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คํานําผูแปล 
 
 
ตนฉบับเดิมของหนังสือเลมนี้ เปนบทความวิชาการภาษาอาหรับที่
นําเสนอโดย ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลัยอิสลาม
ยะลา ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ หัวขอ “อิสลามและสันติภาพ”  
จัดโดย วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี ระหวางวันที่ 16-17 สิงหาคม 2003 และไดแกไขเพิ่มเติมโดย
ผู เขียนอีกครั้งเพื่อแปลเปนภาษาไทยและจัดพิมพเปนเลมสําหรับ
เผยแพรแกสังคมทั่วไป 

เนื้อหาของบทความไดนําเสนอคําชี้แจงหลายประการเกี่ยวกับ
กระบวนการสรางสันติภาพในอิสลามในมิติตางๆทุกระดับ ทั้งหมดนั้น
ลวนเปนการยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของอิสลามที่ถูกประทานลงมาจาก
พระผูเปนเจาเพื่อใหเปนศาสนาแหงสันติภาพ และเปนการลบลางขอ
กลาวหาและความเขาใจผิดของบรรดาผูที่ไมรูถึงขอเท็จจริงของอิสลามวา
มีสันติภาพเปนแกนหนึ่งของหลักคําสอนอันบริสุทธิ์ 

หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้สามารถที่จะสื่อถึงเจตนารมณ
อันบริสุทธของอิสลาม และของผูเขียนที่ไดทุมเทกายใจเพื่อนําสัจธรรม
แหงอิสลามมาเผยแผใหสังคมไดรับรู และมุงมั่นเพื่อนําเสนอและ
สนับสนุนกระบวนการสันติภาพในรูปลักษณของอิสลามทั้งในระดับ
ภูมิภาคและประชาคมระหวางประเทศเสมอมา อยางนอยที่สุดการ
นําเสนอ “อิสลาม ศาสนาแหงสันติภาพ” คงเพียงพอที่จะยืนยันถึง



 

ความคิดและสํานึกของผูเขียนที่แสดงออกถึงความรักและจิตที่ใฝ
สันติภาพ ซึ่งปรากฏใหเห็นชัดเจนในความอุตสาหะและความตั้งใจที่จะ
ฟนฟูและนําส่ิงที่ดีสูสังคมโดยรวมตลอดมา 

ผูแปลรูสึกยินดีที่ไดมีสวนในการเผยแพรหนังสือเลมนี้ โดย
ไดรับความไววางใจจากผูเขียนใหถอดความและเรียบเรียงเปนภาษาไทย 
หากมีขอผิดพลาดประการใดในการสื่อความหมาย ผูแปลมีความยินดี
เปนอยางยิ่งที่จะรับฟงคําชี้แนะจากทุกทานดวยความจริงใจ 

 
ขออัลลอฮฺทรงประทานการชี้นําและความสําเร็จ แดผูใฝหา

สันติภาพทุกทาน ! 
  
ผูแปล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานิยม 
โดย นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ 

จุฬาราชมนตร ี
 
เราตองยอมรับวา สถานการณที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศใน
เวลานี้ ไดกอใหเกิดความเขาใจผิดตอศาสนาอิสลามอยางยิ่ง และดู
เหมือนวาความเขาใจผิดเหลานี้ จะขยายวงกวางขึ้นตามลําดับ ความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในความเขาใจผิดตอศาสนาอิสลามนั้น เราคงไม
อาจจะปฏิเสธไดวา นอกเหนือจากการใสไคลจากนักวิชาการและผูมีอคติ
กับอิสลามแลว สวนหนึ่งมาจากมุสลิมเอง อันเนื่องจากการตีความคํา
สอนอิสลามผิดพลาดอยางรูเทาไมถึงการณ ภาพของศาสนาอิสลามซึ่ง
เปนศาสนาแหงสันติภาพ กลับกลายเปนศาสนาแหงความกาวราว ความ
รุนแรง และไรเหตุผล 

โดยขอเท็จจริงแลว ศาสนาอิสลามเปนศาสนาแหงสันติภาพโดย
แท เพราะนอกเหนือจากพระนามหนึ่งของพระผูเปนเจาเอกองคอัลลอฮฺ 
ผูบริสุทธิ์และสูงสงยิ่ง จะมีพระนามหนึ่งวา “พระองคผูทรงศานติ”    
(อัสลาม) แลว ช่ือของศาสนา “อิสลาม” ก็ยังมีความหมายวา “สันติภาพ” 
และชื่อของผูนับถือศาสนาคือ “มุสลิม” ก็มีความหมายในแงของการเปน 
“ผูใฝหาสันติ” นอกจากนั้นยังมีขอความจากคัมภีรอัลกุรอาน และวจนะ
ของทานศาสดาอีกมากมายที่กลาวถึงแนวคิดในเรื่องสันติภาพ 

อยางไรก็ตาม จากกระแสความคิดที่มองศาสนาอิสลามอยางมี
อคติเชนนี้ หนาที่ในการชี้แจง ทําความเขาใจกับสังคมคงเปนหนาที่ของ



 

มุสลิมทุกคน และดูเหมือนวาการปฏิบัตภารกิจอันสําคัญนี้ ดร.อิสมาอีล
ลุตฟ จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา ไดกระทําหนาที่อัน
สําคัญนี้ไดดวยดีมาตลอด การเรียบเรียงเอกสารชื่อ “อิสลามศาสนาแหง
สันติภาพ” เลมนี้ นับเปนหนังสือทางวิชาการอีกเลมหนึ่งที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง สําหรับสถานการณปจจุบัน  

แมตนฉบับของหนังสือเลมนี้จะเขียนเปนภาษาอาหรับ ซึ่ง
สามารถตีพิมพ จําหนายจายแจกแกพี่นองมุสลิมไดทั่วโลก แตทาง
วิทยาลัยอิสลามยะลาก็ยังไดทําเปนฉบับภาษาไทยอีกฉบับหนึ่งดวย ซึ่ง
จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกสังคมไทย ทั้งมุสลิมและไมเปนมุสลิม จะได
เขาใจคําสอนของศาสนาอิสลามไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเด็นเรื่อง “แนวคิดเรื่องสงครามและสันติภาพ” ทามกลางสภาพ
สังคมที่มีความมืดบอดทางสติปญญา หนังสือเลมนี้จะเปนคบเพลิงที่ไม
เฉพาะใหความสวางแกปญญาของผูคนเทานั้น แตจะเปนคบเพลิงที่คอย
ไลแมลงรายที่คอยรบกวนและเปนอันตรายอีกทางหนึ่งดวย 

ความวิริยะอุตสาหะของ ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา ที่ไดเรียบ
เรียงหนังสืออยางเปนระบบ ดีทั้งในแงความคิด เนื้อหา การอางอิงตาม
หลักวิชาการ จึงเปนงานที่ควรแกการยกยองอยางยิ่ง 

สุดทายนี้ ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งและขอพรจากเอกองคอัลลอฮฺ 
ขอใหหนังสือเลมนี้ไดมีสวนอันสําคัญ ในการสรางความเขาใจหลักการ
ของศาสนาอิสลามที่ถูกตองใหแกสังคมไทยและสังคมโลก และมีสวนอัน
สําคัญย่ิงในการเสริมสรางสันติภาพและความรัก ความสามัคคี ให
เกิดขึ้นแกคนในชาติ จนสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรู และการอยู
รวมกันอยางสันติ ตามอุดมการณที่อิสลามไดวางไว. 



 

คํานิยม 
โดย นายวินัย(มัรวาน) สะมะอุน 

รองประธานกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
 
 
 
ผมไดอานขอเขียนของ ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา เรื่อง “อิสลาม
ศาสนาแหงสันติภาพ” ดวยความชื่นชม และรูสึกยินดีที่พี่นองมุสลิมทั่ว
โลกไดมีขอเขียนอันบริสุทธิ์เชนนี้ อางอิงในความจริงใจที่มีตอสังคม
ประเทศและสังคมโลก 

ผมหวังวา ผูที่ไมมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในคําสอนของอิสลาม 
และกลุมชนที่ตีความอิสลามไปในทิศทางที่ตรงกันขามกับความเปนจริง 
จะไดเขาใจหลักคําสอนที่แทจริง อันจักสลายอคติตออิสลามและมุสลิม 
ที่มีมิจฉาชนบางกลุมพยายามสรางขึ้นอยางเปนระบบ และขยายอคตินั้น
ใหแพรหลายในสังคมมนุษยชาติซึ่งเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดตอ
ศาสนาอิสลามและตอสังคมดังกลาว. 

 
25/5/1425 
12/7/2004 

 
 
 



 

คํานิยม 
โดย ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม 

ผูทรงคุณวุฒิ สํานักจุฬาราชมนตร ี
 
 
สถานการณที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศในเวลานี้ สงผลตอ
การสรางความรูสึกและทัศนคติของประชาชนทั่วไปตอศาสนาอิสลาม
อยางเห็นไดชัด ความรูสึกและทัศนคติเหลานี้ สวนหนึ่งมาจากการไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ผิดพลาด ทั้งนี้อาจจะมาจากการบิดเบือน เพื่อสราง
ทัศนคตทิี่ไมดีใหเกิดขึ้นแกพี่นองมุสลิมและศาสนาอิสลาม 

เมื่อตนปนี้ ผมไดรับหนังสือเลมหนึ่งจากวิทยาลัยอิสลามยะลา 
ช่ือ “สารสันนิบาตโลกมุสลิมถึงประชาชนชาวอเมริกัน” เปนหนังสือที่ได
แกไขความเขาใจที่ผิดพลาดไดอยางดีย่ิง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่
เ กี่ ย วกั บข อ เสนอขององค ก า รที่ ป ระชุ มประ เทศอิสลาม  OIC 
(Organizatioan of Islamic Conference) ที่เสนอใหสหประชาชาติ
กําหนดใหป 2001 เปนปแหงการ “เสวนาระหวางอารยธรรม” ซึ่งสวนทาง
กับแนวคิดของนักวิชาการตะวันตกที่เห็นวา ยุคนี้เปนยุคแหง “ความ
ขัดแยงระหวางอารยธรรม” 

ผมไดอานงานเขียนเรื่อง “อิสลามศาสนาแหงสันติภาพ” ของ  
ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอาหรับแลว 
รูสึกช่ืนชมเปนอยางยิ่งในความรู ความสามารถ และความตั้งใจจริงของ
ทาน ผมมีความรูสึกวา หากผูอานไดอานหนังสือเลมที่ผมกลาวขางตน 



 

หนังสือเลมนี้จะยิ่งขยายความแนวคิดในประเด็นตางๆ ที่กลาวไวใน
หนังสือเลมนั้นไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

ในบรรดานักวิชาการมุสลิมหลายทานในประเทศไทย ผมคิดวา 
ทาน ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา เปนแบบอยางที่ดีของนักวิชาการทาน
หนึ่ง ทั้งนี้ไมเฉพาะแตความโดดเดนและชัดเจนในทางวิชาการเทานั้น แต
การวางตัวและการทํางานทางวิชาการดวย ความวิริยะอุตสาหะของทาน
นั้น กอใหเกิดประโยชนแกสังคมมุสลิมและสังคมไทยโดยสวนรวมได
อยางยิ่ง และนาจะเปนแบบอยางแกนักวิชาการมุสลิม ในการทํางานรับใช
ศาสนา สังคม และประเทศชาติ 

ที่สุดนี้ ผมขอใหกําลังใจในการทํางานของทานตลอดไป และขอ
พรจากพระผูอภิบาลแหงสากลโลก ขอใหหนังสือเลมนี้เปนกําลังสําคัญ
ในการสรางความเขาใจที่ถูกตองแกพี่นองมุสลิม และแกประชาชนทั่วไป 
สมตามเจตนารมณและอุดมการณอิสลาม. 

 
15/7/2004 

 
 
 
 
 
 



 

คํานําผูเขียน  
(ในการจัดพิมพครั้งที่สอง) 

 
 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอกลาวสดุดีเอกองคอัลลอฮฺ ผูทรงบริสุทธิ์และสูงสงยิ่ง 
ที่ ไดประทานโอกาสในการจัดพิมพหนังสือ “อิสลามศาสนาแหง
สันติภาพ” เปนครั้งที่สอง หลังจากที่ไดรับความสนใจอยางดีย่ิงในการ
จัดพิมพครั้งแรกที่ผานมา ในการจัดพิมพครั้งที่สองนี้ ผูเขียนไดแกไข
เพิ่มเติมสาระและเนื้อหาที่มีความสําคัญอีกเกือบครึ่ง โดยหวังเพื่อเพิ่ม
ความเขาใจในแงมุมตางๆ เกี่ยวกับสันติภาพในอิสลามใหแกผูอานทุก
ทานไดมากยิ่งขึ้น 

ในการจัดพิมพครั้งที่สองนี้ ผูเขียนใครขอกลาวคําขอบคุณแก
ทานจุฬาราชมนตรี อาจารยสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์, อาจารยวินัย สะมะอุน, 
และ ศาสตราจารย ดร.อิมรอน มะลูลีม เปนอยางสูง ที่ไดรวมกันใหคํา
นิยมอันทรงคุณคาแกหนังสือเลมนี้ 

รวมทั้ง ขอขอบคุณบรรดาอุละมาอฺ และคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ
ทุกทาน อาทิ โตะครูหะยีอับดุลรอฮฺมาน จะปะกียา, อาจารยสมาน    
มาลีพันธุ, ดาโตะนิเดร วาบา, รองศาสตราจารย ดร.อารง สุทธาศาสน, 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสมาแอ อาลี, ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวิทย 
บารู, อาจารยอาศิส พิทักษคุมพล, อาจารยอิสมาแอ ดะอาละ, อาจารย
อรุณ บุญชม , อาจารยอรุณ วันแอเลาะ , อาจารยอับดุลเราะหมาน       
อับดุลสมัด ,  อาจารย วิ สุทธิ  บิลลา เตะ ,  อาจารยนิมุขตาร  วาบา ,          



 

ดร.อาฮามัดอูมาร จะปะเกีย, ดร.อับดุลฮาลีม ไซซิง, อาจารยนิรันดร 
พันทรกิจ, อาจารยซอและห ตาเละ ที่ไดกรุณาสละเวลาเพื่ออานและ
แสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังไดใหคําเสนอแนะอันมีคา เพิ่มความ
สมบูรณใหกับหนังสือเลมนี้มากขึ้นไปอีก 

ผูเขียนหวังวาหนังสือ “อิสลามศาสนาแหงสันติภาพ” เลมนี้ 
สามารถใหความเขาใจแกผูอานทุกทานในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
สันติภาพในอิสลามไดเปนอยางดี และขอเชิญชวนทุกทานรวมกันสราง
สันติภาพใหเกิดกับโลกใบเล็กๆ ใบนี้ ถึงแมวาจะเปนเพียงการสราง
สันติภาพเฉพาะในโลกนี้ก็ตาม เพราะโดยความจริงแลว สันติภาพใน
อิสลามคือสันติภาพทั้งในโลกนี้และโลกหนา 

ขอเอกองคอัลลอฮฺ ทรงตอบแทนความดีงามแก ผูแปล คณะ
บรรณาธิการผูตรวจทาน มูลนิธิฟนฟูมรดกอิสลามภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต(ประเทศไทย) และผูที่มีสวนรวมในการจัดพิมพ
หนังสือเลมนี้ และขอพระองคทรงประทานใหหนังสือเลมนี้ เปน
คุณประโยชน และเปนเหตุแหงการประทานทางนําแดผูอานที่ใฝหา
สันติภาพอันแทจริงทุกทาน. 

 
ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา 

อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา 
25/5/1425 
12/7/2004 
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แทจริงมวลการสรรเสริญเปนอภิสิทธิ์แหงอัลลอฮฺ เรากลาวสรรเสริญ 
วอนขอความชวยเหลือและขอลุแกโทษแดพระองค เราขอความคุมครอง
ตออัลลอฮฺใหปลอดพนจากความชั่วรายของอารมณใฝต่ําและการกระทํา
อันโสมม ผูใดที่อัลลอฮฺประทานทางนําแกเขา แนนอน ไมมีผูใดทําใหเขา
หลงผิดได และผูใดที่อัลลอฮฺทรงใหเขาหลงผิด แนนอน ไมมีผูใดทําให
เขาไดรับทางนําเชนกัน ขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการ
นอบนอมภักดีและมอบตน นอกจากอัลลอฮฺผูทรงเอกะและปราศจาก
การตั้งภาคี และขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาวและศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ 
ขออัลลอฮฺทรงประทานพร ความสันติสุขและความประเสริฐ แดทาน 
ศาสนทูตมุหัมมัด บรรดาเครือญาติ และสาวกของทาน ตลอดจนผู
ดําเนินรอยตามทานและยึดมั่นในเสนทางของทาน จวบจนวันปรโลก 
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นับตั้งแตเหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2001 โลกยังคงดําเนินอยู
กับผลกระทบและขอกลาวอางตางๆ ที่เปนผลพวงจากเหตุการณดังกลาว 
เหตุการณซึ่งเปนที่รับไมไดของทุกฝายไดกลายเปนขออางที่ใหญที่สุด
สําหรับผูเปนปฏิปกษกับอัลลอฮฺในการปะทุไฟแหงการทําสงครามอัน
ยืดเยื้อยาวนานและการปราบปรามกลุมองคกรอิสลามตางๆ ซึ่งรวมทั้ง
สถาบันการศึกษาอิสลามทุกระดับ ไมเวนแมแตเหลามุสลิมที่เครงครัดใน
ศาสนาของพวกเขา และไมยอมจํานนตนเวนแตตอพระผูเปนเจาแหง
ความเอกะและเปยมดวยคุณลักษณแหงสันติ ดวยวิธีการกลาวหาใสราย
วาเปนผูกอการราย และถูกข้ึนบัญชีวากลุมของพวกเขาเปนที่ตองเฝา
ระวังและเปนอันตรายตอสังคมโลก ซึ่งจําเปนตองกําจัดใหส้ินอยางถอน
รากถอนโคน (ขออัลลอฮฺทรงปกปองชวยเหลือดวยเถิด) 

ปจจุบัน  ไดมีคํ าหนึ่ งผุดขึ้นมาในสังคมโลก  นั่นคือคําว า        
“อิสลาโมโฟเบีย” อันหมายถึงโรคกลัวอิสลาม โดยอาศัยตัวกลางผานสื่อ
ตางๆ ของพวกตะวันตกเปนตัวการแพรกระจาย บางครั้งดวยวิธีการ
กระพือขาวใหดูใหญโต และบางโอกาสดวยวิธีการบิดเบือนความจริง 
กลาวหาใสราย และกุเรื่องขึ้นมาเอง 

นับเปนกฎเกณฑดั้งเดิมของอัลลอฮฺประการหนึ่ง นั่นคือการสง
บรรดาศาสนทูตลงมาดวยความเที่ยงแท และใหผูละเมิด ตลอดจน
บรรดาผูอยุติธรรมแสดงปฏิกิริยาเปนปฏิปกษกับศาสนาและเหลาศาสน
ทูตของอัลลอฮฺ และปรึกษาหารือระหวางกันดวยทาทีหยิ่งยโส ดังนั้นจึง
เปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมพนสําหรับผูที่เดินบนเสนทางแหงแสงสวางและการ
ช้ีนําจากพระผูเปนเจา นอกเสียจากจําเผชิญหนา ดวยการประกาศ  
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ความจริง ช้ีแจงทางนํา และสรางสันติภาพ รวมทั้งโตแยงความ
เท็จ ชําระสิ่งบิดเบือน ขจัดขอกลาวหา และยับยั้งการละเมิดที่อยุติธรรม
ใหส้ิน 

อัลลอฮฺไดใหความมั่นใจแกผูใกลชิดพระองควา แทจริงแลว
อุบายตางๆ ของมารรายนั้นออนแอนัก และแผนการตางๆ ของผูอหังการ
ถึงแมจะยิ่งใหญและยาวนานเพียงใด ก็จะไมเปนผลกับใครนอกจากตอง
กลับไปกอผลเสียกับตัวเองในที่สุด 

อีกกฎเกณฑหนึ่งที่ปรากฏในอัลกุรอานคือ 
  ﴾َنيِرِكاَاملْري َخاُهللا َو اُهللاركُمَي َونَوركُمَيَو﴿

  )30: األنفال (
“พวกเขาไดวางแผนราย อัลลอฮฺเองก็ทรงวางแผน 
และอัลลอฮฺ น้ันทรงเปนผู เ ย่ียมท่ี สุดในหมู ผู
วางแผน” (8:30)  

เปนสิ่งที่มีผลอันล้ําลึกในชีวิตแหงการปะทะกันระหวางความ
เที่ยงแทและความเท็จ ซึ่งกลุมพวกของมารรายในหมูผูปฏิเสธที่อยู
เบื้องหลังการกอการรายในโลกนี้ทําตนโออวด พวกเขาไดรวมมือกัน
จัดการและวางแผนเพื่อขัดขวางเสนทางแหงอัลลอฮฺ แตเบื้องหลังพวก
เขานั้นมีอัลลอฮฺที่ทรงรอบรูถึงอุบายเหลานั้น และไดเตรียมแผนการเพื่อ
ทําลายเลหเพทุบายของพวกเขาโดยที่พวกเขาไมรูตัว 

แทจริงหนาที่ของบรรดาศาสนทูตและผูเผยแผทั้งหลายคือการ
เปดเผยสัจธรรมใหเปนที่ประจักษ และพวกเขาก็ไดทําหนาที่นั้นอยาง
สมบูรณแลวในอดีต เหลือเพียงแตเราที่ตองทําหนาที่อันทรงเกียรตินี้ ใน
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สมัยที่ส่ือตางๆ ในโลกถูกควบคุมโดยกลุมพวกที่ไมสบายใจตอความ
ย่ิงใหญและการเปดกวางของอิสลาม จึงไดใชวิธีการทุกรูปแบบเพื่อ
เบี่ยงเบนภาพลักษณและความเปนสันติของอิสลาม และยังไดทําใหวิถี
ชีวิตมุสลิมหันเหออกจากรากฐานอันดั้งเดิม นั่นคือ อัลกุรอาน และ    
ซุนนะฮฺ(วิถีชีวิตและจริยวัตรของทานศาสนทูตมุหัมมัด ขอความจําเริญ
และความสันติจงมีแดทาน) 

ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงมีความยินดีที่จะนําเสนอบทความนี้ใน
หัวขอ “อิสลาม ศาสนาแหงสันติภาพ” เพื่อขจัดภาพลักษณอันเลวรายที่
บดบังอิสลามอยู โดยฝมือการปนแตงและกุข้ึนของพวกตะวันตกบาง
พวกที่ไมหวังดีตอชาวโลก ดวยการกลาวหาอยางเคียดแคนผานสื่อ
สารสนเทศและงานวิชาการที่แพรกระจายไปทั่วโลก  

พรอมกันนี้ ผูเขียนจะนําเสนอภาพลักษณที่แทจริงอันงดงาม
ของอิสลาม ดังที่อัลลอฮฺไดประทานลงมาเปนวิวรณแหงพระองค และ
เชนที่ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและความสันติมีแดทาน)ไดปฏิบัติไว
เปนแบบอยาง เพื่อใหชาวมุสลิมและศาสนิกอื่นไดทราบและทําความ
เขาใจถึงอุดมการณและการพิทักษปกปองของอิสลามตอสันติภาพของ
มนุษย และการรับประกันในความปลอดภัยและสิทธิของพวกเขา ไมวา
จะนับถือศาสนาใด สุดทายคือการชี้แจงถึงขอหามที่เนนหนักไมใหใช
ความคลั่งสุดโตง กอความรุนแรง และการละเมิดรุกรานในทุกรูปแบบ 

บทความนี้ตองการที่จะสื่อใหผูอ านเขาใจวา อิสลามและ
สันติภาพเปนคูแฝดที่แยกออกจากกันมิได และมิไดเปนสิ่งใดนอกจาก
สองดานของเหรียญอันเดียว เริ่มแรกดวยการเนนย้ําที่ ช่ือเรียกและ
สัญลักษณของอิสลาม และประจักษข้ึนอีกเมื่อมองในมิติของหลักความ
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เชื่อและศาสนบัญญัติ สุดทายก็ตอกย้ําใหเห็นชัดเจนโดดเดนมากขึ้นอีก
ในมิติของการสรางสัมพันธกับผูอื่น ไมวาจะเปนมุสลิมหรือไมใชมุสลิมก็
ตาม โดยมีคําเรียกรองในตอนทายใหทุกคนปฏิบัติตามความพอพระทัย
ของพระเจาผูทรงสรางและผูทรงเปยมสันติ เพื่อรับการชี้นําของอัลกุ
รอานสูเสนทางแหงสันติภาพ เปนสันติภาพแหงความเมตตาในสองภพ 
เพื่อรับผลตอบแทนเปนสวรรควิมานอันสันติ ในวันที่เขาเฝาพระองค
ดวยสันติ และคําทักทายระหวางกันในสวรรคคือการกลาว “สลาม” 
คําพดูแหงความศานติ 

ทั้งหมดที่กลาวมานั้น ผูเขียนไมไดกลาวโดยใชความลําเอียงหรอื
กลาวอางโดยปราศจากขอมูลที่เชื่อถือได ทวาไดยืนยันและอางดวย
หลักฐานจากคําส่ังสอนของอิสลาม และความเปนจริงที่เกิดขึ้นตั้งแตอดตี
จวบจนปจจุบันที่สามารถพิสูจนได โดยใครขอเชิญชวนทุกทานไดโปรด
พิจารณาสิ่งที่ผูเขียนจะอธิบายตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สันติภาพ 
ในมิติของชื่อและสัญลักษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นับเปนสิ่งที่ปราศจากขอสงสัยใด ๆ วาอิสลาม คือ ศาสนาที่ดํารงไวซึ่ง
ความกรุณาปรานี เปนคําสอนแหงสันติภาพ และครรลองอันเที่ยงตรง 
ไมมีผูใดที่โตแยงในสัจธรรมดังกลาว เวนแตผูที่ไมประสา และไมรูจริง
ในคําสอนของอิสลาม ผูมีอคติหรือผูโอหังที่ไมยอมรับความจริงและไม
ยอมจํานนตอหลักฐาน  ในฐานะของมุสลิมคนหนึ่งผูเขียนไมเคยพบคํา
สอนหรือศาสนาใด ๆ บนโลกนี้ที่ยึดมั่นในเรื่องสันติภาพทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่สมบูรณและประเสริฐมากกวาที่ปรากฏในคําสอนของ
อิสลาม สันติภาพที่แทจริงจะไมเกิดขึ้นยกเวนดวยครรลองแหงอิสลาม
เทานั้น จึงใครขอถือโอกาสเชิญชวนผูอานผูมีเกียรติทุกทานใหศึกษาทํา
ความเขาใจ พรอมนอมรับอิสลามเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตอันแทจริง 
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อิสลามคือช่ือของความศานติ 

ส่ิงหนึ่งที่สามารถยืนยันวา อิสลามคือศาสนาแหงสันติภาพ คือ 
การที่อัลลอฮฺขนานนามศาสนานี้วา “อิสลาม” อันมีรากศัพทจากคําวา 
“อัส-สิลมฺ” อันหมายถึง “สันติภาพ” ดังที่พระองคไดมีดํารัสวา  

  )19: ران  آل عم (﴾مالَ اإلس اِهللاَدن ِعَنينَّ الدِإ﴿
ความวา แทจริงศาสนาแหงอัลลอฮฺคืออิสลาม (3:19) 

 
อัลลอฮฺยังไดตรัสไวอีกวา 

 َوه َوهن ِملََبقْ ينلَ فَناًي ِدِمالَ اإلسَري غَِغَتب َينَمَو﴿

  )85: آل عمران ( ﴾َنيِرِساَ اخلَْن ِمِةَري اآلِخِف
ความวา และผูใดแสวงหาศาสนาอื่นนอกเหนือจาก
อิสลามแลว แนแท การงานของเขายอมจะไมถูกรับ 
และในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน  (3:85) 

 
ผูใดที่ไตรตรองโองการดังกลาวจะพบวา สันติภาพในศาสนา

อิสลาม คือ สันติภาพที่จะไมพบกับความขาดทุนและความโศกเศราใน
ภายหลังไมวาจะเปนบนโลกนี้หรือโลกหนา  

ไมเพียงเทานั้น อัลลอฮฺยังไดขนานนามผูที่ยึดมั่นในศาสนานี้วา 
“มุสลิมีน” ตั้งแตยุคศาสนทูตคนกอนๆ จนถึงศาสนทูตคนสุดทายคือ
มุหัมมัด ผูกําเนิดในป ค.ศ. 570 (ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมี
แดทาน) ดังที่ปรากฏในอัลกุรอานวา 
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 ن ِمَنيِمِلس الْـمماكُم َسَو هَمياِهَرب ِإمكُيِب أَةَلَِّم﴿
 مكُيلَ َعداًيِه َشلُوس الرنَوكَُيا ِلذَي َهِف َولُبقَ

  )78: احلج ( ﴾اِس النلَى َعاَءَدَها شونوكَُتَو
ความว า  คือศาสนาของบิดาแหงพวกเจ า น่ัน
คืออิบรอฮีม(อับราฮัม) พระองคทรงขนานชื่อพวก
เจาวา “มุสลิมีน” ท้ังในคัมภีรกอนๆ และในคัมภีร
(อัลกุรอาน)น้ี เพ่ือรอซูล(ศาสนทูต)จะไดเปนสักขีแก
พวกเจา และพวกเจาจะไดเปนสักขีพยานแกมวล
มนุษย  (22:78) 

 
การไดรับขนานนามเชนนี้เปนสิ่งที่ทานศาสนทูตมุหัมมัด (ขอ

ความจําเริญและความสันติ สุขจงมีแดทาน ) ไดตระหนักและให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ปรากฏใหเห็นในคําประกาศของทานวา “ฉัน
เปนมุสลิม”1 และในวจนะของทานอีกบทหนึ่งซึ่งมีความวา “ผูใดท่ีขาน
เรียกผูอ่ืนแบบญาฮิลียะฮฺ(ดวยคําพูดดูถูกเหยียดหยามผูอ่ืนไมวาจะเปน
วงศตระกูล สีผิว ช้ันวรรณะ เช้ือชาติ และอ่ืนๆ ซ่ึงขัดกับหลักศาสนา
อิสลาม) แนแทวาเขาตองไดรับโทษในไฟนรก” ไดมีคนถามทานศาสนทูต
วา “โอ ทานผูเปน ศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ ถึงแมวาเขาจะถือศีลอดและ
ละหมาดแลวก็ตามกระนั้นหรือ?” ทานตอบวา “ใช ถึงแมวาเขาจะถือศีล
อดและละหมาดแลวก็ตาม ดังน้ันพวกทานจงเรียกดวยช่ือท่ีอัลลอฮฺได

                                                 
1  มุสลิม (หมายเลข 1641) 
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ขนานใหพวกเขาวา มุสลิมีน(ผูนับถืออิสลามและมอบตนตออัลลอฮฺ) มุอฺ
มินีน(ผูศรัทธาตออัลลอฮฺ) โอ ผูเปนบาวของอัลลอฮฺ”2 

ดวยเหตุนี้ มุสลิมจะมีรูสึกวามีเกียรติและภาคภูมิใจ หากเขาถูก
เรียกดวยชื่ออันทรงเกียรตินี้เพราะเปนชื่อที่ถูกประทานโดยองคอภิบาล
แหงสากลจักรวาล 

ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมีแดทาน) ยัง
ไดกลาวไวอีกความวา “ความดีตางๆ จะปรากฏเปนตัวตนในวันปรโลก 
ละหมาดจะปรากฏตัวและกลาววา โออัลลอฮฺฉันคือละหมาด อัลลอฮฺตอบ
วา เจาไดดํารงอยูในความดี และการบริจาคทานจะปรากฏพรอมกลาววา 
โออัลลอฮฺฉันคือการบริจาคทาน อัลลอฮฺตอบวา เจาไดดํารงอยูในความดี 
หลังจากน้ันการถือศีลอดก็ปรากฏพรอมกลาววา โออัลลอฮฺฉันคือการถือ
ศีลอด อัลลอฮฺตอบวา เจาไดดํารงตนอยูในความด ีหลังจากน้ันความดทุีก
ประเภทก็จะปรากฏตัวและอัลลอฮฺไดตอบรับวา เจาไดดํารงอยูในความดี 
และอิสลามก็จะปรากฏตัวพรอมกลาววา โออัลลอฮฺ พระองคคือ อัส-
สลาม ผูเปยมดวยสันติ และฉันคืออิสลาม อัลลอฮฺจึงตอบวา เจาไดดํารง
อยูในความดี ณ วันน้ีขาพรอมท่ีจะรับและใหโดยใชเจาเปนเกณฑ 
และอัลลอฮฺไดมีดํารัสวา 

يناً فَلَن يقَْبلَ           ﴿  ِم ِد  ِمنه َوهَو    َوَمن َيبَتِغ غَيَر اإلسالَ

  )85: آل عمران ( ﴾ِفي اآلِخَرِة ِمَن اخلْاَِسِريَن

                                                 
2   อะหฺมัด (4:130), อัต-ติรมิซีย (หมายเลข 2863), อิบนุ คุซัยมะฮฺ (หมายเลข 1895), อัล-หากิม 

(1:421) โดยทานไดกลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ และอิมามซะฮะบียเห็นดวย 
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ความวา ‘และผูใดแสวงหาศาสนาอื่นนอกเหนือจาก
ศาสนาอิสลามแลว แนแทการงานของเขายอมจะไม
ถูกรับ และในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน ’  
(3:85) ”3 

 
อิสลาม คือศาสนาที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานและประทานใหเปน

วิถีแหงการดําเนินชีวิตสําหรับบาวผูใฝคุณธรรมทั้งหลายของพระองค 
อัลลอฮฺทรงพอพระทัยบรรดาผูที่ยึดมั่นในอิสลามทั้งในโลกนี้และโลก
หนา พระองคไดตรัสในอัลกุรอานวา 

 مكُيلَ َعتمَمتأَ َومكَُني ِدمكُ لَتلَْمكْ أََموالَي﴿

  )3: املائدة ( ﴾ناًي ِدَمالَساِإل مكُ لَتيِضَر َويِتَمعِن
ความว า   วัน น้ี (หมายถึง  ณ  วัน ชุม นุม ท่ี ทุ ง          
อะเราะฟะฮฺ ในพิธีหัจญปสุดทายของชีวิตทาน 
ศาสนทูตมุหัมมัด) ขาไดทําใหศาสนาของพวกเจา
สมบูรณแลว และขาไดมอบการประทานของขาแก
พวกเจาอยางครบถวน และขาพอใจใหอิสลามเปน
ศาสนาของพวกเจา (5:3)   

 
ดังนั้นจึงเปนที่ประจักษวา ทานศาสนทูตมุหัมมัด (ขอความ

จําเริญและความสันติสุขจงมีแดทาน) มิไดจากโลกนี้ไป เวนแตไดนํา
บทบัญญัติแหงอิสลามมาเผยแพรแกมวลมนุษยไวอยางครบถวน
                                                 
3  อะหฺมัด (2:362) 
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สมบูรณที่สุดแลว ความครบถวนและความสมบูรณแบบของบทบัญญัติ
อิสลาม เปนสิ่งที่เพียงพอแลวตอการสถาปนาสันติภาพทั้งในโลกนี้และ
โลกหนา 

อิสลามคือการนอบนอมมอบตนแกอัลลอฮฺผูทรงอภิบาลสากล
จักรวาล ตามตัวอยางที่ปรากฏในคําส่ังของอัลลอฮฺแกทานศาสนทูต 
อิบรอฮีม(อบัราฮัม)วา 

  ﴾َنيِمالَ الَعبَر ِلتملَس أَالَ قَمِلس أَهب َره لَالَ قَذِْإ﴿
  )131: البقرة (

ความวา (จงรําลึกเถิด โอ มุหัมมัด) ขณะท่ีองค
อภิบาลของอิบรอฮีมไดกลาวแกเขาวา จงมอบตน
เถิด เขากลาววาขาไดมอบความภักดีแกองคอภิบาล
แหงสากลจักรวาลแลว (2:131) 

 
นี่คือศาสนาของอิบรอฮีมผูซึ่งเปนปฐมบิดาแหงศานสนทูตทั้ง

สาม คือ มูซา(โมเสสของยิว) อีซา(เยซูของคริสต) และมุหัมมัด(ขอความ
สันติจงมีแดทั้งสี่ทาน) ศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์และชัดเจน เปนศาสนา
ที่อิบรอฮีมไดส่ังเสียใหแกบรรดาลูกหลานของทานใหยึดปฏิบัติและเจริญ
รอยตาม และผูประเสริฐสุดในบรรดาลูกหลานของทาน คือทานศาสนทูต
มุหัมมัด บุตร อับดุลลอฮฺ (ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมีแด
ทาน) ผูเปนศาสนทูตคนสุดทาย ที่ไดทําหนาที่เชิญชวนและเผยแพร
อิสลามสูมนุษยชาติ อิสลามคือผลพวงแหงดุอาอฺ(คําวิงวอน) ที่อิบรอฮีม
ไดวอนขอตออัลลอฮฺดังที่ปรากฏในอัลกุรอานวา 
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 ةًَمِلس مةًما أَُنِتيِر ذُنِم َوَك لَِنيَمِلسا مَنلَْعاجا َوَنبَر﴿
 ابو التَتن أََكنا ِإَنيلَ َعبتا َوَنكَاِسَنا َمَنِرأَ َوَكلَّ
ِحالريَرم ،ا َوَنبِفثَْعاب ِهيَرم سالًوم نهَيم لُتلَ َعوِهيم 
 َكن ِإمِهيكَِّزي َوةََمكْاِحل َواَبَت الِكمهملَِّعي َوَكاِتآَي

  )129 -128: البقرة ( ﴾ميِكَح الْزيِزَع الَْتنأَ
ความวา โอองคอภิบาลแหงเรา ขอพระองคทําใหเรา
ท้ังสอง(อิบรอฮีม และบุตรชายของทาน น่ันคือ    
อิสมาอีล) เปนผูนอบนอมตอพระองค และโปรดให
มีข้ึนจากลูกหลานของพวกเรา ซ่ึงประชาชาติท่ีนอบ
นอมตอพระองค และโปรดแสดงแกเราซ่ึงพิธีการทํา
หัจญของพวกเรา และโปรดอภัยโทษแกพวกเรา 
แทจริงพระองคเปนผูอภัยโทษ ทรงเอ็นดูเมตตา ขอ
พระองคใหบังเกิดในหมูพวกเขา(คือลูกหลานของ
เราท้ังสอง)ซ่ึงศาสนทูตจากพวกเขาเอง ใหเขาอาน
ดํารัสของพระองคแกพวกเขา ใหเขาสอนพวกเขาซึ่ง
มหาคัมภีรและวิทยความรู และใหเขาขัดเกลาพวก
เขา แทจริงพระองคเปนผูทรงเดชานุภาพและเปนผู
ทรงย่ิงดวยความปรีชา (2:128-129)  
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อัลลอฮฺยังไดมีดํารัสอีกวา 
 هرج أَهلَ فَنِسح مَوه َو ِهللاهَهج َوَملَس أَنى َملََب﴿

   ﴾نَونَزح َيم هالَ َومِهيلَ َعفو َخالَ َوِهب َرَدنِع
  )112: البقرة (

ความวา หาใชตามท่ีชาวยิวและคริสตกลาวอางแต
อยางใดไม ผูใดท่ีมอบใบหนาของเขา(หมายถึงชีวิต
และรางกาย)ใหแกอัลลอฮฺ และขณะเดียวกันเขาก็
เปนผูกระทําความดีแลวไซร เขาจะไดรับรางวัลของ
เขา ณ พระผูเปนเจาของเขา และไมมีความกลัวใดๆ 
แกพวกเขา และพวกเขาท้ังหลายก็จะไมเสียใจ  

(2:112) 
 
ดังนั้นการยอมมอบชีวิตของตนตออํานาจแหงพระเจาผูทรงเอกะ 

โดยการปฏิบัติตามแนวทางของทานศาสนทูตมุหัมมัด(ขอความจําเริญ
และความสันติสุขจงมีแดทาน) คืออิสลามอันเที่ยงแทที่จะทําใหบังเกิด
ความสันติสุขอันแทจริง ที่ไมมีความหวาดกลัวและความเสียใจทั้งในโลก
นี้และในโลกหนา  

แทจริงคงไมมีผูใดบนหนาแผนดินนี้ ที่จะอับจนยิ่งไปกวาผูที่ไม
เคยรับรูรสสัมผัสความสงบทางจิตใจจากการไดเคารพภักดีอัลลอฮฺและ
มอบตนตอพระองค  

ดวยเหตุนี้ ปวงบาวของอัลลอฮฺทั้งหลาย จงสดับตอคําส่ังเสีย
ของอัลลอฮฺที่ไดประทานดํารัสวา 
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 ن ِممهَمَعطْ أَيِذ الَِّتيَبا الْذَ َهبا َرودبعَيلْفَ﴿

جَنآَم َوٍعوهِمم َخن 4- 3: قريش ( ﴾ٍفو(  
ความวา ดังน้ัน จงใหพวกเขาเคารพภักดีพระเจา
แหงบาน(กะอฺบะฮฺ)หลังน้ีเถิด ผูทรงใหอาหารแก
พวกเขาจนรอดพนจากความหิว และทรงใหความ
ปลอดภัยแกพวกเขาใหพนจากความหวาดกลัว  

(106:3-4) 
 
ชางเปนสันติภาพและสันติสุขที่เลิศเลอเหลือเกิน !! 

  
คําทักทายแหงสันติภาพ 

ส่ิงหนึ่งที่เปนเครื่องยืนยันความมุงมั่นของอิสลามในการสราง
สันติภาพ คือ การกําหนดให  “สลาม” เปนคําที่ใชในการทักทายระหวาง
ศรัทธาชนทั้งบนโลกนี้และโลกหนา คํานั้น คือ “อัสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺ
มะตุลลอฮฺ” ซึ่งมีความหมายวา ความสันติสุขและความโปรดปราน
แหงอัลลอฮฺจงมีแดทาน  

อิสลามยังไดกําชับใหบรรดามุสลิมกลาวคําทักทายที่เปยมความ
ประเสริฐนี้ทุกครั้งที่เจอกันหรือยามเขาบาน  

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
 ن ِمةًيِح َتمكُِسفُنى أَلَوا َعملَِّس فَتاًوي بمتلَْخا َدذَِإفَ﴿

  )61: النور ( ﴾ةًَبي طَةًكَاَرَب م اِهللاِدنِع
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ความวา เม่ือยามใดท่ีพวกเจาจะเขาบานก็จงกลาว
สลามใหกับ(พ่ีนองของ)พวกเจา เปนคําทักทายจาก
(การช้ีแนะของ)อัลลอฮฺอันจําเริญและประเสริฐย่ิง  

(24:61) 
 
ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมีแดทาน) ได

กลาวไวในวจนะของทานบทหนึ่งมีความวา “พวกทานจะไมไดเขาสวรรค
จนกวาพวกทานจะเปนผูศรัทธา พวกทานจะไมเปนผูศรัทธาจนกวาจะมี
ความรักเอ้ืออาทรกัน พึงรูเถิด ฉันจะบอกถึงการกระทําอยางหน่ึงซ่ึงหาก
พวกทานปฏิบัติเปนนิจแลว จะเกิดความรักเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน จง
โปรยสลามในหมูพวกทาน”4   

ทานยังไดกลาวไวอีกความวา  “จงโปรยสลาม แลวพวกทานจะ
พบกับความสันติ ”5  

และทานยังไดกลาวไวอีกความวา “ผูท่ีตระหน่ีท่ีสุด คือ ผูท่ี
ตระหน่ีในการใหสลาม”6  

ในวจนะของทานอีกบทหนึ่งมีความวา “ผูท่ีคูควรท่ีสุดสําหรับ
(การใกลชิด)อัลลอฮฺคือผูท่ีเร่ิมสลามกอน”7 
                                                 
4  มุสลิม (หมายเลข 54), อัล-บุคอรีย. อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด (หมายเลข 980) 
5  อะหฺมัด (4:86), อัล-บุคอรีย. อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด (หมายเลข 1266), อิบนุ หิบบาน 

(หมายเลข 1934), อัล-อัลบานีย. รวมหะดีษเศาะฮีหฺ (หมายเลข 1493) เปนหะดีษหะสัน 
6  อัต-เฏาะบะรอนีย. อัล-มุอฺญัม อัศ-เศาะฆีรฺ (หมายเลข 335), อัล-อัลบานีย. เศาะฮีหฺ อัล-ญา
มิอฺ (หมายเลข 977) เปนหะดีษเศาะฮีหฺ 

7  อบูดาวูด (หมายเลข 5175), อัต-ติรฺมิซีย (หมายเลข 2694), อัล-อัลบานีย. เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 
(หมายเลข 5997) เปนหะดีษหะสัน   
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อัล-หะสัน อัล-บัศรีย ปราชญมุสลิมแหงศตวรรษที่สองผูเรือง
นามไดกลาววา “การใหสลามถือเปนการกระทําโดยการสมัครใจ(ไม
บังคับ)แตการตอบรับสลาม ถือเปนศาสนกิจท่ีบังคับในศาสนา”8  

ในการทักทายกันอิสลามไมไดกําชับใหกลาวสลามเทานั้น แตยัง
กําหนดใหมีการจับมือ เพื่อทําใหสลามมีความหมายมากยิ่งขึ้น ตามที่ 
อัล-บัรฺรออฺ อิบนุ อาซิบ ไดกลาวไวความวา “สวนหน่ึงของการทักทาย
(การใหสลาม)ท่ีสมบูรณ คือ การจับมือมิตรสหายของทาน”9  

ย่ิงไปกวานั้น อิสลามไดสงเสริมใหมีการโอบกอดระหวางสองคน
หากเปนการพบกันหลังจากการพรากจากกันเปนเวลานาน ทั้งนี้เพื่อแสดง
ถึงความรักระหวางกัน เพราะความรักคือแกนแหงคําสอนในอิสลาม และ
เปนแกนแหงสันติภาพ 

 แมกระทั่งกับบรรดาคนที่ไรคุณธรรมที่พยายามแพรกระจาย
ความชั่วรายและหายนะ ดังที่อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา  

   ﴾ماًالَوا َسالُ قَنَولُاِهَج الْمهَباطَا َخذَِإَو﴿
  )63: الفرقان (

ความวา และเม่ือใดท่ีพวกโงเขลาพูดจา(ไมดี)กับ
พวกเขา(หมายถึงบาวผูใกลชิดของพระองค) พวก
เขาจะกลาวตอบดวยสลาม(คําพูดท่ีดีอันเปยมดวย
ศานติ) (25:63) 

                                                 
8  อัล-บุคอรีย. อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด (หมายเลข  1040) ดวยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ 
9  อัล-บุคอรีย. อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด (หมายเลข  968) ดวยสายรายงานที่เศาะฮีหฺถึงเศาะ
หาบะฮฺ 
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อัลลอฮฺไดสอนทานศาสนทูตมุหัมมัด(ขอความจําเริญและความ
สันติสุขจงมีแดทาน)ในขณะที่ทานแสดงความไมพอใจตอการกระทําของ
ผูที่ไมศรัทธาวา 

  ﴾نَوملَع َيَفوَس فَمالَ َسلْقُ َومهن َعحفَاصفَ﴿
  )89: الزخرف (

ความวา ดังน้ันจงใหอภัยแกพวกเขา และจงกลาว
สลาม(คําพูดท่ีมีแตความศานต)ิ ตอไปพวกเขาจะได
รู(ถึงผลกรรมของพวกเขา) (43:89)  

 
ทานศาสนทูตไดนําคําสอนของอัลลอฮฺมาใชในการปฏิบัติจริง

ของทาน ดังตัวอยางที่ปรากฏในรายงานหนึ่งวา มีชายชาวยิวกลุมหนึ่งขอ
อนุญาตเขาหาทาน พวกเขาไดกลาววา “อัส-สามุ อะลัยกุม” หมายถึง 
ความตายมาถึงแกทาน แทนที่จะกลาววา “อัสลามุอะลัยกุม” ซึ่งเปนการ
กลาวสลามที่อิสลามกําหนดใหใชเปนคําทักทายระหวางกัน ทานหญิง 
อาอิชะฮฺผูเปนภรรยาของทานศาสนทูตซึ่งอยูใกลๆ ไดยินดังนั้นจึงตอบ
ไปวา “หามิได ทวาสําหรับพวกเจาตางหากที่ตองพบกับตายและการ
สาปแชง” ทานศาสนทูตไดยินเชนนั้น จึงหามอาอิชะฮฺวา “แทจริง อัลลอฮฺ
ทรงชอบใหใชความออนโยนในการทําทุกส่ิงทุกอยาง” อาอิชะฮฺถามทานวา 
“ทานไมไดยินสิ่งที่คนเหลานั้นกลาวหรอกหรือ?” ทานศาสนทูตตอบนาง
วา “ฉันก็ตอบไปแลวอยางไรเลา วา วะอะลัยกุม (หมายถึง พวกทานก็
เชนเดียวกัน)” 10 
                                                 
10  อัล-บุคอรีย (หมายเลข  5570,5786), มุสลิม (หมายเลข 4027) 
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อัลลอฮฺไดบอกถึงจุดยืนของมุสลิมตอผูไรศีลธรรมจรรยาวา 

ا َنالَُمعا أََنا لَولُاْقَ َوهنا َعوضَرع أََوغوا اللَّعِما َسذَِإَو﴿

  ﴾َنيِلاِهَجي الِْغَتب َن الَمكُيلَ َعمالََس مكُالَُمع أَمكُلََو
  )55:القصص (

ความวา และเม่ือพวกเขาไดยินเร่ืองไรสาระ พวก
เขาก็ผินหลังออกหางจากมัน และกลาววา การงาน
ของพวกเราก็จะไดแกเรา และการงานของพวกทาน
ก็จะไดแกพวกทาน ศานติแดพวกทาน เราจะไม
ขวนขวาย(เปนเพ่ือนและสังสรรคกับ)บรรดาผูไร
ปญญา (28:55) 

 
ละหมาด ท่ีแหงการแสวงหาสันติภาพ  

อิสลามยังไดกําหนดให การกลาวสลามเปนรุกน(หลักปฏิบัติที่
ตองกระทํา)ประการหนึ่งในละหมาด และการละหมาดจะเปนโมฆะหาก
ปราศจากสลาม การละหมาดคือการปฏิบัติศาสนกิจที่เริ่มตนดวยตักบีรฺ
(การกลาว อัลลอฮุอักบัรฺ)และสิ้นสุดดวยการใหสลาม  

ในขั้นตอนสุดทายของภารกิจละหมาด ผูละหมาดจะใหสลามแด
พี่นองของเขา และบรรดามลาอิกะฮฺ(เทวทูต)ที่อยูเรียงรายเคียงขางเขาทั้ง
ซีกซายและขวา หลังจากที่พวกเขาตองพรากจากกันในระยะเวลาสั้น ๆ 
ชวงที่เขาอุทิศตนสูการใกลชิดพระผูเปนเจาขณะที่เขาอยูในละหมาด 
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และเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการปฏิบัติสลามอยางกวางขวาง 
อิสลามจึงกําหนดใหสลามเปนสวนหนึ่งของการกลาวซิกรฺ(การรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ) ที่ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมีแด
ทาน) และประชาชาติของทานกลาวอยูเปนประจํา หลังจากการละหมาด
หาเวลา ดวยถอยคําวา  

 ا ذاَ َيَتكْاَرَب َت،مالَ السَكنِم َو،مالَ السَتن أَمهاللَّ
  اِمَركْاِإل َوِلالََجالْ

ความวา โออัลลอฮฺ พระองคคือผูเปยมดวยสันติ 
และจากพระองคเทาน้ันจึงบังเกิดสันติภาพ ทรง
เปยมดวยความประเสริฐเถิด โอ ผูทรงไวซ่ึงความ
เกรียงไกรและความการุณ11 

 
สวรรค วิมานแหงความสันติ 

จากการนําเสนอมาขางตน เปนที่ประจักษชัดวา ไมวาชื่อและ 
สัญลักษณของศาสนาอิสลาม รูปแบบของการทักทาย หลักปฏิบัติหนึ่งที่
ตองกระทําในละหมาด การซิกรฺ(การกลาวถอยคํารําลึกถึงอัลลอฮฺ)หลัง
การละหมาดและการดุอาอฺ(ขอพร) ลวนแลวแตสงเสริมและเอื้อตอการ
สถาปนาและถักทอสันติภาพใหบังเกิดขึ้นทั่วพื้นพิภพ มุสลิมผูมอบตน
ตอพระผูเปนเจา จึงเปนผูที่สมควรไดรับการยกยองดวยสรวงสวรรคใน
วันอาคิเราะฮฺ(ปรโลก)ที่การทักทายของชาวสวรรค คือ การกลาวสลาม  

 
                                                 
11  มุสลิม (หมายเลข 591) 
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อัลลอฮฺไดตรัสไวความวา  
   ﴾َتِحيتهم َيوَم َيلْقَوَنه َسالم َوأََعد لَهم أَجراً كَِرمياً﴿

  )44: األحزاب (
ความวา คําทักทายของพวกเขาในวันท่ีพวกเขาพบ
พระองคคือ การกลาวสลาม และพระองคทรง
เตรียมรางวัลอันมีเกียรติไวใหแกพวกเขาแลว  

(33:44) 
อัลลอฮฺไดตรัสอีกวา 

َوقَالَ لَهم َخَزَنتَها َسالم َعلَيكُم ِطبتم فَادخلُوَها ﴿

  )73: الزمر ( ﴾َخاِلِديَن
ความวา และผูเฝาประตูสวรรค จะกลาวแกพวกเขา
วา ความศานติจงมีแดพวกทาน พวกทานเปนผู
จําเริญ ดังน้ันจงเขาไปในสวรรค เปนผูพํานักอยู
ตลอดกาลในนั้นเถิด (39:73) 

  )58: يس ( ﴾َسالم قَوالً ِمن َرب َرِحيٍم﴿
ความวา (พวกเขาจะไดรับ)คํากลาวสลาม(อันเปยม
ศานติ) เปนดํารัสหน่ึงจากพระเจาผูทรงเมตตายิ่ง  

(36:58) 
 ِقيالً َسالماً الَّإ  َتأِْثيماًال َيسَمعونَ ِفيَها لَغواً َوالَ﴿

  )26-25: الواقعة ( ﴾َسالماً
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ความวา (ในสวนสวรรคน้ัน)พวกเขาจะไมไดยิน
คําพูดท่ีไรสาระและเปนบาป เวนแตคํากลาววา 
สลาม! สลาม!(ศานติ! ศานติ!) (56:25-26) 

 
แมกระทั่ งสวรรค เองก็ ยังมี ช่ือวา “วิมานแหงความสันติ”        

อัลกุรอานไดระบุไววา 
﴿َو َوِليَوه ِهمَد َربالِم ِعنالس َدار موا لَهِبَما كَان مه

  )127: األنعام ( ﴾َيعَملُونَ
ความวา สําหรับพวกเขาน้ัน คือ วิมานแหงความ
สงบปลอดภัย(ดารุสลาม) ณ พระผูเปนเจาของพวก
เขา และพระองคทรงเปนผูคุมครองพวกเขาดวยส่ิง
ท่ีพวกเขาไดปฏิบัติ (6:127) 

 
ดวยใจที่รักในสันติภาพ และถวิลหาความสงบสันติดังที่ถูก

สัญญาไววามีอยูอยางเต็มเปยมในสวนสวรรค เราพบวาชาวมุสลิมในบาง
ประเทศจึงไดตั้งชื่อเมืองของพวกเขาวา “ดารุสสลาม” หรือ “ดารุล       
อามาน” ตัวอยางเชน ฟาฏอนี ดารุสสลาม, บรูไน ดารุสสลาม, เคดาห 
ดารุลอามาน (รัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซีย หมายถึงเมืองแหงความสงบ
สันติและปลอดภัย) และเมืองหลวงของประเทศแทนซาเนีย ซึ่งมีช่ือวา 
ดารุสสลาม เชนกัน 
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น่ีคือสันติภาพในอิสลามท่ีชางมีอยูมากมายนัก เปนสันติภาพท่ี
แสนสวยงามและสมบูรณแบบท่ีสุด สันติภาพท้ังในโลกนี้และโลกหนา 
สันติภาพในดานช่ือและคุณลักษณะ สันติภาพในดานสัญลักษณและการ
ทักทาย สันติภาพในการขอพรและกลาวรําพันกับองคผูเปนเจา สันติภาพ
แหงอัลลอฮฺ สันติภาพของบรรดาเทวทูตและมนุษยท้ังมวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สันติภาพ 
ในมิติของหลักความเชื่อ 
และหลักปฏิบัติทางศาสนบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชาติญาณดั้งเดิมที่สําคัญประการหนึ่งของมนุษย ซึ่งอัลลอฮฺไดทรง
กําหนดไว คือ การที่หัวใจถวิลหาสันติภาพ มนุษยทุกคนลวนตองการใช
ชีวิตบนโลกนี้อยางสันติและมีความสุข ดั้งนั้น อิสลามจึงไมกําหนด
สันติภาพใหจํากัดอยู เพียงแคในมิติทางช่ือและสัญลักษณเทานั้น  
หากแตไดหยั่งรากลึกเขาไปเกี่ยวของกับหลักความเชื่อและการปฏิบัติ
ทางศาสนบัญญัติอีกดวย ทั้งนี้อิสลามไดสถาปนาสันติภาพเปนสุดยอด
แหงหลักการศรัทธาและจุดสูงสุดของการใหความเคารพและสดุดีองค
อภิบาล  กลาวคืออิสลามไดบัญญัติคําวา “สลาม” เปนหนึ่งในพระนาม
ของอัลลอฮฺ พระองคผูทรงสรางจักรวาล ดังที่มีระบุในอัลกุรอานวา  
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 هَو الَْمِلك الْقُدوس اللَّه الَِّذي ال ِإلََه ِإالَّهَو ﴿
 رَتكَبالْم ارالَْجب الَْعِزيز ِمنَهيالْم ِمنؤالْم المالس

   )23: احلشر( ﴾سبَحانَ اللَِّه َعما يشِركُونَ
ความวา พระองคคืออัลลอฮฺ  ซ่ึงไมมีพระเจาอ่ืนใด
(ท่ีควรตองมอบการภักดีให)นอกจากพระองค  ผู
ทรงอํานาจสูงสุด  ผูทรงบริสุทธ์ิ  ผูทรงเปยมดวย
สันติ  ผูทรงคุมครอง  ผูทรงพิทักษปกปอง  ผูทรง
อํานาจย่ิง  ผูทรงเดชานุภาพ  ผูทรงความย่ิงใหญ  
มหาบริสุทธ์ิองคอัลลอฮฺจากส่ิงท่ีพวกเขาต้ังภาคีตอ
พระองค (59:23) 

 
อัลลอฮฺไดขนานนามพระองคดวยชื่อแหงความสันติ  โดยมี

เปาประสงคเพื่อใหบรรดาศรัทธาชนถวิลหา  มอบความรักแดสันติภาพ
พรอมกับกําหนดใหสันติภาพเปนเปาหมายสูงสุดของการดําเนินชีวิต  
ดังนั้นผูใดที่รักสันติภาพผูนั้นยอมตองรักอัลลอฮฺและเปนที่รักของ
พระองค  และผูใดที่ตั้งตัวเปนศัตรูสันติภาพ เขาจึงเปนศัตรูของอัลลอฮฺ 
อยางแนแท 

 
 

อิสลามคือสันติภาพสากล 

สันติภาพในอิสลามมิใชเปนกระบวนทัศนที่อยูบนพื้นฐานของ
ผลประโยชนสวนตัว  ชนชาติหรือประเทศชาติใดเปนการเฉพาะ  หากแต
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เปนศาสนบัญญัติแหงสากล เปนระบบที่ครอบคลุม เปนธรรมนูญอัน
อมตะที่ควบคูและสอดคลองกับผูคนในพื้นโลก   

เหลาศาสนทูตแหงอัลลอฮฺไดรวมกันกอรางสรางประภาคารแหง
สันติภาพและความสงบสุขบนโลกนี้ในทุกยุคทุกสมัย  ในที่สุดสันติภาพ
ก็ไดบังเกิดขึ้นอยางสมบูรณเบ็ดเสร็จดวยสารแหงมุหัมมัดผูเปนศาสน
ทูตคนสุดทาย(ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมีแดทาน)ดังที่ทานได
มีวจนะไวความวา “อุปมาการเปนศาสนทูตของฉันและศาสนทูตทานอ่ืนๆ 
ในยุคกอนหนาฉัน ประหน่ึงชายคนหนึ่งท่ีสรางบานอยางสวยงามสมบูรณ  
เพียงแตขาดอิฐอีกกอนหน่ึง  ณ มุมหน่ึงของบานหลังน้ัน  ผูคนท้ังหลาย
ไดเดินเวียนรอบ ๆ บานหลังน้ันและตะลงึในความสวยงามของมนั  พรอม
กับกลาววา ‘หากมีอิฐอีกกอนตรงนี ้( ณ มุมท่ียังขาดอยู  แนนอนบานหลัง
น้ันจะสวยงามโดยไมมีท่ีติเลยทีเดียว)’  ฉันน่ีแหละคืออิฐกอนน้ัน  และ
ฉันคือผูปดทายบรรดาศาสนทูต”12  

ดวยเหตุนี้ สารแหงฟากฟาจึงไดจบสมบูรณแลว การเปน   
ศาสนทูตของทานนบีมุหัมมัด(ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมีแด
ทาน)ไดทําใหอิสลามเปนศาสนาที่ครบถวนและเปนคําสอนที่สราง
สันติภาพอันครอบคลุมและยั่งยืนใหกับมนุษยชาติ เพื่อการสรางสันติให
ปวงมนุษยทั้งในโลกนี้และโลกหนาอยางแทจริง 

ในอัลกุรอานไดกลาวถึงคําวิงวอนของทานศาสนทูตอิบรอฮีม ซึ่ง
ช้ีใหเห็นถึงความตระหนักของทานในเรื่องของสันติภาพวา 

 

                                                 
12 อัล-บุคอรีย (หมายเลข 3535), มุสลิม (หมายเลข 2286)    
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ِمناً                      ﴿  آ اً  َبلَد ا  َهذَ جَعلْ  ا  ب َر  ِهيم ا بَر ِإ لَ  قَا ذْ  ِإ َو
للَِّه                      ِبا  مهِمن َمَن  آ  َمن ِت  ا لثََّمَر ا ِمَن   لَهه أَ  ق ز ر ا َو

  )126: بقرة ال( ﴾َوالَْيوِم الْآِخِر 
ความวา และจงราํลึกถึงขณะท่ีอิบรอฮีมไดวิงวอนวา  
ขาแตองคอภิบาลแหงขา ไดโปรดทําใหสถานท่ีน้ี
(ดินแดนมักกะฮฺ)เปนเมืองท่ีปลอดภัย  และโปรด
ประทานปจจัยยังชีพแกชาวเมืองดวยผลไมตางๆ  
ใหกับผูศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลกในหมูพวก
เขา  (2:126) 

 
หากพิจารณาบทวิงวอนดังกลาวแลว  จะพบวาประการแรกที่ 

ศาสนทูตอิบรอฮีมในฐานะผูบุกเบิกและกอตั้งนครมักกะฮฺไดตระหนัก
และใหความสําคัญคือความสงบสุขในดินแดนมักกะฮฺ  จากรากฐาน
ความสงบสุขดังกลาวไดกอใหเกิดผลตามมา นั่นคือความประเสริฐและ
เพิ่มพูนทางดานปจจัยยังชีพและพืชผล  รวมทั้งการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจและทรัพยากร  

เรื่องราวของอิบรอฮีมและอิสมาลีลนั้นเพียงพอแลวที่จะชี้ใหเห็น
วาอิสลามเปนศาสนาแหงความสันติ และหากเราไดไตรตรองความเปน
จริงที่เกิดขึ้นกับนครมักกะฮฺ  อันเปนดินแดนที่อิบรอฮีมและอิสมาอีลได
รวมกันสรางฐานขึ้นมา  และยังไดกลายเปนเมืองหลวงแหงอิสลามจวบ
จนถึงบัดนี้  นครมักกะฮฺไดรับขนานนามวาเปนดินแดนแหงความสงบ 
เชนที่ปรากฏในดํารัสของอัลลอฮฺวา  
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  )3: التني ( ﴾َوَهذَا الَْبلَِد الْأَِمِني﴿
ความวา และขอสาบานดวยดินแดนอันสงบสุขแหง
น้ี (95:3) 

 
ผูใดก็ตามที่เขาพํานักอยู ณ ดินแดนแหงนี้ เขาจะไดรับการ

คุมครองและปลอดภัย  นี่คือสัญลักษณแหงอิสลามและขอเท็จจริงที่
ปรากฏขึ้นในวิถีชีวิตของประชาชาติมุสลิม อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 ﴿                  اسالن َتَخطَّفا َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً َويا أَنَيَرو أََولَم
فَبِ       أَ  ِلِهم َحو  للَِّه            ِمن ا ِبِنعَمِة  َو نَ  ِمنو ؤي ِطِل  لَْبا ا

  )67: العنكبوت ( ﴾َيكْفُرونَ
ความวา พวกเขาไมไดดูดอกหรือ วาแทจริงเราได
ทําให(มักกะฮฺ)เปนดินแดนศักด์ิสิทธ์ิท่ีสงบสุข 
ในขณะท่ีผูคนรอบๆ พวกเขากลับถูกรุกรานอยู
เสมอ หรือพวกเขาศรัทธาตอความเท็จ และได
ปฏิเสธคุณของอัลลอฮฺ? (29:67) 

 
เชนเดียวกันกับคําประกาศของศาสนทูตยูซุฟ(โยเซฟ)แก

ครอบครัวของทานที่ปรากฏในอัลกุรอานวา 
  ﴾َوقَالَ ادخلُوا ِمصَر ِإنْ َشاَء اللَّه آِمِنَني﴿

  )99: يوسف ( 
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ความวา และเขา(นบียูซุฟ)ไดกลาววา ‘พวกทานจง
เขามาในอียิปตโดยปลอดภัยเถิด หากเปนประสงค
ของอัลลอฮฺ’ ” (12:99) 

 
สันติภาพในอิสลามยังปกคลุมดวยความเมตตาและความ

ประเสริฐ อัลลอฮฺไดมีดํารัสแกศาสนทูตมุหัมมัด(ขอความจําเริญและ
ความสันติสุขจงมีแดทาน)วา 

: األنبياء ( ﴾ َرحَمةً ِللَْعالَِمَنيَوَما أَرَسلَْناَك ِإالَّ﴿
107( 

ความวา และเรามิไดสงเจามาเพ่ืออ่ืนใด นอกจาก
เพ่ือเปนความเมตตาแกสากลโลก” (21:107) 

 

อัลลอฮฺไดสงศาสนทูตของพระองค โดยมีจุดประสงคเพื่อเผื่อ
แผความเมตตาแกสากลโลก พระองคไมไดตรัสวา “เปนความเมตตาแก
มวลมุสลิมเทานั้น” ที่เปนเชนนี้ เพื่อใหทานศาสนทูตไดนํามนุษยทั้งมวล
สูทางนํา และไมมีผูใดที่ไดรับทางนํานี้เวนแตผูที่พรอมจะรับมัน นั่นคือ
บรรดาผูเคารพภักดี ถึงแมวาเมตตาแหงพระองคผูเปนเจาจะกวางขวาง
ครอบคลุมมนุษยชาติทั้งหมดก็ตาม 

สารแหงอิสลามที่นํามาโดยทานศาสนทูตจึงเปนความเมตตาแก
มนุษยชาติทั้งมวล และจะยั่งยืนตราบจนวันสิ้นโลก ความเมตตาคือแกน
แหงความรัก และมันก็ครอบรวมทั้งสากลโลก  
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ทานศาสนทูตไดกลาวไวมีความวา “จงเมตตาตอผูท่ีอยูบนหนา
แผนดิน แลวพระองคผูอยูบนช้ันฟาจะเมตตาเจา” 13   

“อัลลอฮฺจะไมทรงเมตตาผูใดท่ีไมมีความเมตตาแกมวลมนุษย” 14 
อิสลามจึงเปนศาสนาแหงความเมตตาที่เปนของขวัญจากฟากฟา 

คําสอนที่เผื่อแผความเมตตาแกชาวโลก และความผาสุกอันนิรันดรกาล 
ตราบใดที่มนุษยยึดมั่นในศาสนบัญญัติของอัลลอฮฺและทางนําของ
ทานศาสนทูตมุหัมมัด ผูซึ่งประกาศวาผูศรัทธาเปนพี่นองที่ตองใหความ
รักซึ่งกันและกัน เกื้อกูลและใหความชวยเหลือในสิ่งที่ดี แขงขันในการ
กระทําการกุศล ใฝเรียนรูในศาสตรและวิทยาการ ทุมเททุกส่ิงทุกอยาง
เพื่อสรางสันติภาพแกพี่นองของเขาและมนุษยชาติทั้งมวล โดยยึดมั่นใน
คําสอนของอัลลอฮฺที่ไดตรัสไววา 

َخوَ                ﴿  أَ َبيَن  ا  فَأَصِلحو ةٌ  خَو ِإ ِمنونَ  ؤلْم ا نَما  يكُم  ِإ

  )10: احلجرات ( ﴾َواتقُوا اللََّه لََعلَّكُم ترَحمونَ
ความวา  แทจริง เหลาศรัทธาชนคือพ่ีนองกัน 
ดังน้ันพวกเจาจงไกล เกล่ียประนีประนอมกัน
ระหวางพ่ีนองของพวกเจา และจงยําเกรงตออัลลอฮฺ
เถิด เผ่ือวาพวกเจาจะไดรับความเมตตา” (49:10) 

 

                                                 
13 อัต-เฏาะบะรอนีย. อัล-มุอฺญัม อัล-กาบีรฺ  (หมายเลข 10277), อบู ยะอฺยา. อัล-มุสนัด (2:234), 
อัล-หากิม. อัล-มุสตัดร็อก (หมายเลข 17706)    

14 อัล-บุคอรีย (หมายเลข 7376)  



48 อิสลามศาสนาแหงสันติภาพ 

อีกทั้งตองยึดมั่นในคําสอนของทานศาสนทูต(ขอความจําเริญ
และความสันติสุขจงมีแดทาน)ที่ไดส่ังไวความวา “พวกทานจงเปนบาว
ของอัลลอฮฺภายใตความรูสึกท่ีเปนพ่ีนองกัน”15  

มุสลิมทุกคนยึดมั่นในคําสอนของทานที่กลาวไวความวา “มุสลิม
คือผูท่ีดํารงไวซ่ึงความปลอดภัยแกบรรดามุสลิมดวยกันท้ังดวยล้ิน
(คําพูด) และมือ(การกระทํา)ของเขา”16  

ทานไดกลาวไวชวงหัจญอําลา(หัจญวิดาอฺ)วา “พึงรูเถิด ฉันจะ
บอกพวกเจาถึงคุณสมบัติของมุอฺมิน(ผูศรัทธา) มุอฺมินคือผูท่ีนํามาซ่ึง
ความสันติมายังมนุษยท้ังทรัพยสินและชีวิตของเขา มุสลิมคือผูท่ีนํามาซ่ึง
ความปลอดภัยยังมนุษยจากภัยล้ิน(คําพูด) และมือ(การกระทํา)ของเขา 
มุญาฮิด(นักตอสู) คือ ผูท่ีทุมเทและเอาชนะตัวเองเพ่ือเคารพเชื่อฟงอัลลอ
ฮฺ        มุฮาญิรฺ(ผูอพยพ) คือ ผูท่ีละท้ิงความผิดพลาดและการกระทําท่ี
เปนบาปท้ังปวง”17 

ทานไดกลาวเพื่อยืนยันถึงความสัมพันธฉันพี่นองกับศาสนทูต
คนกอนๆ วา “บรรดานบีตางก็เปนพ่ีนองตางมารดา(ตางบทบัญญัติ)กัน 
แตมีหลักศาสนาอันเดียวกัน”18 

                                                 
15  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 6066), มุสลิม (หมายเลข 6477,6482-6486) 
16  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 10), มุสลิม (หมายเลข 40) 
17  อะหฺมัด. อัล-มุสนัด (6:21-22), อัล-บะฆอวีย. ชัรหุส สุนนะฮฺ (1:29), อัล-อัลบานีย. รวมหะดีษ
เศาะฮีหฺ (หมายเลข 549)  

18  อัล-บุคอรีย (4:142), มุสลิม (หมายเลข 6085) 



หลักความเชื่อและหลักปฏิบัติ 49 

ทานไดประณามทุกการกระทําที่จะนําไปสูการตอสูห้ําหั่นหรือ
ตนเหตุของการขมขูคุกคามดวยการกลาวไวความวา “ผูใดท่ีพกพาอาวุธ
เพ่ือประทุษรายเรา เขาผูน้ันไมใชสวนหนึ่งของพวกเรา”19  

ทานยังไดกลาวอีกวา “พวกทานอยาไดช้ีหนาเพ่ือนพ่ีนองของทาน
ดวยอาวธุ เพราะเขาไมรูวาบางทีชัยฏอน(มารราย)จะชวยกระตุกมือของเขา
(ใหกอเหตุฆาตกรรม) ซ่ึงเปนเหตุใหเขาตองตกอยูในหุบเหวของนรก”20 

ทานศาสนทูตยังไดยํ้าใหประชาชาติของทานตระหนักในเรื่อง
สันติภาพและปกปองจากความวุนวาย ส่ิงเลวรายและความไมชอบ โดย
ที่ทานกลาวไวความวา “โอมนุษย พวกทานอยาไดปรารถนาท่ีจะ
ประจันหนากับเหลาศัตรู พวกทานจงขอจากอัลลอฮฺใหรอดพน(จากศัตรู) 
แตหากพวกทานหลีกเล่ียงไมไดท่ีตองพบพวกเขา ก็จงอดทนและหนัก
แนนในจุดยืนดวยเถิด”21 

และหนึ่งในบทขอพรของทานศาสนทูตเมื่อเห็นจันทรเส้ียวชวง
ตนเดือนคือ  

 ِةَمالَالس َواِنَمياِإل َوِنماَألا ِبَنيلَ َعهلِْله أَمهاللَّ
    اُهللاَكبَر ويب َرِمالَسواِإل

มีความวา  “โอ องคผูอภิบาลแหงเรา ขอพระองค
ทรงทําใหมัน(เดือนใหม)มาเยือนเราพรอมดวย
ความศานติและอีมาน(ความศรัทธา) อีกท้ังดวย

                                                 
19  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 7070), มุสลิม (หมายเลข 2625) 
20  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 7072), มุสลิม (หมายเลข 2617) 
21  มุสลิม (หมายเลข 4517) 
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ความปลอดภัยและอิสลาม พระเจาของขาและของ
เจาคืออัลลอฮฺ”22 

 
 

สันติภาพในหลักศาสนบัญญัติ 

สวนหนึ่งของวัตถุประสงคสําคัญของศาสนบัญญัติในอิสลาม 
คือ การปกปองรักษาปจจัยหาประการ นั่นคือ ศาสนา เกียรติศักดิ์ศรี 
สติปญญา ทรัพยสมบัติ และชีวิต ดังนั้นอิสลามจึงไดกําหนดกฎเกณฑ
และบรรทัดฐานหลัก อันนําไปสูการปกปองปจจัยทั้งหาประการดังกลาว
เพื่อการสรางสันติภาพที่แทจริง กฎที่วาคือ 

  »ِحاِلَصَم الِْبلْ َجنى ِمـٰلو أَِداِسفََم الُْءرَد«
หมายถึง การปองกันและขจัดภัยพิบัติหรือความ
หายนะ มีความสําคัญและตองมากอนการแสวงหา
ผลประโยชน23 

 
กฎอีกขอหนึ่งที่ปรากฏในวจนะของทานศาสนทูตซึ่งไดกลาววา  

  »اَرَر ِضالَ َوَرَر َضالَ«

                                                 
22  อะหฺมัด (1:126), อัต-ติรฺมิซีย (2:256),  อัล-หากิม (4:285), อัด-ดารีมีย (2:4), อัล-อัลบานีย. 
รวมหะดีษเศาะฮีห ฺ(หมายเลข 1816) เปนหะดีษหะสัน 

23 อัล-อิซฺ อิบนุ อับดุสสลาม. เกาะวาอิดุล อะหฺกาม (1:9), อัส-สุยูฏีย. อัล-อัชบาฮฺ วัน-นะซออิรฺ 
(หนา 78, 105), อิบนุ บะคีม. อัล-อัชบาฮฺ วัน-นะซออิรฺ (หนา 90) 



หลักความเชื่อและหลักปฏิบัติ 51 

ความวา “อยาใหมีการกระทําท่ีเปนภัยตอตัวเอง 
และการกระทําท่ีเปนภัยตอผูอ่ืน”24 

การหลีกเล่ียงภัยและการไมกอความเลวรายในชีวิตของปจเจก
บุคคล สังคมสวนรวม และในระดับประชาคมระหวางประเทศจึงนับเปน
สันติภาพที่แทจริง 

คงไมมีหลักคําสอนในศาสนาใด หรือระบบสังคมไหนในโลกนี้ที่
กําหนดใหมีความสันติภาพในภาคปฏิบัติและยังไดกําหนดใหสันติภาพ
เปนหนึ่งในสัญลักษณและหลักศาสนบัญญัติ เฉกเชนที่อิสลามไดกําหนด
ไวแกผูที่ประกอบพิธีหัจญ ณ นครมักกะฮฺ ทั้งนี้ผูใดที่มีความประสงค
ประกอบพีธีหัจญ และเนี้ยต(ตั้งใจ)ทําหัจญแลว นับแตวินาทีนั้นเปนการ
หามสําหรับเขาทําการตัดเล็บ โกนผม เด็ดใบไม ตัดตนไม ฆาสัตว ลา
สัตวหรือกระทําการใด ๆ ที่สรางความเดือดรอนหรือความไมพอใจแก
ผูอื่น ไมวาดวยการกระทําหรือวาจาของเขา ไมอนุญาตใหโตตอบใดๆ แม
ในขณะที่ประจันหนากับฆาตกรที่ฆาบิดาผูบังเกิดเกลาของเขาก็ตาม  

อัลกุรอานไดระบุไววา 
﴿ الَْحج فََرَض ِفيِهن وَق  فََمنفَال َرفَثَ َوال فُس

 197: البقرة ( ﴾َوال ِجَدالَ ِفي الَْحج(  

                                                 
24 มาลิก. อัล-มุวัฏเฏาะอฺ (หมายเลข 31) มุรซัล, อะหฺมัด (1:313, 5:326-327), อิบนุ มาญะฮฺ 

(หมายเลข 2340,2341), อัด-ดารฺก็อฏนีย (หมายเลข 522), อัล-หากิม (2:57-58), อัล-บัยฮะกีย. 
อัส-สุนัน อัล-กุบรอ (6:69-70) มัรฟูอฺ, อัล-อัลบานีย. รวมหะดีษเศาะฮีหฺ (หมายเลข 149) เปน
หะดีษเศาะฮีหฺ 
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ความวา ดังน้ันผูใดท่ีเร่ิมปฏิบัติหัจญในเดือน(ท่ี
กําหนด)เหลาน้ันแลว  เขาตองไมมีการเก้ียวพาราสี
(หรือสนองกําหนัด)  ไมมีการละเมิด  ไมมีการ
ทะเลาะวิวาทใดๆ ในเวลาทําหัจญ  (2:197) 

 
ดวยเหตุที่เขาไดกระทําการอิหฺรอม(การตั้งเจตนาในใจเมื่อเริ่มทํา

หัจญ) ทําใหเขาเปนผูนําสันติภาพไมเฉพาะแกตัวเขาเองเทานั้น หากยัง
รวมถึงบรรดาสิ่งรอบขางตัวเขา ไมวาจะเปนคน สัตว หรือตนไมก็ตาม 

เชนเดียวกันกับการถือศีลอด ผูใดที่ถือศีลอด เขาจําเปนตองอด
กล้ันระงับอารมณของเขา พรอมสงบเสงี่ยมเจียมวาจา(ไมโตตอบ) ดังที่
ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมีแดทาน)ไดกลาวไว
ความวา “การถือศีลอดเปรียบเสมือนกําแพง(ท่ีคอยสกัดก้ันมิใหเขานรก)
หากผูใดท่ีถือศีลอด เขาผูน้ันอยาไดกระทําส่ิงท่ีไรสาระและอยาไดโกรธ
เคือง หากมีคนดาทอหรือประทุษรายเขา ขอใหตอบวา ‘ฉันกําลังถือศีล
อด’”25 

 
 

ซะกาต หลักประกันสังคมเพ่ือการสรางสันติภาพ 

การจายซะกาตถือเปนบทบัญญัติหนึ่งในอิสลามที่ใหความสาํคญั
กับสันติภาพ นั่นคือการปลดปลอยหวงโซความยากจนและโรคภัยไขเจ็บ  

                                                 
25  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 1894,1904) 
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ซะกาตคือหนึ่งในหลักการอิสลามทั้งหาประการ ทานศาสนทูต
(ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมีแดทาน)ไดกลาวไวความวา 
“นอกเหนือจากซะกาตแลว ยังมีชองทางอีกมากมายท่ีมุสลิมตองบริจาค
ทรัพยสมบัติของเขา”26  

ดวยเหตุนี้ อิสลามจึงไมใหการยอมรับ หากมีคนหนึ่งคนใดใน
สังคมประสบความหิวโหย ถึงแมวาคนๆนั้นไมใชมุสลิมก็ตาม อิสลามถือ
เปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองใหหลักประกันเรื่องปากทองแกสมาชิกทุก
คนในสังคม ดังที่ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและความสันติสุขจงมีแด
ทาน)ไดกลาวไวความวา “ไมใชผูศรัทธาตอฉัน ถาผูใดนอนยามค่ําคืนใน
สภาพท่ีอ่ิมหนํา ในขณะท่ีเพ่ือนบานใกลเคียงของเขากําลังหิวโหย ท้ังๆ ท่ี
เขารูเห็น”27 

คําวาเพื่อนบานจะรวมทั้งที่เปนมุสลิมและที่ไมใชมุสลิม 
มีรายงานจากทานมุญาฮิด นักปราชญมุสลิมในศตวรรษที่สองวา 

ครั้งหนึ่งทานไดนั่งอยูกับอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 
สาวกทานหนึ่งของทานศาสนทูต ในขณะที่เด็กรับใชของทานกําลัง
ชําแหละเนื้อแพะอยูนั้น ทานอับดุลลอฮฺไดกลาวแกเด็กรับใชของทานวา 
“เมื่อใดที่ชําแหละเสร็จ เจาจงนําไปใหแกเพื่อนบานชาวยิวของเรากอน” 
พลันมีผูถามขึ้นวา “เอาไปใหชาวยิวอยางนั้นหรือ?” ทานอับดุลลอฮฺตอบ

                                                 
26  อัต-ติรมิซีย (หมายเลข 659), อัด-ดาริมีย (1:385), อัล-อัลบานีย. ตัฆรีจ อะหาดีษฺ มุชกิละตุล 
ฟกรฺ (หมายเลข 103) เปนหะดีษเฎาะอีฟ 

27 อัล-บัซซารฺ. กัชฟุล อัสตารฺ (หมายเลข 119), อัต-เฏาะบะรอนีย. อัล-มุอฺญัม อัล-กะบีรฺ (1:66), 
อัล-อัลบานีย. รวมหะดีษเศาะฮีหฺ (หมายเลข 149) เปนหะดีษเศาะฮีหฺ 
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วา “ฉันไดยินทานศาสนทูตสั่งเสียบอยๆ วาใหทําดีกับเพื่อนบาน จนพวก
เราคิดวา ทานอาจจะใหเพื่อนบานสามารถรับมรดกจากเราได” 28 

เปนที่ทราบกันดีวา หนึ่งในจํานวนผูที่สามารถรับซะกาตไดนั้น 
คือ ชาวกาฟรฺ(ผูไมใชมุสลิม)ที่ประสงคจะรับอิสลาม  

เหลานักวิชาการอิสลามตางก็ยอมรับวา อนุญาตใหรับของขวัญ
จากบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา ไมวาจะเปนพวกไหน แมกระทั่งกับพวกที่ทํา
สงครามตอสูกับมุสลิมก็ตาม29 

สันติภาพในอิสลามจะไมจํากัดเฉพาะเพื่อนบานที่เปนมนุษย
เทานั้น หากแตยังครอบคลุมถึงสัตว หรือแมแตสุนัขที่อิสลามถือวาเปน
สัตวที่สกปรก(นะญิส)  

หญิงนางหนึ่งตองเขานรก ดวยสาเหตุที่นางจับขังและทรมาน
แมวจนตาย ดังความหมายของหะดีษวา “หญิงนางหนึ่งตองเขานรก ดวย
สาเหตุจากแมวตัวหน่ึงท่ีนางจับขังไว โดยท่ีนางไมใหอาหารและไมปลอย
ใหมันหาอาหารเอง จนกระท่ังแมวตัวน้ันตายเพราะความหิว”30 

ในขณะเดียวกันประตูสวรรคจะตอนรับชายคนหนึ่งและการ
อภัยโทษของอัลลอฮฺไดแผถึงชายผูนั้น เนื่องจากเขามีความเมตตาใหน้ํา
แกสุนัขตัวหนึ่งที่กําลังเลียดินเพื่อประทังความกระหาย ดังปรากฏในหะ
ดีษที่รายงานโดย อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ความวา  “ในขณะ
ท่ีชายคนหน่ึงกําลังเดินอยูบนถนน เขารูสึกกระหายนํ้าเปนอยางย่ิง และได
พบบอนํ้าแหงหน่ึง จึงไดปนลงไปดื่มนํ้าจากบอน้ันแลวกลับออกมา พลัน
                                                 
28 อัล-บุคอรีย อางจาก อัล-อัลบานีย. เศาะฮีหฺ อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด (หมายเลข 847) 
29 อิบนุ กุมามะฮฺ. อัล-มุฆนีย (13:200) 
30  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 3482), มุสลิม (หมายเลข 6915) 
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พบกับสุนัขตัวหน่ึงท่ีกําลังกระหายนํ้าจนตองเลียดินเพ่ือประทังความ
กระหาย ชายคนนั้นรําพึงวา สุนัขตัวน้ีกระหายนํ้าเหมือนกับฉันท่ีกระหาย
นํ้าเม่ือครูน้ี เขาจึงลงไปในบออีกคร้ังและใชรองเทาของเขาตักนํ้า และใช
ปากคาบรองเทาท่ีมีนํ้าอยูน้ันข้ึนมา และรินนํ้าใหแกสุนัขตัวน้ัน อัลลอฮฺ
ทรงตอบแทนในการกระทําของเขา พระองคไดยกโทษใหแกเขา” บรรดา
สาวกของทานไดถามวา “พวกเราไดรับการตอบแทนเนื่องจาก(ทําความดี
ใหแก)สัตวดวยกระนั้นหรือ?” ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและความ
สันติสุขจงมีแดทาน)ตอบวา “การทําดีตอทุกส่ิงท่ีหัวใจยังมีชีวิต จะไดรับ
ผลตอบแทน”31 

 
น่ีคือตัวอยางสันติภาพอันครอบคลุมในอิสลาม สันติภาพท่ีหย่ัง

รากลึกในจิตใจ และถูกเผยออกมาดวยการกระทําอันเปยมดวยความ
กรุณา เอ้ืออาทรและความออนโยน สันติภาพท่ีขจรขจายไปทั่วทุกมุมโลก
ดวยความหมายท่ีแฝงอยูท้ังหมดของมัน บรรดาผูดํารงไวซ่ึงสันติภาพจะ
ไดรับการยกยองและผลตอบแทนในสรวงสวรรคอันสูงสง สันติภาพท่ี
กอใหเกิดความสงบสุขมายังมวลมนุษยและประเทศชาติบานเมือง และ
เปนเหตุใหอัลลอฮฺยกยองสรรเสริญและตอบแทนผูรักสันติภาพในวันแหง
การตัดสิน 
 
 
 

                                                 
31  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 2363), มุสลิม (หมายเลข 2244) 



 

สันติภาพ  
ในมิติของความสัมพันธกับชนตางศาสนิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูสันติภาพและการรวมมือกัน 

หลักสําคัญประการหนึ่งที่อิสลามไดกําหนดไวสําหรับการดําเนิน
ชีวิตของมนุษย คือ ความสงบสุข ความศานติ และความมั่นคง 
ความสัมพันธของศาสนาอิสลามกับศาสนาอื่นไมวาในระดับปจเจกบุคคล
หรือระดับประเทศ คือความสัมพันธในรูปของการทําความรูจัก การ
เกื้อกูลกัน การเผยแผและทําความดี ไมใชความสัมพันธในรูปของการ
ปะทะตอสู กอการราย หรือบอนทําลาย  
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หากเราไดพิจารณาคําสอนตางๆ ของอิสลาม ยอมตองประจักษวา
พื้นฐานแหงคําสอนอิสลาม คือ การเชิญชวนมวลมนุษยทั้งหมดสูการ
สรางความผาสุกและสันติภาพอันเที่ยงแทและครอบคลุมทุกส่ิงในโลกนี้
และโลกหนา ในโลกนี้คือความสงบสันติและความมั่นคงในชีวิต และใน
โลกหนาคือความผาสุกในสวนสวรรคซึ่งเปนที่พํานักที่เต็มไปดวยความ
สันติอันยั่งยืน 

อัลลอฮฺไดตรัสวา  
َولَْتكُن ِمنكُم أُمةٌ َيدعونَ ِإلَى الَْخيِر َوَيأْمرونَ ﴿

 مكَِر َوأُولَِئَك هننَ َعِن الْمَهووِف َوَينرِبالَْمع

  )104: آل عمران( ﴾الْمفِْلحونَ
ความวา และจงใหมีในหมูพวกเจาซ่ึงประชาชาติ
หน่ึงท่ีเชิญชวนสูความประเสรฐิ ส่ังเสียในเรือ่งความ
ดี และหามปรามจากความชั่ว และพวกเขาเหลาน้ัน
คือบรรดาผูท่ีไดรับความสําเร็จ (3:104) 

 
ความประเสริฐที่หมายถึงในโองการขางตน คือ อิสลาม ซึ่งเปน

ระบอบแหงการดําเนินชีวิตสําหรับมนุษยชาติ 
อัลกุรอานไดเชิญชวนมนุษยทั้งมวลสูการตอบรับอิสลาม อันเปน

หนทางสูความสําเร็จ และเปนหนทางสูการสรางสันติภาพรวมกันทั้งใน
โลกน้ีและโลกหนา แตดวยประสงคแหงองคอภิบาล เราพบวามีมนุษย
บางสวนไดปฏิเสธคําเชิญชวนนี้ และไมยอมรับหลักการรวมมือเพื่อให
เกิดสันติภาพแหงอิสลามที่ครอบคลุมทั้งสองโลก  
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กระนั้นก็ตาม ถึงแมวามนุษยไมไดยอมรับอิสลามเสียทุกคน แต
อิสลามก็ยังไดเชิญชวนมวลมนุษยทั้งหมดสูการทําความรูจักและ
ชวยเหลือกันในเรื่องคุณประโยชนและคุณธรรม เพื่อใหเกิดสันติภาพใน
บริบทยอยเฉพาะสําหรับโลกนี้อีกดวย 

อัลกุรอานไดกําหนดขอบเขตของความสัมพันธระหวางมนุษยวา 
َيا أَيَها الناس ِإنا َخلَقَْناكُم ِمن ذَكٍَر َوأُنثَى ﴿

َوَجَعلَْناكُم شعوباً َوقََباِئلَ ِلَتَعاَرفُوا ِإنَّ أَكَْرَمكُم ِعنَد 
َخِبري ِإنَّ اللََّه َعِليم قَاكُم13: احلجرات ( ﴾اللَِّه أَت(  

ความวา   โอมวลมนุษยท้ังหลาย แทจริงเราไดสราง
พวกเจาจากเพศชายและเพศหญิง(หมายถึงสรางมา
จากอาดัมและเฮาวาอฺ(อีฟ)ผูเปนมนุษยชายหญิงคู
แรก) และใหพวกเจาเปนกลุมพวกและหมูเหลา เพ่ือ
พวกเจาจะไดสรางความรูจักกัน แทจริงผูท่ีมีเกียรติ
ท่ีสุดในระหวางพวกเจา ณ อัลลอฮฺ คือผูท่ียําเกรง
(ตอพระองค)มากท่ีสุด แทจริงอัลลอฮฺน้ันทรงรอบรู
อยางละเอียดถ่ีถวนย่ิง  (49:13)  

 
การทําความรูจักกันในประเด็นความสัมพันธระหวางมนุษย ไม

วาจะแตกตางทางชาติพันธุ สัญชาติ สีผิว และภาษา มีนัยยะที่ลึกกวา
เพียงแคการรูจักช่ือเพียงผิวเผิน ทวาเปนการทําความรูจักที่จะนําไปสูการ
แลกเปล่ียนคุณประโยชนแหงความดีงามอันสูงสงและใหเกิดความ
ชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกัน 
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และเพื่อสรางความหมายของการทําความรูจักที่มีเปาประสงค
อันยิ่งใหญนี้ ยอมตองการธรรมชาติแหงความสัมพันธที่ สันติและ
เอื้ออํานวย ดวยวิธีการแขงขันมุงมั่นปฏิบัติเพื่อความยําเกรงและใฝ
เกียรติอันสูงสง ยกระดับความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล กลุมชน
และเชื้อชาติสูระดับการแลกเปลี่ยนอันเปนเปาประสงค นั่นคือ “การทํา
ความรูจักซ่ึงกันและกัน” และ “การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ” 
ดวยความหมาย นัยยะทั้งหมดและขอบเขตอันกวางขวางของมัน  

ดังนั้น ถาหากยิ่งบรรลุถึงเปาประสงคของการแลกเปลี่ยนความ
รูจัก และการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางหมูมนุษยทุก
ระดับไดมากเพียงใด ก็ย่ิงสามารถอุดชองวางแหงการตอสูและความ
ขัดแยงที่เปนเหตุแหงการห้ําหั่นและละเมิดรุกราน อันจะกอใหเกิดการ
เผชิญหนาและนํามาซึ่งความหายนะแกสังคมมนุษยไดมากเพียงนั้น ดวย
เหตุนี้การทําความรูจักกันระหวางมวลมนุษยดวยเปาประสงคเชนนี้คือ
สาเหตุใหญที่จะนําสันติภาพมาสูสังคมมนุษย  

อัลลอฮฺไดตรัสในอัลกุรอานวา  
َوى َوال َتَعاَونوا َعلَى اَونوا َعلَى الِْبر َوالتقْ َوَتَع﴿
ثِْم َوالْعدَواِن َواتقُوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديد اإل

  )2: املائدة (﴾الِْعقَاِب
ความวา และจงชวยเหลือเก้ือกูลกันในความดีและ
การยําเกรง และอยาไดรวมมือชวยเหลือในการทํา
บาปและการละเมิด และจงยําเกรงตออัลลอฮฺ แท
จริงอัลลอฮฺเปนผูหนักหนวงในการลงโทษ (5:2) 
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ธรรมชาติของการรูจักกันจะนําไปสูการเกื้อกูลกันระหวางฝาย
ตางๆ ที่หลากหลาย อิสลามไดวางเงื่อนไขการชวยเหลือเกื้อกูลที่เปน
เปาประสงคบนหลักของการทําดีและการยําเกรงตอพระผูเปนเจา ทั้งสอง
หลักนี้เปนจุดรวมของความดีงามและสันติภาพสําหรับมวลมนุษยทั้งใน
โลกนี้และโลกหนา ในขณะที่การชวยเหลือกันในการกระทําผิดบาปและ
การละเมิดที่เกิดขึ้นบอยครั้งระหวางผูคนในโลกนั้นเปนที่ตองหามใน
อิสลาม เพราะทั้งสองประการคือเหตุแหงความชั่วรายและหายนะ
ทั้งหลายที่นําไปสูสงคราม การแตกแยก และจุดไฟแหงการปะทะที่จะ
ทําลายสันติภาพและความสงบสุขของมนุษยชาติในที่สุด 

จากที่กลาวมา เปนที่ชัดเจนวาพื้นฐานเดิมของความสัมพันธ
ระหวางประชาชาติมุสลิมกับประชาชาติอื่นนั้น คือ สันติภาพ สวน
สงครามและการตอสูนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง ดวยมูลเหตุและปจจัย
ที่มีผูอื่นรุกรานและละเมิดพวกเขาและศาสนาของพวกเขา 

สันติภาพเปนสิ่งที่ถูกกําหนดใหมีกับทุกคน ไมใชเพราะเปน
เพียงผลของการยอมรับศรัทธาเทานั้น หากแตมันเปนพื้นฐานเดิมที่มี
หลักฐานวาตองไมละเมิดรุกราน ในขณะที่สงครามถูกบัญญัติข้ึนมาเพื่อ
พิทักษปกปองสิทธิเสรีภาพในการเชิญชวนเรียกรองของอิสลาม และขจัด
ภัยที่คุกคามบรรดาผูนับถืออิสลาม เปนการประกันเสนทางแหงการเชิญ
ชวนสูอิสลามที่ชูธงแหงความเมตตาและสันติภาพ อีกทั้งเพื่อปกปอง
เสรีภาพของมวลมนุษยในการนับถืออิสลามเปนศาสนาและระบอบการ
ดําเนินชีวิตดวยความสมัครใจ ไมใชดวยการบังคับขูเข็ญ อัลลอฮฺไดตรัส
วา 
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﴿ فََمن ِمَن الَْغي دشَن الرَتَبي يِن قَدال ِإكَْراَه ِفي الد
َيكْفُر ِبالطَّاغُوِت َويؤِمن ِباللَِّه فَقَِد اسَتمَسَك 

   ﴾ِليمِبالْعرَوِة الْوثْقَى ال انِفَصاَم لََها َواللَّه َسِميع َع
  )256: البقرة(

ความวา ไมมีการบังคับใน(การนับถือ)ศาสนา
(อิสลาม) แทจริงทางนําน้ันไดประจักษชัดจากความ
คดเค้ียวแลว ดังน้ันหากผู ใดไดปฏิเสธความ
จอมปลอมและศรัทธาตออัลลอฮฺแลวไซร แสดงวา
เขาไดยึดกับปมเชือกอันแนนหนาแลว และมันจะไม
มีวันหลุดจากไป และอัลลอฮฺทรงเปนผูไดยินและรู
ย่ิง (2:256) 

 
เปนสิ่งที่ประจักษชัดในประวัติศาสตรอิสลามวา ผูคนที่อาศัยอยู

ในรัฐอิสลามมีเสรีภาพอยางเต็มที่ที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได ไมเคย
ปรากฏในประวัติศาสตรอิสลามอันยาวนานวามีการบังคับขูเข็ญใหชาวยิว 
ชาวคริสต หรือคนอื่นๆ ใหหันมานับถืออิสลาม ขอเท็จจริงนี้เปนที่
ยอมรับกัน แมแตในหมูศาสนิกอื่น อาทิเชน ธอมัส อารโนลด นักบูรพา
คดีชาวอังกฤษผูหนึ่งที่ไดกลาววา “เราไมเคยไดยินวามีความพยายาม
ใดๆ ที่เปนแผนการเพื่อใชบังคับผูอื่นที่ไมใชมุสลิมใหยอมรับอิสลาม 
หรือวามีการบังคับขมขูโดยมีจุดหมายเพื่อกําจัดศาสนานั้นๆ” 32 

                                                 
32  ธอมัส อารโนลด. อัด-ดะอฺวะฮฺ อิลัล อิสลาม (The Preaching of Islam) (หนา 99) 
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สันติภาพกับสงคราม 

เปนสิ่งที่ทุกคนลวนยอมรับวา นับตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน 
สงครามไมเคยหางหายไปจากโลก อิสลามเปนศาสนาที่กําเนิดขึ้น
ทามกลางโลกที่เต็มไปดวยการปะทะตอสูและสงครามระหวางมนุษยชาติ 
จึงตองคํานึงถึงความเปนจริงที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได ตราบใดที่โลก
ตองปะปนดวยกลุมมนุษยอันหลากหลายดวยอารมณ ความรูสึกและ
ความตองการอันไรขอบเขต และตราบใดที่ความรูสึกเชนนี้ ยังคุกรุนอยู
ในจิตใจของมนุษย ไมวาในระดับปจเจกชนหรือสังคมก็ตาม แนนอน
ที่สุดวาจะตองมีความขัดแยงอันนําไปสูสงครามไดในบางกรณี  

ดวยเหตุนี้ สงครามจึงเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมไดและเปนวิธีการที่
นายกยองหากมีวัตถุประสงคเพื่อตอตานผูรุกราน ยับยั้งความอยุติธรรม 
พิทักษสัจธรรมและยื่นมือเพื่อใหความชวยเหลือแกผูถูกกดขี่ สงครามใน
ลักษณะเชนนี้ จึ ง เปนการจุดประกายความดีแกมวลมนุษย  ใน
ขณะเดียวกันหากเกิดสงครามโดยมีเปาหมายเพื่อสรางความพินาศแก
โลก กดขี่ขมเหงผูที่ออนแอ ปลนและยึดครองทรัพยากรและความมั่งคั่ง
ของชนชาติอื่น  สงครามในลักษณะนี้เปนสงครามที่ตองไดรับการ
ประณามสาปแชง เพราะไมเพียงเปนสัญลักษณแหงความชั่วรายของ
สังคมเทานั้น หากแตเปนสื่อแหงความหายนะของชาวโลกทั้งมวล 
ขออัลลอฮฺทรงคุมครองดวยเถิด 

ดวยเหตุนี้อิสลามจึงยอมรับในกระบวนทัศนพื้นฐานที่วาดวย
สงคราม โดยถือวาเปนสิ่งที่อนุมัติหากเปนการปกปองพิทักษสัจธรรม 
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รักษาความสงบสันติ และยับยั้งความอยุติธรรม การขมขู และการ
ละเมิดรุกราน 

 อัลลอฮฺทรงมีดํารัสวา 
َولَوال َدفْع اللَِّه الناَس َبعَضهم ِبَبعٍض لَفََسَدِت ﴿

  ﴾ الْأَرض َولَِكن اللََّه ذُو فَضٍل َعلَى الَْعالَِمَني
  )251: البقرة (

ความวา   และหากวาอัลลอฮฺไมทรงปองกันมนุษย  
ซ่ึงบางสวนของพวกเขาดวยอีกบางสวนแลวไซร  
แนนอนแผนดินก็ยอมเส่ือมเสียพังพินาศไปแลว  
แตทวาอัลลอฮฺน้ัน  ทรงเปนผูมีคุณอันลนเหลือ
เหนือโลกท้ังมวล (2:251)  

 
พระองคยังไดตรัสอีกวา 

ت َولَوال َدفْع اللَِّه الناَس َبعَضهم ِبَبعٍض لَهدَم﴿
 مِفيَها اس ذْكَري َوَمَساِجد َوَصلََوات َوِبَيع َصَواِمع
 ِإنَّ اللََّه لَقَِوي هرصَين َمن َرنَّ اللَّهصاللَِّه كَِثرياً َولََين

الةَ  ، َعِزيزوا الصِض أَقَامِفي الْأَر ماهالَِّذيَن ِإنْ َمكَّن
لَْمعروِف َوَنَهوا َعِن الْمنكَِر َوآَتوا الزكَاةَ َوأََمروا ِبا

  )41- 40: احلج (﴾ َوِللَِّه َعاِقَبةُ الْأُموِر
ความวา  และหากวาอัลลอฮฺไมทรงปองกันมนุษย  
ซ่ึงบางสวนของพวกเขาดวยอีกบางสวนแลวไซร 
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บรรดาหอสวดและโบสถ(ของพวกคริสต)และ
สถานท่ีสวด(ของพวกยิว)และมัสยิดท้ังหลายท่ีพระ
นามของอัลลอฮฺถูกกลาวรําลึกอยางมากมาย ตอง
ถูกทําลายอยางแนนอน  และแนนอนอัลลอฮฺจะทรง
ชวยเหลือผูท่ีชวยเหลือพระองค  แทจริงอัลลอฮฺเปน
ผูทรงพลัง  ผูทรงเดชานุภาพอยางแทจริง บรรดาผู
ท่ีแมนเราไดใหพวกเขาม่ันคงบนหนาแผนดินแลว 
พวกเขาจะดํารงซ่ึงการละหมาดและการจายซะกาต 
พวกเขาจะส่ังเสียในความดแีละหักหามจากความชัว่ 
และยังอัลลอฮฺคือบ้ันปลายแหงการกิจการท้ังหลาย 

 (22:40-41) 
 
ความหมายของโองการนี้คือ ถาหากไมเปนเพราะการที่อัลลอฮฺ

ไดบัญญัติใหเหลาศาสนทูตและบรรดาผูศรัทธาทําการตอสูและญิฮาด
แลวไซร แนนอนวาบรรดาผูตั้งภาคียอมตองเขามามีอํานาจเหนือผูนับถือ
ศาสนาทั้งหลาย สัญลักษณตางๆ ของศาสนาเปนอันตองถูกทําลาย 
แตอัลลอฮฺทรงสกัดกั้นความชั่วรายของพวกเขาดวยการใชใหทําการตอสู
และญิฮาดกับพวกเขาเหลานั้น เพราะถาหากไมมีการตอสูและญิฮาดแลว 
อธรรมก็ยอมตองมีชัยเหนือสัจธรรมในทุกหมูประชาชาติเปนแนแท 33 

ดวยเหตุนี้ ตามทรรศนะของอิสลามแลว สงครามเปนสิ่งจําเปน
และหลีกเล่ียงไมไดหากตั้งอยูบนหลักของการรักษาสันติภาพและความ

                                                 
33  อัล-กุรฏบีย. อัล-ญามิอฺ ลิ อะหฺกามิล กุรอาน (12:70) 
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สงบสุข ดังนั้น บทบัญญัติวาดวยญิฮาดจึงไมใชคําสอนที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการรุกราน  กดขี่ขมเหงผูดอยกวา หรือเปนขอกลาวอ างเพื่อ
ผลประโยชนสวนตัวหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเปนการเฉพาะโดย
เด็ดขาด 

ในจํานวนหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องดังกลาว คือ ความเห็น
อยางเปนเอกฉันทของบรรดานักวิชาการอิสลามวา ไมอนุญาตใหฆาผูอื่น
ที่ไมใชนักรบ โดยเฉพาะเด็ก ผูหญิง คนแก นักบวช ผูปวย และผูที่มี
ลักษณะในความหมายนี้ 

ถาหากอิสลามยึดประเด็นศาสนาเปนหลักการพื้นฐานของการทํา
สงครามและฆากันแลว แนนอนยอมตองไมละเวนบุคคลเหลานี้ดวย 
เพราะพวกเขาไมไดเปนมุสลิมและไมยอมรับในความเชื่อของอิสลาม 

และไมอาจที่จะกลาวและยอมรับดวยวา เหตุที่ตองปฏิบัติกับ
บุคคลเหลานี้โดยสันติวิธี ดวยสาเหตุที่พวกเขาเปนบุคคลออนแอ เพราะ
ตามความเปนจริงในประวัติศาสตร มีสตรีมากมายที่เคยเขารวมสูรบใน
สงครามและตอสูห้ําหั่นกับศัตรูไดอยางกลาหาญกวาผูชายหลายเทานัก 

ประวัติศาสตรอิสลามไดบันทึกแลววา สงครามตางๆ ที่ทาน 
ศาสนทูตไดรบกับผูปฏิเสธศรัทธานั้น ลวนแตอยูในขอบเขตและไมได
ออกไปจากกรอบของสาเหตุที่อนุมัติใหกระทําได สงครามเหลานั้นสวน
ใหญแลวเปนไปเพื่อปกปองและโตตอบการละเมิดรุกรานที่เกิดขึ้นจริงๆ  
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ความยุติธรรมคือรากฐานของสันติภาพ 

โดยสรุปแลว ในมิติแหงความสัมพันธของศาสนาอิสลามกับ
ผูอื่น ลวนเพียบพรอมไปดวยหลักแหงสันติภาพ โองการอัลกุรอาน
มากมายไดค้ําชูและปูทางสําหรับแบบแผนของสันติภาพ ทั้งในระดับ
ทองถิ่นหรือประชาคมระหวางประเทศ และยังไดสนับสนุนใหใช
กระบวนการสันติวิธีดวยการเรียกรองใหคืนสิทธิตางๆ แกเจาของสิทธิ
นั้น หามละเมิดรุกรานผูใด และตองดํารงซึ่งความยุติธรรมและการทําดี
กับทุกส่ิงไมวากับมนุษยหรือสรรพสัตว  

และแมกระทั่งกับขาศึกศัตรูในสงคราม เมื่อใดที่พวกเขาตอบรับ
การประนีประนอม ความยุติธรรมตองอยูเหนืออารมณและความรูสึก
สวนตัวหรือความผูกพันดานเครือญาติและมิตรสหาย อัลลอฮฺไดตรัสวา 

َيا أَيَها الَِّذيَن آَمنوا كُونوا قَواِمَني ِبالِْقسِط شَهَداَء ﴿
ِللَِّه َولَو َعلَى أَنفُِسكُم أَِو الَْواِلَديِن َوالْأَقَْرِبَني ِإنْ 

  )135: النساء (﴾ ى َيكُن غَِنياً أَو فَِقرياً فَاللَّه أَولَ
ความวา  ผูศรัทธาท้ังหลาย  จงเปนผูท่ีดํารงไวซ่ึง
ความยุติธรรม  ในการเปนพยานเพ่ืออัลลอฮฺ แมวา
จะเปนผลรายแกตัวของพวกเจาเอง  หรือผูบังเกิด
เกลาท้ังสองและญาติท่ีใกลชิดก็ตาม แมวาเขาจะม่ัง
มีหรือยากจนก็ตาม  อัลลอฮฺน้ันสมควร(แกการเช่ือ
ฟง)ย่ิงกวาท้ังสองคน (4:135) 

 
 การใหความยุติธรรมกับผูเปนศัตรูนั้นมีระบุในอัลกุรอานวา 
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َيا أَيَها الَِّذيَن آَمنوا كُونوا قَواِمَني ِللَِّه شَهَداَء ﴿
ِرَمنِط َوال َيجٍم َعلَى أَالَِّبالِْقسَشَنآنُ قَو ِدلُوا كُمَتع 

  )8: املائدة ( ﴾ب ِللتقَْوىاعِدلُوا هَو أَقَْر
ความวา ผูศรัทธาท้ังหลาย จงเปนผูดํารงไวซ่ึงความ
ยุติธรรมในการเปนพยานเพ่ืออัลลอฮฺ และจงอยาให
การเกลียดชังพวกหน่ึงพวกใดทําใหพวกเจาไม
ยุติธรรม  จงยุติธรรมเถิดมันเปนส่ิงท่ีใกลกับความ
ยําเกรงย่ิงกวา (5:8) 

 
อัล-บัยฎอวีย  นักอรรถาธิบายอัลกุรอานทานหนึ่ ง ได ให

ความหมายของโองการขางตนวา “อยาไดปลอยใหความโกรธที่รุมเราอยู
ในใจของพวกเจาตอพวกมุชริกีน(พวกปฏิเสธศรัทธา) เปนเหตุใหละทิ้ง
ความยุติธรรมกับพวกเขา ดวยการละเมิดและกระทําการใดที่ไมอนุญาต 
เชน การกลาวหาใสรายหรือฆาสตรีและเด็ก หรือทําลายสัญญาเพื่อเปน
ความสะใจใหหายแคน ถาหากนี่คือความยุติธรรมที่พึงกระทําตอผู
ปฏิเสธศรัทธา ใหทานลองใครครวญดูวา จะตองยุติธรรมมากกวาอีก
เพียงใดกับบรรดาผูศรัทธาดวยกัน” 34 

โดยสรุปแลว โองการขางตนไดเนนย้ําวา อยาไดใชความโกรธ
ของพวกเจาตอพวกใดพวกหนึ่งเปนเหตุเพื่อละทิ้งความยุติธรรม เพราะ
ความยุติธรรมเปนสิ่ งบังคับใชตอทุกคนกับทุกคูกรณีและในทุก

                                                 
34  อัล-บัยฎอวีย. อันวารุต ตันซีล (3:223) 
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สถานการณ โดยมีรายงานจากอิบนิ อะบี หาติม จาก ซัยดฺ อิบนุ อัสลัม 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา “เม่ือคร้ังท่ีทานศาสนทูต(ขอความจาํเริญและความ
สันติสุขจงมีแดทาน)และเหลาสาวกเดินทางถึง หุดัยบิยะฮฺ(หมูบานหน่ึง
กอนถึงนครมักกะฮฺ) และถูกพวกมักกะฮฺขัดขวางไมใหเขาเมืองและสราง
ความลําบากใหกับทานและเหลาสาวกเปนอยางย่ิง กระท่ังมีพวกมุชริกีน(ผู
ไมใชมุสลิม)จากดินแดนตะวันออกเดินทางมาถึงเพ่ือเขาไปทําอุมเราะฮฺ 
เหลาสาวกไดกลาวแกทานศาสนทูตวา ‘เราจะขัดขวางคนพวกนี้เหมือนท่ี
พรรคพวกของพวกเขาขัดขวางเรา’ เม่ือน้ันเองอัลลอฮฺจึงไดประทาน
โองการน้ีลงมา(เพ่ือหามปราม)”35 

อัล-กุรฏบีย นักอรรถาธิบายอัลกุรอานอีกผูหนึ่งไดกลาววา 
“โองการน้ีไดช้ีอีกวา การไมนับถืออิสลามของผูปฏิเสธศรัทธา ไมได
ขัดขวางเราเพ่ือใหความยุติธรรมแกเขา”36 

 
 

สันติวิธี คือพ้ืนฐานของการเช่ือมสัมพันธ 

และสิ่ งที่บ งบอกอย างชัด เจนว าอิสลามเปนศาสนาที่ ให
ความสําคัญกับสันติภาพมากกวาสงครามหรือการใชความรุนแรงใน
รูปแบบตางๆ คือ การที่อิสลามไดส่ังกําชับใหมุสลิมรีบตอบรับการ
เรียกรองสูสันติภาพ ถึงแมวาผูเรียกรองนั้นจะเปนคูอริหรือขาศึกใน
สมรภูมิก็ตาม  

                                                 
35 อิบนุ กะษีรฺ. ตัฟสีร อัลกุรอานิล อะซีม (2:6-7) 
36 อัล-กุรฏบีย. อัล-ญามิอฺ ลิอะหฺกามิล กุรอาน (6:110) 
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อัลกุรอานไดระบุวา 
َوِإنْ َجَنحوا ِللسلِْم فَاجَنح لََها َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه ﴿

الَْعِليم ِميعَو السه هوَك، ِإنَدعوا أَنْ َيخِريدَوِإنْ ي 
فَِإنَّ َحسَبَك اللَّه هَو الَِّذي أَيَدَك ِبَنصِرِه 

  )62-61: األنفال (﴾ َوِبالْمؤِمِنَني
ความวา และหากพวกเขาเอนเอียงเพ่ือสงบศึกแลว 
เจ า ก็จงสนองตามเพื่ อการ น้ันดวย   และจง
มอบหมายภารกิจแดอัลลอฮฺเถิด  แทจริง พระองค
คือผูทรงไดยินและผูทรงรอบรูย่ิง และหากพวกเขา
ประสงคท่ีจะหลอกลวงเจา เปนการเพียงพอแลว
กับอัลลอฮฺ(ท่ีจะคอยพิทักษปกปอง) พระองคคือผู
ทรงสนับสนุนเจาดวยความชวยเหลือของพระองค
และดวยกําลังของบรรดาผูศรัทธา  

(8:61-62) 
 

 ทานเชค มุหัมมัด เราะชีด ริฎอ ไดอธิบายความหมายของ
โองการขางตนวา “ในบางครั้ง การที่คูสงครามแสดงทาทียอมรับการ
ประนีประนอม อาจจะเปนแคกลลวงเพื่อตบตาใหเราเลิกรบ ในขณะที่
พวกเขากลับเตรียมพรอมเพื่อการจูโจมหรือกระทําการอื่นเพื่อเปนแผน
ลวงในการสูรบ ถามองถึงผลไดผลเสียในกรณีเชนนี้ เราจึงไมควรรับการ
ประนีประนอมจากพวกเขา ตราบใดที่เรายังไมสามารถกําชัยชนะเหนือ
พวกเขาอยางเบ็ดเสร็จ แตอิสลามกลับไมถือวาความเปนไปไดดังกลาว
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เปนอุปสรรคในการตอบรับขอตกลงเพื่อการประนีประนอมกับอีกฝายแต
อยางใด แตกลับกลาววา “และหากพวกเขาประสงคท่ีจะหลอกลวงเจา 
เปนการเพียงพอแลวกับอัลลอฮฺ(ท่ีจะคอยพิทักษปกปอง)” จุดยืนนี้ เปน
หลักฐานที่ชัดแจงที่ตอกย้ําวา อิสลามเปนศาสนาแหงสันติภาพที่จริง” 37 

นอกจากนี้อัลลอฮฺ ยังมีดํารัสคัดคานกลุมมุสลิมที่ปฏิ เสธ
สันติภาพวา    

َيا أَيَها الَِّذيَن آَمنوا ِإذَا َضَربتم ِفي َسِبيِل اللَِّه ﴿
َتقُولُوا ِلَمن أَلْقَى ِإلَيكُم السالَم لَسَت فََتَبينوا َوال 

 َد اللَِّه َمَغاِنمَيا فَِعننونَ َعَرَض الَْحَياِة الدَتغِمناً َتبؤم

  )94: النساء ( ﴾كَِثَريةٌ
ความวา บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย เม่ือใดท่ีพวกเจา
ตีทัพไปบนหนาแผนดิน(เพ่ือสูรบ)ในหนทางของ 
อัลลอฮฺ พวกเจาจง(แยกแยะศัตรู)ใหแนใจอยาง
ถองแท และจงอยากลาวแกผูท่ีกลาวสลามแกพวก
เจาวาทานมิใชผูศรัทธา(เพ่ือเปนขออางท่ีจะฆาเขา
และริบทรัพยสมบัติของเขา)โดยแสวงหาสิ่งอํานวย
ประโยชนช่ัวคราวแหงชีวิตความเปนอยูบนโลกน้ี  
แต ณ อัลลอฮฺน้ันมีผลทรัพยอันมากมาย (4:94) 

 

                                                 
37 มุหัมมัด เราะชีด ริฎอ. ตัฟซีรุล มะนารฺ (10:140) 
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ทานศาสนทูต(ขอความสันติจงมีแดทาน)ยังไดกลาวไวมีความวา 
“แทจริงจะเกิดความขัดแยงหรือเร่ืองราวอ่ืนหลังจากฉัน ถาพวกทาน
สามารถสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนไดก็จงทําเสีย”38  

คําสอนของทานศาสนทูตไดปรากฏใหเห็นจริงในภาคปฏิบัติ 
ดังที่มีรายงานของอัล-บัยหะกีย จากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮุมา เกี่ยวกับเหตุการณที่ทานยกทัพไปเปดนครมักกะฮฺ ที่ทานได
กําชับใหหลีกเล่ียงความรุนแรงและความทารุณ และใหพยายามใชสันติ
วิธีนําหนา กอนที่ทานจะสั่งใหเหลาสาวกเขาพิชิตนครมักกะฮฺ ทานได
ประกาศวา “ผูใดก็ตามท่ีเขาไปหลบในบานอบู ซุฟยาน(ผูนําคนหน่ึงของ
ชาวมักกะฮฺซ่ึงตอนน้ันเพ่ิงเขารับอิสลาม) เขาผูน้ันจะไดรับความปลอดภยั” 
อบู ซุฟยานไดยินดังนั้นจึงรีบกลาวตอบวา “บานของฉันอาจจะเล็กเกิน
กวาจะจุผูคนไดทั้งหมด” ทานศาสนทูตจึงไดประกาศอีกวา “ผูใดก็ตามท่ี
เขาไปหลบในกะอฺบะฮฺ(อาคารส่ีเหล่ียมท่ีอยูในมัสยิดหะรอม) เขาผูน้ันจะ
ไดรับความปลอดภัย” อบู ซุฟยาน ไดยินเชนนั้นจึงตอบกลับไปอีกวา 
“กะอฺบะฮฺอาจจะเล็กกวาจะรองรับจํานวนผูคนได” ทานศาสนทูตจึง
ประกาศอีกครั้งวา “ผูใดก็ตามท่ีเขาไปหลบอยูในมัสยิดหะรอม เขาผูน้ัน
จะไดรับความปลอดภัย” อบู ซุฟยานกลาวตออีกครั้ง “มัสยิดหะรอมก็
อาจจะเล็กเกินกวาจะรองรับจํานวนผูคนไดทั้งหมด” ทานศาสนทูตจึง
ประกาศเปนครั้งสุดทายวา “ผูใดก็ตามท่ีเขาไปหลบอยูในบานของเขาและ
ปดประตูอยางมิดชิด เขาผู น้ันจะได รับความปลอดภัย” เมื่อนั้น          

                                                 
38 อะหฺมัด. อัล-มุสนัด (1:90) ภาคเพิ่มเติมโดยอับดุลลอฮฺ บุตรชายของทาน 
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อบู ซุฟยาน จึงไดกลาวดวยความปติยินวา “นี่โอกาสอันใหญหลวงยิ่ง
สําหรับผูคนทั้งหลาย” 39 

นับเปนการเปดเมืองดวยการใชหลักเมตตาธรรมอันแทจริง 
หลีกเล่ียงจากการนองเลือด การเขนฆา หรือการใชความรุนแรง ทั้งๆ ที่มี
โอกาสแกแคนใหสาสมกับการตอตานและการกระทําอันโหดรายที่ชาว 
มักกะฮฺเคยทําไวกับทานศาสนทูตและเหลาสาวกในอดีตที่ผานมา โดย
ที่อัลลอฮฺไดอนุญาตใหทําเชนนั้นได ดังที่พระองคไดตรัสวา 

﴿ ِبِه َولَِئن متوِقبوا ِبِمثِْل َما عفََعاِقب متَوِإنْ َعاقَب
  )126: النحل (﴾َصَبرتم لَهَو َخير ِللصاِبِريَن

ความวา และหากพวกเจาจะแกแคนดวยการลงโทษ 
ก็จงทําเหมือนท่ีพวกเจาถูกกระทํา และหากพวก
ทานอดทน(ไมแกแคน) น่ันยอมจะเปนการดีกวา
สําหรับบรรดาผูท่ีอดทนท้ังหลาย (16:126) 

 
แตทานศาสนทูตก็ไมไดใชโอกาสนี้เพื่อแกแคน พรอมกับไดมี

คําส่ังแกบรรดาสาวกอยางชัดเจนวา “เราตองใชหลักขันติธรรม และตอง
ไมลางแคน” 40 ทานไดประกาศแกชาวมักกะฮฺวา “วันน้ีไมมีการประณาม
และการลงโทษพวกทาน อัลลอฮฺทรงอภัยใหแกพวกทาน” 41  

                                                 
39 อัล-บัยหะกีย. ดะลาอิลุน นุบุวะฮฺ (5:32), อิบนุ กะษีรฺ. อัล-บิดายะฮฺ วะ อัน-นิฮายะฮฺ (3:291) 
40 อะหฺมัด (5:135), อัต-ติรมิซีย (4:361-362), อัล-หากิม (2:359), เปนรายงานที่หะสัน อางจาก : 
อักร็อม ฎิยาอฺ อัล-อุมะรีย. อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวิยะฮฺ อัศ-เศาฮีหะฮฺ (2:481) 

41 อบู อุบัยดฺ. อัล-อัมวาล (หนา 143) อางจาก : อักร็อม ฎิยาอฺ อัล-อุมะรีย. เลมเดียวกัน 
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เรื่องราวที่เปนพยานหลักฐานอีกประการหนึ่งวาทานศาสนทูต
ไมไดมีเจตนาเพื่อใชความรุนแรงและกวาดลางผูปฏิเสธศรัทธา หากแต
ไดใชความเมตตาเปนหลักในการเชิญชวนสูอิสลาม นั่นคือ เรื่องราวที่
ปรากฏในรายงานของอัล-บุคอรียและมุสลิมวา มลาอิกะฮฺ(เทวทูต)
ผูดูแลเทือกเขาแหงเมืองมักกะฮฺไดเคยพบทานและเสนอตัวแกทานวา 
“แทจริงอัลลอฮฺไดยินคําพูดตางๆ ที่พรรคพวกของทานกลาววารายทาน 
และอัลลอฮฺไดสงฉันมาเพื่อใหฉันทําตามในสิ่งที่ทานตองการ ดังนั้น หาก
ทานตองการ ฉันก็จะนําภูเขาทั้งสองนี้ไปทําลายพวกเขาเสีย” ทาน   
ศาสนทูต(ขอความจําเริญและสันติจงมีแดทาน) ไดกลาวตอบมลาอิกะฮฺ
ตนนั้นวา “อยาเลย เพราะฉันหวังวาอัลลอฮฺจะทรงทําใหเกิดข้ึนในหมูพวก
เขาซ่ึงลูกหลานท่ีนอบนอมภักดีตอพระองค และไมต้ังภาคีกับพระองค” 42 
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทานศาสนทูตตองประสบกับการทดสอบที่
หนักหนวงอยางยิ่ง จากการที่ชาวมุชริกีนตอตานและขัดขวางการเชิญ
ชวนของทานสูอิสลามนั่นเอง 

บนฐานแหงแบบอยางของทานศาสนทูตดังที่ยกมานี้ ไดมีการ
ปฏิบัติตามโดยประชาชาติมุสลิมหลังจากนั้นในหลายๆ กรณี เชนที่นัก
สังคมจิตวิทยาอยาง กุสตาฟ เลอ บอง (Gustave Le Bon) ไดยอมรับ
ถึงการประนีประนอม ความมีคุณธรรม ความยุติธรรม และจิตใจที่ใฝหา
สันติภาพของจอมทัพมุสลิม เศาะลาหุดดีน อัล-อัยยูบีย และความอารี
ของทานตอคูอริในสงครามครูเสด ซึ่งไดบุกโจมตีเมืองของชาวมุสลิม
และเขนฆาประชาชนอยางโหดราย แตจอมทัพผูนี้ ซึ่งอยูในฐานะผูกํา  

                                                 
42 อัล-บุคอรีย อางจาก ฟตฮุล บารีย (6:360), มุสลิม (3:1420) 
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ชัยชนะ เมื่อไดยินขาววา พระเจาริชารดใจสิงห ซึ่งเปนคูปรับของทานลม
ปวยและอยากจะกินผลไมบางชนิดกับน้ําแข็ง ทานกลับสั่งใหจัดหา
อาหารเหลานั้นสงไปใหพระเจาริชารดพรอมกับยาและเครื่องดื่ม แตครั้น
เมื่อพระเจาริชารดหายปวยก็ไดยกทัพมาทําสงครามกับเศาะลาหุดดีน
และชาวมุสลิมอีกอยางไมยอมเลิกรา 43 

จากที่กลาวมาเห็นไดชัดวา อิสลามจึงเปนศาสนาที่ปฏิเสธความ
รุนแรง และสั่งหามการละเมิดรุกรานในทุกรูปแบบ เปนศาสนาที่กระจาย
สันติภาพและกําชับใหเกิดความยุติธรรม การใหอภัย การเจรจาตอรองสู
ความสมานฉันทและความรมเย็นของมวลมนุษย อิสลามไดบัญญัติ
หลักการอันประเสริฐสุดสําหรับความสัมพันธระหวางประเทศ นั่นคือ 
ความยุติธรรม การติดตอคบคาสมาคมระหวางประเทศในอิสลาม มิได
วางอยูบนพื้นฐานผลประโยชนของชาตินิยม หรือตัดสินดวยกองกําลัง
และแสนยานุภาพทางทหารที่เหนือกวา ดังเชนบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นในยุค
อวิชชาอันปาเถื่อน หรือตามความเปนจริงของอารยธรรมสมัยปจจุบัน 

ประวัติศาสตรสงครามโลกสอนใหเรารูวา ความสัมพันธระหวาง
ประเทศที่อยูบนพื้นฐานผลประโยชนของชาตินิยมหรือการตัดสินดวย
กองกําลังและแสนยานุภาพทางทหารที่เหนือกวา เปนชนวนสําคัญของ
การปะทุไฟสงครามที่เปนบอนทําลายสันติภาพมาหลายตอหลายครั้ง 
ดังที่ไดเกิดขึ้นมาแลวในสงครามโลกทั้งสองครั้งในชวงศตวรรษที่ผานมา 
ซึ่งอิสลามและชาวมุสลิมไมมีสวนเกี่ยวของกับเหตุแหงสงครามเหลานั้น
เลยแมแตนอย ทวากลับเปนเหยื่อและผูรับเคราะหจากผลรายของ

                                                 
43 กุสตาฟ เลอ บอง. หะฎอเราะตุล อะหรับ (La Civilisation des Arabes) (หนา 329-330) 
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สงครามทั้งสองครั้งนั้นดวย และยังเปนเชนเดียวกันอีกในปจจุบัน 
นับตั้งแตเริ่มศตวรรษใหมมา นั่นคือเหตุการณในประเทศตะวันออก
กลาง ไมวาจะเปนสงครามอเมริกาที่อิรัก หรือการรุกรานของยิวที่
ปาเลสไตน (ขออัลลอฮฺทรงชวยเหลือดวยเถิด)  

การอาศัยผลประโยชนของประเทศหรืออาศัยความไดเปรียบ
ดานแสนยานุภาพมาเปนบรรทัดฐานสูการประหัตประหารเชนนี้ นับเปน
เหตุผลที่ไมแตกตางไปจากอุดมการณจอมโจรที่คอยปลนสะดม หรือ
กลุมมิจฉาชีพที่กอความเดือดรอนวุนวายทั้งหลาย และไมแตกตางไป
จากวิสัยของบรรดาสัตวเดรัจฉานที่อาศัยอยูในปาเลยแมแตนอย 
พฤติกรรมอันโหดรายของพวกไซออนิสตเชนนี้นี่เองที่เปนมูลเหตุของ
การโตตอบที่เราไดเห็นในประเทศมุสลิมบางประเทศที่ถูกกดขี่ขมเหงมา
โดยตลอด 

เฮนรี เดอ แชมบอง บรรณาธิการวารสารฉบับหนึ่งของฝรั่งเศส
ไดยอมรับวา “พวกเราตางเปนหนี้ชาวมุสลิมดวยความดีงามทั้งหลายที่
ปรากฏอยูในอารยธรรมของเรา ทั้งในดานความรู ศิลปะ และการ
ประดิษฐ อีกทั้งถูกเรียกรองใหยอมรับวา พวกเขาเปนตัวอยางแหงความ
สมบูรณของมนุษยชาติในสมัยที่เรายังอยูในสภาพของความสะเปะสะปะ
และความปาเถื่อน”44 

ประจักษพยานสําคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถยืนยันวาอิสลาม
ไมสนับสนุนสงครามและความรุนแรง แตเปนศาสนาที่มาขจัดสงคราม
มากมายที่ปะทุข้ึนในยุคสมัยแหงความปาเถื่อน ไดปกปองสิทธิของ

                                                 
44 อางจาก อับดุรเราะหมาน อัล-บาชา.  ศุวัรฺ มิน หะยาต อัต-ตาบิอีน (หนา 420) 
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มนุษยโดยเฉพาะระหวางเผาเอาสซและคัซร็อจญ อิสลามไดทําการ
ประนีประนอมไกลเกล่ียระหวางทั้งสองเผา และไดนําทั้งสองเผาเขาสูฝง
แหงความปรองดองที่เขมแข็ง ซึ่งมีระบุในอัลกุรอานวา 

اًء فَأَلََّف َواذْكُروا ِنعَمَت اللَِّه َعلَيكُم ِإذْ كُنتم أَعَد﴿
َبيَن قُلُوِبكُم فَأَصَبحتم ِبِنعَمِتِه ِإخَواناً َوكُنتم َعلَى 
 اللَّه نَبيَها كَذَِلَك يِمن قَذَكُماِر فَأَنفَْرٍة ِمَن النَشفَا ح

  )103: آل عمران ( ﴾لَكُم آَياِتِه لََعلَّكُم َتهَتدونَ
ความวา พวกเจาจงระลึกถึงคุณของอัลลอฮฺท่ี
ประทานใหแกพวกเจา เม่ือคร้ังท่ีพวกเจาเปนศัตรู
กัน แลวพระองคก็ทรงทําใหหัวใจของพวกเจาโอน
ออนตอกัน และพวกเจาได เปนพ่ีนองกันดวย
บุญคุณแหงพระองค และพวกเจาเคยอยูบนขอบ
เหวแหงขุมนรกแลวอัลลอฮฺก็ทรงทําใหพวกเจารอด
พน เชนน้ันคือการท่ีอัลลอฮฺช้ีแจงแกพวกเจาถึง
โองการตางๆ ของพระองค เผ่ือพวกเจาจะไดรับการ
ช้ีนํา (3:103) 

อิบนุ กะษีรฺ นักอรรถาธิบายอัลกุรอานทานหนึ่งไดใหคําอธิบาย
วา “ลักษณะโองการนี้ไดกลาวถึงพวกเอาสซและคัซร็อจญ เพราะไดเกิด
สงครามมากมายระหวางพวกเขาในยุคปาเถื่อนอันเกากอน เปนความ
อาฆาต  เคียดแคนรุนแรง  ส งผลให เกิดการห้ํ าหั่ นบดขยี้ และ
ประหัตประหารอันยาวนานระหวางทั้งสอง ครั้นเมื่ออิสลามมาถึงและ
พวกเขาไดยอมรับนับถืออิสลาม ทายที่สุดทั้งสองฝายก็ไดกลายเปนพี่
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นองกันที่รักใครดวยความเกรียงไกรแหงอัลลอฮฺ ไดเชื่อมสัมพันธกันบน
ฐานแหงอัลลอฮฺ และชวยเหลือซึ่งกันและกันในความดีและความยํา
เกรง”45 

 
 

หลักแหงไมตรีภาพกับชนตางศาสนิก 

จากตรงนี้  อิสลามได กําหนดขอบเขตความสัมพันธของ
ประชาชาติมุสลิมกับผูอื่นดังปรากฏในดํารัสของอัลลอฮฺวา 

 الديِن ال َينَهاكُم اللَّه َعِن الَِّذيَن لَم يقَاِتلُوكُم ِفي﴿
َولَم يخِرجوكُم ِمن ِدَياِركُم أَنْ َتَبروهم َوتقِْسطُوا 

  )8: املمتحنة( ﴾ِإلَيِهم ِإنَّ اللََّه يِحب الْمقِْسِطَني
ความวา อัลลอฮฺไมไดหามพวกเจาทําดีและยุติธรรม
กับบรรดาผูท่ีไมไดกอสงครามกับพวกเจาในเรื่อง
ศาสนา และไมไดไลพวกเจาออกจากถิ่นฐานของ
พวกเจา แทจริงอัลลอฮฺทรงรักผูท่ียุติธรรม  

(60:8) 
 
โองการนี้ไดอธิบายอยางชัดเจนวา เปนที่อนุญาตใหมุสลิมทําดี

และผูกไมตรีกับบรรดาผูที่มิไดกอสงครามและไมไดกดขี่พวกเขาในเรื่อง

                                                 
45  อิบนุ กะษีรฺ. ตัฟสีรฺ อัลกุรอานิล อะซีม (1:386) 
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ศาสนาและเชื่อมสัมพันธกับพวกเขาอยางยุติธรรมดวยคุณธรรมและการ
ทําดี46 

ในขณะที่อีกทัศนะหนึ่งมีความเห็นวา คําวา “อัล-กิสฏ” (  القسط) 
ในโองการนี้หมายถึงการมอบทรัพยสินสวนหนึ่งของพวกเจาใหแกพวก
เขาเพื่อเปนการเชื่อมสัมพันธ ความหมายของมันตรงนี้ไมไดหมายถึง
ความยุติธรรมเพียงอยางเดียวเทานั้น เพราะความยุติธรรมในอิสลาม
เปนสิ่งที่บังคับและจําเปนกับทั้งขาศึกที่ทําการรบและคนที่ไมไดรบ47 

และการทําดีที่ประเสริฐที่สุดตอผูที่ไมใชมุสลิม คือการสราง
ความเขาใจใหพวกเขาไดประจักษถึงความดีงามของอิสลามและการเชิญ
ชวนสูอิสลาม ดวยความรักและปรารถนาใหพวกเขาหลุดพนจากการหลง
เมาอยูในเสนทางของการปฏิเสธศรัทธาที่จะนําไปสูความทุกขระทมทั้งใน
โลกนี้และโลกหนา 

หลังจากนั้น โองการถัดมาก็ไดเนนย้ําอีกครั้งหนึ่งวา ที่หามไมให
ผูกมิตรกับบรรดาผูปฏิเสธนั้น เปนเพราะการละเมิดรุกราน การกดขี่ 
และการที่พวกเขากอสงครามกับมุสลิม ไมใชเพราะเหตุเพียงแคพวกเขา
เปนผูปฏิเสธศรัทธา ไมวาจะกรณีใดก็ตาม 

ِإنَما َينَهاكُم اللَّه َعِن الَِّذيَن قَاَتلُوكُم ِفي الديِن ﴿
 َراِجكُموا َعلَى ِإخَوظَاَهر ِدَياِركُم ِمن وكُمَرجَوأَخ

                                                 
46  อัล-บะเฆาะวีย. มะอาลิมุต ตันซีล (4:331) 
47  อิบนุล อะเราะบีย อางจาก อัล-กุรฏบีย. อัล-ญามิอฺ ลิ อะหฺกามิลกุรอาน (18:59) 



ความสัมพันธกับตางศาสนิก 79 

                ﴾أَنْ َتَولَّوهم َوَمن َيَتَولَّهم فَأُولَِئَك هم الظَّاِلمونَ
  )9: املمتحنة(                                        .

ความวา แทจริง อัลลอฮฺไดหามพวกเจาจากบรรดา
ผูท่ีกอสงครามกับพวกเจาในเรื่องศาสนา และไดขับ
พวกเจาออกถ่ินฐานของพวกเจา ท้ังยังไดรวมมือกัน
ขับไลพวกเจา (ทรงหาม)ไมใหพวกเจาเปนมิตรกับ
พวกเขา และผูใดท่ีถือสัมพันธกับพวกเขา ผูน้ัน
ยอมเปนผูท่ีอยุติธรรม (60:9) 

 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา พื้นฐานเดิมในอิสลามเห็นวา ความ

แตกตางในเรื่องศาสนาระหวางบุคคลสองคนไมไดเปนเหตุที่นําไปสูการ
บาดหมาง ตอสู หรือตัดขาด และไมใหความชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางลูกผูเปนมุสลิมกับพอแมที่เปนผูปฏิเสธ
ศรัทธา เพราะอัลลอฮฺไดส่ังกําชับใหทําดีกับทั้งสองคนบนโลกนี้ พระองค
ไดตรัสวา 

  )15: لقمان( ﴾َوَصاِحبهَما ِفي الدنَيا َمعروفاً﴿
ความวา และจงคอยอยูดูแลปรนนิบัติทานท้ังสอง
(หมายถึงบิดามารดาท่ีไมไดเปนมุสลิมยามท่ีท้ังสองมี
ชีวิต)บนโลกน้ีใหดี (31:15) 

 
อัล-บุคอรียและมุสลิม ไดรายงานจากอัสมาอฺ เราะฎิยัลลอฮฺ  

อันฮา สาวกหญิงทานหนึ่งวา "แมของฉันไดมาหาฉันในสมัยของทาน 
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ศาสนทูต(ขอความจําเริญและสันติจงมีแดทาน) ขณะที่นางยังเปนผูตั้ง
ภาคี(ไมไดเปนผูศรัทธา) ฉันไดถามทานศาสนทูตวา แมไดมาหาฉันโดยที่
นางไมไดเปนผูศรัทธา ฉันจะรับนางไดไหม? ทานตอบวา 'ใช เธอตองรับ
แมของเธอ'"48 

ทั้งนี้ ยังมีศาสนบัญญัติที่กําหนดขอบังคับใหลูกตองดูแลใชจาย
ทรัพยสินใหกับบิดามารดาทั้งสองที่ไมใชมุสลิมอีกดวย49 ไมเพียงแคนั้น 
อิสลามยังถือวาการแสดงความกตัญูตอบิดามารดาเปนสวนหนึ่งของ 
ญิฮาด(การตอสูเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของพระเจา) 50 

ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและสันติจงมีแดทาน)เองไดแสดง
ความกตัญูกับมารดาของทาน แมกระทั่งหลังจากที่มารดาไดเสียชีวิต
แลว โดยมีรายงานวาทานเคยไปเยี่ยมหลุมฝงศพของมารดาซึ่งไมใช
มุสลิม51 ทานยังไดปรนนิบัติดูแลนาชายของทานที่ช่ืออบู ฏอลิบ อยางดี 
ทานไดเชิญชวนนาชายใหนอมรับอิสลาม แตสุดทายนาของทานก็
เสียชีวิตโดยไมทันไดตอบรับการเชิญชวนของทาน 

นอกจากนี้ ทานศาสนทูตยังเคยมีเด็กรับใชชาวยิวผูหนึ่ง และได
ทําดีกับเขาจนกระทั่งเขายอมรับอิสลามในบั้นปลายของชีวิต โดยที่ผูเปน
พอของเขาเองไดส่ังใหเขารับอิสลามเพราะไดเห็นคุณธรรมอันดีงามของ
ทาน เรื่องนี้มีปรากฏในรายงานของทานอนัส เราะฎิยัลลอฮฺ  อันฮุ ผูเปน
อัครสาวกทานหนึ่งวา "เด็กยิวที่เคยรับใชทานศาสนทูตไดลมปวย ทานจึง

                                                 
48  อัล-บุคอรีย (5:233), มุสลิม (2:696) 
49  กะยา อัล-ฮะรอส. อะหฺกามุล กุรอาน  (4:461), อิบนุ หะญัร. ฟตหุล บารีย (5:234) 
50  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 3004), มุสลิม (4:1975) 
51  มุสลิม (หมายเลข 2255-2256) 
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ไดไปเยี่ยมเขาขณะที่เขาใกลส้ินลมหายใจ ทานไดเชิญเขาใหรับอิสลาม 
เด็กผูนั้นไดหันไปมองผูเปนบิดาซึ่งอยูใกลๆ ศรีษะของเขา เมื่อนั้นบิดา
ของเขาจึงพูดวา 'ทําตามที่อบู กอซิม(หมายถึงทานศาสนทูต)บอกเจาเถิด' 
เด็กคนนั้นจึงรับอิสลาม จากนั้นก็ส้ินลมหายใจ"52 

ภายใตครรลองแหงคําสอนอิสลามของทานศาสนทูตเชนที่กลาว
มานี้  ชาวมุสลิมทุกยุคสมัยไดใชแนวทางแหงความเมตตาดังกลาวใน
การเชื่อมสัมพันธกับศาสนิกอื่น จนเปนที่ยอมรับกันถึงความเมตตาและ
ความดีงามของศาสนาอิสลาม แมแตในหมูผูที่ไมใชมุสลิมเองก็ตาม  

ตัวอยางเชน ในปที่สิบสามฮิจเราะฮฺศักราช(ปที่ใชนับตามปฏิทิน
อิสลาม ซึ่งเริ่มนับตั้งแตการอพยพของทานศาสนทูตจากนครมักกะฮฺสู
นครมะดีนะฮฺ ตรงกับป ค.ศ.636) ชาวคริสเตียนในเมืองซีเรียไดมีหนังสือ
ถึง อบู อุบัยดะฮฺ อิบนุ อัล-ญัรฺรอหฺ แมทัพมุสลิมที่ไปเปดเมืองซีเรียวา 
"โอ ผูเปนมุสลิมทั้งหลาย พวกทานเปนที่รักแกพวกเรามากกวาพวกโรมัน 
ถึงแมวาพวกเขาจะนับถือศาสนาเดียวกับเรา เพราะพวกทานใหความ
ยุติธรรมแกเรา มีความเมตตาและความอารีกับเรา ไมละเมิดและไม 
อยุติธรรมกับเรา และปกครองเราไดดีกวาคนพวกนั้น"53 

Dr.Sigrid Hunke นักบูรพาคดีสุภาพสตรีชาวเยอรมัน ไดกลาว
ในหนังสือของเธอวา "ในศตวรรษที่เกา บาทหลวงแหงนครเยรูซาเล็มไดมี
หนังสือถึงบาทหลวงแหงกรุงคอนสแตนติโนเปล โดยไดพูดถึงชาว
อาหรับมุสลิมวา แทจริง พวกเขานั้นเปยมไปดวยความยุติธรรม พวกเขา

                                                 
52  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 1268) 
53  อัล-บะลาซิรีย. ฟุตูหุล บุลดาน  (หนา 139), อบู ยูซุฟ. อัล-เคาะรอจญ  (หนา 139) 
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ไมเคยละเมิดและอยุติธรรมกับเราเลย และไมเคยใชวิธีการรุนแรงใดๆ 
กับเรา"54  

กุสตาฟ เลอ บอง ไดสรุปไววา "ความจริงก็คือ ประชาชาติ
ทั้งหลายไมเคยรูจักกองทัพใดที่เมตตาอารีและใจกวางเหมือนกับกองทัพ
มุสลิมชาวอาหรับ และไมเคยรูจักศาสนาใดที่เปยมดวยเมตตาเชนศาสนา
ของพวกเขา"55  

ในขณะที่ธอมัส อารโนลด ไดกลาววา "แทจริงชาวคริสเตียน
อาหรับที่ใชชีวิตทามกลางสังคมมุสลิมในปจจุบันตางประจักษถึงความ
โอนออนผอนปรนที่วานี้"56 

อิสลามเปนศาสนาแหงความเมตตาและเปนบัญญัติแหง
สันติภาพ ที่มารวบรวมแถวที่แตกแยกกระจัดกระจาย สรางความ
ออนโยนใหเกิดขึ้นในหัวใจที่เคียดแคน ผูกมัดความเปนพี่นองระหวาง
มนุษยบนฐานแหงความเปนพี่นองในอิสลาม ปูทางแหงความสัมพันธที่ดี
กับผูอื่นทุกศาสนา พวกเขาทั้งหมดเปนผูที่ ถูกชักชวนสูอิสลามและ
สันติภาพในเวลาเดียวกัน ไมมีสงครามนอกจากเมื่อถึงขั้นจําเปนที่สุด
เทานั้น เพื่อตอตานการละเมิดรุกราน คืนความยุติธรรม ปกปองผูถูกกด
ข่ี และประกันสิทธิในการเผยแผการเชิญชวนสูศาสนาแหงความเมตตา
และสันติภาพนี้ ดังที่มีปรากฏวาทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและสันติ
จงมีแดทาน) ไดมีสารไปถึงกษัตริยและผูครองเมืองบางพระองค โดยมี

                                                 
54  Hunke, Sigrid. Allahs Sonne Uber Dem Abendland Unser Arabiches Erbe (ฉบับ
แปลภาษาอาหรับ : ชัมซุล อะหรับ ตัสฏะอฺ อะลัล ฆ็อรฺบ)ิ (หนา 364) 

55  กุสตาฟ เลอ บอง. อางแลว  (หนา 344) 
56  ธอมัส อารโนลด. อางแลว  (หนา 73) 
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เนื้อหาเปนการเรียกรองสูอิสลามและสันติภาพ เชนตัวอยางสารที่สงไป
ถึง ฮิรฺกิล จอมจักรพรรดิแหงโรมันวา “ดวยพระนามแหงองคอัลลอฮฺ    
ผูทรงเมตตากรุณาย่ิง จากมุหัมมัดผูเปนบาวและศาสนทูตของอัลลอฮฺ 
ถึงฮิรฺกิลจักรพรรดิแหงโรม ความสันติมีแดผูท่ีนอมตามทางนํา จงรับ
อิสลามเถิดแลวทานจะพบกับความสันติปลอดภัย”57  

อิสลามตอตานพฤติกรรมที่สงเสริมใหเกิดความอยุติธรรม 
ความรุนแรงและการละเมิดรุกราน อัลลอฮฺไดกําชับวา 

  )190: البقرة ( َنيِدَتعم الْبِح ي الَ اَهللانَّا ِإودَتع َتالََو
ความวา สูเจาอยาไดละเมิดรุกราน แทจริงอัลลอฮฺไม
ทรงรักผูละเมิดรุกราน (2:190) 

 
แทจริง นี่คืออิสลาม ศาสนาแหงความเมตตา ความยุติธรรม 

เปนสารที่ครอบคลุมและสมดุล ซึ่งโลกไมอาจจะหลุดพนจากปญหาตางๆ 
อันมากมายและเลวรายที่ทับถมอยูตอนนี้ได นอกจากดวยวิถีทางน้ี
เทานั้น 

 
 

จุดประสงคของสงครามในอิสลาม 

อยางไรก็ตาม อิสลามไมสนับสนุนสูการทําสงครามและไม
อนุญาตใหมีการประกาศสงครามไมวาในกรณีใด ๆ เวนแตดวยความ
จําเปนอยางที่สุด และมีจุดประสงคที่เปนหนทางเพื่ออัลลอฮฺ ซึ่งตองอยู
                                                 
57  อัล-บุคอรีย (หมายเลข 7) 
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ภายใตกฎเกณฑ เงื่อนไขและจรรยาบรรณอันสูงสง และไมมีผูใด
สามารถประกาศสงครามเวนแตผูนําสูงสุดของมุสลิม ไมใชตามความ
ตองการของผูใดผูหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ที่มากไปกวานั้นคือไม
อนุญาตใหมีสงครามนอกเสียจากตองผานกระบวนการเรียกรองที่
ถูกตองสูสันติภาพหรือการตอบรับอิสลามอยางถูกตองชอบธรรมกอน 
และตองไมกระทําการโจมตีบุคคลใดหรือฝายใด นอกจากเขาตอง
รับผิดชอบในผลแหงการกระทํานั้นทั้งในดานศาสนบัญญัติและกฎหมาย 
ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

 
1. ตอบโตความอยุติธรรมและการรุกราน ปกปองและพิทักษชีวิต 

ครอบครัว ทรัพยสิน ศาสนาและมาตุถูมิ 
 
2. ประกันเสรีภาพในดานการศรัทธา และการปฏบัิติตามศาสนกจิ 

ท่ีบรรดาผูรุกรานพยายามใสรายหรือกีดขวางมิใหมีเสรีภาพดานความคิด
และการนับถือศาสนา 

 
3.  พิทักษการเผยแผอิสลามท่ีคํ้าชูความเมตตา ความสงบสันติ 

แกมนุษยชาติ ใหแพรกระจายอยางท่ัวถึงแกมนุษยท้ังมวล 
 
4. ใหบทเรียนแกผูละเมิดสัญญา หรือผูรุกรานบรรดาผูศรัทธา 

หรือผูทําตัวเปนปฏิปกษกับคําส่ังของอัลลอฮฺ และปฏิเสธความยุติธรรม 
การประนีประนอม 
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5. ใหความชวยเหลือแกผูท่ีถูกกดข่ีไมวาเขาจะอยู ณ แหงหนใด 
ปลดปลอยและปกปองเขาจากการรุกรานของเหลาผูกดข่ี 

 
อัช-ชัรฺบีนีย นักปราชญดานนิติศาสตรอิสลามในสมัยศตวรรษที่

สิบฮิจเราะฮฺศักราชทานหนึ่ง ไดอธิบายวา "การกําหนดใหมีบัญญัติญิฮาด
นั้น กําหนดใหมีไวเปนเครื่องมือเทานั้น ไมใชวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
เพราะจุดประสงคของการทําสงครามจริงๆ แลวคือการใหทางนํา(สูการ
นับถืออิสลาม) และเพื่อใหไดชะฮาดะฮฺ(การกลาวปฏิญาณเขารับอิสลาม) 
สงครามไมไดมีจุดประสงคเพื่อฆาผูปฏิเสธศรัทธา ดังนั้น ถาหากเปนไป
ไดที่จะใหทางนําดวยการใชหลักฐานชี้แจงโดยไมตองมีสงคราม แนแทวา
ยอมตองดีกวาการทําสงครามเปนที่สุด"58   

ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและสันติจงมีแดทาน)เปนตัวอยาง
ที่ดีในการหลีกเล่ียงการทําสงคราม โดยทานไดขอพรใหบรรดาผูปฏิเสธ
ศรัทธาที่คอยขัดขวางและใหรายทานวา "โอ อัลลอฮฺ ขอพระองคทรง
ประทานอภัยแกหมูพวกของขาดวยเถิด เพราะแทจริงพวกเขานั้นไมรู
จริง"59  

เมื่อเปนเชนนี้ จึงเห็นไดชัดเจนถึงความแตกตางระหวางการกอ
การรายซึ่งเปนที่ตองหามและนําไปสูหายนะและความพินาศ กับการ     
ญิฮาดที่ถูกตองตามหลักศาสนาซึ่งจะนําไปสูการจรรโลงและสถาปนา

                                                 
58  อัช-ชัรฺบีนีย. มุฆนีย อัล-มุหตาจญ  (4:210) 
59  มุสลิม (3:1417) 
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ความยุติธรรมและความปลอดภัย รวมทั้งขจัดรากเหงาของการกอการ
รายและการทําลายลาง 

อนึ่ง คําวา "ญิฮาด" ณ ที่นี้หมายถึงญิฮาดที่เจาะจงเฉพาะการ
ตอสูในสงคราม ในขณะที่ขอเท็จจริงของการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ
โดยรวมนั้นหมายถึง การทุมเทความพยายามเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่อัลลอฮฺ
โปรดปราน นั่นคือการศรัทธาและการปฏิบัติคุณงามความดี รวมถึงการ
ขจัดปดเปาส่ิงที่อัลลอฮฺโกรธ60  

ดังนั้น ญิฮาดในอิสลามจึงครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจตางๆ ที่
มีจุดประสงคเพื่อเผยแพรอิสลาม อันเปนศาสนาแหงพระผูเปนเจา เปน
ศาสนาแหงความเมตตา และสรางความหมายอันสูงสงนี้ใหเกิดขึ้นในชวิีต
ของมวลมนุษย เพื่อความสําเร็จอันเปนเปาประสงคนั่นคือความผาสุกทั้ง
ในโลกนี้และโลกหนา ดังนั้นในอิสลามจึงมีทั้งญิฮาดหรือการตอสูกับ
จิตใจของตนเอง ญิฮาดในดานการศึกษา ญิฮาดในดานการเผยแผ
อิสลาม ญิฮาดในดานการอบรมเลี้ยงดู ญิฮาดในดานการเขียนและ
เผยแพรความรู ญิฮาดในดานการเมือง และในดานอื่นๆ ที่มีความจําเปน
ตอการดํารงชีวิต61 

ทั้งหลายทั้งปวงนั้น จะตองไมออกไปจากบรรทัดฐานของความ
เปนศาสนาแหงสันติภาพ เพราะอิสลามคือธงนําแหงความดี ทางนํา 
ความประเสริฐและสันติภาพ  

 

                                                 
60  อิบนุ ตัยมิยะฮฺ. มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวา  (1:191-192) 
61  ดู อิบนุ หะญัร. ฟตหุล บารีย (6:3) 
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การฆาผูอ่ืนโดยมิชอบ 

อิสลามเปนศาสนาที่เอาโทษหนักในเรื่องของการหลั่งเลือดและ
คราชีวิตผูอื่นโดยมิชอบ  

อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา  
﴿         َمن هرائيلَ أَنَنا َعلَى َبِني ِإسِل ذَِلَك كََتبأَج ِمن

قََتلَ َنفْساً ِبَغيِر َنفٍْس أَو فََساٍد ِفي الْأَرِض فَكَأَنَما         
قََتلَ الناَس َجِميعاً َوَمن أَحَياَها فَكَأَنَمـا أَحَيـا         

   )32:سورة املائدة (﴾الناَس َجِميعاً
ความวา ดวยสาเหตุ(แหงการฆากันระหวาง
มนุษยท่ีนํามาแตความหายนะ)ดังกลาว เรา
(หมายถึงอัลลอฮฺ)จึงไดกําหนดแกลูกหลาน
อิสราเอลวา ผูใดท่ีฆาชีวิตหน่ึงโดยมิชอบดวย
เหตุของการคร า ชี วิตอ่ืน ( คือคนผู น้ันไม ใช
ฆาตกร) และไมใชดวยเหตุของการกอความ
เสียหายใดๆ บนหนาแผนดิน น่ันเสมอืนวาเขาได
ฆาผูคนท้ังหมดแลว และผูใดท่ีใหชีวิต(แกผูใดผู
หน่ึง)น่ันเสมือนวาเขาไดใหชีวิตแกผูคนท้ังหมด
แลว (5:32) 

 
ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา อัครสาวกทานหนึ่งของ

ทานศาสนทูตไดอธิบายวา ใครที่ฆาชีวิตหนึ่งที่อัลลอฮฺหามไมใหฆา ก็
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เทากับเขาไดฆาผูคนทั้งหมด สวนความหมายของการใหชีวิตนั้น คือการ
ไมฆาชีวิตที่อัลลอฮฺหามไมใหฆา ไมวาจะเปนมุสลิมหรือไมใชมุสลิม และ
นั่นคือการใหชีวิตแกมนุษยทั้งมวล62 

และพึงรูวา การหลั่งเลือดผูบริสุทธิ์เปนสิ่งที่ตองหามอยางยิ่งใน
บัญญัติของอิสลาม จําเปนตองมีกระบวนการพิจารณาอยางถี่ถวนและ
ตองผานการพิพากษาและวินิจฉัยอยางละเอียดใหดีที่สุด โดยสรุปแลว 
ไมอนุญาตใหฆาผูที่ไมใชมุสลิม นอกจากวาเขาเปนฆาตกรหรือนักรบใน
สงครามเทานั้น  

อัลลอฮฺยังไดตรัสอีกวา 
مداً فََجَزاؤه َجَهنم َخاِلداً ِفيَها     َوَمن َيقْتلْ مؤِمناً مَتعَ   ﴿

  ﴾َوغَِضَب اللَّه َعلَيِه َولََعَنه َوأََعد لَه َعذَاباً َعِظيماً
  )93: سورة النساء (

ความวา และผูใดท่ีฆาผูศรัทธาโดยเจตนา(และโดยมิ
ชอบ) แนนอน ผลตอบแทนของเขาคือการทรมานใน
ขุมนรกตลอดกาล และอัลลอฮฺทรงพิโรธตอเขา 
พระองคสาปแชงเขา และพระองคเตรียมไวสําหรับเขา
ซ่ึงการลงโทษที่ใหญหลวง (4:93) 

 
 
 

                                                 
62  อิบนุ กะษีรฺ อางจาก อัล-มิศบาหุล มุนีร  (หนา 372) 
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ทานอิบนุ อับบาส ไดมีความเห็นหนักแนนในเรื่องนี้วา ไมมีการ
อภัยโทษจากอัลลอฮฺแกผูท่ีฆาผูศรัทธาโดยเจตนา เพราะเขาตองไดรบัการ
ลงโทษในขุมนรกตลอดกาล ซึ่งสวนกับความเห็นของนักวิชาการคนอื่นๆ 
ที่สวนใหญเห็นวาประตูแหงการอภัยโทษจากอัลลอฮฺนั้นยังเปดกวาง
สําหรับเขาเสมอ63 

ไมวากรณีใดก็ตาม อิสลามไดหามการฆาผูอี่นโดยมิชอบ 
เชนเดียวกับที่หามไมใหฆามุสลิม อิสลามยังไดหามฆาผูปฏิเสธศรัทธาที่
อยูภายใตสนธิสัญญาหรือภายใตการปกครองของรัฐอิสลามอีกดวย และ
ผูใดกระทําเชนนั้น ถือวาเขาไดกออาชญากรรมอันรายแรงและใหญหลวง
ย่ิง กระทั่งอลัลอฮฺไดปดกั้นเขาจากการเขาสวรรค 

ดวยเหตุนี้ เพื่อเปนการพิทักษความมั่นคงและเสถียรภาพของ
สังคม และปองกันการตอสูห้ําหั่นและความขัดแยงระหวางเชื้อชาติ 
ทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและสันติมีแดทาน)จึงไดมีวจนะวา "ผูใดฆา
มุอาฮัดหรือผูปฏิเสธศรัทธาท่ีอยูในสัญญา (ในรายงานหนึง่มีวา ผูใดฆาคน
หน่ึงคนใดในหมูชาวซิมมียหรือผูปฏิเสธศรัทธาท่ีอยูภายใตการปกครอง
ของรัฐอิสลาม) แนนอน เขาจะไมไดสัมผัสกล่ินของสวรรค"64 "ผูใดท่ีฆามุ
อาฮัดหรือผูปฏิเสธศรัทธาท่ีอยูในสัญญา โดยมิชอบ แนนอน อัลลอฮฺจะ
ทรงหามไมใหเขาไดเขาสวรรค"65 

 

                                                 
63  อิบนุ กะษีรฺ อางจาก อัล-มิศบาหุล มุนีร  (หนา 315) 
64  อัล-บุคอรีย (หมายเหตุ 3166) 
65  อบู ดาวูด (หมายเลข 2760), อัน-นะสาอีย (8:24) 
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"มุอาฮัด" หมายถึง ผูท่ีมีสัญญาสันติภาพระหวางเรากับเขา สวน
ใหญท่ีกลาวถึงในวจนะของทานศาสนทูตมักจะหมายถึงผูปฏิเสธศรัทธาท่ี
อยูภายใตการปกครองของรัฐอิสลาม และอาจจะรวมถึงผูปฏิเสธศรัทธา
คนอ่ืนๆ ท่ีมีสนธิสัญญาหรือขอตกลงไมทําสงครามในชวงระยะเวลาใด
เวลาหน่ึง66 
 
 
 
 

                                                 
66  อิบนุ มันซูร. ลิสานุล อะหรับ  (3:313) 



 

อัลกุรอาน 
แหลงบังเกิดของสันติภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเปนการแปลกเลยหากเราทราบวาธรรมนูญของอิสลามคืออัลกุรอาน
นั้น ถูกประทานลงมาในค่ําคืน "อัล-ก็อดรฺ " ที่มี ลักษณะระบุไวใน       
อัลกุรอานวา 

  )5: القدر (﴾َسالم ِهَي َحتى َمطْلَِع الْفَجِر﴿
ความวา คืนน้ันเปยมดวยความศานต ิจนกระท่ังรุงอรุณ 

(97:4) 
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นี่คือมหาคัมภีรแหงพระผูเปนเจา คัมภีรแหงศาสนาอิสลาม อัน
เปนแหลงบังเกิดสันติภาพมากมาย นั่นคือ 

- สันติภาพท่ีปลอดจากความเท็จและอวิชชาทุกประการ 
- สันติภาพท่ีปลอดจากอบายมุขและความผิดบาปทุกประการ 
- สันติภาพท่ีปลอดจากความอยุติธรรมและการละเมิดรุกราน

ทุกประการ 
- สันติภาพท่ีปลอดจากการกดขี่และการรวมมือสมคบคิดมุง

รายทุกประการ 
- สันติภาพท่ีปลอดจากความชั่วและความเลวรายทุกประการ 
- สันติภาพท่ีปลอดจากการต้ังภาคีและการอุตริทุกประการ 
- สันติภาพท่ีปลอดจากการปฏิเสธและการสับปลับทุกประการ 
- สันติภาพท่ีปลอดจากโรครายและทุกขภัยทุกประการ 
- สันติภาพท่ีปลอดจากการกระซิบกระซาบของมารรายและ

การลอลวงของดัจญาล(ตัวโกลท่ีจะปรากฏขึ้นกอนวันส้ิน
โลก) 

- สันติภาพท่ีปลอดจากการทรมานในไฟนรกและที่พักอัน
เลวรายในปรโลก 

 
ไมเปนที่สงสัยอีกวา สันติภาพนั้นมีเสนทางมากมายที่กําเนิดขึ้น

จากการชี้นําของอัลกุรอาน ในกรอบที่ดําเนินโดยทานศาสนทูต(ขอความ
สันติจากอัลลอฮฺจงมีแดทาน) และปวงสาวกที่ไดรับความโปรดปราน 
รวมทั้งบรรดาผูติดตามพวกเขาจวบจนวันแหงการตอบแทน นั่นคือ
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เสนทางที่เปนดานของการปฏิบัติจริงของมนุษยในการใชทางนํา
ของ     อัลกุรอานแหงพระผูเปนเจา  

พระองคไดตรัสไววา 
﴿      ِبنيم َوِكَتاب ورِمَن اللَِّه ن َجاَءكُم قَد،    ِدي ِبِه اللَّهَيه

 ِرضَواَنه سبلَ السالِم َويخِرجهم ِمَن الظُّلَُماِت       َمِن اتَبعَ 

   ﴾ِإلَى النوِر ِبِإذِْنِه َوَيهِديِهم ِإلَى ِصَراٍط مسَتِقيٍم
  )16-15: املائدة (

ความวา แทจริงไดมายังพวกเจาจากอัลลอฮฺ ซ่ึงแสง
สวางและคัมภีรท่ีชัดแจง ท่ีอัลลอฮฺทรงใชมันช้ีทางแก
บรรดาผูท่ีปฏิบัติตามความพอพระทัยของพระองค สู
เสนทางแหงสันติภาพ และพระองคทรงนําพวกเขาออก
จากความมืดมนสูแสงสวางดวยการอนุมัติของพระองค 
และพระองคทรงช้ีทางพวกเขาสูเสนทางท่ีเท่ียงตรง 

 (5:15-16) 
 
นี่คือสันติภาพที่ศาสนานี้ไดกําหนดไวในทุกๆ ระบอบการดําเนิน

ชีวิตของมนุษย ... 
 
- สันติภาพของปจเจกชนและกลุมพวก 
- สันติภาพของประเทศชาติและโลกท้ังมวล 
- สันติภาพของสติปญญาและจิตวิญญาณ 
- สันติภาพของตัวตนและอวัยวะในรางกาย 
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- สันติภาพของบานและครอบครัว 
- สันติภาพของสังคมและประชาชาติ 
- สันติภาพในการมีชีวิตและหลังความตาย 
- สันติภาพในโลกนี้และโลกหนา 
 
เปนสันติภาพที่แทจริงที่มนุษยชาติไมเคยพบและไมมีวันพบ

นอกจากในศาสนาอิสลามนี้ สันติภาพที่ไมมีผูใดสามารถซาบซึ้งถึง
ขอเท็จจริงของมันได นอกจากผูคนที่เคยตองล้ิมรสสงครามแหงความ
วุนวายและหายนะที่เกิดจากความเชื่อและกฎบัญญัติในยุคอันปาเถื่อนที่
ฝงลึกอยูในชีวิต 

แทจริง ยอมไมเปนวิสัยของสํานึกที่ดีถาหากผูใดจะนําความ
รุนแรงและการกอการรายมาปะติดปะตอหรือเชื่อมโยงกับศาสนาอิสลาม
ที่ประกาศอยางชัดเจนในคัมภีรอัลกุรอานวา หามคราชีวิตมนุษยนอกเสีย
จากดวยเหตุที่ ถูกตองชัดเจนตามหลักบัญญัติทางศาสนาและผาน
กระบวนการตัดสินพิพากษา อัลลอฮฺไดตรัสวา 

   ﴾  ِبالَْحق الَِّتي َحرَم اللَّه ِإالََّوال َتقْتلُوا النفَْس﴿
  )151: األنعام (

ความวา และพวกเจาอยาฆาชีวิตใดท่ีอัลลอฮฺไดหามไว 
เวนแตดวยความถูกตอง(ดวยเหตุท่ีอนุญาติใหกระทํา
ได) (6:151) 
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ดวยเหตุนี้เหลาอุละมาอฺ(ปราชญมุสลิม) จึงมีความเห็นวา เปน
การตองหามที่จะฆาผูใดก็ตามเพียงเพราะเขาไมใชผูศรัทธา เพราะไมมี
การบังคับในการนับถือศาสนาอิสลาม  

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
  )256: سورة البقرة (﴾ ال ِإكَْراَه ِفي الديِن﴿

ความวา ไมมีการบังคับในการนับถือศาสนา(อิสลาม) (2:256) 
 
 

บทลงโทษสําหรับผูทําลายสันติภาพ 

เพื่อเปนการตอกย้ําถึงการพิทักษสันติภาพ อิสลามไดกําหนด
บทลงโทษสําหรับผูที่กระทําการใดๆ อันจะนําไปสูการบั่นทอนสันติภาพ
ในสังคมมนุษย อาทิเชน บทลงโทษสําหรับผูกอการทะเลาะวิวาท การลัก
ขโมย การฆาผูอื่น และการลวงละเมิดทางเพศ เปนตน 

อิสลามยังกํ าหนดโทษอันหนักหนวงกับอาชญากรผูก อ
ภยันตรายความวุนวาย และความไมสงบสุขตอชีวิต ทรัพยสินและ
เกียรติของมนุษย อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ِإنَما َجَزاُء الَِّذيَن يَحاِربونَ اللََّه َوَرسولَه َوَيسَعونَ ِفي           ﴿
نْ يقَتلُوا أَو يَصلَّبوا أَو تقَطََّع أَيِديِهم              الْأَرِض فََساداً أَ        
ِمن ملُهجا ِمَن اَألَوأَرفَوني ِض ِخالٍف أَور﴾   

  )33: املائدة (
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ความวา แทจริงแลว ผลตอบแทนของบรรดาผูท่ีกอ
สงครามกับอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค และ
พยายามสรางความเสียหายบนหนาแผนดิน คือ(การ
ลงโทษดวย)การประหารชีวิต หรือตรึงดวยไมกางเขน 
หรือตัดมือตัดเทาดวยการสลับขาง หรือเนรเทศออก
จากแผนดิน (5:33) 

 
สุดทายนี้ จึงขอเชิญชวนทุกทานไมวาจะเปนปจเจกบุคคล 

องคกรระดับชาติ หรือระดับทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ งบรรดา
นักวิชาการทั้งหลาย ขอใหศึกษารายละเอียดของอิสลามอยางถี่ถวนโดย
อาศัยอัลกุรอานและคําส่ังสอนของทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและ
ความสันติจงมีแดทาน) โดยผานตําราการอธิบายของนักวิชาการอิสลาม
ซึ่งเปนที่ยอมรับ ไมใชศึกษาจากแหลงขอมูลที่บิดเบือนดวยการแทรกซึม
ของพวกตะวันตกบางพวก รวมทั้งผูที่ไมรูจริงเกี่ยวกับอิสลาม เพราะ
แทจริงอิสลามคือศาสนาที่สามารถสรางสันติภาพและความปลอดภัย
ใหกับมนุษยทั้งมวล และเคยปกธงแหงสันติภาพไดสําเร็จมาแลวใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 

ชางนาเสียใจเปนอยางยิ่ง กับบรรดาผูที่ตัดสินปฏิเสธอิสลาม 
หรือแมกระทั่งแสดงความเกลียดชัง โดยที่ไมไดศึกษาและเขาถึงแกนแท
ของคําสอนอิสลามเสียกอน ! ขออัลลอฮฺทรงชี้ทางพวกเขาดวยเถิด 

ในขณะเดียวกัน เรามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะเชิญชวนใหมี
การสนทนาระหวางศาสนาและการพูดคุยทางวิชาการเพื่อเปาประสงคอัน
งดงามดวยวิธีการที่ดีที่สุด  



อัลกุรอานกับสันติภาพ 97 

เราขอเชิญชวนใหทุกคนนอมรับอิสลามและความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺอันเปนหนทางแหงสันติภาพท่ีแทจริงโดยพรอมเพรียงกัน  

อิสลามคือศาสนาเดียวที่ไดรับการพิทักษจากพระผูเปนเจาใหคง
อยูโดยปลอดจากการบิดเบือนและการเปลี่ยนแปลง อัลกุรอานอันเปน
คัมภีรที่ถูกประทานโดยอัลลอฮฺและไดรับการพิทักษรักษาจากพระองค
ไมใหมีการแกไขปลอมแปลงใดๆ ทั้งสิ้น อัลกุรอานที่มีอยูทุกวันนี้คือ    
อัลกุรอานฉบับเดียวกันกับที่ถูกประทานลงมาใหทานศาสนทูตมุหัมมัด
(ขอความจําเริญและสันติมีแดทาน) ตั้งแต 1,400 กวาปมาแลว เปนมหา
คัมภีรที่บริสุทธิ์ ไมมีการคละเคลาปะปนดวยอารมณใฝต่ําของมนุษย ไม
มีความเท็จทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลัง ทวาเปนการประทานจากองค
อภิบาลผูทรงปรีชาและทรงรอบรูย่ิง 

ขอไดสดับฟงและตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺสูสันติภาพที่
แทจริงและครอบคลุม ซึ่งพระองคไดตรัสไววา 

آَمنوا ادخلُوا ِفي الـسلِْم كَافَّـةً َوال        َيا أَيَها الَِّذيَن    ﴿

ِبنيم وَعد لَكُم هطَاِن ِإنيطَُواِت الشوا خِبعَتت﴾   
  )208: البقرة(

ความวา โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย จงเขาอยูในความ
สันติโดยท่ัวท้ังหมด และจงอยาตามยางกาวของ
ชัยฏอน แทจริงมันคือศัตรูท่ีชัดแจงของพวกเจา 
(2:208) 
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นี่คือคําเชิญชวนสูสันติภาพอันเที่ยงแท มิใชเชนความเปนจริงใน
ปจจุบันที่เจ็บปวดซึ่งกําลังเกิดขึ้นในทุกมุมของโลก อันเกิดจากแผนการ
รายของเหลาผูปฏิเสธที่ตองการใหสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศอิสลาม
หรือสังคมอิสลาม ตองอยูในภาวะก้ํากึ่งระหวาง "ไมใชสันติภาพ" และ 
"ไมใชสงคราม"  

โอ อัลลอฮฺ ขาพระองคไดประกาศแลว ขอพระองคทรงเปนสักขี
ดวย ! โอ อัลลอฮฺ ไดโปรดช้ีทางแกพวกเรา และแกหมูพวกของเรา
ท้ังหลาย เพราะโดยแทแลว พวกเขาน้ันไมรูจริง ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสงทาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในตอนทายนี้ ผูเขียนใครสรุปวาสันติภาพในอิสลามนั้น ถูกประทานลง
มาจากเอกองคอัลลอฮฺผูทรงอํานาจ มหาบริสุทธิ์ มหาศานติ ผูที่ดํารงไว
ซึ่งความปลอดภัย ผูทรงชี้นําบุคคลที่ขวนขวายความโปรดปรานอันเปน
หนทางแหงสันติภาพ พระองคไดแจงขาวดีสําหรับบาวที่นอบนอมและ
สวามิภักดิ์แดความเกรียงไกรของพระองค บรรดาศรัทธาชนที่ประกอบ
แตคุณงามความดี มุงรักษาสันติภาพและเผยแพรความสงบสุข พวกเขา
ไดรับการตอบแทนจากอัลลอฮฺดวยสรวงสวรรคดินแดนแหงความสันติ
สุข ในวันที่พวกเขาไดพบกับพระองคอยางสันติ พวกเขาจะไดรับการเชญิ
ชวนสูสวรรค และใชชีวิตสงบสุขในวิมานนั้นอยางนิรันดร ดวยความ
โปรดปรานของพระองค  
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การทักทายของพวกเขาในสวรรคนั้นคือการกลาวสลาม อันเปน
คํากลาวแหงความสันติ พวกเขาและเหลาภรรยาจะพิงหลังบนเตียง
ภายใตรมเงาอันแสนสบาย พวกเขาจะไดรับการบริการดวยอาหารอัน
โอชะและทุกอยางตามที่พวกเขาปรารถนา  

"สลาม" อันเปนดํารัสทักทายจากพระเจาผูทรงเมตตา และพวก
เขาจะวิงวอนวา "มหาบริสุทธิ์เถิด พระองคผูเปนพระเจาของเรา" การ
ทักทายของพวกเขาคือการกลาวสลาม และสุดทายพวกเขาจะวิงวอน
ตออัลลอฮฺวา "มวลการสดุดีเปนอภิสิทธิ์แหงอัลลอฮฺผูอภิบาลแหงสากล
จักรวาล" 

 
الَْحمد ِللَِّه َوَسالم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اصطَفَى آللَّه قُِل ﴿

  )59: النمل ( ﴾َخير أَما يشِركُونَ
ความวา จงกลาวเถิด บรรดาการสรรเสริญเปนสิทธิ
ของอัลลอฮฺ และความศานติจงมีแดปวงบาวของ
พระองค ผูซ่ึงพระองคทรงคัดเลือกแลว (สํานึกเถิดวา)
อัลลอฮฺน้ันดีกวาหรือวาส่ิงท่ีพวกเขาต้ังเปนภาคี? 

  (27:59) 
  

 وأفوض أمري إىل         ، ا وأستغفر اهللا يل ولكم        هذ أقول قويل      
 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى         ، اهللا إن اهللا بصري بالعباد          

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون           ، أله وصحبه وسلم    
  وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني


