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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ความประเสริฐของความรู้ 

 
อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

تَهوِي  َه ۡل   ُق ۡل ﴿ َهسۡل ِ يَه  ي ووَه  َه ۡل   ٱِذَّل َه ُق ِ يَه    ووَه    َه   َه ٱِذَّل ا  َه ۡل َه ُق تَه َه ِذَّل ُق  إِنِذَّل َه ْو   َه ُقوو  ْو 
ُق
 ۡل َه  ِ   

َه   ٱۡل
 [9: الزمر ]﴾ ٩

" จงกลา่วเถิดมฮุมัมดั  
บรรดาผู้ รู้และบรรดาผู้ไมรู้่จะเทา่เทียมกนัหรือ" (อซัซุมรั : 9) 

 
ُق   َه ۡل َه ِ ﴿ ِ يَه   ٱِذَّل ْو   ٱِذَّل ِ يَه  ِا نُق ۡل   َهواَه ُقوو ْو   َه ٱِذَّل  وُقوو

ُق
: املجادىث ]﴾   َه َه َه  ٖۚت     ۡل ِ ۡل َه   

11] 
“อลัลอฮฺจะทรงยกยอ่งเทิดเกียรตแิก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมูพ่วกเ
จ้า และบรรดาผู้ได้รับความรู้หลายระดบัขัน้ ” (อลัมญุาดะละฮฺ  : 
11) 

 
ا﴿ ًٍ  [114: طّ ]﴾ َوكُو رَِّبّ زِْدِِن ِعيْ
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และจงกลา่วเถิด  “ข้าแตอ่งค์อภิบาลของข้าพระองค์  
ขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มพนูความรู้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด ” 
(ฏอฮา : 114) 

และมีรายงานจากทา่นมอุาวิยะฮฺ  เราะฎิยลัลอฮุ  อนัฮุ 
เลา่ วา่  ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  ศอ็ลลลัลอฮุ  อะลยัฮิ  วะสลัลมั  
กลา่ววา่ 

« َِ ي ُّ ِ  ادلِّق ْٓ ا ُ َفلِّق ً ْ َ ِّ َْ يُرِْد اَُّ ةِ  [ٌتفق عييّ]« ٌَ
 "เม่ืออลัลอฮฺ ทรง ประสงค์ให้บา่วคนหนึง่ได้รับความดีงาม  
พระองค์จะให้เขามีความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ในศาสนา " 
(มตุตะฟักกนุ อะลยัฮิ) 
 

และมีรายงานจากอ บี อดั-ดรัดาอ์ เราะฎิยลัลอฮุ  อนัฮุ 
เลา่ วา่  ฉนัได้ยินทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  ศอ็ลลลัลอฮุ  อะลยัฮิ  
วะสลัลมั กลา่ววา่  

َِِّث، َوإِنَّ » ِّ َطِريًلا إََِل اجلَ ا  َسيََم اَُّ ةِ ًٍ ِّ ِعيْ َْ َسيََم َطِريًلا يَبْتَِِغ ِفي ٌَ

 َْ ٌَ ًَ ىَيَْستَْغِفُر ََلُ  ِ ، َوإِنَّ اىَعال ًِ ا رَِضاًء ِىَطاِىِب اىِعيْ َٓ َِِحتَ ْج
َ
اَلئَِكَث تَلََضُع أ ٍَ ال

ًِ لََعَ اىَعاةِِد،  ِ اِء، َوفَْضُو اىَعال ٍَ رِْض َحَّتَّ احِليتَاُن ِ  ال
َ
َْ ِ  األ ٌَ َٔاِت َو ٍَ ِ  السَّ

 ًْ َ ُِْبيَاَء ل
َ
ُِْبيَاِء، إِنَّ األ

َ
اَء َوَرثَُث األ ٍَ َٔاِنِب، إِنَّ اىُعيَ ِر لََعَ َسائِِر الَه ٍَ َنَفْضِو اىَل
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َ َ  ِ َ ٍّظ َوافِرٍر 
َ
ِّ أ َ َ  ةِ

َ
َْ أ ٍَ ، َف ًَ ثُٔا اىِعيْ ا َورَّ ٍَ ا إِ َّ ًٍ َْ ثُٔا ِديَِاًرا َوَ  ِدْر رِّق َٔ رواه ] «يُ

 [أةٔ داود واىرتٌ ي
“ผู้ใดท่ีออกเดนิทางเพื่อแสวงหาความรู้  
อลัลอฮฺจะอ านวยความสะดวกให้แก่เขาไปสูส่วนสวรรค์  
และแท้จริงมลาอิกะฮฺจะกางปีกเพ่ือแสดงความความยินดีแก่เข
าในการแสวงหาวิชาความรู้นัน้  

และแนน่อนวา่ส าหรับผู้ รู้นัน้ทกุสิ่งจะขออภยัโทษให้แก่เ
ขา  แม้กระทัง่บรรดาฝงูปลาในท้องน า้ก็ตาม  และแท้จริง  
ระดบัความประเสริฐของผู้ ท่ีมีความรู้  ( อาลิม ) 
เม่ือเทียบกบัผู้ ท่ีขยนัท าอิบาดะฮฺแตมี่ความรู้น้อย  (อาบดิ ) 
จะเปรียบเสมือนความประเสริฐของดวงจนัทร์ท่ีเหนือกวา่บรรดา
หมูด่าว  

และแท้จริงบรรดาผู้ ท่ีมีความรู้  
( อลุะมาอ์ ) พวกเขาคือทายาทของบรรดานบี  
ซึง่บรรดานบีมิได้ทิง้มรดกไว้เป็นเงินดีนารฺ  (ท าจากทองค า -
ผู้แปล ) หรือดริฮมั  ( ท าจากเงิน -ผู้แปล ) 
ทวา่แท้จริงสิ่งท่ีพวกเขาทิง้ไว้เป็นมรดกคือวิชาความรู้เทา่นัน้  
ดงันัน้  
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ผู้ใดท่ีได้ครอบครองมนัไว้ก็ถือวา่เขาได้ครอบครองสว่นแบง่ท่ีมา
กมายแล้ว” (บนัทกึโดยอบดูาวดู และ อตั-ตริมีซียฺ) 

 
 
และมีรายงานจากอบี  ฮร็ุอยเราะฮฺ  เราะฎิยลัลอฮุ  อนัฮุ 

วา่แท้จริงทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  ศอ็ลลลัลอฮุ  อะลยัฮิ  วะสลัลมั  
กลา่ววา่  

َْ ثاََلثَثٍر » ٌِ ُّ إِ َّ  يُ ٍَ ُّ َع اَت اإِلنَْساُن اْ َلَطَع َعِْ ٌَ ْو : إَِذا 
َ
َْ َصَدكَثٍر َجاِرَيثٍر ، أ ٌِ إِ َّ 

ْو َودَلٍر َصاِى ٍر يَْدُعٔ ََلُ 
َ
ِّ ، أ ًٍر يُ ْتََفُع ةِ

 [رواه مسيً]« ِعيْ
" เม่ือมนษุย์เสียชีวิตลง  
การงานทัง้หลายของเขาก็จะถกูตดัขาดลงเว้นแตเ่พียงสามประ
การ คือ การบริจาคทานท่ีได้รับผลบญุตอ่เน่ือง  (เศาะดะเกาะฮฺ  
ญารียะฮฺ ) ความรู้ท่ียงัประโยชน์และบตุรท่ีดีขอ ออุาอ์ให้แก่เขา " 
(บนัทกึโดยมสุลิม) 
 
อธิบาย 

ความรู้เก่ียวกบัศาสนานัน้มีสถานะท่ียิ่งใหญ่มาก  
ซึง่อลัลอฮฺทรงเรียกร้องบา่วของพระองค์ไปสูก่ารศกึษามนั  



 

7 

และสร้างแรงจงูใจท่ีดีงามในการศกึษามนั  
และยงัทรงเทิดเกียรตใิห้แก่ผู้ รู้ศาสนาเหนือกวา่ผู้ อ่ืนอีกด้วย  
นอกจากนีพ้ระองค์ยงัทรงท าให้การแสวงหาความรู้ศาสนานัน้เป็
นหนึง่ในการงานท่ีประเสริฐยิ่งท่ีใช้แสวงหาความใกล้ชิดตอ่พระ
องค์ และยงัเป็นหนึง่ในสาเหตท่ีุส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้เข้าสวรรค์  
เน่ืองจากในความรู้และการแสวงหาความรู้นัน้เป็นไปเพ่ือการรู้จั
กในอลัลอฮฺ  รู้จกัในค าสัง่ใช้และค าสัง่ห้ามตา่งๆ  ของพระองค์  
รวมไปถึงการด ารงมัน่ในศาสนา  

ด้วยเหตนีุบ้รรดาผู้ รู้  ( อลุะมาอ์ ) 
พวกเขาจงึเป็นทายาทท่ีรับมรดกจากบรรดานบีทัง้หลาย  
และบรรดานบีทัง้หลายนัน้ได้ทิง้มรดกเอาไว้แก่มนษุย์ชาตทิัง้หล
ายด้วยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัศาสนา  
เชน่นัน้แล้วใครท่ียดึความรู้ตา่งๆ  เหลา่นัน้ไว้  
เขาก็เป็นหนึง่ในทายาทผู้ รับมรดกจากบรรดานบีแล้ว  
และเม่ืออลัลอฮฺทรงประสงค์ให้บา่วคนหนึง่ได้รับความดีงาม  
พระองค์จะทรงท าให้การแสวงหาความรู้ศาสนาของเขานัน้มีคว
ามสะดวกง่ายดาย 
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ประโยชน์ต่างๆ ของความรู้ 

 ความรู้นัน้เป็นมรดกจากบรรดานบี 
บรรดาผู้ รู้จงึเป็นทายาทท่ีรับมรดกเหลา่นัน้ 

 แท้จริงแล้วความเข้าใจในศาสนาเป็นหลกัฐานบง่ชีว้า่อลัล
อฮฺก าลงัประสงค์ให้บา่วคนนัน้ได้รับความดีงาม 

 แท้จริงแล้วการแสวงหาความรู้ศาสนาเป็นหนึง่ในสาเหตท่ีุ
น าไปสูส่วรรค์ 

 แท้จริงแล้วสว่นหนึง่จากมรดกท่ีดีเลิศท่ีมนษุย์จะทิง้เอาไว้เ
บือ้งหลงัของเขาก็คือความรู้ท่ียงัประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน 
เพราะมนัจะยงัสร้างผลบญุให้แก่เขาอยา่งตอ่เน่ืองแม้วา่เข
าจะตายจากโลกนีไ้ปแล้วก็ตาม 

 


