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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

การอบรมลูกหลาน (3) 

 

 อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

َمَٰنُ  قَاَل  ِإَوذ   ﴿ ب نٱهۦٱ لُق  َُٰبَني  عٱُظُهۥيَ  َوُهوَ  ِلٱ ٱك   َل  َي ٱه  تُۡش  ٱٱللي يم   لَُظل م   ٱلِۡشٱ كَ  إٱني  ب  َعظٱ
 [  ٣3: لقمان] ﴾ ١٣

“และจงร าลกึเม่ือลกุมานได้กลา่วแก่บตุรของเขา โดยสัง่สอนเขา
ว่า โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตัง้ภาคีใด ๆ ต่ออลัลอฮฺ เพราะแท้จริง
การตัง้ภาคีนัน้เป็นความอธรรมอย่างมหันต์โดยแน่นอน” (ลุก
มาน: 13) 

ไปจนถึงอายะฮฺท่ีพระองค์ตรัสวา่  

َُٰبَني  ﴿ َها   َي َدل   ِمٱن   َحبية   مٱث َقاَل  تَُك  إٱن إٱني َرة   فٱ  َفَتُكن َخر  و   َصخ 
َ
َمََٰوَٰتٱ  فٱ  أ و   ٱلسي

َ
 أ

ۡرضٱ  فٱ 
َ تٱ  ٱۡل 

 
ٱَها يَأ ه  ب ُ َ  إٱني  ٱللي َُٰبَني  ١٦ َخبٱي   لَطٱيف   ٱللي قٱمٱ  َي

َ
ةَ ٱل أ لَوَٰ ُمر   صي

 
 َوأ

ُروفٱ  ٱٱل َمع  ُمنَكرٱ  َعنٱ  َوٱن هَ  ب
بٱ   ٱل  َٰ  َوٱص  َصابََكه  َما   ََعَ

َ
ٱَك  إٱني  أ َٰل ُمورٱ  َعز مٱ  مٱن   َذ

ُ  ١٧ ٱۡل 
 [  ٣١  ،٣١: لقمان] ﴾

“โอ้ลกูเอย๋ แท้จริง หากว่า(ความผิดนัน้) มนัจะหนกัเท่าเมล็ดผกั
สักเมล็ดหนึ่ง มันจะซ่อนอยู่ในหิน หรืออยู่ในชัน้ฟ้าทัง้หลาย 
หรืออยูใ่นแผน่ดนิ อลัลอฮฺก็จะทรงน ามนัออกมา แท้จริง อลัลอฮฺ
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เป็นผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง  โอ้ลกูเอ๋ย เจ้าจงด ารงไว้ซึ่งการ
ละหมาด และจงใช้กนัให้กระท าความดี และจงห้ามปรามกนัให้
ละเว้นการท าความชั่ว และจงอดทนต่อสิ่งท่ีประสบกับเจ้า 
แท้จริง นัน่คือส่วนหนึ่งจากกิจการท่ีหนกัแน่น มัน่คง” (ลกุมาน: 
16-17) 

 
 

ทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิอมัรฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้เล่าว่า 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ُبوُهْم عَ » ْبنَاُء َسبِْع ِسننَِي، َواْْضِ
َ
اَلِة وَُهْم أ ْواَلَدُكْم بِالدصَّ

َ
ْبنَاُء ُمُروا أ

َ
لَيَْها، وَُهْم أ

قُوا بَيْنَُهْم ِِف الَْمَضاِجعِ   [أبو داود أخرجه] « َعرْشٍ َوفَرِّ
“พวกท่านจงใช้ให้ลูก ๆ ของพวกท่านละหมาดเม่ือพวกเขาอายุ
เจ็ดปี และจงตีพวกเขาให้ละหมาดเม่ือพวกเขาอายสุิบปี และจง
แยกพวกเขาในท่ีนอน(คือแยกสถานท่ีนอน)”  บนัทึกโดย อบ ูดา
วดู 

 
ทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 
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َدقَِة، فََجَعلََها ِِف ِفيِه،  ُ َعنُْهَما، َتْمَرًة ِمْن َتْمِر الدصَّ ٍّ رَِِضَ اَّللَّ َخَذ احلََسُن ْبُن لََعِ
َ
أ

َما َعِلمْ  ،ِاْرِم بَِها ،ِكْخ ِكخْ »: َفَقاَل انلَِِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َ
نَّ  َت أ

َ
ُكُل نَ أ

ْ
ا اَل نَأ

َدقَةَ   [متفق عليه]« الدصَّ
ท่านอลัหะสนั บินอลียฺได้หยิบอินทผลมัท่ีเป็นอินทผลมัเศาะดะ
เกาะฮฺ เม็ดหนึ่ง แล้วใส่เข้าปากเขา แล้วท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอ
ลยัฮิวะสลัลมั ก็ได้กล่าวว่า แค่ก! แค่ก! จงคายออกมา เจ้าไม่รู้
หรือวา่ พวกเราไมกิ่นของเศาะดะเกาะฮฺ”  บนัทึกโดยอลั-บคุอรียฺ
และมสุลิม 

 
ทา่นอมุรั บนิ อบี สะละมะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่  

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َوََكنَْت يَِدي تَِطيُش ِِف  ُكنُْت ُغالًَما ِِف َحْجِر رَُسوِل اَّللَّ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ الدصَّ  ، َوُُكْ »: ْحَفِة، َفَقاَل ِِل رَُسوُل اَّللَّ َ يَا ُغاَلُم، َسمِّ اَّللَّ

ا يَِليَك   [متفق عليه] « بِيَِمينَِك، َوُُكْ ِممَّ
ฉันเคยเป็นเด็กเล็กอยู่บนตักของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล
ลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั และมือของฉันเคยไปหยิบนู้นหยิบนีใ้นจาน
ถาด แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้
กลา่ววา่ “หนนู้อยเอย๋ จงกลา่วบสิมิลลาฮฺ และจงกินด้วยมือขวา 
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และจงกินในสิ่งท่ีอยู่ใกล้ๆ เจ้าก่อน””  บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ
และมสุลิม 

 

ทา่นอิบน ุอบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้กล่าวว่า ฉัน

ได้เคยนั่งซ้อนหลังท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในวัน

หนึง่แล้วทา่นก็ได้กลา่ววา่  

ْدهُ َُتَاَهَك، إَِذا  » َ ََتِ َ ََيَْفْظَك، اْحَفِظ اَّللَّ ُمَك ََكَِماٍت، اْحَفِظ اَّللَّ
َعلِّ
ُ
يَا ُغاَلُم إِِّنِّ أ

 ِ ، َوإَِذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِاَّللَّ َ ِل اَّللَّ
َ
لَْت فَاْسأ

َ
َة لَْو اْجتََمَعْت َ َ َسأ مَّ

ُ
نَّ األ
َ
، َواْعلَْم أ

ْن 
َ
ُ لََك، َولَْو اْجتََمُعوا َ َ أ ٍء قَْد َكتَبَُه اَّللَّ ٍء لَْم َينَْفُعوَك إاِلَّ بََِشْ ْن َينَْفُعوَك بََِشْ

َ
أ

ُ َعلَيَْك، ٍء قَْد َكتَبَُه اَّللَّ وَك إاِلَّ بََِشْ ٍء لَْم يَُُضُّ وَك بََِشْ ْت  يَُُضُّ قاَْلُم وََجفَّ
َ
ُرفَِعِت األ

ُحُف   الرتمذيأخرجه « الدصُّ
“เด็กน้อยเอ๋ย แท้จริงฉันจะสอนเจ้าบางถ้อยค า เจ้าจงรักษา
(ศาสนาของ)อัลลอฮฺ แล้วอัลลอฮฺจะทรงรักษาเจ้า จงรักษา
อลัลอฮฺ เจ้าจะพบพระองค์อยู่บนทางของเจ้า เม่ือจะขอก็จงขอ
จากอัลลอฮฺ และเ ม่ือจะขอความช่วยเหลือก็จงขอความ
ช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ และพึงทราบเถิดว่า ชนใดหากพวกเขา
รวมกันเพ่ือจะท าประโยชน์ให้เจ้าในประการใด พวกเขาจะไม่
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สามารถท าประโยชน์ให้เจ้าได้นอกจากเป็นสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรง
ก าหนดมนัแก่เจ้าไว้แล้วเท่านัน้ และหากพวกเขารวมกนัเพ่ือจะ
ท าร้ายเจ้าในประการใด พวกเขาจะไม่สามารถท าร้ายเจ้าได้
นอกจากเป็นสิ่งท่ีอลัลอฮฺทรงก าหนดมนัไว้แก่เจ้าแล้ว ปากกาได้
ถูกยกออกไปแล้ว และ(หมึกใน)บันทึกก็แห้งไปแล้ว” บันทึก
โดยอตั-ตริมิซียฺ 
 
ค าอธิบาย 

ประการหนึ่งในเร่ืองท่ีพ่อแม่หลายๆคนปล่อยปละละเลย
คือ การสอนสัง่ ชีแ้นะ และให้ค าตกัเตือนลกูๆของพวกเขา ไม่ใช่
ใช้แตว่ิธีรุนแรง หรือตวาดกบัความผิดพลาดของพวกเขา แตใ่ห้
เร่ิมด้วยกับการแสดงความมุ่งหวังและความเป็นห่วงกังวลต่อ
พวกเขา เพราะเป็นทางท่ีจะได้รับการยอมรับท่ีดีท่ีสุด และไม่
ควรปล่อยปละละเลยพวกเขาโดยอ้างว่าพวกเขาเด็กอยู่ยังไม่
เข้าใจ  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 มีบญัญัติให้ตกัเตือน ชีแ้นะลูกหลานถึงแม้พวกเขาจะ
ยงัเล็กก็ตาม 

 มีบัญญัติ ใ ห้ค านึ งถึ งความแตกต่างระหว่างวัย
เจริญเตบิโตของลกูๆ ในการอบรมสัง่สอนพวกเขา 

 

 


