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จงแสวงหาความโปรดปราน
َا ْم َح ْمدُ ِِهلل ا ْم َؼ ِو ْ ِْي ِب َما ََك َن َو َما ٍَ ُك ْو ُن َ ،ا ْم ُمدَ ِبّ ِر ا ْم َح ِك ْ ِْي فَ َال ٌ ُْسأَ ُل َ ََّعا
للا ْام َكب ْ ُِي ا ْم ُم َخ َؼا ُل َ ،و َأ ْصهَدُ
ًَ ْف َؼ ُل َو ُ ُْه ٌ ُْسأَ مُ ْو َن َ ،و َأ ْصهَدُ َأ ْن َل ا َ َل ا َّل ُ
َأ َّن َس ِ َّدَ َنَ ُم َح َّمدً ا َر ُس ْو ُل ِ
للا َص ْف َو ُة ا ْم َخوْ ِق َو َػ ْ ُْي ْام ََكَ ِال َ ،انوَّهُ َّم َص ِ ّل َو َس ِ ّ ْل
امسا َػ ِة َ ،و َص ِاح ِب ا ْم َح ْو ِض
َػ ََل َس ِ َّ ِد ََن ُم َح َّمدَ ِن ا ْم َم ْب ُؼ ْو ِث َب ْ َْي ًَدَ ِي َّ
امس ْم ُع َو َّ
َو َّ
امطا َػ ُة ،
امض َفا َػ ِة َ ،و َأ ْفضَ ِل َم ْن َد َػا ا ََل ا ْمخ ْ َِي َأ ْث َبا َػ ُه َ ،ف َ َُل َّ
للا ػَوَ َْ ِه َوػَ ََل أ ٓ ِ ِل َو َأ ْ َ
امس نَّ ِة َوامْ َج َماػَ ِة .
َص ََّل ُ
ْصا ِب ِه َو َأه ِْل ُّ
َأ َّما بَ ْؼدُ َف َِا ِغ َبا َد ِ
للا َح َّق ُث َلا ِث ِه َو َل َث ُم ْو ُح َّن ا َّل َو َأ ه ُ ُْْت
للا  :ا ثَّ ُلوا َ
ص  ،ا َّن ْالو ْ َس َان
للا ثَ َؼ َاَل ِِف امْ ُلرأ ٓ ِن ْام َك ِر ْ ِْي َ :وامْ َؼ ْ ِ
ُم ْس ِو ُم ْو َن  ،فَ َل ْد كَا َل ُ
امصا ِم َح ِ
ات َ ،وث ََو َاص ْوا ِِب ْم َح ّ ِق ،
مَ ِف ْي خُ ْ ر
س  ،ا َّل َّ ِاّل ٍْ َن أٓ َموُ ْوا َ ،و َ َِعوُوا َّ
َوث ََو َاص ْوا ِِب َّمص ْ ِب .

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสว่า
َو َج َؼوْنَا اهَّنَّ َ َار َم َؼ ًاصا  :سورة امنبأٔ الًٓة 11
”ความว่า “และเราได้ทาให้กลางวันเป็นที่แสวงหาซึ่งเครื่องยังชีพ
ิผื น แผ่ น ดิน ก็เ ป็ น ความโปรดปรานของพระองค์ที่ ทรงมอบแก่ มนุ ษยชาต
พระองค์ทรงกล่าวว่า
ون  :سورة ا ٔلغراف
َومَلَدْ َمكَّو َّ ُ ْاُك ِِف ا َل ْر ِض َو َج َؼوْنَامَ ُ ُْك ِفهيَا َم َؼاٌ َِش كَ ِوَ ًال َّما ج َ ْض ُك ُر َ
الًٓة 11
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ความว่า “และแท้จริง เราได้ให้เจ้าทั้งหลายมีที่พานักอยู่ในผืนแผ่นดิน
และเราได้ให้มีขึ้นแก่เจ้าทั้งหลายซึ่งเครื่องยังชีพในผืนแผ่นดินนั้น ส่วนน้อยนักที่
เจ้าทั้งหลายจะขอบคุณ”
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงให้ผืนแผ่นดินเป็นที่แสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยความโปรด
ปรานของพระองค์ ดังที่ทรงตรัสว่า

ِ َّ ِشوا ِِف ا َل ْر ِض َوابْ َخ ُغوا ِمن فَضْ ِل
اَّلل كَ ِث ًيا
َ َّ اَّلل َو ْاذ ُك ُروا
َّ فَا َذا كُ ِضَُ ِت
ُ ِ َ امصال ُة فَاهْد
11  سورة امجلؼة الًٓة. ون
َ م َّ َؼو َّ ُ ُْك ثُ ْف ِو ُح

ความว่า “ดังนั้นเมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้ว เจ้าทั้งหลายก็จงแยก
ย้ายกันไปตามแผ่นดิน และเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาความโปรดปรานของอัล ลอฮ์
(ซ.บ.) และจงราลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้มากๆ เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ”
ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า

 رواه امبخاري ومسل.
ความว่า “ในการที่คนหนึ่งของพวกท่านเอาเชือกของเขา แล้วเขาออกไป
รวบรวมไม้ฟืนแบกบนหลังของเขา มันดีกว่าที่เขาจะไปขอผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.)
ได้ให้เขาจากความโปรดปรานของพระองค์ บางทีเขาก็ให้บางทีเขาก็ไม่ให้”
ครั้งหนึ่ง ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) นั่งสนทนากับเหล่าซอฮาบะฮ์ เขาเหล่านั้น
แลเห็นชายผู้หนึ่งร่างกายกายาแข็งแรง ออกทางานแต่เช้าตรู่ บรรดาซอฮาบะฮ์จึง
กล่าวว่า โอ้อนิจจาเอ๋ยมันชั่งน่าเสียใจแก่ชายผู้นี้เหลือเกิน ทาไมเขาจึงไม่ใช้ความหนุ่ม
และความแข็งแรงกายาของเขาเพื่อหนทางของอัล ลอฮ์ (ซ.บ.) ? ท่านนบี (ศ็อลฯ)
กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ِ َل ثَ ُل ْومُ ْوا ه ََذا ! فَاه َّ ُه ا ْن ََك َن خ ََر َج ٌ َْس َؼى ػَ ََل َو َ َِل ِه ِصغ ًَارا فَه َُو ِ ِْف َس ِب ِْ ِل
للا َوا ْن
ِ ََك َن خ ََر َج ٌ َْس َؼى ػَ ََل ه َ ْف ِس ِه ً َ ِؼفُّهَا فَه َُو ِ ِْف َس ِب ِْ ِل
للا َوا ْن ََك َن خ ََر َج ٌ َْس َؼى ِر ََي ًء َو ُم َفاخ ََر ًة فَه َُو
َّ ِ ِْف َس ِب ِْ ِل
 رواه امطباين. امض َْ َط ِان

ความว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากล่าวเช่นนี้เลย หากแม้ว่าเขาออกทามาหา
กินเพื่อเลี้ยงลูกที่ยังเล็กของเขา เขาก็ยังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และหาก
แม้ว่าเขาออกทามาหากินเพื่อรักษาตัวเอง (เลี้ยงดูตัวเอง) เขาก็ยังอยู่ในหนทาง
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) แต่ถ้าเขาออกแสวงหาเพื่อความโอ้อวดและเพื่อความโอ่อ่า
เขาก็อยู่ในหนทางของชัยฏอน”
ท่านค่อลีฟะฮ์อุมัรบินค๊อฏฏ๊อบ กล่าวว่า “คนหนึ่งคนใดของพวกท่านอย่า
ละเลยในการแสวงหาริ ส กี (ปั จ จั ย ยั งชี พ ) และกล่ าวว่า โอ้อั ล ลอฮ์ (ซ.บ.) โปรด
ประทานริสกีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ทั้งๆ ที่พวกท่านทราบดีว่า ฝนนั้นจะไม่ตกลงมาเป็น
ทองคาและเป็นเงิน”
ท่านอิบนิมัสอูด กล่าวว่า “ฉันรังเกลียดที่จะเห็นคนคนหนึ่งปล่อยเวลาของ
เขาว่างเปล่า โดยไม่อุตสาหะในงานของโลกดุนยา และไม่อุตสาหะเพื่อโลกอาคิเราะฮ์
มีชายผู้หนึ่งกล่าวถามท่านอิหม่ามอะห์หมัดอิบนุฮัมบัลว่า ท่านจะว่าอย่างไรกับชาย
คนหนึ่งนั่งอยู่กับบ้านหรือในมัส ยิดของเขา และโดยเขากล่าวว่า ฉันจะไม่ทางานใดๆ
ริสกีก็จะมาหาฉันเอง ท่านอิบนุฮัมบัลกล่าวตอบว่า ชายคนนี้เป็นคนโง่เขลา เขาไม่ได้
ยินคาพูดของท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ที่กล่าวหรอกหรือว่า”

. للا َج َؼ َل ِر ْز ِ ِْق َ َْت َت ِظ ِ ّل ُر ْم ِح ْي
َ ا َّن

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงดลบันดาลริสกีของฉันใต้ร่มเงาของ
ด้ามหอกฉัน ” เขาก็ไม่ได้ยินท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวถึงการแสวงหาริสกีของนก
หรอกหรือว่า
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ًثَغْدُ ْوا ِ َِخ ًاصا َوحَ ُر ْو ُح ب َِطاَن

ความว่า “มันโผบินหาริสกียามเช้าตรู่สภาพที่ท้องมันว่าง และโผบินกลับ
ในสภาพที่อิ่มท้อง”
และบรรดาซอฮาบะฮ์ของท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ได้ทาการแยกย้ายทามาหากิน
ทั้งทางบกและทางทะเล และบางท่านมีอาชีพทางการเกษตร บางท่านค้าขาย บาง
ท่านทาปศุสัตว์ โดยการตระหนักของพวกเขาจากคาตอบของท่านนบี (ศ็อลฯ) แก่
ซอฮาบะฮ์ที่ถามว่า โอ้ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) อาชีพใดที่ถือว่าดี ท่านตอบว่า
ُّ ُ َ ََع ُل َّامر ُج ِل ِب ََ ِد ِه َو
 رواه امطباين. ُك ب َ َْع ر َم ْ ُب ْو رر
ความว่า “คืองานที่เกิดด้วยน้าพักน้าแรงของเขา และทุกการค้าขายที่ดี”
ท่านลุกมานุ้ ลหะกีม ได้กล่าวสอนลูกว่า โอ้ลูกรักเจ้าจงยึดอาชีพที่ หะล้าล
เหนือความยากจน แท้จริงไม่มีใครที่ยากจนเว้นแต่จะประสบแก่เขากับ 3 ประการ
1. บอบบางในศาสนาของเขา
2. ไหวพริบของเขาอ่อนลง
3. ขาดไปซึ่งบุคลิกที่กล้าหาญของเขา และยิ่งกว่านั้น คือ ขาดความมีศักดิ์ศรี
และรับการดูถูกจากคนทั่วไป
ท่านอะบูสุลัยมาน อัดดารอนีย์ กล่าวว่า ไม่นับว่าเป็นอิบาดะฮ์ ณ พวกเราใน
การที่ท่านวางสองเท้าของท่านทั้งสองในละหมาด และคนอื่นเหน็ดเหนื่อยเพื่อท่าน
แต่ทว่าท่านจงเริ่มด้วยขนมปังของท่านต่อมาท่านจงทาให้แข็งแรงกับสองเท้าของท่าน
แล้วทาการอิบาดะฮ์ จริงอยู่ การประกอบอาชีพหรือการค้าขายคือ การแสดงออกถึง
ความมีศักดิ์ศรี แต่การละเว้นมันไว้เพื่อการทาคุณประโยชน์แก่ผู้คนทั่วไปนั้นคือความ
ประเสริฐที่มากกว่า เช่น ผู้รู้ ( ) َامْ َؼا ِم ُمซึ่งเขาให้ประโยชน์ทางด้านศาสนา หรือผู้มีหน้าที่
คอยดูแลประโยชน์สุขของมุสลิมโดยรวม เช่นท่านค่อลีฟะฮ์อะบูบักร ท่านละทิ้งอาชีพ
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ค้า ขายเมื่อ ท่ านขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง คอลี ฟ ะฮ์ หากมิฉ ะนั้น แล้ ว อาจท าให้ เกิ ด ความ
บกพร่องหรือเสียหายจากอะมานะฮ์ที่ท่านรับแบกเอาไว้ ท่านดารงชีวิตของท่านด้วย
ทรัพย์ส่วนที่พอเพียงจากกองคลังของมุสลิม ) ِ )بَُْ ُت ا ْم َمالและท่านได้ทาการสั่งเสีย
( َ)و ِص ََّ ُةให้ส่งคืนสู่บัยตุ้ลมาล หลังจากที่ท่านจากโลกดุนยาไปแล้ว

ِ للا امْ َؼ ِظ ْ َْي ِ ِْل َومَ ُ ُْك َو ِم َسائِ ِر امْ ُم ْس ِو ِم ْ َْي َوامْ ُم ْس ِو َم
ات
َ َأكُ ْو ُل كَ ْو ِ ِْل ه ََذا َو َأ ْس خَ ْغ ِف ُر
فَ ْاس خَ ْغ ِف ُر ْو ُه اه َّ ُه ه َُو امْغَ ُف ْو ُر ام َّر ِح ْ ُْي
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