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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 
 

คําแนะนําแดคุณครู 
 
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงโลกทั้งผอง  ขอ
ความสุขความจําเริญและความสันติจงประสบแดทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทาน
โดยทั่วกัน ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค
เดียว และไมมีภาคีใดๆรวมกับพระองค และฉันขอปฏิญาณวา ทานนบี
มุหัมมัดเปนบาวและศาสนทูตของพระองค 

 
ส่ิงที่จะกลาวตอไปนี้เปนคําส่ังเสียที่ฉันขอส่ังเสียตัวฉันเองและ

บรรดาคุณครูทุกทาน ขออัลลอฮฺโปรดใหคําส่ังเสียนี้เกิดประโยชนดวย
เถิด 

 
ประการที่หนึ่ง ตั้งเจตนาในการส่ังสอนบุตรหลานหรือลูก

ศิษยดวยความบริสุทธ์ิใจเพ่ืออัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว อบรมพวกเขา
ใหอยูในหนทางท่ีเปนที่พอพระทัยของพระองค และมีความอดทนโดย
หวังการตอบแทนจากพระองค นักวิชาการบางทานกลาววา ความ
บริสุทธิ์ใจคือการท่ีทานไมเรียกรองใหผูใดเห็นการกระทําของทาน
นอกเหนือจากอัลลอฮฺตะอาลา และไมหวังใหผูใดมาตอบแทนนอกจาก
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พระองค ส่ิงดังกลาวนี้เปนแกนแทของศาสนา และกุญแจสําคัญของการ
เผยแผของบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ พระองคตรัสวา  

َ ُمۡلِِصَي َلُ ٱّلِينَ ﴿ َّ َّ ِلَۡعُبُدواْ ٱ ِ ِمُرٓواْ إ
ُ
 ]٥: اكينة[﴾  َوَمآ أ

ความวา ”และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพ
ภักดีตออัลลอฮฺ เปนผูมีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีตอพระองค” (อัล-บัยยิ
นะฮฺ : 5) 
 

พระองคตรัสอีกวา 

ٰ ِصَرٰٖط  ﴿ َ ِ ٓ إ ِٰن َرّبِ ۡسَتقِيمٖ  قُۡل إِنَِّن َهَد ا ّمِلََّة إِبَۡرٰهِيَم مٗ ا قِيَ دِينٗ  مُّ
ۚ َوَما َكَن َحنِيفٗ  َ  ١٦١ِمَن ٱلُۡمۡشِكَِي ا ِت َونُُسِك َوَمَۡياَي قُۡل إِنَّ َص

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمَي  َّ ِ ُل  ١٦٢َوَمَماِت  وَّ
َ
نَا۠ أ
َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
ۥۖ َوبَِذٰلَِك أ َ َشِيَك َلُ

 ]١٦٣-١٦١: األنعام [ ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلِِميَ 

ความวา ”จงกลาวเถิด (มุหัมมัด)วา แทจริงฉันนั้น พระเจาของฉันได
แนะนําฉันไปสูทางอันเท่ียงตรง คือศาสนท่ีเที่ยงแทอันเปนแนวทาง
ของอิบรอฮีมผูใฝหาความจริง และเขา(อิบรอฮีม) ไมเปนผูอยูในหมูผูใหมี
ภาคีขึ้น จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา แทจริงการละหมาดของฉัน การอิบาะฮฺ
ของฉัน การมีชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮฺผูเปนพระ
เจาแหงสากลโลกเทานั้น   ไมมีภาคีใดๆ แกพระองค และดวยส่ิงนั้น
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แหละขาพระองคถูกใช และขาพระองคคือคนแรกในหมูผูสวามิภักด์ิ
ทั้งหลาย” (อัล-อันอาม : 161-163) 

 
ความบริสุทธิ์ใจเปนเงื่อนไขหนึ่งที่จะทําใหงานถูกตอบรับ งาน

จะไมถูกตอบรับนอกเสียจากเง่ือนไขสองประการดวยกัน คือ 
หนึ่ง รูปลักษณภายนอกของงานตองสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของอัลลอฮฺ  หรือมาจากส่ิงที่ทานเราะสูลไดอธิบายไว มีรายงานจากทาน
อิหมามอัล-บุคอรียฺ จากหะดีษของทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน
ฮา วา แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาววา  

ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه َفُهَو رَدٌّ «
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
اكخاري  رواه( »َمْن أ
  )١٧١٨ :مسلم برقمو ،٢٦٩٧: برقم

ความวา “ผูใดประดิษฐงานใดที่ไมไดเก่ียวของกับศาสนาของเรา การงาน
นั้นถือเปนโมฆะ(ไมถูกรับ)” (อัล-บุคอรียฺ หมายเลข 2697 มุสลิม 
หมายเลข  1718 ) 

 
สอง ต้ังเจตนาในการทํางานใหมีความบริสุทธิ์ใจเพ่ืออัลลอฮฺตะ

อาลาแตเพียงผูเดียว รายงานจากทานอิหมามอัล-บุคอรียฺและทาน
อิหมามมุสลิม จากหะดีษของทานอุมัร บิน ค็อฏฏอบ วา แทจริงทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
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ْقَماُل «
َ
َما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى إِغََّما األ : اكخاري برقم ( »بِاجِّيَّاِت، َوإِغَّ

  )١٩٠٧: ، ومسلم برقم ١
ความวา “แทจริงงานนั้นขึ้นอยูกับเจตนา และทุกๆคนก็จะไดตามที่เขาต้ัง
เจตนาไว”  (อัล-บุคอรียฺ หมายเลข 1  มุสลิม หมายเลข 1907) 

 
ทานอัล-ฟุฎ็อยลฺ บิน อิยาฎ กลาววา “งานท่ีดีที่สุดคือ งานท่ีมี

ความบริสุทธิ์ใจและถูกตองตามแบบฉบับ” และทานยังกลาวอีกวา “ถา
หากงานที่ทํามีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺตะอาลา แตไมถูกตอง งานนั้น
ก็ไมถูกรับ และถางานนั้นถูกตองแตไมมีความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค งาน
นั้นก็ไมถูกรับอีกเชนกัน จนกวางานน้ันจะมีความบริสุทธิ์ใจและความ
ถูกตองควบคูกันจึงจะไดรับการตอบรับ  ความบริสุทธิ์ใจ คือ การกระทํา
เพื่อพระองค สวนความถูกตอง คือ การทําตามซุนนะฮฺ” (ดู มะดาริจญ 
อัส-สาลิกีน 2/93) 

ส่ิงที่ชัดเจนท่ีสุดที่จะบงบอกวามีความบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺ คือ 
การท่ีบาวกระทําความดีและเขาก็ไมสนใจวาจะมีผูใดรูเห็นหรือ
รับรูหรือไม ย่ิงถามีผูเขาใจผิดคิดวางานท่ีเขาทําผูอื่นเปนเปนผูกระทํา 
จะย่ิงทําใหเขามีความปติยินดี เพราะรูวาอัลลอฮฺไดจดบันทึกความดีไว
แลว ณ ที่พระองค 
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มีผูกลาวถามทานสะฮัล อัต-ตัสตะรียฺวา ส่ิงใดเปนส่ิงที่ทําใจ
ยากมากท่ีสุด? เขากลาววา “ความบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺ เพราะความ
บริสุทธิ์ใจไมมีผลตอบแทนใดๆ เลย” (หมายถึงผลตอบแทนในโลกนี้) 

 
ประการที่สอง จงยําเกรงอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลล  และพึง

ระลึกอยูตลอดวาพระองคทรงสอดสองดูแลอยูเสมอทั้งในที่ลับ
และที่แจง การยําเกรงอัลลอฮฺเปนส่ิงที่บรรดาบรรพชนทั้งรุนกอนและรุน
หลังกําชับกันไว อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา  

ِن ٱتَُّقواْ ﴿
َ
يَّاُكۡم أ وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِمن َقۡبلُِكۡم 

ُ
ِيَن أ ۡيَنا ٱلَّ َولََقۡد َوصَّ

 ۚ َ َّ   ]١٣١: النساء [    ﴾ٱ
ความวา ”และแทจริง เราไดส่ังเสียบรรดาผูที่ไดรับคัมภีรกอนหนาพวก
เจา และพวกเจาดวย วาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด”  (อัน-นิสาอ : 131) 

 
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ส่ังเสียสาวกของ

ทานเปนอยางมากใหมีความยําเกรงตออัลลอฮฺ จากหะดีษของทานอัล-
อิรบาฎ บิน สาริยะฮฺ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  

اَعةِ « ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ وِصيُكْم بَِتْقَوى ابَّ
ُ
: رواه أبو داود برقم ( »أ

٤٦٠٧(  
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ความวา “ฉันขอสั่งเสียพวกทานใหยําเกรงและเช่ือฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺ
ตะอาลา  (อบู ดาวูด หมายเลข 4607) 

 
ทานฏ็อลกฺ บิน หะบีบ กลาววา “การยําเกรงคือการที่ทานเชื่อ

ฟงอัลลอฮฺ ตามแนวทางอันเปนรัศมีที่มาจากพระองค โดยหวังการตอบ
แทนจากพระองค และละท้ิงส่ิงที่ฝาฝนคําส่ังของพระองค ตามแนวทาง
ที่มาจากพระองค โดยเกรงกลัวการลงโทษของพระองค” 

และจงระวังการกระทําในส่ิงที่ฝาฝนคําส่ังของอัลลอฮฺ ทั้งที่เปน
บาปใหญและบาปเล็ก พระองคทรงสัญญาวาหากผูใดออกหางจากบาป
ใหญ พระองคจะทรงอภัยโทษในความผิดเล็กๆ นอยๆ ของเขา และจะให
เขาไดเขาสวนสวรรคอันมีเกียรติ พระองคตรัสวา 

ْ َكَبآئَِر َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه نَُكّفِۡر َعنُكۡم َسّيِ ﴿ اتُِكۡم  َٔ إِن َتَۡتنُِبوا
 ٗ ۡدَخ   ]٣١: النساء [  ﴾٣١ا رِيمٗ  كَ َونُۡدِخۡلُكم مُّ

ความวา”หากพวกเจาปลีกตัวออกจากบรรดาบาปใหญๆ ของส่ิงที่พวก
เจาถูกหามใหละเวนมันแลว เราก็จะลบลางบรรดาความผิดเล็กๆ นอยๆ 
ของพวกเจา ใหออกจากตัวพวกเจา และเราจะใหพวกเจาเขาอยูใน
สถานที่อันมีเกียรติ” (อัน-นิสาอ : 31) 

 
สถานท่ีอันมีเกียรติหมายถึง สถานที่ที่ มีความดีและความ

จําเริญอยางมากมาย   
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และจงระวังบาปเล็ก มีรายงานจากทานอิหมามอัล-บุคอรียฺ ในหนังสือ
เศาะฮีหฺของทาน จากหะดีษของทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ
วา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา 

َعِر، إِْن « ْقيُِنُكْم ِمَن الشَّ
َ
َدقُّ يِف أ

َ
ْقَماًال، يِهَ أ

َ
إِنَُّكْم حَكَْعَملُوَن أ

َها بَلَ َقْهِد اجَّيِبِّ َصىلَّ اُهللا عَ  » لَيِْه وََسلََّم ِمَن الُموبَِقاِت ُكنَّا َجَُعدُّ
 ِ بُو َقبِْد ابَّ

َ
رواه اكخاري برقم ( »َفْعيِن بَِذلَِك الُمْهِلاَكِت «: قَاَل أ
٦٤٩٢(  

ความวา” แทจริง พวกทานจะทํางานหนึ่งที่พวกทานอาจจะเห็นวาเปนส่ิง
เล็กย่ิงกวาเสนผมในสายตาของพวกทาน แตทวาในสมัยทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พวกเราถือวามันเปนบาปใหญ”  ทานอบู 
อับดุลลอฮฺ กลาววา “หมายถึง ส่ิงที่จะนําไปสูความพินาศ” (อัล-บุคอรียฺ : 
6492) 

 
ทานอัล-เอาซาอียฺกลาววา “ทานอยาไดมองตรงความเล็กนอย

ของบาปท่ีทานทํา แตจงพิจารณาถึงความย่ิงใหญของ(อัลลอฮฺ)ผูที่ทาน
ฝาฝนพระองค” 

 
ประการที่สาม เปนแบบอยางดี เปนที่ทราบกันดีวาลูกศิษย

จะไดรับอิทธิพลจากอาจารย และชอบเลียนแบบการกระทําและทําตาม
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ในเร่ืองตางๆ  ผูเปนครูและคณาจารยทั้งหลายจึงจําเปนจะตองไมให
คําพูดและการปฏิบัติสวนทางกัน อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

َ َتۡفَعلُوَن ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ لَِم َتُقولُوَن َما  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َكُبَ َمۡقًتا ِعنَد  ٢َيٰٓ

ن َتُقو
َ
ِ أ َّ َ َتۡفَعلُوَن ٱ   ]٣-٢: الصف [   ﴾٣لُواْ َما 

ความวา” โอบรรดาผูศรัทธาเอย ทําไมพวกเจาจึงกลาพูดในสิ่งที่พวกเจา
ไมปฏิบัติ เปนที่นาเกลียดย่ิงที่อัลลอฮฺ การที่พวกเจาพูดในส่ิงที่พวกเจาไม
ปฏิบัติ” (อัศ-ศ็อฟ : 2-3) 

 
พระองคตรัสเก่ียวกับนบีชุอัยบฺไววา 

ۡنهَ ﴿
َ
ٓ أ ٰ َما َ ِ َخالَِفُكۡم إ

ُ
ۡن أ
َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ َّ َوَما ِ رِيُد إ

ُ
ُٰكۡم َعۡنُهۚ إِۡن أ

ۡصَلَٰح َما ٱۡسَتَطۡعُتۚ   ]٨٨: هود [ ﴾ٱۡلِ

ความวา “ฉันมิปรารถนาที่จะขัดแยงกับพวกทาน ในส่ิงที่ฉันไดหามพวก
ทานใหละเวน ฉันมิปรารถนาส่ิงใดนอกจากการปฏิรูปใหดีขึ้นเทาที่ฉัน
สามารถ” (ฮูด : 88) 

 
นักกวีทานหนึ่งไดกลาวไววา 

 تَ وَ  ٍق لُ خُ  نْ قَ  هَ نْ  يَ َال 
ْ
َ أ   ميْ ظِ عَ  ْت لَ عَ فَ ا ذَ إِ  َك يْ لَ عَ  رٌ َخ        هِ لِ ثْ مِ بِ  َ

มารยาทใดที่ทานหามคนอื่น ทานก็อยาทําเปนเย่ียงอยาง     
เปนเร่ืองนาอายที่ใหญหลวงที่ทานจะทําตัวอยางในส่ิงที่ทานหามคนอื่น 
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ประการที่ส่ี มีคุณลักษณะนิสัยที่ดี อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

ۡحَسُنۚ  ﴿
َ
ۡيَطَٰن يََنُغ بَۡيَنُهۡمۚ إِنَّ َوقُل ّلِعَِبادِي َيُقولُواْ ٱلَِّت ِهَ أ إِنَّ ٱلشَّ

نَسِٰن َعُدوّٗ  ۡيَطَٰن َكَن لِۡلِ بِينٗ ا ٱلشَّ   ]٥٣  :اإلرساء[   ﴾٥٣ا مُّ
ความวา ”และจงกลาวแกปวงบาวของขาที่พวกเขากลาวแตคําพูดที่ดีย่ิง
วา แทจริง ชัยฏอนน้ันมันยุแหยระหวางพวกเขา แทจริงชัยฏอนน้ันเปน
ศัตรูที่เปดเผยของมนุษย” (อัล-อิสรออ : 53) 

 
ในและอีกอายะฮฺ พระองคตรัสวา 

ۡحَسُن فَإَِذا ﴿
َ
ۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ أ ّيَِئُة َ ٱلسَّ َ تَۡسَتوِي ٱۡلََسَنُة َو َو

ِي بَ  نَُّهۥ َوِلٌّ َحِيٞم ٱلَّ
َ
  ]٣٤: فصلت [ ﴾٣٤ۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ َعَدَٰوةٞ َكأ

ความวา ”และความดีและความช่ัวนั้นหาเทาเทียมกันไม เจาจงขับไล 
(ความชั่ว) ดวยส่ิงที่มันดีกวา แลวเม่ือนั้นผูที่ระหวางเจากับเขาเคยเปนอริ
กันก็จะกลับกลายเปนเย่ียงมิตรที่สนิทกันได” (ฟุศศิลัต : 34) 

 
มีรายงานจากทานอัต-ติรมิซียฺในหนังสือสุนันของทาน จากหะ

ดีษของทานอบู อัด-ดัรดาอ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา 
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ْعَقُل يِف ِمزَياِن الُمْؤِمِن يَْوَم الِقيَاَمِة ِمْن ُخلٍُق َحَسٍن، َوإِنَّ َما «
َ
ٌء أ ْ َ

ُبِْغُض الَفاِحَش اَكِذيءَ  َ  َ : وقال ٢٠٠٢رواه الرتمذي برقم ( »ابَّ
  )حديث حسن صحيح

ความวา” ไมมีส่ิงใดในวันกิยามะฮฺที่จะทําใหตราชูของผูศรัทธาหนักย่ิงไป
กวาการมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม แทจริงอัลลอฮฺทรงกร้ิวผูที่ลามกและ
หยาบคาย” (อัต-ติรมิซียฺ หมายเลข 2002) 

 
การมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีครอบคลุมทุกสวนของวิถีชีวิตมุสลิม 

ไมวาจะเปนดานการพูดจา การกระทํา  การเคารพสักการะตอพระเจา 
และการปฏิบัติตัวตอเพื่อนมนุษยดวยกัน  ทานอับดุลลอฮฺ บิน อัล-มุบา
ร็อกกลาววา “การมีนิสัยดี คือการมีใบหนาย้ิมแยมแจมใส ขยันทําส่ิงดีๆ 
ยับย้ังส่ิงไมดีงาม และอดทนอดกล้ันตอการกระทําตางๆ ของผูคน” 

ดวยเหตุนี้ฉันขอส่ังเสียคุณครูทุกทาน ใหมีนิสัยที่ดีงามกับ
นักเรียน เด็กๆ และผูปกครอง ใหมีความออนโยนในการแสดงออกกับ
พวกเขา 

รายงานจากทานอิหมามมุสลิม จากหะดีษของทานหญิงอาอิ
ชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮาวา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กลาววา 
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ْفَق  إِنَّ « ءٍ  يِف  يَُكونُ  َال  الرِّ ْ ءٍ  ِمنْ  ُفزْنَعُ  َوَال  َزانَُه، إِالَّ  َ ْ  إِالَّ  َ
  )٢٥٩٣مسلم برقم ( »َشانَهُ 

ความวา” ความออนโยนนั้นจะไมอยูกับส่ิงใด ยกเวนจะทําใหส่ิงนั้น
งดงาม และจะไมถูกถอดจากส่ิงใดนอกจากวาจะทําใหส่ิงนั้นนารังเกียจ” 
(มุสลิม หมายเลข 2593) 
 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เปนผูที่มีนิสัยดีที่สุด ผูใด
ตองการมีคุณลักษณะนิสัยที่ ดี  ก็จงยึดตามแนวทางของ  มุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  รายงานจากทานอัต-ติรมิซียฺ จากหะดีษ
ของทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ กลาววา 

فٍّ «
ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َعرْشَ ِسننَِي َفَما قَاَل يِل أ َخَدْمُت اجَّيِبَّ َصىلَّ ابَّ

ٍء تََرْكتُُه لَِم تََرْكتَهُ  ْ َ ِ ٍء َصنَْعتُُه لَِم َصنَْعتَُه، َوَال ل ْ َ ِ ، َوَما قَاَل ل  »َقطُّ
  )، وأصله يف الصحيحني٢٠١٥الرتمذي برقم (

ความวา “ฉันอยูรับใชทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  เปนเวลาสิบ
ป ทานไมเคยกลาวกับฉันสักคร้ังเลยวา อุฟ(เปนคําพูดที่แสดงความไม
พอใจ) และทานก็ไมเคยพูดในส่ิงที่ฉันไดกระทําไปวา “ทําไมทานถึงไดทํา
เชนนี้?” หรือกลาวกับฉันในส่ิงที่ฉันละท้ิงไมไดกระทําวา “ทําไมทานถึงไม
ทํามันเลา?” (อัต-ติรมิซียฺ หมายเลข 2015) 
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ประการที่หา ครูตองเอาใจใสในการอบรมส่ังสอน
นักเรียนและลูกศิษยอยางถูกตอง ตองสอนหลักคําสอนของอิสลาม
และการอีหมาน ปลูกจิตสํานึกความรักอัลลอฮฺและการใหความยิ่งใหญ
ตอพระองคใหเขาไปฝงอยูในจิตใจของศิษย ใหพวกเขามีความรักทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมถึงอธิบายถึงความจําเปนที่จะตองทํา
ตามแบบอยางของทานและปฏิบัติตามแนวทาง(ซุนนะฮฺ)ของทาน สอน
มารยาทท่ีดีงามตางๆ และการปฏิบัติตัวที่นายกยอง เชน มารยาท
เก่ียวของกับมัสยิด มารยาทในที่ชุมนุม การใหเกียรติครูบาอาจารยและผู
อาวุโส มารยาทตอเพื่อนฝูงและมิตรสหาย สอนใหเคยชินกับการพูดจา
สุภาพ ตักเตือนไมใหพูดจาหยาบคาย และมารยาทอื่นๆ ที่เปนมารยาทท่ี
ดีงาม 

 
การสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺผูเปนเจาแหงโลกทั้ง

ผอง ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประทานพรและความสันติแด
ทานนบีมุหัมมัดศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และแกวงศวานตลอดจน
มิตรสหายของทานโดยทั่วกัน 
 

 


