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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
สติปญญาคือของขวัญอันลํ้าคา 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอความสุข

ความจําเริญและความสันติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉัน

ขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว 

ไมมีภาคีใด ๆ สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัด

เปนบาวของอัลลอฮฺ และเปนศาสนทูตของพระองค 

ความโปรดปรานที่ประเสริฐที่สุดประการหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺ

ไดทรงประทานแกบาวของพระองคคือสติปญญา หากมนุษยไร

ซึ่งสติปญญา เขาก็คงไมรูจักอิสลาม ไมศรัทธาตอบรรดานบี  ไม

สามารถแยกแยะความดีความชั่ว และความจริงความเท็จได 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ۡمَنا ۞َولََقدۡ  ﴿ َّ ِ  ِ�  وََ�َۡلَ�ُٰهمۡ  َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ََ ّيَِ�ِٰت  ّمِنَ  َوَرزَۡقَ�ُٰهم َوٱۡ�َۡحَِ  ٱۡلَ�ّ َّ  ٱل
ۡلَ�ُٰهمۡ  َّ ٰ  َوََ ثِ�ٖ  َ�َ نۡ  ََ َّ ِ يٗ�  َخلَۡقَنا ّّ َِ  ]  ٧٠: ارساء[ ﴾ ٧ َ�ۡف

"และโดยแนนอน เราไดใหเกียรติแกลูกหลานของอาดัม และเรา

ไดบรรทุกพวกเขาทั้งทางบกและทางทะเล และไดใหปจจัยยัง
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ชีพที่ดีทั้งหลายแกพวกเขา และเราไดใหพวกเขาดีเดนอยางมี

เกียรติเหนือกวาผูท่ีเราไดใหบังเกิดมาเปนสวนใหญ" (อัลอิส

รออ: 70) 
 

กลาวคือ อัลลอฮฺทรงใหมนุษยลูกหลานอาดัมมีความ

ประเสริฐดีเดนเหนือสิ่งถูกสรางอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนสิ่งไรชีวิต สัตว 

หรือพืชผล ดวยสติปญญานั่นเอง 

พระองคไดตรัสสรรเสริญบาวผูมีสติปญญาวา  

﴿  َّ َ�َٰ�ٰتِ  َخۡلقِ  ِ�  ِِ َّ �ِض  ٱس
َ
ۡلِ  َوٱۡختَِ�ِٰف  َوٱۡ� َّ ْوِ�  �َ�ٰٖت  َوٱََّهارِ  ٱ

ُ
ۡلَ�ٰبِ  ّ�ِ

َ
 ٱۡ�

 ]  ١٩٠: عممان آل[ ﴾ ١

“แทจริงในการสรางบรรดาชั้นฟาและแผนดิน และการท่ี

กลางวันและกลางคืนตามหลังกันนั้น แนนอนมีหลายสัญญาณ 

สําหรับผูมีปญญา” (อาลอิมรอน: 190) 
 

อิบนุกะษีร กลาววา “หมายถึงสติปญญาท่ีดีซึ่งมีความ

บริสุทธิ์ปลอดโปรง สามารถแยกแยะและเขาใจสิ่งตาง ๆ ได

อยางถูกตองชัดเจนตรงกับขอเท็จจริง มิใชด่ังผูท่ีหูหนวกบอดใบ 

ไรซึ่งสติปญญา ซึ่งอัลลอฮไฺดตรัสถึงพวกเขาวา 
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يِّن ﴿
َ
َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َءايَةٖ  ّمِنۡ  َوَ�� َّ �ِض  ٱس

َ
ََ  َوٱۡ� و َّ َُ ََ  َ�ۡنَها َوُهمۡ  َعلَۡيَها ََ  ١ُمۡعَُِضو

ۡ�َ�ُُهم يُۡؤِمنُ  َوَما
َ
ِ  أ َّ َّ  بِ� ِ ََ  َوُهم ِ  ]  ١٠٦-١٠٥ :يوسف[ ﴾ ١ ّمۡ�ُِ�و

“และก่ีมากนอยแลว จากสัญญาณในชั้นฟาทั้งหลายและ

แผนดิน ที่พวกเขาผานมันไปโดยที่พวกเขาผินหลังให และสวน

ใหญของพวกเขาจะไมศรัทธาตออัลลอฮฺ เวนแตพวกเขาเปนผู

ต้ังภาคี” (ยูสุฟ: 105-106) 
 

และอัลลอฮฺไดทรงตําหนิบรรดาผูท่ีเพิกเฉยและไมใช

สติปญญาใครครวญศึกษาศาสนาวา 

﴿  َّ ِِ۞  ّ َوآّبِ  ََ َّ ِ  ِعندَ  ٱ َّ مّ  ٱ ّّ ِينَ  ٱۡ�ُۡ�مُ  ٱس َّ ََ  ََ  ٱ ۡعقِلُو : األنفال[ ﴾ ٢ ََ
٢٢  [ 

“แทจริงสัตวท่ีชั่วรายย่ิง ณ อัลลอฮฺนั้น คือผูที่หูหนวก (ไมสนใจ

จะรับฟงโองการของอัลลอฮฺและเราะสูล) ที่เปนใบ (ประหนึ่ง

เปนใบ เพราะเมื่อไมเขาใจก็ไมพูดไมถาม) ซึ่งเปนผู ท่ีไมใช

ปญญา” (อัลอันฟาล: 22) 
 

และพระองคตรัสวา 
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نَا َولََقدۡ  ﴿
ۡ
ََهّنمَ  َذَر� ثِٗ�� ِِ نِّ  ّمِنَ  ََ ِ

ِۡ �ِس�  ٱ ََ  َّ  قُلُوبٞ  سَُهمۡ  َوٱۡ�ِ ۡفَقُهو  َوسَُهمۡ  بَِها ََ
 ٞ�ُ�ۡ

َ
ََ  َّ  أ و ۡبِ�ُ َٞ  َوسَُهمۡ  بَِها َُ ََ  َّ  َءاَذا ُعو ََ َۡ َ �  ۚٓ ٰ�َِك  بَِها ََ ْو

ُ
نَۡ�ٰمِ  أ

َ
�ۡ� ۚ  ُهمۡ  بَۡل  ََ َضّل

َ
 أ

ٰ�َِك  ََ ْو
ُ
ََ  ُهمُ  أ  ]  ١٧٩: األعماف[ ﴾ ١ ٱۡلَ�ٰفِلُو

“และแนนอนเราไดบงัเกิดมนุษยและญินจํานวนมากเพื่อเตรียมไว

สําหรับนรกญะฮันนัม โดยท่ีพวกเขามีหัวใจ ซ่ึงพวกเขาไมใชมัน

ทําความเขาใจ และพวกเขามีตา ซ่ึงพวกไมใชมันมอง และพวก

เขามีหู ซ่ึงพวกเขาไมใชมันฟง ชนเหลาน้ีแหละประหน่ึงปศุสัตว ใช

แตเทาน้ัน พวกเขาเปนผูหลงผิดยิ่งกวา ชนเหลาน้ีแหละ พวกเขา

คือผูท่ีเผอเรอ” (อัลอะอฺรอฟ: 179) 
 

แนนอนวาเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดไรซึ่งสติปญญาท่ี

ถูกตองซึ่งจะนําพาเขาไปสูความดี และฉุดดึงเขาใหออกหาง

จากความชั่ว ก็เปรียบไดดังสัตวเดรัจฉานที่ใชชีวิตด่ืมกินไปวัน ๆ 

โดยไมตองใชสมองไตรตรองสิ่งใด ซึ่งจะวาไปแลว สัตวเหลานั้น

ยังดีกวาเขาเสียดวยซ้ํา ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสในอายะฮฺขางตน 

ทานสะฮัล บิน สะอัด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวาทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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َكَممَ  « 
ْ
ُّ ال ب ُِ   ٌ م  َ مب

َ َّ ْخَالقب  ،َبَن ا
َ ْ
َ األ ُّ َمَعالب ب

ُِ رواه [»  َوَمْ�َمِه َسْفَساَ�َها ،َو
  ] ١/٦٤ااامٌ ف مسادر�ه 

“แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงโอบออมใจบุญ พระองคทรงรักความใจ

บุญ ทรงชอบการมีมารยาทท่ีดีงาม และทรงรังเกียจมารยาทที่

ตํ่าทรามชั่วชา” (บันทึกโดยอัลหากิม 1/64) 

อิบนุหิบบาน กลาววา “การที่คนเราชื่นชอบการมี

มารยาทและความประพฤติที่ดี และรังเกียจความประพฤติที่ชั่ว

ชาตํ่าทรามนั้น คือแกนแทของการมีปญญา ผูใดมีสติปญญา

นับวาเปนผูที่โชคดี เขาจะมีความสุขความเบิกบานใจ แมยาม

เหงาและหางไกลความยากจน ไมมีทรัพยสินใดจะดีไปกวาการ

เปนผูที่มีสติปญญา และศาสนาของคนคนหน่ึงจะไมสมบูรณ

หากเขาขาดสติปญญา ดังนั้นสติปญญาจึงถือเปนความโปรด

ปรานอันย่ิงใหญที่สุด ที่อัลลอฮฺไดทรงประทานใหแกบาวของ

พระองค สติปญญายังเปนยารักษาจิตใจ เปนกําลังใจใหเกิด

ความเพียรขยันประกอบคุณงามความดีเพื่อโลกอาคิเราะฮฺ ทั้ง

ยังเปนด่ังมงกุฎประดับความงามแกผูศรัทธาในดุนยา ผูที่ไร

สติปญญานั้นอํานาจบารมีหรือทรัพยสินเงินทองมิอาจชวยให

เขาสูงสงมีเกียรติข้ึนได และแนนอนผูที่หลงลืมอาคิเราะฮฺ และ
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มัวเพลิดเพลินกับดุนยานั้น คือผูที่ไรซึ่งสติปญญาที่สุด” (เรา

เฎาะฮฺ อัลอุเกาะลาอ วะนุซฮะฮฺ อัลฟุเฎาะลาอ หนา 16-19) 

กวีคนหน่ึงกลาววา 

 َو     
َ
نَ      قغهِ سٌ اهللا لغممءب عَ قَ  ِل فَض أ ِ�هْ  فَغَيَْس مب ء  ِ�َقارب  اََْ�َا ب َشْ
َمَل الَممْحَ     

ْ
ْ
َ
ََا أ َمْمءب َ�ْقغَهِ  نِ َب

ْ
بغ  هِ �ِ ه ومآرب ـغْت أخالقِ مِ ـد  َ ـقـف        ل

    ปญญาคือสุดยอดของขวญัจากอัลลอฮฺ 

    ไมมีส่ิงใดจะเทียบได 

    หากอัลลอฮฺใหมีปญญาท่ีสมบูรณแลวไซร 

    มารยาทและความประพฤติก็จะสมบูรณไปดวย 

กวีอีกคนหน่ึงกลาววา 

ثَْواٍل تَِزمبمنِقَا
َ
َدلب  الَعْقلب َبَنم الََماَل َجَاِل  لَيَْس الََماِل ابأ

َ
 َواأل

    ความงามท่ีแทจริงมิไดขึ้นอยูกับเส้ือผาอาภรณ 

    แตเปนความงดงามของสติปญญาและมารยาท 

อาจมีคําถามวาสติปญญาคืออะไร? และใครคือผูมี

สติปญญา? 
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สติปญญาคือ การรูจักแยกแยะส่ิงท่ีเปนความถูกตอง

ชอบธรรมอันควรประพฤติปฏิบัติ และหลีกเล่ียงออกหางจากส่ิงท่ี

ไมถูกตอง ในอายะฮฺท่ีวา 

﴿  ٰ ّّ ّدهُۥ بَلَغَ  َِِذا َ� ُُ َ
ۡرَ�عِ�َ  َوَ�لَغَ  أ

َ
 ]١٥: األحقاف[ ﴾ َسَنةٗ  أ

“จนกระทั่งเมื่อเขาบรรลุวัยหนุมฉกรรจของเขา และมีอายุถึงสี่

สิบป” (อัลอะหฺกอฟ: 15) 

อิบนุกะษีรฺ  ไดกลาวอธิบายวา “หมายถึง เมื่อเขามี

สติปญญาท่ีสมบูรณ มีความรูความเขาใจอยางถองแท และความ

อดทนอดกล้ันอยางสูง ซ่ึงกลาวกันวาคุณลักษณะเหลาน้ีมักจะ

เริ่มคงท่ี ไมเปล่ียนแปลงมากนัก เมื่อมีอายุส่ีสิบป” (ตัฟสีรฺอิบนุ

กะษีรฺ เลม 13 หนา 15) 

อิบนุหัซมฺ กลาววา “การมีสติปญญา คือการปฏิบัติตาม

คําส่ังใชและกระทําส่ิงท่ีดีงาม พรอมหลีกหางจากการฝาฝนและ

ส่ิงช่ัวราย อัลลอฮฺไดทรงระบุในคัมภีรของพระองควา ผูใดฝาฝน

พระองค เขาผูน้ันคือผูท่ีไรซ่ึงสติปญญา พระองคตรัสวา 

﴿  ْ ّنا سَوۡ  َوقَاسُوا عُ  َُ ََ َۡ َ وۡ  �
َ
ّنا َما َ�ۡعقُِل  أ ۡصَ�ٰبِ  ِ�ٓ  َُ

َ
عِ�ِ  أ َّ ْ  ١ ٱس  بَِذ�بِِهمۡ  ََ�ۡ�َ�ََُوا

ۡحٗقا َُ ۡصَ�ٰبِ  ََ
َ
عِ�ِ  ّ�ِ َّ  ]  ١١-١٠: الغك[ ﴾ ١ ٱس



 

10 

“และพวกเขากลาวอีกวา หากพวกเราฟงและใชสติปญญา

ใครครวญ พวกเราก็จะมิไดอยูเปนชาวนรกอยางน้ีดอก พวกเขา

ยอมสารภาพในความผิดของพวกเขา แตมันหางไกลไปเสียแลว

สําหรับชาวนรก” (อัลมุลกฺ: 10-11) 

สวนความโงเขลา คือการฝาฝนและลุมหลงอยูกับความ

ช่ัวรายต่ําชา ซ่ึงตรงกันขามการมีสติปญญา สวนส่ิงท่ีอยูกลาง ๆ 

ระหวางสองส่ิงน้ีคือความไรสาระ” (อัลอัคลาก หนา 65-66) 

มีชายผูหนึ่งถามอิบนุลมุบาร็อกวา “อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด

ในบรรดาสิ่งที่คนคนหนึ่งมี?” ทานตอบวา “สติปญญาอันเฉียบ

คม” เขาถามอีกวา “หากเขาไมมีสิ่งนั้นเลา?” ทานตอบวา 

“มารยาทอันงดงาม” เขากลาวถามวา “หากเขาทําไมไดเลา?” 

ทานตอบวา “การมีเพื่อนที่ดีคอยใหคําปรึกษา” ชายผูนั้นถาม

ตอวา “หากไมมีเลา?” ทานตอบวา “การนิ่งเงียบ” ชายคน

ดังกลาวถามวา “หากเขาทําไมไดเลา?” ทานตอบวา “ถาเปน

เชนน้ัน ความตายก็คงจะเปนการดีท่ีสุด” (เราเฎาะตุล อุเกาะ

ลาอ หนา 17) 

บุคคลท่ีมีความประพฤติที่ดี และมีสติปญญาอันชาญ

ฉลาดนั้น มักจะเปนที่รักของคนท่ัวไป ซึ่งทานนบีมุหัมมัด 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนผูที่มีสติปญญาและไหวพริบ

ปฏิภาณอันล้ําเลิศที่สุด ในยุคญาฮิลิยะฮฺกอนท่ีทานจะไดรับ

วะฮียจากอัลลอฮฺ ทานไมเคยกมกราบเจว็ดรูปปนเลยแมแตครั้ง

เดียว ท้ังท่ีมันมีอยูเปนจํานวนมากรอบ ๆ ตัวทาน และผูคนตาง

ยึดถือบูชาเคารพสักการะกันก็ตาม เพราะทานทราบดีวาเจว็ด

เหลา น้ี เปน เพียงสิ่ ง ไรชี วิตที่ ไม เคยให คุณให โทษแก ใคร 

นอกจากน้ีชาวกุร็อยชฺยังเคยฝากทรัพยสินของพวกเขาใหทาน

ดูแลรักษา ทั้งยังขอคําปรึกษาและคําชี้แนะจากทานอยูเสมอ

ดวยความที่ทานเปนผูที่มีสติปญญาเฉียบคม และมีความคิด

ความอานที่หลักแหลม และทานยังไดปลีกตัวออกหางจากผูคน 

แลวเขาไปอยูในถํ้าหิรออฺ เพื่อวิงวอนขอใหพระผูอภิบาลทรง

โปรดประทานทางนําแกทาน  

มีบันทึกในเศาะฮีหฺอัลบุคอรียวา ทานอบูบักรฺไดกลาว

แก ซัยดฺ บิน ษาบิต วา “แทจริงทานเปนคนหนุมที่มีสติปญญา

หลักแหลม และเราก็ไมพบวาทานมีขอเสียหายใด ๆ ทานคือผูที่

บันทึกวะฮียแกทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังน้ัน

ขอใหทานรวบรวมอัลกุรอานใหมาอยูที่เดียวเถิด” ซัยดฺกลาววา 

“ขอสาบานตออัลลอฮฺ หากพวกเขามอบหมายใหฉันขนยาย
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ภูเขาทั้งลูก ยังเปนการงายสําหรับฉันย่ิงกวาการที่ ใหฉัน

รวบรวมอัลกุรอานเสียอีก” (สวนหน่ึงจากหะดีษซึ่งบันทึกโดย 

อัลบุคอรีย เลขท่ี 4987)  

มีเร่ืองเลาวา ชาวนะศอรอกลุมหน่ึงไดพูดคุยกันในหมู

พวกเขา โดยมีผูหนึ่งกลาววา “พวกมุสลิมชางไรสติปญญาเสียน่ี

กระไร พวกเขาอางวาศาสนทูตของพวกเขาเคยเปนคนเลี้ยงแกะ 

มันเหมาะสมหรือที่คนเลี้ยงแกะเลี้ยงจะไดเปนศาสนทูต?” 

ทันใดน้ันมีคนหนึ่งในกลุมกลาวขึ้นวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ ใน

ความเปนจริงแลวพวกเขามีสติปญญาที่ชาญฉลาดกวาพวกเรา 

เพราะอัลลอฮฺทรงมีเหตุผลอันล้ําลึกในการที่ทรงใหศาสนทูตของ

พระองคเคยชินกับการเลี้ยงสัตว เมื่อทานสามารถเลี้ยงดูสัตวได

เปนอยางดี พระองค ก็ทรงใหทานไดปกครองดูแลมนุษย

ตามลําดับอยางคอยเปนคอยไป ในขณะท่ีพวกเราชาวนะศอรอ 

กลับยกยองเชิดชูทารกซึ่งเกิดจากสตรีนางหนึ่ง ใชชีวิตไปกับการ

กินการด่ืม ปสสาวะ และรองไห ใหเปนพระเจาผูสรางชั้นฟาและ

แผนดิน” ผูคนในกลุมจึงพากันเงียบกริบ (ญามิอุลอาดาบ เลม 

1 หนา 218) 
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ขอสังเกตบางประการ 

ขอแรก สติปญญาความคิดของคนเรานั้นขึ้นอยูกับ

หัวใจ ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสไวอยางชัดเจนวา 

ََلَمۡ  ﴿
َ
ْ  أ ُ�وا َِ َ �ِض  ِ�  �

َ
ََ  ٱۡ� ََ  قُلُوبٞ  سَُهمۡ  َ�َتُكو ۡعقِلُو ََ  ٓ وۡ  بَِها

َ
َٞ  أ ََ  َءاَذا ُعو ََ َۡ َ �  ۖ  بَِها

َُ  َ�ۡعَ�  ََ  ََِِّ�َها بَۡ�ٰ
َ
ِّ  ٱۡلُقلُوُب  َ�ۡعَ�  َوَ�ِٰ�ن ٱۡ� ُدورِ  ِ�  ٱّل ّّ :  ااج[ ﴾ ٤ ٱس

٤٦  [ 

“พวกเขามิไดออกเดินทางไปในแผนดินดอกหรือ เพื่อหัวใจจะได

พิจารณาเพื่อพวกเขาเอง หรือมีหูเพื่อสดับฟงมัน เพราะแทจริง

การมองของนัยนตานั้นมิไดบอดดอก แตวาหัวใจท่ีอยูในทรวง

อกตางหากที่บอด” (อัลหัจญ: 46) 
 

ชัยคฺ มุหัมมัด อัชชันกีฏีย กลาววา “เปนการไมถูกตองที่

จะกลาววา สติปญญานั้นอยูที่สมองดังที่พวกนักปรัชญาได

กลาวไว และมีมุสลิมบางสวนคลอยตาม ซึ่งนักวิชาการมุสลิม

สวนใหญ  มีความเห็นวาสติปญญานั้นมีหัวใจเปนศูนย

บัญชาการ ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

نَا َولََقدۡ  ﴿
ۡ
ََهّنمَ  َذَر� ثِٗ�� ِِ نِّ  ّمِنَ  ََ ِ

ِۡ �ِس�  ٱ ََ  َّ  قُلُوبٞ  سَُهمۡ  َوٱۡ�ِ ۡفَقُهو  ﴾ بَِها ََ
 ]  ١٧٩: األعماف[
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“และแนนอนเราไดบังเกิดสําหรับญะฮันนัมซึ่งมากมายจากญิ

นและมนุษย โดยที่พวกเขามีหัวใจซึ่งพวกเขาไมใชมันทําความ

เขาใจ” (อัลอะอฺรอฟ: 179) 

โดยพระองคไดทรงตําหนิพวกเขาวา เปนผูที่ไมมีความ

เขาใจ ซึ่งการจะเขาใจไดตองใชสติปญญา จึงเปนหลักฐาน

ยืนยันวาสติปญญานั้นอยูที่หัวใจ และพระองคยังตรัสวา 

ا ﴿ َّ َ يَ�ٰنُ  يَۡدُخلِ  َوس  ]١٤: ااجما [ ﴾ قُلُو�ُِ�ۡمۖ  ِ�  ٱۡ�ِ

“เพราะการศรัทธายังมิไดเขาสูหัวใจของพวกทาน” (อัลหุญรอต: 14) 
 

อันนุอฺมาน บิน บะชีรฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะลัลลัม กลาววา 

ََا فََسَدْ  فََسَد «  ِّه، َو�ب
ُِ ََسِد 

ْ
غََا ال ََ ْت  َْ غَ ََ ََا  ، َب

ََسدب ِمْضَةةإ
ْ
 َو�بَن فب ال

َ
ِ
َ
أ

 ُِ
ْ
َقغ
ْ
َ ال  َو�ب

َ
ِ
َ
ِّه، أ ُِ ََسِد 

ْ
  ] ١٥٩٩امقٌ ومسغٌ  ٥٢رواه الخاري امقٌ [ »ال

“พึงทราบเถิดวาในรางกายเราน้ันมีกอนเนื้ออยูกอนหน่ึง ถาสวน

ดังกลาวดี รางกายทุกสวนก็จะดีตามไปดวย แตถาสวนดังกลาว

ไมดี รางกายสวนอ่ืนๆ ก็จะไมดี กอนเนื้อที่วานั้นก็คือหัวใจ
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นั่นเอง” (บันทึกโดย  อัล-บุคอรีย หะดีษเลขที่ 52 และ  มุสลิม หะ

ดีษเลขท่ี 1599) 

เมื่อหัวใจมีความศรัทธามั่น ทุกสวนของรางกายก็จะ

เปนเชนนั้น จะนอมรับปฏิบัติตามคําสั่งใช และละทิ้งขอสั่งหาม 

เพราะหัวใจนั้นคือศูนยปฏิบัติการของรางกาย ดังนั้น จึงเปน

หลักฐานที่ชัดเจนวาหัวใจคือศูนยรวมของความเขาใจ ความคิด 

และสติปญญา” (อัรริหฺละฮฺ อิลา อัฟรีเกีย หนา 25-29) 

ขอท่ีสอง มิใชทุกคนที่อางวาตนเองเปนผูมีสติปญญา 

จะเปนผูท่ีมีสติปญญาอยางแทจริง เพราะคํากลาวอางเชนน้ัน

แมแตคนโงเขลาเบาปญญาก็กลาวอางได แตผูท่ีมีสติปญญาที่

แทจริง คือผูที่หลีกหางจากความโงเขลา การทําบาป หางไกล

จากความประพฤติที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติทุกประการ และ

จะตองเปนผูท่ีปฏิบัติตามคําสั่งใช และมีมารยาทท่ีดีงามดวย 

อิบนุหิบบาน กลาวหลังจากยกทัศนะของอุละมาอ

เก่ียวกับความหมายของการมีเกียรติ (الموءة) วา “สําหรับฉัน

แลว เห็นวาการมีเกียรติน้ันประกอบดวยสองคุณลักษณะคือ 

การออกหางจากการกระทําที่ อัลลอฮฺและบรรดาผูศรัทธา
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รังเกียจ และประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺและผูศรัทธาพึง

พอใจ ซึ่งการปฏิบัติทั้งสองคุณลักษณะน้ีได คือแกนแทของการ

มีสติปญญานั่นเอง ดังที่มีรายงานวา การมีเกียรติของบุคคล

หนึ่งนั้น คือการท่ีเขามีสติปญญา” (เราะเฎาะตุล อุเกาะลาอ 

หนา 232) 

ขอท่ีสาม บางคนอาจเรียกไดวาเปนผูที่มีความเฉลียว

ฉลาด แตอาจไมใชผูมีสติปญญา เพราะความเฉลียวฉลาดคือ

ความเขาใจท่ีวองไวรวดเร็ว สวนสติปญญาคือสิ่งที่จะคอย

เตือนใจมนุษยมิใหกระทําในสิ่งที่มิควร 

ขอท่ีสี่ สติปญญามีสองประเภท ชัยคฺ อิบนุอุษัยมีน  

กลาววา “การมีสติสัมปชัญญะ คือเงื่อนไขสําคัญสําหรับการ

ปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนา ซึ่งก็คือการรับรูและเขาใจสิ่ง

ตางๆ สติปญญาในลักษณะดังกลาวน้ีคือสิ่งท่ีอุละมาอได

กลาวถึง ในประเด็นปญหาเก่ียวกับอิบาดะฮฺ ธุรกรรมตาง ๆ 

และเร่ืองอ่ืน ๆ สวนอีกประเภทหน่ึงคือ สติปญญาที่บงบอกถึง

ความเฉลียวฉลาด (عقل المشد) คือการที่คนเรารูจักประพฤติ

ปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะที่ควร ซึ่งผูที่รูจักปฏิบัติสิ่งที่เหมาะที่ถูกตอง
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นี้ เรียกวาเปนผู ท่ีมีสติปญญา” (ตัฟสีร สูเราะฮฺ อัลบะเกาะ

เราะฮฺ เลม 1 หนา 158) 

อัลลอฮฺ ตรัสวา 

َ�ٰسَِك  ﴿ ُ  يُۡ�ِ  ََ َّ ۡوَ�ٰ  ٱ ََ ۡ ََ  لََعّلُ�مۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َو�َُِ�ُ�مۡ  ٱس  ]  ٧٣: القمة[ ﴾ ٧ َ�ۡعقِلُو

“ในทํานองนั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงใหผูที่ตายมีชีวิตขึ้นมา และ

จะทรงใหพวกเจาเห็นสัญญาณตาง ๆ เพื่อวาพวกเจาจะได

เขาใจ” (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 73) 

และพระองคตรัสวา 

﴿  ََ و َُ ُّ تَأۡ
َ
ِ  ٱَّاَس  ۞� ََ  بِ�ۡلِ�ّ ۡو ََ ُ�مۡ  َوتَن ََ نُف

َ
نُتمۡ  أ

َ
ََ  َوأ َََ�  ٱۡلِكَ�َٰبۚ  َ�ۡتلُو

َ
 أ

 ََ  ]  ٤٤: القمة[ ﴾ ٤ َ�ۡعقِلُو

“พวกเจาใชใหผูคนกระทําความดี โดยท่ีพวกเจาลืมตัวของพวก

เจาเองกระนั้นหรือ และท่ัง ๆ ที่พวกเจาอานคัมภีรอยู แลวพวก

เจาไมใชปญญากระนั้นหรือ” (อัลบะเกาะเราะฮ:ฺ 44) 

 

ขอท่ีหา บางคนอาจเปนผูท่ีมีสติปญญาอันชาญฉลาด

เฉียบคม แตทวาเขากลับไมไดรับทางนํา ดังมีตัวอยางใหเห็น

มากมาย  ทั้ งนี้  บรรดานักประดิษฐที่ คิดคนสิ่ งตาง  ๆ ท่ีมี
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ความสําคัญ ไมวาจะเปนไฟฟา เครื่องบิน ระเบิดนิวเคลียร หรือ

อ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยที่พวกเขามิใชมุสลิม แตเปนชาวยิว ชาว

คริสต หรือพวกไรศาสนา 

นอกจากนี้อัลลอฮไฺดตรัสถึงชาวอาด ซึ่งพวกเขาเปนผูมี

ที่มีสติปญญาและมีไหวพริบปฏิภาณเปนเลิศ พวกเขาไดสราง

อารยธรรมที่ย่ิงใหญที่สุดแหงหนึ่ง อัลลอฮฺ ตรัสวา 

ادِ  َذاتِ  َِِرمَ  ﴿ ََ ِّ  ٧ ٱۡلعِ  ]  ٨-٧: الفجم[ ﴾ ٨ ٱۡ�َِ�ٰدِ  ِ�  ِمۡثلَُها ُ�َۡلۡق  سَمۡ  ٱّل

“(แหง) อิร็อม พวกเขามีเสาหินสูงตระหงาน ซึ่งเย่ียงนั้นมิไดถูก

สรางตามหัวเมืองตาง ๆ” (อัลฟจญรฺ: 7-8) 
 

แตทวาพวกเขากลับปฏิเสธโองการของพระองค  

สติปญญาและความสามารถที่พวกเขามีจึงมิอาจยังประโยชน

อันใดแกพวกเขาได แตจะกลับกลายเปนเพียงความวิบัติแกพวก

เขาเอง อัลลอฮฺ ตรัสวา 

ٓ   َمّكّ�ُٰهمۡ   َوَلَقدۡ   ﴿ ا ََ ٗعا  سَُهمۡ   َوَجَعۡلَنا  ِ�يهِ   ّمّكّ�ُٰ�مۡ   َِِ  ِ�ي َۡ �  َس َٗ ۡبَ�ٰ
َ
ۡ�   َو�

َ
ٓ   َدةٗ  َِٔوأ ا ََ �َ 

 ٰ�َ�ۡ
َ
ُعُهمۡ   َ�ۡنُهمۡ   أ َۡ ٓ   َس ََ ُهمۡ   َو َُ ۡبَ�ٰ

َ
�   ٓ ََ ۡ�   َو

َ
ُ�ُهم ِٔأ ن  َد ءٍ   ّمِ ذۡ   َ�ۡ ََ   َ�ُنواْ   ِِ َحُدو ۡ�َ 

ِ  َ�ِٰت � َّ ْ  ّما بِِهم وََ�اَق  ٱ ََ  بِهِۦ َ�نُوا َتۡهزُِءو َۡ َ  ]  ٢٦: حقافاأل[ ﴾ ٢ �
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“และโดยแนนอน เราไดต้ังหลักแหลงที่มั่นคงแกพวกเขา โดยที่

เรามิไดต้ังหลักแหลงท่ีมั่นคงแกพวกเจาในน้ัน และเราไดทําให

พวกเขา มีหูตาและหัวใจ แตวาหูของพวกเขา ตามของพวกเขา 

และหัวใจของพวกเขามิไดอํานวยประโยชนอันใดแกพวกเขา 

และสิ่งท่ีพวกเขาไดเคยเยาะเยยไวนั้นก็หอมลอมพวกเขา” 

(อัลอะหฺกอฟ: 26) 

 

ا اهللا وسغٌ ع نبيقا �مد، واامد هللا رل العال�،  َو

ْبه أجع�  .وع آ  َو

 


