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لَّا الله َوْحَدُه لا َشِريك َله ، الَحْمُد للِه الّذي َهَداَنا ُسُبَل الّسلاَِم،  َلَه ا ِ َوَاْفَهَمَنا ِبَشِرْيَعِة النَِّبّي الَكريِم، َاْشَهُد َاْن َلا اِ
ًدا َعْبُدُه َوَرسولُه، اللُّهمَّ َصلِّ و َسلِّْم َوباِرْك َعَلى َسيِِّدنا ُمَحّمٍد َوَعَلى الِه َوا صْ  ْحساِن حاِبِه َوالتَّابِعيَن َوَاْشَهُد َاّن ُمَحمَّ بِا 

ين،  ا لَى َيْوِم الدِّ

ا َبْعُد: َفَيا ا يَُّها ا ِْخَواني   ْيُكْم َو نَْفِسْي بَِتْقَوى اللِه َوَطاَعِتِه لََعلَُّكْم تُْفِلُحْوْن،، ا ْوصِ الكرام اَمَّ

قِِمَََّّيَُٰبَنيَّ
َ
ةََّٱأ لَوَٰ ََِّّلصي ُمۡرَّب

ۡ
َصابََكَََّّۖۡصِبَّۡٱوَََّّلُۡمنَكرَِّٱَعِنََّّنۡهََّٱوَََّّلَۡمۡعُروِفَّٱَوأ

َ
ََّمآَّأ َٰ َّ لََعَ

พี่น้องท่ีรักทั้งหลาย 

 ปัจจุบันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่บ่งชี้ว่าโลกเราใกล้ถึงวันอวสานเข้าไปทุกขณะแล้ว อันเป็นไปตามค า
บอกของศาสนทูตจากอัลลอฮฺ ซุบหานะฮฺ ผู้ไม่ได้พูดตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเองแต่เป็นค าพูดอันได้รับ
วิวรณ์ (วะห์ยู) จากอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นขอให้เราทุกคนจงย าเกรงต่ออัลลอฮฺให้มากเถิด แท้จริงความ 
ย าเกรงจะช่วยให้เรารอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของวิกฤติต่าง ๆ บนโลกนี้ และช่วยให้รอดพ้นจากไฟนรกใน
โลกหน้า 
 ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ นบีมุหัมมัด  เคยกล่าวถึงสภาวการณ์เมื่อโลกใกล้อวสานว่า 

 
“เวลาจะกระชั้นขึ้น ความรู้ถูกยึดเอาไป วิกฤติร้ายต่าง ๆ จะปรากฏ ความเห็นแก่ตัวถูกโยนเข้ามา และ

การฆ่าฟันจะเกิดขึ้นมากมาย” 

 พ่ีน้องทุกคนคงตระหนักว่า สังคมของเราเผชิญวิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่า ดุจระลอกคลื่นที่โถมเข้าสู่ฝั่ง
อย่างไม่มีวันหยุด และบัดนี้ เราก าลังเผชิญวิกฤติจากเชื้อโรคร้ายตัวหนึ่งเรียกกันว่า โควิค -19  ซึ่งทั่วโลกต่าง
หวาดผวา  
 แต่ส าหรับมุสลิม เราตระหนักดีว่า เชื้อโรคนี้เกิดขึ้นโดยพระประสงค์แห่งอัลลอฮฺ และมันจะจบลงก็
โดยพระประสงค์แห่งอัลลอฮฺเท่านั้น ก าเนิดของโควิค-19 เป็นเสมือนการเตือนให้มนุษย์ทั้งหลายได้ตระหนักว่า 
เมื่อคนเราคิดแต่เพียงการเสพสุขบนโลก และบริโภคทุกอย่างตามกิเลสและความอยาก มนุษย์ก็ต้องเผชิญ
ผลร้ายจากการกระท าของตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อผลร้ายนั้นเกิดขึ้นแล้ว อันตรายของมันจะไม่จ ากัด
อยู่แต่เฉพาะคนชั่วฝ่ายเดียว แต่จะส่งผลลามไปถึงคนทั่วไปที่มิได้ลงมือท าชั่วด้วย 
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َََّّوٱتيُقوا َّ َّتُِصيََبي ِينََّفِۡتَنٗةََّّلي َََّّۖٱَّلي ٗة  ٢٥ََّّ...َظلَُموا َِّمنُكۡمََّخآصي
“จงเกรงกลัวภยันตราย ซึ่งจะไม่ประสบแก่คนชั่วในหมู่พวกเจ้าเท่านั้น                                        

(แต่จะลุกลามไปยังคนที่มิได้ท าชั่วด้วย)” 

 ด้วยเหตุนี้ อัลลอฮฺจึงทรงก าหนดให้เราในฐานะคอลีฟะฮฺของพระองค์ ต้องท าหน้าที่ยับยั้งความชั่ว 
และการยับยั้งนี้ถือเป็นอิบาดะฮฺส าคัญประการหนึ่งด้วย กรณีเกิดโรคโควิค- 19 ก็นับเป็นสิ่งอันตรายที่มุสลิม
ต้องช่วยกันยับยั้งโดยการปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีนบีมุหัมมัด เคยวางไว้ เกี่ยวกับโรคระบาดได้แก่ 

1. การรักษาตนเองให้รอดพ้นภยันตรายด้วยการไม่เข้าไปในพ้ืนที่ที่เกิดโรคระบาด ตามหะดีษท่ีบอกว่า 

(. 
“ถ้าได้ยินข่าวว่า โรคระบาดเกิดที่ใด พวกท่านก็อย่าได้เข้าไปท่ีนั้น” 

 หะดษีนี้สอนให้รู้ว่า การป้องกนัตนเองจากโรคภัยเป็นการปฏิบัติตามซุนนะฮฺของรอซู้ล  จึงย่อมไม่
มีความขัดแย้งใด ๆ กับหลักการตะวักกัล เพราะการตะวักกัลที่ถูกต้อง ต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กับการป้องกัน
ด้วย การอ้างว่าตะวักกัล โดยไม่มีการป้องกันเหตุร้าย ไม่นับเป็นการตะวักกัล แต่อาจจะกลายเป็นความ
ประมาทหรือการฆ่าตัวตายได้ และอัลลอฮฺก็ทรงห้ามการกระท าดังนั้น โดยทรงตรัสว่า 

يِۡديُكۡمَّإََِلََّوََّلَّتُلََّّۡ...
َ
 ١٩٥ََّّ...َّٱتليۡهلَُكةَُِّقوا َّبِأ

“พวกเจ้าอย่าได้น าพาตนเองไปสู่ภัยพิบัติ” 

 นอกจากการห้ามเข้าไปในพ้ืนที่ของโรคระบาดแล้ว อิสลามยังมีมาตรการอ่ืน ๆ อีกในการรักษาไว้ซึ่ง
สุขภาพที่ดีของบุคคล โดยถือว่า สุขภาพที่ดีคือเนียะมัตใหญ่ที่จ าเป็นต้องรักษาไว้ มาตรการของอิสลามในการ
รักษาสุขภาพและป้องกันโรคภัย จะถูกโยงอยู่กับการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเสมอ จนกล่าวได้ว่าสังคมใดเข้าถึง
การอิบาดะฮฺอย่างแท้จริงได้ สังคมนั้นจะกลายเป็นสังคมแห่งสุขภาวะที่ผู้คนเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ จะขอ
ยกบางมาตรการมากล่าวเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 

 1) ความสะอาดที่จะต้องด ารงไว้ ทั้งในแง่ร่างกายและจิตใจ 

...ََّّ ََّإِني ََّّٱّللي َٰبِيََُُّيِبُّ ََّّٱتليوي ٢٢٢ََّّرِيَنَّٱلُۡمَتَطه ََِّوُيِحبُّ
“แท้จริงอัลลออฺนั้นทรงรักผู้เตาบะฮฺ และทรงรักผู้รักษาความสะอาด” 

 การเตาบะฮฺ คือ การกลับตัวจากการท าบาป ซึ่งท าให้จิตใจใสสะอาดขึ้น ส่วน َِّ رِينََّٱلُۡمَتَطه  หมายถึง

การรักษาความสะอาดทางกายภาพ 
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 2) การบริโภคสิ่งดี ๆ และมีประโยชน์ต่อร่างกายหรือที่เรียกว่า   ห้ามการบริโภคสิ่งที่     
ฮะรอม (ต้องห้าม) อย่างเด็ดขาด 

َها يُّ
َ
أ اَِِّفَُُّكُوَّٱنلياُسَََّّيَٰٓ ۡرِضَّا َِّممي

َ
َِٰتََّّٱۡۡل ۡيَطَِٰن ََّحَلَٰٗٗلََّطي ِٗباََّوََّلَّتَتيبُِعوا َُّخُطَو بٌِيََّّۥإِنيهََُّّٱلشي َّّٞمُّ لَُكۡمََّعُدو 

١٦٨ََّّ 
“โอ มนุษย์ทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่ฮาลาล และมีคุณค่าซึ่งอยู่ในแผ่นดินนี้ จงอย่าเดินตามก้าวย่างของ
ซาตานร้าย แท้จริงมันเป็นศัตรูอันชัดเจนของพวกเจ้า ” 

 เป็นที่ทราบกันว่า เมืองอู่ฮ่ันซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของเชื้อโรคโควิค-19 เป็นเมืองที่ผู้คนบริโภคทุกอย่าง
ตามใจตน ทั้งค้างคาว สุนัข หนู และงูเง้ียวเขี้ยวขอทั้งหลาย 

 3) การรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป และถือว่าการท าลายสิ่งแวดล้อมจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมโทรมตามมามากมาย 

ۡرِضَُّتۡفِسُدوا َِِّفَََّّوََّلَّ
َ
 ٥٦ََّّ...َبۡعَدَّإِۡصَلَِٰحَهاََّّٱۡۡل

“พวกเจ้าอย่าสร้างความเสื่อมโทรมในแผ่นดิน หลังจากมันถูกสร้างไว้อย่างดีแล้ว” 

 4) ถือเป็นมาตรการส าคัญสูงสุด คือ การวางระบบอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺให้เป็นระบบที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมความดี ยับยั้งความชั่ว และระงับความเสียหายอันจะเกิดแก่สังคมได้ ดังปรากฎในซูรอฮฺลุกมาน 

قِِمَََّّيَُٰبَنيَّ
َ
ةََّأ لَوَٰ ََِّّٱلصي ُمۡرَّب

ۡ
َٰلَِكَِّمۡنََّعۡزِمََّّٱۡصِبَّۡوَََّّٱلُۡمنَكرََِّعِنََّّٱنۡهََّوَََّّٱلَۡمۡعُروِفََّوأ ََّذ َصابََكََّۖإِني

َ
ََّمآَّأ َٰ لََعَ

ُمورَِّ
ُ
 ١٧ََّّٱۡۡل

 อายะฮฺนี้รวมอิบาดะฮฺสองอย่างเข้าด้วยกันได้แก่ อิบาดะฮฺที่ต้องถวายแด่อัลลอฮฺ ِقِمَّ 
َ
ةََّأ لَوَٰ لصي ٱ            

และอิบาดะฮฺที่ต้องท าเพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษย์  َّ
ۡ
ِِٱلُۡمنَكرَعِنَّانليهَّوَّٱلَۡمۡعُروِفَُّمۡرَّبَِّاۡل  ซึ่งหมายความว่าคน

ละหมาดจะท าแต่ละหมาดเพ่ือเอาสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องท าหน้าที่สร้างสรรค์ประโยชน์แก่เพ่ือน
มนุษย์ด้วย หาไม่แล้วอิบาดะฮฺที่ท าเพียงมิติเดียวย่อมขาดความสมบูรณ์ และไม่มีพลังก่อเกิดสิ่งดีๆข้ึนได้ 

ในยามที่สถานการณ์โรคไวรัสก าลังระบาดเช่นในปัจจุบัน ผู้ละหมาดก็ต้องร่วมรณรงค์ยับยั้งความเสียหายจาก

โรคร้ายนี้ด้วย โดยท าตามมาตรการณ์ท่ีรอซู้ล  ملسو هيلع هللا ىلص ได้วางเอาไว้ นั่นคือมาตรการนอกเหนือจากการห้ามมิให้เข้า
ไปในพ้ืนที่ระบาดแล้ว รอซู้ลยังบอกอีกว่า 

 
“เมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินที่ท่านอาศัยอยู่ ก็จงอย่าหลบหนีออกมาจากพื้นที่นั้น” 

 มาตรการ “คนในอย่าออก คนนอกอย่าเข้า” นี้ บ่งชี้ถึงหน้าที่ของมุสลิมในยามวิกฤติหลายประการ 
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 1. มุสลิมต้องท าหน้าที่ยับยั้งเชื้อโรค และต้องไม่ท าตัวเผยแพร่เชื้อโรคให้ลุกลามมากขึ้น ทั้งนี้เพราะกฎ

ของอิสลามมีอยู่ว่า คือ “ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน” 

 2. การห้ามคนในออก ห้ามคนนอกเข้า เท่ากับแยกมุสลิมออกจากกัน ทั้งๆที่โดยปกติการพบปะ    
เห็นหน้ากัน สร้างความสนิทสนมกัน เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริม แต่การห้ามนี้บ่งบอกว่าในยามวิกฤติ คนเราต้อง
ยอมสละผลประโยชน์บางอย่างท่ีศาสนาสนับสนุน หากผลประโยชน์นั้นน ามาซึ่งความเสียหายต่อสังคม 

 ในวัตรปฏิบัติของศาสนทูต  นอกจากค าสั่ง “ห้ามคนในออก ห้ามคนนอกเข้า” ในพ้ืนที่โรค
ระบาดแล้ว ท่านยังปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วย ในกรณีที่ท่านปฏิเสธที่จะจับมือกับชายผู้หนึ่งที่มีโรคเรื้อนติด
ตัว โดยเมื่อถึงคิวของชายผู้นั้นที่จะจับมือกับท่านเพื่อให้สัตยาบัน ท่านส่งคนไปบอกเขาว่า 

 
“เราให้สัตยาบันกันแล้ว ขอท่านกลับไปเถิด” 

 นี่นับเป็นการวางแนวทางให้เราอนุมานกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งถือกันว่าเป็นสิ่งดีที่ควรปฏิบัติทั้งหลายด้วย 
เช่น การกินข้าวร่วมถาด หรือการโอบกอดทักทายกัน เป็นต้น ในยามปกติถือได้ว่าเป็นสิ่งพึงปฏิบัติได้ แต่ใน
ยามวิกฤติที่การกระท าเช่นนั้น อาจเป็นการแพร่โรคระบาดออกไป บุคคลก็ควรหลีกเลี่ยงเสีย เหมือนดังที่   
ศาสนทูต  หลีกเลี่ยงการจับมือกับชายที่เป็นโรคเรื้อน นั่นเอง 

จากการปฏิบัติเช่นนี้ นักนิติศาสตร์อิสลาม จึงได้กลั่นออกมาเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาว่า 

 
“การป้องกันอันตราย ต้องท าก่อนการแสวงหาผลประโยชน์” 

 โดยนัยนี้ จึงกล่าวได้ว่า การไม่ทานอาหารร่วมถาดกัน การไม่จับมือกัน ไม่ทักทายด้วยการสวมกอด ใน
ยามที่สังคมเผชิญวิกฤติโรคระบาด ไม่ได้เป็นการละทิ้งซุนนะฮฺ แต่เป็นการปฏิบัติตามซุนนะฮฺ ในสถานการณ์
วิกฤติ และการอ้างซุนนะฮฺจนไม่ยอมละเว้นพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการเผยแพร่เชื้อโรค น่าจะเป็นการท าลาย  
ซุนนะฮฺมากกว่าการรักษาซุนนะฮฺ คือ ซุนนะฮฺที่มุสลิมต้องท าตัวเป็นเมตตาธรรมต่อเพ่ือนมนุษย์ มิใช่เป็นผู้
เผยแพร่ภยันตรายต่อเพ่ือนมนุษย์ ดังที่อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า 

َّٓ َّرَۡۡحَٗةَّل ِۡلَعَٰلَِمَيَََّّوَما رَۡسۡلَنََٰكَّإَِّلي
َ
 ١٠٧َّأ

“ข้ามิได้ส่งเจ้ามาเพื่อการอ่ืนใดเลย แต่ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นเมตตาธรรมต่อสากลโลกเท่านั้น 

ْكِر اْلَحِكْيِم. َوَتَقبََّل ِمنِّي اُكْم بَِما ِفْيِه ِمَن َباَرَك اللُه لِي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرا ِن اْلَعِظْيِم. َوَنَفَعنِي َواِيَّ  الا َياِت َوالذِّ
ِمْيُع الَْعلِْيمُ   َوِمْنُكْم تِلاَوَتُه اِنَُّه ُهَوالسَّ


