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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

130 ประกายความคิดการสอนลูก 
 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺผูทรงเอกะ 

และขอการประสาทพรและความสันติจงมีแดนบี มุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผูที่ไมมีนบีอ่ืนใดหลังจากทานอีก 

ในความเปนจริงแลวการอบรมบมเพาะเด็กๆ น้ันถือ

เปนศิลปะและความสามารถพิเศษซึ่งคนสวนนอยเทานั้นจะ

เชี่ยวชาญในเรื่องน้ี และหนังสือเก่ียวกับเรื่องนี้ก็ถูกเขียนขึ้น

หลายสิบเลมทั้งแบบยืดยาวเต็มไปดวยรายละเอียดและแบบยอ 

ซึ่งเราเห็นวาการนําบทสรุปจากบางสวนของหนังสือเหลานั้นมา

นําเสนอดวยการเรียบเรียงใหมเปนขอๆ และใชประโยคสั้นๆ 

งายๆ ไดใจความเพื่อเปนแนวทางท่ีผูปกครองและคุณครู

ทั้งหลายจะไดนํามันไปใชในการอบรมบมเพาะเด็กๆ ของพวก

เขา ดวยวิธีการอบรมท่ีถูกตอง 
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ดานหลักศรัทธา 

1. จงสอนลูกของคุณใหรูจักคํากลาวแหงเตาฮีด (คือการ

กลาววา "ไมมีพระเจา อ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ ")  และ

ความหมายที่ถูกรวมอยูในคํากลาวนั้นทั้งสวนของการ

ปฏิเสธและการยืนยัน คําวา "ลาอิลาฮะ" (ไมมีพระเจาอ่ืน

ใด) เปนการปฏิเสธทุกสิ่งที่จะถูกสถาปนาใหเปนพระเจา

เพื่อเคารพภักดีสักการะและขอความชวยเหลือ สวนคําวา 

"อิลลัลลอฮฺ" (นอกจากอัลลอฮฺ) เปนการยืนยันวาเอกสิทธิ์

ในการเปนพระเจาที่สมควรแกการเคารพภักดีสักการะและ

ขอความชวยเหลือน้ันเปนของอัลลอฮฺ 

2. จงสอนลูกของคุณใหรูวาทําไมอัลลอฮฺถึงสรางเรามา 

พระองคตรัสวา 

َّ  َخلَۡقُت  َوَما ﴿ ن
ۡۡ �َس  � َّ  َو�ۡ�ن ن َۡعُبُدونن  ِ  ]  ٥٦: ار�اتال[ ﴾ ٥ �ن

"และขามิไดสรางญินและมนุษยเพื่อการใดเวนแตเพื่ออิบา

ดะฮฺตอขาเทาน้ัน" (อัซ-ซาริยาต 56) 

พรอมทั้งชี้แจงถึงความหมายท่ีกวางของคําวาอิบาดะฮฺใน

มิติตางๆ 
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3. จงอยาใชวิธีการขูหรือใหลูกกลัวตอไฟนรก การลงโทษ

ของอัลลอฮฺ และความกริ้วโกรธของพระองคมากนัก ทั้งนี้

เพื่ อ ไม ใหลู ก ถูกปลูกฝ ง เ ก่ียว กับอัลลอฮฺ ในรูป ท่ีน า

สะพรึงกลัว 

4. จงทําใหลูกของคุณรักอัลลอฮฺมากท่ีสุดเหนือสิ่งอ่ืนใด ดวย

การสอนเขาวาพระองคคือผูสรางเรามา ผูทรงประทาน

ปจจัยยังชีพ ผูทรงประทานอาหารและเครื่องด่ืม ผูทรงให

เครื่องนุงหม และผูทรงใหเราเปนมุสลิม 

5. จงเตือนลูกของคุณใหระวังการแอบกระทําความผิดเมื่ออยู

ตา ม ลํ า พั ง  เ พ ร าะ อั ล ล อฮฺ น้ั น ท ร ง เ ห็ น เ ขา ใ น ทุ ก ๆ 

สภาพการณ 

6. จงสอนใหลูกของคุณไดรูจักอิบาดะฮฺชนิดตางๆ ที่มีการ

รําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมากมาย เชน การกลาว "บิสมิลลาฮฺ" 

(ดวยพระนามของอัลลอฮฺ) เมื่อเริ่มรับประทานอาหาร ด่ืม

เครื่องด่ืม การเขา-ออกจากบาน, การกลาว "อัลหัมดุลิล

ลาฮฺ" (มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์แดอัลลอฮฺ) เมื่อ

รับประทานอาหารเสร็จสิ้น, การกลาว "สุบหานัลลอฮฺ" 
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(มหาบริสุทธิ์แดอัลลอฮฺ) เมื่อเขาพบเจอสิ่งท่ีประหลาดใจ 

และคํากลาวอ่ืนๆ ที่ใชรําลึกถึงอัลลอฮฺในสภาพการณตางๆ 

7. จงทําใหลูกของคุณรักในตัวของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวยการสอนใหเขารู ถึง

คุณลักษณะอันดีงามของทาน อานชีวประวัติของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอหนาเขา และกลาวเศาะ

ละวาตทุกครั้งเมื่อกลาวถึงชื่อของทาน 

8. จงปลูกฝงหลักการศรัทธาในกฎกําหนดสภาวะการณ

ของอัลลอฮฺ(เกาะฎออและเกาะดัรฺ)ใหเติบโตในจิตใจของ

เขา วาทุกสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงประสงคมันก็จะเกิดขึ้น และสิ่ง

ใดที่พระองคไมประสงคสิ่งน้ันก็จะไมมีทางเกิดขึ้นได 

9. จงสอนลูกของคุณใหรูจักหลักศรัทธาทั้งหกประการอันเปน

รากฐานของอิสลาม 

10. จงต้ังคําถามบางประการเก่ียวกับหลักการศรัทธาแกลูก

ของคุณ เชน ใครคือพระเจาของลูกครับ ? ศาสนาของลูก

คืออะไรครับ ? ใครเปนนบีของลูกครับ ? เราถูกสรางมา

ทําไมนะครับ ? ใครนะครับท่ีประทานปจจัยยังชีพ อาหาร 

เครื่องด่ืมและก็เยียวยารักษาเราใหหายจากความเจ็บปวย 
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? ลูกรูไหมครับวาเตาหีดมีก่ีประเภท ? ลูกรูไหมครับวา

อะไรคือการต้ังภาคี การปฏิเสธศรัทธา การกลับกลอก ? 

และอะไรคือบ้ันปลายของผูท่ีต้ังภาคี ปฏิเสธศรัทธาและ

กลับกลอกเสแสรงแกลงทําเปนศรัทธา ? และคําถามอ่ืนๆ 

ในเรื่องของหลักศรัทธา 

 

หมวดอิบาดะฮฺ 

11.  จงสอนหลักการอิสลามหาประการแกลูกของคุณ 

12. จึงฝกลูกของคุณใหละหมาด เพราะทานนบีกลาววา "จงสั่ง

ลูกๆ ของพวกเจาใหละหมาดเมื่อเขามีอายุ ๗ ป และจงตี

เขาเมื่ออายุ ๑๐ ป" หากเขาบกพรอง ละเลยหรือละท้ิงการ

ละหมาด 

13. เมื่อคุณไปละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิดจงพาลูกของคุณไป

ดวยและสอนเขาใหรูจักวิธีการอาบน้ําละหมาดที่ถูกตอง 

14. จงสอนลูกของคุณใหรูจักมารยาท การใหเกียรติและความ

ศักด์ิสิทธิ์ของมัสญิด 

15. จึงฝกลูกของคุณใหถือศีลอดจนกระท่ังเขาคุนชินกับอิบา

ดะฮฺนี้เมื่อเติบใหญ 
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16. จงปลุกเราใหลูกของคุณทองจําอัลกุรอานโดยเริ่มจากสวน

ที่งายๆ รวมไปถึงหะดีษตางๆ และอัซการตางๆ ที่มีรายงาน

ที่ถูกตองจากทานนบี 

17. จงมอบรางวัลใหลูกของคุณในทุกๆ ครั้งที่ เขามีความ

คืบหนาในการทองจํา ทานอิบรอฮีม บุตรของ อัดฮัม ได

กลาววา "พอของฉันกลาวแกฉันวา ลูกเอย! จงร่ําเรียนหะ

ดีษเถิด ทุกๆ หะดีษท่ีลูกไดฟงและทองจําพอจะใหลูก ๑ 

ดิรฮัม" ทานอิบรอฮีมกลาวตอวา "ฉันจึงเริ่มแสวงหาร่ําเรียน

หะดีษเนื่องจากสิ่งนั้น" 

18. จงอยาบังคับลูกของคุณใหทองจําและศึกษามากจนเกินไป 

ทั้งน้ี เพื่อไมใหเขาคิดนี้นั่นเปนการลงโทษ แลวในทายท่ีสุด

เขาจะรังเกียจการทองจํา 

19. พึงทราบเถิดวาคุณคือแบบอยางของลูก เมื่อคุณละเลย 

เกียจคราน หรือรูสึกหนักอ้ึงเมื่อจะทําอิบาดะฮฺ สิ่งเหลาน้ี

จะสงผลโดยตรงตอลูกของคุณ เขาจะรูสึกหนักอ้ึงและ

บางครั้งอาจจะหนีหางจากการประกอบอิบาดะฮฺ 

20. จงฝกลูกของคุณใหรูจักการทําทานและการบริจาคดวย

การทําใหเขาเห็นเปนบางครั้ง หรือลองมอบสิ่งหน่ึงเพื่อให



 

9 

เขาบริจาคแกคนยากจนและขอทาน และท่ีดีที่สุดในวิธีการ

ตางๆ ก็คือการกระตุนใหเขามีความปรารถนาที่จะบริจาค

ดวยทรัพยสินท่ีเขาไดสะสมไวเอง (ใหเขาบริจาคสิ่งที่รัก) 

 

หมวดมารยาท 

21. เมื่อคุณตองการใหลูกของคุณเปนคนมีสัจจะก็จงอยาเพาะ

เมล็ดพันธุแหงความกลัวลงในหัวใจของเขา 

22. จงอธิบายใหลูกของคุณไดเขาใจถึงความประเสริฐของ

ความสัจจะและอะมานะฮฺ 

23. จงยกเร่ืองเลาตางๆ ท่ีกลาวถึงตัวอยางที่ดีในการรักษาอะ

มานะฮฺ (ขอน้ีเพ่ิมเติมโดย บ.ก. เน่ืองจากตนฉบับเดิมเรียบเรียง

หัวขอไมครบ) 

24. จงทดสอบอะมานะฮฺของลูกๆ ของคุณโดยที่เขาไมรูตัว 

25. จงฝกลูกของคุณใหมีความอดทนและไมรีบรอน เปนไปได

ที่จะฝกสิ่งน้ันดวยการถือศีลอด หรือการฝกฝนดวยการงาน

บางอยางที่ตองอาศัยความอดทนและสุขุม 

26. จงมีความยุติธรรมกับลูกๆ ของคุณ เพราะนั่นคือสื่อที่ดี

ที่สุดจะสอนพวกเขาถึงเรื่องความยุติธรรม 
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27. จงฝกลูกของคุณใหคํานึงถึงคนอ่ืนกอนตัวเอง(อีษาร)โดย

ผานการปฏิบัติหรือเลาเรื่องราวของกัลยาณชนและบอกถึง

ความประเสริฐของมัน  

28. จงชี้แจงใหลูกของคุณเขาใจถึงผลกระทบที่เลวรายจากการ

หลอกลวง การฉอฉล การขโมยและการโกหก 

29. เมื่อลูกของคุณแสดงความกลาหาญออกมาในบาง

สถานการณ จงชื่นชมและใหรางวัลเขา และชี้แจงใหเขา

ทราบวาแทจริงแลวความกลาหาญนั้นคือการกระทําสิ่งที่

ถูกตองและจําเปน 

30. คุณอยาเปนคนแข็งกระดางเพราะมันจะทําใหลูกของคุณ

หวาดกลัว โกหก และขี้ขลาด 

31. จงทําใหลูกของคุณมีความรักที่จะนอบนอมถอมตน 

ออนโยนและละท้ิงความหย่ิงยโส 

32. จงสอนลูกของคุณวาแทจริงแลวมนุษยจะมีความประเสริฐ

สูงหรือตํ่ากวากันนั้นขึ้นอยูกับความยําเกรงและการงานที่ดี

งามเทานั้น มิใชเชื้อสาย วงศตระกูล หรือทรัพยสิน 

33. จงสอนเขาวาแทจริงการอธรรมน้ัน บ้ันปลายของมันนา

กลัวย่ิง ความชั่วชานั้น ผูที่ปฏิบัติมันจะกรีดรอง และการ
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ทําลายความไวใจนําพาไปสูความบรรลัย  

34. จงสอนเขาใหเขาใจถึงความแตกตางของบางอยาง ท่ีเขา

อาจยังไมเขาใจ เชน ความแตกตางระหวางความกลาหาญ

และความบาบ่ิน ความละอายกับความไมกลา การถอม

ตนกับความตกตํ่า ความฉลาดกับความเจาเลห 

35. จงทําใหลูกๆ ของคุณมีความเคยชินกับความเอ้ือเฟอเผื่อ

แผ นั่นคือดวยกับการที่คุณแสดงถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผ

ภายในบาน และทําดีตอผูอ่ืน 

36. จงอยาผิดสัญญาเด็ดขาดโดยเฉพาะกับลูกๆ ของคุณ 

เพราะนั่นจะทําใหความประเสริฐของการรักษาคํามั่น

สัญญาฝงแนนอยูในใจของเขา 

 

หมวดพฤติกรรมและมารยาท 

37. จงเริ่มใหสลามแกลูกๆ กอน 

38. อยามักงายในการเปดเผยเอาเราะฮฺตอหนาลูกๆ 

39. จงทําดีกับเพื่อนบาน 

40. จงสอนลูกของคุณใหรูถึงสิทธิของเพื่อนบานและอันตราย

จากการสรางความเดือดรอนใหพวกเขา 
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41. จงทําดีตอพอแมของคุณ ติดตอสัมพันธกับเครือญาติ และ

จงพาลูกๆ ไปดวย 

42. จงสอนลูกๆ ของคุณใหรูวา ผูคนจะรักเด็กๆ ที่สุภาพ

เรียบรอย และไมสรางความเดือดรอนแกคนอ่ืน 

43. จงเขียนจดหมายใหแกลูกของคุณ ซึ่ ง เขียนเ ก่ียวกับ

มารยาทที่ดีงาม คําแนะนําตักเตือนที่ดี และคําสั่งเสียไปสู

ความดี 

44. อธิบายใหลูกๆ ของคุณเขาใจวามีพฤติกรรมบางอยางที่ไม

ถูกยอมรับอยางสิ้นเชิง และบอกใหเขารูถึงสาเหตุวาทําไม 

45. จงนั่งอยูกับลูกๆ ของคุณ โดยที่ทุกๆ ครั้งจะสอนพวกเขาถึง

บางสวนจากมารยาทที่ดีงามของทานนบีจากหนังสือบาง

เลม และต้ังคําถามท่ีมีประโยชนกับพวกเขา และบางครั้ง

คุณก็อาจใหพวกเขาอานโดยที่คุณเปนผูฟงที่ดี 

46. จงใหคําแนะนําตักเตือนลูกของคุณอยางลับๆ และจงอยา

ลงโทษเขาตอหนาผูอ่ืนเด็ดขาด 

47. จงพยายามใหมีการตําหนิจากคุณใหนอยท่ีสุดเทาท่ี

สามารถ 

48. จงขออนุญาตลูกของคุณกอนจะเขาไปยังหองของเขา
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เพราะมันเปนสื่อการสอนที่ดี ท่ีสุดที่จะสอนเขาใหรู ถึง

มารยาทในการขอเขาหองของผูอ่ืน 

49. จงอยาคิดวาลูกของคุณจะเขาใจคําสอนของคุณในครั้ง

แรกเสมอไป เพราะอัลลอฮฺตรัสวา 

ُمرۡ  ﴿
ۡ
ۡهلََك  َوأ

َ
لَٰوةن  أ َّ نلص ِ  ۡ ۖ  َو�ۡصَط�ن  ]  ١٣٢: طه[ ﴾ َعلَۡيَها

"และเจาจงสอนคนในครอบครัวของเจาใหละหมาด

และจงอดทนในการปฏิบัติมัน" (ฏอฮา 132) 

50. จงอยาลืมท่ีจะกลาว "บิสมิลลาฮฺ" กอนรับประทานอาหาร

ดวยเสียงที่ดังพอที่ลูกของคุณจะไดยิน และทําเชนเดียวกัน

ในการกลาว "อัลหัมดุลิลลาฮฺ" หลังรับประทานเสร็จ 

51. จงเพิกเฉยในความผิดพลาดบางประการของลูกของคุณ 

และอยาใหในจิตใจของคุณเปนด่ังตูเก็บความผิดของเขา 

52. จงขอโทษลูกของคุณเมื่อคุณเปนฝายผิดพลาด 

53. จงใหกําลังใจลูกของคุณเพื่อใหเขามีความเปนเลิศใน

เรื่องๆ หนึ่งโดยกลาวกับเขาวา ลูกเปนเด็กท่ีฉลาด และลูก

ตองทํามันไดแนๆ 

54. จงทําบางอยางใหแกลูกของคุณเปนการเฉพาะ 

55. จงอยาเยยหยันในคําพูดหรือการกระทําของลูกของคุณ
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เด็ดขาด 

56. จงสอนลูกของคุณถึงคําที่ใชกลาวทักทาย กลาวตอนรับ 

และกลาวชมเชย 

57. จงอยาตามใจลูกของคุณมากเกินไป 

58. จงอยาใชรางวัลลอใจเพื่อใหลูกของคุณปฏิบัติตามคําสั่ง

ของคุณจนกระทั่งเขาเคยชิน เพราะจะทําใหเขาออนขอ

และสูญเสียคุณลักษณะที่ดีเมื่อมีวัตถุทรัพสินอยูขางหนา 

59. จงทําใหลูกเปนเพื่อนอันดับหน่ึงของคุณ 

 

หมวดการดูแลรางกาย 

60. จงใหลูกของคุณมีเวลาสําหรับการละเลนอยางเพียงพอ 

61. จงตระเตรียมของเลนตางๆ ท่ียังประโยชนแกลูกของคุณ 

62. จงใหเขาไดเลือกการละเลนบางอยางดวยตัวของเขาเอง 

63. จงสอนลูกของคุณใหวายน้ํา ว่ิงแขง และการละเลน

บางอยางที่ตองใชกําลัง 

64. ในบางคร้ัง จงใหลูกของคุณไดเปนผูชนะบางเมื่อคุณเลน

กับเขา 

65. จง ตระ เตรียม อาหารที่ สม ดุลหรื อมีประ โยชนทาง
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โภชนาการแกลูกๆ 

66. ใหความสําคัญกับการจัดระเบียบมื้ออาหารของลูกๆ 

67. เตือนลูกๆ ไมใหกินอาหารจนเยอะเกินไป 

68. อยาคิดบัญชีความผิดของลูกๆ ในขณะที่กําลังทานอาหาร

รวมกัน 

69. หมั่นปรุงอาหารที่ลูกๆ  ชอบใหพวกเขาไดทานอยาง

สม่ําเสมอ 

 

หมวดการสรางสุขภาพจิตใจ 

70. จงต้ังใจฟงและใหความสําคัญกับทุกๆ คําพูดที่ลูกของคุณ

ไดเอ้ือนเอย 

71. จงใหลูกของคุณเผชิญหนากับปญหาของเขาดวยตัวเอง 

แตเปนไปไดวาคุณอาจจะแอบชวยเขาในเบ้ืองตนโดยที่เขา

ไมรูตัว 

72. จงใหเกียรติลูกของคุณและขอบคุณเขาเมื่อเขาทํางาน

บางอยางไดอยางดี 

73. จงอยาอาศัยการสาบานเพื่อสรางความเชื่อใจระหวางกัน 

แตจงพูดกับลูกของคุณวา "ลูกจา หนูไมจําเปนตองสาบาน
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พอก็เชื่อใจหนูอยูแลวนะครับ" 

74. จงหลีกเลี่ยงจากการกลาวคาดโทษและขมขู 

75. จงอยาทําใหลูกของคุณรูสึกวาเขาเปนเด็กท่ีไมดีหรือเปน

คนโงที่ไมเขาใจอะไรเลย 

76. จงอยารําคาญเมื่อลูกของคุณถามคําถามมากมาย แตจง

พยายามตอบเขาในทุกๆ คําถามดวยคําตอบที่งายๆ และ

เปนที่พอใจ 

77. จงกอดลูกของคุณและสงความรูสึกไปยังเขาวาคุณรักและ

ออนโยนตอเขา 

78. จงปรึกษาหารือกับลูกของคุณในบางเรื่องและทําในสิ่งที่

เขาใหคําปรึกษา 

79. จงทําใหลูกของคุณรูสึกวาเขามีอิสระในการตัดสินใจ 

 

หมวดสังคม 

80. จงใหลูกของคุณไดเขารวมในคายอบรมภาคฤดูรอน หัล

เกาะฮฺทองจําอัลกุรอาน การแขงขันทางวิชาการ และคาย

ลูกเสือ และกิจกรรมอ่ืนๆ 

81. จงใหลูกของคุณไดเปนผูตอนรับแขกดวยตัวของเขาเอง 
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เชน การเสิรฟชา กาแฟและผลไม 

82. จงแสดงการตอนรับลูกของคุณเมื่อเขาเขามาหาคุณแมวา

คุณจะอยูกับเพื่อนของคุณก็ตาม 

83. จ ง ให ลู กของ คุ ณมีส ว นร วม ใ น กิจ ก รรม ทา ง สั ง ค ม

ของมัสญิด เชน กองทุนเพื่อการดูแลเด็กกําพราและหญิง

หมาย 

84. จงฝกลูกของคุณใหทํางาน ซื้อ-ขาย และการแสวงหาแตสิ่ง

ที่หะลาลเทานั้น 

85. จงใหลูกของคุณไดรับรูถึงความเจ็บปวดของผูอ่ืนบางใน

บางครั้ง และใหเขารูจักการบรรเทาความเจ็บปวดของผูอ่ืน

ดวย 

86. จงอยาใหลูกของคุณเปนคนที่มีความเครียดประหนึ่งตอง

แบกโลกไวท้ังใบ 

87. จงใหลูกของคุณไดเห็นผลงานของคุณที่มีตอสังคม 

88. จงมอบหมายธุระบางอยางใหลูกของคุณไดดําเนินการโดย

ทําใหเขารูสึกวาคุณเชื่อใจในตัวเขา 

89. จงอยาปดก้ันลูกของคุณในการที่เขาจะเลือกเพื่อนของเขา

ดวยตัวเอง แตทวาคุณจงใชศิลปะในการชักจูงใหลูกของ
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คุณเลือกเพื่อนจากเด็กๆ ท่ีคุณตองการโดยท่ีลูกของคุณไม

รูตัววาคุณกําลังทําเชนน้ัน 

 

หมวดการเสริมสรางพลานามัย 

90. จงใหความสําคัญกับสุขภาพลูกๆ ของคุณ 

91. จงอยาละเลยการฉีดวัคซีนตางๆ ตามเวลาของมันใหแกลูก

ของคุณ 

92. จงอยาใหยาแกเขามากไป นอกจากสัดสวนที่พอดีเทาน้ัน 

93. จงรักษาลูกของคุณดวย "รุกยะฮฺ อัช-ชัรอียะฮฺ" (ดุอาอตางๆ 

ที่มาจากอัลกุรอานและทานนบี) 

94. จงฝกลูกของคุณใหคุนชินกับการนอนแตหัวคํ่าและต่ืนแต

เชาตรู 

95. จงทําใหลูกของคุณเปนคนที่ดูแลเอาใจใสความสะอาดของ

รางกาย ชองปากและเสื้อผา 

96. เมื่ อลูกของคุณปวยจงอยารอท่ีจะใหการรักษาเขา

จนกระท่ังอาการกําเริบ 

97. จงใหลูกของคุณอยูหางๆ จากผูปวยโรคติดตอท้ังหลาย 

98. จงอยาใหลูกของคุณรับรูถึงอันตรายของโรคท่ีเขาประสบ  
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99. จงพึ่งพาอัลลอฮฺเถิด เพราะการบําบัดรักษาใหหายจาก

โรคภัยทั้งหมดอยูในอํานาจของพระองค 

 

หมวดการเสริมสรางความรูรอบตัว 

100.  จงใหลูกของคุณไดฝกแกไขปริศนาบาง 

101.  จงใหลูกของคุณไดแสดงออกผานงานเขียนในหัวขอตางๆ 

102.  จงพยายามอานสิ่งที่ลูกของคุณเขียนอยูเสมอ 

103.  จงอยาตําหนิในทุกๆ ขอผิดพลาดทางไวยากรณและหลัก

ภาษาที่พบในสิ่งที่ลูกคุณเขียน 

104.  จงสงเสริมลูกของคุณใหรักการอาน 

105.  จงใหลูกของคุณไดเลือกหนังสือหรือเรื่องเลาตางๆ ที่เขา

ชอบ 

106.  จงมีสวนรวมกับลูกในการอานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

107.  จงหาของเลนบางอยางที่สามารถเสริมสรางสติปญญา

ของลูก 

108.  จงผลักดันลูกของคุณใหประสบความสําเร็จในการเรียน 

109.  จงทําใหลูกของคุณเอาชนะอุปสรรคตางๆ ที่เปนเหตุให

การเรียนของเขาตกตํ่า 
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110.  จงสงเสริมลูกของคุณใหทองจําบทกลอนท้ังจากกวีในยุค

กอนและยุคหลังรวมไปถึงปรัชญาที่มีประโยชนจากพวก

เขาดวย 

111.  สงเสริมลูกของคุณใหทองจําสํานวนสุภาษิต 

112.  จงฝกลูกของคุณใหมีวาทะศิลปในการปราศัยและสุนทร

พจน 

113.  จงฝกลูกของคุณใหมีศิลปะในการพูดคุยและชักจูงใจคน 

114.  จงใหลูกของคุณไดเขารวมบางในหลักสูตรหรือคาย

พัฒนาศักยาภาพตนเอง 

115.  จ ง ส ง เ ส ริ ม ลู ก ข อ ง คุ ณ ใ ห มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น

ภาษาตางประเทศที่ถูกใชอยางแพรหลาย 

116.  จงใชวิธีการสอนและพัฒนาลูกของคุณดวยการตบรางวัล

และขณะเดียวกันก็มีการลงโทษดวย 

117.  จงใหรางวัลอยูเสมอ แตจงอยาลงโทษทุกครั้งไป 

118.  จงเปลี่ยนวิธีการใหรางวัลแกลูกของคุณบาง โดยที่อยาให

รางวัลนั้นเปนทรัพยสินเสมอไป บางครั้งคุณอาจใหรางวัล

ดวยการไปทองเที่ยว ให เขาเลนเกมที่มีประโยชนใน

คอมพิวเตอร ใหของขวัญ หรือใหเขาออกไปเลนกับเพื่อน
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ของเขา 

119.  จงลงโทษดวยวิธีที่หลากหลาย อยาใหการตีเปนวิธีท่ีดี

ที่สุดสําหรับคุณ อาจใชวิธีอ่ืนบางเชน การมองดวยสายตา

ท่ีไมพอใจ ดุวาดวยคําพูด ปลีกตัวหางในระยะเวลาที่

กําหนด ไมใหคาใชจายรายวันหรือออกไปเที่ยวประจํา

สัปดาห 

120.  จงรูเถิดวาแทจริงการลงโทษที่เหมาะสมคือ การลงโทษท่ี

หักหามเขาจากการทําความผิดนั้นอีกครั้ง และนําเขาไปสู

สิ่งที่ถูกตอง  

121.  จงรําลึกเสมอวาแทจริงทานนบีไมเคยตีเด็กๆ เลยสักครั้ง 

122.  จงอยาลงโทษลูกของคุณในความผิดครั้งแรกของเขา 

123.  จงอยาเปนผูที่ลงโทษดวยความรุนแรง 

124.  เมื่อใดก็ตามที่คุณลงโทษลูก ก็จงอธิบายใหเขารูวาทําไม

เขาถึงถูกทําโทษ 

125.  จงอยาทําใหลูกของคุณรูสึกวาคุณมีความสุขที่ไดลงโทษ

เขา หรือรูสึกวาคุณเคียดแคนเขา 

126.  จงอยาตีลูกของคุณตอหนาคนอ่ืน และจงอยาตีเขาใน

เวลาท่ีคุณกําลังโกรธ 
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127.  จงอยาตีลูกของคุณที่ใบหนา (ตบหนา) และจงอยายกมือ

ของคุณสูงเกินไปจนกระท่ังความรุนแรงในการตีนั้นเพิ่ม

เปนสองเทา  

128.  เมื่อคุณสัญญากับลูกแลววาจะไมตีเขา ก็จงอยาตีเขา

เพราะไมเชนน้ันสักวันหนึ่งเขาจะหมดความเชื่อถือในคุณ 

129.  จงทําใหลูกของคุณรูสึกวาการลงโทษของคุณน้ันเปนไป

ดวยความรักและหวังจะปรับปรุงเขาใหดีขึ้น 

130.  จงสอนเขาวา การทําโทษน้ันไมใชเพื่อการทรมาน แตเพื่อ

การสั่งสอนอบรม 

 

เราขอตออัลลอฮฺซึ่งทางนํา การอํานวยใหไดรับความสําเร็จ

ความเท่ียงตรง และขอการประสาทพรจงมีแดนบีมุหัมมัดของ

เรา 

 

 

 


