือทําสิ่ง
เสียหายตางๆ ดังที่เราไดเคยกลาวไวแลวในหนังสือ “มะดาริจอัซซาลิกีน” ในการอธิบายความหมายของมัน
กลาวโดยสรุป สิ่งที่มีอยูในอัลฟาติหะห คือ การสักการะอยางบริสุทธิ์ใจและการสรรเสริญตออัลลอฮ ซบ. การ
มอบหมายตอพระองค การขอความชวยเหลือจากพระองค การขอความเมตตาทั้งหมดจากพระองค และมันคือสิ่งนํา
ทางไปสูความเมตตานั้น ปกปองใหพนจากการลงโทษ ถือเปนเสมือนยาที่รักษาโรคใหหายไดอยางเฉียบขาดและ
สิ้นเชิง บางทานกลาววา การปดเปาที่เกิดขึ้นเกิดจากอายะหที่วา
ﺘ ِﻌﲔﺴ
 ﻧ ﻙ ﺎ ﻭِﺇﻳﺪﻌﺒ ﻧ ﻙ ﺎِﺇﻳ
ความวา “ทานเทานั้นที่เรากราบไหว และทานเทานั้นที่เราขอความคุมครอง” (ฟาติฮะห, 5)
และไมตองสงสัยเลยวาคําสองคํานี้ถือเปนสวนสําคัญที่สุดสวนหนึ่งของการขอดุอาอทั้งหมด เพราะมันรวมถึง
การมอบหมาย การลี้ภัยและการขอความชวยเหลือ การขอรองไปพรอมๆ กัน เปนการรวมจุดมุงหมายที่สูงสุดคือการ
กราบไหวตอพระผูเปนเจาองคเดียวและการขอความชวยเหลือจากพระองค แสดงออกดวยการสักการะพระองคเพียงผู
เดียวเทานั้น
ครั้งหนึ่งขาพเจาเคยเจ็บปวยดวยไขที่มักกะหและไมสามารถไปหาหมอได ขาพเจาจึงไดเอาน้ําซัมซัมมา
อานฟาติฮะหทําเปนดุอาอปดเปาไวแลวนํามาดื่มและขาพเจาพบวาขาพเจาไดหายสนิทจากโรคนั้นดวยวิธีนี้นี่เอง
หลังจากนั้นเมื่อใดที่ขาพเจาปวยไขก็ไดยึดถือเอาวิธีนี้เปนหลักในการรักษา ซึ่งมันก็จะมีประโยชนอยางยิ่งทุกครั้ง
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เหตุใดการปดเปาดวยฟาติฮะหถึงมีผลทําใหพิษตางๆ หายได
ผลของการปดเปาดวยการอานฟาติฮะหหรือดุอาออื่นๆ ก็ตามที่ทําใหพิษตางๆ หายไปไดนั้นเปนสิ่งเรนลับ
มหัศจรรยยิ่ง สัตวที่มีพิษตางๆ นั้นมีวิธีการทําใหเกิดพิษดวยจิตที่สกปรกของมัน เชนที่ไดกลาวไปแลว อาวุธของมันก็
คือ ไขที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไดถูกมันกัดตอยแลว มันจะไมกัดตอยนอกจากมันจะรูสึกโกรธเสียกอนและเมื่อมันโกรธผล
ของความโกรธนั้นก็ทําใหเกิดเปนพิษขึ้น และมันก็ไดปลอยพิษออกมาจากอวัยวะสําหรับพนพิษ อัลลอฮ ซบ.นั้นไดทรง
ใหทุกๆ โรคนั้นมียารักษาและทุกๆ สิ่งนั้นมีสิ่งที่แกกันอยู จิตใจของผูที่ทําการปดเปาไดทําใหเกิดปฏิกิริยาบางอยางขึ้น
ในจิตใจของผูถูกทํา เชนเดียวกับที่สัตวพิษนั้นทํา ดังนั้นในตัวผูถูกสารพิษจึงมีพลังจิตวิญญาณของทั้งสัตวพิษและจิต
วิญญาณของผูทําปดเปาตอสูกันอยูภายในและทําปฏิกิริยาตอกันเชนเดียวกับยาที่ทํากับโรค ถาหากพลังจิตของผูทําปด
เปาแข็งแกรงกวาโรคที่มีอยูมันก็จะขับโรคนั้นออกมาไดดวยอนุมัติของอัลลอฮ ซบ. ผลของโรคและยานี้ก็จะขึ้นอยูกับ
พลังการทําปฏิกิริยาของทั้งสองตอกันนั่นเอง เชนเดียวกับยาและโรคทางธรรมชาติ แตในเรื่องนี้เปนยาและโรคทางจิต
วิญญาณ สิ่งที่มีสวนชวยอีกอยางหนึ่งคือ ลมหายใจที่เขาเสกเปา และน้ําลายที่พนออกเวลาเปามนตมีสวนชวยเชนกัน
ดวยการเพิ่มความชื้น เพิ่มลมและพลังจิตที่เกิดจากการทํารุกยะห การกลาวซิกรุลลอฮ การกลาวดุอาอ รุกยะหนั้น
ออกมาจากหัวใจของผูที่ทํารุกยะหและจากปากของเขา เนื่องจากอวัยวะเหลานี้ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรางกายของเขาตาง
ร ว มกั น กระทํ า ขึ้ น มา ทั้ ง ด า นจิ ต ใจ ทางด า นวาจาและด า นการกระทํ าพร อ มๆ กั น ดั ง นั้ น จึ ง มี ผ ลสํ า เร็ จ อย า งดี ยิ่ ง
เชนเดียวกับวิธีการของผูที่ผสมยาดวยเครื่องปรุงตางๆ นั่นเอง
กลาวโดยสรุป พลังจิตของผูทําปดเปาไดประทะกับพลังจิตที่ชั่วรายและเพิ่มพลังดวยพลังจิตของตัวเจาของเอง
โดยมีสวนชวยจากการทําปดเปาดวย การเปา การพน รวมกันแลวเกิดเปนผลสําเร็จดังกลาวมา ถาหากเมื่อใดก็ตาม
พลังจิตของผูทําปดเปาแข็งแกรงกวา การทําปดเปานั้นก็จะสําเร็จดวยดี การที่น้ําลายและลมจากการเปามนตมีสวน
ชวยผูทําปดเปาก็เชนเดียวกันกับที่การกัดตอยมีสวนชวยในการทําคุณไสยของวิญญาณที่ชั่วรายนั่นเอง
เกี่ยวกับลมหายใจที่พนออกเวลาทําการปดเปา ยังมีความหมายอีกอันหนึ่งก็คือ มันเปนสิ่งที่ถูกใชทั้งในจิตที่ดี
งามและในวิ ญ ญาณที่ ชั่ ว ร า ย ด ว ยเหตุ นี้ เ มื่ อ ผู ทํ า เวทย ม นต ต อ งการทํ า เวทย ม นต เ ขาก็ จ ะต อ งเป า ลมออกมา
เชนเดียวกับที่ผูมีศรัทธาทํากับการปดเปาของเขาเชนกัน ดังที่กลาวไวในอัลกุรอานวา
 ﹶﻘ ِﺪﺕ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻌ
ِ ﻨﻔﱠﺎﺛﹶﺎﺮ ﺍﻟ ﺷ ﻭﻣِﻦ
ความวา “และ (ขอคุมครอง) จากความชั่วรายของการเสกเปา และการผูกเงื่อนปม” (อัลฟะลัก, 4)
ทั้งนี้เนื่องจากพลังจิตที่ชั่วรายใชวิธีดึงพลังความโกรธและพลังการตอสูเอาชนะออกมาและสงพลังนั้นออกไป
เปนอาวุธ การที่จะใหถึงจุดนั้นไดก็ตองอาศัยการเปาลม การพนน้ําลายออกมา ซึ่งในนั้นจะมีพลังคุณไสยออกมา
พรอมๆ กันดวย เปนวิธีการที่จะทําใหเกิดผลดังตองการ
นักทําเวทยมนตอาศัยการเสกเปาเปนหลักอยางชัดเจน แมลมที่เปานั้นจะไปไมถึงยังผูถูกทําเวทยมนต แตการ
เปาบนปมที่ผูกไวนั้นก็จะทําใหเกิดผล การกลาวถอยคําเวทยมนตตางๆ รวมกันทั้งหมดจะสามารถกระทําอยางไดผล
ตอผูถูกเวทยมนตไดโดยผานทางวิญญาณชั้นต่ําที่ชั่วราย พลังจิตที่ชั่วรายจะตอสูกับพลังจิตของเจาของรางที่ถูกเวทย
มนตเหมือนดังเราตอสูกันดวยรางกายหยาบ ดังนั้นพลังจิตอันไหนที่แข็งแกรงกวาก็จะสามารถครอบงําพลังจิตที่
ออนแอกวาได แตการตอสูกันทั้งในกายหยาบและในทางจิตวิญญาณตางก็ตองมีเครื่องมือและทหารของมัน ผูที่สนใจ
อยูแตเฉพาะดานวัตถุจะไมรูสึกถึงการตอสูเหลานี้ เนื่องจากเขายึดติดอยูกับสภาพแวดลอมที่เขามองเห็นและเชื่อถือ
เทานั้น ซึ่งนั่นเปนลักษณะของวัตถุนิยมและอยูหางไกลจากโลกของจิตวิญญาณ จึงไมรูซึ้งถึงผลกระทบของมันหรือ
หลักเกณฑของมัน กลาวสั้นๆ คือ วิญญาณนั้นถาหากมีจิตที่แข็งแกรงและเขาใจถึงความหมายของ “อัลฟาติฮะห”
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รวมกับการเสกเปาและการพนก็สามารถกอใหเกิดผลกระทบไปถึงวิญญาณที่ชั่วรายและสะกดมันได และอัลลอฮ ซบ.
นั้นทรงรูยิ่งกวา
แนวทางการรักษาโรคถูกแมลงปองตอยดวยการอานดุอาอปดเปา
มีรายงานจากทานอิบนิอบีชัยบะหในหนังสือ “มุสนัต” จากหะดีษของทานอับดุลลอฮ บินมัสอูดไดกลาววา
“ขณะที่ทานรอซูลุลลอฮ ซล.กําลังละหมาดและกําลังซุหยูดอยูนั้น มีแมลงปองมาตอยทานที่นิ้ว ทานรอซูลุลลอฮไดหัน
มากลาววา “ขอใหอัลลอฮสาบแชงเจาแมลงปองนี้ที่มากัดนบีหรือใครก็ตาม” หลังจากนั้นทานไดเรียกเอาภาชนะมีน้ํา
ُ ﻮ ﺍ  ” ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫและอาน “ﻦﺫ َِﺗﻴﻌﻮ ( ”ﺍ ﹶﳌซูเราะตุลนาสและซุ
และเกลือ และจุมสวนที่ถูกตอยในน้ําเกลือนั้นและอาน “ﺪ ﺣ ﷲ ﹶﺍ
เราะตุลฟะลัก: ผูแปล) จนกระทั่งทานรูสึกหายดี
ในหะดีษนี้ไดบอกเราถึงการรักษาดวยวิธีผสมสองอยางคือ ทั้งดวยธรรมชาติบําบัดและดวยการรักษาทางจิต
ในซูเราะหอัลอิคลาส ﺧﻼﹶﺹ ( ﹶﺍ ِْﻹกุลหุวัลลอฮุอะหัด: ผูแปล) มีสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงหลักการศรัทธาในอัลลอฮองคเดียว
การยืนยันวาอัลลอฮนั้นมีองคเดียวปฏิเสธในทุกๆ สิ่งที่จะมาเทียบเคียงกับพระองค ยืนยันถึงความอมตะของพระองค
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่จะยืนยันถึงความสมบูรณของพระองค พรอมทั้งบรรยายสภาพสิ่งถูกสรางทั้งหลายที่จะตองพึ่งพิง
พระองค ทุกๆ สิ่งตองพึ่งพาพระองคไมวาจะเปนผูยิ่งใหญแคไหนหรือผูต่ําตอยเพียงใดก็ตาม ในซูเราะหนี้ยังปฏิเสธ
การมีบุตรและการถูกบังเกิดของพระองคดวย หรือผูที่จะมาเทาเทียมพระองค ดวยเหตุนี้ซูเราะหนี้จึงมีคุณคาเทากับ
  ”ﺍﻟยืนยันถึงความสมบูรณพรอมและปฏิเสธผูที่มา
หนึ่งในสามของอัลกุรอานทั้งหมด ยิ่งกวานั้นนามของพระองค “ﺪﺼﻤ
เทียบเทียมพระองคอยางเด็ดขาด คําวา อัลลอฮทรงเอกะ ก็เปนการปฏิเสธการตั้งภาคีทั้งมวลเชนกัน และหลักทั้งสาม
นี่เองเปนรากฐานของการศรัทธาทั้งหมด
สวนใน “อัลมะอูซะเตน” ﻦﺫ َِﺗﻴﻌﻮ  ﺍ ﹶﳌเปนการขอปองกันจากสิ่งไมดีทั้งปวง การขอปองกันจากสิ่งที่ชั่วรายเหลานี้
รวมถึงสิ่งชั่วรายทุกๆ อยางที่ตองขอการปองกันจากอัลลอฮ ไมวาจะเปนทางดานรางกายหรือดานจิตใจก็ตาม รวมทั้ง
การขอปองกันจากกลางคืนอันมืดมิด ในเวลาที่ทองฟาปราศจากดวงจันทร รวมถึงอันตรายอันเกิดจากการเพนพานของ
เหลาวิญญาณชั่วรายซึ่งตองหลบแสงสวางในเวลากลางวัน และออกมาในตอนกลางคืน ในเวลาที่ดวงจันทรตกแลวหรือ
ในคืนเดือนมืด การขอปองกันจากความชั่วรายอันเกิดจากการเสกเปาเวทยมนตลงบนเงื่อนปมที่ไดผูกไวเพื่อใหเกิด
อํานาจมนตราชั่วรายนั้น รวมถึงความชั่วรายจากบรรดามนตคาถาทั้งมวล การขอปองกันจากผูอิจฉานั้นรวมถึงการขอ
ปองกันจากจิตใจอันสกปรกที่สามารถใหรายผูอื่นไดดวยความอิจฉาของเขา และดวยการจองมองดังที่ไดกลาวมาแลว
ซูเราะหที่สอง รวมการขอปองกันจากความชั่วของมารราย ของญินและของมนุษย ซูเราะหทั้งสองจึงเปนการ
ขอปองกันจากความชั่วรายทุกๆ สิ่ง ทั้งสองซูเราะหจึงมีสวนอยางมากในการปองกันจากความชั่วรายตางๆ กอนที่มัน
จะเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้ทานนบี ซล.จึงไดสั่งเสียใหทานอุกบะหบินอามิร ใหอานซูเราะหทั้งสองนี้หลังละหมาดทุกๆ ครั้ง
ทานติรมิซียไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวในหนังสือ “อัลญามิอะห” ของทาน และนี่คือเคล็ดลับที่ยิ่งใหญในการปองกันสิ่งชั่วราย
ตางๆ จากละหมาดเวลาหนึ่งไปจนถึงละหมาดอีกเวลาหนึ่ง และทานไดกลาววา “ไมมีสิ่งใดที่จะปองกันสิ่งชั่วรายตางๆ
ไดดีเทาซูเราะหทั้งสองดังกลาวนั้น” และทานไดกลาวอีกวา ทานนบี ซล.ไดถูกกระทําดวยเวทยมนตดวยการผูกปมถึง
สิบเอ็ดปม ทานญิบรีลจึงไดลงมาหาทานนบี ซล.นําสองซูเราะหนี้มาให และทุกๆ ครั้งที่อานอายะหในซูเราะหนี้ปมก็
คอยๆ คลายออกที่ละปมๆ จนหมด และทานนบีก็หายปวยเหมือนกับหลุดออกจากปมเชือกที่พันธนาการทานอยู
(ซอเฮียะหติรมิซีย, 2903)
สวนการรักษาดวยธรรมชาติบําบัดนั้น เนื่องจากในเกลือนั้นมีประโยชนมากมายหลายอยางในการทําลายพิษ
โดยเฉพาะอยางยิ่งพิษจากแมลงปองตอย เจาของหนังสือ “อัลกอนูน” ไดกลาววา ใชเกลือรวมกับเมล็ดฝายนํามาพัน
นาบไวบริเวณที่ถูกแมลงปองตอย เชนเดียวกับแพทยคนอื่นๆ ก็ไดกลาวไวเหมือนกัน ในเกลือยังมีพลังดูดสลายพิษที่
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สามารถดูดพิษออกและทําลายพิษนั้นลงไป เนื่องจากการที่แมลงปองตอยนั้นเปนพลังความรอนตองการความเย็นมา
ดับและดูดสวนผสมที่ได คือน้ําเย็นที่ผสมกับพิษรอนนั้นออกไป เกลือมีพลังดูดซับและขับไลพิษได ดังนั้นวิธีนี้จึงเปนวิธี
ที่สมบูรณอยางยิ่งในการรักษา มีความงายดายและเปนการบอกเปนนัยวาการรักษาโรคนี้ใหใชความเย็น การดูดซับ
และการขับออกเปนหลัก และอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูยิ่งกวา
มีรายงานจากทานมุสลิมใน “ซอเฮียะห” ของเขา จากทานอบีหุรอยเราะหไดกลาววา มีชายคนหนึ่งมาหาทาน
รอซูลุลลอฮ ซล.และไดกลาววา “โอทานรอซูลุลลอฮ ฉันถูกตะขาบกัดเมื่อคืนนี้” ทานรอซูลุลลอฮไดทรงกลาววา ถา
ทานกลาวกอนนอนวา
ﻖ ﺧﹶﻠ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﺎﺕ ِﻣﺎﻣﷲ ﺍﻟﺘ
ِ ﺕﺍ
ِ ﺎﻮﺫﹸ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ﹶﺃﻋ
ความวา “ฉันขอปองกันดวยคําตรัสของอัลลอฮที่สมบูรณจากสิ่งชั่วรายที่ทานบังเกิดมันมา” ทานก็จะไมถูก
ตะขาบกัด (ซอเฮียะหมุสลิม, 2709)
ควรรูไวดวยวา ยาธรรมชาติและยาทางจิตวิทยามีประโยชนกับโรคเมื่อมันเริ่มเปน และยังมีประโยชนในดาน
การปองกันไมใหเปนดวย และเมื่อเปนแลวก็จะไมเปนหนัก ยาธรรมชาติบําบัดมีประโยชนหลังจากเกิดโรคขึ้นแลว แต
การอาน “ตะอวีซาต ﻳﺬﹶﺍﺕﻌ ِﻮ ﺘ ”ﺍﹾﻟและการกลาว “ซิกรุลลอฮ” จะเปนเครื่องปองกันไมใหเกิดโรคเหลานี้ขึ้นได การปด
เปาและ “ตะอวีซาต” จึงเปนการทําเพื่อปองกันโรคและเพื่อทําใหโรคหาย สําหรับการปองกันโรคก็เชนที่ไดกลาวไวใน
หนังสือ “ซอฮีเฮน” รายงานโดยทานหญิงอาอิชะหวา เมื่อทานรอซูล ซล.จะเขานอนทานจะเปาไปที่มือทั้งสองของทาน
และอาน “กุลฮุวัลลอฮุอะหัด” “มะอูซะเตน” หลังจากนั้นจึงเอามือทั้งสองนั้นมาลูบหนาและตามตัวที่มือเอื้อมถึง
(ซอเฮียะหบุคอรี, 6319) เชนเดียวกัน ในหะดีษของทานอบีดัรดาอใหกลาวปดเปาดวยดุอาอวา
ﻴ ِﻢﻌ ِﻈ ﺵ ﺍﹾﻟ
ِ ﺮ ﻌ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﺖ
 ﻧﻭﹶﺃ ﻮﻛﱠ ﹾﻠﺖ ﺗ ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﺖ
 ﻧﻪ ِﺇﻻﱠ ﹶﺃ ﻲ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ ﺑﺭ ﺖ
 ﻧ ﹶﺃﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
ความวา “โออัลลอฮทานเปนพระเจาของฉัน ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคทาน ฉันขอมอบหมายตอทาน
และทานนั้นคือพระผูเปนเจาแหงบัลลังกที่ยิ่งใหญ” ทานไดกลาววา “ผูใดอานมันในตอนเชาตรู เขาก็จะไมพบอันตราย
ใดๆ จนกวาจะถึงเวลาเย็นและเมื่อใครอานมันในตอนเย็นๆ เขาก็จะไมพบกับอันตรายใดๆ จนกระทั่งเชา”
ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” กลาววา “ผูใดอานสองอายะหทายสุดจากซูเราะหอัลบะกอเราะหในตอนกลางคืน มันก็
เปนการพอเพียงสําหรับเขาแลว” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5009)
ไดรายงานไวใน “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานนบี ซล.กลาววา “ผูใดพักในบานหนึ่งและกลาววา
ﻖ ﺧﹶﻠ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﺕ ِﻣ
ِ ﺎﷲ ﺍﻟﺘﱠﺎﻣ
ِ ﺕﺍ
ِ ﺎﻮﺫﹸ ِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ﹶﺃﻋ
ความวา “ฉันขอปองกันดวยคําตรัสของอัลลอฮที่สมบูรณจากสิ่งชั่วรายที่ทานบังเกิดมันมา” มันก็จะไมมีสิ่ง
อันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับเขาเลยจนกวาเขาจะออกจากบานนั้น” (ซอเฮียะหมุสลิม, 54/2708)
ในหนังสือสุนันอบีดาวูดกลาววา “เมื่อทานนบี ซล.อยูในระหวางเดินทาง ในตอนกลางคืนทานจะกลาววา
، ﻮ ٍﺩ ﻭﺃﹸﺳ ﺳ ٍﺪ ﻦ ﹶﺃ ﷲ ِﻣ
ِ ﻮﺫﹸ ﺑِﺎ  ﹶﺃﻋ، ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﺪﺏ ﻳ ﺎﺮ ﻣ ﺷ ﻭ ، ﻚ
 ﻴﺎ ِﻓﺮ ﻣ ﺷ ﻭ ﻙ ﺮ ﺷ ﻦ ﷲ ِﻣ
ِ ﻮﺫﹸ ﺑِﺎ  ﹶﺃﻋ، ﷲ
ِ ﻚﺍ
 ﺑﺭ ﻭ ﻲ ﺑﺭ ، ﺽ
 ﺭ ﻳﹶﺎ ﹶﺃ
ﻭﻟﹶﺪ ﺎﻭﻣ ﺍِﻟ ٍﺪﻦ ﻭ ﻭ ِﻣ ، ﺒﹶﻠ ِﺪﺎ ِﻛ ِﻦ ﺍﹾﻟﻦ ﺳ ﻭ ِﻣ ، ﺏ
ِ ﺮ ﻌ ﹾﻘ ﺍﹾﻟﻴﱠ ِﺔ ﻭﳊ
ﻦ ﺍ ﹾ ﻭ ِﻣ
ความวา “โอแผนดินเอย พระเจาของเราและของทานนั้นคืออัลลอฮองคเดียวกัน ขอปองกันดวยอัลลอฮจากสิ่ง
ชั่วรายตางๆ ที่อยูในตัวทาน (แผนดิน) และสัตวเลื้อยคลานที่อยูบนทาน ขอปองกันจากสิงโต ญิน งูและแมลงปอง จาก
สิ่งที่อาศัยอยูในแผนดินนี้ ผูใหบังเกิด (บิดามารดา)และผูที่ถูกบังเกิด” (ระดับดี อบูดาวูด, 2603)
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แนวทางการรักษาดวยการปดเปาในแผลอักเสบ
จากหะดีษของทานอนัสในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” รายงานวา ทานนบี ซล.ไดอนุญาตใหใชการปดเปาดวย
ดุอาอในกรณีเรื่องไข โรคตาและแผลอักเสบได
ในหนังสือ “สุนันอบีดาวูด” จากชิฟา บินติอับดุลลอฮไดกลาววา “ทานนบีไดเขามาหาฉันและฉันกําลังอยูกับ
ทานหญิงฮัฟเซาะหทานไดกลาววา “ทําไมทานไมสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องการใชดุอาอปดเปาเมื่อเปนแผล เชนเดียวกับที่
สอนเขาใหรูจักการเขียนเลา” (ซอเฮียะห อบูดาวูด, 3887) “ﻤﻠﹶﺔ ﻨ ”ﺍﻟคือแผลชนิดหนึ่งที่เกิดบริเวณเอวทั้งสองขาง เปน
โรคที่รูจักกันดีในสมัยนั้น มันถูกเรียกวา “นัมละห” ซึ่งตามศัพยเดิมหมายถึงมด เนื่องเพราะผูที่เปนโรคนี้จะรูสึกแสบ
คันบริเวณแผลเหมือนกับถูกมดกัดหรือมดมาไตอยู โรคนี้แบงเปนสามระดับ
ทานคอลาลไดรายงานวา ทานหญิงชิฟาอ บินติอับดุลลอฮเปนผูที่รักษาผูปวยดวยโรคแผลอักเสบโดยการเปา
ดุอาอมาตั้งแตสมัยกอนอิสลามแลว และเมื่อทานไดอพยพมายังทานนบี ซล.ที่มะดีนะหหลังจากที่ไดรับอิสลามที่มักกะห
แลว ทานไดกลาววา “โอทานศาสดาของอัลลอฮแทจริงฉันไดทําการรักษาผูปวยเปนแผลดวยการเปาดุอาอตั้งแต
สมัยกอนอิสลามและฉันตองการแสดงใหทานดู” และนางก็กลาววา
ﺱ
ِ ﺎﺏ ﺍﻟﻨ
 ﺭ ﺱ
ِ ﺒ ﹾﺄﻒ ﺍﹾﻟ
ِ ﺸ
ِ  ﺍ ﹾﻛﻬﻢ  ﺍﹶﻟﻠﹼ، ﺪﹰﺍ ﹶﺃﺣﻀﺮ
 ﺗ ﻭ ﹶﻻ ، ﺎﺍ ِﻫﻬﻦ ﹶﺃ ﹾﻓﻮ ﺩ ِﻣ ﻮ ﻌ ﺗ ﻰ ﺘﺣ ﺖ
 ﺿﱠﻠ
 ُ ﺍﹶﷲ
ความวา “ดวยพระนามของอัลลอฮ ขอใหภยันตรายนี้ถูกดูดกลับไปยังที่ๆ มันมาเถิด และขอไมใหมันทํา
อันตรายผูใดอีก โออัลลอฮขอจงปดเปาภยันตรายจากมันดวยเถิด โอพระเจาแหงปวงมนุษย” และนางก็ไดกลาวเชนนั้น
ซ้ํา ไปมาเจ็ดครั้งบนไมหอมและหินที่สะอาด แลวเอาไมหอมนั้นมาฝนกับหินที่สะอาดโดยใสน้ําสมสายชูและทาเขาที่
แผลอักเสบนั้น หะดีษนี้ยังเปนหลักฐานดวยวาการสอนหนังสือใหแกหญิงสาวนั้นเปนสิ่งที่อนุญาตใหกระทําได
แนวทางการรักษางูกัดดวยการปดเปา
ไดกลาวมาแลวในตอนตนถึงคําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “ไมใหทําการปดเปาดุอาอนอกจากโรคตาหรือไข”
ในหะดีษของ “สุนันอิบนิมาญะห” เลาถึงทานหญิงอาอิชะห รด.ไดรายงานวา “ทานนบี ซล.อนุญาตใหใชดุอาอปดเปา
ในกรณีงูกัดและแมลงปองตอยได” (ซอเฮียะหอิบนิมาญะห, 3517)
มีเรื่องเลาจากอิบนิชิฮาบ อัซซุหรียกลาววา “สหายของทานนบี ซล.ทานหนึ่งถูกงูกัด ทานนบี ซล.จึงไดถามวา
“มีใครรูจักการปดเปาบาง” พวกเขาจึงไดตอบวา “โอทานศาสดาของอัลลอฮแทจริงชนเผาหะซัมเคยใชการปดเปาใน
การรักษางูกัดได แตเมื่อทานหามการปดเปาเขาก็ทิ้งมันไป ทานนบี ซล.จึงกลาววา “ทานจงไปตามอะมาเราะห
บินหะซัมมา” พวกเขาก็ไปตามมาตามที่ทานนบี ซล.สั่ง เขาก็ไดแสดงใหทานนบี ซล.เห็นวิธีการปดเปา เมื่อทานได
เห็นแลวจึงกลาววา “ไมนาจะเสียหายอะไร” ทานจึงอนุญาตใหเขาทําการปดเปาเพื่อรักษาผูที่ถูกงูกัดได (ซอเฮียะห
มุสลิม, 63/2199)
แนวทางการรักษาแผลเนาเปอย และบาดแผลฉีกขาดดวยการปดเปา
รายงานในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากทานหญิงอาอิชะหกลาววา “เมื่อมีคนๆ หนึ่งมารองทุกขกับทานนบี ซล.
เกี่ยวกับแผลเนาเปอยหรือบาดแผลจากการบาดเจ็บ ทานนบี ซล.จะเอานิ้วของทานจิ้มลงในดินทรายหลังจากที่เอาไป
จุมในปาก หลังจากนั้นก็ยกขึ้นและกลาววา “ดวยพระนามของอัลลอฮ ซบ.ดินของแผนดินเรากับน้ําลายของพวกเราจะ
ทําใหเขาหายจากโรคที่ปวยดวยอนุมัติของอัลลอฮ ซบ.” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5746)
การรักษาแบบนี้เปนการรักษาแบบงายๆ แตมีประโยชนมากมาย มันเปนการรักษาที่นุมนวลใชสําหรับรักษา
แผลเนาเปอยตางๆ และแผลสดจากการบาดเจ็บโดยเฉพาะอยางยิ่งในที่ๆ ไมมียาใดๆ รักษาได เนื่องจากดินฝุนนั้นมี
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อยูในทุกๆ ที่ในแผนดินและเปนที่รูกันอยูแลววาธรรมชาติของดินที่บริสุทธิ์จะเย็นและแหง จะลดความชื้นแฉะของแผล
ลงไป ความชื้นแฉะของแผลนี้เปนตัวที่ขัดขวางการหายของแผลโดยวิธีธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่รอน
แผลเนาเปอยและแผลสดนั้นมักจะมีไขตามมาดวยเสมอรวมกับความรอนในประเทศนั้นจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอ
แผลมากขึ้น ทําใหเจ็บปวดจากแผลมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่แพตอความรอนอยูแลว เนื่องจากดินทรายที่บริสุทธิ์
จะเย็นและแหง เย็นยิ่งกวายาใดๆ เมื่อความเย็นของดินทรายมาเจอกับความรอนของไขมันจะบรรเทาความรอนนั้นลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อดินทรายนั้นถูกลางใหสะอาดและทําใหแหงแลว นอกจากนี้ดินทรายยังชวยทําใหความเปยกชื้น
ของแผลนั้นแหงลงเนื่องจากมันเปนสารทําแหงที่แรงที่สุดตัวหนึ่ง มันจึงสามารถทําใหความเปยกชื้นของแผลและ
น้ําเหลืองน้ําหนองของมันลดลงไป นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความเย็นในอวัยวะที่รอนอยู สิ่งเหลานี้จะชวยใหภูมิตานทาน
ของรางกายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมาเปนตัวทําใหความเจ็บปวดและโรคนั้นบรรเทาลงไปดวยอนุมัติของอัลลอฮ
ความหมายของหะดีษนี้ ทานนบี ซล.ไดใชนิ้วจุมน้ําลายจากปากของทานแลวเอาไปจุมในดินทราย จะทําให
ดินทรายสวนหนึ่งติดนิ้วมือมาและไดเอาสิ่งที่ติดนิ้วนี้มาทาที่แผล พรอมทั้งกลาวดุอาอปดเปาดังกลาวแลว เนื่องจากใน
ดุอาอนั้นมีความเปนศิริมงคลอยูขางใน ดวยการกลาวพระนามของอัลลอฮ การปลอยทิ้งการงานตางๆ ใหเปนสิทธิของ
พระองค การมอบหมายตอพระองค มันจึงเปนการรักษาโรคเดียวดวยวิธีทั้งสองอยางพรอมๆ กันไป ทั้งสองอยางนี้จะ
เสริมกันทําใหเกิดผลที่ดีมากขึ้นกวาเดิม
คําของทานนบี ซล.ที่วา ดินทรายในแผนดินของเรานั้นหมายถึงดินโดยทั่วไปหรือดินเมืองมะดีนะห เรื่องนี้มี
สองความเห็น ไมตองสงสัยเลยวาในดินบางแหงนั้นมีสิ่งที่เปนแรธาตุพิเศษมากกวาที่อื่นๆ ซึ่งแรธาตุนั้นมีคุณสมบัติ
เปนยารักษาโรคได กาเลนไดกลาววา “ขาพเจาไดเห็นคนในเมืองอเล็กซานเดรียที่เปนโรคทองมานหรือมามโตใชดิน
ทรายของอียิปตมาทาตัว ตามขา ตนขา มือ หลังและซี่โครง และเขาก็มีอาการดีขึ้นอยางเห็นไดชัด” เขายังกลาวอีกวา
“ดวยวิธีเชนนี้เองที่ดินทรายนี้สามารถรักษากอนเนาเปอยและกอนบวมได” และกลาวตอวา “ฉันไดรูจักกับชนเผาหนึ่ง
ที่ทองของเขาโตจากการเสียเลือดมากจากการถาย พวกนี้จะไดรับผลดีจากการใชดินทรายเหลานี้มากอยางเห็นไดชัด
และชนอีกกลุมหนึ่งที่สามารถใชยานี้รักษาโรคปวดเรื้อรังในอวัยวะบางแหงอยางไดผล เขาจะหายจากโรคนั้นและ
กลับมาแข็งแรงไดดังเดิมดวยการใชดินทรายนี้เชนกัน ผูเปนเจาของหนังสือ “อัลมะซีฮีย” กลาววา “ดินทรายที่มาจาก
เมืองกานูส เกาะแหงมาสติก มีพลังชําระลางสูงยิ่ง ทําใหเนื้องอกขึ้นไดในแผลที่เนาเปอย ทําใหแผลตางๆ หายได ถา
หากดินในสถานที่ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้นมีความวิเศษดังกลาว เมื่อนํามาเทียบกับดินในดินแดนแหงศิริมงคลรวมกับ
น้ําลายของทานศาสดา ซล.ผสมกับการปดเปาโดยใชพระนามของอัลลอฮ โดยมอบหมายความสําเร็จตอพระองค ดังที่
ไดกลาวมาแลววาพลังการปดเปาจะไดผลหรือไม จะขึ้นอยูกับผูที่ทําการปดเปานั้นเอง การรักษาแบบนี้ยอมจะให
ประโยชนกวาอยางไมตองสงสัย
แนวทางการรักษาความเจ็บปวดดวยการปดเปา
มีรายงานจาก “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานอุษมาน บินอะบีลอาสเขาไดรองเรียนตอทานนบี ซล.วา รูสึกปวด
เมื่อยตามตัวตั้งแตเริ่มเขาอิสลาม ทานนบี ซล.จึงกลาววา “เอามือของทานวางบนบริเวณที่ปวดและจงกลาววา บิสมิ้ล
ลาฮ สามครั้งและใหกลาววา
“ﺭ ﺎ ِﺫﻭﹸﺃﺣ

ﺎ ﹶﺃ ِﺟﺪﺮ ﻣ ﺷ ﻦ ﺭِﺗ ِﻪ ِﻣ ﺪ ﻭﻗﹸ ﷲ
ِ ﺰ ِﺓ ﺍ ﻮﺫﹸ ِﺑ ِﻌ ”ﹶﺃﻋ

ความวา “ขอปองกันดวยความยิ่งใหญของอัลลอฮและเดชานุภาพของพระองคจากสิ่งชั่วรายที่ขาพเจาไดรับ
และความชั่วรายที่ขาพเจาเฝาระวังอยู” เจ็ดครั้ง (ซอเฮียะหมุสลิม, 67/2202)
การรักษาดวยวิธีนี้มีการกลาวระลึกถึงพระผูเปนเจา การมอบหมายตอพระองค การขอปกปองดวยความ
ยิ่ ง ใหญ แ ละเดชานุ ภ าพของพระองค จ ากสิ่ ง ชั่ ว ร า ยที่ ทํ า ให เ ขาเจ็ บ ปวด มี ก ารกล า วซ้ํ าๆ หลายๆ ครั้ ง เพื่ อ ให เ กิ ด
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ความสําเร็จขึ้นดังหมาย เชนเดียวกับการใหยาซ้ําๆ กันเพื่อขับสารพิษบางอยางออกมาจากรางกายและเลขเจ็ดก็เปน
เลขที่มีความสําคัญพิเศษกวาเลขอื่นๆ ดวย
ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” ทานนบี ซล.เคยไปเยี่ยมคนในครอบครัวของทานและใชมือขวาของทานแตะที่ตัวของ
เขาและกลาววา
، ﻲ ﺎِﻓﺖ ﺍﻟﺸ
 ﻧﻒ ﹶﺃ
ِ ﺷ ﺍ ﻭ، ﺱ
ِ ﺒ ﹾﺎﺐ ﺍﹾﻟ
ِ ﻫ  ِﺇ ﹾﺫ، ﺱ
ِ ﺎﺏ َﺍﻟﻨ
 ﺭ ﻬﻢ ﺍﹶﻟﻠﹼ
ﺳﻘﹶﻤﹰﺎ ﺎ ِﺩﺭﻳﻐ  ِﺷﻔﹶﺎ ٌﺀ ﹶﻻ، ﻙ ﹶﻻ ِﺷﻔﹶﺎ ٌﺀ ِﺇﻻﱠ ِﺷﻔﹶﺎﺅ
ความวา “โออัลลอฮเจาแหงมนุษยชาติ ขอจงขับไลสิ่งไมดีออกไป และขอจงโปรดทําใหหายปวยดวยเถิด ทาน
ผูทรงทําใหหาย ไมมีการหายปวยนอกจากทานเปนผูทําใหหาย ขอใหหายโดยไมมีโรคใดหลงเหลืออยูอีก” (ซอเฮียะห
บุคอรี, 5750) ในรุกยะหอันนี้จะมีการสงมอบไปยังพระผูเปนเจา เนื่องจากความสมบูรณเต็มเปยมในความเปนพระผู
เปนเจาของพระองค ความเมตตาที่เต็มเปยมของพระองค พระองคเปนผูเดียวที่สามารถจะทําใหหายได ไมมีการหาย
ใดๆ นอกจากการหายจากพระองค
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แนวทางการรักษาอาการชอคจากอุบัติภัยและความสูญเสีย
อัลกุรอาน ซูเราะห อัลบะกอเราะห อายะห 155-157 กลาวไววา
ﻦ ﺎِﺑﺮِﻳﺸ ِﺮ ﺍﻟﺼ
 ﺑﻭ
ﺍﺟِﻌﻮ ﹶﻥﻴ ِﻪ ﺭـﺎ ِﺇﹶﻟﻭِﺇﻧ ﺎ ِﻟﹼﻠ ِﻪﺒ ﹲﺔ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﹾﺍ ِﺇﻧﻣﺼِﻴ ﻢﺘﻬﺑﺎﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺻ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
ﻭ ﹶﻥﺘﺪﻬ ﻤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻚ
 ﻭﺃﹸﻭﻟﹶـِﺌ ﻤ ﹲﺔ ﺣ ﺭ ﻭ ﻢ ﺑ ِﻬﺭ ﻦﺕ ﻣ
 ﺍﺻﹶﻠﻮ
 ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻚ
 ﺃﹸﻭﻟﹶـِﺌ
ความวา “บรรดาผูที่อดทนนั้นคือ ผูที่เมื่อเขาประสบกับภัยพิบัติใดๆ เขาก็จะกลาววา แทจริงเรานั้นเปนสิทธิ
ของอัลลอฮและเราจะตองกลับไปหาพระองค พวกเขาเหลานั้นจะไดรับการสรรเสริญจากพระผูเปนเจาและความเมตตา
จากพระองค พวกเขาคือเหลาผูที่ไดรับทางนํา”
และในหนังสือ “มุสนัต” ทานนบี ซล.ไดกลาววา “ผูใดที่เมื่อเขาประสบเภทภัยใดๆ เขาจะกลาววา แทจริงเรา
นั้นเปนสิทธิของอัลลอฮและเราจะตองกลับไปหาพระองค โออัลลอฮขอจงทรงตอบแทนสิ่งที่ดีแกขาพเจาจากภัยพิบัติ
ครั้งนี้และทดแทนมันดวยสิ่งที่ดีกวาเดิม ไมมีผูใดที่ทําเชนนี้ไดนอกจากพระองคอัลลอฮจะทรงตอบแทนสิ่งที่ดีแกเขาตอ
ภัยพิบัติที่เขาไดรับและทดแทนเขาดวยสิ่งที่ดีกวา” (ซอเฮียะหอะหหมัด, 27/4)
คําพูดเหลานี้เปนสิ่งที่มีผลดีอยางยิ่งในเวลาที่ผูหนึ่งประสบเคราะหกรรม มีประโยชนกับตัวเขาเองในการรักษา
ทั้งในขั้นเฉียบพลันและในขั้นภายหลังจากนั้น มันประกอบดวยรากฐานที่ยิ่งใหญสองอยาง ถาหากบาวของพระองคไดรู
ถึงสองสิ่งนี้ เขาก็จะรูสึกผอนคลายขึ้นจากภัยพิบัติที่ประสบกับเขา
อยางแรก ตัวของบาวนั้นและครอบครัวของเขา ทรัพยสมบัติของเขาเปนสิทธิของอัลลอฮโดยทั้งสิ้นอยาง
แทจริง ตัวบาวนั้นจริงๆ แลวไมมีอะไรเลยนอกจากตัวเปลาๆ ดังนั้นเมื่อพระองคเอาสิ่งเหลานั้นคืนจากเขาไป ก็
เหมือนกับผูที่ใหยืมมาเอาสิ่งของๆ เขา ที่เคยยืมไปมาจากผูที่ยืมนั่นเอง ตัวบาวเองนั้นอยูในระหวางความไมมีสองครั้ง
นั่นคือ ไมมีเลยในครั้งแรกและไมมีหลังจากถูกเอาคืนไป เขาไดครอบครองสิทธินั้นเพียงชั่วคราวเสมือนการยืมไปใน
ชวงเวลาสั้นๆ เทานั้นเอง และเขาเองก็ไมใชเจาของอยูแลวในตอนแรกและก็ไมใชผูที่จะครอบครองไดตลอดไปในตอน
หลัง ดังนั้นทรัพยสมบัติอันใดก็ตามยอมไมมีผลตอตัวเขา เนื่องจากเขามิใชผูทรงสิทธิอยางแทจริงเลย การที่เขาใชจาย
ทรัพยสินเหลานั้นก็เปนเพียงการใชจายตามคําสั่งของผูเปนเจาของที่แทจริงเทานั้นเอง ไมใชใชจายในลักษณะของ
เจาของทรัพยตัวจริง ดวยเหตุนี้ จึงไมเปนที่อนุญาตที่จะใชจายสิ่งเหลานั้น นอกจากจะตองใชจายตามความประสงค
ของผูที่เปนเจาของแทจริงเปนหลัก
ขอสอง เสนทางเดินชีวิตของบาวและทางกลับของเขาก็คือ การกลับไปหาอัลลอฮ ซบ.พระผูเปนเจาที่แทจริง
ของเขานั่นเอง เขาจะตองอําลาโลกนี้ไปและกลับไปหาพระผูเปนเจาของเขาในสภาพดั้งเดิมที่เขาไดถูกสรางมาครั้งแรก
ไมมีครอบครัว ไมมีทรัพยสิน ไมมีพวกพองใดๆ มีแตความดีและความชั่วที่เขาไดสรางสมไวเพียงเทานั้น ดังนั้นเมื่อการ
เริ่มตนของบาวและการสิ้นสุดของเขาเปนสิ่งวางเปลาเพียงเทานี้ เหตุใดเขาจึงจะตองดีใจในการมีของทรัพยสมบัติตางๆ
และเหตุใดเขาจึงจะตองเสียใจเมื่อขาดมันไป ความคิดของเขาเกี่ยวกับสภาวะเริ่มตนของเขาและการสิ้นสุดของเขา จึง
เปนยารักษาที่ดีที่สุดสําหรับโรคนี้ การรักษาดวยวิธีนี้ยังเพิ่มความยึดมั่นมากขึ้นวา สิ่งที่ประสบกับเขานั้นไมใชเพราะ
ความผิดของเขาแตเปนเพราะลิขิต ไดถูกกําหนดไวแลว ดังคํากลาวของอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﲑ ﺴ
ِ ﻳ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻚ
 ﺎ ِﺇﻥﱠ ﹶﺫِﻟﺮﹶﺃﻫ ﺒﻧ ﺒ ِﻞ ﺃﹶﻥﻦ ﹶﻗﺏ ﻣ
ٍ ﺎﻢ ِﺇﻻﱠ ﻓِﻲ ِﻛﺘ ﺴﻜﹸ
ِ ﻭ ﹶﻻ ﻓِﻲ ﺃﹶﻧﻔﹸ ﺽ
ِ ﺭ ﺒ ٍﺔ ﻓِﻲ ﺍ َﻷﻣﺼِﻴ ﺏ ﻣِﻦ
 ﺎﺎ ﹶﺃﺻﻣ
ﻮ ٍﺭﺎ ٍﻝ ﹶﻓﺨﺨﺘ
 ﻣ  ﹸﻛ ﱠﻞﺤﺐ
ِ ﻳ ﻪ ﹶﻻ ﺍﻟﱠﻠﻢ ﻭ ﺎ ﹸﻛﺎ ﺁﺗﻮﺍ ِﺑﻤﺮﺣ ﺗ ﹾﻔ ﻭ ﹶﻻ ﻢ ﺗ ﹸﻜﺎ ﻓﹶﺎﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﺍﺳﻮ ﺗ ﹾﺄ ﻼ
ﻴ ﹶِﻟ ﹶﻜ
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ความวา “ไมมีภัยพิบัติใดๆ ที่ประสบกับพวกเจาในโลกนี้หรือในรางกายของเจาเอง นอกจากมันเปนสิ่งที่ได
ถูกบันทึกไวแลวกอนหนานี้ กอนที่มันจะเกิดขึ้นจริง สิ่งเหลานี้สําหรับอัลลอฮแลวมันเปนสิ่งที่งายดายยิ่ง เพื่อที่พวกเจา
จะไดไมหมดหวังในสิ่งที่พวกเจาสูญเสียไป และไมยินดีจนเกินเลยในสิ่งที่พวกเจาไดรับ และพระผูเปนเจานั้นไมทรงรัก
ผูที่เยอหยิ่งทะนงตน และผูที่โออวด” (ซูเราะหอัลหะดีด อายะห, 22-23)
สิ่งที่ชวยในการรักษาอีกอยางหนึ่งก็คือ การพิจารณาสิ่งที่ประสบกับเขา เขาก็จะพบวาพระเจาของเขาเหลือสิ่ง
ดีๆ ไวใหกับเขามากมายกวาภัยพิบัตินั้นๆ เสมอหรือมากกวาดวยซ้ําไป และสามารถใหทดแทนไดมากมายกวาสิ่งที่
เขาเสียไปถาหากพระองคทรงประสงค สิ่งอื่นที่ชวยรักษาอีกคือ การดับความเจ็บปวดที่เกิดจากภัยพิบัติดวยการมอง
ผูอื่นที่ประสบภัยพิบัติเชนกัน และใหเขาไดตระหนักวาเมื่อเขามองไปทางขวาหรือทางซายเขาก็จะพบผูประสบภัยพิบัติ
อยูทั่วๆ ไป รอบตัวเขา ถาเขามองโลกทั้งโลกเขาก็จะพบวามนุษยชาติทั้งมวลลวนประสบเคราะหกรรมตางๆ กันไป
ความสนุกในโลกนี้เปนเพียงความฝนหรือเงาที่มีแตจะผานไป มีหัวเราะหนึ่งครั้งมีรองไหหลายครั้ง ไมมีที่ใดที่มีแต
ความสุขแตจะตองมีทั้งสุขและทุกขปะปนกันไป อิบนิมัสอูดกลาววา “ทุกๆ ความสุขจะตองตามมาดวยความทุกข ไมมี
บานใดจะเต็มไปดวยความหรรษานอกจากจะตามมาดวยความเสียใจภายหลัง” อิบนิซะรีเรนกลาววา “ไมมีเสียง
หัวเราะใดนอกจากจะตามมาดวยเสียงรองไห”ฮินดน บินตินัวอมานกลาววา “ครั้งหนึ่งพวกเราเคยเปนพวกที่ยิ่งใหญ
มากที่สุดในบรรดาคนทั้งหลาย มีทรัพยสมบัติมากมาย แตเมื่อเวลาผานไปพระอาทิตยเริ่มตกลงเรากลับกลายเปนผูที่
ยากจนที่ สุด ในบรรดามนุ ษ ย เป น สิ่ ง ที่ อั ลลอฮ ไ ด สั ญ ญาเอาไวแ ล ว ที่ จ ะไม มี บ า นใดจะเต็ มไปด ว ยความดี ค วามสุ ข
นอกจากจะตองไดรับบทเรียนหรือความทุกขดวยเชนกัน ไดมีชายคนหนึ่งถามนางเกี่ยวกับเรื่องที่ผานมา นางกลาววา
เราตื่นมาในตอนเชาและไมมีคนอาหรับคนใดจะไมตองการขอสิ่งของตางๆ จากเรา แตครั้นถึงเวลาเย็นไมมีอาหรับคน
ใดจะไมสงสารและเวทนาเรา วันหนึ่งนองของนางคือฮุรเกาะหรองไหในชวงที่นางยังเปนผูยิ่งใหญอยู ก็มีคนปลอบวา
เธอรองไหทําไม มีใครทําอะไรเธอหรือ นองสาวนางตอบวา เปลาหรอก แตฉันเห็นวาครอบครัวของฉันนั้นมีความสุข
สบายมากและฉันก็นึกไดวา ไมมีครอบครัวใดจะเต็มไปดวยความสุขนอกจากจะตองมีความทุกขตามมา อิสหาก อิบนิ
ตอลฮะหกลาววา ฉันไดเขาไปหานางในวันหนึ่งและกลาวกับนางวา ทานไดรับบทเรียนอะไรบางจากเรื่องราวของ
กษัตริยทั้งหลาย นางตอบวา สิ่งที่เราไดรับในวันนี้ดีกวาสิ่งที่เราไดรับเมื่อวานนี้ ฉันไดพบในหนังสือวา ไมมีครอบครัว
ใดที่มีชีวิตอยูอยางมีความสุขนอกจากเขาจะตองไดรับบทเรียนหลังจากนั้น ไมมีวันเวลาใดที่ผานพนไปแลวแสดงใหเรา
เห็นถึงแตสิ่งที่ชอบ นอกจากมันจะซอนสิ่งที่ไมชอบไวในภายหลัง
สิ่งชวยรักษาอีกอยางหนึ่งคือ ความรูสึกที่วา ความโศกเศราใดๆ ไมทําใหภัยพิบัตินั้นหายไป มีแตจะทําให
เรื่องเลวรายลงกวาเดิม และทําใหความเจ็บปวยเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ชวยรักษาอีกอยางหนึ่งคือ ความรูวา การไมไดรับ
ผลตอบแทนของความอดทนและยอมรับชตากรรม อันไดแก ความเมตตาและทางนําที่ถูกตองจากพระองคอัลลอฮ ซบ.
นั้นเปนสิ่งสูญเสียที่ยิ่งใหญกวาภัยพิบัติที่เขาไดรับ และรางวัลที่เขาไดรับจะยิ่งใหญกวาภัยพิบัติของเขาเสมอ
สิ่งชวยรักษาอีกอยางหนึ่งคือ ความรูสึกที่วา ความโศกเศราที่เขามีจะทําใหศัตรูดีใจ ทําใหเพื่อนๆ พลอยเสียใจ
ไปดวย ทําใหพระเจาพิโรธ ทําใหมารรายมีความสุข จะทําลายรางวัลของเขาที่ควรไดรับและทําใหจิตใจออนแอลง แต
ถาเขาอดทนเขมแข็งจะทําใหมารรายตองหนีหาย ทําลายแผนการรายของมันได ทําใหพระเจาพอใจ ทําใหเพื่อนๆ ดีใจ
ทําใหศัตรูเสียใจ กลายเปนผูที่ปลอบโยนคนอื่นกอนที่คนอื่นๆ จะมาปลอบโยนเขา และนี่คือความมั่นคง ความสมบูรณ
พรอมของสภาพจิตใจที่ดี ไมใชการหนาบึ้ง กลาวคําหยาบคาย คําดาตางๆ หรือแสดงความไมพอใจตอสิ่งที่อัลลอฮ ซบ.
ไดลิขิตให
สิ่งชวยรักษาอีกอยางหนึ่งคือ การไดรูวา เขาจะไดรับผลดีตอบแทน จากการอดทนและพอใจและนั่นก็คือ
ความสุข ความสงบที่มากมายกวา สิ่งที่ไดสูญเสียไป เขาจะรูสึกพอเพียงเมื่อไดนึกถึงที่พํานักในสรวงสวรรคที่เปน
ผลตอบแทนกับผูที่กลาวสรรเสริญพระผูเปนเจาและขอพึ่งพิงพระองค ดังนั้นเมื่อเขาไดพิจารณาดูวา อะไรจะยิ่งใหญ
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กวากันระหวางภัยพิบัติที่เกิดกับเขาเวลานี้และภัยพิบัติที่จะเกิด หากเขาพลาดไมไดรับบานแหงการสรรเสริญในสรวง
สวรรคอันสถาพรในหะดีษมัรฟวอของทานอิหมามติรมิซียกลาววา “ในวันกิยามะหนั้น คนบางคนจะอยากใหเขาถูกกรีด
ผิวหนังดวยมีดในโลกนี้ เมื่อเขาไดเห็นผลตอบแทนที่พระผูเปนเจาไดมอบใหแกคนที่ถูกภัยพิบัติ” (ระดับออน ติรมิซีย,
2402) ชาวสะลั ฟบางทา นไดก ลาวว า “ถ าไมมี การประสบภัย พิบั ติใ นโลกนี้ แล วเราก็จ ะไปสู วัน กิย ามะห ในสภาพ
ลมละลาย”
สิ่งที่ชวยในการรักษาอีกอยางหนึ่งคือ การทําใหจิตใจของเขาใหสงบสบายดวยความหวังสิ่งตอบแทนจากพระ
เจา ซึ่งไมมีสิ่งใดจะเสมอเหมือนได
สิ่งที่ชวยรักษาอีกอยางหนึ่งคือ การไดรูวา สิ่งที่เขาจะไดรับจากภัยพิบัติครั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวเขาเอง ถาเขาพอใจ
ยอมรับ จิตใจของเขาก็จะไดรับความพอใจและสงบ ถาเขาไมพอใจหรือโกรธภัยพิบัตินั้น เขาก็จะไดรับความโกรธและ
ไมพอใจนั้นไปเอง ดังนั้นจึงควรเลือกในสิ่งที่ดีกวา ถาเขาเกิดความโกรธและปฏิเสธแลว เขาก็จะไดรับการบันทึกวาเปน
ผูที่เสียหาย แตถาเขาเสียใจมากตอภัยพิบัติจนทําใหไมยอมทําในสิ่งที่พระเจาสั่งใชเขา กลับไปทําในสิ่งที่อัลลอฮ ซบ.
ทรงหาม เขาก็จะถูกบันทึกไววาเปนผูที่ละทิ้งหนาที่ ถาหากเขาคร่ําครวญบนวาไมยอมอดทน เขาก็จะถูกบันทึกไววา
เปนผูที่กระทําทุจริตตอตัวเอง ถาหากเขาตอตานลิขิตของอัลลอฮ ซบ.และตั้งคําถามหรือมีความสงสัยเกี่ยวกับความ
ปรีชาของพระองค เขาก็กําลังเขาไปในประตูแหงความจอมปลอมและหลอกลวง ถาเขาพอใจ เขาก็จะไดรับการบันทึก
ไวในหมูบาวที่รูจักพอ ถาหากเขาขอบคุณและสรรเสริญตอพระองค เขาก็จะไดรับการบันทึกใหเปนบาวในกลุมผูที่
ขอบคุณ ถาภัยพิบัติทําใหเขา อยากจะเจอพระผูเปนเจาของเขา เขาก็จะถูกบันทึกใหเปนบาวผูจริงใจและรักในอัลลอฮ
ซบ.
ทานติรมิซียและทานอะหหมัดไดเลาวา ทานนบี ซล.ไดทรงกลาววา “ถาพระองคอัลลอฮทรงรักประชาชาติใด
พระองคก็จะใหเกิดมีภัยพิบัติขึ้นกับพวกเขา และผูใดในหมูพวกเขานั้นพอใจและยอมรับ เขาก็จะไดรับความพอใจนั้น
จากอัลลอฮ และผูใดโกรธไมพอใจ เขาก็จะไดรับความโกรธและไมพอใจจากอัลลอฮเชนกัน” ในรายงานของทาน
อะหหมัดนั้นเพิ่มวา “ผูใดเศราเสียใจ เขาก็จะไดรับความเศราเสียใจเชนกัน” (ซอเฮียะห อะหหมัด, 427/5)
สิ่งชวยรักษาอีกอยางหนึ่งคือ การที่ไดรับรูวา แมเขาจะเศราเสียใจเพียงไร แตสิ่งสุดทายที่เขาจะตองทําก็คือ
การอดทนอยางหลีกเลี่ยงไมได และเมื่อนั้นเขาก็จะตองอดทนโดยไมไดรับความดีตอบแทน มีนักปราชญบางทานกลาว
วา “ผูที่ฉลาดนั้น ในวันแรกที่เกิดภัยพิบัติ เขาจะทําในสิ่งที่ผูโงเขลาจะตองทํา ในวันหลังจากนั้น และผูใดที่ไมอดทน
อยางดียิ่งในตอนแรก เขาจะตองถูกบังคับใหลืมเหตุการณนั้น ดังเชนที่สัตวเดียรฉานลืม” และในหะดีษซอเฮียะหเปน
หะดีษมัรฟวอ กลาววา “การอดทนในตอนแรกที่โดนสิ่งไมดีนั้น เปนการอดทนที่ดีที่สุด” (ซอเฮียะหบุคอรี, 1302)
ทานอัชอะห บินกอยซไดกลาววา “ทานจงอดทนดวยความศรัทธาและหวังในความดีเถิด มิฉะนั้นทานก็จะตองถูก
บังคับใหลืมเหมือนกับสัตวที่ลืม”
และสวนหนึ่งที่ชวยในการรักษาคือ การรูวายาที่มีประโยชนที่สุดสําหรับเขาก็คือการเห็นดวยกับพระเจาของ
เขาวาสิ่งที่พระองคใหเกิดกับเขานั้นเปนดวยความรักและความพอใจในตัวเขานั่นเอง และสิ่งสําคัญหรือเคล็ดลับสําหรับ
ความรักก็คือ การเห็นดวยกับผูที่เขารักและรักเขา ผูใดอางวาตนเองรักคนๆ หนึ่งแตกลับโกรธในสิ่งที่คนรักของเขาได
กระทําไปหรือสิ่งที่คนรักของเขาชอบเทากับเขานั้นเปนผูที่โกหกไมไดมีความรักจริง ทานอบูดัรดาอไดกลาววา “แทจริง
อัลลอฮนั้น เมื่อพระองคไดลิขิตแลว ทุกอยางก็จะเปนไปตามนั้น และพระองคตองการใหยอมรับและพอใจกับลิขิตนั้น”
เหลานี้คือ ยาและการรักษาที่จะไมไดผล ถาทั้งสองฝายไมไดรักกัน และฝายใดฝายหนึ่งผูเดียวจะรักษาใหหายไมได
และสวนที่ชวยรักษาอีกอยางหนึ่งคือ การชั่งน้ําหนักระหวางสองสิ่งที่ใหความสุขแกเขาและอันไหนที่จะยั่งยืน
กวากัน สองสิ่งนั้นไดแก รสชาติของความสุขจากสิ่งที่เขาไดรับและรสชาติของความสุขจากภาคผลที่อัลลอฮ ซบ.จะ
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ใหแกเขา ถาหากชั่งน้ําหนักแลว เห็นจริงวาสิ่งที่มีน้ําหนักมากกวาคืออะไร เขาก็จะมีความรูสึกโนมเอียงไปทางนั้น เขา
ก็จะสรรเสริญพระองคและเห็นดวยกับพระองค แตถาหากเขาชอบอันที่ไดรับความสุขนอยกวา เขาก็จะตองรูวาภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นแกเขานั้นเกิดที่หัวใจของเขา ศาสนาของเขาและมันยิ่งใหญกวาภัยพิบัติที่กําลังเกิดกับเขาอยูในโลกดุนยา
ปจจุบัน
สวนหนึ่งที่ชวยรักษาก็คือ การรับรูวาผูที่ทําใหเกิดภัยพิบัติใดๆ ขึ้นนั้น คือเจาแหงการปกครองของผูปกครอง
ทั้งมวล และเปนผูเมตตาสูงสุดในบรรดาผูเมตตาทั้งมวล และพระองคคือพระผูเปนเจา ซึ่งจะไมสงอะไรมาเพื่อทําลาย
ตัวเขาหรือเพื่อลงโทษเขา แตพระองคตองการใหเขาแสดงความอดทน ความพอใจและความศรัทธาของเขาออกมา
และเพื่อพระองคจะไดฟงการขอความชวยเหลือจากเขาและการขอรองการรองเรียนจากเขา ทานเช็คอับดุลกอเดรกลาว
วา “โอลูกของฉัน แทจริงภัยพิบัติตางๆ มิไดมาเพื่อทําลายเจา แตมันมาเพื่อทดสอบความอดทนของเจาและศรัทธา
ของเจา โอลูกเอย ลิขิตนั้นเหมือนสิงโตและสิงโตนั้นจะไมกินสัตวที่ตายแลว” จุดมุงหมายคือ “ภัยพิบัติตางๆ นั้น
เหมือนกับเครื่องสูบลมของชางทองที่จะขจัดความไมบริสุทธิ์ของทองออกไปใหหมด หลังจากนั้นสิ่งที่เหลืออยูอาจจะ
เปนทองแทหรืออาจจะเปนเพียงเศษขยะทั้งหมดก็ได ถาไมมีทองที่บริสุทธิ์อยูเลย” ถาหากเครื่องสูบลมนี้ไมมีประโยชน
ในโลกดุนยานี้แลว เขาก็จะตองเผชิญเครื่องสูบลมอันใหมที่ยิ่งใหญกวาในวันอาคิเราะห ดังนั้นถาหากบาวของพระองครู
วาสิ่งที่เขาเผชิญอยูคือเครื่องสูบลมของดุนยา เพื่อทําใหเขาบริสุทธิ์ซึ่งเปนสิ่งที่ดีสําหรับเขา และไมวาอยางไรก็ตามเขา
ก็จะตองเผชิญกับเครื่องสูบลมเครื่องใดเครื่องหนึ่งอยูดี เขาก็จะรูวาลิขิตนั้นเปนความเมตตาจากอัลลอฮ ซบ.เพื่อใหโดน
เครื่องสูบลมนั้นแตเนิ่นๆ
และสิ่งที่ชวยรักษาอีกสิ่งหนึ่งคือ ความรูวา ถาหากไมมีการทดสอบและไมมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้แลว
บาวของอัลลอฮ ซบ.ก็จะตองประสบกับโรคที่รายแรงกวานั้น นั่นคือโรคของความโออวดตัวเอง ความหยิ่งผยอง ความ
มีจิตใจแข็งกระดาง ซึ่งโรคทั้งหมดนี้ คือสาเหตุใหญที่จะทําลายตัวเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา ดังนั้นจึงถือไดวา เปน
เมตตาของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่จะใหเขา ไดรับความขาดแคลนชั่วขณะหนึ่งโดยการใหมีภัยพิบัติที่เปนเสมือนยา
รักษาโรคมาประสบกับเขา ยาเหลานี้จะเปนเกราะปองกันจากโรคที่ไดกลาวมาแลว เปนการระวังรักษาสุขภาพทางจิต
ของผูเปนบาวของพระองค เปนการขจัดของเสียซึ่งจะทําอันตรายแกผูปวยออกจากรางกายเขา ดังนั้นการใหเกิดภัย
พิบัติแกบาวจึงถือเปนความกรุณาของพระองค ถาหากพระองคไมรักษาอาการปวยไขของบาวดวยการทดสอบและให
เกิดภัยพิบัติแลว เขาก็จะกลายเปนผูยะโส ผูกดขี่ จองหองทะนงตน และอัลลอฮ ซบ.นั้นเมื่อพระองคทรงประสงคจะให
สิ่งที่ดีแกบาวของพระองค พระองคก็จะประทานยาแกเขา นั่นคือการทดสอบและภัยพิบัติตางๆ ตามสภาพของเขา เพื่อ
เปนการขจัดสิ่งไมดีตางๆ ที่จะทําลายตัวเขาออกไปจนกวารางกายของเขาจะบริสุทธิ์สะอาดปราศจากของเสียใดๆ อีก
และทําใหเขาไดมีตําแหนงที่ดีในโลกนี้ นั่นคือบาวที่แทจริงของอัลลอฮ ซบ.และจะเพิ่มพูนผลบุญในโลกหนาแกเขา
สวนหนึ่งที่ชวยรักษาคือ การที่ไดรูวา ความขมขื่นในโลกดุนยานี้คือของหวานหอมในวันอาคิเราะห พระองค
อัลลอฮ ซบ.จะเปลี่ยนแปลงใหเปนเชนนั้น และความหอมหวานของโลกนี้ก็คือความขมในโลกหนาเชนกัน และแนนอน
การเปลี่ยนแปลงจากความขมเพียงชั่วขณะไปเปนความหวานอันสถาพรในโลกหนายอมเปนสิ่งที่ดีกวา หวานชั่วขณะ
แตขมตลอดกาล ถายังไมเชื่อในจุดนี้ก็คงตองหันไปพิจารณาดูคําพูดแหงความจริงที่วา “สวรรคนั้นจะหอมลอมไปดวย
สิ่งที่ไมนาพอใจ และนรกนั้นจะหอมลอมไปดวยสิ่งยั่วยวนอารมณ” เมื่อผูมีสติปญญาพิจารณาคําพูดนี้จะเห็นไดชัดเจน
ถึงความจริง โดยเฉพาะพวกผูชายที่มักจะชอบความหอมหวานเพียงชั่วคราวมากกวาความหวานอันสถาพรที่ไมมีวัน
เหือดหาย และมักจะไมสามารถทนทานความขมขื่นเพียงชั่วโมงหนึ่งไดเพื่อแลกกับความสุขชั่วนิรันดร ไมสามารถทน
ตอการทดสอบไดแมเพียงหนึ่งชั่วโมงเพื่อแลกกับการอภัยตลอดไป ปจจุบันนั้นเปนสิ่งที่เขาไดเห็น สวนอนาคตเปนสิ่งที่
มองไมเห็น ศรัทธาที่ออนแอทําใหใชอารมณความใครเปนตัวตัดสินสิ่งเหลานี้รวมกัน ทําใหเกิดการเลือกเอาของที่ไดมา
อยางรวดเร็วและปฏิเสธวันแหงการตัดสิน สภาพนี้คือความจริงที่เห็นกันโดยทั่วไปทั้งคนชั้นสูงและคนชั้นต่ํา
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ดังนั้นจงผลักดันจิตใจของทานใหเขาไปหาสิ่งที่อัลลอฮ ซบ.ไดทรงสัญญาแกบรรดาผูแทนของพระองค และผูที่
เชื่อฟงพระองควาจะไดความเมตตาอันยืนนานตลอดไป ความสุขชั่วนิรันดร ชัยชนะที่ยิ่งใหญ และไดทรงสัญญาแกผูที่
ทําชั่วและหลงผิดวา พวกเขาจะไดรับการลงโทษตลอดชั่วกาลนาน ดังนั้นก็จงเลือกเอา จะระหวางสองทางนี้ อันไหน
เหมาะสมกั บ ท า นและมนุ ษ ย ทุ ก ๆ คน ก็ จ ะทํ า ตามสภาพจิ ต ใจของเขา ทุ ก ๆ คนจะทํ า สิ่ ง ที่ เ หมาะสมกั บ ตั ว เขา
และอัลลอฮ ซบ.นั้นคือ ผูที่ประทานความสําเร็จทั้งมวล
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แนวทางการรักษาโรคซึมเศรา วิตกกังวล ความสูญเสีย
รายงานจาก “ซอฮีเฮน” จากทานอิบนิอับบาสวา แทจริงทานรอซูลุลลอฮ ซล.เมื่อทานประสบความสูญเสีย
ทานจะกลาววา
، ﻴ ِﻢﻌ ِﻈ ﺵ ﺍﹾﻟ
ِ ﺮ ﻌ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ُ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﺍﷲ  ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ، ﻢ ﻴﳊِﹶﻠ
 ﺍ ﹾﻴﻢﻌ ِﻈ ﷲ ﺍﹾﻟ
ُ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﺍ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ
ﻳ ِﻢﺵ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺮ
ِ ﺮ ﻌ ﺏ ﺍﹾﻟ
 ﺭ ﺽ
ِ ﺭ ﺏ ﺍ َﻷ
 ﺭ ﻭ ، ﺒ ِﻊﺴ
 ﺕ ﺍﻟ
ِ ﺍﻤﺎﻭ ﺴ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﺭ ُ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﺍﷲ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ
ความวา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ ซบ.ผูยิ่งใหญ ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ ซบ.พระผูเปน
เจาแหงบัลลังกอันยิ่งใหญ ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ พระผูเปนเจาแหงฟากฟาทั้งเจ็ดและผืนดิน พระเจาแหง
บัลลังกที่เมตตา” (ซอเฮียะหบุคอรี, 6346)
ในหนังสือ “ญามิอติรมิซีย” จากทานอนัสรายงานวา ทานนบี ซล.นั้น เมื่อทานรูสึกเศราใจทานจะกลาววา
ﻴﺚﹸﺘ ِﻐﺳ ﻚ ﹶﺃ
 ﻤِﺘ ﺣ ﺮ ﻡ ِﺑ ﻮ ﺎ ﹶﻗﻴﻲ ﻳ ﺣ ﺎﻳ
ความวา “โอผูทรงเปน ผูทรงดํารงอยูตลอดไปดวยเมตตาของทาน โปรดชวยเหลือขาพเจาดวยเถิด” (ระดับ
ออน ติรมิซีย, 3524)
จากอบีหุรอยเราะห รด.รายงานวา ทานนบี ซล.นั้นเมื่อมีสิ่งใดมาทําใหทานวิตกกังวล พระองคจะยกมือขึ้นสู
ฟากฟาและกลาววา
ﻢﻌ ِﻈﻴ ﺎ ﹶﻥ ﺍﷲ ُﺍﹾﻟﺒﺤﺳ
ความวา “มหาบริสุทธิ์คืออัลลอฮผูยิ่งใหญ” และเมื่อทานไดขอดุอาอไปมากแลวทานก็จะกลาววา
ﻡﻴﻮﺎ ﹶﻗﻲ ﻳ ﺣ ﺎﻳ
ความวา “โอผูทรงเปน ผูทรงดํารงอยู”
ในหนังสือ “สุนันอบีดาวูด” จากทานอบีบักร รด.เลาวา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดกลาววา “ดุอาอสําหรับผูที่
ซึมเศรา” คือ
، ﻴ ٍﻦﻋ ﺮﹶﻓ ﹶﺔ ﻲ ﹶﻃ ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻲ ِﺇﻟﹶﻰ ﺗ ِﻜ ﹾﻠِﻨ ﻼ
 ﹶﻓ ﹶ، ﻮ ﺟ ﺭ ﻚ ﹶﺃ
 ﺘﻤ ﺣ ﺭ ﻢ ﻬ ﺍﹶﻟﱠﻠ
ﺖ
 ﻧﻪ ِﺇﻻﱠ ﹶﺃ  ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ، ﻪ ﻲ ﹸﻛﱠﻠ ﺷ ﹾﺄِﻧ ﻲ ﺢ ِﻟ ﺻِﻠ
 ﻭﹶﺃ
ความวา “โออัลลอฮ โปรดประทานความเมตตาแกขาพระองคดวยเถิด โปรดอยาใหขาพระองคตองพึ่งพิง
เพีย งตัวเองตามลําพั งเลย ขอจงแก ไขการงานของขาพระองคใหสํ าเร็ จลุลวงไปด วยดี ทุกๆ สิ่งไม มีพระเจา อื่น ใด
นอกจากทานเทานั้น”
ในหนังสือสุนันเชนกันจากทานอัสมาอ บินติอุมีสกลาววา ทานนบี ซล.ไดกลาวกับฉันวา “ฉันยังไมไดบอกทาน
หรือถึงดุอาอที่พวกทานควรกลาวเวลาสูญเสีย” ที่วา
ﻴﹰﺌﹰﺎ ِﺑ ِﻪ َﺷﺷ ِﺮﻙ ﻰ ﹶﻻ ﺃﹸ ﺑﺭ ُ ﺍﷲ
ความวา “โออัลลอฮ พระเจาของฉัน ฉันจะไมตั้งภาคีตอพระองคแมแตอยางเดียว” ในบางรายงานบอกให
กลาวเจ็ดครั้ง
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ในมุสนัดของอิหมามอะหหมัด จากทานอิบนิมัสอูด จากทานนบี ซล.กลาววา “เมื่อเกิดความกังวล ความเศรา
โศกเสียใจกับบาวของอัลลอฮ ซบ.” และเขาไดกลาววา
،ﻚ
  ﹾﻜﻤﻲ ﺣ ﺽ ِﻓ
ٍ ﺎ ﻣ، ﻙ ﻴ ِﺪﻲ ِﺑ ﻴِﺘﺻ
ِ ﻚ ﻧﹶﺎ
 ﻣِﺘ  ﺃﹸﺑﻦ ِﺍ، ﻙ ﺒ ِﺪﻋ ﺑﻦ ِﺍ، ﻙ ﺒﺪﻋ ﻲ ﻧ ِﺇﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
،ﻚ
 ﺎِﺑﻲ ِﻛﺘ  ِﻓﺘﻪﺰﹾﻟ ﻧﻭ ﹶﺃ  ﹶﺃ، ﻚ
 ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ ﺖ ِﺑ ِﻪ
 ﻴﻤ ﺳ ﻚ
 ﻮ ﹶﻟ ﺳ ٍﻢ ﻫ ﻚ ِﺑ ﹸﻜﻞﱢ ِﺍ
 ﺳﹶﺄﻟﹸ  ﹶﺃ، ﻙ ﺎﺅﻲ ﹶﻗﻀ ﺪ ٍﻝ ِﻓ ﻋ
ﻙ ﺪ ﻨﺐ ِﻋ
ِ ﻴﻐ ﻲ ِﻋ ﹾﻠ ِﻢ ﺍﹾﻟ ﺕ ِﺑ ِﻪ ِﻓ
 ﺮ ﺘ ﹾﺄﹶﺛﺳ ﻭ ِﺍ  ﹶﺃ، ﻚ
 ﺧ ﹾﻠ ِﻘ ﻦ ﺪﹰﺍ ِﻣ ﹶﺃﺣﺘﻪﻤ ﻋﻠﱠ ﻭ ﹶﺃ
ﻲ ﻤ ﻫ ﺏ
 ﺎﻭ ﹶﺫﻫ ، ﻲ ﺰِﻧ ﺣ ﻼ َﺀ
ﻭ ِﺟ ﹶ ﻱ
 ﺪ ِﺭ ﺻ
 ﺭ ﻮ ﻭﻧ ، ﻲ ﻊ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ ﻴﺭِﺑ ﻢ ﻴﻌ ِﻈ ﺁ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻌ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﺠ
 ﺗ ﹶﺃ ﹾﻥ
ความวา “โออัลลอฮ ซบ.แทจริงขาพระองคเปนบาวของทาน เปนบุตรของบาวชายของทาน เปนบุตรของบาว
หญิงของทาน โชคชะตาของขาพระองคอยูในมือของทาน สิ่งที่ทานตัดสินเกี่ยวกับขาพระองคจะตองเกิดขึ้นอยาง
แนนอน คําพิพากษาของทานตอขาพระองคนั้นเปนสิ่งที่เที่ยงธรรมแลว ขาพระองคขอวิงวอนตอทานดวยทุกๆ พระ
นามของทานและทุกพระนามที่ทานไดเรียกตัวทาน หรือที่ไดมีเขียนไวในคัมภีรของทาน หรือที่ทานไดสอนเหลาผูถูก
สรางใหรู หรือที่ทานเก็บไวไมใหใครรู ขอจงโปรดใหอัลกุรอานเปนสิ่งที่ทําใหหัวใจของขาพระองคชุมชื่นสวางไสว ขจัด
ความเศราหมองภายในใจของขาพระองคขับไลความวิตกกังวลของขาพระองคไป” ไมมีผูใดที่เมื่อเขากลาวเชนนี้แลว
นอกเสียจากพระองคจะใหความกังวลและความเสียใจทั้งหมดนั้นหลุดพนไปจากเขา และแทนที่ดวยความสุขความ
สบายใจ (ซอเฮียะหอะหหมัด, 394/1)
ในหนังสือของติรมิซีย จากทานซะอด บินวะกอซไดกลาววา ทานนบี ซล.ไดทรงกลาววา “คํารองขอของพวก
นูน (นบียูนุส) ที่ไดกลาวขอจากพระเจาของเขาเมื่อเขาอยูในทองปลาวาฬวา
ﻦ ﻴﻦ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ ﺖ ِﻣ
 ﻨﻲ ﹸﻛ ﻧﻚ ِﺇ
 ﻧﺎﺒﺤﺳ ﺖ
 ﻧﻪ ِﺇﻻﱠ ﹶﺃ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ
ความวา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากทาน พระผูมหาบริสุทธิ์ แทจริงฉันนั้นเคยเปนหนึ่งในผูที่ผิดพลั้งไป” ไมมี
มุสลิมคนใดที่เมื่อไดรองขอเชนนี้แลวนอกจากพระองคจะตอบรับการรองขอของเขา” (ซอเฮียะหติรมิซีย, 3505) และใน
รายงานหนึ่งกลาววา “ฉันรูจักคําๆ หนึ่งที่ไมมีผูที่สูญเสียคนใดไดกลาวนอกจากอัลลอฮจะใหความสุขแกเขา คํากลาว
นั้นคือคํากลาวของพี่นองของฉัน นบียูนุส”
ในหนังสือสุนันอบีดาวูด จากอบีสอี๊ด อัลคุดรียไดกลาววา “วันหนึ่งทานนบี ซล.ไดเขาไปในมัสยิดและไดพบ
กับชายคนหนึ่งจากชาวอันศอร ชื่ออบูอุมามะหทานจึงไดกลาวขึ้นวา “โออบูอุมามะห เหตุใดฉันจึงไดพบทานในมัสยิดนี้
ทั้งๆ ที่ไมใชเวลาละหมาด” ทานอบูอุมามะหไดกลาวตอบวา “ความโศกเศราและหนี้สินทําใหขาพเจาตองมา โอทาน
รอซูลุลลอฮ” ทานนบี ซล.จึงไดกลาววา “ฉันไมไดสอนทานหรือถึงคําๆ หนึ่งที่เมื่อทานกลาวมันแลวพระองคอัลลอฮ
ซบ.จะทรงขับไลความทุกขระทมความกังวลของทานใหหมดไป และทําใหทานหลุดพนหนี้สิน” ทานอุมามะหกลาววา
“ยังเลยทานรอซูลุลลอฮ” ทานนบี ซล.จึงไดบอกวา “จงกลาวในเวลาเชาและเวลาเย็นวา
، ﺴ ِﻞ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺠ ِﺰ ﻭ
 ﻌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻭﹶﺃﻋ ، ﺰ ِﻥ ﺤ
 ﺍﹾﻟﻢ ﻭ ﻬ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻲ ﹶﺃﻋ ﻧ ِﺇﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
ﺟﺎِﻝ ﺮ ﻬ ِﺮ ﺍﻟ ﻭﹶﻗ ﻳ ِﻦﺪ ﺒ ِﺔ ﺍﻟﻦ ﹶﻏﹶﻠ ﻚ ِﻣ
 ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻭﹶﺃﻋ ، ﺨ ِﻞ
 ﺒﺍﹾﻟﺒ ِﻦ ﻭﺠ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻭﹶﺃﻋ
ความวา “โออัลลอฮ ขาพเจาขอความคุมครองตอทานจากความวิตกกังวลและความเศราเสียใจตางๆ และขอ
ความคุมครองจากความออนแอและความขี้เกียจ ขอความคุมครองจากความขี้ขลาดและความตระหนี่ ขอความคุมครอง
จากหนี้สินลนพนตัว และจากการถูกบังคับโดยผูอื่น”
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ทานอบูอุมามะหไดกลาววา หลังจากนั้นฉันก็ไดทําตามที่ทานนบี ซล.สั่ง ความวิตกเศราหมองก็ไดพนไปจาก
ฉัน และหนี้สินของฉันก็สามารถใชไดจนหมด (ระดับออน อบูดาวูด, 1555)
ในหนังสือสุนันอบีดาวูดจากทานอับบาสกลาววา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดทรงกลาวไววา “ผูใดที่กลาวคําขอ
อภัยโทษตออัลลอฮ ซบ.บอยๆ พระองคจะใหความวิตกเศราหมองของเขาเปลี่ยนเปนความยินดีและความลําบากของ
เขากลายเปนมีหนทางออกได และโชคลาภของเขาจะไดรับอยางที่เขาไมอาจคาดคํานวณไดเลย” (ระดับออน อบูดาวูด
, 1518)
ในหนังสือ “อัลมุสนัด” ทานนบี ซล.นั้น เมื่อทานมีความเศราเสียใจในเรื่องใดๆ ทานก็จะไปละหมาด (ระดับดี
อะหหมัด, 388/5) และอัลลอฮ ซบ.ไดทรงตรัสไวในอัลกุรอานซูเราะหอัลบะกอเราะห อายะห 45 วา
ﻼ ِﺓ
ﺼﹶ
 ﺍﻟﺒ ِﺮ ﻭﺼ
 ﺍ ﺑِﺎﻟﻨﻮﻴﺘ ِﻌﺳ ﺍﻭ
ความวา “จงขอความชวยเหลือ ดวยความอดทนและการละหมาด” (อัลบะกอเราะห, 45)
ในหนังสือ “สุนัน” กลาววา “พวกทานทั้งหลายตองพลีชีพในหนทางของอัลลอฮ ซบ.เพราะมันเปนประตูหนึ่ง
ที่นําไปสูสวรรค และอัลลอฮ ซบ.จะทรงขับไลความทุกขกังวลความเสียใจใหพนไปจากเขา” (ซอเฮียะห อะหหมัด,
319/5)
รายงานจากทานอิบนิอับบาส จากทานนบี ซล.กลาววา “ผูใดมีความทุกขกังวลหรือเสียใจมากก็จงกลาวคําวา
ﷲ
ِ ﻮ ﹶﺓ ِﺇﻻﱠ ﺑِﺎ ﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﻮ ﹶﻝ ﺣ ﹶﻻ
ความวา “ไมมีพลังอํานาจใดๆ และสภาพใดๆ นอกจากดวยอัลลอฮ” ยืนยันจากหนังสือ “ซอฮีเฮน” วา คํา
กลาวนี้ถือเปนคลังหนึ่งของสวรรค (ซอเฮียะหบุคอรี, 6409) ในหนังสือของติรมิซียกลาววา “มันเปนประตูหนึ่งของ
ประตูแหงสรวงสวรรค” (ระดับดี ติรมิซีย, 3581)
วิธีรักษาแบบนี้ประกอบดวยตัวยาสิบหาชนิด ถาหากมันยังไมแรงพอที่จะขจัดความเศราเสียใจวิตกกังวลและ
ความทุกขตางๆ ใหหายไปไดแลว แสดงวาโรคนั้นไดเขาเกาะกุมคนๆ นั้นจนแกไขไดยาก จะตองพยายามขจัดที่ตนตอ
คือสาเหตุของความเศราทั้งหมดจึงจะหายได ตัวยาเหลานั้นคือ
1.

มีการศรัทธาในพระผูเปนเจาผูทรงสราง ผูทรงปกครองและทรงเปนเจาของทุกๆ สิ่งที่ถูกบังเกิดขึ้นเพียง
องคเดียว

2.

การมีศรัทธาในความเปนพระผูเปนเจาที่ตองเคารพบูชาเพียงองคเดียว

3.

การศรัทธายึดมั่นในความเปนหนึ่งเดียวไมมีผูเสมอเหมือน ในพระนาม และคุณลักษณะตางๆ

4.

เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่จะไมทรงทุจริตตอบาวของพระองค และจะไมทรง
ลงโทษเขาโดยไมมีสาเหตุอันสมควร

5.

การยอมรับของบาวตอพระองควา ตัวเขานั้นคือผูที่ทุจริต

6.

การขอความอนุเคราะหจากพระผูเปนเจาผูยิ่งใหญดวยวิธีที่พระผูเปนเจารักที่สุด คือโดยผานทางพระนาม
และคุณลักษณะของพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่งนามและคุณลักษณะที่มีความหมายครอบคลุมที่สุดคือ ผู
ทรงเปน ผูทรงดํารงอยูตลอดไป (ُﻡ ﻮ ﻴﻲ ﻭﹶﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺤ
 )ﹶﺍﹾﻟ

7.

การขอความชวยเหลือจากพระองคเพียงผูเดียว
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8.

การยอมรับตอพระองคโดยการฝากความหวังไวที่พระองค

9.

ยืนยันการมอบหมายตอพระองค ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับพระองค การยอมรับวาโชคชะตาของเขาอยูใน
อุงหัตถของพระองค พระองคทรงทําสิ่งที่พระองคทรงประสงค ลิขิตของพระองคเปนสิ่งที่จะตองเกิดขึ้น
อยางหลีกเลี่ยงไมไดและพระองคทรงยุติธรรมเสมอในการตัดสินความ

10.

การทําใจใหสงบสบายดวยการอานอัลกุรอานและทําใหกุรอานนั้นเปนเสมือนฤดูใบไมผลิที่ใหความสุขสด
ชื่นแกสรรพสัตวทั้งหลาย เปนแสงสวางสองทางใหพนจากความมืดมัว ความสงสัยและกิเลสความใครทั้ง
ปวง เปนผูทําใหเพลิดเพลินในสิ่งตางๆ ที่ผานมาในชีวิต เปนเพื่อนปลอบใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา เปนสิ่ง
เยียวยาความเจ็บปวยในจิตใจทําใหความเศราคลายลง ความทุกขโศกตางๆ มลายไป

11.

การขออภัยโทษตอพระองค

12.

การสํานึกผิดและการกลับตัว

13.

การพลีชีพเพื่ออัลลอฮ ซบ.

14.

การละหมาด

15.

การไมมีกําลังและความสามารถของบาว และการสงมอบสองสิ่งนี้ใหอยูในเงื้อมมือของผูที่มีความสามารถ
แทจริง

อธิบายผลที่เกิดจากการใชยานี้ในการรักษาโรคตางๆ เหลานี้ไดอยางไร
อัลลอฮ ซบ.ทรงสรางมนุษยและอวัยวะตางๆ ขึ้นมา ทรงใหอวัยวะตางๆ มีความสมบูรณในตัวของมันเอง ถา
หากสวนใดสวนหนึ่งเกิดบกพรองไมปกติขึ้นมา รางกายจะรับรูดวยความเจ็บปวด เชนเดียวกับหัวใจซึ่งเปนอวัยวะหนึ่ง
ที่สมบูรณ เมื่อมีความบกพรองก็จะเจ็บปวดขึ้นเชนกัน ซึ่งแสดงออกใหเห็นเปนความวิตกกังวล ซึมเศรา ความทุกข
ระทม เมื่อสายตาเกิดการบกพรองเขาก็ยอมจะมองไมเห็น เมื่อหูบกพรองเขาก็จะไมไดยิน เมื่อลิ้นบกพรองไปการพูดก็
จะไมสามารถทําได ความสมบูรณของทุกๆ สิ่งที่กลาวมานั้นก็จะขาดไป สําหรับหัวใจถูกสรางมาเพื่อใหรูจักพระผูสราง
ยึดมั่นในพระองคเพียงผูเดียว ตองการความรักจากพระองค ตองการความยินยอมจากพระองค ตองการมอบหมายตอ
พระองค ตองการความรักจากพระองค รูสึกยินดีพอเพียงดวยพระองค หัวใจถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหพึ่งพิงอัลลอฮ ซบ.
เพื่อจะรักเพื่อจะเกลียดตามความตองการของพระองค เพื่อภักดีตามความประสงคของพระองค เพื่อที่จะเปนศัตรูตอ
บรรดาศัตรูของพระองค เพื่อที่จะระลึกถึงพระองคอยูตลอดเวลา หัวใจถูกสรางมาเพื่อใหรักอัลลอฮ ซบ.มากกวาผูใด
หรือสิ่งใด ถูกสรางใหหวังในพระองคมากกวาผูใดหรือสิ่งใด เพื่อใหเคารพบูชาพระองคมากกวาใครหรือสิ่งใดๆ จะไมมี
ความสุข ความสนุกสนาน ความยินดีใดๆ นอกจากจะดวยคุณสมบัติที่กลาวมาแลวเทานั้น ซึ่งเปรียบเสมือนอาหาร สุข
ภาวะที่ดีและเปนชีวิตของหัวใจ ดังนั้นถาหากหัวใจขาดอาหาร ขาดสุขภาวะที่ดีและขาดชีวิตแลว หัวใจนั้นก็จะเต็มไป
ดวยความวิตก เศราหมอง ความเดือดรอนและจะยังคงอยูในหัวใจนั้นตลอดไป
โรคที่รายแรงที่สุดของหัวใจก็คือการตั้งภาคี การทําบาป การหลงลืม การไมใสใจในสิ่งที่อัลลอฮ ซบ.รักใคร
การไมมอบหมายตอพระองค การยึดมั่นในพระองคนอยเกินไป การสงสัยในอํานาจของพระองค สงสัยในคําสัญญาของ
พระองค เมื่อเราไดพิจารณาดูโรคของจิตใจก็จะพบวาสาเหตุที่แทจริงของโรคคือสิ่งที่ไดกลาวมาแลวนั่นเอง เปน
ประเด็นที่สําคัญที่สุดกวาประเด็นอื่นๆ ดังนั้นการรักษาเยียวยาที่ดีก็คือการรักษาโดยการใหสิ่งตรงขามกับสิ่งเหลานี้ ซึ่ง
นั่นคือสิ่งที่แนวทางการรักษาที่ทานนบี ซล.ไดวางเอาไว โรคตางๆ จะสามารถหายไดก็โดยการแกดวยสิ่งที่ตรงขามกัน
สุขภาพก็จะไดรับการดูแลใหดีขึ้นดวยวิธีนี้ ดังนั้นการรักษาสุขภาพของจิตใจไมใหเปนโรคอีกก็ดวยการทําเชนที่ทาน
นบี ซล.ไดวางแนวทางเอาไวและการรักษาก็ดวยการใหสิ่งตรงขามกับโรคนั่นเอง
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อัตเตาฮีดหรือหลักการศรัทธาเปนประตูสําหรับบาวของอัลลอฮ ซบ.เพื่อที่จะเปดสูความดี ความสุข ความ
สบายใจทั้งมวล การขออภัยโทษเปนการขับไลหรือขจัดของเสียที่เปนตนเหตุของอาการปวยไขทั้งหลายและเปนการ
ปองกันไมใหเกิดการรวมตัวของของเสียขึ้นมาอีก นั่นคือการปดประตูแหงการทําชั่วใหมนั่นเอง ดังนั้นประตูแหง
ความสุขจึงจะเปดขึ้นดวยหลักการศรัทธา สวนประตูแหงความทุกขความผิดบาปตางๆ ก็จะปดดวยการยอมรับผิดและ
ขออภัยโทษ
แพทยสมัยกอนๆ ไดกลาววา ผูใดตองการใหรางกายไดพักผอนก็ใหรับประทานและดื่มใหนอยลง สวนผูใด
ตองการใหจิตใจไดพักผอนก็จงทําบาปใหนอยลง กิเลสตัณหาคือโรคที่ใหญที่สุดของจิตใจเรา และการทําตรงขามกันคือ
การรักษาเยียวยาที่ดีที่สุดเชนกัน จิตใจแตเดิมนั้นถูกสรางขึ้นมาเต็มไปดวยความโงเขลาและทุจริต และดวยความเขลา
ของมันทําใหมันเขาใจวาการทําตามอารมณของตัวเองคือการรักษาโรคที่ดีที่สุด แทที่จริงมันคือการทําลายตัวเอง
ตางหาก และดวยความทุจริตของมันทําใหมันไมยอมฟงคําเตือนของแพทยแตกลับไปเอาตัวโรคนั้นมาเปนยารักษาและ
ทํามันมากขึ้น ขณะเดียวกันกลับถือเอายานั้นเปนตัวโรคและพยายามหางไกลมัน ดังนั้นจึงเกิดโรคขึ้นในจิตใจจากการ
เอาโรคนั้นมาเปนยา ขณะเดียวกันกลับถือเอายานั้นเปนโรคทําใหโรคที่เปนอยูไมยอมหายไป ทําใหแพทยไมสามารถ
รักษาโรคนั้นใหหายได ทําใหรางกายสวนใหญตองพลอยเจ็บปวยไปดวยในที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นเหลานั้นคือสวนสําคัญที่
ทําใหเกิดเปนลิขิตของอัลลอฮ ซบ.แตเขาก็พยายามที่จะอางตัวเองเปนผูบริสุทธิ์และกลาวหาวาความทุกขที่เกิดขึ้นกับ
เขาเปนภาวะที่พระผูเปนเจาใหเปนขึ้นมาเอง เมื่อเปนเชนนี้แลวจิตใจของเขาก็จะไมสงบลง จะไมมีวันหายจากโรคได
เวนเสียแตพระผูเปนเจาจะไดทรงดลบันดาลใหเขาสํานึกไดขึ้นมาเองถึงสาเหตุที่แทจริงและเริ่มตนชีวิตใหมที่พระองค
จะไดประทานสิ่งที่ดีแกเขา ดวยเหตุนี้ในหะดีษของทานอิบนิอับบาสในบทดุอาอที่ขอพรตอพระผูเปนเจาจึงตองรวม
ความเชื่อมั่นในพระผูเปนเจาและความเปนพระเจาองคเดียวของอัลลอฮ ซบ.ไวดวย และกลาวถึงคุณสมบัติของพระผู
เปนเจาผูทรงยิ่งใหญและผูทรงใหอภัย ซึ่งคุณสมบัติสองอยางนี้เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดความสมบูรณของ
การลิขิตใหม ใหความเมตตา คุณธรรมและการใหอภัย และยังไดกลาวถึงคุณสมบัติของพระองคเกี่ยวกับความเปนพระ
ผูเปนเจาที่ครอบคลุมสรวงสวรรคที่สูงสุดถึงขุมนรกชั้นต่ําสุด กลาวถึงบัลลังกของพระองคซึ่งเปนเสมือนเพดานและเปน
สิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสรางทั้งปวง ความเปนพระผูเปนเจาที่สมบูรณแบบทําใหจําเปนจะตองมีเพียงหนึ่ง
เดียวและตองเปนพระองคเพียงองคเดียวผูซึ่งทรงสมควรไดรับการสักการะ ความรัก ความกลัว ความหวัง ความสูงสง
และการเชื่อฟงตางๆ จากบาวของพระองค เพื่อแสดงความยิ่งใหญที่สุดของพระองค จึงตองมีการยืนยันถึงความ
สมบูรณในทุกๆ ดานของพระองคและปฏิเสธความบกพรองทุกชนิดออกไปจากพระองค ความเปนผูทรงอภัยของ
พระองคก็เปนสิ่งจําเปนเพื่อเสริมใหเกิดความสมบูรณในความเมตตาของพระองคตอบรรดาสิ่งที่ถูกสรางทั้งปวง
เมื่อหัวใจไดรูซึ้งถึงความจริงนี้แลวมันก็จะเกิดความรัก ความยําเกรงตอพระองค เกิดเปนความสุข ความยินดี
ขึ้นในจิตใจและลบลางความเจ็บปวด ความทุกขระทมและความเศราเสียใจตางๆ ไปได พวกทานก็คงจะเคยพบเห็น
ผูปวยที่เมื่อไดรับสิ่งที่สรางความยินดีแกเขาก็จะเกิดความดีใจ ทําใหจิตใจแข็งแกรงขึ้น รางกายที่แข็งแกรงเพียงอยาง
เดียวไมสามารถบําบัดโรคทางดานจิตใจได ดังนั้นการทําใหจิตใจเกิดความแข็งแกรงขึ้นจึงเปนสิ่งที่จําเปนมากกวาและ
เป น สิ่ ง ที่ ค วรทํ า ก อ น เมื่ อ ความเศร า โศกที่ ทํ า ให จิ ต ใจถู ก บี บ คั้ น มาเจอกั บ ความผ อ นคลายด ว ยคุ ณ สมบั ติ ต า งๆ
ของอัลลอฮ ซบ.ที่รวมอยูในดุอาอนี้ นับเปนสิ่งที่เหมาะสมอยางยิ่ง ทําใหความบีบคั้นนั้นคลายไปและนําพาหัวใจกลับ
ไปสูความสุข ความยินดี ทําใหผอนคลายลง สิ่งนี้จะเกิดเปนจริงขึ้นไดในผูที่เชื่อมั่นในดุอาอนี้และรูซึ้งถึงความจริงของ
มันเทานั้น
คําพูดของทานนบี ซล.ที่กลาววา “ﻴﺚﹸﺘ ِﻐﺳ ﻚ ﹶﺃ
 ﻤِﺘ ﺣ ﺮ  ِﺑ، ﻡ ﻮ ﺎ ﹶﻗﻴﻲ ﻳ ﺣ ﺎ( ”ﻳโอผูทรงมีชีวิตนิรันดร ผูทรงดํารงอยู
ตลอดไป ดวยเมตตาของทาน โปรดชวยเหลือขาพเจาดวยเถิด) เวลารักษาโรคเศราเสียใจวิตกังวลนี้ เปนสิ่งที่เหมาะสม
กันอยางยิ่ง เพราะลักษณะของชีวิตนิรันดรนั้นจะตองประกอบดวยคุณลักษณะที่สมบูรณหลายๆ อยางรวมกันที่จําเปน
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ตอการมีชีวิตนิรันดร และคุณลักษณะของผูทรงดํารงดวยพระองคเองนั้นก็รวมเอาคุณลักษณะแหงการกระทําทั้งมวลมา
ไวดวยกัน ดวยเหตุนี้พระนามของอัลลอฮ ซบ.ผูยิ่งใหญที่เมื่อไดรับการขอดุอาอก็จะสามารถตอบรับดุอาอนั้นได เมื่อ
ไดรับการรองขอความชวยเหลือก็สามารถจะใหความชวยเหลือได พระนามนั้นก็คือ พระผูทรงเปนอยูชั่วนิรันดร ผูทรง
ดํารงดวยพระองคเอง ชีวิตที่นิรันดรจะตรงขามกับความปวยไขตางๆ (อันเปนสาเหตุแหงการตาย) ดวยเหตุนี้เมื่อชีวิต
ของชาวสวรรคเปนชีวิตแหงนิรันดรแลว ความโศกเศรา เสียใจ วิตกกังวล รวมทั้งสิ่งไมดีอื่นๆ ที่จะทําใหเขาตายไดก็จะ
ไมมาเยือนเขา ถาชีวิตไมสามารถดํารงอยูเปนนิรันดรแลวการกระทําตางๆ ก็จะบกพรองลงไป การดํารงอยูไดดวย
ตนเองก็จะบกพรองไปเชนกัน ดังนั้นความสมบูรณของการดํารงอยูไดดวยตนเองจึงเปนสิ่งเหมาะสมกับชีวิตนิรันดร
ชีวิตที่เปนนิรันดรยอมไมมีสิ่งบกพรองในรางกายของเขา การดํารงอยูไดดวยตนเองทําใหเขาสามารถทําทุกอยางไดดัง
ประสงคโดยไมตองพึ่งสิ่งใดเพิ่มเติมอีก ดังนั้นการขอพรไปยังผูมีคุณลักษณะชีวิตนิรันดรและดํารงดวยตนเองจึงมีผล
อยางดียิ่งในการปลดเปลื้องสิ่งที่จะทําอันตรายตอชีวิตและการกระทําที่เปนอันตรายตางๆ
ทานนบี ซล.เคยขอกับพระองคอัลลอฮ ซบ.โดยอางถึงความเปนพระผูเปนเจาของญิบรีล มีกาอีลและอิสรอฟล
เพื่อแนะนําแนวทางที่เที่ยงแทในสิ่งที่พวกเขาขัดแยงกันอยู เนื่องจากชีวิตของหัวใจขึ้นอยูกับการไดรับทางนําและพระผู
เปนเจาไดมอบหมายการดูแลชีวิตแกมาลาอิกะหทั้งสาม ญิบรีลไดรับมอบหมายในการสงวะฮียซึ่งเปนชีวิตของหัวใจ
มีกาอีลไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่องฝนซึ่งเปนชีวิตของรางกายและสัตวตางๆ อิสรอฟลไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่องการ
เปาแตรวันสิ้นโลก ซึ่งเปนตนเหตุแหงชีวิตของโลกและนําวิญญาณกลับสูรางกายเจาของอีกครั้งหนึ่ง การขอผานทาง
พระผูเปนเจาของมาลาอิกะหเหลานี้ ซึ่งเปนผูที่มีหนาที่ดูแลชีวิตตางๆ จึงเปนสิ่งที่เหมาะสมอยางยิ่ง
จุดมุงหมายคือชื่อผูทรงชีวิตนิรันดรและผูทรงดํารงอยูตลอดไปนั้นมีผลใหการขอพรตางๆ ไดรับการตอบสนอง
ดีขึ้น มีหะดีษกลาวไวในหนังสือ “สุนัน” และ “ซอเฮียะอบีฮาติม” เปนหะดีษมัรฟวอวา พระนามทั้งสองของอัลลอฮ
ซบ.ในซูเราะหอัลบะกอเราะห อายะหที่ 163 ที่วา ﻢ ﻴ ِﺣﻦ ﺍﻟﺮ ﻤ ﺣ ﻮ ﺍﻟﺮ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﻫ ﺪ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ ﺍ ِﺣﻪ ﻭ ﻢ ِﺇﹶﻟ ﻜﹸﻭِﺇﹶﻟﻬ และตอนเริ่มตนของ
ซูเราะหอาละอิมรอน อายะหที่ 1-2 ที่วา ﻡ ﻮﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻴ ﺤ
 ﻮ ﺍﹾﻟ ﻪ ِﺇﻻﱠ ﻫ ﻪ ﻻ ِﺇﻟﹶـ  ﺍﱂ * ﺍﻟﻠﹼเปนพระนามที่ยิ่งใหญ และติรมิซียได
กลาววา เปนหะดีษที่ซอเฮียะห
ในหนังสือ “สุนัน” และ “ซอเฮียะหอิบนิฮับบาน” จากหะดีษของทานอะนัสรายงานวา มีชายคนหนึ่งไดขอดุ
อาอตออัลลอฮ ซบ. เขาไดกลาววา
، ﺎ ﹸﻥﻤﻨ ﺖ ﺍﹾﻟ
 ﻧﻪ ِﺇﻻﱠ ﹶﺃ  ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ، ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻚ ِﺑﹶﺄﻥﱠ ﹶﻟ
 ﺳﹶﺄﻟﹸ ﻲ ﹶﺃ ﻧ ِﺇﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
ﻡﻴﻮﺎ ﹶﻗﻲ ﻳ ﺣ ﺎ ﻳ، ﺍ ِﻡﺍ ِﻹ ﹾﻛﺮﻼ ِﻝ ﻭ
ﺠﹶ
 ﺎ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻳ، ﺽ
ِ ﺭ ﺍ َﻷﺕ ﻭ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
  ﺍﻟﻳﻊﺑ ِﺪ
ความวา “โออัลลอฮ ขาพระองคขอตอทานผูซึ่งควรคาแหงการสรรเสริญ ไมมีพระผูเปนเจาอื่นใดอีกแลว
นอกจากพระองคทาน ผูอมตะ ผูทรงสรางฟาและแผนดิน ผูที่ยิ่งดวยเกียรติยศ ผูทรงความเมตตา ผูทรงชีวิตนิรันดร ผู
ทรงดํารงอยูตลอดไป” และทานนบี ซล.ไดกลาววา “เขา (ชายคนนั้น) ไดขอตออัลลอฮ ซบ.ดวยพระนามที่ยิ่งใหญของ
พระองค เปนพระนามที่เมื่อขอแลวจะไดรับการตอบรับ” ดวยเหตุนี้เมื่อทานนบี ซล.ขอดุอาอทานจะกลาววา
ﻡﻴﻮﺎ ﹶﻗﻲ ﻳ ﺣ ﺎ ﻳและในคําพูดของทานนบี ซล.ที่วา
ﻴ ٍﻦﻋ ﺮﹶﻓ ﹶﺔ ﻲ ﹶﻃ ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻲ ِﺇﻟﹶﻰ ﺗ ِﻜ ﹾﻠِﻨ ﻼ
 ﹶﻓ ﹶ، ﻮ ﺟ ﺭ ﻚ ﹶﺃ
 ﺘﻤ ﺣ ﺭ ﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
ﺖ
 ﻧﻪ ِﺇﻻﱠ ﹶﺃ ﻪ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ ﻲ ﹸﻛﱠﻠ ﺷ ﹾﺄِﻧ ﻲ ﺢ ِﻟ ﺻِﻠ
 ﻭﹶﺃ
ความวา “โออัลลอฮ ขาฯ ขอความเมตตาจากทาน อยาทรงปลอยใหขาพเจาตองอยูโดยลําพังเดียวดาย ขอจง
โปรดเปลี่ยนแปลงการงานทุกอยางของขาพระองคใหดีขึ้นดวยเถิด ไมมีพระเจาอื่นใดแลวนอกจากพระองคทาน” เปน
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การยืนยันการขอจากผูที่มีสิ่งที่ดีที่สุดอยูในมือ เปนการพึ่งพิงพระองคเพียงผูเดียว มอบหมายการงานทั้งหมดแก
พระองคเพียงองคเดียว นอบนอมตอพระองค มอบใหพระองคทรงชวยแกไขการงานของเขาใหดียิ่งขึ้น ไมมอบหมาย
ตอตัวของเขาเอง โดยการขอดวยพระนามที่แสดงถึงความเปนหนึ่งของพระองคซึ่งเปนสิ่งที่มีผลอยางยิ่งตอการรักษา
โรคนี้ เชนเดียวกับคํากลาวของทานบี ซล.ที่วา ﻴﺌﹰﺎﺷ  ِﺑ ِﻪﺷ ِﺮﻙ ﻲ ﹶﻻ ﺃﹸ ﺭِﺑ ُ“ ﹶﺍﷲอัลลอฮนั้นคือพระเจาของฉันและฉันจะไมนํา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค”
สวนหะดีษของอิบนิมัสอูดที่วา
،ﻚ
 ﻤ ﺣ ﹾﻜ ﻲ ﺽ ِﻓ
 ﺎ ﻣ، ﻙ ﻴ ِﺪﻲ ِﺑ ﻴِﺘﺻ
ِ ﺎﻚ ﻧ
 ﻣِﺘ ﺑ ِﻦ ﺃﹸ ِﺍ، ﻙ ﺒ ِﺪﻋ ﺑ ِﻦ ِﺍ، ﻙ ﺒﺪﻋ ﻲ ﻧ ِﺇﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
،ﻚ
 ﺎِﺑﻲ ِﻛﺘ  ِﻓﺘﻪﺰﹾﻟ ﻧﻭ ﹶﺃ  ﹶﺃ، ﻚ
 ﺴ
 ﻧ ﹾﻔ ﺖ ِﺑ ِﻪ
 ﻴﻤ ﺳ ﻚ
 ﻮ ﹶﻟ ﺳ ٍﻢ ﻫ ﻚ ِﺑ ﹸﻜﻞﱢ ِﺍ
 ﺳﹶﺄﻟﹸ  ﹶﺃ، ﻚ
 ﺎﹸﺋﻲ ﹶﻗﻀ ﺪ ﹲﻝ ِﻓ ﻋ
ﻙ ﺪ ﻨﺐ ِﻋ
ِ ﻴﻐ ﻲ ِﻋ ﹾﻠ ِﻢ ﺍﹾﻟ ﺕ ِﺑ ِﻪ ِﻓ
 ﺮ ﺘ ﹾﺄﹶﺛﺳ ﻭ ﺍ  ﹶﺃ، ﻚ
 ﺧ ﹾﻠ ِﻘ ﻦ  ﺃﺣﺪﹰﺍ ِﻣﺘﻪﻤ ﻋﻠﱠ ﻭ ﹶﺃ
ﻲ ﻤ ﻫ ﺏ
 ﺎﻭ ِﺫﻫ ، ﻲ ﺰِﻧ ﻼ َﺀ ِﺣ
ﺟ ﹶ ﻭ ﻱ
 ﺪ ِﺭ ﺻ
 ﺭ ﻮ ﻭﻧ ، ﻲ ﻊ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ ﻴﺭِﺑ ﻢ ﻴﻌ ِﻈ ﺁ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻌ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮ ﺠ
 ﺗ ﹶﺃ ﹾﻥ
ความวา “โออัลลอฮ แทจริงขาพระองคเปนบาวของทาน เปนบุตรของบาวชายของทาน เปนบุตรของบาว
หญิงของทาน โชคชะตาของขาพระองคอยูในมือของทาน สิ่งที่ทานตัดสินเกี่ยวกับขาพระองคจะตองเกิดขึ้นอยาง
แนนอน คําพิพากษาของทานตอขาพระองคนั้นเปนสิ่งที่เที่ยงธรรมแลว ขาพระองคขอวิงวอนตอทานดวยทุกๆ พระ
นามของทานและทุกพระนามที่ทานไดเรียกตัวทานหรือที่ไดมีเขียนไวในคัมภีรของทาน หรือที่ทานไดสอนเหลาผูถูก
สรางใหรูหรือที่ทานเก็บไวไมใหใครรู ขอจงโปรดใหอัลกุรอานเปนสิ่งที่ทําใหหัวใจของขาพระองคชุมชื่น สวางไสว ขจัด
ความเศราหมองภายในใจของขาพระองค ขับไลความเศราของขาพระองคไป”
ในดุอาอบทนี้คือการยอมรับตอความเปนพระผูเปนเจาของพระองค มีเคล็ดลับแหงการเปนบาวที่ดีซึ่งไม
สามารถมีหนังสือใดๆ มาบรรยายได มันรวมการยอมรับในความเปนบาวของเขาและบาวของบรรพบุรุษของเขาทั้งทาง
พอและทางแม และยอมรับความเปนผูควบคุมที่เหนือกวาของพระผูเปนเจา ไมมีสิ่งใดๆ ที่บาวจะสามารถทําไดดวย
ตัวเอง ทั้งทางดีและทางรายตอตัวเขา ความตายหรือความเปน ไมวาในเรื่องใดๆ ก็ตาม แตเขาตองขอความชวยเหลือ
จากผูที่ทรงสิทธิ์มากกวา ผูที่เปนผูปกครองที่เด็ดขาดเพียงพระองคเดียว
และคําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “ﻚ
 ﻤ ﺣ ﹾﻜ ﻲ ﺽ ِﻓ
 ﺎ ”ﻣซึ่งมีความหมายวา “การตัดสินของพระองคบนตัว
ขาพเจาเปนสิ่งที่จะตองเกิดขึ้นตามพระประสงคอยางแนนอน และลิขิตของพระองคนั้นเที่ยงธรรมเสมอ” คํานี้รวมหลัก
สําคัญของความเปนหนึ่งของพระเจาไวไดอยางดี
หนึ่ง เปนการยืนยันถึงลิขิตของพระเจา แทจริงกฎเกณฑของพระผูเปนเจาเปนสิ่งที่จะตองเกิดขึ้น และบาวของ
พระองคจะตองไดรับมันอยางแนนอน ไมมีทางใดๆ ที่จะหลีกเลี่ยงได
สอง แทจริงพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงความยุติธรรมในกฎเกณฑของพระองคเสมอ ไมทรงอธรรมตอบาว
ของพระองค ยิ่งไปกวานั้นพระองคจะไมทรงออกไปนอกเหนือจากความยุติธรรมและคุณธรรมเลย แทจริงการอธรรม
นั้นตนเหตุก็คือความตองการ (กิเลส) ของผูอธรรม หรือเกิดจากความเขลาของเขา หรือความหลงลืมของเขา ซึ่ง
คุณลักษณะเหลานี้เปนสิ่งตองหามในอัลลอฮ ซบ.ซึ่งเปนผูทรงรอบรูในทุกสิ่ง ผูทรงร่ํารวยพอเพียงในทุกๆ สิ่ง ผูที่ทุกๆ
คนตองขอจากพระองค เปนผูตัดสินที่เหนือผูตัดสินใดๆ ไมมีสิ่งใดแมแตเพียงธุลีเดียวจะรอดพนไปจากความรอบรูของ
พระองคและอํานาจของพระองคได ดวยเหตุนี้ทานนบีฮูด อลัยฮิสลามจึงไดกลาวเมื่อคราวที่ชนเผาของเขาเอาพระ
เจาของพวกเขามาขูใหกลัววา
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ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﺗ ﺎﻣﻤ ﺑﺮِﻱ ٌﺀ ﻲﻭﹾﺍ ﹶﺃﻧﻬﺪ ﺷ ﺍ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﻭﺷ ِﻬﺪ ﻲ ﺃﹸِﺇﻧ
ﻭ ِﻥﻨ ِﻈﺮ ﹶﻻ ﺗﺎ ﹸﺛﻢﺟﻤِﻴﻌ ﻭﻧِﻲﻭِﻧ ِﻪ ﹶﻓﻜِﻴﺪﻣِﻦ ﺩ
ﺘﻘِﻴ ٍﻢﺴﻁ ﻣ
ٍ ﺍﺻﺮ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﻲﺭﺑ ﺎ ِﺇﻥﱠﻴِﺘﻬﺻ
ِ ﺎﻮ ﺁ ِﺧ ﹲﺬ ِﺑﻨ ﺑ ٍﺔ ِﺇﻻﱠ ﻫﺁﺎ ﻣِﻦ ﺩﺑﻜﹸﻢ ﻣﺭ ﻭ ﻲﺭﺑ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﻮﻛﱠ ﹾﻠﺖ ﺗ ﻲِﺇﻧ
ความวา “แทจริงฉันขอใหพระองคอัลลอฮทรงเปนพยานและขอใหพวกทานจงเปนพยาน เชนเดียวกันวา ฉัน
นั้นบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกทานตั้งภาคีเทียบเคียงอัลลอฮ ดังนั้นพวกทานทั้งหมดจงคิดแผนการรายตอฉันเถิด ไมตองรอ
ชา สวนตัวฉันนั้นขอมอบหมายตออัลลอฮพระผูเปนเจาของฉันและของพวกทานดวย ไมมีสัตวชนิดใดในหลาโลกเวน
แตพระผูเปนเจาจะทรงมีอํานาจควบคุมมันอยางสิ้นเชิง แทจริงพระเจาของฉันอยูในหนทางที่เที่ยงตรง” (ฮูด อายะห,
54-56)
นั่นก็คือ ดวยคุณสมบัติของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอยางที่พระองคสรางขึ้นมา ครอบคลุมทุกๆ
พฤติกรรมของพวกเขาใหเปนไปดังที่พระองคทรงปรารถนา ซึ่งไดแกหนทางที่เที่ยงตรง พระองคจะไมทรงทําสิ่งใดกับ
พวกเขานอกจากจะดวยความยุติธรรม วิทยปญญา คุณธรรมและความเมตตาของพระองค ดังในคําพูดของทานนบี
ซล.ที่วา ﻚ
  ﹾﻜﻤﻲ ﺣ ﺽ ِﻓ
 ﺎ“ ﻣสิ่งที่พระองคทานตัดสินใจเกี่ยวกับขาพระองคจะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน” สอดคลองกับ
ดํารัสในอัลกุรอานที่กลาววา ﺎﻴِﺘﻬﺻ
ِ ﺎﻮ ﺁ ِﺧ ﹲﺬ ِﺑﻨ ﺑ ٍﺔ ِﺇﻻﱠ ﻫّﺍﻦ ﺩ ﺎ ِﻣ“ ﻣไมมีสัตวชนิดใดๆ ในหลาโลก นอกจากพระองคจะมี
อํานาจควบคุมมันไดอยางสิ้นเชิง” และหะดีษที่วา ﻙ ﺎﺅﻲ ﹶﻗﻀ ﺪ ﹲﻝ ِﻓ ﻋ “คําพิพากษาของทานตอขาพระองคนั้น เปนสิ่งที่
 ﻁ ﻣ
ٍ ﺍﺻﺮ
ِ ﻋﻠﹶﻰ ﻲ ﺑﺭ “ ِﺇﻥﱠแทจริงพระผูเปนเจาของฉันอยูในหนทางที่
เที่ยงธรรมแลว” จะสอดคลองกับอัลกุรอานที่วา ﻴ ٍﻢﺘ ِﻘﺴ
เที่ยงตรง”
หลังจากนั้นก็มอบหมายตอพระนามของพระองคที่พระองคไดขนานนามพระองคเอง ดวยพระนามที่มนุษย
ไดรับรูและที่พวกเขาไมรู หนึ่งในพระนามนั้นเปนความลับที่พระองคไมไดบอกใหผูใดรูทั้งมาลาอิกะหและนบี การขอ
โดยผานทางพระนามของอัลลอฮ ซบ.จึงเปนการขอที่ใหญยิ่ง เปนสิ่งที่อัลลอฮ ซบ.ทรงรักยิ่งและมีโอกาสไดรับการ
ตอบสนองอยางมาก หลังจากนั้นทานนบี ซล.ไดขอใหอัลลอฮ ซบ.ทรงดลบันดาลใหอัลกุรอานมาอยูในหัวใจของทาน
เหมือนดั่งฤดูใบไมผลิที่ทําความชื่นบานใหแกเหลาสรรพสัตวทั้งหลาย อัลกุรอานก็เปนเหมือนฤดูใบไมผลิของหัวใจทํา
ใหจิตใจเบงบาน รักษาความเศราโศก เสียใจที่มีอยูได อัลกุรอานจึงเปรียบเสมือนยารักษาโรคที่ขจัดสิ่งกอโรคทั้งหลาย
ที่มีอยูในจิตใจออกไป รางกายก็กลับคืนดีสูสมดุลเดิมเหมือนเมื่อครั้งยังแข็งแรงอยู และทานนบี ซล.ยังขอใหอัลกุรอาน
เปนเครื่องขจัดความไมดีอื่นๆ ในจิตใจออกไปดวย จิตใจก็จะเปนอิสระจากสิ่งไมดีทั้งมวลดวยวิธีการรักษานี้เอง ถาหาก
ผูเขารับการรักษานั้นมีความเชื่อมั่นในการใชมันวาจะไดผลทําใหหายอยางสมบูรณ ทําใหสุขภาพคืนดีและอัลลอฮ ซบ.
นั้นคือผูที่ทําใหสําเร็จทั้งปวง
สําหรับดุอาอของ “พวกนูน” (ﻥﻨﻮﻯ ﺍﻟ
  ) ِﺫจะแสดงความเปนที่หนึ่งของอัลลอฮ ซบ.อยางสมบูรณปราศจากขอ
สงสัยใดๆ อีก มีการยอมรับของบาวในความอธรรมของเขา และในความผิดบาปของเขาเอง สิ่งเหลานี้เปนยารักษาโรค
ซึมเศราวิตกกังวลไดดีที่สุดเชนกัน และเปนการขอที่นาจะไดรับสิ่งที่ตองการ การกลาวถึงเอกภาพของอัลลอฮ ซบ.และ
ความบริสุทธิ์ของพระองคทั้งสองอยางนี้ยืนยันถึงความสมบูรณแบบของพระผูเปนเจาและปฏิเสธความบกพรองความ
นารั ง เกี ย จทั้ ง มวลที่ จ ะมี ม าที่ พ ระองค การยอมรั บ ว า ตนเองทํ าผิ ด ไปทํ า ให บ า วนั้ น เกิ ด ความมั่ น ใจและศรั ท ธาต อ
กฎหมาย และยอมรับผลดีผลเสียที่จะไดรับจากกฎหมายนั้น ทําใหเกิดความเสียใจที่พายแพและหันกลับไปหาอัลลอฮ
ซบ.และยอมที่จะแบกรับผลของมัน ยอมรับถึงการเปนบาวตอพระองค ยอมรับถึงความยากแคนของเขาตอพระองค สี่
อยางเหลานี้คือสิ่งที่จะสื่อไปถึงการรับการขอไดนั่นคือ ความเปนหนึ่งเดียวของอัลลอฮ ซบ. ความบริสุทธิ์ของพระองค
จากสิ่งไมเหมาะสมตางๆ ความเปนบาวของผูขอและการยอมรับของผูขอนั้น
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สวนในหะดีษของทานอบีอุมามะหที่วา
، ﺴ ِﻞ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺠ ِﺰ ﻭ
 ﻌ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻭﹶﺃﻋ ، ﺰ ِﻥ ﺤ
 ﺍﹾﻟﻢ ﻭ ﻬ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻲ ﹶﺃﻋ ﻧ ِﺇﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
ﺟﺎِﻝ ﺮ ﻬ ِﺮ ﺍﻟ ﻭﹶﻗ ﻳ ِﻦﺪ ﺒ ِﺔ ﺍﻟﻦ ﹶﻏ ﹾﻠ ﻚ ِﻣ
 ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻭﹶﺃﻋ ، ﺨ ِﻞ
 ﺒﺍﹾﻟﺒ ِﻦ ﻭﺠ
ِ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ ِﻣ
 ﻮﺫﹸ ِﺑ ﻭﹶﺃﻋ
นั้นไดรวมการขออภัยจากพระองคในแปดเรื่อง และทั้งหมดจะจับเปนคูๆ สี่คูที่เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ความ
วิตกกังวลกับความเศราใจจะเปนคูกัน ความออนแอเปนคูกับความเกียจคราน ความขี้ขลาดคูกับความตระหนี่ การมี
หนี้สินลนพนตัวและความมีอํานาจเหนือกวาก็เปนสิ่งคูกัน สิ่งนาเกลียดและทําใหเจ็บปวดที่มันเขามาในใจอาจจะมี
สาเหตุมาจากเรื่องในอดีตแลวทําใหเกิดความเศราโศกขึ้นมา (ﻥﳊﺰ
 )ﺍ ﹶหรืออาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคตแลวทําใหเกิดความวิตกกังวลใจ (ﻢ  )ﺍ ﹶﳍก็ได และบาวคนนั้นเมื่อไมสามารถสมหวังในสิ่งที่เขาตองการอาจจะ
เกิดจากการไมมีความสามารถพอ นั่นก็คือ ความออนแอ (ﺰﻌﺠ  )ﺍﻟหรืออาจจะเกิดจากความไมตั้งใจที่จะทําจริงๆ นั่นคือ
มีความขี้เกียจ (ﻞ)ﺍﻟ ﹶﻜﺴก็ได และเมื่อคนๆ หนึ่งไมสามารถจะทําประโยชนใหกับตัวเองหรือผูอื่นไดอาจจะเนื่องจากไม
กลาทํา นั่นคือความขี้ขลาด (ﻦﳉﺒ
ِ  )ﺍหรือไมตองการจายทรัพยสมบัติเขาออกไป นั่นคือความตระหนี่ (ﻞﺒﺨ )ﺍﻟถาหาก
คนๆ หนึ่งตองตกอยูใตอํานาจของคนอื่นก็แสดงวาอาจจะเกิดจากที่ติดหนี้อยู (ﻦﺪﻳ  )ﺍﻟหรือถูกบังคับเอาโดยใชกําลังแหง
ความเปนชาย (ﺎﻝﺮﺟ  ﺍﻟﻬﺮ  ) ﹶﻗก็ได ดังนั้นหะดีษนี้จึงขอคุมครองจากความไมดีในทุกๆ อยาง การขออภัยมีผลในการขับ
ไลความวิตกกังวล โศกเศรา เสียใจและความคับแคนตางๆ สิ่งนี้เปนความจริงที่ทุกๆ ฝายยอมรับ เนื่องจากความผิด
บาปและความผิดพลาดจะนําไปสูความวิตก เศราเสียใจ ความกลัว ความรูสึกไมสบายใจและสิ่งชั่วรายตางๆ ในจิตใจ
หลังจากนั้นคนที่เคยทําความผิดบาปตางๆ ก็จะเริ่มเบื่อมัน หลังจากนั้นเขาก็จะทําความผิดขึ้นมาใหมเพื่อขับไลความ
เหงาความไมสบายใจตางๆ นี่คือผลของความผิดบาปที่มีตอหัวใจ สิ่งเดียวที่จะรักษาใหหายไดคือ การขออภัยและการ
ใหอภัยจากอัลลอฮ ซบ.
สวนในการละหมาดนั้นจะชวยในการทําใหจิตใจผอนคลายและเพิ่มความแข็งแรงแกจิตใจ ทําใหเกิดความ
สบายใจ ความสุขใจ เนื่องจากมีการติดตอกันระหวางหัวใจและวิญญาณกับพระผูเปนเจา การไดเขาใกลพระผูเปนเจา
ดวยการกลาวถึงพระองค การไดยืนอยูตอหนาพระองค การไดใชรางกายของเขาทั้งหมดในการสักการะพระผูเปนเจา
ใหอวัยวะตางๆ ไดแสดงถึงความเปนบาวตอพระองค ดึงดูดใจใหหันเหไปหาพระผูเปนเจา ผูที่ทรงสรางเขาขึ้นมา ทํา
ใหจิตใจผอนคลายลงจากสิ่งรุมเราตางๆ ขณะกําลังละหมาด สิ่งเหลานี้เปนยาที่วิเศษ เปนความยินดีและเปนอาหารแหง
จิตใจอยางดียิ่ง ซึ่งจะเกิดอยูในจิตใจของคนดี แตในจิตใจที่เปนโรค จิตใจที่ชั่วราย ก็เปนเชนกับรางกายที่ไมดี ไม
สามารถเขากับอาหารที่ดีมีประโยชนได
การละหมาดเปนการชวยเหลือที่ยิ่งใหญตอมนุษยทั้งในโลกนี้และโลกหนา ชวยขับไลของเสียตางๆ ออกไป ทั้ง
ในโลกนี้และโลกหนา มันจะหามจากการกระทําชั่วตางๆ เปนยาปองกันหัวใจ เปนตัวขับไลโรคตางๆ ที่จะเขามาใน
รางกาย ทําใหจิตใจสวางไสว ทําใหใบหนาสดใสมีน้ํามีนวล ทําใหรางกายและจิตใจกระฉับกระเฉงคลองตัวขึ้น เพิ่มพูน
ริสกี ขับไลความอธรรมตางๆ ชวยในเวลาที่ถูกอธรรม ลดกิเลสลง ทําใหความเมตตาของอัลลอฮ ซบ.คงอยู ปองกันการ
ลงโทษตางๆ ทําใหเกิดความเมตตา ชวยโรคปวดทองได มีรายงานจากทานอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” จากอบี
หุรอยเราะหวา “ทานนบีไดเห็นฉันนอนปวดทองอยู ทานไดกลาวกับฉันวา “โออบูหุรอยเราะหเอยทานปวดทองหรือ”
ทานอบูหุรอยเราะหตอบวา “ใชแลวทานรอซูลุลลอฮ” ทานนบี ซล.จึงกลาวตอวา “ลุกขึ้น ไปละหมาด แทจริงการ
ละหมาดนั้นจะทําใหหายได” (ระดับออน อิบนิมาญะห, 3458) ถาหากการกลาวเชนนี้ไมสามารถทําใหแพทยแนวทาง
ของฮิปโปเครติสเชื่อได ก็จะกลาวโดยใชหลักทางการแพทยดังนี้คือ การละหมาดนั้นเปนการออกกําลังกายชนิดหนึ่ง
ทั้งทางรางกายและจิตใจรวมกัน เนื่องจากมันรวมทาทางการเคลื่อนไหวตางๆ ของรางกายตามที่ไดกําหนดไว ทั้งการ
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ยืนตรง การกม การกมกราบ การนั่งกับพื้น ฯลฯ ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของขอตางๆ มากมาย อวัยวะภายในชอง
ทองก็เกิดการขยับออกกําลังกายเชนกัน เชนลําไส กระเพาะและระบบหายใจ ระบบยอยอาหารทั้งหมด ปฏิเสธไมได
เลยวาการขยับเขยื้อนเชนนี้ทําใหสารตางๆ ไดรับการยอยสลายที่ดีขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเพิ่มความ
แข็งแรงทางดานจิตใจจากการละหมาด ทําใหธรรมชาติรางกายแข็งแรงขึ้น บรรเทาความเจ็บปวดลง แตโรคของแพทย
ฮิปโปเครติสที่ชอบตอตานสิ่งที่มาจากศาสดานั้นไมมียาใดๆ จะรักษาไดนอกจากไฟนรกที่ลุกทวมเทานั้นเอง
ผลของการญิฮาดในการรักษาโรคซึมเศรากังวล เรื่องนี้เปนสิ่งที่รูกันโดยทั่วไปอยูแลว เมื่อจิตใจตองเผชิญกับ
ขยะแหงความชั่วรายและความชั่วรายเขาครอบงําตัวเขาไดจนหมด เขาก็จะเกิดความโศกเศรา เมื่อเขาไดมาพลีชีพเพื่อ
พระเจา พระผูเปนเจาจะทรงเปลี่ยนความกังวลและความเศรานั้นใหกลายเปนความยินดีและความกระตือรือลน ดัง
ดํารัสของพระองคที่วา
ﲔ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻣ ﻮ ٍﻡ ﺭ ﹶﻗ ﻭﺻﺪ
 ﻒ
ِ ﺸ
 ﻳﻭ ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﻢ ﺮ ﹸﻛ ﺼ
 ﻨﻭﻳ ﻢ ﺨ ِﺰ ِﻫ
 ﻭﻳ ﻢ ﻳﺪِﻳ ﹸﻜﻪ ِﺑﹶﺄ ﻢ ﺍﻟﻠﹼ ﻬ ﺑﻌﺬﱢ ﻳ ﻢ ﻫ ﻗﹶﺎِﺗﻠﹸﻮ
ﻢ ﻆ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ ِﻬ
ﻴ ﹶﺐ ﹶﻏ
 ﻳ ﹾﺬ ِﻫﻭ
ความวา “จงฆาพวกเขาและพระองคอัลลอฮจะลงโทษพวกเขาเองดวยมือของพวกทาน และจะทรงเหยียด
หยามพวกเขา และจะทรงใหพวกทานไดรับชัยชนะ และรักษาใหสิ่งเจ็บปวดในอกของพวกผูศรัทธาหายไป ขับไลความ
โกรธาขุนมัวในใจใหหมดไป” (อัตเตาบะห, 14-15)
ดังนั้นจึงไมมีสิ่งใดที่สามารถขับไลความวิตกกังวลความเศราเสียใจและความขุนมัวในจิตใจออกไปไดดีเทากับ
การพลีชีพเพื่อพระเปนเจา ผลของคําวา ﷲ
ِ ﻮ ﹶﺓ ِﺇﻻﱠ ﺑِﺎ ﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﻮ ﹶﻝ ﺣ  ﹶﻻในการขับไลโรคนี้ เนื่องจากมันเปนการสงมอบที่
สมบูรณที่สุดในการสงมอบอานุภาพตางๆ พลังตางๆ สภาพตางๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ใหเปนสิทธิของพระองค
อัลลอฮ ซบ.แตเพียงผูเดียว และยอมรับในสิ่งที่พระองคทําขึ้นทุกๆ สิ่ง ไมมีการตอตานหรือคัดคานใดๆ อีกในทุกๆ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในโลกนี้และโลกอื่นๆ ยอมรับในพลังอํานาจของพระองค ซึ่งพลังอํานาจทั้งหมดนั้น
เปนของพระองคอัลลอฮ ซบ.แตเพียงผูเดียว ไมมีสิ่งใดจะลงจากฟากฟาหรือขึ้นมาจากหนาแผนดินเวนไวแตดวย
สภาพการณและอํานาจของอัลลอฮ ซบ.เพียงองคเดียวเทานั้น มันจึงมีความสามารถที่จะขับไลมารรายไดอยางนา
มหัศจรรยยิ่งและพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นคือผูทรงชวยเหลือเสมอ
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แนวทางการรักษาโรคกระวนกระวาย นอนไมหลับ
ไดเลาจากทานติรมิซียในหนังสือ “ญามิย” จากทานบะรีดะหไดกลาววา ทานคอลิดไดรองเรียนตอทานนบี
ซล.วา โอทานรอซูลุลลอฮเมื่อคืนนี้ฉันไมไดนอนเลยเนื่องจากนอนไมหลับ ทานนบี ซล.ตอบวา เมื่อทานไปนอน จง
กลาววา
،ﺖ
 ﺎ ﹶﺃﹶﻗﹶﻠﻭﻣ ، ﻦ ﻴﺿ
ِ ﺭ ﺏ ﺍ َﻷ
 ﺭ ﻭ ، ﺖ
 ﺎ ﹶﺃ ﹶﻇﹶﻠﻭﻣ ﺒ ِﻊﺴ
 ﺕ ﺍﻟ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﺭ ﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
ﻌﹰﺎﺟ ِﻤﻴ ﻢ ﻬ ﻚ ﹸﻛﱠﻠ
 ﺧﹶﻠ ﹶﻘ ﺮ ﺷ ﻦ ﺎﺭﹰﺍ ِﻣﻲ ﺟ ﻦ ِﻟ  ﹸﻛ، ﺖ
 ﺿﹶﻠ
 ﺎ ﹶﺃﻭﻣ ، ﻦ ﻴﺎ ِﻃﺸﻴ
 ﺏ ﺍﻟ
 ﺭ ﻭ
ﻙﻴﺮﻪ ﹶﻏ ﻭ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ ،ﺅﻙ ﺎﺟ ﱞﻞ ﹶﺛﻨ ﻭ ، ﻙ ﺟﺎﺭ ﺰ ﻋ ، ﻲ ﻋﹶﻠ ﻲ ﻐ ﺒﻳ ﻭ  ﹶﺃ، ﻢ ﻬ ﻨﺪ ِﻣ ﺣ ﻲ َﹶﺃ ﻋﹶﻠ ﻁ
ﺮ ﹶ ﻳ ﹾﻔ ﹶﺃ ﹾﻥ
ความวา “โออัลลอฮพระผูเปนเจาแหงเจ็ดชั้นฟา และสิ่งที่อยูขางใตมัน พระผูเปนเจาแหงแผนดินทั้งหลายและ
สิ่งที่มัน (แผนดิน) แบกอยู พระผูเปนเจาแหงมารรายทั้งปวงและผูที่มันทําใหหลงผิด ขอจงทรงโปรดชวยขาพระองคใน
การตอสูกับความชั่วรายตางๆ ของสิ่งที่ทานสรางขึ้น ขอจงปดปองขาพระองคจากอันตรายและการอธรรมตางๆ พลังที่
ยิ่งใหญจะมีแกผูที่ทานชวยเหลือ ความมีเกียรติจะมีแกผูที่พระองคสรรเสริญ ไมมีพระผูเปนเจาอื่นนอกจากทาน”
(ระดับออน ติรมิซีย, 3523)
จากทานอัมรุ อิบนุลชัยบจากพอของเขา จากปูของเขาไดเลาวา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.เคยสอนพวกเขาใหกลาว
เวลารูสึกหวาดกลัววา
ﺎ ِﺩ ِﻩﺮ ِﻋﺒ ﺷ ﻭ ﻭ ِﻋﻘﹶﺎِﺑ ِﻪ ﻀِﺒ ِﻪ
 ﻦ ﹶﻏ ﻣ ِﺔ ِﻣ ﺎﺕ ﺍﷲ ِﺍﻟﺘ
ِ ﺎﻮﺫﹸ ُِﺑ ﹶﻜِﻠﻤ ﹶﺃﻋ
ﻭ ﹶﻥ ﺮﺤﻀ
 ﻳ  ﹶﺍ ﹾﻥﺭﺏ ﻚ
 ﻮﺫﹸِﺑ ﻭﹶﺍﻋ ﻴ ِﻦﺎ ِﻃﺸﻴ
 ﺕ ﺍﻟ
ِ ﺍﻤﺰ ﻫ ﻦ ﻭ ِﻣ
ความวา “ขอปกปองดวยถอยคําของอัลลอฮที่สมบูรณจากความโกรธของพระองค การลงโทษของพระองค
จากความชั่วรายของบาวของพระองค จากการกระซิบของเหลามารราย ขอปกปองจากพระผูเปนเจาไมใหสิ่งชั่วราย
ดังกลาวไมใหมาปรากฏ” (ระดับดี ติรมิซีย, 3528) ไดเลาวา และทานอับดุลลอฮ อิบนิอัมรก็ไดสั่งสอนบุตรหลานของ
ตนใหทองจําดุอาอนี้ตอๆ กันมา ผูใดไมสามารถทองจําไดก็ใหจดไว ไมตองสงสัยเลยวาดุอาอนี้เหมาะสมอยางยิ่งในการ
ใชปองกันจากสิ่งชั่วรายตางๆ
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แนวทางการรักษาแผลไฟไหม และการดับไฟ
รายงานจากทานอัมรุ อิบนุชุอัยบจากบิดาของเขา จากปูของเขาไดกลาววาทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดกลาววา
“เมื่อพวกทานเห็นไฟไหม ใหพวกทานจงตักบีร แทจริงการตักบีรนั้นจะดับไฟได” (ระดับออน)
ทั้งนี้เนื่องจากไฟไหมนั้นมาจากเปลวไฟนรกซึ่งเปนสารแหงมาร เปนสิ่งที่มารรายไดถูกสรางขึ้น มีสิ่งเสียหาย
มากมายในไฟนั้นเปนสิ่งที่เหมาะสมกับมารรายที่จะกระทําความเลวรายขึ้น มารรายมีสวนชวยใหไฟที่ไหมนั้นรุนแรงขึน้
อีก เปลวไฟนั้นตามธรรมชาติของมันจะตองขึ้นไปที่สูงและตองทําความเสียหายและทั้งสองสิ่งนี้อันไดแก ความหัวสูง
และความเสื่อมเสีย เปนสิ่งที่มารรายพยายามจะสรางขึ้นในโลก ดวยสองสิ่งนี้มารรายจึงสามารถทําลายมนุษยได ทั้งไฟ
และมารรายตองการครอบงําโลกและสรางความเสื่อมเสียใหแกโลก การกลาวตักบีรประกาศความยิ่งใหญพระผูเปนเจา
จึงมีอํานาจยับยั้งมารรายและการกระทําของมันได ดวยเหตุนี้การกลาวตักบีรตออัลลอฮ ซบ.จึงมีผลชวยดับไฟได
เพราะแทจริงการตักบีรตออัลลอฮ ซบ.นั้นไมมีอะไรที่จะสามารถตานทานได เมื่อมุสลิมคนหนึ่งไดตักบีรตอพระผูเปน
เจาของเขาผลของมันจะทําใหไฟดับลงและการชวยเหลือจากมารรายตองมลายไป ดังนั้นไฟจึงดับไดและเราไดทดลอง
หลายๆ ครั้งดวยตนเองก็ไดผลดังนี้เชนกัน และพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นคือผูทรงรูยิ่งกวา
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แนวทางการรักษาสุขภาพ
การรักษาสมดุลของรางกายและสุขภาพที่ดีก็ตองดวยการควบคุมความชื้นเพื่อตอตานกับความรอน ความชื้น
นั้นคือสารอยางหนึ่งในรางกาย สวนความรอนนั้นจะมีหนาที่ทําใหสารนั้นสุกสมบูรณขับไลของเสีย ซอมแซมสวนสึก
หรอตางๆ ถาไมมีความเปยกชื้นแลวความรอนก็จะมีมากไปจนทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย ทําใหรางกายไมสามารถ
อยูได เชนเดียวกันความชื้นเปนอาหารของความรอนถาไมมีความชื้นความรอนก็จะเผาไหมรางกายทําใหรางกายแหง
ลงและสุดทายทําใหรางกายเสียหายไป ดังนั้นการมีทั้งความรอนและความชื้นรวมอยูในรางกายในสภาพที่เหมาะสมกัน
จะชวยใหรางกายดํารงอยูได ทั้งสองตางก็เปนสารอาหารซึ่งกันและกัน ความรอนเปนสารอาหารของความชื้นคอย
ควบคุมมันปองกันไมใหมันเสียไป ความชื้นเปนสารอาหารของความรอนคอยควบคุมและปองกันมันเชนกัน ถาทั้งสอง
สภาพนี้อันใดอันหนึ่งมากกวาอีกอันหนึ่งสวนประกอบตางๆ ของรางกายก็จะเปลี่ยนแปรไปจากสภาพปกติ ความรอน
จะคอยทําใหความชื้นสลายไป ขบวนการเชนนี้ทําใหรางกายตองการสิ่งที่จะมาขจัดของที่เหลือจากการถูกยอยสลาย
โดยความรอนนั้นแลวอีกครั้งหนึ่ง ความชื้นเชน อาหารและเครื่องดื่ม เมื่อใดก็ตามที่มีปริมาณมากเกินไป ความรอนนั้น
ก็ไมสามารถที่จะยอยสลายมันไดหมดทําใหสิ่งที่เหลือกลายเปนของเนาเสียทําใหรางกายไดรับความเสียหายจากของ
เสียเหลานั้น รางกายจึงเสียสมดุลไปและเกิดเปนโรคตางๆ มากมายขึ้นอยูกับสารที่เปนของเสียเหลานั้นวาคืออะไรและ
ขึ้นอยูกับการรับมาของอวัยวะตางๆ และการจัดการกับมัน ดังเชนที่อัลลอฮ ซบ.ไดทรงกลาววา
ﺴ ِﺮﻓﹸﻮﹾﺍ
 ﺗ ﻭ ﹶﻻ ﻮﹾﺍﺮﺑ ﺷ ﺍﹸﻛﻠﹸﻮﹾﺍ ﻭ
ความวา “จงกินและจงดื่ม แตจงอยาสุรุยสุราย” (อัลอะอรอฟ, 31)
เปนการชี้ใหบาวของพระองคเห็นความสําคัญในการนําเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาไปในรางกาย ไมวาจะเปนน้ําหรือ
อาหารก็ตาม อยาใหเกินไปกวาที่รางกายเขาจะยอยสลายได แตใหนําเขาไปในปริมาณที่พอดีก็จะเกิดประโยชนตอ
รางกาย เมื่อใดก็ตามปริมาณเกินกวานั้น นั่นคือความสุรุยสุรายแลวและการสุดโตงทั้งสองดานนั้นจะไมทําใหสุขภาพดี
ขึ้นแตจะทําใหเกิดโรคได อันไดแกการอดอาหารจนเกินไปหรือการรับประทานอยางสุรุยสุรายจนเกินไป
การรักษาสุขภาพทั้งหมดนั้นจึงขึ้นอยูกับคําสองคําที่ไดกลาวมาแลวนั่นเอง รางกายเรานั้นจะมีการยอยสลาย
และการสรางของเสียอยูตลอดเวลา เมื่อการยอยสลายเกิดขึ้นมากเกินพลังความรอนก็จะออนแอลงทําใหปริมาณความ
รอนในรางกายนอยลง เนื่องจากเมื่อมีการยอยสลายมากความชื้นก็จะถูกทําลายลงและความชื้นเปนสารตนตอของ
ความรอน เมื่อความรอนออนแรงลงระบบยอยอาหารก็จะออนแอลงดวย เมื่อความชื้นหมดสิ้นไปความรอนก็จะดับลง
และรางกายนั้นก็จะเสียชีวิตไป ดังนั้นจุดมุงหมายในการรักษามนุษยคือ การระวังรักษารางกายจนกวาจะถึงจุดสิ้นชีวิต
ดังกลาวไมใชเพื่อจะทําใหความรอนและความชื้นคงอยูตลอดไปแลวจะสามารถรักษาความเปนหนุมสาวและสุขภาพที่ดี
พละกําลังที่แข็งแรงอยูไดตลอดกาลสิ่งนั้นเปนสิ่งที่เปนไปไมได แตแทจริงจุดมุงหมายก็คือเพื่อรักษาระดับความชื้นไว
ไมใหเสียหายไปและรักษาความรอนไวไมใหมีสิ่งใดมาทําใหมันออนแรงลง และพยายามทําใหธาตุทั้งสองเกิดความ
สมดุลกันในระดับที่เปนประโยชนตอรางกายเชนเดียวกับชั้นฟากับผืนแผนดินและสรรพสิ่งที่ถูกสรางในโลกนี้ ซึ่ง
ทั้งหมดตางอยูกันอยางมีระเบียบไดสมดุลกัน ถาหากผูใดสังเกตดูก็จะพบวาแนวทางของทานนบี ซล.ที่ไดใหไวนั้นเปน
แนวทางที่ประเสริฐสุดสําหรับรักษาสุขภาพ แทจริงการรักษาสุขภาพนั้นขึ้นอยูกับการจัดระเบียบอาหารและเครื่องดื่มที่
ดี การควบคุมอารมณ การนอนที่พอเพียง การตื่นนอน การเคลื่อนไหวรางกาย การพักผอน การมีเพศสัมพันธ การขับ
ไลของเสียออกจากรางกายและการเก็บสิ่งที่มีประโยชนเอาไว หากสามารถระวังรักษาสิ่งเหลานี้ใหอยูในระเบียบสมดุล
ที่ดีเหมาะสมกับรางกายภูมิประเทศอายุและวัฒนธรรม ก็จะทําใหสามารถดํารงสุขภาพที่ดีไดนานแสนนานตราบจนสิ้น
อายุขัย เนื่องจากสุขภาพพลานามัยที่ดีเปนความโปรดปรานที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงมอบใหกับบาวของพระองค
ยิ่งกวานั้นสุขภาพที่ดีสมบูรณถือเปนรางวัลที่ดีเยี่ยมที่สุดจากพระผูเปนเจา ดังนั้นผูใดก็ตามที่มีสุขภาพแข็งแรงอยูแลว
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ควรถือเปนโชคดีที่จะตองระวังรักษาไวไมทําสิ่งที่จะกอเกิดเปนอันตรายตอสุขภาพที่ดีได มีรายงานจากบุคอรีในหนังสือ
“ซอเฮียะห” ของเขาจากทานอิบนิอับบาสวา ทานนบี ซล.ไดกลาววา “มีความเมตตาสองอยางที่มนุษยสวนมากมักจะ
ละเลยไปนั่นคือสุขภาพและเวลาวาง” (ซอเฮียะหบุคอรี, 6412)
ในหนังสือติรมิซียมีหะดีษจากทานอุบัยดิลลาฮ บินมัวฮซิน อัลอันซอรียกลาววา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดกลาว
วา “ผูใดที่ตื่นขึ้นมาในเวลาเชาพรอมกับสุขภาพที่ดี มีที่อยูอาศัยที่มั่นคง มีอาหารกินสําหรับวันนั้น ก็เหมือนดั่งวาโลกนี้
เปนของเขาแลว” (ระดับดี ติรมิซีย, 2346)
ในติรมิซียจากทานอบีหุรอยเราะห จากทานนบี ซล.ไดกลาววา “ในวันกิยามะหสิ่งแรกที่บาวของพระเจาจะถูก
ถามเกี่ยวกับความเมตตาที่พระผูเปนเจาไดใหเขาก็คือเราไมไดทําใหสุขภาพของเจาแข็งแรงดีหรอกหรือ และเราไมได
ใหน้ําที่เย็นฉ่ําแกเจาไดดื่มเวลาหิวกระหายหรอกหรือ” (ระดับดี ติรมิซีย, 3358)
ดังในอัลกุรอานไดกลาววา
ﻨﻌِﻴ ِﻢﻋ ِﻦ ﺍﻟ ﻣِﺌ ٍﺬ ﻮ ﻳ ﺴﹶﺄﻟﹸﻦ
  ﹶﻟﺘﹸﺛﻢ
ความว า “ภายหลั ง พวกเจ า จะถู ก ถามในวั น นั้ น เกี่ ย วกั บ ความเมตตาที่ พ ระผู เ ป น เจ า ได ใ ห แ ก เ จ า ”
(อัตตะกาซุร, 8)
ในหนังสือมุสนัดของอิหมามอะหหมัด ทานนบี ซล.ไดกลาวกับทานอับบาสวา “โอทานอับบาส โอลุงของ
ศาสดาของอัลลอฮ จงขอตออัลลอฮใหมีสุขภาพดีทั้งโลกนี้และโลกหนา” (ซอเฮียะหอะหหมัด, 209/1)
จากทานอบูบักร อัซซิดดีกกลาววา ฉันไดยินทานรอซูลุลลอฮ ซล.กลาววา “จงขอตออัลลอฮใหมีความมั่นคง
ในศาสนาและสุขภาพที่ดี ไมมีสิ่งใดที่อัลลอฮใหหลังจากมีความมั่นคงในศาสนาแลวจะดีมากไปกวาการมีสุขภาพที่ดี”
(ซอเฮียะหอะหหมัด, 3/1)
ไดมีการรวมสุขภาพที่ดีทั้งโลกนี้และโลกหนา ไมมีสิ่งใดในโลกนี้จะดีสําหรับบาวของอัลลอฮ ซบ.มากกวาการมี
จิตใจที่มั่นคงในศาสนาและการมีสุขภาพที่ดี ความมั่นคงในศาสนาจะทําใหเรารอดพนการลงโทษตางๆ ในโลกหนาและ
การมีสุขภาพดีจะปองกันโรครายทั้งจิตใจและรางกาย
ในหนังสือ “สุนันนะซาอี” จากทานอบีหุรอยเราะห รด.กลาววา “จงขออัลลอฮใหยกโทษให ใหมีสุขภาพที่ดี มี
ความเปนอยูที่ดี ไมมีอะไรที่ดีสําหรับคนๆ หนึ่งหลังจากที่เขาไดศรัทธามั่นในศาสนาแลวเทากับการมีสุขภาพที่ดี”
(ซอเฮียะห อันนะซาอีย, 10722) สามสิ่งที่ขอนี้ทําใหมั่นใจไดวาจะสามารถปลดเปลื้องความผิดบาปตางๆ ที่ผานมาใน
อดีตใหพนไปดวยการใหอภัยและความมั่นคงในปจจุบันดวยสุขภาพที่แข็งแรง ความมั่นคงในอนาคตดวยความเปนอยู
ที่ดีรอดพนภัยพิบัติตางๆ
ในหนังสือติรมิซีย กลาววา “พระผูเปนเจาไมรักการขอจากพระองคในสิ่งใดมากไปกวาการขอใหมีสุขภาพที่ด”ี
(ระดับออน ติรมิซีย, 3515)
ท า นอั บ ดุ ล เราะห ม าน บิ น อะบี ไ ลลาได ก ล า วว า จากท า นอบี ดั ร ดาอ ไ ด เ ล า ว า ข า พเจ า กล า วว า โอ ท า น
รอซูลุลลอฮ ซล.ฉันอยากมีสุขภาพที่ดี ฉันจะขอบคุณพระเจาอยางยิ่งที่ทําใหฉันมีสุขภาพที่ดีมากกวาที่จะถูกทดสอบ
และใหฉันอดทน ทานนบี ซล.จึงกลาววา “และศาสดาของอัลลอฮก็ชอบที่จะมีสุขภาพดีเชนเดียวกับทานเหมือนกัน”
(ตอบรอนีย, 3206)
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มีเรื่องเลาจากทานอิบนิอับบาสวา มีชาวบานนอกคนหนึ่งมาหาทานศาสดา ซล.และไดถามทานวา ฉันจะขอ
อะไรจากอัลลอฮดีหลังจากที่ไดละหมาดหาเวลาแลว ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ตอบวา “ขอใหมีสุขภาพดีซิ” ชายคนนั้นก็ยัง
ถามอีก จนครั้งที่สามทานจึงตอบวา “ขอใหมีสุขภาพดีทั้งโลกนี้และโลกหนาเถิด” (ระดับดี)
เมื่อพิจารณาทั้งหมดจะเห็นไดวาทุกๆ บทจะเกี่ยวกับสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของประชาชาติ เราสามารถ
พบไดจากแนวทางของทานนบี ซล.เกี่ยวกับการระวังรักษาสุขภาพมากมาย อธิบายถึงวิธีการตางๆ ที่จะทําใหมีสุขภาพ
ดีทั้งในโลกนี้และโลกหนาไดอยางสมบูรณแบบที่สุด และอัลลอฮ ซบ.นั้นคือผูทรงชวยเหลือ ผูที่เราขอมอบหมายไมมี
พลังอํานาจใดๆ เวนเสียแตดวยพระองคอัลลอฮ ซบ.เทานั้น
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แนวทางการกินและดื่ม
การกินและดื่มของทานนบี ซล.นั้น ทานนบี ซล.จะไมกินหรือดื่มอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอยางเดียวแตจะ
รับประทานอาหารหลายๆ อยางหมุนเวียนกันไป เนื่องจากการรับประทานอาหารอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียวนั้น
จะทําใหเกิดโทษได ถาหากไมรับประทานอาหารอื่นๆ เลยเปนเวลานานๆ จะทําใหออนแอลง รางกายจะเคยชินอยูกับ
อาหารเพียงชนิดเดียว พอเมื่อรับประทานอาหารอื่นๆ บางรางกายก็จะไมรับ กลับกลายเปนอันตรายมากขึ้น ดังนั้นการ
รับประทานอาหารอยูเพียงชนิดเดียวแมจะเปนอาหารที่ดีที่สุดก็ตามยอมเปนอันตรายเสมอ ยิ่งกวานั้น ทานนบี ซล.จะ
รั บ ประทานอาหารที่ ช าวเมื อ งของท า นคุ น เคยและรั บ ประทานกั น อยู เ ป น ประจํ า วั น เช น เนื้ อ สั ต ว ผลไม ขนมป ง
อินทผลัม ฯลฯ ซึ่งจะไดกลาวในภายหลังตอไป
ถาหากการรับประทานอาหารนั้นตองการการปรุงหรือบดใหละเอียด ทานนบี ซล.มักจะใชของที่ตรงขามกัน
ถาทําไดเพื่อใหเกิดสมดุล เชนการทําใหความรอนจากอินทผลัมสมดุลดวยแตงโม ซึ่งเปนของเย็น ถาหากหาสิ่งตรงขาม
ไมไดทานก็จะรับประทานอาหารนั้นเพียงใหพอกับที่รางกายตองการ ไมรับประทานมากจนเกินไปเพื่อที่จะไมทํา
อันตรายตอธรรมชาติรางกาย
เมื่อทานนบี ซล.ไมชอบรับประทานอาหารใดทานก็จะไมรับประทานมัน ทานจะไมฝนตัวเองทั้งๆ ที่ไมชอบ
และสิ่งนี้เปนหลักการอันยิ่งใหญในการรักษาสุขภาพอยางหนึ่งทีเดียว เมื่อใดก็ตามที่มนุษยตองทนรับประทานสิ่งที่
จิตใจตนเองไมรับหรือไมอยากรับแลว มันจะเปนโทษตอเขามากกวาที่จะเปนประโยชน ทานอบูหุรอยเราะหไดรายงาน
วา “ทานศาสดาของอัลลอฮจะไมตําหนิอาหารใด แตถาทานชอบทานก็จะรับประทานมัน ถาทานไมชอบทานก็จะปลอย
ไวไมรับประทานมัน” (ซอเฮียะห บุคอรี, 5409)
ครั้งหนึ่งมีผูนําแยมาใหทานรับประทานแตทานไมรับประทานมัน มีคนถามวา “มันเปนสิ่งที่ตองหามหรือ”
ทานกลาวตอบวา “ไมหรอก แตสิ่งนี้เปนสิ่งที่ไมมีในบานเมืองของฉัน ฉันจึงไมอยากรับประทานมัน” (ซอเฮียะห บุคอรี
, 5537) ทานระวังตนเองดวยการใชความเคยชินทางวัฒนธรรมและความอยากตามธรรมชาติเปนตัวควบคุม เมื่อพบวา
มันเปนสิ่งที่บานเมืองของทานไมคุนเคยกับมันและทานก็ไมอยากรับประทานมัน ทานก็จะไมรับประทานสิ่งนั้นแตทาน
ก็ไมหามหากมีผูใดอยากจะรับประทานหรือผูใดเคยชินที่จะรับประทานมันได ทานนบี ซล.ชอบรับประทานเนื้อสัตว
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณขาหนาและสวนบนของแกะ ซึ่งสวนนี้เองที่เคยถูกวางยาพิษใหทานรับประทาน ไดกลาวไว
ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” วา มีผูนําเนื้อมาใหทานนบี ซล.เปนชวงขาหนาและทานก็ชอบมันมาก (ซอเฮียะห บุคอรี, 3340)
ทานอบูอุบัยดะหและคนอื่นๆ ไดเลาวา จากนางดิบาอะห บินตซุเบร นางไดเชือดแกะที่บานของนาง และทาน
รอซูลลุลลอฮ ซล.ไดสงคนไปบอกกับนางวา ใหนางแบงบางสวนใหทานรับประทาน นางไดกลาวกับผูที่มาสงขาววา ฉัน
ไมเหลือสวนใดไวเลยนอกจากคอของแกะและฉันรูสึกอายที่จะสงสวนนี้ไปใหกับทานรอซูลุลลอฮ ซล.ผูบอกขาวจึงไป
เลาใหทานรอซูลุลลอฮ ซล.ฟง ทานก็ไดใหเขากลับมาอีกครั้งโดยบอกวา “จงกลับไปหานางและบอกนางวา จงสงสวน
นั้นมาเถิดเพราะสวนนั้นคือสวนที่นําทางแกะ นับเปนสวนที่เกือบดีสวนหนึ่งและไมมีพิษมีภัย” (ระดับดี อะหหมัด, 360361)
ไมตองสงสัยเลยวาสวนที่นุมที่สุดของแกะคือสวนคอ สวนขาหนาและตนขา เปนสวนที่เบาสําหรับกระเพาะ
กระเพาะยอยไดงายที่สุด ในจุดนี้เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการพิจารณาอาหารในสามดานคือ หนึ่ง อาหารที่มีประโยชน
มากและใหพละกําลัง สอง เบาสําหรับกระเพาะไมหนัก และสาม ยอยงาย สามสิ่งนี้คือลักษณะของอาหารที่ดีที่สุด การ
รับประทานอาหารแบบนี้แมเพียงเล็กนอยก็ยังมีประโยชนกวาการรับประทานอาหารแบบอื่นๆ จํานวนมากๆ
ทานนบี ซล.ยังชอบรับประทานของหวานและน้ําผึ้ง และทั้งสามอยางนี้ คือเนื้อ น้ําผึ้งและของหวาน เปน
อาหารที่ประเสริฐที่สุด มีประโยชนตอรางกาย ตับและอวัยวะตางๆ การรับประทานของเหลานี้เปนอาหารจึงมีประโยชน
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มากในการรักษาสุขภาพและความแข็งแรง ทําใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทานนบี ซล.ยังรับประทานขนมปงรวมกับ
อาหารอื่นๆ ที่ทานไดรับดวย บางครั้งทานก็รับประทานรวมกับเนื้อและกลาววา “มันเปนยอดของอาหารทั้งโลกนี้และ
โลกหนา” (ระดับออนมาก อิบนิมาญะห, 3305) เลาโดยทานอิบนิมาญะหและคนอื่นๆ บางครั้งรับประทานรวมกับ
แตงโม บางครั้งรวมกับอินทผลัม ทานเคยวางอินทผลัมบนขนมปง ขาวบารเลยและกลาววา “อันนี้ (อินทผลัม) เปน
ของผสมของอันนี้ (ขนมปง)” (ระดับออน อบูดาวูด, 3259) นี่เปนวิธีการจัดการกับอาหารโดยที่ขนมปงขาวบารเลยนั้น
เปนอาหารที่ใหความเย็นและแหง สวนอินทผลัมเปนอาหารที่ใหความรอนและชื้น ดังนั้นการรับประทานรวมกับขนมปง
จึงเปนการจัดการที่ดีอันหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่คุนเคยรับประทานอาหารดังกลาว เชน ชาวมะดีนะห บางครั้งก็
ดวยน้ําสมสายชู ทานกลาววา “น้ําสมสายชูเปนสวนผสมอาหารที่ดีจริงๆ ” (ซอเฮียะหมุสลิม, 167/2052)
จุ ด มุ ง หมายคื อ ขนมป ง ทุ ก ชนิ ด จะต อ งมี ข องผสมร ว มด ว ยจึ ง จะเป น การรั ก ษาสุ ข ภาพที่ ดี โดยไม ใ ช ก าร
รับประทานอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว ของผสมถูกเรียกดังกลาว เนื่องจากมันถูกนํามารับประทานรวม ทําให
ขนมปงมีประโยชนมากขึ้นเหมาะสมกับสุขภาพ ทานนบี ซล.ยังรับประทานผลไมที่มีในเมืองของทานตามฤดูกาลดวย
โดยไมมีการหามรับประทานมัน สิ่งนี้เปนสาเหตุสําคัญอีกอันหนึ่งในการรักษาสุขภาพ แทจริงนั้นพระองคอัลลอฮ ซบ.
ไดทําใหทุกๆ เมืองมีผลไมที่เหมาะสมและมีประโยชนกับคนในเมืองนั้นๆ อันเปนพระปรีชาญาณของพระองค ดังนั้น
การรับประทานผลไมดังกลาวจึงเปนวิธีที่ดีในการรักษาสุขภาพและทําใหหายปวยได เปนสิ่งที่ดีกวายาธรรมดาทั้งหลาย
ทั่ ว ๆ ไป ส ว นผู ที่ ไ ม ย อมรั บ ประทานผลไม ดั ง กล า วเพราะกลั ว จะทํ า ให เ จ็ บ ไข ไ ด ป ว ยไปนั้ น แท จ ริ ง แล ว การไม
รับประทานกลับทําใหปวยไดงายขึ้นและบอยขึ้น ทําใหสุขภาพออนแอขี้โรค ผลไมเหลานี้มีความชื้นอันเกิดจากความ
รอนและผืนดินของเมืองนั้นๆ ความรอนในกระเพาะจะทําใหผลไมนั้นสุกขับไลความไมดีของมันออกไป ถาหากเขาไม
รับประทานมันมากจนเกินควรไป เพราะอยางไรก็ตามกระเพาะก็ไมสามารถจะรับของตางๆ เกินธรรมชาติของมันได
ไมควรจะทําใหอาหารเสียไปโดยรับประทานผลไมกอนที่อาหารจะถูกยอยจนหมดเสียกอน และไมควรรับประทานน้ํา
เพราะจะทําใหอาหารนั้นบูดเนาเชนกัน ควรรับประทานผลไมหลังจากกระเพาะยอยอาหารเรียบรอยแลว ถารับประทาน
พรอมๆ กันอาจจะทําใหทองผูกได ผูใดรับประทานอาหารที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมและดวยวิธีที่เหมาะสมก็จะได
ประโยชนจากมัน เปนเสมือนยารักษาโรคอยางดี
แนวทางการนั่งขณะรับประทานอาหาร
ทานศาสดา ซล.ไดกลาววา “จงอยารับประทานขณะที่ทานกําลังนอนตะแคงอยู” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5398) อีก
หะดีษหนึ่งบอกวา “แทจริงฉันนั้นนั่งรับประทานอาหารเชนกับที่บาวทาสทํา และฉันก็รับประทานอาหารชนิดเดียวกับที่
บาวทาสรับประทาน” (ซอเฮียะหอะหหมัด)
รายงานจากทานอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” ของเขาวา ทานนบี ซล.หามรับประทานอาหารในลักษณะ
นอนคว่ําหนา (ระดับออน อิบนิมาญะห, 3370) คําวา “ﺗﻜﹶﺎﺀ ”ﹶﺍ َﻷมีความหมายหลายอยาง อยางหนึ่งคือการนอนตะแคง
รับประทานอาหาร วิธีนี้ถือเปนสิ่งที่อันตรายในการรับประทานอาหาร มันจะกั้นไมใหอาหารเดินทางไปไดโดยสะดวก
เนื่อ งจากขัด กับลั กษณะธรรมชาติ ของร างกาย ทํ าใหอาหารวิ่ งไปตามทางของมั นสู กระเพาะได ชาลง มัน จะกดที่
กระเพาะทําใหทํางานไมสะดวก อีกความหมายหนึ่งคือการนั่งแบบผูยิ่งใหญ ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกปฏิเสธเชนกันเนื่องจากไมมี
ลั ก ษณะของความเป น บ า วของพระผู เ ป น เจ า อยู ด ว ยเหตุ นี้ ท า นนบี ซล.จึ ง ได ก ล า วว า “ฉั น รั บ ประทานอาหาร
เชนเดียวกับบาวทาส” โดยที่ทานนบี ซล.นั่งชันเขาขณะรับประทานอาหาร (ซอเฮียะหมุสลิม, 148/2044) มีรายงานวา
ทานนั่งรับประทานโดยงอเขาสองขางและใหฝาเทาซายอยูบนหลังเทาขวา เปนการแสดงความนอบนอมตอพระผูเปน
เจาที่ยิ่งใหญ แสดงมารยาทที่ดีตอหนาพระองค ใหเกียรติตออาหารและผูที่รวมรับประทาน ทานี้ถือเปนทาที่มีประโยชน
มากทีสุดทาหนึ่งในการรับประทานอาหาร เนื่องจากอวัยวะตางๆ ในการยอยอาหารไดเรียงตัวกันอยางเปนธรรมชาติ
ที่อัลลอฮ ซบ.ไดทรงกําหนดไวแลว และยังเปนทาที่แสดงออกถึงความมีมารยาทดวย เปนการดีที่สุดสําหรับมนุษยที่จะ
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รับประทานอาหารโดยใหอวัยวะตางๆ อยูในตําแหนงของมันอยางถูกตองและมันจะไมเปนเชนนั้นไดนอกจากทาทาง
ของเขาตองเปนธรรมชาติตั้งแตแรก ทาทางที่แยที่สุดคือ ทานอนตะแคงรับประทานอาหาร เนื่องจากดั่งที่ไดกลาว
มาแลววาระบบรางกายตางๆ จะเบียดเสียดกัน ทํางานไมสะดวก กระเพาะไมไดอยูในลักษณะธรรมชาติของมันโดยถูก
เบียดอยูระหวางทองกับพื้นดิน และอวัยวะยอยอาหารอื่นๆ รวมทั้งอวัยวะที่ใชในการหายใจดวย อีกความหมายหนึ่งคือ
การรับประทานอาหารโดยมีหมอนหรือเบาะนุมๆ มารองนั่ง ถาเปนความหมายนี้แสดงวาทานนบี ซล.ตองการบอกวา
ฉันรับประทานอาหารโดยที่ฉันจะไมนั่งบนหมอนหรือเบาะนุมๆ เชนที่ผูมีอํานาจวาสนาชอบทํา หรือพวกที่กินจุชอบทํา
แตฉันรับประทานอาหารเปนคําๆ เชนเดียวกับบาวทาส
การรับประทานอาหาร
ทานนบี ซล.รับประทานอาหารโดยใชนิ้วสามนิ้ว นับเปนสิ่งที่มีประโยชนเชนกัน เนื่องจากการรับประทาน
อาหารโดยใชนิ้วเพียงหนึ่งหรือสองนิ้ว ยอมไมไดรับความอรอยของอาหาร ไมมีความสุขในการรับประทานและกวาจะ
อิ่มตองใชเวลานานมาก ระบบยอยอาหารก็ไมมีความสุขสบายเชนกัน ทําใหระบบยอยอาหารตองรอนานเพื่อยอย
อาหาร ระบบย อ ยจะเมื่ อ ยล า ไปเหมื อ นรั บ ประทานข า วที ล ะเมล็ ด สองเมล็ ดย อ มไม อ ร อ ย ไม มี ค วามสุ ข ส ว นการ
รับประทานอาหารดวยนิ้วมือทั้งหานิ้วนั้นก็จะเปนปริมาณที่มากเกินไปในแตละคํา ทําใหเกิดการแนนอึดอัดในระบบ
ยอยอาหาร แนนกระเพาะ อาจจะทําใหระบบยอยอาหาร ถูกอุดตันและหยุดทํางานลง ลําไสตองใชความพยายามอยาง
มากในการผลักดันอาหารที่อุดตันเหลานี้ กระเพาะตองรับอาหารในปริมาณมากไปในคราวเดียวกัน ไมมีเวลาที่จะได
รับรูรสอรอยของอาหารและดูดซึมไดตามปกติ ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารตาม
แบบอยางของทานนบี ซล.และการรับประทานดวยสามนิ้วมือนั่นเอง
แนวทางในการเลือกอาหารเพื่อรับประทาน
ผูที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของทานนบี ซล.จะพบวา ทานจะไมรับประทานนมรวมกับปลาหรือ
นมรวมกับของเปรี้ยว และไมรับประทานอาหารที่มีลักษณะเหมือนกันสองอยางรวมกันหรือพรอมๆ กัน เชน อาหาร
รอนสองอยาง อาหารเย็นสองอยาง อาหารที่เหนียวสองอยาง อาหารที่ทําใหทองผูกสองอยาง อาหารที่ทําใหทองเสีย
สองอยาง อาหารหนักสองอยาง อาหารเหลวสองอยาง และอาหารชนิดใดก็ตามที่ใหผลเหมือนกัน เชนเดียวกัน ทานก็
จะไมรับประทานอาหารที่มีผลตรงขามกันพรอมๆ กัน เชน อาหารที่ทําใหถายทองกับอาหารที่ทําใหทองผูก อาหาร
ยอยยากกับอาหารยอยงาย อาหารปงยางกับอาหารตม อาหารสดกับอาหารแหง ไขกับนมหรือไขกับเนื้อ ทานจะไม
รับประทานอาหารขณะกําลังรอนจัดหรืออาหารที่หุงตมไวจนเกาขามวันแลวนํามาอุนใหม ไมรับประทานอาหารที่เนา
เสีย อาหารเค็มจัดเกินไปหรือใสน้ําสมมากเกินไปหรือรสจัดเกินไป อาหารเหลานี้ถือวาเปนอันตรายตอสุขภาพทําให
รางกายเสียสมดุลไป ถาอาหารหนึ่งมีพิษทานศาสดา ซล.จะทําใหพิษของอาหารนั้นสลายไปโดยการใชอาหารอีกอยาง
หนึ่งมาแกกันถาสามารถทําได เชน การทําลายธาตุความรอนของอาหารหนึ่งดวยธาตุความเย็นของอีกอาหารหนึ่ง
อาหารที่ใหความแหงอยางหนึ่ง แกดวยอาหารที่ใหความชุมชื้นอยางหนึ่ง เชน ในกรณีของแตงกวากับอินทผลัมสดและ
อินทผลัมแหงกับเนยเหลว บางครั้งทานดื่มน้ําตมอินทผลัมเพื่อชวยในการยอยอาหารที่ยอยยาก
ทานสั่งใหเรารับประทานอาหารค่ําแมเพียงเล็กนอยก็ตาม ดังมีหะดีษกลาววา “การละทิ้งอาหารมื้อค่ํานั้นเปน
สิ่งที่ตองหาม” รายงานโดยติรมิซียในหนังสือ “อัลญามิอ” และในหนังสือ “สุนัน” ของอิบนิมาญะหและไดเลาจากทาน
อบูนาอีมวา ทานนบี ซล.ไดหามไมใหนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร โดยบอกวาการกระทําเชนนั้นเปนอันตรายตอ
หั ว ใจ ทํ า ให หั ว ใจทํ า งานหนั ก ขึ้ น ด ว ยเหตุ นี้ แ พทย จึ ง มั ก สั่ ง ให ผู ที่ ต อ งการมี สุ ข ภาพดี นั้ น “ต อ งเดิ น เล็ ก น อ ยหลั ง
รับประทานอาหารค่ําแมจะเพียงรอยเกาก็ตาม แตไมใหนอนทันทีหลังกินอิ่มใหมๆ เนื่องจากจะเปนอันตรายอยางยิ่ง”
สวนแพทยมุสลิมก็จะแนะนําวา “ใหละหมาดหลังจากทานอาหารค่ําแลว เพื่อใหอาหารไดเขาไปในสวนลึกสุดของ
กระเพาะและยอยไดงายขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่ดีตอสุขภาพ”
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ทานนบี ซล.จะไมดื่มน้ําขณะรับประทานอาหารเพราะสิ่งนั้นจะทําใหอาหารเสียหายไปได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
น้ําที่รอนหรือเย็นเกินไป ทานนบี ซล.ยังเห็นวา ไมเปนการสมควรที่จะดื่มน้ําทันทีหลังออกกําลังกายใหมๆ หรือเวลาที่
เหนื่อยจัดๆ หรือหลังมีเพศสัมพันธทันที หรือกอนและหลังรับประทานอาหารทันที หลังจากการรับประทานผลไมทันที
หลังอาบน้ําทันทีหรือหลังเขานอนแลว ทุกๆ อยางในที่นี้เปนสิ่งไมควรทําเพราะไมเปนการรักษาสุขภาพที่ดี แมอาจมี
ประโยชนบางแตก็มีโทษมากกวา
แนวทางการดื่มเครื่องดื่ม
แนวทางการดื่มน้ําหรือเครื่องดื่มใดๆ ทานนบี ซล.เคยดื่มน้ําผึ้งผสมกับน้ําเย็น วิธีนี้เปนการรักษาสุขภาพที่
แพทยทั่วๆ ไปยังไมทราบนอกจากแพทยที่มีความรูลึกซึ้งเทานั้น การดื่มน้ําผึ้งหรือการจิบมันเพียงเล็กนอยจะชวยให
เสมหะชุมชื่นขึ้น ชวยลางกระเพาะที่หมักหมมทําใหมันสะอาดขึ้น ขับไลของเสียตางๆ จากกระเพาะ ชวยใหกระเพาะ
อุนขึ้น ทําใหมันสมดุลขึ้นกวาเดิม ชวยเปดทางเดินของกระเพาะจากสิ่งอุดตันตางๆ และทําสิ่งเดียวกันนี้ใหกับตับ ไต
และลําไส เปนของหวานที่มีประโยชนตอกระเพาะมากกวาของหวานชนิดใดๆ แตก็เปนอันตรายตอผูที่เปนดีซาน มีตัว
เหลืองหรือโรคเกี่ยวกับน้ําดี เนื่องจากมันจะทําใหโรคกําเริบมากขึ้น แตสามารถลดอันตรายนี้ไดโดยการดื่มรวมกับ
น้ําสมจะทําใหมันกลับมามีประโยชนไดอีกครั้ง การดื่มน้ําผึ้งมีประโยชนกวาเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ที่ใสน้ําหวานหรือ
สารใหความหวานใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ไมคุนเคยกับเครื่องดื่มดังกลาวและธรรมชาติของเขารับไมได คน
พวกนี้ถาไปดื่มเขาก็จะไมไดประโยชนจากความหวานของเครื่องดื่มเหลานั้นเทากับจากน้ําผึ้ง แตอยางไรก็ตามสิ่งนี้ก็
ขึ้นอยูกับความคุนเคยและการยอมรับของรางกายของตัวเขาเปนสําคัญ
เครื่องดื่มที่เปนของหวานและใหความเย็นดวยนั้นเปนสิ่งที่มีประโยชนกับรางกาย เปนการรักษาสุขภาพที่ดี
ที่สุด ทําความชุมชื่นใหกับจิตใจ ตับ และหัวใจ เปนสิ่งที่หัวใจและตับชอบมาก ทําใหมันเขาสูสมดุลได ยิ่งที่หากมีสอง
ลักษณะรวมกันคือทั้งความหวานและความเย็นแลวจะเพิ่มคุณคาทางอาหารมากขึ้น ทําใหอาหารถูกนําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและใหประโยชนอยางสมบูรณ น้ําเย็นฉ่ําจะดับอันตรายของความรอนได ทําใหรางกายโดยรวมชุม
ชื่น ชวยทดแทนน้ําที่ถูกใชออกไปจากรางกาย ทําใหอาหารออนนุมลงมากขึ้น ชวยขับเหงื่อใหออกไดมากขึ้น
มีความเห็นแตกตางกันในระหวางแพทยวา “น้ํานั้นนับเปนอาหารของรางกายหรือไม” มีความเห็นแบงเปน
สองอยาง ผูที่เห็นวาเปนอาหารก็ยืนยันจากการที่น้ําชวยใหรางกายเจริญเติบโตขึ้นได ชวยเพิ่มพลังใหกับรางกาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่กระหายมากๆ มีคําพูดวา “ในระหวางพืชกับสัตวมีพลังความสามารถที่คลายกันอยูหลาย
อยาง อยางหนึ่งก็คือการเจริญเติบโต การกินอาหารและการสรางความสมดุล ในพืชนั้นมีพลังสัมผัสที่ลึกซึ้งกวางขวาง
โดยที่พืชนั้นถูกเลี้ยงดวยน้ํา น้ําเปนอาหารของมัน ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ปฏิเสธไมไดเลยวาสัตวก็ตองการสารอาหารชนิดนี้
ดวยเชนเดียวกัน แมวาจะเปนเพียงสวนหนึ่งของอาหารทั้งหมดก็ตาม” บางคนก็บอกวา น้ํานั้นเปนสารแหงชีวิตของทั้ง
สัตวและพืช ไมตองสงสัยเลยวาสิ่งที่เปนสารแหงชีวิตนั้นควรจะตองถือเปนอาหารอยางแนนอนยิ่ง มิฉะนั้นก็จะเปนสาร
หลักไดอยางไร ดังคําตรัสของอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﻲ ﺣ ﻲ ٍﺀ ﺷ ﺎﺀ ﹸﻛ ﱠﻞﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﺎ ِﻣﻌ ﹾﻠﻨ ﺟ ﻭ
ความวา “และเราไดใหทุกๆ ชีวิตนั้นมาจากน้ํา” (อัลอัมบิยาอ อายะห, 30)
ดังนั้นดวยเหตุใดจึงจะปฏิเสธไดวาสารที่ใหชีวิตแกทุกๆ สรรพสิ่งนั้นไมใชสารอาหาร บางคนกลาววา เราได
พบคนที่กระหายน้ํา เมื่อไดเห็นน้ําที่เย็นฉ่ําก็จะทําใหเขากลับมีกําลังวังชาและความกระตือรือรนกระฉับกระเฉงขึ้นมา
ทันที เขาสามารถอดอาหารโดยใชน้ําแทนไดเลยทีเดียว เราพบวาผูกระหายน้ํานั้นจะไดประโยชนจากอาหารทั่วไปนอย
มาก อาหารเหลานั้นที่ปราศจากน้ําไมชวยใหเขามีกําลังดีขึ้น ไมไดใหสารอาหารที่ตองการแกเขาเลย เราปฏิเสธไมได
วา น้ําเปนสิ่งที่ทําใหอาหารแตกตัวเปนสวนเล็กๆ ในรางกายและอวัยวะตางๆ ใหรางกายไดใชประโยชน อาหารจะไมมี
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ประโยชนอันใดเลยถาปราศจากน้ํา ดังนั้นเราจึงขอปฏิเสธไมยอมรับผูที่กลาววา น้ํานั้นไมมีสารอาหารใดๆ เลยเพราะ
การปฏิเสธนั้นเปนเสมือนการปฏิเสธสิ่งที่มีอยูแลว ซึ่งเปนไปไมได คนบางกลุมปฏิเสธวา น้ําไมมีคุณคาทางอาหารแต
ประการใด โดยอางหลักฐานวา เราไมสามารถมีชีวิตอยูไดอยางพอเพียงโดยใชน้ําเพียงอยางเดียว น้ําไมสามารถมา
แทนที่สารอาหารตางๆ ได น้ําไมไดทําใหอวัยวะของรางกายเจริญเติบโตขึ้น อยางไรก็ตามเขาไมสามารถคัดคานไดวา
น้ําสามารถดับความรอนในรางกายไดและไมสามารถปฏิเสธไดวาน้ํามีสวนชวยใหสารอาหารที่เขาไปในรางกายถูก
นํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด เช น เดี ย วกั บ สารอาหารอื่ น ๆ ที่ ส ามารถให ธ าตุ อ าหารที่ ร างกายต อ งการตามลั ก ษณะของ
สารอาหารนั้นๆ ดังนั้นสารอาหารทุกอยางจึงมีสวนในการเสริมสรางรางกายตามคุณลักษณะเฉพาะของมันเอง เชน
กลิ่นหอมของน้ําอินทผลัมที่เย็นฉ่ําก็ใหสารอาหารบางอยางแกรางกายได ดังนั้นความเปนสารอาหารของน้ําจึงเปนสิ่งที่
เห็นไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น จุดมุงหมายก็คือ ถาหากน้ํานั้นเย็นและผสมกับสิ่งที่ละลายได เชนน้ําผึ้งหรือน้ําองุน หรือน้ํา
อินทผลัมหรือน้ําตาล จะยิ่งเปนสิ่งที่มีประโยชนตอรางกายมากขึ้น ชวยรักษาสุขภาพที่ดีแกรางกาย ดวยเหตุนี้เครื่องดืม่
ที่ทานนบี ซล.ชอบก็คือ เครื่องดื่มที่ใหความหวานและเย็นไปดวยพรอมๆ กันนั่นเอง การดื่มน้ํารอนจะทําใหทองอืดและ
เปนอันตรายตอสุขภาพได
น้ําที่ทิ้งไวขามคืนจะมีประโยชนมากกวาน้ําที่เพิ่งกรอกใสภาชนะใหมๆ ดังที่ทานนบี ซล.ไดกลาวเมื่อทานได
ไปที่บานของอะบีฮัยซัม อัตตัยฮานวา “ทานมีน้ําที่เก็บไวคางคืนในถุงหนังหรือเปลา” ทานอบีฮัยซัมจึงนํามาใหทานนบี
ซล.ไดดื่มและทานก็ดื่มมัน นี่เปนรายงานจากทานบุคอรี แตมีรายงานหนึ่งบอกวา ทานนบี ซล.ไดกลาววา “ทานมีน้ําที่
เก็บคางคืนไวในภาชนะหรือไม ถาไมมีเราจะไดดื่มน้ําจากบอแทน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5621)
น้ําที่ทิ้งไวคางคืนก็เปรียบไดเชนเดียวกับแปงขนมปงที่มีเชื้อขนมปงที่ปลอยไวคางคืน สวนน้ําที่ดื่มสดๆ ก็เชน
กับแปงที่ไมไดใสเชื้อขนมปงนั้น เชนเดียวกันถาหากมีเศษดินหรือหินปนอยูในน้ํามันก็จะตกตะกอนเมื่อทิ้งไวคางคืน มี
เรื่องเลาวาทานนบี ซล.เมื่อมีผูนําน้ําสดใหมมาใหทาน ทานจะเลือกน้ําที่ทิ้งไวคางคืน น้ําที่เก็บไวในถุงหนังสําหรับใสน้ํา
จะมีรสชาติดีกวาน้ําที่เก็บไวในภาชนะดินเผาหรือภาชนะที่ทําดวยหินหรือสิ่งอื่นๆ ดวยเหตุนี้ทานนบี ซล.จึงไดกลาวชื่อ
น้ําที่อยูในถุงหนังโดยไมกลาวถึงน้ําในภาชนะอื่นเลย น้ําที่เก็บไวในถุงหนังจะมีรูเล็กๆ ใหน้ําซึมออกไดมากกวาที่เก็บ
น้ําชนิดอื่นๆ ทําใหน้ําในถุงหนังเย็นกวาและมีรสชาติกลมกลอมกวาน้ําในภาชนะทั่วๆ ไป เชนเดียวกันน้ําในภาชนะดิน
ซึ่งมีรูซึมผานไดก็จะมีรสชาติดีกวาและเย็นกวาภาชนะที่น้ําซึมผานไมได ทานนบี ซล.นั้นรักสิ่งที่ดีทานจึงแนะนําให
ประชาชาติของทานในสิ่งที่ดีกวาทั้งโลกนี้และโลกหนา
พระนางอาอิชะห รด.ไดรายงานวา “เครื่องดื่มที่ทานนบี ซล.ชอบคือเครื่องดื่มที่หวานและเย็น” (ซอเฮียะห
อะหหมัด, 38/6) ซึ่งอาจจะหมายถึงน้ําที่เก็บในถุงหนังโดยนํามาจากน้ําตาน้ําหรือน้ําบอที่มีรสหวานและบริสุทธิ์ และ
อาจจะหมายถึงน้ําที่ผสมน้ําผึ้งก็เปนไดหรือน้ําอินทผลัมน้ําองุนก็ได บางรายงานก็วาหมายถึงน้ําทั้งหมดที่กลาวมาแลว
และคําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “ทานมีน้ําที่เก็บคางคืนไวในภาชนะหรือไม ถาไมมี เราจะไดดื่มน้ําจากบอแทน” นั้น
เปนหลักฐานวา อนุญาตใหใชปากดื่มน้ําจากบอหรือภาชนะไดทันทีโดยตรง สิ่งนี้อัลลอฮ ซบ.เทานั้นคือผูทรงรูยิ่งกวาวา
อาจจะมีเหตุบางอยางที่ทานจําเปนตองทําเชนนั้น หรืออาจจะเพื่อแสดงใหเห็นวาการใชปากดื่มจากภาชนะโดยตรงนั้น
เปนสิ่งที่อนุญาตใหทําไดแมวาจะมีคนบางกลุมไมชอบวิธีนี้ก็ตาม บรรดาแพทยสวนมากจะถึงกับหามการใชปากดื่ม
โดยตรงเลยทีเดียว พวกเขากลาววามันเปนสิ่งที่อันตรายตอกระเพาะ มีรายงานจากทานอิบนิอุมัร รด.ไดกลาววา เราไม
ทราบวาสถานการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนอยางไร (ทานนบี ซล.จึงพูดดังกลาว: ผูแปล) แตทานนบี ซล.เคยหามเราไมใหดื่ม
น้ําโดยใชปากดื่มโดยตรงเขาในกระเพาะและยังหามเราไมใหดื่มน้ําที่เราใชมือเดียววักขึ้นมาโดยกลาววา “อยาดื่มน้ํา
เชนเดียวกับที่สุนัขดื่มและอยาดื่มน้ําตอนกลางคืนจากภาชนะโดยตรงจนกวาจะมีคนบอกวามันไมมีสวนผสมของสุรา
อยู” หะดีษของบุคอรีนาจะมีความถูกตองกวาและแมวาคํากลาวตอมาจะถูกตองเชนกันก็ไมเปนการขัดแยงกันแต
ประการใด เพราะการดื่มน้ําดวยมือในขณะที่พูดนั้นคงยังทําไมได ดังนั้นทานจึงกลาววา “ถาไมมีเราก็จะดื่มดวยปาก
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โดยตรง” การดื่มดวยปากโดยตรงจะเปนอันตรายเมื่อตองนอนราบลงกับพื้นโดยที่ใบหนาและทองแนบพื้นเพื่อใหปาก
จุมลงในน้ําแมน้ําหรือลําธาร แตถาหากดื่มน้ําที่พุงขึ้นมาจากพื้นดินเชนน้ําพุซึ่งพุงสูงขึ้นจากพื้นดินก็ไมมีความแตกตาง
กันระหวางการดื่มโดยใชปากโดยตรงหรือใชมือวัก
การดื่มโดยนั่งดื่ม
แนวทางการดื่มน้ําโดยใหนั่งดื่มเปนแนวทางที่ถูกตองแลว เปนแนวทางที่ตองปฏิบัติอยูเปนประจํา เปนความ
จริงที่การยืนดื่มเปนสิ่งที่ทานนบี ซล.สั่งหาม (ซอเฮียะหมุสลิม, 113/2024) และเปนความจริงที่ทานนบี ซล.บอกใหผูที่
ยืนดื่มนั้นไปอาเจียนเอาน้ําที่ดื่มออก (ซอเฮียะหมุสลิม, 113/2026) และก็เปนความจริงเชนกันที่ทานนบี ซล.เคยดื่ม
โดยยืนดื่ม (ซอเฮียะหมุสลิม, 5617)
คนกลุมหนึ่งกลาววานี่เปนการยกเลิกการหามยืนดื่ม อีกบางกลุมกลาววานี่เปนการแสดงใหเห็นวาการหามนั้น
เปนการหามธรรมดาไมไดหมายถึงขั้นเปนบาป แตการแนะนําใหทราบวาไมยืนดื่มถือเปนสิ่งที่ดีกวาและควรกระทําเปน
อันดับแรก บางพวกกลาววาหะดีษทั้งสองนั้นไมขัดกันเลยเนื่องจากการยืนดื่มในหะดีษนั้นเปนความจําเปนที่ตองทํา
เนื่องจากทานนบี ซล.ไดไปที่บอน้ําซัมซัมขณะที่บรรดาพวกที่อยูกอนไดตักน้ําไวแลวและพวกเขาไดใหทานนบี ซล.ดื่ม
จากถังนั้น และทานก็ดื่มมันโดยที่ยังยืนอยูจึงเปนความจําเปนที่จะตองยืน การยืนดื่มน้ํานั้นเปนสิ่งที่มีผลเสียหลายอยาง
ผูที่กระหายก็จะไมหายกระหายและมันจะไมคงอยูในกระเพาะนานพอที่จะใหตับนําไปแจกจายกับอวัยวะสวนอื่นๆ ได
เนื่องจากมันผานอยางรวดเร็วจากปากไปยังกระเพาะทันที อาจจะทําใหกระเพาะที่ยังรอนอยูไดรับความเย็นเร็วเกินไป
กระเพาะอาหารจะเกิดอาการปนปวนทํางานไมสะดวก น้ําจะไปตอยังสวนลางของรางกายโดยยังไมไดมีการจัดระเบียบ
ที่ดี ทุกๆ อยางที่กลาวมานี้เปนอันตรายตอรางกายทั้งสิ้น แตถาหากกระทําเชนนี้นานๆ ครั้งหรือเมื่อมีความจําเปนก็ไม
ถือเปนอันตรายแตประการใด และตองไมทําเปนประจําจนเปนนิสัยที่ไมดีติดตัว ซึ่งถาเปนเชนนั้นก็จะเปนสิ่งตองหาม
ไป
วิธีการดื่มน้ํา
ในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานอนัส อิบนิมาลิกกลาววา “ทานนบี ซล.ดื่มเครื่องดื่มโดยหายใจสาม
ครั้ง” และกลาววา “มันเปนวิธีที่ดับกระหายไดดีกวา ใหรสชาติที่ดีกวาและรักษาโรคไดมากกวา” (ซอเฮียะห มุสลิม,
123/2028)
เครื่องดื่มมีความหมายตามตัวบทกฎหมายคือน้ํา และความหมายที่วาหายใจสามครั้งนั้นก็คือการเอาภาชนะที่
ดื่มออกจากปากและหายใจนอกภาชนะนั้นแลวจึงเขาไปดื่มใหม ซึ่งสิ่งนี้ไดมีอธิบายไวในหะดีษอื่นวา “เมื่อพวกทานดื่ม
น้ําทานอยาหายใจรดภาชนะที่ดื่มแตจงเอาภาชนะนั้นออกหางจากปากเสียกอน” (ซอเฮียะหอิบนิมาญะห, 3427)
คําวาดับกระหายไดดีกวา รสชาติดีกวาและดับโรคไดมากกวานั้น การดับโรคก็คือการดับความกระหายนั่นเอง
โดยที่น้ําอึกแรกจะนําความชุมชื้นสูกระเพาะ อึกที่สองจะชวยเติมสิ่งที่ยังบกพรองไมสมบูรณจากอึกแรก สวนอึกที่สาม
จะทําใหสิ่งบกพรองที่ยังเหลืออยูอีก หลังจากอึกที่สองนั้นใหหายไปจนหมดและจะทําใหความรอนในกระเพาะลดลง
อยางชาๆ พอดีๆ จนกระทั่งเกิดความเย็นสบายในกระเพาะ ดีกวาที่จะบรรจุน้ําเย็นจํานวนมากเขาไปในกระเพาะที
เดียวกัน เชนเดียวกันการดับกระหายนั้นไมสามารถจะเกิดขึ้นไดเมื่อน้ําเจอกับความรอนเพียงครั้งเดียว แตจะดับ
กระหายไดดีกวาดวยการดื่มหลายๆ ครั้งโดยหยุดเปนชวงๆ ไป เชนเดียวกันการดื่มดวยวิธีนี้ ยังไมทําใหเกิดอันตราย
ตอรางกายอยางเชนการดื่มในทีเดียวทั้งหมดดวย เพราะการดื่มทีเดียวทั้งหมดอาจจะทําใหความรอนในรางกายดับ
สนิทลงจากความเย็นจัดที่เขามาในคราวเดียวและเปนจํานวนมาก หรืออาจจะทําใหธาตุความรอนในรางกายออนแอลง
เปนผลใหเกิดความเสียหายตอระบบการทํางานของกระเพาะและตับได ทําใหเกิดโรคที่เลวรายตางๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งประเทศที่อยูในแถบรอนมากๆ เชน ในฮิญาซ เยเมนหรือประเทศอื่นๆ ในแถบเดียวกัน หรือในชวงเวลาที่รอนมากๆ
www.islamhouse.com

148 – การแพทยตามแนวทางทานศาสดามุฮัมมัด ซล.

เชน ชวงหนารอนที่รอนจัดๆ การดื่มน้ําเย็นทั้งหมดในคราวเดียวกันเปนสิ่งที่นากลัวมากในประเทศเหลานี้ เนื่องจากคน
เหลานี้มีความรอนในรางกายออนแออยูแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาดังกลาว
และคําพูดที่วารสชาติดีกวานั้น หมายถึง รสชาติดีกวาอาหารหรือเครื่องดื่มใดๆ ในทองของเขา เมื่อมันเขาไป
ผสมรวมกับอาหารเหลานั้นทําใหยอยงายและไดประโยชน ดังคํากลาวของอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﻣﺮِﻳﺌﹰﺎ ﻫﻨِﻴﺌﹰﺎ ﻩ ﹶﻓ ﹸﻜﻠﹸﻮ
ความวา “จงบริโภคอยางมีความสุข อยางมีรสชาติ” (อัลนิซาอ, 4) คือ อยางมีความสงบสุขในผลของการดื่ม
นั้นและอยางมีรสชาติอรอยตามที่เขาตองการ
ยิ่งกวานั้นการดื่มจํานวนมากในทีเดียวนั้นยังอาจจะเกิดอันตรายจากการสําลักได เนื่องจากจํานวนน้ําที่มาก
เกินไปทําใหเกิดการปดกั้นทางเดินของน้ําเสียเอง น้ําจึงวิ่งยอนกลับกลายเปนการสําลักไป แตถาหากดื่มที่ละนอยๆ
สลับกับการหายใจเปนชวงๆ เปนลําดับขั้นไปจะมีความปลอดภัยมากกวา ประโยชนอีกอยางหนึ่งของการดื่มเปนชวงๆ
ก็คือ ผูดื่มที่ดื่มในครั้งแรก กลุมแก็สหรือลมรอนที่อยูภายในตับและหัวใจจะถูกขับออกมา เนื่องจากปะทะกับน้ําเย็นที่
เขาไปจํานวนมาก น้ําเย็นจะตองวิ่งลงพรอมๆ กับแก็สรอนจะวิ่งสวนขึ้นมาทําใหเกิดทองอืดเฟอหรือเกิดสําลักได ผูดื่ม
จึงไมสามารถดื่มน้ําจนเสร็จตามที่ตองการได ไมมีความอรอยในรสชาติ ไมสามารถดับกระหายได มีรายงานจากทาน
อับดุลลอฮ อิบนิมุบารอกและทานบัยหะกี และทานอื่นๆ วา ทานนบี ซล.ไดกลาววา “เมื่อคนใดคนหนึ่งของพวกทาน
ดื่มน้ําทานก็จงอยาดื่มทีเดียวหมด มิฉะนั้นจะไมสบายและรูสึกปวดที่ตับได” (ระดับออน อบูนอีม, 709)
มีการทดลองใหใสน้ําจํานวนมากทีเดียวเขาไปในตับและพบวามันทําใหตับเจ็บปวดและทําใหธาตุไฟในตับลด
ต่ําลงดวย สาเหตุเนื่องจากการตอตานกันระหวางความเย็นภายนอกของน้ํากับความรอนภายในของตับ แตถาหากเอา
น้ําเขาไปทีละนอยๆ แลว น้ํานั้นจะไมทําอันตรายตอความรอนของตับเลย จะไมทําใหตับออนแอเหมือนคนๆ หนึ่งเทน้ํา
เย็นจัดๆ ลงไปบนหมอที่รอนจัดๆ ชาๆ มันก็ไมทําใหหมอนั้นเปนอันตรายไปได ทานติรมิซียไดรายงานในหนังสือ
“อัลญามิฮ” ของทานวาทานนบี ซล.ไดกลาววา “พวกทานจงอยาดื่มทีเดียวจนหมดเหมือนกับการดื่มของอูฐ แตจงดื่ม
ครั้งที่สองและสาม และจงกลาวพระนามของอัลลอฮเมื่อทานดื่ม และกลาวอัลฮัมดุลิลลาฮเมื่อทานดื่มเสร็จแลว” (ระดับ
ออน ติรมิซีย, 1885)
การกลาวพระนามของพระเจากอนการกินหรือดื่มและการกลาวสรรเสริญพระเจา (อัลฮัมดุลิลลาฮ ) มีผลดี
อยางยิ่งตอผูดื่มหรือกินนั้น ทําใหอาหารหรือน้ําที่ดื่มกินเขาไปมีประโยชนและขับไลความไมดีตางๆ ออกไปจากอาหาร
นั้นๆ ทานอิหมามอะหหมัดไดกลาววา “เมื่ออาหารนั้นประกอบไปดวยสี่สวน ก็ถือวาอาหารนั้นสมบูรณแบบแลว สิ่งนั้น
ไดแก การกลาวพระนามของพระเจาในตอนแรก กลาวขอบคุณพระเจาในตอนสุดทาย การมีมือมากมายมารวมกัน
รับประทานและอาหารนั้นเปนอาหารที่อนุญาตแลว”
การปดฝาภาชนะหรือถุงหนังที่ใสน้ําดื่ม
รายงานจากทานมุสลิมในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานญาบิร บินอับดุลลอฮเลาวา ฉันไดยินทานรอซูลุลลอฮ
ซล.กลาววา “จงปดฝาภาชนะและผูกปากถุงหนังที่ใสน้ําเถิด ในชวงปหนึ่งนั้นจะมีคืนหนึ่งที่มีโรคระบาดและมันจะลงใน
ภาชนะที่ไมไดมีฝาปกปด ในถุงหนังใสน้ําที่ไมไดผูกปากไวทําใหเกิดเปนโรคได” (ซอเฮียะหมุสลิม, 99/2014) สิ่ง
เหลานี้เปนสิ่งที่แพทยทั่วไปจะไมรูเลยเนื่องจากความรูของแพทยนั้นเปนความรูที่ไดจากการสอนของคนที่รู ซึ่งไดมา
จากการทดลอง ทานลัยซ บินซะอัดซึ่งเปนผูหนึ่งที่รายงานหะดีษไดกลาววา พวกที่ไมใชมุสลิมไมไดอยูในกลุมพวกเรา
จะกลัวคืนหนึ่งในปหนึ่ง นั่นคือคืนในชวงตนป เปนสิ่งที่ถูกตองอยางแทจริงที่ทานไดสั่งใหปกปดภาชนะดวยฝาปด
แมวาจะใชไมหอมปดก็ยังดี ในการใชไมหอมปดยังเปนวิทยปญญาอันหนึ่ง ทานนบี ซล.ไมไดลืมนึกถึงกลิ่นหอมของมัน
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แตทานอยากจะใหเราปกปดภาชนะนั้นจนเปนนิสัยแมวาจะตองใชไมหอมปดก็ตาม บางทานกลาววา ทานนบี ซล.คงจะ
คิดถึงลูกองุนที่อาจจะตกใสในน้ํานั้นก็ได ทานจึงใหใชไมหอมเนื่องจากไมหอมจะกันไมใหลูกองุนตกใสไปได
เปนสิ่งที่ถูกตองเชนกันที่ทานใชใหผูกปากภาชนะพรอมกลาวพระนามอัลลอฮ ซบ. แทจริงการกลาวพระ
นามอัลลอฮ ซบ.ขณะกําลังปดภาชนะเปนการขับไลมารราย การผูกปากปดภาชนะก็เปนการขับไลไมใหมีซากสัตวหรือ
แมลงเขาไปขางใน ดวยเหตุนี้จึงมีการสั่งใหทําพรอมกับการกลาวพระนามพระเจาดวย ดวยเหตุผลดังที่กลาวแลว
นั่นเอง
ทานบุคอรีไดรายงานในหนังสือ “ซอเฮียะห” ของทาน จากทานอิบนิอับบาสไดเลาวา แทจริงทานนบี ซล.ได
หามการดื่มจากถุงหนังที่ใสน้ําโดยตรง (ซอเฮียะหบุคอรี, 5629) การกระทํานี้มีประโยชนอยูมากมายกลาวคือ การดื่ม
โดยตรงจากปากถุงหนังจะตองหายใจเขาไปในนั้นทําใหมีลมหายใจของผูดื่มหลายๆ คนปะปนกัน ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
จากปากผูดื่มเหลานั้นปะปนกัน เปนที่นารังเกียจ อีกอยางหนึ่งคือ น้ํานั้นอาจจะเขาไปในกระเพาะเปนจํานวนมาก
ทีเดียวทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได อีกอยางหนึ่งคือ อาจจะมีสัตวหรือแมลงบางชนิดปะปนอยูในน้ํานั้น แตเขาไม
ทราบและดื่มเขาไปก็จะเปนอันตรายตอเขา อีกอยางหนึ่งคือ อาจจะมีสิ่งมีพิษปะปนอยูในน้ํานั้นและเขาไมเห็นขณะดื่ม
มัน ทําใหเกิดอันตรายตอลําไสได อีกอยางหนึ่งคือ การดื่มเชนนั้นจะทําใหมีลมอยูในกระเพาะมากขึ้น ทําใหน้ําเขาไปได
นอยลงหรือทําใหแนนทองทองอืดเปนอันตรายได
ถามีการกลาววาในหนังสือ “ญามิออัรติรมิซีย” กลาววา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดใหคนเอาภาชนะมาใหทานใน
วันอาทิตยและกลาววา “จงเอียงปากภาชนะนั้น” และทานก็ไดดื่มน้ําที่อยูในภาชนะนั้น (ระดับออน ติรมิซีย, 1891) เรา
ขอกลาววาหะดีษนี้เปนหะดีษที่ไมควรนํามาพิจารณาเนื่องจากไมไดมีสายสืบที่ถูกตองไปถึงทานนบี ซล.และทาน
อับดุลลอฮ อิบนอุมัน อัลอัมรียถือวาหะดีษนี้เปนหะดีษที่ออน
หามดื่มจากภาชนะแตก
ในหนังสือ “สุนันอาบีดาวูด” จากหะดีษของอบีสะอี้ด อัลคุดรียกลาววา “ทานนบี ซล.หามไมใหดื่มจากบริเวณ
รอยแตกของแกวน้ํา หามเปาลมเขาไปในน้ําดื่ม” (ระดับออน อบูดาวูด, 3722)
วิธีนี้เปนมารยาทที่ดีมีประโยชนตอผูดื่มเปนอยางยิ่ง การดื่มจากรอยแตกของแกวน้ํานั้นมีผลเสียหลายประการ
คือ
1.

บรรดาสิ่งสกปรกตางๆ บนผิวน้ําจะรวมตัวกันในบริเวณที่แตกตางกับสวนที่ดีๆ ซึ่งสิ่งสกปรกจะกระจาย
ออกไป

2.

ทําใหผูดื่มรูสึกไมคอยสบายใจที่จะดื่มจากรอยแตกนั้น ทําใหไมสามารถดื่มไดอยางมีความสุข

3.

สิ่งสกปรกตางๆ จะติดอยูที่รอยแตกของภาชนะนั้น การลางโดยทั่วๆ ไปก็ไมสามารถจะทําใหบริเวณนั้น
สะอาดดีขึ้นไดเนื่องจากเปนบริเวณขรุขระทําความสะอาดไดยากไมเหมือนกับบริเวณที่ไมแตกราว

4.

รอยแตกคือสวนที่เปนตําหนิของแกวน้ํานั้น ถือเปนสวนที่เลวที่สุดของแกวน้ํา สมควรที่จะหางไกลมันและ
หันไปหาสวนที่ดีกวาที่ยังไมแตกราว สวนที่เปนตําหนิของสิ่งใดๆ ก็ตามคือสวนที่ไมดีที่สุดของมัน มีเรื่อง
เลาวาชนชาวสลัฟคนหนึ่งไดกลาวกับชายคนหนึ่งที่ซื้อของมีตําหนิวา “อยาทําเชนนั้นเพราะทานอาจจะ
ไมรูวาอัลลอฮจะทรงเอาความเปนศิริมงคลออกไปจากทุกสิ่งที่มีตําหนิ”

5.

รอยแตกเปนสวนที่อาจจะทําใหเกิดอันตราย เปนบาดแผลที่ปากของผูดื่มได
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สวนการหายใจเขาไปในน้ําที่ดื่มนั้นจะทําใหน้ําที่ดื่มมีกลิ่นที่นารังเกียจจากปากผูดื่มเขาไปผสมอยู โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถามีผูอื่นรวมดื่มดวย กลาวโดยรวมแลวคือ จะมีกลิ่นของลมหายใจของผูที่ดื่มนั่นเองติดอยูกับน้ํานั้น น้ําจึงมี
กลิ่นนารังเกียจ ดวยเหตุนี้ทานศาสดา ซล.จึงรวมการหามพนลมหายใจเขาไปในน้ําดื่ม และการสูดลมหายใจเขาไปดวย
ในหะดีษที่เลาโดยทานติรมิซีย จากทานอิบนิอับบาส รด.ไดกลาววา “ทานศาสดา ซล.ไดหามเราจากการสูดลมหายใจ
ในภาชนะน้ําดื่มและหามเราไมใหเปาลมเขาไปในมันดวย” (ซอเฮียะหติรมิซีย, 1888)
ถาหากมีผูกลาววา แลวเราจะวาอยางไรกับสิ่งที่รายงานไวในหะดีษ ของทานอนัส ในหนังสือ “ซอเฮียะหทั้ง
สอง” วาทานศาสดา ซล.เคยหายใจในภาชนะที่ดื่มน้ํานั้นสามครั้ง (ซอเฮียะหบุคอรี, 5631) บางทานกลาววาไมมีการ
ขัดแยงกันกับที่กลาวไวในตอนแรก เนื่องจากความหมายของมันคือ ทานศาสดาหายใจสามครั้ง (นอกภาชนะ) ในการ
ดื่มน้ําแตละหนของทาน และกลาวถึงภาชนะเนื่องจากมันเปนสิ่งที่ตองใชในการดื่มน้ํา แตไมไดหมายความวาทาน
จะต อ งหายใจลงในภาชนะนั้ น เช น เดี ย วกั บ หะดี ษ ที่ ว า “ท านอิ บ รอฮี ม บุ ต รของท า นนบี ซล.เสี ย ชี วิ ต ในเต า นม ”
(ซอเฮียะหมุสลิม, 63/2316) ซึ่งหมายถึงเสียชีวิตในขณะที่ยังเปนทารกที่รับประทานนมเปนอาหารหลักนั่นเอง
การดื่มนม
ทานนบี ซล.ไดเคยดื่มนมสดเปนบางครั้งและดื่มผสมน้ําเปนบางครั้งเชนกัน การดื่มนมที่มีรสหวานในประเทศ
ที่รอนทั้งแบบนมสดและแบบผสมกับน้ํามีประโยชนอยางยิ่งตอการรักษาสุขภาพ ทําใหรางกายและตับชุมชื่นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนมที่มาจากสัตวที่ถูกเลี้ยงดวยหญากอยซูม ลาเวนเดอรหรือสมุนไพรตางๆ เนื่องจากน้ํานมของมันถือเปนทั้ง
อาหารและยาดวยในตัว ในหนังสือ “อัลญามิอ” ของทานติรมิซียไดรายงานจากทานนบี ซล.วา ถาหากคนหนึ่งคนใด
จากพวกทานไดรับประทานอาหารจงกลาววา “โออัลลอฮ ซบ.จงโปรดใหความเปนสิริมงคลแกเราในการรับประทานมัน
และขอใหเราไดรับประทานสิ่งที่ดีกวานี้อีก” และเมื่อเขาจะดื่มนมจงกลาววา “โออัลลอฮ ซบ.จงโปรดใหมีความเปนสิริ
มงคลแกเราในการดื่มมัน และจงเพิ่มพูนมันแกเรา แทจริงไมมีสิ่งใดจากอาหารและเครื่องดื่มจะมีประโยชนไปกวานม”
(ระดับดี ติรมิซีย, 3455) ทานติรมิซียไดกลาววาหะดีษนี้อยูในระดับดี
การดื่มน้ําผลไมหมัก
รายงานในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” วา ในคืนหนึ่งไดมีผูทําน้ํานะบีซ (ผลไมหมัก) มาใหทานศาสดา ซล.และ
ทานไดรับประทานน้ํานั้นในตอนเชาจนถึงค่ําวันนั้นและวันรุงขึ้นและอีกคืนหนึ่งและเชาของอีกวันหนึ่งจนถึงเวลาเย็น
หลังจากนั้นทานไดใหสวนที่เหลือแกคนรับใชของทานหรือทานไดสั่งใหเขานําไปเททิ้ง น้ํานะบีซ คือ การนําอินทผลัม
มาใสในน้ําใหมีรสของอินทผลัมออกมา มันนับเปนอาหารและเครื่องดื่มอยางหนึ่งมีประโยชนในการเพิ่มกําลังวังชา
รักษาสุขภาพ แตทานนบี ซล.ก็ไมรับประทานเกินสามวันเนื่องจากกลัววามันจะกลายเปนสุราหมักและเกิดพิษได
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การจัดระเบียบในเรื่องเสือ้ ผาเครื่องนุงหม
ถือเปนแนวทางที่สมบูรณที่สุดอยางหนึ่ง มีประโยชนกับรางกาย เบาสบายตัว ใสงายและถอดงาย ทานนบี
ซล.มักจะสวมเสื้อคลุมและผานุงธรรมดาซึ่งเปนสิ่งที่เบาสบายสําหรับรางกายกวาเครื่องนุงหมชนิดอื่นๆ ทานนบี ซล.ยัง
เคยสวมเสื้อซึ่งเปนสิ่งที่ทานชอบเชนกัน แนวทางที่ทานใหกับเราในการนุงหมก็คือวิธีการนุงหมของทานที่ถือเอาสิ่งที่
เปนประโยชนตอรางกายมากที่สุดกอนอยางอื่น มันจะไมยาวหรือกวางจนเกินไป แขนเสื้อของทานจะไมเกินขอมือ
ไมใหคลุมหลังมือซึ่งทําใหผูสวมใสรูสึกเกะกะทําใหกีดขวางการเคลื่อนไหวและการทํางานได และไมสั้นเกินไปกวานั้น
เพื่อไมใหโดนความรอนหรือความเย็นตออากาศภายนอกมากเกินไป ปลายผานุงของทานจะไปถึงครึ่งหนาแขงไมเลย
ไปกวาขอเทาของทาน ซึ่งถายาวเกินไปจะทําใหไมคลองตัวเวลาเดินเหมือนถูกลามไวดวยโซตรวน แตก็ไมสั้นเกินไป
กวานั้นเพราะจะทําใหถูกอากาศรอนและอากาศเย็นไดงาย ผาโพกหัวของทานก็ไมใหญจนเกินไปจนทําใหหนักศีรษะ
ทําใหศีรษะออนแอไมมั่นคงเกิดอันตรายได และไมเล็กสั้นจนเกินไปจนปดศีรษะไมพนจากความรอนหรือความหนาว
เย็นภายนอกและจะอยูระดับกลางๆ และทานจะนําปลายหนึ่งมาพันใตคางของทานซึ่งการกระทําเชนนั้นมีประโยชน
หลายประการคือ เปนการปดกั้นไมใหความรอนหรือความเย็นมากระทบกับบริเวณตนคอ ทําใหผาโพกศีรษะแนนหนา
มากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาขี่อูฐขี่มาหรือลา มีคนมากมายที่ใชขอเกี่ยวหรือเข็มขัดรัดแทนการพันผาโพกศีรษะไวใต
คางซึ่งใหทั้งประโยชนและความสวยงามไดนอยกวาการพันผามากมายนัก และเมื่อทานไดใชวิธีการเหลานี้แตงกายและ
นุงหมใหกับตัวทานเองทานจะพบวามันมีประโยชนมากมาย ใหประโยชนในดานรักษาสุขภาพและพละกําลัง หางไกล
จากความเกะกะและความไมคลองตัวตางๆ ไป
ทานนบี ซล.จะสวมใสถุงเทายาวเสมอเมื่อทานเดินทางไกลหรือเวลาที่ตองการปกปองเทาทั้งสองของทานจาก
ความรอนจัดหรือความเย็นจัด บางครั้งทานก็สวมถุงเทายาวโดยไมไดเดินทางไกลเหมือนกัน สีที่ทานชอบสวมก็คือสี
ขาวและมีการตบแตงเปนลวดลายเล็กนอย เชนเสื้อคลุมลายเปนตน ทานจะไมสวมเสื้อสีแดงหรือดํา หรือเสื้อผายอมสี
หรือเปนมันเงา สวนเสื้อคลุมสีแดงที่ทานสวมใสอยูนั้นเปนเสื้อคลุมจากประเทศเยเมนที่มีลายดําสลับแดงและขาว
เชนเดียวกันกับเสื้อคลุมสีเขียวที่ใสสลับกันดังที่ไดกลาวมาแลว ทําใหมีบางคนเขาใจผิดวาทานใสเสื้อผาสีแดง
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การจัดระเบียบที่อยู
ทานศาสดา ซล.ไดรูวา โลกดุนยานี้เปนเพียงทางผานสําหรับผูเดินทางเทานั้น เขาจะไดอยูที่โลกนี้จนตราบสิ้น
อายุขัยหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนยายเขาสูโลกอาคิเราะห ดังนั้นจึงไมมีแนวทางของทานและของบรรดาสาวกของทานหรือ
ชนรุนหลังจากสาวกนั้นเกี่ยวกับการสรางจัดตั้งที่อยู ตบแตงที่อยู การขยับขยายมัน แตที่อยูของทานและบรรดาสาวก
กลับเปนที่อยูชนิดดีที่สุดสําหรับผูเดินทางที่ตองการพอหลบรอนหลบหนาวได ปกปดจากสายตาของผูอื่นได ปองกัน
สัตวรายและภยันตรายตางๆ ได และไมตองกลัววามันจะพังลงมาเพราะหนักเกินไป ไมใหญโตมากจนมีสัตวปามา
อาศัยอยู ไมสูงมากจนกระทั่งลมพัดผานจนทําอันตรายผูอยูขางในได ไมอยูใตพื้นดินจนเปนอันตรายตอผูที่อยูอาศัย
และไมอยูสูงมากเกินไปแตเปนระดับปานกลางซึ่งเปนตําแหนงที่อยูที่สมดุลและมีประโยชนที่สุด ไมรอนหรือหนาวมาก
เกินไป ไมคับแคบจนเกินไปจนอยูลําบาก ไมกวางใหญจนเกินไปจนสวนเกินเหลานั้นไมไดใชประโยชนหรือไมมี
ประโยชนทําใหมีสัตวปาตางๆ มาอาศัยตามที่วางนั้น ไมมีคอกอูฐอยูในบานอันจะสงกลิ่นเหม็นแกผูอยูอาศัย แตบาน
ควรมีกลิ่นที่หอมละมุน เพราะทานนบี ซล.ชอบกลิ่นที่หอม ตัวทานเองนั้นมีกลิ่นหอมอยูในตัวเปนความหอมมากกวา
ความหอมใดๆ เหงื่อของทานมีกลิ่นหอมมากกวาสิ่งอื่นในบาน ไมควรมีคอกสัตวอยูซึ่งจะสงกลิ่นเหม็นของมันออกมา
ไมตองสงสัยเลยวาบานลักษณะนี้คือบานแหงความสมดุล มีประโยชนและเหมาะสมกับรางกายของเรา ชวยรักษา
สุขภาพของเรา
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วิธีการนอนและตื่น
จากการศึกษาวิธีการนอนและตื่นนอนของทานนบี ซล.พบวา ทานเปนผูที่นอนอยางพอเพียงซึ่งจะมีประโยชน
ตอรางกายและอวัยวะตางๆ ทําใหรางกายแข็งแรง ทานจะนอนในชวงหัวค่ําและตื่นในชวงดึกๆ ครึ่งที่สองของกลางคืน
(คือเลยเที่ยงคืนไปแลว: ผูแปล) ทานจะลุกขึ้นมาถูฟนดวยไมถูฟนและละหมาดสุนัตตอนกลางคืนเทาที่อัลลอฮ ซบ.
กําหนดไว การกระทําเชนนี้ทําใหรางกายและอวัยวะตางๆ ไดพักผอน สะสมกําลังจนพอเพียงและแข็งแรงขึ้นจากการ
นอน หลั ง จากนั้ น จึ ง เป น การออกกํ าลั ง กายที่ ใ ห ผ ลบุ ญ ด ว ยคื อ การละหมาดนั่ น เอง เหล านี้ คื อ จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะให
ประโยชนตอทั้งรางกายและจิตใจทั้งโลกนี้และโลกหนา
ทานนบี ซล.จะไมนอนนานเกินกวาที่รางกายตองการและทานจะไมฝนความตองการของรางกายเมื่อตองการ
จะนอน ทานจะทําตามที่รางกายตองการอยางเต็มที่โดยนอนเมื่อรางกายตองการ ทับดานขวาของทานเอง กลาวระลึก
ถึงอัลลอฮ ซบ.จนกวานัยนตาสองขางจะหลับลง ไมทําใหกระเพาะมีอาหารหรือเครื่องดื่มแนนเกินไปเวลานอน ไมนอน
ลงไปบนพื้นดินโดยไมมีอะไรรองรับและไมนอนบนที่นอนที่สูงเกินไปแตจะนอนบนที่นอนที่ยัดไสดวยใบไม ทานจะนอน
หนุนหมอนและเอามือเขาไปซุกในหมอนเปนบางครั้ง
เราจะกลาวถึงความประเสริฐของการนอนและประโยชนที่รางกายจะไดรับและโทษของมันดังนี้
การนอนเปนภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับรางกายของเรา เกิดจากการหยุดทํางานของพลังความรอนภายในรางกาย
เราเพื่อพักผอนมีอยูสองชนิดคือ ตามปกติธรรมชาติและไมเปนตามธรรมชาติ
การนอนตามปกติธรรมชาติคือ การหยุดทํางานของพลังจิตในตัวเราอันไดแก พลังความรูสึกสัมผัส พลังการ
เคลื่อนไหวตามที่รางกายสั่ง เมื่อพลังเหลานี้หยุดลงรางกายก็จะหยุดทํางานลงไปทันที ความชื้นกับไอน้ําก็จะรวมตัวกัน
ขึ้ น หลั ง จากที่ ต อ งแยกจากกั น เพราะการเคลื่ อ นไหวร า งกายและความตื่ น และจะไปรวมกั น อยู ใ นสมองซึ่ ง เป น
แหลงกําเนิดของพลังงานเหลานี้ สมองจึงมึนชาลงออนแอลงซึมลงและไมรับรูหรือหลับไปในที่สุด นี่คือการนอนที่
เกิดขึ้นตามปกติธรรมชาติทั่วไป
สวนการนอนที่ไมเปนไปตามธรรมชาติ คือการนอนเนื่องจากปวยไข หรือเกิดจากอุบัติเหตุ การนอนแบบนี้
พลังความชื้นจะเขาไปควบคุมสมองจนทําใหไมสามารถตื่นขึ้นมารับรูหรือแยกแยะอะไรไดอีกเหมือนเดิม หรือไอน้ําและ
ความชื้นเกิดขึ้นอยางมากมาย เชนที่เกิดขึ้นหลังจากการดื่มกินอาหารจนแนนทองใหมๆ สมองจะหนักและออนแอลง
พลังจิตก็จะถูกจํากัดไมใหทํางานไดตามปกติ คนๆ นั้นจึงหลับไป
การนอนมีประโยชนอยูสองอยางที่ดีมากคือ หนึ่ง ทําใหสวนตางๆ ของรางกายไดหยุดพักการทํางานลงไป ทํา
ใหเกิดการพักผอนจากการตรากตรํางานจนเหนื่อยลา ประสาทความรูสึกก็ไดพักผอนจากการตรากตรํางานเวลาที่ตื่น
อยู ทําใหความเหนื่อยลาและความออนเพลียตางๆ หายไป
สอง การชวยยอยอาหาร ทําใหสวนผสมที่อยูขางในนั้นสุกสมบูรณเนื่องจากธาตุความรอนของรางกายในขณะ
นอนหลับ จะหลบเขาไปอยูในชองทองทําใหลักษณะภายนอกดูเย็นลง ดวยเหตุนี้คนนอนหลับจึงควรที่จะหมผาไวดวย
เพื่อปองกันความเย็นเกินไปจากภายนอกนั่นเอง
การนอนมีประโยชนมากมายแตการนอนที่ถูกตองจะใหประโยชนมากกวานั้น การนอนตะแคงขวาทําใหอาหาร
เคลื่อนไปอยูตําแหนงที่เหมาะสมขึ้นในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารนั้นจะเอียงไปทางดานซายเล็กนอย ดังนั้นการ
ตะแคงไปทางดานซายเล็กนอยจะชวยใหการยอยอาหารทําไดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากกระเพาะจะพิงอยูกับตับนั่นเอง
หลังจากนั้นจึงเอนไปทางดานขวาเพื่อใหอาหารที่ยอยแลวถูกดันออกจากกระเพาะไดสะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้นการนอน
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ดานขวาจึงเปนสิ่งเหมาะสมกวาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการนอน การนอนดานซายบอยเกินไปจะเปนอันตรายตอหัวใจ
เพราะจะทําใหอวัยวะอื่นไปกดที่หัวใจมากขึ้น
การนอนที่แยที่สุดคือการนอนหงาย แตการนอนหงายเพื่อพักผอนโดยไมไดหลับก็ไมเปนอันตรายแตอยางใด
การนอนที่แยไปกวานั้นคือการนอนคว่ําหนา ดังที่มีรายงานในหนังสือ “มุสนัด” และ “สุนันอิบนิมาญะห” จากทานอบี
อุมามะหกลาววา ทานนบี ซล.ไดเดินผานชายคนหนึ่งซึ่งนอนคว่ําหนาอยูในมัสยิด ทานไดเตะเขาดวยเทาของทานและ
กลาววา “จงลุกขึ้นยืนหรือนั่งเถิดเพราะการนอนทานี้เปนการนอนของพวกที่อยูในนรก” (ระดับดี อิบนิมาญะห, 3725)
ฮิปโปเครติสกลาวไวในหนังสือ “อัตตะกอตดุมะห” วา “การนอนคว่ําของผูปวยโดยที่ไมใชลักษณะปกติของ
เขาเวลาเขามีสุขภาพดีแสดงวาเขากําลังมีปญหาสับสนทางดานจิตใจอยูหรือมีความเจ็บปวดที่ดานทองอยู” มีผูอธิบาย
หนังสือนี้กลาววา เนื่องจากวิธีการนอนแบบนี้เปนการนอนที่ขัดกับหลักการนอนที่ดี ถาไมมีเหตุผลที่ชัดเจนก็ไมควรจะ
นอนในทานี้
การนอนที่พอดีจะทําใหรางกายฟนคืนพลังการทํางานกลับมาดังเดิม ใหพลังจิตไดพักผอนจากภาระที่ตองแบก
ไว ผอนคลายจากความเหนื่อยยากตางๆ การนอนในตอนกลางวันเปนสิ่งที่ไมดีทําใหเกิดโรคตางๆ จากความชื้นและ
ความเย็นที่ศีรษะ ทําใหผิวพรรณเสียไป ทําใหมามเปนโรค เกิดเสนประสาทออนแอ ทําใหขี้เกียจ ลดความอยากลง
นอกจากในฤดูรอนเวลาเที่ยงเทานั้น การนอนที่เลวรายมากคือการนอนในตอนเชาตรู การนอนที่เลวรายกวานั้นคือการ
นอนในเวลาใกลค่ํา ครั้งหนึ่งทานอับดุลลอฮ อิบนิอับบาสไดเห็นบุตรชายนอนในตอนเชาตรู ทานจึงไดบอกกับเขาวา จง
ลุกขึ้นเถิดเจาจะนอนในเวลาที่ความมั่งคั่งกําลังถูกแจกจายอยูหรือ มีเรื่องเลาวาการนอนในเวลากลางวันนั้นมีสามแบบ
คือการนอนเพื่อสราง การนอนเพื่อทําลายและการนอนที่โงเขลา การนอนเพื่อสรางคือการนอนในชวงเที่ยงวัน การนอน
เพื่อทําลายคือการนอนในชวงสายๆ ซึ่งเปนเวลาที่คนสวนมากยุงอยูกับการทํางานทั้งงานของโลกนี้และโลกหนา การ
นอนที่โงเขลาคือการนอนในเวลาเย็นใกลค่ํา พวกชาวสะลัฟบางคนกลาววา ผูใดนอนในเวลาใกลค่ําจะทําใหสติปญญา
ของเขาดอยลง ดังนั้นก็ไมตองโทษใครนอกจากตัวของเขาเอง
การนอนในตอนเชาตรูเปนการหามความมั่งคั่งของตัวเองในปจจัยยังชีพตางๆ ที่อัลลอฮ ซบ.จะประทานให
เนื่องจากชวงเชาเปนชวงที่อัลลอฮ ซบ.กําลังแจกจายริซกีหรือปจจัยยังชีพของพระองคแกสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลาย ดังนั้น
การไปนอนในชวงนั้นจึงเปนการปดกั้นริซกีของตนเอง นอกจากดวยเหตุจําเปนหรือเจ็บปวย การนอนตอนนี้ยังเปน
อันตรายมากตอรางกายทําใหรางกายออนแอ ทําใหอาหารที่อยูในกระเพาะตองเนาเสียไปทั้งๆ ที่ควรจะถูกยอยและ
นําไปใชประโยชนดวยการออกกําลังกายและการเคลื่อนไหวตางๆ และเกิดเปนอันตรายตอรางกาย เกิดเปนโรคและ
ความออนแอ และจะนําไปสูโรคตางๆ อื่นๆ เพิ่มขึ้น
การนอนภายใตแสงอาทิตยสามารถทําใหเกิดโรคได การนอนที่ใหรางกายสวนหนึ่งโดนแดดและรางกายสวน
หนึ่งอยูในรมเปนการนอนที่ไมดี มีรายงานจากทานอบูดาวูดในหนังสือ “สุนัน” จากหะดีษของทานอบีหุรอยเราะห
กลาววา ทานศาสดา ซล.ไดทรงกลาววา ถาหากคนหนึ่งคนใดจากพวกทานนอนกลางแดดและเกิดมีรมเงาขึ้น ทําใหตัว
ของเขาสวนหนึ่งถูกแดดเผาและสวนหนึ่งอยูในรมก็จงตื่นขึ้นจากที่นั้นเถิด” (ระดับดี อบูดาวูด, 4821)
ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” และคนอื่นๆ ไดรายงานหะดีษจากทานบะรีดะห บินหะซีบวา ทานศาสดา ซล.
ไดหามไมใหชายคนหนึ่งนั่งอยูในระหวางกลางของรมเงาและแดดเผาและนี่คือการเตือนไมใหนอนในระหวางมันเชนกัน
ใน “ซอฮีเฮน” จากทานบะรออ บินอาซิบรายงานวา ทานศาสดา ซล.ไดทรงกลาววา “เมื่อทานจะไปนอนก็ให
ทานอาบน้ําละหมาดกอน เหมือนกับที่ทานอาบน้ําละหมาดกอนละหมาด หลังจากนั้นก็ใหนอนตะแคงขวาและกลาววา
“โออัลลอฮ แทจริงฉันขอมอบรางกายของฉันใหกับพระองค ขอผินหนาไปหาพระองค ขอมอบหมายการงานของฉันไว
ที่พระองค ขอหลบภัยทั้งปวงไปหาพระองค ดวยความหวังและความกลัวในพระองค ไมมีที่หลบภัยใดๆ ที่จะพนไปจาก
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ทาน นอกจากทานจะเปนผูใหที่หลบภัยนั้น ฉันขอศรัทธาตอคัมภีรของพระองค ที่ไดประทานลงมา ขอศรัทธาตอนบี
ของพระองคที่ไดสงลงมา” ใหคํากลาวเหลานี้เปนคํากลาวสุดทายของทานเพื่อถาหากทานไดเสียชีวิตไปในคืนนั้นก็
เทากับทานไดเสียชีวิตในสภาพของมุสลิม (ซอเฮียะหบุคอรี, 6311)
ในหนังสือ “ซอเฮียะหบุคอรี” จากทานหญิงอาอิชะหไดกลาววา ทานศาสดา ซล.นั้น เมื่อทานไดละหมาดสอง
รอกาอัตตอนรุงอรุณแลว (หมายถึงละหมาดสุนัต) ทานก็จะนอนตะแคงขวา (ซอเฮียะหบุคอรี, 626)
มีคํากลาววา มีวิทยปญญาอยูในการนอนตะแคงขวานั้นเพื่อผูนอนจะไดไมนอนมากเกินไปเนื่องจากหัวใจนั้น
อยูทางดานซายเมื่อนอนตะแคงขวาแลวจะทําใหหัวใจไมอยูในสภาพธรรมชาติของมัน ทําใหผูนอนไมสามารถนอนได
นานไมเหมือนกับการนอนตะแคงซายที่หัวใจจะอยูในที่ของมันทําใหผูนอนจะนอนจนเพลินไปและมากเกินไป สิ่งดีๆ ที่
จะไดรับจากการตื่นมาทํางานทั้งในทางศาสนาและทางโลกก็จะผานเลยไปดวย
การนอนนั้นคือการตายอยางหนึ่ง สิ่งนี้เปนสิ่งที่เปนไปไมไดสําหรับผูที่มีชีวิตสถาพร ผูไมตายและชาวสวรรค
นั้นจะไมนอน ผูนอนหลับนั้นตองการผูปกปองคุมครองเขาจากสิ่งที่จะทําใหเกิดอันตรายหรือเสียชีวิต รักษารางกายจาก
หนทางที่จะทําใหเสียหายและพระผูเปนเจา พระผูสรางฟาและแผนดินคือผูที่ปกครองและอยูเหนือสิ่งตางๆ เหลานี้ทั้ง
มวล ทานศาสดา ซล.จึงไดสอนผูนอนใหกลาวคําขอมอบหมายและขอลี้ภัยตางๆ ตอพระองคอัลลอฮ ซบ.ดวยความหวัง
และความหวาดกลัวเพื่อจะไดรับการปกปองอยางสมบูรณจากอัลลอฮ ซบ.เพื่อชวยคุมครองรางกายและจิตใจของเขา
และเขาอาจจะเสียชีวิตในขณะที่นอนก็ได ดังนั้นถาหากคําสุดทายที่เขากลาวเปนการแสดงความศรัทธาตออัลลอฮ ซบ.
แลวเขาก็จะไดเขาสวรรคอยางแนนอน และแนวทางในการนอนนี้เปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่งตอหัวใจและรางกายและ
วิญญาณ ทั้งในการนอนและการตื่นจากนอนทั้งในโลกนี้และโลกหนา ขอคําสรรเสริญของอัลลอฮ ซบ.และความสันติจง
มีแดทานผูมอบสิ่งดีๆ ใหแกประชาชาติของทานดวยเถิด
แนวทางการตื่นนอน
แนวทางในการตื่นนอนของทานนบี ซล.ทานจะตื่นเมื่อไดยินเสียงไกขัน จะกลาวสรรเสริญอัลลอฮ ซบ.และ
กลาวตักบีร กลาว ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ และขอดุอาอ ถูฟนดวยไมถูฟน แลวจึงลุกขึ้นไปอาบน้ําละหมาด หลังจากนั้นก็
ไปละหมาด กลาวสรรเสริญพระองคอัลลอฮ ซบ.ตั้งความหวังไวกับพระองค ขอตอพระองคดวยความหวังและความกลัว
วิธีนี้เปนการรักษาสุขภาพของจิตใจและรางกายไปพรอมๆ กัน ฟนฟูวิญญาณและพละกําลังเพื่อใหไดรับความสุขทั้งใน
โลกนี้และโลกหนา

www.islamhouse.com

156 – การแพทยตามแนวทางทานศาสดามุฮัมมัด ซล.

แนวทางการออกกําลังกาย
แนวทางการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งเฉย ซึ่งคือกีฬาหรือการออกกําลังกาย เราจะไดกลาวบางสวนของมันเพื่อ
แสดงใหเห็นวาวิธีการที่ทานนบี ซล.ทรงปฏิบัตินั้นเปนสิ่งที่เหมาะสมและสมบูรณอยางยิ่ง เปนที่รูกันดีอยูแลววา
รางกายของเราจะอยูไดดวยอาหารและเครื่องดื่มที่เราไดรับประทานเขาไป อาหารเหลานั้นไมทั้งหมดที่จะกลายไปเปน
สวนหนึ่งของรางกายหลังจากไดรับประทานไปแลว แตจะตองมีบางสวนที่เหลืออยูหลังจากรางกายไดยอยอาหารแลว
เมื่อสวนที่เหลือนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ มันก็จะรวมตัวกันทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย เกิดการอุดตัน ทําใหรางกายหนัก
ขึ้น เกิดเปนโรคขึ้น การพยายามเอาของเหลือเหลานี้ออกไปจากรางกายโดยการใชยากลับทําใหเกิดผลรายกับรางกาย
เอง เนื่องจากยานั้นมีพิษของมันอยูจึงไมสามารถขจัดของเหลือเหลานั้นไดโดยใหเกิดประโยชนเพียงอยางเดียว แต
มักจะเกิดโทษจากขบวนการที่ยานั้นไดกระทําตอรางกายโดยมันจะทําใหรางกายรอนขึ้น หรือทําตอรางกายอยาง
รุนแรง หรือทําใหเกิดความเย็นจนเกินขนาด หรือทําใหพลังธาตุรอนในรางกายออนแอลงไป
กลาวโดยสรุป ของเหลือเหลานี้จะไปอุดตันอยูตามสวนตางๆ ของรางกายทําใหเกิดเปนผลรายอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ถาทิ้งเอาไวหรือแมจะเอาของเหลือเหลานั้นออกโดยใชยาก็ตาม การเคลื่อนไหวรางกายเปนสาเหตุสําคัญที่จะ
ปองกันไมใหเกิดผลรายเหลานี้ได การเคลื่อนไหวทําใหอวัยวะตางๆ ในรางกายอุนขึ้น ทําใหของเหลือตางๆ ถูกขจัด
ออกไป มันจึงไมสามารถจะรวมตัวอยูในรางกายไดนาน รางกายก็จะเบาลงมีความกระฉับกระเฉงขึ้นดังเดิม ทําให
สามารถรับอาหารไดมากขึ้นกวาเดิม ทําใหขอตางๆ แข็งแรงขึ้น ทําใหกลามเนื้อและเสนเอ็นตางๆ มีกําลังมากขึ้น
ปองกันโรคภัยตางๆ ทั้งดานรางกายและอารมณ ถาหากไดมีการเคลื่อนไหวอยางสมดุลไมมากหรือนอยเกินไปในเวลา
และสถานที่ที่เหมาะสม
เวลาที่เหมาะสมกับการออกกําลังกายคือ หลังจากรับประทานอาหารแลว ยอยอาหารเรียบรอยแลว การออก
กําลังกายปานกลางคือระดับที่ทําใหแกมแดง ทําใหเลือดไปเลี้ยงทั่วรางกาย สวนการออกกําลังกายจนเหงื่อไหลเปน
สายน้ํา ถือเปนการออกกําลังกายที่มากเกินไป รางกายสวนใดที่ออกกําลังกายบอยๆ ก็จะมีความแข็งแรงกวาสวนอื่น
โดยขึ้นอยูกับชนิดของการออกกําลังกายดวยวาใชกําลังจากสวนใด รางกายสวนที่ออกกําลังกายมากก็ยอมแข็งแรงมาก
รางกายสวนที่ใชความคิดมากก็จะมีพลังความคิดเพิ่มมากขึ้น อวัยวะทุกๆ ชนิดมีการออกกําลังกายของมันพิเศษ
แตกตางกันไป การออกกําลังกายปอดหรือหนาอกก็ดวยการอานก็ใหเริ่มดวยเสียงที่คอยๆ กอน แลวคอยดังขึ้นๆ อยาง
มีลําดับขั้น การออกกําลังกายสวนรับการไดยินก็ดวยการฟงและไดยินเสียงตางๆ หรือคําพูดตางๆ อยางมีลําดับขั้น
เริ่มจากเสียงที่คอยๆ กอนแลวคอยๆ ดังขึ้นๆ เชนเดียวกันกับการออกกําลังกายของลิ้นในการพูดตางๆ การออกกําลัง
กายของอวัยวะที่ใชในการมองเห็น และเชนเดียวกันการออกกําลังกายอวัยวะที่ใชเดิน โดยเพิ่มตามลําดับขึ้นทีละนอยๆ
การขี่มา การยิงธนู การเลนมวยปล้ํา การวิ่งแขง เปนการออกกําลังกายทางรางกาย ทําใหโรคเรื้อรังตางๆ
หายไป เชน โรคเรื้อน โรคทองผูกหรือลําไสอักเสบ
การออกกําลังกายทางดานจิตใจดวยการเรียนรูวิชาการและมารยาทตางๆ การดีใจ การมีความสุข การอดทน
แนวแน ความเอื้ออารี ความกลาหาญ การกระทําความดีตางๆ และอื่นๆ นอกจากนี้ที่เปนการอบรมและออกกําลังดาน
จิตใจและการออกกําลังกายที่ยิ่งใหญของจิตใจ ก็คือ การอดทนและความรัก ความกลาหาญ การมีคุณธรรม ใหฝกออก
กําลังกายเหลานี้วันละเล็กละนอย จนกระทั่งสิ่งเหลานี้กลายเปนสวนหนึ่งของนิสัยถาวรในจิตใจ
เมื่อทานไดกระทําตามแนวทางที่ทานนบี ซล.แนะนําไวแลว ทานจะพบวามันเปนแนวทางที่สมบูรณแบบที่สุด
ในการรักษาสุขภาพทั้งมวล ทําใหรางกายแข็งแรง มีประโยชนในการดําเนินชีวิตและในโลกหนา ไมตองสงสัยเลยวา
การละหมาดเปนการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด ทําใหอาหารสวนเกินในรางกายถูกยอยสลายลง ของเสียตางๆ ที่มีอยูถูก
ขจัดออกไป นั่นคือคุณประโยชนที่ใหแกรางกายในการรักษาสุขภาพนอกเหนือไปจากการรักษาสุขภาพแหงศรัทธา ทํา
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ใหเกิดความสุขในโลกปจจุบันนี้และโลกหนา เชนเดียวกันการละหมาดในตอนกลางดึกเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
รักษาสุขภาพและยังปองกันจากโรคเรื้อรังตางๆ ดวย เปนการเพิ่มความกระฉับกระเฉงใหกับรางกายจิตใจและหัวใจไป
พรอมๆ กัน เชนดังในหะดีษ “ซอฮีเฮน” จากทานนบี ซล.กลาววา “มารรายจะนั่งอยูบนศีรษะของพวกทานเมื่อพวก
เขาหลับและผูกเขาไวดวยปมสามปมโดยกลาวในแตละปมวา ทานมีกลางคืนที่ยาวนานนักจงนอนพักสักงีบหนึ่งเถิด ถา
หากเขาตื่นขึ้นมาและกลาวระลึกถึงอัลลอฮ ซบ.ปมที่หนึ่งจะหลุดออก เมื่อเขาอาบน้ําละหมาดปมที่สองก็จะคลายออก
เมื่อเขาละหมาดปมที่สามก็จะหลุดออกจนหมด เขาก็จะรูสึกมีพลังกระฉับกระเฉงขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ ถาเขาไมทํา
เชนนั้นเขาก็จะรูสึกจิตใจออนลาและเกียจครานตลอดวัน” (ซอเฮียะหบุคอรี 1142)
ในการถือศีลอดเดือนรอมฎอน เปนการรักษาสุขภาพอีกวิธีหนึ่ง เปนการออกกําลังกายของรางกายและจิตใจที่
ไมมีใครสามารถปฏิเสธได การญิฮาด (พลีชีพเพื่อศาสนา) หรืออื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวรางกายทั้งหมดเปนสิ่งที่ชวยใน
การสรางพละกําลังและรักษาสุขภาพที่ยิ่งใหญอยางหนึ่ง ทําใหจิตใจและรางกายแข็งแกรง ขจัดของเสียออกจากรางกาย
และจิตใจ มลายความขมขื่นและความเศราหมองความเสียใจความกังวลตางๆ สิ่งนี้เปนสิ่งที่ผูกระทําเทานั้นจะรูซึ้งกวา
ใครๆ เชนเดียวกันการบําเพ็ญฮัจย การประกอบศาสนกิจเกี่ยวกับฮัจย การขี่มาแขง การยิงธนู การไปเยี่ยมผูปวยหรือ
ญาติพี่นอง การชําระหนี้สิน การรักษาผูปวย การไปเยี่ยมญาติคนตาย การเดินไปมัสยิดเพื่อละหมาดรวมหรือเพื่อการ
ประชุมก็ตาม การเคลื่อนไหวรางกายเพื่ออาบน้ําละหมาดและชําระลางรางกายหรืออื่นๆ จากนี้ นี่คือสิ่งเล็กนอยที่ไดรับ
จากการออกกําลังกายแบบอิสลาม คือทําใหเกิดการรักษาสุขภาพที่ดี ขจัดของเสียภายในรางกาย นั่นคือสิ่งที่เห็นจาก
ภายนอก แตสิ่งที่เปนขอกําหนดตามหลักการอิสลามนั้นเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนทั้งในโลกนี้และโลกหนา ขจัดความ
เลวรายที่จะมีในโลกทั้งสอง นั่นคือสิ่งที่อยูเบื้องหลังคําสั่งใชทั้งมวล
แนวทางของทานนบี ซล.นั้น อยูเหนือแนวทางใดๆ ของแพทยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ชวยในการรักษา
สุขภาพ ขับไลความเจ็บปวยทั้งสองดานไป ไมมีผูใดที่จะใหไดมากกวาผูที่ไดรับทางนําจากอัลลอฮ ซบ.และพระองค
อัลลอฮ ซบ.คือผูที่ใหความสําเร็จทั้งมวล
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แนวทางการมีเพศสัมพันธ
แนวทางการมีเพศสัมพันธเปนแนวทางที่สมบูรณที่สุดอันหนึ่งที่ทานศาสดา ซล.ไดแนะนําแกเรา มีสวนชวยใน
การรักษาสุขภาพ ทําใหไดรับความอภิรมยและความสุขทางดานจิตใจ ทําใหไดถึงตามเจตนารมณของผูที่วางกฎเกณฑ
มาเพื่อใหมีสิ่งนี้ขึ้น การมีเพศสัมพันธถือเปนหลักที่สําคัญอันหนึ่งเนื่องจากเหตุผลสามประการคือ
หนึ่ง

เพื่อสืบเชื้อสายเผาพันธของมนุษยใหดํารงอยูจนกวาจุดประสงคของพระผูเปนเจาจะเสร็จสมบูรณ

สอง

เพื่อเอาน้ําหรือของเหลวที่ถาคั่งคางอยู จะเปนอันตรายตอรางกายออกไปจากรางกาย

สาม

เพื่อสนองความตองการทางเพศ เพื่อความสุขทางเพศรส เกิดความรูสึกยินดีในเมตตาของอัลลอฮ
ซบ.ที่ทรงประทานใหและนี่คือจุดมุงหมายเดียวในการมีเพศสัมพันธที่เหลืออยูในสวรรค เนื่องจาก
ในสวรรคไมตองการการสืบสกุลและไมมีน้ําที่เปนอันตรายตอรางกายที่จะตองเอาออก

คุณประโยชนในดานการแพทย
ทางดานการแพทยมีความเห็นวา การมีเพศสัมพันธเปนการรักษาสุขภาพที่ดีวิธีหนึ่ง กาเลนไดกลาววา น้ํา
อสุจินั้นมีความพิเศษอยางหนึ่งคือ มีธาตุความรอนผสมกับธาตุลม ตัวมันจะมีความรอนชื้นเนื่องจากมันมีตนกําเนิดมา
จากเลือดบริสุทธิ์ที่ไปหลอเลี้ยงอวัยวะที่สําคัญของรางกาย เมื่อยอมรับถึงความพิเศษของน้ําอสุจิแลวดังนั้นก็ไมควรให
มันออกมาจากรางกายงายๆ นอกจากเพื่อการสืบเชื้อสายหรือเพื่อขับไลสวนที่คั่งคางอยูภายในรางกาย เพราะเมื่อมัน
ตกตะกอนจะทําใหเกิดโรคตางๆ ที่มีอาการได เชนโรคฟุงซาน โรคบา โรคลมบาหมูหรือโรคอื่นๆ เชนเดียวกันนี้ การ
เอาอสุจิที่คั่งคางออกทําใหโรคเหลานี้หายไดเปนสวนมากทีเดียว เนื่องจากเมื่ออสุจิคั่งอยูในรางกายนานเกินไปจะทําให
เกิดการอุดตันและรวมตัวกันกลายเปนสารพิษกอใหเกิดโรคดังที่กลาวมาแลว ดวยเหตุนี้ธรรมชาติจึงขับมันออกมาเมื่อ
มันคั่งคางเกินไปดวยการฝนเปยกโดยไมไดมีการรวมเพศ
พวกสลัฟบางทานกลาววา ชายหนุมควรระวังสามอยางคือ หนึ่งอยาทิ้งการเดินเพราะเมื่อวันหนึ่งจําเปนตอง
เดินเขาก็จะไดมีกําลังที่จะเดินได สองอยาทิ้งการกินมิฉะนั้นลําไสของเขาจะตีบตันไป สามอยาทิ้งการมีเพศสัมพันธ
เพราะบอน้ํานั้นถาหากยังไมเหือดแหงยอมมีน้ําออกมาเสมอ ทานมุฮําหมัด อิบนิซะกะรียากลาววา ผูใดละทิ้งการมี
เพศสัมพันธเปนเวลานานๆ จะทําใหเสนประสาทออนแอ ทําใหการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทจะถูกปดกั้นหรืออุดตัน
ไปจึงทํางานไมสะดวก กระแสความคิดจึงไมคอยแลนเหมือนปกติ และไดกลาวอีกวา ขาพเจาไดเห็นคนกลุมหนึ่งซึ่งละ
ทิ้งการมีเพศสัมพันธไปเพราะความยากจนแรนแคนของพวกเขา รางกายของพวกเขาจะเย็นลง เคลื่อนไหวดวยความ
ยากลําบาก รูสึกเสียใจโดยไมมีสาเหตุ ความอยากตางๆ ลดลง ระบบยอยอาหารชาลงและเสียชีวิตลงในที่สุด
ประโยชนที่ไดรับจากการมีเพศสัมพันธทําใหลดสายตาต่ําลง ทําใหจิตใจไมฟุงซาน มีพลังความสามารถที่จะ
ตอตานการผิดประเวณีตางๆ มีประโยชนตอตัวผูนั้นทั้งโลกนี้และโลกหนา เปนประโยชนตอสตรีของเขา ดวยสิ่งนี้จะทํา
ให ส ตรี มี ค วามรั ก และซื่ อ สั ต ย ต อ ตั ว เขา ท า นนบี ซล.กลา วว า “ในโลกนี้ ฉั น ได ถู ก ทํ า ให รั ก ในผู ห ญิ ง และน้ํ า หอม ”
(อะหหมัด, 128/3) ในหนังสือ “ﺪ ”ﺍﹶﻟ ﱠﺬﻫของอิมามอะหหมัดกลาวไววา “จงอดทนตออาหารและเครื่องดื่ม แตอยาอดทน
ที่จะมีเพศสัมพันธที่ถูกตองตอพวกเธอ”
ทานนบี ซล.กระตุนใหแตงงานกันในหมูประชาชาติของทาน โดยกลาววา “จงแตงงานกันเถิด เพราะฉัน
ตองการใหประชาชาติของฉันมีจํานวนมากๆ” (อบูดาวูด, 2050)
ทานอิบนิอับบาสไดกลาววา “ผูที่ดีที่สุดในบรรดาประชาชาติมุสลิม คือผูที่มีภรรยามากที่สุด” (ซอเฮียะหบุคอรี
, 5069)
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ทานนบี ซล.กลาววา “แทจริงฉันไดแตงงานกับผูหญิงสาว ฉันนอนและฉันก็ตื่นนอน ฉันถือศีลอดและฉันก็ละ
ศีลอด ผูใดที่ไมชอบแนวทางของฉันก็ไมใชพวกฉัน” (ซอเฮียะห บุคอรี, 5063)
ทานนบี ซล.ยังไดกลาวอีกวา “โอบรรดาหนุมๆ ทั้งหลายเอย ผูใดในหมูพวกทานที่มีความสามารถจะแตงงาน
ไดก็จงแตงงานเถิด เพราะมันจะทําใหสายตาของทานลดต่ําลง ชวยรักษาอวัยวะเพศของทาน ผูใดไมสามารถที่จะ
แตงงานก็จงถือศีลอดเถิด เพราะมันจะเปนเครื่องชวยปองกันได” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5066)
เมื่อทานญาบิรไดแตงงาน ทานนบี ซล.ไดกลาววา “เหตุไรทานไมแตงงานกับสาวบริสุทธิ์เลา เพื่อทานจะได
ชื่นชมนางและนางจะไดชื่นชมทาน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5079)
รายงานจากทานอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน”ของเขาจากทานอนัส อิบนิมาลิกกลาววา ทานศาสดา ซล.ได
กลาววา “ผูใดตองการใหพระผูเปนเจาประทานความสะอาดใหกับเขา ก็จงแตงงานกับหญิงสาวที่เปนอิสระเถิด” (ระดับ
ออน สุนัน, 1862)
ในหนังสือ “สุนัน” อีกเชนกัน มีหะดีษมัรฟวอจากทานอิบนิอับบาสรายงานวา ทานนบี ซล.กลาววา “เราไม
เคยเห็นคนที่รักกันคูไหนจะรักกันมากไปกวาผูที่แตงงานกันแลว” (ระดับซอเฮียะห อิบนิมาญะห, 1847)
ในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากหะดีษของทานอับดุลลอฮ บินอุมัรกลาววา ทานศาสดา ซล.ไดกลาววา
“โลกนี้มีความรื่นรมย และความรื่นรมยที่ดีที่สุดคือหญิงที่มีศรัทธา” (ซอเฮียะหมุสลิม, 64/1467)
ทานนบี ซล.ไดสนับสนุนใหแตงงานกับหญิงสาวที่ดีมีศรัทธาในศาสนา ในหนังสือ “สุนันนะซาอีย” จาก
อบีหุรอยเราะหไดกลาววา ทานศาสดา ซล.ไดถูกถามวา ผูหญิงประเภทไหนที่ดีที่สุด ทานไดตอบวา “ผูที่เมื่อเขาได
มองหลอนแลวรูสึกยินดี ทําตามที่เขาสั่ง ไมขัดแยงกับเขาในสิ่งที่เขาไมชอบในเรื่องเกี่ยวกับตัวของนางและทรัพยสิน
ของนาง” (ระดับดี นะซาอีย, 3231)
ในซอฮีเฮนจากทานนบี ซล.ไดกลาววา “หญิงสาวถูกเลือกแตงงาน ดวยทรัพยสมบัติของนาง ดวยเกียรติยศ
ของนาง ด ว ยความงามของนาง และศาสนาของนาง จงเลื อ กแต ง งานกั บ ผู ที่ มี ศ าสนาเถิ ด ท า นจะได รั บ สิ่ ง ที่ ดี ”
(ซอเฮียะหบุคอรี, 5090)
ทานนบี ซล.ยังไดสนับสนุนใหแตงงานเพื่อใหมีลูกหลานมากๆ ดวย ทานไมชอบหญิงที่ไมมีบุตร ดังเชนใน
รายงาน “สุนันอบีดาวูด” จากมะอกอล บินยะซารวา มีชายผูหนึ่งมาหาทานนบี ซล.และกลาววา “ฉันพบหญิงสาวคน
หนึ่งมีความสวยงามมีชื่อเสียงที่ดีแตไมสามารถมีบุตรได ฉันควรจะแตงงานกับนางหรือไม” ทานนบี ซล.ไดกลาววา
“ไมควร” ชายคนนั้นก็ไดถามซ้ําอีกเปนครั้งที่สองทานก็ยังหามไมใหแตงอยู ชายคนนั้นถามอีกเปนครั้งที่สามทานจึง
กลาววา “พวกทานจงแตงงานกับหญิงที่ดีที่สามารถมีบุตรไดหลายคน เพราะฉันตองการใหพวกทานมีจํานวนมากๆ”
ในหนังสือติรมีซียมีหะดีษมัรฟวอวา “สี่อยางที่เปนแนวทางของศาสดา คือการแตงงาน การแปรงฟน การใส
น้ําหอม การทาตาดวยสมุนไพรเฮนนา (( ”)ﺍﳊﻨﺎﺀติรมิซีย, 1080) มีรายงาน ในหนังสือ “อัลญามิอ” วา คําวา ﺎﺀ ِﺣﻨนั้น
ฉันไดยินอบาฮุจญาจ อัลฮาฟซกลาววา ที่ถูกตองแลวคือ ﺎﻥﺨﺘ
ِ  ﹶﺍﹾﻟแตตัวหนังสือนั้นผิดเพี้ยนไป เชนเดียวกับที่มีรายงาน
จากทานอบีอีซา อัลติรมิซีย
กอนที่จะมีเพศสัมพันธกัน ชายควรจะทําใหหญิงนั้นมีอารมณกอนโดยการจูบหลอนหรือการดูดลิ้น ทานศาสดา
ก็เคยกระทําดังกลาวกับครอบครัวของทานและเคยจูบภรรยาของทาน มีรายงานใน “สุนันอบีดาวูด” วา ทานศาสดา
ซล.ไดจูบพระนางอาอิชะห รด.และไดดูดลิ้นนาง (ระดับดี อบูดาวูด, 2386)
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รายงานจากทานญาบิร บินอับดุลลอฮกลาววา ทานศาสดา ซล.ไดหามการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปลุกเรา
อารมณกอน บางครั้งทานศาสดา ซล.มีเพศสัมพันธกับภรรยาหลายคนของทานโดยอาบน้ําเพียงครั้งเดียว บางครั้งก็
อาบน้ําทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ มีรายงานในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานอนัสวา “ทานนบี ซล.เคยมี
เพศสัมพันธกับภรรยาของทานหลายคน โดยอาบน้ําเพียงครั้งเดียว” (ซอเฮียะหมุสลิม, 28/309)
รายงานจากทานอบูดาวูดในหนังสือ “สุนัน” จากทานอบีรอเฟยะอผูรับใชของทานนบี ซล.ไดกลาววา ทานนบี
ซล.ไดมีเพศสัมพันธกับภรรยาของทานหลายคนในคืนเดียว และทานไดอาบน้ําชําระลางรางกายหลังมีเพศสัมพันธทุก
ครั้ง ฉันจึงไดถามวาโอทานศาสดาของอัลลอฮถาฉันจะอาบน้ําเพียงครั้งเดียวจะไดหรือไม ทานนบี ซล.ไดตอบวา “นี่
เปนวิธีที่ฉลาดกวา สะอาดกวาและดีกวา” (ระดับดี อบีดาวูด, 219)
อนุญาตใหสําหรับผูที่มีเพศสัมพันธที่จะไปมีเพศสัมพันธอีกครั้งกอนที่จะอาบน้ําชําระลางรางกาย โดยที่จะตอง
ไปอาบน้ําละหมาดกอนแลวจึงมามีเพศสัมพันธครั้งที่สอง ดังเชนที่ไดมีรายงานในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากหะดีษ
ของทานอบีสอี้ด อัลคุดรียกลาววา ทานศาสดา ซล.ไดกลาววา “เมื่อคนใดคนหนึ่งในหมูพวกทานหลับนอนกับภรรยา
ของเขา หลังจากนั้นตองการที่จะทําซ้ําอีกก็จงอาบน้ําละหมาดกอน” (ซอเฮียะหมุสลิม, 27/308)
ในการอาบน้ําชําระลางรางกายและการอาบน้ําละหมาดหลังจากการหลับนอนนั้นจะทําใหกระชุมกระชวยมี
ชีวิตชีวามากขึ้น ทําใหจิตใจปลอดโปรง เปนการทําใหรางกายสะอาดขึ้นดวยจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการมีเพศสัมพันธและ
ยังเปนการชําระลางใหเกิดความสะอาด เปนการรวบรวมธาตุความรอนดั้งเดิมภายในรางกายใหเขาไปในรางกายใหม
หลังจากที่มันกระจัดกระจายออกจากรางกายไปดวยการมีเพศสัมพันธ เปนการทําใหเกิดความสะอาดซึ่งเปนสิ่งที่
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงโปรด ขจัดสิ่งโสมมที่อัลลอฮ ซบ.รังเกียจ ทั้งหมดนี้เปนวิธีการที่ดียิ่งในการมีเพศสัมพันธ ทั้ง
ยังชวยในการรักษาสุขภาพและพละกําลังดวย
เวลาที่เหมาะสมสําหรับการมีเพศสัมพันธ
การมีเพศสัมพันธที่มีประโยชนนั้นควรเกิดขึ้นหลังจากการยอยอาหารเรียบรอยแลว หลังจากที่เกิดการปรับตัว
เขาสูสมดุลของความรอนและความเย็นในรางกาย ความชื้นความแหง ความวางเปลาและความเต็มเปยม และการมี
เพศสั ม พั น ธ ใ นขณะที่ ร า งกายเต็ ม เป ย มนั้ น มี โ ทษน อ ยกว า เมื่ อ ร า งกายว า งเปล า เช น เดี ย วกั น อั น ตรายจากการมี
เพศสัมพันธในขณะที่มีความชื้นมากนั้นก็นอยกวาเมื่อรางกายแหง และขณะที่มีความรอนก็จะเปนอันตรายนอยกวา
ขณะที่มีความเย็น สมควรที่จะมีเพศสัมพันธเมื่อมีความตองการซึ่งจะทําใหเกิดความตื่นตัวทั่วรางกาย โดยไมตอง
บังคับหรือคิดถึงรูปใดๆ หรือมองสิ่งใดๆ และไมสมควรที่จะพยายามทําใหมีความตองการหรือบังคับใหมีความตองการ
โดยที่เขาเองไมไดมีความตองการทางธรรมชาติจริงๆ ซึ่งเวลานั้นก็คือเวลาที่มีน้ําอสุจิอยูเต็มเปยมในรางกายหรือมี
ความตองการทางเพศอยางแรงกลา และตองระวังการรวมเพศในผูสูงอายุและผูเยาวที่ไมเหมาะสมจะมีเพศสัมพันธ ผูที่
ไมมีความตองการทางเพศ ผูปวย ผูที่รางกายนาเกลียด การมีเพศสัมพันธกับพวกนี้จะทําใหรางกายออนกําลังลงไป
ทําใหพลังทางเพศออนแอลง เปนสิ่งที่ผิดพลาดที่แพทยบางคนกลาววา การมีเพศสัมพันธกับหญิงมายนั้นมีประโยชน
กวาการหลับนอนกับหญิงสาวและเปนการรักษาสุขภาพ การเปรียบเทียบเชนนี้เปนการเปรียบเทียบที่ผิดพลาด เปนสิ่ง
ที่ขัดกับสิ่งที่คนทั่วไปรับรู ขัดกับหลักธรรมชาติและหลักทางศาสนา ในการมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวบริสุทธิ์นั้นจะทํา
ใหเกิดความสุขความพอใจที่เต็มเปยมระหวางเขากับหญิงสาวนั้น ทําใหหัวใจของหลอนเต็มไปดวยความรักในตัวเขา
และจะไมแบงปนความรักนั้นใหกับชายใดอีก ไมเหมือนกับหญิงมายดังที่ทานนบี ซล.ไดกลาววา “ทําไมไมแตงกับหญิง
สาวบริสุทธิ์เลา” พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดใหหญิงสาวที่สมบูรณแบบที่สุดคือหญิงสาวในสวรรคหรือนางฟานั้นเปนผูที่ไม
เคยตองมือชายใดกอนที่จะมอบเธอใหกับบรรดาชาวสวรรค
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ทานหญิงอาอิชะห รด.ไดกลาววา “ทานเห็นหรือไม ถาหากทานผานตนไมที่ถูกแทะเล็มใบไมไปแลว กับตนไม
ที่ยังไมไดถูกแทะเล็มใบไป ทานจะใหอูฐของทานไปกินใบไมจากตนไมตนไหนเลา” ทานนบีก็กลาววา “ตนที่ยังไมถูก
กัดกินนั่นแหละ” พระนางตองการไมใหทานนบีไปหาหญิงสาวบริสุทธิ์อื่นอีกนอกจากนาง (ซอเฮียะหบุคอรี, 5077)
การมีเพศสัมพันธกับหญิงที่จิตใจรักมากจะทําใหรางกายมีกําลังมากขึ้น เพื่มน้ําอสุจิใหมากขึ้นดวย แตกับหญิง
ที่เกลียดชังยอมทําใหรางกายออนแอลง เกิดการหลั่งไดนอยลง การมีเพศสัมพันธกับหญิงที่มีประจําเดือนเปนสิ่ง
ตองหามตามหลักการศาสนา เปนอันตรายอยางยิ่ง วงการแพทยก็เห็นเชนเดียวกัน รูปแบบที่ดีในการมีเพศสัมพันธคือ
การที่ฝายชายอยูดานบนหญิงสาวและมีเพศสัมพันธหลังจากที่ไดมีการปลุกเราอารมณกอนแลวดวยการจูบ ดวยเหตุนี้
บางครั้งจึงมีคําเรียกฝายหญิงวา “เสื่อหรือที่นอน” ดังเชนที่ทานนบี ซล.ไดกลาววา “ลูกนั้นเปนของที่นอน (ฝายหญิง)”
และนี่คือสิ่งที่แสดงใหเห็นวาชายนั้นคือผูที่ปกปองและคุมครองฝายหญิง เชนกับที่ไดกลาวในอัลกุรอานวา
ﺎﺀﻨﺴﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﻮ ﹶﻥﺍﻣﺎ ﹸﻝ ﹶﻗﻮﺮﺟ ﺍﻟ
ความวา “ชายนั้นคือผูคุมครองดูแลหญิงสาว” (อันนิซาอ, 34)
อัลลอฮ ซบ ไดทรงกลาวไวอีกวา
ﻬﻦ ﺱ ﱠﻟ
 ﺎﻢ ِﻟﺒ ﺘﻭﺃﹶﻧ ﻢ ﺱ ﱠﻟ ﹸﻜ
 ﺎ ِﻟﺒﻫﻦ
ความว า
“พวกหล อ นคื อ อาภรณ ห อ ตั ว ของพวกเจ า และพวกเจ า คื อ อาภรณ ห อ ตั ว ของพวกหล อ น ”
(อัลบะกอเราะห, 187)
ลักษณะการมีเพศสัมพันธที่ไดกลาวขางตนเปนการแสดงใหเห็นเปนอยางดีถึงความเปนสิ่งหุมหอของทั้งสอง
ฝาย ที่นอนหรือเสื่อของฝายชายคือสิ่งที่หอหุมเขาไว เชนเดียวกัน ผาหมของฝายหญิงก็คือสิ่งที่หุมหอหลอนไวเชนกัน
นี่คือลักษณะที่ดีที่สุดในการมีเพศสัมพันธที่ไดจากอัลกุรอานอายะหดังกลาวนี้ เปนทาที่ดีที่สุดที่ทั้งสองฝายจะเปนผาหม
หุมหอซึ่งกันและกัน ทาที่ไมสมควรทําอยางยิ่งคือทาที่หญิงสาวขึ้นอยูเหนือฝายชายและมีเพศสัมพันธโดยที่หลังของ
ฝายชายอยูบนที่นอน ซึ่งถือวาขัดกับลักษณะธรรมชาติที่พระผูเปนเจาทรงสรางชายและหญิงขึ้นมา ผลรายที่เกิดขึ้น
อยางหนึ่งก็คือ น้ําอสุจิของเขาไมสามารถออกจนหมดไดทําใหคั่งคางอยูภายในรางกายเกิดเปนของเสียและเปน
อันตรายตอรางกายในภายหลังได อีกอยางหนึ่งอาจทําใหความชื้นจากอวัยวะเพศของฝายหญิงไหลลงมาสูตัวฝายชาย
นอกจากนี้มดลูกจะไมสามารถเก็บกักอสุจิไวไดหมดอยางที่ควรจะเปนทําใหมีปริมาณไมพอที่จะกําเนิดบุตรได อีกอยาง
หนึ่งคือฝายหญิงนั้นตกเปนผูถูกกระทําโดยปกติธรรมชาติและตามหลักการศาสนา ดังนั้นการที่หลอนกลายมาเปน
ผูกระทําจึงเปนการขัดตอธรรมชาติและขัดตอหลักศาสนา พวกถือคัมภีรมักจะใหฝายหญิงนอนอยูทางดานขางโดย
กล า วว า วิ ธี นี้ จ ะเป น การง า ยดายสํ า หรั บ ฝ า ยหญิ ง ที่ จ ะมี เ พศสั ม พั น ธ พวกชนเผ า กุ ร อยช แ ละอั น ซอรมั ก ชอบมี
เพศสัมพันธกับผูหญิงของเขาทางดานหลังและพวกชาวยะฮุดีไดกลาววิจารณเรื่องนี้ พระองคอัลลอฮ ซบ.จึงไดทรงลง
กุรอานมาวา
ﻢ ﺘﻰ ِﺷﹾﺌﻢ ﹶﺃﻧ ﺮﹶﺛ ﹸﻜ ﺣ ﻮﹾﺍﻢ ﹶﻓ ﹾﺄﺗ ﺙ ﱠﻟ ﹸﻜ
ﺮ ﹲ ﺣ ﻢ ﺅ ﹸﻛ ﺂِﻧﺴ
ความวา “หญิงสาวของพวกทานคือที่นาของพวกทาน ทานจงไถคราดที่นาของทานตามที่ทานประสงคเถิด”
(อัลบะกอเราะห, 223)
ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากญาบิรกลาววา พวกยะฮูดีไดกลาววา ถาหากชายคนหนึ่งมีเพศสัมพันธกับหญิงของ
เขาทางดานหลังจะมีลูกเกิดมาตาเหล ดังนั้นพระองคอัลลอฮ ซบ.จึงไดทรงประทานอัลกุรอานลงมาวา “หญิงสาวของ
พวกทานคือที่นาของพวกทาน ทานจงไถคราดที่นาของทานตามที่ทานประสงคเถิด” (อัลบะกอเราะห, 223) ในของ
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มุสลิมมีคําพูดกลาวตออีกวา “ถาหากทานตองการ ก็จงมีเพศสัมพันธทางดานหนาและถาตองการก็มีทางดานอื่นที่
ไมใชดานหนา แตตองไมเขาทางอื่นนอกจากชองคลอดชองทางเดียว” (ซอเฮียะหบุคอรี, 4528)
สวนทางชองทางทวารหนักนั้นถือเปนสิ่งตองหาม ตามหลักฐานของศาสนทูตหลายๆ ทาน มีรายงานจาก
ชาวสลัฟบางทานวา อนุญาตใหมีเพศสัมพันธกันทางทวารหนักได สิ่งนี้ถือเปนความเห็นที่ผิดพลาด มีรายงานใน
หนังสือ “สุนันอบีดาวูด” จากทานอบีหุรอยเราะหกลาววา ทานศาสดา ซล.กลาววา “ผูที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
นั้นถูกสาปแชง” (ซอเฮียะหอบีดาวุด, 2162)
ในรายงานของทานอะหหมัดและอิบนิมาญะหกลาววา “พระองคอัลลอฮ ซบ.จะไมทรงมองชายที่รวมเพศกับ
ภรรยาของเขาทางทวารหนัก” (ซอเฮียะหอะหหมัด, 272/2)
ในรายงานของทานติรมิซียและอะหหมัดกลาววา “ผูใดมีเพศสัมพันธกับหญิงที่มีประจําเดือนหรือทางทวาร
หนัก และผูใดที่ไปหาหมอดูแลวเชื่อสิ่งที่หมอดูทํานาย ผูนั้นคือผูที่ปฏิเสธตอสิ่งที่ถูกประทานลงมายังศาสดามูฮําหมัด”
(ซอเฮียะหติรมิซีย, 135)
ในรายงานของทานบัยหะกียกลาววา “ผูใดมีเพศสัมพันธกับหญิงหรือชายก็ตามทางทวารหนัก ผูนั้นคือผู
ปฏิเสธ” (ระดับออน)
ในหนังสือ “ﻊﻭ ِﻛﻴ ﻒ
 ﻨﺼ
 ﻣ ” ทานวะกีอไดกลาววา ทานซัมอะห บินซอและหไดเลาใหฉันฟง จากทานอิบนิตอวุส
จากพอของเขาจากทานอัมรุ อิบนุดีนาร จากทานอับดุลลอฮ ยะซีดกลาววา ทานอุมัร บินคอตตอบไดกลาววา ทาน
ศาสดา ซล.ไดกลาววา “แทจริงพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้น ไมใหละอายตอการพูดความจริงและไมใหมีเพศสัมพันธกับ
ผูหญิงทางทวารหนัก” (ระดับออน 4/298 ﻤﻊ)ﺍ
ในหนังสือของติรมิซียจากทานอลี บินตอลักกลาววา ทานศาสดา ซล.กลาววา “อยามีเพศสัมพันธกับหญิงสาว
ทางทวารหนัก แทจริงพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นไมทรงละอายที่จะพูดความจริง” (ระดับดี ติรมิซีย, 1164)
ในหนังสือ “อัลกามิล” เปนหะดีษมัรฟวอ จากอับดุลลอฮ อิบนิมัสอูดกลาววา “จงอยามีเพศสัมพันธกับหญิง
สาวทางทวารหนัก” (ระดับออน)
ไดเลาจากทานหะซัน อิบนิอลี อัลเญาฮะรียจากทานอบีซัรเรนเปนหะดีษมัรฟวอกลาววา “ผูใดมีเพศสัมพันธ
กับหญิงหรือชายทางทวารหนักถือเปนผูปฏิเสธ” (ซอเฮียะห นะซาอี, 9021)
เลาจากทานญาบิรเปนหะดีษมัรฟวอกลาววา “จงละอายตออัลลอฮ ซบ.แทจริงอัลลอฮ ซบ.นั้นไมละอายที่จะ
พูดความจริงและไมใหมีเพศสัมพันธกับหญิงทางทวารหนัก” และจากดารุนกุตนียมีใจความวา “แทจริงอัลลอฮ ซบ.ไม
ละอายที่จะพูดความจริงและไมอนุญาตใหทานมีเพศสัมพันธกับหญิงทางทวารหนัก” (ซอเฮียะหดารุนกุตนีย, 288/3)
ทานบักวียไดกลาววา ทานฮุดบะหไดเลาวา ทานหะมามไดเลาใหเราฟงวา ทานกอตาดะหไดถูกถามเกี่ยวกับ
เรื่องการมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวทางทวารหนักทานไดกลาววา เลาจากทานอัมร บินชุอัยบจากพอของเขา จากปูของ
เขาวา ทานศาสดา ซล.ไดกลาววา “นั่นคือทําแบบพวกเผานบีลูตแบบเล็กๆ อยางหนึ่ง” ทานอะหหมัดไดกลาวใน
หนังสือ “มุสนัด” ของเขาวา ทานอับดุลเราะหมานไดเลาใหฉันฟงวา ทานหะมามไดเลาใหฉันฟง จากทานกอตาดะห
จากอัมรุ อิบนุชุอัยบจากพอของเขา จากปูของเขาแลวจึงไดเลาหะดีษดังกลาวแลว
ใน “มุสนัด” เชนกัน จากทานอิบนอับบาสกลาววา ทานอุมัร บินคอตตอบไดไปหาทานนบี ซล.และกลาววา
“โอทานศาสนาทูตของอัลลอฮ ฉันพังหมดแลว” ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ถามวา “อะไรเปนสาเหตุทําใหทานพังเลา” ทาน
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อุมัรกลาวตอบวา “ฉันไดมีเพศสัมพันธกับผูหญิงของฉันทางดานหลัง” ทานนบีเงียบไปไมตอบอะไรจนกระทั่งพระองค
อัลลอฮ ซบ.ไดลงวะฮีมาแกทานวา
ﻢ ﺘﻰ ِﺷﹾﺌﻢ ﹶﺃﻧ ﺮﹶﺛ ﹸﻜ ﺣ ﻮﹾﺍﻢ ﹶﻓ ﹾﺄﺗ ﺙ ﱠﻟ ﹸﻜ
ﺮ ﹲ ﺣ ﻢ ﺅ ﹸﻛ ﺂِﻧﺴ
ความวา “หญิงสาวของพวกทานคือที่นาของพวกทาน ทานจงไถคราดที่นา ของทาน ตามที่ทานประสงคเถิด”
(อัลบะกอเราะห, 223) ทานนบี ซล.จึงไดกลาวตอวา “ทานจงทําสิ่งที่ทานตองการทางดานหนาและทางดานหลัง แตจง
ระวังอยาทําในเวลามีรอบเดือนหรือทางทวารหนัก” (ระดับดี อะหหมัด, 182/2)
ในติรมิซียจากทานอิบนิอับบาสเปนหะดีษมัรฟวอกลาววา “พระองคอัลลอฮ ซบ.จะไมทรงมองชายใดที่มี
เพศสัมพันธกับชายดวยกันหรือหญิงโดยทางทวารหนัก” (ระดับดี ติรมิซีย, 1165)
และเราได เ ล า ให ฟ ง ถึ ง หะดี ษ ของท า นอบี อ าลี หะซั น บิ น หุ ซั ย น บิ น ดู ม า จากท า นบะรออ บิ น อาซิ บ เป น
หะดีษมัรฟวอกลาววา “ถือเปนผูที่ปฏิเสธตออัลลอฮ ซบ.ผูยิ่งใหญ ไดแกประชาชาติสิบจําพวกคือ ฆาตกร ผูใชเวทมนต
ผูมีชู ผูที่รวมเพศกับผูหญิงทางทวารหนัก ผูไมจายซะกาต ผูที่มีทรัพยสินแตจนตายก็ไมยอมไปทําฮัจย ผูดื่มสุรา
ผูชอบทําใหเกิดความวุนวาย ผูขายอาวุธใหกับทหารอื่น ผูแตงงานกับหญิงที่แตงงานดวยไมไดตามหลักการศาสนา”
(ระดับออน ซุยูตีย, 6263)
ทานอับดุลลอฮ บินวะฮับไดกลาววา ทานอับดุลลอฮ บินลุฮัยอะห จากทานมัชเราะห บินฮาอาน จากทาน
อุกบะห บินอามิรไดเลาวา ทานนบี ซล.ไดกลาววา “ถือวาถูกสาปแชงคือผูที่มีเพศสัมพันธกับหญิงของเขาทางทวาร
หนัก” ในหนังสือ “มุสนัดของฮาริส บินอะบีอุซามะห” จากหะดีษของทานอบีหุรอยเราะหและอิบนิอับบาสไดกลาววา
“ทานศาสดา ซล.ไดขึ้นคุตบะหสั่งสอนเรากอนที่ทานจะเสียชีวิตเปนคุตบะหครั้งสุดทายที่ทานกลาวที่เมืองมะดีนะห
กอนที่ทานจะกลับไปพบอัลลอฮ ซบ.วา ผูที่หลับนอนกับหญิงสาวทางทวารหนักหรือกับผูชายหรือกับเด็กๆ จะมา
ชุมนุมกันในวันสิ้นโลกโดยมีกลิ่นเหม็นเนาเหมือนดังซากศพรบกวนคนอื่นๆ จนกวาเขาจะเขาไปในนรก พระองค
อัลลอฮ ซบ.จะทําลายผลบุญที่เขาทํามา จะไมรับการละหมาดหรือการถือบวชของเขา เขาจะตองไปเขาในโลงศพใน
นรกและถูกขังอยูในโลงนั้นที่ปดแนนดวยตะปูจากนรก” ทานอบูหุรอยเราะหกลาววา นี่สําหรับผูที่ไมยอมขอลุกะโทษ
ตออัลลอฮ ซบ.
ทานอบูนะอีม อัลอัซบะฮานียไดเลามาจากทานคุซีมะห บินซาบิตเปนหะดีษมัรฟวอกลาววา “แทจริงพระองค
อัลลอฮ ซบ.นั้นไมละอายที่จะพูดความจริง และไมใหมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวโดยทางทวารหนัก” (ระดับออน
อบูนะอีม, 376/8)
ทานอิหมามชาฟอียไดกลาววา ลุงของฉันคือมูฮําหมัด บินอลี บินชาฟอไดเลาใหฉันฟงวา ทานอับดุลลอฮ
อิบนิอลี อิบนิซาอิบ ไดเลาใหฟงจากทานอัมรุ อิบนุอบีอะฮีฮะห บินญะลาล จากทานคอซีมะห บินซาบิทวา ไดมีชายผู
หนึ่งมาถามทานศาสดา ซล.เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวทางดานหลัง ทานนบีไดตอบวา “เปนที่อนุญาต”
เมื่อชายนั้นจะกลับไป ทานก็ไดเรียกเขากลับมาอีกครั้งแลวถามวา “เหตุใดทานจึงถามเชนนั้น ทานเขาทางไหนจาก
สองหนทางนั้น ถาหากทางที่เขาขางหลังนั้นเปนชองคลอดก็เปนที่อนุญาต แตถาหากเขาขางหลังเปนทางทวารหนักก็
ไมเปนที่อนุญาต แทจริงอัลลอฮ ซบ.ไมอายที่จะพูดความจริง และไมใหมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวทางทวารหนัก”
(ซอเฮียะห มุสนัดชาฟอีย, 29/2) ทานรอบียอกลาววา มีเรื่องเลาจากอิหมามชาฟอียวา มีผูถามทานวา ทานพูดวา
อยางไรเกี่ยวกับหะดีษนี้มันถูกตองหรือไม ทานอิหมามชาฟอียตอบวา “ลุงของฉันเชื่อถือมัน อับดุลลอฮ บินอลีเชื่อถือ
มัน ชาวอันศอรบอกวามันเปนหะดีษที่ดี (หมายถึง ทานอัมรุ อิบนุลญะลาล) ทานคอซีมะหก็ไมสงสัยในความนาเชื่อถือ
ของมัน ฉันไมไดดีไปกวาทานเหลานั้นหรอกดังนั้นฉันจึงหามการรวมเพศทางทวารหนักเชนกัน”
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ขาพเจากลาววา จากสิ่งเหลานี้มีผูสรางความเขาใจผิดวา ไดมีการอนุญาตในชนชั้นสลัฟรุนกอนๆ ใหรวมเพศ
ทางทวารหนักได แตความจริงแลวพวกเขานั้นอนุญาตใหมีการรวมเพศทางดานหลังโดยผานทางชองคลอดเทานั้น
ดังนั้นการรวมเพศทางดานหลังอันเปนที่อนุญาตจึงไมใชการรวมเพศทางทวารหนักอยางแนนอน พระผูเปนเจาไดตรัส
ไววา
ﻪ  ﺍﻟﻠﹼﺮﻛﹸﻢ ﻣ ﻴﺚﹸ ﹶﺃﺣ ﻦ  ِﻣﻫﻦ ﻮﹶﻓ ﹾﺄﺗ
ความวา “จงมีเพศสัมพันธกับพวกหลอน ตามที่พระองคอัลลอฮ ทรงใชทานเถิด” (อัลบะกอเราะห, 222)
ทานมุญาฮิดกลาววา ขาพเจาไดถามทานอิบนิอับบาสใหอธิบายจากคําพูดของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่วา “จงมี
เพศสัมพันธกับพวกหลอนตามที่พระองคอัลลอฮทรงใชทานเถิด” ทานกลาววา ทานจงมีเพศสัมพันธกับพวกหลอนใน
ชองทางที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดเคยทรงหามไมใหทานมีเพศสัมพันธในชวงที่มีประจําเดือน ทานอลี บินอบีตอลฮะห
ไดกลาววา หมายถึงทางชองคลอดนั่นเอง อายะหนี้ไดชี้ใหเห็นถึงการหามมีเพศสัมพันธทางดานหลัง จากสองจุด
ดวยกันที่ตองพิจารณาคือ การอนุญาตใหมีเพศสัมพันธกับนางเหมือนดังเชนที่นาหรือไร นั่นคือแหลงที่จะเปนที่ให
กําเนิดมิใชแหลงที่เปนบาปหรือสกปรก การไถคราดเพื่อใหเกิดพืชผลคือจุดมุงหมายที่ตองการในอายะหนี้ สวนอายะห
ที่วา “ทานจงไถคราดตามที่ทานตองการเถิด” (อัลบะกอเราะห, 223) นั้นคือการอนุญาตใหมีเพศสัมพันธทางดานหนา
หรือดานหลังไดตามที่ตองการ แตจะตองเปนที่ๆ ใหพืชผลเทานั้นนั่นก็คือทางชองคลอดนั่นเอง
เมื่อพระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงหามไมใหมีการรวมเพศทางชองคลอดในบางเวลาเนื่องจากมีอันตรายที่ชัดเจน
มองเห็นอยูแลว (เชนชวงมีประจําเดือน: ผูแปล) ดังนั้นในสวนที่เปนอันตรายมากกวาอยางชัดเจน ทั้งทําใหสูญสิ้น
เผาพันธุและลูกหลานจึงเปนสิ่งที่ตองหามอยางแนนอน เชนเดียวกัน ภรรยาก็มีสิทธิในการไดรับเพศสัมพันธจากสามี
ของเธอ การมีเพศสัมพันธกับเธอทางดานทวารหนักเทากับเปนการไมใหสิทธิที่สมบูรณนั้นแกเธอ ไมสมเจตนาของเธอ
ที่จะตองมีเพศสัมพันธทางชองคลอดเชนกัน ทวารหนักมิใชอวัยวะที่ถูกเตรียมขึ้นมาเพื่อทํางานดังกลาว มันมิไดถูก
สรางขึ้นมาเพื่องานเหลานี้ สวนที่ถูกสรางเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็คือชองคลอดเทานั้นเอง ดังนั้นการเปลี่ยนไปใชทวาร
หนักแทนในการมีเพศสัมพันธจึงเปนสิ่งที่ออกไปนอกเหนือจากวิทยปญญาและหลักการทั้งหมดที่พระองคอัลลอฮ ซบ.
ทรงประทานมาใหเรา เชนกันการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักยังเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอฝายชายอีกดวย ดังนั้นผูมี
สติปญญาทั้งหลาย เชนแพทยหรือนักปรัชญาจึงไดกลาวหามไว ชองคลอดนั้นมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับน้ําที่ถูก
ขับออกมาจากฝายชาย ทําใหฝายชายรูสึกสบายขึ้นเมื่อมีการหลั่งในชองคลอด แตการรวมเพศทางทวารหนักไมมี
อวัยวะพิเศษในการดูดซึมน้ําดังกลาวใหหมดไปได ดังนั้นน้ําที่ถูกปลอยออกมาจึงออกมาไดไมหมดจนเหลือคงคางอยู
ในรางกายของฝายชาย ซึ่งตรงขามกับชองทางธรรมชาติคือชองคลอด เชนเดียวกันยังมีอันตรายอื่นอีกนั่นคือมัน
ตองการการเคลื่อนไหวและลักษณะทาทางที่ยากลําบากในการกระทําดังกลาว เนื่องจากมันเปนการผิดธรรมชาตินั่นเอง
อีกอยางหนึ่งคือทวารหนักเปนที่สกปรกเต็มไปดวยอุจจาระ ยิ่งไปกวานั้นฝายชายที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก ยัง
มักจะไปจูบมันดวยใบหนาของเขา เชนเดียวกันมันก็เปนสิ่งอันตรายเชนกันสําหรับฝายหญิงเนื่องจากมันเปนที่ๆ ไม
เปนธรรมชาติและเพศหญิงไมไดถูกสรางมาเพื่อการรวมเพศทางทวารหนัก
มันทําใหเกิดความเศรา ความเครียด ทั้งผูทําและผูถูกกระทํา มันทําใหใบหนาหมองคล้ํา แนนหนาอก ทําให
หัวใจหมดรัศมี หนาตาที่หมองคล้ํานี้เปนลักษณะอยางหนึ่งที่สังเกตเห็นไดของคนที่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก ทําให
เกิดความเกลียดชังกันระหวางผูทําและผูถูกกระทําและเปนตนเหตุใหเกิดการแยกทางกันในที่สุด ทําใหสภาพการเปน
ผูทําและผูถูกกระทําของทั้งสองฝายตองสูญเสียไปแบบไมสามารถทําใหกลับคืนมาไดอีก นอกจากการขออภัยโทษ
ตออัลลอฮ ซบ.อยางจริงใจเทานั้น
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เปนการขับไลความดีที่ควรเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธใหหายไป ความรักระหวางกันหายไป เกิดเปนความ
เกลียดชังระหวางกันแทน เปนสาเหตุใหญที่ทําใหความโปรดปรานจากอัลลอฮ ซบ.ตองสูญสิ้นไป ทําใหพระผูเปนเจา
โกรธ เปนสิ่งที่สมควรถูกประนามจากพระผูเปนเจาและจะทรงผินหนาไปจากผูที่กระทําดังกลาว ดังนั้นจะมีความดีใด
เลาหลังจากนี้ที่เขาหวังจะไดรับอีก จะมีความชั่วใดเลาหลังจากนี้ที่เขาจะไดรับการปกปอง ชีวิตหลังจากนี้จะดําเนินไป
เชนไร ถาหากคําสาปแชงของพระผูเปนเจาติดอยูกับตัวของเขาและพระองคทรงผินหนาไปจากเขาแลวโดยไมกลับมา
มองดูอีก
มันยังเปนการทําใหชีวิตโดยรวมตองสูญเสียไป ชีวิตนั้นไดแกความมีชีวิตของหัวใจ ถาหากไมมีหัวใจเขาก็จะ
ไปชอบในสิ่งที่นาเกลียดและไปเกลียดชังสิ่งที่ดี เมื่อเปนดังนี้ความเสื่อมเสียก็จะเกิดขึ้นกับเขาอยางถาวรตลอดไป มัน
จะทําใหธรรมชาติของมนุษยที่อัลลอฮ ซบ.สรางมาตองเปลี่ยนแปลงไป มนุษยจะออกหางไปจากธรรมชาติที่ควรจะเปน
ของเขา กลับกลายไปสูธรรมชาติที่อัลลอฮ ซบ.ไมไดตองการใหเขาเปนคือ ธรรมชาติของสัตวเดียรฉานแตจะเปนความ
เลวรายต่ําชายิ่งกวาสัตวเดียรฉาน เมื่อลักษณะของเขากลายเปนสิ่งที่ต่ําชากวาสัตวเดียรฉานแลว หัวใจของเขาก็จะ
พลอยตกต่ําไปดวย รวมทั้งการกระทําของเขา แนวทางของเขาดวยเชนกัน จะมีการยกยองสิ่งสกปรกหรือความสกปรก
รูปแบบตางๆ ใหกลายเปนความดี ทําใหสภาพของเขา การกระทําของเขา คําพูดของเขาตองเสื่อมเสียไปดวยกัน มัน
ยังทําใหเขากลายเปนคนหนาดานหนาทนอยางที่สิ่งอื่นทําไมได ทําใหเกิดความตกต่ํา ต่ําตอยไดรับการดูถูกอยางที่
อยางอื่นทําไมไดเชนนั้น ทําใหบาวไดรับความโกรธและเกลียดชังจากพระผูเปนเจาและผูคนทั่วไป ซึ่งผูที่ชางสังเกตก็
จะรูสึกถึงความจริงในขอนี้ ขอพระองคอัลลอฮ ซบ.โปรดประทานการสรรเสริญและความจําเริญ ความสันติจงประสบ
แดผูที่ทําใหโลกนี้และโลกหนามีความสุขในแนวทางที่เที่ยงแท ในผูที่เจริญรอยตามเขาและขอใหความหายนะทั้งโลกนี้
และโลกหนาจงประสบแดผูที่ดําเนินชีวิตขัดแยงกับแนวทางที่เขาไดแนะนําเถิด
เพศสัมพันธที่อันตราย
เพศสัมพันธที่เปนอันตรายนั้น แบงเปนสองชนิดคือ อันตรายตามหลักศาสนาและอันตรายตามหลักธรรมชาติ
อันตรายทางดานศาสนานั้นคือขอหามการมีเพศสัมพันธ ซึ่งมีลําดับขั้นตามความรุนแรงแตกตางกันไป ขอหามที่เปน
การชั่วคราวยอมจะบาปนอยกวาขอหามถาวร เชนการหามมีเพศสัมพันธในขณะครองเอียะหรอม ในขณะถือศีลอด
ในขณะเอียะติกาฟ ขณะมีประจําเดือน หรืออยางอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน ดวยเหตุนี้จึงไมมีบทกําหนดโทษในการมี
เพศสัมพันธในชวงดังกลาว
การหามถาวรมีสองกรณีดวยกัน คือ กรณีที่หนึ่ง การหามถาวรที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากตัว
มันเปนสิ่งตองหาม เชนการแตงงานกับผูที่ตองหามแตงงานกัน การมีเพศสัมพันธชนิดนี้ ยอมเปนอันตรายกวาชนิด
อื่นๆ จําเปนตองไดรับโทษดวยการประหารชีวิต ในทรรศนะของนักวิชาการบางกลุมเชนทานอะหหมัด อิบนิฮัมบัลและ
ทานอื่นๆ ซึ่งในแนวทางนี้มีหะดีษมัรฟวอเปนหลักฐานยืนยัน กรณีที่สอง การหามที่สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขให
กลายเปนสิ่งอนุญาตได เชนการมีชูกับคนที่ไมใชคูของตนเองแตสามารถแตงงานกันไดตามหลักการศาสนา หากหญิง
นั้นเปนผูที่มีสามีแลว การมีเพศสัมพันธกับนางเปนการผิดบาปตออัลลอฮ ซบ.และการผิดบาปตอสามี แตถาหากนางไม
เต็มใจก็จะเปนการผิดบาปประการที่สาม และถาหากนางมีเครือญาติหรือครอบครัวที่สามารถไดรับความอับอายจาก
การกระทําของนางก็จะกลายเปนความผิดบาปประการที่สี่ และถาหากการมีเพศสัมพันธนั้นเปนสิ่งที่ตองหามอยูแลวใน
ขณะนั้น (เชนขณะมีประจําเดือน:ผูแปล) ก็จะกลายเปนความผิดบาปประการที่หา ดังนั้นอันตรายที่เกิดขึ้นก็จะขึ้นอยู
กับระดับความผิดบาปตางๆ ที่ไดกระทําลงไปนั่นเอง
อันตรายตามหลักธรรมชาติก็แบงเปนสองชนิดเชนกัน ชนิดแรกเปนลักษณะการกระทําที่ผิดธรรมชาติดังที่ได
อธิบายมาแลวในเรื่องการรวมเพศทางทวารหนัก อีกชนิดหนึ่งจะขึ้นอยูกับปริมาณที่ไดกระทําและความบอยครั้งที่
กระทําลงไป มันจะทําใหพละกําลังถดถอยลง เปนอันตรายตอระบบประสาท เกิดการชัก เปนอัมพาต โรคชักกระตุก
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สายตาออนแอลง รวมทั้งพละกําลังโดยรวม ความรอนพื้นฐานในรางกายจะดับลง เสนเลือดลมในรางกายจะขยายใหญ
ขึ้น ทําใหมันเปดออกรับสิ่งสกปรกหรือสารที่เปนอันตรายตอรางกายไดมากขึ้น
เวลาที่มีประโยชนที่สุดในการมีเพศสัมพันธคือ เวลาหลังจากที่ยอยอาหารเรียบรอยแลว เปนเวลาที่อยูตรง
กลาง ไมใชเวลาที่หิวเพราะมันจะทําใหความรอนพื้นฐานในรางกายออนแอลง ไมใชในชวงอิ่มแนนเพราะจะทําใหเกิด
โรครายแรง ไมทําในชวงเหนื่อยออน หลังจากอาบน้ําหรือหลังจากอาเจียนหรือมีสภาพจิตใจที่ไมปกติ เชนมีความเศรา
ความทุกขหรือดีใจอยางมากๆ ชวงเวลาที่ดีที่สุด คือเวลากลางคืนหลังจากอาหารยอยเสร็จแลว หลังจากนั้นจึงชําระลาง
รางกายหรืออาบน้ําละหมาดและนอนจะทําใหฟนพลังกลับมาดังเดิม ไมควรเคลื่อนไหวหรือออกกําลังมากหลังจากมี
เพศสัมพันธ นั่นเปนสิ่งที่อันตรายมาก
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แนวทางการรักษาโรคหลงใหลงมงาย
โรคหลงใหลงมงายเปนโรคของหัวใจประเภทหนึ่ง แตกตางจากโรคอื่นๆ ทั่วๆ ไปทั้งในตัวของโรคเอง สาเหตุ
ของโรคและวิธีการรักษามัน ถาหากมันเกิดขึ้นและควบคุมคนปวยแลวแพทยจะหนักใจมากในการรักษา และตัวผูปวย
เองก็ไมสามารถจะทนกับความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นได พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดเลาเกี่ยวกับโรคนี้ไวในคัมภีรของ
พระองค ในบุคคลสองจําพวกคือ หญิงสาวและเด็กที่ไมมีหนวด พระองคไดเลาถึงหญิงสาวที่สูงศักดิ์ผูหนึ่งในเรื่องราว
ของทานนบียูซุฟและไดเลาถึงเกี่ยวกับเผาลูตโดยเลาใหฟงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมาลาอิกะหไปหาทานนบีลูตวา
ﻮ ِﻥﻀﺤ
 ﺗ ﹾﻔ ﻼ
ﻴﻔِﻲ ﹶﻓ ﹶﺿ
 ﻻﺀﻫﺆ ﻭ ﹶﻥ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﻥﱠﺸﺮ
ِ ﺒﺘﺴ
 ﻳ ﻨ ِﺔﻤﺪِﻳ ﻫﻞﹸ ﺍﹾﻟ ﺎﺀ ﹶﺃﻭﺟ
ﲔ
 ﺎﹶﻟ ِﻤﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟﻌ ﻚ
 ﻬ ﻨﻧ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻭ ِﻥ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﺃﺨﺰ
 ﺗ ﻭ ﹶﻻ ﻪ ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﹼﻠﺍﻭ
ﻮ ﹶﻥﻤﻬ ﻌ ﻳ ﻢ ﺮِﺗ ِﻬ ﺳ ﹾﻜ ﻢ ﹶﻟﻔِﻲ ﻬ ﻧﻙ ِﺇ ﻤﺮ ﻌ ﲔ ﹶﻟ
 ﻢ ﻓﹶﺎ ِﻋِﻠ ﺘﺎﺗِﻲ ﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺑﻨ ﻻﺀﻫﺆ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ความวา “และพวกที่อยูในเมืองนั้น ก็ไดมาหาทานนบีลูต อยางยินดี (จากที่มีเด็กหนุมเขามาในเมือง) ทาน
นบีลูตไดกลาวกับเขาวา พวกเหลานี้เปนแขกของฉันจงอยาทําใหฉันอับอายเลย จงเกรงกลัวตออัลลอฮเถิด จงอยาทํา
ใหฉนั อัปยศ พวกเขากลาววา เราไมไดหามทานไมใหตอนรับหรือปกปองแขกหรอกหรือ ทานนบีลูตกลาววา เหลานี้คือ
บรรดาลูกสาวของฉันถาหากทานตองการแตงงานดวยก็จงทําไปเถิด ขอสาบานดวยชีวิตของทาน (นบีมุฮําหมัด)
แทจริงพวกเขากําลังตกอยูในความมึนเมาและหลงทาง” (อัลฮิจร, 67-72)
มีผูที่อางอยางผิดๆ เกี่ยวกับทานนบี ซล.อยางไมเคารพและใหเกียรติเกี่ยวกับเรื่องนางซัยหนับ บินติญะหชวา
เมื่อทานนบี ซล.ไดเห็นนาง ทานก็กลาววา “ขอสรรเสริญตอผูที่เปลี่ยนแปลงจิตใจได” ทําใหทานเกิดเปนโรคหลงใหล
งมงายขึ้นในจิตใจและไดบอกใหเซด บินฮาริษะหใหเก็บนางไวจนกระทั่งไดมีโองการลงมาวา
ﻚ
 ﺟ ﻭ ﺯ ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﻚ
 ﺴ
ِ ﻣ ﻴ ِﻪ ﹶﺃﻋﹶﻠ ﺖ
 ﻤ ﻌ ﻧﻭﹶﺃ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﻪ ﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻌ ﻧﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ ِﻟﱠﻠﺬِﻱ ﹶﺃ ﻭِﺇ ﹾﺫ
ﻩ ﺎﺨﺸ
 ﺗ ﻖ ﺃﹶﻥ ﺣ  ﹶﺃﺍﻟﻠﱠﻪﺱ ﻭ
 ﺎﻰ ﺍﻟﻨﺨﺸ
 ﺗﻭ ﺒﺪِﻳ ِﻪﻣ ﻪ ﺎ ﺍﻟﱠﻠﻚ ﻣ
 ﺴ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﺨﻔِﻲ ﻓِﻲ
 ﺗﻭ ﻪ ﺗ ِﻖ ﺍﻟﻠﱠﺍﻭ
ความวา “และเมื่อเจาไดกลาวกับผูที่พระองคอัลลอฮทรงใหความโปรดปรานแกเขาและเจาก็โปรดปรานเขาวา
จงรั ก ษาภรรยาของท า นไว และจงเกรงกลั ว ต อ อั ล ลอฮ และในขณะเดี ย วกั น เจ า ได ซ อ นสิ่ ง ที่ อ ยู ใ นจิ ต ใจของเจ า
ซึ่งอัลลอฮจะทรงเปดเผยมันออกมา และพระองคอัลลอฮนั้นคือผูที่เจาสมควรจะเกรงกลัวยิ่งกวา” (อัลอะหซาบ, 37)
มีผูที่หลงผิดเขาใจวาการที่ทานศาสดา ซล.ไดแตงงานกับนางนั้นเนื่องจากเกิดความหลงใหลในตัวนางนั่นเอง
พวกเขาได เ ขี ย นหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งโรคหลงใหลงมงายขึ้ น และได ก ล า วถึ ง โรคหลงใหล งมงายในบรรดานบี
ของอัลลอฮและกลาวอางเหตุการณนี้ สิ่งนี้เปนความเขลาของผูเขียนโดยแทที่ไมรูจักศาสดาของอัลลอฮและอัลกุรอานดี
พอ และใสไคลตอดํารัสของอัลลอฮ ซบ.ในสิ่งที่ไมเปนจริงและกลาวพาดพิงไปถึงทานศาสดาในทางเสื่อมเสียทั้งๆ ที่
ทานเปนผูบริสุทธิ์ เดิมทานหญิงซัยหนับ บินติญะหชนั้นเปนภรรยาของทานเซด บินฮาริษะหที่ทานนบี ซล.ไดยกยอง
ใหเปนบุตรบุญธรรมของทาน มีชื่อเรียกวาเซด บินมุฮําหมัด ทานหญิงซัยหนับไมมีความยินดีกับทานเซดและทานเซด
ตองการที่จะหยารางเธอจึงไปปรึกษาทานศาสดา ซล.ทานจึงกลาววา “จงเก็บรักษาภรรยาของทานไวและจงเกรง
กลัวอัลลอฮเถิด” และไดปดบังความรูสึกในใจที่ทานตองการจะแตงงานกับนางหลังจากที่เซดหยารางแลวเนื่องจากกลัว
ผูอื่นตําหนิติเตียนเรื่องแตงงานกับอดีตภรรยาของลูกชายตัวเองเพราะเซดถูกถือเปนลูกของทาน สิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกปกปด
อยูในใจของทานนบี ซล.นั่นคือความกลัวผูอื่นจะตําหนิติเตียน ดวยเหตุนี้พระองคอัลลอฮ ซบ.จึงไดลงอายะหนี้มา เปน
การเพิ่มความโปรดปรานตอทานนบีไมไดเพื่อตําหนิหรือลงโทษทาน และไดชี้ใหทานนบี ซล.เห็นวาไมสมควรที่จะกลัว
ผูคนเหลานั้นในสิ่งที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงอนุญาต และพระองคอัลลอฮ ซบ.ตางหากคือผูที่ทานนบี ซล.ควรกลัว
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มากกวา ไมควรกลัวมนุษยติเตียนในสิ่งที่อัลลอฮ ซบ.อนุญาต หลังจากนั้นพระองคก็ไดบอกขาวกับทานนบี ซล.วา
พระองคไดแตงนางใหกับทานหลังจากสิ้นสุดระยะการหยารางแลวเพื่อเปนแนวทางใหกับบรรดาสาวกและประชาชาติ
ของทานไดทําตาม นั่นคือการแตงงานของชายคนหนึ่งกับหญิงที่เปนอดีตภรรยาของบุตรบุญธรรม ไมใชบุตรใน
สายเลือดตนเอง ดวยเหตุนี้พระองคอัลลอฮ ซบ.จึงไดกลาวไวในอัลกุรอานที่หามแตงงานไววา
ﻢ ﻼِﺑﻜﹸ
ﺻﹶ
 ﻦ ﹶﺃ ﻦ ِﻣ ﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﺎِﺋ ﹸﻜﺑﻨﻼِﺋﻞﹸ ﹶﺃ
ﺣ ﹶ ﻭ
ความวา “บรรดาหญิงของลูกชายของทาน ที่เกิดจากสายเลือดของทาน” (อันนิซาอ, 23) และอัลกุรอานที่วา
ﻢ ﺎِﻟ ﹸﻜﺭﺟ ﻦﺣ ٍﺪ ﻣ ﺎ ﹶﺃﺪ ﹶﺃﺑ ﻤ ﺤ
 ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣﻣ
ความวา “มุฮําหมัดนั้นมิใชบิดาของชายคนใดในหมูพวกเจา” (อัลอะหซาบ, 40) และอัลกุรอานที่วา
ﻢ ﺍ ِﻫ ﹸﻜﻮﹸﻟﻜﹸﻢ ِﺑﹶﺄ ﹾﻓﻮ ﻢ ﹶﻗ ﻢ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ﺎﺀ ﹸﻛﺑﻨﻢ ﹶﺃ ﺎﺀﻛﹸﺩ ِﻋﻴ ﻌ ﹶﻞ ﹶﺃ ﺟ ﺎﻭﻣ
ความวา “และจงอยาแตงตั้งบุตรบุญธรรมของทานใหมาเปนบุตรที่แทจริงของทาน นั่นเปนเพียงคําพูดของ
ทานที่ออกจากปากเทานั้น” (อัลอะหซาบ, 4)
เหลานี้เปนการขจัดสิ่งที่เปนมลทินตอทานนบี ซล.ที่พวกผูไมหวังดีไดกอขึ้นมา และพระองคอัลลอฮ ซบ.คือผูที่
ทําใหสําเร็จผลเสมอ แนนอนทานนบี ซล.รักภรรยาของทานและผูที่ทานรักมากที่สุดคือทานหญิงอาอิชะห รด. แตความ
รักเหลานั้นมิไดเทียบเทาความรักที่ทานมีตอพระผูเปนเจาของทาน สมจริงดังที่ทานไดกลาวไววา “ถาหากฉันตอง
แตงตั้งผูแทนของฉันในโลกนี้แลว ฉันก็จะแตงตั้งอบูบักรใหเปนผูแทนของฉัน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 3656) และในคําพูด
ที่วา “แทจริงเพื่อนของทาน (หมายถึงตัวทานนบี ซล.เอง) คือตัวแทนของพระผูเปนเจาผูที่มีเมตตา” (ซอเฮียะหมุสลิม,
6/2383)
ความหลงใหลงมงายในรูปนั้นจะเกิดผลรายกับผูที่หัวใจของเขาไมมีความรักในพระองคอัลลอฮ ซบ.เทานั้น ผู
ที่ผินหลังใหกับพระองค ผูที่นับถือสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค เมื่อใดก็ตามที่หัวใจเต็มเปยมไปดวยความรักในอัลลอฮ
ซบ.และจดจออยูกับการกลับไปหาพระองคแลว ความรักนั้นจะผลักดันใหโรคหลงใหลงมงายในรูปตางๆ หลุดพนไป
จากเขา ดวยเหตุนี้พระองคอัลลอฮ ซบ.จึงไดกลาวไวเกี่ยวกับทานนบียูซุฟวา
ﲔ
 ﺼ
ِ ﺨﹶﻠ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻤﺎ ِﺩﻧﻦ ِﻋﺒ ﻪ ِﻣ ﺎﺀ ِﺇﻧﺤﺸ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻮ َﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻪﻋ ﻑ
 ﺼ ِﺮ
 ﻨﻚ ِﻟ
 ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ
ความวา “เชนนี้แหละที่เราไดทําใหสิ่งชั่วรายตางๆ และความเสื่อมเสียจากการมีเพศสัมพันธที่ผิดๆ นั้นหลุด
พนไปจากเขา แทจริงเขานั้นเปนหนึ่งจากบรรดาบาวที่มีจิตใจบริสุทธิ์ของเรา” (ยูซุฟ, 24)
และไดชี้ใหเห็นวาความบริสุทธิ์ใจนั้นเปนสาเหตุสําคัญที่ชวยขจัดความหลงใหลและสิ่งชั่วรายที่ตามมาหลัง
จากนั้น รวมทั้งความเสื่อมเสียตางๆ ใหหมดไป เมื่อสาเหตุถูกขจัดออกตัวโรคก็จะหายไป ดวยเหตุนี้พวกสลัฟรุนกอนๆ
บางทานจึงกลาววา “ความหลงใหลนั้นคืออาการแสดงของหัวใจที่วางเปลาจากความรัก” พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรง
ตรัสไววา
ﺒﺪِﻱ ِﺑ ِﻪﺘﺕ ﹶﻟ
 ﺩ ﻰ ﻓﹶﺎ ِﺭﻏﹰﺎ ﺇِﻥ ﻛﹶﺎﻮﺳ ﻣﺩ ﹸﺃﻡ ﺍﺢ ﹸﻓﺆ ﺒﺻ
 ﻭﹶﺃ
ความว า “และจิ ต ใจของมารดาของมู ซ าก็ ว า งเปล า และเกื อ บจะเป ด เผยเกี่ ย วกั บ ตั ว มู ซ าออกมา ”
(อัลกอซอซ, 10) นั่นคือวางเปลาจากทุกๆ สิ่งนอกจากเรื่องของมูซาอยางเดียว เนื่องจากความรักอยางสุดซึ้งที่มีตอ
ทานนบีมูซาและความตองการที่จะพบหนาเขา
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ความหลงใหลงมงายประกอบดวยสองอยางคือ ความรูสึกที่ดีตอสิ่งที่หลงใหลอยูและความอยากที่จะพบหนา
เขา เมื่ออยางหนึ่งอยางใดหายไปความหลงใหลงมงายนั้นก็จะหายไปดวย โรคหลงใหลงมงายไดเกิดกับผูมีสติปญญา
หลายทานและเมื่อเกิดขึ้นแลวก็ทําใหเขาพูดเกี่ยวกับมันไดอยางแปลกประหลาด เราขอกลาววา วิทยปญญาของพระผู
เปนเจานั้นไดกําหนดมาแลวในสิ่งที่พระองคทรงสราง และในงานที่พระองคทรงทําขึ้น ใหมีความคลายคลึงกันระหวาง
คนกับสิ่งถูกสรางตางๆ คนหรือสิ่งที่เหมาะสมกันที่เขากันไดกับตัวเขาหรือสิ่งนั้นมันก็จะดึงดูดกัน สวนคนหรือสิ่งที่เขา
กันไมไดก็จะผลักดันเขาหรือสิ่งนั้นใหหนีมันไป ความลับของความกลมกลืนความเกี่ยวพันกันในสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกนี้ ทั้งสิ่งที่อยูเบื้องบนหรือสิ่งที่อยูเบื้องลางก็ตามนั้น ก็เกิดจากความคลายคลึงกัน ความเหมาะสมกัน ของสิ่งตางๆ
ที่ถูกสรางขึ้นมานั่นเอง ความลับที่อธิบายถึงสิ่งที่ตองแยกกันไปก็เกิดจากความไมเขากันไมเหมาะสมกันนั่นเอง ดวยสิ่ง
เหลานี้เองที่กอเกิดเปนสิ่งที่ถูกสรางและการงานตางๆ ขึ้นมา สิ่งที่เหมือนกันจะวิ่งเขาไปหากันสวนสิ่งที่ตรงขามกันก็จะ
หลีกหนีจากกัน พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงกลาวไววา
ﻬﺎ ﻴﻦ ِﺇﹶﻟ ﺴﻜﹸ
 ﻴﺎ ِﻟﺟﻬ ﻭ ﺯ ﺎﻨﻬﻌ ﹶﻞ ِﻣ ﺟ ﻭ ﺪ ٍﺓ ﺍ ِﺣﺲ ﻭ
ٍ ﻧ ﹾﻔ ﻦﺧﹶﻠ ﹶﻘﻜﹸﻢ ﻣ ﻮ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻫ
ความวา “พระองคคือผูทรงสรางพวกทานขึ้นมาจากชีวิตเดียว และดวยชีวิตเดียวนั้นพระองคไดสรางคูของมัน
ขึ้นมา เพื่อที่จะไดอยูดวยกันอยางมีความสุข” (อัลอะอรอฟ, 189)
พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงใหเราทราบถึงสาเหตุที่ชายถูกดึงดูดใหเขาไปหาหญิงของเขาก็เนื่องจากตัวของ
นางเกิดมาจากตัวเขาและพลังของเขา ความดึงดูดนั้นเกิดจากความรักในตัวนางซึ่งกําเนิดมาจากตัวเขานั่นเองเปนสิ่งที่
ชี้ใหเห็นวาสาเหตุของการดึงดูดนั้นไมจําเปนตองมีรูปรางสวยงามเพียงอยางเดียว แตอยูที่ความเขากันไดมีความเห็นที่
ตรงกัน ทรรศนะที่ตรงกัน จุดมุงหมายที่เหมือนกัน ทาทางแนวทางที่คลายกัน ทั้งหมดนี้รวมเขาดวยกันจึงจะเกิดความ
รักและความดึงดูดระหวางกันได
ไดยืนยันในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานนบี ซล.กลาววา “จิตวิญญานนั้นเหมือนกับทหารเกณฑ เมื่อพบกับ
ผู ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น หรื อ คนรู จั ก กั น ก็ จ ะหั น หน า เข า หากั น เมื่ อ พบกั บ ผู ที่ แ ตกต า งกั น ก็ จ ะอยู ห า งๆ กั น ไป ”
(ซอเฮียะหบุคอรี, 3336) ในหนังสือมุสนัดของอิหมามอะหหมัดไดกลาวถึงสาเหตุของหะดีษนี้วา หญิงสาวชาวเมืองมัก
กะหนั้นมักจะทําใหคนทั่วๆ ไปรูสึกอารมณดีเสมอ เมื่อพวกนางมายังเมืองมะดีนะห พวกนางก็มักจะพักอยูกับหญิงมะดี
นะหที่ชอบทําใหผูอื่นอารมณดีเหมือนพวกนาง ดวยเหตุนี้ทานนบี ซล.จึงไดกลาววา “จิตวิญญาณนั้นเหมือนทหารที่ฝก
ใหม” (ซอเฮียะห อะหหมัด, 295/2)
หลักกฎหมายของพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นเปนสิ่งที่ถูกกําหนดไวแนนอนแลว แนวทางการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ยอมเปนแนวทางเดียวกับการตัดสินสิ่งอื่นๆ ที่คลายกัน ไมมีการแบงแยกหรือแตกตางกันในหลักกฎหมายของพระองค
ถาเปนสิ่งที่เหมือนกันและไมมีการรวมกันในสิ่งที่ตรงขามกัน ผูใดคิดผิดไปจากนี้อาจเนื่องจากความรูในหลักกฎหมาย
อิสลามนั้นมีนอยเกินไปหรืออาจจะเกิดจากการขาดความรอบรูของเขาในเรื่องความเหมือนและความแตกตางของสรรพ
สิ่งก็ได หรืออาจจะเกิดจากการพาดพิงไปยังกฎหมายเหลานั้นในสิ่งที่มันไมไดเกี่ยวของดวย หรือเปนเพียงความเห็น
ของคนเพียงคนเดียวที่ไมไดมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใดๆ ดวยวิทยปญญาของพระองค ความเที่ยงธรรมของ
พระองคกอใหเกิดสรรพสิ่งที่ถูกสรางและหลักกฎหมายศาสนาขึ้น และดวยความเที่ยงธรรมและตาชั่งนี้สรรพสิ่งและ
กฎหมายตางๆ จึงดํารงอยู นั่นก็คือความเทาเทียมกันระหวางสองสิ่งที่เหมือนกันและความแตกตางกันในสิ่งที่ไม
เหมือนกัน เชนเดียวกับสิ่งที่ไดเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้แมแตในโลกอาคิเราะหก็เปนเชนเดียวกัน ดังดํารัสของพระองค
อัลลอฮ ซบ.วา
ﺠﺤِﻴ ِﻢ
 ﻁ ﺍﹾﻟ
ِ ﺍﺻﺮ
ِ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﻫ ﻭﻫﺪ ﻭ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓﹶﺎﻭ ﹶﻥ ﻣِﻦ ﺩﺒﺪﻌ ﻳ ﻮﺍﺎ ﻛﹶﺎﻧﻭﻣ ﻢ ﻬ ﺟ ﺍﺯﻭ ﻭﹶﺃ ﻮﺍﻦ ﹶﻇﹶﻠﻤ ﻭﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻳﺸﺮ
 ﺣ ﺍ
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ความว า “จงไปอยู ร วมเป น กลุ ม เดี ย วกั น สํ า หรั บ ผู ที่ ทุ จ ริ ต และคู ค รองของเขาและสิ่ ง ที่ เ ขาได เ คารพบู ช า
นอกเหนือไปจากอัลลอฮ และจงนําเขาไปสูหนทางเปลวไฟที่ลุกโชน (นรก)” (อัซซอฟาต, 22-23)
ทานอุมัร บินคอตตอบ รด.และทานอิหมามอะหหมัดไดกลาววา คําวาคูครองของเขาคือสิ่งที่เหมือนกับตัวเขา
หรือสิ่งที่เขาดูแลนั่นเอง และดํารัสของอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﺖ
 ﺟ ﻭ ﺯ ﺱ
 ﻨﻔﹸﻮﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟ
ความวา “และเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกทําใหมีคู” (อัตตักวีร 7)
นั่นคือการนําเจาของการงานตางๆ มาผูกพันกันกับคูของเขา ผูที่ผูกพันกันดวยความรักในอัลลอฮ ซบ.ก็จะได
เขาสรวงสวรรค สวนผูที่ผูกพันกันดวยความรักตอมารรายก็จะตกไปยังนรก ดังนั้นคนๆ หนึ่งจะตองไปกับคูของเขาไม
วาเขาจะอยากไปหรือไมก็ตาม ในหนังสือ "มุสตัดริดอัลฮากิม” ไดเลาหะดีษจากทานนบี ซล.วา "ชายคนหนึ่งจะไมรัก
คนกลุมหนึ่งกลุมใดนอกจากจะตองไปรวมกลุมอยูกับพวกนั้น” (ระดับดี อะหหมัด, 145/6)
ความรักนั้นมีหลายอยางหลายระดับ ความรักที่ประเสริฐที่สุดและนาสรรเสริญที่สุดคือ ความรักในอัลลอฮ ซบ.
และเพื่ออัลลอฮ ซบ. หมายความวาเขาจะตองรักในสิ่งที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงรัก และรักในอัลลอฮ ซบ.และศาสดา
ของพระองค
ความรักอีกชนิดหนึ่งคือความรักเนื่องจากมีหนทางรวมกันหรือมีศาสนาเดียวกัน หรือมีมัซฮับมีนิกายเดียวกัน
หรือเปนญาติใกลชิดกัน หรือทํางานแบบเดียวกัน หรือมีจุดมุงหมายเดียวกัน
ความรักอีกชนิดหนึ่งคือ ความรักในสิ่งที่อีกฝายนั้นมีอยู เชนตําแหนงหนาที่ ทรัพยสิน ความรูหรือคําแนะนํา
หรือสิ่งใดๆ ที่เขาปรารถนา ความรักแบบนี้คือความรักตอวัตถุตอสิ่งที่เห็น และจะหมดรักไดเมื่อสิ่งที่รักนั้นหมดไป จาก
คูที่ตนกําลังรักอยูหรือเมื่อไดดังจุดประสงคแลว แทจริงผูใดก็ตามที่รักในวัตถุยอมหมดรักทันทีที่สมประสงคแลวสวน
ความรักตอรูปรางหรือความเขากันไดระหวางคนรักทั้งสอง ความรักนั้นยังคงอยูตราบเทาที่ผูถูกรักยังมีคุณสมบัตินั้นๆ
อยู ความรักแบบหลงใหลงมงายจัดเปนความรักในแบบนี้ มันคือความรูสึกดีๆ ของจิตวิญญาณที่มีตอกัน มันคือการ
ผสมผสานกันทางจิตใจ ไมมีโรคใดๆ จะทําใหเกิดความฟุงซาน วุนวายใจ ความรูสึกเปนเจาของอยากครอบครองหรือ
แมแตความวิบัติเสียหายไดมากเทากับความรักแบบหลงใหลงมงายแลวมีบางคนพูดวา ถาหากตนเหตุของความ
หลงใหลงมงายเกิดจากการติดตอสัมพันธกันของวิญญาณและความมีทรรศนะที่เหมือนๆ กันดังที่ไดกลาวมาแลว
เพราะเหตุใดเลาความรูสึกนี้จึงไมไดเกิดขึ้นทั้งสองฝายอยางเทากันเสมอไป แตกลับมากมายกวาในผูที่เปนโรคหลงใหล
งมงาย ถาหากสาเหตุมันเปนจากการติดตอสัมพันธทางจิตวิญญาณ ความมีทรรศนะที่เหมือนกัน รสนิยมที่คลายกัน
ของทั้งสองฝายแลว ความรักก็ควรจะเกิดรวมกันทั้งสองฝายเทาๆกันไมควรมีความรักขางเดียวเกิดขึ้นได คําตอบใน
เรื่องนี้คือ สาเหตุที่เกิดขึ้นยอมแตกตางกันไปตามตัวตนเหตุ เมื่อกฎเกณฑบางอยางเปลี่ยนไปหรือมีอุปสรรคบางอยาง
มาขวางกั้นไว ความแตกตางกันในคูรักฝายหนึ่งกับอีกฝายหนึ่งหรือความรักเพียงขางเดียวนาจะมีสาเหตุมาจากสาม
ประการคือ
หนึ่ง

เกิดจุดบอดขึ้นในคนรักคนหนึ่ง เชนเขาอาจจะเปนแคเกิดความรักทางวัตถุของอีกฝายหนึ่งไมใช
รักในตัวของคูรัก และความรักทางวัตถุนั้นไมจําเปนตองมีความรักรวมกันทางวิญญาณ แตตองมี
สิ่งที่เขารักรวมอยูดวยเทานั้น

สอง

มีสิ่งขวางกั้นในตัวของผูรักกั้นไมใหเขารักคูรักของเขาไดอยางเต็มที่ จากรูปรางของเขา จากนิสัย
ใจคอของเขา หรือการกระทําบางอยางของเขา หรือดวยตําแหนงบางอยางของเขา
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สาม

มีสิ่งขวางกั้นเกิดขึ้นในผูที่ถูกรักทําใหเขาไมสามารถรวมความรักกับคูรักของเขาไดอยางเต็มที่
ตามตองการ ถาหากไมมีสิ่งขวางกั้นดังกลาวแลวเขาก็จะมีความรักกันไดอยางเต็มที่ กลายเปน
ความรักในตัวของทั้งสองฝายอยางเต็มที่

ความหยิ่งยโส อวดใหญอวดโต ความอิจฉาริษยา ความเสียดายในความเปนหัวหนาในพวกผูปฏิเสธเปนสิ่ง
ขวางกั้นไมใหเขาเกิดความรักในตัวทานศาสดา ซล.ถาไมมีสิ่งเหลานี้ทานศาสดาก็จะกลับกลายเปนที่รักยิ่งของพวกเขา
เสียยิ่งกวาตัวของเขาเอง ครอบครัวของเขา ทรัพยสมบัติของเขา เนื่องจากสิ่งขวางกั้นเหลานั้นไดหลุดไปแลวนั่นเอง
การรักษาโรคหลงใหลงมงาย
จุดมุงหมายโรคหลงใหลงมงายเปนโรคๆ หนึ่ง ดังนั้นยอมตองมีวิธีการรักษาได มีวิธีการหลายอยางที่จะรักษา
มันถาหากผูที่เปนโรคหลงใหลงมงายนั้นไดพบหนทางที่จะแตงงานอยูกินกับผูที่เขารักไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
แลว เขาก็จะหายจากโรคนั้นไป เชนดังที่กลาวไวในหะดีษ "ซอฮีเฮน” จากทานอิบนิมัสอูด รด.กลาววา ทานศาสดา
ซล.ไดกลาววา “โอบรรดาชายหนุมทั้งหลายผูใดในหมูพวกเจามีความสามารถที่จะแตงงานก็จงแตงเสียเถิด ถาหากยัง
ไมมีความสามารถนั้นก็จงถือศีลอดเสีย นั่นจะเปนเครื่องปองกันได” ทานนบี ซล.ไดชี้ใหเห็นแนวทางการรักษาโรค
หลงใหลถึงสองแนวทางดวยกัน คือ รักษาตนเหตุและรักษาดวยการทดแทน พระองคทรงใชใหรักษาที่ตนเหตุกอนนั่น
จะเปนการรักษาโรคที่ไดผลที่สุดถาหากสามารถหรือมีหนทางที่จะทําได มีรายงานจากทานอิบนิมาญะหในหนังสือ
“สุนัน” ของเขา จากทานอิบนิอับบาส รด. จากทานนบี ซล.ไดกลาววา “ฉันไมเคยเห็นสิ่งใดที่จะดีแกผูที่รักกันมากกวา
การไดแตงงานกัน” นี่คือความหมายที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดชี้ใหเราเห็นในการอนุญาตใหแตงงานกับหญิงสาวไมวา
จะเปนเสรีชนหรือเปนทาสถาหากตองการ ดังในอัลกุรอานที่วา
ﺿﻌِﻴﻔﹰﺎ
 ﺎﻥﹸﻖ ﺍﻹِﻧﺴ ِﻠﻭﺧ ﻢ ﻨ ﹸﻜﻒ ﻋ
 ﺨ ﱢﻔ
 ﻪ ﺃﹶﻥ ﻳ ﺪ ﺍﻟﻠﹼ ﻳﺮِﻳ
ความวา " พระองคอัลลอฮทรงประสงคที่ จะผอนเบาใหกับพวกเขา และมนุ ษยนั้นถูก สรางมาในสภาพที่
ออนแอ” (อันนิซาอ, 28)
นั่นคือพระองคทรงผอนผันใหกับมนุษยในเรื่องนี้ ไดทรงบอกเลาถึงความออนแอของมนุษย เปนการชี้ใหเห็น
ถึงความออนแอของเขาที่จะตอตานกับความใครได ดวยเหตุนี้พระองคอัลลอฮ ซบ.จึงไดผอนผันใหกับเขา ดวยการ
อนุญาตใหเขามีหญิงที่ดีได หนึ่ง สอง หรือสาม หรือสี่ อนุญาตใหเขาตามความตองการของเขาในผูที่อยูในปกครองของ
เขา (ทาส) และอนุญาตใหแตงงานกับทาสไดถาหากเขาตองการเชนนั้น ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษากิเลสความใครอันนี้เอง
เปนการผอนผันใหกับสิ่งถูกสรางที่มีแตความออนแอ เปนความเมตตาของพระองคโดยแท
ถาหากเขาไมมีทางแตงงานกับผูที่เขารักไดไมวาเพราะดอยความสามารถ หรือมีเหตุทางกฎหมายที่ไมอาจ
แตงงานได หรือเปนทั้งสองอยางรวมกัน โรคหลงใหลงมงายก็จะรุนแรงขึ้นรักษายากขึ้น การรักษาอีกประการหนึ่งก็คือ
การเกิดความรูสึกสิ้นหวังในความรักนั้น จิตใจที่สิ้นหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแนนอนแลวก็จะคอยๆ ผอนคลายลงไปเอง และ
จะไมผูกพันกับมันอีก แตถาหากโรคหลงใหลยังไมหายไปดวยวิธีทําใหสิ้นหวังแลว มันจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติของคนๆ นั้นอยางมากมาย จําตองใชการรักษาชนิดอื่นๆ มาชวย นั่นคือการรักษาดวยสติปญญาดวยการ
รั บ รู ว า การที่ นํ าหั ว ใจไปผู ก พั น กั บ สิ่ ง ที่ ไ ม มี ท างจะสมหวั ง ได นั้ น เป น ความบ าอย า งหนึ่ ง ผู ที่ มี ค วามรู สึ ก นั้ น ก็ เ ป น
เชนเดียวกับผูที่รูสึกหลงใหลในดวงอาทิตย จิตใจเขาผูกพันที่จะขึ้นไปหามันและโคจรรวมกับมันในจักราศี แนนอนผูที่
เปนเชนนี้คือคนบา ถาหากการไมมีโอกาสแตงงานกันนั้นเปนเพราะมีเหตุทางดานกฎหมาย ศาสนาไมอนุญาต ไมได
เกิดจากความไมพรอมของตัวผูที่รักแลว การรักษานั้นก็เชนกับที่เกิดกับผูไมมีความสามารถทางกายเชนกัน นั่นคือตอง
ทําความเขาใจกับตัวเองใหไดวานั่นเปนสิ่งที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ไมทรงอนุญาต ดังนั้นในฐานะบาวของอัลลอฮ ซบ.จึง
ควรตองหางไกลมันไป และคิดวามันเปนสิ่งตองหามที่ไมมีทางเกิดขึ้นได การละทิ้งมันไปนั้นเนื่องดวยเหตุสองประการ
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คือ ความกลัวจากโทษทัณฑที่จะไดรับจากการกระทําที่ตองหามและการขาดผูที่รัก การทําเชนนี้จะดีและมีประโยชน
สําหรับเขามากกวา ผูมีสติปญญายอมพิจารณาไดและชั่งน้ําหนักไดระหวางการสูญเสียความรักชั่วแลนกับการสูญเสีย
ความรักที่ยั่งยืนกวายิ่งใหญกวามีประโยชนกวา เมื่อเห็นไดชัดแลวเขายอมไมยอมแลกความรักและความสุขที่ยั่งยืน
กวา ไมมีอันตรายใดๆ กับความสุขเพียงชั่วคืนหรือไมกี่ชั่วโมงเหมือนการนอนหลับฝนที่ใหความสุข และรสชาติที่
ประทับใจเพียงชั่วคราวยอมหายไปเมื่อยามตื่นและกลับกลายเปนความเหนื่อยออน ความใครก็กลับกลายเปนความ
ทุกขไป
ผูปวยตองพยายามเขาใจใหไดวาถาหากเขาทําสิ่งที่ตองหามดังกลาวเขาก็จะไดรับความเกลียดชังจากพระผู
เปนเจาแทน และสิ่งนี้เปนสิ่งที่เลวรายกวาการสูญเสียสิ่งที่เขารักไป ดังนั้นการสูญเสียของเขาจึงกลับทวีคูณขึ้นกวาเดิม
นั่นคือสูญเสียสิ่งที่เขาไขวควาไวและไดรับผลเปนความเกลียดชังในภายหลัง เมื่อเขารูเชนนี้แลวความเจ็บปวดจากการ
สูญเสียของรักก็จะลดลง จิตใจของคนไขจะเริ่มสงบลง จิตใจที่ดี ศาสนาที่ถูกตอง เกียรติยศและศักดิ์ศรีในตัวมนุษย จะ
ชวยใหผูปวยอดทนไดและสามารถเผชิญกับการสูญเสียสิ่งที่รักนั้นไดดีขึ้น ไมนานนักผูปวยก็จะเริ่มหาความสุขได เริ่มมี
ความพอใจและสบายใจในที่สุด ในทางตรงกันขาม ความดื้อรั้น ความอยุติธรรม ความไมเปนผูใหญพอ สิ่งเหลานี้ก็จะ
ผลักดันเขาใหทําในสิ่งที่ไดประโยชนนอยกวาและเขาก็จะไดรับผลแหงการกระทํานั้นเอง ผูที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรง
สรางภูมิคุมกันใหยอมปลอดภัยในบั้นปลายเสมอ
ถาหากเขาไมยอมรับการรักษาดังกลาว ไมเชื่อฟงวิธีการรักษานี้ก็ขอใหเขาพิจารณาดูผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ทําตามความใครของตัวเองวาจะใหความเสื่อมเสียเชนไรกับตัวเขา ทําใหเขาไมไดพบกับสิ่งประเสริฐ มันจะทําให
เกิดผลเสียอยางยิ่งในโลกนี้ และจะทําใหผลดีที่เขาควรจะไดรับตองลาชาลง ใหเขาคิดถึงทางนําที่พระผูเปนเจาใชและ
ความประเสริฐที่ยั่งยืนกวาที่เขาจะไดรับ ถาเขายังไมยอมรับการรักษานี้ ก็ขอใหเขานึกถึงความนาเกลียดของสิ่งที่เขา
รักดูบางวาเขาจะไดรับสิ่งที่นาเกลียด ความไมดีอะไรบางหากเขายังตองการผูที่เขารักและหวังในตัวเธอ เขาจะพบวา
การคิดเชนนี้จะชวยลดความดีงามที่เขามองเห็นจากคนที่เขารักซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเขารักเธอใหลดลงไป และใหเขาถาม
เพื่อนบานของเขาในสิ่งที่พวกเหลานั้นอาจจะปกปดไวเกี่ยวกับสิ่งที่ไมดีของเธอ ความดีงามเปนสิ่งดึงดูดใหเกิดความรัก
และความตองการ สวนความชั่วรายเปนสิ่งที่นําไปสูความโกรธเกลียดและหนีหางไป ใหเขาไดชั่งน้ําหนักดูระหวางสอง
อยางนี้เพื่อเขาจะไดเลือกหนทางที่ดีสําหรับเขามากกวา เขาตองไมเปนเหมือนดั่งผูที่ถูกหลอกลวงดวยความสวยงาม
ของสีผิวบนเรือนกายที่เปนโรค หรือผูที่มีรูปรางสวยงามแตจิตใจภายในเต็มไปดวยความชั่วราย
ถาหากวิธีการรักษาเหลานี้ยังไมสามารถจะชวยเขาไดก็ไมเหลือสิ่งใดที่เขาจะหลีกลี้ไปหานอกจากพระผูเปน
เจาผูที่จะชวยเขาเสมอเมื่อเขาไดรองขอ และจะตองนําตัวเขาเขาไปสูเบื้องหนาของพระองค ขอความชวยเหลือจาก
พระองคดวยความสุภาพและถอมตัว เมื่อใดก็ตามที่เขาไดทําดังนี้แลวประตูแหงความสําเร็จยอมเปดใหกับเขา เมื่อ
ประสบความสําเร็จแลวเขาก็จะตองอภัยโทษใหกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเก็บไวเปนความลับไมมีการเปดเผยความลับของคน
ที่เคยรักตอคนอื่นๆ ไมทําใหเขาตองอับอายหรือเปนอันตราย มิฉะนั้นเขาก็คือผูทุจริตอยุติธรรมนั่นเอง
และอยาไปนําเอาหะดีษปลอมมาเปนหลักฐาน นั่นคือหะดีษที่เลาโดยสวีด บินสะอี๊ด จากอลี บินมัสฮัร จากอบี
ยะหยา อัลกอตาต จากมุญาฮิด จากอิบนิอับบาส จากทานนบี ซล.และรายงานอื่นๆ ที่วา ทานนบีกลาววา “ผูใดเปน
โรคหลงใหลงมงายและระงับไดและสิ้นชีวิตลง เขาผูนั้นคือผูที่พลีชีพเพื่อศาสนา” (ระดับออนมาก อัลคอตีบ ในตารีค
แบกแดด, 156/5) หะดีษบทนี้ไมถูกตองที่จะมาจากทานศาสดา ซล.เนื่องจากการตายชะฮีดหรือการพลีชีพเพื่ออัลลอฮ
ซบ.นั้นเปนสิ่งที่อยูในระดับสูงยิ่งตามหลักการพิจารณาของอัลลอฮ ซบ. การกําหนดวาเปนการพลีชีพเพื่ออัลลอฮ ซบ.
จึงตองมีหลักเกณฑสองประการคือ
หลักทั่วไปและหลักการเฉพาะ หลักการเฉพาะคือ การพลีชีพในหนทางของอัลลอฮ ซบ.และหลักทั่วไปคือ หา
สิ่งที่ไดถูกกลาวไวในหนังสือ “ซอเฮียะหบุคอรี” ซึ่งไมมีการกลาวถึงโรคหลงใหลงมงายไวในนั้นดวย ความหลงใหลงม
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งายถือเปนการชิริกทางความรักอยางหนึ่ง ทําใหหัวใจไมมีอัลลอฮและมีความรักเขาไปแทนที่จนเต็มหัวใจ มีการรักผูอื่น
นอกจากอัลลอฮ ซบ.ดังนั้นเหตุใดมันจึงจะกลายเปนชะฮีดไปได ความเสื่อมเสียที่เกิดจากความหลงใหลงมงายที่เกิดตอ
จิตใจนั้นเปนสิ่งที่รุนแรงเหนือความเสียหายใดๆ มันเปรียบเสมือนสุราแหงจิตวิญญาณ ทําใหจิตวิญญาณมึนเมาและ
หลงไป เปนสิ่งขวางกั้นไมใหนึกถึงพระองคอัลลอฮ ซบ.ไมใหรักพระองค ทําใหรูสึกมีความสุขที่ไดไกลพระองค ทําให
ลืมพระองคไป ทําใหหัวใจหันไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากพระองค หัวใจของผูที่หลงใหลงมงายนั้นนบนอบบูชาตอสิ่งที่เขารัก
และหลงใหลอยู ยิ่งกวานั้นความหลงใหลงมงายเปนสิ่งที่ตรงขามกับการเคารพพระเจาเลยทีเดียว แลวเหตุใดเลาหัวใจ
ของผูที่บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ ซบ.จะมีความประเสริฐเทียบเทากับหัวใจของผูที่มีอัลลอฮซบ.เพียงองคเดียว หรือ
หัวใจของพวกวะลีตางๆ ดังนั้นการเปรียบเทียบในหะดีษนี้จึงเปนสิ่งที่ผิดพลาดไมชัดเจน และคําวาหลงใหลงมงายก็ไม
เคยถูกทองจําวามาจากทานศาสดาเลยในหะดีษซอเฮียะหทั้งหลาย ยิ่งกวานั้น ความหลงใหลงมงายมีทั้งเปนที่อนุญาต
และเปนที่ตองหาม ดังนั้นเหตุใดทานศาสดาจึงกลาวถึงความหลงใหลโดยรวมวามันเปนการพลีชีพเพื่ออัลลอฮได เห็น
ไดวาความหลงใหลที่มีตอหญิงคนหนึ่งไมนาจะมีระดับขึ้นเทียบไดเทากับการพลีชีพเพื่อศาสนา ยิ่งกวานั้นความ
หลงใหลถือเปนโรคอยางหนึ่งที่ตองรักษาและมีวิธีการรักษาที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดใหไวแลวตามที่ไดกลาวมา การ
รักษาเหลานั้นเปนสิ่งจําเปนถาหากเปนการหลงใหลที่ผิดบาปและเปนสิ่งที่สมควรทําถาหากเปนการหลงใหลที่อนุญาต
และถาหากทานไดพิจารณาดูโรคตางๆ หรือการเสียชีวิตตางๆ ที่ทานศาสดาจะกําหนดใหเปนการพลีชีพเพื่อศาสนานั้น
ทานจะพบวาทั้งหมดลวนเปนโรคที่ไมมีทางรักษาทั้งสิ้น เชนโรคระบาด โรคเจ็บในทอง โรคบา โรคไฟไหม โรคจมน้ํา
การเสียชีวิตของมารดาที่ถูกฆาโดยลูกของนางที่อยูในทอง (ตายทั้งกลม) สิ่งนี้เปนการทดสอบจากอัลลอฮ ซบ.เปนโรค
ที่ไมมีทางรักษา ไมมีสาเหตุที่เปนบาป ไมทําใหเกิดความเสื่อมเสียขึ้นในจิตใจ ไมทําใหหางไกลจากการเคารพบูชาพระ
ผูเปนเจาเหมือนดังกับโรคหลงใหลงมงาย
ถาหากทั้งหมดนี้ยังไมพอเพียงที่จะบอกวาหะดีษบทนี้ไมนาจะถูกตองแลว เราก็ควรถือตามความเห็นของนัก
หะดีษระดับโลกที่เขาทํากันไวแลวก็จะพบวาไมมีผูใดในกลุมพวกนี้แมแตคนเดียวที่เชื่อถือวามันเปนหะดีษที่ซอเฮียะห
ถูกตอง หรือแมแตจะเรียกไดวาเปนหะดีษที่ดี พวกเขาปฏิเสธมันเนื่องจากพบวามีผูเลาที่ไมนาเชื่อถือคือสวีดอยูดวย
ทานอบูอะหหมัด บินอะดาไดกลาวไวในหนังสือ “กามิละห” วา “หะดีษนี้เปนหะดีษหนึ่งที่ขาพเจาขอปฏิเสธเนื่องจาก
มันถูกเลาโดยสวีด” เชนเดียวกันทานบัยหะกียไดกลาววา “เปนหะดีษหนึ่งที่ขาพเจาปฏิเสธ” เชนเดียวกับที่ทานอิบนิ
ตอเฮรกลาวปฏิเสธไวใน “อัซซะคีเราะห” และทานอัลฮากิมในหนังสือ “ประวัติเมืองไนซาบูร” ไดกลาววา “ขาพเจา
รูสึกแปลกใจกับหะดีษนี้เนื่องจากมันไมไดถูกเลาโดยผูอื่นนอกจากสวีด”
ผูคนทั่วไปกลาวหาวาสวีดนั้นไมนาเชื่อถือ ทานยะหยา บินมุอัยนปฏิเสธเขาโดยกลาววา เขาเปนคนโกหก ถา
ฉันมีมาและหอกฉันจะสูกับเขา ทานอิหมามอะหหมัดกลาววา เปนหะดีษที่ถูกทิ้งไปแลว ทานนะซาอียกลาววา ไม
นาเชื่อถือ ทานบุคอรีกลาววา เขาเปนคนตาบอดและไดเลาหะดีษที่ไมใชของเขา ทานดารุกุตนียกลาววา เดิมเขาเปน
คนที่เชื่อถือไดแตเมื่อเขาเติบใหญขึ้นเขากลับเลาหะดีษมากมายและบางหะดีษถูกปฏิเสธ ทานมุสลิมเคยถูกตําหนิเรื่อง
นําหะดีษที่เขาเลาไวมาเผยแพร แตที่จริงทานมุสลิมไมไดรายงานหะดีษของเขาเดี่ยวๆ จะตองรายงานหะดีษเดียวกัน
โดยรวมกับสายรายงานอื่นๆ ที่นาเชื่อถือไมใชในหะดีษนี้ และพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นคือผูทรงรูยิ่งกวา
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แนวทางการรักษาสุขภาพดวยกลิ่นหอม
กลิ่นหอมเปนอาหารของจิตใจ เมื่อไดกลิ่นหอมจิตใจก็จะแข็งแรงมีกําลังมากขึ้น กลิ่นหอมยังมีประโยชนตอ
หัวใจและสมองดวย รวมทั้งอวัยวะภายในตางๆ ทําใหหัวใจรื่นรมย จิตใจมีความสุขผอนคลาย กลิ่นหอมเปนยาที่ดี
สําหรับวิญญาณ มีความเกี่ยวพันกันอยางใกลชิดระหวางจิตวิญญาณที่ดีกับกลิ่นหอมของน้ําหอม ดวยเหตุนี้น้ําหอมจึง
เปนสิ่งที่คนทั่วโลกชอบรวมทั้งผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่สุดของโลกคือทานศาสดา ซล. ในซอเฮียะหบุคอรีรายงานวา ทานนบี
ซล.ไมเคยปฏิเสธน้ําหอมที่มีผูใหทาน (ซอเฮียะหบุคอรี, 5929)
ในซอเฮียะหมุสลิม รายงานจากทานนบี ซล.วา “ผูใดที่มีผูนํารอยฮาน (ชื่อไมมีกลิ่นหอม) มาให จงอยาปฏิเสธ
เพราะมันเปนกลิ่นที่ดีและใชงาย” (ซอเฮียะหมุสิลิม, 20/2253)
ในหนังสือสุนันอบีดาวูดและนะซาอีย จากทานอบีหุรอยเราะห รด.รายงานจากทานนบี ซล.วา “ผูใดที่มีผูเสนอ
น้ําหอมใหก็จงอยาปฏิเสธ เพราะมันนําติดตัวไปงายและมีกลิ่นที่ดี” (ซอเฮียะห อบูดาวูดม, 4172) ในหนังสือ
มุสนัดอัลบะซาร จากทานนบี ซล.ไดกลาววา “แทจริงพระองคอัลลอฮนั้นดีพระองคชอบสิ่งที่ดี พระองคนั้นสะอาดและ
ชอบสิ่งสะอาด พระองคเปนผูใจบุญชอบความใจบุญ พระองคเปนผูดีเลิศชอบความดีเลิศ จงทําความสะอาดพื้นที่สนาม
ของทานและทองทุงของทาน และจงอยาทําแบบพวกยะฮูดีที่พยายามรวบรวมเก็บเงินไวในตะกราเพียงอยางเดียว”
(ออน ติรมิซีย, 2799) ทานอิบนิอบีชัยบะหไดเลาวา ทานนบี ซล.มีน้ําหอมและทานไดใสมันบอยๆ ทานนบี ซล.ยังได
กลาววา “แทจริงพระองคอัลลอฮทรงใหมุสลิมนั้นทําความสะอาดรางกายอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกๆ เจ็ดวัน และถามี
เครื่องหอมก็ใหใชดวย” (ซอเฮียะห บุคอรี, 880 )
เครื่องหอมยังมีความพิเศษบางอยางอีกดวย นางฟาในสวรรคนั้นชอบเครื่องหอม สวนมารรายนั้นเกลียด
เครื่องหอม กลิ่นที่มารรายชอบมากคือกลิ่นเหม็นเนา ทุกๆ ชีวิตจะมีความโนมเอียงชอบในสิ่งที่เหมาะสมกับเขา ชาย
สกปรกก็เหมาะสําหรับหญิงสกปรก ชายที่ดีก็เหมาะกับหญิงที่ดี นั่นคือเรื่องของหญิงชาย ถาหากเปนการกระทําหรือ
คําพูด รานอาหารหรือรานเครื่องดื่ม เสื้อผาก็เปนเชนเดียวกันคือตองอยูกับสิ่งที่เหมาะสมกับมัน
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การรักษาสุขภาพทางตา
ทานอบูดาวูดไดรายงานในหนังสือสุนันของเขา จากทานอับดุลเราะหมาน บินนัวอมาน บินมะอบัด บินฮูซะห
อัลอันซอรีย จากปูของเขา เลาไววา ทานนบี ซล.ไดใชใหทาแรพลวงที่ตากอนนอน ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” และ
ทานอื่นๆ จากอิบนิอับบาส กลาววา ทานนบีเคยทาตาดวยสีทาตาขางละสามครั้ง (ระดับดี อิบนิมาญะห, 3499)
ในรายงานของติรมิซียกลาววา จากทานอิบนิอับบาส รด.รายงานวา ทานศาสดา ซล.เมื่อทานจะทาตาของทาน
ทานจะทาตาขวาสามครั้ง โดยเริ่มและจบดวยตาขวา และตาซายสองครั้ง (ระดับดี ติรมิซีย, 1757)
ทานอบูดาวูดไดรายงานจากทานศาสดา ซล.วา “ผูใดที่ทาตาก็ใหเขาทาติดตอกันไป” (ระดับออน อบูดาวูด,
35) ถาหากทาทั้งสองตา ก็ใหทาตาขางขวากอน แลวตามดวยขางซาย แลวมาขางขวาใหม จนครบขางขวาสามครั้งขาง
ซายสองครั้ง แตถาทําทีละขาง ก็ใหทําขางขวาสามครั้งและขางซายสามครั้ง วิธีนี้เปนไปตามแนวทางของทานอิหมาม
อะหหมัด
การทาตาเปนการรักษาสุขภาพของตาอีกแบบหนึ่ง ทําใหสายตาคมกลาขึ้น ทําใหตาสวยงามแวววาว ทําให
ของเสียที่ถูกขับออกจากตานุมลง ทําใหของเสียออกจากตาไดดีขึ้นและยังเปนสิ่งที่ประดับดวงตาในยาทาตาบางชนิด
ทั้งยังมีประโยชนในเวลานอนถาทากอนนอน การที่ดวงตาอยูนิ่งจากการนอนจะทําใหยาทาตานั้นรวมตัวกับตาไดดีขึ้น
เกิดประโยชนมากขึ้น ยาทาตาที่ทําดวยแรพลวงเปนยาที่มีผลมากที่สุดในเรื่องนี้
ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” จากทานซาเลมจากพอของเขาเปนหะดีษมัรฟวอกลาววา “ทานทั้งหลายจงใช
พลวงทาตาเถิด มันจะทําใหตาสดใส ทําใหขนตางอกงาม” (ระดับดี อิบนิมาญะห, 3495) ในหนังสืออบีนอีมกลาววา
“มันเปนสิ่งที่ทําใหขนตางอกงาม ขับไลสิ่งสกปรกตางๆ ในตา ชวยใหตามองเห็นดีขึ้น” (ระดับดี อบูนอีม, 178/3)
ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” เชนกัน จากทานอิบนิอับบาส รด.เปนหะดีษมัรฟวอกลาววา “ยาทาตาที่ดีที่สุด
สําหรับพวกทานคือแรพลวง ทําใหตาสวยงาม ทําใหขนตางอกงาม” (ซอเฮียะหอิบนิมาญะห, 3497)
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ตอนที่สาม
ยาและอาหารที่ทา่ นศาสดา ซล. เคยใช้
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ยาและอาหารที่ทานศาสดา ซล. เคยใช
เรียงตามลําดับอักษรภาษาอาหรับ
อักษรฮัมซะห ﺓﻤﺰ ﻬ ﺮﻑُ ﺍﹾﻟ ﺣ
 ِﺍﹾﺛﻤِﺪพลวง
เปนแรธาตุชนิดหนึ่งใชทาตาใหมีสีดํา ถูกนํามาจากเมืองอิซฟาฮาน ประเทศอิหราน ถือเปนแหลงที่ดีที่สุด
แหลงที่นําเขาอีกแหลงหนึ่งคือแถบประเทศตะวันตก ชนิดที่ดีที่สุดคือชนิดที่กลายเปนผงไดเร็วที่สุดและผงของมันจะมี
ความแวววาวภายในจะดูมันวาวไมมีความไมบริสุทธิ์เจือปนอยู
มันเปนธาตุเย็นและแหง มีประโยชนสําหรับดวงตา ทําใหตาแข็งแรง ทําใหเสนประสาทแข็งแกรงขึ้น รักษา
สุขภาพของตา ขับไลเนื้อสวนเกินที่อยูบริเวณขอบแผลและชวยรักษาแผลได ทําความสะอาดสิ่งสกปรกตางๆ ในแผล
นั้น ขับไลความสกปรกออกไป สามารถขับไลอาการปวดศีรษะถาหากทาผสมกับน้ําผึ้งใสๆ เมื่อนํามาบดผสมกับไขมัน
แลวประคบแผลที่ถูกไฟไหมจะปองกันไมใหเกิดเปนตุมน้ําใสขึ้นและชวยซอมแซมผิวหนังสวนที่ไหมไฟใหหายเปนปกติ
เปนยาทาตาชนิดที่ดีที่สุดสําหรับคนสูงอายุผูที่สายตาออนแอโดยตองนํามาผสมกับมิสก (ﻚ) ِﻣﺴ
ﺗﺮُﺝ ﹸﺍตนอุตรุจ (ผลไมตระกูลสม มะกรูด)
รายงานในหนังสือ “ซอเฮียะหอิบนิมาญะห” จากทานนบี ซล.กลาววา “เปรียบผูศรัทธาที่อานอัลกุรอาน
เหมือนเชนตนอุตรุจ ผลของมันดีมีประโยชนและกลิ่นของมันก็หอม” อุตรุจเปนตนไมที่มีประโยชนมาก มันมี
สวนประกอบสี่อยางคือ เปลือก เนื้อ สวนเปรี้ยวของมัน และเมล็ดของมัน ทุกๆ สวนประกอบจะมีความพิเศษแตกตาง
กันไป เปลือกจะใหความรอนและแหง เนื้อจะใหความรอนชื้น สวนเปรี้ยวของมันใหความเย็นแหง เมล็ดใหความรอน
และแหง
ประโยชนของเปลือกถาใสในเสื้อผาจะทําใหไมโดนมอดแทะ กลิ่นของมันชวยทําใหอากาศบริสุทธิ์ขึ้น ทําให
กลิ่นลมหายใจหอมสดชื่นเมื่ออมไวในปากทําลายกลิ่นที่ไมดี ถาหากนํามาผสมกับอาหารจะชวยในการยอยอาหาร
เจาของหนังสือ “อัลกอนูน” กลาววา น้ําที่คั้นจากเปลือกของมันมีประโยชนในการรักษาพิษงู เปลือกของมันใชปดแผล
ขี้เถาของมันใชรักษาโรคเรื้อนที่ผิวหนังได
ประโยชนข องเนื้ อช วยลดความร อ นในกระเพาะอาหารลงไป มี ประโยชนกั บ ผูป ว ยเป น โรคเกี่ ยวกั บน้ํ า ดี
บรรเทาพิษรอนจากโดนไอน้ํารอน ทานฆอฝกียกลาววา “การรับประทานเนื้อของมันมีประโยชนในการรักษาริดสีดวง
ทวาร”
ประโยชนของสวนเปรี้ยวชวยทําใหน้ําดีที่แตกซานกลับมารวมกัน บรรเทาอาการชีพจรที่รอน มีประโยชนใน
โรคดีซาน โดยทําเปนเครื่องดื่มและทาที่ตา ลดการอาเจียนเปนน้ําดีลง ทําใหอยากอาหาร ชวยบรรเทาอาการทองเสีย
ถายเปนสีเหลือง น้ําคั้นของมันจะชวยลดความรอนรุมของหญิงสาววัยรุนใหสงบลง ใชทาไฝฝาที่ผิวหนัง รักษาโรค
กลากและเริมใหหายได ขจัดคราบหมึกที่เปอนเสื้อผาได มันเปนยาฝาดสมาน เปนตัวตัดโรคใหความเย็นดับความรอน
จากตับ ทําใหกระเพาะแข็งแรงขึ้น ทําใหโรคดีซานหยุดลง ลดอาการเศราซึมที่เกิดจากโรคดีซาน ชวยดับกระหาย
เมล็ดของมันมีผลดานแยกสลายสารอื่นๆ และทําใหแหง ทานอิบนิมาซูยะหกลาววา คุณสมบัติพิเศษของเมล็ด
ของมันคือมีประโยชนในการแกพิษรายถึงตายได โดยการดื่มน้ําคั้นของเมล็ดที่ไดปอกเปลือกออกแลวหนึ่งมิษกอล
นํามาปรุงและผสมกับน้ําอุนๆ ถาหากนํามาบดและวางลงบนบริเวณที่ถูกแมลงกัดตอยก็มีประโยชนเชนกัน เปนยาทํา
ระบายแบบธรรมชาติ ทําใหกลิ่นปากหอมขึ้น แตคุณสมบัติเหลานี้จะพบไดที่เปลือกของมันมากกวา ทานอื่นๆ กลาววา
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คุณสมบัติพิเศษของเมล็ดมันมีประโยชนในการแกพิษกัดตอยของแมลงปอง โดยการดื่มน้ําของเมล็ดที่ปอกเปลือกแลว
สองมิษกอลรวมกับน้ําอุนๆ เชนเดียวกันเมื่อนํามาบดละเอียดแลวแปะไปบริเวณที่ถูกสัตวพิษกัดก็จะชวยบรรเทาพิษได
ทานอื่นๆ อีกกลาววา เมล็ดของมันมีประโยชนในการแกพิษทุกชนิดและมีประโยชนในพิษงูทุกๆ ชนิดดวย
มีเรื่องเลากันวามีผูครองเมืองคนหนึ่งรูสึกโกรธบรรดาหมอมาก จึงไดสั่งขังพวกเขาไวและใหเขาเลือกเอาสิ่ง
เดียวที่จะติดตัวไปกับเขาดวย พวกเขาเลือกเอาอุตรุจ เจาเมืองก็ไดถามวาทําไมถึงไมเลือกสิ่งอื่นนอกจากสิ่งนี้ บรรดา
หมอเหลานั้นตอบวา เพราะมันใหกลิ่นหอมไดไวมีรูปรางที่ดูแลวสบายตา เปลือกของมันมีกลิ่นหอม เนื้อมันเปนผลไม
สิ่งเปรี้ยวของมันเปนเครื่องปรุงรสได สวนเมล็ดของมันชวยใหเจริญอาหาร และมีน้ํามันอยู คุณประโยชนที่มันมีนั้น
คลายกับคุณสมบัติที่ควรมีของคนดีในการอยูบนโลกนี้ นั่นคือเหมือนกับผูศรัทธาที่กําลังอานอัลกุรอานอยู ชาวสลัฟบาง
ทานชอบมองมันเพราะมันทําใหสบายตา
 ﹶﺍﺭُﺯขาวจาว
มีหะดีษสองบทที่กลาวถึงขาวที่ถือวาเปนหะดีษอุปโลกนใชไมได อันหนึ่งก็คือ “ถาหากมัน (ขาว) เปนคนมันก็
จะเปนคนที่สุภาพออนโยน” อีกอันหนึ่งคือ “ทุกๆ สิ่งที่งอกขึ้นมาจากผืนดินเปนทั้งโรคและยารักษา เวนเสียแตขาว มัน
เปนยาอยางเดียวไมเปนโรค” และเราไดกลาวเกี่ยวกับหะดีษสองบทนี้เพื่อเปนการตักเตือนใหระวังไมใหกลาวพาดพิง
หะดีษดังกลาวไปยังทานศาสดา ซล.อีก
ขาวเปนสิ่งรอนและแหง เปนอาหารหลักอันหนึ่งนอกจากแปงสาลีและเปนสิ่งผสมกับอาหารอื่นที่ดีที่สุด มัน
ชวยดึงใหทองตึงแนนพอสมควร ทําใหกระเพาะแข็งแรงและจะชวยเคลือบกระเพาะ บรรดาแพทยของอินเดียอางวา มัน
เปนอาหารที่ดีที่สุดมีประโยชนที่สุดเมื่อปรุงรวมกับนมวัวมีผลชวยทําใหรางกายอุดมสมบูรณ เพิ่มน้ําอสุจิ มีประโยชน
ดานโภชนาการ ฟอกสีตางๆ ใหจางลงได
ﺯ ﹶﺍﺭตนสน
มันถูกเรียกอีกอยางวา ﺮﻮﺑ ﻨﺻ
 ทานศาสดา ซล.ไดกลาวไววา “เปรียบพวกมุอมินผูศรัทธาก็เปรียบเสมือน
ตนไมเขียวที่ถูกลมพัดลมลงแลวฟนขึ้นมาไดใหม บางครั้งก็ทําใหเอนเอียงไปแลวกลับมาตั้งตรงใหม สวนพวกหนาไหว
หลังหลอกเปรียบเสมือนตนสนที่คงอยูแบบเดิมตลอดไป แตทันทีทันใดนั้นก็ลมลงแบบถอนรากถอนโคนทีเดียว”
(ซอเฮียะหบุคอรี, 5643)
เมล็ดของมันรอนชื้นมีคุณสมบัติชวยระบายและทําใหสารตางๆ สุกสมบูรณ มีหนามแหลมทิ่มแทงไดที่สามารถ
ปองกันไดดวยการนําไปแชในน้ํา มันเปนของยอยยากแตมีคุณคาทางอาหารมากมาย ชวยลดอาการไอ ทําใหปอดที่ชื้น
อยูบริสุทธิ์ขึ้น เพิ่มน้ําหลอลื่น ขับถายออกยาก แตบรรเทาไดดวยการกินเมล็ดทับทิมที่ขมๆ เขาไปดวย
 ِﺇ ﹾﺫﺧِﺮตนอิซคิร (ตนกก, ตะไครหอม)
ยืนยันไวในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานศาสดา ซล.ไดกลาวเกี่ยวกับตนไมวา “อยาไดตัดตนของมัน” ทาน
อับบาสไดกลาววา “ขอยกเวนตนอิซคิรเถิดโอทานศาสดา เพราะมันตองถูกนํามาใชสรางบาน” ทานศาสดาจึงกลาววา
“ยกเวนตนอิซคิร” (ซอเฮียะหบุคอรี, 1349)
อิซคิรเปนพืชตระกูลหญาหรือกก มีความรอนระดับสอง ความแหงระดับหนึ่ง ทําใหเกิดความออนนุมเปนสาร
ชวยเปดจุดอุดตันในเสนเลือด ขับเหงื่อ ขับปสสาวะ ขับประจําเดือน สลายนิ่วในกระเพาะปสสาวะ ทําใหกอนแข็ง
(มะเร็ง??) ในกระเพาะออนนุมลง รวมทั้งกอนในตับในใต โดยการดื่มน้ําคั้นของมันและโดยการทําเปนลูกประคบ ลําตน
ของมันทําใหรากฟนแข็งแรง กระเพาะแข็งแรง บรรเทาอาการคลื่นไส
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อักษรบาอ ﺎﺀﺮﻑُ ﺍﹾﻟﺒ ﺣ
ﺦﺑ ﱢﻄﻴ แตงโม
มีรายงานจากทานอบูดาวูดและติรมิซียวา ทานนบี ซล.ไดเคยรับประทานแตงโมกับอินทผลัมสุกและกลาววา
“ฉันทําใหความรอนจากอันนี้สลายไปดวยความเย็นอันนี้ และฉันทําใหความเย็นของอันนี้สลายไปดวยความรอนอันนี้”
(ซอเฮียะห อบีดาวูด, 3836)
มี ห ะดี ษ หลายหะดี ษ ที่ เ ล า เกี่ ย วกั บ แตงโมแต ไ ม มี อั น ใดที่ ถู ก ต อ งน า เชื่ อ ถื อ เลยนอกจากหะดี ษ นี้ เ ท า นั้ น
จุดมุงหมายของหะดีษนี้หมายถึงแตงโมชนิดสีเขียวที่มีธาตุเย็นและชื้น ชวยลางกระเพาะและลําไสไดดี มันจะออกจาก
กระเพาะและลําไสไวมาก ไวกวาแตงกวา แตงราน มันจะชวยขจัดสิ่งหมักหมมใดๆ ที่มันพบในกระเพาะหรือลําไสได
ถาหากรับประทานแตงโมเมื่อมันรอนจะมีประโยชนมาก แตถามันเย็นอยูก็สามารถขจัดอันตรายจากความเย็นของมัน
โดยใชขิงหรือสิ่งอื่นที่ใกลเคียงกัน สมควรที่จะรับประทานมันกอนอาหาร หลังจากนั้นจึงจะรับประทานอาหารตามไป
ถามิ เชน นั้นจะมี อาการคลื่น ไสอ าเจี ยนได แพทยบ างท านกลาววา การรับ ประทานแตงโมกอนอาหารจะชวยลา ง
กระเพาะใหสะอาดและขจัดโรคได
ﺑﻠﹶﺢ อินทผลัมดิบ
รายงานจากทานนะซาอียและอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” วา เลาจากทานหิชาม บินอัรวะห จากพอของ
เขา จากทานหญิงอาอิชะห รด.กลาววา ทานรอซูลุลลอฮ ซล.ไดกลาววา จงรับประทานอินทผลัมดิบรวมกับอินทผลัม
แหง แทจริงมารรายนั้นเมื่อมันเห็นมนุษยกินอินทผลัมดิบรวมกับอินทผลัมแหงแลวมันจะกลาววา “มนุษยจะอยูยั่งยืน
ตอไปจนกวาเขาจะกินอันเกาและอันใหมรวมกัน” และรายงานอื่นวา “จงรับประทานอินทผลัมดิบรวมกับอินทผลัมแหง
เพราะแทจริงมารรายจะเสียใจเมื่อมันเห็นมนุษยกินเชนนั้น” และจะพูดวา “มนุษยจะมีชีวิตอยูตอไปจนกวาเขาจะกิน
ของใหมและของเการวมกัน” (ระดับออน อิบนิมาญะห, 3330)
ความหมายของหะดีษบทนี้หมายถึงใหกินอินทผลัมดิบรวมกับอินทผลัมแหง มีแพทยอิสลามบางทานกลาววา
ทานนบี ซล.ไดใชใหเรากินอินทผลัมดิบรวมกับอินทผลัมแหงและไมไดใชใหเรากินอินทผลัมออนรวมกับอินทผลัมแหง
เพราะวาอินทผลัมดิบนั้นจะเย็นและแหง สวนอินทผลัมแหงนั้นจะรอนและชื้น ดังนั้นคุณสมบัติของทั้งสองสิ่งจึงตอตาน
กันและแกไขซึ่งกันและกันเอง แตไมใชอินทผลัมออนรวมกับอินทผลัมแหง เพราะทั้งสองอยางนั้นมีคุณสมบัติรอนทั้งคู
แตความรอนของอินทผลัมแหงนั้นมากกวา ดังนั้นจึงเปนการไมสมควรในสายตาแพทยที่จะรับประทานสิ่งที่ใหความ
รอนสองสิ่งรวมกัน หรือสิ่งที่ใหความเย็นสองสิ่งรวมกัน เชนที่ไดเคยกลาวมาแลว และในหะดีษนี้เปนการเตือนใหระวัง
ตอสุขภาพอันเปนรากฐานทางการแพทยและเปนการเอาใจใสดูแลกฎเกณฑในการรับประทานอาหารใหไดรับประโยชน
ในฐานะอาหารและในฐานะยาดวยพรอมๆ กัน และใหยึดหลักการแพทยไวเพื่อรักษาสุขภาพดังกลาว
อินทผลัมดิบนั้นมีความเย็นและแหง มีประโยชนกับปากเหงือกและกระเพาะอาหาร แตเปนสิ่งที่ไมดีตอหนาอก
และปอดเนื่องจากความหยาบแข็งของมัน มันจะยอยยากในกระเพาะอาหารและมีคุณคาทางอาหารนอย
ﺴﺮ
  ُﺑอินทผลัมออน
รายงานใน “ซอเฮียะห” วา ทานอบูฮัยซัม บินตัยฮานไดตอนรับแขกคือ ทานนบี ทานอบูบักร ทานอุมัร ทาน
ไดนําพวงของผลอินทผลัมออนมาตอนรับ ทานนบี จึงกลาววา “ทําไมถึงไมนําอินทผลัมดิบมาใหเลา” ทานอบูฮัยซัมจึง
กลาวตอบวา “ขาพเจาอยากจะใหทานเปนผูเลือกรับประทานจากที่ทั้งออนและดิบ” (ซอเฮียะหมุสลิม, 140/2038)
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อินทผลัมออนมีธาตุรอนและแหง ความแหงของมันมากกวาความรอนทําใหความชื้นแหงลงได ชวยเคลือบ
กระเพาะ ทําใหหายปวดทองจากลําไสบีบตัว มีประโยชนสําหรับเหงือกและปาก ชนิดที่ดีที่สุดของมันคือชนิดที่ออนนุม
และหวาน ถาหากรับประทานมันรวมกับอินทผลัมดิบมากเกินไปจะทําใหเกิดการอุดตันในลําไสได
ﻴﺾ ﺑ ไข
รายงานจากทานบัยหะกียในหนังสือ “ﺎ ِﻥﻳﻤ ﺍ ِﻻﻌﺐ ﺷ ” เปนหะดีษมัรฟวอวา มีนบีทานหนึ่งจากบรรดานบีตางๆ
ไดรองเรียนตออัลลอฮวารูสึกออนแอ พระองคอัลลอฮจึงไดใชใหเขารับประทานไข แตการยืนยันถึงความถูกตองของ
หะดีษนี้ยังไมชัดเจนนัก ไขที่ใหมสดจะดีกวาไขที่เกาแลว และไขที่ดีที่สุดคือไขไก เพราะมันอยูระหวางกลางๆ คอนขาง
เย็นเล็กนอย
เจาของหนังสือ “อัลกอนูน” ไดกลาววา ไขแดงมีธาตุรอนและชื้น ทําใหเลือดสะอาดขึ้น ดีขึ้น และใหคุณคาทาง
อาหารเล็กนอย จะผานกระเพาะไดเร็วมากถามันยังนุมอยู คนอื่นๆ กลาววา ไขแดงจะบรรเทาความเจ็บปวด ทําให
หลอดลมและลูกกระเดือกลื่นขึ้น มีประโยชนสําหรับหลอดลมและบรรเทาการไอและแผลที่ปอดไตและตอมลูกหมาก ขับ
ไลของหยาบออกโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรับประทานผสมรวมกับน้ํามันของเม็ดอัลมอนดหวาน ทําใหสิ่งที่อยูในทรวงอก
สุกสมบูรณ เปนตัวทําใหเสมหะออนนุม ขับไลเสมหะที่อยูในกระเดือก ไขขาวของมันเมื่อนํามาหยดลงในตาที่มีอาการ
บวมแดงรอนจะทําใหเย็นลง ทําใหความเจ็บปวดลดลง ถานํามาทาที่บริเวณถูกไฟไหมหรือน้ําเดือด จะชวยบรรเทา
ความเจ็บปวด เมื่อนํามาทาที่หนาจะปองกันการไหมจากแสงแดดและความรอนได เมื่อนํามันมาผสมกับกํายานและมา
ทาที่หนาผากจะทําใหความรอนที่ศีรษะลดลงได
เจาของหนังสือ “อัลกอนูน” ยังไดกลาวถึงไขอีกในเรื่องเกี่ยวกับยาสําหรับโรคหัวใจ หลังจากนั้นเขาไดกลาววา
แมวาไขนั้นอาจจะไมใชยาที่รักษาโรคหัวใจโดยตรงแตมันก็ทําใหหัวใจแข็งแรงขึ้นไดอยางดี นั่นคือสวนไขแดงของมัน
ซึ่งมันมีคุณสมบัติสามประการคือ หนึ่งกลายเปนเลือดไดอยางรวดเร็ว สองมีกากของเสียนอยมาก สามเลือดที่ถูกสราง
จากมันนั้นจะชวยเปนอาหารใหกับหัวใจ จะเปนเลือดชนิดเบาและวิ่งเขาหัวใจอยางรวดเร็ว มันยังเปนสิ่งที่เหมาะสม
สําหรับโรคที่กระทบตอจิตวิญญาณดวย
ﺼ ﹲﻞ
 ﺑ หัวหอม
รายงานจากทานอบูดาวูดในหนังสือ “สุนัน” จากทานหญิงอาอิชะห รด.วา นางไดถูกถามเกี่ยวกับหัวหอมและ
นางตอบวา “อาหารมื้อสุดทายของทานศาสดา ซล.นั้นมีหัวหอมรวมอยูดวย” (ระดับดี สุนันอบีดาวูด, 3829)
ยืนยันจาก “ซอฮีเฮน” วา ทานนบี ซล.หามผูกินหัวหอมไมใหเขาในมัสยิด (ซอเฮียะหบุคอรี, 5452)
หัวหอมเปนพืชใหความรอนระดับที่สาม มีความชื้นที่ดีพอเหมาะ มีประโยชนในการขับไลความเปยกชื้น ขับ
ลมที่เปนพิษในกระเพาะออก เพิ่มพลังทางเพศ ทําใหกระเพาะอาหารแข็งแรง ใชทาถูตัวบริเวณที่เปนโรคเรื้อนหรือมีขน
หลุดจะมีประโยชนมาก เมื่อผสมกับเกลือจะใชขจัดหูดได เมื่อกินยาระบายแลวเกิดอาการคลื่นไสอาเจียนใหดมน้ําหัว
หอมจะทําใหหายไดมันจะชวยดับกลิ่นของยานั้น ถาไดทําเปนน้ําหยอดจมูกหรือดมมันก็จะทําใหสมองโลง สามารถใช
นําไปหยอดหูผูที่หูตึงและมีเสียงดังในหูหรือหูเปนน้ําหนวกได รักษาโรคน้ําในหูทั้งสองขางได มีประโยชนในการทาตา
รักษาโรคน้ําตาไหลไมหยุดโดยบดรวมกับน้ําผึ้ง ทําใหตาที่ขาวอยูหายได สามารถนําไปปรุงอาหารไดหลายอยางมี
คุณ ค า ทางอาหาร ทํา ให ห ายจากดี ซ า นและโรคไอ โรคเจ็ บ หน าอก ช ว ยขั บป ส สาวะและทํ า ใหลํ า ไส ผ อ นคลาย มี
ประโยชนในการรักษาแผลถูกสุนัขกัด โดยนํามาผสมกับเกลือและบีบน้ําออกมาปดแผลไว สามารถรักษาริดสีดวงทวาร
หนักได
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โทษของมั น ก็ คื อ ทํ า ให ป วดศี ร ษะ ผายลมบ อ ยและตาฝ า มั ว ลง ถ า กิ น มากๆ จะทํ า ให เ ป น คนขี้ ห ลงขี้ ลื ม
สติปญญาเสียไป เปลี่ยนแปลงกลิ่นปาก ทําใหผูที่อยูใกลชิดและมะลาอิกะหตองลําบากเพราะกลิ่นของมัน การนํามันไป
ปรุงกอนเปนการขจัดขอเสียนี้ได
ในหนังสือ “สุนัน” กลาววา ทานนบี ซล.ไดสั่งใชใหผูที่กินหัวหอมและกระเทียมใหนําไปปรุงกอน (ซอเฮียะห
มุสลิม, 78/567) การเคี้ยวใบ ﺳﺬﹶﺍﺏ ชวยดับกลิ่นนี้ได
ﺎﻥﻧﺠﺎ ِﺫ ﺑมะเขือยาว
หะดีษหลอกลวงบทหนึ่งอางวาทานนบี ซล.ไดกลาววา “มะเขือยาวเปนอาหารที่ฉันกิน” ซึ่งเปนสิ่งที่ไมเปน
ความจริง มะเขือมีสองชนิดคือ ชนิดขาวและชนิดดํา มีความคิดเห็นขัดแยงกันวา มะเขือนั้น เปนธาตุรอนหรือเย็นกัน
แน ที่ถูกตองคือมันเปนธาตุรอน มะเขือสีดํานั้นมันทําใหน้ําดีเปนสีดํา ทําใหเกิดริดสีดวง ปดกั้นชองทางตางๆ เกิด
เนื้อรายและโรคเรื้อน ทําใหผิวเสียและผิวคล้ําขึ้น ทําใหเกิดกลิ่นปาก แตมะเขือสีขาวจะไมทําใหเกิดผลแทรกซอน
ดังกลาว
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อักษรตาอ ﺮﻑُ ﺍﻟﺘﱠﺎﺀ ﺣ
ﺮ ﻤ ﺗ อินทผลัมแหง
รายงานจาก “ซอเฮียะห” จากทานนบี ซล.กลาววา “ผูใดตื่นขึ้นมาในตอนเชาแลวรับประทานอินทผลัมเจ็ด
เม็ดที่มาจากอาลิยะหในวันนั้นพิษรายหรือเวทยมนตจะไมทําอะไรเขาเลยตลอดวัน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5769)
รายงานจาก “ซอเฮียะห” ทานนบี ซล.กลาววา “บานใดที่ไมมีผลอินทผลัมแหงอยูในบาน คนในบานนั้น
จะตองหิว” (ซอเฮียะหมุสลิม, 153/2046) และยังมีรายงานวา ทานนบี ซล.รับประทานอินทผลัมกับเนยเหลว และ
อินทผลัมกับขนมปง และรับประทานเปลาๆ
อินทผลัมแหงมีความรอนในระดับสอง มีความชื้นในระดับหนึ่ง หรืออาจจะแหงก็ไดตามความเห็นอื่น มันชวย
ใหตับแข็งแรง ทําใหลําไสผอนคลาย เพิ่มน้ําอสุจิโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรับประทานรวมกับเมล็ดสน ลดการระคายเคือง
ในลําคอ แตถาผูใดไมคุนเคยกับการรับประทานอินทผลัม เชนชาวเมืองแถบประเทศหนาวจะทําใหเกิดการอุดตันได ทํา
ใหฟนผุ ทําใหปวดศีรษะ ฝนและอัลมอนดจะชวยขจัดขอเสียอันนี้ได มันอุดมไปดวยสารอาหารสําหรับรางกาย เพราะ
มันมีความรอนชื้น การรับประทานมันในตอนเชาตรูจะชวยฆาพยาธิตางๆ ได แมมันจะมีธาตุรอนแตก็มีพลังในการฆา
พยาธิอยางยิ่ง ถาใชประจําจะทําใหพยาธิลดจํานวนลง ทําใหมันออนแอลงไดหรือฆามันได มันเปนผลไมที่ใหคุณคาทาง
อาหารและเปนเครื่องดื่มที่ใหความหวานดวย
ﻴﻦ  ِﺗมะเดื่อ
เนื่องจากไมมีมะเดื่อในแผนดินหิญาซและมะดีนะห ดังนั้นจึงไมหะดีษเกี่ยวกับมัน แผนดินที่มีมะเดื่อจะปลูก
อินทผลัมไมขึ้น พระองคอัลลอฮทรงสาบานดวยลูกมะเดื่อในอัลกุรอานเนื่องจากมันมีประโยชนหลายอยางและมีคุณคา
มากมาย
มันเปนธาตุรอน สวนความชื้นและความแหงของมันนั้นมีความเห็นแตกตางกันเปนสองฝาย ชนิดที่ดีที่สุดของ
มันคือชนิดสีขาวเมื่อมันสุก มันชวยขับนิ่วในไตและตอมลูกหมาก ทําลายพิษตางๆ ได มีคุณคาทางอาหารสูงกวาผลไม
อื่นๆ มีประโยชนบรรเทาอาการเจ็บคอและเจ็บหนาอก ชวยทําใหตับและมามสะอาดขึ้น ทําใหน้ําเมือกตางๆ ใน
กระเพาะถูกขจัดออกไป ใหคุณคาทางอาหารแกรางกายอยางดียิ่ง แตถารับประทานมากๆ อาจจะทําใหเกิดเปนเหาได
งาย
มะเดื่อแหงใหคุณคาทางอาหารและมีประโยชนบํารุงประสาท โดยรับประทานรวมกับลูกนัทและเม็ดอัลมอนด
กาเลนไดกลาววา “เมื่อรับประทานรวมกับลูกนัท และ ﺳﺬﹶﺍﺏ (ตนรู) แลวไปดื่มยาพิษที่รายแรงถึงตาย มันก็จะชวย
ปองกันอันตรายนั้นได
เลามาจากทานอบีดัรดาอวา ขาพเจาไดสงมะเดื่อแหงไปใหกับทานนบี ซล.ทานไดกลาววา “จงรับประทานมัน
สิ” ขาพเจาก็ไดรับประทานมัน ทานนบีกลาวตอวา “ถาจะกลาวถึงผลไมที่ลงมาจากสรวงสวรรคก็มีมะเดื่อนี่เอง เพราะ
มันคือผลไมแหงสวรรคจงรับประทานมัน มันสามารถรักษาโรคริดสีดวงได และมีประโยชนในโรคปวดขอตางๆ (ระดับ
ออน อิบนิซินา)
เนื้อของมันดีดับกระหายของผูที่กําลังรอน ดับกระหายของคนที่รับประทานเกลือมากไป ชวยรักษาโรคไอ
เรื้อรัง ชวยขับปสสาวะ เปดสวนอุดตันในตับและมาม ทําใหไตและตอมลูกหมากทํางานเปนปกติขึ้น ถาหากรับประทาน
ขณะทองวางจะมีประโยชนอยางยิ่งโดยจะชวยเปดทางใหอาหารผานสะดวกขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรับประทาน
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รวมกับลูกนัทและอัลมอนด ถารับประทานรวมกับอาหารยอยยากจะทําใหแยลง ตนหมอนขาวจะมีคุณสมบัติใกลเคียง
กับมัน แตจะมีคุณคาทางอาหารนอยกวาและเปนอันตรายตอกระเพาะมากกวา
ﻨ ﹲﺔﻴ ﺗ ﹾﻠِﺒ ตัลบีนะห
ไดกลาวมาแลววา มันคือน้ําของแปงขาวสาลี และไดกลาวถึงประโยชนของมันไปแลว มันมีประโยชนอยางยิ่ง
ตอชนชาวเมืองหิญาซมากกวาน้ําจากขาวสาลีโดยตรง
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อักษรซาอ ﺮﻑُ ﺍﻟﺜﱠﺎﺀ ﺣ
 ﹶﺛ ﹾﻠﺞน้ําหิมะ น้ําแข็ง
ไดกลาวไวในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานนบี ซล.ไดกลาววา “โออัลลอฮ ขอทรงโปรดชําระลางขาพเจาจาก
ความผิดบาปทั้งหลายดวยน้ําจากหิมะหรือน้ําแข็งและน้ําเย็น” (ซอเฮียะหมุสลิม, 147/598)
ในหะดีษนี้มีหลักฐานทางกฎหมายศาสนาอยู ผูที่ขอดุอาอนั้นเพื่อจะเยียวยาสิ่งที่ตรงขามกันในความผิดบาป
ตางๆ มีสภาพเปนความรอนและไฟที่เผาไหม สิ่งที่ตรงขามกับมันก็คือน้ําหิมะและน้ําเย็น และอยากลาววา แทจริงน้ํา
รอนนั้นจะชวยขจัดคราบสกปรกไดดีกวา เนื่องจากน้ําเย็นนั้นมีผลดีตอผิวหนังและทําใหมันแข็งแรงขึ้นไมเหมือนกับน้ํา
รอน ความผิดบาปนั้นตองการสองอยางคือการขจัดมลทินและการใหอภัย ดังนั้นความมุงหมายในการรักษามันก็คือ
ต อ งการบางสิ่ ง ที่ จ ะทํ า ความสะอาดให กั บ หั ว ใจและทํ า ให มั น แข็ ง แรงขึ้ น ดั ง นั้ น การกล า วถึ ง น้ํ าเย็ น และหิ ม ะเป น
เครื่องบงชี้ใหเห็นถึงสิ่งเหลานี้นั่นเอง
หิมะนั้นมีธาตุเย็นซึ่งเปนสิ่งที่ถูกตองกวา มีบางทานเขาใจผิดวาเปนธาตุรอน น้ําที่เกือบเปนน้ําแข็งนั้นทําให
เกิดสัตวตางๆ ขึ้น และนี่ไมใชสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความรอนของมัน เพราะแมแตผลไมที่เย็นก็สามารถมีชีวิตเกิดขึ้นได มัน
ลดความกระหายลงได และทําใหเกิดความรอน แตตัวมันเองไมไดมีความรอนอยู มันเปนอันตรายตอกระเพาะและ
เสนประสาท ถามีการปวดฟนจากความรอนที่มากเกินไปมันจะชวยใหหายปวดได
ﻡ ﹸﺛﻮกระเทียม
คลายกับหัวหอมมาก ในหะดีษกลาววา “ผูใดกินหัวหอมและกระเทียม ก็จงทําใหมันตายกอนโดยการปรุงมัน”
มีคนนําอาหารที่มีกระเทียมมาใหทานนบี ซล.ทานก็ไดสงตอไปยังทานอบีอัยยูบ อัลอันซอรี เขาจึงกลาววา “โอทาน
ศาสดาของอัลลอฮ ทานเกลียดมันและสงใหขาพเจาหรือ” ทานนบี ซล.กลาวตอบวา “ฉันไมชอบ แตทานชอบ”
(ซอเฮียะหบุคอรี, 855)
มันมีความรอนและแหงในระดับสี่ เมื่อทําใหรอนแลวจะรอนมากๆ เมื่อมันแหงก็จะแหงอยางมาก มีประโยชน
สําหรับผูที่ขี้หนาว และสําหรับผูที่มีเสมหะมาก หรือผูที่หกลมและเปนอัมพาต ทําใหน้ําอสุจิแหง เปนตัวเปดสิ่งที่อุดตัน
อยู ทําใหลมที่แนนในทองระบายออกได ชวยยอยอาหาร ลดความกระหายลงได ชวยใหถายทอง ขับปสสาวะ ใชแกพิษ
สัตวกัดตอยและกอนบวมทุกชนิดที่เย็น เมื่อบดละเอียดและนํามาประคบที่บริเวณถูกกัดตอยหรือที่ถูกแมลงปองกัดจะมี
ประโยชนและชวยในการดูดพิษ ทําใหรางกายรอนขึ้น เพิ่มความรอนในรางกาย ลดเสมหะ ทําใหหลอดลมสะอาด ชวย
รักษาสุขภาพของรางกายทั่วไป มีประโยชนในโรคไอเรื้อรัง สามารถรับประทานไดทั้งสดๆ และเอาไปปรุง หรือเอาไป
ยาง ชวยในโรคเจ็บหนาอกจากความเย็น ขับไลกอนเสมหะจากหลอดลม ถาบดรวมกับน้ําสมสายชู เกลือ และน้ําผึ้ง
แลวนํามาวางไวบนฟนกรามที่เปนรูจะทําใหมันตายและหลุดออกไป ใสในฟนที่ปวดจะทําใหหายปวด ถาบดละเอียด
ขนาดสองดิรฮัมรับประทานรวมกับน้ําผึ้ง ขับไลเสลดและพยาธิ เมื่อทารวมกับน้ําผึ้งจะแกโรคดางขาวได
ขอเสียของมัน ทําใหปวดศีรษะเปนอันตรายตอสมองและตาสองขาง ทําใหสายตาออนลง ทําใหกระหายน้ํา ทํา
ใหน้ําดีปนปวน ทําใหมีกลิ่นปาก การจะขจัดกลิ่นของมันก็ใหเคี้ยวใบ ﺳﺬﹶﺍﺏ จะชวยดับกลิ่นได
ﺪ ﹶﺛ ِﺮﻳขนมปงจุมน้ําซุบ
เลาไวใน“ซอฮีเฮน” จากทานนบี ซล.กลาววา “ความประเสริฐของทานหญิงอาอิชะหเหนือกวาหญิงทั่วๆ ไป
เปรียบเสมือนความประเสริฐของขนมปงที่จุมน้ําซุบกับอาหารอื่นๆ ทั่วไป” (ซอเฮียะหบุคอรี, 3769)
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ขนมปงจุมน้ําซุบนั้นจัดเปนอาหารซับซอนชนิดหนึ่ง เนื่องจากมันประกอบดวยขนมปงและเนื้อ ขนมปงนั้นให
พลังงานใหความแข็งแรง สวนเนื้อชวยปรุงรสใหดียิ่งขึ้น เมื่อนํามารวมกันก็ไมมีอาหารอันใดจะมาเทียบเคียงไดอีก มี
ขอ ถกเถีย งกัน ในหมู ช นว า อั น ใดประเสริ ฐ กว ากั น คํ า ตอบคือ แท จ ริง ความตอ งการนั้น อยูที่ ข นมป ง มากกว าและ
กวางขวางกวา เนื้อเปนสิ่งที่ดีกวาและประเสริฐกวา มันเปนสิ่งที่คลายกับรางกายของคนมากกวาอยางอื่น มันเปน
อาหารของชาวสวรรค พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดกลาวไวสําหรับพวกที่ตองการเฉพาะพืชผัก แตงกวา และ ﻡ( ﹸﻓﻮกระเทียม
หรือขาวสาลี) ถั่ว หัวหอม วา
ﺮ ﻴﺧ ﻮ ﻰ ﺑِﺎﱠﻟﺬِﻱ ﻫﺩﻧ ﻮ ﹶﺃ ﺒ ِﺪﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻫﺘﺴ
 ﺗﹶﺃ
ความวา “พวกทานตองการจะเปลี่ยนสิ่งที่ดอยคากวากับสิ่งที่ดีกวากระนั้นหรือ” (อัลบะเกาะเราะห, 61)
ชาวสลัฟหลายทานกลาววา คําวา ﻡ ﹸﻓﻮนั้นคือขาวสาลี และอายะหนี้บอกถึงวาเนื้อนั้นดีกวาขาวสาลี
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อักษรญีม ﻢﳉﻴ
ﺮﻑُ ﺍ ِﹾ ﺣ
ﺎﺭ ُﺟﻤไสกลางตนอินทผลัม
เปนสวนกลางของตนอินทผลัม รายงานใน “ซอฮีเฮน” กลาววา จากทานอับดุลลอฮ บินอุมัรกลาววา พวกเรา
นั่งรวมอยูกับทานศาสดา ซล.และมีผูนําไสกลางของตนอินทผลัมมาให ทานจึงกลาววา “แทจริงนี่คือตนไมชนิดหนึ่งที่
เหมือนคนมุสลิม ใบของมันจะไมมีตกลงสูพื้นดิน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5444)
ไสกลางตนอินทผลัมใหความเย็นแหงระดับหนึ่ง ทําใหแผลหาย มีประโยชนในการชวยหามเลือด ชวยระบาย
ทอง กําจัดน้ําดีเหลืองได ลดความดันเลือด มันไมมีอันตรายแตมีธาตุอาหารนอยและยอยยาก ตนของมันทั้งหมดมี
ประโยชน ดวยเหตุนี้ ทานนบี ซล.จึงไดเปรียบมันกับผูชายมุสลิม เนื่องจากมีความดีงามและประโยชนมากมายนั่นเอง
ﻦ ُﺟﺒเนยแข็ง
ในหนังสือ “สุนัน” จากทานอับดุลลอฮ บินอุมัรกลาววา “มีผูใหเนยแข็งจากเมืองตะบูคตอทานนบี ทานไดให
นํามีดมากลาวพระนามอัลลอฮและทานไดตัดมัน” (ระดับดี อบูดาวูด, 3819)
และมีศอฮาบะหไดรับประทานมันที่ประเทศซีเรีย อิรัก ชนิดที่ไมใสเกลือจะชื้นจะดีสําหรับกระเพาะอาหาร ผาน
ไปยังอวัยวะตางๆ ไดงาย เพิ่มเนื้อใหกับรางกาย ชวยระบายทองระดับปานกลาง สวนชนิดที่ใสเกลือมีคุณคาทาง
อาหารนอยกวา เปนสิ่งไมดีสําหรับกระเพาะทําอันตรายตอลําไส เนยยางมีประโยชนสําหรับแผลและชวยบรรเทาอาการ
ทองเสีย มันเย็นชื้นถาหากนํามาใชโดยการยางจะดียิ่งขึ้น เพราะไฟจะทําใหมันเปนกลางมากขึ้นนุมมากขึ้นรสชาติจะดี
ขึ้นกลิ่นหอมขึ้น เนยที่ใสเกลือจะรอนและแหง การตมใหเดือดจะทําใหมันดีขึ้นเนื่องจากไฟนั้นดูดซับเอาธาตุรอนแหงใน
ตัวมันออกไป เนยที่ใสเกลือทําใหเกิดนิ่วในไตและตอมลูกหมาก เปนอันตรายตอกระเพาะ การนําไปผสมกับสิ่งที่ทําให
นุมอื่นๆ จะทําใหเกิดอันตรายมากขึ้น เพราะมันจะเขาในกระเพาะไดมากขึ้น
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อักษรฮาอ ُﺮﻑ ﺣ ﺎﺀﺍﹾﻟﺤ
ﺎﺀﺣﻨ สมุนไพรเฮนนา
ไดกลาวไปแลวในตอนตนๆ ถึงความประเสริฐของมัน จึงไมขอกลาวซ้ําอีก
ﺍﺀﻮﺩ ﺴ
ﺣﱠﺒﺔﹸ ﺍﻟ ﱠ ยี่หราดํา
ยืนยันไวในรายงาน “ซอฮีเฮน” จาหะดีษของทานอบีซัลมะห จากอบีหุรอยเราะห รด.รายงานวา ทานนบี ซล.
ไดกลาววา “พวกทานจงใชฮับบะตุซเซาดาอ (ยี่หราดํา) เถิด มันเปนยาที่รักษาไดทุกโรคนอกจากซาม” และซาม
หมายถึง ความตาย
ฮับบะตุซเซาดาอ หรือ ชูนีซ ในภาษาเปอรเซีย คือยี่หราดํา บางทีเรียกวา ยี่หราอินเดีย ทานฮัรบีกลาววา
จากอัลหะซันบอกวามันคือเมล็ดผักกาด ทานหุรูวียบรรยายวา มันคือเมล็ดสีเขียวซึ่งเปนผลของตนสนชนิดหนึ่ง พวก
เขาเขาใจผิด เพราะสิ่งที่ถูกตองแลวมันคือ ชูนีซ หรือยี่หราดํานั่นเอง
ยี่หราดําเปนสมุนไพรที่มีประโยชนมาก คําพูดที่วา “เปนยารักษาไดทุกโรค” นั้น เชนคําตรัสของอัลลอฮที่วา
ﺎﺑﻬﺭ ﻣ ِﺮ ﻲ ٍﺀ ِﺑﹶﺄ ﺷ ﺮ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺪﻣ ﺗ
ความวา “ทุกๆ สิ่งถูกทําลาย ดวยการใชจากพระเจาของเขา” (อัลอะหกอฟ, 25) มีความหมายวา ทุกๆ สิ่งที่
สามารถถูกทําลายไดนั้นก็ไดถูกทําลายไปดวยคําสั่งจากพระผูเปนเจา
ยี่หราดํายังมีประโยชนในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับความเย็นทุกชนิด ในโรคที่เกิดจากความรอนแหง มันก็จะ
ชวยเพิ่มพลังใหกับยาที่เย็นและชื้นใหเขาไปสูตัวโรคไดอยางรวดเร็วขึ้นกวาเดิม เจาของหนังสือ “อัลกอนูน” และทาน
อื่นๆ ไดกลาวไววา หญาฝรั่น ที่นํามาบดผสมกับการบูรจะเพิ่มพลังในการแทรกซึมไดอยางรวดเร็วใหกับการบูรไปสูยัง
บริเวณที่มีโรคเชนเดียวกับยี่หราดํา มีความเปนไปไดที่จะบอกวาสารที่มีความรอนจะมีประโยชนในโรคที่รอนซึ่งจะพบ
ไดเชนนี้ในยาหลายชนิด เชน ยาทาตา อัซซารุซ ที่ใชผสมกับสารอื่นเพื่อรักษาโรคตาแดง เจ็บตา เชนน้ําตาลหรือสาร
อื่นที่มีธาตุรอน และโรคตาแดงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของแพทยวาเปนกอนบวมรอน เชนเดียวกับกํามะถันที่รอน
มากก็มีประโยชนในการรักษาโรคเรื้อนได
ยี่หราดําเปนสารรอนและแหงในระดับสาม เปนยาขับลมขจัดสะเก็ดในโรคชันนะตุ มีประโยชนในโรคเรื้อนและ
ในไขที่มีเสลดมากมีเสมหะมาก จะชวยเปดทางที่อุดตันได ชวยใหลมเดินสะดวก บรรเทาความชื้นและลมในกระเพาะ
ถาหากนํามาบดและนวดกับน้ําผึ้งและผสมน้ํารอนดื่มจะชวยละลายนิ่วในไตและตอมลูกหมาก ชวยขับปสสาวะ และ
ประจําเดือน ชวยเพิ่มน้ํานม ถาดื่มเปนประจําหลายๆ วัน ถาหากถูกทําใหรอนโดยผสมกับน้ําสมสายชูแลวนํามาทา
ทองจะชวยขจัดเม็ดชันนะตุได ถานํามานวดรวมกับน้ําจากตน ﻨﻈﹶﻞﺣ ที่ชื้น หรือนํามาปรุงจะทําใหมีฤทธิ์ขับพยาธิ
ไดมากขึ้น มันชวยบรรเทา ชวยตัด ชวยทําใหหายในโรคไขหวัดจากความเย็น ถาหากนํามาบดใหกลายเปนผงแลว
นํามาสูดดมผานทางจมูกบอยๆ จนกวาโรคจะบรรเทา
น้ํามันของมันมีประโยชนในการรักษาพิษงูกัด รักษาหูด ถาผสมน้ําดื่มหนึ่งมิษกอล (ยี่สิบหากรัม) จะชวยรักษา
โรคเหนื่อยหอบ หายใจลําบากได การประคบดวยยี่หราดําจะชวยรักษาโรคปวดศีรษะจากความเย็น เมื่อนํามันเจ็ดเม็ด
มาแชในน้ํ านมของผูหญิงและนํามันมาหยอดจมู กจะมีประโยชนมากในการรักษาโรคดีซาน เมื่อนํามัน มาปรุงกั บ
น้ําสมสายชูและนํามาบวนปากชวยแกปวดฟนจากความเย็นได เมื่อนํามันมาหยอดจมูกโดยปนเปนผงละเอียดจะชวย
รักษาน้ําที่ลนเออนัยนตา ถาหากนํามาผสมกับน้ําสมสายชูนํามาแปะที่ฝหรือสิวจะชวยดูดหนองได จะชวยละลายกอน
เสลดเรื้อรังและกอนแข็ง มีประโยชนในโรคอัมพฤกษที่ใบหนาเมื่อนํามาหยอดจมูก เมื่อดื่มมันประมาณครึ่งถึงหนึ่ง
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มิษกอลจะมีประโยชนชวยรักษาพิษแมงมุมกัดได เมื่อนํามาบดและผสมกับน้ํามันของเมล็ดเขียวและนํามาหยอดในหู
สามหยดจะชวยลดอาการไขหวัด ชวยขับลมและลดการอุดตัน ถานํามาทอดหลังจากนั้นจึงบดแลวนําไปแชในน้ํามัน
แลวนําไปหยอดจมูกสามสี่หยด ชวยบรรเทาอาการหวัดที่มีอาการจามมากๆ ถานํามาเผาและผสมกับเนยเหลวที่ใส
น้ํามันตนพลับพลึงหรือน้ํามันเฮนนา นํามาทาที่แผลภายนอกที่ขาสองขาง หลังจากที่ไดลางมันดวยน้ําสมสายชูไวกอน
แลวจะทําใหแผลหายได ถานํามาบดรวมกับน้ําสมสายชูและทาที่คนเปนโรคเรื้อนหรือจุดดางดําที่ผิวหนัง หรือหนัง
ศีรษะที่มีรังแคมากจะชวยรักษาอาการได
เมื่อนํามาบดสดๆ และดื่มมันทุกๆ วันวันละสองดิรฮัม (ยี่สิบหากรัม) รวมกับน้ําเย็นจะรักษาโรคพิษสุนัขบาได
และทําใหไมตายจากโรคกลัวน้ํา ถานําน้ํามันมาหยอดจมูกจะมีประโยชนโรคอัมพาตหรือบาดทะยักได สามารถตัดโรค
ทั้งสองไดถานํามันมาเผาก็จะขับไลสัตวมีพิษได
เมื่อนํายาทาตา ﺕﺭﻭ ﺰ ﻧ ﹶﺍมาละลายดวยน้ําและนํามันมาทาที่ในคอหลังจากนั้นนํายี่หราดํามาพนใสบนยานั้น จะ
ชวยทําใหโรคริดสีดวงบรรเทาลง ประโยชนของมันมีมากมายกวาที่เราไดกลาวถึงไปแลว และขนาดที่รับประทานควร
ประมาณสองดิรฮัม (ยี่สิบหากรัม) คนบางกลุมกลาววา ถารับประทานเกินจํานวนอาจจะทําใหเสียชีวิตได
ﺮﺣ ِﺮﻳ ผาไหม
ไดกลาวมาแลวถึงเรื่องที่ทานนบี ซล.ไดอนุญาตใหทานซุเบรและอับดุลเราะหมาน บินเอาฟใสเสื้อผาที่ทําจาก
ผาไหมได เพื่อรักษาโรคคันที่เขาทั้งสองเปนอยูและไดเลาถึงประโยชนของมันและคุณลักษณะของมันไวแลว จึงไมตอง
กลาวถึงอีก
ﺮﻑ  ُﺣตนฮุรฟ
ทานอบูหะนีฟะห อัดดัยนูรีกลาววา มันคือตนไมที่เมล็ดของมันใชรักษาโรคได คือซุฟฟาอ ( )ﹸﺛﻔﹼﺎﺀที่ทานนบี
ซล.ไดกลาวถึงไว ตนของมันเรียกวาตนฮุรฟ เมล็ดของมันเรียกวา รุชชาอ ทานอบูอุบัยดไดกลาววา ซุฟฟาอก็คือฮุรฟ
นั่นเอง และหะดีษที่กลาวเกี่ยวกับมันคือรายงานที่ทานอบูอุบัยดและคนอื่นๆ ไดเลาไว จากทานอิบนิอับบาส รด.จาก
ทานนบี ซล.ไดกลาววา “อะไรคือสองสิ่งที่จะชวยใหหายจากโรคได มันคือตนหางจรเข และซุฟฟาอ” ไดรายงานโดย
อบูดาวูดในหนังสือมะรอซีล (ระดับออน ซุยูต,ี 7906)
มันมีความรอนและแหงระดับสาม มันจะมีความอุนอยูในตัว ทําใหทองหยอนลง ขับไลพยาธิและชันนะตุ ทําให
กอนที่มามละลายลง เพิ่มความรูสึกทางเพศ รักษาโรคหิดที่ผิวหนังและขี้กลาก ถานํามานาบรวมกับน้ําผึ้งจะชวยทําให
กอนโตที่มามเล็กลง เมื่อนํามาปรุงรวมกับเฮนนาจะขับไลของเสียที่คางอยูในอกออกมา เมื่อดื่มมันจะชวยขับพิษสัตว
กัดตอยและรักษาแผลที่ถูกสัตวกัดได เมื่อนํามันมาเผาจะสามารถขับไลสัตวที่มีพิษกัดตอยได และชวยไมใหผมรวง
เมื่อนํามาผสมกับแปงขาวบารเลยและน้ําสมสายชูและนํามานาบที่อวัยวะจะชวยรักษาอาการปวดตามขอไดและทําให
กอนบวมรอนเล็กลง ถานํามานาบรวมกับน้ําและเกลือจะทําใหฝสุกและมีประโยชนในการรักษาอวัยวะตางๆ ที่ออนแรง
ไป เพิ่มความตองการทางเพศ ทําใหอยากอาหาร มีประโยชนในโรคหอบหืด หายใจลําบากหรือมีมามโต ทําใหปอด
บริสุทธิ์ขึ้น ทําใหประจําเดือนไหลดีขึ้น ชวยในโรคปวดตามขอและปวดขอสะโพก โดยการขจัดของเสียที่คางอยูออกไป
เมื่อดื่มหรือฉีดมันเขาไปมันยังชวยขับเสมหะที่ติดแนนอยูในปอดและทรวงอกดวย ถาบดใหปนใสน้ํารอนและดื่มมัน
หาดิรฮัมจะเปนยาระบายออนๆ และชวยขับลม มีประโยชนในโรคปวดลําไสใหญที่มีสาเหตุจากความเย็น ถาปนเปนผง
แลวดื่มกับน้ําก็มีประโยชนในโรคเรื้อนดวยถานํามันมาผสมน้ําสมสายชูแลวทาที่รอยดางขาวบริเวณผิวหนังจะได
ประโยชนจากมัน ชวยรักษาอาการปวดศีรษะที่เกิดจากความเย็นและเสมหะ ถานํามาทอดและดื่มจะทําใหเปนคนมี
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สติปญญามากขึ้น ถานําน้ําของมันมาลางศีรษะจะชวยชําระลางคราบสกปรกและความชื้นตางๆ ที่เกาะแนนอยูบน
ศีรษะออกไป
ทานกาเลนไดกลาววา พลังของมันเหมือนพลังของเมล็ดผักกาด โดยทําใหเกิดความรอนขึ้นและบรรเทาความ
เจ็บปวดที่กระดูกขอสะโพกที่รูจักกันดีในนามโรคปวดประสาทไซอาติกาหรืออาการปวดศีรษะ ซึ่งโรคทั้งสองนั้น
ตองการการทําใหรอนจึงจะหายไดเชนเดียวกับที่เมล็ดผักกาดไดทําใหรอน และยังไดถูกนําไปผสมกับยาที่ใหคนเปน
โรคหอบหืดเนื่องจากเปนที่รูกันวามันจะชวยตัดกอนเสมหะที่เหนียวขนใหหมดไปจากปอดไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง
เชนเดียวกับที่เมล็ดผักกาดสามารถตัดได เนื่องจากเมล็ดทั้งสองมีความคลายคลึงกันทุกประการ
ﺔ ِﺣ ﹾﻠﺒเมล็ดฟนูกรีกหรือเฮลบะห
ไดเลาจากทานนบี ซล.วา ทานไดไปเยี่ยมทานซะอด อิบนิอบีวะกอซที่ปวยอยูที่มักกะห และทานไดกลาววา
“จงนําแพทยมาใหเขาเถิด” ทานฮาริษ บินกิลดะหจึงถูกเรียกเขามาตรวจอาการของเขาแลวกลาววา “เขาไมเปนอะไร
มาก ใหนําเอาเมล็ดเฮลบะหผสมกับอินทผลัมอัจวะหชนิดแหงและชนิดสุกแลวนํามาตมใหเขากิน” เขาไดทําตามนั้น
และหายดี (ซอเฮียะห อบูดาวูด, 3875)
เมล็ดเฮลบะหมีความรอนระดับสอง มีความแหงระดับหนึ่ง เมื่อนํามันมาตมกับน้ําจะทําใหคอหนาอกและทอง
นุมขึ้นชุมชื่นขึ้น ระงับอาการไอและระคายคอ หอบหืดและหายใจลําบาก เพื่มความตองการทางเพศ ชวยขับลมขับ
เสมหะและบรรเทาริดสีดวงทวาร ลดอาการอึดอัดแนนทองละลายเสมหะที่ติดแนนที่หนาอกใหกลับออนนุม ชวยรักษา
แผลในกระเพาะและโรคปอดโดยนํามาผสมกับเนยเหลวและฟานีซ เมื่อนํามาดื่มในขนาดหาดิรฮัมจะขับประจําเดือนได
เมื่อนํามาตมและลางผมจะทําใหผมหยิกขึ้นและขจัดรังแค ผงของมันนํามาผสมกับน้ําสมสายชูและนัตรูน (ﻥﺮﻭ ﻧ ﹾﻄ) และ
นํามานาบจะทําใหกอนที่มามเล็กลง ถาผูหญิงไดนั่งแชในน้ําที่ใชตมเฮลบะหจะชวยลดอาการปวดมดลูกที่เกิดจากมี
กอนได ถานํามานาบที่กอนแข็งที่รอนนอยจะมีประโยชนและชวยทําใหกอนนั้นเล็กลงได เมื่อดื่มน้ําของมันจะชวยลด
อาการปวดทองจากมีลมมากเกินไปและชวยลางลําไส ถานํามาตมรวมกับอินทผลัมแหงหรือน้ําผึ้งหรือลูกมะเดื่อจะชวย
ลดเสมหะที่ติดแนนในหนาอกและกระเพาะ มีประโยชนในโรคไอเรื้อรังที่เปนมานานๆ มันยังมีประโยชนเมื่อรูสึกเหนื่อย
ออนเปนยาระบาย ถานํามาวางที่เล็บที่สั้นผิดปกติจะชวยรักษาได และน้ํามันของมันมีประโยชนเมื่อผสมรวมกับเนย
เหลวจะนํามาใชทาแกผิวแตกจากความหนาวไดดี ประโยชนของมันมีมากมายกวาที่กลาวถึงนัก
รายงานจากทานกอซิม บินอับดุลเราะหมานเลาวา ทานรอซูล ซล.กลาววา “จงทําใหหายดวยเมล็ดเฮลบะห
เถิด” และแพทยบางคนกลาววา “ถาหากคนทั่วไปรูวาเมล็ดเฮลบะหมีประโยชนอะไรบาง มันจะมีราคาเทากับทองคํา”
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อักษรคออ ﳋﺎﹶﺀ
ﺮﻑُ ﺍ ﹾ ﺣ
ﺰ ُﺧﺒขนมปง
มีรายงานใน “ซอฮีเฮน” จากทานนบี ซล.กลาววา “แผนดินในวันกิยะมะหนั้น เหมือนขนมปงแผนเดียวที่
พระองคอัลลอฮผูทรงอํานาจยิ่งใหญไดทรงตระเตรียมไวดวยหัตถของพระองค เชนเดียวกับคนเดินทางที่เตรียมขนมปง
ของเขาเพื่อเปนแหลงพํานักของชาวสวรรค” (ซอเฮียะหบุคอรี, 6520)
มีรายงานจากทานอบูดาวูดในหนังสือ “สุนัน” จากหะดีษของทานอิบนิอับบาส รด.ไดเลาวา “อาหารที่ทานนบี
ซล.ชอบมากที่สุดคือ เศษขนมปงในน้ําซุบ” (ระดับออน อบูดาวูด, 3783)
สวนหะดีษที่หามตัดขนมปงดวยมีดนั้นเปนหะดีษที่ใชไมได ไมไดมีตนตอมาจากทานนบี ซล.แตมีรายงานวา
ท า นนบี ซล.ห า มตั ด เนื้ อ ด ว ยมี ด ซึ่ ง ถื อ เป น หะดี ษ ที่ ไ ม ถู ก ต อ งเช น กั น ท า นมะห นั น ได เ ล า ว า ข า พเจ า ได ถ าม
ทานอะหหมัดเกี่ยวกับหะดีษที่รายงานจากอบีมะอชัร จากหิชาม บินอัรวะห จากพอของเขา จากอาอิชะห รด.จาก
ท า นนบี ซล.กล า วว า “พวกท า นอย า ตั ด เนื้ อ ด ว ยมี ด เพราะการทํ า เช น นั้ น เป น การกระทํ า ของพวกชนต า งเผ า ”
ทานอะหห มั ดได กลาววา หะดีษ นี้ไมถู กตอ ง มัน ไมได เปน ที่รูกัน แบบนี้ แต จริงๆ แล วมีห ะดีษของทานอัมรุ อิบ นุ
อุมัยยะหคัดคานกับหะดีษนี้ โดยมีเนื้อความวา ทานนบี ซล.ไดตัดเนื้อแกะ (ซอเฮียะหบุคอรี, 5408) และหะดีษของทาน
มุฆีเราะหเมื่อทานเชิญทานนบี ซล.มาเปนแขกของทาน ทานนบี ซล.ไดสั่งใหยางเนื้อ หลังจากนั้นทานไดนํามีดใหญมา
และทานก็ไดตัดมัน (ซอเฮียะหอะหหมัด, 252/5)
ขนมปงชนิดที่ดีที่สุดคือชนิดที่ใสยีสตและนวดดวยน้ํา หลังจากนั้นคือขนมปงที่นําไปผิงไฟ หลังจากนั้นคือชนิด
ที่นําไปอบในเตาอบ หลังจากนั้นคือขนมปงชนิดที่นําไปอบใตขี้เถา สวนขนมปงชนิดที่ดีที่สุดจะตองทําจากแปงใหม
ขนมป ง ชนิ ดที่ มีส ารอาหารมากกวาใครคื อ ขนมป งที่ ทําจากแป ง ขาว แต มั นจะย อ ยไดช ากว าเนื่ อ งจากมี
สวนประกอบของรํานอยนั่นเอง รองไปจากนั้นคือชนิดหุวารอ หลังจากนั้น คือ คุชการร
เวลาที่ดีที่สุดที่ควรรับประทานขนมปงคือ รับประทานในชวงทายๆ ของวันที่ไดทําขนมปงไว เพราะขนมปงจะ
นุมขึ้นใหสารอาหารมากขึ้นและยอยงายขึ้น ขนมปงใหความรอนระดับกลางๆ ในระดับสอง สวนความชื้นและความแหง
เกือบอยูในสภาวะสมดุล แตความแหงจะมากกวาเล็กนอยขึ้นอยูกับการถูกไฟที่เปนตัวทําใหแหงวามากหรือนอย ขนม
ปงที่ทําจากแปงขาวสาลีจะมีคุณลักษณะพิเศษอยู มันทําใหรางกายสะสมไขมันไดอยางรวดเร็ว ขนมปงกอตออิฟจะทํา
ใหเกิดสวนผสมที่เหนียวคางในลําไส ขนมปงที่ใสนมผสมจะทําใหเกิดการอุดตันไดงายและยอยไดชา ขนมปงแปงขาว
บารเลยมีความเย็นชื้นระดับหนึ่งและจะมีธาตุอาหารนอยกวาขนมปงจากแปงขาวสาลี
ﺧ ﹼﻞ น้ําสมสายชู
รายงานใน “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานญาบิร จากทานอับดุลลอฮ รด.เลาวา ทานศาสดา ซล.ไดรองขอ
เครื่องปรุงจากครอบครัวของเขา พวกเขากลาววา ที่เราไมมีอะไรเลยนอกจากน้ําสมสายชู ทานศาสดาสั่งใหนําน้ําสมมา
ใหและรับประทานน้ําสมสายชูนั้น และทานไดกลาววา “เครื่องปรุงที่ดีวิเศษคือน้ําสมสายชู เครื่องปรุงที่ดีวิเศษ คือ
น้ําสมสายชู” (ซอเฮียะหมุสลิม, 166/2052)
และในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” จากทานอุมมุซะอด รด. จากทานนบี ซล. “เครื่องปรุงที่วิเศษคือ
น้ําสมสายชู โออัลลอฮขอจงทรงโปรดใหความจําเริญแกน้ําสมสายชู มันเปนเครื่องปรุงใหแกทานนบีทานกอนๆ และ
บานที่มีน้ําสมสายชูอยูในบานจะไมจน” (ระดับออน อิบนิมายะห, 3318)
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น้ําสมสายชูเปนธาตุผสมของความรอนและเย็นแตความเย็นนั้นเดนกวา มันมีความแหงระดับสาม สามารถทํา
ใหสิ่งอื่นแหงไดดีมาก ระงับการดูดของสารตางๆ ทําใหถายนุมขึ้น น้ําสมสายชูที่มาจากสุรามีประโยชนในการรักษาโรค
กระเพาะอักเสบและน้ําดีอักเสบ ขับไลอันตรายจากพิษรายของยาตางๆ ที่มีพิษถึงตายได ทําใหเลือดและนมแตกยอย
ออกเมื่อมันจับตัวแข็งเปนกอนในที่วาง มีประโยชนสําหรับมาม ชวยเคลือบกระเพาะ ทําใหทองผูก ดับกระหาย หาม
ไมใหเกิดกอนหรือเมื่อตองการจะปองกันไมใหกอนเกิดใหม ชวยระบบยอยอาหาร ชวยลดเสมหะ ทําใหอาหารที่ยอย
ยากนั้นยอยไดงายขึ้น ถาดื่มรวมกับเกลือจะมีประโยชน แกพิษเห็ดที่มีพิษถึงตายได ถาจิบทีละนอยจะชวยละลายลิ่ม
เลือดที่เกาะแนนที่กรามลาง มีประโยชนเวลาปวดฟนและทําใหเหงือกแข็งแรง มันยังมีประโยชนในการรักษาฝที่นิ้วโดย
นํามาทาเชนเดียวกับแผลมดกัดหรือกอนบวมรอนอักเสบหรือแผลไฟไหม ทําใหอยากอาหาร ดีสําหรับกระเพาะ
ﻼﻝﹲ
ﺧ ﹶ ไมจิ้มฟน
มีหะดีษสองบทเกี่ยวกับเรื่องนี้แตไมไดยืนยันในความถูกตอง อันที่หนึ่งคือ หะดีษของอบีอัยยูบ อัลอันซอรีย
เปนหะดีษมัรฟวอกลาววา “การแคะฟนชางดีอะไรเชนนี้ สิ่งที่ไมมีอะไรดีเทียบเทาคือ สิ่งที่เหลืออยูตามซอกฟนหลัง
อาหาร” (ระดับออนมาก หะดีษอะหหมัด, 416/5) ทานบุคอรีและทานรอซียกลาววา “หะดีษนี้ถูกปฏิเสธ” ทานนะซาอีย
และทานอัซดีกลาววา “หะดีษนี้ถูกทิ้งแลว”
หะดีษที่สองคือ หะดีษที่เลาจากอิบนิอับบาส กลาววา ทานอับดุลลอฮ บินอะหมัดไดเลาวา ขาพเจาไดยินพอ
ของขาพเจาเลาจากทานเชคทานหนึ่ง ที่เลามาจากทานซอและห อัลวะฮาซียไดกลาววา ทานมูฮัมมัด บินอับดุลมาลิก
อัลอันซอรียไดเลาวา ทานอะตอไดเลาใหเราฟงจากทานอิบนิอับบาสวา ทานศาสดา ซล.หามไมใหแคะฟนดวยเศษออย
หรือเศษตนออหรือตนอาซและกลาววา “แทจริงเศษไมจากตนไมทั้งสองนั้นถูกเลี้ยงใหโตดวยเหงื่อของคนเปนโรค
เรื้อน” และทานอะหหมัดกลาววา ขาพเจาเคยเห็นมูฮัมมัด บินอับดุลมาลิกเขาเปนคนตาบอดและโกหก การแคะฟน
เปนสิ่งที่มีประโยชนกับเหงือกและฟน เปนการรักษาสุขภาพของทั้งสอง มีประโยชนในการลดกลิ่นปากทําใหกลิ่นปากดี
ขึ้นดวยการขจัดสิ่งที่ติดคางอยูตามซอกฟนออก โดยการใชเศษของไมมะกอกเปนสิ่งที่ดีกวา สวนการใชไมเศษออย
หรือเศษตนออ หรือตนรอยฮาน ถือเปนสิ่งที่อันตราย ไมควรใช
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อักษรดาล ﺮﻑُ ﺍﻟﺪﱠﺍﻝ ﺣ
ﻦ ُﺩﻫไขมัน
รายงานจากทานติรมิซียในหนังสือ “อัชชะมาอิล” จากหะดีษของทานอนัส บินมาลิก รด.กลาววา ทานศาสดา
ไดเคยเอาไขมันมาทาที่ศีรษะของทานและเคราของทานและที่ผาคลุมศีรษะของทานจนดูเหมือนวาเสื้อผาของทานเต็ม
ไปดวยน้ํามัน” (ระดับออน ติรมิซีย อัชชะมาอิล, 32)
ไขมันทําใหเกิดการอุดตันของรูตางๆ ในรางกาย เปนสิ่งปองกันไมใหสิ่งอื่นใดมาทําลายมันได ถาหากถูก
นํามาใชหลังจากชําระลางรางกายจนสะอาดดวยน้ํารอนจะเปนสิ่งที่ดีสําหรับรางกายและทําใหรางกายชุมชื้น ถาหาก
นํามาชโลมที่ผมหรือขนจะทําใหขนดกดําเปนเงางามและยาวขึ้น มีประโยชนสําหรับปองกันโรคหัดและปองกันโรค
ตางๆ มากมาย
ในติรมิซียจากหะดีษของทานอบีหุรอยเราะห รด.เปนหะดีษมัรฟวอ กลาววา “จงกินไขมันและจงทาดวย
ไขมัน” (ระดับดีดวยหะดีษอื่น ติรมิซีย, 1851)
ไขมันในประเทศรอนเชนหิญาซหรืออื่นๆ เปนสิ่งที่ชวยรักษาสุขภาพไดอยางมากและชวยซอมแซมรางกาย
เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับรางกายสวนในประเทศหนาว จะไมตองการมันมาก การใชไขมันชโลมที่ศีรษะบอยๆ จะมี
อันตรายตอระบบสายตาได
ไขมันที่ดีที่สุดมีประโยชนที่สุดคือ น้ํามัน หลังจากนั้นคือเนย และหลังจากนั้นคือ น้ํามันงา
น้ํามันที่ผสมอาจจะมีฤทธิ์เย็นและชื้น เชน ไขมันดอกไวโอเลต มีประโยชนสําหรับการปวดศีรษะที่รอนและเปน
ยานอนหลับใหกับคนที่นอนไมหลับ ทําใหสมองชุมชื่น รักษารอยแตกตางๆ ปองกันไมใหผิวแหง ใชทาในพวกโรคเรื้อน
หรือโรคคันจากผิวแหงจะมีประโยชนมาก ทําใหขอตางๆ ขยับไดสะดวกขึ้น เหมาะสําหรับพวกที่ชอบรอนในชวงหนา
รอน มีหะดีษสองบทที่เปนหะดีษปลอมอุปโลกนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอทานนบี ซล.บทแรก “ไขมันจากดอกไวโอเล็ต
ดีกวาไขมันจากสิ่งอื่นๆ ทุกชนิด เชนที่ฉันดีกวามนุษยคนอื่นๆ” (อุปโลกน) บทที่สอง “ไขมันจากดอกไวโอเล็ตดีกวา
ไขมันจากสิ่งอื่นๆ ทุกชนิด เชนที่อิสลามดีกวาศาสนาอื่นๆ” (อุปโลกน)
ไขมันที่มีฤทธิ์รอนชื้น เชน ไขมันของตนบานแตไมใชไขมันจากดอกของมัน แตตองเปนไขมันจากเมล็ดของ
มันที่มีสีขาวซึ่งจะมีไขมันและน้ํามันมาก มีประโยชนชวยใหเสนประสาทแข็งแรง ทําใหเสนประสาทผอนคลาย มี
ประโยชนชวยทําใหจุดหรือรอยดางที่ผิวหนังหายไป ชวยทําใหผังผืดแหงและเสนประสาทอุนขึ้น ทําใหฟนสะอาดเปน
เงางามไมผุงาย ผูที่ทาศีรษะของเขาและใบหนาของเขาดวยน้ํามันจากตนบานจะไมเปนหัดหรือไมมีรอยแตก ถาทา
บริเวณอวัยวะเพศและหัวเหนาจะชวยปองกันไมใหไตเย็นและไมใหมีปสสาวะเล็ด
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อักษรซาล ﺮﻑُ ﺍﻟﺬﱠﺍﻝ ﺣ
ﺓﻳﺮ ﹶﺫ ِﺭซารีเราะห
ยืนยันในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากทานหญิงอาอิชะห รด.กลาววา “ขาพเจาไดพรมน้ําหอมแกทานศาสดา ซล.
ด ว ยมื อ ของข า พเจ า เองบนเสื้ อ คลุ ม และชุ ด เอี ย ะห ร อมของท า น โดยใช ซ ารี เ ราะห ใ นขณะทํ า หั จ ญ อํ า ลา ”
(ซอเฮียะหบุคอรี, 5930)
เราไดกลาวถึงซารีเราะหไปแลวทั้งคุณสมบัติของมันและประโยชนของมัน จึงไมจําเปนตองกลาวซ้ําอีก
ﺎﺏ ﹸﺫﺑแมลงวัน
ไดกลาวไวแลวถึงหะดีษของทานอบีหุรอยเราะห รด.ที่ทานศาสดา ซล.ใชใหจุมแมลงวันลงในอาหารเมื่อมันตก
ลงไป ทั้งนี้เพื่อหวังใหยาที่ปกแมลงวันขางหนึ่งจะไดชวยปองกันโรคที่เกิดจากปกอีกขางหนึ่ง และไดกลาวถึงประโยชน
ของแมลงวันไวแลว
ﺐ ﹶﺫﻫทอง
มีรายงานจากทานอบูดาวูดและติรมิซียวา ทานนบี ซล.ไดอนุญาตใหทานอัรฟะญะห บินซะอด ที่จมูกของเขา
ถูกเฉือนไปในคราวสงครามกุลาบและไดทําจมูกเทียมดวยใบไม แตตอมาภายหลังมันกลับผุพังเหม็นเนาลงทานศาสดา
จึงใชใหเขาทําจมูกเทียมจากทองคําได แตนอกจากหะดีษนี้แลวก็ไมมีหะดีษอื่นมายืนยันอีก
ทองเปนเครื่องประดับของโลกนี้เปนเครื่องเสริมแตงใบหนา ทําใหจิตใจแชมชื่น ทําใหลักษณะภายนอกดูดีขึ้น
คุณสมบัติของมันเหมาะสําหรับทุกๆ สภาพการณ มีความรอนที่นุมนวล สามารถเขาถึงสวนประกอบที่ออนนุมและฝาด
สมานไดดี เปนธาตุที่มีความสมดุลมากที่สุดกวาธาตุใดๆ และมีคามากที่สุด ลักษณะพิเศษของมันคือ เมื่อมันถูกฝงอยู
ในดิน ดินจะไมสามารถทําอันตรายมันได เมื่อนํามาผสมกับยามันก็ไมถูกทําใหบกพรองไป มีประโยชนในผูที่หัวใจ
ออนแอและผูมีอาการสั่นจากน้ําดีดํา มีประโยชนในโรคเศราซึม โรคทุกขระทม หวาดกลัว โรคหลงใหล ทําใหรางกายมี
ไขมันเพิ่มขึ้น ทําใหแข็งแรงขึ้น ขับไลความซีดเซียว ทําใหผิวพรรณผองใส ชวยรักษาโรคเรื้อน บรรเทาความเจ็บปวด
ตางๆ และโรคตางๆ ที่มีสาเหตุจากน้ําดีดํา มันยังถูกนําไปเปนสวนประกอบสําคัญของยารักษาโรคขี้เรื้อน พิษงูกัด โดย
ใชกินและทาเมื่อนํามาทาตาก็จะทําใหตาแข็งแรงขึ้น มีประโยชนในโรคตาหลายๆ โรค ทําใหอวัยวะตางๆ แข็งแรง ถา
อมไวในปากจะขจัดกลิ่นเหม็นในปากได ผูใดที่เจ็บปวยและตองรักษาดวยการนาบไฟก็สามารถใชทองในการนาบได
และจะไมเกิดตุมใสบนผิวหนังบริเวณที่ถูกนาบไฟดวยจะทําใหหายจากโรคไดอยางรวดเร็วยิ่ง ถาหากนํามาใชเปนยาทา
ตาจะทําใหดวงตาแข็งแรง เมื่อนํามาเปนแหวนแลวมาเผาใหรอนแลวนํามานาบที่ปกของนกพิราบจะทําใหนกพิราบนั้น
จําที่อยูไดแมนและไมหลงทางไปที่อื่น
ทองยังมีคุณสมบัติพิเศษที่แปลกประหลาดในการทําใหจิตใจเขมแข็ง ดังนั้นมันจึงเปนสิ่งที่อนุญาตในชวงเวลา
สงครามหรือทําเปนอาวุธ มีรายงานจากทานติรมิซีย จากหะดีษของมะซีดะห อัลอัซรีย รด.ไดกลาววา “ทานศาสดาได
เขามามักกะหในวันแหงการเปดมักกะหและที่ดาบของทานประดับดวยเงินและทอง” (ระดับดี ติรมิซีย, 1690)
ทองยังทําใหจิตใจเกิดความลุมหลง เมื่อใดที่ไดรับมันไวในครอบครองจะทําใหเขาลืมสิ่งอื่นๆ ที่เคยรักในโลกนี้
ไดทั้งหมด พระองคอัลลอฮทรงตรัสไววา
ﺙ
ِ ﺮ ﺤ
 ﺍﹾﻟﺎ ِﻡ ﻭﻧﻌﺍ َﻷﻣ ِﺔ ﻭ ﻮ ﺴ
 ﻴ ِﻞ ﺍﹾﻟﻤﺨ
 ﺍﹾﻟﻀ ِﺔ ﻭ
 ﺍﹾﻟ ِﻔﺐ ﻭ
ِ ﻫ ﻦ ﺍﻟﺬﱠ ﺮ ِﺓ ِﻣ ﻤﻘﹶﻨ ﹶﻄ ﺎ ِﻃ ِﲑ ﺍﹾﻟﺍﹾﻟ ﹶﻘﻨﲔ ﻭ
 ﺒِﻨﺍﹾﻟﺎﺀ ﻭﻨﺴﻦ ﺍﻟ ﺕ ِﻣ
ِ ﺍﻬﻮ ﺸ
  ﺍﻟﺣﺐ ﺱ
ِ ﺎﻦ ﻟِﻠﻨ ﻳﺯ
ความวา “ไดถูกนําเปนเครื่องประดับสําหรับมนุษยคือ ความรักใครในหญิงสาว ลูกหลาน เงินทองจํานวนมาก
มาและฝูงวัวควายและที่ดินเพื่อการกสิกรรม” (อาละอิมรอน, 14)
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ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากทานนบี ซล.กลาววา “ถาหากลูกหลานของอาดํามีทองอยูเต็มหุบเขา เขาก็จะ
ตอ งการเพิ่ มอี ก เปน สองเทา ถ าเขามี เพิ่ มเปน สองเทาเขาก็ จะตอ งการสามเท า ไม มีสิ่ งใดที่ จะเติ มเต็ม ชอ งว างใน
กระเพาะของมนุษยไดนอกจากดินฝุน และพระองคอัลลอฮจะทรงอภัยโทษใหกับผูที่ขออภัยตอพระองค”
ทองเปนเชนนี้เอง และยังเปนสิ่งที่ขวางกั้นระหวางผูถูกสรางกับชัยชนะของเขาที่ยิ่งใหญกวาในวันแหงพันธ
สัญญา ทองยังเปนสิ่งที่ทําใหมนุษยไมซื่อสัตยตออัลลอฮไดมากที่สุดดวย เพราะทองนี่เองทําใหความเมตตาตางๆ ถูก
ตัดออกไป เพราะทองทําใหเกิดการหลั่งเลือด ทําใหเกิดการละเมิดตอขอหาม ทําใหเกิดการแยงชิงสิทธิโดยไมชอบ
ธรรม ทําใหเกิดการทุจริตตอบาว ทองทําใหเกิดความรักลุมหลงตอโลกปจจุบัน ทําใหหางไกลจากโลกหนาที่พระองค
อัลลอฮไดทรงสัญญาไวตอบรรดาศาสดาของพระองคเอาไว
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อักษรรออ ﺮﻑُ ﺍﻟﺮﱠﺍﺀ ﺣ
 ُﺭﻃﹶﺐอินทผลัมสุก
พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงกลาวไวแกทานหญิงมัรยัมวา
ﺎﻴﻨﻋ ﻱﻭﹶﻗﺮ ﺮﺑِﻲ ﺷ ﺍﺎ ﹶﻓ ﹸﻜﻠِﻲ ﻭﺟِﻨﻴ ﺎﺭ ﹶﻃﺒ ﻚ
ِ ﻴﻋﹶﻠ ﻂ
ﺎِﻗ ﹾﺗﺴ ﺨﹶﻠ ِﺔ
 ﻨﻉ ﺍﻟ
ِ ﺠ ﹾﺬ
ِ ﻚ ِﺑ
ِ ﻴﻱ ِﺇﹶﻟﻫﺰ ﻭ
ความวา “และจงเขยาตนอินทผลัมที่อยูตอหนาเจา อินทผลัมสุกก็จะหลนลงมา จงกินและดื่มและมีความสุข”
(ซูเราะห มัรยัม, 25-26)
และในหะดีษ “ซอฮีเฮน” จากทานอับดุลลอฮ บินญะอฟรกลาววา “ฉันไดเห็นทานศาสดา ซล.รับประทาน
แตงรานกับอินทผลัมสุก” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5440)
ในหะดีษของ “สุนันอบีดาวูด” จากทานอนัสไดกลาววา ทานศาสดา ซล.เคยละศีลอดดวยอินทผลัมสุกกอนที่
ทานจะละหมาด ถาไมมีอินทผลัมสุกทานก็จะรับประทานอินทผลัมแหง ถาทานไมมีอินทผลัมแหงทานก็จะจิบน้ํา
หลายๆ อึก (ซอเฮียะหอบูดาวูด, 2356)
ธรรมชาติของอินทผลัมสุกเปนธรรมชาติของน้ํารอนและชื้น ทําใหกระเพาะอาหารที่เย็นอยูนั้นแข็งแรงขึ้น ทํา
ใหมันทํางานไดเปนปกติ เพิ่มพลังทางเพศ ทําใหรางกายอุดมสมบูรณ ทําใหสภาพทางอารมณที่เย็นกลับมาอยูใน
สภาพปกติ ใหสารอาหารมากมาย มันเปนผลไมที่ดีเหมาะสมที่สุดสําหรับชาวมะดีนะหและชาวเมืองอื่นๆ ที่มีผลไมนี้
ขึ้นอยู มีประโยชนสําหรับรางกาย ในคนที่ไมเคยรับประทานมันจะบูดเสียไดงายในรางกายของเขาทําใหเกิดของเสียขึ้น
ในเลือด ถารับประทานมากเกินไปจะทําใหมีอาการปวดศีรษะและมีน้ําดีดําเปนอันตรายตอฟน สามารถแกไขอาการ
พวกนี้ไดโดยใชขิงหรือสิ่งที่คลายๆ กัน
ในการละศีลอดของทานศาสดา ซล.ดวยอินทผลัมสุกหรืออินผลัมแหงหรือน้ําก็ตาม เปนทําตามขั้นตอนอยาง
นุมนวล เพราะการถือศีลอดนั้นจะทําใหกระเพาะวางเปลา ไมมีอาหารตับก็จะไมพบสิ่งใดที่มันสามารถจะดูดซึมและสง
ตอไปเพื่อใหกําลังกับสวนตางๆ ของรางกาย และของหวานนั้นเปนสิ่งที่ไวที่สุดที่จะไปถึงยังตับไดและเปนสิ่งที่ตับชอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนอินทผลัมสุกมันจะรับอินทผลัมนั้นไดอยางดียิ่ง ทําใหเกิดประโยชนและใหพละกําลังไดอยางดี
ถาไมมีก็ใชอินทผลัมแหง ซึ่งมีความหวานเชนกัน และมีสารอาหารอีกดวย แตถายังไมมีอีกก็ควรจะจิบน้ําเพื่อทําให
ความปนปวนของกระเพาะบรรเทาลง ความรอนในรางกายผูถือศีลอดลดลง เปนการเตือนใหกระเพาะไดรับรูถึงอาหาร
ที่จะตามมาภายหลังเปนการเพิ่มความอยากอาหารดวย
ﺎﻥﻳﺤﺭ ตนรอยฮาน
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงตรัสไววา
ﻧﻌِﻴ ٍﻢ ﻨﺔﹸﺟ ﻭ ﺎ ﹲﻥﻳﺤﺭ ﻭ ﺡ
 ﻭ ﺮ ﲔ ﹶﻓ
 ﺮِﺑ  ﹶﻘﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﺎ ﺇِﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣﹶﻓﹶﺄﻣ
ความว า “ดั ง นั้ น ผู ใ ดที่ เ ป น ผู ใ กล ชิ ด กั บ อั ล ลอฮ เขาก็ จ ะมี ค วามสดชื่ น และอยู ใ นสวนสวรรค อั น ผาสุ ก ”
(อัลวากิอะห, 88-89)
และดํารัสของพระองคอัลลอฮที่วา
ﺎ ﹸﻥﻳﺤﺮ ﺍﻟﻒ ﻭ
ِ ﺼ
 ﻌ ﺐ ﺫﹸﻭ ﺍﹾﻟ
 ﺤ
 ﺍﹾﻟﻭ
ความวา “และเมล็ดที่มีเปลือก และรอยฮาน” (อัรเราะหมาน, 12)
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ในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานนบี ซล.กลาววา “ผูใดที่มีผูใหรอยฮานแกเขาก็จงอยาปฏิเสธ เพราะมัน
เปนสิ่งที่มีกลิ่นหอมและถืองาย” ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” รายงานหะดีษจากทานอุซามะห รด.เลาวา ทานนบี
กลาววา “พวกทานจะไมรีบเรงเขาสวรรคหรือ ในสวรรคนั้นไมมีอันตรายใดๆ มีแตพระผูเปนเจาแหงกะอบะห มีแสง
สวางสุกใส มีตนรอยฮานที่สั่นไหว มีพระราชวังที่แข็งแรง มีแมน้ําไหลผาน มีผลไมสุก มีภริยาเปนหญิงสาวสวย ไดอยู
อยางสถาพรตลอดไป มีความสุขสดชื่น อยูในที่สูงสงสันติและสวยงาม” บรรดาศอฮาบะหตางกลาววา “ใชแลวทาน
ศาสดาแหงอัลลอฮ พวกเราอยากรีบเขาสวรรค” ทานนบี ซล.กลาววา “จงกลาววา ถาหากอัลลอฮทรงประสงค” พวก
นั้นก็กลาววา “ถาหากอัลลอฮทรงประสงค” (ระดับดี อิบนิมาญะห, 4332)
รอยฮานคือ พืชทุกๆ ชนิดที่มีกลิ่นหอม ทุกๆ ประเทศจะมีตนไมชนิดนี้อยูแตกตางกันไป ในประเทศทาง
ตะวันตกที่เรียกวาตนอาซ จะเปนตนที่อาหรับเรียกวารอยฮาน ในพวกอิรัค ซีเรีย จะหมายถึง ตนฮะบัก ตนอาซนั้นมี
ธาตุเย็นระดับหนึ่ง ความแหงอยูในระดับสอง และมีพลังสองอยางตานกันอยู สวนใหญมันจะมีธาตุดินเย็น แตมันก็มี
บางสวนเปนธาตุรอนและนุมนวล มันสามารถทําใหแหงไดอยางดียิ่ง ทําใหทองผูกไดดี ทั้งภายในและภายนอก มันเปน
ตัวตานการทองเสียจากน้ําดีไดชะงัดมาก ปองกันไอที่รอนและชื้นไดเมื่อไดดมมัน ทําใหเกิดความรูสึกยินดีในจิตใจ
อยางยิ่ง การดมกลิ่นมันจะปองกันโรคระบาดไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อทําใหกลิ่นหอมนั้นกระจายทั่วบาน
มันทําใหกอนบวมที่เกิดขึ้นบริเวณทอไตหายไปเมื่อนํามันไปวางบนกอนนั้น เมื่อนําใบของมันมาบดใหละเอียด
ผสมกับน้ําสมสายชูโปะที่ศีรษะจะทําใหเลือดกําเดาหยุดไหล เมื่อปนใบแหงของมันใหเปนผงและนํามาโรยลงบนแผลที่
แฉะจะชวยใหแผลดีขึ้น เมื่อนํามาพันอวัยวะที่ออนแอจะทําใหมันแข็งแรงขึ้น มีประโยชนในการรักษาฝตะมอย ถานําผง
ไปโรยใสแผลหรือฝที่ปลายมือปลายเทาจะชวยรักษาใหดีขึ้น ถานํามาถูทาบนตัวจะชวยลดเหงื่อลง ทําใหความชื้น
สวนเกินแหงลงไป ขจัดกลิ่นที่รักแร เมื่อไดนั่งแชลงในน้ําที่ปรุงแตงดวยรอยฮานจะชวยทําใหลดการติดเชื้อที่กนและ
ชองคลอดได ทําใหขอตางๆ ขยับไดดีขึ้น เมื่อเทลงบนกระดูกที่หักที่ไมยอมตอกันก็จะใหประโยชนเชนกัน
ใชทารังแคที่หนังศีรษะและแผลที่แฉะหรือหัวฝของมัน หยุดอาการผมรวง ทําใหผมดกดําเปนเงา เมื่อบดใบ
ของมันและผสมน้ําเล็กนอยผสมกับน้ํามันหรือไขมันของดอกกุหลาบแลวแปะลงที่แผล จะเหมาะสําหรับใชรักษาแผล
เปยก ตุมคันและผื่นแดงอักเสบ ลมพิษและริดสีดวง
เม็ดของรอยฮานยังชวยรักษาอาการไอเปนเลือดที่ออกจากหนาอกหรือปอด ชวยฟอกกระเพาะ มันไมอันตราย
ตอหนาอกหรือปอด มันยังมีคุณสมบัติพิเศษชวยรักษาโรคทองรวงและไอกรนซึ่งเปนคุณสมบัติที่หาไดยากในยาอื่นๆ
เปนยาขับปสสาวะมีประโยชนในการรักษาโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ ถูกแมงมุมกัด แมลงปองกัด การแคะฟนดวย
ตนหรือรากของมันเปนอันตราย ควรระวังไว
สวนรอยฮานของเปอรเซีย เรียกวา ฮะบัก จะมีคุณสมบัติรอนและเมื่อดมจะชวยรักษาโรคปวดศีรษะจากความ
รอนได โดยพรมรวมกับน้ําแลวปลอยใหเย็น บางทานบอกวามันมีคุณสมบัติเย็น สวนความชื้นหรือความแหงยังมี
ความเห็นแตกตางกันอยู แตที่ถูกตองคือ มันมีคุณสมบัติธรรมชาติสี่อยางรวมอยูดวยกัน ชวยใหนอนหลับ เมล็ดของมัน
ชวยระงับอาการทองเสียจากน้ําดีเหลืองได แกปวดทองทําใหหัวใจแข็งแรง ชวยรักษาโรคที่เกิดจากน้ําดีดํา
 ُﺭﻣﱠﺎﻥทับทิม
พระองคอัลลอฮทรงตรัสวา
ﺎ ﹲﻥﺭﻣ ﻭ ﺨ ﹲﻞ
 ﻧﻭ ﻬ ﹲﺔ ﺎ ﻓﹶﺎ ِﻛﻓِﻴ ِﻬﻤ
ความวา “ในทั้งสองนั้นมีผลไม อินทผลัมและทับทิม” (อัรเราะหมาน, 68)
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มีเรื่องเลาจากทานอิบนิอับบาสเปนหะดีษเมากูฟ มัรฟวอวา “ไมมีทับทิมใดๆ ของพวกทานในโลกนี้นอกจาก
มันจะไดรับการผสมเกสรมาจากเมล็ดทับทิมบนสวรรค” (หะดีษเก อิบนิฆูซีย, 285/2)มีเรื่องเลาวา ทานอลีไดกลาววา
“จงรับประทานทับทิมเถิด เพราะมันจะชวยเคลือบกระเพาะ”
ทับทิมหวาน มีธาตุรอนชื้น ดีสําหรับกระเพาะ ทําใหกระเพาะแข็งแรง เพราะมันเปนยาชวยทําใหทองผูกชนิด
ออน มีประโยชนสําหรับคอหอย ทรวงอกและปอด ใชแกไอ น้ําของมันชวยระบายทอง ใหสารอาหารแกรางกายที่มี
ประโยชนและยอยงาย มันสามารถผานกระเพาะโดยงายเพราะความละเอียดออนและออนนุมของมัน ทําใหเกิดความ
รอน กระเพาะและลมเคลื่อนไหวไดดีขึ้น ชวยเพิ่มความรูสึกทางเพศ ดวยเหตุนี้จึงไมเหมาะสําหรับคนที่มีไขอยู และมัน
ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่แปลกประหลาดอีกอยางหนึ่งคือ เมื่อรับประทานรวมกับขนมปงจะชวยรักษาไมใหขนมปงเกิด
เนาเสียในกระเพาะ
ทับทิมเปรี้ยว มีธาตุเย็นและแหง เปนตัวทําใหทองผูกออนๆ มีประโยชนสําหรับกระเพาะที่กําลังอักเสบ ชวย
ขับปสสาวะไดดีกวาสวนอื่นๆ ของทับทิม ทําใหดีซานลดลง หยุดอาการทองเสีย หยุดการอาเจียน ทําใหของเสียในทอง
ออนนุมลง ดับความรอนในตับ ทําใหอวัยวะแข็งแรง ชวยรักษาการสั่นจากดีซานและการปวดจากหัวใจการปวดที่
กระเพาะได ทําใหกระเพาะแข็งแรงขึ้น ขับไลของเสียออกจากกระเพาะ ดับความขมของน้ําดีและเลือด
เมื่อแยกน้ําของมันออกจากเนื้อทับทิมและนํามาปรุงกับน้ําผึ้งจนกระทั่งมันกลายเปนน้ํามันขนๆ ใชเปนยาทา
ตาจะชวยรักษาอาการตาเหลือง ทําใหตาสะอาดจากขี้ตาที่ชื้นแฉะ เมื่อนํามาทาเหงือกจะชวยรักษาเหงือกเปนผื่นแดง
ได น้ําทับทิมที่บีบออกมาจากเนื้อของมันชวยระบาย ขับไลความชื้นที่เกิดจากน้ําดี ชวยรักษาอาการไขขึ้นๆ ลงๆ ที่
เปนเรื้อรังได
ทับทิมฝาด มีธรรมชาติและปฏิกิริยาตางๆ ระดับปานกลางระหวางสองชนิดแรก แตคอนขางไปในทางเปรี้ยว
เล็กนอย เมล็ดของทับทิมผสมกับน้ําผึ้งขับฝตะมอยที่ปลายนิ้วได รักษาแผลที่สกปรกได จั่นของมันใชรักษาแผล
บาดเจ็บได มีคํากลาววา ผูใดรับประทานดอกทับทิบสามดอกทุกๆ ป เขาจะมีภูมิคุมกันจากโรคริดสีดวงตาตลอดปนั้น
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อักษรซัย ﺮﻑُ ﺍﻟ ﱠﺰﺍﻱ ﺣ
ﺖﺯﻳ น้ํามัน (มะกอก)
พระองคอัลลอฮทรงตรัสวา
ﺭ ﺎﻪ ﻧ ﺴ
ﺴ
 ﻤ ﺗ ﻢ ﻮ ﹶﻟ ﻭﹶﻟ ﻳﻀِﻲ ُﺀ ﺎﺘﻬﻳﺯ ﺩ ﻳﻜﹶﺎ ﻴ ٍﺔﺮِﺑ ﻭ ﹶﻻ ﹶﻏ ﻴ ٍﺔﺮِﻗ ﺷ ﻮِﻧ ٍﺔ ﹶﻻﻳﺘﺯ ﺭ ﹶﻛ ٍﺔ ﺎﻣﺒ ﺮ ٍﺓ ﺠ
 ﺷ  ﻣِﻦﻮﹶﻗﺪﻳ
ความวา “ไฟไดถุกจุดขึ้นมาจากตนไมแหงศิริมงคล คือตนมะกอก ที่ไมใชของตะวันออกหรือตะวันตก น้ํามัน
ของมันเกือบจะหยดออกมาสองแสงสวางไสว แมไมมีไฟมากระทบ” (นูร, 35)
ในติรมิซียและอิบนิมาญะหมีหะดีษที่รายงานจากทานอบีหุรอยเราะห รด.จากทานนบี ซล.ไดกลาววา “จงกิน
และทาดวยน้ํามันมะกอก เพราะมันเปนตนไมแหงศิริมงคล” ในรายงานของ ทานบัยหะกียและอิบนิมาญะห เชนกัน
รายงานจากทานอิบนิอุมัร รด.กลาววา ทานนบี ซล.กลาววา “จงปรุงรสอาหารดวยน้ํามันมะกอกและใชมันทาผิว
เนื่องจากมันเปนตนไมแหงศิริมงคล” (ระดับดี อิบนิมาญะห, 3319)
น้ํามันมะกอกเปนธาตุรอนและชื้นระดับที่หนึ่ง มีผูเขาใจผิดที่กลาววามันแหง น้ํามันมะกอกนั้นขึ้นอยูกับชนิด
ของมัน ชนิดที่ดีตองเปนชนิดที่คั้นมาจากมะกอกสุกปานกลางและเปนมะกอกอยางดีที่สุดดวย สวนที่ทําจากมะกอกดิบ
นั้นจะมีธาตุเย็นและแหง สวนมะกอกชนิดสีแดงจะใหธาตุกลางๆ ระหวางทั้งสอง สวนชนิดสีดําจะอุนๆ และชื้นปาน
กลาง มีประโยชนใชตานพิษชวยระบายทองถายพยาธิ น้ํามันมะกอกที่เกาๆ จะรอนกวาและสลายตัวไดมากกวา สวน
น้ํามันมะกอกที่คั้นออกมาโดยใชน้ํานั้นก็จะมีความรอนนอยกวา ออนนุมกวาและมีประโยชนมากกวา น้ํามันมะกอก
ทุกๆ ชนิดทําใหผิวพรรณออนนุมและเยาววัย
น้ําของมะกอกที่ผสมเกลือจะปองกันไมใหเกิดตุมพองจากไฟไหมได ทําใหเหงือกแข็งแรง ใบมะกอกชวยรักษา
โรคผื่นแดงที่ผิวหนัง (ไฟลามทุง) โรคชา แผลสกปรก ลมพิษ ระงับเหงื่อออก ประโยชนของมันยังมีอีกมากมายเกินกวา
จะกลาวไดหมด
ﺪ ِﺯﺑเนยเหลว
รายงานจากทานอบีดาวูดในหนังสือ “สุนัน” วา ลูกชายทั้งสองคนของทานบุซร รด.กลาววา “ทานนบี ซล.
ไดมาหาเราและเราไดใหเนยเหลวและอินทผลัมแหงแกทาน ทานนบี ซล.ชอบรับประทานอินทผลัมแหงกับเนยเหลว”
(ซอเฮียะหอบุดาวูด, 3837)
เนยเหลวมีธาตุรอนชื้นมีประโยชนมากมาย ทําใหเกิดการสุกและการแยกสลายของสารตางๆ ในรางกาย ใช
รักษากอนบวมที่หูทั้งสองขางและที่ทอไตทั้งสองขาง กอนบวมที่ปาก และใชรักษากอนบวมทุกชนิดที่เกิดขึ้นในผูหญิง
และเด็ก ใชรักษาอาการไอเปนเลือดที่มาจากปอด ทําใหกอนบวมในปอดนั้นสุก มันเปนตัวทําความออนนุมใหกับ
ธรรมชาติรางกายโดยรวม เสนประสาทและอาการกอนบวมแข็งที่เกิดจากน้ําดีดําและเสมหะ มีประโยชนในการรักษา
อาการผิวแหงทั่วไป เมื่อนํามาทาที่เหงือกเด็กที่จะเริ่มมีฟนขึ้นจะทําใหฟนขึ้นเร็วและงายขึ้น รักษาอาการไอที่เกิดจาก
ความหนาวและความแหง ขจัดขี้กลาก โรคเริมและความแตกแหงบนรางกาย เปนยาระบายออนๆ แตมันทําใหไมอยาก
อาหาร ยอยยากและทําใหความหวานของอินทผลัมและน้ําผึ้งลดลง การรับประทานอินทผลัมแหงรวมกับน้ําผึ้งจึงเปน
เคล็ดลับอันหนึ่งที่จะชวยใหไดประโยชนจากอาหารทั้งสองและลดขอเสียของทั้งสองลงไป
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ﺐﺯِﺑﻴ องุนแหง
มีรายงานหะดีษสองรายงาน ซึ่งไมถูกตองทั้งคู ไดแก หนึ่ง รายงานที่วา “อาหารที่ดีเลิศนั้นคือองุนแหงเพราะ
มันทําใหกลิ่นปากหอม และละลายเสมหะ” สอง รายงานที่วา “อาหารที่ดีเลิศนั้นคือองุนแหงเพราะมันชวยขับไลความ
เหนื่อยออน ทําใหเสนประสาทแข็งแรง ระงับความโกรธ ทําใหผิวผองใส ชวยใหปากหอม” ทั้งสองรายงานนี้มิใชสิ่งที่มา
จากทานศาสดา
ลักษณะองุนแหงที่ดีจะตองลูกใหญ มีเนื้อมาก ผิวบางและมีเมล็ดเล็ก มีธาตุรอนชื้นระดับหนึ่ง เมล็ดของมัน
เย็นและแหง องุนแหงจะเปนเชนเดียวกับองุนสดที่มันถูกทําขึ้นมา องุนสดชนิดหวาน เมื่อทําเปนองุนแหงจะใหความ
รอน องุนชนิดเปรี้ยวเมื่อทําเปนองุนแหงใหความเย็นและทําใหทองผูก ชนิดสีขาวจะทําใหทองผูกไดมากกวาชนิดสี
อื่นๆ เมื่อไดกินเนื้อมันจะชวยบรรเทาอาการไอ เจ็บไตและกระเพาะปสสาวะ ทําใหกระเพาะแข็งแรงและชวยระบาย
ทอง ชนิดหวานนั้นเนื้อของมันจะมีธาตุอาหารมากกวาองุนสด แตมันก็ยังมีธาตุอาหารนอยกวาลูกมะเดื่อแหง แมวา
พลังการทําใหสุก พลังชวยยอยเผาผลาญอาหาร พลังการแยกสารตางๆ จะอยูในระดับปานกลาง แตโดยรวมแลวมัน
เพิ่มความแข็งแรงใหกับกระเพาะ ตับและมาม ชวยรักษาโรคเจ็บคอ เจ็บหนาอก เจ็บปอด ไตหรือกระเพาะปสสาวะ
การรับประทานใหมีธาตุกลางๆ ตองไมรับประทานเมล็ดแข็งของมัน
มันเปนอาหารที่ใหสารอาหารที่ดีและไมทําใหเกิดกอนอุดตันเหมือนอินทผลัมแหง เมื่อกินมันโดยไมกินเมล็ด
แข็งจะมีประโยชนตอกระเพาะ ตับและมามมากกวาเดิม เมื่อนําเนื้อมันมาติดที่เล็บซึ่งกําลังจะหลุดจะทําใหหลุดไวขึ้น
ความหวานจากองุนแหงที่ไมมีเมล็ดจะมีประโยชนในผูที่มีความชื้นมาก มีเสมหะมาก ทําใหตับแข็งแรงอุดมสมบูรณขึ้น
มันยังชวยใหมีความจําดีขึ้น ทานซะหรียกลาววา “ผูใดอยากจะทองจําหะดีษ จงรับประทานองุนแหง” ทานมันซูรได
รับคําบอกเลาจากปูของเขาคือทานอับดุลลอฮ อิบนิอับบาสเกี่ยวกับองุนแหงวา “เมล็ดแข็งของมันนั้นเปนโรค สวนเนื้อ
ของมันนั้นเปนยา”
ﻞﺠِﺒﻴ
 ﻧﺯ ขิง
พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงกลาวไววา
ﻼ
ﺯ ﹶﳒﺒِﻴ ﹰ ﺎﺟﻬ ﺍﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣﺰﺎ ﹶﻛ ﹾﺄﺳﻮ ﹶﻥ ﻓِﻴﻬ ﺴ ﹶﻘ
 ﻭﻳ
ความวา “และพวกเขาจะถูกใหดื่มน้ําหนึ่งแกว ที่ผสมกับขิง” (อัลอินซาน, 17)
ทานอบูนอีมไดกลาวไวในหนังสือ “ﺒ ِﻮﻱﻨﺐ ﺍﻟ
 ”ﺍﹶﻟ ﱢﻄ
จากหะดีษของทานอบีสอี๊ด อัลคุดรีย รด.กลาววา
“จักรพรรดิแหงกรุงโรมไดใหขิงทานนบีมาหนึ่งกระปุก ทานไดใหเปนอาหารแกทุกคน คนละชิ้นและฉันก็ไดกินหนึ่งชิ้น”
ขิงมีความรอนในระดับสอง ความชื้นในระดับหนึ่ง เปนสิ่งที่ทําใหระบบยอยอาหารอุนขึ้น เปนยาระบายออนๆ
มีฤทธิ์กลางๆ มีประโยชนในการรักษาการอุดตันในตับที่เกิดจากความชื้นและความเย็น ใชรักษาโรคตามัวที่เกิดจาก
ความชื้น โดยการรับประทานและการทาที่ตา เพิ่มพลังในเพศสัมพันธ เปนตัวชวยยอยสลายลมที่คั่งอยูในลําไสและ
กระเพาะ กลาวโดยสรุป มันเปนประโยชนสําหรับตับและกระเพาะที่มีธาตุเย็น ถาหากนํามาผสมกับน้ําตาลสองดิรฮัมใน
น้ํารอนจะเปนยาขับของเสียที่ติดแนนกับน้ําลายได มันเปนสวนผสมสําคัญที่ใชยอยสลายเสลดและทําใหมันละลายไป
ขิงเปรี้ยวจะมีธาตุรอนแหงจะกระตุนอารมณทางเพศ เพิ่มน้ําอสุจิ ทําใหลําไสและตับอุนขึ้น ชวยระบบยอย
อาหาร ทําใหเสมหะที่อยูในรางกายทั่วไปแหงลง ชวยเพิ่มพลังความจํา เหมาะสําหรับตับและกระเพาะที่เย็น ขับไล
อันตรายที่เกิดจากการรับประทานผลไมใหหมดไป ทําใหปากหอม ขับไลอันตรายจากการรับประทานอาหารที่มากไป
และเย็นเกินไป
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อักษรซีน ﻦﺴﻴ
 ﺮﻑُ ﺍﻟ ﺣ
ﺎﺳﻨ เซนนา
เราไดกลาวมาแลวถึงเซนนาวามันถูกเรียกวา ซานูต มีการกลาวถึงมันเจ็ดความหมาย ความหมายหนึ่งกลาว
วา มันคือ น้ําผึ้ง ความหมายที่สองวา มันคือ น้ําหวานที่มีรสขมเล็กนอยของน้ํามันเนยที่ทําใหเกิดเสนดําในน้ํามันเนย
ความหมายที่สามกลาววา มันคือเมล็ดชนิดหนึ่งคลายๆ ยี่หรา แตไมใชยี่หรา ความเห็นที่สี่ มันคือ ยี่หราเปอรเซีย
ความเห็นที่หา มันคือ  ِﺷﺒِﺖความเห็นที่หก มันคือ อินทผลัมแหง ความเห็นที่เจ็ด มันคือ ﺞﺎﻧﺯﻳ ﺍﺭ
ﻞﺮﺟ ﺳ ﹶﻔ ซาฟรญัล Quince
รายงานจากทานอิบนิมาญะห ในหนังสือ “สุนัน” จากหะดีษของทานอิสมาอีล บินมุฮําหมัด อัตตอลฮีย จาก
นะกีบ บินฮาญิบ จากอบีสอีด จากอับดุลมาลิก อัลซะบีรีย จากตอลฮะห บินอุบัยดิลลาฮ รด.กลาววา ฉันไดเขาไปหา
ทานนบี ซล.และในมือของทานมีผลซาฟรญัล ทานไดกลาววา “เอามันไปสิโอตอลฮะห มันจะทําใหหัวใจทานเต็มอิ่ม”
(ระดับออน อิบนิมาญะห, 3369)
รายงานจากทานนะซาอียจากสายอื่นเลาวา ฉันไดไปหาทานนบี ซล.ขณะที่ทานกําลังอยูทามกลางเพื่อนๆ
ของทาน ที่มือของทานมีซาฟรญัลอยู เมื่อฉันไดไปนั่งขางๆ ทาน ทานไดเรียกฉันไปใกลๆ และกลาววา “เอานี่ไปทาน
อบาซัร มันชวยใหหัวใจแข็งแรงขึ้น ทําใหจิตใจที่มืดมนรูสึกดีขึ้น”
ซาฟรญัลมีธาตุเย็นและแหง จะมีความแตกตางกันในรสชาติของมันบาง แตทุกๆ ชนิดจะเย็นและทําใหทองผูก
ดีสําหรับกระเพาะ ชนิดที่หวานจะมีความเย็นนอยกวาและแหงนอยกวาจนกระทั่งอยูในระดับสมดุล ชนิดเปรี้ยวจะทําให
ทองผูกไดมากกวา แหงมากกวาและเย็นกวา ทั้งสองชนิดจะทําใหความกระหายหมดไปและหามไมใหอาเจียนได ชวย
ขับปสสาวะ ทําใหทองผูก รักษาโรคแผลในลําไส รักษาการไอเปนเลือด การคลื่นไส อาเจียน ปองกันไมใหเกิดลมขึ้นใน
ทองถาใชหลังอาหาร ขี้เถาจากกิ่งไมของมันหรือใบไมของมันที่ลางสะอาดแลวจะมีคุณสมบัติและประโยชนเหมือน
สังกะสี
การรับประทานซาฟรญัลกอนอาหารจะทําใหเกิดอาการทองผูก ถารับประทานหลังอาหารจะชวยระบายทอง
ลดกากลงไดรวดเร็วขึ้น การรับประทานมากเกินไปทําใหเกิดผลรายตอเสนประสาท ทําใหเกิดอาการปวดบิดในทอง
รักษาอาการดีซานที่เกิดขึ้นในกระเพาะ ถาเอามาปงยางจะทําใหลดความหยาบกระดางลง ทําใหนุมนวลขึ้น เมื่อผาเอา
ไสกลางมันออกเอาเมล็ดของมันออกใสน้ําผึ้งลงไปแลวนวดกับแปง เผาในเตาเผาจะมีประโยชนอยางยิ่ง
วิธีที่ดีที่สุดที่จะรับประทานมันก็คือการเผาหรือปรุงตมดวยน้ําผึ้ง เมล็ดของมันมีประโยชนในการลดอาการ
ระคายคอและทําใหหลอดลมแข็งแรง รักษาโรคไดหลายโรค นํามันมาทาจะปองกันเหงื่อออก ทําใหกระเพาะแข็งแรงขึ้น
เมื่อทําเปนแยมนํามารับประทานจะทําใหกระเพาะและตับแข็งแรง หัวใจแข็งแรงขึ้น และจิตใจสบายขึ้น ความหมายของ
ﺍﺩ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺆﺠﻢ
 ﺗ คือ ทําใหจิตใจรูสึกสบายขึ้น
ﺍﻙ ِﺳﻮการแปรงฟน
ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากทานนบี ซล.กลาววา “ถาไมเปนการลําบากสําหรับประชาชาติของฉัน ฉันจะสั่งให
เขาแปรงฟนทุกๆ เวลาละหมาด” (ซอเฮียะหบุคอรี, 887) และในหนังสือเดียวกัน มีรายงานวา “ทานนบี ซล.เมื่อทาน
ตื่นนอนมาในตอนกลางคืน ทานจะทําความสะอาดปากของทานดวยการแปรงฟน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 889)
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ในหนังสือ “ซอเฮียะหบุคอรี” จากทานนบี ซล. “การแปรงฟนนั้น เปนวิธีการทําความสะอาดใหกับปากที่พระ
ผูเปนเจาทรงชื่นชอบ” (ซอเฮียะหบุคอรี, 187/4)
ในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” เลาวา ทานนบี ซล.นั้น เมื่อทานเขาภายในบานของทาน ทานจะเริ่มแปรงฟน
กอน” (ซอเฮียะหมุสลิม, 43/253)
มีหะดีษมากมายเกี่ยวกับการแปรงฟนและที่ถูกตองคือหะดีษที่กลาววา กอนที่ทานนบี ซล.จะเสียชีวิต ทานได
แปรงฟนดวย (ซอเฮียะหบุคอรี, 4438)
หะดี ษ อี ก บทหนึ่ ง เล า ว า ท า นนบี ซล.กล า วว า “ฉั น เป น ผู ที่ แ ปรงฟ น มากที่ สุ ด ในหมู พ วกท า น ”
(ซอเฮียะหบุคอรี, 888)
การแปรงฟนที่ดีควรใชไมตนอะรอกหรือไมแบบเดียวกัน ไมสมควรที่จะทํามาจากไมที่ไมรูจักชื่อเพราะอาจจะ
เปนพิษได และควรที่จะใชมันอยางมีจุดมุงหมาย เพราะการใชมันมากเกินไป อาจจะทําใหเคลือบฟนที่ปกคลุมฟนอยู
หลุดออกไปหมด ทําใหฟนตองเปดออกรับสิ่งสกปรกตางๆ ที่ขึ้นมาจากกระเพาะ ถาหากใชอยางพอดีจะทําใหฟนดีขึ้น
รากฟนแข็งแรง ชวยใหลิ้นขยับคลองขึ้น ปองกันฟนผุ ทําใหกลิ่นปากหอม สมองโลง ทําใหอยากอาหาร
น้ําที่ใชบวนปากในเวลาแปรงฟนที่ดีที่สุดควรเปนน้ํากุหลาบและที่มีประโยชนอีกอยางหนึ่งคือไมตนมะพราว
เจาของหนังสือ “อัตตัยซีร” กลาววา มีการอางวา ถาหากแปรงฟนทุกๆ หาวันจะทําใหศีรษะโลง ทําใหสัมผัสคมขึ้น
ความคิดเฉียบแหลมขึ้น
การแปรงฟนมีประโยชนหลายประการคือ ทําใหปากหอม ทําใหเหงือกแข็งแรง ทําใหเสลดหายไป ตามอง
เห็นชัดขึ้น ขจัดฟนผุ ทําใหกระเพาะทํางานไดถูกตองมากขึ้น เสียงใสขึ้นกวาเดิม ชวยในการยอยอาหาร ทําใหพูด
คลองขึ้น อานเกงขึ้น กลาวซิกรุลลอฮและละหมาดไดดีขึ้น ขับไลความงวงเหงาหาวนอน ทําใหพระเจาพอพระทัย ทํา
ใหมะลาอิกะหประทับใจ มีความดีหลายประการ มันเปนสิ่งที่ควรทําในทุกๆ เวลา และสมควรอยางยิ่งในชวงกอน
ละหมาดและอาบน้ําละหมาด กอนเขานอนหรือเมื่อเริ่มมีกลิ่นปาก เปนสิ่งที่สมควรทําสําหรับผูที่ถือศีลอดและผูที่ละศีล
อดในทุกๆ เวลา เพราะเปนสิ่งที่หลายหะดีษกลาวไวแลวโดยภาพรวมและเพราะผูถือศีลอดตองการการแปรงฟนเพราะ
มันเปนสิ่งที่พระผูเปนเจาพอพระทัย และการพอพระทัยของพระผูเปนเจาเปนสิ่งที่ตองการอยางยิ่งสําหรับผูถือศีลอด
มากยิ่งกวาเวลาละศีลอด และเพราะมันชวยทําความสะอาดใหกับปาก การทําความสะอาดใหกับผูถือศีลอดถือเปนสิ่งที่
ประเสริฐอยางยิ่ง
ในหนังสือ “สุนัน” จากทานอามิร บินรอบีอะห รด.กลาววา “ขาพเจาไดเห็น ทานนบี ซล.หลายครั้งมากจนไม
อาจจะนับไดที่ทานแปรงฟนในขณะที่ทานถือศีลอด” (ระดับออน อบูดาวูด, 2364) ทานบุคอรีกลาววา ทานอิบนิอุมัร
กลาววา “จงแปรงฟนในตอนเริ่มและตอนสิ้นสุดของวัน”
มีความเห็นรวมกันในหมูชนทั่วไปวา ผูที่ถือศีลอดควรจะหรือควรตองกลั้วคอ และการกลั้วคอเปนสิ่งที่ดีกวา
การแปรงฟน และไมใชจุดมุงหมายของพระผูเปนเจาที่จะใหเราเขาใกลพระองคโดยมีกลิ่นปากที่เหม็น และมันไมใชสิ่งที่
ถือเปนการบูชาแตอยางใด แตการที่ทานศาสดาบอกใหทราบวา กลิ่นของผูที่ถือศีลอดเปนสิ่งหอมสําหรับพระผูเปนเจา
ยิ่งกวากลิ่นชะมดเชียงนั่นเปนการกระตุนใหถือศีลอดกันมากๆ มิใชเปนการกระตุนใหเก็บกลิ่นที่เหม็นเอาไว ยิ่งกวานั้น
ผูถือศีลอดยอมมีความตองการอยางยิ่งที่จะแปรงฟนมากกวาผูที่ไมไดถือ
เชนเดียวกันความยินดีของอัลลอฮยอมเหนือกวา ความชอบของพระองคที่จะใหกลิ่นที่ออกมาจากผูถือศีลอด
ยังคงอยูตอไปเชนเดียวกัน การแปรงฟนไมใชสิ่งกีดขวางที่จะไมใหพระผูเปนเจาไดเห็นภาพพจนที่ดีของผูที่ถือศีลอดใน
วันกิยามะห การที่กลิ่นปากของผูถือศีลอดมีกลิ่นหอมยิ่งวาชะมดเชียงในวันกิยามะหนั้น นาจะเปนสัญญานที่แสดงให
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เห็ น ว า พระองค ท รงให ค วามสั ง เกตผู ที่ ถื อ ศี ล อดอยู แม ก ลิ่ น ที่ เ หม็ น นั้ น จะถู ก ขจั ด ไปแล ว โดยการแปรงฟ น ก็ ต าม
เชนเดียวกัน ผูที่มีบาดแผลเนื่องจากการพลีชีพเพื่ออัลลอฮและเสียเลือดจากบาดแผลนั้น พวกเหลานี้ก็ถูกใชใหลางเอา
เลือดออกใหหมดแตแผลของเขาก็ยังมีสีเลือดใหเห็นในวันกิยามะหเชนกัน
ยิ่งไปกวานั้นการแปรงฟนยังไมสามารถที่จะขจัดกลิ่นปากไดหมดจนสิ้นไป เพราะเหตุของมันยังอยูนั่นคือการ
ที่กระเพาะวางเปลาจากอาหาร เพียงแตกลิ่นเหม็นจะลดลงจากเหงือกและฟนเทานั้น เชนเดียวกัน ทานนบี ซล.ไดสอน
ใหประชาชาติของทานทําในสิ่งที่ควรทําในเวลาถือศีลอด และไมใหทําสิ่งที่ไมควรทํา แตการแปรงฟนไมเขาในสิ่งที่ไม
ควรทําเหลานั้น และเปนที่รูกันวาทานนบี ซล.เองก็เคยทําอยูดวย แตทานกลับสนับสนุนใหมีการแปรงฟนกันบอยๆ ใน
ภาพรวมและพวกบรรดาซอฮาบะหทั้งหลายก็เคยเห็นทานแปรงฟนหลายครั้งในขณะที่ถือศีลอดอยู และทานยอมรูวา
บรรดาพวกเหลานั้นจะตองทําตามที่ทานทําเสมอ แตทานก็ไมเคยสั่งเปนคําพูดเลยวา “อยาแปรงฟนหลังตะวันคลอย”
และอัลลอฮนั้นคือผูทรงรูยิ่ง
ﻤﻦ ﺳ เนยใส (น้ํามันเนย)
มีรายงานจากทานมุฮําหมัด บินญะรีร อัตตอบรีย จากหะดีษของทานซุฮัยบ เปนหะดีษมัรฟวอวา "พวกทานจง
ใชนมวัวเถิด มันทําใหโรคหาย น้ํามันเนยที่เกิดจากมันก็เปนยารักษาโรค สวนเนื้อของมันเปนตัวโรค” (ระดับออน
อิบนิญะรีร, 28210)
น้ํามันเนยมีธาตุรอนชื้นระดับที่หนึ่ง มีความแวววาวและไหลไปมาได มีความนุมนวล ชวยบรรเทากอนที่
เกิดขึ้นตามสวนของรางกายที่ออนนุมได มันมีความแรงกวาเนยเหลวในดานคุณสมบัติทําใหสุกหรือทําใหนุม กาเลน
กลาววา มันขจัดกอนที่เกิดขึ้นในหูและปลายจมูกได ถานําไปขัดถูที่บริเวณฟนกําลังขึ้นจะทําใหฟนขึ้นไว เมื่อนํามา
ผสมกับน้ําผึ้งและเม็ดอัลมอนดชนิดขมจะชวยทําใหหนาอกและปอดสะอาด ขจัดเสมหะหรือเมือกที่ติดแนนอยูตามที่
ตางๆ แตมันก็เปนอันตรายตอกระเพาะโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีเมือกมาก สวนน้ํามันเนยของวัวหรือแพะนั้นถานํามา
ดื่มรวมกับน้ําผึ้งจะมีประโยชนสําหรับผูดื่มยาพิษพิฆาตไป รักษาพิษกัดตอยของงูและแมลงปอง ในหนังสือของอิบนิ
ซีนาเลาวา จากทานอลี อิบนิอบีตอลิบกลาววา ไมมีสิ่งใดที่จะทําใหมนุษยหายจากโรคที่ประเสริฐกวาน้ํามันเนย
ﻚﺳﻤ ปลา
มีรายงานจากทานอิหมามอะหหมัด อิบนิฮัมบัล และอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” จากหะดีษของทาน
อับดุลลอฮ อิบนิอุมัรจากทานนบี ซล.กลาววา “เปนที่อนุมัติแกเราสัตวตายสองชนิดและเลือดสองชนิด นั่นคือปลา
กับตั้กแตน และตับกับมาม”
ปลามีหลายชนิด ชนิดที่ดีที่สุดคือชนิดที่อรอยที่สุด มีกลิ่นหอม ขนาดปานกลาง เกร็ดเล็กๆ ละเอียด เนื้อไม
แข็งไปและไมแหงไป อาศัยอยูในน้ําสะอาดบริสุทธิ์ วายอยูบนฟองคลื่น กินอาหารพวกพืชเปนหลัก ไมกินสิ่งของ
สกปรกเนาเปอย สถานที่ที่ดีที่สุดที่จะพบมัน คือ ในแมน้ําที่ใสสะอาด มักจะอาศัยอยูตามซอกหินหรือสถานที่เปนทราย
ที่น้ําไหลใสสะอาด ไมมีสิ่งสกปรกเจือปน น้ําไมรอนจัด ไมมีความวุนวายมาก เงียบสงบ มีแสงแดดสองและลมพัดผาน
ปลาทะเล เปนปลาที่ดี เนื้อนุม ปลาสดจะมีธาตุเย็นและชื้น ยอยยาก ทําใหเกิดเมือกเสลดมาก นอกจากปลา
ทะเลและสัตวอื่นๆ ที่อยูในทะเล มันทําใหเกิดกอนที่ดีทําใหรางกายแข็งแรง เพิ่มน้ําเชื้อ เหมาะสําหรับคนที่มีธาตุรอน
ปลาที่ใสเกลือ ที่ดีควรเปนชนิดที่เพิ่งใสเกลือใหมๆ จะมีธาตุรอนและแหง ยิ่งเก็บไวนานวันยิ่งทําใหรอนและ
แหงมากขึ้น ปลาซิลลูรจะมีเมือกมาก ถูกเรียกวา ผูลื่นไหล (ปลาไหล??) พวกยะฮุดีจะไมกินมัน ถาหากนํามากินสดๆ
จะทําใหถายทอง ถาหากนํามาหมักเกลือและเก็บไวใหเกาและรับประทานจะทําใหหลอดลมโลงสบาย ทําใหมีเสียงดีขึ้น
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ถานํามาปนและวางแปะไวดานนอกจะขจัดของเสียที่อยูในรางกายสวนลึกออกมา ดวยวิธีดึงดูด เพราะมันมีพลังดึดดูด
สูงมาก
น้ําเกลือที่เกิดจากการหมักปลา ถาหากนํามาใชนั่งแชจะชวยรักษาแผลที่ลําไสถาเปนในระยะเริ่มตน เพราะมัน
มีพลังดึงดูดสารตางๆ ออกมานอกรางกาย ถานําไปฉีดจะชวยรักษาโรคปวดหลังจากเสนประสาทได
สวนของปลาที่ดีที่สุดคือสวนใกลปลายหาง เนื้อปลาสดสวนที่มีไขมันจะทําใหรางกายอวนทวนสมบูรณ และมี
ไขมันมาก ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานญาบิร บินอับดุลลอฮ รด.ไดกลาววา “ทานนบี ซล.ไดสงเราไป
พรอมๆ กับพลขับขี่สามรอยคน โดยมีหัวหนาคือทานอบูอุบัยดะห บินญะรอห จนกระทั่งเรามาถึงชายฝงซึ่งเราอดอยาก
หิวโหยมาก จนกระทั่งตองรับประทานใบไม ทันใดนั้นทะเลก็เกิดคลื่นใหญพาเอาปลาวาฬมาเกยตื้นใหเรา พวกเรา
ไดรับประทานมันถึงครึ่งเดือนและใชไขมันของมันเปนเครื่องปรุงจนกระทั่งรางกายของเราแข็งแรง ทานอบูอุบัยดะหได
เอาซี่โครงอันหนึ่งของมันออกมาและใหชายคนหนึ่งขี่อูฐออกมาและยกซี่โครงนั้นตั้งขึ้น เขาไดผานไปใตซี่โครงนั้น”
(ซอเฮียะห บุคอรี, 5493)
 ِﺳﻠِﻖซิลิก
รายงานจากทานติรมิซียและอบูดาวูด จากอุมมิมุนซิรไดกลาววา ทานนบี ซล.ไดเขามาหาฉันพรอมกับทานอลี
และที่บานฉันมีพวงองุนแขวนอยู ทานศาสดาก็ไดเอามันมารับประทาน ทานอลีก็ไดเขามารับประทานดวย ทานนบีได
กลาววา “หยุดกอนอลีทานเพิ่งจะฟนไข” นางไดกลาวตอวา “ฉันก็ไดทําซิลิกใหกับเขาและขาวฟาง” ทานนบี ซล.ได
กลาววา “โออลีรับประทานอันนี้เถิด มันเหมาะกับทานมากกวา” ทานติรมิซียกลาววา หะดีษนี้ดีแตแปลก (ระดับดี
ติรมิซีย, 2037)
ซิลิกมีธาตุรอนและแหงระดับที่หนึ่ง บางทานบอกวามีความชื้นดวย บางคนบอกเปนทั้งสองอยาง มันเปนสิ่งที่
ทําใหเย็นไดอยางนุมนวล ชวยแยกสลาย ชวยเปดกอนที่อุดตัน ชนิดสีดําจะทําใหทองผูกและมีประโยชนรักษาโรคขน
รวงหรือขี้เรื้อนได ชวยรักษาจุดดาง รังแคและไฝหรือหูดได โดยนําน้ําของมันไปทา มันชวยฆาหิดเหา ใชทาโรคขี้กลาก
โดยผสมกับน้ําผึ้งกอน ชวยเปดจุดที่ปดในตับและมาม ชนิดสีดําทําใหทองผูก โดยเฉพาะอยางยิ่งถากินรวมกับถั่วสี
เหลืองอัดซ ทั้งสองอยางรวมกันมีฤทธิ์ทําใหเกิดเนาเสียในกระเพาะได ชนิดสีขาวจะเปนยาระบายเมื่อรับประทาน
รวมกับน้ําผึ้ง รักษาอาหารปวดบิดในทอง เมื่อใชรวมกับเครื่องปรุงบางอยาง มันมีธาตุอาหารนอย ทําใหอาหารไมยอย
และบูดเนา เผาเลือด น้ําสมสายชูและมัสตารด จะชวยแกขอเสียเหลานี้ได การรับประทานมันมากๆ จะทําใหเกิด
ทองผูกและลมในทอง
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อักษรเชน ﻦﺸﻴ
 ﺮﻑُ ﺍﻟ ﺣ
ﺰﻮِﻧﻴ  ُﺷยี่หราดํา
คือฮับบะหบะรอกะห ที่ไดกลาวมาแลว
ﻡﺒﺮ  ُﺷตนชุบรอม
รายงานจากติรมิซียและอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” จากหะดีษของทานหญิงอัสมาอ บินติอะมีสกลาววา
“ทานศาสดา ซล.กลาวถามวา เธอรักษาโรคทองผูกดวยวิธีใด” นางตอบวา “ดวยชุบรอม” ทานนบี ซล.กลาววา “รอน
มากและขับถายแรงมาก” (ระดับดี ติรมิซีย, 2081)
ตนชุบรอมเปนตนไมชนิดหนึ่งมีทั้งเล็ก แตบางที่ก็สูงมาก เหมือนกับผูชายที่ยืนตรง มีกิ่งสีแดงแซมขาว ที่
ปลายกิ่งหรือยอดจะเปนกลุมของใบ ดอกเล็ก มีสีเหลืองจนถึงขาว เมื่อดอกหลุดรวงลงจะเหลือเปนกานเล็กๆ มีเมล็ด
เล็กๆ อยูขางใน กานนี้จะสีแดง มีเปลือกสีแดงปดแทงเล็กๆ ขางใน สิ่งที่ถูกนํามาใชคือยางของกาน เปลือกที่ปดและ
แทงเล็กๆ ขางใน มันมีธาตุรอนและแหง ระดับสี่ ชวยขับไลน้ําดีดําและขับไลอาหารคางกระเพาะที่ติดแนนอยูใหออกไป
ได นอกจากนี้ยังชวยขับไลน้ําดีเหลือง เมือกเสลด ถารับประทานมากไปจะมีพิษถึงตายได ถาหากจะใชมันก็ควรจะแช
ในน้ํานมกอนหนึ่งวันหนึ่งคืนและเปลี่ยนนมนั้นวันละสองถึงสามครั้ง แลวจึงนําออกมาทําใหแหงในที่รม บดผสมรวมกับ
กุหลาบและกะษีรออดื่มรวมกับน้ําผึ้งหรือน้ําองุน และดื่มมันสองถึงสี่ดานิกตามกําลังของรางกาย ทานหะนีนกลาววา
น้ํานมชุบรอมเปนสิ่งที่ไมดีและฉันไมเห็นควรที่จะใชมัน แพทยธรรมดาหลายคนฆาคนไขตายไปมากมายดวยมัน
ﺮﺷ ِﻌﻴ ขาวฟาง ขาวบารเลย
มีรายงานจากทานอิบนิมาญะห จากหะดีษของพระนางอาอิชะหกลาววา ทานศาสดา ซล.นั้น เมื่อคนใดคน
หนึ่งในบานของทานเจ็บปวยทานจะใชใหจิบน้ําขาวฟาง แลวทานก็กลาววา “มันเปนสิ่งที่ทําใหหัวใจของผูเศราโศก
แข็งแรงขึ้น ขจัดความขมขื่นในใจ เหมือนดังทานลางสิ่งสกปรกออกจากใบหนาดวยน้ํา” (ระดับดี อิบนิมาญะห, 3445)
ไดกลาวมาแลววาสิ่งที่ทานศาสดา ซล.กลาวถึงคือ น้ําขาวฟางตมเดือด ถือเปนอาหารที่ใหสารอาหารมากกวา
ทําจากแปงขาวฟาง ใชแกไอ ระคายคอ ลดการระคายเคืองและขับไลของเสีย ขับปสสาวะ ชวยขับเคลื่อนสิ่งตางๆ ให
ออกจากกระเพาะ แก ก ระหาย คลายร อ น มี พ ลั ง ในการขจั ด สิ่ ง สกปรกต า งๆ พลั ง ในการทํ า ให นุ ม และแยกสลาย
คุณลักษณะของมัน ตองนํามาจากขาวฟางชนิดดีที่บดมาแลวระดับหนึ่ง (ปลายขาว??) รวมกับน้ําจืดสะอาดบริสุทธิ์
จํานวนหาเทาของขาวใสในภาชนะที่สะอาดตมบนไฟปานกลางจนกระทั่งน้ําแหงเหลือประมาณสองในหาของเดิมแลว
ใหเอาเฉพาะน้ํามาดื่มเทาที่ตองการ
ﺍﺀﺷﻮ เนื้อยาง
พระองคอัลลอฮทรงตรัสถึงทานนบีอิบรอฮีมเมื่อทานเลี้ยงบรรดาแขกของทาน วา
ﺣﻨِﻴ ٍﺬ ﺠ ٍﻞ
 ﺎﺀ ِﺑ ِﻌﺚ ﺃﹶﻥ ﺟ
ﺎ ﹶﻟِﺒ ﹶﹶﻓﻤ
ความวา “และเขาไมชักชาที่จะใหวัวยางแกพวกเขา” (ฮูด, 69) และ คําวา “ﺬﺣِﻨﻴ ” คือการยางบนหินรอนๆ
ในรายงานของทานติรมิซีย จากทานหญิงอุมมุซัลมะห รด.วา นางไดนําเนื้อยางสวนหนึ่งมาใหทานนบี ซล.
และทานก็รับประทานมันแลวจึงไปละหมาดโดยไมไดอาบน้ําละหมาดใหม ทานติรมิซียกลาววา หะดีษนี้ซอเฮียะห
(ซอเฮียะหตริ มิซีย, 829) เชนเดียวกันมีรายงานจากทานอับดุลลอฮ บินฮาริษกลาววา เราไดรับประทานเนื้อยางรวมกับ
ทานศาสดาในมัสยิด (ระดับดี อะหหมัด, 190/4)
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จากทานมุฆีเราะห บินชะอบะหกลาววา ขาพเจาไดเปนแขกรับเชิญรวมกับทานศาสดาในคืนหนึ่ง ทานไดสั่ง
เนื้อหนึ่งชิ้นนํามายางแลวทานไดเอามีดมาตัดเนื้อยางนั้นและแบงใหขาพเจาหนึ่งสวน แลวทานบิลาลก็ไดมาเพื่ออาซาน
เขาเวลาละหมาด ทานจึงไดโยนมีดทิ้งและกลาววา “เกิดอะไรขึ้นกับเขา” (ซอเฮียะห อะหหมัด, 252/4)
เนื้อยางที่มีประโยชนมากที่สุดคือเนื้อลูกแกะยางอายุหนึ่งป ถัดจากนั้นเปนลูกวัวที่รูปรางดีและอวนทวน มันให
ความรอนและชื้นจนถึงแหง ถารับประทานมากจะทําใหเกิดน้ําดีดํา มันใหคุณคาทางอาหารสําหรับผูแข็งแรง ผูสรางไข
และผูปวยเหมือนๆ กัน เนื้อตมจะมีประโยชนกวาและยอยงายกวาสําหรับกระเพาะ ทั้งยังมีความชื้นมากกวาและดีกวา
เนื้อทอดดวย เนื้อที่แยที่สุดคือเนื้อตากแดด และเนื้อยางบนถานหรือบนหินรอนจะดีกวาเนื้อที่ยางบนเปลวไฟ
ﻢﺷﺤ ไขมัน
ยืนยันในหนังสือ “มุสนัด” จากทานอนัสเลาวา พวกยะฮูดีไดเชิญทานศาสดามาเปนแขก พวกเขาไดใหขนม
ปงที่ทําดวยขางฟางใหทานนบี ซล.และไขมันที่ละลายแลว (ซอเฮียะห อะหหมัด, 211/3)
ยืนยันใน “ซอเฮียะห” จากทานอับดุลลอฮ บินมัฆฟลกลาววา มีถุงไขมันตกลงมาที่ฉันในสงครามคอยบัร ฉัน
จึงไดยึดมันไวและกลาววา “สาบานดวยพระนามอัลลอฮ ฉันจะไมใหมันแกใครแมแตนิดเดียว แลวฉันก็ไดผินหนาไป ก็
พบทานศาสดา ซล.กําลังหัวเราะอยูและทานไมไดกลาวอะไร” (ซอเฮียะห มุสลิม, 72/1772)
ไขมันที่ดีที่สุดคือไขมันที่มาจากสัตวที่โตเต็มที่แลว มันใหความรอนและชื้นแตชื้นนอยกวาน้ํามันเนย ดวยเหตุ
นี้ถาเอาไขมันมาละลายในน้ํามันเนยไขมันจะแข็งตัวกอน มันมีประโยชนแกอาการระคายเคืองของหลอดลมมันจะทําให
หยอนลง และเนาเสียงาย เพื่อตานผลเสียของมันตองแกดวยมะนาว เกลือและขิง ไขมันแพะเปนไขมันที่ทําใหทองผูก
มากกวาชนิดอื่น ไขมันแพะตัวผูจะแยกสลายไวกวา ไขมันแพะมีประโยชนตอแผลในลําไสและไขมันของแพะตัวเมียจะ
มีฤทธิ์เชนนี้แรงกวา และการฉีดไขมันเขาไปจะชวยลดรอยถลอกและกลามเนื้อกระตุกได
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อักษรศอด ﺮﻑُ ﺍﻟﺼﱠﺎﺩ ﺣ
ﻼﺓ
ﺻﹶ
 การละหมาด
พระองคอัลลอฮทรงตรัสวา
ﲔ
 ﺎ ِﺷ ِﻌﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﺨ ﲑﹲﺓ ِﺇﻻﱠ ﺎ ﹶﻟ ﹶﻜِﺒﻧﻬﻭِﺇ ﻼ ِﺓ
ﺼﹶ
 ﺍﻟﺒ ِﺮ ﻭﺼ
 ﻮﹾﺍ ﺑِﺎﻟﺘﻌِﻴﻨﺳ ﺍﻭ
ความว า “และจงช ว ยเหลื อ กั น ด ว ยความอดทนและการละหมาด (ขอพร) แท จ ริ ง มั น เป น สิ่ ง ที่ ทํ า ได ย าก
นอกจากผูที่เกรงกลัว” (อัลบะกอเราะห, 45) และดํารัสของพระองคที่วา
ﻦ ﺎِﺑﺮِﻳﻊ ﺍﻟﺼ ﻣ ﻪ ﻼ ِﺓ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ
ﺼﹶ
 ﺍﻟﺒ ِﺮ ﻭﺼ
 ﻮﹾﺍ ﺑِﺎﻟﺘﻌِﻴﻨﺳ ﻮﹾﺍ ﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻳﻬﺎ ﹶﺃﻳ
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงชวยเหลือกันดวยความอดทนและการละหมาด (ขอพร) แทจริงพระองค
อัลลอฮนั้นทรงอยูกับผูที่อดทน” (อัลบะกอเราะห, 153) และคํากลาวของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﻯﺘ ﹾﻘﻮﺒﺔﹸ ﻟِﻠﺎِﻗﺍﹾﻟﻌﻚ ﻭ
 ﻗﹸﺮﺯ ﻧ ﻦ ﺤ
 ﺯﻗﹰﺎ ﻧ ﻚ ِﺭ
 ﺴﹶﺄﻟﹸ
 ﻧ ﺎ ﹶﻻﻴﻬﻋﹶﻠ ﺮ ﺻ ﹶﻄِﺒ
 ﺍﻼ ِﺓ ﻭ
ﺼﹶ
 ﻚ ﺑِﺎﻟ
 ﻫﹶﻠ ﺮ ﹶﺃ ﻣ ﻭﹾﺃ
ความวา “และจงใชใหครอบครัวของเจาละหมาดและอดทนที่จะทํามัน เรามิไดขอโชคลาภจากเจาแตเราคือ
ผูใหโชคลาภแกเจา และผลตอบแทนที่ดีจะเปนของผูที่เกรงกลัว” (ตอฮา 132)
ในหนังสือ “สุนัน” รายงานวา ทานศาสดา ซล.นั้นถาหากมีเรื่องอันใดที่ทําใหทานทุกขใจทานก็จะหนีไป
ละหมาดเพื่อขอความชวยเหลือและเราไดกลาวมาแลวถึงการรักษาโรคใหหายดวยการละหมาดกอนที่โรคนั้นจะกําเริบ
รายแรง
การละหมาดเปนการดึงดูดโชคลาภ เปนการรักษาสุขภาพ ขับไลความชั่วราย ขับไลโรคภัยตางๆ ทําใหจิตใจ
แข็งแรง ทําใหหนามีราศี ทําใหจิตใจผองใส ขจัดความเกียจคราน สวนตางๆ ของรางกายไดถูกกระตุน เพิ่มพลังใหอยู
ตัว ทําใหหนาอกเปดขึ้น เปนสารอาหารสําหรับวิญญาณ เปนแสงสวางใหกับหัวใจ เปนการรักษาความโปรดปราน
ของอัลลอฮ ซบ.ที่มีตอตัวเรา ปองกันการลงโทษ ทําใหไดรับศิริมงคลมากขึ้น ทําใหมารรายตองหางไกลและไดเขาใกล
พระผูทรงเมตตา
กลาวโดยรวม การละหมาดมีผลอยางนามหัศจรรยยิ่งในการรักษาสุขภาพทั้งรางกายและหัวใจ ทําใหทั้งสอง
อยางแข็งแรงขึ้นและขับไลของเนาเสียตางๆ จากทั้งสองอยางนั้น เมื่อคนสองคนเหมือนกัน ไดรับความทุกขยากการ
ทดสอบและความปวยไขเทาๆ กัน คนที่ละหมาดอยูเสมอนั้นยอมไดรับผลกระทบนอยกวาทั้งในดานความปวยไขและ
ในดานอารมณ
การละหมาดมีผลที่มหัศจรรยอยางยิ่งในการขับไลความชั่วรายในโลกนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากการทํา
ละหมาดนั้นทําไดอยางสมบูรณทั้งภายในและภายนอก ไมมีสิ่งใดจะขับไลความชั่วรายตางๆ ทั้งโลกนี้และโลกหนาและ
ดึงดูดสิ่งที่ดีๆ ทั้งโลกนี้และโลกหนาไดเทากับการละหมาด เคล็ดลับในเรื่องนี้ก็คือการละหมาดนั้นเปนสายใยที่เชื่อมโยง
ไปสูพระองคอัลลอฮ ซบ.ผูทรงยิ่งใหญเกรียงไกร ดวยพลังเชื่อมตอระหวางบาวกับพระเจาของเขานั่นเอง ประตูแหง
ความดีและสิ่งที่ดีทั้งหลายจึงถูกเปดขึ้นใหกับเขา และประตูแหงความชั่วรายและสาเหตุแหงความชั่วรายตางๆ ก็จะปด
สําหรับเขา ความสําเร็จในสิ่งตางๆ จะผานมายังเขาจากพระองคอัลลอฮ ซบ.พระเจาของเขา ดวยสายใยดังกลาวการ
หายเจ็บปวย การมีสุขภาพดี ความร่ํารวย ความสงบสุข ความเมตตา ความสุขตางๆ ทุกๆ อยางจะถูกนํามาสูเขาอยาง
รวดเร็วยิ่ง
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ﺮﺻﺒ
 ความอดทน
“ความอดทนนั้นคือครึ่งหนึ่งของความศรัทธา” (ระดับออน อบูนอีม 34/5) เนื้อแทๆ ของความศรัทธานั้นคือ

สวนประกอบระหวางความอดทนกับความขอบคุณ เชนที่ชาวสลัฟบางทานกลาววา “อีหมานนั้นมีสองสวน สวนหนึ่ง
คือความอดทน อีกสวนหนึ่งคือความขอบคุณ” ดังดํารัสของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﺷﻜﹸﻮ ٍﺭ ﺎ ٍﺭﺻﺒ
 ﺕ ﻟﱢ ﹸﻜﻞﱢ
ٍ ﺎﻚ ﻵﻳ
 ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ
ความวา “แทจริง ในเรื่องนี้มันคือหลักฐานใหสําหรับทุกๆผูที่อดทนและขอบคุณ” (อิบรอฮีม, 5)
ความอดทนนั้นคือสวนหนึ่งของความศรัทธา เสมือนเปนสวนศีรษะของรางกายโดยแบงเปนสามสวนคือ หนึ่ง
การอดทนในการทําสิ่งที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงกําหนดใหตองทําดังนั้นตองไมทิ้งมันไป สองการอดทนในการหางไกล
จากสิ่งที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงหามดังนั้นตองอดทนไมทํามัน สามการอดทนตอการกําหนดสภาวะของพระองค
อัลลอฮ ซบ.ดังนั้นตองไมโกรธหรือไมพอใจ ผูใดทําสามสิ่งนี้ไดสมบูรณจึงถือไดวามีความอดทนโดยสมบูรณแลว
ความรื่นรมยของโลกนี้และโลกหนา ชัยชนะและความสําเร็จจะไมถึงผูหนึ่งผูใดนอกจากจะตองขามผานสะพาน
แหงความอดทนเสียกอน เชนเดียวกับที่จะไมมีผูหนึ่งผูใดไดเขาถึงสรวงสวรรคนอกจากจะตองขามผานสะพานซิรอตอล
มุสตะกีมเสียกอน ทานอุมัร อิบนิอัลคอตตอบ รด.กลาววา “เราจะมีชีวิตที่ดีที่สุดไดก็ดวยความอดทน” เมื่อทานหวัง
อยากจะไดรับสิ่งตางๆ ในโลกนี้อยางสมบูรณแบบ ทานจะเห็นไดวาทุกๆ อยางนั้นขึ้นอยูกับความอดทนทั้งสิ้น ถาหาก
ทานพิจารณาดูความบกพรองที่คนๆ หนึ่งทําขึ้นมาและทําใหเกิดความลมเหลวแกตัวเขาเองทานจะพบวาทุกๆ สิ่งนั้น
เกิดจากความไมอดทนทั้งสิ้น ความกลาหาญ การทําใจใหบริสุทธิ์ ความการุณ ความหวังดีตอผูอื่น สิ่งเหลานี้ลวน
แลวแตเปนการอดทนเพียงชั่วยามเทานั้น
ความเจ็บปวยในรางกายและจิตใจของเราที่พบมากที่สุดคือการไมมีความอดทน ไมมีสิ่งใดที่จะรักษาสุขภาพ
ทางกายและจิตไดดีเทากับความอดทน มันจะเปนความแตกตางกันอยางใหญหลวง ความกาวหนาและความยิ่งใหญจะ
ไมมีวันเกิดขึ้นนอกจากจะตองไดรับความชวยเหลือจากพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่จะทรงชวยเหลือผูอดทน แทจริงพระองค
อัลลอฮ ซบ.นั้นทรงอยูกับผูที่อดทน และพระองคทรงรักผูที่อดทนพระองคจะใหชัยชนะแกพวกเขาพระองคจะดีกับพวก
เขา
ﻦ ﺎﺑِﺮﻳﺮ ﻟﱢﻠﺼ ﻴﺧ ﻮ ﻢ ﹶﻟﻬ ﺗﺮ ﺒﺻ
 ﻭﹶﻟﺌِﻦ
ความวา “และหากพวกเจาอดทน แนนอน มันเปนการดียิ่งสําหรับบรรดาผูอดทน” (อันนัหลุ, 126) “มันเปน
เหตุที่ทําใหไดรับชัยชนะ”
ﻮ ﹶﻥﺗ ﹾﻔِﻠﺤ ﻢ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻪ ﹶﻟ ﺗﻘﹸﻮﹾﺍ ﺍﻟﹼﻠﺍﺍِﺑﻄﹸﻮﹾﺍ ﻭﻭﺭ ﻭﹾﺍﺎِﺑﺮﻭﺻ ﻭﹾﺍﺻِﺒﺮ
 ﻮﹾﺍ ﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻳﻬﺎ ﹶﺃﻳ
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงอดทนเถิดและจงตางอดทนซึ่งกันและกันเถิด จงประจําอยูชายแดนและจง
เกรงกลัวอัลลอฮเถิด หวังวาพวกเจาจะไดรับชัยชนะ” (อาละอิมรอน, 200)
ﺮ ﺻِﺒ
 ตนหางจรเข
มีรายงานจากทานอบูดาวูดในหนังสือ “อัลมะรอซีล” จากหะดีษของกอยซ บินรอฟอ อัลกอยซียวา แทจริง
ทานรอซูล ซล.กลาววา “อะไรในสองสิ่งที่ทําใหหายจากการปวยไขได มันคือตนหางจรเข และซัฟฟาอ”
ในหนังสือ “สุนัน” อบีดาวูด จากหะดีษของอุมมุซัลมะหกลาววา ทานศาสดา ซล.ไดเขามาหาฉันเมื่อตอนที่
ทานอบูซัลมะหเสียชีวิต ฉันไดทําตนหางจรเขไว ทานไดถามฉันวา “มันคืออะไรหรือทานอุมมุซัลมะห” ฉันไดตอบวา
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208 – การแพทยตามแนวทางทานศาสดามุฮัมมัด ซล.

“มันคือตนหางจรเขโอทานศาสดา ไมมีอะไรดีๆ หรอก” ทานจึงกลาววา “มันทําใหหนาเยาววัยขึ้น อยาใชมันนอกจาก

เวลากลางคืน” (ระดับออน อบูดาวูด, 2305) และทานนบี ซล.ไดหามใชมันในเวลากลางวัน
ตนหางจระเขมีประโยชนมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดของอินเดียเอง ชวยขับไลกากหรือของเสียจากน้ําดี
เหลืองที่อยูในสมองและเสนประสาทตาออกจนหมด เมื่อนํามาทาที่หนาผากและขมับ โดยนํามาบดรวมกับไขมันจาก
ดอกกุหลาบจะชวยลดอาการปวดศีรษะ มีประโยชนในการรักษาแผลในจมูกและปาก ตนหางจระเขของเปอรเซียทําให
สมองไวขึ้น ทําใหหัวใจแข็งแรง ขับไลกากจากน้ําดีเหลืองและเมือกเสลดจากกระเพาะ โดยการดื่มมันสองชอนรวมกับ
น้ํา ถาดื่มมันในตอนอากาศเย็นอาจจะทําใหถายเปนเลือดได
ﻡﺻﻮ
 การถือศีลอด
การถือศีลอดเปนโลปองกันภัยจากโรครายของวิญญาณหัวใจและรางกาย ประโยชนของมันมีมากเกินกวาจะ
คาดคํานวณ มีผลดีที่นามหัศจรรยยิ่งตอการรักษาสุขภาพ มันชวยละลายกากของเสียที่เหลืออยูในรางกาย ชวยหามใจ
ไมใหรับประทานสิ่งที่เปนอันตรายตอตัวเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากไดทําอยางพอดีและดวยเจตนาที่แนวแนใน
ชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดตามหลักการของศาสนาซึ่งจะเปนเวลาที่รางกายตองการอยางที่สุด
การถือศีลอดเปนการพักกําลังและอวัยวะตางๆ ของรางกาย ทําใหพลังของรางกายกลับฟนคืนมา มัน มี
คุณสมบัติพิเศษที่ทําใหเกิดผลดีตอผูกระทํา เชนความรูสึกยินดีในจิตใจทั้งในภายนี้และในภายหนา มีประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับผูที่มีธาตุเย็นชื้น ในพวกนี้การถือศีลอดจะชวยรักษาสุขภาพของเขาไดอยางดียิ่ง
การถือศีลอดถือเปนยาอยางหนึ่งที่ใชรักษาวิญญาณและรางกาย เมื่อผูถือศีลอดพยายามระมัดระวังการถือศีล
อดของเขา ใหทําแตสิ่งควรทําทั้งในดานรางกายและดานกฎหมาย เขาจะไดรับประโยชนที่ยิ่งใหญทั้งในดานรางกาย
และจิตใจจากการถือศีลอดนั้น จะชวยหยุดยั้งการเกิดของสารพิษหรือของเสียตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทาน
อาหาร จะชวยลดสารเนาเสียที่เกิดขึ้นแลวจากอาหารที่รับประทานเขาไปในครั้งกอนๆ การถือศีลอดยังชวยผูถือไมให
ตองทําสิ่งที่ควรงดเวนและยังชวยใหผูถือศีลอดนั้นไดเขาถึงจุดมุงหมายที่แทจริงของการถือศีลอดอยางดียิ่ง แทจริง
จุดมุงหมายในการถือศีลอดนั้นไมใชเพียงแคการอดน้ําและอาหารเทานั้น แตมันคือการทํางานเพื่ออัลลอฮ ซบ.เพียง
องคเดียว เปนเสมือนโลกําบังระหวางบาวกับสิ่งที่จะทําอันตรายเขาทั้งดานรางกายและจิตใจ ทั้งในโลกนี้และในโลก
หนา ดังดํารัสของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥﺗ ﻢ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﹶﻟ ﺒِﻠ ﹸﻜﻦ ﻣِﻦ ﹶﻗ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﺐ
 ﺎ ﻛﹸِﺘﻡ ﹶﻛﻤ ﺎﺼﻴ
  ﺍﻟﻴﻜﹸﻢﻋﹶﻠ ﺐ
 ﻮﹾﺍ ﻛﹸِﺘﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻳﻬﺎ ﹶﺃﻳ
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย ทานทั้งหลายจงถือศีลอดเถิด เชนที่ไดถูกบัญชาไวในหมูชนกอนๆ พวกเจา
หวังวาพวกเจาจงมีความเกรงกลัว” (อัลบะกอเราะห, 183)
และหนึ่งในเจตนารมณของการถือศีลอดก็คือ การเปนโลปกปองและการปองกัน มันเปนการปองกันที่ยิ่งใหญมี
ประโยชนอยางยิ่ง เจตนารมยอีกอยางหนึ่งคือ การรวมหัวใจและความตั้งใจทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ ซบ.องคเดียว เพิ่มพูน
พลังทางจิต เพื่อความรักและความภักดีตออัลลอฮ ซบ.เพียงองคเดียว และไดกลาวถึงเรื่องนี้ไปแลวในตอนกอน
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อักษรฎอด ﻀﺎﹶﺩ
 ﻑ ُﺍﻟﺣﺮ
ﺐ
 ﺿ
 แย
ยืนยันในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอิบนิอับบาสเลาวา ทานศาสดา ซล.ไดถูกถามถึงแยที่ถูก
นํามาเสนอตอทาน แตทานไมไดรับประทานมันเนื่องจากมันเปนสิ่งที่ตองหามหรือเปลา ทานศาสดา ซล.ไดตอบวา “ไม
ตองหามหรอก แตมันไมไดมีในแผนดินของเผาฉัน ฉันรูสึกวาไมอยากกินมัน” และแยก็ไดถูกกินตอหนาทานศาสดา
และทานก็มองดูโดยไมวาอะไร ใน “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอิบนิอุมัร รด.เลาวา ทานนบี ซล.กลาววา “ฉันไมได
อนุญาตมันและฉันก็ไมไดหามมัน”
แยนั้นรอนและแหง เพิ่มพลังทางเพศ เมื่อนํามาบดละเอียดและนํามาวางบนผิวหนังที่มีหนามตํา มันจะดูด
หนามออกมาได
ﻉﺿ ﹾﻔﺪ
ُ กบ
ทานอิหมามอะหหมัดกลาววา กบนั้นไมอนุญาตใหทํายา ทานศาสดา ซล.ไดหามไมใหฆามัน โดยทานได
หมายถึง หะดีษที่ไดเลาในหนังสือ “มุสนัด” ของทานเองวา จากหะดีษของทานอุษมาน บินอับดุลเราะหมาน รด.มี
แพทยที่ไดกลาวถึงกบที่ใชเปนตัวยาและทานศาสดา ซล.ไดหามไมใหฆามัน
ทานเจาของหนังสือ “อัลกอนูน” กลาววา ผูใดรับประทานเลือดหรือเนื้อของมันจะเกิดกอนบวมขึ้นที่รางกาย
ของเขา สีตัวของเขาจะเปลี่ยนไป จะมีน้ําอสุจิหลั่งจนเสียชีวิต ดวยเหตุนี้บรรดาแพทยจึงเลิกการใชกบเปนยา เพราะ
กลัวผลรายที่เกิดจากมัน และมันมีสองชนิดคือ กบที่อยูในน้ําและกบที่อยูบนดิน กบที่อยูบนดินอาจจะมีพิษถึงตายไดถา
รับประทานเขาไป
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อักษรฏออ ﺮﻑُ ﺍﻟﻄﱠﺎﺀ ﺣ
ﺐ ِﻃﻴน้ําหอม
ยืนยันจากทานศาสดา ซล.กลาววา “สิ่งที่เปนที่รักยิ่งของฉันในโลกนี้คือ หญิงสาวและน้ําหอม และสิ่งที่เปน
แกวตาของฉันคือการละหมาด” ทานศาสดา ซล.ใชน้ําหอมมาก ทานรังเกียจกลิ่นเหม็นและจะหนีหางจากมัน น้ําหอม
เปนอาหารของจิตวิญญาณ มันจะมีพลังมากขึ้นและแข็งแรงขึ้นดวยกลิ่นหอม เชนเดียวกับที่อาหารและเครื่องดื่มทําให
รางกายแข็งแรงขึ้น ทําใหรูสึกชื่นใจ เกิดความรักขึ้น มีแตขาวดี เรื่องดีๆ เกิดขึ้น และไมมีสิ่งที่ไมชอบ คนที่เราไมชอบ
นั้ น เมื่ อ ปรากฏขึ้ น จะทํ า ให หั ว ใจหดหู หนั ก ใจ พลั ง จิ ต จะลดลง เกิ ด ความเศร า หมอง เกิ ด ความเครี ย ดต อ จิ ต ใจ
เชนเดียวกับไขที่ทําใหรางกายไมสบาย เชนเดียวกันกับกลิ่นเหม็นที่ทําใหจิตใจไมสบาย ดวยเหตุนี้พระองคอัลลอฮ ซบ.
จึงใหบรรดาศอฮาบะหของทานศาสดา ซล.ปราศจากคุณสมบัติที่ทําใหทานศาสดาไมสบายใจ ดังดํารัสของพระองคที่วา
ﺚ
ٍ ﺤﺪِﻳ
 ﲔ ِﻟ
 ﺴ
ِ ﺘ ﹾﺄِﻧﺴ
 ﻭ ﹶﻻ ﻣ ﻭﺍﺸﺮ
ِ ﺘﻢ ﻓﹶﺎﻧ ﺘﻤ ﺧﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﻃ ِﻌ ﺩ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺘﺩﻋِﻴ ِﺇﺫﹶﺍ
ﻖ ﺤ
 ﻦ ﺍﹾﻟ ﺤﻴِﻲ ِﻣ
 ﺘﺴ
 ﻳ ﻪ ﹶﻻ ﺍﻟﱠﻠﻢ ﻭ ﺤﻴِﻲ ﻣِﻨ ﹸﻜ
 ﺘﺴ
 ﻴﻲ ﹶﻓ ﻨِﺒﺆﺫِﻱ ﺍﻟ ﻳ ﻢ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺇﻥﱠ ﹶﺫِﻟﻜﹸ
ความวา “เมื่อพวกทานไดรับเชิญ (จากทานนบี) ก็จงเขาไป และเมื่อพวกทานไดรับประทานอาหารเรียบรอย
แลวก็จงแยกยายกันกลับไปอยานั่งคุยตอ เพราะการกระทําเชนนั้นเปนการทําความรําคาญใหกับทานนบี ซึ่งอายพวก
ทาน (ที่จะบอกใหพวกทานไป) แตพระองคอัลลอฮนั้นไมอายที่จะพูดความจริง” (อัลอะหซาบ, 53)
จุดมุงหมายคือ น้ําหอมนั้นเปนสิ่งที่ทานนบี ซล.รักมากที่สุดอยางหนึ่ง และมันยังมีผลในการชวยรักษาสุขภาพ
ชวยขับไลความเจ็บปวดและสิ่งไมดีทั้งหลายดวยพลังธรรมชาติของมัน
ﻦ ِﻃﻴดินเหนียว
มีรายงานในหะดีษหลายบทเกี่ยวกับเรื่องของดินเหนียวแตเปนหะดีษปลอม ตัวอยางเชน “ผูใดรับประทานดิน
เขากําลังจะฆาตัวตาย” หรือหะดีษที่วา “โอฮุมีรออ อยารับประทานดินเพราะมันจะทําใหรางกายผิดปกติ ทําใหตัว
เหลืองและใบหนาหมองคล้ํา” ทุกๆ หะดีษที่เกี่ยวกับดินเหนียวนี้เปนหะดีษปลอมทั้งสิ้น ไมมีที่มาจากทานศาสดา
ดินเปนสิ่งเนาเปอยที่เปนอันตราย ทําใหเหงื่อไมไหล มีธาตุเย็นแหง มีพลังแรงทําใหสิ่งอื่นแหงได ทําให
ทองผูก ไอเปนเลือดและแผลในปาก
 ﹶﻃﻠﹾﺢตนกลวย
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงตรัสวา
ﻮ ٍﺩﻨﻀﻭ ﹶﻃ ﹾﻠ ٍﺢ ﻣ
ความวา “และตนกลวยที่ออกหวีมากมายเปนชั้นๆ ซอนทับกัน” (อัลวากิอะห, 29)
ปราชญสวนมากบอกวา  ﹶﻃﻠﹾﺢคือกลวย เพราะมันออกลูกเปนชั้นๆ ซอนกันได เหมือนกับหวีที่ใชหวีผม บาง
ทานบอกวา หมายถึง ตนไมชนิดหนึ่งที่มีหนามและหนามนั้นถูกแทนที่ดวยผลไม ดังนั้นผลไมจึงซอนกันเปนชั้นๆ
เหมือนกลวย ความเห็นนี้นาจะถูกตองกวา การที่อธิบายเปนกลวยนั้นอาจจะเปนการเปรียบเทียบของพวกสลัฟรุน
กอนๆ ทั้งนี้เพื่อตองการใหเห็นภาพเทานั้น ไมไดหมายถึงเปนกลวยจริงๆ และอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงรูยิ่งกวา
กลวยมีธาตุรอนชื้น กลวยที่ดีที่สุด คือกลวยสุกและหวาน มีประโยชนในการรักษาอาการระคายเคืองในอก
ปอด และบรรเทาอาการไอ รักษาแผลที่ไตทั้งสองขาง และตอมลูกหมาก ชวยขับปสสาวะ เพิ่มน้ําอสุจิ เพิ่มพลังทางเพศ
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ชวยระบายทอง ถาหากรับประทานกอนอาหารจะเปนอันตรายตอกระเพาะ จะเพิ่มความเหลืองและเมือกเสลด จะแก
ขอเสียของมันไดโดยใชน้ําตาลหรือน้ําผึ้งผสม
 ﹶﻃﻠﹾﻊจั่นอินทผลัม
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงตรัสวา
ﺪ ﻧﻀِﻴ ﻊ ﺎ ﹶﻃ ﹾﻠﺕ ﱠﻟﻬ
ٍ ﺎ ِﺳﻘﹶﺎﺨ ﹶﻞ ﺑ
 ﻨﺍﻟﻭ
ความวา “และตนอินทผลัมที่สูงลิ่ว มีจั่นเรียงกันเปนชั้นๆ” (กอฟ, 10) และดํารัสของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﻢ ﻫﻀِﻴ ﺎﻌﻬ ﺨ ٍﻞ ﹶﻃ ﹾﻠ
 ﻧﻭ
ความวา “และอินทผลัมที่จั่นของมันสุก” (ชุอะรออ, 148)
จั่นอินทผลัม คือสวนที่เปนดอกผลของมัน เมื่อเริ่มขึ้นใหมๆ และสวนที่เปนเปลือกของมันเรียกวา “กุฟรอ”
หรือเปลือกนั่นเอง จั่นอินทผลัมจะแบงเปนสองชนิดคือ จั่นตัวผูและจั่นตัวเมีย การผสมเกสรคือการนําเอาเกสรจากตัวผู
ซึ่งเปนคลายผงแปงนํามาใสไวในจั่นตัวเมียเพื่อใหเกิดการผสมเกสรระหวางตัวผูแลวตัวเมียนั้น ไดมีรายงานจากทาน
มุสลิมในหนังสือ “ซอเฮียะห” ของเขาวา จากทานตอลฮะห บินอุบัยดิลลาฮ รด.เลาวา ขาพเจาไดเดินพรอมกับทาน
ศาสดาผานไปในสวนอินทผลัมและไดพบกับคนสวนกลุมหนึ่งกําลังทําการผสมเกสรอยู ทานจึงถามวา “พวกทานทํา
อะไรกันอยู” พวกนั้นกลาววา “เราเอาเกสรจากจั่นตัวผูและนําไปใสในตัวเมีย” ทานนบี ซล.จึงกลาววา “ฉันไมคิดวา
มันจะมีประโยชนอะไร” พวกเขาไดยินดังนั้นพวกเขาจึงเลิกการผสมเกสรไปแตกลับไมไดผลเลย เมื่อทานนบี ซล.ทราบ
ทานจึงกลาววา “แทจริงที่ฉันไดพูดนั้นเปนเพียงความคาดคะเนเทานั้นเอง ถาหากมันไดผลดีก็จงทําตอไปเถิด แทจริง
ฉันก็เปนมนุษยปุถุชน เชนพวกทานทั้งหลาย ความคาดคะเนของฉันอาจมีถูกมีผิดได แตถาหากสิ่งที่ฉันกลาวมา
จากอัลลอฮ ฉันจะไมโกหกตอสิ่งที่อัลลอฮดลใจอยางเด็ดขาด” (ซอเฮียะหมุสลิม, 2361)
จั่นอินทผลัมมีประโยชนในการกระตุนความรูสึกทางเพศและกระตุนการหลั่งของน้ําอสุจิ เมื่อผูหญิงเอาผงจาก
จั่นอินทผลัมมารับประทานกอนจะมีเพศสัมพันธจะทําใหเธอมีโอกาสตั้งครรภสูงขึ้นมาก มันมีธาตุเย็นและแหงในระดับ
สอง ชวยเพิ่มพลังใหกับกระเพาะ ทําใหกระเพาะแหง ทําใหเลือดที่กําลังปนปวนสงบลง และยอยยาก ผูที่รับประทาน
มันมากๆ จะไมสามารถทนผลแทรกซอนจากการรับประทานนั้นไดนอกจากผูที่มีธาตุรอนเทานั้น ผูที่รับประทานจั่น
อินทผลัมมากๆ จึงควรจะรับประทานของหวานชื่อ “ﺍﺭﺷﺎﺕﺟﻮ ” รอนๆ รวมไปดวย มันทําใหทองผูก ทําใหอวัยวะ
ภายในแข็งแรงขึ้น เชนเดียวกับผลของการรับประทานอินทผลัมดิบและอินทผลัมออน การรับประทานมันมากเกินไปจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอกระเพาะและทรวงอกได และอาจทําใหปวดบิดในทอง ซึ่งตองแกดวยการรับประทานน้ํามันเนย
หรือสิ่งที่ไดเคยกลาวไวกอนหนานี้
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อักษรอีน ﻦﻌﻴ ﻑ ﺍﹾﻟ
ُ ﺮ ﺣ
ﺐ ِﻋﻨองุน
ในหนังสือ “อัลฆอยลานียาต” จากหะดีษของหะบีบ บินยะซาร จากอิบนิอับบาส รด.กลาววา “ขาพเจาไดพบ
ทานศาสดา ซล.รับประทานองุนที่ปอกเปลือก” ทานอบูญะอฟร อัลอะกีลียกลาววา ไมมีหลักฐานในหะดีษนี้ ขาพเจาขอ
กลาววา ยังมีทานดาวูด บินอับดุลญับบาร อบูซลีม อัลกูฟไดรายงานวา ทานยะหยา อิบนิมุอีนกลาววา มันเปนหะดีษ
โกหก
พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดตรัสถึงองุนในอัลกุรอานไวหกที่โดยอธิบายถึงวา มันคือ ความเมตตาของพระองคที่มี
ตอบาวทั้งในโลกนี้และในสรวงสวรรค มันเปนผลไมที่ประเสริฐที่สุด มีประโยชนมากที่สุด สามารถรับประทานไดทั้งสด
และแหง ทั้งดิบและสุก มันเปนผลไม ยาชูกําลัง เครื่องปรุงรส เปนยารักษาโรค เปนเครื่องดื่ม ธรรมชาติของมัน
เหมือนกับธรรมชาติของเมล็ดพืช มีธาตุรอนและชื้น ชนิดที่ดีที่สุดคือชนิดลูกใหญน้ํามาก ชนิดสีขาวจะดีกวาชนิดสีดํา
ในความหวานที่เทากัน ใหรับประทานองุนที่ทิ้งไวหลังจากเก็บมาไดสองวันหรือสามวันจะดีกวาเก็บแลวรับประทานเลย
ในวันแรกเพราะมันจะทําใหเกิดลมในทองเพิ่มขึ้น และใหแขวนพวงองุนไวจนเปลือกบางจะเหมาะที่จะรับประทาน
มากกวา ทําใหรางกายแข็งแรง สารอาหารในองุนจะเหมือนกับในมะเดื่อและลูกองุนแหงเมื่อเอาเมล็ดแข็งของมันออกจะ
ชวยระบายทองไดดีขึ้น ถารับประทานมากเกินไปจะทําใหปวดศีรษะ สามารถขับไลพิษของมันโดยใชทับทิมฝาดมาแก
ประโยชนขององุนนั้นคือ ใชระบายทอง ทําใหอวน เปนสารอาหารที่ดี มันเปนผลไมหนึ่งในสามที่เปนราชาของ
ผลไมทั้งปวงที่เหลือไดแก มะเดื่อและอินทผลัมสุก
ﻞﻋﺴ น้ําผึ้ง
ไดกลาวถึงน้ําผึ้งมาแลวในบทกอนๆ ถึงประโยชนของมัน ทานอิบนิญะรีจ และทานซุฮรียกลาววา ทานจงดื่ม
น้ําผึ้งเถิด มันชวยรักษาไดดี ชนิดดีที่สุดของมันคือ ชนิดสีขาวใสและบริสุทธิ์และหวาน น้ําผึ้งที่มาจากภูเขาหรือตนไม
จะดีกวาน้ําผึ้งที่มาจากชองที่เลี้ยงไว นอกจากนี้คุณภาพของน้ําผึ้งยังขึ้นอยูกับสถานที่ๆ ผึ้งไปหาอาหารของมันดวย
ﺓﺠﻮ
 ﻋ อินทผลัมอัจวะห
รายงานใน “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานซะอด บินอบีวะกอซ รด.จากทานนบี ซล.กลาววา “ผูใดตื่นขึ้นมา
ในตอนเชาและรับประทานอินทผลัมแหงอัจวะหเจ็ดเม็ดทันที วันนั้นพิษใดๆ และเวทยมนตใดๆ ก็ไมอาจจะทําอันตราย
เขาได”
ใน “สุนันอันนะซาอีย” และอิบนิมาญะหไดรายงานหะดีษจากทานญาบิรและอบีสอีด รด.จากทานนบี ซล.
กลาววา “อินทผลัมอัจวะหนั้นมาจากสวรรค มันรักษาพิษตางๆ ได และเห็ดนั้นมาจากมันนา และน้ําของมันเปนยา
รักษาตาใหหายได” (ระดับดี นะซาอีย, 6715-6718)
บางทานกลาววา อินทผลัมกลาวถึงในหะดีษนี้คือ อินทผลัมอัจวะหของเมืองมะดีนะห ซึ่งเปนอินทผลัมแหงที่
ยอดเยี่ยมชนิดหนึ่ง เปนอินทผลัมที่มีประโยชนมากที่สุดชนิดหนึ่ง มีรสอรอยที่สุด เพิ่มพลังใหกับรางกาย นุมที่สุด และ
ไดกลาวถึงประโยชนตางๆ ของอินทผลัมไปแลวในบทกอนๆ จึงไมขอกลาวใหมอีก
ﺮﻨﺒ ﻋ ปลาวาฬ
ไดกลาวมาแลวถึงหะดีษของทานญาบิรใน “ซอฮีเฮน” เรื่องของทานอบูอุบัยดะหที่ไดรับประทานปลาวาฬอยู
ถึงหนึ่งเดือน และพวกเขาไดนําเนื้อสวนหนึ่งของมันมายังมะดีนะหและสงใหทานนบี ซล.เปนหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดง
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ใหเห็นวา สิ่งที่อยูในทะเลนั้นเปนสิ่งที่อนุญาตใหรับประทานไดไมวาจะเปนปลาหรือไม และไมวาจะตายโดยไมไดฆา
หรือไม มีการคัดคานวาที่อนุญาตนั้นเปนเพราะวามันถูกน้ําทะเลซัดมาเกยตื้นขณะยังมีชีวิตอยูตางหาก หลังจากนั้นมัน
จึงตายจากขาดน้ําดังนั้นมันจึงเปนสิ่งที่อนุญาต และการตายของมันนั้นเนื่องจากมันอยูหางจากน้ํานั่นเอง การกลาว
เชนนี้ไมเปนการถูกตองเพราะแทที่จริงพวกเขาเจอมันขณะที่มันตายแลวอยูชายฝงตางหาก พวกเขาไมไดเห็นมันตอน
ที่ยังเปนอยูแลวคอยๆ ตายจากขาดน้ําอยางที่กลาวอาง และถาหากวามันยังมีชีวิตอยูขณะที่ทะเลซัดมันขึ้นมาบนฝง
แทจริงเปนสิ่งที่รูกันทั่ววาทะเลนั้นจะซัดสัตวที่ตายไมใชสัตวที่เปน เชนเดียวกันแมวาเปนไปตามที่เขากลาวอางมันก็ไม
เกี่ยวกับกฎเกณฑในการอนุญาตใหกินได เพราะจะไมมีการอนุญาตสิ่งใดๆ โดยยังมีขอสงสัยอยูในขออนุญาตนั้น ดวย
เหตุนี้ทานนบี ซล.จึงหามไมใหกินสัตวที่ลาไดถาหากผูลาพบวาสัตวที่เขาลานั้นตายอยูในน้ํา เพราะทําใหเกิดความ
สงสัยในสาเหตุการตายของมันวาเกิดจากอาวุธหรือเกิดจากจมน้ําตาย
สวน ﺮﻤﺒ ﻋ ที่แปลวา อําพันนั้นคือเครื่องหอมชนิดหนึ่ง ถือเปนเครื่องหอมที่มีคาสูงสงยิ่งชนิดหนึ่ง รองลงมาจาก
กลิ่นชะมดเชียง แตเปนสิ่งที่ไมถูกตองที่บางคนถือวามันเหนือกวาชะมดเชียง และใหมันเปนนายแหงเครื่องหอมทั้งปวง
มีการยืนยันจากทานนบี ซล.เกี่ยวกับชะมดเชียงวา “มันเปนเครื่องหอมที่หอมที่สุด” และจะไดกลาวถึงคุณสมบัติพิเศษ
ของมันและประโยชนของมันตอไป อินชาอัลลอฮ วามันคือเครื่องหอมในสวรรคและกัษบาน ซึ่งเปนที่นั่งในสวรรคของผู
ที่ซื่อสัตยนั้นก็ทําจากชะมดเชียงไมใชจากอําพัน
ผูที่คิดวาอําพันดีกวาชะมดเชียงนั้น เนื่องจากเห็นวาอําพันจะไมมีการเปลี่ยนแปลงไมวาเวลาจะผานไปนาน
เทาไรเหมือนกับคุณสมบัติของทอง ดวยเหตุนี้จึงถือวามันดีกวาชะมดเชียง แตอยางไรก็ตามดวยคุณสมบัติเพียงอยาง
เดียวนี้ยอมไมสามารถจะตอสูกับคุณสมบัติดานอื่นๆ ที่ดีกวาของชะมดเชียงได
อําพันมีหลายชนิดมีสีมากมายหลายสี มีสีขาว สีเทา สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน สีดํา และชนิดหลายสี
ชนิดที่ดีที่สุดคือสีเทา หลังจากนั้นเปนสีน้ําเงิน สีเหลืองตามลําดับ สีที่แยที่สุดคือสีดํา มีคนคิดเห็นแตกตางกันเกี่ยวกับ
รากฐานเดิ ม ของมั น ว า เกิ ด จากอะไร พวกหนึ่ ง บอกว า มั น คื อ ต น ไม ช นิ ด หนึ่ ง ที่ โ ตขึ้ น มาจากก น ทะเลลึ ก และ
สัตวเลื้อยคลานในทะเลกลืนมันเขาไป เมื่อกินจนเมามันก็อาเจียนออกมา และทะเลก็ไดพัดมันมายังชายฝง อีกพวก
หนึ่งมีความเห็นวามันคือของเสียที่หลนมาจากฟากฟาลงมาในที่เกาะในทะเล และคลื่นในทะเลก็ไดซัดมันขึ้นมาบนฝง
บางคนเห็นวา มันคือมูลของสัตวเลื้อยคลานรูปรางเหมือนวัว บางคนกลาววา มันคือเนยที่เกิดจากเนยของทะเล
เจาของหนังสือ “อัลกอนูน”กลาววา คํากลาวสองความเห็นหลังนั้นหางไกลจากความจริง แตมันนาจะเปนสิ่งที่
ออกมาจากตาน้ําในทะเลมากกวา ธรรมชาติของอําพันนั้นรอนและแหง เปนตัวที่ทําใหหัวใจแข็งแรงขึ้น สมองแข็งแรง
ความรูสึกไวขึ้น อวัยวะตางๆ ทํางานไดดีขึ้น มีประโยชนสําหรับคนที่เปนอัมพาตเปนงอยหรืออัมพฤกษที่ใบหนา หรือ
โรคที่เกี่ยวกับเมือกเสลด โรคเจ็บกระเพาะที่เย็นหรือเมื่อมีลมแนนในทอง รักษาอาการอุดตันตางๆ โดยการดื่มมันหรือ
นํามาทาภายนอก ถาหากนํามาสูดดมจะมีประโยชนในโรคหวัด ปวดศีรษะ ปวดศีรษะจากความเย็น
ﺩ ُﻋﻮไมหอม กฤษณา
ไมกฤษณาหรือไมหอมอินเดียมีสองชนิดคือ ที่ใชเปนยาเรียกวา อัลกุสต อยางที่สองใชเปนเครื่องหอม เรียกวา
อะลูวะห (Aloe) มีรายงานจากทานมุสลิมในหนังสือ “ซอเฮียะห” ของเขาวา จากทานอิบนิอุมัร รด.ทานเคยเผาไม
หอมแหงรวมกับการบูรและกลาววา แบบนี้แหละที่ศาสดา ซล.เคยเผา (ซอเฮียะหมุสลิม, 21/2254) นอกจากนี้ยังมีอีก
รายงานหนึ่งกลาวถึงความเมตตาของอัลลอฮ ซบ.ที่มีตอชาวสวรรควา “และหมอเผาเครื่องหอมของเขานั้นมีไมหอม
อยู”
ไมหอมมีหลายระดับ ที่ดีที่สุดคืออินเดีย รองลงมาคือที่จีน หลังจากนั้นคือที่กุมารีย หลังจากนั้นคือ มันดาลีย
ชนิดที่ดีที่สุดจะมีสีดําและน้ําเงิน มีน้ําหนักมาก อวนใหญ ที่ดีนอยที่สุดคือ ชนิดที่เบาและลอยน้ําได บางทานวามันคือ
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ตนไมชนิดหนึ่งที่ตองนํามาตัดแลวฝงดินไวหนึ่งป เมื่อดินยอยไมสวนที่ไมมีประโยชนออกไปจนหมดแลวจะเหลือสวนที่
เปนไมหอมที่ดีอยูซึ่งดินไมสามารถจะยอยได เปลือกมันจะถูกยอยจนหมดรวมทั้งสวนที่ไมมีน้ํามันหอมอยูขางใน มัน
รอนและแหงระดับสาม สามารถเปดสวนที่อุดตันได ชวยสลายลมที่คั่งตามที่ตางๆ ขับไลของเสียที่ชื้น เพิ่มพลังใหกับ
อวัยวะภายในและหัวใจ ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี มีประโยชนสําหรับสมอง ทําใหความรูสึกไวขึ้น ทําใหทองผูก ชวย
รักษาโรคกลั้นปสสาวะไมอยู ที่เกิดจากความเย็นของกระเพาะปสสาวะ
ทานอิบนิซัมยูนกลาววา ไมหอมนั้นมีหลายชนิด รวมเรียกกันในชื่อวา อะลูวะห ใชไดทั้งภายในและภายนอก
สามารถเผาใหเกิดกลิ่นหอมรวมกับสารอื่นหรือเผาเดี่ยวๆ ก็ได การเผารวมกับการบูรถือเปนการใหกลิ่นหอมที่ดี และ
ทั้งสองอยางนั้นจะเสริมฤทธิ์ที่ดีตอกัน จะตานสิ่งที่ไมดีของกันและกัน การเผาไมหอมจะชวยใหอากาศดีขึ้น ถือเปนหนึ่ง
ในปจจัยที่จําเปนทั้งหกประการที่จะทําใหรางกายมีสุขภาพที่ดี
ﺱﻋﺪ ถั่วอัดส
มีหะดีษหลายบทเกี่ ยวกับถั่ว นี้ แตทุกๆ อันเปน หะดีษปลอม ที่นาเชื่อถือที่สุ ดคือ มัน เปนสิ่งที่ พวกยะฮู ดี
ตองการที่จะรับประทานมากกวาการรับประทานอาหารสวรรค คือมันนาและซัลวา โดยกลาวรวมกับหัวหอมและ
กระเทียม
ธรรมชาติของมันเปนเพศหญิง เย็นและแหง มีพลังสองอยางตานกันเอง อยางที่หนึ่งทําใหทองผูก อีกอยาง
หนึ่งทําใหระบายทอง เปลือกของมันรอนและแหงในระดับสาม มีรสเผ็ดรอนทําใหระบายทอง จุดเดนของมันอยูที่เปลือก
ดวยเหตุนี้การใชมันอยางที่ถูกตองและไดประโยชนที่สุดคือการบดละเอียดทั้งเม็ด ถั่วนั้นยอยงายสําหรับกระเพาะ มี
อันตรายนอย เนื้อในของมันจะยอยไดยากเนื่องจากความแหงและเย็นของมัน เปนตนเหตุใหเกิดน้ําดีดํา มันเปน
อันตรายตอผูเปนโรคซึมเศราอยางยิ่ง เชนเดียวกันยังเปนอันตรายตอสายตาและเสนประสาทดวย มันทําใหเลือดขน ผู
ที่เปนโรคน้ําดีดําสมควรที่จะหลีกเลี่ยงมัน ถาใชมากเกินไปจะทําใหเกิดโรคจากของเนาเสีย เชน โรคไมมีสมาธิและโรค
เรื้อน โรคไขสี่วัน (จะจับไขทุกวันที่สี่) ซิลิกและผักขมและการใชไขมันมากๆ จะชวยลดผลรายของมันได แตจะแยที่สุด
เมื่อรับประทานรวมกับของหวาน เพราะมันจะทําใหเกิดกอนอุดตันที่ตับได ถารับประทานเปนประจําจะทําใหตาฝาฟาง
เพราะมันแหงมาก ทําใหปสสาวะลําบาก ทําใหเกิดกอนที่เย็นและเกิดลมมาก ชนิดที่ดีที่สุดคือ สีขาว เมล็ดอวน และสุก
ไว ผูโงเขลาบางคนกลาววา มันเปนอาหารที่ทานนบีอิบรอฮีมทําเลี้ยงแขกของทาน ซึ่งเปนสิ่งที่ไมจริงเพราะอัลกุรอาน
บอกไวแลววาทานนบีอิบรอฮีมเลี้ยงแขกของทานดวยเนื้อยาง ทานบัยฮะกียไดเลาจากทานอิสหากกลาววา ทานอิบนิ
มุบารอกไดถูกถามเกี่ยวกับหะดีษที่เกี่ยวกับถั่วอัดสวามันเปนถั่วที่ศักดิ์สิทธิ์ในทรรศนะของทานนบีเจ็ดสิบคน ทานตอบ
วาไมมีแมแตนบีคนเดียว
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อักษรเฆน ﻦﻐﻴ ﺮﻑُ ﺍﹾﻟ ﺣ
ﺚ ﹶﻏﻴน้ําฝน
น้ําฝนไดถูกนํามากลาวในคัมภีรอัลกุรอานหลายแหงหลายเรื่องดวยกัน น้ําฝนเปนชื่อที่ฟงแลวรูสึกชื่นใจ สราง
ความยินดีใหกับรางกายและจิตวิญญาณ เมื่อไดยินชื่อแลวรูสึกยินดี เมื่อไดเห็นฝนตกหัวใจจะอิ่มเอิบ น้ําฝนเปนน้ําที่ดี
ที่สุด นุมนวลที่สุด มีประโยชนมากที่สุด มีศิริมงคลมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีเมฆฝนดําทมึนและฟารองรวม
ดวย มันมักจะตกในเขตภูเขา เปนน้ําที่ชื้นที่สุดในบรรดาน้ําดวยกัน เพราะมันไมไดอยูบนพื้นดินนานนักจึงไมไดดูดซึม
ความแหงของดินเขาไปในตัว มันมีการเปลี่ยนแปลงและเนาเสียไดอยางรวดเร็วเนื่องจากมันมีความนุมนวลและทํา
ปฏิกิริยากับสิ่งอื่นไดงายนั่นเอง
น้ําฝนในฤดูใบไมผลิจะนุมนวลกวาน้ําฝนในหนาหนาวหรือหนาหนาวนุมนวลกวา ผูที่เชื่อวาน้ําฝนในหนา
หนาวนุมนวลกวา กลาววา ความรอนจากดวงอาทิตยในหนาหนาวนั้นจะรอนนอยกวาทําใหเกิดการระเหยของสวนที่
นุมนวลที่สุดของน้ําทะเลออกมามากกวา อากาศในหนาหนาวนั้นจะบริสุทธิ์ปราศจากไอและควันของฝุนละอองตางๆ ที่
จะมาปะปนกับน้ํา ดวยเหตุนี้ทําใหมันนุมนวลกวา บริสุทธิ์กวา ไมมีสิ่งใดเจือปน
ผูที่เห็นวาน้ําฝนในฤดูใบไมผลินุมนวลกวา กลาววา ความรอนจะทําใหเกิดการสลายตัวของไอที่หนาทําให
อากาศแตกออกเปนชิ้นสวนเล็กๆ ละเอียดและออนนุม น้ําที่ไดจึงเบาและออนนุมไปดวย มีสวนประกอบของดินนอยลง
และน้ําฝนในชวงนั้นจะเจอกับตนไมพืชพันธตางๆ ที่กําลังมีชวี ิตชีวา อากาศที่ดีพรอมรับฝนตก
ทานอิหมามชาฟอียไดรายงานจากทานอนัส บินมาลิก รด.กลาววา พวกเราอยูกับทานศาสดา ซล.และมีฝนตก
ลงมา ทานศาสดาก็ไดถอดเสื้อคลุมของทานออกและกลาววา “มันเพิ่งมาจากพระผูเปนเจาใหมๆ เลย” และไดกลาว
มาแลวถึงน้ําฝนและทานศาสดา ซล.ที่มักจะมองหาศิริมงคลที่มากับน้ําฝนเสมอ
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อักษรฟาอ ﺮﻑُ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎﺀ ﺣ
ﺎﺏﺔ ُﺍﹾﻟ ِﻜﺘ ﻓﹶﺎِﺗﺤซูเราะหอัลฟาติหะห
ซูเราะหฟาติหะหคือแมบทแหงอัลกุรอานทั้งหมด มีการสรรเสริญถึงเจ็ดอยาง เปนสิ่งที่ทําใหหายจากโรคตางๆ
ไดอยางสนิท เปนยาที่มีประโยชน เปนเวทยมนตปองกันที่ไดผลแนนอน เปนกุญแจแหงความร่ํารวยและความสําเร็จ
ทําใหมีกําลังขับไลความเศราหมองความขมขื่นและความกลัว ความเสียใจตางๆ ทั้งหมดนี้ สําหรับผูที่รูจักขอบเขตพลัง
ของมัน และสามารถนําพลังนั้นมาใชไดอยางเต็มที่ รูวามันเปนสิ่งที่จะขจัดโรครายใหหายไปจากเขาได รูซึ้งถึงพลังเรน
ลับของมันที่สามารถทําได
เมื่อบรรดาศอฮาบะหบางคนประสบกับสิ่งเหลานี้ดวยตัวเอง เมื่อเขาเปามนตดวยฟาติหะหลงบนบริเวณที่ถูก
แมลงปองกัดตอยเขาก็หายเจ็บขึ้นมาทันที ทานนบี ซล.ไดถามเขาวา “ทานรูไดอยางไรวาฟาติหะหนั้นเปาเปนเวทมนต
ได” และผูใดเลาที่จะชวยใหเขาประสบความสําเร็จและชวยใหเขามีอํานาจแหงการมองเห็นลึกซึ้งเขาไปถึงพลังเรนลับ
ของซูเราะหนี้ และสิ่งใดเลาที่เขามอบความเชื่อถือเปนหนึ่งเดียวไวให สิ่งใดเลาที่เขารูจักทั้งตัวทั้งชื่อและคุณลักษณะ
คุณสมบัติที่แทจริงของมัน สิ่งใดเลาที่จะทําใหกฏเกณฑตางๆ ทําใหการกําหนดสภาวะและคํามั่นสัญญาตางๆ นั้นเปน
จริงขึ้นมา ทําใหเห็นถึงความเปนพระผูเปนเจาและพระผูปกครองแหงสากลโลก ความสมบูรณในการมอบหมายการ
งานทุกๆ อยางตอพระองค พระองคคือผูที่ควรคาแหงการสรรเสริญทั้งมวล ดวยพระหัตถของพระองคนั้นความดีตางๆ
ก็บังเกิดขึ้น ทุกๆ สิ่งยอมกลับไปหาพระองคเสมอ การขอของผูที่ขาดแคลนเพื่อขอทางนําซึ่งเปนหนทางที่จะพาเขา
ไปสูความสุขอันสถาพร ความรูถึงความสัมพันธกันของความหมายตางๆ การขับไลสิ่งชั่วรายตางๆ ไป การลงโทษ การ
ใหความเมตตาตางๆ จะไมเกิดขึ้นถาไมไดรับอนุมัติจากพระองค สิ่งเหลานี้แหละที่จะชวยเขาใหรอดพนจากโรคราย
ตางๆ และเวทยมนตดําตางๆ จะชวยเปดประตูแหงความดีใหแกเขา ขับไลความชั่วรายตางๆ และสาเหตุของมันใหแก
เขาทั้งหมด
การจะรูแจงเชนนี้เปนเรื่องที่จะตองใชความคิดสติปญญาที่สูงสงขึ้นอีกระดับหนึ่งกวาปกติ มีศรัทธาสูงกวาปกติ
และขาพเจาขอสาบานดวยพระนามของพระเจาวา ขาพเจาไมพบคําพูดไมดีหรือคําสาปแชงคําใด หรือการทําอุตริที่
เสียหายอันใดที่อัลฟาติหะหจะขับไลมันไมได และทําใหมันสลายไป ฟาติหะหจะทําใหมันกลายเปนสิ่งที่ดีขึ้นไดเอง
การงานของหัวใจทุกๆ อยาง การปวยไขและความทุกขตางๆ จะสามารถใชฟาติหะหเพื่อเปนกุญแจเปดประตู
แหงการรักษาได ขอสาบานดวยพระผูเปนเจา แทจริงฟาติหะหของพระองคนั้นยิ่งใหญกวาเหนือกวาสิ่งเหลานั้น ถา
หากบาวนั้นไดรูซึ้งและจับมันไวใหมั่น ใหใชสติปญญากอนจะอานมันก็จะทําใหหายปวยอยางสมบูรณยิ่ง เปนเกราะ
ปองกันที่ยิ่งใหญ เปนแสงสวางที่ชัดแจง ตองเขาใจมันและเขาใจขอบังคับของมันอยางชัดเจน อยาไดเอาไปทําในสิ่งที่
อุตริหรือสิ่งที่เปนการตั้งภาคีเพื่อจะไดไมประสบโรคตางๆ ทั้งรางกายและจิตใจ
ฟาติหะหยังเปนกุญแจที่ยิ่งใหญที่จะเปดคลังแหงมหาสมบัติในโลกนี้เชนเดียวกับคลังมหาสมบัติในโลกหนา
แตอยางไรก็ตามไมใชทุกๆ คนที่จะสามารถจะใชกุญแจนี้เปดคลังมหาสมบัติได ถาหากผูที่ตองการเปดคลังนี้เขาใจถึง
เคล็ดลับของซูเราะหนี้ รูซึ้งถึงความหมายของมันอยางชัดเจน และใชเปดอยางมีสัมมาคารวะเขาก็จะไดพบหนทางที่จะ
เปดคลังมหาสมบัติที่ตองการอยางแนนอน และเราไมไดกลาวเรื่องนี้แบบคาดคะเนเอาเองหรือพูดเกินไป แตมันคือ
ความจริงแท แตพระผูเปนเจานั้นดวยวิทยปญญาที่สูงสงของพระองคไดปกปดความลับของมันไวจากจิตใจของคน
สวนมากในโลกนี้ เชนเดียวกับที่ไดปกปดความลับเกี่ยวกับคลังมหาสมบัติในโลกนี้จากคนทั่วๆ ไป คลังสมบัติในโลกนี้
ถูกซอนไวไมใหมนุษยรู ลอมรอบไปดวยมารรายที่พํานักอยูระหวางมนุษยชาติและคลังสมบัติดังกลาว หัวใจที่ดีและ
บริสุทธิ์เทานั้นที่จะสามารถทําใหมารรายเหลานี้แพพายได ดวยอาวุธคือความเชื่อถือศรัทธาอันบริสุทธิ์ใจ ซึ่งมารราย
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ใดๆ ไมอาจจะตานทานได แตอยางไรก็ตาม จิตวิณญาณของคนทั่วๆ ไปในโลกไมไดบริสุทธิ์ถึงขั้นนั้น ดังนั้นพวกเขา
จึงไมสามารถจะตอสูหรือทําลายมารรายใหแพพายไปได พวกเขาจึงไมไดครอบครองมหาสมบัติดังกลาว
ﺔ ﻓﹶﺎ ِﻏﻴดอกเฮนนา
มั น คื อ ดอกไม ข องเฮนนา มั น เป น น้ํ า หอมที่ ดี ที่ สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง มี ร ายงานจากท า นบั ย หะกี ย ใ นหนั ง สื อ
“ชะอบุลอีมาน” ของเขา จากหะดีษของทานอับดุลลอฮ บินบะรีดะห จากพอของเขา เปนหะดีษมัรฟวอ กลาววา “นาย
แหงกลิ่นหอมทั้งในโลกนี้และโลกหนา คือดอกเฮนนา” (ระดับออน บัยหะกีย, 5914) มีรายงานจากทานอนัส บินมาลิก
รด.กลาววา กลิ่นหอมที่ทานนบี ซล.รักมากที่สุด คือดอกเฮนนา และอัลลอฮ ซบ.เทานั้นที่ทรงรูวาหะดีษทั้งสองนั้นจริง
หรือไม เพราะเราไมอยากยืนยันความถูกตองในสิ่งที่เกี่ยวกับทานศาสดา ซล.ในสิ่งที่เราไมรูแน
มันมีธาตุเปนกลางๆ ระหวางความรอนและแหง ทําใหทองผูกไดบาง เมื่อนํามันมาวางไวระหวางชั้นของ
เสื้อผาขนสัตว มันจะปองกันผาขนสัตวเหลานั้นจากมอดและแมลงได น้ํามันของมันนํามาทาชวยใหอวัยวะออนตัวและ
เสนประสาทคลายตัวได ชวยในโรคอัมพาตและกลามเนื้อยึด
 ِﻓﻀﱠﺔเงิน
ยืนยันจากหะดีษวา ทานศาสดา ซล.นั้นเคยมีแหวนทําดวยเงินและฝงเงินที่หัวแหวนดวย (ซอเฮียะห บุคอรี,
5870) และปลอกดาบของทานก็เปนเงิน (ซอเฮียะหอบีดาวูด, 2584) และไมถูกตองที่จะหามใสเสื้อผาที่ทําดวยเงินหรือ
ประดับประดาดวยมัน แตถูกตองที่จะกลาววา หามดื่มจากภาชนะที่ทําดวยเงิน (ซอเฮียะห บุคอรี, 5633) และบทที่
เกี่ยวกับการใชภาชนะนั้นแคบกวาบทที่เกี่ยวกับการสวมใสหรือประดับประดาเสื้อผา ดวยเหตุนี้จึงอนุญาตใหหญิงสาว
ใสเสื้อผาหรือประดับประดามันดวยเงินได แตหามไมใหใชภาชนะที่ทําดวยเงินและไมจําเปนที่การหามใชภาชนะจะรวม
ไปถึงการสวมใสเสื้อผาดวย ในหนังสือ “สุนัน” กลาววา “และในสวนเงินนั้นจงเลนกับมันตามที่ทานตองการ” (ระดับดี
สุนันอบูดาวูด, 4236) ดังนั้นการหามมันจึงตองมีหลักฐานมายืนยันที่ชัดเจน ไมวาจะดวยคําพูดของทานนบี ซล.หรือ
เปนความเห็นรวมของนักปราชญ (อิจมาอ) หรือมิเชนนั้นก็จะตองเกิดจากหัวใจที่ไมชอบใชมัน และทานนบี ซล.นั้น
ทานเคยกําทองอยูในมือหนึ่งและอีกมือหนึ่งกําผาไหมไวและกลาววา “ทั้งสองอยางนี้เปนสิ่งตองหามสําหรับปะชาชาติ
ชายของฉัน แตเปนสิ่งอนุญาตสําหรับประชาชาติหญิง” (ซอเฮียะห อบูดาวูด, 4057)
เงินนั้นเปนเคล็ดลับอันหนึ่งในโลกนี้จากหลายๆ สิ่งของพระองคอัลลอฮ ซบ. มันเปนเครื่องรางของขลังที่ทําให
ผูที่ครอบครองไดในสิ่งที่ตองการและไดมียศศักดิ์ตําแหนงที่สูงสงในหมูมวลมนุษย ผูที่ครอบครองมันอยูจะตกเปนเปา
สายตาในระหวางพวกเขานั้น ทําใหเปนคนยิ่งใหญขึ้นในสายตาพวกเขา ทําใหไดตําแหนงที่ดี ไมมีประตูใดที่เงินเปด
ไมได ผูที่อยูใกลๆ เขาก็ไมเคยเบื่อหนาย ไมมีใครรูสึกลําบากที่ตองอยูดวยทุกๆ นิ้วจะชี้มาที่เขา เมื่อใดที่เขาพูดทุกๆ
คนก็จะเงี่ยหูฟง เมื่อใดที่เขาขออภัยมันก็จะไดรับการอภัยในทันที เมื่อเขาพูดทุกคนก็เพียงพอไมมีใครสงสัยอีก ไมมี
อะไรผิดพลาด แมวาจะแกชราผมขาวก็จะกลายเปนสวยงามเหมือนหนุมสาวในสายตาพวกเขา
มันคือยารักษาที่มีประโยชนในโรคซึมเศรา ขมขื่น เสียใจ โรคหัวใจออนแอ ใจสั่น มันถูกใชเปนสวนผสมของ
ยาบางชนิด มีคุณสมบัติชวยดูดของเสียที่เกาะอยูในหัวใจออกมาโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนํามาผสมกับน้ําผึ้งบริสุทธิ์และ
หญาฝรั่น ธาตุของมันแหงและเย็นแตสามารถใหกําเนิดความรอนและความชื้นได และสรวงสวรรคที่พระองคอัลลอฮ
ซบ.ไดทรงเตรียมไวใหบรรดานบีของพระองคในวันสิ้นโลกนั้นมีสี่แหงคือ สองสวรรคที่ทําจากทองและสองสวรรคที่ทํา
จากเงิน ทั้งภาชนะการประดับประดาและสิ่งที่อยูในสวรรคนั้นทั้งหมดลวนเปนเงินเปนทอง
ไดยืนยันไวในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากหะดีษของอุมมุซัลมะห โดยทานนบีไดกลาวไววา “ผูที่ดื่มจากภาชนะ
ที่เปนเงินและทองนั้น แทจริงเขากําลังนําไฟนรกเขาในทองของเขา” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5634) และทานไดกลาวไวอีก
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เชนกันวา “จงอยาดื่มจากภาชนะเงินและทอง และอยากินจากจานที่ทําดวยเงินและทอง เพราะภาชนะชนิดนั้นเปนของ
พวกเขาในโลกนี้และเปนของพวกทานในโลกหนา” (ซอเฮียะห บุคอรี, 5426)
กลาวกันวาเหตุผลที่หามนั้นเนื่องจากมันเปน แรธาตุที่มีนอ ย ถาหากนํ ามาใชเปน ภาชนะแลวจะทําใหไ ม
สามารถนําไปใชในดานอื่นๆ เปนการทําใหภูมิปญญาที่พระผูเปนเจาประสงคจะใหเกิดจากธาตุเงินเหลานี้ ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับมนุษยในดานอื่นๆ ตองหมดไปดวย บางทานวา เหตุผลที่หามนั้นเนื่องจากไมอยากใหมีการโออวดหรือ
ลําพอง บางทานก็วา เหตุผลเพื่อไมใหเปนการทํารายจิตใจผูที่ยากจนเมื่อเขาไดเห็นมัน
เหตุผลเหลานี้เปนเพียงแคการอางเหตุผลเทานั้น อาทิเชน ในเหตุผลที่วาหามเพราะกลัววาธาตุเงินจะไมพอ
นั้นก็ควรจะหามการประดับประดาดวยเงินไปดวย และจะใหเงินไดแคในลักษณะแทงโลหะ แตตามหลักศาสนาจริงๆ
แลวไมใชเชนนั้น สวนเหตุผลที่วา ไมตองการใหมีการโออวดหรือลําพองนั้น การโออวดหรือลําพองเปนสิ่งที่ตองหามอยู
แลวไมวาดวยประการใดๆ และเปนการทํารายจิตใจผูยากไรนั้น ความจริงหัวใจของพวกเขานั้นถูกทํารายอยูแลวในสิ่ง
ตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวเขา เชนบานที่กวางขวาง สวนที่ใหญโตหรือเสื้อผาที่หรูหรา อาหารที่เอร็ดอรอยและอื่นๆ อีก
มากมายที่เปนสิ่งที่อนุญาตตามหลักการศาสนา ดังนั้นเหตุผลเหลานี้จึงถือวายังบกพรองอยูเพราะไมสอดคลองกับ
เหตุผลที่เปนจริงเทาไร
และคําตอบที่ถูกตองของเหตุผลในการหามก็คือ การใชสิ่งของที่ทําดวยเงินทองจะทําใหสภาพของจิตใจ
เปลี่ยนไป ทําใหเกิดการปฏิเสธอัลลอฮ ซบ. ปฏิเสธการเคารพบูชาพระองค ดวยเหตุนี้ทานศาสดาจึงไดบอกวาสิ่ง
เหลานี้เปนของพวกผูปฏิเสธในโลกนี้ เนื่องจากเขาไมไดมีสวนกระทบกับการไมเคารพบูชาพระเจาแตอยางใดเพราะ
เขาไมไดเคารพอยูแลว แตสําหรับผูที่เคารพบูชาพระเจาอยูสิ่งนี้จึงเปนสิ่งที่ตองหามในโลกนี้ แตจะไดคืนมาในโลกหนา
แทน และอัลลอฮ ซบ.เทานั้นผูทรงรูยิ่งกวา
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อักษรกอฟ ﺮﻑُ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎﻑ ﺣ
ﺁﻥ ﹸﻗﺮอัลกุรอาน
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงตรัสไววา
ﲔ
 ﺆ ِﻣِﻨ ﻤ ﹲﺔ ﱢﻟ ﹾﻠﻤ ﺣ ﺭ ﻭ ﻮ ِﺷﻔﹶﺎﺀ ﺎ ﻫﺮﺁ ِﻥ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﻝﹸ ِﻣﻨﺰﻭﻧ
ความวา “และเราไดใหลงมาจากอัลกุรอานนั้น ในสิ่งที่ทําใหหายจากความเจ็บปวยและสิ่งที่เปนความเมตตา
ตอบรรดาผูศรัทธา” (อัลอิสรออ, 82)
เปนการถูกตองที่จะกลาววา คําวา “ﻦ  ” ِﻣในอายะหนี้เปนการบอกใหทราบถึงชนิด ไมไดเปนการแบงสวนและ
ดํารัสของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﻭ ِﺭﺼﺪ
 ﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻭ ِﺷﻔﹶﺎﺀ ﱢﻟﻤ ﻢ  ﹸﻜﺑﻦ ﺭﻮ ِﻋ ﹶﻈ ﹲﺔ ﻣ ﻣ ﺗﻜﹸﻢﺎﺀﺪ ﺟ ﺱ ﹶﻗ
 ﺎﺎ ﺍﻟﻨﻳﻬﺎ ﹶﺃﻳ
ความวา “โอบรรดามนุษยเอย ไดสงมายังเจาคือคําแนะนําจากพระผูเปนเจาของพวกเขา และสิ่งที่ทําใหหาย
เจ็บปวยในอกของพวกเขา” (ยูนุส, 57)
อัลกุรอานคือสิ่งที่ทําใหหายปวยไขไดอยางสมบูรณยิ่ง เหนือกวายาใดๆ ทั้งปวง ทั้งในทางรางกายและจิตใจ
เปนยาแหงโลกนี้และโลกหนา แตก็ไมใชทุกคนที่สามารถจะหายไดดวยอัลกุรอาน ถาหากผูปวยนั้นเปนคนดีก็สามารถ
จะรักษาใหหายดวยกุรอานได โดยจะตองมีตัวสนับสนุนไดแกความซื่อสัตย ศรัทธา การยอมรับอยางเต็มใจ การยึดมั่น
อยางแข็งแกรงตออัลกุรอาน เชนนี้จะรักษาใหหายไดแนนอน และไมมีโรคใดๆ ตานทานไดอยางเด็ดขาด เปนไปได
อยางไรที่โรคนั้นจะสามารถตอตานดํารัสของพระผูเปนเจาแหงชั้นฟาและแผนดิน คําที่เมื่อลงมาบนภูเขามันก็จะตอง
แตกกระจายออก หากลงมาบนผืนดิน ผืนดินก็จะถูกฉีกออกเปนสวนๆ ไมมีโรคใดๆ ของจิตใจและรางกายนอกจาก
อัลกุรอานจะไดบอกไวแลวถึงตนเหตุวิธีการรักษามันและวิธีปองกันมัน ในสําหรับผูที่พระผูเปนเจาไดเปดเผยจิตใจของ
เขาใหเขาใจในความเรนลับของอัลกุรอานนี้ และเราไดกลาวมาแลวในตอนเริ่มตนของหนังสือเลมนี้วา มีคําอธิบายและ
ชี้แนะอยูในอัลกุรอานถึงหลักการเบื้องตนทางการแพทยที่สําคัญ ซึ่งอัลกุรอานไดชี้นําเปนแนวทางไว นั่นก็คือการรักษา
สุขภาพและการหามกินของแสลง การขับไลของเสียที่จะทําใหเกิดอันตรายออกจากรางกาย และเราไดยกหลักฐานมา
กลาวไวเปนโรคๆ โดยละเอียดไปแลวในตอนตน สวนยาสําหรับโรคทางจิตใจนั้นไดถูกกลาวไวโดยเอกเทศแยกจาก
สวนอื่นๆ กลาวถึงสาเหตุของมัน โรคของมันและการรักษามัน พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงตรัสวา
ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﺘﻠﹶﻰﻳ ﺏ
 ﺎﻚ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ
 ﻴﻋﹶﻠ ﺎﺰﹾﻟﻨ ﺎ ﺃﹶﻧﻢ ﹶﺃﻧ ﻳ ﹾﻜ ِﻔ ِﻬ ﻢ ﻭﹶﻟ ﹶﺃ
ความวา “พวกเขาไมไดเพียงพอหรอกหรือ ที่เราไดใหอัลกุรอานลงมาแกทาน และไดถูกอานใหพวกเขาฟง”
(อัลอังกะบูต, 51)
และผูใดที่ไมสามารถรักษาใหหายไดดวยอัลกุรอาน พระองคอัลลอฮก็ไมใหเขาหายอีก ผูใดที่ไมเพียงพอเพียง
อัลลอฮองคเดียวพระองคอัลลอฮก็ไมเพียงพอเขาเชนกัน
 ِﻗﺜﱠﺎﺀแตงราน
มีความเย็นและชื้นระดับสอง ชวยดับรอนในกระเพาะและบริเวณอักเสบ เนาเสียยาก มีประโยชนในโรคปวด
กระเพาะปสสาวะ กลิ่นของมันมีประโยชนในโรคออนเพลีย ใจสั่น เมล็ดของมันชวยขับปสสาวะ ใบของมันเมื่อนํามาทํา
นาบจะชวยในแผลสุนัขกัด มันถูกขับออกจากกระเพาะไดชามาก ความเย็นของมันเปนอันตรายตอกระเพาะบางชนิด
ดังนั้นจึงควรใชแตงกวารวมกับสิ่งอื่นที่ชวยทําลายความเย็นและชื้นของมันได เชนดังที่ทานศาสดา ซล.ไดกระทําเมื่อ
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ทานรับประทานมันรวมกับผลอินทผลัมสุก ถาหากรับประทานรวมกับอินทผลัมแหงหรือองุนแหงหรือน้ําผึ้งก็ทําใหมัน
สมดุลได
ﺖﻭ ﹶﻛﺴ ﺴﻂﹲ
  ﹶﻗคอสตัส (พืชตระกูลขิง ขา)
มีความหมายอยางเดียวกันในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอนัส รด.จากทานนบี ซล.กลาววา “สิ่งที่
ดีสําหรับรักษาพวกทานคือ การกรอกเลือด และคอสตัส” ใน “มุสนัด” จากหะดีษของทานอุมมุกอยซ จากทานนบี ซล.
กลาววา “พวกทานจงใชคอสตัสจากอินเดีย เพราะมันมีพลังรักษาถึงเจ็ดอยาง หนึ่งในนั้นคือโรคเจ็บสีขาง”
มันมีสองชนิด คือชนิดสีขาวที่เรียกกันวาคอสตัสทะเล อีกชนิดหนึ่งเรียกวาคอสตัสอินเดียซึ่งจะรอนกวา สวนสี
ขาวนั้นออนกวา ทั้งสองชนิดมีประโยชนอยางยิ่ง ทั้งสองชนิดนี้มีธาตุรอนแหงระดับสาม ทําใหเสลดแหง ตัดโรคหวัด
ถาหากนํามาดื่มจะมีประโยชนในผูปวยโรคตับ กระเพาะที่ออนแอจากความเย็นจากไขตามเวลาไขสี่วัน ใชตัดอาการ
เจ็บสีขาง มีประโยชนในการแกสารพิษ ถานํามาทาหนาโดยผสมรวมกับน้ําและน้ําผึ้งจะชวยรักษากระและจุดดางดําบน
ใบหนา กาเลนกลาววา มันมีประโยชนในโรคบาดทะยัก โรคเจ็บสีขางและรักษาจุดบนใบหนา
แพทยที่โงเขลาจะไมรูวา ประโยชนอยางหนึ่งของคอสตัสคือ การรักษาโรคเจ็บสีขางและไดปฏิเสธมัน ถาเขา
ไดอานจากที่กาเลนเขียน พวกโงเขลาเหลานี้คงจะไดสํานึกถึงความจริงและยังมีแพทยอีกหลายคนที่ไดกลาวถึงคอสตัส
วา มันสามารถรักษาเสมหะที่มากเกินจากโรคเจ็บสีขางได
ได ก ล า วมาแล ว ว า การแพทย ทั่ ว ไปเมื่ อ นํ า มาเที ย บกั บ การแพทย ต ามแนวทางของท า นนบี ซล.มั น ก็
เชนเดียวกับการเปรียบเทียบระหวางผูงอยเปลี้ยเสียขากับแพทยที่เกงๆ นั่นเอง ผูที่รักษาโดยมีการดลใจจากอัลลอฮ
พระผูเปนเจาเมื่อเปรียบกับผูที่รักษาโดยการทดลองและเทียบเคียงยอมมีความแตกตางกันอยางมากมายเทียบกัน
ไมได
ถาหากพวกโงเขลาเหลานี้พบวา ยารักษาโรคเหลานั้นเปนคําพูดที่มาจากพวกแพทยยะฮูดีหรือนัสรอนียหรือ
พวกมุชริก เขาก็จะเชื่อโดยฉับพลันทันทีโดยไมตองรอดูผลการทดสอบของเขากอน แตเราไมอาจจะปฏิเสธเชนกันวา
ความเคยชินของชนกลุมหนึ่งยอมมีผลทําใหการตอบสนองตอยาของพวกเขาไมเหมือนกัน ทําใหเขาไมไดรับประโยชน
จากยาบางอยาง ผูใดที่เคยชินกับยาหรืออาหารบางอยางสิ่งนั้นก็จะมีประโยชนกับเขาเหมาะสมกับเขา แตถาไมคุนชิน
ก็จะไมเกิดประโยชน
คําพูดของบรรดาแพทยใหญที่เกงกาจแมจะถือเปนคําตัดสินได แตก็เปนเพียงเฉพาะบางชนิดของคนและบาง
เวลา บางสถานที่ และบางความเคยชินเทานั้น ไมไดหมายถึงทั้งหมดทุกคน ทุกสถานที่และทุกเวลา และถาหากเราถือ
ตามนี้ก็ไมทําใหความรูของแพทยทานนั้นดอยลงแตประการใด ถาการรักษานั้นไมไดเปนไปตามที่เขากลาวทั้งหมดใน
สถานการณหนึ่งๆ การรักษาของศาสดา ซล.ก็เชนกัน ผูซึ่งซื่อสัตยกลาวแตคําสัตยในขณะที่จิตใจของมนุษยอื่นยังอยู
ในความโงเขลาและทุจริต นอกจากผูที่อัลลอฮทรงชวยเหลือเขาดวยจิตใจที่เปยมดวยศรัทธาและนําแสงสวางใหเขาได
เห็นถึงทางนําที่แทจริง
ﺴﻜﹶﺮ
 ﺼﺐُ ﺍﻟ
  ﹶﻗออย
มี ร ายงานจากหะดี ษ ซอเฮี ย ะห อั น หนึ่ ง เกี่ ย วกั บ อ า งเก็ บ น้ํ า แห ง หนึ่ ง ว า “น้ํ า ของมั น หวานกว า น้ํ า ตาล ”
(ซอเฮียะหมุสลิม, 36/2300) และขาพเจาไมพบรายงานอื่นๆ อีกที่เกี่ยวกับน้ําตาลนอกจากรายงานนี้
น้ําตาลเปนของใหมที่แพทยรุนกอนๆ ไมเคยพูดถึงหรือรูจักมันหรือผสมมันในเครื่องดื่มตางๆ พวกเขารูจักแต
น้ําผึ้ง และนําน้ําผึ้งนั้นมาผสมทํายารักษาโรค
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น้ําตาลออยเปนของรอนชื้น ชวยแกไอได ลดความชื้นในรางกาย ในตอมลูกหมากและหลอดลม มันเปนตัวทํา
ละลายที่ดีกวาน้ําตาลธรรมดา ชวยแกอาเจียน ขับปสสาวะ เพิ่มความรูสึกทางเพศ ทานอัฟฟาน อิบนิมุสลิม อัซซอฟ
ฟาร กลาววา “ผูใดดูดหรือจิบน้ําออยหลังอาหาร เขาจะมีความสุขตลอดวัน” นอกจากนี้มันยังมีประโยชนในการรักษา
อาการระคายเคืองในคอ หนาอกหรือหลอดลมดวย โดยนํามาปงหรือยาง และมันยังทําใหเกิดลมในทองอยางมากจึง
ตองปอกเปลือกและลางดวยน้ํารอน น้ําตาลออยจะมีธาตุรอนชื้นจากความเห็นของคนสวนใหญ แตมีบางทานกลาววา
มันมีธาตุเย็น
ชนิดดีที่สุดของมันคือ สีขาวใสเปนมัน ออยที่เกาจะนุมนวลกวาออยสด ถานํามาตมปรุงและตักเอาที่เปนฟอง
ออกจะชวยดับกระหายและแกไอ มันเปนอันตรายตอกระเพาะที่มีโรคน้ําดีเหลืองอยูแลว จะสามารถลดอันตรายของมัน
ลงโดยใชน้ํามะนาว น้ําสมหรือน้ําทับทิม
คนบางคนคิดวา น้ําออยดีกวาน้ําผึ้ง เนื่องจากมันรอนนอยกวาและนุมนวลกวา ซึ่งถือวาไมเปนธรรมตอน้ําผึ้ง
เพราะประโยชนของน้ําผึ้งนั้นมีมากมายกวาน้ําออย พระองคอัลลอฮใหน้ําผึ้งนั้นเปนสิ่งที่ทําใหโรคหายและเปนยา เปน
เครื่องปรุงและเปนของหวาน น้ําหวานมีคุณสมบัติที่เทียบไมไดกับน้ําผึ้งเลยในแงชวยทําใหกระเพาะแข็งแรงขึ้น ชวย
ระบายทอง ทําใหมองเห็นชัดขึ้น ทําใหหายตามัวและรักษาโรคคอตีบ โดยการกลั้วคอ และยังชวยขจัดโรคอัมพาต โรค
ปากเบี้ยวไดดวย นอกจากนี้น้ําผึ้งยังใชรักษาโรคตางๆ ที่เกิดจากความเย็นและชื้นในทุกๆ สวนของรางกาย เพิ่ม
ความรูสึกทางเพศ เปนตัวชวยแยกสลายและขับสารพิษตางๆ ชวยเปดตอมเหงื่อ ทําใหลําไสบริสุทธิ์สะอาด ขับไล
พยาธิ แกธาตุพิการอาหารไมยอย ทําใหอาหารไมบูดเนาในกระเพาะ เหมาะสําหรับคนที่มีเมือกเสลดมากหรือคนชรา
คนที่มีธาตุเย็น กลาวโดยรวมแลวไมมีอะไรดีเทาน้ําผึ้งโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการรักษาโรคตางๆ พลังการรักษาของ
มันทําใหกระเพาะอาหารแข็งแรง ซึ่งสิ่งเหลานี้น้ําตาลออยหรือน้ําตาลธรรมดาทําไมไดดีเทา
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อักษรกาฟ ﺮﻑُ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻑ ﺣ
ﺤﻤﱠﻰ
ُ  ِﻟ ﹾﻠﺎﺏ ِﻛﺘการเขียนดุอาอเปนเครื่องรางเพื่อรักษาไข
(มีความเห็นขัดแยงกันเรื่องการนํามาใชวาถูกตองหรือไมและควรถามผูรูใหแนชัดกอนนําไปใช: ผูแปล)
ทานมิรวะซียกลาววา ทานอบูอับดุลลอฮไดขาววา ฉันมีไขจึงไดเขียนดุอาอใหฉันเพื่อรักษาไขวา
ﺳﹼﻠّﻢ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﷲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
 ﷲ
ِ ﻮﻝﹸ ﺍ ﺭﺳ ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻣ ﷲ
ِ ﻭﺑِﺎ ﷲ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ﻢ ِﺑﺮ ِﺣﻴ ﻤ ِﻦ ﺍﻟ ﺣ ﺮ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ﻦﺴ ِﺮﻳ
 ﺧ ﻢ ﹾﺍ ﹶﻻ ﻫ ﺎﻌ ﹾﻠﻨ ﺠ
 ﺍ ﹶﻓﻴﺪﺍِﺑ ِﻪ ﹶﻛﺩﻭ ﺍﻭﹶﺍﺭ ﻢﺍ ِﻫﻴﺑﺮﻋﻠﹶﻰ ِﺍ ﺎﻼﻣﻭﺳ ﺍﺮﺩ ﺑ ﻲ ﻮِﻧ ﺭ ﹸﻛ ﺎﺎﻧﺎ ﻳﹸﻗ ﹾﻠﻨ
ﻖ ﺁﻣﲔ ﺤ
  ﺍﹾﻟﻚ ِﺍﹶﻟﻪ
 ﻭِﺗ ﺒﺮﺟ ﻭ ﻚ
 ﻮِﺗ ﻭﻗﹸ ﻚ
 ﻮِﻟ ﺤ
 ﺏ ِﺑ
ِ ﺎﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ ﺐ
 ﺎ ِﺣﻒ ﺻ
ِ ﺷ ﺍﻓﻴﻞ ِﺍﺳﺮ ﻭﹶﺍ ﻞﻴﻜﹶﺎِﺋﻴﻭ ِﻣ ﻞﺍِﺋﻴﺒﺮﺏ ِﺟ
 ﺭ َ ﻬﻢ ﺍﹶﻟﱠﻠ
ความวา “ดวยพระนามของอัลลอฮ ผูทรงเมตตา ผูทรงปรานี ดวยพระนามของอัลลอฮ มูฮําหมัด ซล.ศาสดา
ของอัลลอฮ (เราไดกลาววา โอไฟเอย จงใหความเย็นและความสันติแกอิบรอฮีมเถิด พวกเขาพยายามทําเลหกลกับเขา
(อิบรอฮีม) แตเราไดทําใหพวกเขาขาดทุน) (อัลอัมบิยาอ, 69-70) โออัลลอฮ พระผูเปนเจาของยิบรีล มีกาอีล อิสรอฟล
จงใหหายปวยไขแกผูที่เปนเจาของหนังสือฉบับนี้เถิด ดวยพละกําลังของทาน ความเขมแข็งของทาน ความยิ่งใหญของ
ทานอามีน”
ทานมิรวะซียกลาววา และอบูอับดุลลอฮไดอานใหฉันและฉันไดฟงโดยมีทานอบูมุนซิร อัมรุบนุมัญมะอนั่งอยู
ดวย ทานยูนุส บินหะบานกลาววา ฉันไดถามทานอบูญะอฟร มูฮําหมัด บินอลีวาฉันจะแขวนเครื่องรางนี้ไดหรือไม
ทานกลาวตอบวา ถาหากมันเปนกุรอานและเปนคําพูดของนบี ซล.แลวก็จงแขวนเถิดมันจะทําใหทานหายเทาที่มันมี
ความสามารถ ฉันไดถามบางวาถาฉันจะเขียนเครื่องรางนี้เพื่อรักษาโรคไขสี่วันจะไดหรือไม ทานก็ตอบวา ไดซิ
ทานอะหหมัดไดเลาจากทานหญิงอาอิชะห รด.และคนอื่นๆ วา พวกเขาตางก็อนุญาตใหทําได ทานฮัรบกลาววา ทาน
อิหมามอะหหมัด อิบนิฮัมบัลไมไดหามการกระทํานี้ และทานอะหหมัดกลาววา ทานอิบนิมัสอูดเกลียดการกระทํานี้
อยางยิ่ง และทานอะหหมัดไดถูกถามเกี่ยวกับเครื่องรางที่แขวนวาจะทําใหเรื่องรายๆ หลุดพนไปไดหรือไม ทานตอบวา
หวังวามันคงไมนาตําหนิ ทานคอลาลกลาววา ทานอับดุลลอฮ อิบนิอะหหมัดไดกลาววา ฉันไดเห็นพอของฉันเขียน
ดุอาอใหกับผูที่กลัวและผูที่มีไขหลังจากเกิดภัยพิบัติ
ﺓﺴﺮِﺍﹾﻟ ِﻮ ﹶﻻﺩ
  ِﻟ ُﻌﺎﺏ ِﻛﺘการเขียนเครื่องรางสําหรับผูที่คลอดบุตรยาก
ทานคอลาลไดกลาววา ทานอับดุลลอฮ บินอะหหมัดไดเลาใหฉันฟงวา ฉันไดเห็นบิดาของฉันเขียนดุอาอใหกับ
หญิงคนหนึ่งที่คลอดลูกยากบนภาชนะสะอาด โดยเขียนหะดีษของทานอิบนิอับบาส รด.วา
ﻦ ﻴﺎﹶﻟ ِﻤﺏ ﺍﹾﻟﻌ
 ﺭ ِﻟﻠﱠ ِﻪﻤﺪ ﺤ
 ﻴ ِﻢ ﺍﹾﻟﻌ ِﻈ ﺵ ﺍﹾﻟ
ِ ﺮ ﻌ ﺏ ِﺍﹾﻟ
 ﺭ ﷲ
ِ ﺎ ﹶﻥ ﺍﺒﺤﺳ ﻳﻢ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺮﻴﻢﺤِﻠ
 ﷲ ﺍﹾﻟ
ُ ﻪ ِﺍﻻﱠﺍ ﹶﻻِﺍﹶﻟ
{ﻍ
ﻼﹲ
ﺑ ﹶ ﺎ ٍﺭﻧﻬ ﻦ ﻣ

ﻋ ﹰﺔ ﺎﺍ ِﺇ ﱠﻻﺳﺒﹸﺜﻮﻳ ﹾﻠ ﻢ ﻭ ﹶﻥ ﹶﻟ ﻋﺪ ﻮ ﺎ ﻳﻭ ﹶﻥ ﻣ ﺮ ﻳ ﻡ ﻮ ﻳ ﻢ ﻬ ﻧ} ﹶﻛﹶﺎ

ِ ﻋ ﺍ ِﺇﻻﱠﺒﹸﺜﻮﻳ ﹾﻠ ﻢ ﺎ ﹶﻟﻧﻬﻭ ﺮ ﻳ ﻡ ﻮ ﻳ ﻢ ﻧﻬ} ﹶﻛﹶﺎ
{ﺎﺎﻫﺤﻭﺿ ﻴ ﹰﺔ ﹶﺍﺸ
ความวา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ ผูทรงออนโยน ทรงประเสริฐ มหาบริสุทธิ์แดพระองคอัลลอฮ พระ
ผูเปนเจาแหงบัลลังกอันยิ่งใหญ การสรรเสริญทั้งมวลนั้น เพื่ออัลลอฮผูทรงอภิบาลแหงสากลโลก” “วันที่พวกเขาจะได
เห็นสิ่งที่ไดถูกสัญญาไวใหแกพวกเขาเสมือนกับเขาไมไดอยูในโลกนี้นอกจากเพียงชั่วโมงเดียวในตอนกลางวัน ”
(อัลอะหกอฟ 35) “วันที่พวกเขาจะไดเห็นมัน เสมือนหนึ่งวา พวกเขาไมไดพํานักอยูเลยในโลกเวนเสียแตเพียงชั่วครู
หนึ่งของยามเย็น หรือยามเชาเทานั้น” (อันนาซิอาต, 46)
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ทานคอลาลกลาววา ทานอบูบักร อัลมิรวะซียเลาวา แทจริงมีชายคนหนึ่งมาหาทานอบูอับดุลลอฮและกลาววา
“โออบูอับดุลลอฮ ทานจะเขียนหนังสือใหกับหญิงคนหนึ่งที่คลอดลูกไมออกถึงสองวันไดหรือไม” ทานอับดุลลอฮตอบ
วา “จงบอกเขาใหเอาถวยใหญๆ มาใบหนึ่งและหญาฝรั่น” และฉันไดเห็นเขาเขียนและใหกับหลายคน และมีเรื่องเลา
จากทานอักรอมะหจากทานอิบนิอับบาส กลาววา “ครั้งหนึ่งทานนบีอีซา อลัยฮิสลาม ไดเดินผานวัวตัวหนึ่งที่กําลัง
ทองแก วัวนั้นไดกลาวกับนบีอีซาวา โอทานนบีของอัลลอฮโปรดขอตออัลลอฮใหฉันไดพนจากสิ่งที่อยูในฉันนี้เถิด นบีอี
ซากลาววา โอผูที่สรางชีวิตหนึ่งจากอีกชีวิตหนึ่ง ผูที่ทําใหชีวิตหนึ่งปลอดภัยจากชีวิตหนึ่ง ผูที่ทําใหชีวิตหนึ่งออกจาก
ชีวิตหนึ่ง จงโปรดใหวัวนี้คลอดไดดวยเถิด แลววัวก็คลอดลูกออกมา และทานอิบนิอับบาสไดกลาวตอวา ดังนั้นถา
เมื่อใดมีผูหญิงที่คลอดลูกยาก จงเขียนดุอาอนี้ใหกับหลอน มันจะมีประโยชน”
มีบรรดาชาวสลัฟหลายทานที่อนุญาตใหเขียนบางสวนของอัลกุรอานใสในน้ําและนํามาดื่มเพื่อที่จะทําใหหาย
จากโรค ดุอาออีกอันหนึ่งที่ใชในหญิงคลอดลูกยากใหเขียนใสภาชนะที่สะอาด
ﺖ
 ﺨﻠﱠ
 ﺗﻭ ﺎﺎ ﻓِﻴﻬﺖ ﻣ
 ﻭﹶﺃﹾﻟ ﹶﻘ ﺕ
 ﺪ ﻣ ﺽ
 ﺭ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍ َﻷ ﺖ
 ﻘﱠﻭﺣ ﺎﺑﻬﺮ ﺖ ِﻟ
 ﻧﻭﹶﺃ ِﺫ ﺖ
 ﺸ ﱠﻘ
 ﺎﺀ ﺍﻧﺴﻤ
 ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟ
ความวา “เมื่อทองฟาไดแตกออก เมื่อมันไดเชื่อฟงพระผูเปนเจา และมันจําตองทําเชนนั้น และเมื่อแผนดินได
ถูกแผกวางออกและสํารอกสิ่งที่อยูภายในมันออกมาจนขางในมันวางเปลา” (อัลอินชิกอก, 1 - 4)
ใหนําน้ําที่ใสภาชนะนี้ใหหญิงนั้นดื่มและนํามาราดที่ทอง
ﻋﺎﻑ ﺮ  ﻟِﻠﺎﺏ ِﻛﺘการเขียนดุอาอรักษาเลือดกําเดาไหล
ทานเชคอิสลาม อิบนิตัยมียะหไดเขียนที่หนาผากของเขาวา
ﻣﺮ ﻲ ﺍ َﻷ ﻀ
ِ ﻭﻗﹸ ﺎﺀﺾ ﺍﹾﻟﻤ
 ﻭﻏِﻴ ﺎﺀ ﹶﺃ ﹾﻗِﻠﻌِﻲﺳﻤ ﺎﻭﻳ ﺎﺀ ِﻙﺑﹶﻠﻌِﻲ ﻣ ﺍﺭﺽ ﺎ ﹶﺃﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳ
ความวา “และไดถูกกลาววา โอแผนดินเอยจงกลืนน้ําของเจากลับคืนไปเถิด โอฟาเอยจงหยุดหลั่งน้ําเถิด น้ํา
จึงไดเหือดแหงไปและภารกิจก็สิ้นสุดลง” (ฮูด, 44) ขาพเจาไดยินทานกลาววา ฉันไดเขียนสิ่งนี้ใหกับหลายคนและเขาก็
หายจากโรคและกลาวตอวา “แตไมอนุญาตใหใชเขียนในกรณีโรคเลือดกําเดาไหลเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกโงเขลากระทํา
เลือดนั้นเปนนะยิสไมอนุญาตใหเขียนคําตรัสของอัลลอฮลงบนเลือด”
มีเรื่องเลาวา ทานนบีมูซา อลัยฮิสลามไดออกไปขางนอกและเกิดเลือดกําเดาไหลขึ้น ทานไดเอาเสื้อคลุมมาปด
ไวแลวกลาววา
ﺏ
ِ ﺎ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘ ﹸﺃﻡﺪﻩ ﻭﻋِﻨ ﹾﺜِﺒﺖﻭﻳ ﺎﺀﻳﺸ ﺎﻪ ﻣ ﻮ ﺍﻟﻠﹼﻤﺤ ﻳ
ความวา “พระองคอัลลอฮทรงลบออกสิ่งที่พระองคประสงค และทรงยืนยันสิ่งที่พระองคประสงค ณ ที่พระองค
นั้นคือ คัมภีรตนแบบ” (อัรเราะอดุ, 39)
ﺍﺯﺤﺰ
 ﺮِﻟ ﹾﻠ ﺧ  ﺁﺎﺏ ِﻛﺘการเขียนเพื่อรักษาโรครังแค
ใหเขียนวา
ﻮﺗِﻪ ﻭﹸﻗ ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺤ
 ﺖ{ ِﺑ
 ﺮﹶﻗ ﺘﺣ ﺭ ﻓﹶﺎ ﺎﺭ ﻓِﻴ ِﻪ ﻧ ﺎﻋﺼ ﺎ ِﺇﺑﻬﺎ}ﹶﻓﹶﺄﺻ
ความวา “และไดประสบแกสวนนั้นซึ่งลมพายุที่มีไฟ สวนนั้นจึงมอดไหมทั้งหมด” (อัลบะกอเราะห, 266) ดวย
อํานาจของอัลลอฮและพลังของพระองค
หรือเขียนในขณะที่พระอาทิตยกําลังสองแสงสีเหลืองวา
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ﻤِﺘ ِﻪ ﺣ ﺭ ﻴ ِﻦ ﻣِﻦﻢ ِﻛ ﹾﻔﹶﻠ ﺆِﺗ ﹸﻜ ﻳ ﻮِﻟ ِﻪﺮﺳ ﻮﺍ ِﺑﺁ ِﻣﻨﻪ ﻭ ﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻮﺍ ﺍﻣﻨ ﻦ ﺁ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻳﻬﺎ ﹶﺃﻳ
ﻢ ﺭﺣِﻴ ﺭ ﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﺍﻟﱠﻠﻢ ﻭ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻐ ِﻔ ﻳﻭ ﻮ ﹶﻥ ِﺑ ِﻪﻤﺸ ﺗ ﺍﻮﺭﻢ ﻧ ﻞ ﱠﻟ ﹸﻜﺠﻌ
 ﻳﻭ
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงเกรงกลัวตออัลลอฮเถิดและจงศรัทธาในศาสดาของพระองค พระองคก็จะ
ตอบแทนเจาดวยความเมตตาถึงสองเทา และทําใหมีแสงสวางสําหรับเจา เจาจะไดเดินตามแสงสวางนั้นไป และจะทรง
ยกโทษใหกับพวกทาน และอัลลอฮนั้นคือผูทรงยกโทษ ผูทรงเมตตา” (อัลหะดีด, 28)
ﻤ ِﻲ ﺍﹾﻟ ُﻤﹶﺜ ﱠﻠﺜﹶﺔ ُﺮِﻟ ﹾﻠﺤ ﺧ  ﺁﺎﺏ ِﻛﺘการเขียนเพื่อรักษาไขสามวัน
ใหเขียนบนกระดาษสามแผนวา
ﺖ
 ﷲ ِﻗﱠﻠ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ﺕ ِﺑ
 ﺮ ﻣ ﷲ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ﺕ ِﺑ
 ﺮ ﷲ ﹶﻓ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ความวา “ดวยพระนามของอัลลอฮขอใหมันหนีไป ดวยพระนามของอัลลอฮขอใหมันผานไป ดวยพระนาม
ของอัลลอฮขอใหมันบรรเทาลง” และใหรับประทานวันละแผน ใหมันอยูในปากเขาแลวดื่มน้ําตาม
ﺴﺎ
 ﻕ ﺍﻟﱠﻨ
ِ ُ ِﻟﻌُﺮﺧﺮ  ﺁﺎﺏ ِﻛﺘการเขียนเพื่อรักษาโรคปวดหลังจากเสนประสาทกดทับ
ﻲ ٍﺀ ﺷ  ﹸﻛﻞﱢﺧﹶﺎِﻟﻖﻲ ٍﺀ ﻭ ﺷ  ﹸﻛﻞﱢﻴﻚﻣِﻠ ﻭ ﻲ ٍﺀ ﺷ ﺏ ﹸﻛﻞﱢ
 ﺭ ﻬﻢ ﻴ ِﻢ ﺍﻟﻠﹼﺮ ِﺣَ ﻤ ِﻦ ﺍﻟ ﺣ ﺮ ﷲ ﺍﻟ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ﻴ ِﻪ ِﺑ ﹶﻘ ﹾﻄ ٍﻊﻋﹶﻠ ﻰ ﺴﹶﻠ ﹾﻄِﻨ
 ﻭ ﹶﻻﺗ ﻰ ِﺑﹶﺎﺫﹶﻯ ﻋﹶﻠ ﻪ ﺴﹶﻠ ﹾﻄ
 ﺗ ﻼ
ﺎ ﹶﻓ ﹶﻨﺴﺖ ﺍﻟ
 ﺧﹶﻠ ﹾﻘ ﺖ
 ﻧﻭﹶﺍ ﻲ ﺘِﻨﺧﹶﻠ ﹾﻘ ﺖ
 ﻧﹶﺍ
ﺖ
 ﻧﻲ ِﺍﻻﱠﹶﺍ ﺎِﻓﺎ ﹶﻻﺷﺳْﻘﻤ ﺭ ﺎ ِﺩﻐﻲ ِﺷﻔﹶﺎ ًﺀ ﹶﻻﻳ ﺷ ِﻔِﻨ ﺍﻭ
ความวา “ดวยพระนามของอัลลอฮ ผูทรงเมตตาปรานี โออัลลอฮพระผูเปนเจาแหงทุกสิ่งอัน ผูปกครองเหนือ
ทุกๆ อยาง ผูสรางสรรพสิ่งทั้งปวง ทานไดสรางขาพเจามาและทานไดสรางเสนประสาทหลังมา ขอจงอยาใหพละกําลัง
ของมันเหนือกวาขาพเจาจนมันทํารายขาพเจาได และอยาใหขาพเจาตองตัดมัน ขอจงทําใหมันหายอยางสมบูรณ
ความเจ็บปวยใดๆ จะไมจากไปหรือหายไปไดถาปราศจากทาน”
ﺏ
ِ ﻕ ﺍﻟﻀﱠﺎ ِﺭِﻟ ﹾﻠ ِﻌﺮﺧﺮ  ﺁﺎﺏ ِﻛﺘการเขียนเพื่อรักษาโรคเลือดไหลจากเสนเลือดแดง
มีรายงานจากติรมิซียในหนังสือ “ญามิอ” จากหะดีษของทานอิบนิอับบาส รด.เลาวา ทานศาสดา ซล.ไดสอน
พวกเขารักษาไขและปวดตามรางกายทั่วไป ใหกลาววา
ﺎﺭﺮ ﺍﻟﻨ ﺣ ﺮ ﺷ ﻦ ﻭ ِﻣ ﺎ ٍﺭﻧﻌ ﻕ
ٍ ﺮ ﻋ ﺮ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻦ ﻴ ِﻢ ِﻣﷲ ﺍﹾﻟ ِﻌ ِﻈ
ِ ﻮﺫ ُﺑِﺎ ﻋ ﻴ ِﺮ ﹶﺍﷲ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺒ
ِ ﺴ ِﻢ ﺍ
 ِﺑ
ความวา “ดวยพระนามของอัลลอฮผูยิ่งใหญ ขอการปกปองโดยพระองคผูยิ่งใหญจากสิ่งชั่วรายทุกๆ อยาง
จากเสนเลือดที่ไหลพุงและจากความชั่วรายของไฟนรก”
ﺱﻀﺮ
ﺟ ِﻊ ﺍﻟ ﱠ ﻮ  ِﻟ ﻛِﺘﹶﺎﺏการเขียนเพื่อรักษาโรคปวดฟน
เขียนแลวนํามาใสตรงรองฟนที่ตอจากฟนซี่ที่ปวด
{ﻭ ﹶﻥﺸ ﹸﻜﺮ
 ﺗ ﺎﺪ ﹶﺓ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ﻣ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻓِﺌﺭ ﻭ ﺎﺑﺼﺍﹾﻟﹶﺄﻊ ﻭ ﻤ ﺴ
  ﺍﻟﻌ ﹶﻞ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺟ ﻭ ﻢ ﺸﹶﺄﻛﹸ
 ﻮ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺃﹶﻧ ﺮﺣِﻴ ِﻢ }ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫ ﻤ ِﻦ ﺍﻟ ﺣ ﺮ ﺴ ِﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﻟ
 ِﺑ
ความวา “ดวยพระนามของอัลลอฮผูทรงเมตตาปรานีเสมอ” “จงกลาวเถิด พระองคคือผูที่สรางพวกทาน และทําให
ทานไดยิน ไดเห็น ไดเขาใจ นอยนักที่พวกทานจะขอบพระคุณ” (อัลมุลก, 23) ถาหากตองการก็เขียนตออีกไดวา
www.islamhouse.com

แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย - 225

ﻢ ﻌﻠِﻴ ﻊ ﺍﹾﻟ ﺴﻤِﻴ
 ﻮ ﺍﻟ ﻭﻫ ﺎ ِﺭﻨﻬﺍﻟﻴ ِﻞ ﻭﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺳ ﹶﻜ ﺎ ﻣﻭﹶﻟﻪ
ความวา “ผูที่พํานักอยูทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั้นเปนสิทธิของพระองค พระผูทรงไดยิน ผูทรง
รอบรู” (อัลอันอาม, 13)
ﺍﺝ ِﻟ ﹾﻠﺨُﺮ ﻛِﺘﹶﺎﺏการเขียนเพื่อรักษาฝหนอง
ใหเขียนบนฝหนองวา
ﺎﻣﺘ ﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ ﺎﻮﺟ ﺎ ِﻋﻯ ﻓِﻴﻬﺗﺮ ﺼﻔﹰﺎ ﹶﻻ
 ﺻ ﹾﻔ
 ﺎﺎ ﻗﹶﺎﻋﺭﻫ ﻴ ﹶﺬﺴﻔﹰﺎ ﹶﻓ
 ﻧ ﻲﺭﺑ ﺎﺴ ﹸﻔﻬ
ِ ﻨﺎ ِﻝ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻞ ﻳﺠﺒ
ِ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﻚ
 ﻧﺴﹶﺄﻟﹸﻮ
 ﻳﻭ
ความวา “พวกเขาไดถามเจาเกี่ยวกับภูเขา จงกลาวเถิดพระเจาของฉันจะทําใหมันแหลกเปนผุยผงและปลอย
ใหมันกลายเปนที่โลงเตียน พวกทานจะไมเห็นมันในที่นั้นเปนที่ลุมหรือที่ดอนอีก” (ตอฮา, 105 - 107)
ﻤﺄﹶﺓ  ﹶﻛเห็ด
ยื น ยั น จากท า นนบี ท า นกล า วว า “เห็ ด นั้ น คื อ มั น นาชนิ ด หนึ่ ง และน้ํ า ของมั น เป น ยารั ก ษาตาให ห ายได ”
(ระดับดี บุคอรี, 5708)
ทานอิบนิอารอบีไดกลาววา ﻤﺎﹶﺓ  ﺍﹾﻟ ﹶﻜหรือเห็ดเปนพหูพจนของคําวา “ﻢ ٌﺀ  ” َﹶﻛความเห็นนี้แตกตางกับคนอื่นที่บอก
วา “ﻤﹶﺄَﺓ  ” ﹶﻛเปนเอกพจน สวนคําพหูพจนคือ “ﺀ” َﹶﻛﻢ
เห็ดขึ้นอยูในพื้นดินโดยไมตองปลูก มันซอนอยูในดินโดยไมตองมีใบหรือลําตน สวนประกอบของมันมาจาก
ดินและไอ มันอยูในดินในชวงหนาหนาวและเริ่มโตขึ้นเหนือดินเมื่อฝนตกในฤดูใบไมผลิ มันจะเกิดขึ้นและงอกกระจาย
ไปทั่วพื้นดิน ดวยเหตุนี้มันจึงถูกเรียกวาไขทรพิษของพื้นดิน เนื่องจากรูปรางของมันคลายรูปของไขทรพิษและสารใน
ตัวของมันก็เหมือนไขทรพิษดวย เนื่องจากสารขางในของมันชื้นและปนเลือดเหมือนไขทรพิษที่จะเกิดขึ้นในชวงวัยเด็ก
เมื่อรางกายเริ่มจะแข็งแรง
เห็ดมักจะพบในฤดูใบไมผลิ สามารถรับประทานไดทั้งดิบๆ หรือนํามาปรุงกอน ชาวอาหรับเรียกมันวา ตนไม
แหงฟารอง เพราะมันจะพบมากในชวงที่มีฟารองมากคือมีฝนนั่นเอง มันเปนอาหารของชาวเผาเบดูอินเรรอน มีเห็ด
มากมายหลายชนิดในประเทศอาหรับแตชนิดที่ดีที่สุดคือชนิดที่ขึ้นบนดินปนทรายและน้ํานอย เห็ดมีหลายชนิดบางชนิด
มีพิษรายถึงตายได ซึ่งจะมีสีแดงและทําใหหายใจไมออก
มันมีธาตุเย็นชื้นในระดับสาม จะเนาเสียไดในกระเพาะ ยอยยาก ถารับประทานเปนประจํา จะทําใหคางอยูใน
ลําไสใหญและเกิดทองผูก เกิดอัมพาต ปวดกระเพาะ ปสสาวะลําบาก เห็ดชนิดชื้นจะเปนอันตรายนอยกวาชนิดแหง ถา
ใครจะกินมันก็ควรจะหอมันเอาไวในดินชื้นหลังจากนั้นจึงตมดวยน้ําและเกลือและทายม และรับประทานรวมกับน้ํามัน
และเครื่องปรุงที่รอนแรง เนื่องจากเนื้อแทของมันเปนดินที่หนาและอาหารของมันคือของบูดเนา แตอยางไรก็ตามยังมี
สวนเนื้อแทที่เปนน้ํานุมนวล ชวยใหมันมีน้ําหนักเบาขึ้น การใชเห็ดทําเปนยาทาตามีประโยชนในโรคตามัว ริดสีดวงตา
อั ก เสบ บรรดาแพทย ที่ เ ก ง ๆ ต า งยอมรั บ ว า น้ํ า ของเห็ ด สามารถรั ก ษาตาให เ ห็ น ชั ด ขึ้ น ได ผู ที่ ก ล า วถึ ง มั น ได แ ก
อัลมะซีฮียและเจาของหนังสือกอนูนและทานอื่นๆ
และคําพูดของทานศาสดา ซล.ที่วา เห็ดเปนมันนาชนิดหนึ่งนั้นมีความเห็นแตกตางกันเปนสองแนวทางคือ
หนึ่ง มันนา (น้ําตาลฟา) ที่ไดลงมาเปนอาหารใหกับพวกบนีอิสรออีลไมจําเปนจะตองเปนเพียงของหวาน
เทานั้น แตเปนสิ่งตางๆ ไดมากมายที่มาจากอัลลอฮ ซบ.ที่ทรงใหกับพวกเขาจากพวกพืชพันธุตางๆ ที่พบขึ้นเองโดย
มนุษยไมตองปลูก ไมตองระวังรักษา แทจริงคําวา “ﻤﻦ  ”ﹶﺍﹾﻟเปนคํานามที่มีความหมายถูกกระทํา คือ ถูกกรุณาดวยสิ่งนี้
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ดังนั้นพืชทุกๆ ชนิดที่ขึ้นเองถือเปนสิ่งที่พระองคอัลลอฮทรงใหเปนสิ่งกํานัลแกบาวของพระองคแบบใหเปลาโดยไมคิด
มูลคาหรือคาตอบแทนใดๆ นั่นคือมันนา (ถูกเมตตา) ความจริงแลวทุกๆ สิ่งที่พระองคใหแกมนุษยก็คือความเมตตา
ของพระองคตอเขาอยูแลว แตอัลลอฮก็ยังทรงไดชี้ใหเ ห็นชนิดของความเมตตานั้น ที่พิเศษออกไป หมายถึงสิ่ง ที่
พระองคใหความเมตตาตอเขาโดยเขาไมตองออกแรงในการทําใหมันโตหรือในการปลูกมันเลย โดยเรียกสิ่งนั้นวามันนา
และดวยสิ่งนี้ที่พวกเขาใชรับประทานแทนขนมปงและใหเครื่องปรุงแกเขาคือซัลวา ซึ่งเปนสิ่งแทนเนื้อและใหของหวาน
แกเขาดวยสิ่งที่ออกมาจากตนไมแทนของหวาน ทําใหเขามีชีวิตไดครบสมบูรณ หวังวาคําพูดของทานศาสดา ซล.ที่วา
“เห็ดเปนมันนาที่อัลลอฮไดประทานลงมาแกพวกบนีอิสรออีล” นาจะหมายถึงเปนชนิดหนึ่งจากทั้งหมดของมันและผล
ซิตรอน (พืชจําพวกสม มะนาว) ที่ตกลงมาจากตนของมันก็เปนมันนาชนิดหนึ่ง
ความเห็นที่สอง ความคลายคลึงของเห็ดและมันนา คือมันลงมาจากฟาเหมือนกันและสามารถไปเก็บไดโดยไม
ตองเหนื่อย ไมตองปลูก ไมตองรดน้ําเชนกัน บางคนพูดวา แมวานี้เปนสิ่งที่ดีของเห็ดแลว ทําไมเห็ดจึงสามารถมี
อันตรายไดเลา ความชั่วรายเหลานี้มาจากอะไร ขอตอบวา จงรูไวเถิดแทจริงอัลลอฮ ซบ.นั้น ไดสรางทุกๆ สิ่งมาอยางมี
ความสมบูรณมั่นคง ทุกๆ สิ่งที่พระองคสรางคือสิ่งที่ดีและในชวงแรกที่มันถูกสรางขึ้นมานั้นมันบริสุทธิ์จากความตาย
และความปวยไขทั้งปวง มีแตประโยชนอยางเดียว แตหลังจากนั้นไดมีความตายเขามารวมดวยเนื่องจากสาเหตุอื่นที่
ผสมเขามาหรือปะปนเขามา ในชวงวิวัฒนาการของมันหรือมีสาเหตุอื่นที่ทําใหมันเสียไป แตถาหากมันถูกทิ้งอยูใน
สภาพแรกที่มันเคยเปนหลังถูกสรางมาใหมๆ โดยไมคิดถึงสิ่งอื่นที่มาเกี่ยวพันมันก็จะไมมีขอเสียใดๆ เลย
ผูที่รูจักสภาพของโลกนี้และจุดเริ่มตนของมันจะรูวามีความเสื่อมเสีย มีมลพิษ ทุกๆ อยางอยูในอากาศ ในพืช
และในสัตว เกิดขึ้นหลังจากพวกเขาถูกสรางขึ้นมา การกระทําของพวกเขาเองหลังจากนั้นและการไมเชื่อฟงคําสอนของ
ศาสดาของพวกเขาทําใหเกิดความเสื่อมเสีย เกิดมลพิษขึ้นมากมาย ทั้งโลกโดยรวมและกับตัวพวกเขาเองเปนการ
เฉพาะ สิ่งเหลานี้เองที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด ความปวยไข เกิดเปนโรคตางๆ ขึ้น เกิดโรคระบาดหลายๆ อยาง เกิด
ความแหงแลงลําเค็ญ เกิดทุพภิกขภัยมากมาย ทําลายความดีงามศิริมงคลตางๆ ที่เคยมีมาบนหนาแผนดินนี้ใหลด
นอยลง ตนไมพืชพรรณตางๆ สูญสิ้นไป คุณประโยชนของมันก็กลับกลายเปนพิษหรือมีประโยชนนอยลงไปกวาเดิม
ทุกๆ อยางคอยๆ เสื่อมลงทีละเล็กละนอย ถาหากความรูคิดของทานยังไมกวางขวางพอที่จะเขาใจซึ้งก็จงพอเพียงกับ
คําดํารัสของพระองคอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﺱ
ِ ﺎﻳﺪِﻱ ﺍﻟﻨﺖ ﹶﺃ
 ﺒﺴ
 ﺎ ﹶﻛﺤ ِﺮ ِﺑﻤ
 ﺒﺍﹾﻟﺮ ﻭ ﺒﺩ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﺎﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺴ ﻬ ﹶﻇ
ความวา “ไดเกิดความเสียหายขึ้นทั้งบนบกและในทะเล จากสิ่งที่พวกเขาไดทําลงไปดวยสองมือของพวกเขา
เอง” (อัรรูม, 41)
อายะหนี้ลงมาเพื่อบรรยายใหเห็นสภาพของโลกโดยรวม จงเทียบสิ่งที่เปนจริงที่ทานเห็นอยูในปจจุบันนี้กับสิ่ง
ที่ไดบรรยายไวในอายะหนี้ ทานก็จะเห็นดวยตาตนเองวาความเสียหายตางๆ โรคราย ความปวยไขตางๆ ไมวาจะเปน
ในผลไม ในการกสิกรรมหรือในสัตวลวนเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยทั้งสิ้น ทานจะไดเห็นวาความเสียหาย
เหลานั้นเกิดขึ้นไดอยางไรและจะเกิดขึ้นอีกตอไปอยางไรในอนาคต ทุกๆ ความเสียหายจะชวยเหลือกัน ทําใหเกิดความ
เสียหายอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ทุกๆ ครั้งที่มนุษยทําการทุจริต ทําความเลวรายใดๆ ในโลก พระผูเปนเจาของพวก
เขาก็จะทําใหเกิดภัยพิบัติ เกิดความเจ็บปวยตางๆ ขึ้นในอาหารของเขา ในผลไมของเขา ในอากาศของเขา ในน้ําของ
เขา ในรางกายของเขา ในรูปรางของเขา ในศีลธรรมของเขาที่จะเสื่อมถอยลงไป นั่นเปนสิ่งที่จําเปนจะตองเกิดขึ้นอยาง
แนนอน จากการกระทําที่ทุจริตไรศีลธรรมของพวกเขาเอง
ในสมัยกอนเมล็ดขาวสาลีหรือพืชพรรณธัญญาหารอื่นๆ ใหญโตกวาในปจจุบัน และมีศิริมงคลมากกวา ทาน
อิหมามอะหหมัดไดรายงานวา เขาไดพบในสุสานของคนในสมัยราชวงคอุมัยยะหในนั้นมีเมล็ดขาวสาลีขนาดเทากับผล
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อิ น ทผลั ม แห ง มี จ ารึ ก ไว บ นเมล็ ด ว า เมล็ ด ข า วสาลี นี้ เ คยโตขึ้ น ในสมั ย ที่ ค วามยุ ติ ธ รรมยั ง ครองโลกอยู
(อะหหมัด, 296/2) โรครายมากมาย ภัยพิบัติหลายหลากที่ไดบังเกิดขึ้นในโลกนี้ คือการลงโทษที่คนรุนกอนๆ ไดรับมา
หลังจากนั้นจึงไดหลงเหลือมาจนปจจุบันนี้ และมันจะเกิดกับผูที่กระทําเชนเดียวกับคนเหลานั้น การตัดสินนั้นเปนธรรม
เสมอ ทานศาสดาไดกลาวไวเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดวา “มันคือสวนที่เหลืออยูของความชั่วรายและการลงทัณฑที่ถูกสง
มายังพวกบนีอิสรออีล” เชนเดียวกับที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงสงลมพายุใหพัดทําลายชนเผาหนึ่งถึงแปดวันเจ็ดคืน
และลมพายุนั้นก็ยังคงอยูในโลกนี้ตั้งแตสมัยนั้นเปนตนมา ในประวัติศาสตรนั้นมีทั้งขอคิดและคําตักเตือน พระองค
อัลลอฮ ซบ.ทรงใหการกระทําดีและชั่วเปนสิ่งตัดสินที่จะทําใหเกิดผลของมันตอมาในโลกนี้ เปนคําตัดสินที่แนนอน
หลีกเลี่ยงไมได พระองคทรงหามไมใหมีฝนตกมาจากฟากฟาในหมูชนคนร่ํารวยที่ไมยอมทําความดีไมยอมบริจาคทาน
ทําใหเกิดความแหงแลงอดอยาก พระองคทรงใหในหมูคนจนที่ทุจริตและโกงตาชั่งใชกําลังกับผูออนแอเปนสาเหตุให
เกิดผูปกครองที่โหดรายไมมีความเมตตา เต็มไปดวยความทุจริตคดโกง การกระทําของพวกเขาทั้งหมดถูกสะทอน
ออกมาใหเห็นทางผูปกครองของพวกเขานั่นเอง พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงยุติธรรมเสมอในการตัดสินของพระองค ทรง
ใหมนุษยประสบกับสิ่งที่เขาสมควรจะไดรับ สิ่งที่เหมาะสมกับการกระทําของเขา บางครั้งเปนความแหงแลงทุพภิกขภัย
บางครั้งเปนการเปนศัตรูกันรบพุงระหวางกัน บางครั้งเปนโรครายที่ระบาดไปทั่ว บางครั้งเปนความเศราเสียใจ ความ
หดหู ความเจ็บปวดในใจ บางครั้งเปนการหามสิ่งศิริมงคลไมใหตกจากแผนฟาไมใหขึ้นมาจากแผนดิน บางครั้งเปนการ
ลอลวงของมารรายใหพวกเขาทําความชั่วเพื่อเปนสาเหตุแหงเภทภัยคราวตอๆ ไป ผูที่มีสติปญญาเฝามองดูความ
เปนไปในโลกจะไดเห็นมัน จะไดรูเห็นถึงความเที่ยงธรรมของพระองคอัลลอฮ ซบ.ในการตัดสินของพระองคและในเวลา
นั้น พระองคก็จะใหเขาไดเห็นหนทางและทางนําที่ถูกตอง เพื่อนําไปสูหนทางแหงความสําเร็จและปลอดภัยจากภัย
พิบัติทั้งมวล ในขณะที่คนอื่นๆ ทั่วโลกยังคงติดอยูกับความเสื่อมเสียรอบๆ ตัวเขา พระองคอัลลอฮ ซบ.คือผูทรงรอบรู
ในการงานของพระองคและดวยพระองคเทานั้นความสําเร็จจึงมาถึง
คําพูดของทานนบี ซล.ที่วา “น้ําของมันเปนสิ่งที่รักษาตาใหหายได” มีความเห็นเปนสามแนวทางดังนี้
หนึ่ง น้ําของมันใชเปนตัวผสมกับยาที่ใชรักษาตาได แตไมไดใชเพียงน้ําของมันอยางเดียว เปนความเห็นของ
อบูอุบัยด
สอง ใชมันเพียงอยางเดียวโดยนําไปตมใหเดือดกอนและนําน้ํานั้นมาหยอดตา เนื่องจากไฟจะทําใหมันออนตัว
ลงและทําใหมันสุก มันจะชวยดูดสารตกคางที่อยูในตาและความชื้นซึ่งเปนอันตรายตอตาทําใหมีประโยชน
สาม มีความเห็นวาจุดมุงหมายที่กลาวถึงน้ําเห็ดนั้นหมายถึงน้ําที่เกิดจากฝนตกลงมารดเห็ดนั้น ซึ่งจะเปนหยด
น้ําหยดแรกที่ลงมาสูพื้นดิน เปนการกลาวเปรียบเทียบโดยจุดมุงหมายคือน้ําฝนไมใชน้ําจากเห็ด ทานอิบนิเญาซียกลาว
วา ความเห็นนี้ออนที่สุด
บางทานบอกวาใหใชน้ําของมันเพื่อทําใหตาเย็นลง น้ําของมันเพียงอยางเดียวก็สามารถรักษาตาใหหายได ถา
ไมหายก็ใหผสมกับยาอื่น
ทานฆอฟกียกลาววา น้ําของเห็ดเปนยาที่ดีสําหรับดวงตา ถานํามาผสมรวมกับแรพลวงแลวนํามาทาที่ตาจะ
ทําใหหนังตาแข็งแรงขึ้น สายตาดีขึ้นและขับไลสิ่งชั่วรายที่จะเขามาทางตา
ﺎﺙ ﹶﻛﺒผลกะบาซ
ใน “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานญาบิร บินอับดุลลอฮ รด.กลาววา พวกเราอยูรวมกันกับทานศาสดา ซล.
และรวบรวมผลกะบาซอยู ทานศาสดา ซล.ไดกลาววา “ทานจงรับประทานผลที่ดําของมันเพราะมันเปนสวนที่ดีที่สุด”
(ซอเฮียะหบุคอรี, 5453)
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อัลกะบาซเปนผลของตนอะรอกมีอยูในแผนดินหิญาซ มีธาตุรอนและแหง มีประโยชนเชนเดียวกับอะรอก ทํา
ใหกระเพาะอาหารแข็งแรง ทําใหระบบยอยอาหารดีขึ้น ชวยขจัดเสมหะ มีประโยชนในโรคปวดหลังและโรคอื่นๆ อีก
หลายโรค ทานอิบนิุลุลกลาววา เมื่อดื่มน้ําซุบขนของมันจะชวยขับปสสาวะ ทําใหตอมลูกหมากบริสุทธิ์ ทานอิบนิ
ริดวานกลาววา มันชวยทําใหกระเพาะแข็งแรงและทําใหทองผูก
ﻢ ﹶﻛﺘตนกะตัม
รายงานจากทานบุคอรีในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานอุษมาน บินอับดุลลอฮ บินมูฮิบกลาววา พวกเราได
เขาไปหาทานอุมมุซัลมะห รด. ทานหญิงอุมมุซัลมะหไดออกมาพรอมกับเสนผมกระจุกหนึ่งของทานศาสดา ซล.เสนผม
นั้นยอมดวยสมุนไพรเฮนนาและตนกะตัม (ซอเฮียะหบุคอรี, 5897)
ในหนังสือ “สุนันทั้งสี่” รายงานจากทานนบี ซล.กลาววา “แทจริงสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนพวกทานใหดูหนุมสาว
ขึ้นคือ เฮนนาและกะตัม” (ซอเฮียะห อบูดาวูด, 4205)
ในหนังสือ “สุนันอบีดาวูด” จากทานอิบนิอับบาส รด.กลาววา มีชายคนหนึ่งเดินผานทานนบี ซล.และเขาใส
เฮนนาจนเต็ม ทานไดกลาววา “ชางดีอะไรเชนนี”้ และมีชายคนหนึ่งเดินผานมาใสสมุนไพรเฮนนาและกะตัม ทานกลาว
วา “อันนี้ดีกวาอันกอนนั้น” และอีกคนหนึ่งไดเดินผานมาใสซอฟเราะห ทานกลาววา “อันนี้ดีที่สุดกวาอันอื่นทั้งหมด”
(ระดับออน อบูดาวูด, 4211)
ทานฆอฟกียกลาววา กะตัมเปนตนไมที่ปลูกขึ้นงายมาก ใบของมันคลายใบมะกอก ตนจะสูงระดับหนึ่งชวงคน
มันมีผลที่โตขนาดเมล็ดพริก ขางในผลมีเมล็ดเล็กตรงกลาง เมื่อแตกออกจะกลายเปนสีดํา เมื่อบีบเอาน้ําของมันออกมา
และนํามาดื่มเล็กนอย ทําใหอาเจียนอยางรุนแรงมีประโยชนในแผลสุนัขกัด ตนของมันเมื่อนํามาตมกับน้ําจะไดหมึก
เขียนหนังสือ อัลกันดียกลาววา เมล็ดกะตัมเมื่อนํามาทาตาจะแกโรคน้ําตาไหลไมหยุดได มีคนบางคนเขาใจวา กะตัม
คือ วัสมะหหรือใบไนล แตนี่เปนสิ่งที่คิดเอาเอง วัสมะหนั้นไมใชกะตัม เจาของหนังสือ “ซอเฮียะห” กลาววา กะตัมเปน
ตนไมชนิดหนึ่งที่มักถูกเรียกผิดๆ วาตนวัสมะห เลากันวาวัสมะหเปนตนไมที่มีใบยาวสีน้ําเงินใหญกวาใบคิลาฟ รูปราง
เหมือนใบถั่วแตใหญกวา ถูกนํามาจากหิญาซและเยเมน บางคนกลาววา ยืนยันในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานอนัส
รด.กลาววา “ทานนบี ซล.ไมเคยยอมผม บางคนกลาววา ทานมุฮําหมัด อิบนิฮัมบัลไดกลาวตอบคํากังขานี้วา ไดมีผูรู
เห็นเปนพยานนอกจากทานอนัส รด.วาทานนบี ซล.นั้นยอมผม ผูที่เห็นทานยอมผมที่บานทานนั้นเปนคนละคนกับผูที่
ไมเห็นทานยอมผม ดังนั้นทานอะหหมัดจึงไดยืนยันวาทานนบี ซล.นั้นยอมผม และยังมีนักเลาหะดีษอีกหลายทานที่มี
ความเห็นเชนเดียวกัน แตทานมาลิกไดปฏิเสธมัน มีบางคนบอกวา ไดมีกลาวยืนยันไวในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม”
หามการยอมผมเปนสีดํา ในเรื่องเกี่ยวกับทานอบีกุฮาฟะหเมื่อเขาไดมาหาทานนบี ซล.ดวยผมและเคราที่ขาว ทานนบี
ซล.จึงไดกลาววา “จงเปลี่ยนสีผมที่ขาวนี้เสีย แตใหหลีกหางจากสีดํา” (ซอเฮียะหมุสลิม, 79/2102) และกะตัมจะยอม
ผมใหเปนสีดํา
คํา ตอบจะมีส องด าน ด า นหนึ่ ง คือ การห ามนั้ น เป น การห ามย อ มสี ดํ าบริ สุ ทธิ์ แต ถ า หากมีก ารใช ส มุน ไพร
เพิ่มเติมจากเฮนนาเชน กะตัม เปนตน ถือวาไมเปนสิ่งที่นาตําหนิแตอยางใด แทจริงกะตัมและเฮนนาจะทําใหผมเปนสี
กึ่งดําแดงแตกตางจากวัสมะหที่จะทําใหผมเปนสีดําสนิท และคําตอบนี้เปนคําตอบที่ถูกตอง
คําตอบอีกดานหนึ่งคือ แทจริงการยอมผมเปนสีดํานั้นเปนสิ่งตองหามเมื่อทําเพื่อการหลอกลวง เชนการยอม
ผมของทาสหญิงหรือหญิงชราเพื่อหลอกลวงสามีของนางหรือเพื่อหลอกลวงเจานายของนาง การยอมผมของชายชรา
เพื่อหลอกลวงหญิงสาว สิ่งเหลานี้เปนการหลอกลวงเปนการทุจริต แตถาหากไมมีการหลอกลวงกันก็ถือวาใชได จาก
หะดี ษ ของท า นหะซั น และหุ เ ซน รด.ทั้ ง สองคนเคยย อ มผมเป น สี ดํ า ท า นอิ บ นิ ญ ะรี ร ได ก ล า วไว ใ นหนั ง สื อ
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“ﺍﻵﺛﺎﺭ

ﺐ
 ﻳ ﻬ ِﺬ ﺗ” เกี่ยวกับเรื่องนี้ไวโดยรายงานจากทานอุษมาน บินอัฟฟานและอับดุลลอฮ บินญะอฟรและซะอด
บินอะบีวะกอซและอุกบะห บินอามิรและมะฆีเราะห บินชะอบะหและญะรีร บินอับดุลลอฮและอัมรุ อิบนุลอาส
ﻡ ﹶﻛﺮตนองุน
มันคือตนองุนแตมุสลิมไมนิยมใชเรียก ดังมีรายงานจากทานมุสลิมในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานนบี ซล.
กลาววา “พวกทานจงอยาเรียกองุนวา “ﻡ ” ﹶﻛﺮเพราะมันแปลวาชายมุสลิม” (ซอเฮียะหมุสลิม, 79/2102) ในอีก
รายงานหนึ่งวา “แทจริง “ﻡ ”ﺍﻟ ﹶﻜﺮเปนหัวใจของมุสลิม (ซอเฮียะหมุสลิม, 6-7/2247) และอีกรายงานหนึ่งวา “จงอยา
ﺐ ﻭ ﺍ ﹶ( ”ﺍﻟ ِﻌﻨซอเฮียะหมุสลิม, 12/2248) หะดีษที่กลาวมามีสองความหมาย
เรียก ﻡ ﺍﻟ ﹶﻜﺮแตใหเรียก “ﺒﻠﹶﺔﳊ
ความหมายที่ ห นึ่ ง ชาวอาหรั บ มั ก เรี ย กต น องุ น ว า กะรอม (แปลว า ความกรุ ณ า เผื่ อ แผ ) เนื่ อ งจากมั น มี
ประโยชนมากมาย และเนื่องจากความดีของมัน แตทานนบี ซล.ไมชอบใหเรียกมันดวยชื่อดังกลาวเพราะจะทําใหจิตใจ
ไขวเขวไปชอบมันและชอบของที่เกิดจากมันนั่นคือสุราซึ่งเปนตนตอแหงความชั่วราย ดังนั้นทานนบี ซล.จึงไมชอบที่จะ
เรียกตนตอของสุราดวยชื่อที่ดีงาม ซึ่งจะรวมความดีงามทั้งหมดไวในชื่อนี้
ความหมายที่สอง หะดีษนี้เปนแนวเดียวกับหะดีษที่วา “ผูที่แข็งแรงไมใชผูที่ใชกําลัง” และ “ผูที่ยากจนยอม
ไมทองเที่ยวมาก” ความหมายคือ พวกทานตั้งชื่อตนองุนวา กะรอม เนื่องจากมันมีประโยชนมากมาย แตความจริงนั้น
หัวใจของมุอมินมีประโยชนมากกวาและเหมาะสมกวาที่จะไดชื่อนี้ ถือเปนการเตือนและบอกใหทราบถึงความคิดใน
หัวใจของบรรดามุอมินที่มีแตความดี ความศรัทธา แสงสวาง ทางนํา และความเกรงกลัวตอพระเจา และคุณสมบัติ
เหลานี้ทําใหมุอมินเปนผูที่เหมาะสมที่สุดที่จะไดรับคําวา กะรอม
ตนองุนมีธาตุเย็นและแหง ใบและเถาของมันเย็นในระดับหนึ่ง ถาหากถูกบดและนํามาใชนาบที่บริเวณปวด
ศีรษะจะทําใหหายปวดไดและรักษากอนบวมรอนได และโรคกระเพาะอักเสบ น้ําที่คั้นจากตนของมันเมื่อดื่มเขาไปจะ
แกอาเจียนได ทําใหทองผูกเชนเดียวกัน ถาหากนําใบรูปหัวใจมาเคี้ยวสดๆ หรือเอาใบมาคั้นน้ําสดๆ แลวดื่มจะชวย
รักษาแผลในลําไส โรคไอเปนเลือด อาเจียนเปนเลือด ปวดกระเพาะ ยางของมันที่ออกมาจากเถาที่เลื้อยเปนเหมือน
กาว ถาหากดื่มเขาไปจะชวยขับนิ่วได เมื่อนํามาทาจะชวยขจัดโรคกลาก โรคหิด โรคแผลตางๆ และโรคผิวหนังอื่นๆ
ไดแตตองลางอวัยวะที่จะทาใหเกลี้ยงสะอาดดวยน้ําและเกลือแนทตรอน (โซเดียมคารบอรเนต = เกลืออียิปต คลายผง
ฟู ใชทําความสะอาด: ผูแปล ) เสียกอน เมื่อนํามาผสมกับน้ํามันมะกอกแลวทา มันจะชวยทําใหขนรวงไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่ง กิ่งของมันเมื่อนํามาเผาเปนขี้เถาผสมกับน้ําสม น้ํามันดอกกุหลาบและซาซาบ นํามาเปนลูกประคบจะ
มีประโยชนในการรักษากอนในมามที่โผลใหเห็นภายนอก พลังการดูดของน้ํามันจากดอกองุนจะมีมากพอๆ กับน้ํามัน
ของดอกกุหลาบและมีประโยชนมากมายใกลเคียงกับตนอินทผลัม
ﺮﻓﹶﺲ  ﹶﻛผักขึ้นฉาย ผักชี
มีร ายงานจากหะดี ษ บทหนึ่ง ซึ่ ง ไม ถู ก ต อ งที่ จ ะอ า งไปถึ ง ท า นศาสดา ซล.ที่ ก ลา วเกี่ ย วกั บ ผัก ชี ว า “ผู ใ ดที่
รับประทานมันแลวนอน การนอนของเขาและกลิ่นปากของเขาจะเปนสิ่งที่ดี เขาจะนอนอยางปลอดภัยจากการปวดฟน”
หะดีษนี้ใชไมไดที่จะไปอางถึงทานศาสดา แตในทรรศนะของชาวสวนแลว ตัวพืชเองเปนสิ่งที่ทําใหกลิ่นปากดีจริง ถา
หากนํามาแขวนไวที่คอจะมีประโยชนในการรักษาโรคปวดฟนได
มัน มี ธ าตุร อ นแห ง บางท านว าชื้ น จะช วยเป ด สิ่ ง อุ ดตั น ในตั บและม าม ใบของมั น ชื้ น มีป ระโยชน สํ า หรั บ
กระเพาะและตับที่เย็น ชวยขับปสสาวะและทําความสะอาดตอมลูกหมาก ขับนิ่ว เมล็ดของมันมีฤทธิ์แรงมากกวาอยาง
อื่น ในกรณีนี้เพิ่มความตองการทางเพศ ชวยรักษาโรคลมหายใจเหม็น ทานอัรรอซียกลาววา ควรจะหลีกเลี่ยงไมกินมัน
ถากลัวจะถูกแมลงปองกัด
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 ﹸﻛﺮﱠﺍﺙตนกุยชาย
มีหะดีษที่ไมถูกตองที่อางถึงทานศาสดา ซล.เปนหะดีษที่อุปโลกนขึ้นที่วา “ผูใดรับประทานตนกุยชายและนอน
เขาจะหายจากโรคริดสีดวงทวารหนัก”
มีสองชนิดคือ ชนิดนาบาตีและชนิดชามี ชนิดนาบาตีนั้นคือผักที่วางบนโตะอาหาร อีกชนิดหนึ่งคือชามีนั้นจะมี
หลายหัว ตนกุยชายมีธาตุรอนแหงและเมื่อนํามาปรุงและรับประทานหรือดื่มน้ําของมัน จะชวยรักษาโรคริดสีดวงทวาร
หนักชนิดเย็น เมื่อนําเมล็ดมันมาบดและผสมกับน้ํามันดินแลวนํามาใสที่ฟนที่มีแมงกินอยูจะทําใหแมงนั้นหลุดออกมา
ได ทําใหหายปวดฟน ถาหากนําเมล็ดมันมาเผาใหเกิดควันแลวสูดควันนั้นจะทําใหบรรเทาอาการริดสีดวงทวารได
ทั้งหมดนี้ใชตนกุยชายชนิดนาบาตี
แตอยางไรก็ตามตนกุยชายยังเปนตัวทําใหฟนเสีย เหงือกเสีย ปวดศีรษะ ทําใหฝนรายและตามัว ปากเหม็น
ขับปสสาวะ เพิ่มพลังทางเพศ ยอยยาก
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อักษรลาม ﺮﻑُ ﺍﻻﱠﻡ ﺣ
ﻢ ﹶﻟﺤเนื้อ
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงกลาววา
ﻮ ﹶﻥﺘﻬﺸ
 ﻳ ﺎﻣﻤ ﺤ ٍﻢ
 ﻭﹶﻟ ﻬ ٍﺔ ﻢ ِﺑﻔﹶﺎ ِﻛﺎﻫﺩﻧ ﺪ ﻣ ﻭﹶﺃ
ความวา “และเราไดใหผลไมตางๆ และเนื้อสัตวแกพวกเขา ดังที่พวกเขาตองการ” (อัตตูร, 22)
และทรงกลาวอีกวา
ﻮ ﹶﻥﺘﻬﺸ
 ﻳ ﺎﻣﻤ ﻴ ٍﺮﺤ ِﻢ ﹶﻃ
 ﻭﹶﻟ
ความวา “และเนื้อนกที่พวกเขาตองการ” (อัลวากิอะห, 21)
ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” จากหะดีษของทานอบีดัรดาอ จากทานศาสดา ซล.กลาววา “นายของอาหาร
ของคนในโลกนี้และโลกหนาคือเนื้อ” (ระดับออนมาก อิบนิมาญะห, 3305) และยังมีหะดีษของทานบะรีดะห เปน
หะดีษมัรฟวอกลาววา “เครื่องปรุงรสที่ดีที่สุดในโลกนี้และโลกหนาคือเนื้อ” (ระดับออนมาก บัยหะกีย, 5902)
ในหะดีษซอเฮียะหจากทานนบี ซล.กลาววา “ความประเสริฐของพระนางอาอิชะหเหมือนกับความประเสริฐ
ของขนมปงกับเนื้อที่เหนือกวาอาหารอื่นๆ” ทานซะหรียกลาววา การรับประทานเนื้อจะชวยเพิ่มกําลังถึงเจ็ดสิบเทา
ทานมุฮําหมัด บินวาซิอกลาววา เนื้อชวยใหสายตามองเห็นชัดขึ้น มีรายงานจากทานอลี บินอบีตอลิบ รด.กลาววา จง
รับประทานเนื้อเถิดเพราะแทจริงมันจะทําใหผิวขาวสะอาดขึ้น และยังทําใหกระเพาะแข็งแรงขึ้น ทําใหมารยาทดีขึ้น
ทานนาฟอกลาววา ทานอิบนิอุมัรนั้นเมื่อถึงเดือนรอมฎอนทานจะไมขาดเนื้อ เมื่อจะเดินทางทานจะไมขาดเนื้อ ทานอลี
กลาววา ผูใดทิ้งเนื้อไปสี่สิบคืนมารยาทเขาจะเสียไป
สวนหะดีษของอาอิชะห รด.ที่รายงานโดยทานอบูดาวูดกลาววา “อยาตัดเนื้อดวยมีด เพราะมันเปนมารยาท
ของคนตางชาติ แตจงกัดมันมันจะเปนการดีกวา” และทานอิหมามอะหหมัดไดตอบโตดวยสิ่งที่นาจะถูกตองกวาไวแลว
เกี่ยวกับที่ทานศาสดา ซล.เคยใชมีดตัดเนื้อในสองหะดีษดังที่ไดเคยกลาวมาแลว
เนื้อมีหลายชนิดแตกตางกันตามความแตกตางของแหลงที่มาของเนื้อนั้น และเราจะไดกลาวถึงเนื้อแตละชนิด
ประโยชนของมันและโทษของมันทีละอยาง
ﻀﺎﹾﻥ
ﺤﻢُ ﺍﻟ ﱠ
  ﹶﻟเนื้อแกะ
รอนในระดับสอง ชื้นในระดับหนึ่ง ที่ดีที่สุดคือแกะอายุหนึ่งขวบ จะทําใหเกิดเลือดที่ดีและแข็งแรงในคนที่มี
ระบบยอยอาหารที่แข็งแรงพอ เหมาะสําหรับคนที่มีธาตุเย็นและปานกลาง และผูที่เลนกีฬาหนักๆ ในภูมิอากาศที่หนาว
เย็นและในภูมิประเทศที่หนาวเย็น มีประโยชนสําหรับผูที่มีน้ําดีดํา เพิ่มความฉลาดไหวพริบและความจํา เนื้อแกะที่แก
ชราหรือผอมแหงเปนเนื้อที่ไมดีเชนเดียวกับเนื้อแกะตัวเมีย ชนิดที่ดีที่สุดคือเนื้อแกะตัวผูสีดํา เนื้อมันจะเบานุมนวล
อรอยกวาและมีประโยชนกวา สัตวตอนจะมีประโยชนกวาและดีกวา และเนื้อแดงของสัตวอวนจะออนนุมกวาและเปน
อาหารที่ดีกวา สวนหนาอกจะใหสารอาหารนอยกวาและทําใหกระเพาะหยุดทํางาน
เนื้อที่ดีที่สุดคือเนื้อที่ปดกระดูกอยู และดานขวาจะออนนุมกวาดานซาย ดานหนาจะดีกวาดานหลัง เนื้อที่
ทานนบี ซล.ชอบมากที่สุดคือ เนื้อดานหนาและสวนที่อยูดานบนๆ ขึ้นไปจะเบากวาและดีกวาสวนลางยกเวนสวนหัว
ทานฟารอซดักเคยใชใหคนผูหนึ่งไปซื้อเนื้อแลวกลาววา จงไปซื้อเนื้อสวนหนามาและอยาไปซื้อสวนหัวหรือสวนทอง
เพราะนั่นเปนสวนที่มีโรค เนื้อบริเวณสวนคอจะมีรสชาติดียอยงายและเบา เนื้อสวนขาหนาถือเปนเนื้อที่เบาที่สุด อรอย
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ที่สุด นุมที่สุด ไมมีโรคภัยใดๆ และยอยงายที่สุด ใน “ซอฮีเฮน” กลาววาทานศาสดา ซล.ทรงชอบรับประทานเนื้อสวน
นี้มาก และเนื้อที่หลังมีสารอาหารมากมาย ทําใหเกิดเลือดที่ดี ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” เปนหะดีษมัรฟวอ กลาว
วา “เนื้อที่ดีที่สุดคือเนื้อสวนหลัง” (ซอเฮียะห อิบนิมาญะห, 3308)
ﺰ ﻌ ﻤ ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้อแพะ
มีความรอนนอย แหง และสวนประกอบที่เกิดจากมันจะไมดี ยอยไมคอยดีนัก ไมถือเปนอาหารที่ประเสริฐและ
เนื้อแพะตัวผูถือเปนสิ่งไมมีประโยชนเลย แหงมาก ยอยยากมาก และทําใหเกิดน้ําดีดํา ทานญาฮิซกลาววา แพทยที่
เกงๆ คนหนึ่งบอกฉันวา โอทานอบูอุษมานจงอยารับประทานเนื้อแพะเพราะมันจะทําใหจิตใจเศราหมอง ทําใหเกิดน้ําดี
ดํา ทําใหขี้ลืม ทําใหเลือดเสียและทําใหมีบุตรยาก แพทยบางทานกลาววา แพะที่ไมดีนั้นคือแพะแก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับผูสูงอายุ แตมันไมเปนอันตรายตอผูที่คุนเคยรับประทานมัน กาเลนถือวา แพะอายุหนึ่งปจะมีสารอาหารปาน
กลาง จะเกิดอาหารคางที่ดีในกระเพาะระดับปานกลางและตัวเมียจะดีกวาตัวผู
ทานนะซาอียไดรายงานไวในหนังสือ “สุนัน” วา ทานนบี ซล.ไดพูดวา “จงดีตอแพะและทําใหมันหางไกลจาก
อันตรายตางๆ เพราะมันคือสัตวในสวรรคชนิดหนึ่ง” (ระดับออน, 1329)
และที่แพทยบอกวาเนื้อแพะมีอันตรายนั้น เปนการตัดสินเฉพาะเจาะจงบางสวนเทานั้น ไมใชเปนการกลาว
โดยทั่วไป โดยหมายถึงผูที่มีกระเพาะอาหารออนแอ มีธาตุออนและไมคุนเคยรับประทานเนื้อแพะมากอน และคุนเคย
กับอาหารที่ออนนุมยอยงาย พวกนี้คือพวกที่มีชีวิตแบบสํารวยสุขสบาย พวกที่อยูในเมืองใหญเปนตน ซึ่งเปนพวกกลุม
นอยในบรรดาคนทั่วไป
ﻯﺠﺪ
 ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้อลูกแพะ
เนื้อลูกแพะจะนุมกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกแพะที่ยังดูดนมอยู แตก็ตองไมใชเพิ่งเกิดมาใหมๆ เนื้อมันจะยอย
งาย เนื่องจากมีพลังของน้ํานมแฝงอยู ออนนุมสําหรับระบบยอยอาหาร เหมาะสําหรับคนทั่วๆ ไป ในสภาพทั่วไป
สวนมากมันจะออนนุมกวาเนื้ออูฐ เลือดที่เกิดจากเนื้อนี้จะมีคุณภาพปานกลาง
ﺒ ﹶﻘَﺮﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้อวัว
มีธาตุเย็นแหง ยอยยาก เคลื่อนที่ในระบบทางเดินอาหารไดชา ทําใหเกิดเลือดสีดํา ไมเหมาะที่จะรับประทาน
นอกจากบรรดาผูที่ทํางานหนักมากๆ เทานั้น การรับประทานมันเปนประจําจะทําใหเกิดโรคที่เกิดจากน้ําดีดํา เชน โรค
ดางขาว โรคหิด โรคกลาก โรคเรื้อน โรคเทาชาง โรคมะเร็ง โรคฟุงซาน ไขสี่วัน และเกิดกอนตางๆ มากมาย โรคนี้จะ
เกิดกับผูที่รับประทานมันเปนประจําหรือผูที่ไมฆาพิษรายมันดวยพริก กระเทียมและขิง หรือสิ่งอื่นๆ ที่คลายกัน ตัวผูจะ
มีธาตุเย็นนอยกวาตัวเมียและตัวเมียจะแหงนอยกวาตัวผู เนื้อลูกวัวโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวที่อวนทวนจะใหสารอาหารที่
ครบถวนและดีกวา รสชาติอรอยกวา ใหผลดีตอรางกายมากกวา มันจะมีธาตุรอนและชื้น ถาสามารถยอยไดหมดก็จะให
สารอาหารที่ดีอยางยิ่ง
ﺱﺤﻢُ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺮ
  ﹶﻟเนื้อมา
ไดยืนยันในหนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานหญิงอัสมาอ รด.กลาววา “เราไดเชือดมาและกินมันในสมัยที่ทาน
ศาสดา ซล.ยังอยู” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5519) และมีการยืนยันวาทานศาสดา ซล.อนุญาตใหรับประทานเนื้อมาไดแต
หามรับประทานเนื้อลา (ซอเฮียะหบุคอรี, 5520)
และไมยืนยันในหะดีษของทานมักดาม บินมะอดี กะรอบ รด.ที่กลาววา ทานศาสดาหามรับประทานเนื้อมา ซึ่ง
เปนหะดีษที่รายงานโดยทานอบูดาวูด (ระดับออน อบูดาวูด, 3790)
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การนํามามาเทียบกับลอและลาในอัลกุรอานไมเปนเครื่องที่ชี้ใหเห็นวาเนื้อของมันทั้งสามชนิดนั้นใชกฎหมาย
อันเดียวกันทุกประการ เชนเดียวกับที่กฎหมายในการแบงสวนแบงตางๆ หรือทรัพยเชลยเกี่ยวกับการแบงมัน และการ
แบงมาก็ไมจําเปนตองเปนกฏเดียวกัน และพระองคอัลลอฮ ซบ.นั้นทรงเปรียบเทียบผูชายในสิ่งที่พวกเขาเหมือนกัน
และบางครั้งในสิ่งที่พวกเขาแตกตางกันหรือในสิ่งที่พวกเขาขัดแยงหรือตรงขามกัน และในคําดํารัสของพระองคที่วา
“ﺎﻮﻫ ﺒﻛ
ﺮ ﹶ ﺘ ِﻟแปลวา เพื่อพวกเจาจะไดขับขี่มัน” (อัลนะหลุ, 8) อันนี้นั้นไมใชเหตุผลที่จะมาหามไมใหรับประทาน
เชนเดียวกันก็ไมหามที่จะใชมันทําอยางอื่นที่นอกเหนือไปจากการขับขี่ ถาเปนการกระทําที่มีประโยชน แตอายะหนี้มี
ความหมายวาตองการกลาวถึงคุณประโยชนของมันที่เห็นไดชัดนั่นคือการเอาไวขับขี่ และหะดีษสองหะดีษขางตนเปน
หะดีษซอเฮียะห ไมมีการขัดแยงในหะดีษทั้งสองเลย เนื้อของมันนั้นแหงและรอน เนื้อแข็งและทําใหเกิดน้ําดีดําไดมาก
เปนอันตรายและไมเปนประโยชนตอรางกายที่ออนแอ
ﻞﺠﻤ
 ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้ออูฐ
เปนความแตกตางระหวางชีอะหนิกายรอฟเฎาะหกับมุสลิมซุนนี และความแตกตางระหวางอิสลามกับพวก
ยะฮูดี พวกยะฮูดีและชีอะห นิกายรอฟเฎาะหตําหนิเนื้ออูฐและไมรับประทานมัน แตอิสลามอนุญาตใหรับประทานได
ทานศาสดา ซล.และบรรดาศอฮาบะหตางเคยรับประทานเนื้ออูฐทั้งขณะเดินทางและพักอยูปกติ
เนื้ออูฐที่อดนมแลวจะมีรสชาติอรอยและดีกวาใหความแข็งแรงมากกวา แตก็ตองในผูที่คุนเคยรับประทานมัน
ซึ่งจะรูสึกวามันเหมือนกับเนื้อแกะและไมเปนอันตรายตอเขาไมทําใหเกิดโรคใดๆ แตแพทยบางทานตําหนิมันเนื่องจาก
ไปเปรียบเทียบกับพวกที่มีชีวิตสุขสบายในเมือง ซึ่งพวกนี้ไมคุนเคยกับการรับประทานเนื้ออูฐมากอน มันใหความรอน
และแหงทําใหเกิดน้ําดีดํา ยอยยาก ใหกําลังดานที่ไมดีเพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้ทานนบี ซล.จึงไดใหอาบน้ําละหมาดหลังจาก
รับประทานมัน ดังที่รายงานใหหะดีษสองบท แตมันก็ไมใชการตอตานการรับประทานเนื้ออูฐและเปนการไมถูกตองที่จะ
ไปเปลี่ยนแปลงความหมายของการอาบน้ําละหมาดเปนการลางมือธรรมดา เนื่องจากคําพูดของทานนบี ซล.เพื่อ
แบงแยกระหวางการรับประทานเนื้ออูฐกับการรับประทานเนื้อแกะ ซึ่งอยางหนึ่งตองอาบน้ําละหมาดอีกอยางหนึ่งไม
ตองอาบน้ําละหมาด ถาหากคําอาบน้ําละหมาดในหะดีษหมายถึงเพียงการลางมือธรรมดาเทานั้น มันก็ตองไมมีความ
แตกตางระหวางการรับประทานเนื้อทั้งสองชนิดและมันก็จะกลายเปนเชนที่ทานศาสดา ซล.กลาวไววา “ผูใดที่กระทบ
กับอวัยวะเพศของเขาก็จงอาบน้ําละหมาด”
เชนเดียวกัน ถาหากผูที่รับประทานเนื้ออูฐไมไดใชมือหยิบเนื้ออูฐใสปากรับประทานโดยตรงและการอาบน้ํา
ละหมาดมีความหมายเพียงแคการลางมือ มันก็เปนการไรประโยชนอยางยิ่ง และจะเปนการเปลี่ยนแปลงความหมายที่
แทจริงของหะดีษ ยิ่งไปกวานั้นการกลาวอางถึงหะดีษที่วา สองสิ่งสุดทายจากทานนบี ซล.คือ “ยกเลิกการอาบน้ํา
ละหมาดหลังจากรับประทานอาหารที่ถูกไฟ” คําพูดนี้เปนสิ่งไมถูกตองเพราะ หนึ่ง คําสั่งนี้เปนคําสั่งโดยทั่วไปแตการ
สั่งใหอาบน้ําละหมาดหลังรับประทานเนื้ออูฐนั้นเปนเรื่องเฉพาะ สอง ทั้งสองหะดีษนั้นพูดคนละเรื่องกัน การสั่งให
อาบน้ําละหมาดหลังรับประทานอูฐนั้นครอบคลุมเนื้ออูฐทุกชนิดไมวาจะเปนเนื้อสดๆ หรือเนื้อที่ปรุงแลวหรือเนื้ออูฐแดด
เดียว การอาบน้ําละหมาดในที่นี้ไมไดเกี่ยวกับโดนไฟหรือไมเลย และแมวาอีกหะดีษหนึ่งมีการเลิกการอาบน้ําละหมาด
ในสิ่งที่ถูกไฟมันก็เปนเพียงคําที่อธิบายวา การโดนไฟนั้นไมใชสาเหตุใหตองอาบน้ําละหมาด ดังนั้นหะดีษทั้งสองจึง
เปนคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง ไมมีความเกี่ยวของกัน หะดีษหนึ่งบอกถึงการตองอาบน้ําละหมาดดวยเหตุรับประทาน
เนื้ออูฐไมวาจะโดนไฟหรือไมโดน อีกหะดีษหนึ่งบอกถึงสาเหตุการไมตองอาบน้ําละหมาดในการรับประทานสิ่งทั่วๆ ไป
ที่ถูกไฟ ดังนั้นหะดีษทั้งสองจึงไมขัดกันแตอยางได สาม เรื่องนี่ไมใชเพียงเรื่องเลาจากคําพูดของทานนบี ซล.เพียง
เทานั้น แตเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีเหตุการณหนึ่งเกิดกอนอีกเหตุการณหนึ่ง ซึ่งไดแสดงใหเห็นแลวในหะดีษที่วา
พวกเขาไดนําเนื้อมาใหทานนบี ซล.และทานนบี ซล.ก็ไดรับประทานมัน ขณะนั้นก็เริ่มเขาเวลาละหมาดพอดีทานจึงไป
อาบน้ําละหมาดและไปละหมาด หลังจากนั้นพวกเขาก็นําเนื้อมาใหทานอีกและทานก็รับประทานมัน หลังจากนั้นทานก็
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ไปละหมาดโดยไมไดอาบน้ําละหมาดอีก และพฤติกรรมอันหลังนี้เปนสิ่งที่ถูกนํามาอางเกี่ยวกับการไมตองอาบน้ํา
ละหมาดหลังจากที่รับประทานอาหารถูกไฟ ตัวหะดีษแทจริงเปนเชนนี้ แตผูเลาไดเลาใหสั้นลง จึงมีแคตอนปลาย
ดังนั้นจึงไมเปนการถูกตองที่จะมายกเลิกการอาบน้ําละหมาดหลังรับประทานเนื้ออูฐดวยหะดีษนี้
ﺐ
 ﻀ
 ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้อแย
ไดนําหะดีษมากลาวไวแลวเกี่ยวกับเรื่องแยวามันเปนสิ่งที่อนุญาตใหรับประทานได เนื้อของมันจะรอนและแหง
ชวยเพิ่มพลังทางเพศได
ﺍﻝﻐﺰ ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้อกวาง
กวางเปนสัตวที่เหมาะสําหรับถูกลามากินมากที่สุดและเนื้อของมันดีมีธาตุรอนและแหง บางทานกลาววา อยู
ในระดับกลางๆ มีประโยชนสําหรับรางกายที่มีธาตุกลางๆ สมดุล เนื้อที่ดีที่สุดคือเนื้อลูกกวางออน
ﺤﻢُ ﺍﻟﹾﻈﱯ
  ﹶﻟเนื้อสมัน
เนื้ อ สมั น ร อ นและแห ง ระดั บ หนึ่ ง อ อ นนุ ม สํ า หรั บ ร า งกาย ดี สํ า หรั บ ร า งกายที่ มี ธ าตุ เ ย็ น เจ า ของหนั ง สื อ
“อัลกอนูน” กลาววา เนื้อสัตวปาที่ดีที่สุดคือ เนื้อสมัน และมันมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดน้ําดีดําได
ﺐﺭﻧ ﺤﻢُ ﺍ ﹶﻻ
  ﹶﻟเนื้อกระตาย
ยืนยันจากหะดีษ “ซอฮีเฮน” จากทานอนัส บินมาลิกกลาววา เราไดลากระตายมาหนึ่งตัวโดยตองออกแรง
พยายามอยางมาก หลังจากนั้นเราไดเอามารับประทานและแบงสวนสะโพกใหกับทาน ศาสดา ซล.ทานไดรับมันไว
(ซอเฮียะหบุคอรี, 5535)
เนื้อกระตายมีความรอนแหงระดับปานกลาง เนื้อที่ดีที่สุดของมันคือเนื้อสะโพก ถาจะใหดีตองกินเปนเนื้อยาง
มันทําใหทองผูกได ชวยขับปสสาวะ ขับนิ่ว การรับประทานหัวของมันจะมีประโยชนในการรักษาโรคเลือดกําเดาไหล
ﺶﺎ ِﺭ ﺍﹾﻟ ِﻮﺣﺤﻢُ ِﺣﻤ
  ﹶﻟเนื้อมาลาย
ไดยืนยันใน “ซอฮีเฮน” จากทานกอตาดะห รด.วา พวกเขากําลังอยูกับทานศาสดา ซล.ในระหวางอุมเราะห
และเขาลามาลายไดตัวหนึ่ง ทานนบี ซล.ไดสั่งใหพวกเขากินมันและพวกเขากําลังอยูในระหวางเอียะหรอม แตทานอบู
กอตาดะหไมไดอยูในระหวางเอียะหรอม (ซอเฮียะห บุคอรี, 5490)
เนื้อของมันรอนและแหง มีสารอาหารมากมาย ทําใหเกิดเลือดขนและดํา แตไขมันของมันมีประโยชนเมื่อนํามา
ผสมกับไขมันของกุสตจะชวยรักษาโรคปวดหลัง โรคทองอืดที่ทําใหไตออนแอ ไขมันของมันดีสําหรับการรักษาจุดดาง
ดําตางๆ โดยรวมแลวเนื้อสัตวปาทั้งหมดจะทําใหเกิดเลือดขนและดํา ที่ดีที่สุดของมันคือเนื้อกวาง รองลงมาคือเนื้อ
กระตาย
ﻮ ُﻡ ﺍ ﹶﻻ ِﺟﻨﱠﺔ ﺤ
ُ  ﹸﻟเนื้อลูกสัตวที่อยูในครรภ
เปนเนื้อที่ไมดีเพราะจะทําใหเกิดเลือดตกตะกอนในรางกาย แตไมถือเปนสิ่งตองหาม ดังคําพูดของทานนบี
ที่วา “การเชือดลูกในทองก็คือการเชือดแมของมัน” (ซอเฮียะห อบูดาวูด, 2827)
ชาวอิรักหามกินเนื้อสัตวชนิดนี้นอกจากวามันจะออกมามีชีวิตแลวตายดวยการเชือดทีหลัง และไดอธิบาย
ความหมายของหะดีษวา ความมุงหมายคือการบอกวา การเชือดมันนั้นเชนเดียวกับการเชือดแมของมัน นั่นคือตอง
เชือดเหมือนๆ กัน พวกเขากลาววานี่เปนหลักฐานวาหามกิน แตขออางนี้ไมถูกตอง เพราะหะดีษนี้ในตอนแรกของ
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หะดีษพวกเขาไดถามทานศาสดา ซล.วา “โอทานศาสดาพวกเราเชือดแกะและเราพบวาในทองของมันมีลูกออนอยู
พวกเราจะกินมันไดหรือไม” และทานศาสดาตอบวา “จงกินมันเถิดถาทานตองการ แทจริงการเชือดมัน คือการเชือด
แมของมัน” ถาเรามาพิจารณาดูจะพบวาแทจริงลูกในทองนั้นตราบใดที่ยังอยูในทองมันก็คือสวนหนึ่งของแม ดังนั้นเมื่อ
เชือดแมเหมือนกับการเชือดทุกสวนของรางกายและอนุญาตใหกินไดทุกสวนของมันแลว มันก็ยอมรวมลูกที่อยูในทอง
ดวย และนี่คือจุดมุงหมายของคําพูดที่ทานศาสดา ซล.ไดกลาวไว วา “การเชือดมันนั้นก็คือการเชือดแมของมัน”
เชนเดียวกับการเชือดตัวมันยอมรวมถึงการเชือดทั้งตัวของมัน แมวาจะไมมีรายงานที่ชัดเจนแสดงใหเห็นถึงวาทาน
ศาสดาเคยกินเนื้อมันหรือไมก็ตาม แตการเทียบเคียงนี้ถูกตองแลวและมันเปนที่อนุญาต
ﺪﺤﻢُ ﺍﻟ ﹶﻘ ِﺪﻳ
  ﹶﻟเนื้อตากแหง
จากหนังสือ “สุนัน” ในหะดีษของทานเซาบาน รด.กลาววา ขาพเจาไดเชือดแกะตัวหนึ่ง ใหทานศาสดา ซล.
ขณะที่เรากําลังจะเดินทางไกลกันและทานศาสดา ซล.กลาววา “จงเอาไปทําเนื้อแหง” และขาพเจาก็ใชเนื้อนั้นเปน
อาหารใหทานศาสดา ซล.จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองมะดีนะห
เนื้อแหงมีประโยชนกวาเนื้อเกา ทําใหรางกายแข็งแรง ทําใหคัน สามารถปองกันผลเสียนี้ไดโดยใชเครื่องเทศที่
เย็นและชื้น เหมาะสําหรับผูที่มีธาตุรอน สวนเนื้อเกานั้นจะรอนและแหงมาก ชนิดที่ดีของมันตองมีไขมันติดและชื้น ทํา
ใหปวดทองบิด สามารถลดผลเสียนี้ไดโดยปรุงมันรวมกับน้ํานมและไขมันสัตว เหมาะสําหรับคนธาตุรอนชื้น
ﺮﺤﻢُ ﺍﻟ ﹶﻄﻴ
  ﹶﻟเนื้อนก
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงดํารัสวา
ﻮ ﹶﻥﺘﻬﺸ
 ﻳ ﺎﻣﻤ ﻴ ٍﺮﺤ ِﻢ ﹶﻃ
 ﻭﹶﻟ
ความวา “และเนื้อนก จากสิ่งที่พวกเขาตองการ” (อัลวากิอะห, 21)
ในหนังสือ “มุสนัดอัลบาซาร” ไดเลาหะดีษมัรฟวอวา “เมื่อพวกทานไดจองมองนกที่อยูในสวรรคและตองการ
รับประทานมัน มันก็จะกลายเปนนกยางอยูตอหนาทาน” (อิบนิกะซีร, 287/4)
นกเปนสัตวที่อนุมัติใหรับประทานได แตมีบางชนิดเปนสิ่งตองหาม เชนพวกที่มีเขี้ยวเล็บ เชนเหยี่ยว พญา
เหยี่ยวและพวกที่กินซากศพ เชนนกอินทรี นกแรง นกกระสา อีกา และนกที่หามฆามันเชน นกหัวขวาน และนกทีส่ งั่ ให
ฆามันได เชนอีกา เหยี่ยวแดง
นกที่อนุญาตใหรับประทานไดมีหลายชนิด เชนพวกไกชนิดตางๆ ใน “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอบีมูซา
กลาววา ทานนบี ซล.ไดเคยรับประทานไกตัวเมีย ซึ่งมันมีธาตุรอนและชื้นระดับหนึ่ง เบาสําหรับกระเพาะ ยอยงาย ทํา
ใหเกิดสวนผสมที่ดี เพิ่มพลังสมองและเพิ่มน้ําอสุจิ ทําใหเสียงใสขึ้น สีผิวดีขึ้น สติปญญาแข็งแรงขึ้น ทําใหเกิดเลือดดี
มันมีความโนมเอียงทําใหเกิดความชื้น มีคํากลาววา ถารับประทานมันอยูเปนประจําจะทําใหเปนโรคเกาท แตไมมีการ
ยืนยันสิ่งนี้ เนื้อไกตัวผูจะรอนกวาและชื้นนอยกวา ไกแกตัวผูเปนยารักษาโรคปวดบิดในทอง โรคหอบหืด ลมในทอง
มาก ทองอืด โดยปรุงรวมกับน้ํากุรตุมและชะบัต มันจะยอยงายและมีประโยชน เนื้อลูกไกจะยอยงาย ออนนุมสําหรับ
กระเพาะและเลือดที่เกิดจากมันจะออนนุมมาก
ﺪﺭﱠﺍﺝ ﺤﻢُ ﺍﻟ
  ﹶﻟเนื้อไกกระทง
มีธาตุรอนและแหงระดับสอง เนื้อนุมและเบาสําหรับกระเพาะ ยอยงาย ทําใหเกิดเลือดที่สมดุล ถากินมากๆ จะ
ทําใหสายตาแข็งแรงขึ้น
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ﻞﳊﺠ
ﺤﻢُ ﺍ ﹶ
  ﹶﻟเนื้อนกกระทา
ทําใหเกิดเลือดที่ดี ยอยงาย
ﺯﺤﻢُ ﹾﺍِﻹﻭ
  ﹶﻟเนื้อหาน
รอนและแหง เปนอาหารที่ไมดีตอสุขภาพ ถากินเปนประจํา และไมคอยมีกากเหลือมากนัก
ﻂ
ﺒ ﱡﻢ ﺍﹾﻟ ﹶﻟﺤเนื้อเปด
รอนและแหง มีกากมาก ยอยยาก ไมเหมาะสําหรับกระเพาะ
ﻱﺎﺭﺤﺒ
ُ ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้อนกหุบารอ (Bustard)
ในหนังสือ “สุนัน” กลาวถึงหะดีษของทานบะรียะห บินอุมัร บินซะฟนะห จากพอของเขา จากปูของเขา เลา
วา “ฉันไดรับประทานเนื้อนกหุบารอรวมกับทาน ศาสดา ซล.”
ﺮﻛِﻰ ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ
  ﹶﻟเนื้อนกกระสา
แหงและเบา ในเรื่องธาตุรอนหรือเย็นยังขัดแยงกันอยู ทําใหเกิดเลือดดํา เหมาะสําหรับพวกที่ทํางานหนักหรือ
กรรมกร สมควรที่จะทิ้งไวหลังเชือดมันแลวประมาณหนึ่งถึงสองวันจึงจะกินมัน
ﺮﺎِﺑﻴﺍﹾﻟ ﹶﻘﻨﺮﻭﺎ ِﻓﻴﻌﺼ ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้อนกกระจอก และนกลาค
รายงานจากทานนะซาอียในหนังสือ “สุนัน” จากหะดีษของทานอับดุลลอฮ บิน อัมร รด.เลาวา ทานศาสดา
ซล.กลาววา “ไมมีมนุษยคนใดที่ฆานกกระจอกหรือสัตวอื่นที่ใหญกวามันโดยไมมีเหตุอันสมควร แลวจะไมถูกถาม
จากอัลลอฮ ซบ.เกี่ยวกับเรื่องนี้” มีคําถามวา “โอทานศาสดา ซล.เหตุอันสมควรคืออะไรหรือ” ทานศาสดา ซล.ตอบวา
“คือการเชือดและรับประทานมัน และไมตัดหัวมันทิ้งไป” (ระดับดี นะซาอีย, 4360)
และในหนังสือ “สุนัน” อีกเชนกัน จากทานอัมร บินชะรีด จากพอของเขากลาววา ขาพเจาไดยินทานศาสดา
กลาววา “ผูใดฆานกกระจอกโดยไมมีประโยชน นกนั้นจะไปฟองพระองคอัลลอฮ ซบ.วา โอพระผูเปนเจา แทจริงคนๆ
นั้นเขาไดฆาฉันเลนๆ และไมไดฆาเพื่อทําประโยชนอะไร” (ระดับดี นะซาอีย, 4458)
เนื้อของมันรอนและแหง ทําใหทองผูก เพิ่มความรูสึกทางเพศ ซุบของมันทําใหระบายทองและมีประโยชนกับ
ขอตอตางๆ ถาหากรับประทานมันโดยผสมกับขิงและหัวหอมจะทําใหเพิ่มพลังทางเพศ สวนผสมที่เกิดจากมันเปน
สวนผสมที่ไมดี
ﺎﻡﺤﻤ
 ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้อนกพิราบ
มีธาตุรอนและชื้น นกพิราบปาจะชื้นนอยกวา ลูกนกจะชื้นมากกวา สวนนกที่เลี้ยงในเมืองจะมีเนื้อนอยกวา แต
จะใหธาตุอาหารที่ดี เนื้อของตัวผูจะทําใหความออนแอจากโรคตางๆ หายไป ชวยรักษาโรคชาตามที่ตางๆ โรคเลือดไป
เลี้ยงสมองไมพอ เปนลม โรคชักกระตุก เพิ่มพลังทางเพศ ดีสําหรับโรคไต เพิ่มเลือด ไดมีรายงานในหะดีษเกไมมี
รากฐานใดๆ จากทานศาสดาวา มีชายคนหนึ่งรองเรียนวา เขาตองอยูเปนโสดและเหงา ทานศาสดา ซล.ตอบวา “ให
กินนกพิราบและจะไดมีคู” ทานอุษมาน บินอัฟฟาน รด.ไดกลาวในคุตบะหของเขา ใชใหประชาชนฆาสุนัขและเชือด
นกพิราบ
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ﺤﻢُ ﺍﹾﻟﻘﹶﻄﺎ
  ﹶﻟเนื้อไกปา Sand grouse
มีธาตุแหง ทําใหเกิดน้ําดีดํา ทําใหทองผูก ใหธาตุอาหารที่เลวรายมาก แตก็มีประโยชนในโรคทองมาน
ﻲﺎﻧﺴﻤ
ُ ﺤﻢُ ﺍﻟ
  ﹶﻟเนื้อนกคุม
มีธาตุรอนและแหง มีประโยชนกับโรคขอตางๆ แตเปนอันตรายตอตับที่รอน สามารถจะดับพิษรายมันดวย
น้ําสมสายชูและเครื่องเทศ ควรหลีกเลี่ยงกินเนื้อนกที่อาศัยอยูในที่สกปรก เนื้อนกทุกชนิดจะยอยไดไวมากกวาสัตวสี่
เทา สวนที่ยอยไวที่สุดมีธาตุอาหารนอยที่สุดคือคอและปกของมัน สมองของนกจะใหธาตุอาหารที่ดีกวาเนื้อสัตวสี่เทา
ﺠﺮﱠﺍﺩ
 ﺤﻢُ ﺍﹾﻟ
  ﹶﻟเนื้อตั๊กแตน
มีรายงานในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากทานอับดุลลอฮ บินอบีเอาฟาวา “เราไดไปออกรบกับทานศาสดา ซล.ถึง
เจ็ดครั้ง และเราตองรับประทานตั๊กแตน” (ซอเฮียะหบุคอรี, 5495) รายงานในหนังสือ “มุสนัด” ทานศาสดา ซล.กลาว
วา “สองสัตวตายและสองเลือดซึ่งเปนที่อนุมัติแกพวกเราคือ ปลากับตั๊กแตน และตับกับมาม” เปนหะดีษมัรฟวอหยุด
อยูที่ทานอลี อิบนิอุมัร รด.
มันมีธาตุรอนแหงใหธาตุอาหารนอย การรับประทานตั๊กแตนเปนประจําจะทําใหผอมแหง ถานํามาเผาเอาควัน
ของมันจะมีประโยชนในการรักษาโรคปสสาวะแสบขัด ปสสาวะลําบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูหญิง นอกจากนี้ควันยัง
ใชรักษาโรคริดสีดวงทวารไดดวย ตั๊กแตนตัวอวนๆ นํามายางไฟใชรักษาโรคพิษแมลงปองตอยได แตมันเปนสิ่งไมดี
สําหรับคนเปนโรคลมชัก ทําใหเกิดสวนผสมที่ไมดี ในการอนุญาตใหรับประทานตั๊กแตนที่ตายโดยไมมีสาเหตุใดๆ นั้นมี
สองทรรศนะ สวนมากของนักปราชญอนุญาตใหรับประทานได สวนนอยหามไมใหรับประทาน สวนตั๊กแตนที่ตายโดยมี
สาเหตุที่แนนอนแลวนั้นถือเปนที่อนุญาตโดยไมมีการขัดแยงกัน เชนถูกตีตายหรือไฟเผาตายเปนตน
ไมสมควรที่จะรับประทานเนื้อเปนประจํา เพราะมันทําใหเกิดโรคในเลือดขึ้นมากมาย โรคเกี่ยวกับทองอืดและ
ไขที่รักษายาก ทานอุมัร บินคอตตอบ รด.ไดกลาววา “พวกทานจงระวังอาหารที่ทําดวยเนื้อตางๆ เพราะมันมีอันตราย
เชนเดียวกับสุรา และทานอิหมามมาลิกไดกลาวไวในหนังสือ “อัลมุวัตเตาะอ” วา ฮิปโปเครติสกลาววา “อยาใหทอง
ของทานเปนหลุมศพของซากสัตวตาย”
ﻦ ﺍﹶﻟ ﱠﻠﺒน้ํานม
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงดํารัสวา
ﲔ
 ﺎ ِﺭِﺑﺎ ﻟِﻠﺸﺂِﺋﻐﺎ ﺳﺎِﻟﺼﺎ ﺧﺒﻨﺩ ٍﻡ ﱠﻟ ﻭ ﺙ
ٍ ﺮ ﻴ ِﻦ ﹶﻓﺑ ﺑﻄﹸﻮِﻧ ِﻪ ﻣِﻦ ﺎ ﻓِﻲﻣﻤ ﺴﻘِﻴﻜﹸﻢ
 ﻧ ﺮ ﹰﺓ ﺒﺎ ِﻡ ﹶﻟ ِﻌﻧﻌﻢ ِﻓﻲ ﺍ َﻷ ﻭِﺇﻥﱠ ﹶﻟ ﹸﻜ
ความวา “สําหรับพวกทานนั้นในปศุสัตวเปนบทเรียนสําหรับพวกทาน เราไดใหเครื่องดื่มแกพวกทานจากสิ่งที่
อยูในทองของมันซึ่งอยูระหวางมูลและเลือด แตเปนสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์และมีรสชาติดีสําหรับผูที่ดื่มมัน” (อันนะหลุ 66)
และพระองคอลั ลอฮ ซบ.ทรงกลาวเกี่ยวกับสวรรคไววา
ﻪﻌﻤ ﺮ ﹶﻃ ﻴﻐ ﺘﻳ ﻢ ﺒ ٍﻦ ﱠﻟﺭ ﻣِﻦ ﻟﱠ ﺎﻧﻬﻭﹶﺃ ﻴ ِﺮ ﺁ ِﺳ ٍﻦﺎﺀ ﹶﻏﻦ ﻣﺭ ﻣ ﺎﻧﻬﺎ ﹶﺃﻓِﻴﻬ
ความวา “และในสวรรคนั้นจะมีสายน้ําที่ไมเคยเนาเสีย และแมน้ําที่เปนน้ํานมซึ่งรสชาติไมเคยเปลี่ยนแปลง”
(มูฮําหมัด 15)
และในหนังสือ “สุนัน” เปนหะดีษมัรฟวอ กลาววา ผูใดที่พระองคอัลลอฮไดใหอาหารแกเขาจงกลาววา
“โออัลลอฮขอจงใหมีศิริมงคลแกเราในอาหารนี้ดวยเถิด ขอพระองคทรงโปรดประทานสิ่งที่ดีกวาแกเรา” และผูใดที่
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พระองคอัลลอฮใหเขาไดดื่มนม จงกลาววา “โออัลลอฮ ขอจงใหมีศิริมงคลแกเราในอาหารนี้ดวยเถิด และขอจงเพิ่มพูน
มันแกเรา แทจริงฉันนั้นไมรูจักสิ่งใดจากอาหารและเครื่องดื่มที่จะใหสารอาหารมากไปกวาน้ํานมแลว”
น้ํานมแมวาจะดูเปนอาหารธรรมดาแตมันประกอบดวยสิ่งที่เสริมสรางรางกายอยางเปนธรรมชาติถึงสามอยาง
คือ สวนที่เปนเนย สวนที่เปนน้ํามันเนย สวนที่เปนน้ํา สวนที่เปนเนยนั้นจะเย็นและชื้นใหสารอาหารสําหรับรางกาย
สวนที่เปนน้ํามันเนยนั้นจะมีความรอนชื้นปานกลาง เหมาะสําหรับรางกายของมนุษยมีประโยชนมากมาย สวนของน้ํา
นั้นจะชวยระบายทอง เพิ่มความชื้นใหรางกาย น้ํานมโดยรวมจะมีธาตุเย็นและชื้นกวาระดับปานกลาง บางทานกลาววา
พลังของมันเปนความรอนและความชื้น บางทานก็วา มันอยูในระดับกลางๆ ระหวางความรอนและความเย็น
ชนิดที่ดีที่สุดของน้ํานมคือในขณะที่มันยังเปนน้ํานมสดบริสุทธิ์รีดใหมๆ อยู หลังจากนั้นความดีของมันจะ
ลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาผานไปหลายๆ ชั่วโมง เมื่อน้ํานมถูกรีดใหมๆ นั้นมันจะมีความเย็นนอยและมีความชื้นมาก
สวนนมเปรี้ยวนั้นมีคุณสมบัติตรงกันขาม น้ํานมที่ดีที่สุดจะมาหลังจากลูกเกิดแลวสี่สิบวัน น้ํานมที่ดีที่สุดของมันคือ
น้ํานมที่ขาวมากๆ มีกลิ่นหอมเฉพาะของมัน รสชาติอรอย มีความหวานเล็กนอยและมีเนยปานกลาง ความหนาแนน
ระดับปานกลางไมใสมากไมขนมาก ถูกรีดมาจากสัตวที่ยังสาวอยูและมีสุขภาพดี มีเนื้อปานกลาง ไมอวนหรือผอม
เกินไป เลี้ยงดวยอาหารที่ดีและน้ําดื่มที่สะอาด
มันเปนอาหารที่ดีทําใหเกิดเลือดที่ดี เพิ่มความชุมชื้นใหรางกายที่แหงแลง ใหธาตุอาหารที่ดีมีประโยชนในการ
รักษาโรคจิตใจฟุงซาน โรคซึมเศราและโรคน้ําดีดํา ถาหากดื่มรวมกับน้ําผึ้งบริสุทธิ์จะชวยรักษาแผลในทองได ขจัด
สวนผสมที่เนาเสียในทองได ถาดื่มรวมกับน้ําตาลจะทําใหผิวสวยขึ้น และน้ํานมสดยังชวยทําใหรางกายฟนพลังกลับมา
ไดหลังจากการมีเพศสัมพันธ เหมาะสําหรับโรคทรวงอกและปอดและผูที่เปนวัณโรค แตเปนสารไมดีสําหรับศีรษะ
กระเพาะ ตับและมาม การดื่มน้ํานมมากเกินไปจะเปนอันตรายตอฟนและเหงือก ดวยเหตุนี้จึงสมควรที่จะบวนปากดวย
น้ําหลังจากดื่มนมเสมอ ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” รายงานวา ทานศาสดา ซล.เคยดื่มนมหลังจากนั้นทานไดขอน้ํามาเพื่อ
บวนปากและกลาววา “มันมีไขมัน”
น้ํานมเปนอาหารที่ไมดีสําหรับผูที่มีไข ผูที่ปวดศีรษะ เพราะมันเปนอันตรายตอสมอง ตอศีรษะที่ออนแอ ผูที่
ดื่มนมเปนประจําจะทําใหเกิดตามัวและโรคออนเพลียใจสั่น ปวดตามขอ ปดกั้นตับ ทําใหตับอุดตัน ทําใหกระเพาะและ
ลําไสโปงพอง แกพิษโดยการใชน้ําผึ้งและขิงมาผสม หรือสิ่งที่คลายๆ กันนี้ แตผลเสียที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดกับผูที่ไมคุนเคย
มันเทานั้น
ﻀﺄﹾﻥ
ﺒﻦُ ﺍﻟ ﱠ ﹶﻟน้ํานมแกะ
เปนน้ํานมชนิดที่ขนที่สุดและชื้นที่สุดในบรรดาน้ํานมดวยกัน มีไขมันปนอยูมากกวาน้ํานมวัวหรือน้ํานมแพะ
ทําใหเกิดกากที่เปนมูกเสมหะมาก ทําใหเกิดฝาขาวขึ้นที่ผิวหนัง ถารับประทานมันอยูติดตอกันนานๆ ดวยเหตุนี้จึงควร
จะผสมน้ํานมแกะดวยน้ําเปลาเพื่อใหรางกายสามารถยอยมันไดดีขึ้น นมแกะชวยดับกระหายไดไวกวาน้ํานมชนิดอื่น
และทําใหรูสึกเย็นไวกวานมอื่นๆ
ﺰﻤﻌ ﺒﻦُ ﺍﹾﻟ ﹶﻟน้ํานมแพะ
น้ํานมแพะ มีความนุมนวลปานกลาง ทําใหทองผูก ทําใหรางกายที่แหงกลับชื้นขึ้น ชวยรักษาแผลในลําคอ
รักษาอาการไอแหงๆ และโรคไอเปนเลือด
น้ํานมทั้งหมดเปนเครื่องดื่มที่มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับรางกายมนุษย เนื่องจากมีสารอาหารอยูมากมาย
หลายอยางที่ทําใหเกิดเลือดที่ดี และสําหรับวัยเด็กมันมีความเหมาะสมมากในชวงกําลังเจริญเติบโต ใน “ซอฮีเฮน”
กลาววา ในคืนวันอิสรออทานศาสดา ซล.ไดถูกยื่นใหดื่มเครื่องดื่มจากแกวสองใบ ใบหนึ่งมีสุราอีกใบหนึ่งมีน้ํานม ทาน
www.islamhouse.com

แผนงานสรางเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย - 239

ไดมองดูแกวทั้งสองและทานไดเลือกดื่มน้ํานม ทานญิบรีลจึงกลาววา “ขอสรรเสริญตอพระองคอัลลอฮที่ทรงดลใจให
ทานเลือกเชนนี้ ถาหากทานเลือกสุราแลวบรรดาประชาชาติของทานจะตองตกอยูในความหลงทางอยางแนนอน”
(ซอเฮียะหบุคอรี 3394)
นมแพะเปรี้ยวจะยอยยาก ทําใหเกิดสวนผสมที่ไมดี แตกระเพาะของคนธาตุรอนสามารถยอยมันได และไดรับ
ประโยชนจากมัน
ﺒ ﹶﻘَﺮﺒﻦُ ﺍﹾﻟ ﹶﻟน้ํานมวัว
น้ํานมวัวใหสารอาหารที่ดีตอรางกาย ทําใหรางกายอวนทวนสมบูรณ ชวยระบายทองอยางสมดุล เปนนมที่
สมดุลมากที่สุด ประเสริฐที่สุดเมื่อเทียบกับนมแกะและนมแพะ ในดานความละเอียดออนความเขมขนและไขมัน ใน
หนังสือ “สุนัน” จากหะดีษของทานอับดุลลอฮ บินมัสอูด เปนหะดีษมัรฟวอ กลาววา “พวกทานจงดื่มนมวัวเถิด เพราะ
มันกินพืชจากทุกๆ ชนิด” (ระดับดี อัลฮากิม มุสตัดริก 197/4)
ﺒﻦُ ﺍﹾﻹﺑِﻞ ﹶﻟน้ํานมอูฐ
น้ํานมอูฐนั้นไดกลาวถึงมาแลวกอนหนานี้ จึงไมจําเปนตองกลาวถึงอีก
ﺎﻥ ﹸﻟﺒกํายาน
มันคือกํายาน มีรายงานจากทานนบี ซล.กลาววา “พวกทานจงอบร่ําบานของทานดวยกํายานและทายม” แต
รายงานนี้ไมถูกตอง แตมีรายงานจากทานอลีที่ไดกลาวตอบชายคนหนึ่งซึ่งมารองเรียนตอเขาเรื่องขี้ลืมวา “ทานจงใช
กํายานเถิด เพราะมันจะทําใหหัวใจกลาหาญยิ่งขึ้นและขับไลความหลงลืม” ไดเลามาจากทานอิบนิอับบาส รด.วา ถา
หากดื่มกํายานรวมกับน้ําตาลในขณะทองวางจะเปนประโยชนสําหรับปสสาวะและรักษาโรคหลงลืม และไดเลามาจาก
ทานอนัส รด.วามีชายคนหนึ่งมาหาและรองทุกขตอทานดวยโรคหลงลืม ทานอนัสกลาววา ทานจงใชกํายานเถิดนํามัน
มาแชไวในตอนกลางคืน เมื่อตื่นเชาขึ้นมาและยังไมไดรับประทานอะไรใหดื่มน้ํากํายานทันทีขณะทองวาง มันจะชวยแก
โรคหลงลืมไดดี
ที่เปนเชนนี้มีเหตุผลทางธรรมชาติที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน เพราะโรคหลงลืมนั้นถาหากเกิดจากธาตุเย็น
และชื้นที่ไมดีเขามาครอบคลุมสมอง สมองนั้นก็ไมสามารถจะจําอะไรไดอีก ในกรณีเชนนี้การใชกํายานจะมีประโยชน
ชวยแกไขโรคหลงลืมได แตถาหากโรคหลงลืมนั้นเกิดจากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกมากกดสมองเอาไวก็สามารถจะ
เอาสิ่งนั้นออกไดอยางรวดเร็วโดยใชสิ่งที่ทําใหสดชื่นขึ้น และขอแตกตางระหวางโรคหลงลืมทั้งสองนั้นคือความแหง จะ
ทําใหตื่นในตอนกลางคืนและเรียกความทรงจําเกาๆ กลับมาโดยไมเกี่ยวกับความทรงจําปจจุบัน สวนความชื้นนั้น
ตรงกันขามคือทําใหหลับสบายตอนกลางคืนและทําใหความทรงจําปจจุบันดีขึ้น
บางครั้งการหลงลืมเกิดจากสาเหตุบางประการที่พิเศษออกไป เชนการกรอกเลือดที่บริเวณทายทอยหรือการ
รับประทานกุซฟะเราะหที่ชื้นอยูเปนประจํา หรือรับประทานแอปเปลเปรี้ยวเปนประจํา หรือมีโรคเศราซึมหดหูอยางมาก
หรือไปมองน้ําที่หยุดนิ่งนานเกินไป หรือไปปสสาวะใสมัน หรือไปมองคนที่ถูกตรึงกับไมกางเขน หรือไปอานแผนจารึก
บนหลุมศพมากเกินไป หรือไปเดินระหวางอูฐสองตัวที่เดินเรียงแถวอยู หรือไปกินมูลหนูมาโดยไมรูตัว สิ่งเหลานี้
สวนมากรูดวยการทดลองดู
กํายานนั้นเปนสิ่งที่รอนในระดับสองและแหงในระดับหนึ่ง มันทําใหทองผูกไดเล็กนอย มีประโยชนหลาย
ประการ มีโทษเพียงเล็กนอย หนึ่งในประโยชนของมันคือสามารถทําใหเลือดหยุดได แกโรคปวดกระเพาะได แก
ทองเสียได ชวยยอยอาหาร ขับลม ทําใหแผลที่ตาหายดี ทําใหเนื้อในแผลทั่วๆ ไปงอกขึ้นได ทําใหกระเพาะที่ออนแอ
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แข็งแรงขึ้น ทําใหกระเพาะอุนขึ้น ชวยลดเมือกเสลด ทําใหหนาอกที่ชื้นอยูแหงขึ้น ทําใหตาที่มัวสวางขึ้น หามแผลที่
สกปรกนาเกลียดไมใหโตขึ้น ถาหากนํามาเคี้ยวเพียงอยางเดียวหรือรวมกับทายมเปอรเชียจะทําใหเสลดออกมากขึ้น มี
ประโยชนในคนพูดลิ้นพันกัน เพิ่มความทรงจําและความฉลาด ถานํามาเผาและใสน้ําจะชวยแกโรคระบาดและทําให
อากาศดีขึ้นได
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อักษรมีม ﻴﻢ ﺮﻑُ ﺍﹾﻟ ِﻤ ﺣ
ﺎﺀ ﻣน้ํา
เปนสารแหงชีวิต เปนนายของเครื่องดื่มทั้งปวง เปนหลักหนึ่งของโลกนี้ และเปนหลักที่สําคัญยิ่งกวาหลักอื่นใด
ทองฟาก็เกิดขึ้นจากไอของน้ํา แผนดินเกิดขึ้นจากฟองของน้ํา และพระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงบังเกิดทุกๆ ชีวิตจากน้ํา มี
ความเห็นแตกตางกันในเรื่องทุกๆ ชีวิตเกิดขึ้นจากน้ํานั้นวามีความหมายอยางไร หมายถึงเปนสารอาหารใหกับชีวิต
โดยตรง หรือเปนตัวชวยใหรางกายสามารถนําสารอาหารตางๆ ไปใชประโยชนได มีอยูสองความเห็นและเราได
กลาวถึงมันไปแลวกอนหนานี้ทั้งเหตุผลและหลักฐานของทั้งสองฝาย
น้ํามีธาตุเย็นชื้น สามารถปราบความรอนได รักษารางกายและความชื้นของรางกาย สามารถเขาไปทดแทนน้ํา
ที่สูญเสียไปจากรางกายได ทําใหอาหารเปนเศษเล็กๆ ละเอียดขึ้น และชวยพามันไปตามเสนเลือดตางๆ น้ําที่ดีนั้นให
พิจารณาจากลักษณะสิบประการคือ
หนึ่ง

ดูจากสีของมันจะตองใสสะอาด

สอง

ดูจากกลิ่นของมัน ตองไมมีกลิ่นใดๆ อยางเด็ดขาด

สาม

ดูจากรสชาติของมัน ตองจืดสนิท มีความหวานบริสุทธิ์เหมือนน้ําในแมน้ําไนลและแมน้ํายูเฟรติส

สี่

ดูจากน้ําหนักของมัน ตองเบาและออนนุม

หา

ดูจากหนทางที่มาของมัน ตองมาตามหนทางที่ดี สะอาด

หก

จากตนน้ําของมัน ตองมีแหลงตนน้ําที่หางไกลมากๆ

เจ็ด

ดูจากการแผกวางของมันตอแสงอาทิตยและลม ตองไมหลบอยูใตพื้นดินจนทําใหแสงแดดและลม
ไมสามารถกระทบมันได

แปด

ดูจากการไหลของมัน จะตองไหลเร็ว

เกา

ดูจากปริมาณของมัน จะตองมีปริมาณมากพอที่จะขับไลสิ่งสกปรกและของเสียตางๆ ที่หลนมาใน
น้ําได

สิบ

ดูจากทิศทางของมัน จะตองวิ่งมาจากเหนือสูใต หรือจากทิศตะวันตกสูตะวันออก

เมื่อพิจารณาดูตามหลักการนี้แลวเราจะไมพบน้ําที่มีคุณสมบัติครบถวนเลยนอกจากน้ําแมน้ําไนล แมน้ํายูเฟร
ติส แมน้ําซัยฮูน แมน้ําญัยฮูนใน “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอบูหุรอยเราะห รด.กลาววา ทานศาสดา ซล.กลาววา
“แมน้ําซัยฮาน ญัยฮาน แมน้ําไนล และแมน้ํายูเฟรติส เปนแมน้ําแหงสรวงสวรรค” (ซอเฮียะหมุสลิม, 26/2839)
คุณสมบัติของน้ําที่บางเบานั้นดูไดจากสามประการคือ หนึ่ง ดูความรวดเร็วของมันในการรับความรอนและ
ความเย็น ฮิบโปรเครติสกลาววา น้ําที่ทําใหรอนไดไวและเย็นไดไวที่สุดคือน้ําที่เบาบางที่สุด สอง โดยการชั่งมันดวย
ตราชั่ง สาม โดยการแชกอนสําลีสองกอนที่มีน้ําหนักเทากันในน้ําตางชนิดกัน หลังจากนั้นทําสําลีสองกอนนั้นใหแหง
แลวนํามาชั่งอีกครั้ง สําลีใดที่เบากวาแสดงวาน้ําที่เคยอยูในสําลีนั้นเบาบางกวา
แมน้ํานั้นจะมีคุณสมบัติเย็นและชื้น แตพลังของมันจะมีการเคลื่อนยายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพที่มันพบเจอ
และทําใหมันเปลี่ยนแปลงได เชน ถาหากน้ํานั้นมาจากทางเหนือไหลไปยังทิศทางอื่น มันจะเย็นและแหงจากลมเหนือที่
พัดผานและทางอื่นๆ ก็เชนเดียวกันนี้
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น้ําที่ไหลมาจากแหลงที่มีแรธาตุก็จะมีธรรมชาติของแรธาตุนั้นปะปนอยูดวย และจะมีผลตอรางกายของผูที่ไว
ตอมั น น้ํ าที่ จืดสนิทและบริสุ ทธิ์ นั้นมี ประโยชนทั้ งสํ าหรั บผู ปวยและผูที่ สุขภาพดี น้ํ าที่ เย็น จะมี รสชาติ ดีก วาและมี
ประโยชนกวาแตไมสมควรดื่มมันในขณะทองวางหรือหลังจากมีเพศสัมพันธ หลังตื่นนอนใหมๆ หลังอาบน้ําใหมๆ หรือ
หลังรับประทานผลไม ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนกอนๆ แตการดื่มน้ําหลังอาหารเปนสิ่งที่ทําไดถาจําเปน แตตองดื่ม
ตามสมควรไมมากเกินไปโดยจิบมันทีละนอยจะไมมีอันตรายเลย แตจะทําใหกระเพาะแข็งแรงขึ้น เพิ่มความตองการ
ทางเพศมากขึ้น และดับกระหาย ในทางตรงกันขาม น้ําอุนจะทําใหกระเพาะบวมและทําใหเกิดสิ่งตรงกันขามกับที่กลาว
มาแลว น้ํารอนที่ทิ้งไวนานจะดีกวาน้ํารอนใหมๆ ดังที่ไดเคยกลาวมาแลว น้ําเย็นจะมีประโยชนภายในรางกายมากกวา
ภายนอกรางกายสวนน้ํารอนนั้นตรงกันขาม น้ําเย็นจะมีประโยชนชวยขจัดสิ่งเนาเสียในเลือดไดทําใหไอขึ้นไปถึงที่
ศีรษะได และขับไลของเสียออกไป เหมาะกับทุกธาตุ เหมาะกับฟน เหมาะกับเวลาและสถานที่ที่รอน แตจะมีอันตราย
ตอภาวะที่ตองการการสุกสมบูรณและการแยกสลาย เชนหวัดและกอนตางๆ น้ําที่เย็นจัดมากๆ เปนอันตรายตอฟน
การดื่มน้ําเปนประจํามากเกินไปจะทําใหเกิดเลือดแตกและเลือดไหลได ทําใหเจ็บหนาอกได
น้ําที่รอนหรือเย็นเกินไปเปนอันตรายตอระบบประสาทและอวัยวะตางๆ เนื่องจากอยางหนึ่งทําใหเกิดการ
แยกสลายอีกอยางหนึ่ง ทําใหเกิดการสะสมตัวมากขึ้น น้ํารอนทําใหการเผาไหมของสวนผสมที่แข็งนั้นหยุดลง ทําให
เกิดการแยกสลายและเกิดการสุกของสาร ทําใหเกิดกากขึ้น ทําใหเกิดความชื้นและรอน ทําใหระบบยอยอาหารเสียหาย
เมื่อดื่มมันเขาไป ทําใหอาหารไปกองอยูสวนบนของกระเพาะและกระเพาะออนแรงลงและดับกระหายไดชา ทําให
รางกายเหี่ยวแหง ทําใหเกิดโรครายหลายๆ โรค เปนอันตรายตอโรคตางๆ มากมาย แตมันดีสําหรับผูสูงอายุ ผูที่เปน
ลมบาหมู ปวดศีรษะจากความเย็น โรคริดสีดวงตาและมีประโยชนเมื่อใชภายนอกรางกาย
ไมมีหะดีษที่ถูกตองที่กลาวถึงน้ําที่โดนแดดเผาจนรอน ไมมีการตั้งขอรังเกียจมันในแพทยรุนกอนๆ ไมมีการ
ตําหนิมัน แตความรอนที่มากเกินไปจะทําใหไขมันรอบไตละลายได สวนน้ําฝนนั้นไดกลาวถึงไวแลวในตัวอักษรอีน
ﺩﺒﺮﺍﹾﻟﺞ ﻭ
ِ ﺎﺀُﺍﻟﱠﺜ ﹾﻠ ﻣน้ําแข็ง(น้ําหิมะ)และน้ําลูกเห็บ
ยืนยันใน “ซอฮีเฮน” จากทานศาสดา ซล.วา ทานไดเคยอานตอนเริ่มขอพรและตอนอื่นๆ วา “โออัลลอฮ ขอ
จงทรงโปรดชําระลางความผิดบาปของขาพเจาดวยน้ําแข็ง (หิมะ) และน้ําลูกเห็บดวยเถิด” (ซอเฮียะหบุคอรี, 744)
หิมะหรือน้ําแข็ง มีคุณสมบัติเปนของแข็งที่เปนไอ น้ําของมันก็เปนเชนกัน และเราไดกลาวถึงวิทยปญญา
เกี่ยวกับมันมาแลวในการลางบาปตางๆ ดวยน้ําชนิดนี้ เนื่องจากหัวใจตองการสิ่งที่เย็นจัดและทําใหแข็งแกรงขึ้น แพทย
ดานทองและหัวใจใชประโยชนมันจากคุณสมบัตินี้ และรักษาโรคเหลานี้ดวยสิ่งที่ตรงขามกับมัน
น้ําลูกเห็บจะนุมนวลกวาและรสชาติดีกวาน้ําหิมะ สวนน้ําที่เปนกอนแข็งเลยนั่นคือน้ําแข็ง น้ําจะมีลักษณะ
เหมือนแหลงที่มาของมัน หิมะจะมีคุณสมบัติรวมกันของภูเขาและแผนดินที่มันตกลงมาสู ทั้งในดานความดีและความ
ไมดีตางๆ สมควรที่จะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําหิมะที่เย็น หลังอาบน้ําใหมๆ หรือหลังมีเพศสัมพันธ หลังการเลนกีฬา หลัง
รับประทานอาหารรอนๆ หรือผูที่มีอาการไอเรื้อรัง ผูเจ็บหนาอก ผูที่มีตับออนแอ หรือผูที่มีธาตุเย็น
ﻰﺍﹾﻟ ﹶﻘﻨﺎﺭﻭﺎ ُﺀﺍﹾﻵﺑ ﻣน้ําบอและน้ําคลอง
น้ํ า จากบ อ จะมี ค วามอ อ นนุ ม น อ ย น้ํ า จากคลองหรื อ ร อ งน้ํ า ใต ดิ น จะถู ก ห อ หุ ม อยู ใ ต ดิ น จะมี ส ภาพหนั ก
เนื่องจากน้ําชนิดแรกมีตะกอนดินไมสามารถจะหลุดพนออกมาได สวนอีกชนิดหนึ่งไมเคยสัมผัสอากาศ ดังนั้นจึงไม
สมควรที่จะดื่มมันในทันทีจนกวามันจะสัมผัสอากาศเสียกอนแลวทิ้งไวหนึ่งคืน น้ําที่แยที่สุดของมันคือน้ําที่วิ่งผานที่ที่มี
สารตะกั่วหรือที่บอของมันเปนบอราง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากถาหากพื้นดินนั้นเปนพื้นดินที่ไมดีอยูแลว น้ําเหลานี้จะ
ทําใหเกิดโรคระบาดได
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ﻡ ﺰ ﻣ ﺯ ﺎ ُﺀ ﻣน้ําซัมซัม
เปนนายของน้ําทั้งปวง เปนน้ําที่ดีที่สุด มีศิริมงคลมากที่สุด มีประโยชนมากที่สุด เปนน้ําที่จิตใจของมนุษยเกิด
ความรักและรูสึกวามันมีคุณคา มันถูกขุดโดยญิบรีลและพระองคอัลลอฮทรงใหเปนน้ําดื่มแกอิสมาอีล ยืนยันไวใน
หนังสือ “ซอเฮียะห” จากทานศาสดา ซล.ไดกลาวกับอบีซัรเรนที่อยูในกะอบะหเปนเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนโดยไมได
รั บ ประทานอาหารใดๆ เลยนอกจากน้ํ าซั ม ซั ม โดยท า นนบี ซล.กล า วว า น้ํ าซั ม ซั ม นั้ น คื อ อาหารที่ ใ ห ส ารอาหาร
(ซอเฮียะหมุสลิม 132/2473) และไดมีรายงานเพิ่มเติมนอกจากทานมุสลิมวา และเปนยารักษาโรคออนแอตางๆ
ดวย” (ซอเฮียะหบัยหะกีย ในสุนันอัลกุบรอ, 148/5)
ในหนังสือ “สุนันอิบนิมาญะห” จากหะดีษของทานญาบิร บินอับดุลลอฮ จากทานนบี ซล.กลาววา “น้ําซัมซัม
จะใหในสิ่งที่ทานปรารถนาเมื่อทานดื่มมัน” (ระดับดี อิบนิมาญะห, 3062) แตหะดีษนี้ถูกทําใหอยูในระดับออนลงเมื่อ
กลุมชนของอับดุลลอฮ บินมุอัมมัล เลาจากมูฮําหมัด บินมุงกะดิร โดยเลาวา และเราไดรับรายงานจากทานมูฮําหมัด
อิบนิมุบารอก เขามาทําฮัจยและนําน้ําซัมซัมมาดวย และไดกลาววา “โออัลลอฮ แทจริงอิบนิมุอัมมั้ล ไดเลาใหเราฟง
จากมูฮําหมัด บินมุงกะดิร จากญาบิร รด.จากนบี ซล.ของทานวา น้ําซัมซัมนั้นจะใหทานในสิ่งที่ทานตองการเมื่อทาน
ดื่มมัน” และหะดีษนั้นเดิมเปนหะดีษในระดับดี แตตอมาบางพวกทําใหมันอยูในระดับซอเฮียะหและบางพวกทําใหมัน
กลายเปนหะดีษปลอม ทั้งสองทรรศนะยังขัดแยงกันและตัวขาพเจาเองและคนอื่นๆ ไดทดลองน้ําซัมซัมนี้ พบวามันทํา
ใหหายจากโรคไดอยางนาประหลาดยิ่ง ขาพเจาหายจากโรคหลายโรคและหายดวยอนุมัติของอัลลอฮ ขาพเจาไดพบ
เห็นผูที่ดื่มน้ําซัมซัมเปนอาหารนานเปนเวลาเกือบครึ่งเดือนหรือมากกวานั้นแตไมพบวาเขาเกิดความหิวเลย และ
สามารถตอวาฟรวมกับผูอื่นไดเหมือนๆ คนปกติ บางคนบอกวาเคยดื่มแตน้ําซัมซัมอยางเดียวนานถึงสี่สิบวันและยังมี
แรงที่จะมีเพศสัมพันธกับภรรยาได ถือศีลอดไดและตอวาฟได
ﻞﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟِﻨﻴ ﻣน้ําแมน้ําไนล
เปนแมน้ําหนึ่งแหงสรวงสวรรค ตนเดิมมาจากหลังภูเขาในดินแดนหางไกลของเมืองเอธิโอเปย จากฝนที่ตกที่
นั่นรวมตัวกันเปนตนน้ําและไหลผานมาเปนระยะทางยาวบนแผนดินที่แหงแลง ทําใหเกิดมีตนไมขึ้นมาได ปศุสัตวได
กินพืชผักนั้น คนไดอาศัยมันอุปโภคบริโภค แผนดินที่แมน้ํานี้ผานไปปกติจะแหงผาก เมื่อมีฝนตกลงมาในระดับปกติ
มันก็เก็บน้ําไวไมไดจึงไมเหมาะสําหรับใหพืชไดเจริญเติบโต และเมื่อใดที่ฝนตกมากเกินไปมันก็เกิดน้ําทวมฉับพลัน
เปนอันตรายตอบานเรือนและผูที่อยูอาศัย ทําลายชีวิตและสิ่งดีๆ ทั้งปวง ดังนั้นพระองคอัลลอฮจึงทรงใหฝนตกใน
ประเทศที่ไกลออกไป หลังจากนั้นใหน้ําฝนเหลานั้นรวมกันไหลผานมายังแผนดินเหลานี้เปนสายน้ําที่กวางใหญ และ
พระองคอัลลอฮยังทรงใหมันมีเวลาที่แนนอนในการขึ้นลงของน้ํา เมื่อน้ํานั้นพอเพียงใหพืชและสัตวเติบโตไดแลว
พระองคก็ทรงใหน้ํานั้นลดลงไปเพื่อใหผูคนไดอาศัยอยูและทําการกสิกรรมได น้ําไนลนี้มีคุณสมบัติที่ดีทั้งสิบขอที่ได
กลาวมาแลวอยางครบถวน มันเปนน้ําที่ออนนุมที่สุด เบาที่สุด จืดสนิท บริสุทธิ์และหอมหวานที่สุด
ﺮﺒﺤﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ ﻣน้ําทะเล
มีรายงานยืนยันจากทานนบี ซล.กลาวเกี่ยวกับน้ําทะเลวา “น้ําของมันสะอาดและสัตวตายในน้ําทะเลนั้นก็เปน
สิ่งที่อนุญาตใหรับประทานได” (ซอเฮียะห อบูดาวูด, 83)
พระองคอัลลอฮไดใหน้ําทะเลมีความเค็ม มีความแวววาว มีรสขม มีความเค็มมากจนขมขื่นกินไมได ทั้งหมดนี้
เพื่อประโยชนที่มันจะทําใหเกิดตอแผนดินตอบรรดาสัตวและมนุษย มีสัตวมากมายอาศัยอยูในน้ําทะเลอยางปกติสุข
และมีมากมายที่ตายในทะเลนั้นและไมไดถูกฝงไป ถาหากน้ําทะเลนั้นมีรสหวานสัตวตายเหลานั้นก็จะเนาเหม็น ทําให
สัตวอื่นๆ ที่อยูในน้ําทะเลนั้นพลอยตายไปดวย เกิดเปนซากศพมากมายเนาเหม็นไปทั่ว อากาศที่หอมลอมโลกอยูก็จะ
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ไดรับสิ่งเนาเหม็นเหลานั้นไปดวย โลกทั้งโลกก็จะเสียหายไป ดวยวิทยปญญาของพระองคอัลลอฮ ซบ.ทําใหน้ําทะเล
เปนน้ําที่เค็มจนแมซากศพของสัตวทั้งโลกจะตายทับถมลงบนทะเลจนหมดก็ไมอาจจะทําใหมันเนาเหม็นได ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเดิมตั้งแตที่พระองคอัลลอฮทรงสรางมันมาได จนกระทั่งถึงวันที่พระองคจะมวนโลกนี้กลับคืนไปสู
พระองค นี่เองเปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่มันจะตองเปนน้ําเค็ม สวนสาเหตุทางกายภาพนั้นก็คือ แผนดินและทรายของ
มันนั้นมีเกลือปนอยู
การชําระลางดวยน้ําทะเลมีประโยชนอยางยิ่งหลายประการในการรักษาโรคผิวหนังตางๆ การดื่มน้ําทะเลนั้น
เปนอันตรายทั้งภายนอกและภายใน มันทําใหทองเสีย น้ําหนักลดผอมแหงลง เกิดโรคคันและหิด บวมและกระหายน้ํา
ผูใดที่จําเปนตองดื่มมันก็มีหลายวิธีที่จะแกไขผลรายดังกลาว
หนึ่ง นํามาใสในหมอและปดหมอดวยตนออยและบนตนออยนั้นใชผาขนสัตวใหมขนมากๆ ปดทับ จุดไฟไต
หมอนั้นจนกวาจะมีควันขึ้นที่ผาขนสัตวและเกิดเปนน้ําขึ้นที่นั้น จึงนําผาบิดเอาน้ํานั้นมา ทําเชนนี้จนไดน้ําเพียงพอตาม
ตองการ น้ําจะอยูที่ผาขนสัตว สวนความเค็มจะอยูที่กนหมอ
สอง ใหขุดบอใหญๆ ที่ชายฝงขึ้นหนึ่งบอ แลวนําน้ําทะเลมารดที่ในบอ และขุดอีกบอขางๆ บอแรกจนกวาน้ํา
จะถูกดูดเขามาในบอ และอีกบอเปนบอที่สามจนน้ําถูกดูดเขามาในบอ จะลดความเค็มลง ถาหากมีความจําเปนตองดื่ม
น้ําที่สกปรก วิธีการแกไขก็คือการใสไสในของผลแอปริคอตหรือเศษไมสัก หรือถานที่เผาจนรอนแดงแลวดับเสีย หรือ
ดินจากอารมีเนีย หรือแปงสาลีละเอียด ถาหากน้ํานั้นสกปรกมันก็จะตกตะกอนสูดานลาง
ﺴﻚ
  ِﻣน้ํามันชะมดเชียง
ยืนยันในหนังสือ “ซอเฮียะหมุสลิม” จากทานอบีสอีด อัลคุดรีย รด.จากทานนบี ซล.กลาววา “เครื่องหอมที่ดี
ที่สุดคือ น้ํามันชะมดเชียง” (ซอเฮียะหมุสลิม, 19/2252) ในหนังสือ “ซอฮีเฮน” จากทานหญิงอาอิชะห รด.กลาววา
“ขาพเจาไดพรมน้ําหอมใหทานนบี ซล.กอนที่จะครองเอียะหรอม และวันเชือดสัตวพลีกอนทําการตอวาฟ โดยเปน
น้ําหอมที่ผสมน้ํามันชะมดเชียง” (ซอเฮียะหบุคอรี, 1539)
น้ํ า มั น ชะมดเชี ย งเป น ราชาของเครื่ อ งหอมทั้ ง ปวง เป น สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด และประเสริ ฐ ที่ สุ ด เป น มาตรฐานที่ ใ ช
เทียบเคียงกั บเครื่ องหอมอื่นๆ วามี กลิ่น เหมือ นน้ํามัน ชะมดเชีย งหรือ ไม แต กลิ่น ของน้ํามันชะมดเชี ยงไม ตอ งไป
เทียบเคียงกับใคร เปนสิ่งประดับในสวรรค มันมีธาตุรอนและแหงในระดับสอง ทําใหจิตใจสบาย มีความสุขขึ้น ทําให
จิตใจเขมแข็งขึ้น ใหความแข็งแรงแกอวัยวะตางๆ ภายในรางกาย ไมวาจะโดยการดื่มหรือการดมมัน มีประโยชน
สําหรับผูสูงอายุ ทําใหรูสึกดีขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหนาหนาว มีประโยชนในการรักษาอาการออนเพลียใจสั่น ไม
มีแรงเพราะมันจะชวยจุดไฟพลังความรอนพื้นฐานในรางกายขึ้น ทําใหตาขาวใสขึ้น ลดอาการตาแฉะ ทําใหลมในตา
และที่สวนอื่นๆ ในรางกายถูกขับออก ทําใหพิษตางๆ ถูกทําลายไปหมด ชวยรักษาการถูกงูแมวเซากัดได มีประโยชน
มากมายหลายอยางมาก เปนสิ่งกระตุนใหเกิดความรื่นเริงไดอยางแรงมาก
ﺵﺠﻮ
ُ ﻧﺯ ﺮ ﻣ มายอแรม
มีรายงานจากหะดีษที่ไมทราบวาเปนของแทหรือไมวา “พวกทานจงใชมายอแรมเถิด เพราะมันเปนยารักษา
หวัดที่ดี” (ระดับออน ซูยูต,ี 5549)
มันมีธาตุรอนระดับสาม แหงระดับสอง มีประโยชนใชดมแกปวดศีรษะจากอากาศเย็น ปวดศีรษะจากน้ํามูก
มาก แกโรคน้ําดีดํา โรคหวัด โรคทองอืด ชวยเปดชองที่อุดตันในศีรษะและในจมูก ทําใหกอนเย็นนั้นหายไปหรือเล็กลง
ได มีประโยชนในการรักษากอนตางๆ มากมายหรือความเจ็บปวดตางๆ ที่เกิดจากความเย็นและชื้น เมื่อนํามาเหน็บจะ
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ทําใหเลือดประจําเดือนมามากขึ้น ชวยในหญิงมีครรภ เมื่อบดใบแหงของมันใหเปนผงและนํามาพันนาบจะทําใหเลือดที่
ออกใตตาหายไป ถาหากถูกแมลงปองกัดตอยใหนํามาผสมกับน้ําสมสายชูและแปะที่แผลจะชวยรักษาได
น้ํามันของมันมีประโยชนแกโรคปวดหลังและขอเขา ขับไลความเมื่อยลาไป ผูที่ดมมันบอยๆ จะทําใหไมมีน้ํา
ออกจากตา เมื่อนํามันมาเปนยาหยอดจมูก โดยนําน้ําคั้นของมันมาผสมกับน้ํามันเม็ดอัลมอนดขมจะชวยทําใหรูจมูก
โลง ชวยรักษาโรคคัดจมูกที่เกิดกับจมูกและศีรษะ
ﻣﻠﹾﺢ เกลือ
มีรายงานจากอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” ของเขาจากหะดีษมัรฟวอของทานอนัส กลาววา “นายของ
เครื่องปรุงทุกอยางคือเกลือ” (ระดับออน อิบนิมาญะห, 3351) และนายของสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นก็คือ แสดงถึงสิ่งที่
เหมาะสมกับเขามากที่สุดนั่นเอง มันเปนเครื่องปรุงชั้นเยี่ยม การปรุงรสใดๆ สวนมากแลวจะดีไดดวยเกลือ ในหนังสือ
“มุสนัดอัลบะซาร” กลาววา “ทานจะเปนที่ตองการสําหรับประชาชาติ เชนเดียวกับเกลือในอาหาร อาหารไมเหมาะกับ
สิ่งใดนอกจากเกลือ” (ระดับดี, 18/10)
อัลบะฆาวียกลาวไวในตัฟซีรของเขาวา จากทานอับดุลลอฮ บินอุมัร รด.เปนหะดีษมัรฟวอกลาววา “แทจริง
อัลลอฮนั้นทรงใหศิริมงคลสี่อยางลงมาจากฟากฟาสูพื้นดิน ไดแก เหล็ก ไฟ น้ํา และเกลือ”
เกลือเปนสิ่งที่เหมาะสมสําหรับรางกายของมนุษยและอาหารของเขา และเหมาะสําหรับทุกๆ สิ่งที่มันผสมดวย
แมแตทองและเงิน เนื่องจากในเกลือนั้นมีพลังที่ทําใหทองเหลืองอรามมากขึ้น ทําใหเงินขาวแวววาวมากขึ้น ทําใหเกิด
ความมันวาวและชวยแยกสลายขับไลความชี้นที่ปกคลุมหนาอยู ทําใหมันแหงลง ชวยใหรางกายแข็งแรงขึ้น ทําให
รางกายไมเนาเหม็นหรือเสียหายไป นอกจากนี้ยังชวยรักษาโรคแผลจากหิดไดดวย ถาหากนํามันมาทาตาจะทําใหเนื้อ
ที่ยื่นเกินที่ตาหายไป ทําใหสีเหลืองที่ตาหายไป ทําใหแผลที่สกปรกนาเกลียดไมลุกลามมากขึ้น ทําใหริดสีดวงทวาร
ลดลง ถานํามาทาที่ทองจะชวยรักษาโรคทองมานได ทําใหฟนสะอาด ขับไลความเนาเหม็นออกไปจากฟน ทําใหเหงือก
แข็งแรงขึ้น มีประโยชนมากมาย
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246 – การแพทยตามแนวทางทานศาสดามุฮัมมัด ซล.

อักษรนูน ﻥﻨﻮﺮﻑُ ﺍﻟ ﺣ
ﻞﻧﺨ อินทผลัม
ไดถูกกลาวถึงไวในอัลกุรอานและในหะดีษ “ซอฮีเฮน” จากทานอิบนิอุมัร รด.ที่กลาววา พวกเราอยูกับทาน
ศาสดา ซล.และมีผูนําชออินทผลัมมาให ทานศาสดา ซล. จึงกลาววา “แทจริงมีตนไมชนิดหนึ่งที่เปรียบไดกับชาย
มุสลิม ใบของมันจะไมรวงหลน บอกฉันไดไหมวา มันคือตนไมอะไร” คนอื่นๆ คิดถึงตนไมตางๆ ในทะเลทราย แต
สําหรับฉันเองคิดวามันคืออินทผลัม และตองการตอบวา “มันคืออินทผลัม” แตเมื่อฉันมองดูรอบๆ แลวพบวาฉันมี
อาวุโสนอยที่สุดในกลุมฉันจึงนิ่งเงียบและทานศาสดา ซล.ไดกลาววา “มันคืออินทผลัม” ฉันไดบอกใหอุมัรฟงถึงเรื่อง
นั้น ทานนบี ซล.จึงกลาววา “การที่ทานกลาวนั้นเปนสิ่งที่ฉันชอบมากกวาจะทําอยางนั้นอยางนี้” (ซอเฮียะหบุคอรี,
5448) บรรดานักปราชญไดนําเนื้อความในหะดีษนี้มาตั้งคําถามมากมาย เพื่อทดสอบศิษยของเขา อาทิเชน วิธีการ
ยกตัวอยางและการเปรียบเทียบ ความละอายของบรรดาศอฮาบะหที่แมจะมีอาวุโสสูงแลว และมีศักดิ์ศรีสูงสงแตกลับ
ตองเงียบงันไมสามารถจะตอบคําถามนั้นได ความดีใจของชายผูหนึ่งที่บุตรของเขาตอบคําถามไดถูกตอง ไมเปนสิ่งที่
นาเกลียดสําหรับเด็กที่อาวุโสนอยกวาในการที่จะตอบคําตอบในสิ่งที่เขารู แมจะมีพอของเขาอยูในที่นั้นดวย แมพอของ
เขาจะไมทราบคําตอบนั้นก็ตาม ไมถือวาเปนมารยาทที่ไมดีแตประการใด
การเปรียบเทียบมุสลิมกับตนอินทผลัมและจุดดีหลายอยางของอินทผลัม รมเงาที่มั่นคงของมัน ผลผลิตที่ดีของ
มัน และการคงอยูของมันตลอดกาลนาน ผลของมันรับประทานไดทั้งแบบชื้นและแหง ทั้งแบบสุกและแบบดิบ มันเปน
ทั้งอาหาร เปนยา เปนสิ่งชูกําลัง และเปนของหวาน เปนเครื่องดื่มและผลไม ลําตนของมันใชสรางที่อยูอาศัยและ
เครื่องมือใชสอยรวมทั้งภาชนะตางๆ ใบของมันใชทําเสื่อ ตะกรา แจกัน กรวย และอื่นๆ แบบเดียวกันนี้ เสนใยของมัน
ใชทําเชือก ที่นอน เบาะ เมล็ดของมันใชเปนอาหารของอูฐ ใชปรุงยาไดหลายอยางรวมทั้งยาทาตา นอกจากนั้นความ
สวยงามของลูกอินทผลัมและตนของมัน ลักษณะที่สวยงามของมัน รูปรางที่ดูเพลินตา ฯลฯ ทําใหเกิดความรูสึกสบาย
ใจเมื่อไดเห็นมัน ทําใหนึกไดถึงผูที่สรางมันขึ้นมา ทําใหมันมีรูปรางที่นามหัศจรรย มีคุณภาพที่สมบูรณ ไมมีอะไรที่จะ
เทียบได เชนเดียวกับชายมุอมินผูศรัทธาซึ่งมีความดีอยูในทุกๆ สวน มีประโยชนทั้งภายนอกและภายใน
มันเปนตนไมที่ทานศาสดา ซล.คิดถึงมันเมื่อทานตองหางมันไปและไมไดใชมันเปนที่ยืนพูดอีก และมันก็คิดถึง
ทานอยากจะไดยินเสียงของทาน มันคือตนไมที่พระนางมัรยัมเคยมาอยูใตรมของมัน เมื่อครั้งนางคลอดทานนบีอีซา
อลัยฮิสลาม ไดมีรายงานจากหะดีษบทหนึ่งกลาววา “จงใหเกียรติแกปาของทาน คือตนอินทผลัม เพราะมันถูกสราง
ขึ้นมาจากดินที่ไดกําเนิดนบีอาดําขึ้นมา” (ระดับออนมาก อิบนิญัวซีย, 184/1)
มีความคิดเห็นแตกตางกันในเรื่องความดีของตนอินทผลัมนี้วาดีมากกวาหรือนอยกวาตนฮะบะละห พระองค
อัลลอฮ ซบ.ไดทรงเปรียบเทียบทั้งสองในอัลกุรอานในหลายๆ ตอน ความใกลชิดของตนไมทั้งสองที่มีตอเจาของของ
มัน แมวาหนึ่งจากในสองตนนั้นจะถือวาเปนตนไมชั้นยอดที่สุดอยูในแหลงกําเนิดของมัน ในการใหประโยชนและใน
ดานความประเสริฐตางๆ
ﺮﺟِﺲ ﻧ ดอกนาซิซัส
มีหะดีษอุปโลกนอันหนึ่งเกี่ยวกับตนนาซิซัสวา “พวกทานจงดมดอกนาซิซัส เพราะขางหัวใจนั้นมีเมล็ดพันธุ
แหงความบาคลั่ง โรคเรื้อน และจะไมสามารถขจัดมันไดนอกจากตองใชการดมดอกนาซิซัสเทานั้น” (หะดีษปลอม
อิบนิเญาซีย, 61/3)
ดอกนาซิซัสมีธาตุรอนและแหงในระดับที่สอง ตนของมันใชรักษาแผลรายที่กินเสนประสาท มันมีพลังชําระลาง
สารพิษตางๆ ได เมื่อนํามาปรุงและดื่มกับน้ํา หรือนํามาตมจนเดือดแลวกิน จะชวยใหอาเจียนและดูดเอาความชื้นที่อยู
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ในกนของกระเพาะอาหารออกมาได ถานํามาปรุงกับกิรซินนะห (พืชตระกูลถั่วใชเปนอาหารสัตว) และน้ําผึ้ง จะชวยทํา
ใหแผลที่สกปรกนั้นสะอาดบริสุทธิ์ขึ้น และทําใหแผลรายที่อยูในกระเพาะที่สุกแลวนั้นแตกออกได ดอกของมันมีความ
รอนปานกลาง นุมนวล มีประโยชนในโรคหวัดที่เกิดจากความหนาวเย็น มันมีพลังแยกสลายที่แรงมาก ชวยเปดชองอุด
ตันในสมองและรูจมูก มีประโยชนในการรักษาอาการปวดศีรษะจากความเย็นและจากน้ําดีดํา แตจะทําใหศีรษะที่มีธาตุ
รอนนั้นเกิดอาการปวดหัวได ถานํามันมาเผาเปนเถาและนํามาปนใหเปนผงและนํามาโรยที่ตนของมันที่ยังแข็งแรงอยู
ตนจะโตเร็วขึ้น ผูใดนํามาดมเปนประจําในฤดูหนาวจะไมเปนโรคเจ็บหนาอกเลยตลอดหนารอน มีประโยชนในโรคปวด
ศีรษะจากเมือกเสลด น้ําดีเหลืองและน้ําดีดํา เมื่อทําเปนยาหยอดจะทําใหหัวใจและสมองแข็งแรง มีประโยชนในการ
รักษาโรคหลายโรค เจาของหนังสือตัยซีรกลาววา การสูดดมดอกนาซิซัสจะทําใหโรคลมชักในเด็กหายไปได
ﺓﻮﺭ  ُﻧหินปูน
ทานอิบนิมาญะหรายงานวา ทานหญิงอุมมุซัลมะห รด.เลาวา “ทานศาสดา ซล.เมื่อทานจะทาตัว ทานจะเริ่มที่
สิ่งสงวนของทานกอน โดยทาดวยหินปูนและทาตอไปจนทั่วรางกาย” (ระดับออน อิบนิมาญะห, 375)
มี คํ า กล า วว า คนแรกที่ ทํ าหิ น ปู น ขึ้ น มาคื อ ท า นสุ ลั ย มาน บิ น ดาวู ด โดยใช ปู น ขาวสองส ว น สารหนู ห นึ่ ง
สวนผสมในน้ําและตากแดดทิ้งไวจนกวามันจะสุกเปนสีน้ําเงิน หลังจากนั้นจึงนํามาทาผิวหนังและนั่งพักอยูหนึ่งชั่วโมง
รอจนกวาจะเกิดผล ในชวงนั้นไมใหโดนน้ํา หลังจากนั้นจึงลางออกดวยน้ําและทาที่เดิมนั้นดวยเฮนนาเพื่อลดความรอน
ของมัน
ﻖﻧﺒ ดอกบัวหลวง
ทานอบูนอีมไดเขียนไวในหนังสือ “การแพทยกับทานนบี ซล.” วา “เมื่อนบีอาดัมไดลงจากสวรรคมายังพื้นดิน
สิ่งแรกที่ทานรับประทานผลของมันคือดอกบัว” ทานนบี ซล.ไดกลาวถึงนะบักไววา “ทานไดไปเห็นซิดรอตุลมุนตะฮา
ในคืนเมียะรอจและไดพบดอกบัวรูปรางเหมือนโองน้ําที่เมืองหะญัร” (ซอเฮียะหบุคอรี, 3207)
ดอกบัวเปนผลไมชนิดหนึ่ง เกิดจากตนบัว ชวยเคลือบระบบยอยอาหาร ทําใหทองผูก แกโรคทองเสียได ลด
น้ําดี ใหสารอาหารแกรางกาย ทําใหอยากอาหาร ขับเสมหะ ชวยรักษาการปวยจากน้ําดีเหลือง มันยอยยาก ลําตนของ
มันทําใหลําไสแข็งแรง เหมาะสําหรับผูที่มีธาตุของน้ําดี (ธาตุไฟ) อยู สามารถลดพิษของมันโดยใชรวงผึ้ง
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อักษรฮาอ ﺎﺀﺮﻑُ ﺍﹾﻟﻬ ﺣ
ﻨﺪِﺑﺎ  ِﻫชิโครี
มีหะดีษอยูสามหะดีษเกี่ยวกับตนชิโครี แตไมมีอันใดที่ถูกตอง ทุกๆ หะดีษลวนเปนหะดีษปลอมทั้งสิ้น ดังเชน
หะดีษที่วา “จงกินชิโครีและอยาเขยามัน แทจริงจะไมมีวันใดเลยนอกจากวันนั้นจะมีหยดน้ําจากสวรรคหยดลงมาบน
มัน” หรือหะดีษที่วา “ผูใดรับประทานชิโครีแลวไปนอนหลังจากนั้นจะไมมีเวทยมนตดําหรือพิษรายทําอันตรายเขาได”
และอีกหะดีษหนึ่งที่วา “ไมมีใบไมใบใดของตนชิโครีนอกจากบนใบไมนั้นมีหยดน้ําจากสวรรคติดอยู” ทั้งหมดนี้เปน
หะดีษปลอมทั้งสิ้น
ตนชิโครีจะมีธาตุเปลี่ยนไปตามเวลาตางๆ ของป ในหนาหนาวมันจะมีธาตุเย็นชื้น ในหนารอนมันจะมีธาตุรอน
แหง ในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวงจะมีธาตุกลางๆ สวนมากแลวสภาพของมันจะอยูในธาตุเย็นและแหง มันชวย
ทําใหทองผูก ดีสําหรับกระเพาะ เมื่อนํามาปรุงกับน้ําสมสายชูจะมีฤทธิ์ทําใหทองผูกจะยิ่งแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตน
ชิโครีปา เมื่อนํามาใชนาบมันจะชวยรักษาอาการอักเสบที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหาร มีประโยชนสําหรับโรคเกาทและ
กอนรอนที่ตา ถาหากนํามานาบหรือประคบดวยใบและตนของมันจะมีประโยชนในการรักษาโรคแมลงปองกัด ทําให
กระเพาะอาหารแข็งแรง เปดชองทางที่อุดตันในตับ มีประโยชนสําหรับอาการปวดตับทั้งที่เกิดจากความรอนและความ
เย็น ชวยเปดชองทางอุดตันของมามและเสนเลือดและอวัยวะภายในตางๆ ทําใหทางเดินปสสาวะสะอาด
ชนิดที่ดีสําหรับตับมากที่สุดคือ ชนิดที่ขมที่สุด น้ําคั้นของมันมีประโยชนในโรคดีซานที่เกิดจากการอุดตัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนํามาผสมกับน้ํายี่หราชื้น เมื่อนําใบของมันมาบดละเอียดและวางบนกอนบวมรอนจะทําใหมัน
เย็นลงและชวยสลายกอนได ชวยขับของที่คางอยูในกระเพาะใหออกมาได ชวยดับไฟรอนในเลือดและน้ําดีเหลืองได จะ
มีประโยชนมากกวาเมื่อรับประทานเขาไปโดยไมไดลางหรือเขยากอน เพราะเมื่อลางมันแลวหรือเขยามันแลวพลังของ
มันก็จะลดลงไป และมันยังมีพลังตานพิษหลายๆ อยางไดดวย ถานําน้ําของมันมาทาตาจะแกโรคตามัวได ใบของมัน
นํามาใชในการถอนพิษแมลงปองกัด ตานพิษหลายๆ ชนิด ถานําน้ํามันมาคั้นแลวใสน้ํามันมะกอกเขาไปจะชวยปองกัน
พิษยาที่ทําใหถึงตายได ถานําตนของมันมาคั้นเอาน้ําและดื่มน้ําของมันจะชวยรักษาพิษของงูแมวเซา แมลงปอง ตัวตอ
หรืองูตางๆ ได ยางจากลําตนของมันชวยทําใหตาขาวสะอาดขึ้น
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อักษรวาว ُﺮﻑ ﺣ ﺍﻭﺍﹾﻟﻮ
ﺱﻭﺭ ตนคําแสด (พืชใหสี Mallotus Philippensis)
ทานติรมิซียไดกลาวไวในหนังสือญามิอะหของเขา จากทานเซด บินอัรกอม จากทานศาสดา ซล.ครั้งหนึ่งทาน
ไดใชน้ํามันมะกอกและคําแสดเปนยารักษาโรคเจ็บหนาอก และทานกอตาดะหไดกลาววา เขาหายแลว เขาหายแลว
จากโรคเจ็บหนาอกที่เขาเปนอยู (ระดับดี อิบนิมาญะห, 3467)
เลาจากทานอิบนิมาญะหในหนังสือ “สุนัน” ของเขาจากหะดีษของทานเซด บินอัรกอมอีกเชนกัน กลาววา
“ทานศาสดา ซล.ไดใชตนคําแสดและไมหอมและน้ํามันมะกอกมารักษาโรคเจ็บหนาอก และผูปวยนั้นก็หายจากโรค”
(ระดับดี อบูดาวูด, 311)
ทานหญิงอุมมุซัลมะ รด.ไดกลาววา “ผูหญิงที่มีเลือดหลังคลอดบุตรนั้นจะตองอยูเฉยๆ เปนเวลาสี่สิบวัน และ
พวกเราคนหนึ่งไดนําเอาตนคําแสดมาทาที่หนาของเธอเพื่อปองกันฝาขึ้นที่หนา” (ระดับดี อบูดาวูด, 311)
ทานอบูห ะนีฟะหซึ่ งเปนนัก ภาษาศาสตรไดก ลาววา คําแสด เปนตน ไมที่ถูกปลูกขึ้นมาแตไมมีใ นปาและ
ขาพเจาไมพบมันที่นอกแผนดินอาหรับ หรือแมแตในแผนดินอาหรับเองนอกจากที่เยเมน มันมีธาตุรอนและแหง ใน
ระดับที่สอง ชนิดที่ดีทีสุดของมันจะสีแดงมีเปลือกนอยมีประโยชนรักษาฝาหรือจุดดางดํา โรคคันตางๆ ฝหนองหรือสิวที่
ใตผิวหนัง โดยการทา มันมีพลังในการยอมสีและติดแนนสูงมาก ทําใหทองผูก เมื่อนํามาดื่มจะมีประโยชนในโรคเรื้อน
ได ในปริมาณหนึ่งดิรฮัม ธาตุของมันและประโยชนของมันจะใกลเคียงกับคอสตัสทะเล (พืชตระกูล ขิง ขา) เมื่อนํามัน
มาทาจะใชรักษาโรคดางขาว จุดดางดําบนผิวหนัง โรคคัน สิว และเสื้อผาที่ยอมดวยสีของคําแสดจะชวยเพิ่มพลังทาง
เพศ
ﺔﺳﻤ ﻭ ตนสนสีน้ําเงิน
มีลักษณะเหมือนกับใบไนล ใชยอมใหผมดําและเราไดกลาวถึงการหามและการอนุญาตใหยอมผมมาแลวใน
บทกอนๆ
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อักษรยาอ ﺎﺀﺮﻑُ ﺍﹾﻟﻴ ﺣ
ﻦﻳ ﹾﻘ ِﻄﻴ น้ําเตา
มันคือลูกน้ําเตาหรือฟกทอง แตความจริงแลวความหมายในภาษาอาหรับของมันยังกวางกวานั้น ความหมาย
ทางภาษาคือ พืชทุกชนิดที่ไมไดยืนบนลําตน (หรือพืชลมลุกนั่นเอง) เชนแตงโม แตงราน แตงกวา ดังดํารัสของ
พระองคอัลลอฮ ซบ.ที่วา
ﲔ
ٍ ﻳ ﹾﻘ ِﻄ ﻦﺮ ﹰﺓ ﻣ ﺠ
 ﺷ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺎﺘﻨﺒﻭﺃﹶﻧ
ความวา “และเราไดใหตนไมพืชพรรณเติบโตขึ้นมาเปนพวกน้ําเตาอยูรอบตัวเขา” (อัสซอฟฟาต, 146)
บางคนกลาววา ตนไมที่ไมมีลําตน เรียกวา ﻢﻧﺠ ไมใช ﺮﺷﺠ และคําวา ﺮﺷﺠ แปลวา สิ่งที่มีลําตน ดังนั้นเหตุใด
ในอายะหนี้จึงกลาววา ﲔ
ٍ ﻳ ﹾﻘ ِﻄ ﻦﺮ ﹰﺓ ﻣ ﺠ
 ﺷ คําตอบก็คือ คําวา ﺮﺷﺠ นั้นมีความหมายโดยทั่วไปวา พืชที่มีลําตน แตถามัน
ไปรวมกับ คําอื่ นๆ มันก็ จะมี ความหมายไปทางอื่น นั้น ความแตกตางระหวางการกลาวโดยรวมกับการกลาวโดย
หมายถึงสิ่งอื่นเปนสิ่งที่สําคัญมากในการจะเขาใจภาษา และ ﻦﻴ ﹾﻘ ِﻄﻴ ﹶﺍﹾﻟที่ถูกกลาวถึงในอัลกุรอาน คือ ตนน้ําเตาและผล
ของมันเรียกวาผลน้ําเตา และตนน้ําเตามียืนยันไวใน “ซอฮีเฮน” จากหะดีษของทานอนัส บินมาลิกวา “มีชางตัดเสื้อ
คนหนึ่งไดเชิญทานศาสดา ซล.ไปรับประทานอาหารที่เขาไดทําขึ้น และฉันไดไปกับทานศาสดา ซล.ดวย ชางตัดเสื้อได
นําขนมปงทําจากขาวฟางมาใหกิน และนําซุบที่ใสน้ําเตาและเนื้อแหง และฉันไดเห็นทานศาสดา ซล.ไดพยายามไลตัก
น้ําเตาตลอดรอบชามนั้น และฉันจึงรูสึกรักน้ําเตามาตั้งแตนั้น” (ซอเฮียะห บุคอรี, 5436) ทานอบูตอลูตไดกลาววา
“ฉันไดเขาไปหาทานอนัส บินมาลิก รด.และพบเขากําลังกินน้ําเตาอยู” และไดกลาววา “เจาเปนพรรณไมที่ฉันชอบ
มากที่สุดเพราะทานศาสดา ซล.ชอบรับประทานเจา”
ในหนังสือ “อัลฆอยลานียาต” จากหะดีษของทานหิชาม บินอัรวะต จากพอของเขา จากทานหญิงอาอิชะห
รด.นางไดกลาววา “ทานศาสดา ซล.ไดบอกกับฉันวา โออาอิชะหเอยถาหากทานปรุงอาหารทานจงใสผลน้ําเตาให
มากๆ เพราะมันจะชวยบํารุงหัวใจที่เศราหมอง”
น้ําเตามีธาตุเย็นชื้น ใหสารอาหารที่ยอยงาย สามารถสลายตัวไดไว ถามันไมเนาเสียกอนที่จะถูกยอย มันทํา
ใหเกิดสวนประกอบที่ดี คุณสมบัติพิเศษของมันคือ การสรางสวนประกอบที่ดี เมื่อรับประทานรวมกับสิ่งที่เหมาะสมกับ
มัน ถารับประทานมันรวมกับมัสตารดจะทําใหเกิดสวนประกอบที่รอน ถาหากผสมกับเกลือจะเกิดสวนประกอบที่เค็ม
ถาผสมกับอาหารที่ทําใหทองผูกก็จะทําใหทองผูก ถาปรุงรวมกับซาฟรญัลจะเพิ่มสารอาหารใหกับกระเพาะอยางดีมาก
มันมีความนุมนวลเต็มไปดวยน้ํา ใหสารอาหารประเภทชุมชื้น และเพิ่มเมือกเสลด มีประโยชนสําหรับผูที่รอนหรือมีไข
แตไมเหมาะสําหรับผูที่ตัวเย็นหรือเปนโรคจากความหนาวเย็น หรือผูที่มีเมือกเสลดมากอยูแลว น้ําของมันชวยดับ
กระหาย ขับไลอาการปวดศีรษะจากความรอน เมื่อดื่มมันหรือนํามันมาลางศีรษะ มันเปนยาระบายออนๆ ทําใหทอง
ทํางานไดปกติดีขึ้น ไมวาจะใชมันวิธีไหน
ประโยชนของมัน เมื่อนํามานวดรวมกับแปงและเผามันในเตาเผารวมกับแนตรอนหรือบีบน้ําของมันออก
มาแลวดื่มรวมกับเครื่องดื่มที่นุมนวลจะชวยดับความรอนผูมีไขและผูมีอาการอักเสบได ดับกระหายได ใหสารอาหารที่ดี
ถาหากดื่มรวมกับแยมซาฟรญัลจะชวยขจัดน้ําดีเหลืองออกไปได เมื่อนําน้ําเตามาปรุงและดื่มน้ําของมันผสมรวมกับ
น้ําผึ้งหรือแนตรอนจะชวยลดเมือกเสลดและน้ําดีพรอมๆ กัน ถาบดแลวนํามานาบที่ศีรษะกลางกระหมอม จะชวยรักษา
กอนรอนที่ในสมองได เมื่อนําเนื้อที่ปอกเปลือกแลวมาทําเปนน้ําคั้นและผสมกับน้ํามันดอกกุหลาบและนํามาหยอดหูจะ
ชวยรักษากอนรอนที่หู เนื้อที่ปอกเปลือกแลวยังมีประโยชนในการรักษากอนรอนที่ตาและโรคเกาตอีกดวย มันยังมี
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ประโยชนมากสําหรับผูที่มีธาตุรอนหรือมีไข แตเมื่อมันเขาไปในกระเพาะและเจอกับสวนประกอบที่เนาเสียอยูกอนแลว
มันก็จะเปลี่ยนสภาพของมันไปกลายเปนของเสียทันที และทําใหเกิดสารประกอบที่เสียตอรางกาย สามารถขับไลพิษ
รายนี้ไดโดยการใชน้ําสมสายชูและของเปรี้ยวอื่นๆ มาดับ
กลาวโดยสรุปมันเปนอาหารที่นุมนวลและสามารถทําปฏิกิริยาไดไวมาก และทานอนัสไดกลาวถึงมันวา เปน
อาหารที่ทานนบี ซล.รับประทานมากที่สุด
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บทสุดท้าย
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คําสั่งเสียทางการแพทย
ขาพเจาเห็นวาการจบหนังสือเลมนี้ควรจบดวยคําพูดที่ดีมีประโยชนสําหรับทานผูอาน เปนคําสั่งเสียโดยรวมๆ
จากผูมีความรูทางการแพทยที่มีประโยชนยิ่งเปนการทําใหหนังสือนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
ทานอิบนิ มาซูยะหไดกลาวไวในหนังสืออัลมะฮาซีรวา
o ผูใดรับประทานหัวหอมเปนเวลาสี่สิบวันและหนาเขาเต็มไปดวยจุดไฝฝา เขาก็จงอยาโทษใครนอกจากตัว
ของเขาเอง
o ผูใดตองการประหยัดรับประทานแตเกลือและกลายเปนดางขาวที่ผิวหนัง เขาก็จงอยาโทษใครนอกจากตัว
ของเขาเอง
o ผูใดทําใหกระเพาะของเขามีไขและปลาอยูรวมกันและตองกลายเปนโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษที่หนา เขา
ก็อยาโทษใครนอกจากตัวของเขาเอง
o ผูใดเขาหองน้ําในขณะที่ยังอิ่มอยูและเขากลายเปนอัมพาต เขาก็อยาโทษใครนอกจากตัวของเขาเอง
o ผูใดรวมน้ํานมและปลาในกระเพาะของเขาและตองกายเปนโรคเรื้อนหรืออัมพฤกษที่ใบหนา เขาก็อยา
โทษใครนอกจากตัวของเขาเอง
o ผูใดรวมนมและน้ําองุนในกระเพาะของเขา และทําใหเขาเปนโรคเรื้อนหรือโรคเกาต เขาก็อยาโทษใคร
นอกจากตัวของเขาเอง
o ผูใดฝนเปยกและไมยอมชําระลาง จนกระทั่งไดมีเพศสัมพันธกับภรรยาของเขาจะเกิดลูกที่เปนบาหรือ
ปญญาออน เขาก็อยาโทษใครนอกจากตัวของเขาเอง
o ผูใดกินไขตมเย็นจนเต็มกระเพาะและกลายเปนโรคหอบหืด เขาก็อยาโทษใครนอกจากตัวของเขาเอง
o ผูใดมีเพศสัมพันธและไมยอมหลั่งและกลายเปนนิ่ว เขาก็อยาโทษใครนอกจากตัวของเขาเอง
o ผูใดมองหญิ งสาวตอนกลางคืน และกลายเปนอั มพฤกษ ที่ใบหน าหรื อเป น โรคร าย เขาก็อ ยาโทษใคร
นอกจากตัวของเขาเอง
ทานอิบนิบัคตีชัวอกลาววา
o จงระวังอยารับประทานไขรวมกับปลา เพราะมันทั้งสองจะทําใหเกิดปวดบิดในทอง เปนโรคริดสีดวงและ
ปวดที่ฟนกราม
o การรับประทานไขเปนประจําจะทําใหเกิดจุดเหลืองที่ใบหนา การรับประทานของเค็มกับปลาและเกลือ
และการเจาะเสนเลือดหลังอาบน้ําจะทําใหเกิดโรคดางขาวและโรคหิด
o การรับประทานไตแกะอยูเปนประจําจะทําใหเกิดบาดแผลขึ้นที่ตอมลูกหมาก
o การชําระลางดวยน้ําเย็นหลังรับประทานปลาสด จะทําใหเกิดโรคอัมพาต
o การมีเพศสัมพันธกับหญิงสาวที่มีประจําเดือนจะทําใหเกิดเปนโรคเรื้อน การมีเพศสัมพันธโดยไมได
อาบน้ําหลังจากนั้นจะทําใหเกิดกอนนิ่ว
ฮิบโปรเครติส กลาววา
o การรับประทานของที่เปนอันตรายใหนอยๆ จะดีกวาการรับประทานของที่มีประโยชนในประมาณมากๆ
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o รักษาสุขภาพใหดีอยูนานๆ ดวยการละทิ้งความเกียจครานและทํางานหนัก และไมกินหรือดื่มจนอิ่มแนน
เกินไป
นักปราชญบางทานกลาววา
o ผูใดตองการมีสุขภาพที่แข็งแรง จงรับประทานอาหารที่ดีและสะอาด จงดื่มน้ําเมื่อกระหาย ดื่มน้ําใหนอยๆ
ใหงีบหลังรับประทานอาหารกลางวัน ใหเดินหลังอาหารเย็น ไมนอนจนกวาจะรูสึกงวง ไมอาบน้ําหลังทาน
อาหารอิ่ ม ใหม ๆ การอาบน้ํ า เพี ย งหนึ่ ง ครั้ ง ในหน า ร อ นดี ก ว า การอาบน้ํ า สิ บ ครั้ ง ในหน า หนาว การ
รับประทานเนื้อแหงในตอนกลางคืนเปนตนเหตุแหงความตาย การมีเพศสัมพันธกับหญิงชราจะทําใหแก
เร็วและปวยงาย
คําพูดเหลานี้บางคํามีความเขาใจผิดวาเปนของทานอลี รด.ความจริงแลวไมใช แตสวนหนึ่งเปนคําพูดของ
ทานอัลฮาริษ บินกัลดะหแพทยชาวอาหรับและทานอื่นๆ
ทานฮาริษไดกลาววา
o ผูใดตองการมีชีวิตยืนยาวแมจะเปนอมตะไมไดก็ตาม ควรจะรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นแต
เนิ่นๆ ไมกินของเนาเสียของไมดี ไมมีเพศสัมพันธมากเกินไป
o สี่อยางที่จะทําลายรางกายคือ การมีเพศสัมพันธขณะหิว การอาบน้ําขณะอิ่ม การกินเนื้อแหง การมี
เพศสัมพันธกับหญิงชรา
เมื่อทานฮาริษใกลจะสิ้นชีวิตและประชาชนตางหอมลอมเขาและกลาววา “จงสั่งเสียเราใหทําอะไรบางอยางที่
เราสามารถนําไปใชไดหลังจากทานจากไปแลว” ทานฮาริษกลาววา
o จงอยาแตงงานนอกจากกับหญิงสาว จงอยารับประทานผลไมนอกจากมันสุกตามเวลาของมัน จงอยา
รักษาถารางกายยังทนความเจ็บปวยได จงทําความสะอาดกระเพาะทุกๆ เดือน เพราะมันจะดูดซึมเมือก
เสลด ทําลายน้ําดี และทําใหเนื้อที่ดีเติบโตขึ้นได ถารับประทานอาหารกลางวันแลวใหนอนหลังจากนั้น
หนึ่งชั่วโมง เมื่อรับประทานอาหารเย็นแลวใหเดินสี่สิบกาว
มีเจาเมืองบางทานไดกลาวกับแพทยประจําตัวของเขาวา “ทานอาจจะไมสามารถอยูกับเราตลอดไป ดังนั้นจง
บอกสิ่งที่ฉันควรทําหลังจากทานจากไปแลว” แพทยทานนั้นกลาววา
o อยาแตงงานนอกจากกับหญิงสาว อยากินเนื้อนอกจากมันยังสดใหมอยู อยากินยานอกจากเวลาเจ็บปวย
อยารับประทานผลไมนอกจากมันสุกแลว เคี้ยวอาหารใหละเอียดทุกครั้งที่รับประทาน เมื่อรับประทาน
อาหารตอนกลางวันก็ใหนอนหลังอาหารได แตถารับประทานอาหารตอนกลางคืนอยานอนทันทีจนกวาจะ
ไดเดินเสียกอนแมเพียงหาสิบกาวก็ตาม อยารับประทานอาหารนอกจากหิวแลว อยามีเพศสัมพันธโดย
การบังคับ อยากลั้นปสสาวะ อาบน้ํากอนที่ทานจะถูกอาบน้ํา อยารับประทานอาหารในขณะที่ทองอิ่ม อยา
รับประทานอาหารที่ทานเคี้ยวไมไดหรือกระเพาะยอยไมไหว จะตองทําใหรางกายบริสุทธิ์สะอาดทุกๆ
อาทิตย ทําใหคลังเก็บเลือดของทานอยูในภาวะที่ดี อยาเอาเลือดออกจากรางกายนอกจากจําเปน จง
อาบน้ําเพราะมันจะชวยขจัดความหมักหมมที่ยาทั่วๆ ไปไมสามารถขจัดได
ทานอิหมามชาฟอีย กลาววา
o สี่ประการที่จะทําใหรางกายแข็งแรง คือ การรับประทานเนื้อ การดมของหอม การอาบน้ําทําความสะอาด
บอยๆ โดยไมจําเปนตองมีเพศสัมพันธ การสวมใสผาฝาย
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o สี่ประการที่ทําใหรางกายออนกําลังลง คือ การมีเพศสัมพันธมากเกิน ความวิตกกังวลมากเกิน ดื่มน้ําขณะ
ทองวางมากเกิน รับประทานของเปรี้ยวมากเกิน
o สี่ประการที่ทําใหสายตาแข็งแรง คือ การนั่ง ใกลๆ กะอบะห การทาตากอนนอน การมองดูสีเขียว การทํา
ความสะอาดที่นั่ง
o สี่ประการที่ทําใหสายตาออนแอ คือ การมองสิ่งโสโครก การมองผูที่ถูกตรึงไมกางเขน การมองอวัยวะเพศ
ผูหญิง การนั่งผินหลังใหกะอบะห
o สี่ประการที่เพิ่มพลังทางเพศ คือ การรับประทานอะซอฟรและอิฏรอฟล เนื้อสมและคอรูบ
o สี่ประการที่เพิ่มพลังสมอง ไมพูดเรื่องไรสาระ ใชไมถูฟน นั่งรวมวงกับคนดี นั่งรวมวงกับนักปราชญ
พลาโตกลาววา
o มีหาอยางที่ทําใหรางกายออนแอและอาจถึงตายได ความออนแอการถูกพรากจากสิ่งที่รัก การขมความ
โกรธ การไมเชื่อฟงคําตักเตือน คนฉลาดที่ถูกคนโงหลอก
แพทยประจําตัวของอัลมะอมูนกลาววา
o พวกทานตองระวังรักษาคุณสมบัติเหลานี้ไวเพราะมันจะทําใหทานไมปวยไข นอกจากความตาย อยา
รับประทานอาหารโดยที่ในกระเพาะทานยังมีอาหารอยู อยารับประทานอาหารที่ฟนของทานเคี้ยวไมได
หรื อ ที่ ก ระเพาะของท า นย อ ยไม ไ หว อย า มี เ พศสั ม พั น ธ ม ากเกิ น เพราะมั น จะดั บ ไฟแห ง ชี วิ ต อย า มี
เพศสัมพันธกับผูสูงอายุมันจะทําใหเกิดการตายกะทันหันได อยากรอกเลือดนอกจากจําเปนและควรจะทํา
ใหอาเจียนเพื่อลางสารพิษในชวงฤดูรอน
และรวบยอดจากคําพูดของ ฮิบโปเครติส
o ทุกสิ่งที่มากเกิน ยอมเปนผลรายตอธรรมชาติ
o มีผูกลาวกับกาเลนวา “ทําไมทานไมปวยเลย” กาเลน กลาววา เพราะฉันไมรวมของเสียระหวางอาหาร
สองมื้อเขาดวยกัน ไมใหอาหารหนึ่งเขาไปปนกับอีกอาหารหนึ่ง และไมรับประทานอาหารที่มันทําราย
กระเพาะของฉัน
สาระสังเขป
o สี่อยางที่ทําใหรางกายเจ็บปวย คือ การพูดมาก การนอนมาก การกินมาก และการมีเพศสัมพันธมาก
o การพูดมาก ทําใหใชสมองนอยลง ทําใหสมองออนแอ ทําใหแกไว
o การนอนมาก ทําใหหนาเหลือง ทําใหหัวใจถูกปด ทําใหเคืองตา ทําใหเกียจครานในการทํางาน ทําใหเกิด
ความชื้นเพิ่มขึ้นในรางกาย
o การกินมาก ทําใหปากทางเขาของกระเพาะเสียหาย ทําใหรางกายออนแอ เกิดลมเพิ่มขึ้น ทองอืด เกิดโรค
ที่รักษายาก
o การมีเพศสัมพันธมาก ทําใหหมดกําลัง ทําใหรางกายออนแอ ทําใหความชื้นหมดลง รางกายแหงมากขึ้น
ทําใหเสนประสาทหยอน ทําใหเกิดการอุดตัน เกิดอันตรายตอรางกายโดยรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งสมอง
เนื่องจากมีการสลายตัวของพลังงานชีวิต ความออนแอในสวนนี้สําคัญกวาสวนอื่นในรางกายทั้งหมด
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o การมีเพสสัมพันธที่มีประโยชนคือ เมื่อมีความตองการ มีรูปรางที่สวยงาม ถูกตองตามหลักการศาสนา ยัง
อยูในวัยหนุมสาว หางไกลจากพันธนาการใดๆ ไมมีความกังวลในใจจากการงานตางๆ ไมถี่มากเกินไป
ไมอยูในระหวางหิวหรืออิ่มเกินไป หลังทํางานหนักเกินไป อากาศรอนหรือเย็นเกินไป ถาหากระวังในจุด
เหลานี้ใหดีๆ แลว การมีเพศสัมพันธจะเปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ถาหากขาดขอหนึ่งขอใดไป ก็จะเกิด
ผลเสียตอรางกายตามสวนและถาหากขาดไปทุกขอก็จะเกิดความวิบัติภายในเวลาไมนานนัก
สาระสังเขป
o การจํากัดอาหารมากเกินไปเปนอันตรายตอสุขภาพ เชนเดียวกับการรับประทานอาหารมากไปในคนปวย
การจํากัดอาหารแตพอควรจึงเปนสิ่งที่มีประโยชน
กาเลนไดกลาวกับเพื่อนของเขาวา
o จงหางไกลจากสามสิ่งและจงทําสี่สิ่ง และทานจะไมตองไปหาหมอเลย หางไกลจากฝุนละออง ควันและ
กลิ่นเหม็นเนา จงหาอาหารที่ทําใหอวนทวนสมบูรณ จงใชของหอม จงกินของหวานและจงอาบน้ํา
o อยากินเกินอิ่ม อยากินเม็ดอัลมอนดในตอนกลางคืน ผูที่เปนหวัดอยานอนหงาย ผูที่ซึมเศราอยากินของ
หมักดองหรือของเปรี้ยว
o ผูที่ผาเสนเลือดอยาเดินเร็วจะเปนอันตรายถึงตายได ผูที่ปวดรอบตาอยาทําใหอาเจียน อยากินเนื้อมากใน
หนารอน ผูมีไขจากความหนาวเย็นอยานอนกลางแดด อยาเขาใกลมะเขือ
o ผูที่ดื่มน้ํารอนทุกๆ วันในหนาหนาวจะปลอดภัยจากโรค และความออนแอตางๆ
o ผูใดขัดถูตัวเขาในขณะอาบน้ําดวยเปลือกลูกทับทิม จะปลอดภัยจากโรคคันและโรคหิด
o ผูใดรับประทานดอกพลับพลึงหาดอก น้ําหอมจากตนแมสติก ไมหอมและชะมดเชียง ชีวิตของเขาหลังจาก
นั้นจะมีกระเพาะที่แข็งแรง ไมมีการเสียหาย
o ผูใดรับประทานเมล็ดแตงโมรวมกับน้ําตาล จะชวยขจัดกอนนิ่วในกระเพาะอาหาร ปองกันโรคปสสาวะ
แสบขัด
สาระสังเขป
o สี่ประการจะทําลายรางกายเรา ความวิตกกังวล ความเศราหมอง ความหิวและการอดนอน
o สี่ประการที่ทําใหรางกายมีความสุข การมองสีเขียวของพืชพรรณ การมองสายน้ําไหล การเปนที่รัก และ
การมีลูกหลาน
o สี่ประการทําใหสายตามัว การเดินเทาเปลา การอยูตั้งแตเชาถึงเย็นดวยใบหนาที่เต็มไปดวยความเกลียด
ชัง ความทุกขหนัก ความเปนศัตรู ความโอหัง การมองของชิ้นเล็กๆ
o สี่ประการทําใหรางกายแข็งแรง การสวมใสเสื้อผาที่นุมสบาย เขาหองน้ําที่อากาศเย็นสบาย รับประทาน
อาหารที่มีคุณคาและรสชาติอรอย การดมกลิ่นหอม
o สี่ประการทําใหใบหนาแหงเหี่ยวและไมมีสุขภาพ คือ การโกหก การทะลึ่งอวดดี การถามมากโดยไมได
ความรู การไมมีศีลธรรม
o สี่ประการทําใหใบหนาออนวัยและทําใหใบหนามีความรื่นเริง คือ ความกลาหาญ ความมั่นคงตอคําสัญญา
ความใจบุญ ความเกรงกลัวตอบาป
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o สี่ประการทําใหเกิดความโกรธและเกลียด การอวดโต ความอิจฉา การโกหก การนินทา
o สี่ป ระการเพิ่ม พูน โชคลาภ การตื่ น ละหมาดตอนกลางคืน การขออภัย โทษต ออั ลลอฮ ซบ.บ อ ยๆ ใน
ตอนกลางคืน การใหทาน การกลาวซิกรุลลอฮตอนเชาตรูและตอนกอนนอน
o สี่ประการที่หามโชคลาภ การนอนชวงซุบฮ การละหมาดนอย ความเกียจคราน การมีเลหกล
o สี่ประการ เปนอันตรายตอสมองและจิตใจ การรับประทานของหมักและผลไมอยูเปนประจํา การนอน
หงาย ความเศราซึมและความวิตกกังวล
o สี่ประการเพิ่มความเฉียบแหลมใหสมอง เมื่อหัวใจวางเปลาไมมีเรื่องตองคิดถึงกังวล เมื่อไมดื่มหรือกินจน
อิ่มแนนเกินไป มีการเรียบเรียงอาหารและเครื่องดื่มไดอยางเหมาะสม การขจัดสารพิษที่คงคางอยูออก
จากรางกาย
o สิ่งที่เปนอันตรายตอสติปญญา การรับประทานหัวหอมเปนประจํา กินถั่วเปนประจํา กินมะกอกเปนประจํา
กินมะเขือเปนประจํา มีเพศสัมพันธมากไป ความเปลาเปลี่ยว การคิดมาก การติดสุรา การหัวเราะมากไป
ความโศกเศราเปนเวลานานๆ
o ผู มี ส ติ ป ญ ญาบางท า นได ก ล า วว า ฉั น รู สึ ก เหนื่ อ ยอ อ นถึ ง สามครั้ ง และฉั น ไม พ บโรคอะไรนอกจาก
รับประทานมะเขือมากเกินไปในวันเดียว รับประทานมะกอกมากเกินในวันที่สองและรับประทานถั่วมาก
เกินในวันที่สาม
สาระสังเขป
เราไดนําสิ่งที่คิดวามีประโยชนทั้งในทางความรูและในทางปฏิบัติมาใหทานไดเห็นโดยรวม ซึ่งทานไมอาจจะ
หาไดจากที่ใดนอกจากในหนังสือเลมนี้ เราใหความมั่นใจแกทานไดวาแทจริงแลวศาสนาและวิทยาศาสตรการแพทยนั้น
ใกลเคียงกันมาก และการแพทยตามแบบอยางทานนบี ซล.นั้น เมื่อเทียบกับการแพทยแผนปจจุบันแลวก็เหมือนนําเอา
หมอเทวดามาเทียบกับแพทยชนบท มีหลายสิ่งที่มากมายกวาที่เราไดกลาวไป ยิ่งใหญกวาที่ไดบรรยายไป แตสิ่งที่เรา
กลาวมาทั้งหมดเปนเพียงการเตือนใหเห็นสิ่งที่มากับศาสดาของอัลลอฮและผูใดที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ไมทรงใหเขา
มองเห็นสิ่งนี้ก็จงรูไวเถิดวา มันมีความแตกตางกันอยูระหวางพลังที่มีการชวยเหลือจากอัลลอฮ ซบ.หรือความรูที่
พระองคอัลลอฮ ซบ.มอบใหแกบรรดาศาสดาของพระองค และสติปญญาที่พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดประทานใหแกพวก
เขาเมื่อเทียบกับพลังที่ไมมีสิ่งเหลานี้ชวยเหลือ
มีบางพวกที่กลาววา “อะไรเลาคือสิ่งที่ทานศาสดา ซล.แนะแนวทางใหเราเกี่ยวกับเรื่องยาและการรักษาและ
ชวยรักษาสุขภาพ” คําถามนี้แสดงใหเห็นถึงความออนดอยของผูพูด ไมมีความเขาใจในสิ่งที่มากับทานศาสดา สิ่งที่
พระองคอัลลอฮ ซบ.ทรงชี้นําแนวทางใหและหลักฐานเหตุผลของการกระทําตางๆ ที่เหมาะสมกับสิ่งที่พระองคอัลลอฮ
ทรงสรางมา เราไดใหทานพบหลักทางการแพทยทั้งสามหลักในอัลกุรอานและเหตุใดจึงไดมีการปฏิเสธหลักฐานที่มา
จากพระผูสรางสิ่งที่เหมาะสมกับรางกายทั้งโลกนี้และโลกหนา ความครอบคลุมของการรักษาที่รวมไปถึงความสุขทาง
จิตใจ มีการชี้นําใหรูจักรักษาสุขภาพ การขับไลสิ่งชั่วรายออกไปดวยวิธีที่ครอบคลุมในทุกๆ อยาง การรักษานี้ไดถูก
แสดงใหเห็นทั้งในรูปแบบโดยทั่วไปและรูปแบบเฉพาะ ทั้งหมดถูกทิ้งไวใหผูที่มีจิตใจที่ถูกตอง หัวใจที่บริสุทธิ์ ไดคนหา
อยาไปเปนพวกผูปฏิเสธเพียงเพราะตัวเขาเองไมมีความรูที่เพียงพอเลย
เมื่อบาวของอัลลอฮไดเขาใจและยอมรับในความรูที่มีอยูในอัลกุรอานและซุนนะหของทานศาสดา ซล. เขาใจ
อยางลึกซึ้งถึงความจําเปนตางๆ คําพูดเหลานั้นก็พอเพียงสําหรับเขาแลว ไมมีความรูใดจะถูกตองไปกวาความรู
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จากอัลลอฮ ซบ.และศาสดาของพระองค นี่คือลักษณะของมุสลิมที่มีศรัทธาในศาสดาของเขา ผูซึ่งเปนสิ่งถูกสรางที่มี
ความรูความเขาใจดีที่สุดในสิ่งที่อัลลอฮ ซบ.ทรงสรางขึ้น ความรูซึ่งไมมีอะไรเทียบได
การแพทยที่ทําตามทานศาสดา ซล.จึงถูกตองกวามีประโยชนกวา การแพทยที่มีอัลลอฮ ซบ.และศาสดาของ
พระองคเปนพื้นฐานเปนการแพทยที่สมบูรณที่สุดและไมมีผูใดที่จะรูเรื่องนี้นอกจากผูที่มีความรูทางการแพทยปจจุบัน
พรอมๆ ไปกับมีความรูในการแพทยของศาสดา ซล. และไดชั่งน้ําหนักระหวางการแพทยทั้งสองอยางและเขาจะไดพบ
ความแตกตางระหวางทั้งสองนั้น และเขาจะกลายเปนประชาชาติของทานศาสดาที่มีสติปญญาและความคิดถูกตอง
ที่สุด มีความรูมากที่สุด ใกลเคียงกับความจริงมากที่สุด มีรายงานหะดีษจากทานบะหซ อิบนิหะกีม จากพอของเขา
จากปูของเขา จากทานนบี ซล.กลาววา “พวกทาน (ประชาชาติ) จะตองแตกแยกกันเปนประชาชาติเจ็ดสิบกลุม และ
พวกทานคือกลุมที่ดีที่สุดและไดรับเมตตามากที่สุดในทรรศนะของอัลลอฮ”
พระองคอัลลอฮ ซบ.ไดทรงแสดงใหเห็นถึงความจริงนี้โดยการใหความรูที่ถูกตองแกเขาและสติปญญาที่ดีแก
เขา และจะเพิ่มพูนความรูนั้นใหกับเขาตามที่พระองคทรงประสงค นี่คือเคล็ดลับของความจริงที่จะรูไดก็ดวยความ
เขาใจอยางแทจริงในอิสลามเทานั้น ความมีสติปญญาละเอียดออน ความรูที่ยิ่งใหญ ทั้งหมดนี้ดวย อนุมัติของพระองค
อัลลอฮ ซบ.เพียงองคเดียว
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