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ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา 

دُ ا مح ْلَح لَُّأُ ق  ل وحبَُ طَاَعّتهُّ بّن  وحرُّ نَ َورَُ اَلّذيُح اَلحَمَنانُّ.   َكّريحُّالُح الحم نحّعمُّ لِّلَُّ ََ  هح

َانُّاحلُّ لُّ الَسَعاَدةَُ وََكَتبَُ.   ْيح َسانُّ الحَمعحر وحفُّ ّلأَلهح  ّفُح َتَسَببَُ ِمَنُح اَلحم نحَتّقمُّ.  َواحّلحح
َُ ّلّميح َهدُ .   بّالحَفَسادُّ رحضُّاحلَُ ّفُ َوَسَعى َضَررّالحم سح  َحَكمَُ للاُ  لَُّإُ َلهَُّإُ لَُ نُحَأُ َوَأشح

َهدُ .   فَ َعَدلَُ َّليحلُّ للاُّ َرس وحلُ  ُم ََمًدا نََُأُ َوَأشح  َعَلى َوَسلّ مُح َصلُّ  اَلَله مَُ.   احَلَجلُّ اْلح
 صحَحاّبهُّأَُوَُ آلّهُّ َوَعَلى.   َسائّرّالحّمَللُّ فَ وحقَُ ّمَلَتهُ  َوَرَفعَُ للاُ  َدهُ َيَُأُ اََلّذيُح.   ُم ََمدُ 

َُ َتَضى َوالحَعاّمّليح َكامُّ ِب قح يحنُّ َأحح  .  الدّ 

ّصيحك مُحأ ُ . للاُّ ّعَبادَُ فَ َيا بَ عحدُ  َماأَُ .   َوطَاَعّتهُّ تَ َعاَلُ للاُّ بّتَ قحَوى َولًَُأُ َونَ فحّسيُح وح

رًا َذرَةُ  ّمث حَقالَُ يَ عحَملُح َفَمنُح:   احلَكرّيحُّ الحق رحآنُّ ّفُ تَ َعاَلُ للاُ  لَُقَا فَ َقدُح  َوَمنُح يَ َرهُ  َخي ح

  يَ َرهُ  َشرًّا َذَرةُ  ّمث حَقالَُ يَ عحَملُح

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
          มุสลิม คือ ผู้ดูแลรักษาตัว โดยเขาจะต้องบรรจุส่วนต่างๆ ของการศรัทธาเพ่ือ
เขาจะได้กลายสภาพเป็นมุมินที่สมบูรณ์ และส่วนหนึ่งของความศรัทธานั้นคือความ
ละอายต่อตัวเอง ขณะที่เขาจะก้าวเข้าสู่การประพฤติหรือปฏิบัติไม่ว่าการกระท านั้น
จะเกี่ยวข้องระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ หรือระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และความละอายต้อง
เป็นนิสัยติดตัวของคนมุมินเลยทีเดียว แท้จริงความละอาย ( َُياء เป็นส่วนหนึ่งจาก  (َاْلَح

การอีหม่าน และการอีหม่านเป็นหลักอะกีดะห์   ( ของมุสลิมและเป็น  (َعّقيحَدةُ 

องค์ประกอบที่ค้ ายันการด าเนินชีวิตของเขาให้ตรง 
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ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า   

ُبُّلُّاََُ َان  ّبضُحَأُ َوَسب حع وحنَُ ضحعُ ْيح   للاُ  لَُّإُ َلهَُّإُُلَُ فحَضل َهاأَُفَُ ش عحَبةًُ َوّست ُّوحنَُ عُ وح

نَاَهاأَُوَُ ََياءُ  الطَرّيحقُّ َعنُّ َذىُحلَُاحُ َماطَةُ ّإُُدح َانُّلُّاحُ ّمنَُ ش عحَبةُ  َواْلح  مسلم رواه :  ْيح

          ความว่า   “การศรัทธา ( َانُ لُّا ْيح ) แบ่งออก 70 , 60 กว่าส่วน ที่ประเสริฐ

สุดคือ ลาอิลาฮะอิลลั้ลเลาะห์ ( للاُ  لَُّإُ َلهَُإُّ ถัดลงมาคือ การขจัดอันตรายที่กีด (لَُ 

ขวางทางจราจร และความละอายก็เป็นส่วนหนึ่งจากการอีหม่าน” 
และท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวอีกว่า 

ََياءُ  َانُ لَُّواُح َاْلح ًعا ق  رحنَاءُّ ْيح ي ح  اْلاكم رواه :  احآلَخرُ  ر ّفعَُ اَحد ه ََُأُ َذار ّفعَُّإُفَُ َجَّ
          ความว่า   “ความละอายและอีหม่านทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมกัน เมื่ออันหนึ่ง
ถูกยกไป อีกส่วนหนึ่งก็สลายไปด้วย” 
          วิทยะปัญญา ( َمةُ ( كح َّ ّح  ของค าว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการศรัทธา 

คือแท้จริงทั้งสอง  (อีหม่าน, ละอาย) เรียกร้องไปสู่ความดีทั้งภายนอกและภายใน 
และท าให้หักเหออกจากความชั่วพร้อมปลีกตัวออกห่างไกล อีหม่านชักชวนคนมุมินสู่
การ ( ٌ  طَاَعة(  ภัคดีต่างๆ และละทิ้งจาก ( َُمعحّصَية) ความชั่วทั้งหลาย 

          ความละอายหักห้ามผู้นั้นจากการละเลยในการขอบคุณ  ( رًُ اش كح )  ต่อผู้สร้าง

และหย่อนยานต่อสิทธิ์ที่พึงปฏิบัติ  เฉกเช่นเดียวกับผู้ที่มีความละอายจะไม่กระท าที่
น่ารังเกียจและค าพูดที่น่าต าหนิ ประณาม  ดังนั้นเมื่อความละอายคือความดีอย่าง
หนึ่งมันก็จะไม่น ามาเว้นแต่เป็นสิ่งดีเท่านั้นสิ่งที่ตรงข้ามความไม่มียางอาย นามว่า 

คือ ความน่ารังเกียจทั้งค าพูดและการกระท า และไม่รักษาค าพูดว่าจะเกิดผล  اَلحَبَذاءُ 

ลบหรือบวก มุสลิมจะไม่มีลักษณะเป็นผู้หยาบช้าในการพูดและการกระท าที่เรียกว่า
เลวร้ายมีแต่ความกระด้างไร้ความอ่อนโยน เพราะคุณลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะ
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ของชาวนรกและอันที่จริงมุสลิมต้องเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ การ  للاُ  َشاءَُ نُحإُّ

กระท าท่ีขาดความละอายน ามาเป็นบุคลิกลักษณะของเขาไม่ได้ 
ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า 

ََياءُ  َانُّلُّاحُ ّمنَُ َاْلح َانُ لَُّواُح  ْيح ََنةُّ ّفُ ْيح َفاءُّ ّمنَُ َبَذاءُ َوالُح  اْلح َفاءُ   اْلَح  ّفُ  َواْلَح
 وامحد  سلمم رواه  :  الَنارُّ

          ความว่า   “ความละอายเป็นส่วนหนึ่งจากการอีหม่าน ผู้ที่มีอีหม่านคือ
ชาวสวรรค์ ผู้ที่น่ารังเกียจทั้งค าพูดและการกระท าเป็นส่วนหนึ่งของการไร้ค่า และ
ผู้ไร้ค่าคือชาวนรก” 

ผู้ที่เป็นแบบฉบับในเรื่องของความละอายคือท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) นาย
แห่งบรรดาร่อซู้ล เพราะท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) มีความละอายยิ่ง  มากไปกว่าหญิง
สาวบริสุทธิ์ในห้องของเธอ 
ดังมีรายงานจากท่านอบีสอีดว่า 

َره هُ َُشيحًئا َرآىَُذاّإُفَُ َناهُ  َيكح ّههُّ ّفُ َعَرف ح  البخاري رواه :   َوجح

          ความว่า  “เมื่อท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) แลเห็นสิ่งใดที่น่ารังเกียจพวกเรา
จะรู้ได้ด้วยอาการทางสีหน้าของท่าน” 

และในฮะดีษซอเฮี๊ยะห์กล่าวว่า 

ََياءُّ ّفُ َخاهُ َأُ يَّعظُ  ّبَرج لُ َُمرَُ َوَسَلمَُ َعَليحهُّ للاُ  َصَلى للاُّ َرس وحلَُ نُحأَُ   فَ َقالَُُ اْلح

ََياءَُ نَُّإُفَُ َدعحهُ :   َانُّلُّاحُ ّمنَُ اْلح  والنسائي وابوداود البخاري رواه  :  ْيح
          ความว่า   “แท้จริงท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เดินผ่านชายผู้
หนึ่งซึ่งก าลังตักเตือนน้องชายของเขาในเรื่องของการมีความละอาย ท่านร่อซู้ล
ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงกล่าวว่า จงปล่อยให้เขาสอนเถอะ เพราะความ
ละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” 
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ท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) เรียกร้องให้มุสลิมคงไว้ซึ่งความละอาย ถึงแม้นว่า
ผู้นั้นจะลดหย่อนไปบ้าง ซึ่งสิทธิ์ที่พึงได้ เพราะการบกพร่องจากสิทธิ์ที่ควรได้ ดีกว่า
เขาขาดไปซึ่งความละอาย เนื่องจากว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา 
          ขอพระองค์อัลลอฮ์ ได้โปรดทรงเมตตาหญิงคนหนึ่ง ลูกสุดที่รักของเธอได้พัด
หลงจากเธอไป  เธอจึงหยุดอยู่ที่ชนกลุ่มหนึ่งเพ่ือไต่ถามหาลูกของเธอ ได้มีชายผู้หนึ่ง
ในกลุ่มชนนั้นกล่าวเสียงดังขึ้นว่า   นี่เธอตามหาลูกและถามหาลูกทั้งๆ ที่เธอคลุมหน้า
คลุมตาอย่างนี้หรือ เมื่อหญิงผู้นี้ได้ยินเธอจึงตอบว่า 

رُ  َوَلّديُح ّفُح زحرَاأ ُ نُحلََُُّ  ابوداود رواه :   الَرج لُ  ي َُّهاَأُ َحَياّئيُح ّفُح زحرَاأ ُ نُحَأُ ّمنُح َخي ح

          ความว่า   “ความเดือดร้อนที่เสียหายในลูกของฉัน ยังดีกว่าความเสียหาย
ที่เดือดร้อนอันเกิดจากการขาดความละอายของฉันโอ้ชายเอ๋ย” 

และความละอายไม่ใช่ข้อห้ามในการพูดความจริง หรือแสวงหาความรู้ หรือ
ใช้ให้ท าความดีและห้ามจากความชั่ว ซึ่งมีเหตุการณ์ที่อุซามะห์บุตรของซัยด์ขอความ
ช่วยเหลือให้แก่หญิงผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลที่สูงได้ลักขโมยถึงขั้นต้องโดนลงโทษ ก็ไม่
ถือว่าขาดความละอายในการแสดงอาการโกรธโดยที่ท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าว
แก่อุซามะห์สภาพดังกล่าวว่า 

َفعُ أَُ دُّ ّمنُح َحد ُ  ّفُح َتشح  َلَقَطعحتُ ُُم ََمدُ  بّنحتُ  فَاّطَمةُ  َلوحَسَرَقتُح َوللاُّ َساَمةُ أ ُُيَا للاُّ ح د وح

 والنسائي وابوداود البخاري رواه  :  يََدَها
  

ความว่า  “โอ้อุซามะห์ท่านจะขอผ่อนผันในบทลงโทษหนึ่งจากบทลงโทษ
ต่างๆ ของอัลลอฮ์กระนั้นหรือ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า มาดแม้นฟาตีมะห์ บุตร
ของมุฮ าหมัดได้ลักขโมย 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 อ้ั ล อั น ซ อ รี ย ะ ห์                    
( اُح س َليحمُ  مُُّأُ  ارّيَةُ نحصَُلَََُ  )  ขณะที่เธอถามว่าโอ้ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงอายในเรื่องสัจธรรม หญิงผู้หนึ่งจ าเป็นต้องอาบน้ ายกฮะดัสใหญ่
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หรือไม่เม่ือเธอฝัน (มีเพศสัมพันธ์) ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ตอบว่า  ُ
البخاري رواه  : ءَُاَُاحمل تُّأََُذارَُّإُ  نَ َعمُحُ  ต้องอาบน้ า ถ้าแม้นเธอแลเห็นน้ า 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก   
ความเป็นมุสลิมจะต้องมีความละอายต่อมนุษย์ด้วยกัน เขาต้องไม่เปิดเผย

อวัยวะที่จ าเป็นต้องปกปิด ( َُعوحرَة) และต้องไม่ละเลยจากหน้าที่ของเขาที่ต้องมีต่อผู้อ่ืน

พร้อมไม่ปฏิเสธกับการรับการตักเตือน อย่าโต้ตอบด้วยส านวนที่แสดงถึงความ
อ่อนแอของอีหม่าน  และเช่นเดียวกันนั้นมุสลิมต้องมีความละอายต่อผู้สร้าง อย่า
เลินเล่อและหย่อนยานในการภักดี ( َُطاَعة) ต่ออัลลอฮ์ พร้อมที่จะไม่ลืมขอบคุณ 

( رًُ اش كح ) ต่ออัลลอฮ์จากความผาสุก ( ُنّعحَمة) ที่พระองค์ทรงประทานให้โดยการกระท า

ความดีเพ่ิมมากยิ่งกว่าเก่าอัลลอฮ์ตรัสว่า   
7ُاآليةُُُُ:سورةُإبراهيمُ َشَكرحُت حَُلزّيَدَنك مُحُلَّئنُح  :   

          ความว่า  “มาดแม้นท่านทั้งหลายได้ขอบคุณ ( ر   ์เรา (อัลลอฮ) ( اً  ش كح
จะทวีคูณแก่พวกเจ้า” 

ขอฝากค ากล่าวของท่านอิบนุมัสอูด เพ่ือเป็นอนุสติแก่ตัวข้าพเจ้าและพ่ีน้อง
ที่รัก 

ي  وحاإُّ َتحح ََياءُّ َحقَُ للاُّ ّمنَُ سح َفظ وحا اْلح   َوَماَحَوى َبطحنََُوالُح َوَماَوَعى الرَاحسَُ فَاحح

  مسعود ابن على وقفه ورجح  مرفوعا املنذري اخرجه  :   ّبَلىَوالُح الحَموحتََُُواذحك ر وا

ความว่า  “ท่านทั้งหลายจงละอายต่ออัลลอฮ์ซึ่งแก่นแท้ของความละอาย 
และจงรักษาส่วนสมองพร้อมกับสิ่งที่บรรจุไว้ และจงรักษาส่วนท้องพร้อมกับสิ่งที่
สะสมไว้ และจงร าลึกถึงความตายพร้อมกับความเน่าสลาย” 



คุตบะห์วันศุกร ์                                                                   คุตบะห์วันศุกร์ 

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา                           ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ ากรุงเทพมหานคร 
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تَ غحّفرُ أَُوَُ َهَذا قَ وحّلُح ق  وحلُ أَُ َُ َوّلَسائّرُّ َوَلك مُح ّلُح َعّظيحمَُالُح للاَُ سح ّلّميح  الحم سح

ّلَماتَُّوالحمُ  تَ غحّفر وحهُ  سح  الَرّحيحمُ  الحَغف وحرُ  ه وَُ نَهُ ّإُ فَاسح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُ


