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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 

บทที่ 124 
การลดสายตาลงตํ่า 

 
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากล

จักรวาล  ขอความสุขความจําเริญและความศานติจงประสบแดทานนบี
มุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตลอดจนวงศวานและมิตรสหาย
ของทานโดยทั่วกัน ฉันขอปฏิญาณวา  ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ
เพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวา 
มุหัมมัดเปนบาวของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 
 ประการหนึ่งจากฟตนะฮฺทั้งหลายที่มุสลิมประสบพบเจอในชีวิต 
คือฟตนะฮฺเร่ืองการมองไปยังเหลาสตรี เขาจะไดเผชิญหนากับฟตนะฮฺนี้
ตามทองตลาด  ถนนหนทาง  สถานท่ีสาธารณะ  ตลอดจนหนา
หนังสือพิมพและนิตยสารตางๆ และท่ีอื่นๆ อีกมากมาย  

ทานอัล-บุคอรียฺ และทานมุสลิมบันทึกไวในตําราเศาะฮีหฺของ
ทานท้ังสอง ซึ่งหะดีษที่รายงานโดยทาน อุสามะฮฺ บิน ซัยดฺ วา แทจริง
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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رَضَّ  فِتْنَةً  َنْعِدى تََرْكُت  َما«
َ
اكخاري رقم ( »النَِّساءِ  ِمنَ  الرَِّجالِ  بَلَ  أ

  )٢٧٤٠، ومسلم رقم ٥٠٦٧
ความวา “ไมมีฟตนะฮฺอันใดที่ถูกทิ้งไวหลังจากฉันเสียชีวิต จะ
รายแรงสําหรับบรรดาผูชายมากไปกวาฟตนะฮฺในเรื่องผูหญิง” 
(อัล-บุคอรียฺ หนา 1010 หะดีษหมายเลข 5067, มุสลิม หนา 1095 หะ
ดีษหมายเลข 2740) 

 
และทานมุสลิมบันทึกไวในตําราเศาะฮีหฺของทาน ซึ่งหะดีษที่

รายงานโดย อบู สะอีด อัล-คุดรียฺ วา   ทาน นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْغيَا إِنَّ « ُّ ٌة، ُحلَْوةٌ  ا َ  َوإِنَّ  َخرِضَ  َكيَْف  َفيَنُْظرُ  ِفيَها ُمْستَْخِلُفُكمْ  ابَّ
ْغيَا، فَايَُّقوا َيْعَملُوَن، ُّ إِنَّ  النَِّساَء، َوايَُّقوا ا

َل  فَ وَّ
َ
اِثيَل  بىَِن  فِتْنَةِ  أ  إِرْسَ

  )٢٧٤٢مسلم رقم ( »النَِّساءِ  ىِف  اَكنَْت 
ความวา “แทจริงดุนยาเปนความหอมหวาน สดช่ืนรื่นรมย และแน
แท อัลลอฮฺทรงใหพวกเจาเปนผูสืบทอดสืบชวงกันตอๆ ไปในดุน
ยา แลวพระองคจะทรงมองดูพวกเจาวาพวกเจาจะปฏิบัติตนเชน
ไร (เช่ือฟงพระองค หรือหลงระเริงไปกับดุนยา- ผูแปล) ดังนั้นพวกเจา
จงเกรงกลัวดุนยา (โดยปฏิบัติตามคําส่ังใชของอัลลอฮฺ ออกหางจากส่ิง
ที่พระองคทรงหาม และอยามัวเมากับความเพริดแพรวของดุนยา- ผู
แปล) และจงระวังเหลาสตรี แทจริงฟตนะฮฺแรกของบนีอิสรออีลที่
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เกิดขึ้นคือฟตนะฮฺในเรื่องผูหญิง” (มุสลิม หนา 1096  หะดีษ
หมายเลข 2742) 

 
ขอเตือนใจบางประการเพ่ือเอาชนะฟตนะฮฺนี้ 
หนึ่ง พึงเตือนสติตนเองอยูเสมอ ดวยดํารัสของอัลลอฮฺ สุบหา

นะฮู วะตะอาลา ที่ทรงส่ังใชใหลดสายตาลงตํ่า และทรงส่ังหามไมใหมอง
ไปยังส่ิงหะรอม  

อัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ตรัสวา  

ْ  ّلِۡلُمۡؤِمنِيَ  قُل﴿ وا بَۡصٰرِهِمۡ  ِمنۡ  َيُغضُّ
َ
ْ  أ ۡزَكٰ  َذٰلَِك  فُُروَجُهمۚۡ  َوَيۡحَفُظوا

َ
 أ

َ  إِنَّ  لَُهمۚۡ  َّ ۢ  ٱ  )٣٠: اجور(  ﴾٣٠ يَۡصَنُعونَ  بَِما َخبُِي

ความวา “จงกลาวเถิด(โอมุหัมมัด) แกบรรดามุอมิน ใหพวกเขาลด
สายตาของพวกเขาลงต่ํา และใหพวกเขารักษาอวัยวะเพศของ
พวกเขา นั่นเปนการบริสุทธ์ิย่ิงแกพวกเขา แทจริง อัลลอฮฺทรง
รอบรูส่ิงที่พวกเขากระทํา” (อัน-นูรฺ 30) 

 
ทานอัล-บุคอรียฺ และทานมุสลิมบันทึกไวในเศาะฮีหฺของทานทั้ง

สอง ซึ่งหะดีษที่รายงานโดยอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา 
แทจริงทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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ىَن  ِمنَ  نَِصيبُهُ  آَدمَ  ابِْن  بَلَ  ُكِتَب «  فَالَْعيْنَانِ  الََة،حَمَ  الَ  َذلَِك  ُمْدرِكٌ  الزِّ
ُذنَانِ  اجََّظُر، ِزنَاُهَما

ُ
 الالَْكَُم، ِزنَاهُ  َواللَِّسانُ  االِْسِتَماُع، ِزنَاُهَما َواأل

َدُ  ْ ، َفْهَوى َوالَْقلُْب  اخْلَُطا، ِزنَاَها َوالرِّْجُل  اْكَْطُش، ِزنَاَها َوا  َوَيتََمىنَّ
ُق  بُهُ  الَْفْرجُ  َذلَِك  َوُيَصدِّ ، ومسلم ٦٢٤٣اكخاري رقم ( »َوُيَكذِّ

  )٢٦٥٧رقم 
ความวา “ลูกหลานของอาดัมถูกกําหนดสวนของซินาไวแลว เขา
ตองพบเจอมันอยางแนแท (อาจจะเปนซินาจริงๆ หรือซินาเสมือนก็
ได) ไดแก ซินาของดวงตาทั้งสองคือการมอง (มองส่ิงหะรอม) ซินา
ของหูทั้งสองคือการฟง (ฟงการซินา หรือฟงส่ิงที่จะพาไปสูซินา) ซินา
ของล้ินคือคําพูด (คําพูดเก้ียวพาราสี พูดส่ิงหะรอม) ซินาของมือคือ
การจูโจม (เชนการสัมผัสผูไมใชมะหรอม) ซินาของขาคือการกาวยาง 
(เดินไปสูซินา หรือส่ิงที่จะนําพาไปสูซินา) สวนหัวใจนั้นเอนเอียงและ
หวังจะทํา (ดวยการคิดคํานึง) ซึ่งอวัยวะเพศอาจจะเช่ืออวัยวะ
เหลานั้น หรืออาจปฏิเสธมัน (ดวยการทําใหซินาเกิดขึ้นจริงๆ หรือ
อาจจะปฏิเสธยับย้ังไมใหมันเกิดขึ้นจริง)” (อัล-บุคอรียฺ หนา 1202 หะดีษ
หมายเลข 6243, และมุสลิม หนา 1066 หะดีษหมายเลข 2657) 

 
ทานมุสลิมบันทึกไวในเศาะฮีหฺของทาน จากหะดีษของญะรีรฺ 

บิน อับดิลลาฮฺ เลาวา  
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لُْت 

َ
ِ  رَُسوَل  َسأ َمَرىِن  الُْفَجاَءِة، َغَظرِ  َقنْ   وسلم عليه اهللا صىل ابَّ

َ
 فَأ

نْ 
َ
رْصَِف  أ

َ
 يبرََصِ  أ

ความวา “ฉันถามทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เกี่ยวกับการมองอยางกะทันหันโดยมิไดตั้งใจ ทานนบีจึงส่ังฉันให
ผินหนาหลบสายตาออกจากมัน” (มุสลิม หนา 891 หะดีษหมายเลข 
2159) 

 
และอีกรายงานหนึ่งบันทึกโดยอบู ดาวูด จากหะดีษของอิบน ุ

บุร็อยดะฮฺ ซึ่งรายงานมาจากพอของเขา เลาวา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวแกทานอะลีวา  

ُّ  يَا« إِنَّ  اجَّْظَرةَ  ةَ اجَّْظرَ  تُتِْبعْ  َال  يلَعِ
َ  لََك  فَ و

ُ
 »اْآلِخَرةُ  لََك  َولَيَْسْت  اْأل

  )٢١٤٩أبو داود رقم (
ความวา “โอ อะลีเอย เจาจงอยามองซ้ําการมอง (อยามองซ้ําอีกคร้ัง 
มองแลวมองอีก มองไมหยุด) แทจริงครั้งแรก  (ที่ไมไดต้ังใจ) นั้น
อนุโลมสําหรับเจา แตทวาครั้งที่สองไมอนุโลมสําหรับเจาอีกแลว” 
(อบู ดาวูด หนา 244  หะดีษหมายเลข 2149) 
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สอง พึงตระหนักอยูเสมอวา อัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา 
ทรงจองมองดูเขาอยูเสมอ และทรงรอบรูทุกส่ิงทุกอยางที่เขาทํา เพื่อวา
เขาจะไดเกรงกลัวและละอายตอพระองค  

อัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ตรัสวา  
ۡقَرُب ﴿

َ
ۥۖ َوَنُۡن أ نَسَٰن َوَنۡعَلُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ َنۡفُسُه ۡقَنا ٱۡلِ

َولََقۡد َخلَ
 ١٦: ق﴾ ١٦إَِلۡهِ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِيِد 

ความวา “และโดยแนนอน เราไดบังเกิดมนุษยมา และเรารูดีย่ิงใน
ส่ิงที่จิตใจของเขากระซิบกระซาบแกเขา และเรานั้นใกลชิดเขาย่ิง
กวาเสนเลือดชีวิตของเขาเสียอีก” (กอฟ 16) 

 
และ  

ُدوُر  ﴿ ۡعُيِ َوَما ُتِۡف ٱلصُّ
َ
 ١٩: ذلفر﴾  ١٩َيۡعلَُم َخآئَِنَة ٱۡل

ความวา “พระองคทรงรอบรูการทรยศของดวงตา (ดวยการแอบ
มองส่ิงตองหาม) และส่ิงที่ทรวงอกปกปดอยู (ความลับตางๆ)” 
(ฆอฟรฺ 19) 

 
และ  

ْوَلٰٓئَِك َكَن َعۡنُه َمۡس  إِنَّ ﴿
ُ
ۡمَع َوٱۡلََصَ َوٱۡلُفَؤاَد ُكُّ أ ٗ  ُٔ ٱلسَّ ﴾ ٣٦ و

 ٣٦: اإلرساء
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ความวา “แทจริงหู ตา และหัวใจ ทุกส่ิงเหลานั้นจะถูกสอบสวน” 
(อัล-อิสรออ 36) 

 
และหะดีษซ่ึงรายงานจากทานสะอีด บิน ซัยดฺ เลาวา มีชายผู

หนึ่งกลาวแกทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา “ขอใหทานส่ัง
เสียฉันหนอยเถิด” ทานเราะสูล จึงกลาวกับเขาวา  

» 
ُ
  َك يْ ِص وْ أ

َ
َ  نْ أ َ ا مَ كَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاَ  يِيْ حْ تَ سْ ت  نْ ا مِ احِلً َص  ًال جُ رَ  يِيْ حْ تَ سْ ت

، وصححه األكا يف ١٠٩٩األحاديث املختارة برقم ( »َك مِ وْ قَ 
 )٢٥٤١الصغري برقم  صحيح اجلامع

ความวา “ฉันส่ังเสียเจา ใหเจาละอายตออัลลอฮฺ เสมือนกับที่เจา
ละอายตอชายศอลิหฺคนหนึ่งในหมูชนของเจา” (บันทึกในหนังสือ 
อัล-อะหาดีษ อัล-มุคตาเราะฮฺ เลมที่ 3 หนา 299 หะดีษหมายเลข 1099, 
และวินิจฉัยวาเศาะฮีหฺโดยเชค นาศิรุดดีน อัล-อัลบานียฺ หนังสือ เศาะฮีหฺ 
อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ เลมที่ 1 หนา 498 หะดีษหมายเลข 2541) 

 
สาม พึงระลึกอยูเสมอวา ในวันกิยามะฮฺนั้น ดวงตาทั้งสองของ

เขาจะเปนพยานแฉในส่ิงที่เขาเคยมอง 
อัลลอฮฺตรัสวา 
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بۡ ﴿
َ
ٰٓ إَِذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعلَۡيِهۡم َسۡمُعُهۡم َوأ َصُٰرُهۡم وَُجلُوُدُهم َحتَّ

  ٢٠:فصلت﴾  ٢٠بَِما َكنُواْ َيۡعَمُلوَن 
ความวา “จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงนรก หูของพวกเขา ตาของ
พวกเขา และผิวหนังของพวกเขาก็จะเปนพยานคัดคานแฉพวก
เขา ตามที่พวกเขาไดกระทําไว” (ฟุศศิลัต 20)  
 

ทานมุสลิมบันทึกในเศาะฮีหฺของทาน จากหะดีษที่รายงานโดย
ทานอะนัส เลาวา 

ِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  ُكنَّا  َهْل « :َفَقاَل  فََضِحَك، - وسلم عليه اهللا صىل- ابَّ
ْضَحُك؟ ِممَّ  تَْدُرونَ 

َ
ُ  :قُلْنَا  قَاَل . »أ ُ  ابَّ ُ ْعلَمُ  َورَُسو

َ
 ِمنْ « :قَاَل  .أ

لَمْ  رَبِّ  يَا َفُقوُل  َربَُّه، الَْعبْدِ  خُمَاَطبَةِ 
َ
ْرىِي  أ لِْم، ِمنَ  جُتِ  َفُقوُل :  قَاَل  الظُّ

ِّ  َفيَُقوُل  :قَاَل . بىََل  إِ
ِجزيُ  الَ  فَ

ُ
ِ  بَلَ  أ  :قَاَل  ِميّن، َشاِهًدا إِالَّ  َغْف

َْومَ  بِنَْفِسَك  َكىٰف  َفيَُقوُل  ْ  الاَْكتِِبنيَ  َوبِالِْكَرامِ  َشِهيًدا، َعلَيَْك  ا
ْراَكنِهِ  َفيَُقاُل  ِفيهِ  بَلَ  َفيُْختَمُ  : قَاَل  ُشُهوًدا،

َ
 َفتَنِْطُق  قَاَل . انِْطىِق  ِأل

ِ، قَاَل  ِ ْقَما
َ
 لَُكنَّ  ُنْعًدا َفيَُقوُل  :قَاَل  الالَْكَِم، َوَبنْيَ  بَيْنَهُ  خُيَىلَّ  ُعمَّ  : بِأ

نَاِضُل  ُكنُْت  َفَعنُْكنَّ . وَُسْحًقا
ُ
  )٢٩٦٩مسلم برقم ( »أ

ความวา “ครั้งหนึ่งพวกเราอยูกับทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ทานหัวเราะ พลางกลาววา “พวกทานทราบไหมวา เหตุ
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ใดฉันจึงหัวเราะ” พวกเราตอบวา อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค
เทานั้นที่ทราบย่ิง ทานเราะสูลจึงกลาววา “ฉันหัวเราะบทสนทนา
ของบาวกับพระเจาของเขา (ในวันกิยามะฮฺ) เมื่อบาวกลาววา “โอ
พระเจาของขาพระองค พระองคทานมิไดทรงปกปองขาพระองค
จากความอธรรมดอกหรือ” (พระองคทานมิไดทรงสัญญาไวดอกหรือ
วาจะไมอธรรมตอบาว) พระองคทรงตอบวา “หามิได ขามิไดอธรรม
ตอเจาดอก” เขากลาววา “ฉะนั้นแลว ขาพระองคจะไมอนุญาตให
ผูใดมาเปนพยานตอตัวขาพระองคยกเวนจากขาพระองคเอง (จะ
ยอมรับแตพยานท่ีมาจากประเภทเดียวกัน คือมนุษยดวยกัน) พระองค
กลาววา “เพียงพอแลวที่ตัวเจา  และ มะลาอิกะตุลกิรอม ผูจด
บันทึกจะเปนพยานตอตัวเจา (พยานท่ียุติธรรม)” ทันใดนั้นปากของ
เขาก็ถูกปดผนึก และมีเสียงกลาวแกอวัยวะตางๆ ของรางกายเขา
วา “จงพูด” และอวัยวะเหลานั้นก็พูดเลาถึงการงานตางๆ เขาที่เคย
ปฏิบัติไว หลังจากนั้นปากของเขาและตัวเขาก็ถูกปลอยไว (กลับมา
พูดไดปกติ) เขาจึงกลาวกับอวัยวะตางๆของเขาวา “จงพินาศไป จง

ออกหางไปไกลเลย แทจริงฉันนั้นเคยตอสูปกปองพวกเจา (แลว
ทําไมพวกเจาจึงมาแฉฉัน)” (มุสลิม หนา 1191 หะดีษหมายเลข 
2969)  
 

ส่ี พึงรําลึกอยูเสมอถึงประโยชน และผลพลอยไดจากการลด
สายตาลงตํ่า 
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ทานอิบนุล ก็อยยิม กลาววา ประโยชนบางประการของการลด
สายตาลงตํ่าคือ 

1. การลดสายตาลงตํ่า เปนการปฏิบัติตามคําส่ังใชของอัลลอฮฺ 
สุบหานะฮู วะตะอาลา ซึ่งเปนสาเหตุของสุดยอดความสุขของ
มุอมิน ไมวาจะในชีวิตดุนยาของเขา หรืออาคิเราะฮฺของเขา   
อัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ตรัสวา  

َ َورَُسوَلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ﴿ َّ  ٧١: األحزاب﴾ ٧١َوَمن يُِطِع ٱ

ความวา “และผูใดเชื่อฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองค แนนอนเขาประสบความสําเร็จอันใหญหลวง” (อัล-อะห
ซาบ 71) 
 

2. การลดสายตาลงตํ่า เปนส่ิงขัดขวางไมใหอันตรายของศรอาบ
พิษปกลงบนหัวใจเขาได มิเชนนั้นแลวศรนั้นก็จะทําลายหัวใจ
ของเขาใหพินาศลง (เปรียบการลอลวงของชัยฏอน ดวยวิธีการ
ตางๆนานา ที่จะทําใหเขาหลงจมในวังวนของตัณหา เปรียบ
เชนกับธนูหรือลูกศรอาบพิษ - ผูแปล)  
นักกวีทานหนึ่งกลาวไววา 

  كم نظرة فتك يف قلب صاحبها             
  فتك السهام بال قوس وال وتر
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“ก่ีมากนอยแลวที่การมองทําใหหัวใจถูกเลนงาน   
ถูกศรอาบพิษสังหารโดยปราศจากคันและสายธนู” 

 

3. การลดสายตาลงตํ่าทําหัวใจมีสุข  ทําใหสบายอกสงบใจ และ
ทําใหไดรับความสุขสดชื่น   ซึ่งการมองไปยังส่ิงหะรอมไม
สามารถใหความรูสึกเชนนี้ไดเลย ทั้งนี้เพราะเขาจะรูสึกวาเขา
ไดเอาชนะศัตรูของเขา (ชัยฏอน) และมีอํานาจเหนือตัณหา
ความตองการของเขา  
ทานอิมามอะหมัดบันทึกไวในหนังสือมุสนัดของทาน ซึ่งหะดีษ

ที่รายงานจาก อบู เกาะตาดะฮฺ และ อบู อัด-ดะฮฺมาอ เลาวา ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ِ   َشيْئًا  تََدعَ   لَنْ   ِإنََّك «  ،  َعزَّ   ِبَّ لََك   ِإالَّ   وََجلَّ ُ   بَدَّ  لََك   َخرْيٌ   ُهوَ   َما  ِبهِ   ابَّ
  )٥/٣٦٣د مسند أمح(» ِمنْهُ 

ความวา “แทจริง หากวาทานละทิ้งส่ิงใดเพ่ืออัลลอฮฺ พระองคจะ
ทรงทดแทนใหทานซึ่งส่ิงที่ดีย่ิงกวา” (อัล-มุสนัด เลมที่ 5 หนา 363)  
 

4. การลดสายตาลงตํ่าทําใหหัวใจมีรัศมี  ตรงขามกับการมองไป
ยังส่ิงหะรอมซ่ึงทําใหหัวใจมืดมน ดังกลาวนั้น อัลลอฮฺ สุบหา
นะฮู วะตะอาลา ตรัสไวในสูเราะฮฺอัน-นูรวา  
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ۡزَكٰ ﴿
َ
بَۡصٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
واْ ِمۡن أ قُل ّلِۡلُمۡؤِمنَِي َيُغضُّ

َ َخبُِيۢ بَِما يَۡصَنُعونَ  َّ  ٣٠: اجور﴾ ٣٠ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱ

ความวา “(โอมุหัมมัด) จงกลาวเถิดแกบรรดามุอมิน ใหพวกเขาลด
สายตาของพวกเขาลงต่ํา และใหพวกเขารักษาอวัยวะเพศของ
พวกเขา นั่นเปนการบริสุทธ์ิย่ิงแก พวกเขา แทจริงอัลลอฮฺทรง
รอบรูส่ิงที่พวกเขากระทํา” (อัน-นูรฺ 30) 

หลังจากนั้น พระองคตรัสวา  

﴿ ٖ ۡرِضۚ َمَثُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكٰوة
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُ نُوُر ٱلسَّ َّ ۖ فِيهَ  ٱ ﴾ ا ِمۡصَباٌح

 ٣٥: اجور

ความวา “อัลลอฮฺทรงเปนดวงประทีปแหงช้ันฟาทั้งหลายและ
แผนดิน อุปมัยดวงประทีปของพระองค อุปมาดังชองตามผนังที่มี
ตะเกียง” (อัน-นูรฺ 35) 

 
ความหมายคือ เปนการเปรียบเทียบรัศมีของพระองคอัลลอฮฺ

ในหัวใจบาวมุอมินของพระองค ผูซึ่งปฏิบัติตามคําส่ังใชของพระองค 
และออกหางจากส่ิงที่พระองคทรงหาม และเม่ือรัศมีปกคลุมหัวใจแลว
ไซร ความดีงามตางๆ ก็จะมุงหนามาหาเขาจากทุกหนทุกแหง แตถาหาก
ความมืดมนครอบงําหัวใจแลวไซร ความช่ัวราย และเมฆหมอกของความ
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ทุกขยาก ก็จะมุงหนามาหาเขาจากทุกหนทุกแหงเฉกกัน (ดู อัด-ดาอ วะ 
อัด-ดะวาอ หนา 158) 

 
หา การแตงงานเปนการรักษาเยียวยาที่ยังประโยชนที่สุด และ

เปนวัคซีนปองกันจากภัยรายของฟตนะฮฺนี้ 
ทานอัล-บุคอรียฺ และทานมุสลิมบันทึกไวในเศาะฮีหฺของทั้งสอง 

จากหะดีษรายงานโดยทานอับดุลลอฮฺ บิน  มัสอูด ซึ่งเลาวา ทานนบีมุ
หัมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

بَاِب، َمْعرَشَ  يَا« ْج، اْكَاَءةَ  ِمنُْكمُ  اْسَتَطاعَ  َمِن  الشَّ إِنَّهُ  فَلْيَزَتَوَّ
 فَ

َغضُّ 
َ
ْحَصنُ  لِلْبَرَصِ  أ

َ
، ومسلم ٥٠٦٦اكخاري برقم ( »لِلَْفْرِج  َوأ

  )١٤٠٠برقم 
ความว า  “โอ คนหนุ มทั้ งหลาย เอ ย  ผู ใด ในหมูพวก เจ ามี
ความสามารถที่จะแตงงานได จงแตงงานเถิด แทจริงการแตงงาน
นั้น เปนการดีที่สุดในการทําใหสายตาลดตํ่า (เปนการปองกันที่ดี
ที่สุดใหพนจากมองส่ิงหะรอม) และเปนการดีที่สุดในการปกปกรักษา
อวัยวะเพศ (และเปนการปองกันที่ดีที่สุดใหพนจากการทําซินา)” (อัล-บุ
คอรียฺ  หนา  1005 หะดีษหมายเลข  5066, มุสลิม  หนา  549 หะดีษ
หมายเลข 1400) 
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ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดขอความคุมครอง
ตออัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ใหพนจากความช่ัวรายแหงสายตา ซึ่ง
เปนบอกําเนิดของการมองไปยังความช่ัวรายท้ังหลายทั้งปวง ดังกลาวนั้น 
ทานอัล-บุคอรียฺ บันทึกไวในหนังสือ อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด ซึ่งหะดีษที่
รายงานจากทานชะกัลฺ บิน หุมัยดฺ วา  

ِ  رَُسوَل  يَا قُلُْت : قَاَل  ْغتَِفُع بِِه،  ُدَخءً  َعلِّْميِن  ابَّ
َ
 امهلل«  قُْل :  قَاَل أ

ِ  ،َوَبرَصِي ،َسْميِع  رَشِّ  ِمنْ  َخفيِِنْ  » َمِنييِّ  َورَشِّ  ،َوقَليِْب  ،َولَِسا
، ١٥٥١، وأبو داود برقم ٦٦٣اكخاري يف األدب املفرد برقم (

  )٥١٥وصححه األكا يف صحيح األدب املفرد 
ความวา  ทานชะกัลฺ บิน หุมัยดฺ เลาวา  “ฉันกลาวแกทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ โปรดสอนดุ
อาอใหฉันสักบทหนึ่ง ที่ฉันจะไดประโยชนจากดุอาอนั้นดวยเถิด” 
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “เจาจงกลาววา 
“โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงโปรดใหขาพระองครอดพนปลอดภัย
จากความช่ัวรายแหงการไดยินของขาพระองค แหงสายตาของขา
พระองค แหงล้ินของขาพระองค แหงหัวใจของขาพระองค และ
แหงอสุจิของขาพระองค (การทําซินา การละเมิดศีลธรรม) ดวยเถิด” 
(บันทึกในอัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด หะดีษหมายเลข 663, อบู ดาวูด หนา 
183 หะดีษหมายเลข 1551, และเศาะฮีหฺ อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด โดย 
อัล-อัลบานียฺ หะดีษหมายเลข 151)   
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ความหมายของคําวา “สายตาของขาพระองค” คือ เพื่อที่ขา
พระองคจะไดไมมองไปยังส่ิงหะรอม และในหะดีษนี้บงชี้ถึง การพึ่งพิงขอ
ความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ เพื่อใหรอดพนจากความช่ัวรายท่ีเกิดจาก
การไดยิน สายตา ล้ิน หัวใจ และอสุจิ และใหไดรับความปลอดภัยจาก
การใชพวกมันไปในทางท่ีผิด  เพราะประสาทสัมผัสและอวัยวะเหลานี้ถูก
สรางมาสําหรับการฏออะฮฺเช่ือฟงอัลลอฮฺเทานั้น 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากล
จักรวาล ขอความสุขความจําเริญและความศานติจงประสบแดทานนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนวงศวานและมิตรสหาย
ของทานโดยทั่วกัน 

 
 


