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การรีบเร่งท าความดี 
 

   

 
มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ขอความสขุความจ าเริญและความสนัติจงประสบแดท่่านเราะสลูลุลอฮฺ ฉัน
ขอปฏิญาณวา่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว ไมม่ีภาคีใดๆ ส าหรับพระองค์ และฉนัขอปฏิญาณ
วา่มหุมัมดัเป็นบ่าวและศาสนทตูของพระองค์ 

สมควรอย่างย่ิงส าหรับผู้ศรัทธาท่ีจะต้องมีความตื่นตวัและรีบเร่งท าความดี เพราะชีวิตของคนเราช่างสัน้
นกั และความตายนัน้ก็อยู่ใกล้แค่เอือ้ม ไม่มีผู้ ใดสามารถท่ีจะล่วงรู้ได้เลยว่าความตายจะมาเยือนเขาเมื่อใด? ซึ่ง
การรีบเร่งท าความดีในท่ีนี ้หมายถงึการตื่นตวัและมุง่หน้าสูก่ารปฏิบตัิตามค าสัง่ใช้โดยไมรี่รอหรือลา่ช้า อลัลอฮฺ ตะ
อาลา ตรัสวา่ 

نۡ  َسَوآء    َلۡيُسوا   ﴿ ِّ ۡهلِّ  م 
َ
ة   ٱۡلكَِّتَٰبِّ  أ مَّ

ُ
َِّمة   أ َيَٰتِّ  َيۡتلُونَ  َقآئ ِّ  َءا ّللَّ ٓءَ  ٱ لِّ  َءاَنا ۡ

َّلَّ  ١١٣ يَۡسُجُدونَ  َوُهمۡ  ٱ
ُنونَ  ِّ  ُيۡؤمِّ ۡومِّ  بِّٱّللَّ َّۡلَ رِّ  َوٱ ُمُرونَ  ٱٓأۡلخِّ

ۡ
ۡيَرَٰتِّ   فِّ  َويَُسَٰرُِّعونَ  ٱلُۡمنَكرِّ  َعنِّ  َوَيۡنَهۡونَ  بِّٱلَۡمۡعُروفِّ  َوَيأ ۡۡلَ  ٱ

َلَٰٓئَِّك  و 
ُ
يَ  مِّنَ  َوأ َٰلِّحِّ  [111-111: آل عمران] ﴾ ١١٤ ٱلصَّ

ความว่า “พวกเขาหาได้เหมือนกันไม่ จากบรรดาผู้ ท่ีได้รับคัมภีร์นัน้มีกลุ่มชนหนึ่งท่ีเท่ียงธรรม ซึ่งพวกเขาอ่าน
บรรดาโองการของอัลลอฮฺในยามค ่าคืน และพร้อมกันนัน้พวกเขาก็สุญูดกัน พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวัน
ปรโลก ใช้ให้ปฏิบัติสิ่งท่ีชอบ ห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งท่ีไม่ชอบ และต่างรีบเร่งกันในบรรดาสิ่ง ท่ีดีงาม และชนเหล่านี ้
แหละอยู่ในหมูท่ี่ประพฤติดี” (อาล อิมรอน: 113-114) 
 

และตรัสอีกวา่ 

ِّن َمۡغفَِّرة   إَِّلَٰ  وََسارُِّعٓوا   ﴿ ُِّكمۡ  م  ب  َُٰت  َعۡرُضَها وََجنَّة   رَّ َمََٰو ۡرُض  ٱلسَّ
َ
ۡت  َوٱۡۡل عِّدَّ

ُ
ِّۡلُمتَّقِّيَ  أ : عمران لآ] ﴾١٣٣ ل

٣١١]  

ความว่า “และพวกเจ้าจงรีบเร่งกนัไปสู่การอภยัโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้า และไปสู่สวรรค์ซึง่ความกว้างของมนั
นัน้ คือบรรดาชัน้ฟ้าและแผ่นดิน โดยท่ีมนัถกูเตรียมไว้ส าหรับบรรดาผู้ ท่ีย าเกรง” (อาล อิมรอน:133) 
 

พระองค์ยงัได้ตรัสถงึนบีมซูา อะลยัฮิสลาม วา่ 

ۡلُت  ﴿ ِّ  إََِّّلَۡك  وََعجِّ  [٤٨: طه] ﴾ ٨٤ لََِّتَۡضَٰ  َرب 

ความว่า “และข้าพระองค์ได้รีบเร่งมายงัพระองค์ โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ ก็เพ่ือให้พระองค์ทรงพอพระทัย” (ฏอ
ฮา: 84) 
 

และตรัสถงึนบีซาการียาวา่ 
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ۥ َفٱۡسَتَجۡبَنا ﴿ ۥ َوَوَهۡبَنا ََلُ ۡصلَۡحَنا ََيَۡيَٰ  ََلُ
َ
ۥ َوأ ۥٓ   ََلُ ُهمۡ  َزۡوَجُه  َوَيۡدُعوَنَنا ٱۡۡلَۡيَرَٰتِّ  فِّ  يَُسَٰرُِّعونَ  ََكنُوا   إِّنَّ

ا ا   رََغب  عِّيَ  ََلَا َوََكنُوا   َورََهب   [  ٠٩: نبياءاأل] ﴾ ٩٠ َخَٰشِّ
ความวา่ “ดงันัน้เราได้ตอบรับการร้องเรียนแก่เขา และเราได้ประทานบตุรแก่เขาคือยะหฺยา และเราได้ปรับปรุงแก้ไข
ภริยาของเขาให้เป็นปกติแก่เขา แท้จริงพวกเขาแข่งขนักนัในการท าความดี และพวกเขาวิงวอนเราด้วยความหวงั
และความกลวัเกรงในการลงโทษของเรา และพวกเขาเป็นผู้ถ่อมตวัเกรงกลวัต่อเรา” (อลัอนับิยาอ์: 90) 
 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มักจะส่งเสริมประชาชาติของท่านให้รีบเร่งท าความดี เพราะผู้
ศรัทธามิอาจทราบได้เลยวา่ตวัเขานัน้จะประสบกบัโรคภยัไข้เจ็บ ความวุน่วายตา่งๆ หรือความตายเม่ือใด? 

อบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

وأ ُيمأِِس  »
َ
ِمنًا َوُيمأِِس ََكِفًرا، أ ِبُح الرَُّجُل ُمؤأ ِلِم: يُصأ أُمظأ َماِل ِفتَنًا َكِقَطِع اللَّيأِل ال عأ

َ ِبُح بَاِدُروا بِاألأ ِمنًا َوُيصأ  ُمؤأ
نأيَا  111مسلم برقم  رواه « ََكفًِرا، يَِبيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ِمَن ادلُّ

ความว่า “พวกท่านจงรีบเร่งปฏิบัติความดี ก่อนท่ีจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลดัง่ราตรีกาลอนัมืดทมิฬ กระทั่งว่า
บางคนตื่นเช้ามาในสภาพท่ีเป็นผู้ศรัทธา แต่เม่ือตกเย็นกลบักลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไปเสีย หรือบางคนในตอน
เย็นยงัเป็นผู้ศรัทธา แตเ่มื่อตื่นขึน้มาอีกวนัก็กลบักลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป ยอมขายศาสนาเพ่ือแลกกบัความสขุ
อนัจอมปลอมเพียงน้อยนิดในโลกดนุยา” (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษเลขท่ี 118) 
 

อิบนอุบับาส เลา่วา่ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วแก่เศาะหาบะฮฺท่านหนึง่วา่ 

ًسا َقبأَل ََخأٍس:  » تَِنمأ ََخأ ِرَك، َوَفَراَغَك َقبأَل اغأ تََك َقبأَل َسَقِمَك، َوِغنَاَك َقبأَل َفقأ َشبَابََك َقبأَل َهَرِمَك، وَِصحَّ
تَِك   4177برقم احلاكم رواه  « ُشُغِلَك، وََحيَاتََك َقبأَل َموأ

ความวา่ “ท่านจงฉกฉวยประโยชน์จากห้าประการ ก่อนท่ีอีกห้าประการจะมาถึง วยัหนุ่มของท่านก่อนความชราจะ
มาหา สขุภาพของท่านก่อนท่ีจะเจ็บป่วย ความร ่ารวยของท่านก่อนท่ีจะยากจน เวลาวา่งของท่านก่อนท่ีจะมีภาระ
ยุ่งเหยิง และชีวิตของท่านก่อนความตายจะมาเยือน” (บนัทกึโดยอลัหากิม หะดีษเลขท่ี 7844) 
 

มศุอบั บิน สะอีด เลา่วา่ ท่านนบี ศล็ลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ِخَرةِ  » ٍء إَِّلَّ ِِف َعَمِل اْلأ  7114برقم  أبو داودرواه  « اتلُّؤََدُة ِِف ُُكِّ ََشأ
ความว่า “การไม่เร่งรีบผลีผลามนัน้เป็นสิ่งท่ีดีในทุกเร่ือง ยกเว้นเมื่อเป็นการงานท่ีเก่ียวกับอาคิเราะฮฺ” (บันทึก
โดยอบดูาวดุ หะดีษเลขท่ี 4810) 
 

ซึง่บรรดาเศาะหาบะฮฺก็ได้ยึดค าสอนของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ข้อนีม้าปฏิบัติกันอย่าง
เคร่งครัด ท่านเหลา่นัน้จงึตา่งแข่งขนักนัท าความดี และขวนขวายการงานอาคิเราะฮฺอยู่เสมอ ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัสวา่ 

َِّك  َوفِّ  ﴿ َٰل  [٦٢: املطففني] ﴾ ٢٦ ٱلُۡمَتَنَٰفُِّسونَ  فَۡلَيتََناَفسِّ  َذ
ความว่า “และในการนี ้บรรดาผู้แข่งขนั (ท่ีจะให้ได้มาซึง่ความสขุส าราญนี)้ จงแข่งขนักนัเถิด” (อลัมฏุ็อฟฟิฟีน: 26) 
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ท่านอมุรั บิน อลัค็อฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ กลา่ววา่ 

َق، َفَواَفَق َذلَِك َماًَّل  نأ َنتََصدَّ
َ
ًما أ هلُل عليه وسلَّم َيوأ ِ صَّلَّ ا َمَرَنا َرُسوُل اَّللَّ

َ
َبا  أ

َ
ِبُق أ سأ

َ
َم أ وأ َ ِعنأِدي، َفُقلأُت: اْلأ

ِ صَّلَّ اهلُل عليه وسلَّم:  ِف َماِِل، َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ ًما، َفِجئأُت ِبِنصأ تُُه َيوأ ٍر، ِإنأ َسبَقأ ِلَك؟ »بَكأ هأ
َ
َقيأَت أِل بأ

َ
«  َما أ

ٍر ريض اهلُل عنه بُِكلِّ َما  بُو بَكأ
َ
ََت أ

َ
ِ صَّلَّ اهلُل عليه وسلَّم: قُلأُت: ِمثألَُه، قَاَل: َوأ َما  »ِعنأَدُه، َفَقاَل ََلُ رَُسوُل اَّللَّ

ِلَك؟ هأ
َ
بأَقيأَت أِل

َ
بًَدا«  أ

َ
ٍء أ َسابُِقَك إىَِل ََشأ

ُ
َ َورَُسوََلُ، قُلأُت: ََّل أ بأَقيأُت لَُهُم اَّللَّ

َ
 [  1741برقم  أبو داودرواه . قَاَل: أ

ความว่า “ในวนัหนึ่งท่านเราะสลูุลลอฮ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ใช้ให้พวกเราบริจาคทาน ซึ่งเผอิญว่าช่วง
นัน้ฉันมีทรัพย์สินอยู่พอดี ฉันจึงกล่าวกับตวัเองว่า ‘ถ้าหากมีวนัไหนท่ีฉันจะเอาชนะอบูบกัรฺได้บ้าง ก็น่าจะวนันีน่ี้
แหละ’ แล้วฉนัก็ได้บริจาคคร่ึงหนึง่ของทรัพย์ท่ีมีอยู่ ท่านเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงึถามวา่ ‘ท่านเหลือ
สิ่งใดไว้ให้ครอบครัวของท่านหรือ?’ ฉนัตอบวา่ ‘มีเหลือเท่ากบัจ านวนท่ีบริจาคไปครับ’ แตแ่ล้วอบบูกัรฺก็มาพร้อมกบั
ทรัพย์สินทัง้หมดท่ีเขามีอยู่ ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั จงึถามเขาวา่ ‘ท่านเหลือสิ่งใดไว้ให้ครอบครัว
ของท่านหรือ?’ ท่านอบูบกัรฺตอบว่า ‘ฉันเหลืออลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ไว้ให้พวกเขา’ ฉัน (อมุรั) จึงกล่าวว่า 
‘ฉนัคงไมส่ามารถเอาชนะท่านได้ไมว่า่จะเป็นเร่ืองใดก็ตาม’” (บนัทกึโดยอบดูาวดุ หะดีษเลขท่ี 1678) 
 

อบัดลุลอฮฺ บิน มสัอดู เราะฎิยลัลอฮุอนัฮฺ กล่าวว่า “หวัใจของทุกคนนัน้บางช่วงเวลามีความกระตือรือร้น
อยากท่ีจะท าความดี แต่ในบางเวลาก็อาจถดถอย ดงันัน้ พวกท่านจงฉวยโอกาสขณะท่ีหวัใจมีความกระตือรือร้น
มุง่หาความดีงามให้มากท่ีสดุ และยามใดท่ีหวัใจออ่นล้าถดถอยก็จงปลอ่ยให้มนัได้พกัสกัช่วงเวลาหนึง่” 

อิหมา่มอะหฺมดั บิน หนับลั กลา่ววา่ “ทกุๆ สิ่งท่ีเป็นความดี ควรที่จะรีบเร่งปฏิบตัิ” 
กวีคนหนึง่กลา่ววา่ 

 ونُ ــكسُ  ةٍ ـقَ ـافِ ـخَ  لِّ ـكُ لِ  نَّ إِ ـفَ  اهَ مأ نِ تَ اغأ فَ  َك ــاحُ يَ رِ  تأ بَّ ا هَ إذَ 
َساِن ِفيها َفلأ َعن اإلحأ  ونُ كُ  يَ َت مَ  ونُ ي السكُ رِ دأ ا تَ مَ فَ  َوَّل ًتغأ

 ونُ كُ يَ  ملنأ  صيُل ي الفَ رِ دأ ا تَ ـمَ فَ  اـهَ بأ لِ تَ احأ فَ  َك اقُ ـيَ نِ  تأ رَّ دَ  إنأ وَ 
          ยามมีพลงัอยากท าดีจงรีบฉกฉวยไว้ ทกุสิ่งมีขึน้ก็ย่อมมีลงเป็นแน่แท้  
          เร่งท าความดีให้เตม็ท่ีอย่าน่ิงนอนใจ เพราะไมรู้่เม่ือไรจะถดถอยออ่นแรง  
          เม่ือนมเตม็เต้าอฐูแล้วก็จงรีดเสีย คณุไมรู้่หรอกวา่ลกูอฐูจะเป็นของใคร 
  

ผลของการรีบเร่งท าความดี 

(1) ได้เข้าสวนสวรรค์อนัสขุส าราญสถาพร อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

َٰبُِّقونَ  ﴿ َٰبُِّقونَ  َوٱلسَّ َلَٰٓئَِّك  ١٠ ٱلسَّ و 
ُ
ُبونَ  أ  [٣٣-٣٩: الواقعة] ﴾ ١١ ٱلُۡمَقرَّ

ความว่า “และกลุม่แนวหน้า คอืกลุม่แนวหน้า เขาเหลา่นัน้คือบรรดาผู้ใกล้ชิด” (อลัวากิอะฮฺ: 10-11 ) 
 

“อสัสาบิกูน” คือผู้ ท่ีรุดหน้าสู่การท าความดีในดนุยา และในอาคิเราะฮฺพวกเขาก็จะเป็นคนกลุม่แรกๆ ท่ีได้
เข้าสู่สรวงสวรรค์ ซึง่แน่นอนวา่ความรวดเร็วในการเข้าสวรรค์ของแต่ละคนนัน้ก็ขึน้อยู่กบัผลงานของพวกเขาในดนุ
ยานัน่เอง เพราะการตอบแทนย่อมเป็นไปตามลกัษณะการงานของแตล่ะคน อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 
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 [٢٩: الرمحن] ﴾ ٦٠ ٱۡۡلِّۡحَسَٰنُ  إِّّلَّ  ٱۡۡلِّۡحَسَٰنِّ  َجَزآءُ  َهۡل  ﴿
ความว่า “จะมีการตอบแทนความดีอนัใดเลา่นอกจากความดี” (อรัเราะหฺมาน: 60) 

 
และตรัสอีกวา่ 

ۡوَرۡثَنا ُثمَّ  ﴿
َ
ِّينَ  ٱۡلكَِّتََٰب  أ َبادِّنَا   مِّنۡ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱَّلَّ ِّم   فَمِّۡنُهمۡ  عِّ هِۦّ َظال َۡفسِّ ِّ د   َومِّۡنُهم َل  ۡقَتصِّ ُِّق   َومِّۡنُهمۡ  مُّ  َساب

ِّٱۡۡلَۡيَرَٰتِّ  ِّ   بِّإِّۡذنِّ  ب َِّك  ٱّللَّ َٰل  [  ١٦: فاطر] ﴾ ٣٢ ٱۡلَكبِّيُ  ٱۡلَفۡضُل  ُهوَ  َذ
ความว่า “และเราได้ให้คมัภีร์เป็นมรดกสืบทอดมา แก่บรรดาผู้ ท่ีเราคดัเลือกแล้วจากปวงบ่าวของเรา บางคนในหมู่
พวกเขาเป็นผู้อธรรมแก่ตวัเอง บางคนในหมูพ่วกเป็นผู้ เดินสายกลาง และบางคนในหมูพ่วกเขาเป็นผู้ รุดหน้าในการ
ท าความดีทัง้หลาย ด้วยอนมุตัิของอลัลอฮฺ นัน่คือความโปรดปรานอนัใหญ่หลวง” (ฟาฏิร :32) 
  

อิบน ุกะษีร กลา่วว่า “(บางคนในหมูพ่วกเขาเป็นผู้ รุดหน้าในการท าความดีทัง้หลาย) คือ ผู้ ท่ีปฏิบตัิในสิ่งท่ี
เป็นข้อบงัคบั (วาญิบ) และสิ่งท่ีสมควรปฏิบตัิ (มสุตะหบั) พร้อมกบังดเว้นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) หลีกห่างจากสิ่งท่ี
น่ารังเกียจ (มกัรูฮ) หรือแม้แตส่ิ่งท่ีเป็นท่ีอนญุาต (มบุาหฺ) บางอย่าง” 

อิบน ุอบับาส กลา่วว่า “ผู้ ท่ีรุดหน้าท าความดี (سابق باخلريات) จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวน สว่น
ผู้ ท่ีเดินสายกลาง ( قتصدم ) นัน้ จะได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอลัลอฮฺ ส่วนผู้ ท่ีอธรรมต่อตวัเอง (ظالم نلفسه) 
รวมถึงผู้ ท่ีมีระดบัความดีและความชัว่เท่ากนั (أصحاب األعراف) นัน้ จะได้เข้าสวรรค์ด้วยความช่วยเหลือ (شفاعة) 
จากท่านนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั” 

 
(2) การรีบเร่งปฏิบัติสิ่งท่ีเป็นข้อบังคบัต่างๆ ตามบัญญัติศาสนาให้เสร็จสิน้เรียบร้อยนัน้ เป็นการปลด

ภาระให้แก่ตวัเอง อลัฟัฎลฺ บิน อบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เลา่วา่ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َاَجةُ  » أَمِريُض َوتَُكوُن احلأ َرُض ال الَُّة َوَيمأ لأ فَإِنَُّه قَدأ تَِضلُّ الضَّ َجَّ فَلأيَتََعجَّ َراَد احلأ
َ
 1111برقم أمحد رواه  « َمنأ أ

ความว่า “ผู้ ใดประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์ก็จงรีบเร่งปฏิบัติเสีย เพราะไม่แน่ว่าทรัพย์สินท่ีเตรียมไว้
อาจจะสญูหาย หรือเขาอาจจะเจ็บป่วย หรืออาจมีเหตจุ าเป็นอื่นๆ มาเป็นอปุสรรคได้” (บนัทึกโดยอะหฺมดั หะดีษ
เลขท่ี 1833) 
 

(3) ผู้ ท่ีรีบเร่งท าความดีตัง้แต่ต้นเวลานัน้ ย่อมดีกว่าผู้ ท่ีปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงท้าย นอกเสีย
จากว่าจะมีหลกัฐานระบุเป็นข้อยกเว้น อิบนุ มสัอดู เราะฎิยลัลอฮุอนัฮฺ เล่าว่า มีผู้ถามท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั วา่ “การงานใดประเสริฐท่ีสดุครับ?” ท่านตอบวา่  

اَلُة لََعَ  »  17ومسلم برقم  724رواه ابلخاري برقم  « َوقأِتَهاالصَّ
ความว่า “การละหมาดภายในเวลาท่ีก าหนด” (บนัทกัโดยอลับคุอรีย์ หะดีษเลขท่ี 527 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 85) 

 
อบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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لَُم  » تََهُموالَوأ َيعأ تَِهُموا َعلَيأِه ََّلسأ نأ يَسأ
َ
ُدوا إَِّلَّ أ ِل، ُثمَّ لَمأ ََيِ وَّ

َ فِّ األأ رواه ابلخاري  « انلَّاُس َما ِِف انلَِّداِء َوالصَّ
 714ومسلم برقم  717برقم 

ความว่า “หากมนุษย์ได้รู้ถึงความดีงามของการอะซานและการละหมาดแถวแรก แล้วพวกเขาไม่สามารถจะท า
เช่นนัน้ได้นอกจากด้วยวิธีจับสลาก แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องพากนัจับสลากกัน”  (บันทึกโดยอลับุคอรีย์ หะดีษ
เลขท่ี 615 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 43) 
 

อบสูะอีด เลา่วา่ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

«  ُ َرُهُم اَّللَّ ُروَن َحتَّ يُؤَخِّ خَّ
َ
ٌم َيتَأ  711رواه مسلم برقم  « ََّل يََزاُل قَوأ

ความว่า “คนกลุ่มหนึ่งจะยังคงล่าช้า (จากการละหมาดแถวแรกๆ) อยู่เร่ือย จนท้ายท่ีสุดแล้วอลัลอฮฺก็จะทรงให้
พวกเขาลา่ช้า (ในการได้รับผลตอบแทนและความเมตตาจากพระองค์)” (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษเลขท่ี 438) 
 

(4) การรีบเร่งท าความดีนัน้ เป็นการน้อมรับค าสัง่ใช้ของอลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِّينَ  َيَٰٓ يُبوا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ ِّ  ٱۡسَتجِّ َّ ِّلرَُّسولِّ  ّللِّ َِّما َدََعُكمۡ  إَِّذا َول   [ ٦٨: نفالاأل] ﴾ ٢٤  َُيۡيِّيُكۡم   ل

ความว่า “ผู้ศรัทธาทัง้หลาย จงตอบรับอลัลอฮฺและเราะสลูเถิด เมื่อท่านได้เชิญชวนพวกเจ้าสู่สิ่งท่ีท าให้พวกเจ้ามี
ชีวิตชีวาขึน้” (อลัอนัฟาล: 24)  
 

อนสั บิน มาลิก เลา่วา่ 

 ِ أُمْشأ ٍر، وََجاَء ال ِكنَي ِإىَل بَدأ ِ
أُمْشأ َحابُُه َحتَّ َسبَُقوا ال صأ

َ
ِ صَّلَّ اهلُل عليه وسلَّم َوأ ُكوَن َفَقاَل َفانأَطلََق رَُسوُل اَّللَّ

 ِ َّللَّ ُل ا عليه وسلَّم: َرُسو هلُل  وَنهُ  »صَّلَّ ا ُد َنا 
َ
أ َن  ُكو

َ
َحتَّ أ ٍء  ََشأ ىَل  ِمنأُكمأ ِإ َحٌد 

َ
أ َمنَّ  ُيَقدِّ َفَدَنا « ََّل   ،
ِ صَّلَّ اهلُل عليه وسلَّم:  ُكوَن َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ ِ

أُمْشأ ُض  »ال رأ
َ َماَواُت َواألأ َقاَل: «.  ُقوُموا ِإىَل َجنٍَّة َعرأُضَها السَّ

رأُض؟ َقاَل: َيُقوُل عُ 
َ َماَواُت َواألأ : َجنٌَّة َعرأُضَها السَّ ِ : يَا رَُسوَل اَّللَّ نأَصاِريُّ

َ َُماِم األأ ُ بأُن احلأ َقاَل: بٍَخ «  َنَعمأ  »َمريأ
ِ صَّلَّ اهلُل عليه وسلَّم:  لَِك: بٍَخ بٍَخ؟! »بٍَخ، َفَقاَل رَُسوُل اَّللَّ ِ «  َما ََيأِملَُك لََعَ َقوأ ! َقاَل: ََّل َواَّللَّ ِ  يَا رَُسوَل اَّللَّ

ِلَها، َقاَل:  هأ
َ
ُكوَن ِمنأ أ

َ
نأ أ

َ
ِلَها »ِإَّلَّ رََجاَءَة أ هأ

َ
، ُثمَّ «  َفإِنََّك ِمنأ أ ُكُل ِمنأُهنَّ

أ
َرَج َتَمَراٍت ِمنأ َقَرِنِه َفَجَعَل يَأ خأ

َ
َفأ

َها حَلَيَاٌة  نَا َحِييُت َحتَّ آُكَل َتَمَراِِت َهِذهِ: إِنَّ
َ
ِر، ُثمَّ َقاتَلَُهمأ قَاَل: لَِِئأ أ َطِويلٌَة، قَاَل: َفَرََم بَِما ََكَن َمَعُه ِمَن اتلَّمأ
 1041رواه مسلم برقم . َحتَّ قُِتَل 

ความว่า “ท่านเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และบรรดาเศาะหาบะฮฺ ได้ออกเดินทางไปยงับดัรฺและไปถึงท่ี
นั่นก่อนพวกมุชริกีน แล้วท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ก็กล่าวว่า ‘คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจง
อย่าได้ล่วงหน้าฉันไป’ (เพ่ือจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ใดๆ ท่ีพวกท่านอาจไม่ทราบ) แล้วพวกมุชริกีนก็เข้ามาใกล้ 
ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงึกล่าววา่ ‘พวกท่านจงลกุขึน้ไปยงัสรวงสวรรค์ ซึง่ความกว้างขว้างของ
มนันัน้เท่ากบัความกว้างของท้องฟ้าทัง้หลายและพืน้พิภพเถิด’ แล้วอมุยัรฺ บิน อลัหุมาม อลัอนัศอรีย์ ก็กลา่วขึน้วา่: 
‘ท่านเราะสลูครับ ความกว้างของสวรรค์นัน้เท่ากบัความกว้างของท้องฟ้าทัง้หลายและพืน้พิภพอย่างนัน้หรือครับ?’ 
ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ตอบว่า ‘ใช่แล้ว’ อมุยัรฺจึงอทุานว่า: ‘บคั บคั’ (เป็นค าท่ีกล่าวเม่ือรู้สกึช่ืน



 

 

การรีบเร่งท าความดี 
 6  

ชอบหรือพึงพอใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด) ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั จงึกลา่ววา่ ‘อะไรท าให้ท่านอทุานว่า 
บคั บคั หรือ?’ เขาตอบวา่: ‘ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺ ท่านเราะสลูครับท่ีฉนักลา่วเช่นนัน้มิได้มีเจตนาอื่นใด เพียงแตฉ่ัน
ปรารถนาท่ีจะเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาชาวสวรรค์’ ท่านเราะสลูกล่าวว่า ‘ท่านจะได้เป็นผู้หนึ่งจากบรรดาชาวสวรรค์’ 
จากนัน้เขาก็น าอินทผลมัแห้งออกมาจากกระบอกธนู แล้วก็รับประทานไปบางเม็ด แล้วเขาก็กล่าวว่า: ‘ถ้าหากว่า
ฉันมีชีวิตอยู่จนกระทั่งรับประทานอินทผลัมพวกนีห้มด มันก็คงเป็นชีวิตท่ียืนยาวเกินไปแล้ว’ ว่าแล้วเขาก็ทิง้
อินทผลมัท่ีเขามี แล้วออกสู้รบกบัพวกมชุริกีนกระทัง่ถกูสงัหาร” (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษเลขท่ี 1901) 
 

ท้ายนีข้อจบบทความด้วยอายะฮฺอัลกุรอาน ท่ีอลัลอฮฺได้ทรงระบุว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺท่ีเข้ารับอิสลาม
ก่อนสงครามพิชิตมกักะฮฺนัน้ มีความประเสริฐกวา่ผู้ ท่ีเข้ารับอิสลามในภายหลงั พระองค์ตรัสวา่ 

ّلَّ  َلُكمۡ  َوَما ﴿
َ
ِّ  َسبِّيلِّ  فِّ  تُنفُِّقوا   أ ِّ  ٱّللَّ َّ َمََٰوَٰتِّ  مِّيَرَُٰث  َوّللِّ ۡرضِّ   ٱلسَّ

َ
نۡ  مِّنُكم يَۡسَتوِّي َّل  َوٱۡۡل نَفقَ  مَّ

َ
 أ

ن َقََٰتَل   ٱۡلَفۡتحِّ  َقۡبلِّ  مِّ ئَِّك  َو َلَٰٓ و 
ُ
ۡعَظمُ  أ

َ
َرَجة   أ نَ  َد ِّ ينَ  م  ِّ َّلَّ نَفُقوا   ٱ

َ
ن   أ َقََٰتلُوا    َبۡعدُ  مِّ   َو

ُُك   ُ  َوَعدَ  َو  ٱّللَّ
 [  ٣٩: احلديد] ﴾ ١٠ ٱۡۡلُۡسَنَٰ  

ความว่า “และไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่บริจาคในหนทางของอลัลอฮฺ ทัง้ ๆ ท่ีมรดกแห่งชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดินนี ้
เป็นของอลัลอฮฺ ในหมู่พวกเจ้านัน้มีผู้บริจาคและได้ต่อสู้  (ในหนทางของอลัลอฮฺ) ก่อนการพิชิต (นครมกักะฮฺ) ชน
เหลา่นัน้ย่อมมีฐานะสงูกวา่บรรดาผู้บริจาคและตอ่สู้หลงัการพิชิต และอลัลอฮฺทรงสญัญาความดีงาม (สวนสวรรค์) 
แก่ทัง้สองฝ่าย” (อลัหะดีด: 10) 

 

 واحلمد هلل رب العاملني، وصَّل اهلل وسلم لَع نبينا حممد، ولَع آَل وصحبه أمجعني.
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