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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ

ขอตอนรับผูแสวงหาความรู
คํานําผูเขียน
อัลหัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ เนื่องในโอกาสนี้ เราขอชุโกรตอ
พระองคอัลลอฮฺผูทรงรอบรูและปรีชายิ่ง ซึ่งดวยการอนุญาตและเห็นดวยของพระองคเทานั้น
ที่มัจญลิสอิลมี ณ วิทยาลัยอิสลาม ยะลา แหงนี้ไดกําเนิดขึ้นในวันอาทิตย ที่ ๙ เดือน ุมาดัษษานิ
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
กับ ขอพรให ฯพณฯ วั น มุ หัม มั ด นอร มะทา ประธานสภาผู แ ทนราษฎรและนายกสภาบริ ห าร
วิทยาลัยอิสลาม ยะลา และทานหัจญีมุหัมมัด มุศฏอฟา ประธานคณะกรรมการมัจญลิสอิสลาม
ประจําจังหวัดยะลา และผูเปนบิดา ทานโตะครูหัจญี อับดุลเราะหฺมาน อับดุลละฏีฟ ที่ปรึกษา
มัจญลิสอิลมี ปตตานี จงประสบแต ความสถาพร – ขออัลลอฮฺท รงตอบแทนความดีของทา น
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
ผูหวังการอภัยโทษจากพระผูทรงสราง
อิสมาอีล ลุฏฟย ฟาฏอนีย
3/6/1420 ฮ.ศ.
13/9/1999 ค.ศ.

إن اﺤﻟﻤﺪ ﷲ ﺤﻧﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﺘﻮب إ ﻪ وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ
وﻣﻦ

ﺮﺷور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﺠﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ

ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي وأﺷﻬﺪ أن ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷﻳﻚ وأﺷﻬﺪ
أن ﺤﻣﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮ اﻢﻬﻠﻟ ﺻﻞ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﺒﻟ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺤﻣﻤﺪ وﺒﻟ آ

 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،وﺻﺤﺒﻪ

พี่นองชายและหญิง...
พี่นองมุสลิมีนและมุสลิมาตที่อัลลอฮฺทรงเมตตา
และพี่นองที่ถูกปกคลุมดวยปกของเหลามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺทุกทาน...

ขอตอนรับผูแสวงหาวิชาความรู... !
อัลหัม ดุ ลิล ลาฮฺ มวลการสรรเสริญ เปน สิ ท ธิ ข องอัล ลอฮฺ ซึ่ ง ด ว ยความโปรดปรานของ
พระองคทําใหการงานที่ดีงามทั้งหลายสําเร็จลุลวง...
มาเถิดพี่นอง เรามารวมกันสรรเสริญอัลลอฮฺ เพราะดวยความโปรดปราน การเห็นชอบ
และการอนุมัติของพระองคเทานั้นทําใหมัจญลิสอิลมี ณ วิทยาลัยอิสลาม ยะลา ของเราสามารถ
เริ่มตนขึ้นไดในเชาวันอาทิตยที่ 9 ุมาดัษษานิยะฮฺ ฮ.ศ. 1420 นี้ ดวยจิตใจที่เปยมดวยตักวา(การ
สํารวมตนตออัลลอฮฺ) อิคลาศ (ความสุจริตมั่นตออัลลอฮฺ) และความสํานึกในภารกิจของการ
ปฏิบัติตนตามแบบอยาง(สุนนะฮฺ)ของทานรสูลุลลอฮฺที่วางอยูบนรากฐานแหงคําปฏิญานตนที่วา
وأﺷﻬﺪ أن ﺤﻣﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ
أﺷﻬﺪ أن ﻻ ﻪﻟ إﻻ اﷲ
“ฉันขอปฏิญานตนวาไมมีพระเจาอื่นใดที่สมควรแกการกราบไหวเคารพภักดี
นอกจากอัลลอฮฺ และฉันขอปฏิญานตนวามุหัมมัดนั้นเปนศาสนทูต(รสูล)
ของอัลลอฮฺ”

2

ขาแตอัลลอฮฺ ขอพระองคทรงโปรดทําใหการงานใดๆ ที่พระองคทรงอนุมัติใหพวกเราได
ปฏิบัติในชีวิตของเรา เปนการงานที่เกิดขึ้นเพียงเพื่อนอมรับคําบัญชาของพระองค มีความบริสุทธิ์
ใจในการเชื่ อฟงพระองค และปฏิ บัติต ามสุน นะฮฺนบีของพระองค หวั ง ในความช ว ยเหลือของ
พระองค มอบหมายงานทุกสิ่งเพียงแกพระองค แสวงหาความเมตตาและความโปรดปรานจาก
พระองคเทานั้น อามีน ยา ร็อบบัล อาละมีน
มาเถิดพี่นอง...เรามารวมกันวิงวอนขอตออัลลอฮฺใหพระองคทรงขจัดชิริก(การตั้งภาคีตอ
พระองค) และความรูสึกโออวดทุกรูปแบบใหพนออกไปจากจิตใจของเราทั้งหลายดวยคําดุอาอ(คํา
วิงวอน) ที่ทาน นบีมุหัมมัด(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ของเราไดเคยสอนไว

َ َ ُْ ْ َ ْ َ َُُْ
َ َوﻧ َْﺴﺘَْﻐﻔُﺮَك ﻟﻤﺎ،ﻚ َﺷﻴ ْﺌًﺎ َﻏْﻌﻠَُﻤُﻪ
ِ ِ
ِﺮﺸك ﺑ
ِ اﻢﻬﻠﻟ ِإﻧﺎ ﻏﻌﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ أن ﻧ
ََْ َ
ﻻ ﻏﻌﻠُﻤُﻪ
(คําอาน อัลลอฮุมมะ อินนา นะอูซุบิกะ, มิน อัน นุชริกะ บิกะ ชัยอัน นะอฺละมุ
ฮฺ, วะ นัสตัฆฟรุกะ ลิมา ลา นะอฺละมุฮฺ)
ความวา “โออัลลอฮฺ ! แทจริงเราขอความคุมครองตอพระองคใหพนจากการ
ตั้งภาคี/การโออวดกับพระองคในสิ่งที่เรารู และเราขออภัยโทษตอพระองคใน
สิ่งที่เราไมรู”1
มาเถิดพี่นอง! เรามารวมกันวิงวอนตออัลลอฮฺใหพระองคไดโปรดประทานความรูที่มี
ความบะเราะกะฮฺ(ความจําเริญ) ดวยดุอาอที่อัลลอฮฺและทานรสูล (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม)
ของพระองคไดสอนวา

ْ
ْ ِﻋﻠًﻤﺎ

ْ ِّ َ
ِ رب ِزد

(คําอาน ร็อบบิ ซิดนี อิลมา)
ความวา “ขาแตพระผูอภิบาลของขา ! โปรดเพิ่มพูนความรูแกขาดวยเถิด”2

ْ ْ َ َ ً ْ ُ ْ ْ َ ِّ َ
َﻲﻨ ﺑﺎﻟﺼﺎﺤﻟ ْﻦﻴ
ْ
ِِ
ِ رب ﻫﺐ ِﻲﻟ ﺣﻜﻤﺎ وأ
ِ ِ ﺤﻟﻘ
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

ْ ﻲﻨ َﻣﺎ َﻓﻨَْﻔُﻌ
ْ ﻲﻨ َوَﻋﻠِّْﻤ
ْ َﻲﻨ ﺑَﻤﺎ َﻋﻠْﻤﺘ
ْ اﻢﻬﻠﻟ ْاﻏَﻔْﻌ
ﻲﻨ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

(คําอาน อัลลอฮุมมัน ฟะอฺนี บิมา อัลลัมตะนี วะ อัลลิมนี มา ยันฟะอูนี)
ความวา “โออัลลอฮฺ ! โปรดใหความรูที่พระองคไดทรงสอนสั่ง เกิดประโยชน
ตอขา และโปรดทรงสอนขาในความรูที่ยังประโยชนตอขาดวยเถิด”4

َ ُ ْ ُ َ ْ ِّ
ْ َوﻣﻦ، َوﻣْﻦ ﻗَﻠْﺐ ﻻ َﺨﻳَْﺸُﻊ،ﻚ ﻣْﻦ ﻋﻠْﻢ ﻻ َﻓﻨَْﻔُﻊ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِاﻢﻬﻠﻟ ِإ أﻋﻮذ ﺑ
ٍ
َ ُ َ َ ُْ
ْ
َْ
ْ َ
ﺎب ﻟَﻬﺎ
 َوِﻣْﻦ دﻋَﻮٍة ﻻ ﻳﺴﺘﺠ،ﻏﻔٍﺲ ﻻ ﺗﺸﺒَُﻊ
(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: اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 ﻳﺎ:

 ﻓﻘﻠﺖ،أﻤﺣﺮ

ﻋﻦ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل اﻤﻟﺮادي ر

اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻫﻮ ﻲﻓ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻣﺘﻜﺊ ﺒﻟ ﺑﺮد

 إن، »ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ:  ﻓﻘﺎل. إ ﺟﺌﺖ أﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ،رﺳﻮل اﷲ

 ﺛﻢ ﻳﺮ ﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺣ،ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺤﺗﻔﻪ اﻤﻟﻼﺋﻜﺔ ﺑﺄﺟﻨﺤﺘﻬﺎ

«ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺴﻤﺎء ا ﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺤﻣﺒﺘﻬﻢ ﻤﻟﺎ ﻳﻄﻠﺐ
ความวา จากศ็อฟวาน บิน อัสสาล อัลมุรอดีย (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) เลาวา :
ฉันไดเขาพบทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม)ในมัสยิด ในขณะที่ทาน
3

สูเราะฮฺ อัชชุอะรออ/83
เฎาะอีฟ : บันทึกโดย อัตติรมิซีย หมายเลข 3593 (ดู เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ หมายเลข 1183)
5
เศาะหีหฺ : บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2722, อันนะสาอีย หมายเลข 5443, อัตติรมิซีย หมายเลข 3495
4

4

กําลังนอนพิงอยูบนผาหมสีแดงของทาน แลวฉันพูดกับทานวา “โอทานรสูล!
แทจริงฉันมา(หาทาน)เพื่อจะแสวงหาวิชาความรู” ดังนั้นทานจึงกลาวกับฉันวา
“ขอตอนรับผูแสวงหาวิชาความรู แทจริงปกของบรรดามลาอิกะฮฺจะกางออก
และปกคลุมผูแสวงหาวิชาความรู แลวพวกเขาจะทับซอนกันขึ้นจนสูงระฟา
ของโลก เพราะพวกเขาชอบในความรูที่เขากําลังแสวงหา”6
มาชาอัลลอฮฺ! ผูใดอีกเลาที่จะประเสริฐไปกวาผูแสวงหาความรูที่ทานรสูล (ศ็อลลัลลอฮุ
อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาวตอนรับดวยความยินดี อีกทั้งถูกปกคลุมดวยปกของบรรดามลาอิกะฮฺที่ซอน
กันเปนชั้นๆ จนสูงระฟา ...!
ทานรสูลไมเพียงแตยกยองผูแสวงหาวิชาความรูแตเพียงผูเดียว แตทานยังไดสั่งเสียให
เหลาเศาะหาบะฮฺของทานและชนรุนหลังจากทานเหลานั้น ทําการยกยอง ใหเกียรติ และเชิดชู
บรรดาผูแสวงหาความรูอิสลามอีกดวย
اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

ﻋﻦ أ ﺳﻌﻴﺪ اﺨﻟﺪري ر

 ﻣﺮﺣﺒﺎ:  ﻓﺈذا رأﻳﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﻘﻮﻟﻮا، »ﺳﻴﺄﺗﻴﻜﻢ أﻗﻮام ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﻌﻠﻢ: ﻗﺎل
 وأﻗﻨﻮﻫﻢ: و رواﻳﺔ- ﺑﻮﺻﻴﺔ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﻓﺘﻮﻫﻢ

«ความวา จาก อบู สะอีด อั ลคุ ดรีย (เราะฎิ ยั ล ลอฮุ อัน ฮุ) เล า ว า : ท า นนบี
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ไดกลาววา “(ตอไป)จะมีหมูชนหลายกลุมมาหา
พวกท านเพื่อแสวงหาวิ ชาความรู ดังนั้น เมื่อพวกทานพบเห็นพวกเขา ก็จง
กลาววา : “ขอตอนรับพวกทานดวยคําสั่งเสียของทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ
อลัยฮิ วะสัลลัม) และจงใหคําชี้ขาด(ตัดสินปญหา)แกพวกเขา” ในอีกรายงาน
หนึ่ ง ระบุ ว า “จงสอนพวกเขา หรื อ ทํา ใหพ วกเขาพึ ง พอใจ และจงให ความ
ชวยเหลือแกพวกเขาในดานการอบรมพรอมทั้งสิ่งจําเปนอื่นๆสําหรับพวกเขา”7
ดวยเหตุนี้ทําใหทุกครั้งที่มีนักศึกษาหรือผูแสวงหาวิชาความรูมาหาทาน อบูสะอีดจะกลาว
ตอนรับวา “ขอตอนรับการมาเยือนของพวกทานดวยคําสั่งเสียของทานรสูล (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ
วะสัลลัม) เพราะทานรสูลไดสั่งเสียพวกเราใหยกยองและใหเกียรติพวกทาน”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)
5

เชนเดียวกับอบู ดัรดาอ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ยามใดที่ทานพบเห็นผูแสวงหาวิชาความรู
อิสลาม ทานจะกลาววา “ขอตอนรับบรรดาผูแสวงหาวิชาความรู” พรอมกับกลาววา “แทจริงทาน
รสูล (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ไดสั่งเสียพวกเราใหดูแลพวกทานทั้งหลาย”9
นั่นคือทาทีของบรรดาเศาะหาบะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุม) และเหลา อัสสะลัฟ อัศศอลิหฺ
(เราะหิ ม ะฮุ มุ ล ลอฮฺ ) ที่ มี ต อ ผู แ สวงหาวิ ช าความรู อิ ส ลาม ซึ่ ง ต า งยกย อ ง ให เ กี ย รติ ให ค วาม
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) ขึ้น
พรอมทั้งกําชับใหทุกคนมีสวนรวมหรือเปนสมาชิกที่เครงครัด
 ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل

ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ر

 وﻣﺎ، ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﺎﻟﻮا.« »إذا ﻣﺮرﺗﻢ ﺑﺮﻳﺎض اﺠﻟﻨﺔ ﻓﺎرﺗﻌﻮا: وﺳﻠﻢ

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

9

เฎาะอีฟ : บันทึกโดย อัลดาเราะกุฏนีย 1/99 ดวยสายรายงานที่ขาดตอน เพราะอามิร บิน อิบรอฮีม (เสียชีวิตป 210 ฮ.
ศ.) ไมทันพบกับอบูดัรดาอ
6

ท า นรสู ลุลลอฮฺ ! อะไรคื อ บรรดาสวนของสวรรค ?” ทา นตอบวา “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
 ﻓﺈن اﷲ ﺤﻲﻴ، ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻤﺠﺎﻟﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﺳﻤﻊ ﺎﻠﻛم اﺤﻟﻜﻤﺎء،)ﻳﺎ ﺑﻲﻨ

(اﻟﻘﻠﺐ اﻤﻟﻴﺖ ﺑﻨﻮر اﺤﻟﻜﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺤﻳﻲﻴ اﻷرض اﻤﻟﻴﺘﺔ ﺑﻮاﺑﻞ اﻤﻟﻄﺮ
ความวา “ลูกเอย ! เจาจงนั่งรวม(คลุกคลี)กับบรรดาอุละมาอ(ผูรู) จงรับฟง
คําพูดของบรรดานักปราชญ เพราะแทจริงอัลลอฮฺจะทรงชุบจิตใจที่ตายแลวให
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
เพื่ อใหมี ก ารนั่ง รว มหรื ออยูใกลชิดและคลุกคลี กับบรรดาอุละมาอ(เพื่อตักตวงเอาวิช าความรู
อิสลามจากทานเหลานั้น) ทั้งนี้เพราะมัจลิสอิลมีที่ถูกนําไปเปรียบเทียบกับสวนของสวรรคนั้น
แทจริงแลวก็คือ “การนั่งรวมและคลุกคลีกับบรรดาอุละมาอ” นั่นเอง อันเปนแหลงแสงสวางแหง
10

เฎาะอีฟ : บันทึกโดย เฏาะบะรอนีย ในอัลกะบีร หมายเลข 11158 (ดู เฎาะอีฟ อัลญามิอฺ หมายเลข 698)
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
11
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วิทยปญญา ที่อัลลอฮฺทรงใชมันชุบจิตใจที่ตายแลวใหฟนและกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ดัง
ที่อัลลอฮฺทรงเปรียบเทียบกับสายฝนที่พระองคทรงใชชุบแผนดินที่ตาย(แหงแลง)ใหกลับมีชีวิต
เพราะทั้ ง สองต า งมาจากอั ล ลอฮฺ กล า วคื อ ความรู ข องบรรดาอุ ล ะมาอ ม าจากการประทาน
ของอัลลอฮฺ เชนเดียวกับน้ําฝนที่มาจากการประทานลงมาของอัลลอฮฺ ทั้งสองอยางตางเปนปจจัย
ที่อัลลอฮฺทรงใชชุบชีวิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหกลับฟนขึ้นมา
ความรูที่ถูกเปรียบเทียบกับน้ําฝนคือความรูแหงวะหฺยู เพราะทั้งน้ําฝนและวะหฺยูตางถูก
ประทานลงมาจากอั ล ลอฮฺ ไม ใ ช ค วามรู ที่ เ หลวไหลไร ส าระหรื อ ความรู ที่ ตั้ ง อยู บ นฐานแห ง
สติปญญาของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่มาจากสติปญญาของมนุษยผูปฏิเสธอัลลอฮฺ
เพราะแทจริงแลวความรูที่ตั้งอยูบนฐานแหงวะหฺยูของอัลลอฮฺ - ไมวาจะเปนอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺ
– นั้นมักจะชุบจิตใจและกระตุนใหลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจตอไป
2. ความรูคือแสงสวางและศาสนาของอัลลอฮฺ
อัลลอฮฺตรัสวา
ْ َ ُ َ َ ٌ ُّ
ُ ﻓﻬﺪي
ُ َ َ ﺠﻮره َﻣﻦ
( ٣٥ : ﻳﺸﺎء﴾ )اﺠﻮر
ِ ِ ُ ِ اﷲ
ِ ﻧﻮر
ٍ ﴿ﻧﻮر ﺒﻟ
ความวา “แสงซอนบนแสง อัลลอฮฺทรงนําทางผูที่พระองคทรงประสงคสูแสง
สวางของพระองค”13
“แสงสวาง” ในที่นี้หมายถึง แสงสวางแหงอัลกุรอาน แสงสวางแหงอีมานของผูศรัทธาแต
ละคน หรือแสงสวางแหงอีมานและการอิบาดะฮฺ(การเคารพภักดีตออัลลอฮฺ) ของผูศรัทธาแตละคน
ทั้งหมดนั้นวางอยูบนฐานแหงความรูจากอัลลอฮฺ และนั่นคือศาสนาแหงอัลลอฮฺ14
ทานรสูล(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา
« ﻷن اﻟﻌﻠﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﻘﻠﻮب ﻣﻦ اﺠﻟﻬﻞ وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻷﺑﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ... »
ความวา “... เพราะแทจริงความรูเปนสิ่งที่ชุบจิตใจใหฟนจากสิ่งที่โงเขลา และ
เปนดวงประทีปสองดวงจิตใหพนจากความอธรรมและความมืดของชีวิต”15
ทานอิมามมาลิกกลาววา
()اﻟﻌﻠﻢ اﺤﻟﻜﻤﺔ وﻧﻮر ﻳﻬﺪي اﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻟﻴﺲ ﺑﻜﺮﺜة اﻤﻟﺴﺎﺋﻞ

13

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

8

ความว า “ความรู คื อ วิ ท ยป ญ ญาและแสงสว า งที่ อั ล ลอฮฺ ท รงใช นํ า ทางผู ที่
พระองคทรงประสงค ไมใชการถกปญหาอันมากมาย”16
ทานมุหัมมัด บิน สิรีน กลาววา
( ﻓﺎﻧﻈﺮوا ﻋﻤﻦ ﺗﺄﺧﺬون دﻳﻨﻜﻢ،)إن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ دﻳﻦ
ความวา “แทจริงความรูนี้คือศาสนา ดังนั้นพวกทานทั้งหลายจงพิจารณาดูวา
พวกทานรับเอาศาสนาของพวกทานมาจากผูใด”17
3. การแสวงหาวิชาความรูเปนหนทางสูสวรรค
หากทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ถือวามัจลิสอิลมีเปนสวนของสวรรค
และถือวาความรูเปนศาสนาและแสงสวางแลว ดังนั้นมันจึงเปนสิ่งที่สอดคลองอยางยิ่งกับกับวจนะ
ของทานที่บอกวา ความพยายามในการแสวงหาความรูนั้นเปนเหตุทําใหอัลลอฮฺอํานวยความ
สะดวกแกเขาสูหนทางแหงสวนสวรรค
ท า นอบู ฮุ ร็ อ ยเราะฮฺ เราะฎิ ยั ล ลอฮุ อั น ฮุ เล า ว า ท า นรสู ลุ ล ลอฮฺ (ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อลั ย ฮิ
วะสัลลัม) กลาววา
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ إﻰﻟ

 وﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﻬﻞ اﷲ... »

«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
มุก็อดดิมะฮฺ เศาะหีหฺมุสลิม 1:14
18
เศาะหีหฺ : บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2699, อบูดาวูด หมายเลข 4946, อัตติรมิซีย หมายเลข 2646 และอิบนุมาญะฮฺ
หมายเลข 225
17

9

อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม)
กลาววา
، ﻳﺘﻠﻮن ﻛﺘﺎب اﷲ، وﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻗﻮم ﻲﻓ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﷲ... »
، وﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ،وﻳﺘﺪارﺳﻮﻧﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ؛ إﻻ ﺣﻔﺘﻬﻢ اﻤﻟﻼﺋﻜﺔ

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

« ﻧﺴﺒﻪ
ความวา “... และกลุมใดก็ตามที่รวมตัวกันในมัสยิดหลังใดหลังหนึ่ง เพื่ออาน
คัมภีร (อัลกุรอาน) ของอัลลอฮฺ และรวมกันศึกษาใจความของมันในหมูพวก
เขา แนนอนบรรดามลาอิกะฮฺจะหอมลอมใหรมเงาแกพวกเขา ความสงบของ
จิตใจจะลงมายังพวกเขา ความเมตตาจะปกคลุมพวกเขา และอัลลอฮฺจะทรง
กลาวขานถึงพวกเขาตอบรรดาผูที่ใกลชิดพระองค และผูใดที่การงานของเขา
ทํา ให เ ขาล า ช า แน แท ตระกู ลอั น มีเ กีย รติของเขาไม อ าจทํา ใหเ ขาเรง รีบ ได
(หมายถึง คนที่ไมปฏิบัติความดีใดๆ เพื่อโลกหนาแลวไซร สิ่งอื่นๆ 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
 إن اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ ﻳﻮرﺛﻮا دﻳﻨﺎرا وﻻ، و ن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻢ ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء... »
«  ﻓﻤﻦ أﺧﺬه أﺧﺬ ﺤﺑﻆ واﻓﺮ، إﻧﻤﺎ ورﺛﻮا اﻟﻌﻠﻢ،درﻫﻤﺎ

19

เศาะหีหฺ : ดูอางอิงจากเชิงอรรถที่ 18
10

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 ครั้งหนึ่งทานไดเดินผานตลาดเมืองมะดีนะฮฺ แลวทานไดหยุดอยูครู
หนึ่งพรอมกับตะโกนเรียกผูที่อยูในตลาดนั้นวา “ โอชาวตลาดทั้งหลาย ! อะไรที่ทําใหพวกทาน
ออนแอขนาดนี้ ?”
พวกเขาจึงถามขึ้นดวยความแปลกใจวา “หมายความวาอยางไร โออบู ฮุร็อยเราะฮฺ ?”
ทานจึ งตอบวา “โนน เขากําลั งแบ งปนมรดกของทานรสูลุลลอฮฺอยู ทําไมพวกท านยัง
เพิกเฉยอยูที่นี่อีก ! ทําไมพวกทานจึงไมไปพรอมๆกับเขาเพื่อรับเอามรดกที่เปนสวนแบงของพวก
ทาน ?”
พวกเขาจึงถามวา “มรดกนั้นถูกแบงอยูที่ไหนหรือ ?”
ทานตอบวา “ที่มัสยิดโนน”
ดังนั้นพวกเขาจึงรีบเรงออกจากตลาดมุงสูมัสยิด สวนอบูฮุร็อยเราะฮฺยังคงยืนคอยอยูท เี่ ดิม
จนกระทั่งพวกเขากลับมา
ดังนั้นอบูฮุร็อยเราะฮฺจึงถามขึ้นวา “พวกทานเปนอะไรกันนี่?”
พวกเขาตอบ(อยางไมสบอารมณ)วา “โออบูฮุร็อยเราะฮฺ ! พวกเราไปมัสยิดมาแลว และ
เขาไปขางในมัสยิด แตพวกเราไมเห็นมีอะไรกําลังถูกแบงอยูในนั้นเลย !”
ดังนั้นอบูฮุร็อยเราะฮฺจึงถามขึ้น(อยางประหลาดใจ)วา “พวกทานไมพบใครในมัสยิดเลย
หรือ ?”
พวกเขาตอบวา “หามิได พวกเราเห็นคนกลุมหนึ่งกําลังละหมาดอยู อีกกลุมหนึ่งกําลัง
อานอัลกุรอาน และอีกกลุมหนึ่งกําลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหะลาลและหะรอม”

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. มรดกของท า นรสู ลุ ล ลอฮฺ (ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อลั ย ฮิ วะสัล ลัม ) คื อวิ ชาความรู เ กี่ ย วกั บ
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
اﷲ

 أﺗﻴﺖ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل اﻤﻟﺮادي ر: ﻋﻦ زر ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ ﻗﺎل

 ﻓﺈ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل: ﻗﺎل. أﻧﺒﻂ اﻟﻌﻠﻢ:  ﻗﻠﺖ. ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻚ؟:  ﻗﺎل،ﻋﻨﻪ

 »ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻲﻓ ﻃﻠﺐ: اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل

«اﻟﻌﻠﻢ إﻻ وﺿﻌﺖ اﻤﻟﻼﺋﻜﺔ 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 اﷲ ﻋﻠﻴﻪ:اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل

ﻋﻦ ﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ اﻤﻟﺨﺎرق ر

 ورق، ﻛﺮﺒت ﺳﻲﻨ:  ﻗﻠﺖ.« ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻚ ؟، »ﻳﺎ ﻗﺒﻴﺼﺔ: وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
 ﻣﺎ، »ﻳﺎ ﻗﺒﻴﺼﺔ:  ﻓﻘﺎل. ﻓﺄﺗﻴﺘﻚ ﺤﻛﻌﻠﻤﻲﻨ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻲﻨ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﺑﻪ،ﻋﻈﻲﻤ

.«ﻣﺮرت ﺤﺑﺠﺮ وﻻ ﺷﺠﺮ وﻻ ﻣﺪر إﻻ اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻚ
ความวา เกาะบีเศาะฮฺ บิน อัลมุคอริกฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮู เลาวา “ฉันไดไปหา
ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) แลวทานกลาววา “ นี่เกาะบีเศาะฮฺ เจา
มามี ธุ ร ะอะไรหรื อ ?” ฉั น จึ ง ตอบว า “ฉั น อายุ ม ากแล ว กระดู ก ฉั น ก็ อ อ นล า
ดั ง นั้ น ฉั น จึ ง มาหาท า นเพื่ อ ให ท า นประสาทวิ ช าความรู ที่ อั ล ลอฮฺ ท รงเอื้ อ
ประโยชนแกฉัน” ทานกลาววา “เกาะบีเศาะฮฺเอย ! เจาจะไมผานกอนหิน แมก
ไม และหมูบาน(ในการเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู) เวนแตสิ่งเหลานั้นจะ
วิงวอนขอใหอัลลอฮฺอภัยโทษแกเจา”23
มาชาอัลลอฮฺ ! ดวยเหตุนี้เองทําใหบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งผูใหญและคนหนุมตางมุงมัน่ เพือ่
แสวงหาวิชาความรูอิสลาม 24...
 »ﻣﻦ ﻏﺪا إﻰﻟ: ﻋﻦ أ أﻣﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﻛﺄﺟﺮ ﺣﺎج ﺗﺎﻣﺎ

اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إﻻ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺧﺮﻴا أو ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺎﻛن

«ﺣﺠﺘﻪ
ความวา อบู อุมามะฮฺ เลาวา ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา
“ผูใดออกไปยังมัสยิดตั้ง แตเชา โดยที่เขาไมประสงคสิ่งอื่นใดนอกจากเพื่อ
ศึ ก ษาเรี ย นรู สิ่ ง ที่ ดี ง าม หรื อ เพื่ อ สั่ ง สอนผู อื่ น ในสิ่ ง ที่ ดี ง าม เขาจะได รั บ

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 اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻋﻦ أﻧﺲ ﻗﺎل

«ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺣ ﻳﺮﺟﻊ
ความวา อะนัส เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา
“ผูใดออกเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู เขาจะอยูในหนทางของอัลลอฮฺ
จนกวาเขาจะเดินทางกลับ”26
:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل

ﻋﻦ أ ذر ر

 ﻷن ﺗﻐﺪو ﻓﺘﻌﻠﻢ آﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ ﺧﺮﻴ ﻟﻚ ﻣﻦ أن ﺗﺼﻲﻠ،»ﻳﺎ أﺑﺎ ذر
 وﻷن ﺗﻐﺪو ﻓﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ أو ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻴ،ﻣﺎﺋﺔ ر ﻌﺔ

«ﻟﻚ ﻣﻦ أن ﺗﺼﻲﻠ أﻟﻒ ر ﻌﺔ
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 ﺻﻼة 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 اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ:اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل

ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ر

 وﻣﺬاﻛﺮﺗﻪ، وﻃﻠﺒﻪ ﻋﺒﺎدة، ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻤﻪ ﷲ ﺧﺸﻴﺔ، »ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻌﻠﻢ:وﺳﻠﻢ

 وﺑﺬ ﻷﻫﻠﻪ، وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻤﻟﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺻﺪﻗﺔ، واﻛﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺟﻬﺎد،ﺗﺴﺒﻴﺢ

.«ﻗﺮﺑﺔ
ความว า มุ อ าซฺ บิ น ญะบั ล เราะฎิ ยั ล ลอฮุ อั น ฮู เล า ว า ท า นรสู ลุ ล ลอฮฺ
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัย ฮิ วะสั ลลัม ) กลาววา “พวกทานจงศึกษาหาวิชาความรู
อิสลาม เพราะ
- การศึกษาหาวิชาความรูอิสลามนั้นทําใหยําเกรงตออัลลอฮฺ
- การแสวงหาวิชาความรูนั้นเปนการอิบาดะฮฺ(เคารพภักดี)
- การทบทวนวิชาความรูนั้นเปนการตัสบีหฺ(สดุดีพระองค)
- การศึก ษาคน คว าและวิจั ยเกี่ย วกับวิชาความรูนั้น เป น การญิฮาด(การตอสูใน
หนทางของอัลลอฮฺ)
- การประสาทวิชาความรูแกผูที่ไมรูนั้นเปนการเศาะดะเกาะฮฺ (การทําทาน)
- และการทุมเทวิชาความรูใหแกครอบครัวนั้นเปนกุรบะฮฺ (การสรางความใกลชิด
กับพระองคอัลลอฮฺ)”30
ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา
« واﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﺤﻛﻔﻘﻪ، إﻧﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺤﻛﻌﻠﻢ، ﺗﻌﻠﻤﻮا،»ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﺠﺎس
ความวา “โอมนุษยเอย ! พวกเจาจงศึกษาหาวิชาความรู เพราะแนแทวิชา
ความรูนั้นจะไดมาดวยการร่ําเรียนศึกษา และความเขาใจในวิชาความรูนั้นจะ
ไดมาดวยการเรียนรูเทานั้น”31
อิบนุ หะญัรกลาววา “ความรูนั้นจะไมถือวาเปนความรูที่แทจริง เวนแตเปนความรูที่รับมา
จากบรรดานบีหรือทายาทผูรับมรดกสืบทอดจากพวกเขา(หมายถึงอุละมาอฺ) โดยการร่ําเรียน
ศึกษา”32

29

เศาะหีหฺ : บันทึกโดย อัดดาริมีย 1:95
เฎาะอีฟ : ดูอางอิงจากเชิงอรรถที่ 15
31
หะสันลิฆอยริฮฺ : บันทึกโดย อัฏเฏาะบะรอนีย ในอัลกะบีร อางจาก มัจมะอฺ อัซฺซะวาอิด 1:339 (ดู เศาะหีหฺ อัตตัรฆีบ
1:136)
32
ฟตหุลบารีย 1:161
30
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8. ความรูอิสลามเปนสิ่งที่แสดงถึงความดีของอัลลอฮฺที่มีตอบาว
:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻰﻠ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل

ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ر

« و ﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ واﷲ ﻳﻌﻄﻲ،»ﻣﻦ ﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ ﺧﺮﻴا ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻲﻓ ا ﻳﻦ
ความวา มุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ
อลั ย ฮิ วะสั ลลัม ) กล า วว า “ผูใดที่ อัล ลอฮฺท รงประสงค จ ะใหความดีแ กเ ขา
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(วาญิบ)ตอง
ทําการศึกษาหาความรูอิสลามจนกวาเขาจะเขาใจอยางถองแท หาไมแลวก็แสดงวาอัลลอฮฺทรง
ประสงคในสิ่งที่ตรงขามกับที่กลาวมาขางตนสําหรับเขา – ขอความคุมครองตออัลลอฮฺ จากสิ่ง
เลวรายดังกลาว – เพราะรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา
«»وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻪ ﻲﻓ ا ﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺎل اﷲ ﺑﻪ
ความว า “...และผูใดไม พยายามจะเรียนรูเ พื่อใหเ ขาใจในเรื่องศาสนา แน
นอนอัลลอฮฺจะไมทรงเหลียวแลกิจการของเขา”34
และในหะดีษที่รายงานโดย อบู อุมามะฮฺ ทานรสูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม)
กลาววา
«»اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻤﻟﺘﻌﻠﻢ ﺮﺷﻳﻜﺎن ﻲﻓ اﺨﻟﺮﻴ وﻻ ﺧﺮﻴ ﻲﻓ ﺳﺎﺋﺮ اﺠﺎس
ความวา “ผูรูและผูศึกษาหาความรูเปนภาคีซึ่งกันและกันในการรับความดี
(จากอัลลอฮฺ พรอมกับยกนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้นซอนกันเปนสัญลักษณ) และจะ
ไมมีความดีใดๆ ในบุคคลอื่นจากสองกลุมนี้”35
33

มุตตะฟก อลัยฮฺ : อัลบุคอรีย หมายเลข 71, มุสลิม หมายเลข 1037
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)
34
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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
งานในขณะที่ ก ารงานเป น ผู ต ามที่ ป ฏิ บั ติ ต ามการชี้ นํ า ของความรู หากปราศจากความรู ก็
หมายความวาการงานของเรามักจะถูกชี้นําโดยวิชาที่จะกอใหเกิดแตความเสียหายและความ
วุนวายทั้งบนโลกนี้และในปรโลก ดังนั้น มาเถิดพี่นอง เราจะมารวมกันแสวงหาวิชาความรูอิสลาม
และหมั่นรักษาตัวเองใหอยู ในกลุมผูแสวงหาความรู ณ มัจญลิสอิลมี ของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรง
ประทานเตาฟกและทางนํา
คําสงทาย
ขอตอนรับผูแสวงหาวิชาความรู...การแสวงหาความรูเปนสุนนะฮฺ หรือแบบอยางของทานรสู
ลุ ล ลอฮฺ (ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อลั ย ฮิ วะสั ล ลั ม ) ที่ เ ป น ทั้ ง คํ า พู ด และการกระทํ า ของท า นรสู ลุ ล ลอฮฺ
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) ในโอกาสที่ทานไดพานพบกับผูแสวงหาวิชาความรูอิสลาม และนี่
คือพื้นฐานแหงการใหเกียรติแกผูแสวงหาวิชาความรูอิสลามที่บรรดาเศาะหาบะฮฺและชนรุนกอน
ทุ ก ยุ ค สมั ย ได ยึ ด ปฏิ บั ติ กั น มา อั น เป น การแสดงถึ ง การรั บ เอาคํ า สั่ ง เสี ย ของท า นรสู ล ลุ ล ลอฮฺ
(ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม) มาปฏิบัติ
สถานภาพของผูแสวงหาวิชาความรูอิสลามชางมีเกียรติอะไรเชนนี้ ! กลาวคือ...
- อัลลอฮฺทรงกลาวยกยองพวกเขาตอหนาบรรดาผูใกลชิดพระองค
- รสูลุลลอฮฺและบรรดาเศาะหาบะฮฺตางเชิดชูพวกเขา
- เหลามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺตางพอใจในการกระทําของเขา
- ไดรับความเมตตาและความสงบจากอัลลอฮฺ
- บรรดามัคลูก (สิ่ ง ที่ถู ก สร า ง)ทั้ง หลายตา งขออภัย โทษใหแก เ ขา แมก ระทั่ง หิ น
ตนไม และปลาในมหาสมุทร
- อัลลอฮฺจะทรงทําใหหนทางสูสวนสวรรคของเขาสะดวกและงาย
- โดยเฉพาะอยางยิ่งยามที่พวกเขารวมอยูในมัจลิสอิลมี - ที่เปนเสมือนสวนของ
สวรรค – พรอมๆกับบรรดาอุลามาอผูเปนทายาทที่ไดรับมรดกจากเหลานบี ผูซึ่ง
36
37

มะดาริุสสาลิกีน 2:470, อิอฺลาม อัลมุวักกิอีน 2:256
บันทึกโดย อิบนุ อับดิลบัรฺ ในญามิอฺ บะยาน อัลอิลมี วะฟฎลิฮิ 1:27
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นําแสงสวางและวิทยปญญาจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่สามารถชุบจิตใจใหกลับ
มี ชี วิ ต ขึ้ น มาใหม และส อ งทางเดิ น ชี วิ ต อั น ประเสริ ฐ บนโลกนี้ สู ส วนสวรรค
ของอัลลอฮฺและความพึงพอใจของพระองคในปรโลกตอไป
ขอหยุ ด รํ า พั น ถึ ง คํ า สอนของอั ล ลอฮฺ แ ละรสู ลุ ล ลอฮฺ (ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อลั ย ฮิ วะสั ล ลั ม )
ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺและสะลัฟศอลิหฺ เกี่ยวกับสัจธรรมแหงวิชาความรูและความประเสริฐ
ของผูศึกษาบนโลกนี้และโลกอาคีเราะฮฺไวเพียงแคนี้กอน
ขอดุอาอตอเอกองคอัลลอฮฺใหพระองคทรงประทานความจําเริญและทรงโปรดเมตตาตอ
การดําเนินงานของมัจลิสอิลมีของเรา พรอมกับชี้ทางนําใหมัจลิสอิลมีคงอยูในความจําเริญแหง
วิชาความรูและความประเสริฐของผูแสวงหาวิชาความรูตามแนวทางกวางๆ ที่บรรจุอยูในหนังสือ
เลมเล็กๆ นี้ ตลอดไป ดวยสิ่งดังกลาวทําใหบรรดาผูแสวงหาวิชาความรูไดรับความประเสริฐสถาพร
ซึ่งทุกคนตางใหเกียรติซึ่งกันและกันในความพยายามที่จะฟนฟูคําสั่งเสียของทานรสูลุลลอฮฺภายใต
สโลแกน “มัรหะบัน บิฏอลิบิล อิลมี” (ขอตอนรับผูแสวงหาวิชาความรู) อามีน
ผมเชื่อมั่นวาหนังสือซึ่งถูกเขียนขึ้นภายในเวลาเพียงสองสามวันเชนนี้ยอมเต็มไปดวย
ข อ บกพร อ ง ซึ่ ง จํ า เป น ต อ การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ใหม แ ละทํ า ให มี ค วามสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ในโอกาสที่
เอื้ออํานวยตอไปในอนาคต อินชาอัลลอฮฺ พรอมกันนี้ผมใครขอขอบคุณ คุณ อุษมาน อิดรีส ที่ได
ชวยผมในการเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ ญะซากุมุลลอฮุ ค็อยร็อน
อยางไรก็ตาม ขอวิงวอนตอองคอัลลอฮฺใหพระองคทรงประทานความจําเริญแกสิ่งที่มีอยู
ในหนังสือเลมนี้ และขอพระองคทรงทําใหความพยายามในครั้งนี้เปนการงานที่บริสุทธิ์ใจเพียงเพื่อ
แสวงหาความโปรดปราน พรอมกับการอภัยโทษจากพระองค แทจริงพระองคทรงรับฟงและตอบ
รับยิ่ง
“โอพระผูอภิบาลของเรา ! เราไดปฏิบัติสิ่งที่อธรรมตอตัวเรา หากพระองคไมทรง
ประทานอภัย และไมปรานีเรา เราตองตกอยูในความขัดสนอยางแนนอนยิ่ง โอพระผู
อภิบาลของเรา ! เราไดศรัทธาตอทุกสิ่งที่ทานไดทรงประทานลงมา และเราไดปฏิบัติตาม
คําสอนของทานรสูลของทาน ดังนั้นทรงโปรดจัดใหเราอยูในหมูผูที่ไดรับการเปนพยาน
ดวยเถิด โอพระผูอภิบาลของเรา ! ทรงโปรดเปดทางระหวางเราและกลุมชนของเราดวย
แสงสวางแหง สัจธรรม เพราะพระองคเ ทานั้ นเปน ผูเปดทางที่ประเสริฐ ที่สุด โอพระผู
อภิบาลของเรา ! ทรงโปรดประทานความดีแกเราทั้งบนโลกนี้และโลกหนา และโปรดทรง
ทําใหเราหางไกลจากความนากลัวของไฟนรก โอพระผูอภิบาลของเรา ! โปรดทรงรับการ
งานของเรา แทจริงพระองคเปนผูที่ทรงไดยินและรับรูยิ่ง และขอพระองคทรงประทาน
อภัยแกเรา แทจริงพระองคเปนผูที่ทรงอภัยและเมตตาสงสารยิ่งเสมอ”
ขออั ล ลอฮฺ ท รงประทานพรและความสั น ติ แก ทา นนบี มุ หั ม มั ด เหล า วงศ ว านของท า น
ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทุกคน พระองคทรงมหาบริสุทธิ์และสูงสงยิ่งจากทุกสิ่งที่ถูก
กลาวพรรณาโดยผูปฏิเสธ และความสันติจงประสบแดบรรดารสูลทั้งหลาย และมวลการสรรเสริญ
ทั้งหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากลโลก ...
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