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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

บทที่ 145 
การแสวงหาวิชาความรูทางดานศาสนา 

 
มวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผูเปนพระเจา

แหงสากลโลก การประสาทพร และสันติทั้งหลายจงมีแดทานนบีมุหัมมัด
ของเรา วงศวาน และมิตรสหายทั้งหลายของทาน และฉันขอปฏิญาณตน
วาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว ไมมีส่ิงใดที่เปนภาคี
กับพระองค และมุหัมมัดเปนบาวและศาสนทูตของพระองค 

การเคารพภักดีตออัลลอฮฺที่ประเสริฐที่สุด และการเชื่อฟง
ปฏิบัติตามที่สูงสงที่สุด ซึ่งบทบัญญัติไดสงเสริม คือ การแสวงหาวิชา
ความรูทางดานศาสนา และเปาหมายของการแสวงหาวิชาความรู
ทางดานศาสนา คือ การแสวงหาความรูจากอัล-กุรอาน และซุนนะฮ 
(แบบฉบับของทานศาสนทูต) อัลลอฮฺ ตรัสวา 

َ َيۡعلَُموَنۗ إِنَّ ﴿ ِيَن  ِيَن َيۡعَلُموَن َوٱلَّ ُر قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ َما َيَتَذكَّ
ۡلَبِٰب 

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
  )٩: الزمر ( ﴾٩أ

ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด บรรดาผูรูและบรรดาผูไมรูจะเทาเทียมกัน
หรือ? แทจริงบรรดาผูมีสติปญญาเทานั้นที่จะใครครวญ” [อัซ-ซมัุร : 9] 
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อัลลอฮฺ ตรัสวา 

ْ ٱۡلعِۡلِم قَآئَِمۢا ﴿ ْولُوا
ُ
َّ ُهَو َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوأ ِ ٓ إَِلَٰه إ َ نَُّهۥ 

َ
ُ أ َّ َشِهَد ٱ

 ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم 
َّ ِ ٓ إَِلَٰه إ َ  )١٨: مران آل ع( ﴾١٨بِٱۡلقِۡسِطۚ 

ความวา “อัลลอฮฺทรงยืนยันวาแทจริงไมมีผูที่ควรไดรับการเคารพ
สักการะใดๆ นอกจากพระองคเทานั้น มะลาอิกะฮฺและผูมีความรูในฐานะ
ดํารงไวซึ่งความยุติธรรมนั้น ก็ยืนยันตามนั้นดวยเชนกัน ไมมีพระเจาอื่น
ใดที่ควรไดรับการเคารพสักการะนอกจากพระองคผูทรงเดชานุภาพ ผู
ทรงปรีชาญาณเทานั้น” [อาล อิมรอน : 18] 
 

ِيَن ﴿ ُ ٱلَّ َّ ُ يَۡرفَِع ٱ َّ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ َوٱ
ُ
ِيَن أ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱلَّ

 )١١: املجادلة ( ﴾١١بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٞ 
ความวา “อัลลอฮฺจะทรงยกยองเทิดเกียรติแกบรรดาผูศรัทธาในหมูพวก
เจา และบรรดาผูไดรับความรูหลายระดับขั้น และอัลลอฮฺทรงรอบรูย่ิงใน
ส่ิงที่พวกเจากระทํา” [อัล-มุญาดะละฮฺ : 11] 
 

มีรายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม จากหะดีษมุอาวิยะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ُ  يُرِدْ  َمنْ « ا بِهِ  ابَّ ْههُ  َخرْيً يِن  يِف  ُفَفقِّ ِّ ، ومسلم ٨١اكخاري برقم (» ا
  )١٠٣٧برقم 
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ความวา “ผูใดที่อัลลอฮฺตองการใหเขาไดรับความดีงาม พระองคจะให
เขามีความเขาใจอยางถองแทในเร่ืองศาสนา” (อัล-บุคอรีย หะดีษเลขที่ 
81 และ มุสลิม หะดีษเลขที่ 1037) 
 

นักวิชาการบางทานกลาววา “ผูใดที่ไมมีความเขาใจในเร่ือง
ศาสนาเขาจะไมไดรับความดีงาม” และมีรายงานจาก อบู ดาวูด ใน
หนังสือสุนันของทาน จากหะดีษของ อบู อัด-ดัรดาอ ทานนบีศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ُ  َسلََك  ِعلًْما ِفيهِ  َفْطلُُب  َطِريًقا َسلََك  َمنْ «  ُطُرقِ  ِمنْ  َطِريًقا بِهِ  ابَّ
ْجِنَحتََها حَكََضعُ  الَْمَالئَِكةَ  َوإِنَّ  ،اجْلَنَّةِ 

َ
 َوإِنَّ  الِْعلْمِ  ِلَطاِلِب  رًِضا أ

ُ  لَيَْستَْغِفرُ  الَْعالِمَ  َمَواِت  يِف  َمنْ  َ رِْض  يِف  َوَمنْ  السَّ
َ
 يِف  َواحْلِيتَانُ  اْأل

ْلَةَ  الَْقَمرِ  َكَفْضلِ  الَْعابِدِ  بَلَ  الَْعالِمِ  فَْضَل  َوإِنَّ  الَْماءِ  َجوِْف   اْكَْدرِ  َ
نِْبيَاءِ  َوَرثَةُ  الُْعلََماءَ  َوإِنَّ  الَْكَواِكِب  َسائِرِ  بَلَ 

َ
نِْبيَاءَ  َوإِنَّ  اْأل

َ
 لَمْ  اْأل

ثُوا ثُوا ِدرَْهًما َوَال  ًراِدينَا يَُورِّ َخَذهُ  َفَمنْ  الِْعلْمَ  َورَّ
َ
َخذَ  أ

َ
 »َوافِرٍ  حِبَظٍّ  أ

، وصححه األكا يف صحيح وضعيف سنن ٣٦٤١أبو داود برقم (
 )أ داود بالرقم نفسه

ความวา “ผูใดที่แสวงหาหนทางเพ่ือใหไดรับความรู อัลลอฮฺก็จะนําเขา
ไปสูหนทางของสวนสวรรค และมลาอิกะฮฺจะกางปกเพื่อแสดงความ
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ความยินดีตอผูแสวงหาวิชาความรู และสําหรับผูรูนั้นจะมีผูขออภัยโทษ
ใหแกเขาทั้งส่ิงที่อยูในชั้นฟา และท่ีอยูในแผนดิน แมกระท่ังบรรดาฝูง
ปลาในทองทะเล แทจริง ความประเสริฐของผูที่มีความรู(อาลิม)เหนือผูที่
เคารพภักดีเพียงอยางเดียว(อาบิด) เปรียบเสมือนดวงจันทรเต็มดวงที่
เหนือกวาบรรดาหมูดวงดาว แทจริงบรรดาผูที่มีความรู(อุละมาอ)พวกเขา
เปนทายาทของบรรดานบี(อันบิยาอ) บรรดานบีไมไดทิ้งมรดกไวเปนเงินดี
นารฺหรือดิรฮัม แตทวาไดทิ้งวิชาความรูไวเปนมรดก ดังนั้น ผูใดที่ได
ครอบครองมันไวถือวาเขาไดครอบครองสวนที่ดีเลิศมากมายแลว” (อบู 
ดาวูด หะดีษเลขที่ 3641) 
 

ทานอัล-เอาซาอีย กลาววา “มนุษยในความหมายของเราคือ ผู
ที่มีความรู สวนผูอื่นนอกเหนือจากพวกเขาถือวาไมมีอะไรเลย” 

ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา 
“มนุษยชาติมีความจําเปนตอวิชาความรูทางดานศาสนามากย่ิงกวาที่
พวกเขามีความจําเปนในดานอาหารและเคร่ืองด่ืมเสียอีก” 

และสวนหนึ่งจากความประเสริฐของวิชาความรูมีดังนี้ … 
ภาคผลบุญของวิชาความรูจะยังคงอยูหลังจากที่เจาของหรือผู

ครอบครองไดเสียชีวิตลงไปแลว มีรายงานจากมุสลิมในเศาะฮีหฺของทาน 
จากหะดีษของทานอบู  ฮุ ร็อยเราะฮฺ  เราะฎิ ยัลลอฮุอันฮุ  ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
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وْ  ،َجاِرَيةٍ  َصَدقَةٍ  :ثََالَث  ِمنْ  إِالَّ  َقَملُهُ  اْغَقَطعَ  ابُن آَدمَ  َماَت  إَِذا«
َ
 أ

وْ  ،بِهِ  يُنْتََفعُ  ِعلْمٍ 
َ
ٍ  أ َ ُ  يَْدُعو َصاِلٍح  َو  )١٦٣١مسلم برقم ( »َ

ความวา “เม่ือลูกหลานของอาดัมไดเสียชีวิต การงานของเขาจะถูกตัด
ขาดลงยกเวนเพียงสามประการ คือ การบริจาคทานท่ีถาวร  ความรูที่ยัง
ประโยชน หรือบุตรที่ดีขอดุอาอฺใหกับเขา” (เศาะฮีหฺมุสลิม หะดีษเลขที่ 
1631)  

 
อีกบางสวนจากความประเสริฐของวิชาความรู ก็คือ 
บรรดาผูรูนั้นคือผูที่ดํารงตนอยูบนคําส่ังใชของอัลลอฮฺจนตราบ

ถึงวันกิยามะฮฺ รายงานจาก อัล-บุคอรีย และมุสลิม จากหะดีษมุอาวิยะฮฺ 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ِ  ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  الَ «
مَّ
ُ
ْمرِ  قَائَِمةً  أ

َ
ِ  بِأ وْ  َخَذلَُهمْ  َمنْ  يرَُضُُّهمْ  الَ  ،ابَّ

َ
 أ

َّ  ،الََفُهمْ خَ  َ  َح ِ
ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ مسلم برقم ( »اجَّاِس  بَلَ  َظاِهُرونَ  َوُهمْ  ابَّ

، واكخاري برقم والل ١٠٣٧   )٣٦٤١فظ 

ความวา “กลุมหนึ่งจากบรรดาประชาชาติของฉันยังคงดํารงอยูบนคําส่ัง
ของอัลลอฮฺ ผูที่ทําใหพวกเขาตกตํ่าหรือขัดแยงกับพวกเขาจะไมสามารถ
กอใหเกิดผลอันใดที่ เสียหายกับพวกเขาไดเลย จนกระท่ังกําหนด
ของอัลลอฮฺไดมาถึง ในขณะท่ีพวกเขาจะยังคงเปนผูที่ปรากฏเดนชัด
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เหนือผูคนท้ังหลาย” (เศาะฮีหฺมุสลิม หะดีษเลขที่ 1037 สํานวนหะดีษ
เปน ของทาน และเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย หะดีษเลขที่ 3641) 

 
มีรายงานจากอิมามอะหฺมัด บิน หันบัล ทานกลาวเก่ียวกับ

บุคคลกลุมนี้วา “กลุมพวกที่วานี้ ถาหากไมไดหมายถึงผูรูในหะดีษ(อะฮฺ
ลุลหะดีษ)แลวละก็ ฉันก็ไมรูจะพูดอีกวาพวกเขาหมายถึงผูใด” 

 
อีกบางสวนจากความประเสริฐของวิชาความรู ก็คือ  
ความรูเปนหนทางท่ีสําคัญที่จะนําไปสูสวนสวรรค รายงานจาก

มุสลิมในเศาะฮีหฺของทาน จากหะดีษอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
กลาววา ทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา  

َل  ِعلًْما ِفيهِ  لْتَِمُس يَ  َطِريًقا َسلََك  َمنْ « ُ  َسهَّ ُ  ابَّ » اجْلَنَّةِ  إىَِل  َطِريًقا َ
  )٢٦٩٩مسلم برقم (

ความวา “ผูใดที่แสวงหาหนทางเพ่ือที่จะแสวงหาความรูหนึ่ง อัลลอฮฺจะ
ทรงทําใหหนทางไปสูสวนสวรรคนั้นงายดายแกเขา” (มุสลิม หะดีษเลขที่ 
2699) 
 

อีกบางสวนจากความประเสริฐของวิชาความรู ก็คือ  
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ผูรูจะเปนด่ังแสงสวางที่จะนําทางผูคนในเรื่องราวตางๆ ทั้งใน
โลกนี้และโลกหนา มีรายงานจาก อัล-บุคอรีย และมุสลิม จากหะดีษ อบู 
สะอีด อัล-คุดรีย ทาน นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

َل  ،َغْفًسا َوتِْسِعنيَ  تِْسَعةً  َقتََل  رَُجٌل  َقبْلَُكمْ  اَكنَ  ِفيَمنْ  اَكنَ «
َ
 فََسأ

ْعلَمِ  َقنْ 
َ
ْهِل  أ

َ
رِْض  أ

َ
تَاهُ  َراِهٍب  بَلَ  فَُدلَّ  األ

َ
 تِْسَعةً  َقتََل  إِنَّهُ  :َفَقاَل  ،فَأ

ُ  َفَهْل  َغْفًسا َوتِْسِعنيَ  َل  َفَقتَلَهُ . الَ  : َفَقاَل  ؟،تَْوَبةٍ  ِمنَ  َ  .ِمائَةً  بِهِ  فََكمَّ
َل  ُعمَّ 

َ
ْعلَمِ  َقنْ  َسأ

َ
ْهلِ  أ

َ
رِْض  أ

َ
 إِنَّهُ  :َفَقاَل  ،َخلِمٍ  رَُجلٍ  بَلَ  فَُدلَّ  ،األ

ُ  َفَهْل  َغْفٍس  ِمائَةَ  َقتََل   بَيْنَهُ  حَيُوُل  َوَمنْ  ،َغَعمْ  :َفَقاَل  ؟،تَْوَبةٍ  ِمنْ  َ
، واكخاري برقم  ٢٧٦٦ مسلم برقم(» ْوَبةِ احكَّ  َوَبنْيَ  واللفظ 
٣٤٧٠( 

ความวา “เคยมีชายผูหนึ่งกอนหนาพวกเจาเขาเคยฆาคน 99 ศพ เขาได
ถามหาผูที่มีความรูมากท่ีสุดในแผนดิน จึงมีคนช้ีทางใหไปหาบาทหลวง 
แลวเขาก็ไดไปหาบาทหลวง และกลาววา “เขาฆา 99 ศพ เขามีทางกลับ
เนื้อกลับตัวไหม?”  บาทหลวงกลาววา “ไม” เขาจึงฆาบาทหลวง ซึ่งทําให
เขาไดฆาคนครบ 100 ชีวิต จากนั้นเขาจึงถามหาผูที่มีความรูมากที่สุดใน
แผนดินอีกคร้ัง และมีผูชี้ทางไปยังผูรูทานหนึ่ง เขากลาวกับผูรูวา “เขาฆา 
99 ชีวิต เขามีทางกลับเนื้อกลับตัวไหม?”  ผูรูตอบวา “มีสิ และใครละที่
ขัดขวางในการกลับตัวของทาน?”  (เศาะฮีหฺมุสลิม หะดีษเลขที่ 2766 
สํานวนหะดีษเปนของทาน และเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย หะดีษเลขที่ 3470) 
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อีกบางสวนจากความประเสริฐของวิชาความรู ก็คือ 
สําหรับผูรูนั้น อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงใสความนาเกรงขาม ความ

รัก และการใหเกียรติตอเขา ลงในหัวใจของบรรดาผูคนทั้งหลาย ดังนั้น
ทานจะพบวาล้ินทั้งหลายตางกลาวสรรเสริญยกยอง ชมเชยตอพวกเขา 
และหัวใจทั้งหลายนั้นจะเห็นพองกันในการใหเกียรติและนับถือตอพวก
เขา 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ٰلَِحِٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم ٱلرَّۡحَمُٰن ُودّٗ ﴿ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ا إِنَّ ٱلَّ
  )٩٦: مريم ( ﴾٩٦

ความวา “แทจริง บรรดาผูศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลาย
นั้น พระผูทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปรานความรักใครแกพวกเขา” 
(มัรยัม:96) 

 
บางสวนจากความประเสริฐของวิชาความรู ก็คือ  
การแสวงหาความรูนั้นเปนส่ิงที่ดีงามสําหรับของแตละบุคคล

มากกวาความสวยงามเพลิดเพลินของโลกดุนยานี้ มีรายงานจากมุสลิม 
ในเศาะฮีหฺของทาน จากหะดีษ อุกบะฮฺ บิน อามิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
กลาววา  
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يُُّكمْ «
َ
نْ  حُيِبُّ  ك

َ
وْ  ُنْطَحانَ  إِىَل  يَْومٍ  لُكَّ  َفْغُدوَ  أ

َ
َ  ،الَْعِقيِق  إِىَل  أ ِ

ْ
 َفيَأ

 يَا:  َفُقلْنَا .»؟ رَِحمٍ  َقْطعِ  َوالَ  إِثْمٍ  َلرْيِ  ىِف  ْوَماَويِْن كَ  بِنَاَقَتنْيِ  ِمنْهُ 
ِ  رَُسوَل  فَالَ « :قَاَل . َذلَِك  حُنِبُّ  ابَّ

َ
َحُدُكمْ  َفْغُدو أ

َ
 ،الَْمْسِجدِ  إِىَل  أ

وْ  َفيَْعلَمَ 
َ
  أ

َ
ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  آيَتنَْيِ  َفْقَرأ ُ  َخرْيٌ  وََجلَّ  َعزَّ  ابَّ  ،نَاَقتَنْيِ  ِمنْ  َ

ُ  َخرْيٌ  َوثََالٌث  ْرَبعٌ  ،ثََالٍث  ِمنْ  َ
َ
ُ  َخرْيٌ  َوأ ْرَبعٍ  ِمنْ  َ

َ
ْعَداِدِهنَّ  َوِمنْ  ،أ

َ
 أ

 )٨٠٣مسلم برقم ( »اِإلبِلِ  ِمنَ 

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ออกมา(หา
พวกเรา)ขณะที่เรากําลังอยูที่อัศ-ศุฟฟะฮฺ(ดานหลังของมัสยิดที่คนยากจน
ขัดสนมุสลิมในสมัยนั้นพักอาศัยและละหมาดท่ีนั่น-ผูแปล) และทาน
กลาววา พวกทานชอบท่ีจะออกไปที่ บุฏหาน หรือ อัล-อะกีก (สถานที่
แถบชานเมืองมะดีนะฮฺ) ในทุกๆ วัน และกลับมาพรอมกับบรรดาอูฐที่มี
โหนกโดยท่ีไมตองทําผิดหรือตองตัดขาดกับเครือญาติไหม? พวกเรา
กลาววา โอทานเราะสูลของอัลลอฮฺ พวกเราตองการเชนนั้นครับ ทาน
กลาววา “พวกทานไมไดออกไปยังมัสยิดหรือ เพราะการเรียนรูหรือการ
อานกุรอานสองอายะฮฺจากคําภีรของอัลลอฮฺนั้น ดีกวาอูฐสองตัวเสียอีก 
และสามอายะฮฺนั้นดีกวาอูฐสามตัว และส่ีอายะฮฺดีกวาอูฐส่ีตัว และอื่น
จากจํานวนอายะฮฺนั้นดีกวาอูฐตามจํานวนน้ัน” (มุสลิม หะดีษเลขที่ 803) 
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วิธีการและส่ือตางๆ ในการแสวงหาวิชาความรูมีมากมาย เชน 
การไปฟงบทเรียนจากบรรดาผูรูและเชค และการฟงบรรยายธรรมทั่วไป, 
การฟงบรรยายท่ีมัสยิด, การอานหนังสือ หรือฟงเทปท่ีมีประโยชน, การ
ถามผูรูในส่ิงที่เปนปญหาหรือสงสัย และการทองจําคัมภีรอัลกุรอานซ่ึง
ถือวาเปนสุดยอดของวิชาความรูทั้งหมด 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บอกไววาสัญญาณสวน
หนึ่งของวันส้ินโลก คือ การที่ความรูจะถูกเก็บไป และความโงเขลาจะมี
อยางแพรหลาย ในหนังสืออัศ-เศาะฮีหฺทั้งสอง จากหะดีษของอับดุลลอฮฺ 
บิน อัมรฺ บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َ  إِنَّ «  َفْقِبُض  َولَِكنْ  ،دِ ابَ عِ لا ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ  انزِْتَاًخ  الِْعلْمَ  َفْقِبُض  الَ  ابَّ
َذَ  َخلًِما ُفبِْق  لَمْ  ِإَذا َّ حَ  ،الُْعلََماءِ  بَِقبِْض  الِْعلْمَ   رُُءوًسا اجَّاُس  اختَّ
اًال  ْفتَْوا فَُسئِلُوا ُجهَّ

َ
َضلُّوا فََضلُّوا ِعلْمٍ  بَِغرْيِ  فَأ

َ
 مقرب يراخكا( »َوأ

  )٢٦٧٣ مقرب ملسمو ،١٠٠
ความวา  ”แทจริงอัลลอฮฺจะไมเก็บความรูดวยการถอดถอนออกจาก
มนุษย  แตทวาจะเก็บความรูดวยการใหบรรดาผูรูเสียชีวิต  จนกระท่ังไมมี
ผูรูหลงเหลืออยู  ผูคนก็จะยึดเอาคนโงเขลาเปนผูนํา แลวพวกเขาถูกถาม
ปญหา พวกเขาเหลานั้นก็ออกคําวินิจฉัยโดยไมมีความรู ตัวพวกเขาเองก็
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ผิดพลาด  และทําใหผูอื่นผิดพลาดไปดวย” (อัล-บุคอรีย หะดีษเลขที่ 100 
และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2673) 
 

ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ขอความคุมครอง
จากอัลลอฮฺใหรอดพนจากความรูที่ไมยังประโยชน มีรายงานจากอัน-นะ
สาอีย จากหะดีษ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ทานนบี
เคยขอพรวา 

ِّ  مهللا« ُعوذُ  إِ
َ
ْرَبعِ  ِمنْ  بَِك  أ

َ
 َال  قَلٍْب  َوِمنْ  ،َفنَْفعُ  َال  ِعلْمٍ  ِمنْ  ،اْأل

 مقرب اسنلا( »يُْسَمعُ  َال  ُدَخءٍ  َوِمنْ  ،تَْشَبعُ  َال  َغْفٍس  َوِمنْ  ،َشعُ خَيْ 
 سفنب اسنلا ننس فيعضو حيحيص يف اكألا هححصو ،٥٤٦٧

  )مقرلا
ความวา “โออัลลอฮฺ แทจริงฉันขอความคุมครองตอพระองคจากส่ี
ประการ จากความรูที่ไมยังประโยชน  จากหัวใจที่ไมนอบนอมยําเกรง  
จากจิตใจที่ไมรูจักเพียงพอ และจากดุอาอที่ไมถูกรับฟง (ไมถูกตอบรับ)” 
(หะดีษเลขที่ 5467) 

 
มีรายงานจาก อิบนุ มาญะฮฺ จากหะดีษ ญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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َ  َسلُوا« ِ  َوَيَعوَُّذوا ،نَافًِعا ِعلًْما ابَّ  هجام نبا( »َفنَْفعُ  َال  ِعلْمٍ  ِمنْ  بِابَّ
 هجام نبا ننس فيعضو حيحص يف اكألا هنسحو ،٣٨٤٣ مقرب
  )مقرلا سفنب

ความหมาย “พวกทานจงขอจากอัลลอฮฺใหไดรับความรูที่ยังประโยชน 
และจงขอความคุมครองจากอัลลอฮฺใหรอดพนจากความรูที่ ไมยัง
ประโยชนเถิด” (หะดีษเลขที่ 3843) 
 

นับวาเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับมุสลิมจะตองแสวงหาวิชาความรู
ทางดานศาสนาดวยความบริสุทธิ์ใจตอพระองค มิใชแสวงหาเพื่อ
ตําปหนง ทรัพยสิน หรือเพื่อมายาวัตถุในโลกนี้ มีรายงานจาก อบู ดาวูด
ในหนังสือสุนันของทาน จากหะดีษ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ا ِعلًْما َيَعلَّمَ  َمنْ « ِ  وَْجهُ  بِهِ  يُبْتَىَغ  ِممَّ  إِالَّ  َفَتَعلَُّمهُ  َال  ،وََجلَّ  َعزَّ  ابَّ
ُِصيَب  ْغيَا ِمنْ  َرًضاعَ  بِهِ  ِ ُّ دْ  لَمْ  ،ا  َفْعيِن  ،الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اجْلَنَّةِ  َعْرَف  جَيِ

 حيحص يف اكألا هححصو ،٣٦٦٤ مقرب دواد وبأ( »ِرحيََها
  )مقرلا سفنب دواد أ ننس فيعضو

ความวา “ผูใดที่ศึกษาหาวิชาความรูซึ่งเปนความรูที่มีเปาหมายเพื่อ
แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ แตเขาไมไดศึกาเพื่ออื่นใดนอกจาก
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เพื่อจะไดรับคาตอบแทนในโลกดุนยา แนนอนเขาจะไมไดรับกล่ินไอของ
สวนสวรรคในวันกิยามะฮฺ” (หะดีษเลขที่ 3664) 
 

มีรายงานจาก อัล-บุคอรีย และมุสลิม จากหะดีษ อบู มูซา อัล-
อัชอะรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว
วา 

ُ  َنَعثيَِن  َما َمثَُل «  الَْكِثريِ  الَْغيِْث  َكَمثَلِ  َوالِْعلْمِ  الُْهَدى ِمنْ  بِهِ  ابَّ
َصاَب 

َ
رًْضا أ

َ
نْبَتَْت  الَْماءَ  قَِبلَْت  نَِقيَّةٌ  ِمنَْها فاََكنَ  ،أ

َ
 اللَْكَ  فَأ

َ
 َوالُْعْشَب  أ

َجاِدُب  ِمنَْها َواَكنَْت  ،الَْكِثريَ 
َ
ْمَسَكْت  أ

َ
ُ  َفنََفعَ  الَْماءَ  أ  اجَّاَس  بَِها ابَّ

ُبوا رَشِ
َصابَْت  ،َوَزرَُعوا وََسَقْوا فَ

َ
ْخَرى َطائَِفةً  ِمنَْها َوأ

ُ
 ِقيَعانٌ  يِهَ  إِغََّما أ

  تُنِْبُت  َوَال  َماءً  ُيْمِسُك  َال 
ً
ِ  ِديِن  يِف  َفُقهَ  َمنْ  َمثَُل  فََذلَِك  ،لَكَأ  ابَّ

ُ  َنَعَثيِن  َما َوَغَفَعهُ  ًسا بَِذلَِك  يَْرَفعْ  لَمْ  َمنْ  َوَمثَُل  ،وََعلَّمَ  َفَعِلمَ  بِهِ  ابَّ
ْ
 َرأ

ِ  ُهَدى َفْقبَْل  َولَمْ  ِي ابَّ
َّ رِْسلُْت  ا

ُ
 ملسمو ،٧٩ مقرب يراخكا( »بِهِ  أ

 )٢٢٨٢ مقرب
ความวา “อุปมาของทางนําและความรูที่อัลลอฮฺทรงสงฉันมา อุปมัยด่ัง
น้ําฝนที่ตกชุกลงสูพื้นดิน บางแหงเปนดินดี ดูดซึมน้ําฝนน้ัน ทําใหทุง
หญาและพืชพันธุงอกเงยมากมาย และบางแหงเปนดินแหงแลง เก็บขัง
น้ําฝนไว และอัลลอฮฺใหผูคนไดใชประโยชนจากน้ํา โดยพวกเขาไดนําไป
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ด่ืม นําไปเล้ียงปศุสัตว และไดเพาะปลูก และบางแหงเปนดินราบเรียบไม
สามารถกักเก็บน้ํา ไมยังประโยชนใหแกพืชผล ดังกลาวนี้ (พวกแรก)
เปรียบเสมือนผูที่มีความเขาใจ ในศาสนาของอัลลอฮฺอยางถองแท และ
ไดรับประโยชนจากทางนําและความรูดังนั้นเขาไดรูและไดสอน และ
(พวกที่สองนั้น)เปนอุปมาผูที่ไมนอมรับ และไมยอมรับทางนําของอัลลอฮฺ
ตามที่ฉันไดถูกสงมา” (อัล-บุคอรีย หะดีษเลขที่ 79 และมุสลิม หะดีษ
เลขท่ี ) 
 

มวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขออัลลอ
ฮฺทรงประทานพรและความสันติสุขแด ทานนบีมุหัมมัดของเรา แดวงศ
วานของทาน และสหายของทานทั้งหมดดวยเทอญ  
 

واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم بل 
  .نبينا حممد وبل آ وصحبه أمجعني

 


