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  ن الرحيمبسم اهللا الرمح
 

 على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد
 آله وعلى حممد نبينا واملرسلني، األنبياء أشرف
  :وبعد أمجعني، وصحبه

 
รุกนอิสลามประการแรกจากบรรดารุกนอันยิ่งใหญทั้งหลาย ก็คือ : การ
ปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดคือเราะสูล
ของอัลลอฮฺ ซึ่งการปฏิญาณวามุหัมมัดคือเราะสูลของอัลลอฮฺอันถือ
เปนกึ่ งหนึ่ งของคําปฏิญาณนั้น  สามารถกระทําไดดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้ : 
 

ประการแรก : การเชื่อในทุกสิ่งที่ทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม บอกกลาว โดยสิ่งแรกก็คือการเชื่อวาทานคือเราะสูล
ของอัลลอฮฺ และคือผูที่อัลลอฮฺสงมายังญินและมนุษยทั้งปวง เพื่อเผย
แผโองการของพระองคผานทางอัลกุรอาน และสุนนะฮฺ ซึ่งครอบคลุม
หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม ศาสนาเดียวที่อัลลอฮฺตะอาลาทรง
ยอมรับ 
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ประการที่สอง : เชื่อฟง พอใจ  และศิโรราบตอหุกมของทาน 

ยอมรับปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทาน และปฏิเสธสิ่งที่ไมใชสุนนะฮฺของ
ทาน 
 

ประการที่สาม : รักทานนบีศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ยิ่งกวารักพอแม ลูกหลาน และตัวเอง ซึ่งสิ่งนี้จะทําใหเกิดการใหเกียรติ 
เคารพ ใหความสําคัญ ชวยเหลือ และปกปองทาน พรอมทั้งยึดตาม
ทุกๆสิ่งที่ทานนํามา 
 
 จําเปนที่มุสลิมทุกคนจะตองรูสึกถึงความรักนี้ เพื่อที่อีหมาน 
ของเขาจะไดถูกตองสมบูรณ และไดมาซึ่งสวนที่สองของคํากลาว
ปฏิญาณ เพื่อที่การกลาวปฏิญาณวา ‘มุหัมมัดคือเราะสูลของอัลลอฮฺ’ 
ของเขานั้นจะถูกตอบรับ ทั้งนี้ บรรดามุนาฟก ก็กลาวเชนกันวา  

َنشهد إنك ل« َ َّ ْ َِ ُ ُرسول اهللاَِ ُ ُ يعلم إنك لرسوله َواهللاُ َ ُْ َ َُ َ ُ ََ َّ ِ
َ يشهد إن املنافقني لكاذبونَواهللاُ َُّ ِ ِ َِ َْ َ ََ ُُْ ِ َ« 

ความวา : (พวกมุนาฟกกลาววา)เราขอปฏิญาณ
วาแทจริงทานคือเราะสูลของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺ



7 

ทรงรูวาเจาคือเราะสูลของพระองค และอัลลอฮฺ
ทรงปฏิญาณวาแทจริงพวกมุนาฟกนั้นเปนผูที่
โกหกยิ่ง (อัลมุนาฟกูน : 1) 

 
แตการปฏิญาณของพวกเขาก็ไมยังประโยชนแกพวกเขาแต

อยางใด  เนื่องจากพวกเขาไมปฏิบัติตามอยางแทจริง 
ตอไปนี้เปนบางสวนของส่ิงที่เราสามารถกระทําเพื่อแสดงออก

ถึงความรักนั้น และถือเปนหนาที่ของเราทามกลางการกลาวหาโจมตี
อยางรุนแรงทุกวันนี้ ที่จะเราตองปกปองทาน แมจะตองแลกดวย
ลูกหลาน พอแม ทรัพยสินเงินทอง หรือชีวิตของเราเอง ทุกคนทําเทาที่
ตนจะมีความสามารถ และทุกคนตางมีหนาที่ตองรับผิดชอบตามแต
จุดที่ตนยืนอยู : 
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ในระดับบุคคล 
 
1. ครุนคิดพินิจพิจารณาถึงสัญญาณแหงการเปนนบีของทาน 
ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่เปนสิ่งยืนยันอันชัดแจงวาทานคือ
เราะสูลของพระผูเปนเจาแหงสากลโลก สัญญาณเหลานี้มีระบุไวในอลั
กุรอานซึ่งชี้ถึงการเปนนบีของทานอยางชัดเจน ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม 
 
2. ศึกษาหลักฐานจากอัลกุรอาน สุนนะฮฺ และอิจญมาอฺ ที่ระบุถึงการ
จําเปนตองเชื่อฟงทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และกําชับ
ใชใหเดินตามแนวทางของทาน ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 
3. พึงตระหนักวาอัลลอฮฺตะอาลา ทรงพิทักษปกปองสุนนะฮฺของทาน 
นบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยการมีสวนรวมของบรรดา
ปวงปราชญมุสลิมในยุคตางๆ พวกทานเหลานั้นทําการจําแนกสุนนะฮฺ
ที่ถูกตองออกจากที่ไมถูกตอง และรวบรวมบันทึกดวยหลักการและ
แนวทางที่ละเอียดล้ําลึก อันเปนเอกลักษณเฉพาะของประชาชาตินี้ 
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4. รําลึกถึงความรักที่มีตอทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
อยูเสมอ ดวยการไตรตรองถึงลักษณะทางรางกาย และกิริยามารยาท
ของทาน อานทบทวนเกี่ยวกับจรรยามารยาทอันงดงามของทาน โดยมี
ความรูสึกวาทานคือผูที่รวมเอาความสมบูรณแบบทุกประการที่มนุษย
จะมีได  ไมวาจะในดานรูปลักษณภายนอก  หรือกิ ริยามารยาท 
ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 
5. สํานึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญของทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ที่มีตอเราทุกคน เพราะทานคือผูที่นําศาสนาของอัลลอฮฺ 
ตะอาลา มายังพวกเราอยางสมบูรณแบบ ทานไดทําหนาที่ของทานใน
การเผยแผไดอยางไรที่ติ เพื่อตักเตือนประชาชาติของทาน 
 
6. มอบความดีความชอบของทุกการงานที่ดี ไมวาจะเปนเรื่องทางโลก 
หรือทางอาคิ เราะฮฺ  ที่ เ รามี โอกาสไดกระทําลงไป  แกทานนบี 
ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รองลงมาจากอัลลอฮุตะอาลา 
เพราะทานนบีศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือผูที่ชี้นําทางที่
ถูกตองแกเรา ขออัลลอฮฺตะอาลาทรงตอบแทนทานดวยการตอบ
แทนที่ดีที่สุดเทาที่พระองคจะตอบแทนนบีของพระองคได 
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7. พึงสํานึกวาทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือผูที่เมตตา 
และใหความสําคัญกับประชาชาติของทานยิ่ง อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

ِالنبي أوىل باملؤم« ْ ُْ ِ َ ْ َ ُّ ِ ْنني من أنفسهمَّ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ« 
ความวา : นบีนั้นเปนผูใกลชิดกับบรรดาผูศรัทธา
ยิ่งกวาตัวของพวกเขาเอง (อัลอะหฺซาบ : 6) 

 
8. ศึกษาโองการอัลกุรอาน และหะดีษที่กลาวถึงความยิ่งใหญสูงสง 
ของทาน ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ณ อัลลอฮฺตะอาลา ความ
รักของอัลลอฮฺตะอาลาที่มีตอทาน และการใหเกียรติของพระองคอัน
เปยมลนที่มีตอทาน 
 
9. ยึดถือปฏิบัติคําสั่งใชของอัลลอฮฺตะอาลาที่ใหเรารักทานนบี 
ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยเราตองรักทานมากกวาตัวเรา
เอง เพราะทานนบีศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

 نفسه من إليه أحب أكون حىت أحدكم يؤمن لن
 أمجعني والناس ووالده وولده

ความวา “คนหนึ่งคนใดในหมูพวกทานจะยังไม
ศรัทธา จนกวาฉันจะเปนที่รักสําหรับเขา มากกวา



12 

ตัวเขาเอง ลูกของเขา พอของเขา ตลอดจนมนุษย
ทุกคน” 

 
10. ยึดถือปฏิบัติคําสั่งใชของอัลลอฮฺตะอาลา ที่ใหเรารักษามารยาท
ตอทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และตอสุนนะฮฺของทาน 
อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา : 

ُيا أهيا الذين آمن« َ ََ ِ َّ َ ّ ُوا ال ترفعَ َ ْ َ َوا أصواتكم فوق َ ْ َ َْ ْ َ َ
ِّصوت النبي ِ َّ ِ ْ ُوال جتهر َ َ ْ َ َ ُوا لهَ ِ بالقول كجهر َ ْ َ َْ ِ َ ْ ِ

ُبعضك ِ ْ َم لبعض أن حتبطَ َ ْ َْ َ َ ٍ ِ ُأعامل ْ َ ْ ُ وأنتْمُكَ َ َم ال َ ْ
ُتشع ْ  »َونُرَ

ความวา : โอศรัทธาชนทั้งหลาย! พวกเจาอยาได
ยกเสียงของพวกเจาเหนือเสียงของทานนบี และ
อยาพูดเสียงดังกับทาน (มุหัมมัด) เยี่ยงการพูด
เสียงดังของบางคนของพวกเจากับอีกบางคน 
เพราะ (เกรงวา) การงานตาง ๆ ของพวกเจาจะ
สูญเสียไป โดยที่พวกเจาไมรูสึกตัว (อัล-หุุรอต : 
2) 
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และพระองคตรัสวา : 

ُإن الذين يغ« َ َ ِ َّ َّ ُون أصواهتم عند رسُّضِ َ َْ َِ َ ْ َ ِول اهللاِ َ
َولئك الذينُأ ِْ َِّ َامتحن  ََ َ َ ُوهبُلُقاهللاُ ْ َم للتقو هلَ َ ْ َّ ِ م ـُْ

ٌمغفرة وأجر عظيم ٌ َ َِّ َِ ْ ََ ٌ ْ« 
ความวา : แทจริงบรรดาผูที่ลดเสียงของพวกเขา 
ณ ที่เราะสูลุลลอฮฺนั้น ชนเหลานั้น คือบรรดาผู
ที่อัลลอฮฺทรงทดสอบจิตใจของพวกเขาเพื่อความ
ยําเกรง สําหรับพวกเขาจะไดรับการอภัยโทษและ
รางวัลอันใหญหลวง (อัล หุุรอต : 3) 

 
และพระองคตรัสวา 

ُال جتعل« َ ْ َ ُعاء الرسُوا دَ َّ ُول بينكَ َ ْ َ ُم كدِ َ ِعاءْ ُ بعضكَ ِ ْ م َ
ْبع  »ًضاَ

ความวา : พวกเจาอยาทําใหการเรียกเราะสูลใน
หมูพวกเจา เปนเชนเดียวกับการเรียกระหวางพวก
เจาดวยกัน (อันนูร : 63) 
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11. นอมรับคําสั่งใชของอัลลอฮฺตะอาลา ที่ใหเราปกปอง ชวยเหลือ 
และคุมครองทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากการ
ประสงครายตอทาน หรือส่ิงไมดีที่ถูกพาดพึงถึงทาน ดังที่อัลลอฮฺตะอา
ลาตรัสวา : 

ُلتؤمنوا باهللاَِّ ورسوله وتعزروه وتوقروه« َ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َِّ ُ ِّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ْ«  
ความวา : เพื่อใหพวกเจาศรัทธาตออัลลอฮฺและ
เราะสูลของพระองค และใหความชวยเหลือและ
ใหเกียรติทาน(เราะสูล) (อัล-ฟตหฺ : 9 ) 

 
12. ตระหนักถึงเจตนาอันบริสุทธิ์แนวแนในการที่จะชวยเหลือปกปอง
ทานนบีศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยูเสมอ 
 
13.  ตระหนักถึงผลบุญอันยิ่ ง ใหญในอาคิ เราะฮฺซึ่ งผูที่ รักทาน 
นบีศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยางแทจริง ฃและดวยวิธีการที่
ถูกตองจะไดรับ โดยเขาจะไดอยูรวมกับทานในสรวงสวรรค ทาน 
นบีศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวแกผูที่กลาววาฉันรักอัลลอฮ ฺ
และเราะสูลของพระองค วา “ทานจะไดอยูรวมกับผูที่ทานรัก” 
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14. กลาวเศาะลาวาตสรรเสริญทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ทุกครั้งที่มีการกลาวถึงทาน หลังอะซาน วันศุกร และในทุกๆ 
เวลา เพราะผลบุญของการกลาวเศาะลาวาตนั้นชางใหญหลวงนัก 
 
15. ศึกษาชีวประวัติที่ถูกตองของทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไตรตรองถึงขอคิดและอุทาหรณที่ได พรอมทั้งนําประโยชนที่
ไดรับจากแตละเหตุการณไปโยงเขากับชีวิต และสภาพความเปนอยู
ของเรา 
 
16. ศึกษาสุนนะฮฺของทาน ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวยการ
อานหะดีษเศาะฮีหฺที่มีการรายงานมาจากทาน ทําความเขาใจตัวบท
หะดีษเหลานั้น วิเคราะหไตรตรองการอบรมสั่งสอนของทานอันเต็มไป
ดวยบทเรียนอันยิ่งใหญ จรรยามารยาทอันสูงสง การเคารพอิบาดะฮฺ
อยางสมบูรณแบบตออัลลอฮฺตะอาลา และการศิโรราบตอพระผูสราง
เพียงพระองคเดียว 
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17. ดําเนินตามสุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ในทุกๆเรื่อง โดยใหความสําคัญกับส่ิงที่มีความจําเปนและสําคัญ
มากกวาเปนลําดับแรก 
 
18. พยายามดําเนินตามแนวทางของทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ในสิ่งที่เปนมุสตะหับ (ส่ิงที่สงเสริมใหทํา แตไมถึงขั้นวาญิบ) 
แมจะเพียงครั้งเดียวในชีวิต เพื่อที่เราจะไดดําเนินตามแนวทางของ
ทานในทุกๆเรื่อง 
 
19. ระมัดระวังและออกหางการดูถูกเหยียดหยามสิ่งหนึ่งสิ่งใดจาก  
สุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 
20. ยินดีกับการแพรหลายของสุนนะฮฺทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ระหวางผูคน 
 
21. เสียใจกับการไมเห็นเคาสุนนะฮฺทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ในคนบางคน 
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2 2 .  โ ก ร ธ เ กลี ย ดผู ที่ ตํ า หนิ ว า ร า ย วิ พ ากษ วิ จ า รณ ท า นนบี 
ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หรือสุนนะฮฺของทาน 
 
23. รักครอบครัววงศวานของทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไมวาจะเปนบรรดาภรรยา หรือลูกหลานของทาน และเขา
หาอัลลอฮฺ ตะอาลา ดวยการรักพวกทานเหลานั้น เพราะพวกทานมี
สัมพันธใกลชิดกับทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ
เพราะความเปนมุสลิมของพวกทาน คนหนึ่งคนใดในหมูพวกเขาเปน
ผูฝาฝน เราก็อยากที่จะใหเขาไดรับฮิดายะฮฺทางนํา เพราะการไดรับฮิ
ดายะฮฺของเขานั้นเปนที่โปรดปรานของทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม มากกวาการไดรับฮิดายะฮฺของผูอ่ืน ดังที่ทานอุมัร บิน 
อัลค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาวแกทานอับบาส ลุงของทานนบี 
ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา “ชากอนอับบาส แทจริงการรับ
อิสลามของทานนั้นเปนที่  ปติยินดีแก ฉันยิ่งกวาการรับอิสลาม
ของอัลค็อฏฏอบเสียอีก นั่นก็เพราะวาฉันรูวาการรับอิสลามของทาน
นั้นสรางความยินดีแกทานเราะสูล ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
มากกวาการเขารับอิสลามของอัลค็อฏฏอบ” 
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24. ปฏิบัติตามคําสั่งเสียของทานนบีศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เกี่ยวกับวงศวานของทาน โดยทานกลาววา “ฉันขอเตือนใหพวกทาน
รําลึกถึงอัลลอฮฺ ดวยการทําดีตอวงศวานของฉัน”  ทานกลาว 3 คร้ัง 
 
25. รักเศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให
เกียรติพวกทาน และตระหนักถึงความประเสริฐของพวกทานที่มีเหนือ
ผูที่มาหลังจากพวกทาน ไมวาจะในดานความรู การปฏิบัติ และ
ความสําคัญ ณ อัลลอฮฺตะอาลา 
 
26. รักและใหเกียรติอุละมาอ เนื่องจากพวกทานเปรียบดั่งผูสืบทอด
มรดกของทานนบี ศ็อลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังนั้น จึงจําเปนที่
เราจะตองรักและใหเกียรติพวกทาน ถือเปนหนึ่งในหนาที่ ที่ประชาชาติ
ของทานนบีพึงปฏิบัติ 
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ในระดับครอบครัวและสังคม 
 
27. อบรมส่ังสอนลูกหลานใหมีความรักตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม  
 
28. อบรมส่ังสอนลูกหลานใหรักที่จะปฏิบัติตามจริยวัตรของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
 
29. จัดหาหนังสือที่หลากหลายเกี่ยวกับชีวประวัติของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เก็บไวอานในบาน 
 
30. จัดหามวนเทปที่พูดถึงประวัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไวฟงในบาน 
 
31. พยายามหาหนังการตูนเชิงสรางสรรคที่สามารถนํามาสั่งสอนและ
เปนบทเรียนที่ดีไดสําหรับชมในบาน 
 
32. จัดใหมีการสอนเกี่ยวกับชีวประวัติของทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลยัฮ ิ
วะสัลลัม ภายในครอบครัวอยางนอยสัปดาหละหนึ่งบทเรียน 
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33. ผูนําครอบครัวตองเปนแบบอยางที่ดีตามแบบฉบับของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในการคลุกคลีกับสมาชิกในครอบครัว 
 
34. สงเสริมสนับสนุนลูกหลานในการอานบทซิกิรของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนกิจวัตรประจําวัน และปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนที่มีอยูในบทซิกิรดังกลาว  
 
35. สงเสริมสนับสนุนลูกหลานในการปฏิบัติตามคําสอนของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เกี่ยวกับการใชจายในชีวิตประจําวัน 
เชน การชวยเหลือเจือจุนเด็กกําพรา การบริจาคอาหารแกผูยากไร การ
ชวยเหลือผูขัดสน เปนตน 
 
36. พยายามใหลูกหลานซึมซับคําสอนของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม เชน คําสอนที่ทานนบี ที่ทานไดกลาวไววา "ผูศรัทธาเปน
ผูที่รูจักคิดไตรตรอง"  "ผูศรัทธาไมตกหลุมพรางเดียวกันถึงสองครั้ง"  
"จงทําให(ทุกอยาง)เปนเรื่องงายอยาไดทําใหเปนเรื่องยาก"  
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37. จัดใหมีการแขงขันในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวประวัติของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ภายในครอบครัว 
 
38. ทําความรูจักกับการใชชีวิตแบบครอบครัวอิสลาม ตามแบบอยาง
ในการปฏิบัติตามกิจวัตรของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
โดยจัดใหมีกิจกรรม “หนึ่งวันในบานของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ  
อะลัยฮิ วะสัลลัม” ในครอบครัว 
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ในระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา 
 
39. ปลูกฝงความรักตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ให
เกิดขึ้นแกเด็กนักเรียนนักศึกษา ในขณะที่อธิบายเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีตอประชาชาติ
ของทาน 
 
40. จัดสัมมนาและการบรรยายตางๆ เกี่ยวกับชีวประวัติของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใหมีข้ึนบอยครั้ง 
 
41. ใหผูที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแทรกวิชาเกี่ยวกับชีวประวัติ
ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในหลักสูตรการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับมนุษยศาสตร 
 
42. จัดสรรเงินสําหรับการศึกษาวิจัยชีวประวัติของทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ในมหาวิทยาลัยตะวันตกที่มีชื่อเสียง 
 
43. สงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชีวประวัติเกี่ยวกับทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และสนับสนุนนักวิจัยใหมีการผลิต
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หนังสือทางดานชีวประวัติใหหลากหลาย เชน การทําสงครามของ
ทานนบี บุคลิกภาพของทานนบี เปนตน 
 
44. จัดนิทรรศการในระดับโรงเรียนและมหาลัยที่นําเสนอเกี่ยวกับ
ชีวประวัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พรอมกับแสดง
แผนผังการเผยแพรและการขยายตัวของอิสลาม 
 
45. จัดหองสมุดใหมีมุมโดยเฉพาะที่รวบรวมเกี่ยวกับชีวประวัติของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่เพียบพรอมไปดวยสื่อตางๆ ที่
เกี่ยวของกับทาน และพยายามสรางใหมีจุดเดนและนาเขาไปศึกษา
คนควา 
 
46. พยายามจัดทําสารานุกรมที่ครอบคลุมชีวประวัติทั้งหมดของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  สามารถเปนแหลงในการ
อางอิงได และแปลเปนภาษาตางๆ ที่ใชกันทั่วโลก 
 
47. จัดใหมีการแขงขันในรอบปสําหรับนักเรียนนักศึกษาเพื่อคนหาผูที่
เขียนเรียบเรียงชีวประวัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่
ดีที่สุดและจัดใหมีรางวัลแกผูชนะเลิศอยางงาม 
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48. จัดคายเยาวชนและใหมีกิจกรรมตางๆ ที่สามารถปลูกฝงความรัก
ตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และกิจกรรมที่เชื่อมโยงเขา
กับซุนนะฮฺของทาน 
 
49. จัดใหมีการอบรมเยาวชนเพื่อผลิตผูนําที่ปฏิบัติตามแบบอยางของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
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ในระดับผูนํา นักเผยแพร และนักศึกษา 
 
50. อธิบายถึงคุณลักษณะพิเศษของการเผยแพรและสาสนที่ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นํามา อธิบายถึงการทานถูกแตงตั้ง
เปนศาสนทูตเพื่อเรียกรองสูศาสนาอันบริสุทธิ์ อธิบายชี้แจงวา
จุดมุงหมายที่แทจริงของทานนั้นคือพยามยามใหมวลมนุษยไดรับทาง
นําจากพระผูอภิบาลแหงมวลมนุษย 
 
51. ทํางานเพื่อเชิญชวนมวลมนุษยสูการศรัทธาในศาสนาอิสลามโดย
ไมจํากัดสีผิวและชนชาติ 
 
52. อธิบายชี้แจงถึงคุณลักษณะทางกายและลักษณะนิสัยของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งกอนและหลังการแตงตั้งใหเปนศาสน
ทูต 
 
53.  อธิบายชี้ แจงถึ งความประเสริฐและลักษณะพิ เศษที่มี ใน
ประชาชาติของทานดวยวิธีดึงดูดใจผูฟง 
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54. อธิบายถึงจุดยืนหรือมารยาทของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม กับเพื่อนบานและมิตรสหาย (เศาะหาบะฮฺ ) ขออัลลอฮทรง
โปรดปรานพวกเขาทั้งหลาย 
 
55. อธิบายถึงแนวทางการคบคาสมาคมของทานกับชนตางศาสนิกไม
วาจะเปนกับชาวคัมภีร (คริสเตียน และชาวยิว) พวกมุชริก(บรรดาผู
ที่ต้ังภาคีกับอัลลอฮฺ) และพวกมุนาฟก (สับปลับ กลับกลอก) 
 
56. อธิบายชี้แจงถึงวิถีการดําเนินชีวิตของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ในแตละวัน 
 
57. กําหนดเนื้อหาคุฏบะฮฺตอนที่สองในวันศุกรของบางอาทิตยเพื่อ
กลาวรําลึกถึงชีวประวัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
หรือถาจะใหเนื้อหาคุฏบะฮฺทั้งสองตอนของบางอาทิตยเปนเรื่อง
เกี่ยวกับทานก็เปนสิ่งที่ดียิ่ง 
 
58. อธิบายความหมายของอายะฮฺอัลกุรอานบางอายะฮฺที่กลาวถึง
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม โดยเฉพาะเมื่ออานอายะฮฺ
ดังกลาวในเวลาละหมาดแมจะใชเวลาในการอธิบายเพียง 3-5 นาที 
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59. จัดใหมีกลุมการเรียนการสอนเพื่อทองจําหะดีษ(วจนะของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม )พรอมๆ กับกลุมทองจําอัลกุรอานใน
มัสยิด 
 
60. แกไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อนหรือปรับความเขาใจของคนทั่วไปที่ไม
ถูกตองเกี่ยวกับอัซซุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ตลอดจนเรียกรองเชิญชวนใหผูคนกลับมายึดมั่นในหะดีษที่เศาะฮีหฺ 
(ถูกตอง) ดวยวิธีการที่งายดายและชัดเจน  
 
61. ชี้แจงคําฟตวาของนักวิชาการที่กลาวถึงหุกมของผูที่ดูหมิ่นเกียรติ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  และจําเปนที่จะตองปฏิเสธ
และประณามผูกระทําพฤติกรรมเหลานั้น 
 
62.ทํางานอยางขันแข็งเพื่อใหมวลมนุษยหันกลับสูการยึดมั่นใน
ศาสนาดวยการนําเสนอแนวทางการดะอฺวะฮฺอันเรียบงายของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
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63. เฝาระวังสื่อตางๆไมวาจะเปนสื่อส่ิงพิมพ เทปเสียง วีดิทัศน ไมให
เชิดชูทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จนเกินขอบเขต และควร
อธิบายถึงอายะฮฺอัลกุรอานที่หามเชิดชูทานเกินขอบเขต เชนอายะฮฺ 

ْال تغلوا يف دينكم« ُ ِْ ِ ِ ْ ُ َ َ« 
ความวา "จงอยาปฏิบัติใหเกินขอบเขต ในศาสนา
ของพวกเจา” (อัน-นิสาอ : 171) 

 
และหะดีษของทานที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้โดยเฉพาะ เชนหะดีษ 

ْينْوُرْطُت َال«   »َمَيْرَم َنْاب  َارَصَّالن ِتَرْطَأ َامَك ِ

ความวา "ทานทั้งหลายจงอยายกยองฉันจนเกิน
ขอบเขตเสมือนกับที่พวกคริสเตียนไดยกยอง
บุตรชายของมัรยัม”  

 
ควรอธิบายใหผูคนเขาใจวาความรักอันแทจริงที่มีตอทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นคือการปฏิบัติตามแนวทางของทาน 
 
64. สงเสริมใหผูคนอานและศึกษาชีวประวัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม จากแหลงที่มาดั้งเดิมที่ถูกตอง 
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65. ปกปองและตอบโตคําครหาและสิ่งใสไคลตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม และชีวประวัติของทาน 
 



32 



33 

ในระดับนักวิชาการ นักคิด และสื่อมวลชน 
 
66. ชูบุคลิกภาพและคุณลักษณะประชาชาติของทานเราะซูลให
ประจักษในเวทีหรือโอกาสตางๆ ของสื่อ 
 
67. ไมนําเสนอสิ่งใดที่ทําใหซุนนะฮฺ (แนวทางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม) เสื่อมเสีย 
 
68. เผชิญหนากับส่ือตะวันตกหรือส่ือของพวกยิวดวยการตอบโตในสิ่ง
ที่พวกเขาเผยแพรส่ิงคลุมเครือและเรื่องเท็จเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
และทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 
69. จัดงานพบปะระหวางสื่อมวลชนมุสลิมกับส่ือมวลชนหรือนักเขียน
ตางศาสนิกเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
และสาสนของทาน 
 
70.  เผยแพร ส่ิงที่นัก เขียนตางศาสนิกได เขียนยกยองทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
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71. จัดงานสัมมนาหรือจัดเวทีวิชาการเพื่อชูวิถีการดําเนินชีวิตของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วาเปนสิ่งที่สอดคลองทันกับทุก
สถานการณและทันกับทุกยุคทุกสมัย 
 
72. จัดการแขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับชีวประวัติทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม โดยใหรางวัลที่มีคาสําหรับผูชนะ 
 
73. เขียนบทความ  เ ร่ืองเลา  หรือหนังสือตางๆเกี่ยวกับทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
 
74. เสนอแนะใหบรรณาธิการหนังสือพิมพหรือนิตยสารจัดพื้นที่สวน
หนึ่งเพื่ออธิบายถึงอายะฮฺอัลกุรอานหรือหะดีษที่ชี้ถึงความจําเปนของ
การรักตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม การรักตอทานนบีนั้น
ตองมากอนการรักตอลูกและคนอื่นๆ การรักตอทานนั้นครอบคลุมถึง
การเชิดชูเกียรติ การทําตามแนวทางของทานและใหความสําคัญกับ
คําพูดของทานมากกวาคําพูดของมนุษยคนใดในโลกนี้ 
 
75. เสนอแนะแกผูบริหารสถานีโทรทัศนดาวเทียมใหมีรายการเฉพาะ
เพื่อนําเสนอเกี่ยวกับชีวประวัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
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วะสัลลัม การคบคาของทานกับบรรดาภริยา ลูกๆ มิตรสหาย หรือ
แมกระทั่งกับศัตรู 
 
76. สงเสริมใหองคกรที่ผลิตสื่อใหผลิตสื่อวิดีทัศนเกี่ยวกับชีวประวัติ
ของทานดวยลักษณะที่ดึงดูดใจผูชม 
 
77. สงเสริมใหสถานีโทรทัศนทองถิ่นหรือสถานีโทรทัศนดาวเทียมผลิต
และเผยแพรภาพยนตการตูนเพื่อเด็กและเยาวชนในเนื้อหาเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพที่งดงามของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม หรือนํา
เร่ืองเลาที่มีกลาวในหะดีษมาทําเปนภาพยนตการตูน 
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ในระดับ หนวยงาน สมาคม องคกรการกุศล และการเผยแผ 
 
78. กอต้ังทีมคณะ หรือ แผนกที่รับผิดชอบในการปกปอง ชวยเหลือ
เกียรติแหงทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 
79. กําหนดสถานที่ในการแสดงนิทรรศการ จัดประชุมเสวนาทั้งระดับ 
ภูมิภาค และระดับนานาชาติโดยใหองคกร หรือ สมาคมตางๆ นําเสนอ 
หนังสือ เทป วีดี วีซีดี ที่บอกถึงความโดดเดนของสาสนของทานนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 
80. กําหนดสถานที่เฉพาะ  สําหรับแจกจาย เทป หนังสือ หรือ ส่ือ
ส่ิงพิมพที่กลาวถึงทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
 
81. จัดใหมีรางวัลที่มีคาใหแกผูที่ผานเกณฑที่ไดกําหนดไว  สําหรับผูที่
เขาขายในการรับใชสุนนะฮฺและซีเราะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม และจัดงานแขงขันประจําปโดยเชิญแกนนําในสังคม  
แขกผูมีเกียรติเขารวมพิธี 
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82. จัดพิมพชีวประวัติของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ดวยภาษาที่หลากหลาย และแจกจายตามศูนยการศึกษา
บูรพาคดี หองสมุดสาธารณะ  มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลก 
 
83. จัดทําบทความ  จุลสาร หรือวารสารรายเดือน ที่เนนชีวประวัติของ
ทานนบีมุหัมมัดอันบริสุทธิ์ รวมถึงหลักธรรมคําสอน อิสลาม บอกถึง
คุณลักษณะอันโดดเดนของประชาชาตินี้ และคุณงามความดีที่ นบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นํามา 
 
84. จัดตั้งกองทุนเพื่ออุปถัมภ  คณะทาํงานในการปกปองชวยเหลือ
ทานนบมีุหมัมดั  ประพนัธหนังสอื หรือ แปลบทความทีเ่กี่ยวกับซี
เราะฮฺของทาน  จัดทาํเว็บไซตโยงใยเครือขายทัว่โลก 
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ในระดับผูทํางานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซตตางๆ 
 
85. จัดตั้งทีมงานรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลความดีงาม 
เพียบพรอมของศาสนานี้  และตามทัศนะอิสลามบรรดานบีทั้งหมด
จะตองไดรับการปฏิบัติโดยเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนเรื่องความรัก หรือ
เร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
 
86 .สรางเว็บไซต  บล็อกตางๆ  หรือทําเว็บไซตเฉพาะสําหรับนําเสนอ
ชีวประวัติของทานเราะสูล  และนําเสนอถึงสารัตถะในสาสนที่ทาน
นํามา  ซึ่งเปนสาสนแหงมวลมนุษยชาติ 
 
87. เขารวมศาสนเสวนา (อยางสันติวิธี) กับชนตางศาสนิก และ
เรียกรองพวกเขาสูการศึกษาถึงชีวประวัติของทานเราะสูล และ 
ศาสนาที่ทานนํามาอยางเขาถึง ในทุกแงมุมของการดําเนินชีวิต 
 
88. รวบรวมหะดีษ หรือคําตักเตือนแหงทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวสงอีเมล ไปยังรายชื่อบุคคลตามกลุมเปาหมาย 
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89. เตรียมเผยแผขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต(อิเล็กทรอนิกส)  -
นับต้ังแตเหตุการณคร้ังนี้เปนตนไป - ถึงเรื่องบุคลิกภาพ การเผยแผ
ของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ในโอกาสตางๆ  และ
โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณข้ึนอยางกะทันหัน 
 
90. ประชาสัมพันธใหมีการตื่นตัว  ตอการศึกษา คนควาจากหนังสือ 
หรือจากการบรรยายธรรม  ในโอกาสตางๆ ที่พูดถึงทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
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ในระดับผูมีฐานะที่ร่ํารวย และรัฐบาลอิสลาม 
 
91. สนับสนุนกิจกรรมในการเผยแผตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ชีวประวัติทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
 
92. จัดพิมพสต๊ิกเกอร ที่มีหะดีษ  หรือคําตักเตือน ของทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  แจกจาย 
 
93. ลงทุนเชาสถานีดาวเทียม วิทยุ หรือจัดพิมพวารสาร ที่นําเสนอ
เกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนอิสลาม โดยเสนอดวยหลากหลายภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
 
94. เชาเวลาโทรทัศน หรือวิทยุ จากส่ือตางประเทศสักชวงเวลาหนึ่ง
เพื่อนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และชีวประวัติของนบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แหงศาสนาอิสลาม 
 
95. จัดตั้งศูนยวิทยบริการ สําหรับการศึกษา คนควาถึงชีวประวัติของ
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และจัดแปลตําราเปน
ภาษาตางๆ เผยแผทั่วโลก 
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96. สรางพิพิธภัณฑ  หอสมุด ที่เก็บรวบรวมรองรอย หลักฐานหรือ
ชีวประวัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไวเปนการเฉพาะ 
 
97. สรางเว็บไซต ตางๆ  เพื่อนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับชีวประวัติของ
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  อยางคลอบคลุมในทุก
แงมุมของดําเนินชีวิตของทาน 
 
98. จัดพิมพหนังสือหรือเผยแผ แจกเทป ซีดี จัดทําสื่อส่ิงพิมพ เพื่อ
ประชาสัมพันธ  ถึงความดีงามเพียบพรอมของศาสนาที่นบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นํามา รวมถึงจรรยามารยาทของทาน  
ดวยภาษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
 
99. มีสวนรวมในการอุปภัมภ จัดการแขงในทางวิชาการ เพื่อการเผย
แผ โดยเนนเรื่องชีวประวัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   
เปนกรณีพิเศษ และสนับสนุนเงินรางวัลที่มีมูลคาสูงเพื่อกระตุนแก
ผูเขารวมแขงขัน 
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100. สําหรับประเด็นนี้ – เราจะทิ้งไวไหทาน - ไดขบคิดและนําเสนอตอ
เราตามที่อยูขององคกร 
 

พี่นองผูรวมศรัทธา ...จําเปนเหนือพวกเราทั้งหมด - ตามกําลัง
ความสามารถที่มี -  เราจะตองครุนคิดถึงวิธีในการชวยเหลือทานนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผูซึ่งเปนผูนําของเรา เปนที่รัก
ใครของเรา ... ดวยเหตุดังกลาวเราเตรียมเอกสารชิ้นนี้ข้ึนมา เพื่อจะ
ไมใหใครระหวางพวกเราถือเปนขออางหรืออุปสรรค ดังนั้นเราทั้งหมด
จะตองชวยกันเผยแผ และแจกจาย เชิญชวนสมาชิกในครอบครัว  และ
บุคคลทั่วไป  ทั้งในวงสนทนาของสมาชิกในครอบครัว  ทางโทรศัพท  
หรือทางจดหมายไปรษณีย  ใหทุกคนไดตระหนักถึงการชวยเหลือ  
ปกปองตอทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เต็มรูปแบบ ทุก
วิธี ตามความสามารถที่เรามี  

ขออัลลอฮฺประทานเตาฟก 


