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ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา
ُب ُأَ حه ّل
َُ اعتُّّه ق ل حو
َُان الَ ّذ ح
ُّ  اَلح َمن. لِلّ الحمحنعّ ُّم اُلح َك ّرحُّي
َُّ ُا ََ حْلَ حمد
َ َي نَ َوَُر بّن حوُّر ط
ُب ّ ح
ف
َُ ََن تَ َسب
ُ اَلحمحنتَ ّق ُّم ِّم ح. ان
ُّ ف َواح ّل حح َس
ُّ ب ال َس َع َادَُة لّأل حَه ُّل الح َم حعرحو
َُ َ َوَكت. ان
ُّ َاح ُّلحْي
 َوأَ حش َهدُ ُأَ حُن ُلَ ُإّلَُهَ ُإّ ُلَ للاُ َح َك َُم. اد
ُّ ض بّالح َف َس
ُّ ف اح ُلَحر
ُ ّ ي َو َس َعى
َُ ضَرّرالحم حسلّ ّم ح
َ
ّ للاّ ح
ص ُّل َو َسلّ حُم َعلَى
ُ ُ َوأَ حش َهدُ ُأَ َُن ُمَ َم ًدا َرس حول. فَ َع َد َُل
َ  اَللَه َُم. َج ُّل
َ اْلَلحي ُّل احل
ّّ
ّ ّ َُ ي ُأَُيَ َدهُ للاُ ورفَ ُع ّملَتَهُ فَو
ص َحابُّّه
ُ اَلَ ّذ ح. ُُمَ َمد
 َو َعلَى آل ُه َُوُأَ ح. ق َسائ ّرالحملَ ُّل
َ ََ
ح
ّ ي ِّب حقتضى أَح َك ُّام
ّّ
. الديح ُّن
َوالح َعامل ح َُ َ َ ح
. اعتُّّه
َُ للاّ تَ َع
ُ  أُ حو ّصحيك حُم َونَ حف ّس حُي ُأََو ُلً بّتَ حق َوى. ّللا
ُ اد
َُ َُأََما بَ حعدُ فَيَا ّعب
َ َال َوط
ال َذ َرةُ َخحي ًرا يََرهُ َوَم حُن
َُ  فَ َم حُن يَ حع َم حُل ّمثح َق: آن احل َك ّرحُّي
ُّ ف الحق حر
ُ ّ ال
َُ فَ َق حُد قَا َُل للاُ تَ َع
ُال َذ َرةُ َشًّرا يََره
َُ يَ حع َم حُل ّمثح َق
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
มุสลิม คือ ผู้ดูแลรักษาตัว โดยเขาจะต้องบรรจุส่วนต่างๆ ของการศรัทธาเพื่อ
เขาจะได้กลายสภาพเป็นมุมินที่สมบูรณ์ และส่วนหนึ่งของความศรัทธานั้นคือความ
ละอายต่อตัวเอง ขณะที่เขาจะก้าวเข้าสู่การประพฤติหรือปฏิบัติไม่ว่าการกระทานั้น
จะเกี่ยวข้องระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ หรือระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และความละอายต้อง
เป็นนิสัยติดตัวของคนมุมินเลยทีเดียว แท้จริงความละอาย (ُ )اَ حْلَيَاءเป็นส่วนหนึ่งจาก
การอี ห ม่ า น และการอี ห ม่ า นเป็ น หลั ก อะกี ด ะห์ (ُ)ع ّقحي َدة
َ ของมุ ส ลิ ม และเป็ น
องค์ประกอบที่ค้ายันการดาเนินชีวิตของเขาให้ตรง
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

ّ ُضعُ وسب عو َُن ُأَوبّ ح
ّ
ُضل َها ُلَ ُُإّلََُه ُإّ ُلَ للا
َ ضعُ َوست حُّو َُن ش حعبَُةً ُفَُأَفح
ََُا ُّلحْيَان ُُب ح َ َ ح ح ح
 رواه مسلم: ان
ُّ َاْلَيَاءُ ش حعبَةُ ّم َُن ُاح ُّلحْي
ُاهاُُإّ َماطَةُ ُاح ُلَ َذ ح
ى َع ُّن الطَّريح ُّق َو ح
َ ََُوُأَ حدن

ความว่า “การศรัทธา (ُ )ا ُّل حْيَانแบ่งออก 70 , 60 กว่าส่วน ที่ประเสริฐ
สุดคือ ลาอิลาฮะอิลลั้ลเลาะห์ (ُ ) ُلَ ُإّلَُهَ ُإّ ُلَ للاถัดลงมาคือ การขจัดอันตรายที่กีด
ขวางทางจราจร และความละอายก็เป็นส่วนหนึ่งจากการอีหม่าน”
และท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวอีกว่า
 رواه اْلاكم:

ّ
ّ
ّ ُّ َاَ حْلياءُ وُاح ُّلحْيَانُ ق رن
ُآلخر
َ اء ََجحي ًعا ُفَُّإ َذارف َُع ُأَ َحد ُهَا رف َُع اح
ح
َ ََ

ความว่า “ความละอายและอีหม่านทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมกัน เมื่ออันหนึ่ง
ถูกยกไป อีกส่วนหนึ่งก็สลายไปด้วย”
วิทยะปัญญา (ُ ) ّح َّ حك َمةของคาว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการศรัทธา
คือแท้จริงทั้งสอง (อีหม่าน, ละอาย) เรียกร้องไปสู่ความดีทั้งภายนอกและภายใน
และทาให้หักเหออกจากความชั่วพร้อมปลีกตัวออกห่างไกล อีหม่านชักชวนคนมุมินสู่
ّ
การ (ٌاعة
َ َ )طภัคดีต่างๆ และละทิ้งจาก (ُ َ)م حعصيَةความชั่วทั้งหลาย
ความละอายหักห้ามผู้นั้นจากการละเลยในการขอบคุณ (  )شكًُحراต่อผู้สร้าง
และหย่อนยานต่อสิทธิ์ที่พึงปฏิบัติ เฉกเช่นเดียวกับผู้ที่มีความละอายจะไม่กระทาที่
น่ารังเกียจและคาพูดที่น่าตาหนิ ประณาม ดังนั้นเมื่อความละอายคือความดีอย่าง
หนึ่งมัน ก็จะไม่นามาเว้นแต่เป็ นสิ่งดีเท่านั้น สิ่งที่ตรงข้ามความไม่มียางอาย นามว่า
ُ اَلحبَ َذاءคือ ความน่ารังเกียจทั้งคาพูดและการกระทา และไม่รักษาคาพูดว่าจะเกิดผล
ลบหรือบวก มุสลิมจะไม่มีลักษณะเป็นผู้หยาบช้าในการพูดและการกระทาที่เรียกว่า
เลวร้ายมีแต่ความกระด้างไร้ความอ่อนโยน เพราะคุณลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะ
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ของชาวนรกและอันที่จริงมุสลิมต้องเป็ นส่ วนหนึ่งของชาวสวรรค์ للا
ُ اء
َُ  ُإّ حُن َشการ
กระทาที่ขาดความละอายนามาเป็นบุคลิกลักษณะของเขาไม่ได้
ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า

ُاء ّف
ُ اْلََف
ُّ اْلََف
ُ ّ ان
ُ َان َوُاح ُّلحْي
ُّ َاَ حْلَيَاءُ ّم َُن ُاح ُّلحْي
اء َو ح
اْلَن َُّة َواُلحبَ َذ ُاء ّم َُن ح
ف ح

 رواه مسلم وامحد:

ُالنَا ّر

ความว่า “ความละอายเป็น ส่วนหนึ่งจากการอีหม่าน ผู้ที่มีอีหม่านคือ
ชาวสวรรค์ ผู้ที่น่ารังเกียจทั้งคาพูดและการกระทาเป็นส่วนหนึ่งของการไร้ค่า และ
ผู้ไร้ค่าคือชาวนรก”
ผู้ที่เป็นแบบฉบับในเรื่องของความละอายคือ ท่านนบีมุฮาหมัด (ศ็อลฯ) นาย
แห่งบรรดาร่อซู้ล เพราะท่านนบีมุฮาหมัด (ศ็อลฯ) มีความละอายยิ่ง มากไปกว่าหญิง
สาวบริสุทธิ์ในห้องของเธอ
ดังมีรายงานจากท่านอบีสอีดว่า
 رواه البخاري:

ُف َو حج ّه ّه
ُ ّ ُُفَُّإ َذاُ َرآى َشحيئًاُيَكَحرههُ َعَرفح نَاه

ความว่า “เมื่อท่านนบีมุฮาหมัด (ศ็อลฯ) แลเห็นสิ่งใดที่น่ารังเกียจพวกเรา
จะรู้ได้ด้วยอาการทางสีหน้าของท่าน”
และในฮะดีษซอเฮี๊ยะห์กล่าวว่า

ُّ ُأَ حُن رسوَُل
ُاء ُفَ َق َال
ُّ َاْلَي
ُ ّ ُصلَى للاُ َعلَحي ُّه َو َسلَ َُم َمَُرُبَّرجلُ يَعّظُ ُأَ َخاه
ف ح
َ للا
َ ح
 رواه البخاري وابوداود والنسائي: ان
ُّ َاءَ ّم َُن ُاح ُّلحْي
ُ َاْلَي
 َد حعهُ ُفَُّإ َُن ح:

ความว่า “แท้จริงท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เดินผ่านชายผู้
หนึ่งซึ่งกาลังตักเตือนน้องชายของเขาในเรื่องของการมีความละอาย ท่านร่อซู้ล
ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงกล่าวว่า จงปล่อยให้เขาสอนเถอะ เพราะความ
ละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา”
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ท่านนบีมุฮาหมัด (ศ็อลฯ) เรียกร้องให้มุสลิมคงไว้ซึ่งความละอาย ถึงแม้นว่า
ผู้นั้นจะลดหย่อนไปบ้าง ซึ่งสิทธิ์ ที่พึงได้ เพราะการบกพร่องจากสิทธิ์ที่ควรได้ ดีกว่า
เขาขาดไปซึ่งความละอาย เนื่องจากว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา
ขอพระองค์อัลลอฮ์ ได้โปรดทรงเมตตาหญิงคนหนึ่ง ลูกสุดที่รักของเธอได้พัด
หลงจากเธอไป เธอจึงหยุดอยู่ที่ชนกลุ่มหนึ่งเพื่อไต่ ถามหาลูกของเธอ ได้มีชายผู้หนึ่ง
ในกลุ่มชนนั้นกล่าวเสียงดังขึ้นว่า นี่เธอตามหาลูกและถามหาลูกทั้งๆ ที่ เธอคลุมหน้า
คลุมตาอย่างนี้หรือ เมื่อหญิงผู้นี้ได้ยินเธอจึงตอบว่า
 رواه ابوداود: ُي ُأَيُّ َها ال َرجل
ُف َحيَائّ ح
ُي َخحي رُ ّم حُن ُأَ حُن أُ حزَرا ّ ح
ُف َولَ ّد ح
َُُّ ُلَ حُن أُ حزَرا ّ ح
ความว่า “ความเดือดร้อนที่เสียหายในลูกของฉัน ยังดีกว่าความเสียหาย
ที่เดือดร้อนอันเกิดจากการขาดความละอายของฉันโอ้ชายเอ๋ย”
และความละอายไม่ใช่ข้อห้ามในการพูดความจริง หรือแสวงหาความรู้ หรือ
ใช้ให้ทาความดีและห้ามจากความชั่ว ซึ่งมีเหตุการณ์ที่อุซามะห์บุตรของซัยด์ขอความ
ช่วยเหลือให้แก่หญิงผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลที่สูงได้ลักขโมยถึงขั้นต้องโดนลงโทษ ก็ไม่
ถือว่าขาดความละอายในการแสดงอาการโกรธโดยที่ท่านนบีมุฮาหมัด (ศ็อลฯ) กล่าว
แก่อุซามะห์สภาพดังกล่าวว่า
ّ َت ف
ُاط َمةُ بّحنتُ ُمَ َمدُُلََقطَ حعت
ُللاّ لَ حو َسَرقَ ح
ُ للاّ يَاُأُ َس َامةُ َو
ُ ف َحدُ ّم حُن حد حوُّد
ُُأَتَ حش َفعُ ّ ح
 رواه البخاري وابوداود والنسائي: يَ َد َها
ความว่า “โอ้อุซามะห์ท่านจะขอผ่อนผันในบทลงโทษหนึ่งจากบทลงโทษ
ต่างๆ ของอัลลอฮ์กระนั้นหรือ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า มาดแม้นฟาตีมะห์ บุตร
ของมุฮาหมัดได้ลักขโมย ข้าพเจ้าจะตัดมือของเธอเอง”
แ ล ะ ไม่ นั บ ว่ า ห ญิ ง ผู้ ห นึ่ ง น า ม ว่ า อุ มุ ซุ ลั ย มิ น อั้ ล อั น ซ อ รี ย ะ ห์
(ُصا ّريَة
َُ  ) أُ ُُّم سلَحيمُ ََُاح ُلَنحขณะที่เธอถามว่าโอ้ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลั ม
แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงอายในเรื่องสัจธรรม หญิงผู้หนึ่งจาเป็นต้องอาบน้ายกฮะดัสใหญ่
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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หรือไม่เมื่อเธอฝัน (มีเพศสัมพันธ์) ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ตอบว่า ُ
ّ ّ
 رواه البخاري: ت احملُاَُء
َ ُ َ ُنَ َع حُم ُإ َذ َُارُأต้องอาบน้า ถ้าแม้นเธอแลเห็นน้า
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ความเป็นมุสลิมจะต้องมีความละอายต่อมนุษย์ด้วยกัน เขาต้องไม่เปิดเผย
อวัยวะที่จาเป็นต้องปกปิด (ُ)ع حوَرة
َ และต้องไม่ละเลยจากหน้าที่ของเขาที่ต้องมีต่อผู้อื่น
พร้ อ มไม่ ป ฏิ เสธกั บ การรั บ การตั ก เตื อ น อย่ าโต้ ต อบด้ ว ยส านวนที่ แ สดงถึ งความ
อ่อนแอของอีห ม่าน และเช่น เดียวกันนั้ น มุสลิมต้องมีความละอายต่อผู้สร้าง อย่า
เลิ น เล่ อ และหย่ อ นยานในการภั ก ดี (ُاعة
َ َ ) طต่ อ อั ล ลอฮ์ พร้ อ มที่ จ ะไม่ ลื ม ขอบคุ ณ
( )شكًُحراต่ออัลลอฮ์จากความผาสุก (ُ )نّ حع َمةที่พระองค์ทรงประทานให้ โดยการกระทา
ความดีเพิ่มมากยิ่งกว่าเก่าอัลลอฮ์ตรัสว่า
ُ7ُُُُاآلية:ُ سورةُإبراهيم: م
ُيدنَك ح
َ لَئّ حُنُ َش َك حر حُتُلَ ّز
ความว่า “มาดแม้นท่านทั้งหลายได้ขอบคุณ (  ) شكحرًاเรา (อัลลอฮ์)
จะทวีคูณแก่พวกเจ้า”
ขอฝากคากล่าวของท่านอิบนุมัสอูด เพื่อเป็นอนุสติแก่ตัวข้าพเจ้าและพี่น้อง
ที่รัก

اح َوى
ُّ َاْلَي
ُ ُإّ حستَ ححي حوا ّم َُن
للاّ َح َُق ح
اء فَ ح
َ سُ َوَم َاو َعى َواُلحبَطح َُن َوَم
َ اح َفظ حوا الَراح
 اخرجه املنذري مرفوعا ورجح وقفه على ابن مسعود: ت واُلحبّلَى
َ َُ َواذحكرواُالح َم حو

ความว่า “ท่านทั้งหลายจงละอายต่ออัลลอฮ์ซึ่งแก่นแท้ของความละอาย
และจงรักษาส่วนสมองพร้อมกับสิ่งที่บรรจุไ ว้ และจงรักษาส่วนท้องพร้อมกับสิ่งที่
สะสมไว้ และจงราลึกถึงความตายพร้อมกับความเน่าสลาย”

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ّ ّ
ّّ
يُ
للاَ اُلح َع ّظحي َُم ّ حُ
ل َه َذا َُوُأَ حستَ حغ ّفرُ ُ
ُأَق حولُ قَ حوّ حُ
ل َولَك حُم َول َسائ ُّر الحم حسلم ح َ
استَ حغ ّفرحوهُ ُإّنَهُ ه َُو الحغَف حورُ الَرّححيمُ
َوالحمُ حسلّ َم ُّ
ات فَ ح

ُ
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