
คุตบะห์วันศุกร ์                                                                   คุตบะห์วันศุกร์ 

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา                           ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ ากรุงเทพมหานคร 

1 

หน้าที่ของผู้ที่เป็น “พ่อ” 
رَاَف ا َك بََإشح َماَواَت .  يََعزُّ َمنح ََتَسه َض َوالسه ُد ّلَِلَه َبَديحُع احاَلرح مح ْلَح ََ

َهُد  َعاَداتَ الح  رَاَم الصَِّفاَت .  َوَأشح رَُم َمنح تَ َعلهَق بَاكح َلَه َإاله هللُا نَ َهىح إَ نح اَل أَ .  َوُيكح
َمَة َل الح َعَن التهَشبَُّه بََأهح  كح ُل هللَا آتَاُه هللُا اْلَح ًدا َرُسوح َهُد َأنه ُُمَمه َكَتاَب .  َو َأشح

ِل  َبَه اُوح ٍد َوَعَلى آلََه َوَصحح طَاَب .  اَللهُهمه َصلِّ َوَسلِّمح َعَلى ُُمَمه َل اْلَح َوَفضح
اَلَق نََبيَِّهمح .  وَ  ُكوحا َبَعاَدات َديحَنَهمح  .  وَلَح احألَلحَبَاب .  اَلهَذيحَن ََتَلهُقوحا َبَأخح ََتَسه

َرَسَبيحلَ  ُلُكوحا َسَبيحالً َغي ح َ . لح ا َيسح ََعْيح ُهمح َأْجح َ .  فَ َرَضَي هللاُ َعن ح َمَنْيح  ُمؤح
ُد فَ َيا  ا بَ عح َسيح  أَمه َصيحُكمح َونَ فح َوى هللَا تَ َعاََل أَ َعَباَد هللَا .  اُوح وهاًل بَتَ قح

َر  َكرْيَح :  َوالح دح قَاَل هللُا تَ َعاََل ِف الحُقرحآَن الح َوطَاَعَتَه .  فَ قَ  نحَساَن َلَفيح لَ نه اح إَ َعصح
ٍر   قِّ َوتَ َواَصوحا بَالصهْبحَ .إَ ُخسح اَْلَاَت  َوتَ َواَصوحا بَاْلَح    اله الهَذيحَن آَمنُ وحا َوَعَمُلوا الصه

พ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก   
          หน้าที่ของผู้ที่เป็นพ่อที่เป็นมุสลิม คือ เขาต้องเป็นผู้ที่ด ารงไว้ซึ่งคุณลักษณะ
ของความเป็นพ่อ เริ่มตั้งแต่ก่อนการมีลูกเขาต้องเลือกเฟ้นคนที่มาเป็นคุณแม่ของลูก 
เมื่อเขารับริสกีที่เรียกว่าลูก เขาต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ ตั้งชื่อของลูกด้วยนามชื่อที่
เป็นศิริมงคล เชือดสัตว์ท าอากีเกาะห์ในวันที่ 7 นับจากคลอดออกจากครรภ์มารดา 
ท าการเข้าสุนัต(คิตาน) ให้ความสงสารเมตตาอาทร เลี้ยงดูด้วยความเต็มใจ อบรมบ่ม
นิสัยด้วยวัฒนธรรมของอิสลาม รู้และเข้าใจศาสนา ฝึกฝนให้ปฏิบัติของที่เป็นฟัรดู
และสุนัตจนเกิดความเคยชิน พร้อมให้ได้รับมารยาทที่ดีงาม เมื่อถึงวัยอันสมควรที่จะ
มีครอบครัวก็ต้องจัดการให้ หลังจากนั้นถ้าลูกปรารถนาจะคงอยู่ใต้การดูแลของพ่อ
หรือเอกเทศ ก็ข้ึนอยู่กับความสมัครใจ และเขาจะด าเนินชีวิตด้วยล าแข้งของเขาเอง 
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อัลลอฮ์ตรัสว่า 
َليُكمح نَاًرا َوقُ  َها يَا أَي َُّها الهَذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكمح َوأَهح َجارَُة َعَلي ح وُدَها النهاُس َواْلَح

َمُرونَ  َعُلوَن َما يُ ؤح ُصوَن اّلِلَه َما أََمَرُهمح َويَ فح  6  اآلية : التحرْي سورة: َمالَئَكٌة َغالٌظ َشَداٌد ال يَ عح

          ความว่า  “โอ้บรรดาผู้ศรัทธา เจ้าทั้งหลายจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและ
ครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก เพราะเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์และ
หิน มีมาลาอิกะห์ผู้กล้าหาญคอยเฝ้ารักษามันอยู่ พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ใน
สิ่งท่ีอัลลอฮ์ทรงห้ามแก่พวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามในสิ่งท่ีถูกใช้” 
          ในอายะห์โองการนี้ ได้ชี้ชัดให้ผู้ที่เป็นพ่อรักษาครอบครัวที่ประกอบด้วยลูกให้
รอดพ้นจากไฟนรก ดังกล่าวนี้ด้วยการตออัตต่ออัลลอฮ์และการตออัตต่ออัลลอฮ์จะ
เกิดขึ้นได้ด้วยการรู้ว่าสิ่งไหนคือความดีและความชั่ว ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นด้วยการเรียนรู้
หน้าที่ต่าง ๆ ระหว่างบ่าวและพระเจ้า และสิ่งที่พึงควรมีต่อมนุษย์ด้วยกัน เพ่ือ
ความสุขในอาคิเราะห์และ ในโลกดุนยา 
          ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าว 

رَُموحا َسنُ وحا َأوحاَلدَُكمح  َأكح    : إَلَيحُكمح  َهَديهةٌ  َأوحاَلدَُكمح  فََإنه  أََدبَ ُهمح  َوَأحح
 ماجه ابن رواه

          ความว่า  “ท่านทั้งหลายจงท าให้มีเกียรติกับบรรดาลูกของพวกท่าน และ
ท าให้พวกเขาทั้งหลายมีมารยาทท่ีดีงาม เพราะแท้จริงบรรดาลูกของพวกท่านเป็น
ของขวัญแก่พวกท่าน” 
          มนุษย์ที่เกิดมาในโลกดุนยาใบนี้ อัลลอฮ์ได้ทรงก าหนดริสกีให้แก่เขาแล้ว จะ
ยากจะดีจะมีหรือจะจน ไม่ใช่เหตุที่มนุษย์คิดขึ้นเองโดยการริดรอนสิทธิ์ของลู กที่จะ
ลืมตาดูโลก โดยการท าแท้งบ้าง ฆ่าบ้าง ประดุจการกระท าของยุคยาฮิลียะห์ที่ฆ่าลูก
และฝังลูกสาวทั้งเป็น 
          อัลลอฮ์ตรัสว่า 
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َلُهمح َكاَن  زُقُ ُهمح َوَإيهاُكم َإنه قَ ت ح الٍق َّنهحُن نَ رح َيَة َإمح تُ ُلواح َأوحالدَُكمح َخشح َواَل تَ قح
ًءا َكَبريًا  13اآلية  :االسراء  ورةس:    َخطح

          ความว่า “และพวกเจ้าอย่าฆ่าลูก ๆ ของพวกเจ้า เพราะกลัวความยากจน 
เราให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา และแก่พวกเจ้าโดยเฉพาะ แท้จริงการฆ่าพวกเขา
นั้นเป็นความผิดอันใหญ่หลวง” 

บรรดานักปราชญ์ได้กล่าวว่า ปัจจัยยังชีพของลูก ๆ และของพวกท่านนั้น
เป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์ ท่านอย่ากลัวความยากจน เพราะมีลูกมาก การกระท าอย่าง
นั้นก็ไม่ต่างกับพวกญาฮิลียะห์ ที่ฝังลูกผู้หญิงเพราะกลัวความยากจนและความอับ
อาย 
          ท่านนบีมูฮ าหมัด(ศ็อลฯ) ถูกถามเก่ียวกับบาปใหญ่นั้นคืออะไร 

ท่านนบีมูฮ าหมัด(ศ็อลฯ) ตอบว่า  

ا َوُهَوَخَلَقَك. وَ َعَل ّلَِلهَ نح َتح أَ  َيًة أَ  َند ا ُتَل َوَلَدَك َخشح .  نح َيطحَعَم َمَعكَ أَ نح تَ قح
 والنسائي ومسلم البخاري رواه  : .نح تُ زَاِنَ َِبََليحَل َجارََك أَ وَ 

          ความว่า  “การที่ท่านสร้างภาคีต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์เป็นผู้สร้าง
ท่าน และในการที่ท่านฆ่าลูกของท่านเพราะกลัวจะมาแย่งอาหารท่าน และการที่
ท่านผิดประเวณี (ซินา) กับภรรยาเพื่อนบ้านของท่าน” 

เป็นการแสดงออกจากค ากล่าวของท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) แก่ผู้เป็นพ่อให้
มีความรักเอ้ืออาทรต่อผู้เป็นลูก มิให้ท าร้ายลูกๆ ด้วยทางตรงหรือทางอ้อม ส่วนหนึ่ง
จากการท าร้ายและท าลายลูกโดยทางอ้อมนั้นคือ ไม่ได้สอนลูกให้ละหมาดได้ และไม่
สอนลูกให้ได้ละหมาด อาจอ้างว่าสงสารลูกต้องตื่นดึก ๆ เพ่ือละหมาดซุบฮิ  เดี๋ยวไป
เรียนหนังสือหลับในห้องเรียน เป็นการกระท าที่ฝืนบัญญัติอิสลาม และให้อันตรายแก่
ลูกในอาคีเราะห์ พ่อที่ดีต้องรักลูกทั้งโลกดุนยาและอาคีเราะห์ อย่าให้ความรักแก่ลูก
เฉพาะดุนยาอย่างเดียว ท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ได้ก าชับเรื่องดังกล่าวว่า 
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اَلَة َوُهمح أَ وح ُمرُ  َناُء َسبحَع سَ أَ وحاَلدَُكمح بَالصه َها َوُهمح ب ح رَبُ وحُهمح َعَلي ح ٍ . َواضح َنْيح
ٍ ......أَ  َر َسَنْيح َناُء َعشح  والرتمذي ْلاكما رواه   ب ح

          ความว่า  “ท่านทั้งหลายจงใช้ลูก ๆ ของพวกท่านให้ละหมาดขณะพวก
เขามีอายุได้ 7 ขวบ และจงลงโทษพวกเขา(เม่ือพวกเขาละทิ้งละหมาด) เมื่อพวก
เขามีอายุได้ 10 ขวบ...” 
         การลงโทษเพ่ือให้ได้มาซึ่งความดีนั้นเรียกว่าความรัก คนโบราณบอกว่ารักวัว
ให้ผูกรักลูกให้ตีส่วนหนึ่งจากการแสดงออกซึ่งความรักต่อลูกคือต้องเสมอภาคต่อ
บรรดาลูก ๆ อย่าเหลื่อมล้ า หรือไม่เท่าเทียมในความรักและการให้ ซึ่งจะน าพาไปสู่
ความไม่ปรองดองระหว่างลูก ๆ  

ท่านนบีกล่าวว่า  
ا َ  َساُووح الً ُمفَ  فَ َلوحُكنحتُ  الحَعَطيهةَ  ِف  وحاَلدَُكمح أَ  بَ ْيح   : النَِّساءَ  َلَفضهلحتُ  َحًداأَ  ضِّ

 والطْباِن البيهقي رواه
 
         ความว่า   “ท่านทั้งหลายจงให้มีความเท่าเทียมต่อบรรดาลูก ๆ ในปัจจัยที่
ให้ (   ٌَعَطيهة ) ถ้าแม้ข้าพเจ้าเป็นผู้สามารถให้ความเหลื่อมล้ าต่อผู้หนึ่งผู้ใดได้ 

แน่นอนข้าพเจ้าก็จะให้แก่บรรดาหญิง” 
          ขอฝากในท้ายคุตบะห์แก่บรรดาคุณพ่อทั้งหลายด้วยค าพูดของท่านอุมัรบุตร
คอตต๊อบ ที่ชี้แจงค าว่ารักและหวังดีจากพ่อในยุคของท่านให้รู้ถึงคุณค่าการเรียนรู้และ
การยิงธนู เพ่ือจักได้เผชิญโลก และรักษาตัวเองจากไฟนรกด้วยการสร้างเลือดเนื้อ
ด้วยของฮาล้าลว่า  

زَُقُه أَ  نح يُ َعلَِّمُه الحَكَتابََة َوالرََِّمايََة وَ أَ َوَلَد َعَلى الحَواَلَد َحقِّ الح  َمنح  اله يَ رح
 طَيًِّبا الهَحاَلالً إَ 
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ความว่า  “สิทธิของลูกที่พึงได้รับจากพ่อให้พ่อสอนลูกเรื่องการเขียนและ
ยิงธนูและอย่าให้ลูกบริโภคริสกีนอกจากของท่ีฮาล้าล” 

لُ أَ  ِلح  قُ وح تَ غحَفرُ أَ وَ  َهَذا قَ وح ِلح  احلَعَظيحمَ  هللاَ  سح َ  َوَلَسائَرَ  َوَلُكمح  ََ َلَمْيح  الحُمسح

َلَماتَ  هُ  َوالحُمسح تَ غحَفُروح رُ  ُهوَ  نههُ إَ  فَاسح          الرهَحيحمُ  احلَغُفوح
 
 

 


