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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ขอตอนรับผูแสวงหาความรู 
 
คํานําผูเขียน 
 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ เนื่องในโอกาสนี้ เราขอชุโกรตอ
พระองคอัลลอฮฺผูทรงรอบรูและปรีชายิ่ง ซึ่งดวยการอนุญาตและเห็นดวยของพระองคเทานั้น 
ที่มัจญลิสอิลมี ณ วิทยาลัยอิสลาม ยะลา แหงนี้ไดกําเนิดขึ้นในวันอาทิตย ที่ ๙ เดอืน ุมาดษัษานิ
ยะฮฺ ป ฮ.ศ. ๑๔๒๐ ตรงกับวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน ค.ศ. ๑๙๙๙ ซึ่งเปนผลอันประเสริฐจากการ
รวมมือกันของสองมัจญลิส คือ มัจญลิสตะฟกกุฮฺ ฟดดีน ณ ดารุลอิศลาหฺ ยะลา ของ ดร. ญิฮาด 
มุหัมมัด และมัจญลิส อัลอีมาน ณ ดารุลอีมาน ยะลา ของ ดร.อับดุลหะลีม อะหฺมัด พรอมกับตอบ
รับเสียงเรียกรองและโครงการของชาวบานปารามีแตแหงนี้และบริเวณใกลเคียง ภายใตการนําของ
ทานกํานัน หัจญี นาวัน กริยา และการชวยเหลือของคณะผูบริหารวิทยาลัยอิสลาม ยะลา ทาน
อุสตาซฺ หุเสน อับดุรเราะหฺมาน ดร.อะหฺมัด อุมัร และคุณมัสลัน มุหัมมัด และพี่นองคนอื่นๆ พรอม
กับขอพรให ฯพณฯ วันมุหัมมัดนอร มะทา ประธานสภาผูแทนราษฎรและนายกสภาบริหาร
วิทยาลัยอิสลาม ยะลา และทานหัจญีมุหัมมัด มุศฏอฟา ประธานคณะกรรมการมัจญลิสอิสลาม 
ประจําจังหวัดยะลา และผูเปนบิดา ทานโตะครูหัจญี อับดุลเราะหฺมาน อับดุลละฏีฟ ที่ปรึกษา
มัจญลิสอิลมี ปตตานี  จงประสบแตความสถาพร – ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีของทาน
เหลานั้น  

ฉันรูสึกยินดีที่ไดเขียนหนังสือเล็กๆ แบบกระทันหันเลมนี้ ซึ่งไดใหชื่อมันวา “มัรฺหะบัน 
บิฏอลิบิล อิลมี” หมายความวา ฉันขอตอนรับผูแสวงหาวิชาความรู ซึ่งเปนการชุบชีวิตแหงสุน
นะฮฺการปฏิบัติภารกิจของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ของทาน ซึ่งเปนผูแสวงหาวิชาความรูในสมัยนั้น เพื่อเปนหนังสืออีกเลมหนึ่งที่ใหความกระจาง เปน
คูมือ และแรงผลักดันแกบรรดาผูแสวงหาวิชาความรูอิสลามทุกคน ทั้งชายและหญิง คนแกชราและ
หนุมสาว ผูที่มีความรูและประชาชนธรรมดา และไมวาเปนการเรียนในหองเรียน หรือในโรงเรียน 
หรือการเรียนแบบกลุมหะละเกาะฮฺ หรือมัจญลิสอิลมี โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกมัจญลิสอิลมีของ
เราทุกคน เพื่อใหไดรับความประเสริฐแหงวิชาความรูอันยิ่งใหญและสถานภาพของผูแสวงหาวิชา
ความรูที่สูงสงทั้งบนโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺอยางแทจริง ขออัลลอฮฺทรงดลใจและนําเราทุกคนสู
หนทางที่เที่ยงตรง  

ความบริสุทธิ์ใจในการจัดเตรียมหนังสือเลมแรกสําหรับสารทางวิชาการนี้ขอจงมีแดอัลลอ
ฮฺเพียงผูเดียว พรอมกับขอดุอาอตอพระองคทรงโปรดประทานความจําเริญและทรงทําใหประโยชน
ของมันครอบคลุมไปยังบาวของพระองคทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งพี่นองทั้งชายและหญิงที่มีใจรัก
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วิชาความรูอิสลามและใหเกียรติแกผูแสวงหาวิชาความรู รวมถึงผูที่ชอบและฝกใฝมัจญลิสอิลมี
และเทิดทูนอุลามาอ อามีน ยาร็อบบัล อฺาละมีน 

ผูหวังการอภยัโทษจากพระผูทรงสราง 
อิสมาอีล ลฏุฟย ฟาฏอนยี 

3/6/1420 ฮ.ศ. 
13/9/1999 ค.ศ. 

 
 

ه ونعوذ باهللا من إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره  ونتوب إ
رشور أنفسنا ومن سيئات أعماجا من يهده اهللا فال مضل  ومن 
يضلل فال هادي  وأشهد أن ال هل إال اهللا وحده ال رشيك  وأشهد 
أن حممدا عبده ورسو امهلل صل وسلم وبارك بل نبينا حممد وبل آ 
 وصحبه، أما بعد

 
พี่นองชายและหญิง...  
พี่นองมุสลิมีนและมุสลิมาตที่อัลลอฮฺทรงเมตตา 
และพี่นองที่ถูกปกคลุมดวยปกของเหลามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺทุกทาน... 

 
ขอตอนรับผูแสวงหาวิชาความรู... ! 

 
อัลหัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ซึ่งดวยความโปรดปรานของ

พระองคทําใหการงานที่ดีงามทั้งหลายสําเร็จลุลวง...  
มาเถิดพี่นอง เรามารวมกันสรรเสริญอัลลอฮฺ เพราะดวยความโปรดปราน การเห็นชอบ 

และการอนุมัติของพระองคเทานั้นทําใหมัจญลิสอิลมี ณ วิทยาลัยอิสลาม ยะลา ของเราสามารถ
เร่ิมตนขึ้นไดในเชาวันอาทิตยที่ 9 ุมาดัษษานิยะฮฺ ฮ.ศ. 1420 นี้ ดวยจิตใจที่เปยมดวยตักวา(การ
สํารวมตนตออัลลอฮฺ) อิคลาศ (ความสุจริตมั่นตออัลลอฮฺ) และความสํานึกในภารกิจของการ
ปฏิบัติตนตามแบบอยาง(สุนนะฮฺ)ของทานรสูลุลลอฮฺที่วางอยูบนรากฐานแหงคําปฏิญานตนที่วา 

   وأشهد أن حممدا رسول اهللا  أشهد أن ال هل إال اهللا
 “ฉันขอปฏิญานตนวาไมมีพระเจาอื่นใดที่สมควรแกการกราบไหวเคารพภักดี
นอกจากอัลลอฮฺ   และฉันขอปฏิญานตนวามุหัมมัดนั้นเปนศาสนทูต(รสูล)
ของอัลลอฮฺ” 
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ขาแตอัลลอฮฺ ขอพระองคทรงโปรดทําใหการงานใดๆ ที่พระองคทรงอนุมัติใหพวกเราได
ปฏิบัติในชีวิตของเรา เปนการงานที่เกิดขึ้นเพียงเพื่อนอมรับคําบัญชาของพระองค มีความบริสุทธิ์
ใจในการเชื่อฟงพระองค และปฏิบัติตามสุนนะฮฺนบีของพระองค หวังในความชวยเหลือของ
พระองค มอบหมายงานทุกสิ่งเพียงแกพระองค แสวงหาความเมตตาและความโปรดปรานจาก
พระองคเทานั้น อามีน ยา ร็อบบัล อาละมีน 

มาเถิดพี่นอง...เรามารวมกันวิงวอนขอตออัลลอฮฺใหพระองคทรงขจัดชิริก(การตั้งภาคีตอ
พระองค) และความรูสึกโออวดทุกรูปแบบใหพนออกไปจากจิตใจของเราทั้งหลายดวยคําดุอาอ(คํา
วิงวอน)  ที่ทาน นบีมุหัมมัด(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ของเราไดเคยสอนไว  

 

 أْنِ مَِك بُذْوُعَا غنِامهلل إ
َ

ا َِم لَكُرِفَْغتَْسنَ و،ُهَُملْعَا غًْئيَ شَِك بَكرُِْش نْن
  ُهَُملْعَ غَال

(คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนา นะอูซุบิกะ, มิน อัน นุชริกะ บิกะ ชัยอัน นะอฺละมุ
ฮฺ, วะ นัสตัฆฟรุกะ ลิมา ลา นะอฺละมุฮฺ) 
ความวา “โออัลลอฮฺ ! แทจริงเราขอความคุมครองตอพระองคใหพนจากการ
ต้ังภาคี/การโออวดกับพระองคในสิ่งที่เรารู และเราขออภัยโทษตอพระองคใน
ส่ิงที่เราไมรู”1 

 
มาเถิดพี่นอง! เรามารวมกันวิงวอนตออัลลอฮฺใหพระองคไดโปรดประทานความรูที่มี

ความบะเราะกะฮฺ(ความจําเริญ) ดวยดุอาอที่อัลลอฮฺและทานรสูล (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) 
ของพระองคไดสอนวา 

ِْْد زِّبَر   اًْملِ عِ
(คําอาน ร็อบบิ ซิดนี อิลมา) 
ความวา “ขาแตพระผูอภิบาลของขา ! โปรดเพิ่มพูนความรูแกขาดวยเถิด”2 
 

ْ يلْبَ هِّبَر أَا وًمْكُ حِ
َ

ِاحلالصِ بيِْنْقحِْل   نَْيِ
                                                 
1 หะสัน : บันทึกโดยอะหฺมัด 4/403, อัฏเฏาะบะรอนีย ใน อัลกะบีร และอัลเอาสัฏ อางจาก มัจญมะอฺอัซฺซะวาอิด 10/223 

–  (ดู เศาะหีหฺอัตตัรฆีบ วัตตัลฮีบ ของอัลบานีย 1/121) และความหมายโดยสมบูรณของหะดีษนี้คือ อบูมูสา กลาววา 
“วันหนึ่งทานรสูลุลลอฮฺไดกลาวคุฏบะฮฺแกพวกเราวา “พวกเจาจงเกรงกลัวและระวังจากการตั้งภาคี/การโออวด เพราะ
แทจริงแลวมันเปนสิ่งที่เล็กยิ่งกวาขามดดําเล็กๆ ที่เดินอยูในยามค่ําคืนที่มืดมิด (หมายความวายากยิ่งที่จะรูสึกตัว) ดัง
นั้นเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งจึงไดกลาวแกทานรสูลวา : โอทาน รสูล! เราจะเกรงกลัวและระวังจากการจูโจมของมันได
อยางไรในขณะที่มันเปนสิ่งที่เล็กยิ่งกวาขามดดําที่เดินอยูในยามค่ําคืนที่มืดมิด ? ทานจึงตอบวา “จงขอดุอาอดวยคําดุ
อาอ [ โออัลลอฮฺ ! แทจริงเรา...]" 

2 สูเราะฮฺ ฏอฮา/114 
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(คําอาน ร็อบบิ ฮับลี หุกมา, วะ อัลหิกนี บิศศอลิฮีน) 
ความวา “ขาแตพระผูอภิบาลของขา! โปรดประทานวิทยปญญาแกขา และ
โปรดใหขารวมอยูในหมูกัลยาณชนผูศอลิหฺดวยเถิด”3 

 

  يِْنُعَْفنَا فَ ميِْنْمِّلََع ويِْنَتْملَا عَِم بيِْنْعَفْامهلل اغ
(คําอาน อัลลอฮุมมัน ฟะอฺนี บิมา อัลลัมตะนี วะ อัลลิมนี มา ยันฟะอูนี) 
ความวา “โออัลลอฮฺ ! โปรดใหความรูที่พระองคไดทรงสอนสั่ง เกิดประโยชน
ตอขา และโปรดทรงสอนขาในความรูที่ยังประโยชนตอขาดวยเถิด”4 
 

ِْامهلل إ  أِّ
َ

ْ خي الٍْبَل قْنِمَ، وُعَْفنَ ف الٍْملِ عْنِ مَِك بُذْوُع  ْنِمَ، وُعَشَ

  اََه لُابََجتُْس ي الٍةَوْعَ دْنِمَ، وُعَبَْش ت الٍسْفغ
(คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนี อะอูซูบิกะ มิน อิลมิน ลา ยันฟะอฺ, วะ มิน ก็อลบิน 
ลา ยัคชะอฺ, วะ มิน นัฟซิน ลา ตัชบะอฺ, วะ มิน ดะอฺวะติน ลา ยุสตะญาบุ ละ
ฮา) 
ความวา “โออัลลอฮฺ ! แทจริงขาขอความคุมครองตอพระองคใหพนจากวิชา
ความรูที่ไมยังประโยชน จากหัวใจที่ไมมีสมาธิมั่น จากอารมณที่ไมรูจักอิ่ม 
และจากการวิงวอนที่ไมถูกตอบรับ(จากพระองค)”5 

 
ขอตอนรับผูแสวงหาความรู ... 

อิสลามไดใหความเคารพและกลาวแสดงความยินดีตอผูแสวงหาวิชาความรูที่ยังประโยชน
อยูตลอดเวลา 

أتيت اجيب صىل : اهللا عنه قال عن صفوان بن عسال املرادي ر 
يا : اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد متكئ بل برد  أمحر، فقلت  

مرحبا بطالب العلم، إن  «:فقال .  مرسول اهللا، إ جئت أطلب العل
ب بعضهم بعضا ح  طالب العلم حتفه املالئكة بأجنحتها، ثم ير

نيا من حمبتهم ملا يطلب  »يبلغوا السماء ا
ความวา จากศ็อฟวาน บิน อัสสาล อัลมุรอดีย (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) เลาวา : 
ฉันไดเขาพบทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม)ในมัสยิด ในขณะที่ทาน

                                                 
3 สูเราะฮฺ อัชชุอะรออ/83 
4 เฎาะอีฟ : บันทึกโดย อัตติรมิซีย หมายเลข 3593 (ดู เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ หมายเลข 1183) 
5 เศาะหีหฺ : บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2722, อันนะสาอีย หมายเลข 5443, อัตติรมิซีย หมายเลข 3495 
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กําลังนอนพิงอยูบนผาหมสีแดงของทาน แลวฉันพูดกับทานวา “โอทานรสูล! 
แทจริงฉันมา(หาทาน)เพื่อจะแสวงหาวิชาความรู” ดังนั้นทานจึงกลาวกับฉันวา 
“ขอตอนรับผูแสวงหาวิชาความรู แทจริงปกของบรรดามลาอิกะฮฺจะกางออก
และปกคลุมผูแสวงหาวิชาความรู แลวพวกเขาจะทับซอนกันขึ้นจนสูงระฟา
ของโลก เพราะพวกเขาชอบในความรูที่เขากําลังแสวงหา”6 

 
มาชาอัลลอฮฺ! ผูใดอีกเลาที่จะประเสริฐไปกวาผูแสวงหาความรูที่ทานรสูล (ศ็อลลัลลอฮุ 

อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาวตอนรับดวยความยินดี อีกทั้งถูกปกคลุมดวยปกของบรรดามลาอิกะฮฺที่ซอน
กันเปนชั้นๆ จนสูงระฟา ...!  

ทานรสูลไมเพียงแตยกยองผูแสวงหาวิชาความรูแตเพียงผูเดียว แตทานยังไดส่ังเสียให
เหลาเศาะหาบะฮฺของทานและชนรุนหลังจากทานเหลานั้น ทําการยกยอง ใหเกียรติ และเชิดชู
บรรดาผูแสวงหาความรูอิสลามอีกดวย 

عن أ سعيد اخلدري ر اهللا عنه أن اجيب صىل اهللا عليه وسلم 
مرحبا  :سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا «: قال 

وأقنوهم :  و رواية- اهللا عليه وسلم وأفتوهم بوصية رسول اهللا صىل
- «  

ความวา จาก อบู สะอีด อัลคุดรีย (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) เลาวา : ทานนบี 
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ไดกลาววา “(ตอไป)จะมีหมูชนหลายกลุมมาหา
พวกทานเพื่อแสวงหาวิชาความรู ดังนั้นเมื่อพวกทานพบเห็นพวกเขา ก็จง
กลาววา : “ขอตอนรับพวกทานดวยคําสั่งเสียของทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ 
อลัยฮิ วะสัลลัม) และจงใหคําชี้ขาด(ตัดสินปญหา)แกพวกเขา” ในอีกรายงาน
หนึ่งระบุวา “จงสอนพวกเขา หรือทําใหพวกเขาพึงพอใจ และจงใหความ
ชวยเหลือแกพวกเขาในดานการอบรมพรอมทั้งสิ่งจําเปนอื่นๆสําหรับพวกเขา”7 
 
ดวยเหตุนี้ทําใหทุกครั้งที่มีนักศึกษาหรือผูแสวงหาวิชาความรูมาหาทาน อบูสะอีดจะกลาว

ตอนรับวา “ขอตอนรับการมาเยือนของพวกทานดวยคําสั่งเสียของทานรสูล (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ 
วะสัลลัม) เพราะทานรสูลไดส่ังเสียพวกเราใหยกยองและใหเกียรติพวกทาน”8  

                                                 
6 หะสัน : บันทึกโดยอะหมัด 4/239, อัฏเฏาะบะรอนียใน อัลกะบีร 8/64, อิบนุหิบบาน หมายเลข 85,1322, หากิม 1/100 
และกลาววา เศาะหีหฺ และอัซซะฮะบียก็เห็นดวย  (ดู เศาะหีหฺ อัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ 1/139) 

7 หะสัน : บันทึกโดย อัตติรมิซีย หมายเลข 2651, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 247 (ดู เศาะหีหฺ อัลญามิอฺ หมายเลข 3545) 
8 เศาะหีหฺ : บันทึกโดย อัลหากิม 1/180 (ดู สิลสิละฮฺ เศาะหีหะฮฺ หมายเลข 280) 
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เชนเดียวกับอบู ดัรดาอ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ยามใดที่ทานพบเห็นผูแสวงหาวิชาความรู
อิสลาม ทานจะกลาววา “ขอตอนรับบรรดาผูแสวงหาวิชาความรู” พรอมกับกลาววา “แทจริงทาน 
รสูล (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ไดส่ังเสียพวกเราใหดูแลพวกทานทั้งหลาย”9 

นั่นคือทาทีของบรรดาเศาะหาบะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุม) และเหลา อัสสะลัฟ อัศศอลิหฺ 
(เราะหิมะฮุมุลลอฮฺ) ที่มีตอผูแสวงหาวิชาความรูอิสลาม ซึ่งตางยกยอง ใหเกียรติ ใหความ
ชวยเหลือ และมีวาทะกริยาที่สุภาพและออนโยนตอพวกเขา เพราะนอมรับคําสั่งเสียของทานรสูล 
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ใหยกยองและใหเกียรติแกพวกเขา ไมใชเหยียดหยามดูหมิ่น หรือ
ปฏิบัติตอพวกเขาอยางหยาบคายและแข็งกระดาง 

โอผูแสวงหาวิชาความรูอิสลาม ทานจงสุขใจเถิด...  
ทําไมผูแสวงหาวิชาความรูอิสลามถึงมีสถานภาพที่สูงสงเพียงนั้นในทัศนะของทานรสูล 

(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ! เหตุผลก็เพราะวา สารัตถะแหงการแสวงหาความรูอิสลามที่
แทจริงนั้น คือการแสวงหาวะหฺยู (วิวรณ) ของอัลลอฮฺ แสวงหาศาสนาของอัลลอฮฺ แสวงหาแสง
สวางและวิทยปญญาจากอัลลอฮฺ แสวงหาสุนนะฮฺของทานรสูลุลลอฮฺ แสวงหาสัจธรรมของอัลลอฮฺ 
ยิ่งไปกวานั้นยังเปนการแสวงหาความพึงพระทัยของอัลลอฮฺ และสวนสวรรคของพระองค ดังนั้นจึง
ไมตองสงสัยเลยวา การแสวงหาสิ่งตางๆ ดังกลาวเปนการแสวงหาที่มีเกียรติและมีคุณคามากมาย
เพียงใด... 
 

 
เกียรติและคุณคาของการแสวงหาความรู 

 
1. มัจญลิสอิลมี คือสวนแหงสวรรค 

อิสลามสงเสริมใหมีการจัดมัจลิสอิลมี(สถานที่ใหการอบรมสั่งสอนหรือใหการศึกษา) ข้ึน 
พรอมทั้งกําชับใหทุกคนมีสวนรวมหรือเปนสมาชิกที่เครงครัด 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : عن ابن عباس ر اهللا عنهما قال 
يا رسول اهللا، وما : اقالو. »تعوارإذا مررتم برياض اجلنة فا «:وسلم 

  .»جمالس العلم «:قال .  رياض اجلنة ؟
ความวา อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮ ุ
อลัยฮิ วะสัลลัม) ไดกลาววา “เมื่อพวกทานเดินผานยังสวนของสวรรค พวกเจา
จงนั่งลงเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากมัน” บรรดาเศาะหาบะฮฺถามวา “โอ

                                                 
9 เฎาะอีฟ : บันทึกโดย อัลดาเราะกุฏนีย 1/99 ดวยสายรายงานที่ขาดตอน เพราะอามิร บิน อิบรอฮีม (เสียชีวิตป 210 ฮ.
ศ.) ไมทันพบกับอบูดัรดาอ 
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ทานรสูลุลลอฮฺ ! อะไรคือบรรดาสวนของสวรรค ?” ทานตอบวา “มะญาลิ
สุลอิลมี (ที่ชุมนุมเพื่อการหาความรู)”10 
 
หะดีษขางตนชี้ใหเห็นวา มัจญลิสอิลมีทั้งหลายถูกเปรียบเทียบกับเหลาสวนแหงสวรรค 

เพราะเปนสถานที่ที่เปยมดวยคุณประโยชน สวนความรูในที่นี้ไดแก ความรูเกี่ยวกับอัลกุรอาน 
ความรูเกี่ยวกับสุนนะฮฺ และแขนงสาขาตางๆ ที่แตกออกจากทั้งสอง ตามความเขาใจของบรรดา 
สะลัฟ ศอลิหฺ อันประกอบดวยความรูที่วาดวยดานอิบาดะฮฺ (ศาสตรที่วาดวยศาสนบัญญัติ) และ
ความรูที่วาดวยคิลาฟะฮฺ (ศาสตรที่วาดวยการปกครองและการพัฒนา) เพราะความรูเหลานี้มักพา
ผูแสวงหาสูหนทางแหงสวนสวรรคของอัลลอฮฺเสมอ  

ทานลองสดับฟงและพิจารณาคําตักเตือนของลุกมาน อัลหะกีม แกลูกของทานตอไปนี้ 
حيي ( يا بين، عليك بمجالسة العلماء واسمع الكم احلكماء، فإن اهللا 

  )ة كما حييي األرض امليتة بوابل املطرالقلب امليت بنور احلكم
ความวา “ลูกเอย ! เจาจงนั่งรวม(คลุกคลี)กับบรรดาอุละมาอ(ผูรู) จงรับฟง
คําพูดของบรรดานักปราชญ เพราะแทจริงอัลลอฮฺจะทรงชบุจิตใจที่ตายแลวให
ฟนขึ้นมาดวยแสงสวางแหงวิทยปญญา(หิกมะฮฺ) เฉกเชนที่พระองคไดทรงชุบ
แผนดินที่ตายแลว(แหงแลง) ใหกลับมีชีวิตขึ้นมาดวยน้ําฝนที่มากมาย”11 
 

นั่นคือมัจญลิสอิลมี อันเปนสถานที่อบรมหรือรับการศึกษาที่ประเสริฐที่สุด  
 
อับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ กลาววา 

  )نعم املجلس جملس ينرش فيه احلكمة وترىج فيه الرمحة(
ความวา “มัจญลิสที่ประเสริฐที่สุดคือมัจญลิสที่เปนแหลงเผยแผวิทยปญญา 
และเปนที่คาดหวังวาจะไดรับความเมตตา(จากอัลลอฮฺ)”12 
  
นั่นคือสารัตถะและความประเสริฐของมัจญลิสอิลมีในทัศนะของอัลลอฮฺและรสูลของ

พระองค (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) และดังกลาวนี้คือการกระตุนและสงเสริมของอิสลาม
เพื่อใหมีการนั่งรวมหรืออยูใกลชิดและคลุกคลีกับบรรดาอุละมาอ(เพื่อตักตวงเอาวิชาความรู
อิสลามจากทานเหลานั้น) ทั้งนี้เพราะมัจลิสอิลมีที่ถูกนําไปเปรียบเทียบกับสวนของสวรรคนั้น 
แทจริงแลวก็คือ “การนั่งรวมและคลุกคลีกับบรรดาอุละมาอ” นั่นเอง อันเปนแหลงแสงสวางแหง

                                                 
10 เฎาะอีฟ : บันทึกโดย เฏาะบะรอนีย ในอัลกะบีร หมายเลข 11158 (ดู เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ หมายเลข 698) 
11 เฎาะอีฟ ญิดดัน : บันทึกโดย เฏาะบะรอนีย ใน อัลกะบีร หมายเลข 9810,   อัลบัซฺซารฺ  หมายเลข 237, อิบนุล มุบา
ร็อก ใน อัซฺซุฮด หมายเลข 1387 (ดู อัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ 1:112) 

12 หะสัน : บันทึกโดย อัดดาริมีย 1:87 
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วิทยปญญา ที่อัลลอฮฺทรงใชมันชุบจิตใจที่ตายแลวใหฟนและกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ดัง
ที่อัลลอฮฺทรงเปรียบเทียบกับสายฝนที่พระองคทรงใชชุบแผนดินที่ตาย(แหงแลง)ใหกลับมีชีวิต 
เพราะทั้งสองตางมาจากอัลลอฮฺ กลาวคือ ความรูของบรรดาอุละมาอมาจากการประทาน
ของอัลลอฮฺ เชนเดียวกับน้ําฝนที่มาจากการประทานลงมาของอัลลอฮฺ ทั้งสองอยางตางเปนปจจัย
ที่อัลลอฮฺทรงใชชุบชีวิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหกลับฟนขึ้นมา 

ความรูที่ถูกเปรียบเทียบกับน้ําฝนคือความรูแหงวะหฺยู เพราะทั้งน้ําฝนและวะหฺยูตางถูก
ประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ไมใชความรูที่ เหลวไหลไรสาระหรือความรูที่ ต้ังอยูบนฐานแหง
สติปญญาของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่มาจากสติปญญาของมนุษยผูปฏิเสธอัลลอฮฺ 
เพราะแทจริงแลวความรูที่ต้ังอยูบนฐานแหงวะหฺยูของอัลลอฮฺ - ไมวาจะเปนอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺ 
– นั้นมักจะชุบจิตใจและกระตุนใหลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจตอไป 
  
2. ความรูคือแสงสวางและศาสนาของอัลลอฮฺ 

อัลลอฮฺตรัสวา 
ُنور بل نور فهدي اهللا جوره من يشاء﴿ َ َ َ ِ ِِ ٍُ ُ ِ ْ َُّ ُ َ َ    )٣٥: اجور  (﴾ٌ

ความวา “แสงซอนบนแสง อัลลอฮฺทรงนําทางผูที่พระองคทรงประสงคสูแสง
สวางของพระองค”13 

 
“แสงสวาง” ในที่นี้หมายถึง แสงสวางแหงอัลกุรอาน แสงสวางแหงอีมานของผูศรัทธาแต

ละคน หรือแสงสวางแหงอีมานและการอิบาดะฮฺ(การเคารพภักดีตออัลลอฮฺ) ของผูศรัทธาแตละคน 
ทั้งหมดนั้นวางอยูบนฐานแหงความรูจากอัลลอฮฺ และนั่นคือศาสนาแหงอัลลอฮฺ14 

 
ทานรสูล(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา  

  »ألن العلم حياة القلوب من اجلهل ومصابيح األبصار من الظلم  ...«
ความวา “... เพราะแทจริงความรูเปนสิ่งที่ชุบจิตใจใหฟนจากสิ่งที่โงเขลา และ
เปนดวงประทีปสองดวงจิตใหพนจากความอธรรมและความมืดของชีวิต”15 
 
ทานอิมามมาลิกกลาววา  

  )العلم احلكمة ونور يهدي اهللا به من يشاء وليس بكرثة املسائل(

                                                 
13 สูเราะฮฺ อันนูรฺ 35 
14 ดู ซาดุลมะสีรฺ ของ อิบนุลเญาซีย 6:45 และ ตัฟสีร อิบนุกะซีรฺ 3:320 
15 เฎาะอีฟ : บันทึกโดย อิบนุอับดิลบัรฺ ในญามิอุลบะยาน อัลอิลมิ หนา 54-55 ทานกลาววา “มันเปนหะดีษที่มี
ความหมายที่ดี แตสายรายงานของมันออน” 
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ความวา “ความรูคือวิทยปญญาและแสงสวางที่อัลลอฮฺทรงใชนําทางผูที่
พระองคทรงประสงค ไมใชการถกปญหาอันมากมาย”16 
 

ทานมุหัมมัด บิน สิรีน กลาววา  
  )من تأخذون دينكمإن هذا العلم دين، فانظروا ع(

ความวา “แทจริงความรูนี้คือศาสนา ดังนั้นพวกทานทั้งหลายจงพิจารณาดูวา 
พวกทานรับเอาศาสนาของพวกทานมาจากผูใด”17 

 
3. การแสวงหาวิชาความรูเปนหนทางสูสวรรค 

หากทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ถือวามัจลิสอิลมีเปนสวนของสวรรค 
และถือวาความรูเปนศาสนาและแสงสวางแลว ดังนั้นมันจึงเปนสิ่งที่สอดคลองอยางยิ่งกับกบัวจนะ
ของทานที่บอกวา ความพยายามในการแสวงหาความรูนั้นเปนเหตุทําใหอัลลอฮฺอํานวยความ
สะดวกแกเขาสูหนทางแหงสวนสวรรค 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ 
วะสัลลัม) กลาววา  

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا  به طريقا إىل  ... «
  »اجلنة

ความวา “... และผูใดที่เดินทางอยูบนเสนทางหนึ่งเพื่อแสวงหาวิชาความรู แน
นอนอัลลอฮฺจะทรงทําใหเสนทางสูสวนสวรรคเปนสิ่งที่สะดวกสําหรับเขา”18 

 
ไมตองสงสัยเลยวา “วิชาความรู” ที่กลาวถึงในที่นี้ หมายถึงวิชาความรูศาสนาที่ทําให

มนุษยสามารถรูจักอัลลอฮฺ อีกทั้งสามารถยืนยันในเอกภาพของพระองค และเขาใจในคําสอนของ
พระองค 

 
๔. ไดรับความเมตตา ความสงบ และการเทิดทูนยกยองจากอัลลอฮฺผูทรงบริสุทธิ์และ
สูงสง 

ผูแสวงหาความรูอิสลาม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ใชมัสยิดเปนแหลงเพื่อแสวงหาความรู เขา
จะไดรับความสงบทางจิตใจและถูกปกคลุมดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺ และพระองคจะกลาว
ขานถึงเขาตลอดเวลาดวยคํากลาวที่เทิดทูนและยกยอง ดังปรากฎในหะดีษความวา 

                                                 
16 ชัรหุสสุนนะฮฺ ของ อัล บะเฆาะวีย 1:284 
17 มุก็อดดิมะฮฺ เศาะหีหฺมุสลิม 1:14 
18 เศาะหีหฺ : บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2699, อบูดาวูด หมายเลข 4946, อัตติรมิซีย หมายเลข 2646 และอิบนุมาญะฮฺ 
หมายเลข 225 
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อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) 
กลาววา  

 ، يتلون كتاب اهللا،وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا ... «
 ، ونزلت عليهم السكينة، إال حفتهم املالئكة؛ويتدارسونه بينهم

به  ومن أبطأ به عمله لم يرسع ، وذكرهم فيمن عنده،وغشيتهم الرمحة
  »نسبه 

ความวา “... และกลุมใดก็ตามที่รวมตัวกันในมัสยิดหลังใดหลังหนึ่ง เพื่ออาน
คัมภีร (อัลกุรอาน) ของอัลลอฮฺ และรวมกันศึกษาใจความของมันในหมูพวก
เขา แนนอนบรรดามลาอิกะฮฺจะหอมลอมใหรมเงาแกพวกเขา ความสงบของ
จิตใจจะลงมายังพวกเขา ความเมตตาจะปกคลุมพวกเขา และอัลลอฮฺจะทรง
กลาวขานถึงพวกเขาตอบรรดาผูที่ใกลชิดพระองค และผูใดที่การงานของเขา
ทําใหเขาลาชา แนแทตระกูลอันมีเกียรติของเขาไมอาจทําใหเขาเรงรีบได
(หมายถึง คนที่ไมปฏิบัติความดีใดๆ เพื่อโลกหนาแลวไซร ส่ิงอื่นๆ ก็ไมสามารถ
ชวยเขาไดแมจะมีเกียรติและวงศตระกูลดีแคไหนก็ตาม)”19 

 
มาชาอัลลอฮฺ! ความประเสริฐจากอัลลอฮฺหลายประการไดมารวมอยูในหะดีษนี้ อาทิเชน 

- การรวมตัวกันของบาวของอัลลอฮฺ 
- ณ บานของอัลลอฮฺ 
- มีการอานและศึกษาคัมภีรของอัลลอฮฺ 
- ถูกหอมลอมดวยบรรดามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ 
- ถูกปกคลุมดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺ 
- ไดรับความสงบจากอัลลอฮฺ 
- พรอมกับไดรับการใหเกียรติจากอัลลอฮฺดวยการกลาวยกยองชื่นชมตอบรรดาผูที่

ใกลชิดพระองค 
 
5. ความรูเปนมรดกของทานรสูล 

ทานอบู ดัรดาอ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ฉันไดยินทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ 
วะสัลลัม) กลาววา  

ن العلماء هم ورثة األنبياء، إن األنبياء لم يورثوا دينارا وال  ... « و
   »درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر

                                                 
19 เศาะหีหฺ : ดูอางอิงจากเชิงอรรถที่ 18 
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ความวา “... แทจริงบรรดาอุละมาอนั้นคือผูรับมรดกจากบรรดาทานนบี เพราะ
บรรดานบีเหลานั้นไมไดทิ้งมรดกแมแตหนึ่งดีนารและหนึ่งดิรฮัม แตทวาพวก
เขาเพียงแตทิ้งวิชาความรูเทานั้นไวเปนมรดก ดังนั้นผูใดที่ไดรับเอาความรู
(จากบรรดาอุละมาอเหลานั้น) เทากับวาเขาไดรับเอาสวนแบงของมรดกที่
สมบูรณครบถวน”20 

 
“วิชาความรู” ในที่นี้หมายถึง วิชาความรูแหงอัลกุรอานและสุนนะฮฺอันเปนวิชาความรูที่

เหลาเศาะหาบะฮฺของทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ตางแขงขันกันสืบหาและตัก
ตวง พรอมทั้งเรียกรองใหผูคนรับมันเอาไวในฐานะที่เปนมรดกทางวิชาการที่สืบทอดมาจากทานรสู
ลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) 

อบูฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา คร้ังหนึ่งทานไดเดินผานตลาดเมืองมะดีนะฮฺ แลวทานไดหยุดอยูครู
หนึ่งพรอมกับตะโกนเรียกผูที่อยูในตลาดนั้นวา “ โอชาวตลาดทั้งหลาย ! อะไรที่ทําใหพวกทาน
ออนแอขนาดนี้ ?”  

พวกเขาจึงถามขึ้นดวยความแปลกใจวา “หมายความวาอยางไร โออบู ฮุร็อยเราะฮฺ ?” 
ทานจึงตอบวา “โนน เขากําลังแบงปนมรดกของทานรสูลุลลอฮฺอยู ทําไมพวกทานยัง

เพิกเฉยอยูที่นี่อีก ! ทําไมพวกทานจึงไมไปพรอมๆกับเขาเพื่อรับเอามรดกที่เปนสวนแบงของพวก
ทาน ?” 

พวกเขาจึงถามวา “มรดกนั้นถูกแบงอยูที่ไหนหรือ ?”  
ทานตอบวา “ที่มัสยิดโนน”  
ดังนั้นพวกเขาจึงรีบเรงออกจากตลาดมุงสูมัสยิด สวนอบูฮุร็อยเราะฮฺยังคงยนืคอยอยูทีเ่ดมิ 

จนกระทั่งพวกเขากลับมา  
ดังนั้นอบูฮุร็อยเราะฮฺจึงถามขึ้นวา “พวกทานเปนอะไรกันนี่?”  
พวกเขาตอบ(อยางไมสบอารมณ)วา “โออบูฮุร็อยเราะฮฺ ! พวกเราไปมัสยิดมาแลว และ

เขาไปขางในมัสยิด แตพวกเราไมเห็นมีอะไรกําลังถูกแบงอยูในนั้นเลย !” 
ดังนั้นอบูฮุร็อยเราะฮฺจึงถามขึ้น(อยางประหลาดใจ)วา “พวกทานไมพบใครในมัสยิดเลย

หรือ ?” 
พวกเขาตอบวา “หามิได พวกเราเห็นคนกลุมหนึ่งกําลังละหมาดอยู อีกกลุมหนึ่งกําลัง

อานอัลกุรอาน และอีกกลุมหนึ่งกําลังศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองหะลาลและหะรอม” 

                                                 
20 เศาะหีหฺ : บันทึกโดย อบูดาวูด หมายเลข 3641, อัตติรมิซีย หมายเลข 2682, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 223, อิบนุหิ
บบาน หมายเลข 88, อัลบัยฮะกีย ในชุอะบุลอีมาน หมายเลข 1696 (ดู เศาะหีหฺติรมิซีย ของ อัลบานีย หมายเลข 2159 
) 
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ดังนั้นอบูฮุร็อยเราะฮฺจึงกลาวแกพวกเขาวา “อะไรกัน...พวกทานยังไมเขาใจอีกหรือ ! นั่น
แหละคือมรดกที่ทานนบีมุหัมมัดไดทิ้งไวสําหรับพวกทาน”21 

 
หะดีษทั้งสองบทขางตนชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา 
1. มรดกของทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) คือวิชาความรูเกี่ยวกับ

อิสลามที่มีฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 
2. การเรงเราสงเสริมของหะดีษและเชิญชวนของบรรดาเศาะหาบะฮฺเพื่อใหคนทั่วไปรับ

เอามรดกที่เปนวิชาความรูอิสลามของทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) 
ที่มัสยิด 

3. ผูใดที่รับเอามรดกที่เปนวิชาความรูอิสลามของทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ 
วะสัลลัม) เทากับวาเขาไดรับเอาสวนแบงของมรดกดังกลาวอยางสมบูรณครบถวน 

4. อิสลามถือวา ผูที่เกียจคราน ออนแอ เพิกเฉย และเฉื่อยชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การแสวงหาวิชาความรูอิสลามนั้น เปนตนเหตุแหงความลาหลัง และความลาหลัง
ดังกลาวจะยังคงมีอํานาจเหนือคนเหลานั้นตลอดไป ถึงแมวาเขาจะมาจากตระกูลที่มี
เกียรติก็ตาม 

 
นั่นคือ สัจธรรมหรือแกนแทของมัจลิสอิลมีตามมัสยิดตางๆที่มีการสอนอัลกุรอานและคํา

อรรถาธิบาย(ตัฟสีร) หะดีษและคําอธิบาย การเรียนเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม และวิชาความรูตางๆ
ที่มีพื้นฐานมาจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 
 
6. ความประเสริฐของการเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู 

أتيت صفوان بن عسال املرادي ر اهللا : عن زر بن حبيش قال 
فإ سمعت رسول : قال.  أنبط العلم: قلت .  ما جاء بك؟: عنه، قال 

ما من خارج خرج من بيته يف طلب  «:عليه وسلم يقول اهللا صىل اهللا 
  »العلم إال وضعت  املالئكة أجنحتها رضا بما يصنع

ความวา ซิรฺ บิน หุบัยชฺ เลาวา “ฉันไดไปหาศ็อฟวาน บิน อัสสาล อัลมุรอดีย 
เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ศ็อฟวานจึงถามวา “ทานมีธุระอะไรหรือ?” ฉันตอบวา “ฉัน
ตองการเก็บเกี่ยววิชาความรู(จากทาน)” ศ็อฟวานกลาว “ความจริงฉันไดยิน
ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา “ผูใดที่ออกจากบาน
ของตน(มุงหนาไปยังสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง) เพื่อขวนขวายหาวิชาความรู 

                                                 
21 หะสัน : บันทึกโดย อัฏเฏาะบะรอนีย ใน อัลเอาสัฏหมายเลข 1451 (ดู เศาะหีหฺ อัตตัรฆีบ 1:144) 
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แนนอนบรรดามลาอิกะฮฺจะวางปกของพวกเขาเหนือผูนั้น เพื่อแสดงถึงความ
พึงพอใจในสิ่งที่เขากําลังปฏิบัติ (หมายถึงการแสวงหาวิชาความรู)”22 
 

أتيت اجيب صىل اهللا عليه : عن قبيصة بن املخارق ر اهللا عنه قال
كربت سين، ورق : قلت . »يا قبيصة،  ما جاء بك ؟«: وسلم فقال 

بيصة، ما يا ق«: فقال .  عظيم، فأتيتك حكعلمين ما ينفعين اهللا تعاىل به
  .»مررت حبجر وال شجر وال مدر إال استغفر لك

ความวา เกาะบีเศาะฮฺ บิน อัลมุคอริกฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮู เลาวา “ฉันไดไปหา
ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) แลวทานกลาววา “ นี่เกาะบีเศาะฮฺ เจา
มามีธุระอะไรหรือ?” ฉันจึงตอบวา “ฉันอายุมากแลว กระดูกฉันก็ออนลา 
ดังนั้นฉันจึงมาหาทานเพื่อใหทานประสาทวิชาความรูที่ อัลลอฮฺทรงเอื้อ
ประโยชนแกฉัน” ทานกลาววา “เกาะบีเศาะฮฺเอย ! เจาจะไมผานกอนหิน แมก
ไม และหมูบาน(ในการเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู) เวนแตส่ิงเหลานั้นจะ
วิงวอนขอใหอัลลอฮฺอภัยโทษแกเจา”23 

 
มาชาอัลลอฮฺ ! ดวยเหตุนี้เองทําใหบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งผูใหญและคนหนุมตางมุงมัน่เพือ่

แสวงหาวิชาความรูอิสลาม 24... 
 

من غدا إىل «: عن أ أمامة عن اجيب صىل اهللا عليه وسلم قال 
املسجد ال يريد إال أن يتعلم خريا أو يعلمه اكن  كأجر حاج تاما 

  »حجته
ความวา อบู อุมามะฮฺ เลาวา ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา 
“ผูใดออกไปยังมัสยิดตั้งแตเชา โดยที่เขาไมประสงคส่ิงอื่นใดนอกจากเพื่อ
ศึกษาเรียนรู ส่ิงที่ ดีงาม  หรือเพื่อส่ังสอนผู อ่ืนในสิ่งที่ ดีงาม  เขาจะได รับ

                                                 
22 เศาะหีหฺ : บันทึกโดย ติรมิซีย หมายเลข 2682 จากการรายงานของอบู ดัรดะอ และกลาววา ถูกตอง. อิบนุมาญะฮฺ 
หมายเลข 226 และสํานวนนี้เปนของทาน อิบนุหิบบาน หมายเลข 85 และ หากิม 1:100 (ดู เศาะหีหฺ อัตตัรฆีบ 1:145)  

23 เฎาะอีฟ : บันทึกโดย อะหมัด 5:60 อัลมุนซิรียกลาววา “ในสายรายงานมีนักรายงานคนหนึ่งที่ไมถูกระบุชื่อ” (ดู 
อัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ 1:104) 

24 ดูคําพูดของอุมัรในเศาะหีหฺอัลบุคอรีย บาบที่ 15 : “อัลอิฆติบาฏ ฟล อิลมี วัลหิกมะฮฺ”  
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ผลตอบแทน(ในการกระทําดังกลาว) เสมือนกับผลบุญของผูที่ไดประกอบพิธี
หัจญอยางครบถวน”25 
 

من خرج يف «: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : عن أنس قال 
  »طلب العلم فهو يف سبيل اهللا ح يرجع

ความวา อะนัส เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา 
“ผูใดออกเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู เขาจะอยูในหนทางของอัลลอฮฺ
จนกวาเขาจะเดินทางกลับ”26 
 

: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : عن أ ذر ر اهللا عنه قال
يا أبا ذر، ألن تغدو فتعلم آية من كتاب اهللا خري لك من أن تصيل «

عة، وألن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خري  مائة ر
عةأن تصيل لك من أ   »لف ر

ความวา อบูซัร เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ 
วะสัลลัม) กลาววา “อบูซัรเอย ! หากแมนวาเจาออกจากบานแตเชาตรูเพื่อ
ทําการศึกษาสักอายะฮฺ(โองการ)หนึ่งของอัลกุรอาน ยอมเปนการดีสําหรับเจา
ยิ่งกวาการที่เจายืนละหมาดถึงหนึ่งรอยเราะกะอัต และหากแมนวาเจาออก
จากบานแตเชาตรูเพื่อทําการศึกษาสักเรื่องหนึ่งจากวิชาความรูไมวาจะมีคน
ปฏิบัติตามความรูนั้นแลวหรือยังไมมีคนปฏิบัติก็ตาม ยอมเปนการดีสําหรับ
เจายิ่งกวาการที่เจายืนละหมาดถึงหนึ่งพันเราะกะอัต”27 
 
อิมามอัชชาฟอียกลาววา  

  )طلب العلم أفضل من صالة اجافلة(
ความวา “การแสวงหาวิชาความรูนั้นประเสริฐยิ่งกวาการละหมาดสุนัต”28 

 
สุฟยาน อัษเษารีย กลาววา “ฉันไมรูวามีการงานใดที่จะประเสริฐยิ่งกวาการแสวงหาวิชา

ความรูและรักษามันไว”29 

                                                 
25 หะสันเศาะหีหฺ : บันทึกโดย อัฏเฏาะบะรอนีย ใน อัลกะบีร หมายเลข 7473, อิบนุหิบบาน หมายเลข 87, อัลหากิม 1:91 
และกลาววาถูกตอง และอัซซะฮะบียกลาววา หะดีษนี้เปนไปตามขอแมของอัลบุคอรีย (ดู เศาะหีหฺ อัตตัรฆีบ 1:145) 

26 หะสันลิฆอยริฮฺ : บันทึกโดย อัตติรมิซีย หมายเลข 2647 (ดู เศาะหีหฺ อัตตัรฆีบ 1:146) 
27 เฎาะอีฟ : บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 219 (ดู เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ หมายเลข 6373) 
28 เชนเดียวกับอิมามคนอื่นๆตางก็กลาวเชนนี้ (ดู ชัรหุสสุนนะฮฺ ของ อัลบะเฆาะวีย 1: 280) 
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๗. เปนการปฏิบัติตามคําสั่งของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : عن معاذ بن جبل ر اهللا عنه قال 
تعلموا العلم، فإن تعلمه هللا خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته «: وسلم

تسبيح، واكحث عنه جهاد، وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة، وبذ ألهله 
  .»قربة

ความวา มุอาซฺ บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮุ อันฮู เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ 
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา “พวกทานจงศึกษาหาวิชาความรู
อิสลาม เพราะ 

- การศึกษาหาวิชาความรูอิสลามนั้นทําใหยําเกรงตออัลลอฮฺ 
- การแสวงหาวิชาความรูนั้นเปนการอบิาดะฮฺ(เคารพภักดี) 
- การทบทวนวิชาความรูนั้นเปนการตัสบีหฺ(สดุดีพระองค) 
- การศึกษาคนควาและวิจัยเกี่ยวกับวิชาความรูนั้นเปนการญิฮาด(การตอสูใน

หนทางของอัลลอฮฺ) 
- การประสาทวิชาความรูแกผูที่ไมรูนั้นเปนการเศาะดะเกาะฮฺ (การทําทาน) 
- และการทุมเทวิชาความรูใหแกครอบครัวนั้นเปนกุรบะฮฺ (การสรางความใกลชิด

กับพระองคอัลลอฮฺ)”30 
 
ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา 

  »يا أيها اجاس، تعلموا، إنما العلم باحكعلم، والفقه باحكفقه«
ความวา “โอมนุษยเอย ! พวกเจาจงศึกษาหาวิชาความรู เพราะแนแทวิชา
ความรูนั้นจะไดมาดวยการร่ําเรียนศึกษา และความเขาใจในวิชาความรูนั้นจะ
ไดมาดวยการเรียนรูเทานั้น”31 
 
อิบนุ หะญัรกลาววา “ความรูนั้นจะไมถือวาเปนความรูที่แทจริง เวนแตเปนความรูที่รับมา

จากบรรดานบีหรือทายาทผูรับมรดกสืบทอดจากพวกเขา(หมายถึงอุละมาอฺ) โดยการร่ําเรียน
ศึกษา”32 
 

                                                                                                                                            
29 เศาะหีหฺ : บันทึกโดย อัดดาริมีย 1:95 
30 เฎาะอีฟ : ดูอางอิงจากเชิงอรรถที่ 15 
31 หะสันลิฆอยริฮฺ : บันทึกโดย อัฏเฏาะบะรอนีย ในอัลกะบีร อางจาก มัจมะอฺ อัซฺซะวาอิด 1:339  (ดู เศาะหีหฺ อัตตัรฆีบ 

1:136) 
32 ฟตหุลบารีย 1:161 
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8. ความรูอิสลามเปนสิ่งที่แสดงถึงความดีของอัลลอฮฺที่มีตอบาว 
: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : عن معاوية ر اهللا عنه قال

نما أنا قاسم واهللا يعطي« ين، و   »من يرد اهللا به خريا يفقهه يف ا
ความวา มุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ 
อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา “ผูใดที่อัลลอฮฺทรงประสงคจะใหความดีแกเขา 
แนนอนพระองคจะทําใหเขาเขาใจในเรื่องศาสนา และแทจริงฉันนี้เปนเพียงผู
แบงปน(ความรูใหกับพวกเจา) และอัลลอฮฺเทานั้นจะเปนผูประทาน (ความ
เขาใจแกพวกเจา)”33 

 
นั่นคือเครื่องบงชี้ถึงความดีของแตละคนในทัศนะของอัลลอฮฺ หมายความวา ผูใดที่เขาใจ

อิสลามและเขาใจถึงวิธีการดําเนินชีวิตตามคําสอนของอิสลามเปนอยางดี เฉกเชนที่ทานรสูลุลลอฮฺ 
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) และบรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮม)ไดเขาใจ ใน
ความหมายที่วา ความเขาใจที่วางอยูบนฐานแหงอัลกุรอานและสุนนะฮฺอยางแทจริง พรอมทั้ง
ยึดถือปฏิบัติตามความเขาใจดังกลาว นั่นคือสัญลักษณที่บงชี้วาอัลลอฮฺไดทรงประสงคจะใหความ
ดีแกเขา และหากเขายังไมเขาใจอิสลามดีพอ ดังนั้นจึงเปนภาระหนาที่ของเขาที่จําเปน(วาญบิ)ตอง
ทําการศึกษาหาความรูอิสลามจนกวาเขาจะเขาใจอยางถองแท หาไมแลวก็แสดงวาอัลลอฮฺทรง
ประสงคในสิ่งที่ตรงขามกับที่กลาวมาขางตนสําหรับเขา – ขอความคุมครองตออัลลอฮฺ จากสิ่ง
เลวรายดังกลาว – เพราะรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา 

 
ين لم يبال اهللا ب«   »هومن لم يتفقه يف ا

ความวา “...และผูใดไมพยายามจะเรียนรูเพื่อใหเขาใจในเรื่องศาสนา แน
นอนอัลลอฮฺจะไมทรงเหลียวแลกิจการของเขา”34 
 
และในหะดีษที่รายงานโดย อบู อุมามะฮฺ ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) 

กลาววา 
  »اسالعالم واملتعلم رشيكان يف اخلري وال خري يف سائر اج«

ความวา “ผูรูและผูศึกษาหาความรูเปนภาคีซึ่งกันและกันในการรับความดี 
(จากอัลลอฮฺ พรอมกับยกนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้นซอนกันเปนสัญลักษณ) และจะ
ไมมีความดีใดๆ ในบุคคลอื่นจากสองกลุมนี้”35 

                                                 
33 มุตตะฟก อลัยฮฺ : อัลบุคอรีย หมายเลข 71, มุสลิม หมายเลข 1037 
34 เฎาะอีฟ ญิดดัน : บันทึกโดย อบูยะอฺลา หมายเลข 7374 ซึ่งเปนการเพิ่มเติมตอจากหะดีษมุอาวิยะฮฺที่ผานมา (ดู สิลสิ
ละฮฺ อัฎเฎาะอีฟะฮฺ ของอัลบานีย หมายเลข 6708) 
35 เฎาะอีฟ : บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 228 (ดู อิรวาอุลเฆาะลีล ของอัลบานีย หมายเลข 414) 
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อิมามอะหฺมัดกลาววา “ความจําเปนของมนุษยตอวิชาความรูศาสนาบนโลกนี้ มากยิ่งกวา

ความจําเปนของเขาตออาหารและเครื่องดื่ม เพราะในแตวันนั้นมนุษยจําเปนตองพึ่งการกินดื่ม
เพียงครั้งสองครั้งเทานั้น(เพื่อประทังชีวิต) ในขณะที่เขาจําเปนตองพึ่งวิชาความรู(ศาสนา) ทุกลม
หายใจเขาออก (เพื่อเปนวิถีการดําเนินชีวิตของเขา) ”36 ขออัลลอฮฺทรงโปรดชวยเหลือดวยเถิด  

อุมัร บิน อับดุล อซิซฺ กลาววา “ผูใดปฏิบัติภารกิจโดยปราศจากวิชาความรู  การปฏิบัติ
ภารกิจของเขามักจะนําไปสูความหายนะมากกวาความดี”37 

นี่คือสัจธรรมหรือสถานภาพที่แทจริงของวิชาความรูอิสลาม เพราะความรูคือผูนําของการ
งานในขณะที่การงานเปนผูตามที่ปฏิบัติตามการชี้นําของความรู หากปราศจากความรูก็
หมายความวาการงานของเรามักจะถูกชี้นําโดยวิชาที่จะกอใหเกิดแตความเสียหายและความ
วุนวายทั้งบนโลกนี้และในปรโลก ดังนั้น มาเถิดพี่นอง เราจะมารวมกันแสวงหาวิชาความรูอิสลาม 
และหมั่นรักษาตัวเองใหอยู ในกลุมผูแสวงหาความรู ณ มัจญลิสอิลมี ของอัลลอฮฺ  ขออัลลอฮฺทรง
ประทานเตาฟกและทางนํา 
 
คําสงทาย 

ขอตอนรับผูแสวงหาวิชาความรู...การแสวงหาความรูเปนสุนนะฮฺ หรือแบบอยางของทานรสู
ลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ที่เปนทั้งคําพูดและการกระทําของทานรสูลุลลอฮฺ 
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ในโอกาสที่ทานไดพานพบกับผูแสวงหาวิชาความรูอิสลาม และนี่
คือพื้นฐานแหงการใหเกียรติแกผูแสวงหาวิชาความรูอิสลามที่บรรดาเศาะหาบะฮฺและชนรุนกอน
ทุกยุคสมัยไดยึดปฏิบัติกันมา อันเปนการแสดงถึงการรับเอาคําสั่งเสียของทานรสูลลุลลอฮฺ 
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) มาปฏิบัติ 

สถานภาพของผูแสวงหาวิชาความรูอิสลามชางมีเกียรติอะไรเชนนี้ ! กลาวคือ... 
- อัลลอฮฺทรงกลาวยกยองพวกเขาตอหนาบรรดาผูใกลชิดพระองค 
- รสูลุลลอฮฺและบรรดาเศาะหาบะฮฺตางเชิดชูพวกเขา 
- เหลามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺตางพอใจในการกระทําของเขา 
- ไดรับความเมตตาและความสงบจากอัลลอฮฺ 
- บรรดามัคลูก(ส่ิงที่ถูกสราง)ทั้งหลายตางขออภัยโทษใหแกเขา แมกระทั่งหิน 

ตนไม และปลาในมหาสมุทร 
- อัลลอฮฺจะทรงทําใหหนทางสูสวนสวรรคของเขาสะดวกและงาย  
- โดยเฉพาะอยางยิ่งยามที่พวกเขารวมอยูในมัจลิสอิลมี - ที่เปนเสมือนสวนของ

สวรรค – พรอมๆกับบรรดาอุลามาอผูเปนทายาทที่ไดรับมรดกจากเหลานบี ผูซึ่ง

                                                 
36 มะดาริุสสาลิกีน 2:470, อิอฺลาม อัลมุวักกิอีน 2:256 
37 บันทึกโดย อิบนุ อับดิลบัรฺ ในญามิอฺ บะยาน อัลอิลมี วะฟฎลิฮิ 1:27 



18 

นําแสงสวางและวิทยปญญาจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่สามารถชุบจิตใจใหกลบั
มีชีวิตขึ้นมาใหม และสองทางเดินชีวิตอันประเสริฐบนโลกนี้ สูสวนสวรรค
ของอัลลอฮฺและความพึงพอใจของพระองคในปรโลกตอไป 

 
ขอหยุดรําพันถึงคําสอนของอัลลอฮฺและรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) 

ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺและสะลัฟศอลิหฺ เกี่ยวกับสัจธรรมแหงวิชาความรูและความประเสริฐ
ของผูศึกษาบนโลกนี้และโลกอาคีเราะฮฺไวเพียงแคนี้กอน  

ขอดุอาอตอเอกองคอัลลอฮฺใหพระองคทรงประทานความจําเริญและทรงโปรดเมตตาตอ
การดําเนินงานของมัจลิสอิลมีของเรา พรอมกับชี้ทางนําใหมัจลิสอิลมีคงอยูในความจําเริญแหง
วิชาความรูและความประเสริฐของผูแสวงหาวิชาความรูตามแนวทางกวางๆ ที่บรรจุอยูในหนังสือ
เลมเล็กๆ นี้ ตลอดไป ดวยสิ่งดังกลาวทําใหบรรดาผูแสวงหาวิชาความรูไดรับความประเสรฐิสถาพร 
ซึ่งทุกคนตางใหเกียรติซึ่งกันและกันในความพยายามที่จะฟนฟูคําสั่งเสียของทานรสูลุลลอฮฺภายใต
สโลแกน “มัรหะบัน บิฏอลิบิล อิลมี” (ขอตอนรับผูแสวงหาวิชาความรู) อามีน 

ผมเชื่อมั่นวาหนังสือซึ่งถูกเขียนขึ้นภายในเวลาเพียงสองสามวันเชนนี้ยอมเต็มไปดวย
ขอบกพรอง ซึ่งจําเปนตอการแกไขปรับปรุงใหมและทําใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นในโอกาสที่
เอื้ออํานวยตอไปในอนาคต อินชาอัลลอฮฺ พรอมกันนี้ผมใครขอขอบคุณ คุณ อุษมาน อิดรีส ที่ได
ชวยผมในการเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ ญะซากุมุลลอฮุ ค็อยร็อน 

อยางไรก็ตาม ขอวิงวอนตอองคอัลลอฮฺใหพระองคทรงประทานความจําเริญแกส่ิงที่มีอยู
ในหนังสือเลมนี้ และขอพระองคทรงทําใหความพยายามในครั้งนี้เปนการงานที่บริสุทธิ์ใจเพียงเพื่อ
แสวงหาความโปรดปราน พรอมกับการอภัยโทษจากพระองค แทจริงพระองคทรงรับฟงและตอบ
รับยิ่ง  

“โอพระผูอภิบาลของเรา ! เราไดปฏิบัติสิ่งที่อธรรมตอตัวเรา หากพระองคไมทรง
ประทานอภัย และไมปรานีเรา เราตองตกอยูในความขัดสนอยางแนนอนยิ่ง โอพระผู
อภิบาลของเรา ! เราไดศรัทธาตอทุกสิ่งที่ทานไดทรงประทานลงมา และเราไดปฏิบัติตาม
คําสอนของทานรสูลของทาน ดังนั้นทรงโปรดจัดใหเราอยูในหมูผูที่ไดรับการเปนพยาน
ดวยเถิด โอพระผูอภิบาลของเรา ! ทรงโปรดเปดทางระหวางเราและกลุมชนของเราดวย
แสงสวางแหงสัจธรรม เพราะพระองคเทานั้นเปนผูเปดทางที่ประเสริฐที่สุด โอพระผู
อภิบาลของเรา ! ทรงโปรดประทานความดีแกเราทั้งบนโลกนี้และโลกหนา และโปรดทรง
ทําใหเราหางไกลจากความนากลัวของไฟนรก โอพระผูอภิบาลของเรา ! โปรดทรงรับการ
งานของเรา แทจริงพระองคเปนผูที่ทรงไดยินและรับรูยิ่ง และขอพระองคทรงประทาน
อภัยแกเรา แทจริงพระองคเปนผูที่ทรงอภัยและเมตตาสงสารยิ่งเสมอ” 

ขออัลลอฮฺทรงประทานพรและความสันติแกทานนบีมุหัมมัด เหลาวงศวานของทาน 
ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทุกคน พระองคทรงมหาบริสุทธิ์และสูงสงยิ่งจากทุกสิ่งที่ถูก
กลาวพรรณาโดยผูปฏิเสธ และความสันติจงประสบแดบรรดารสูลทั้งหลาย  และมวลการสรรเสริญ
ทั้งหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากลโลก ...  


