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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

การอบรมลูกหลาน (2) 

 

เตือนไม่ให้โกหกใส่พวกเขา 
ทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิ อามิร เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ได้เลา่ว่า 

ٌد ِفي بَيْتينَا، َفَقالَْت  ي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهَم قَاعي ِّمي يَْوًما َورَُسوُل اَّلله
ُ
َها : َدَعتِْني أ

ي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهمَ  يَك، َفَقاَل لََها رَُسوُل اَّلله ْعطي
ُ
يهي؟»: َتَعاَل أ ْن ُتْعطي

َ
رَْدتي أ

َ
« َوَما أ

ي: قَالَْت  ْعطي
ُ
ي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهمَ أ َما إينهكي لَْو لَْم »: هي َتْمًرا، َفَقاَل لََها رَُسوُل اَّلله

َ
أ

هي َشيْئًا ُكتيبَْت َعلَيْكي كيْذبَةٌ   [أبو داود أخرجه] «ُتْعطي
แม่ของฉันได้เรียกฉันในวันหนึ่ง ขณะท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั นัง่อยู่ท่ีบ้านของเรา แล้วแม่ก็กล่าว
ว่า “น่ี มาน่ีสิ มีอะไรจะให้” แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล
ลอฮุอลยัฮิวะสลัลัม ก็กล่าวกับนางว่า “และเธอต้องการจะให้
อะไรเขาหรือ?” นางก็กล่าวว่า “ฉันจะให้อินทผลัมเม็ดหนึ่งแก่
เขา” แล้วทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั ก็กล่าว
วา่ “พงึทราบเถิดว่า หากเธอไม่ให้สิ่งใดแก่เขาเลย จะถกูบนัทึก
แก่เธอ ซึง่การโกหกหนึง่ครัง้” บนัทกึโดยอบ ูดาวดู 
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อนุญาตให้พวกเขาได้มีการสนุนสนานที่ เป็นที่อนุมัติได้

บ้าง 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสถึงพ่ีน้องของนบียสูฟุวา่ 
رِۡسۡله   ﴿

َ
ونَ  ََل ۥ ِإَونَّا َوَيۡلَعۡب  يَۡرَتعۡ  َغٗدا َمَعَنا أ  [  ٢2: يوسف] ﴾ ١٢ لََحَٰفِظ 

“พรุ่งนีข้อให้ส่งเขาไปกับเรา เพ่ือเขาจะกินให้อ่ิมและเล่นอย่าง
สนกุ และแท้จริงเรานัน้จะเป็นผู้คุ้มกนัเขา” (ยสูฟุ:12) 

 
ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้เลา่ว่า  

ي َصَّله اهللُ َعلَيْهي  يُْت رَُسوَل اَّلله
َ
وََسلهَم يَْوًما لََعَ بَابي ُحْجَرِتي َواحلَبََشُة يَلَْعبُوَن ِفي  َرأ

مْ  بيهي ْنُظُر إيََل لَعي
َ
، أ ِني بيريَدائيهي ي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهَم يَْسُُتُ ، َورَُسوُل اَّلله دي  .الَمْسجي

 [ابلخاري أخرجه]
ฉันเห็นท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในวัน
หนึง่อยูท่ี่ประตหู้องของฉัน ขณะท่ีเหล่าชาวหะบะชะฮฺก าลงัเล่น
กันอยู่ในมัสยิด แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ
วะสัลลัม เอาเสือ้ท่านคลุมตวัฉันไว้ ให้ฉันได้ดูการละเล่นของ
พวกเขา”  บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ 
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ค าอธิบาย 
วิธีการสอนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุประการหนึ่งคือ การอบรมสัง่

สอนโดยการเป็นแบบอย่างท่ีดี โดยการให้พวกเขาได้เห็น
ลกัษณะท่ีนา่ช่ืนชมท่ีเราต้องการสัง่สอนพวกเขา อยู่ในตวัพ่อแม่
และคนรอบข้างพวกเขา และเม่ือเราต้องการเห็นเขาพูดความ
จริง เราก็อย่าไปโกหกเขา และเช่นกนัอนุญาตให้เด็กเล็กได้เล่น
สนุกสนานท่ีเป็นท่ีอนุมตัิได้บ้าง เพราะจิตใจของพวกเขายงัไม่
ชินกับการเอาจริงเอาจัง จึงควรอนุญาตให้พวกเขาได้มีการ
สนกุสนาน โดยให้อยูใ่นการดแูลและการมีสว่นร่วมของพอ่แม ่ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ห้ามโกหกเด็กๆ เพราะเป็นผลเสียต่อการอบรมสัง่สอน
พวกเขา 

 ผอ่นปรนให้เดก็เล็กได้ดสูิ่งบนัเทิงท่ีเป็นท่ีอนมุตัไิด้บ้าง 
 

 


