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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ขอคิดสําหรับดาอีย (ผูเผยแผอิสลาม) 
  

ประชาชาติมุสลิมในภาวะปจจุบัน กําลังถูกรุมเราดวยไวรัสรายที่อันตรายยิ่งและหนัก
หนวงที่สุดในประวัติศาสตรที่ผานมา ไวรัสดังกลาวไดกัดกรอนอัตลักษณของความเปนมุสลิมและ
ทําลายวิถีชีวิตของประชาชาติ หรืออยางนอยไดกอใหเกิดภาวะขาดความสมดุลทางบุคลิกภาพ
ของมุสลิมทั้งดานความคิด รางกายและจิตวิญญาณ  

ซึ่งสงผลใหมุสลิมกลับกลายเปนคนที่เห็นแกตัว ซึมเศรา ทอแทและสิ้นหวัง ชอบเลียนแบบ
อยางไมลืมหูลืมตา มีพฤติกรรมบริโภคนิยม ไรเดียงสา ถูกหลอกใชเปนเครื่องมืออยูเปนเนือง ไมสู
งาน ไมเห็นคุณคาของเวลา พอใจและภูมิใจกับวัฒนธรรมแหงความถดถอยและวังวนแหงความลา
หลัง เวนแตผูที่ไดรับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลาเทานั้น ที่จะรอดพนจาก
ภยันตรายดังกลาว 

ความสูญเสียซึ่งอัตลักษณหรือบุคลิกภาพของมุสลิมตลอดจนการแพรระบาดของไวรัส
ดังกลาวขางตน นับเปนหลุมดําที่สรางความสูญเสียแกประชาชาติและสังคมมุสลิมอยางใหญ
หลวง เพราะมันไดกอใหเกิดความขัดแยงที่สรางรอยราวในสังคมที่ยืดเยื้ออยางเปนเวลายาวนาน 
สรางความแตกแยกในสังคมทุกระดับชั้นไมวาในระดับผูนําหรือปุถุชน ทั้งในระดับนานาชาติหรือ
ภูมิภาค หรือแมแตในกลุมประชาชนทั่วไป ความขัดแยงในลักษณะเชนนี้ ทําใหประชาชาติละเลย
และเมินเฉยตอหนาที่ความรับผิดชอบที่มุสลิมพึงปฏิบัติ ทําใหผูไมหวังดีมีความเขมแข็งสามารถ
กวาดตอนมุสลิมใหอยูในวงลอมของพวกเขา และสุดทาย ประชาชาติมุสลิมจะตกเปนเบี้ยลางและ
เปนสํารับอันโอชะของนักลาเหยื่อทั้งหลาย สังคมมุสลิมจึงยอมกมหนากมตาเชื่อฟงและศิโรราบตอ
การชี้นําของผูไมหวังดี แมนวาจะตองฝนเขาไปในรูแยก็ตาม และพอใจที่จะรับความเจ็บปวดซ้ํา
แลวซ้ําเลาในหลุมพรางเดิมโดยไมหลาบจํา 

สถานการณของประชาชาติขณะนี้ กําลังตกอยูในภาวะที่เลวรายยิ่งกวาที่ชะฮีดอับดุลกอ
ดีร เอาดะฮฺ ซึ่งไดเขียนหนังสือที่มีชื่อวา "อิสลาม ทามกลางความเขลาของประชาชาติและความ
ออนแอของบรรดานักปราชญ" กอปรกับบวงบาศอันที่สามที่กําลังคลองคอประชาชาติมุสลิม
ปจจุบัน นั่นคือแผนรายจากผูไมหวังดี ที่จองทําลายลางอิสลามและประชาชาติมุสลิม  

ดังนั้นประชาชาตินี้ โดยเฉพาะบรรดาดาอีย(นักเผยแผอิสลาม)ทั้งหลาย จะตองทําตัวให
หลุดพนจากพันธนาการและแยกตัวเปนอิสระจากการตกเปนผูตามทั้งปวง พรอมกับทุมเทสรรพ
กําลังมุงมั่นทํางานเพื่อ 

๑. ทวงคืนซึ่งเกียรติภูมิและความสูงสงของประชาชาติอิสลามเพื่อเปนหลักประกันซึ่ง
เกียรติแหงชีวิตและศักดิ์ศรีบนโลกนี้ รวมทั้งความปลอดภัยในโลกอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺสุบหานะฮูวะ
ตะอาลาตรัสไววา 
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َ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة ﴿ ن
ُ
ْو أ

َ
َمْن َعِمَل َصاحِلاً مِّن َذَكٍر أ

ْحَسِن َما اَكنُواْ َفْعَملُونَ 
َ
ْجَرُهم بِأ

َ
 ) ٩٧: اجحل ( ﴾َوَجَْجِزَينَُّهْم أ

ความวา "บุคคลใดที่ปฏิบัติความดีไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็
ตาม โดยที่เขาเปนผูศรัทธา ดังนั้นเราจะใหเขาดํารงชีวิตที่ดี(ในโลกนี้)  
และแนนอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกวาที่
พวกเขาไดเคยกระทําไว" (อันนะหลฺ ๙๗) 
 
๒. ปกปองและพิทักษรักษาประชาชาติที่สูญสิ้นซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิเสรีภาพของความเปน

มนุษย เพราะทุกวันนี้ประชาชาติกําลังตกอยูในภาวะที่ออนแอและตกเปนทาสของอารมณใฝตํ่า 
ขาดสติ  คลุมคลั่ง ที่ไมเพียงแตจองทํารายผูอ่ืนเทานั้น แตในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะทําลาย
ชีวิตของตนเองอีกดวย 

ไมมีผูใดหรือประชาชาติใดที่จะมีศักยภาพพอในการปกปกษรักษาและคุมครองชีวิตความ
เปนอยูและศักดิ์ศรีของมวลมนุษยชาติ ไมวาจะเปนวันนี้ หรือจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮฺ นอกจาก
ประชาชาติมุสลิม ตราบใดที่เขายึดมั่นในอิสลาม  

แนวทางหรือวิธีการก็คือ เขาจะตองเริ่มตนจากจุดที่เขาไดหยุดพักหรือหลับใหล ซึ่งจุดที่เขา
ไดหยุดพักก็คือจุดที่เกิดภาวะการทําลายบุคลิกภาพของความเปนมุสลิมและทําลายศักดิ์ศรี
เกียรติยศของความเปนมนุษยผูศรัทธาในพระผูเปนเจา ดังนั้นเรามาเริ่มตน ณ จุดนี้ เราจะตอง
ทุมเททํางานอยางเขมแข็งและมุงมั่นสูการสรางบุคลิกภาพมุสลิมที่เพียบพรอมดวยคุณลักษณะที่ดี
งาม ปลอดจากคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค  เหมาะสมและสมควรที่จะเปนผูที่ไดรับความ
ชวยเหลือและไดรับซึ่งชัยชนะจากอัลลอฮฺ  สุบหานะฮูวะตะอาลา ดวยคุณลักษณะที่พระองคได
ตรัสไวในอัลกุรอานวา 

ِ َونُسُ قُْل إِ ﴿ ِ ِهللاِ نَّ َصَال ُ ،   رَبِّ الَْعالَِمنيَ يِك َوحَمْيَاَي َوَمَما َ يَك  َال رَشِ
ُل الُْمْسِلِمنيَ  وَّ

َ
نَاْ أ

َ
ِمْرُت َوأ

ُ
 )١٦٣-١٦٢ :األنعام ( ﴾َوبَِذلَِك أ

ความวา "จงกลาวเถิด(มูฮําหมัด) วา แทจริงการละหมาดของฉัน และ
การอิบาดะฮฺ(การเคารพภักดี)ของฉัน และการมีชีวิตและการตายของ
ฉันนั้น เพื่อพระองค พระผูเปนเจาแหงสากลโลกเทานั้น ไมมีภาคีใดๆ 
แกพระองค และดวยสิ่งนั้นแหละ ขาพระองคถูกใช และขาพระองคคือ
คนแรกในหมูผูสวามิภักด์ิทั้งหลาย” (อัล-อันอาม ๑๖๒-๑๖๓) 

 
การปลุกผูคนจากการหลับใหล และเชิญชวนมวลมนุษยใหเดินทางบนเสนทางอัน

เที่ยงตรง พรอมกับประคับประคองไมใหตกรางหรือพลัดหลงจากเปาหมายที่แทจริง นี่แหละ คือ
หนาที่และภารกิจหลักของดาอีย  
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 การเชิญชวนสูอัลลอฮฺถือเปนหนาที่ของบรรดานบีและเราะซูล ซึ่งพวกเขาทั้งหลายลวน
แลวเปนบาวผูประเสริฐยิ่งของอัลลอฮฺ การเชิญชวนสูอัลลอฮฺเปนมรดกอันล้ําคาของเราะซูลที่ไดรับ
การสืบทอดโดยบรรดาอุละมาอรอบบานีย(นักปราชญอิสลามผูทรงคุณธรรม) ถือเปนภารกิจอัน
สูงสงและทรงเกียรติยิ่งเปนลําดับที่สองรองจาการศรัทธาตออัลลอฮฺ ทั้งนี้เพราะผลของมันคือการ
ชี้นํามนุษยสูอาทิตยอุทัยแหงสัจธรรม โนมนาวพวกเขาสูความดีงามและอารยธรรมอันสูงสง ฉุดร้ัง
ใหหลุดพนจากความเท็จและจอมปลอม ชําระลางจากคราบอวิชาสูความรูแจง ปลดปลอยใหหลุด
พนจากพันธนาการของการเปนทาสตอมนุษยดวยกันสูการเปนบาวของอัลลอฮฺสุบหานะฮูวะตะอา
ลา สกัดกั้นมนุษยใหรอดพนจากความอธรรมของทฤษฎีอันจอมปลอมสูความยุติธรรมและสัจธรรม
ของอิสลาม และทําใหมนุษยปลอดภัยจากการครอบงําของโลกดุนยาที่แสนคับแคบ สูความ
ยิ่งใหญของโลกอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺสุบหานะฮูวะตะอาลา ตรัสไววา 

ْحَسُن قَ ﴿
َ
مَّن َدَخ إِىَل اهللاِ َوَمْن أ إِنَّيِن ِمَن   وََعِمَل َصاحِلاً َوقَاَل ْوًال مِّ

 ) ٣٣: فصلت ( ﴾الُْمْسِلِمنيَ 
ความวา "และผูใดเลาจะมีคําพูดที่ดีเลิศไปกวาผูที่เชิญชวนไปสูอัลลอฮฺ 
และเขาปฏิบัติการงานที่ดี และกลาววา แทจริงฉันเปนคนหนึ่งใน
บรรดาผูที่นอบนอม" (ฟุศศิลัต ๓๓) 
 
เพื่อใหภาระหนาที่อันยิ่งใหญนี้ประสบความสําเร็จ บรรดาดาอียทั้งหลายควรตอง

ตระเตรียมเสบียงซึ่งเพียบพรอมดวยสรรพกําลังที่มีคุณภาพและศักยภาพ สามารถเผชิญหนากับ
ส่ิงทาทายและอุปสรรคขวากหนามไมวาจะเปนชวงเวลาที่เปนฝายรุกหรือยามที่ตกเปนฝายรับ ซึ่ง
เสบียงดังกลาวไดแก 

เสบียงที่ ๑ การศรัทธาที่เขมแข็งและหัวใจที่ใสบริสุทธิ์(อิคลาศ) ปราศจากความยอทอ
และสิ้นหวัง 

เสบียงที่ ๒ จรรยามารยาทที่งดงาม กิริยาวาจาที่นุมนวล และหางไกลจากแนวคิดสุดโตง
ในศาสนา ดังเชนทานมุอาซ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ไดกลาววา "ทานเราะซูลุลลอฮฺ ไดเคยสั่งเสียแกฉัน
วา "จงยําเกรงตออัลลอฮฺ จงพูดแตความจริง จงรักษาซึ่งสัญญา จงรับผิดชอบตอหนาที่ อยา
ทําลายอะมานะฮฺ(ความรับผิดชอบ) จงใหเกียรติเพื่อนบานเรือนเคียง จงมอบความรักความเอ็นดู
เด็กกําพรา จงพูดจาไพเราะ จงเผยแผสลาม จงกระทําแตความดี ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย จงมีความ
ศรัทธาที่มั่นคง จงพัฒนาและยกระดับความเขาใจเนื้อหาในอัลกุรอาน  จงใฝอาคิเราะฮฺ จงเกรง
กลัวตอการคิดคํานวณในวันอาคิเราะฮฺและจงออนนอมถอมตน จงอยานินทาวารายผูที่มี
ความสามารถ อยาใสรายปายสีคนดี อยาเชื่อฟงคนพาล อยาทําตนเปนฝายปฏิปกษผูนําที่ธํารงไว
ซึ่งความยุติธรรม อยาสรางความเสียหายบนพื้นแผนดิน จงยําเกรงตออัลลอฮฺในทุกสภาวการณ จง
ขออภัยโทษกับความผิดที่ไดกระทําขึ้นทั้งในที่ลับและในที่แจงอยางสม่ําเสมอ” (รายงานโดย อะบู
นุอัยมฺ) 
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เสบียงที่ ๓ ความรูที่ครอบคลุม ปญญาที่สุขุมลุมลึกและวิสัยทัศนที่กวางไกลพรอมกับ
ประสบการณอันยาวนาน พึงตระหนักเถิดวา การเชิญชวนผูคน เปนการบริจาคทานประการหนึ่ง 
ดังนั้นไมมีผูใดที่สามารถบริจาคสิ่งของที่ไมใชเปนกรรมสิทธิ์ของเขา หากวายน้ําไมเปนแลว อยา
อาจหาญไปชวยคนที่กําลังจมน้ํา ผูศรัทธาจะไมถูกอสรพิษกัดจํานวน ๒ คร้ังในรูเดียวกัน ผูเรือง
ปญญาคือผูที่นําประสบการณของผูอ่ืนมาเปนบทเรียน ในขณะที่คนเขลาคือผูที่ประสบการณของ
เขาเปนแตเพียงอุทาหรณใหกับคนอื่นเทานั้น ผูอัจฉริยะไมใชคนที่สามารถเลือกระหวางสิ่งที่ดีและ
ส่ิงที่ไมดี แตคนอัจฉริยะที่แทจริงคือคนที่ฉลาดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดระหวางสองสิ่งที่ดีงาม และแยกแยะ
ส่ิงที่ชั่วรายกวาระหวางสองความชั่วราย 

เสบียงที่ ๔  มีความวิริยะอุตสาหะและความตั้งใจที่สูงสง อดทนตอปญหาและอุปสรรค 
มั่นคงในสัจธรรมดุจดังภูผา ละเอียดรอบคอบ ไมรีบรอนตอผลสัมฤทธิ์ มอบหมายและขอความ
ชวยเหลือตออัลลอฮฺ อิมามอิบนุลก็อยยิมไดกลาววา "พึงรูเถิดวา เสนทางสายนี้คือเสนทางที่นบี
อาดัมเคยเดินผานดวยความบากบั่นและเหนื่อยลา นบีนูหฺเคยสัญจรดวยเสียงร่ําไหที่โอดครวญกับ
ความสูญเสียภรรยาและลูกสุดที่รัก นบีอิบรอฮีมถูกจับโยนในกองไฟที่กําลังลุกโชน นบีอิสมาอี
ลยอมพลีชีพเพื่อใหถูกเชือดกุรบาน นบียูซุฟถูกขายดวยราคาที่แสนถูกและถูกจับขังลืมเปนนักโทษ
เปนเวลาหลายป นบีซะกะรียาถูกผาศรีษะดวยเลื่อยอยางสยดสยอง นบียะหยาถูกฆาตัดคออยาง
นาอนาถ  นบีอัยยูบไดรับทรมานจากโรครายอันแสนสาหัสเกินที่มนุษยทั่วไปจะทนได นบีดาวูด
ตองสูญเสียน้ําตากับการรองไหที่ยาวนาน นบีอีซาตองฝาฟนอุปสรรคเพียงลําพังโดดเดี่ยว ซึ่ง
สถานการณความเลวรายและอุปสรรคตางๆ ดังกลาว นบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขแดทานและ
ครอบครัว)ก็ล้ิมรสสัมผัสมาแทบทั้งสิ้น” 

เสบียงที่ ๕  ยึดมั่นในการทํางานเปนองคกรหรือญะมาอะฮฺที่มีแนวทางถูกตองและ
เที่ยงตรง มีผูนําซึ่งเปยมดวยความรูและประสบการณ จงยึดมั่นและเชื่อฟงในสิ่งที่เปนสัจธรรม 
แทจริงแลวมารรายชัยฏอนเปรียบเสมือนสุนัขจิ้งจอกที่คอยซุมและรอโอกาสจูโจมลูกแกะที่หลงฝูง
เทานั้น ฉะนั้นจงยึดมั่นในญะมาอะฮฺในทุกสภาวการณ เพราะความขุนมัวและความขัดแยงใน
กลุมญะมาอะฮฺยอมดีกวาความเงียบสงบและใสสะอาดของความแตกแยก  จงอยาเดินบนซอย
เปลี่ยวตามลําพัง ผูที่ทําตัวหางไกลจากญะมาอะฮฺแมเพียงแคคืบเดียว แทจริงแลวเขาได
ปลดปลอยอิสลามออกจากตัวเขาไปโดยปริยาย  

นอกจากนี้นักดาอียทั้งหลายจําเปนจะตองมีคูมือในการดําเนินกิจกรรมการเผยแผและ
เชิญชวนที่ชัดเจน สรุปไดดังนี้ 

๑. ทําตนเปนแบบอยางที่ดีกอนที่จะเชิญชวนผูอ่ืน คําขวัญของเราคือ จงปรับปรุงตัวเอง
และจงชักชวนผูอ่ืน  

๒. สรางความประทับใจและความผูกพันทางใจกอนเปนลําดับแรก พึงตระหนักเสมอวา
การสรางความสัมพันธที่ดีและมั่นคงนั้นคือหัวใจแหงการผูกมัดหัวใจมนุษย 
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๓. สรางความรูความเขาใจกอนที่จะมอบหมายภาระหนาที่ พึงตระหนักวา ความเขาใจตอ
อุดมการณ จะนํามาซึ่งการผูกพันที่เขมแข็งและมั่นคงในองคกร 

๔. ทํางานและดําเนินกิจกรรมอยางเปนระบบและมีลําดับข้ันตอน ไมเรงรีบจนทําให
กลุมเปาหมายเกิดอาการเบื่อหนายและเมินหนี 

๕. ปรับเปลี่ยนเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย อยาทําใหเกิดความยุงยากสลับซับซอน เพราะ
อิสลามไมสงเสริมความสุดโตงและความยุงยากสลับซับซอนทั้งปวง นบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุข
แดทานและครอบครัว) ชอบความเรียบงายตราบใดที่ไมใชการกระทําที่เปนบาปหรืออบายมุขทั้ง
ปวง 

๖. แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง โดยสรางความเปนน้ําหนึ่งในประเด็นที่เปนขอตกลงรวมกัน 
พรอมกับพยายามแกไขและทําความเขาใจในประเด็นขอขัดแยงอยางเคารพและใหเกียรติซึ่งกัน
และกัน 

๗. เร่ิมตนดวยการสรางความความใกลชิดที่ประทับใจและเปยมสุข อยาเริ่มตนดวยการ
นําเสนอทุกอยางที่เปนสารัตถะของอิสลาม เพราะอาจทําใหลูกคาจะปฏิเสธทุกอยางของอิสลามได 
จงสานเสวนากับกลุมเปาหมายบนพื้นฐานที่เหมาะสมกับระดับความรูและความคิดของเขา 

 
สังคมมุสลิมนาจะถือโอกาสสะสางตนเองดวยการลุกขึ้นปดเปาและเยียวยาไวรัสรายที่

กําลังรุมเราอยู พรอมๆ กับการบําบัดรักษาและพัฒนาสังคมสูความโปรดปรานแหงอัลลอฮฺ สุบหา
นะฮูวะตะอาลา หาไมแลว สังคมมุสลิมก็ยังอยูในวังวนแหงการบูชาพิธีกรรมและเทศกาลโดยไม
สามารถซึมซับปรัชญาและนําบทเรียนของพิธีกรรมหรือเทศกาลดังกลาวมาประยุกตใชในวิถีชีวิต 
เปนเหตุใหสังคมตองจมปลักในวัฎจักรแหงความถดถอยอยางไมมีวันเสื่อมคลาย 

 
 العزة رب ربك سبحان أمجعني، وصحبه آ وبل حممد نبينا بل وسلم اهللا وصىل

 .العاملني رب هللا واحلمد املرسلني بل وسالم يصفون عما
 


