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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

อธิบายพระนามอัลลอฮ ฺอัรร็อซซาก 

มวลการสรรเสริญเป็นสทิธ์ิของอลัลอฮฺ  ขอความสขุความ
จ าเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอ
ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว  ไม่มี
ภาคีใด ๆ ส าหรับพระองค์ และฉนัขอปฏิญาณว่ามหุมัมดัเป็นบ่าว
และศาสนทตูของพระองค์ 

ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วว่า 

ْحَصاَها َدَخَل اجلَنَّةَ  »
َ
ِ تِْسَعًة َوتِْسِعنَي اْسًما ِمائًَة إَِّلَّ َواِحًدا، َمْن أ رواه ] « إِنَّ ّلِِلَّ

  [ 6233ومسلم برقم  6372ابلخاري برقم 

“พระนามของอัลลอฮฺนัน้มีเก้าสิบเก้าพระนาม ผู้ ใดสามารถ
จดจ าได้จะได้เข้าสวรรค์” (บนัทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษเลขท่ี 
2736 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 2677) 

และหนึง่ในพระนามของพระองค์ท่ีปรากฏในอลักรุอาน 
คือ “อัรร็อซซาก” (  اق ผู้ประทานปัจจยัยงัชีพ) อลัลอฮฺ ตะ - الَرزَّ
อาลา ตรัสวา่ 
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ه  إِن   ﴿ اُق  ُهوه  ٱّلل  ز  تِيُ  ٱۡلُقو ةِ  ُذو ٱلر   [٨٥: اذلاريات] ﴾ ٥٨ ٱلۡمه

“แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ประทานปัจจัยยังชีพอันมากหลาย ผู้ทรง
พลงั ผู้ทรงมัน่คง” (อซัซาริยาต: 58) 

และตรัสอีกวา่ 

نته  وهٱۡرزُۡقنها ﴿
ه
أ ۡيُ  وه َّٰزِقِيه  خه  [١١١: دة ائامل] ﴾ ١١٤ ٱلر 

“และโปรดได้ทรงประทานปัจจยัยังชีพแก่พวกข้าพระองค์ด้วย
เถิด และพระองค์นัน้คือผู้ ท่ีดีเย่ียมท่ีสดุในหมูผู่้ประทานปัจจยัยงั
ชีพทัง้หลาย” (อลัมาอิดะฮฺ: 114) 

อลัคอ็ฏฏอบย์ี กลา่ววา่ อรัร็อซซาก คือผู้ประทานปัจจยั
ส าหรับการด ารงชีวิต (ริซกี) ของทุกสรรพสิ่ง โดยความเมตตา
และปัจจยัยงัชีพท่ีพระองค์ทรงประทานให้นัน้มิได้จ ากัดเฉพาะ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ครอบคลมุทัง้ผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธา 
ผู้ เป็นท่ีรักของพระองค์และผู้ ท่ีตัง้ตนเป็นศตัรูกับพระองค์ ผู้ ท่ี
ออ่นแอและผู้ ท่ีแข็งแกร่ง ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

ي ِن ﴿
ه
أ كه ِن وه ٓاب ة   م  ِۡمُل  ّل   ده ا َته هه ُ  رِزۡقه ا ٱّلل   [2٦: العنكبوت] ﴾ ِإَوي اُكۡم   يهۡرزُُقهه
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“และสตัว์ตัง้ก่ีชนิดท่ีมนัไม่สามารถแสวงหาเคร่ืองยงัชีพของมนั 
แล้วอลัลอฮฺทรงประทานเคร่ืองยงัชีพแก่พวกมนัและแก่พวกเจ้า” 
(อลัอนักะบตู: 60) (ชะอ์นดุดอุาอ์ หน้า 54) 

และตรัสอีกวา่ 

ا ﴿ ٓاب ة   ِمن ۞وهمه ۡرِض  ِف  ده
ه
ه  إِّل   ٱۡۡل ِ  َعه ا ٱّلل   [2: هود] ﴾ رِزُۡقهه

“และไม่ว่าสตัว์ตวัใดท่ีเหยียบย ่าอยู่ในแผ่นดินเว้นแต่เคร่ืองยัง
ชีพของมนัเป็นหน้าท่ีของอลัลอฮฺ” (ฮดู: 6) 

ชยัคฺ อสัสะอฺดีย์ กล่าวว่า ริซกีท่ีอลัลอฮฺทรงประทานแก่
บรรดาบา่วของพระองค์นัน้มีสองประเภท คือ 

ประเภทแรก ริซกีทัว่ไป ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่
ทกุคน ไมว่า่คนดีหรือคนชัว่ และครอบคลมุทัง้กลุ่มชนตา่ง ๆ ใน
อดีตและคนยคุหลงั ซึง่ก็คือสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัร่างกายภายนอก 

ประเภทที่สอง ริซกีเฉพาะ ซึ่งก็คือส่วนท่ีเก่ียวกับจิต
วิญญาณ หมายถึงความรู้ ความศรัทธา และปัจจยัยังชีพท่ีหะ
ลาลซึง่จะมีสว่นชว่ยให้เกิดความมัน่คงในศาสนา ริซกีประเภทนี ้
ทรงประทานให้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านัน้ โดยแต่ละคนจะได้รับ
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ความโปรดปรานนีแ้ตกตา่งกนัไป ตามเหตผุลและความเมตตา
ของอลัลอฮฺ (ตยัสีรฺ อลักะรีม อรัเราะหฺมาน 5/302) 

ซึง่ประเภทหลงันีคื้อริซกีอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุท่ีอลัลอฮฺได้ทรง
ประทานให้แก่บา่วของพระองค์ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ن ﴿ ت قِ  وهمه ه  يه ۡعهل ٱّلل  ُۥ َيه ۡرهٗجا َّل  يهۡرزُۡقهُ  ٢ َمه ۡيُث  ِمنۡ  وه ۡتهِسُب   ّله  حه ن َيه مه ۡ  وه ّك  تهوه  يه
ه  ِ  َعه ُهوه  ٱّلل  ۥ    فه ۡسُبُه ه  إِن   حه َّٰلِغُ  ٱّلل  ِۦ   به ۡمرِه

ه
عهله  قهدۡ  أ ُ  جه ء   لُِك ِ  ٱّلل  ۡ  ﴾ ٣ قهۡدٗرا َشه

 [  7 -6:  الطالق]

“และผู้ ใดย าเกรงอลัลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่เขา
และจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาโดยท่ีเขามิได้คาดคิด 
และผู้ ใดมอบหมายแด่อลัลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้พอเพียง
แก่เขา แท้จริงอลัลอฮฺเป็นผู้ทรงบรรลใุนกิจการของพระองค์ โดย
แนน่อนส าหรับทกุสิ่งทกุอย่างนัน้ อลัลอฮฺทรงก าหนดกฎสภาวะ
ไว้แล้ว” (อฏัเฏาะลาก: 2-3) 

ท่านอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า 
“แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺทรงประทานจรรยามารยาทให้แก่พวก
ท่าน ดังเช่นที่พระองค์นัน้ทรงประทานริซกีปัจจัยยังชีพ และ
แท้จริงพระองค์ทรงประทานดุนยาให้แก่ทัง้ผู้ ที่พระองค์ทรงโปรด
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และไม่ทรงโปรด ในขณะที่เร่ืองศาสนานัน้พระองค์จะทรงประทาน
ให้เฉพาะผู้ที่พระองค์ทรงโปรดเท่านัน้…” (บันทกึโดย อลับุคอรีย์ 
ในหนงัสือ อลัอะดบั อลัมฟุร็อด หน้า 275) 

ดังนัน้หากบ่าวคนใดที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่เขาซึ่ง
ความรู้ที่มีประโยชน์ หลกัศรัทธาที่ถูกต้อง ริซกีที่หะลาล และให้
เขามีความพงึพอใจในสิง่ท่ีพระองค์ทรงประทานให้ แน่นอนเขาคือ
ผู้ที่เพียบพร้อมทัง้ในเร่ืองของจิตวิญญาณและร่างกายภายนอก 
และริซกีประเภทนีเ้องที่ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั ได้
เคยกล่าวช่ืนชมไว้ในตัวบทหะดีษต่าง ๆ (อัลมัจญฺมอูะฮฺ อัลกามิ
ละฮฺ ของชยัคฺ อสัสะอฺดีย์ เลม่ 3 หน้า 388) 

ทา่นอบัดลุลอฮฺ บิน อมัรฺ บิน อาศ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เล่า
ว่า ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วว่า 

ْسلََم َور زِ  »
َ
فْلََح َمْن أ

َ
 [  ١٦٨١مسلم برقم رواه ] «َق َكَفافاً َو َقنََّعه  اهلل  بَِما آتَاه  قَْد أ

“ผู้ ที่เข้ารับอิสลามแล้วได้รับปัจจัยยังชีพที่เพียงพอ และอัลลอฮฺ
ทรงท าให้เขามีความพอใจในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขา 
ย่อมเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จโดยแท้” (บนัทกึโดย มสุลิม หะดีษ
เลขที ่1054) 
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ผลของการศรัทธาต่อพระนามอันประเสริฐนี ้

หน่ึง การตระหนกัว่าอลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียวคือผู้ ท่ี
ประทานปัจจยัยงัชีพ ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

ا ﴿ هه يُّ
ه
أ َٰٓ ِ  نِۡعمهته  ٱۡذُكُروا   ٱنل اُس  يه لهۡيُكۡم   ٱّلل  ۡل  عه َّٰلِق   ِمنۡ  هه ۡيُ  خه ِ  غه  يهۡرزُقُُكم ٱّلل 
ِنه  ا ءِ ٱلس   م  ۡرِض   مه

ه
َّٰهه  ّله   وهٱۡۡل َّٰ  ُهوه   إِّل   إِله ّن 

ه
 [  7: فاطر] ﴾ ٣ تُۡؤفهُكونه  فهأ

“โอ้มนษุย์เอ๋ย! พวกเจ้าจงร าลึกถึงความโปรดปรานของอลัลอฮฺ
ท่ีมีต่อพวกเจ้า จะมีพระผู้สร้างอ่ืนใดจากอลัลอฮฺกระนัน้หรือท่ี
จะประทานปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้าและแผ่นดิน ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ดงันัน้ ท าไมเล่าพวกเจ้าจึงถูก
หลอกลวงให้หนัหา่งออกไป (จากความจริง)” (ฟาฏิรฺ: 3) 

และพระองค์ตรัสวา่ 

نۡ  ﴿ م 
ه
ا أ َّٰذه ِي هه كه  إِنۡ  يهۡرزُقُُكمۡ  ٱَّل  ۡمسه

ه
ُّوا   بهل رِۡزقهُهۥ   أ ُنُفور   ُعُتو    ِف  َّل   ﴾ ٢١ وه

 [  6١: امللك]

“หรือผู้ ใดเล่าซึ่งเขาจะให้ปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจ้า หากพระองค์
ทรงระงบัปัจจยัยงัชีพของพระองค์ไว้ แตว่่าพวกเจ้าดือ้รัน้อยู่ใน
ความหยิ่งยโส และหา่งไกลจากความจริง” (อลัมลุกฺ: 21) 
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กล่าวคือ จะมีผู้ ใดหรือ ท่ีสามารถให้อาหารและ
เคร่ืองด่ืมแก่พวกเจ้า หากพระองค์มิทรงประทานริซกีปัจจยัยัง
ชีพให้แก่พวกเจ้า? 

อัลมุฆีเราะฮฺ บิน ชุอฺบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั กล่าวภายหลังให้สลาม
เม่ือเสร็จสิน้จากการละหมาดทกุครัง้วา่ 

، إَِّلَّ  إَِلَ  َّلَ  » يَك  َّلَ  وَْحَده   اّلِلَّ  ، َل   َل ، رَشِ لْك  ، َوَل   الْم  ل  ََعَ  ْهوَ وَ  اْْلَْمد  ء   ك   ََشْ
ِ  عَ انِ  مَ امهلل ََّل  ،قَِدير     امَ ل

َ
ِ  يَ طِ عْ  م  ََّل وَ  َت يْ َط عْ أ ََ ََّل وَ  َت عْ نَ ا مَ مَ ل  َك نْ مِ  دل ا اجْلَ ذَ  ع  فَ نْ  

 [  ٨97ومسلم برقم  277٦رواه ابلخاري برقم ] «د  اجْلَ 

”ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรได้รับการเคารพภักดีนอกจากอลัลอฮฺ
เพียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ เทียบเคียงพระองค์ พระองค์
เพียงผู้ เดียวคือผู้ทรงบริหารจดัการทกุสิ่งทกุอย่าง พระองค์คือผู้
ทรงคูค่วรแกก่ารสรรเสริญ และพระองค์นัน้ทรงเดชานภุาพเหนือ
ทกุสิ่ง โอ้อลัลอฮฺ สิ่งดีงามท่ีพระองค์ทรงประทานให้นัน้ไม่มีผู้ ใด
สามารถกีดกันขัดขวางมันได้ และสิ่งใดท่ีพระองค์มิได้ทรง
ประทานให้ ก็ไม่มีผู้ ใดท่ีจะสามารถหามาให้ได้อย่างแน่นอน 
ทัง้นี ้ผู้ ท่ีมีฐานะร ่ารวยสงูส่งนัน้ ทรัพย์สินเงินทองของเขาไม่อาจ
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ยังประโยชน์หรือช่วยให้เขารอดพ้นปลอดภัยได้ หากไม่ได้รับ
ความเมตตากรุณาจากพระองค์” (บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ หะดีษ
เลขท่ี 6330 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 593)  

สอง สมควรอย่างยิ่งท่ีบ่าวจะต้องฝากความหวังไว้
กบัอลัลอฮฺแตเ่พียงพระองคเ์ดียว และหากพระองค์ทรงประทาน
สิ่ง ท่ีเป็นสาเหตุของการได้มาซึ่ง ริซกี เขาก็ต้องไม่ลืมท่ีจะ
สรรเสริญขอบคุณพระองค์ และวิงวอนขอให้พระองค์ทรง
ประทานความจ าเริญให้แก่สิ่งท่ีเขาได้รับ ในทางตรงกันข้าม
หากอัลลอฮฺทรงท าให้การขวนขวายหาริซกีของเขามีอุปสรรค
บ้างในบางครัง้ จิตใจของเขาก็จะไม่กระวนกระวาย เพราะเขารู้
ดีวา่แม้จะพลาดริซกีในทางหนึง่ อลัลอฮฺก็จะทรงให้เขามีหนทาง
อ่ืนท่ีอาจจะน ามาซึ่งริซกีท่ีดีและเป็นประโยชน์กว่าก็เป็นได้ ขอ
เพียงให้เขามีความหนกัแนน่และเช่ือมัน่ในความโปรดปรานของ
พระองค์ หมั่นท าคุณงามความดี และวิงวอนขอดุอาอ์จาก
พระองค์ให้มาก พระองค์ตรัสวา่ 

ه  إِن   ﴿ ن يهۡرُزُق  ٱّلل  ا ءُ  مه هشه ۡيِ  ي اب   بِغه  [73: عمران آل] ﴾ ٣٧ ِحسه
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“แท้จริงอัลลอฮฺนัน้จะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ผู้ ท่ีพระองค์
ทรงประสงค์โดยปราศจากการคดิค านวณ” (อาลอิมรอน: 37) 

ดังนัน้  เราจึงควรทุ่มเทเวลาให้กับสิ่ง ท่ีอัลลอฮฺทรง
บญัญัติใช้ มากกว่าท่ีจะมัววิตกขุ่นข้องใจกับสิ่งท่ีพระองค์ทรง
รับประกนัไว้แล้ววา่พระองค์จะทรงประทานให้ ต้องไม่ลืมว่าริซกี
กบัลมหายใจนัน้เป็นของคูก่นั ดงันัน้ ตราบใดท่ีบคุคลหนึ่งยงัคง
มีชีวิตเหลืออยู่ ก็มัน่ใจได้ว่าเขาจะต้องได้รับริซกีอย่างแน่นอน 
(ฟะวาอิด อลัฟะวาอิด หน้า 82) 

อิบนุ ก็อยยิม  เราะหิมะฮุลลอฮฺ  กล่าวว่า  ผู้ ท่ี คิด
ใคร่ครวญย่อมสังเกตเห็นได้ว่า ผู้ คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี ้
หมกมุ่นอยู่กบัสิ่งท่ีอลัลอฮฺทรงรับประกันไว้แล้ว แต่กลบัละเลย
ไม่สนใจสิ่งท่ีพระองค์ทรงสัง่ใช้ พวกเขามวัลุ่มหลงยินดีกับโลก
ดนุยาและเศร้าโศกเสียใจหากพลาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเป็นความสขุ
ในดุนยาไป แต่กลับไม่เคยเสียใจหากจะไม่ได้รับสรวงสวรรค์
เป็นการตอบแทนในโลกหน้า พวกเขาไม่ได้มีความยินดีท่ีพวก
เขามีศรัทธา เหมือนอย่างท่ีพวกเขามีความยินดีเม่ือได้ทรัพย์สิน
เงินทองมาครอบครอง (อลัฟะวาอิด หน้า 228) 



 

12 

 อชัชาฟิอีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ 

 وَ      ِق الِ ــخَ  اهللِ  ََع  ِق زْ رِ  يف ت  لْ ـكَّ وَ ـتَ        
َ
  ت  نْ قَ ـيْ أ

َ
 ِق ازِ رَ  كَّ ـشَ  ََّل  اهللَ  نَّ أ

َ وَ      ِن ـت  وْ ـف  ََ  َس لَيْ فَ  ِق زْ رِ  نْ مِ  ك  يَ  اـمَ وَ          ِق امِ وَ الغَ  ارِ حَ ابلِ  اِع قَ  يِف  نَ كَ  وْ ل

  ِف فَ        
َ
 ِق ئِ اَل ـالَ  َق زْ رِ  ن  ْحَ الرَّ  مَ سَّ قَ  دْ قَ وَ     ةً ْسَ حَ  س  فْ الَّ  ب  هَ ذْ تَ  ء  َشْ  يل أ

เร่ืองริซกีฉนัมอบหมายตอ่อลัลอฮฺพระผู้อภิบาลของฉนั 

ซึง่ฉนัมัน่ใจวา่พระองค์คือผู้ทรงประทานริซกีให้แก่ฉนั 

สิ่งใดท่ีเป็นริซกีของฉนัอยา่งไรเสียก็คงไมพ่ลาด 

แม้มนัจะอยูล่กึลงไปถึงก้นมหาสมทุรอนัเร้นลบั 

เม่ือเป็นเชน่นี ้จะวิตกเศร้าโศกเสียใจไปท าไมกนั 

ในเม่ืออลัลอฮฺคือผู้ทรงแบง่ริซกีให้แก่ทกุชีวิต 

 อีกทา่นหนึง่กลา่ววา่ 

نيا كنَِت  لَوفَ            َع نِلت   َوَعَقل   َوفَضل   ة  ـبِِفطنَ  ت نال   ادل 
َ
 الَمراتِِب  أ

رزاق   َولَِكنََّما          
َ
  اِلِب ـط لَةِ ـِِبي َّل ك  ـَملي َبَفضِل  َوقِسَمة   َحظ َّ  األ

 หากวา่ริซกีในดนุยาหาได้ด้วยไหวพริบสติปัญญา 

 ฉนัก็คงได้เสวยสขุในดนุยานีใ้นขัน้สงูสดุไปแล้ว 

 แตท่ี่จริงแล้วริซกีตา่ง ๆ นัน้ได้รับการจดัสรรอยา่งดี 
 ด้วยความเมตตาของอลัลอฮฺ ใชด้่วยความพยายาม 
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สาม อัลลอฮฺคือผู้ ทรงควบคุมริซกีต่าง ๆ ของมนุษย์ 
โดยท่ีพระองค์อาจจะประทานริซกีท่ีมากมายให้แก่บคุคลใดก็ได้
ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ ในขณะท่ีบางคนอาจได้รับริซกีเพียง
เล็กน้อย ซึ่งทัง้หมดนัน้ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลส าคญัท่ีพระองค์
ทรงรู้ดียิ่ง พระองค์ตรัสวา่ 

﴿  ُ له  وهٱّلل  ُكمۡ  فهض  َّٰ  بهۡعضه ه ِۡزِق   ِف  بهۡعض   َعه  [3١: الحل] ﴾ ٱلر 

“และอัลลอฮฺทรงให้บางคนในหมู่พวกเจ้าดีเด่นกว่าบางคนใน
เร่ืองปัจจยัยงัชีพ” (อนันะหลฺ: 71) 

และตรัสอีกวา่ 

ب كه  إِن   ﴿ ِۡزقه  يهۡبُسُط  ره ن ٱلر  ا ءُ  لِمه هشه يهۡقِدُر   ي نه  إِن ُهۥ وه َۢا بِعِبهادِهِۦ َكه بِيه  ﴾٣٠ بهِصٗيا خه
 [  7٦: اإلرساء]

“แท้จริง พระเจ้าของเจ้าทรงเพิ่มพูนปัจจยัยงัชีพแก่ผู้ ท่ีพระองค์
ทรงประสงค์ และทรงให้คบัแคบ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ 
เป็นผู้ทรงเห็นปวงบา่วของพระองค์” (อลัอิสรออ์: 30) 

อิบนุกะษีร กล่าวอธิบายอายะฮฺดังกล่าวว่า หมายถึง
พระองค์คือผู้ทรงรอบรู้ปรีชาญาณและทรงเห็นว่าบุคคลใดสมควร
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ที่จะร ่ารวยและบคุคลใดเหมาะที่จะยากจนขดัสน ทัง้นี ้ส าหรับคน
บางคนนัน้ความร ่ ารวยมั่งมีอาจจะเป็นบททดสอบเพ่ือให้เกิด
ความชะล่าใจ ในขณะที่ความยากจนก็อาจจะเป็นบทลงโทษ
เช่นกัน ขออัลลอฮฺทรงให้พวกเรารอดพ้นจากบททดสอบเหล่านี ้
ด้วยเถิด (ตฟัสีรอิบนกุะษีรฺ เลม่ 8 หน้า 479)  

ทัง้นี ้อลัลอฮฺทรงรู้ว่าบางคนอาจจะต้องมีฐานะร ่ารวยถึง
จะเป็นคนดี โดยเม่ือใดที่เขามีสภาพยากไร้เขาจะกลายเป็นคนไม่
ดี ในขณะที่บางคนมีสภาพตรงกนัข้ามกบัที่กลา่วมา 

ส่ี ผู้ที่ได้รับริซกีอย่างมากมายในดนุยามิได้หมายความว่า
เขาคือผู้ที่อลัลอฮฺทรงรัก ดงัท่ีพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาเข้าใจจากความ
โง่เขลาของพวกเขา อลัลอฮฺตรัสถึงพวกเขาว่า 

قهالُوا   ﴿ ۡنُ  وه ُ  َنه ۡكثه
ه
َّّٰٗل  أ ۡموه

ه
َّٰ  أ ۡوله

ه
أ ا ٗداوه ۡنُ  وهمه بِيه  َنه ذ   [7٨: سبأ] ﴾ ٣٥ بُِمعه

“และพวกเขาได้กล่าวอีกว่า พวกเรามีทรัพย์สินและลูกหลาน
มากกวา่ และพวกเราจะไมถ่กูลงโทษ” (สะบะอ์: 35) 

จากอายะฮฺนีบ้รรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเข้าใจว่าการที่พวก
เขามีทรัพย์สินและลกูหลานที่มากมายนัน้ บ่งบอกว่าอลัลอฮฺทรง
รักพวกเขา พระองค์จงึทรงตอบโต้พวกเขาโดยตรัสว่า 
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ُبونه  ﴿ ۡسه َيه
ه
ا أ ن مه

ه
ُهم أ ال   ِمن بِهِۦ نُِمدُّ بهنِيه  م  ارِعُ  ٥٥ وه هُهمۡ  نُسه َِّٰت   ِف  ل  ّل   بهل ٱۡۡلهۡيره

هۡشُعُرونه   [  ٨2-٨٨:  املؤمنون] ﴾ ٥٦ ي

“พวกเขาคิดหรือว่า แท้จริงสิ่งท่ีเราได้ให้แก่พวกเขา เช่น ทรัพย์
สมบตัิ และลูกหลานนัน้ เราได้รีบเร่งให้ความดีต่าง ๆ แก่พวก
เขากระนัน้หรือ ? เปล่าเลย แตท่ว่าพวกเขาไม่มีความรู้สึก” (อลั
มอ์ุมินนู: 55-56) 

ห้า การได้มาซึ่งริซกีนัน้จ าเป็นต้องควบคูก่บัการเคารพ
เช่ือฟังอลัลอฮฺ จะเห็นว่าบางคนยุ่งเก่ียวกับดอกเบีย้ เอารัดเอา
เปรียบ คดโกงผู้ อ่ืน หรือแสวงหาทรัพย์สินด้วยวิธีการอ่ืนใดท่ีผิด
หลกัการศาสนา หรือมีความคลมุเครือ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ِ  ِعنده  فهٱۡبتهُغوا   ﴿ ِۡزقه  ٱّلل   [١3: العنكبوت] ﴾ ٱلر 

“ดงันัน้จงขอเคร่ืองยงัชีพจากอลัลอฮฺเถิด” (อลัอนักะบตู: 17) 

 และมีบนัทึกในหะดีษซึ่งรายงานจากท่านอบูอุมามะฮฺ 
เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ِس إِنَّ ر   » د  َجلََها  َنَفَث يِف ر وِع  ْوَح الْق 
َ
وَت َحَّتَّ تَْستَْكِمَل أ نَّ َنْفًسا لَْن َتم 

َ
أ

وا اهلَل وَ فَ  ،َوتَْستَوِْعَب ِرْزَقَها لَِب اتَّق  ل وا يِف الطَّ مْجِ
َ
َحدَ  َوََّل ََيِْملَنَّ  ،أ

َ
م  أ اْستِبَْطاء   ك 
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ْطل بَه  بَِمْعِصيَة   ََ ْن 
َ
ْزِق أ نَال  َما ِعنَْده  إَِّلَّ بَِطاَعِتهِ  ،الرل  َ َ ََّل  رواه أبو نعيم ] « فَإِنَّ اّلِلَّ

وصححه الشيخ األبلاين يف صحيح اجلامع الصغري برقم  ١٦/63يف حلية األويلاء 
6٦٥٨  ] 

“วิญญาณอนับริสทุธ์ิ (ญิบรีล) ได้ส่งสารให้ฉันรู้วา่ชีวิตหนึ่งชีวิต
ใดจะไม่จบสิน้ลงจนกว่าอายุขัยท่ีก าหนดไว้ส าหรับชีวิตนัน้จะ
สิน้สุดลง และมนัได้รับริซกีท่ีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ดงันัน้ พวก
ทา่นจงย าเกรงอลัลอฮฺเถิด และจงขวนขวายหาริซกีแตพ่อดี หาก
ว่าพวกท่านจะได้รับริซกีล่าช้าไปบ้าง ก็อย่าใช้เหตุผลดงักล่าว
เป็นข้ออ้างในการท่ีพวกทา่นจะแสวงหาริซกีด้วยวิธีท่ีเป็นการฝ่า
ฝืนค าสัง่ของอลัลอฮฺ และจงจ าไว้เถิดวา่ริซกีของอลัลอฮฺนัน้ ต้อง
แสวงหามาด้วยการเคารพเช่ือฟังพระองค์เท่านัน้” (บนัทึกโดย 
อบนูอุยัมฺ ในหิลยะฮฺ อลัเอาลิยาอ์ เล่ม 10 หน้า 27 และชยัคฺอลั
บานีย์ ระบใุนเศาะฮีหฺ อลัญามิอฺ อศัเศาะฆีรฺ หะดีษเลขท่ี 2085 
วา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ)  

หก ปัจจยัหลกัท่ีเป็นสาเหตสุ าคญัของการได้มาซึ่งริซกี 
คือการมอบหมายการงานทกุอย่างตอ่อลัลอฮฺ อมุรฺั เราะฎิยลัลอ
ฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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ْم َتتََوَّكَّ ْونَ  » نَّك 
َ
ِهِ  لَْو أ وْ ِِخَاًصا : ََعَ اهللِ َحقَّ تََوَّك  رْيَ ، َتْغد  ق  الطَّ ْم َكَما يَْرز  لََرَزقَك 

ْوح  بَِطانًا   [  67١7رواه الرتمذي برقم ] «، َوتَر 

“หากพวกท่านมอบหมายต่ออลัลอฮฺอย่างแท้จริงแล้ว  แน่นอน
พระองค์จะประทานริซกีให้แก่พวกท่าน เช่นเดียวกับท่ีพระองค์
ทรงประทานริซกีให้แก่นก โดยท่ีมันบินออกไปในยามเช้าด้วย
สภาพท่ีท้องว่าง  แล้วกลับมาในตอนเย็นในสภาพท่ีท้องอ่ิม” 
)บนัทกึโดย อตัตริมิซีย์ หะดีษเลขท่ี 2343  ( 

อิบนุ เราะญับ กล่าวว่า หะดีษข้างต้นเป็นการยืนยัน
ชดัเจนว่ามนษุย์นัน้ขาดการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ โดยที่พวกเขา
มุ่งแต่ขวนขวายแสวงหาริซกีด้วยวิธีการที่เขาสมัผสัจบัต้องได้ และ
ยึดติดอยู่กับสิ่งนัน้ พวกเขาจึงรู้สกึเหน็ดเหน่ือยในการที่จะต้องใช้
ความพยายามอย่างมากมาย ทัง้ที่สิ่งที่พวกเขาจะได้รับก็คือสิ่งที่
ถูกก าหนดมาให้พวกเขาอยู่แล้ว ดังนัน้ หากพวกเขามอบหมาย
ต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง พระองค์ก็จะทรงประทานริซกีให้แก่เขา
อย่างง่ายดาย ดงัเช่นที่พระองค์ทรงประทานริซกีให้แก่นก โดยให้
มันบินออกไปหาอาหารแล้วบินกลบัรัง ซึ่งถือเป็นการขวนขวาย
เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ (ญามิอฺ อลัอลุมู วลั หกิมั เลม่ 2 หน้า 502) 


