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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

การอบรมลูกหลาน (4) 

 

ต้องให้ความเท่าเทียมกับลูกๆ 

 อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ه  ۞إِن   ﴿ ُمرُ  ٱّلل 
ۡ
ۡدلِ  يهأ َِٰن  بِٱۡلعه  [  ٠٩: انلحل] ﴾وهٱۡۡلِۡحسه

“แท้จริงอัลลอฮฺทรงใช้ให้มีความยุติธรรมและคุณธรรม” (อัน-
นะห์ลฺ: 90) 

 
ทา่นอนั-นอฺุมาน บนิบะชีร เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้เลา่วา่  

ِّمي َعْمَرةُ بينُْت رَ 
ُ
، َفَقالَْت أ ي ِبي بيبَْعضي َماِلي

َ
َّ أ َق لََعَ َد : َواَحةَ تدََصدَّ رََْض َحَّتَّ تُْشهي

َ
اَل أ

ي َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم  ِبي إيََل انلَِّبي
َ
رَُسوَل اهللي َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم، فَاْنَطلََق أ

، َفَقاَل َِلُ رَُسوُل اهللي َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلَّمَ  َدُه لََعَ َصَدقَِتي َفَعلَْت َهذَ »: لييُْشهي
َ
ا أ

ْم؟ هي
َك ُُكي ُكمْ »: اَل، قَاَل : قَاَل « بيَودَلي ْواَلدي

َ
لُوا ِفي أ ، فََردَّ « اتَُّقوا اهلَل، َواْعدي ِبي

َ
، فَرََجَع أ

َدقَةَ   [متفق عليه] .تيلَْك الدصَّ
 

พอ่ของฉันได้บริจาคเงินบางส่วนของเขาให้ฉัน แล้วแม่ของฉันก็
กล่าวว่า “ฉันไม่พอใจจนกว่าจะให้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล
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ลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั เป็นสกัขีพยานให้เสียก่อน” พ่อของฉันจึงได้
ไปหาทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั เพ่ือให้ท่าน
มาเป็นสกัขีพยานในการบริจาคให้ฉัน แล้วท่านเราะสูลอลลฮฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั ก็กล่าวถามเขาว่า “ท่านได้ท าอย่าง
นีก้ับลูก ๆ ของท่านทุกคนหรือเปล่า?” เขากล่าวตอบว่า “ไม่” 
ทา่นกลา่วว่า “พวกท่านจงเกรงกลวัอลัลอฮฺเถิด และจงให้ความ
เป็นธรรมแก่ลูก ๆ ของพวกท่าน แล้วพ่อของฉันก็กลับมา และ
เอาเงินบริจาคนัน้คืนกลบัไป  บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺและมสุลิม 

 
และในบางรายงานระบวุา่ 

ْشَهدُ »
َ
 «لََعَ َجْور   فَإيِّني اَل أ

“เพราะแท้จริงฉนัจะไมเ่ป็นสกัขีพยานให้กบัความไมเ่ป็นธรรม” 
 

และในบางรายงานระบวุา่ 
ي َسَواًء؟»: قَاَل  ْن يَُكونُوا إييَلَْك ِفي الِْبي

َ
َك أ يَُُسُّ

َ
 «فاََل إيًذا»: بَََّل، قَاَل : قَاَل « أ

ท่านกล่าวว่า “ดีไหม การท่ีพวกเขาจะท าดีต่อท่านเหมือนๆกัน
หมด” เขากล่าวว่า “ดีสิ” ท่านกล่าวว่า “เช่นนัน้ ก็อย่าท า(เช่นท่ี
ทา่นแบง่อยา่งไมย่ตุธิรรมตอนนี)้เลย” 
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ค าอธิบาย 

ความยตุธิรรมเป็นสิ่งท่ีถกูเรียกร้องให้มีในทกุเร่ือง และเป็น
เร่ืองจ าเป็นท่ีต้องใช้มนัในการปฏิบตัิต่อลูกๆ และในการอบรม
สั่งสอนพวกเขา จะได้ไม่บ่มเพาะความไม่พอใจ หรือความ
เกลียดชังกันในระหว่างพวกเขา ด้วยเหตนีุ ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงไม่ยอมเป็นสักขีพยานในการ
บริจาคของคนท่ีไม่ให้ความเป็นธรรมในระหว่างลูกๆ และเรียก
มนัว่า ความไม่เป็นธรรม และท่านใช้ให้มีความยตุิธรรมตอ่ลกูๆ  
และบรรดาสะลฟัเองพวกเขาก็ชอบให้ความเป็นธรรมในระหว่าง
ลูกๆ ของพวกเขา แม้กระทั่งในเร่ืองการหอมลูกก็ตาม(อ้าง
จากอิบนลุก็อยยิมในตห์ุฟะตลุเมาลดู)    
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 จ าเป็นต้องมีความยตุธิรรมในทกุๆ เร่ือง 

 ห้ามเล่ือมล า้ในระหวา่งลกูๆ ในการให้ 


