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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ความละอาย 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พรและความศานติพึงประสบแกทานศาสนทูตของ
พระองค และฉันปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคเพียงองคเดียว ไมมีภาคีใดตอ
พระองค และฉันปฏิญาณวา มุหัมมัด คือบาวและศาสนทูตของพระองค 

สวนหนึ่งจากคุณลักษณะที่ดีงามที่ศาสนาเรียกรองใหปฏิบัติคือ ความละอาย 
อัลลอฮฺ ไดตรัสถึงทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม ขณะที่ไดนําน้ําใหแกสตรีทั้งสองวา 

 m   |    }     ~    _    `    a    b     c   d  
e  f  g  h  jil   

ความวา :  นางคนหนึ่งในสองคนไดมาหาเขา เดินมาอยางขวยเขิน 
แลวกลาวขึ้นวา คุณพอของดิฉันขอเชิญทานไป เพื่อจะตอบแทน
คาแรงแกทานที่ไดชวยตักน้ําใหเรา 

 
จากทานสะอีด อิบนุ ซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา: 

  
َ
 : ل اهللا يارسو: قال  الً جُ رَ  نَّ أ

َ
وِصيَك «، قال  يِنْ ِص وْ أ

ُ
نْ  أ

َ
َ  أ ِ  اهللاِ  ِمنَ  تَْستَ

َ  َكَما ، وََجلَّ  َعزَّ  ِ ْ الِ َص  نْ مِ  الً جُ رَ  تَْستَ    »َك مِ وْ قَ  ِ
ความวา : มีชายคนหนึ่งไดกลาววา โอทานศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ โปรด
สั่งเสียแกฉันเถิด ทานศาสนทูต จึงกลาววา “ ฉันขอสั่งเสียแกทาน ให
ทานละอายตออัลลอฮฺเสมือนที่ทานละอายตอบรุษผูหนึ่งที่ทรง
คุณธรรมในหมูชนของทาน” (อัซ-ซุฮฺดฺ โดยอิมาม อะหฺมัด 14, อัช-ชุอับ โดย 
อัล-บัยฮะกียฺ 6/145-146 เลขที่ 7738) 

 
และจากทาน อบูมัสอูด อัล-บัดรียฺ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานกลาววา  

ا إِنَّ «  ْدرَكَ  ِممَّ
َ
مِ  ِمنْ  اجَّاُس  أ ةِ  الَكَ ٰ  اجُّبُوَّ َ و

ُ
ِ  لَمْ  إَِذا :اْأل ْ  َما فَاْصنَعْ  تَْستَ

 »ِشئَْت 
ความวา :  “แทจริงประการหนึ่งที่มนุษยไดจากคําพูดของนบีทาน
กอนๆ คือ ตราบใดที่ทานไมมีความละอายแลวไซร ทานก็จงปฏิบัติ
ตามที่ทานปรารถนาเถิด” (อัล-บุคอรียฺ 6120) 
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ไดมีรายงานจากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
وْ  ،وََسبُْعونَ  بِْضعٌ  اِإليَمانُ «

َ
فَْضلَُها ،ُشْعبَةً  وَِستُّونَ  بِْضعٌ  أ

َ
َٰ  الَ  قَْوُل  فَأ  إِالَّ  إِ

 ُ ْدنَاَها ،ابَّ
َ
َذى إَِماَطةُ  َوأ

َ
ِريِق  َعِن  األ   »اِإليَمانِ  ِمنَ  ُشْعبَةٌ  َواحْلَيَاءُ  ،الطَّ

ความวา: “ การศรัทธามีเจ็ดสิบกวาแขนง หรือ หกสิบกวาแขนง ที่
ประเสริฐที่สุดคือ คํากลาววา ลาอิลาฮาอิลลัลลลอฮฺ ที่ตํ่าที่สุดคือ การ
ขจัดขวากหนามออกจากเสนทางสัญจร และความละอายเปนแขนง
หนึ่งของการศรัทธา” (อัล-บุคอรียฺ 9, มุสลิม 162)  
 
อาหรับยุคญาฮิลียะฮฺก็มีคุณลักษณะของความละอายเชนเดียวกัน จะเห็นไดจาก อะบูสุฟ

ยานกอนที่ทานจะเขารับอิสลามเมื่อไดยืนตอหนา เฮลาคิอุส จักรพรรดิอที่เขาจะไดถามถึงทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อบูสุฟยานไดกลาวถึงตัวของเขาวา “หากแมนวาความละอายจะไม
สงผลกระทบตอการถูกกลาวหาวาเปนผูโกหกแลวไซร แนนอนฉันจะกลาวเท็จตอเขา” 

ทานอิบนุก็อยยิม กลาววา “ ความละอายถูกสรางขึ้นมาจากมารยาทที่ประเสริฐสุด สูงสง
สุด ยิ่งใหญที่สุด และมีประโยชนมากที่สุด เปนลักษณะเฉพาะของมนุษย ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่
ไมมีความละอายในตัวของเขา เขาหาไดมีความเปนมนุษยอยูในตัวไม นอกเสียจากเปนเพียงกอน
เนื้อ กอนเลือด และรูปลักษณแหงความเปนมนุษย เฉกเชนกับเขาไมมีคุณธรรมความดีประการใด 
หากไมมีมารยาทนี้ (ความละอาย) แลวไซร เขาจะไมใหเกียรติตอแขก ไมรักษาสัญญา  ไมปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ไดรับไวเนื้อเชื่อใจ (อะมานะฮฺ) ไมจัดการกิจธุระคนอื่น ไมเลือกในสิ่งที่ดีเพื่อปฏิบัติและตอ
ส่ิงนารังเกียจเพื่อละทิ้ง ไมปกปดสิ่งพึงสงวน และไมละเลิกตอพฤติกรรมที่ชั่วชา แทจริงผลสืบเนื่อง
จากพฤติกรรมเหลานั้นในศาสนา คือ ความหวังตอบ้ันปลายที่นาสรรเสริญ สวนในดุนยา คือ ผู
ปฏิบัติประการเหลานั้นจะไดคุณลักษณะของความละอายเปนมารยาทของเขา และเปนที่ประจักษ
ชัดวา หากแมนไมมีความละอายไมวาตอผูทรงสรางหรือผูถูกสราง เขายอมไมกระทําการงาน
เหลานี้ (มุคตะศ็อรฺ กิตาบ มิฟตาหฺ ดารฺ อัส-สะอาดะฮฺ โดยอิบนุล ก็อยยิม 277 อางจากหนังสือนัฎ
เราะตุนนะอีม 5/1802) 

ทานอุมัร กลาววา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  “ใครก็ตามที่มีความละอายเพียงนอยนิด ความ
สํารวมของเขาก็จะนอยตามไปดวย และใครก็ตามที่มีความสํารวมเพียงเล็กนอย หัวใจของเขาก็จะ
ตายดาน” (มะการิม อัล-อัคลาก โดยอิบนุ อบี อัด-ดุนยา 82-83 เลขที่ 93) 

ทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนุ อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา “ทานเราะสูลไดเดิน
ผานชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรในขณะที่เขากําลังตักเตือนพี่นองของเขาถึงความละอาย ทานเราะ
สูลไดกลาวขึ้นวา ปลอยใหเขาตักเตือนไปเถิด เพราะความละอายเปนสวนหนึ่งของการศรัทธา” 
(เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ 1/24 เลขที่24, เศาะฮีหฺมุสลิม 1/63 เลขที่: 36) 

นักกวีกลาววา 
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หากแมนทานไมกลัวในชวงทายของกลางคืน      
ทานไมละอายก็จงทําตามประสงคเถิด 
ไมหรอก ขอสาบานตออัลลอฮฺ ไมมีความดีใดในชีวิต   
และในดุนยาตราบใดที่ไมมีความอาย 
มนุษยคงจะใชชีวิตโดยไมละอายตอความดี       
เหลือเพียงไวไมหอมที่อยูในเปลือก 
 
ทานอิบนุก็อยยิมกลาววา “และบางประการของผลตอบแทนของผูกระทําความผิด คือการ

ไมมีความละอายซึ่งเปนแกนแทของจิตวิญญาณ มันคือรากฐานของความดีทุกประการ การไมมี
ความละอาย ก็คือ การจากไปของความดีทุกประการ ไดปรากฏในหะดีษที่เศาะฮีหฺ วา “ความ
ละอายจะไมนําพาสิ่งใด นอกเสียจากความดีงาม” ความหมายคือความผิดจะทําใหความอายของ
บาวนั้นแผวลง และบางทีมันอาจจะหมดไปเลย  จนกระทั่งบางทีนั้นเขาไมรูสึกสะทกสะทานเมื่อมี
คนอื่นรูหรือเห็นสภาพที่ไมดีของเขา ถึงแมคนสวนใหญจะโพนทะนาสภาพและพฤติกรรมที่ไมดี
ของเขาก็ตาม และสาเหตุที่ใหเขาเปนเชนนั้นคือ การไมมีความละอาย เมื่อบาวถึงสภาพนี้เขาจะไม
มีความปรารถนาในความดี และบุคลใดที่ละอายตออัลลอฮฺในความผิดบาปของเขา อัลลอฮฺจะทรง
ละอายจากการลงโทษตอเขาในวันที่บาวจะกลับไปพบพระองค และบุคคลใดที่ไมละอายตอ
ความผิดบาปของเขา อัลลอฮฺก็จะมิทรงละอายตอการลงโทษเขา (อัล-ญะวาบ อัล-กาฟย ลิมัน 
สะอะละ อัน อัด-ดะวาอ อัช-ชาฟย 61-62) 

และตัวอยางคือ บางคนไดเดินทางออกนอกประเทศเพื่อสนองตัญหาและอารมณใคร 
ภายหลังจากนั้นเขาไดมาเลาใหบุคคลอื่นๆ ถึงพฤติกรรมที่ตํ่าทรามของเขาที่เขาไดประพฤติ ไมวา
จะเปนการดื่มเหลา ผิดประเวณี และอื่นๆ ที่เปนสิ่งที่ชั่วชา  

จากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ทานกลาววา: 

يِت  لُكُّ « مَّ
ُ
ِنَّ  ،الُْمَجاِهِرينَ  إِالَّ  ُمَعاىًف  أ نْ  الُْمَجاَهَرةِ  ِمنْ  َو

َ
 الرَُّجُل  َفْعَمَل  أ

ُ  َسرَتَهُ  َوقَدْ  يُْصِبحَ  ُعمَّ  َقَمًال  بِاللَّيْلِ   ُت َعِملْ  فَُالنُ  يَا:  َفيَُقوَل  ،َعلَيْهِ  ابَّ
َذا َكَذا اْكَارَِحةَ  َ ِ  ِسرْتَ  يَْكِشُف  َوُيْصِبحُ  َربُّهُ  يَْسرُتُهُ  بَاَت  َوقَدْ  ،َو  ابَّ

  »َقنْهُ 
ความวา : “ประชาชาติของฉันลวนไดรับการอภัยนอกจากมุญาฮิรีน (ผู
ที่ปาวประกาศในความชั่วของตน)  และสวนหนึ่งจากการปาวประกาศ
ความชั่วนั้นคือ การที่ชายคนหนึ่งไดประพฤติสิ่งที่ไมดีในยามกลางคืน
พอมาในตอนเชา อัลลอฮฺไดทรงปกปดความประพฤติของเขา หลังจาก
นั้นเขา กลาววา โอทาน ฉันไดทําอยางนี้อยางนั้น เขาไดนอนกลางคืน
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โดยที่พระผูอภิบาลของเขาไดทรงปกปดพฤติกรรมของเขา พอในยาม
เชาเขากลับมาเปดเผยในสิ่งที่พระองคทรงปกปด”  (บันทึกโดย อัล-บุคอ
รียฺ 4/104 เลขที่: 6069 และมุสลิม 4/2298 เลขที่: 2990) 
 
สําหรับสวนของพวกเขาเหลานี้ คือบุคคลดังดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

m Å  Æ    Ç  È  É  Ê  Ë  Ì   Í  Î  

Ï  Ð   Ñ  Ò  ÔÓ  Õ  Ö    ×    Ø    Ù  

Úl  
ความวา : แทจริงบรรดาผูชอบที่จะใหเรื่องบัดสีแพรหลายไปในหมูผู
ศรัทธานั้น พวกเขาจะไดรับการลงโทษอยางเจ็บปวดทั้งในโลกนี้และ
โลกหนา และอัลลอฮฺทรงรอบรูและพวกเจาไมรู (อัน-นูร : 19 ) 
 
และณ ตรงนี้เปนเรื่องที่สมควรระวังคือ การละเวนตอการสั่งใชในกิจการความดีและหัก

หามจากความชั่วชา ไมจัดวาเปนความละอาย เพราะอัลลอฮฺทรงมีดํารัสวา  
 

m ©  ª   «  ¬  ¯® l  
ความวา : และอัลลอฮฺมิทรงละอายตอสัจธรรม (อัล-อะหฺซาบ : 53 ) 
 
ทานอิมามอัน-นะวะวียฺ กลาววา “อาจมีปญหาสําหรับบางคนวาผูที่มีคุณลักษณะแหง

ความละอาย จนกระทั่งละอายตอการแนะนําผูคนในเรื่องราวของสัจธรรม เขาจึงละทิ้งการแนะนํา
ในสิ่งที่เปนความดีงามและหามปรามในเรื่องชั่วชา และบางทีความอายอาจเปนเหตุใหเกิด
ขอบกพรองตอสิทธิตางๆ สําหรับคําตอบของประเด็นนี้นักวิชาการบางทาน เชน อบูอัมรฺ อิบนุ เศาะ
ลาหฺ ไดใหคําตอบวา “ตัวการที่ขัดขวางในการไมแนะนําในเรื่องของสัจธรรมไมใชความละอาย
หรอก หากแตมันคือ ความออนแอ ไรศักยภาพ  และไรเร่ียวแรง ความละอายที่แทจริงคือมารยาทที่
กระตุนตอการละทิ้งพฤติกรรมที่นารังเกียจ และหักหามตอการความสะเพราตอสิทธิของผูที่มีสิทธิ์
นั้นๆ [ชัรหฺ เศาะฮีหฺ อัล-มุสลิม 1/5-6] 

ทานนบีไดสงเสริมการหักหามในสิ่งที่เปนความชั่วชาและสั่งใชใหมีการเปลี่ยนแปลง ดัง
การรายงานของทานอบู สะอีด อัล-คุดรียฺ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

 



5 
 

ى َمنْ «
َ
ْهُ  ُمنَْكًرا ِمنُْكمْ  َرأ إِنْ  ،نِيَِدهِ  فَلْيَُغريِّ

إِنْ  ،فَِبِلَسانِهِ  يَْستَِطعْ  لَمْ  فَ
 لَمْ  فَ

ْضَعُف  وََذلَِك  ،فَِبَقلِْبهِ  يَْستَِطعْ 
َ
   »اِإليَمانِ  أ

ความวา : “ใครก็ตามที่เห็นความไมดีในหมูพวกทานดังนั้นเขาจง
เปลี่ยนแปลงมันดวยกับมือเสีย หากไมมีความสามารถก็ดวยกับลิ้น   
และหากไมมีความสามารถก็ดวยกับหัวใจ และนี่คืออีหมานที่ออนแอ
ที่สุด” (บันทึกโดย มุสลิม 1/69 เลขที่: 49) 

 
และมวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ พระผูอภิบาลแหงสากลจักรวาล และ

ขออัลลอฮฺทรงประทานพรอนัประเสริฐและความศานตแิดนบีของเรามุหัมมัด วงศวานของทาน 
และสหายของทานทัง้หลาย 

 

 

 
 
 


