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ด้วยพระนำมของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตำ ปรำนียิ่งเสมอ 

ค ำชีแ้นะของท่ำนนบีในกำรอบรมลูกหลำน 

 

หน้ำที่ของพ่อที่มีต่อลูกๆ และค ำเตือนไม่ให้ละเลย
เร่ืองดังกล่ำว 

 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ نُفَسُكم   قُٓوا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ

َ
لِيُكم   أ ه 

َ
َِجاَرةُ  ٱنلذاُس  َوقُوُدَها نَاٗرا َوأ  ﴾ َوٱۡل 

 [  ٦: اتلحريم]

“โอ้บรรดาผู้ ศ รัทธาเอ๋ย จงคุ้ มครองตัวของพวกเจ้าและ
ครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก เพราะเชือ้เพลิงของมนั
คือมนษุย์ และก้อนหิน” {อตั-ตะห์รีม : 6} 

 

และพระองค์ได้ตรัสอีกวา่ 

﴿  ٓ َما َٰلُُكم   إِنذ َو م 
َ
َلَُٰدُكم   أ و 

َ
 [  ٥١:  اتلغابن] ﴾ فِت َنة    َوأ

“แท้จริง ทรัพย์สมบตัิของพวกเจ้า และลกูหลานของพวกเจ้านัน้
เป็นเคร่ืองทดสอบ” {อตั-ตะฆอบนุ :15 } 

 

ท่านอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เล่าว่า ฉันได้
ยินทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
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ي لََعَ انلَّاِس َراٍع،  » ِ ِمريل اَّلَّ
َ
ْم َمْسئلوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، فَاأْل ُّكل ْم َراٍع، َوُكل ُّكل اَل ُكل

َ
أ

َو َمْسئلوٌل َعنْ  ةل  وَهل
َ
ْم، َوالَْمْرأ َو َمْسئلوٌل َعنْهل ْهِل بَيِْتِه، وَهل

َ
لل َراٍع لََعَ أ َرِعيَِّتِه، َوالرَّجل

ْم، َوالَْعبْدل َراٍع لََعَ َماِل َسيِِّدهِ  هِ، َوِِهَ َمْسئلولٌَة َعنْهل َراِعيٌَة لََعَ َبيِْت َبْعِلَها َوَودَلِ
ْم َرا ُّكل اَل فَُكل

َ
، أ َو َمْسئلوٌل َعنْهل ْم َمْسئلوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ وَهل ُّكل  [متفق عليه] « ٍع، َوُكل

“พวกท่านทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ และพวกท่านทุกคนจะถูก
สอบถามถึงหน้าท่ีรับผิดชอบนัน้ ผู้น ามีหน้าท่ีรับผิดชอบ และ
เขาจะถูกสอบถามถึงหน้าท่ีรับผิดชอบของเขา ผู้ ชายก็มีหน้าท่ี
รับผิดชอบตอ่คนในครอบครัวของเขา และเขาจะถกูสอบถามถึง
หน้าท่ีรับผิดชอบนัน้ของเขา และผู้หญิงก็มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อ
บ้านของสามี และนางจะถูกสอบถามถึงหน้าท่ีรับผิดชอบนัน้
ของนาง และคนใช้ก็มีหน้าท่ีรับผิดชอบทรัพย์สินนายของเขา 
และเขาจะถกูสอบถามถึงหน้าท่ีรับผิดชอบนัน้ของเขา และพวก
ท่านแต่ละคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ และจะถูกสอบถามถึงหน้าท่ี
รับผิดชอบนัน้ของเขา”  บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺและมสุลิม 

 
ท่านมะอฺกิล บิน ยะสารฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า 

ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้
กลา่ววา่ 
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َم  » َو ََغشٌّ لَِرِعيَِّتِه، إاِلَّ َحرَّ وتل وَهل وتل يَْوَم َيمل ِعيِه اهللل َرِعيًَّة، َيمل َما ِمْن َعبٍْد يَْسََتْ
 [أخرجه مسلم] « اهللل َعلَيِْه اْْلَنَّةَ 

“ไม่มีบ่าวคนใดท่ีอัลลอฮฺทรงให้เขามีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง ในวันท่ีเขาเสียชีวิตนัน้ เขาเสียชีวิตในขณะท่ีเขาคด
โกงต่อหน้าท่ีรับผิดชอบของเขา เว้นแต่อัลลอฮฺจะทรงห้าม
สวรรค์แก่เขา”  บนัทกึโดยมสุลิม 

 
ท่านอบู ฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ได้เล่าว่า ท่าน

เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
نَْسا » ْو : نل اْنَقَطَع َعنْهل َعَمللهل إاِلَّ ِمْن ثاََلثَةٍ إَِذا َماَت اإْلِ

َ
إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة، أ

و َلل  ْو َودَلٍ َصاِلٍح يَْدعل
َ
 [مسلم أخرجه] « ِعلٍْم يلنْتََفعل بِِه، أ

“เม่ือคนเราสิน้ชีวิต การงานของเขาก็ขาดตอนลง นอกจากจาก
สามประการ จากการบริจาคท่ียงัด าเนิน(ผล)อยู่ หรือความรู้ท่ี
ยงัประโยชน์ หรือลกูหลานท่ีดีขอดอุาอ์ให้”  บนัทกึโดยมสุลิม 
 
ค ำอธิบำย 

ลกูๆ นัน้ เป็นความรับผิดชอบท่ีอยู่บนภาระรับผิดชอบ

ของบิดาของพวกเขา และการอบรมบ่มนิสัยก็ เป็นหน้าท่ี
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รับผิดชอบของเขา พวกเขาคือความรับผิดชอบของเขา และเขา

จะถูกสอบถามถึงหน้าท่ีรับผิดชอบนัน้ เป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีเขา

จะต้องคอยตกัเตือนพวกเขา และต้องคอยสร้างคอยปรับ ต้อง

คอยสั่งสอนพวกเขาให้เป็นไปตามท่ีอัลลอฮฺทรงประสงค์  มัน

เป็นหน้าท่ีท่ีเขาต้องท า เป็นภาระต้นๆ ของเขา และไม่ใช่เพียง

แค่การหาอาหาร เคร่ืองด่ืม และเสือ้ผ้าให้ แล้วก็ยุ่งกับงานดุน

ยาจนปล่อยปละละเลยพวกเขา และหากเขาท าเช่นนัน้ ซึ่ง

โดยทัว่ไปแล้ว เขาจะต้องมานัง่โศกเศร้าเสียใจในดนุยาเม่ือพวก

เขาโตขึน้มา และในวนัอาคิเราะฮฺเม่ือเขาถกูถามถึงเหตท่ีุปล่อย

ปะละเลยหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่พวกเขานัน้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ลูกๆ เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้ เป็นพ่อ และเขาจะถูก

สอบถามในวนัปรโลกถึงการอบรมเลีย้งดพูวกเขา 

 อนัตราย และภยัของการละเลยอบรมเลีย้งดบูตุรทัง้ใน
ดนุยาและอาคเิราะฮฺ 
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 ความประเสริฐของการอบรมเลีย้งดูลูกๆ เป็นอย่างดี 
และการท า เช่นนัน้จะเ ป็นประโยชน์กับผู้ เ ป็นพ่อ
ภายหลงัท่ีได้เสียชีวิตไปแล้ว 


