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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เตือนไม่ใหเ้กียจคร้าน 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ   ขอความสุข
ความจ าเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ฉัน
ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว 
ไม่มีภาคีใด ๆ ส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัด
เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 

หนึ่งในลักษณะนิสัยที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์
รังเกียจคือ ความเกียจคร้าน 

อัรรอฆิบ กล่าวว่า “ความเกียจคร้าน คือการที่บุคคล
หนึ่งท าชักช้ายืดยาดในสิ่งที่ไม่ควรจะชักช้า จึงถือเป็นเรื่องที่น่า
ต าหนิ” (อัลมุฟเราะดาต หน้า 341) เช่น การชักช้าและรู้สึกหนัก
เมื่อต้องท าละหมาด ญิฮาด ถือศีลอด หรือการงานอื่น ๆ ที่เป็น
หน้าที่พึงกระท า 

ความเกียจคร้านนั้น เป็นลักษณะนิสัยของพวกกลับ
กลอก (มุนาฟิกีน) ดังที่อัลลอฮตฺะอาลาได้ตรัสไว้ว่า 
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ن َمَنَعُهم   َوَما ﴿
َ
َبَل  أ َنُهم   إَِّلا  َنَفَقَُٰتُهم   ِمن ُهم   ُتق 

َ
 َوَّل  َوبِرَُسوِِلِۦ بِٱّلَلِ  َكَفُروا   أ

تُونَ 
 
ةَ  يَأ  [  ٤٥: اتلوبة] ﴾ ٥٤ َكَٰرُِهونَ  وَُهم   إَِّل  يُنفُِقونَ  َوَّل  ُكَساَلَٰ  وَُهم   إَِّل  ٱلَصلَوَٰ

ความว่า “ไม่มีสิ่งใดขัดขวางพวกเขา ในการที่บรรดาสิ่งบริจาค
ของพวกเขาไม่ถูกรับจากพวกเขา นอกจากพวกเขาปฏิเสธ
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและต่อเราะสูลของพระองค์เท่านั้น และพวก
เขาจะไม่มาละหมาดนอกจากพวกเขาจะมีสภาพเกียจคร้าน 
และพวกเขาจะไม่บริจาค นอกจากพวกเขาจะมีสภาพฝืนใจ” 
(อัตเตาบะฮฺ: 54) 

และตรัสอีกว่า 

ِ  إَِل  قَاُمواا   ِإَوذَا َخَِٰدُعُهم   وَُهوَ  ٱّلَلَ  يَُخَِٰدُعونَ  ٱل ُمَنَٰفِقِيَ  إِنَ  ﴿  ُكَساَلَٰ  قَاُموا   ٱلَصلَوَٰة
اُءونَ  ُكُرونَ  َوَّل  ٱنلَاَس  يَُرا  [  ٢٥١:  النساء] ﴾ ١٤٢ قَلِيٗل  إَِّل  ٱّلَلَ  يَذ 

ความว่า “แท้จริงบรรดามุนาฟิกนั้นก าลังหลอกลวงอัลลอฮฮอยู่ 
ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงหลอกลวงพวกเขา และเมื่อพวกเขา
ลุกขึ้นไปละหมาด พวกเขาก็ลุกขึ้นในสภาพเกียจคร้านโดยให้
ผู้คนเห็นเท่านั้น และพวกเขาจะไม่กล่าวร าลึกถึงอัลลอฮฺ 
นอกจากเล็กน้อยเท่านั้น” (อันนิสาอ์: 142) 
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และพระองค์ได้ทรงเตือนบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ให้
ห่างไกลจากความเกียจคร้าน และการลุ่มหลงในโลกดุนยา โดย
พระองค์ตรัสว่า 

َها ﴿ يُّ
َ
أ  إَِل  ٱثَاقَل ُتم   ٱّلَلِ  َسبِيلِ  ِف  ٱنفُِروا   لَُكمُ  قِيَل  إَِذا لَُكم   َما َءاَمُنوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ
ۡرِض  

َ رَِضيُتم ٱۡل 
َ
ةِ  أ ََيوَٰ َيا بِٱۡل  ن  ِ   ِمنَ  ٱدلُّ ةِ  َمَتَٰعُ  َفَما ٱٓأۡلِخَرة ََيوَٰ َيا ٱۡل  ن   إَِّل  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  ٱدلُّ
 [  ٨٣: اتلوبة] ﴾ ٣٨ قَلِيل  

ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า
กระนั้นหรือ? เมื่อมีผู้กล่าวแก่พวกเจ้าว่าจงออกไปต่อสู้ในทาง
ของอัลลอฮฺเถิด พวกเจ้าก็แนบหนักอยู่กับพื้นดิน พวกเจ้าพึง
พอใจในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้แทนปรโลกหรือ? สิ่งอ านวย
ความสุขแห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้น หากเทียบกับปรโลก
แล้ว ไม่มีค่าอะไรนอกจากสิ่งเล็กน้อยเท่านั้น” (อัตเตาบะฮฺ: 38) 

และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้ขอความ
คุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากความเกียจคร้าน ดังที่มีรายงาน
บันทึกโดยมุสลิม จากหะดีษของท่านอนัส บิน มาลิก ซึ่งเล่าว่า 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
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ُعوذُ بَِك ِمَن الَْعْجِز َوالَْكَسِل، َواْْلُْْبِ  »
َ
ُعوذُ بَِك ِمْن اللََُّهَمَّ إِِِنَّ أ

َ
َوالَْهَرِم واْْلُْخِل، َوأ

، َوِمْن فِتْنَِة الَْمْحيَا َالَْمَماِت   [  ١072م مسلم برقرواه ] « َعَذاِب الَْقْْبِ

ความว่า “โอ้ผู้อภิบาลแห่งข้า ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจาก
พระองค์ให้ห่างไกลจากความอ่อนแอ ความเกียจคร้าน ความ
ขลาดกลัว ความแก่เฒ่าหลงลืม และความตระหนี่ถี่เหนียว และ
ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการทรมานในหลุมศพ 
และจากบททดสอบทั้งขณะยังมีชีวิต และหลังความตาย” 
(บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 2706) 

อิบนุลก็อยยิม เราะหิมะหุลลอฮฺ กล่าวว่า “ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ขอความคุ้มครองให้พ้นจากความ
อ่อนแอและความเกียจคร้าน ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นของคู่กัน ทั้งนี้ 
ความบกพร่องของคนเรานั้นเกิดจากสองส่วนคือ ความบกพร่อง
ที่เกิดจากการไร้ความสามารถที่จะปฏิบัติ กรณีนี้คือความ
อ่อนแอ ในทางกลับกัน หากมีความสามารถแต่ไม่ต้องการที่จะ
ปฏิบัติ เช่นนี้เรียกว่าเป็นความเกียจคร้าน ซึ่งผลที่จะตามมาของ
ลักษณะทั้งสองนั้น คือการพลาดโอกาสที่จะท าคุณงามความดี 
และประสบพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการไม่ใช้ร่างกายให้
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เป็นประโยชน์ ซึ่งก็คือลักษณะของความขี้ขลาด หรืองดเว้นการ
ท าประโยชน์จากทรัพย์สินที่มี ซึ่งนั่นก็คือลักษณะของความ
ตระหนี่ถี่เหนียว ซึ่งผลที่จะตามมาก็คือ การมีหนี้สินล้นพ้นตัว 
และการถูกรังแกข่มเหง ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ ก็
เป็นผลสืบเนื่องมาจากความอ่อนแอและความเกียจคร้าน
นั่นเอง” (ซาดุลมะอาด เล่ม 2 หน้า 362-364) 

และท่านยังได้กล่าวไว้ในอีกบทหนึ่งว่า “บ่อเกิดของ
ความชั่วร้ายต่าง ๆ ล้วนมาจากความอ่อนแอทั้งสิ้น เพราะหาก
คนเราบกพร่องไร้ความสามารถที่จะกระท าความดี  และไม่
สามารถหลีกห่างจากความชั่วได้ เขาย่อมตกอยู่ในความชั่วร้าย
และการฝ่าฝืน ดังนั้น ค ากล่าวขอความคุ้มครองของท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในหะดีษบทนี้จึงครอบคลุมบ่อ
ก าเนิดของความชั่วร้ายทั้งหลาย และผลเสียต่าง ๆ ที่จะ
ตามมา” (ซาดุลมะอาด เล่ม 2 หน้า 358) 

กวีคนหนึ่งกล่าวว่า 

 سلِ كَ ـالوَ  زِ جْ عَ ـال نَ ـيْ بَ  هُ ـاتُ ـاعَ سَ       ْت مَ رَصَ نْ اوَ  رُ مُ  العُ َّض قَ تَ  اهُ ـتَ ْسَ احَ وَ    
  دْ قَ  ومُ قَ الْ وَ    

َ
  ِب لَ طْ ىل المَ وا إِ ارُ سَ        دْ قَ وَ  اةِ جَ الَ  َب رْ وا دَ ذُ خَ أ

َ
 لِ هْ  مَ  َْع ْْع ال
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ชีวิตเรา.. หมดไปกับความอ่อนแอและความเกียจคร้าน 

ในขณะที่คนอืน่เขาไปไกลถงึไหนต่อไหน.. น่าเศร้าจรงิ 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ส่งเสริมให้
ประชาชาติของท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่  และ
รีบเร่งเก็บเกี่ยวความดีต่าง ๆ พร้อมทั้งหลีกห่างจากความ
อ่อนแอ และความเกียจคร้าน ดังมีรายจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ซึ่งเล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กล่าวว่า 

ِعيِف الُْمْؤِمُن  » َحُبَّ إِىَل اَّلَلِ ِمْن الُْمْؤِمِن الَضَّ
َ
َّ َخرْيٌ  ،الَْقوُِيَّ َخرْيٌ َوأ

اْحرِْص ، َوِِف ُكل
ِِنَّ ، َواْستَِعْن بِاَّلَلِ َوََل َتْعَجْز  ،َْعَ َما َينَْفُعَك 

َ
ٌء فاََل َتُقْل لَْو أ َصابََك ََشْ

َ
َوإِْن أ

فَإَِنَّ لَْو َتْفتَُح َعَمَل  ،َدُر اَّلَلِ َوَما َشاَء َفَعَل ُقْل قَ  :َولَِكنْ  ،َفَعلُْت ََكَن َكَذا َوَكَذا
يَْطاِن   [  ١22٥م رواه مسلم برق] «الَشَّ

ความว่า “ผู้ศรัทธาที่ เข้มแข็งย่อมดีและเป็นที่รัก ณ อัลลอฮฺ 
มากกว่าผู้ศรัทธาที่อ่อนแอ แต่ทั้งหมดก็มีความดีงามอยู่ จงมุ่งมั่น
ในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน พร้อมกับขอความช่วยเหลือ
จากอัลลอฮฺ และอย่าได้รู้สึกอ่อนแอ เมื่อท่านประสบพบเจอ
ปัญหาใด ก็อย่าได้กล่าวว่า หากฉันท าอย่างนั้นก็คงไม่เป็นอย่างนี้ 
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แต่จงกล่าวว่า อัลลอฮฺได้ทรงก าหนดมาแล้ว สิ่งใดที่พระองค์ทรง
ประสงค์ ก็จะทรงท า เพราะค าว่า ‘ถ้า’ นั้นจะเป็นการเปิดช่องให้
ชัยฏอนท างาน”  (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 2664) 

อันนะวะวีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “ความแข็งแรง
ในที่นี้ หมายถึง การมีจิตใจที่เข้มแข็งและแน่วแน่ในการปฏิบัติ
ภารกิจเพื่ออาคิเราะฮฺ โดยผู้ที่มีลักษณะดังกล่าว จะมีความฮึก
เหิมและตั้งใจในการออกไปเผชิญหน้ากับข้าศึกศัตรูโดยไม่เกรง
กลัวสิ่งใด มีความมุงมั่นในการก าชับใช้ให้ท าความดี และห้าม
ปรามความชั่วร้าย มีความอดทนต่อบททดสอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
ยากล าเค็ญสกัเพียงใด มีความหมั่นเพียรและตื่นตัวในการด ารง
รักษาการละหมาด การถือศีลอด การร าลึกถึงอัลลอฮฺ รวมถึงอิ
บาดะฮฺอื่น ๆ 

ส่วนค าพูดของท่านที่ว่า “จงมุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อตัวท่าน พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ และอย่าได้
รู้สึกอ่อนแอ” นั้นหมายถึง จงมุ่งมั่นและหนักแน่นในการเคารพ
เชื่อฟังอัลลอฮฺ และจงหมั่นขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ อย่าได้
รู้สึกอ่อนแอไร้ก าลัง หรือเกียจคร้านในการท าความดี และการ
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ขอความช่วยเหลือจากพระองค์” (ชัรหฺ เศาะฮีหฺมุสลิม เล่ม 6 
หน้า 215) 

อัลรอฆิบ อัลอัศฟะฮานียฺ กล่าวว่า “ถ้าลองใคร่ครวญ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางมัรยัม จะเห็นว่าแม้อัลลอฮฺได้ทรง
เตรียมอินทผลัมที่สุกน่ากินให้นางได้ประทังชีวิตอย่างไม่ล าบาก 
ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์ยิ่ง แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็
ยังทรงใช้ให้นางเขย่าต้นอินทผลัม ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า 

ِيا  ﴿ عِ  إََِل ِك  وَُهز  لَةِ  ِِبِذ  ا ُرَطٗبا َعلَي ِك  تَُسَٰقِط   ٱنلَخ   [ ١٤: مريم] ﴾ ٢٥ َجنِي ٗ

ความว่า  “และจงเขย่าต้นอินทผลัมให้มันเอนมาทางตัวเธอ  มั 
นจะหล่นลงมาที่ตัวเธอเป็นอินทผลัมที่สุกน่ากิน” (มัรยัม  :25  ( ”
)อัซซะรีอะฮ ฺอิลา มะการิมิชชะรีอะฮ ฺหน้า 383) 

 ยะซีด บิน อัลมุฮัลลับ กล่าวว่า “ส าหรับฉันแล้ว มัน
ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอะไร หากฉันจะได้รับความสะดวกสบายทุก
อย่างในเรื่องดุนยา เพราะฉันไม่อยากจะเป็นผู้ที่เคยชินกับความ
อ่อนแอไร้ความสามารถจนไม่อาจท าอะไรด้วยตัวเองได้ ” 
(หนังสือเล่มเดียวกัน) 
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ความเกียจคร้านแบ่งไดเ้ป็นสองประเภท ดังนี้  

หนึ่ง ความเกียจคร้านของสติปัญญา คือการที่บุคคล
หนึ่งไม่ใช้สมองไตร่ตรองใคร่ครวญในความยิ่งใหญ่และความ
โปรดปรานของอัลลอฮฺ  ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า 

ُكُرونَ  ٱََّلِينَ  ﴿ َٰ  َوُقُعوٗدا قَِيَٰٗما ٱّلَلَ  يَذ   ٱلَسَمََٰوَٰتِ  َخل قِ  ِف  َويَتََفَكُرونَ  ُجُنوبِِهم   َوََعَ
ۡرِض 

َ  [  ٢٩٢: عمران ال] ﴾ ١٩١ َوٱۡل 

ความว่า “คือบรรดาผู้ที่ร าลึกถึงอัลลอฮฺ ทั้งในสภาพยืน และนั่ง 
และในสภาพที่นอนตะแคง และพวกเขาพินิจพิจารณาการสร้าง
บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน” (อาล อิมรอน: 191) 

และตรัสอีกว่า 

ۡرِض  ِف  ِسرُيوا   قُل   ﴿
َ َٰقَِبةُ  ََكنَ  َكي َف  ٱنُظُروا   ُثمَ  ٱۡل  بِيَ  َع ِ  [  ٢٢: نعامال] ﴾ ١١ ٱل ُمَكذ 

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่า พวกท่านจงเดินไปใน
แผ่นดินเถิด แล้วจงดูว่าจุดจบสุดท้ายของบรรดาผู้ปฏิเสธนั้น
เป็นอย่างไร” (อัล อันอาม: 11) 

และผลของความเกียจคร้านนี้ ท าให้เขาไม่คิดที่จะท า
อะไรให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการท า
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เกษตรกรรม การค้าขาย การท าอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาใน
ด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ ความล้าหลังของประชาชาติใดประชาติหนึ่งนั้น 
ก็ล้วนสืบเนื่องมาจากความเกียจคร้านของผู้ที่มีสติปัญญา และ
การไม่ใช้พลังสมองที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ในทางที่สร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์ 

สอง ความเกียจครา้นของร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ซึ่ง
ผลของความเกียจคร้านนี้ ท าให้บางคนบกพร่องในการท าอิบา
ดะฮ ฺไม่ว่าจะเป็นการไปละหมาดที่มัสยิด การเรียกร้องเชิญชวน
ไปสู่อัลลอฮฺ การแสวงหาความรู้ศาสนา และการงานอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัต ิ

ท่านอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า 
มีคนเล่าให้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฟังว่าชายคน
หนึ่งเข้านอนในตอนกลางคืนแล้วไม่ลุกขึ้น (เพื่อละหมาด
ตะฮัจญุด) จนกระทั่งรุ่งสาง ท่านจึงกล่าวว่า 

يَْطانُ  » ُذنَ  ِف  َذاَك رَُجٌل بَاَل الَشَّ
ُ
 [  00٥م مسلم برقو ٨١07اْلخاري برقم رواه ] « هِ يْ أ

ความว่า “ชายคนนี้ชัยฏอนฉี่ใส่หูของเขา” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 
หะดีษเลขที่ 3270 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 774) 
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วิธีขจัดความเกียจคร้านมีดังนี้ 

หนึ่ง การขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺผู้ซึ่งเป็นผู้
ช่วยเหลือที่ดีที่สุด ดังปรากฏในหะดีษที่กล่าวถึงข้างต้นว่า 

 « َواْستَِعْن بِاَّلَلِ َوََل َتْعَجزْ  »

“จงขอความชว่ยเหลือจากอัลลอฮฺ และอยา่ได้รู้สึกอ่อนแอ” 

สอง การขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้ห่างไกลจาก
ความเกียจคร้าน ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้
ขอความคุ้มครองจากพระองค์เช่นกัน 

สาม การอาบน้ าละหมาด การร าลึกถึงอัลลอฮฺ และ
การละหมาด ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

َحِدُكْم ثاََلَث ُعَقدل إَِذا نَامَ بُِكِل ُعْقَدةل يَْْضُِب َيْعِقُد الَشيَْطاُن َْعَ  »
َ
ِس أ

ْ
: قَاِفيَِة رَأ

، فَإَِذا اْستَيَْقَظ فََذَكَر اَّلَلَ اْْنَلَْت ُعْقَدةٌ   اْْنَلَْت َعنُْه  ،َعلَيَْك ََلاْلا َطِويالا
َ
َوإَِذا تَوََضأ

  ،ُعْقَدتَانِ 
َ
ا َطيَِب اَلْفِس فَإَِذا َصََّل اْْنَلَْت الُْعَقُد فَأ ْصبََح َخِبيَث  ،ْصبََح نَِشيطا

َ
َوإََِل أ

 [  002ومسلم برقم  ٢٢٥١رواه اْلخاري برقم ] « اَلْفِس َكْساَلنَ 
ความว่า “ชัยฏอนจะสะกดจุดที่ต้นคอของคนหนึ่งคนใดเมื่อเขา
นอนหลับสามจุดด้วยกัน แต่ละจุดจะมีการย้ าค ากล่าวว่า ‘ท่าน
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ยังมีเวลาหลับอีกยาวนาน ฉะนั้นจงหลับต่อไป’ หากเขาตื่นแล้ว
ร าลึกถึงอัลลอฮฺ จุดหนึ่งก็จะถูกคลายไป และหากเขาอาบน้ า
ละหมาด อีกจุดหนึ่งก็จะถูกคลายไป และเมื่อเขาได้ละหมาด 
จุดสุดท้ายก็จะถูกคลายไปในที่สุด  และเขาก็จะมีความ
กระฉับกระเฉง และรู้สึกสบายใจ มิเช่นนั้นแล้ว เขาจะรู้สึกแย่
และเกียจคร้าน” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 1142 และ
มุสลิม หะดีษเลขที่ 776) 

สี่ ควรร าลึกอยู่เสมอว่า อัลลอฮทฺรงส่งเสริมให้พวกเรามี
ความหมั่นเพียรและรีบเร่งในการท าความดี พระองค์ตรัสว่า 

فَِرة   إَِلَٰ  ۞وََسارُِعواا   ﴿ ِن َمغ  َُٰت  َعر ُضَها وََجَنة   َرب ُِكم   م  ۡرُض  ٱلَسَمََٰو
َ ِعَدت   َوٱۡل 

ُ
 أ

 [  ٢٨٨: عمران لآ] ﴾ ١٣٣ لِل ُمَتقِيَ 

ความว่า “และพวกเจ้าจงรีบเร่งกันไปสู่การอภัยโทษจากพระ
เจ้าของพวกเจ้า และไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้น คือ
บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยที่มันถูกเตรียมไว้ส าหรับบรรดาผู้
ที่ย าเกรง” (อาล อิมรอน: 133) 

และตรัสถึงค าพูดของท่านนบีมูซา อะลัยฮิสลาม ว่า 
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ِ  إََِل َك  وََعِجل ُت  ﴿  [٣٥: طه] ﴾ ٨٤ لََِت َضَٰ  َرب 

ความว่า “และข้าพระองค์ได้รีบเร่งมายังพระองค์เท่านั้น โอ้พระ
เจ้าของข้าพระองค์ ก็เพื่อให้พระองค์ทรงพอพระทัยเท่านั้น” (ฏอ
ฮา: 84) 

และพระองค์ตรัสแกท่่านนบียะหฺยาว่า  

َيَٰ  ﴿ مَ  َوَءاَتي َنَٰهُ  بُِقَوة    ٱل ِكَتََٰب  ُخذِ  َيََٰيح  ُك  ا ٱۡل   [٢١: مريم] ﴾ ١٢ َصبِي ٗ

ความว่า “โอ้ ยะหฺยาเอ๋ย เจ้าจงยึดมั่นในคัมภีร์ (เตารอต) อย่าง
มั่นคง” (มัรยัม: 12) 

ห้า จงตระหนักไว้เถิดว่า ความเกียจคร้านนั้นเป็นนิสัยที่
น่าต าหนิ และเป็นลักษณะของพวกมุนาฟิกีน 

 

 واحلمد هلل رب العاملني،
 ينا حممد، وْع آهل وصحبه أمجعنيوصَّل اهلل وسلم ْع نب


