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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

โรคครานอิบาดะฮฺประจําวัน 
 
อาการ 
  เปนโรคชนิดหนึ่งที่กําลังแพรระบาดในกลุมมุสลิม ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ
แมกระทั่งผูที่ทํางานในองคกรอิสลาม ในระยะแรกผูปวยมักมีอาการเบื่อหนายที่จะทําอิบาดะฮฺ
ประจําวัน และรูสึกวาเปนภาระที่หนักอึ้ง จนกระทั่งอาการนี้บานปลายถึงขั้นละเลยหรือละทิ้งการ
ทําอิบาดะฮฺที่เปนหนาที่ของมุสลิมตองปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําวันจนกระทั่งเวลาและโอกาสนั้น
หลุดลอยไปโดยสูญเปลา เชน การนอนหลับจนกระทั่งเลยเวลาละหมาด ไมคอยใหความสําคัญกับ
ละหมาดสุนัต ละเลยตอการละหมาดหลังเที่ยงคืน(กิยามุลลัยล)หรือละหมาดวิติรฺ  และละหมาดฎ
ฮา ไมอานอัลกุรอานอยางสม่ําเสมอ ละทิ้งการซิกิรฺ การดุอาอ ไมคอยวิพากษตัวเอง (แตไปวิพากษ
คนอื่นแทน) ไมเตาบัต(ขอลุแกโทษ) ขาดละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสยิดโดยปราศจากเหตุผลที่อนุมัติ
โดยชะรีอะฮฺ ไมคอยถือศีลอดสุนัต ไมสนใจเพิ่มเติมความรูดานศาสนา ไมคอยรวมกลุมเพื่อศึกษา
ประเด็นศาสนาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ละเลยปฏิบัติหนาที่งานสังคมตางๆ เชน ไมคอยเยี่ยมคน
ปวย ไมสนใจตอบรับคําเชิญชวน ไมใหความสําคัญกับการเดินตามศพจนถึงกุโบร ไมกระตือรือรน
ชวยเหลือความเดือดรอนและความทุกขยากของพี่นองและเพื่อนบาน และไมใหความสําคัญกับ
การทําอิบาดะฮฺชนิดอื่นๆ 
 
สาเหตุ 
 โรคระบาดชนิดนี้นาจะมาจากสาเหตุหลายประการดวยกัน สวนหนึ่งไดแก 
 
1. จมปลักในทะเลอบายมุข  

ไมคอยระมัดระวังจากการกระทําบาป โดยเฉพาะบาปเล็กที่เกือบทุกคนทําเปนเรื่องเล็กๆ 
นอย ๆ  

มีชายคนหนึ่งถามหะสัน อัลบัศรียวา “ฉันนอนในเวลากลางคืนทั้งๆ ที่มีสุขภาพแข็งแรง 
และฉันก็ต้ังใจจะตื่นกียามุลลัยล ฉันไดเตรียมน้ําสําหรับอาบน้ําละหมาดแลว แตทําไมฉันจึงไม
ต่ืน?  หะสันกลาววา บาปของทานตางหากที่ฉุดร้ังมิใหกระทําตามความตั้งใจของทาน” 

ทานสุฟยาน อัษ-เษารียไดกลาววา “ฉันพลาดจากการตื่นละหมาดหลังเที่ยงคืนเปน
เวลานานถึง 5 เดือน เนื่องจากบาปที่ฉันไดกระทําไว มีคนถามวา ทานไดทําบาปอะไร อัษ-เษารีย
ตอบวาฉันเห็นชายคนหนึ่งรองไห ฉันจึงทึกทักเองวา ชายคนนี้นาจะเสแสรงดัดจริตมากกวา !” 

อบู สุลัยมาน อัดดารอนีย กลาววา “ไมมีผูใดที่ละทิ้งการละหมาดญะมาอะฮฺเพียงหนึ่งครั้ง 
ยกเวนเนื่องจากการกระทําบาปของเขาเทานั้น” 
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มีผูรูกลาววา “การรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถสกัดกั้นมิใหต่ืนกียามุลลัยล 
การมองสิ่งหะรอมเพียงหนึ่งครั้ง อาจทําใหพลาดอานอัลกุรอานหนึ่งซูเราะฮฺ บางครั้งคนคนหนึ่ง
อาจทานอาหารประเภทหนึ่ง หรือกระทําการใดๆ ที่เปนตัวสกัดมิใหต่ืนกียามุลลัยลเปนเวลาหนึ่งป
เลยทีเดียว การละหมาดสามารถยับยั้งสิ่งชั่วรายและอบายมุขฉันใด ส่ิงชั่วรายและอบายมุขก็
สามารถยับยั้งการละหมาดไดฉันนั้น” 

อิบนุลก็อยยิม กลาววา “อบายมุขเปนตัวถวงสําคัญที่มิใหเกิดการฎออัต(การเคารพเชื่อ
ฟง) การกระทําอบายมุขเพียงครั้งเดียวอาจทําใหพลาดโอกาสทําอิบาดะฮฺหลายประการ ซึ่งอิบา
ดะฮฺบางอยางมีความประเสริฐยิ่งกวาโลกนี้ทั้งใบ เสมือนกับคนๆ หนึ่งที่กินของแสลงเพียงคําเดียว 
แตเขาอาจเจ็บปวยอยางยาวนานและเปนเหตุใหเขาตองอดกินอาหารดีๆ และมีประโยชนอีก
มากมาย !” 

 
2. หลงระเริงกับสิ่งหะลาล  

เปนคนสุรุยสุราย ใชจายฟุมเฟอย มีรสนิยมสูง แตรายไดตํ่า ใหความสําคัญกับการกิน ด่ืม 
การแตงกาย พาหนะยานยนต ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือที่อยูอาศัยที่เกินความจําเปนและเกิน
ความสามารถของตนเอง 

อีมาม อัล-เฆาะซาลีย กลาววา “ โอ ศิษยรัก เจาอยาไดทานอาหารมากเกินไป เพราะทํา
ใหทานดื่มน้ํามากและนอนมาก  ซึ่งเปนเหตุใหทานจะโศกเศรามากมายขณะใกลส้ินชีวิต
เชนเดียวกัน 

สําหรับมุอมิน สถานที่ที่เขาเขาออกเปนประจําคือมัสยิด แตสําหรับนักบริโภคนิยมแลว 
สถานที่ที่เขาเขาออกอยูเปนนิจคือสวม” 

ปจจุบันกระแสบริโภคนิยมไดกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของสังคมเราแลว แมแตลูก
เล็กเด็กแดงยังรองไหชวนพอแมพาไปทานไอศกรีมที่บ๊ิกซี โลตัสเลย พอแมเพลิดเพลินกับการรูดปด 
รูดปด จนกลายเปนรสนิยมของครอบครัวรุนใหมกันแลว 

 
3. ไมรูคุณคาของนิอฺมัตและวิธีรักษานิอฺมัตใหคงอยูอยางถาวร  

นิอฺมัตของอัลลอฮฺที่มีตอมนุษยมีมากมายเหลือคณานับ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม อัลลอฮฺ
ตรัสไว 

واْ نِْعَمَة اهللاِ ﴿  ) ١٨: اجحل ( ﴾ لََغُفوٌر رَِّحيمٌ  َال حُتُْصوَها إِنَّ اهللاَ َوإِن َيُعدُّ
ความวา “หากพวกเจาจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮฺแลว พวกเจาก็ไม
อาจจะคํานวณได แทจริงอัลลอฮฺทรงใหอภัยและปรานีเสมอ” (อันนะหฺลุ:18)
   
มนุษยควรทราบวา วิธีการหนึ่งที่จะรักษานิอฺมัต(ความโปรดปราน) อันมากมายเหลานี้ให

คงอยูถาวรนั้นคือการชุโกรฺ(การขอบคุณอัลลอฮฺ) ดังที่อัลลอฮฺตรัสไววา 
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﴿ ِ ِزيَدنَُّكْم َولنَِئ َكَفْرُيْم إِنَّ َعَذا
َ
ذََّن َربُُّكْم لنَِئ َشَكْرُيْم أل

َ
َوإِْذ تَأ
 ) ٧: إبراهيم ( ﴾لََشِديدٌ 

 ความวา “และจงรําลึกขณะที่พระเจาของพวกเจาไดประกาศวา หากพวกเจา
ชุโกรฺ(ขอบคุณ) ขาก็จะเพิ่มพูนใหแกพวกเจาอยางแนนอน และหากพวกเจา
เนรคุณ แทจริงการโทษของขานั้นสาหัสยิ่ง” (อิบรอฮีม :7) 

 
สวนหนึ่งของการชุโกรฺตออัลลอฮฺ  คือ การรักษาและหมั่นทําอิบาดะฮฺในชีวิตประจําวันโดย

ไมขาดตกบกพรอง 
 

4. ไมเห็นความจําเปนตอการทําอิบาดะฮฺประจําวัน  
เขาลืมไปวาการที่เขาสามารถกระทําอิบาดะฮฺไดนั้น หาใชเปนเพราะความพยายามและ

ความตองการของเขา แตเปนความประสงคของอัลลอฮฺตางหาก เขาจึงไมคอยกระตือรือรนที่จะขอ
ความชวยเหลือจากอัลลอฮฺใหพระองคทรงใหเขายืนหยัดในการทําอิบาดะฮฺ ทั้งๆ ที่ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสอนดุอาใหเรากลาววา 

  مَّ اللهُ 
َ
  َك تِ بادَ عِ  ْسِن حُ وَ  كَ رِ كْ شُ وَ  كَ ْكرِ ذِ  ا بَلَ نَّ عِ أ

ความวา โออัลลอฮฺ ไดโปรดชวยเหลือฉันใหสามารถรําลึกและขอบคุณ
พระองคตลอดจนกระทําอิบาดะฮฺอยางดีตอพระองคดวย 
 

5. ไมทราบถึงผลบุญที่อัลลอฮฺเตรียมไวสําหรับผูกระทําอิบาดะฮฺเปนกิจวัตร  
เขาจึงใหความสําคัญกับการนอนหรือใชเวลาโดยเปลาประโยชนมากกวาการตั้งใจทําอิบา

ดะฮฺ อิบนุล เญาซียกลาววา : “ผูใดที่รับแสงอรุณแหงผลตอบแทน ความมืดมิดแหงภาระก็จะสูญ
ส้ินไป”  

ตัวอยางเชน รายงานจากทานนบี มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวความวา 
“ผูใดกลาว สุบหานัลลอฮิ วะ บิหัมดิฮฺ หนึ่งครั้ง อัลลอฮฺจะปลูกตนอินทผาลัมหนึ่งตนสําหรับเขาใน
สวนสวรรค” (รายงานโดยติรมิซีย)  

และ “ผูที่อานซิกิรฺนี้จํานวน 100 คร้ังในหนึ่งวัน อัลลอฮฺจะยกโทษเขา แมวาเขาจะมีบาป
อันมากมายเหมือนฟองน้ําทะเล” (รายงานโดยบุคอรียและมุสลิม)   

เชนเดียวกับหะดีษรายงานโดยมุสลิม ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ระบุวาผล
บุญของการละหมาดสุนัตสองร็อกอัตกอนศุบหยังประเสริฐกวาโลกนี้ทั้งใบ เปนตน  

ซึ่งผูที่ทราบผลบุญเชนนี้ เขาจะรีบกอบโกยความดีงามเหลานี้แนนอน ยกเวนสําหรับผู
ที่อัลลอฮฺไดกําหนดไมใหรับการตอบแทนอันใหญหลวงเหลานี้เทานั้น – ขออัลลอฮฺทรงคุมครอง 
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6. ลืมความตายและความโกลาหลวุนวายหลังความตาย  
ทั้งๆ ที่เปนที่ทราบกันดีวาทุกสิ่งที่มีชีวิต จะตองลิ้มรสความตาย และความตายไดเขา

ประชิดตัวเขายิ่งกวาเชือกผูกรองเทาของเขาดวยซ้ํา และหลังจากตายไป เขาจะตองประสบพบเจอ
กับความหวาดกลัวที่ทําใหทารกนอยยังกลายเปนเฒาทารก(หัวหงอก) หัวใจทุกดวงสั่นสะทาน 
และไมมีใครปลอดภัยเวนแตผูที่หมั่นรักษาการทําอิบาดะฮฺอยางตอเนื่องเทานั้น 

 
7. คิดวาตัวเองสมบูรณดีแลว  

ทั้งที่หากเขาอุทิศตนทั้งชีวิตเพื่อทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ เขาก็ยังไมสามารถบรรลุถึงการเปน
บาวที่ชุโกรฺอยางสมบูรณได มีคําพูดจากชาวสะลัฟทานหนึ่งกลาววา บุคคลหนึ่งจะไมสามารถ
ยกระดับเปนผูตักวาได เวนแตเขาจะหมั่นตรวจสอบตนเอง เสมือนเขาตรวจสอบผูรวมหุนของเขา
วา เขาคนนั้นเอาอาหารและเสื้อผามาจากไหน 

 
8. การงานที่บีบรัดและภาระที่มากมาย  

เขาอาจอางวาไมมีเวลา เหนื่อยลาจากการทํางาน ตองการเวลาที่เปนสวนตัว จนกระทั่ง
เขาละเลยการสะสมแตมแหงความดีที่จะทําอิบาดะฮฺประจําวันไป ทั้งที่เขามักจะใหคํามั่นวาชีวิตนี้
จะอุทิศเพื่ออัลลอฮฺ แตเมื่อเวลาผานไป วงลอแหงชีวิตไดพัดเหวี่ยงอยางรวดเร็ว ใหหมุนไปตาม
กระแสบูชาความสําเร็จอันจอมปลอม จนกระทั่งเขาลืมสะสมเสบียงสําหรับตนเองเพื่อการเดินทาง
ที่ยาวไกลในวันขางหนา 

 
9. ชอบผัดวันประกันพรุง  

ทั้งที่เขารูวาหากเขาฝากชีวิตไวกับวันพรุงนี้ เขาก็คงไมมีผลงานในวันนี้ที่ควรแกกลาวถึง 
ทานอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ กลาววา “ผูเขมแข็งคือผูที่ทํางานโดยไมผัดวันประกันพรุง”  

ทานนบี มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังเสียใหเราทราบวา “จงรีบฉกฉวย
โอกาสหาประการ กอนที่หาประการจะมาเยือน วัยหนุมกอนชรา สุขภาพดีกอนเจ็บไขไดปวย 
ความรวยกอนขัดสน เวลาวางกอนมีภาระอันมากมาย  และการมีชีวิตกอนที่จะตาย” (รายงาน
โดยอัล-หากิม เปนหะดีษ เศาะฮีหฺ) 

 
10. ไดรับอิทธิพลจากตัวอยางที่ไมดี   

บางคนอาจไดรับอิทธิพลจากคนใกลชิดหรือเพื่อนสนิทที่กําลังหมดไฟ ทั้งเพื่อนรวมงาน 
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมหอง หรือเพื่อนบาน เขาอาจเลียนแบบคนนั้น และคิดวา ระดับหัวหนายัง
ไมเอาถานเลย แลวฉันจะติดไฟไดอยางไร ทั้งที่การเลียนแบบนั้นควรตองเอาอยางในเรื่องของ
กิจการที่ดีงามเทานั้น 
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โรคแทรกซอน 
1.เครียด วิตกกังวล ซึมเศรา หงุดหงิด โมโหงาย ซึ่งคนที่มักตกเปนเหยื่ออารมณนี้ก็คงไม

พนบุคคลใกลชิดที่เราไมเคยเกรงใจเลย (โดยเฉพาะลูกและภรรยา บางทีอาจพาลไปถึงเพื่อน
รวมงานหรือลูกนองที่สํานักงานก็เปนได) 

2. บกพรองตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เกิดอาการหมดไฟ ไมมีความมุงมั่นใฝสัมฤทธิ์ และ
ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน 

3. เกิดอาการภูมิคุมกันทางจิตใจบกพรอง หาญกลาทําอบายมุข ทั้งนี้เนื่องจากการทําอิบา
ดะฮฺเปรียบเสมือนยามที่ชวยสอดสองความปลอดภัยใหแกเจาของบาน ชีวิตที่ขาดอิบาดะฮฺ
ประจําวันเปรียบเสมือนบานไมมียาม ซึ่งเปนที่หมายปองของเหลามิจฉาชนทั้งหลายอยางแนนอน 
 
วิธีรักษาเยียวยา 

1. ผูกพันกับอัลกุรอานและปฏบัิติตามสุนนะฮฺนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
2. ประกาศตัวเปนอิสระจากอบายมุขทั้งปวง หรืออยางนอยประกาศใหตนเองเปนเขต

ปกครองพิเศษวาเปนเขตปลอดชัยฏอนและนัฟซู ซึ่งในชวงนี้ กระแสเขตปกครองพิเศษคอนขางมา
แรง แตผูคนไมคอยจัดสัมมนาเรื่อง “เขตปกครองพิเศษตนเอง เพื่อปลอดจากการครอบงํา
ของชัยฏอนและอารมณใฝตํ่า”  เลย ขนาดคูตอสูโดนมัดมือมัดเทา เรายังไมกลาตอกร แถมยัง
แพแบบหมดรูปดวย เฉพาะในเดือนรอมฎอน ไมรูเปนนักมวยประเภทไหน ชอบเตะกานคอตัวเอง 

3. ใชชีวิตอยางพอเพียง ไมเกินเลย และไมฟุมเฟอย ดําเนินชีวิตประจําวันโดยยึดหลัก 3ป. 
คือ ประหยัด ประโยชน และประสิทธิภาพ  

4. รูคุณคาของการทําอิบาดะฮฺประจําวัน และตระหนักถึงผลบุญอันมากมายที่อัลลอฮฺ
เตรียมไวสําหรับผูยําเกรง 

5. รําลึกถึงนิอฺมัตอันมากมายของอัลลอฮฺที่เราไดรับ และนิอฺมัตเหลานี้จะคงอยูอยางถาวร 
ตราบใดที่เรารูจักชุโกรฺตออัลลอฮฺเทานั้น 

6. รูจักแบงเวลาที่เหมาะสมระหวางหนาที่ประจําวันกับการทําอิบาดะฮฺประจําวัน  
7. โบกมืออําลากับนิสัยชอบผัดวันประกันพรุง เอาชนะตัวเองใหได พรอมตระหนักเสมอวา

ตนเองมีขอบกพรองมากมายที่ตองรีบแกไข ไมใชสักแตบนคําวาเสียดาย เสียดายอยางเดียว 
8. รับรูผลเสียจากการละเลยการทําอิบาดะฮฺประจําวัน ตระหนักอยูเสมอวาโลกนี้คือแหลง

เพาะปลูก เพื่อจะไดไปเก็บเกี่ยวในวันอาคิเราะฮฺ ถาไมเร่ิมปลูกตอนนี้ เราจะไปเก็บเกี่ยวอะไรในวัน
หนา โดยเฉพาะเทศกาลแหงการเพาะปลูกในชวงรอมฎอน หากเราไมเพาะปลูกในเดือนรอมฎอนนี้
แลว เปนการยากมากที่จะเพาะปลูกในเดือนอื่นๆ อุตสาหซักซอมมาเปนแรมป แตพอถึงมหกรรม
การแขงขัน กลับสนุกสนานกับครอบครัวชอปปงตามหางสรรพสินคา ถาเปนนักฟุตบอลก็คงไมมี
สโมสรไหนซื้อตัวแนนอน ขนาดใหยืมตัวฟรีก็ยังถูกปฏิเสธเลย 
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9. ฝงตัวเองอยูในญะมาอะฮฺ หอมลอมตัวตนใหอยูในแวดวงชาวศอลิฮีน(ผูทรงธรรม) ผูที่
ประเสริฐสุดคือผูที่เราพบเจอเขา ทําใหเรานึกถึงอัลลอฮฺ ดังนั้นจงรีบเขาใกลคนประเภทนี้ใหมาก
ที่สุด (มีบางคนพอเห็นหนาเขา ทําใหเรานึกถึงรถหรู เสื้อผาแบรนดเนม รานอาหารที่อรอยที่สุดหรือ
แมกระทั่งนึกถึงนกหัวจุก ดังนั้นจงระวังคนประเภทนี้ใหมากที่สุด) 

10. ขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺใหมากที่สุด ดังดุอาที่ไดกลาวขางตน 
11. ศึกษาชีวประวัติชาวสะลัฟและบรรดาศอลิฮีน พยายามเลียนแบบพฤติกรรมของพวก

เขาหรืออยางนอยมาเลาสูกันฟงเพื่อจุดประกายใหเรามีกําลังใจกระทําอิบาดะฮฺ 
12. ตระหนักอยูเสมอวาความตายไมมีใบแจงเตือนลวงหนา ไมมีใบเหลือง ไมมีนับหนึ่งถึง

แปด แตมันมาโดยฉับพลัน ทุกคนใฝฝนที่จะสิ้นชีวิตในสภาพที่ดี ( اتمةحسن اخل ) และเขาเสนชัย
ในฐานะผูชนะ เขาควรทราบวาผูที่สามารถเขาเสนชัยในมหกรรมกีฬาวิบากนั้น คือผูที่มุงมั่นขยัน
ซอมและมีสภาพรางกายที่สมบูรณเทานั้น 

 
เสนชัยของชีวิต คือคําวา  هل إال اهللا ال  เปนคําสั้นๆ ที่คลายกับแผนปายประกาศ

จุดสิ้นสุดของการแขงขัน ทุกคนใฝฝนที่จะไปใหถึงแตขอถามวาคุณเตรียมตัวสภาพจิตใจดีแคไหน 
ตารางการฝกซอมในแตละวันเปนเชนไรบาง บํารุงจิตใจดวยอาหารประจําวันประเภทใด ใครคือผู
ฝกสอนและผูจัดการสวนตัว สังกัดชมรมกีฬาประเภทไหน(เดี๋ยวเขาแขงขันผิดประเภท) หรือเปน
เพียงลงทะเบียนเปนผูเขารวมแขงขัน สุดทายตองออกจากการแขงขัน โดยไมทันมองเห็นจุดหมาย
ปลายทางดวยซ้ํา นับประสาอะไรที่จะไปแตะเสนชัย – ขออัลลอฮฺทรงคุมครอง และโปรดประทาน
การชี้นําดวย 

  فق واهلادي إىل سواء السبيلواهللا املو
  والسالم عليكم ورمحة اهللا

11 ชะอฺบาน 1431 
23  กรกฎาคม  2553 

 
หมายเหตุ  
เรียบเรียงและแปลสรุปจากหนังสือ الطريق بل آفات  โดย ดร.สัยยิด มุหัมมัด นูหฺ ในหัวขอ  وم عمل يف احكفريط والليلة ا  
 


