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Kunskaps viktighet 

 َوََل تَْعَجْل بِاْلقُْرٰاِن ِمْن قَْبِل اَْن يُْقٰضٰٓى اِلَْيَك   ﴿
ُّۚ
ُ اْلَمِلُك اْلَحق  فَتَعَالَى ّٰللاه

ِ ِزْدٖني ِعْلما    َوقُْل َرب 
 ﴾  َوْحيُهُؗ

ِ ْبِن َعْمر   ِ  َعنِ َعْن َعْبِد َّللاه  أَنههُ َكاَن يَقُول  ملسو هيلع هللا ىلص النهبِي 

اللَُّهمَّ إِن ِى أَعُوذُ بَِك ِمْن قَْلٍب َلَ يَْخَشُع َوِمْن ُدَعاٍء َلَ يُْسَمُع َوِمْن  »

«.نَْفٍس َلَ تَْشبَُع َوِمْن ِعْلٍم َلَ يَْنفَُع أَعُوذُ بَِك ِمْن هَُؤَلَِء اْْلَْربَعِ   

Kära bröder! 
Utan tvekan är en av de frågor som vår religion 
islam sätter största vikt om kunskap.  I Koran al 
Kerim, som är huvudkällan till  religionen islam, 
ser man att orden som härrör från kunskapen 
"ilim"s rot används på cirka 750 ställen.  Detta 
nummer avslöjar värdet av kunskap och 
vetenskaplig verksamhet i termer av Koranens 
budskap. Allah azze wa jelle säger, i olika verser;  
"Kommer de som vet och de som inte vet att vara 
jämlika?"(1), "Allah höjer graden av de som tror 
och de som har kunskap."(2), "De som har 
kunskap bland Hans tjänare fruktar Allah som 
nödvändigt!"(3)  Allah azze wa jelle förklarade i 
dem verser tydligt, värdet av kunskap och lärda. 
Kära troende! 
Ett av namnen på Allah, världarnas Herre, är al-
Alîm.  Detta namn betyder "att veta allt in i 
minsta detalj som är dolda, öppna, förflutna, 
framtida". Koran al-Karim förklarar kunskapen 
om Allah azze wa jelle med följande kortfattade 
uttalande: "Om träden på jorden var pennor och 
havet var bläck, och ytterligare sju hav anslöt sig 
till dem, skulle Allahs ord fortfarande inte 
uttömmas (genom att skriva) .  Utan tvekan är 
Allah allsmäktig och vis.” Allah azze wa jelle ville 
också att vi tjänare skulle visa det nödvändiga 
intresset och värdigheten för kunskapen. Till och 
hans tal till Allahs Sändebud, Muhammed saw;  
"Upphöjd är Allah, den sanne härskaren.  Ha inte 
bråttom att recitera Koranen innan dess 
uppenbarelse för dig är fullständig.  'Min Gud!  
Öka min kunskap."  (4) Han gav budskapet att 
muslimer borde söka kunskap.  Ur en islamisk 
synvinkel är vetenskapens huvudsakliga syfte 
"Marifetullah".  Med andra ord är att veta 
ordentligt och känna igen om Allah, som är 
allsmäktig.  Må Allah azze wa jelle göra oss till en 
av sina lyckliga tjänare som känner honom väl. 
 
 
 
 

 
Kära muslimer! 
Naturligtvis är all kunskap som  till nytta för 
människor och samhälle är värdefull. Muslimer 
har genom historien respekterat all slags kunskap 
och vetenskaplig kunskap som bidrar till 
mänsklighetens framsteg och leder till välstånd i 
samhällen.  De har dock försökt hålla sig borta 
från kunskap som inte är till mänsklighetens 
bästa. Vår käre profeten Muhammad Mustafa 
(saw) bad:  "Min Gud!  Jag söker skydd hos dig 
från ett hjärta som inte känner hkushu', vara fylld 
av rädsla och respekt, åkallan som inte 
accepteras, en "lägre jag" nefs som inte vill bli 
mättad och kunskap som inte ger något nytta." (5) 
En muslim som har islamiska moraliska 
värderingar avstår från att prata om saker som 
han inte kan och känner till och som aldrig 
kommer att vara pedantisk och formalistisk.   
Han söker inte kunskap i avsikt att vara 
pedantisk.  Han blir en aspirant av kunskap som 
ger nytta honom, och han blir en praktiserande 
med den kunskapen.   
Han blir ödmjuk mot människor inför kunskapen 
om Allah, och han bör veta att hans kunskap är 
inte ens som en droppe i havet. 
 
Värdefull gemenskap! 
Det är naturligtvis viktigt att muslimska 
generationer får utbildning i moderna 
utbildningsområderna.  De bör dock göra detta för 
att få kunskap, tjäna rızq, näring och vara nyttiga 
för samhälle i riktning mot Allahs samtycke.   
Förutom de vetenskapliga kunskap som syftar till 
att blomstra denna värld, bör vi också vara oroliga 
för att ge våra barn de islamiska kunskap som 
kommer att rädda vårt efterkommande.   
Av denna anledning måste vi säkerställa avbruten 
följd för våra barn i våra moskéers 
utbildningsprogram, särskilt i regioner där vi är 
en minoritet. 
Må Allah göra oss till en av sina tjänare som 
lägger vikt vid kunskap och är praktisera enligt 
dess kunskap. Amin! 

 


