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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

การอบรมลูกหลาน (1) 

 

อ่อนโยน หยอกล้อ และความเมตตาพวกเขา   
ทา่นอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 

بُو 
ا
ُ أ اُل َلا ٌخ ُيقا

ا
نا ِلي أ َكا نا انلَّاسي ُخلًُقا، وا ْحسا

ا
لَّما أ لايْهي واسا َّلَّ اهلُل عا ُّ صا نا انلَِّبي َكا

ْْيٍ  بُُه : قاالا  -ُعما ْحسي
ا
اءا قاالا  -أ نا إيذاا جا َكا يًما، وا ْْيُ »: فاطي عالا انلُّغا ا فا ، ما ْْيٍ باا ُعما

ا
 «ياا أ

 [متفق عليه]
“ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสลัลมั เป็นคนท่ีมีมารยาทดีงาม
ท่ีสุด และฉันมีน้องชายคนหนึ่ง ถูกเรียกว่า อบู อุมัยรฺ – เขา
กล่าวว่า ฉันคิดว่าเขานัน้ – หย่านมแล้ว และเม่ือใดท่ีท่านมา 
ท่านจะกล่าวว่า “อบู อุมัยรฺ เอ๋ย นกน้อยท าอันใดหรือ?” ”  
บนัทกึโดย อลั-บคุอรียฺและมสุลิม 
 

ทา่นอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 
 ُ ا اَّللَّ نْيُ راِضي ُن، وااْْلُسا ْقبالا اْْلاسا

ا
، فاأ لَّما لايْهي واسا َّلَّ اهلُل عا ي صا باناا راُسوُل اَّللَّ طا خا

ما  دا بيهي عي ا، فادصا ُهما ذا خا
ا
لا فاأ ا َنا ، فا اني ياُقوما ْعُُثااني وا اني يا ْْحارا

ا
اني أ يدصا ا قامي ما لايْهي ا، عا نُْهما ا عا
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، ُثمَّ قاالا  ا نَْبا ُ ' : الْمي قا اَّللَّ دا ُدُكْم فيتْناةٌ ﴿: صا ْوالا
ا
ْمواالُُكْم واأ

ا
ا أ ،  [11: اتلغابن] ﴾إينَّما

 ْ ْصَبي
ا
يْني فالاْم أ ذا يُْت ها

ا
ذا ِفي اْْلُْطباةي 'راأ خا

ا
 [أبو داود أخرجه] « ، ُثمَّ أ

ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั ได้คฏุบะฮฺให้เรา
ฟัง แล้วท่านอลั-หะสนั และอลั-หสุยันฺ ก็ได้(เข้า)มา ทัง้สองสวม
เสือ้สีแดง ปีนป่ายเข้ามา และก็มายืน(อยู่ข้างหน้า) ท่านก็ลงมา
และอุ้มทัง้สอง พาขึน้ไปบนมิมบรั แล้วกล่าวว่า อัลลอฮฺ ตรัส
สมจริงแล้ว 

ُدُكْم فيتْناةٌ ﴿ ْوالا
ا
ْمواالُُكْم واأ

ا
ا أ  [11: اتلغابن] ﴾إينَّما

“อันท่ีจริงทรัพย์สิน และลูกหลานของสูเ จ้านัน้เป็นเคร่ือง
ทดสอบ” (จากสูเราะฮฺ อตั-ตะฆอบุน : 15)  ฉันเห็นสองคนนี ้
แล้วฉันก็อดใจไม่ได้ หลังจากนัน้ท่านก็ปราศรัยคุฏบะฮฺต่อ”  
บนัทกึโดย อบ ูดาวดู 
 
ให้เกียรติพวกเขา ให้พวกเขาได้รับสิทธ์ิของพวกเขา 
ถงึแม้จะยังอายุน้อยก็ตาม 

ทา่นสะฮ์ลฺ บนิ สะอดั  เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 
ينيهي ُغالاٌم،  ْن يامي نُْه، واعا يبا مي اٍب فارشا ا ا بيرشا ِتي

ُ
لَّما أ لايْهي واسا َّلَّ اهلُل عا ي صا نَّ راُسولا اَّللَّ

ا
أ

اريهي  اسا ْن ي عا يلُْغالامي وا الا ل قا ْشيااُخ، فا
ا
؟»: األ ُؤالاءي يا ها ْعطي

ُ
ْن أ

ا
ذاُن ِلي أ

ْ
تاأ

ا
الا الُغالامُ « أ قا : فا
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ًدا،  حا
ا
نْكا أ يِبي مي وثيُر بينادصي

ُ
، الا أ ي ي ياا راُسولا اَّللَّ َّلَّ اهلُل : قاالا  وااَّللَّ ي صا تالَُّه راُسوُل اَّللَّ فا

هي  لَّما ِفي يادي لايْهي واسا  [متفق عليه] .عا
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  มีคนเอา
เคร่ืองด่ืมมาให้ แล้วท่านก็ด่ืมมนั และทางขวาของท่านก็มีเด็ก
คนหนึ่ง และทางซ้ายของท่านก็มีผู้อาวุโสหลายคน ท่านจึงได้
กล่าวกับเด็กน้อยคนนัน้ว่า เธอจะอนุญาตไหมท่ีฉันจะให้คน
เหล่านีด่ื้มก่อน? เด็กน้อยคนนัน้ก็กล่าวว่า “ขอสาบานต่ออลัลอ
ฮฺ โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันจะยอมไม่เสียสละส่วนของฉันท่ีได้
จากท่านให้กบัผู้ ใดเด็ดขาด” เขากล่าวว่า แล้วท่านเราะสูลลุลอ
ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสลัลมัก็ย่ืน(มนั)ให้เขาด้วยมือของท่าน
เอง  บนัทกึโดย อลั-บคุอรียฺ และ มสุลิม 
 
ค าอธิบาย 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในการ

ปฏิบัติต่อเด็กๆ นัน้ ท่านเป็นตัวอย่างท่ีดีในการอบรมเลีย้งดู

เด็กๆ ของพวกเรา และเราต้องปฏิบตัิต่อลูกๆหลานๆของพวก

เรา เหมือนกันท่ีท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสลัลมั 

ปฏิบตัิกบัลูกๆ ของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และเราได้เห็น ดงัในหะ
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ดีษเหล่านี ้ว่าท่านมีเมตตาอย่างมากกบัพวกเขา และท่านหยุด

การสนทนากับเศาะหาบะฮฺกลางคนัเพ่ือมาอุ้มท่านอลั -หะสัน 

และอลั-หุสยันฺ เป็นความเอ็นด ูและความรักของท่านท่ีมีต่อทัง้

สอง และเช่นกันท่านหยอกล้อกับเด็กๆ และไม่ถือเป็นเร่ืองน่า

ต าหนิใดๆ ในเร่ืองดงักล่าวนี ้เพราะการท าเช่นนัน้เป็นการแสดง

ความรัก ความเอ็นดูอันจะส่งผลดีต่อจิตใจของพวกเขา และ

เชน่กนัทา่นก็ให้เกียรตพิวกเขา ทา่นไมไ่ด้กีดกนัสิทธ์ิของพวกเขา

โดยอ้างกว่าพวกเขายงัอายุน้อย เหมือนท่ีพ่อแม่หลายๆคนท า

กนั  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 การหยอกล้อกับเด็กๆ จากทางผู้ ใหญ่ด้วยสิ่งท่ีท าให้
พวกเขามีความสขุ 

 แสดงความเอ็นด ูและความรักแก่พวกเขา ถึงแม้จะต่อ
หน้าคนอ่ืนๆ ก็ตาม 

 ให้เกียรตพิวกเขา และให้เขาได้รับตามสิทธ์ิของพวกเขา 
และไมแ่สร้งท าเป็นไมรู้่โดยอ้างวา่พวกเขายงัเล็กอยู่ 


