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จงแสวงหาความโปรดปราน 
ا   َاْمُمَدِبّرِ   ،  ٍَُكْونُ   ََكَن َوَما  َاْمَحْمُد ِهلِل اْمَؼِوْْيِ ِبَما اْمَحِكْْيِ فاََل ٌُْسأَُل ََعَّ

  ْن لَ أَ   َوَأْصهَدُ   ،  ٌُْسأَ مُْونَ    ًَْفَؼُل َوُُهْ 
 
   َلَ ا

 
 َوَأْصهَدُ   ،  لُ ااْمُمَخؼَ   اْمَكِبْيُ  لَّ للاُ ا

ًدا َرُسْوُل للِا َصْفَوُة اْمَخوِْق َوَػْْيُ اْمََكَالِ أَ  َّدََن ُمَحمَّ َِ َّهُمَّ َصِلّ َوَسِلّْ   ،  نَّ س َ  َانو

دَ  ُمَحمَّ ََن  ِّد َِ َػِة   ِن َػََل س َ ا مسَّ ا ِي  َد ًَ َبْْيَ  ْمَمْبُؼْوِث  ْمَحْوِض   ،ا ا ِحِب  َوَصا

َفاَػِة   ْفَضِل َمْن َدػَ   ،َوامضَّ  ا َوَأ
 
ْثَباَػُه    ََل اْمَخْيِ ا اَػُة    ،َأ ْمُع َوامطَّ   ،َفََلُ امسَّ

اِبِه وَ  َصَلَّ للاُ  ِه َوػَََل أِٓلِ َوَأْْصَ َْ َ نَِّة َوامَْجَماػَِة  ػَو  . َأْهِل امس ُّ

ا    :      ِغَباَد للاِ   َفَِا  بَْؼدُ   َأمَّ
 
   َحقَّ ُثَلاِثِه َوَل َثُمْوُحنَّ  للاَ   ثَُّلواا

 
ْهُُتْ ا لَّ َوَأ

   ،   َوامَْؼْصِ :   ثََؼاََل ِِف امُْلرأِٓن اْمَكِرْْيِ   فََلْد كَاَل للاُ   ، ُمْسِوُمْونَ 
 
 نَّ اْ ا

 
وَْساَن ل

    ،  مَِفْي ُخْسر 
 
ِ ا َموُْوا لَّ اّلَّ َن أٓ وُوا  ،ٍْ اِمَحاِت   َوََعِ   ،  ِِبْمَحِقّ   َوَثَواَصْوا   ،  امصَّ

ْبِ  َوثََواَصْوا  . ِِبمصَّ
ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ตรัสว่า 

َاَر َمَؼاًصا   11الًٓة   سورة امنبأٔ  : َوَجَؼوْنَا اهَّنَّ

ความว่า  “และเราได้ท าให้กลางวันเป็นที่แสวงหาซึ่งเครื่องยังชีพ” 
ผืนแผ่นดินก็เป็นความโปรดปรานของพระองค์ที่ทรงมอบแก่มนุษยชาติ 

พระองค์ทรงกล่าวว่า 

ا جَْضُكُروَن اُُكْ ِِف اَلْرِض َوَجَؼوْنَاَومَلَْد َمكَّوَّ  ٌَِش كَِوَاًل مَّ سورة ألغراف   : مَُُكْ ِفهيَا َمَؼا

 11الًٓة 
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ความว่า   “และแท้จริง เราได้ให้เจ้าทั้งหลายมีที่พ านักอยู่ในผืนแผ่นดิน 

และเราได้ให้มีขึ้นแก่เจ้าทั้งหลายซึ่งเครื่องยังชีพในผืนแผ่นดินนั้น  ส่วนน้อยนักที่
เจ้าทั้งหลายจะขอบคุณ” 

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงให้ผืนแผ่นดินเป็นที่แสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยความโปรด
ปรานของพระองค์ ดังที่ทรงตรัสว่า 

َ كَِثًيا  ِ َواْذُكُروا اَّللَّ وا ِِف اَلْرِض َوابْخَُغوا ِمن فَْضِل اَّللَّ الُة فَاهْدَِِشُ َذا كُِضَُِت امصَّ
 
فَا

ََّؼوَُُّكْ ثُْفِوُحوَن   11سورة امجلؼة  الًٓة .  م

ความว่า  “ดังนั้นเม่ือการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้ว เจ้าทั้งหลายก็จงแยก
ย้ายกันไปตามแผ่นดิน และเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ 
(ซ.บ.) และจงร าลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้มากๆ เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ” 

ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

 رواه امبخاري ومسل.   

ความว่า “ในการที่คนหนึ่งของพวกท่านเอาเชือกของเขา แล้วเขาออกไป
รวบรวมไม้ฟืนแบกบนหลังของเขา มันดีกว่าที่เขาจะไปขอผู้หนึ่งที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) 
ได้ให้เขาจากความโปรดปรานของพระองค์ บางทีเขาก็ให้บางทีเขาก็ไม่ให้” 

ครั้งหนึ่ง ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) นั่งสนทนากับเหล่าซอฮาบะฮ์ เขาเหล่านั้น
แลเห็นชายผู้หนึ่งร่างกายก าย าแข็งแรง ออกท างานแต่เช้าตรู่ บรรดาซอฮาบะฮ์จึง
กล่าวว่า โอ้อนิจจาเอ๋ยมันชั่งน่าเสียใจแก่ชายผู้นี้เหลือเกิน ท าไมเขาจึงไม่ใช้ความหนุ่ม
และความแข็งแรงก าย าของเขาเพ่ือหนทางของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ? ท่านนบี (ศ็อลฯ) 

กล่าวแก่เขาท้ังหลายว่า 
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 فَ !  َهَذا  َل ثَُلْومُْوا
 
َُّه ا  ه

 
ِه ِصغَاًرا ا ِِْل للِا وَ  فَهُوَ ْن ََكَن َخَرَج ٌَْسَؼى ػَََل َوََلِ  ِِفْ َسِب

 
ْن ا

ِِْل للِا وَ  ػَََل هَْفِسِه ًَِؼفُّهَا فَهُوَ  ََكَن َخَرَج ٌَْسَؼى  ِِفْ َسِب
 
 ْن ََكَن َخَرَج ٌَْسَؼى ِرََيًء َوُمَفاَخَرًة فَهُوَ ا

َطاِن   َْ ِِْل امض َّ  رواه امطباين.   ِِفْ َسِب

ความว่า  “ท่านทั้งหลายอย่ากล่าวเช่นนี้เลย หากแม้ว่าเขาออกท ามาหา
กินเพื่อเลี้ยงลูกที่ยังเล็กของเขา เขาก็ยังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และหาก
แม้ว่าเขาออกท ามาหากินเพื่อรักษาตัวเอง (เลี้ยงดูตัวเอง) เขาก็ยังอยู่ในหนทาง
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) แต่ถ้าเขาออกแสวงหาเพื่อความโอ้อวดและเพื่อความโอ่อ่า 

เขาก็อยู่ในหนทางของชัยฏอน” 

ท่านค่อลีฟะฮ์อุมัรบินค๊อฏฏ๊อบ กล่าวว่า “คนหนึ่งคนใดของพวกท่านอย่า
ละเลยในการแสวงหาริสกี (ปัจจัยยังชีพ) และกล่าวว่า โอ้อัลลอฮ์ (ซ.บ.) โปรด
ประทานริสกีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ทั้งๆ ที่พวกท่านทราบดีว่า ฝนนั้นจะไม่ตกลงมาเป็น
ทองค าและเป็นเงนิ” 

ท่านอิบนิมัสอูด กล่าวว่า “ฉันรังเกลียดที่จะเห็นคนคนหนึ่งปล่อยเวลาของ
เขาว่างเปล่า โดยไม่อุตสาหะในงานของโลกดุนยา และไม่อุตสาหะเพ่ือโลกอาคิเราะฮ์ 
มีชายผู้หนึ่งกล่าวถามท่านอิหม่ามอะห์หมัดอิบนุฮัมบัลว่า ท่านจะว่าอย่างไรกับชาย
คนหนึ่งนั่งอยู่กับบ้านหรือในมัสยิดของเขา และโดยเขากล่าวว่า ฉันจะไม่ท างานใดๆ  
ริสกีก็จะมาหาฉันเอง ท่านอิบนุฮัมบัลกล่าวตอบว่า ชายคนนี้เป็นคนโง่เขลา เขาไม่ได้
ยินค าพูดของท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ที่กล่าวหรอกหรือว่า” 

 
 
َت ِظِلّ ُرْمِحْي   نَّ للاَ ا  .َجَؼَل ِرْزِِقْ ََتْ

ความว่า  “แท้จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงดลบันดาลริสกีของฉันใต้ร่มเงาของ
ด้ามหอกฉัน”  เขาก็ไม่ได้ยินท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวถึงการแสวงหาริสกีของนก
หรอกหรือว่า 
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 ِِخَاًصا َوحَُرْوُح ِبَطاَنً  ثَْغُدْوا

ความว่า  “มันโผบินหาริสกียามเช้าตรู่สภาพที่ท้องมันว่าง และโผบินกลับ
ในสภาพที่อ่ิมท้อง” 

และบรรดาซอฮาบะฮ์ของท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ได้ท าการแยกย้ายท ามาหากิน
ทั้งทางบกและทางทะเล   และบางท่านมีอาชีพทางการเกษตร บางท่านค้าขาย บาง
ท่านท าปศุสัตว์ โดยการตระหนักของพวกเขาจากค าตอบของท่านนบี (ศ็อลฯ) แก่ 
ซอฮาบะฮ์ที่ถามว่า โอ้ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) อาชีพใดที่ถือว่าดี  ท่านตอบว่า  

ْورر   عر َمْبُ َْ َ ََِدِه َوُُكُّ ب ُجِل ِب ُل امرَّ  رواه امطباين.  ََعَ
ความว่า  “คืองานที่เกิดด้วยน้ าพักน้ าแรงของเขา และทุกการค้าขายท่ีดี” 

ท่านลุกมานุ้ลหะกีม ได้กล่าวสอนลูกว่า โอ้ลูกรักเจ้าจงยึดอาชีพที่หะล้าล 

เหนือความยากจน แท้จริงไม่มีใครที่ยากจนเว้นแต่จะประสบแก่เขากับ 3 ประการ  

1. บอบบางในศาสนาของเขา   
2. ไหวพริบของเขาอ่อนลง   
3. ขาดไปซึ่งบุคลิกท่ีกล้าหาญของเขา และยิ่งกว่านั้น คือ ขาดความมีศักดิ์ศรี

และรับการดูถูกจากคนทั่วไป                                                                               

ท่านอะบูสุลัยมาน อัดดารอนีย ์กล่าวว่า ไม่นับว่าเป็นอิบาดะฮ์ ณ พวกเราใน
การที่ท่านวางสองเท้าของท่านทั้งสองในละหมาด และคนอ่ืนเหน็ดเหนื่อยเพ่ือท่าน 

แต่ทว่าท่านจงเริ่มด้วยขนมปังของท่านต่อมาท่านจงท าให้แข็งแรงกับสองเท้าของท่าน
แล้วท าการอิบาดะฮ์ จริงอยู่ การประกอบอาชีพหรือการค้าขายคือ การแสดงออกถึง
ความมีศักดิ์ศรี แต่การละเว้นมันไว้เพ่ือการท าคุณประโยชน์แก่ผู้คนทั่วไปนั้นคือความ
ประเสริฐที่มากกว่า เช่น ผู้รู้ ( َُامَْؼاِمم) ซึ่งเขาให้ประโยชน์ทางด้านศาสนา หรือผู้มีหน้าที่
คอยดูแลประโยชน์สุขของมุสลิมโดยรวม เช่นท่านค่อลีฟะฮ์อะบูบักร ท่านละทิ้งอาชีพ
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ค้าขายเมื่อท่านขึ้นด ารงต าแหน่งคอลีฟะฮ์ หากมิฉะนั้นแล้วอาจท าให้เกิดความ
บกพร่องหรือเสียหายจากอะมานะฮ์ที่ท่านรับแบกเอาไว้ ท่านด ารงชีวิตของท่านด้วย
ทรัพย์ส่วนที่พอเพียงจากกองคลังของมุสลิม ( بَُُْت اْمَمالِ  ) และท่านได้ท าการสั่งเสีย 

      ให้ส่งคืนสู่บัยตุ้ลมาล หลังจากที่ท่านจากโลกดุนยาไปแล้ว (َوِصََّةُ )
خَْغِفُرللَا امَْؼِظْْيَ ِِلْ َومَُُكْ َوِمَسائِِر امُْمْسِوِمْْيَ َوامُْمْسِوَماِت أَ كُْوُل كَْوِِلْ َهَذا وَ أَ  س ْ

خَْغِفُرْوُه   فَاس ْ
 
َُّه ُهَو امْغَُفْوُر اما ِحْْيُ ه  رَّ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


