
 

 

สลามศาสนาแหง่สนัติภาพ 

อสิมาอลี ลตุฟ ีจะปะกยีา 

หนังสือ "อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ" 

ซึ่งเรียบเรียงโดย ดร.อิสมาอีลลุตฟี 

จะปะกียา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี) 

เป็นหนังสือที่อธิบายมุมมองหลักของอิสลา

มว่าด้วยสันติภาพ ทั้งในแง่ของความเชื่อ 

หลักปฏิบัติ 



 

 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนมนุษย์ 

และประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับ

ผู้ไม่ใช่มุสลิม 

https://islamhouse.com/2172 
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o สันติภาพ 

ในมิติของหลักความเชื่อ 

และหลักปฏิบัติทางศาสนบัญญัติ  

o สันติภาพ 

ในมิติของความสัมพันธ์กับชนต่าง
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o อัลกุรอาน 

แหล่งบังเกิดของสันติภาพ  
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 อสิลามศาสนาแหง่สนัติภาพ 

โดย : ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 

ถอดความ : ซุฟอัม อุษมาน  

จัดพิมพ์โดย 



 

 

ส านักงานความร่วมมือเพื่อเผยแพร่และสอ

นอิสลาม 

อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 ค าน าผูแ้ปล 

ต้นฉบับเดิมของหนังสือเล่มนี้เป็นบทความ

วิชาการภาษาอาหรับที่น าเสนอโดย 

ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 

อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา 

ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 

หัวข้อ “อิสลามและสันติภาพ” จัดโดย 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



 

 

วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 16-17 

สิงหาคม 2003 

และได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้เขียนอีกครั้งเพื่

อแปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์เป็นเล่มส า

หรับเผยแพร่แก่สังคมทั่วไป 

เน้ือหาของบทความได้น าเสนอค าชี้แจงห

ลายประการเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสัน

ติภาพในอิสลามในมิติต่างๆทุกระดับ 

ทั้งหมดน้ันล้วนเป็นการยืนยันถึงความบริสุ

ทธิ์ของอิสลามที่ถูกประทานลงมาจากพระ

ผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ 

และเป็นการลบล้างข้อกล่าวหาและความเข้

าใจผิดของบรรดาผู้ที่ไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงขอ



 

 

งอิสลามว่ามีสันติภาพเป็นแกนหนึ่งของหลั

กค าสอนอันบริสุทธิ์ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ีสามารถที่

จะสื่อถึงเจตนารมณ์อันบริสุทธ์ของอิสลาม 

และของผู้เขียนที่ได้ทุ่มเทกายใจเพื่อน าสัจ

ธรรมแห่งอิสลามมาเผยแผ่ให้สังคมได้รับรู้ 

และมุ่งมั่นเพื่อน าเสนอและสนับสนุนกระบว

นการสันติภาพในรูปลักษณ์ของอิสลามทั้ง

ในระดับภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเ

ทศเสมอมา อย่างน้อยที่สุดการน าเสนอ 

“อิสลาม ศาสนาแห่งสันติภาพ” 

คงเพียงพอที่จะยืนยันถึงความคิดและส านึ

กของผู้เขียนที่แสดงออกถึงความรักและจิ

ตที่ใฝ่สันติภาพ 



 

 

ซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนในความอุตสาหะ

และความตั้งใจที่จะฟื้นฟูและน าสิ่งที่ดีสู่สัง

คมโดยรวมตลอดมา 

ผู้แปลรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่ห

นังสือเล่มนี้ 

โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียนให้ถอ

ดความและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย 

หากมีข้อผิดพลาดประการใดในการสื่อคว

ามหมาย 

ผู้แปลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟัง

ค าชี้แนะจากทุกท่านด้วยความจริงใจ 

ขออัลลอฮฺทรงประทานการชี้น าและความ

ส าเร็จ แด่ผู้ใฝ่หาสันติภาพทุกท่าน ! 



 

 

ผู้แปล 

 ค านยิม 

โดย นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ 

จุฬาราชมนตรี 

เราต้องยอมรับว่า 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่า

งประเทศในเวลานี้ 

ได้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อศาสนาอิสล

ามอย่างยิ่ง 

และดูเหมือนว่าความเข้าใจผิดเหล่านี้ 

จะขยายวงกว้างขึ้นตามล าดับ 

ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในความเข้าใจ

ผิดต่อศาสนาอิสลามนั้น 



 

 

เราคงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่า 

นอกเหนือจากการใส่ไคล้จากนักวิชาการแ

ละผู้มีอคติกับอิสลามแล้ว 

ส่วนหนึ่งมาจากมุสลิมเอง 

อันเนื่องจากการตีความค าสอนอิสลามผิด

พลาดอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ภาพของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาแห่ง

สันติภาพ 

กลับกลายเป็นศาสนาแห่งความก้าวร้าว 

ความรุนแรง และไร้เหตุผล 

โดยข้อเท็จจริงแล้ว 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพโด

ยแท้ 

เพราะนอกเหนือจากพระนามหนึ่งของพระ



 

 

ผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลลอฮฺ 

ผู้บริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง จะมีพระนามหนึ่งว่า 

“พระองค์ผู้ทรงศานติ” (อัสลาม) แล้ว 

ชื่อของศาสนา “อิสลาม” 

ก็ยังมีความหมายว่า “สันติภาพ” 

และชื่อของผู้นับถือศาสนาคือ “มุสลิม” 

ก็มีความหมายในแง่ของการเป็น 

“ผู้ใฝ่หาสันติ” 

นอกจากนั้นยังมีข้อความจากคัมภีร์อัลกุรอ

าน 

และวจนะของท่านศาสดาอีกมากมายที่กล่

าวถึงแนวคิดในเรื่องสันติภาพ 

อย่างไรก็ตาม 

จากกระแสความคิดที่มองศาสนาอิสลามอ



 

 

ย่างมีอคติเช่นนี้ หน้าที่ในการชี้แจง 

ท าความเข้าใจกับสังคมคงเป็นหน้าที่ของมุ

สลิมทุกคน 

และดูเหมือนว่าการปฏิบัตภารกิจอันส าคัญ

นี้ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 

อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา 

ได้กระท าหน้าที่อันส าคัญน้ีได้ด้วยดีมาตล

อด การเรียบเรียงเอกสารชื่อ 

“อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ” เล่มนี้ 

นับเป็นหนังสือทางวิชาการอีกเล่มหนึ่งที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่ง 

ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบัน  

แม้ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้จะเขียนเป็นภ

าษาอาหรับ ซึ่งสามารถตีพิมพ์ 



 

 

จ าหน่ายจ่ายแจกแก่พี่น้องมุสลิมได้ทั่วโลก 

แต่ทางวิทยาลัยอิสลามยะลาก็ยังได้ท าเป็น

ฉบับภาษาไทยอีกฉบับหนึ่งด้วย 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สังคมไทย 

ทั้งมุสลิมและไม่เป็นมุสลิม 

จะได้เข้าใจค าสอนของศาสนาอิสลามได้อ

ย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่อง 

“แนวคิดเรื่องสงครามและสันติภาพ” 

ท่ามกลางสภาพสังคมที่มีความมืดบอดทาง

สติปัญญา 

หนังสือเล่มน้ีจะเป็นคบเพลิงที่ไม่เฉพาะให้

ความสว่างแก่ปัญญาของผู้คนเท่านั้น 

แต่จะเป็นคบเพลิงที่คอยไล่แมลงร้ายที่คอย

รบกวนและเป็นอันตรายอีกทางหนึ่งด้วย 



 

 

ความวิริยะอุตสาหะของ ดร.อิสมาอีลลุตฟี 

จะปะกียา 

ที่ได้เรียบเรียงหนังสืออย่างเป็นระบบ 

ดีทั้งในแง่ความคิด เนื้อหา 

การอ้างอิงตามหลักวิชาการ 

จึงเป็นงานที่ควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง 

สุดท้ายนี้ 

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งและขอพรจากเอก

องค์อัลลอฮฺ 

ขอให้หนังสือเล่มนี้ได้มีส่วนอันส าคัญ 

ในการสร้างความเข้าใจหลักการของศาส

นาอิสลามที่ถูกต้องให้แก่สังคมไทยและสัง

คมโลก 

และมีส่วนอันส าคัญยิ่งในการเสริมสร้างสัน



 

 

ติภาพและความรัก ความสามัคคี 

ให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ 

จนสามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

ตามอุดมการณ์ที่อิสลามได้วางไว้. 

 ค านยิม 

โดย นายวินัย(มัรวาน) สะมะอุน 

รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประ

เทศไทย 

ผมได้อ่านข้อเขียนของ ดร.อิสมาอีลลุตฟี 

จะปะกียา เรื่อง 

“อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ” 

ด้วยความชื่นชม 



 

 

และรู้สึกยินดีที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกได้มีข้อเ

ขียนอันบริสุทธิ์เช่นนี้ 

อ้างอิงในความจริงใจที่มีต่อสังคมประเทศ

และสังคมโลก 

ผมหวังว่า 

ผู้ที่ไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในค าสอน

ของอิสลาม 

และกลุ่มชนที่ตีความอิสลามไปในทิศทางที่

ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง 

จะได้เข้าใจหลักค าสอนที่แท้จริง 

อันจักสลายอคติต่ออิสลามและมุสลิม 

ที่มีมิจฉาชนบางกลุ่มพยายามสร้างขึ้นอย่า

งเป็นระบบ 

และขยายอคตินั้นให้แพร่หลายในสังคมม



 

 

นุษยชาติซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิด

ต่อศาสนาอิสลามและต่อสังคมดังกล่าว. 

25/5/1425 

12/7/2004 

 ค านยิม 

โดย ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักจุฬาราชมนตรี 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่า

งประเทศในเวลานี้ 

ส่งผลต่อการสร้างความรูสึกและทัศนคติข

องประชาชนทั่วไปต่อศาสนาอิสลามอย่างเ

ห็นได้ชัด ความรู้สึกและทัศนคติเหล่านี้ 



 

 

ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่

ผิดพลาด ทั้งนี้อาจจะมาจากการบิดเบือน 

เพื่อสร้างทัศนคติที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นแก่พ่ีน้อง

มุสลิมและศาสนาอิสลาม 

เม่ือต้นปีน้ี 

ผมได้รับหนังสือเล่มหนึ่งจากวิทยาลัยอิสล

ามยะลา ชื่อ 

“สารสันนิบาตโลกมุสลิมถึงประชาชนชาว

อเมริกัน” 

เป็นหนังสือที่ได้แก้ไขความเข้าใจที่ผิดพล

าดได้อย่างดียิ่ง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับข้

อเสนอขององค์การที่ประชุมประเทศอิสลา

ม OIC (Organizatioan of Islamic 



 

 

Conference) 

ที่เสนอให้สหประชาชาติก าหนดให้ปี 

2001 เป็นปีแห่งการ 

“เสวนาระหว่างอารยธรรม” 

ซึ่งสวนทางกับแนวคิดของนักวิชาการตะวั

นตกที่เห็นว่า ยุคนี้เป็นยุคแห่ง 

“ความขัดแย้งระหว่างอารยธรรม” 

ผมได้อ่านงานเขียนเรื่อง 

“อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ” ของ 

ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอาหรับแล้ว 

รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความรู้ 

ความสามารถ และความตั้งใจจริงของท่าน 

ผมมีความรู้สึกว่า 



 

 

หากผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มที่ผมกล่าวข้า

งต้น 

หนังสือเล่มน้ีจะยิ่งขยายความแนวคิดในป

ระเด็นต่างๆ 

ที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มน้ันได้ชัดเจนยิ่งขึ้

น 

ในบรรดานักวิชาการมุสลิมหลายท่านในป

ระเทศไทย ผมคิดว่า ท่าน 

ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 

เป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิชาการท่านหนึ่ง 

ทั้งนี้ไม่เฉพาะแต่ความโดดเด่นและชัดเจน

ในทางวิชาการเท่านั้น 

แต่การวางตัวและการท างานทางวิชาการ

ด้วย ความวิริยะอุตสาหะของท่านนั้น 



 

 

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมุสลิมและสังค

มไทยโดยส่วนรวมได้อย่างยิ่ง 

และน่าจะเป็นแบบอย่างแก่นักวิชาการมุสลิ

ม ในการท างานรับใช้ศาสนา สังคม 

และประเทศชาติ 

ที่สุดนี้ 

ผมขอให้ก าลังใจในการท างานของท่านต

ลอดไป 

และขอพรจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก 

ขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นก าลังส าคัญในการ

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พ่ีน้องมุสลิม 

และแก่ประชาชนทั่วไป 

สมตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์อิสลาม. 

15/7/2004 



 

 

 ค าน าผูเ้ขยีน  

(ในการจัดพิมพ์ครั้งที่สอง) 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ 

ขอกล่าวสดุดีเอกองค์อัลลอฮฺ 

ผู้ทรงบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง 

ที่ได้ประทานโอกาสในการจัดพิมพ์หนังสือ 

“อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ” 

เป็นครั้งที่สอง 

หลังจากที่ได้รับความสนใจอย่างดียิ่งในก

ารจัดพิมพ์ครั้งแรกที่ผ่านมา 

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่สองนี้ 

ผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมสาระและเนื้อหาที่

มีความส าคัญอีกเกือบครึ่ง 

โดยหวังเพ่ือเพิ่มความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ 



 

 

เกี่ยวกับสันติภาพในอิสลามให้แก่ผู้อ่านทุก

ท่านได้มากยิ่งขึ้น 

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่สองนี้ 

ผู้เขียนใคร่ขอกล่าวค าขอบคุณแก่ท่านจุฬ

าราชมนตรี อาจารย์สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์, 

อาจารย์วินัย สะมะอุน, และ ศาสตราจารย์ 

ดร.อิมรอน มะลูลีม เป็นอย่างสูง 

ที่ได้ร่วมกันให้ค านิยมอันทรงคุณค่าแก่หนั

งสือเล่มน้ี 

รวมทั้ง ขอขอบคุณบรรดาอุละมาอฺ 

และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน อาทิ 

โต๊ะครูหะยีอับดุลรอฮฺมาน จะปะกียา, 

อาจารย์สมาน มาลีพันธุ์, ดาโต๊ะนิเดร์ 

วาบา, รองศาสตราจารย์ ดร.อารง 



 

 

สุทธาศาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.อิสมาแอ อาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วรวิทย์ บารู, อาจารย์อาศิส 

พิทักษ์คุมพล, อาจารย์อิสมาแอ ดะอาล๊ะ, 

อาจารย์อรุณ บุญชม, อาจารย์อรุณ 

วันแอเลาะ, อาจารย์อับดุลเราะห์มาน 

อับดุลสมัด, อาจารย์วิสุทธิ บิลล่าเต๊ะ, 

อาจารย์นิมุขตาร์ วาบา, ดร.อาฮามัดอูมาร์ 

จะปะเกีย, ดร.อับดุลฮาลีม ไซซิง, 

อาจารย์นิรันดร์ พันทรกิจ, 

อาจารย์ซอและห์ ตาเละ 

ที่ได้กรุณาสละเวลาเพื่ออ่านและแสดงควา

มคิดเห็น 

อีกทั้งยังได้ให้ค าเสนอแนะอันมีค่า 



 

 

เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับหนังสือเล่มนี้มากขึ้

นไปอีก 

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือ 

“อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ” เล่มนี้ 

สามารถให้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านทุกท่านใ

นประเด็นต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพในอิสลามได้เป็นอ

ย่างดี 

และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสร้างสันติ

ภาพให้เกิดกับโลกใบเล็กๆ ใบน้ี 

ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการสร้างสันติภาพเฉ

พาะในโลกนี้ก็ตาม 

เพราะโดยความจริงแล้ว 



 

 

สันติภาพในอิสลามคือสันติภาพทั้งในโลก

นี้และโลกหน้า 

ขอเอกองค์อัลลอฮฺ 

ทรงตอบแทนความดีงามแก่ ผู้แปล 

คณะบรรณาธิการผู้ตรวจทาน 

มูลนิธิฟื้นฟูมรดกอิสลามภาคพื้นเอเชียตะวั

นออกเฉียงใต้(ประเทศไทย) 

และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดพิมพ์หนังสือเล่

มน้ี 

และขอพระองค์ทรงประทานให้หนังสือเล่ม

นี้เป็นคุณประโยชน์ 

และเป็นเหตุแห่งการประทานทางน าแด่ผู้อ่

านที่ใฝ่หาสันติภาพอันแท้จริงทุกท่าน. 

ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 



 

 

อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา 

25/5/1425 

12/7/2004 

 บทน า 

แท้จริงมวลการสรรเสริญเป็นอภิสิทธิ์แห่งอั

ลลอฮฺ เรากล่าวสรรเสริญ 

วอนขอความช่วยเหลือและขอลุแก่โทษแด่

พระองค์ 

เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้ปลอดพ้

นจากความชั่วร้ายของอารมณ์ใฝ่ต่ าและก

ารกระท าอันโสมม 

ผู้ใดที่อัลลอฮฺประทานทางน าแก่เขา 

แน่นอน ไม่มีผู้ใดท าให้เขาหลงผิดได้ 



 

 

และผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงให้เขาหลงผิด 

แน่นอน 

ไม่มีผู้ใดท าให้เขาได้รับทางน าเช่นกัน 

ขอปฏิญาณว่า 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การนอบน้อมภั

กดีและมอบตน 

นอกจากอัลลอฮฺผู้ทรงเอกะและปราศจากก

ารตั้งภาคี 

และขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาส

นทูตแห่งอัลลอฮฺ 

ขออัลลอฮฺทรงประทานพร 

ความสันติสุขและความประเสริฐ แด่ท่าน 

ศาสนทูตมุหัมมัด บรรดาเครือญาติ 

และสาวกของท่าน 



 

 

ตลอดจนผู้ด าเนินรอยตามท่านและยึดม่ันใ

นเส้นทางของท่าน จวบจนวันปรโลก 

นับตั้งแต่เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 

2001 

โลกยังคงด าเนินอยู่กับผลกระทบและข้อก

ล่าวอ้างต่างๆ 

ที่เป็นผลพวงจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

เหตุการณ์ซึ่งเป็นที่รับไม่ได้ของทุกฝ่ายได้

กลายเป็นข้ออ้างที่ใหญ่ที่สุดส าหรับผู้เป็นป

ฏิปักษ์กับอัลลอฮฺในการปะทุไฟแห่งการท า

สงครามอันยืดเยื้อยาวนานและการปราบป

รามกลุ่มองค์กรอิสลามต่างๆ 

ซึ่งรวมทั้งสถาบันการศึกษาอิสลามทุกระดั

บ 



 

 

ไม่เว้นแม้แต่เหล่ามุสลิมที่เคร่งครัดในศาส

นาของพวกเขา 

และไม่ยอมจ านนตนเว้นแต่ต่อพระผู้เป็นเจ้

าแห่งความเอกะและเปี่ยมด้วยคุณลักษณ์แ

ห่งสันติ 

ด้วยวิธีการกล่าวหาใส่ร้ายว่าเป็นผู้ก่อการ

ร้าย 

และถูกขึ้นบัญชีว่ากลุ่มของพวกเขาเป็นที่ต้

องเฝ้าระวังและเป็นอันตรายต่อสังคมโลก 

ซึ่งจ าเป็นต้องก าจัดให้สิ้นอย่างถอนรากถอ

นโคน 

(ขออัลลอฮฺทรงปกป้องช่วยเหลือด้วยเถิด) 

ปัจจุบัน ได้มีค าหนึ่งผุดขึ้นมาในสังคมโลก 

นั่นคือค าว่า “อิสลาโมโฟเบีย” 



 

 

อันหมายถึงโรคกลัวอิสลาม 

โดยอาศัยตัวกลางผ่านสื่อต่างๆ 

ของพวกตะวันตกเป็นตัวการแพร่กระจาย 

บางครั้งด้วยวิธีการกระพือข่าวให้ดูใหญ่โ

ต 

และบางโอกาสด้วยวิธีการบิดเบือนความจ

ริง กล่าวหาใส่ร้าย และกุเรื่องขึ้นมาเอง 

นับเป็นกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของอัลลอฮฺประกา

รหนึ่ง 

นั่นคือการส่งบรรดาศาสนทูตลงมาด้วยคว

ามเที่ยงแท้ และให้ผู้ละเมิด 

ตลอดจนบรรดาผู้อยุติธรรมแสดงปฏิกิริยาเ

ป็นปฏิปักษ์กับศาสนาและเหล่าศาสนทูตข

องอัลลอฮฺ 



 

 

และปรึกษาหารือระหว่างกันด้วยท่าทีหยิ่ง

ยโส 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นส าหรับผู้

ที่เดินบนเส้นทางแห่งแสงสว่างและการชี้

น าจากพระผู้เป็นเจ้า 

นอกเสียจากจ าเผชิญหน้า 

ด้วยการประกาศ  

ความจริง ชี้แจงทางน า และสร้างสันติภาพ 

รวมทั้งโต้แย้งความเท็จ ช าระสิ่งบิดเบือน 

ขจัดข้อกล่าวหา 

และยับยั้งการละเมิดที่อยุติธรรมให้สิ้น 

อัลลอฮฺได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้ใกล้ชิดพระอ

งค์ว่า แท้จริงแล้วอุบายต่างๆ 

ของมารร้ายนั้นอ่อนแอนัก 



 

 

และแผนการต่างๆ 

ของผู้อหังการถึงแม้จะยิ่งใหญ่และยาวนา

นเพียงใด 

ก็จะไม่เป็นผลกับใครนอกจากต้องกลับไป

ก่อผลเสียกับตัวเองในที่สุด 

อีกกฎเกณฑ์หนึ่งที่ปรากฏในอัลกุรอานคือ 

 ﴿َويَْمُكُرْوَن َويَْمُكُر هللاُ َوهللاُ َخْيُرالْماَِكِرْيَن﴾

 (30)األنفال : 

“พวกเขาได้วางแผนร้าย 

อัลลอฮฺเองก็ทรงวางแผน 

และอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นผู้เยี่ยมที่สุดในหมู่ผู้

วางแผน” (8:30)  



 

 

เป็นสิ่งที่มีผลอันล้ าลึกในชีวิตแห่งการปะท

ะกันระหว่างความเที่ยงแท้และความเท็จ 

ซึ่งกลุ่มพวกของมารร้ายในหมู่ผู้ปฏิเสธที่อ

ยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในโลกนี้ท าตนโ

อ้อวด 

พวกเขาได้ร่วมมือกันจัดการและวางแผนเ

พื่อขัดขวางเส้นทางแห่งอัลลอฮฺ 

แต่เบ้ืองหลังพวกเขานั้นมีอัลลอฮฺที่ทรงรอบ

รู้ถึงอุบายเหล่านั้น 

และได้เตรียมแผนการเพื่อท าลายเล่ห์เพทุ

บายของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว 

แท้จริงหน้าที่ของบรรดาศาสนทูตและผู้เผ

ยแผ่ทั้งหลายคือการเปิดเผยสัจธรรมให้เป็

นที่ประจักษ์ 



 

 

และพวกเขาก็ได้ท าหน้าที่นั้นอย่างสมบูรณ์

แล้วในอดีต 

เหลือเพียงแต่เราที่ต้องท าหน้าที่อันทรงเกี

ยรตินี้ ในสมัยที่สื่อต่างๆ 

ในโลกถูกควบคุมโดยกลุ่มพวกที่ไม่สบายใ

จต่อความยิ่งใหญ่และการเปิดกว้างของอิส

ลาม 

จึงได้ใช้วิธีการทุกรูปแบบเพื่อเบี่ยงเบนภา

พลักษณ์และความเป็นสันติของอิสลาม 

และยังได้ท าให้วิถีชีวิตมุสลิมหันเหออกจา

กรากฐานอันดั้งเดิม นั่นคือ อัลกุรอาน และ 

ซุนนะฮฺ(วิถีชีวิตและจริยวัตรของท่านศาส

นทูตมุหัมมัด 

ขอความจ าเริญและความสันติจงมีแด่ท่าน) 



 

 

ด้วยเหตุนี้ 

ผู้เขียนจึงมีความยินดีที่จะน าเสนอบทควา

มน้ีในหัวข้อ “อิสลาม 

ศาสนาแห่งสันติภาพ” 

เพื่อขจัดภาพลักษณ์อันเลวร้ายที่บดบังอิสล

ามอยู่ 

โดยฝีมือการปั้นแต่งและกุขึ้นของพวกตะวั

นตกบางพวกที่ไม่หวังดีต่อชาวโลก 

ด้วยการกล่าวหาอย่างเคียดแค้นผ่านสื่อสา

รสนเทศและงานวิชาการที่แพร่กระจายไป

ทั่วโลก  

พร้อมกันนี้ 

ผู้เขียนจะน าเสนอภาพลักษณ์ที่แท้จริงอันง

ดงามของอิสลาม 



 

 

ดังที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาเป็นวิวรณ์แห่

งพระองค์ 

และเช่นที่ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญแ

ละความสันติมีแด่ท่าน)ได้ปฏิบัติไว้เป็นแบ

บอย่าง 

เพื่อให้ชาวมุสลิมและศาสนิกอื่นได้ทราบแ

ละท าความเข้าใจถึงอุดมการณ์และการพิทั

กษ์ปกป้องของอิสลามต่อสันติภาพของมนุ

ษย์ 

และการรับประกันในความปลอดภัยและสิ

ทธิของพวกเขา ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด 

สุดท้ายคือการชี้แจงถึงข้อห้ามที่เน้นหนักไ

ม่ให้ใช้ความคลั่งสุดโต่ง ก่อความรุนแรง 

และการละเมิดรุกรานในทุกรูปแบบ 



 

 

บทความน้ีต้องการที่จะสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่

า 

อิสลามและสันติภาพเป็นคู่แฝดที่แยกออกจ

ากกันมิได้ 

และมิได้เป็นสิ่งใดนอกจากสองด้านของเห

รียญอันเดียว 

เริ่มแรกด้วยการเน้นย้ าที่ชื่อเรียกและสัญลั

กษณ์ของอิสลาม 

และประจักษ์ขึ้นอีกเม่ือมองในมิติของหลัก

ความเชื่อและศาสนบัญญัติ 

สุดท้ายก็ตอกย้ าให้เห็นชัดเจนโดดเด่นมา

กขึ้นอีกในมิติของการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่

น ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตาม 

โดยมีค าเรียกร้องในตอนท้ายให้ทุกคนปฏิ

บัติตามความพอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรง



 

 

สร้างและผู้ทรงเป่ียมสันติ 

เพื่อรับการชี้น าของอัลกุรอานสู่เส้นทางแห่

งสันติภาพ 

เป็นสันติภาพแห่งความเมตตาในสองภพ 

เพื่อรับผลตอบแทนเป็นสวรรค์วิมานอันสัน

ติ ในวันที่เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยสันติ 

และค าทักทายระหว่างกันในสวรรค์คือการ

กล่าว “สลาม” ค าพูดแห่งความศานติ 

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น 

ผู้เขียนไม่ได้กล่าวโดยใช้ความล าเอียงหรื

อกล่าวอ้างโดยปราศจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

ทว่าได้ยืนยันและอ้างด้วยหลักฐานจากค า

สั่งสอนของอิสลาม 

และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจวบจ



 

 

นปัจจุบันที่สามารถพิสูจน์ได้ 

โดยใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านได้โปรดพิจาร

ณาสิ่งที่ผู้เขียนจะอธิบายต่อไป 

 สันติภาพ ในมิตขิองชือ่และสัญลกัษณ์ 

นับเป็นสิ่งที่ปราศจากข้อสงสัยใด ๆ 

ว่าอิสลาม คือ 

ศาสนาที่ด ารงไว้ซึ่งความกรุณาปรานี 

เป็นค าสอนแห่งสันติภาพ 

และครรลองอันเที่ยงตรง 

ไม่มีผู้ใดที่โต้แย้งในสัจธรรมดังกล่าว 

เว้นแต่ผู้ที่ไม่ประสา 

และไม่รู้จริงในค าสอนของอิสลาม 

ผู้มีอคติหรือผู้โอหังที่ไม่ยอมรับความจริงแ

ละไม่ยอมจ านนต่อหลักฐาน 



 

 

ในฐานะของมุสลิมคนหนึ่งผู้เขียนไม่เคยพ

บค าสอนหรือศาสนาใด ๆ 

บนโลกนี้ที่ยึดมั่นในเรื่องสันติภาพทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ที่สมบูรณ์และประเสริฐมากกว่าที่ปรากฏใ

นค าสอนของอิสลาม 

สันติภาพที่แท้จริงจะไม่เกิดขึ้นยกเว้นด้วย

ครรลองแห่งอิสลามเท่านั้น 

จึงใคร่ขอถือโอกาสเชิญชวนผู้อ่านผู้มีเกีย

รติทุกท่านให้ศึกษาท าความเข้าใจ 

พร้อมน้อมรับอิสลามเป็นวิถีแห่งการด าเนิน

ชีวิตอันแท้จริง 

อิสลามคือชื่อของความศานติ 



 

 

สิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันว่า 

อิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ คือ 

การที่อัลลอฮฺขนานนามศาสนานี้ว่า 

“อิสลาม” อันมีรากศัพท์จากค าว่า “อัส-

สิลมฺ” อันหมายถึง “สันติภาพ” 

ดังที่พระองค์ได้มีด ารัสว่า  

ْيَن ِعْندَ هللاِ اإلْسالَُم﴾   (19) آل عمران : ﴿إِنَّ الد ِ

ความว่า 

แท้จริงศาสนาแห่งอัลลอฮฺคืออิสลาม 

(3:19) 

อัลลอฮฺยังได้ตรัสไว้อีกว่า 

َو فِي ﴿َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اإلْسالَِم ِدْيناً فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوهُ 

 (85)آل عمران : اآلِخَرةِ ِمَن الْخاَِسِرْيَن﴾ 



 

 

ความว่า 

และผู้ใดแสวงหาศาสนาอื่นนอกเหนือจาก

อิสลามแล้ว แน่แท้ 

การงานของเขาย่อมจะไม่ถูกรับ 

และในปรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน 

(3:85) 

ผู้ใดที่ไตร่ตรองโองการดังกล่าวจะพบว่า 

สันติภาพในศาสนาอิสลาม คือ 

สันติภาพที่จะไม่พบกับความขาดทุนและค

วามโศกเศร้าในภายหลังไม่ว่าจะเป็นบนโล

กนี้หรือโลกหน้า  

ไม่เพียงเท่านั้น 

อัลลอฮฺยังได้ขนานนามผู้ที่ยึดมั่นในศาสน

านี้ว่า “มุสลิมีน” 



 

 

ตั้งแต่ยุคศาสนทูตคนก่อนๆ 

จนถึงศาสนทูตคนสุดท้ายคือมุหัมมัด 

ผู้ก าเนิดในปี ค.ศ. 570 

(ขอความจ าเริญและความสันติสุขจงมีแด่ท่

าน) ดังที่ปรากฏในอัลกุรอานว่า 

اُكُم اْلـُمْسِلِمْيَن ِمْن قَْبُل َوفِي  ﴿ِملَّةَ أَبِْيُكْم إِْبَراِهْيَم ُهَو َسمَّ

ُسْوُل َشِهْيداً َعلَْيُكْم َوتَُكْونُْوا ُشَهدَاَء َعلَى  َهذَا ِليَُكْوَن الرَّ

 (78)الحج : النَّاِس﴾ 

ความว่า 

คือศาสนาของบิดาแห่งพวกเจ้านั่นคืออิบร

อฮีม(อับราฮัม) 

พระองค์ทรงขนานชื่อพวกเจ้าว่า 

“มุสลิมีน” ทั้งในคัมภีร์ก่อนๆ 

และในคัมภีร์(อัลกุรอาน)นี้ 



 

 

เพื่อรอซูล(ศาสนทูต)จะได้เป็นสักขีแก่พวก

เจ้า 

และพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานแก่มวลม

นุษย์ (22:78) 

การได้รับขนานนามเช่นนี้เป็นสิ่งที่ท่านศา

สนทูตมุหัมมัด 

(ขอความจ าเริญและความสันติสุขจงมีแด่ท่

าน) 

ได้ตระหนักและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่

ง ปรากฏให้เห็นในค าประกาศของท่านว่า 

“ฉันเป็นมุสลิม”[1] 

และในวจนะของท่านอีกบทหนึ่งซึ่งมีความ

ว่า 

“ผู้ใดที่ขานเรียกผู้อื่นแบบญาฮิลียะฮฺ(ด้วย



 

 

ค าพูดดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นว

งศ์ตระกูล สีผิว ชั้นวรรณะ เชื้อชาติ 

และอื่นๆ ซึ่งขัดกับหลักศาสนาอิสลาม) 

แน่แท้ว่าเขาต้องได้รับโทษในไฟนรก” 

ได้มีคนถามท่านศาสนทูตว่า “โอ้ 

ท่านผู้เป็น ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ 

ถึงแม้ว่าเขาจะถือศีลอดและละหมาดแล้วก็

ตามกระนั้นหรือ?” ท่านตอบว่า “ใช่ 

ถึงแม้ว่าเขาจะถือศีลอดและละหมาดแล้วก็

ตาม 

ดังนั้นพวกท่านจงเรียกด้วยชื่อที่อัลลอฮฺได้

ขนานให้พวกเขาว่า 

มุสลิมีน(ผู้นับถืออิสลามและมอบตนต่ออัลล

อฮฺ) มุอฺมินีน(ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ) โอ้ 

ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺ”[2] 



 

 

ด้วยเหตุนี้ 

มุสลิมจะมีรู้สึกว่ามีเกียรติและภาคภูมิใจ 

หากเขาถูกเรียกด้วยชื่ออันทรงเกียรตินี้เพ

ราะเป็นชื่อที่ถูกประทานโดยองค์อภิบาลแ

ห่งสากลจักรวาล 

ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและความสั

นติสุขจงมีแด่ท่าน) 

ยังได้กล่าวไว้อีกความว่า “ความดีต่างๆ 

จะปรากฏเป็นตัวตนในวันปรโลก 

ละหมาดจะปรากฏตัวและกล่าวว่า 

โอ้อัลลอฮฺฉันคือละหมาด อัลลอฮฺตอบว่า 

เจ้าได้ด ารงอยู่ในความดี 

และการบริจาคทานจะปรากฏพร้อมกล่าวว่

า โอ้อัลลอฮฺฉันคือการบริจาคทาน 



 

 

อัลลอฮฺตอบว่า เจ้าได้ด ารงอยู่ในความดี 

หลังจากนั้นการถือศีลอดก็ปรากฏพร้อมกล่

าวว่า โอ้อัลลอฮฺฉันคือการถือศีลอด 

อัลลอฮฺตอบว่า 

เจ้าได้ด ารงตนอยู่ในความดี 

หลังจากนั้นความดีทุกประเภทก็จะปรากฏ

ตัวและอัลลอฮฺได้ตอบรับว่า 

เจ้าได้ด ารงอยู่ในความดี 

และอิสลามก็จะปรากฏตัวพร้อมกล่าวว่า 

โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือ อัส-สลาม 

ผู้เปี่ยมด้วยสันติ และฉันคืออิสลาม 

อัลลอฮฺจึงตอบว่า เจ้าได้ด ารงอยู่ในความดี 

ณ 

วันน้ีข้าพร้อมที่จะรับและให้โดยใช้เจ้าเป็น

เกณฑ์ และอัลลอฮฺได้มีด ารัสว่า 



 

 

﴿َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اإلْسالَِم ِدْيناً فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي 

 (85: )آل عمران اآلِخَرةِ ِمَن الْخاَِسِرْيَن﴾ 

ความว่า 

‘และผู้ใดแสวงหาศาสนาอื่นนอกเหนือจาก

ศาสนาอิสลามแล้ว 

แน่แท้การงานของเขาย่อมจะไม่ถูกรับ 

และในปรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน’ 

(3:85) ”[3] 

อิสลาม 

คือศาสนาที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานและประ

ทานให้เป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตส าหรับ

บ่าวผู้ใฝ่คุณธรรมทั้งหลายของพระองค์ 

อัลลอฮฺทรงพอพระทัยบรรดาผู้ที่ยึดม่ันในอิ



 

 

สลามทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

พระองค์ได้ตรัสในอัลกุรอานว่า 

﴿اليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدْينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِْي َوَرِضْيُت 

 (3)المائدة : لَُكُم اإِلْسالََم ِدْيناً﴾ 

ความว่า วันน้ี(หมายถึง ณ วันชุมนุมที่ทุ่ง 

อะเราะฟะฮฺ 

ในพิธีหัจญ์ปีสุดท้ายของชีวิตท่าน 

ศาสนทูตมุหัมมัด) 

ข้าได้ท าให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้

ว 

และข้าได้มอบการประทานของข้าแก่พวกเ

จ้าอย่างครบถ้วน 

และข้าพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพว

กเจ้า (5:3)  



 

 

ดังนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า 

ท่านศาสนทูตมุหัมมัด 

(ขอความจ าเริญและความสันติสุขจงมีแด่ท่

าน) มิได้จากโลกนี้ไป 

เว้นแต่ได้น าบทบัญญัติแห่งอิสลามมาเผยแ

พร่แก่มวลมนุษย์ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ที่สุดแล้ว 

ความครบถ้วนและความสมบูรณ์แบบของบ

ทบัญญัติอิสลาม 

เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วต่อการสถาปนาสันติ

ภาพทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

อิสลามคือการนอบน้อมมอบตนแก่อัลลอฮฺ

ผู้ทรงอภิบาลสากลจักรวาล 



 

 

ตามตัวอย่างที่ปรากฏในค าสั่งของอัลลอฮฺ

แก่ท่านศาสนทูต อิบรอฮีม(อับราฮัม)ว่า 

ِ العَالَِمْيَن﴾  ﴿إِْذ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم قَاَل أَْسلَْمُت ِلَرب 

 (131)البقرة : 

ความว่า (จงร าลึกเถิด โอ้ มุหัมมัด) 

ขณะที่องค์อภิบาลของอิบรอฮีมได้กล่าวแก่

เขาว่า จงมอบตนเถิด 

เขากล่าวว่าข้าได้มอบความภักดีแก่องค์อภิ

บาลแห่งสากลจักรวาลแล้ว (2:131) 

นี่คือศาสนาของอิบรอฮีมผู้ซึ่งเป็นปฐมบิดา

แห่งศานสนทูตทั้งสาม คือ 

มูซา(โมเสสของยิว) อีซา(เยซูของคริสต์) 

และมุหัมมัด(ขอความสันติจงมีแด่ทั้งสี่ท่าน



 

 

) ศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์และชัดเจน 

เป็นศาสนาที่อิบรอฮีมได้สั่งเสียให้แก่บรรด

าลูกหลานของท่านให้ยึดปฏิบัติและเจริญร

อยตาม 

และผู้ประเสริฐสุดในบรรดาลูกหลานของท่

าน คือท่านศาสนทูตมุหัมมัด บุตร 

อับดุลลอฮฺ 

(ขอความจ าเริญและความสันติสุขจงมีแด่ท่

าน) ผู้เป็นศาสนทูตคนสุดท้าย 

ที่ได้ท าหน้าที่เชิญชวนและเผยแพร่อิสลาม

สู่มนุษยชาติ 

อิสลามคือผลพวงแห่งดุอาอฺ(ค าวิงวอน) 

ที่อิบรอฮีมได้วอนขอต่ออัลลอฮฺดังที่ปรากฏ

ในอัลกุรอานว่า 



 

 

ْسِلَمةً لََّك ﴿َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُِريَِّتنَا أُ  ةً مُّ مَّ

ِحْيُم، َربَّنَا  اُب الرَّ َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْينَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

ُمُهُم  ْنُهُم يَتْلُْو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويُعَل ِ َواْبعَْث فِْيِهْم َرُسْوالً م ِ

ْيِهْم إِنََّك أَْنَت اْلعَ  ِزْيُز اْلَحِكْيُم﴾ الِكتَاَب َوالِحْكَمةَ َويَُزك ِ

 (129 -128)البقرة : 

ความว่า โอ้องค์อภิบาลแห่งเรา 

ขอพระองค์ท าให้เราทั้งสอง(อิบรอฮีม 

และบุตรชายของท่าน นั่นคือ อิสมาอีล) 

เป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ 

และโปรดให้มีขึ้นจากลูกหลานของพวกเร

า ซึ่งประชาชาติที่นอบน้อมต่อพระองค์ 

และโปรดแสดงแก่เราซึ่งพิธีการท าหัจญ์ข

องพวกเรา และโปรดอภัยโทษแก่พวกเรา 

แท้จริงพระองค์เป็นผู้อภัยโทษ 

ทรงเอ็นดูเมตตา 



 

 

ขอพระองค์ให้บังเกิดในหมู่พวกเขา(คือลูก

หลานของเราทั้งสอง)ซึ่งศาสนทูตจากพวก

เขาเอง 

ให้เขาอ่านด ารัสของพระองค์แก่พวกเขา 

ให้เขาสอนพวกเขาซึ่งมหาคัมภีร์และวิทย

ความรู้ และให้เขาขัดเกลาพวกเขา 

แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพและเ

ป็นผู้ทรงยิ่งด้วยความปรีชา (2:128-

129)  

อัลลอฮฺยังได้มีด ารัสอีกว่า 

﴿بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ هللِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعْندَ َرب ِِه 

 ْم يَْحَزنُْوَن﴾ َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُ 

 (112)البقرة : 



 

 

ความว่า 

หาใช่ตามที่ชาวยิวและคริสต์กล่าวอ้างแต่

อย่างใดไม่ 

ผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขา(หมายถึงชีวิตแ

ละร่างกาย)ให้แก่อัลลอฮฺ 

และขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้กระท าความดี

แล้วไซร้ เขาจะได้รับรางวัลของเขา ณ 

พระผู้เป็นเจ้าของเขา 

และไม่มีความกลัวใดๆ แก่พวกเขา 

และพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่เสียใจ  

(2:112) 

ดังนั้นการยอมมอบชีวิตของตนต่ออ านาจแ

ห่งพระเจ้าผู้ทรงเอกะ 

โดยการปฏิบัติตามแนวทางของท่านศาสน



 

 

ทูตมุหัมมัด(ขอความจ าเริญและความสันติ

สุขจงมีแด่ท่าน) 

คืออิสลามอันเที่ยงแท้ที่จะท าให้บังเกิดควา

มสันติสุขอันแท้จริง 

ที่ไม่มีความหวาดกลัวและความเสียใจทั้งใ

นโลกนี้และในโลกหน้า  

แท้จริงคงไม่มีผู้ใดบนหน้าแผ่นดินนี้ 

ที่จะอับจนยิ่งไปกว่าผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสสัมผั

สความสงบทางจิตใจจากการได้เคารพภัก

ดีอัลลอฮฺและมอบตนต่อพระองค์  

ด้วยเหตุนี้ ปวงบ่าวของอัลลอฮฺทั้งหลาย 

จงสดับต่อค าสั่งเสียของอัลลอฮฺที่ได้ประทา

นด ารัสว่า 



 

 

﴿فَْليَْعبُدُْوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت الَِّذْي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجْوعٍ َوآَمنَُهْم 

 (4-3)قريش : ِمْن َخْوٍف﴾ 

ความว่า ดังนั้น 

จงให้พวกเขาเคารพภักดีพระเจ้าแห่งบ้าน(

กะอฺบะฮฺ)หลังนี้เถิด 

ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาจนรอดพ้นจาก

ความหิว 

และทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้

นจากความหวาดกลัว  

(106:3-4) 

ช่างเป็นสันติภาพและสันติสุขที่เลิศเลอเหลื

อเกิน !! 

ค าทักทายแห่งสันติภาพ 



 

 

สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของอิ

สลามในการสร้างสันติภาพ คือ 

การก าหนดให้ “สลาม” 

เป็นค าที่ใช้ในการทักทายระหว่างศรัทธา

ชนทั้งบนโลกนี้และโลกหน้า ค านั้น คือ 

“อัสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุลลอฮฺ” 

ซึ่งมีความหมายว่า 

ความสันติสุขและความโปรดปรานแห่งอัล

ลอฮฺจงมีแด่ท่าน  

อิสลามยังได้ก าชับให้บรรดามุสลิมกล่าว

ค าทักทายที่เปี่ยมความประเสริฐนี้ทุกครั้งที่

เจอกันหรือยามเข้าบ้าน  

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 



 

 

﴿فَإِذَا دََخْلتُْم بُيُْوتاً فََسل ُِموا َعلَى أَْنفُِسُكْم تَِحيَّةً ِمْن ِعْنِد هللاِ 

 (61)النور : ُمبَاَرَكةً َطي ِبَةً﴾ 

ความว่า 

เม่ือยามใดที่พวกเจ้าจะเข้าบ้านก็จงกล่าวส

ลามให้กับ(พี่น้องของ)พวกเจ้า 

เป็นค าทักทายจาก(การชี้แนะของ)อัลลอฮฺ

อันจ าเริญและประเสริฐยิ่ง  

(24:61) 

ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและความสั

นติสุขจงมีแด่ท่าน) 

ได้กล่าวไว้ในวจนะของท่านบทหนึ่งมีควา

มว่า 

“พวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่

านจะเป็นผู้ศรัทธา 



 

 

พวกท่านจะไม่เป็นผู้ศรัทธาจนกว่าจะมีควา

มรักเอื้ออาทรกัน พึงรู้เถิด 

ฉันจะบอกถึงการกระท าอยา่งหนึ่งซึ่งหาก

พวกท่านปฏิบัติเป็นนิจแล้ว 

จะเกิดความรักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

จงโปรยสลามในหมู่พวกท่าน”[4]  

ท่านยังได้กล่าวไว้อีกความว่า 

“จงโปรยสลาม 

แล้วพวกท่านจะพบกับความสันติ ”[5]  

และท่านยังได้กล่าวไว้อีกความว่า 

“ผู้ที่ตระหนี่ที่สุด คือ 

ผู้ที่ตระหนี่ในการให้สลาม”[6]  



 

 

ในวจนะของท่านอีกบทหนึ่งมีความว่า 

“ผู้ที่คู่ควรที่สุดส าหรับ(การใกล้ชิด)อัลลอฮฺ

คือผู้ที่เริ่มสลามก่อน”[7] 

อัล-หะสัน อัล-บัศรีย์ 

ปราชญ์มุสลิมแห่งศตวรรษที่สองผู้เรืองนา

มได้กล่าวว่า 

“การให้สลามถือเป็นการกระท าโดยการส

มัครใจ(ไม่บังคับ)แต่การตอบรับสลาม 

ถือเป็นศาสนกิจที่บังคับในศาสนา”[8]  

ในการทักทายกันอิสลามไม่ได้ก าชับให้กล่

าวสลามเท่านั้น 

แต่ยังก าหนดให้มีการจับมือ 

เพื่อท าให้สลามมีความหมายมากยิ่งขึ้น 

ตามที่ อัล-บัรฺรออฺ อิบนุ อาซิบ 



 

 

ได้กล่าวไว้ความว่า 

“ส่วนหนึ่งของการทักทาย(การให้สลาม)ที่

สมบูรณ์ คือ 

การจับมือมิตรสหายของท่าน”[9]  

ยิ่งไปกว่านั้น 

อิสลามได้ส่งเสริมให้มีการโอบกอดระหว่าง

สองคนหากเป็นการพบกันหลังจากการพร

ากจากกันเป็นเวลานาน 

ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความรักระหว่างกัน 

เพราะความรักคือแก่นแห่งค าสอนในอิสลา

ม และเป็นแก่นแห่งสันติภาพ 

 แม้กระทั่งกับบรรดาคนที่ไร้คุณธรรมที่พย

ายามแพร่กระจายความชั่วร้ายและหายนะ 

ดังที่อัลลอฮฺได้มีด ารัสว่า  



 

 

 ﴿َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُْوَن قَالُوا َسالَماً﴾ 

 (63)الفرقان : 

ความว่า 

และเมื่อใดที่พวกโง่เขลาพูดจา(ไม่ดี)กับพว

กเขา(หมายถึงบ่าวผู้ใกล้ชิดของพระองค์) 

พวกเขาจะกล่าวตอบด้วยสลาม(ค าพูดที่ดีอั

นเปี่ยมด้วยศานติ) (25:63) 

อัลลอฮฺได้สอนท่านศาสนทูตมุหัมมัด(ขอค

วามจ าเริญและความสันติสุขจงมีแด่ท่าน)ใ

นขณะที่ท่านแสดงความไม่พอใจต่อการก

ระท าของผู้ที่ไม่ศรัทธาว่า 

 ﴿فَاْصفَْح َعْنُهْم َوقُْل َسالٌَم فََسْوَف يَْعلَُمْوَن﴾

 (89)الزخرف : 



 

 

ความว่า ดังนั้นจงให้อภัยแก่พวกเขา 

และจงกล่าวสลาม(ค าพูดที่มีแต่ความศานติ

) 

ต่อไปพวกเขาจะได้รู้(ถึงผลกรรมของพวกเ

ขา) (43:89)  

ท่านศาสนทูตได้น าค าสอนของอัลลอฮฺมาใ

ช้ในการปฏิบัติจริงของท่าน 

ดังตัวอย่างที่ปรากฏในรายงานหนึ่งว่า 

มีชายชาวยิวกลุ่มหนึ่งขออนุญาตเข้าหาท่

าน พวกเขาได้กล่าวว่า “อสั-สามุ 

อะลัยกุม” หมายถึง ความตายมาถึงแก่ท่าน 

แทนที่จะกล่าวว่า “อัสลามุอะลัยกุม” 

ซึ่งเป็นการกล่าวสลามที่อิสลามก าหนดให้

ใช้เป็นค าทักทายระหว่างกัน ท่านหญิง 



 

 

อาอิชะฮฺผู้เป็นภรรยาของท่านศาสนทูตซึ่ง

อยู่ใกล้ๆ ได้ยินดังนั้นจึงตอบไปว่า 

“หามิได้ 

ทว่าส าหรับพวกเจ้าต่างหากที่ต้องพบกับต

ายและการสาปแช่ง” 

ท่านศาสนทูตได้ยินเช่นนั้น 

จึงห้ามอาอิชะฮฺว่า “แท้จริง 

อัลลอฮฺทรงชอบให้ใช้ความอ่อนโยนในกา

รท าทุกสิ่งทุกอย่าง” อาอิชะฮฺถามท่านว่า 

“ท่านไม่ได้ยินสิ่งที่คนเหล่านั้นกล่าวหรอก

หรือ?” ท่านศาสนทูตตอบนางว่า 

“ฉันก็ตอบไปแล้วอย่างไรเล่า ว่า 

วะอะลัยกุม (หมายถึง 

พวกท่านก็เช่นเดียวกัน)” [10] 



 

 

อัลลอฮฺได้บอกถึงจุดยืนของมุสลิมต่อผู้ไร้ศี

ลธรรมจรรยาว่า 

﴿َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضْوا َعْنهُ َوقَاْلُْوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم 

 ﴾أَْعَمالُُكْم َسالٌَم َعلَْيُكْم الَ نَْبتَِغي اْلَجاِهِلْينَ 

 (55)القصص :

ความว่า 

และเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องไร้สาระ 

พวกเขาก็ผินหลังออกห่างจากมัน 

และกล่าวว่า 

การงานของพวกเราก็จะได้แก่เรา 

และการงานของพวกท่านก็จะได้แก่พวกท่

าน ศานติแด่พวกท่าน 

เราจะไม่ขวนขวาย(เป็นเพื่อนและสังสรรค์

กับ)บรรดาผู้ไร้ปัญญา (28:55) 



 

 

ละหมาด ที่แห่งการแสวงหาสันติภาพ  

อิสลามยังได้ก าหนดให้ 

การกล่าวสลามเป็นรุก่น(หลักปฏิบัติที่ต้อง

กระท า)ประการหนึ่งในละหมาด 

และการละหมาดจะเป็นโมฆะหากปราศจา

กสลาม 

การละหมาดคือการปฏิบัติศาสนกิจที่เริ่มต้

นด้วยตักบีรฺ(การกล่าว 

อัลลอฮุอักบัรฺ)และสิ้นสุดด้วยการให้สลาม  

ในขั้นตอนสุดท้ายของภารกิจละหมาด 

ผู้ละหมาดจะให้สลามแด่พี่น้องของเขา 

และบรรดามลาอิกะฮฺ(เทวทูต)ที่อยู่เรียงรา

ยเคียงข้างเขาทั้งซีกซ้ายและขวา 

หลังจากที่พวกเขาต้องพรากจากกันในระ



 

 

ยะเวลาสั้น ๆ 

ช่วงที่เขาอุทิศตนสู่การใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้

าขณะที่เขาอยู่ในละหมาด 

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติสลา

มอย่างกว้างขวาง 

อิสลามจึงก าหนดให้สลามเป็นส่วนหนึ่งขอ

งการกล่าวซิกรฺ(การร าลึกถึงอัลลอฮฺ) 

ที่ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและความ

สันติสุขจงมีแด่ท่าน) 

และประชาชาติของท่านกล่าวอยู่เป็นประ

จ า หลังจากการละหมาดห้าเวลา 

ด้วยถ้อยค าว่า  

أَْنَت السَّالَُم، َوِمْنَك السَّالَُم، تَبَاَرْكَت يَا ذاَ اْلَجالَِل  اللَُّهمَّ 

 َواإِلْكَرامِ 



 

 

ความว่า โอ้อัลลอฮฺ 

พระองค์คือผู้เปี่ยมด้วยสันติ 

และจากพระองค์เท่านั้นจึงบังเกิดสันติภาพ 

ทรงเปี่ยมด้วยความประเสริฐเถิด โอ้ 

ผู้ทรงไว้ซึ่งความเกรียงไกรและความการุ

ณ[11] 

สวรรค์ วิมานแห่งความสันติ 

จากการน าเสนอมาข้างต้น 

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ไม่ว่าชื่อและ 

สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม 

รูปแบบของการทักทาย 

หลักปฏิบัติหนึ่งที่ต้องกระท าในละหมาด 

การซิกรฺ(การกล่าวถ้อยค าร าลึกถึงอัลลอฮฺ)

หลังการละหมาดและการดุอาอฺ(ขอพร) 



 

 

ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมและเอื้อต่อการสถาปน

าและถักทอสันติภาพให้บังเกิดขึ้นทั่วพื้นพิ

ภพ มุสลิมผู้มอบตนต่อพระผู้เป็นเจ้า 

จึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องด้วยสรว

งสวรรค์ในวันอาคิเราะฮฺ(ปรโลก)ที่การทัก

ทายของชาวสวรรค์ คือ การกล่าวสลาม  

อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ความว่า  

 ﴿تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَْلقَْونَهُ َسالٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجراً َكِريماً﴾ 

 (44)األحزاب : 

ความว่า 

ค าทักทายของพวกเขาในวันที่พวกเขาพบ

พระองค์คือ การกล่าวสลาม 



 

 

และพระองค์ทรงเตรียมรางวัลอันมีเกียรติไ

ว้ให้แก่พวกเขาแล้ว  

(33:44) 

อัลลอฮฺได้ตรัสอีกว่า 

لَُهْم َخَزنَتَُها َسالٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخاِلِديَن﴾  ﴿َوقَالَ 

 (73)الزمر : 

ความว่า และผู้เฝ้าประตูสวรรค์ 

จะกล่าวแก่พวกเขาว่า 

ความศานติจงมีแด่พวกท่าน 

พวกท่านเป็นผู้จ าเริญ 

ดังนั้นจงเข้าไปในสวรรค์ 

เป็นผู้พ านักอยู่ตลอดกาลในน้ันเถิด 

(39:73) 



 

 

ٍ َرِحيٍم﴾   (58)يس : ﴿َسالٌم قَْوالً ِمْن َرب 

ความว่า 

(พวกเขาจะได้รับ)ค ากล่าวสลาม(อันเปี่ยม

ศานติ) 

เป็นด ารัสหนึ่งจากพระเจ้าผู้ทรงเมตตายิ่ง  

(36:58) 

﴿ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغواً َوالَ تَأْثِيماً إالَّ قِيالً َسالماً َسالماً﴾ 

 (26-25)الواقعة : 

ความว่า 

(ในสวนสวรรค์น้ัน)พวกเขาจะไม่ได้ยินค า

พูดที่ไร้สาระและเป็นบาป 

เว้นแต่ค ากล่าวว่า สลาม! สลาม!(ศานติ! 

ศานติ!) (56:25-26) 



 

 

แม้กระทั่งสวรรค์เองก็ยังมีชื่อว่า 

“วิมานแห่งความสันติ” 

อัลกุรอานได้ระบุไว้ว่า 

انُوا ﴿لَُهْم دَاُر السَّالِم ِعْندَ َرب ِِهْم َوُهَو َوِليُُّهْم بَِما كَ 

 (127)األنعام : يَْعَملُوَن﴾ 

ความว่า ส าหรับพวกเขานั้น คือ 

วิมานแห่งความสงบปลอดภัย(ดารุสลาม) 

ณ พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา 

และพระองค์ทรงเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาด้ว

ยสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติ (6:127) 

ด้วยใจที่รักในสันติภาพ 

และถวิลหาความสงบสันติดังที่ถูกสัญญาไ

ว้ว่ามีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในสวนสวรรค์ 

เราพบว่าชาวมุสลิมในบางประเทศจึงได้ตั้ง



 

 

ชื่อเมืองของพวกเขาว่า “ดารุสสลาม” หรือ 

“ดารุล อามาน” ตัวอย่างเช่น ฟาฏอนี 

ดารุสสลาม, บรูไน ดารุสสลาม, เคดาห์ 

ดารุลอามาน (รัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซีย 

หมายถึงเมืองแห่งความสงบสันติและปลอด

ภัย) 

และเมืองหลวงของประเทศแทนซาเนีย 

ซึ่งมีชื่อว่า ดารุสสลาม เช่นกัน 

นี่คือสันติภาพในอิสลามที่ช่างมีอยู่มากมา

ยนัก 

เป็นสันติภาพที่แสนสวยงามและสมบูรณ์แ

บบที่สุด สันติภาพทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

สันติภาพในด้านชื่อและคุณลักษณะ 

สันติภาพในด้านสัญลักษณ์และการทักทา



 

 

ย 

สันติภาพในการขอพรและกล่าวร าพันกับอ

งค์ผู้เป็นเจ้า สันติภาพแห่งอัลลอฮฺ 

สันติภาพของบรรดาเทวทูตและมนุษย์ทั้งม

วล 

 สันติภาพ ในมิตขิองหลกัความเชือ่ 

และหลักปฏิบตัทิางศาสนบญัญัติ 

สัญชาติญาณดั้งเดิมที่ส าคัญประการหนึ่งข

องมนุษย์ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงก าหนดไว้ คือ 

การที่หัวใจถวิลหาสันติภาพ 

มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการใช้ชีวิตบนโลกนี้

อย่างสันติและมีความสุข ดั้งนั้น 

อิสลามจึงไม่ก าหนดสันติภาพให้จ ากัดอยู่เ

พียงแค่ในมิติทางชื่อและสัญลักษณ์เท่านั้น 



 

 

หากแต่ได้หยั่งรากลึกเข้าไปเกี่ยวข้องกับห

ลักความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนบัญ

ญัติอีกด้วย 

ทั้งนี้อิสลามได้สถาปนาสันติภาพเป็นสุดยอ

ดแห่งหลักการศรัทธาและจุดสูงสุดของการ

ให้ความเคารพและสดุดีองค์อภิบาล 

กล่าวคืออิสลามได้บัญญัติค าว่า “สลาม” 

เป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮฺ 

พระองค์ผู้ทรงสร้างจักรวาล 

ดังที่มีระบุในอัลกุรอานว่า  

ُ الَِّذي ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السَّالُم  ﴿ُهَو َّللاَّ

ا  ِ َعمَّ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر ُسْبَحاَن َّللاَّ

  (23)الحشر: يُْشِرُكوَن﴾ 



 

 

ความว่า พระองค์คืออัลลอฮฺ 

ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใด(ที่ควรต้องมอบการภั

กดีให้)นอกจากพระองค์ 

ผู้ทรงอ านาจสูงสุด ผู้ทรงบริสุทธิ์ 

ผู้ทรงเปี่ยมด้วยสันติ ผู้ทรงคุ้มครอง 

ผู้ทรงพิทักษ์ปกป้อง ผู้ทรงอ านาจยิ่ง 

ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงความยิ่งใหญ่ 

มหาบริสุทธิ์องค์อัลลอฮฺจากสิ่งที่พวกเขาตั้

งภาคีต่อพระองค์ (59:23) 

อัลลอฮฺได้ขนานนามพระองค์ด้วยชื่อแห่งค

วามสันติ 

โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้บรรดาศรัทธาชน

ถวิลหา 

มอบความรักแด่สันติภาพพร้อมกับก าหนด



 

 

ให้สันติภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดของการด า

เนินชีวิต 

ดังนั้นผู้ใดที่รักสันติภาพผู้นั้นย่อมต้องรักอั

ลลอฮฺและเป็นที่รักของพระองค์ 

และผู้ใดที่ตั้งตัวเป็นศัตรูสันติภาพ 

เขาจึงเป็นศัตรูของอัลลอฮฺ อย่างแน่แท้ 

อิสลามคือสันติภาพสากล 

สันติภาพในอิสลามมิใช่เป็นกระบวนทัศน์

ที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนตัว 

ชนชาติหรือประเทศชาติใดเป็นการเฉพาะ 

หากแต่เป็นศาสนบัญญัติแห่งสากล 

เป็นระบบที่ครอบคลุม 

เป็นธรรมนูญอันอมตะที่ควบคู่และสอดคล้อ

งกับผู้คนในพื้นโลก  



 

 

เหล่าศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺได้ร่วมกันก่อร่าง

สร้างประภาคารแห่งสันติภาพและความสง

บสุขบนโลกนี้ในทุกยุคทุกสมัย 

ในที่สุดสันติภาพก็ได้บังเกิดขึ้นอย่างสมบูร

ณ์เบ็ดเสร็จด้วยสารแห่งมุหัมมัดผู้เป็นศาส

นทูตคนสุดท้าย(ขอความจ าเริญและความ

สันติสุขจงมีแด่ท่าน)ดังที่ท่านได้มีวจนะไว้

ความว่า 

“อุปมาการเป็นศาสนทูตของฉันและศาสน

ทูตท่านอื่นๆ ในยุคก่อนหน้าฉัน 

ประหนึ่งชายคนหนึ่งที่สร้างบ้านอย่างสวย

งามสมบูรณ์ เพียงแต่ขาดอิฐอีกก้อนหนึ่ง 

ณ มุมหนึ่งของบ้านหลังนั้น 

ผู้คนทั้งหลายได้เดินเวียนรอบ ๆ 

บ้านหลังนั้นและตะลึงในความสวยงามของ



 

 

มัน พร้อมกับกล่าวว่า 

‘หากมีอิฐอีกก้อนตรงนี้ ( ณ 

มุมที่ยังขาดอยู่ 

แน่นอนบ้านหลังน้ันจะสวยงามโดยไม่มีที่ติ

เลยทีเดียว)’ ฉันนี่แหละคืออิฐก้อนนั้น 

และฉันคือผู้ปิดท้ายบรรดาศาสนทูต”[12]  

ด้วยเหตุนี้ 

สารแห่งฟากฟ้าจึงได้จบสมบูรณ์แล้ว 

การเป็น 

ศาสนทูตของท่านนบีมุหัมมัด(ขอความจ าเ

ริญและความสันติสุขจงมีแด่ท่าน)ได้ท าให้

อิสลามเป็นศาสนาที่ครบถ้วนและเป็นค าสอ

นที่สร้างสันติภาพอันครอบคลุมและยั่งยืนใ

ห้กับมนุษยชาติ 



 

 

เพื่อการสร้างสันติให้ปวงมนุษย์ทั้งในโลก

นี้และโลกหน้าอย่างแท้จริง 

ในอัลกุรอานได้กล่าวถึงค าวิงวอนของท่า

นศาสนทูตอิบรอฮีม 

ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความตระหนักของท่านในเ

รื่องของสันติภาพว่า 

ِ اْجعَْل َهذَا بَلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْهلَهُ  ﴿َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب 

ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر ﴾  بقرة : )الِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاَّللَّ

126) 

ความว่า 

และจงร าลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมได้วิงวอนว่า 

ข้าแต่องค์อภิบาลแห่งข้า 

ได้โปรดท าให้สถานที่น้ี(ดินแดนมักกะฮฺ)เป็

นเมืองที่ปลอดภัย 



 

 

และโปรดประทานปัจจัยยังชีพแก่ชาวเมือง

ด้วยผลไม้ต่างๆ 

ให้กับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลกใน

หมู่พวกเขา (2:126) 

หากพิจารณาบทวิงวอนดังกล่าวแล้ว 

จะพบว่าประการแรกที่ 

ศาสนทูตอิบรอฮีมในฐานะผู้บุกเบิกและก่อ

ตั้งนครมักกะฮฺได้ตระหนักและให้ความส า

คัญคือความสงบสุขในดินแดนมักกะฮฺ 

จากรากฐานความสงบสุขดังกล่าวได้ก่อให้

เกิดผลตามมา 

นั่นคือความประเสริฐและเพิ่มพูนทางด้านปั

จจัยยังชีพและพืชผล 



 

 

รวมทั้งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

และทรัพยากร  

เรื่องราวของอิบรอฮีมและอิสมาลีลนั้นเพียง

พอแล้วที่จะชี้ให้เห็นว่าอิสลามเป็นศาสนา

แห่งความสันติ 

และหากเราได้ไตร่ตรองความเป็นจริงที่เกิ

ดขึ้นกับนครมักกะฮฺ 

อันเป็นดินแดนที่อิบรอฮีมและอิสมาอีลได้ร่

วมกันสร้างฐานขึ้นมา 

และยังได้กลายเป็นเมืองหลวงแห่งอิสลามจ

วบจนถึงบัดนี้ 

นครมักกะฮฺได้รับขนานนามว่าเป็นดินแดน

แห่งความสงบ 

เช่นที่ปรากฏในด ารัสของอัลลอฮฺว่า  



 

 

 (3)التين : ﴿َوَهذَا اْلبَلَِد اأْلَِميِن﴾ 

ความว่า 

และขอสาบานด้วยดินแดนอันสงบสุขแห่ง

นี้ (95:3) 

ผู้ใดก็ตามที่เข้าพ านักอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ 

เขาจะได้รับการคุ้มครองและปลอดภัย 

นี่คือสัญลักษณ์แห่งอิสลามและข้อเท็จจริง

ที่ปรากฏขึ้นในวิถีชีวิตของประชาชาติมุสลิ

ม อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

﴿أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجعَْلنَا َحَرماً آِمناً َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن 

ِ يَْكفُُروَن﴾ َحْوِلِهْم أَفَبِاْلبَاِطِل يُ  ْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة َّللاَّ

 (67)العنكبوت : 



 

 

ความว่า พวกเขาไม่ได้ดูดอกหรือ 

ว่าแท้จริงเราได้ท าให้(มักกะฮฺ)เป็นดินแดน

ศักด์ิสิทธิ์ที่สงบสุข ในขณะที่ผู้คนรอบๆ 

พวกเขากลับถูกรุกรานอยู่เสมอ 

หรือพวกเขาศรัทธาต่อความเท็จ 

และได้ปฏิเสธคุณของอัลลอฮฺ? (29:67) 

เช่นเดียวกันกับค าประกาศของศาสนทูตยู

ซุฟ(โยเซฟ)แก่ครอบครัวของท่านที่ปราก

ฏในอัลกุรอานว่า 

ُ آِمنِيَن﴾  ﴿َوقَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء َّللاَّ

 (99)يوسف :  

ความว่า และเขา(นบียูซุฟ)ได้กล่าวว่า 

‘พวกท่านจงเข้ามาในอียิปต์โดยปลอดภัยเ



 

 

ถิด หากเป็นประสงค์ของอัลลอฮฺ’ ” 

(12:99) 

สันติภาพในอิสลามยังปกคลุมด้วยความเม

ตตาและความประเสริฐ 

อัลลอฮฺได้มีด ารัสแก่ศาสนทูตมุหัมมัด(ขอค

วามจ าเริญและความสันติสุขจงมีแด่ท่าน)ว่

า 

 (107)األنبياء : ﴿َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِميَن﴾ 

ความว่า และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด 

นอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่สากลโลก

” (21:107) 

อัลลอฮฺได้ส่งศาสนทูตของพระองค์ 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผื่อแผ่ความเมตตาแ



 

 

ก่สากลโลก พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า 

“เป็นความเมตตาแก่มวลมุสลิมเท่านั้น” 

ที่เป็นเช่นนี้ 

เพื่อให้ท่านศาสนทูตได้น ามนุษย์ทั้งมวลสู่

ทางน า 

และไม่มีผู้ใดที่ได้รับทางน านี้เว้นแต่ผู้ที่พร้

อมจะรับมัน นั่นคือบรรดาผู้เคารพภักดี 

ถึงแม้ว่าเมตตาแห่งพระองค์ผู้เป็นเจ้าจะกว้

างขวางครอบคลุมมนุษยชาติทั้งหมดก็ตาม 

สารแห่งอิสลามที่น ามาโดยท่านศาสนทูตจึ

งเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติทั้งมวล 

และจะยั่งยืนตราบจนวันสิ้นโลก 

ความเมตตาคือแก่นแห่งความรัก 

และมันก็ครอบรวมทั้งสากลโลก  



 

 

ท่านศาสนทูตได้กล่าวไว้มีความว่า 

“จงเมตตาต่อผู้ที่อยู่บนหน้าแผ่นดิน 

แล้วพระองค์ผู้อยู่บนชั้นฟ้าจะเมตตาเจ้า” 

[13]  

“อัลลอฮฺจะไม่ทรงเมตตาผู้ใดที่ไม่มีความเ

มตตาแก่มวลมนุษย์” [14] 

อิสลามจึงเป็นศาสนาแห่งความเมตตาที่เป็

นของขวัญจากฟากฟ้า 

ค าสอนที่เผื่อแผ่ความเมตตาแก่ชาวโลก 

และความผาสุกอันนิรันดร์กาล 

ตราบใดที่มนุษย์ยึดมั่นในศาสนบัญญัติขอ

งอัลลอฮฺและทางน าของท่านศาสนทูตมุหัม

มัด 

ผู้ซึ่งประกาศว่าผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องที่ต้องใ



 

 

ห้ความรักซึ่งกันและกัน 

เกื้อกูลและให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ดี 

แข่งขันในการกระท าการกุศล 

ใฝ่เรียนรู้ในศาสตร์และวิทยาการ 

ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างสันติภาพแก่

พี่น้องของเขาและมนุษยชาติทั้งมวล 

โดยยึดม่ันในค าสอนของอัลลอฮฺที่ได้ตรัสไ

ว้ว่า 

َ ﴿إِ  نََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ

 (10)الحجرات : لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾ 

ความว่า แท้จริง 

เหล่าศรัทธาชนคือพี่น้องกัน 

ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกั

นระหว่างพี่น้องของพวกเจ้า 



 

 

และจงย าเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด 

เผ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา” 

(49:10) 

อีกทั้งต้องยึดมั่นในค าสอนของท่านศาสน

ทูต(ขอความจ าเริญและความสันติสุขจงมีแ

ด่ท่าน)ที่ได้สั่งไว้ความว่า 

“พวกท่านจงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺภายใต้คว

ามรู้สึกที่เป็นพี่น้องกัน”[15]  

มุสลิมทุกคนยึดม่ันในค าสอนของท่านที่กล่

าวไว้ความว่า 

“มุสลิมคือผู้ที่ด ารงไว้ซึ่งความปลอดภัยแก่

บรรดามุสลิมด้วยกันทั้งด้วยลิ้น(ค าพูด) 

และมือ(การกระท า)ของเขา”[16]  



 

 

ท่านได้กล่าวไว้ช่วงหัจญ์อ าลา(หัจญ์วิดาอฺ

)ว่า “พึงรู้เถิด 

ฉันจะบอกพวกเจ้าถึงคุณสมบัติของมุอฺมิน(

ผู้ศรัทธา) 

มุอฺมินคือผู้ที่น ามาซึ่งความสันติมายังมนุษ

ย์ทั้งทรัพย์สินและชีวิตของเขา 

มุสลิมคือผู้ที่น ามาซึ่งความปลอดภัยยังมนุ

ษย์จากภัยลิ้น(ค าพูด) 

และมือ(การกระท า)ของเขา 

มุญาฮิด(นักต่อสู้) คือ 

ผู้ที่ทุ่มเทและเอาชนะตัวเองเพื่อเคารพเชื่อ

ฟังอัลลอฮฺ มุฮาญิรฺ(ผู้อพยพ) คือ 

ผู้ที่ละทิ้งความผิดพลาดและการกระท าที่เป็

นบาปทั้งปวง”[17] 



 

 

ท่านได้กล่าวเพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ฉัน

พี่น้องกับศาสนทูตคนก่อนๆ ว่า 

“บรรดานบีต่างก็เป็นพี่น้องต่างมารดา(ต่าง

บทบัญญัติ)กัน 

แต่มีหลักศาสนาอันเดียวกัน”[18] 

ท่านได้ประณามทุกการกระท าที่จะน าไปสู่

การต่อสู้ห้ าหั่นหรือต้นเหตุของการข่มขู่คุก

คามด้วยการกล่าวไว้ความว่า 

“ผู้ใดที่พกพาอาวุธเพื่อประทุษร้ายเรา 

เขาผู้นั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพวกเรา”[19]  

ท่านยังได้กล่าวอีกว่า 

“พวกท่านอย่าได้ชี้หน้าเพื่อนพี่น้องของท่า

นด้วยอาวุธ 

เพราะเขาไม่รู้ว่าบางทีชัยฏอน(มารร้าย)จะ



 

 

ช่วยกระตุกมือของเขา(ให้ก่อเหตุฆาตกรร

ม) 

ซึ่งเป็นเหตุให้เขาต้องตกอยู่ในหุบเหวของ

นรก”[20] 

ท่านศาสนทูตยังได้ย้ าให้ประชาชาติของท่

านตระหนักในเรื่องสันติภาพและปกป้องจา

กความวุ่นวาย สิ่งเลวร้ายและความไม่ชอบ 

โดยที่ท่านกล่าวไว้ความว่า “โอ้มนุษย์ 

พวกท่านอย่าได้ปรารถนาที่จะประจันหน้า

กับเหล่าศัตรู 

พวกท่านจงขอจากอัลลอฮฺให้รอดพ้น(จาก

ศัตรู) 

แต่หากพวกท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องพบ

พวกเขา 



 

 

ก็จงอดทนและหนักแน่นในจุดยืนด้วยเถิด”

[21] 

และหนึ่งในบทขอพรของท่านศาสนทูตเมื่อ

เห็นจันทร์เสี้ยวช่วงต้นเดือนคือ  

اللَُّهمَّ أَْهِلْلهُ َعلَْينَا بِاألَْمِن َواإِلْيَماِن َوالسَّالََمِة واإِلْسالَِم 

 ْي وَربَُّك هللاُ َرب ِ 

มีความว่า “โอ้ องค์ผู้อภิบาลแห่งเรา 

ขอพระองค์ทรงท าให้มัน(เดือนใหม่)มาเยือ

นเราพร้อมด้วยความศานติและอีมาน(ควา

มศรัทธา) 

อีกทั้งด้วยความปลอดภัยและอิสลาม 

พระเจ้าของข้าและของเจ้าคืออัลลอฮฺ”[22

] 



 

 

สันติภาพในหลักศาสนบัญญัติ 

ส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ส าคัญของศาสน

บัญญัติในอิสลาม คือ 

การปกป้องรักษาปัจจัยห้าประการ นั่นคือ 

ศาสนา เกียรติศักดิ์ศรี สติปัญญา 

ทรัพย์สมบัติ และชีวิต 

ดังนั้นอิสลามจึงได้ก าหนดกฎเกณฑ์และบ

รรทัดฐานหลัก 

อันน าไปสู่การปกป้องปัจจัยทั้งห้าประการ

ดังกล่าวเพื่อการสร้างสันติภาพที่แท้จริง 

กฎที่ว่าคือ 

ى ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلحِ » ـٰ  «دَْرُء اْلَمفَاِسِد أَْول

หมายถึง 

การป้องกันและขจัดภัยพิบัติหรือความหาย



 

 

นะ 

มีความส าคัญและต้องมาก่อนการแสวงหา

ผลประโยชน์[23] 

กฎอีกข้อหนึ่งที่ปรากฏในวจนะของท่านศ

าสนทูตซึ่งได้กล่าวว่า  

 «الَ َضَرَر َوالَ ِضَرارَ »

ความว่า 

“อย่าให้มีการกระท าที่เป็นภัยต่อตัวเอง 

และการกระท าที่เป็นภัยต่อผู้อื่น”[24] 

การหลีกเลี่ยงภัยและการไม่ก่อความเลวร้า

ยในชีวิตของปัจเจกบุคคล สังคมส่วนรวม 

และในระดับประชาคมระหว่างประเทศจึงนั

บเป็นสันติภาพที่แท้จริง 



 

 

คงไม่มีหลักค าสอนในศาสนาใด 

หรือระบบสังคมไหนในโลกนี้ที่ก าหนดให้

มีความสันติภาพในภาคปฏิบัติและยังได้ก า

หนดให้สันติภาพเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แล

ะหลักศาสนบัญญัติ 

เฉกเช่นที่อิสลามได้ก าหนดไว้แก่ผู้ที่ประก

อบพิธีหัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ 

ทั้งนี้ผู้ใดที่มีความประสงค์ประกอบพีธีหัจ

ญ์ และเนี้ยต(ตั้งใจ)ท าหัจญ์แล้ว 

นับแต่วินาทีนั้นเป็นการห้ามส าหรับเขาท า

การตัดเล็บ โกนผม เด็ดใบไม้ ตัดต้นไม้ 

ฆ่าสัตว์ ล่าสัตว์หรือกระท าการใด ๆ 

ที่สร้างความเดือดร้อนหรือความไม่พอใจแ

ก่ผู้อื่น 

ไม่ว่าด้วยการกระท าหรือวาจาของเขา 



 

 

ไม่อนุญาตให้โต้ตอบใดๆ 

แม้ในขณะที่ประจันหน้ากับฆาตกรที่ฆ่าบิด

าผู้บังเกิดเกล้าของเขาก็ตาม  

อัลกุรอานได้ระบุไว้ว่า 

﴿ فََمْن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فاَل َرفََث َوال فُُسوَق َوال ِجدَاَل 

 ﴾ ِ  (197)البقرة : فِي اْلَحج 

ความว่า 

ดังนั้นผู้ใดที่เริ่มปฏิบัติหัจญ์ในเดือน(ที่ก าห

นด)เหล่านั้นแล้ว 

เขาต้องไม่มีการเกี้ยวพาราสี(หรือสนองก า

หนัด) ไม่มีการละเมิด 

ไม่มีการทะเลาะวิวาทใดๆ ในเวลาท าหัจญ์ 

(2:197) 



 

 

ด้วยเหตุที่เขาได้กระท าการอิหฺรอม(การตั้ง

เจตนาในใจเมื่อเริ่มท าหัจญ์) 

ท าให้เขาเป็นผู้น าสันติภาพไม่เฉพาะแก่ตัว

เขาเองเท่านั้น 

หากยังรวมถึงบรรดาสิ่งรอบข้างตัวเขา 

ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือต้นไม้ก็ตาม 

เช่นเดียวกันกับการถือศีลอด 

ผู้ใดที่ถือศีลอด 

เขาจ าเป็นต้องอดกลั้นระงับอารมณ์ของเข

า พร้อมสงบเสงี่ยมเจียมวาจา(ไม่โต้ตอบ) 

ดังที่ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและคว

ามสันติสุขจงมีแด่ท่าน)ได้กล่าวไว้ความว่า 

“การถือศีลอดเปรียบเสมือนก าแพง(ที่คอย

สกัดกั้นมิให้เข้านรก)หากผู้ใดที่ถือศีลอด 



 

 

เขาผู้นั้นอย่าได้กระท าสิ่งที่ไร้สาระและอย่

าได้โกรธเคือง 

หากมีคนด่าทอหรือประทุษร้ายเขา 

ขอให้ตอบว่า ‘ฉันก าลังถือศีลอด’”[25] 

ซะกาต 

หลักประกันสังคมเพื่อการสร้างสันติภาพ 

การจ่ายซะกาตถือเป็นบทบัญญัติหนึ่งในอิ

สลามที่ให้ความส าคัญกับสันติภาพ 

นั่นคือการปลดปล่อยห่วงโซ่ความยากจนแ

ละโรคภัยไข้เจ็บ  

ซะกาตคือหนึ่งในหลักการอิสลามทั้งห้าปร

ะการ 

ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและความสั



 

 

นติสุขจงมีแด่ท่าน)ได้กล่าวไว้ความว่า 

“นอกเหนือจากซะกาตแล้ว 

ยังมีช่องทางอีกมากมายที่มุสลิมต้องบริจา

คทรัพย์สมบัติของเขา”[26]  

ด้วยเหตุนี้ อิสลามจึงไม่ให้การยอมรับ 

หากมีคนหนึ่งคนใดในสังคมประสบความหิ

วโหย ถึงแม้ว่าคนๆนั้นไม่ใช่มุสลิมก็ตาม 

อิสลามถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องให้

หลักประกันเรื่องปากท้องแก่สมาชิกทุกคน

ในสังคม 

ดังที่ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและคว

ามสันติสุขจงมีแด่ท่าน)ได้กล่าวไว้ความว่า 

“ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่อฉัน 

ถ้าผู้ใดนอนยามค่ าคืนในสภาพที่อิ่มหน า 



 

 

ในขณะที่เพื่อนบ้านใกล้เคียงของเขาก าลัง

หิวโหย ทั้งๆ ที่เขารู้เห็น”[27] 

ค าว่าเพื่อนบ้านจะรวมทั้งที่เป็นมุสลิมและที่

ไม่ใช่มุสลิม 

มีรายงานจากท่านมุญาฮิด 

นักปราชญ์มุสลิมในศตวรรษที่สองว่า 

ครั้งหนึ่งท่านได้นั่งอยู่กับอับดุลลอฮฺ อิบนุ 

อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 

สาวกท่านหนึ่งของท่านศาสนทูต 

ในขณะที่เด็กรับใช้ของท่านก าลังช าแหละ

เน้ือแพะอยู่นั้น 

ท่านอับดุลลอฮฺได้กล่าวแก่เด็กรับใช้ของท่

านว่า “เม่ือใดที่ช าแหละเสร็จ 

เจ้าจงน าไปให้แก่เพื่อนบ้านชาวยิวของเรา



 

 

ก่อน” พลันมีผู้ถามขึ้นว่า 

“เอาไปให้ชาวยิวอย่างนั้นหรือ?” 

ท่านอับดุลลอฮฺตอบว่า 

“ฉันได้ยินท่านศาสนทูตสั่งเสียบ่อยๆ 

ว่าให้ท าดีกับเพื่อนบ้าน จนพวกเราคิดว่า 

ท่านอาจจะให้เพื่อนบ้านสามารถรับมรดกจ

ากเราได้” [28] 

เป็นที่ทราบกันดีว่า 

หนึ่งในจ านวนผู้ที่สามารถรับซะกาตได้นั้น 

คือ 

ชาวกาฟิรฺ(ผู้ไม่ใช่มุสลิม)ที่ประสงค์จะรับอิ

สลาม  

เหล่านักวิชาการอิสลามต่างก็ยอมรับว่า 

อนุญาตให้รับของขวัญจากบรรดาผู้ปฏิเส



 

 

ธศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นพวกไหน 

แม้กระทั่งกับพวกที่ท าสงครามต่อสู้กับมุสลิ

มก็ตาม[29] 

สันติภาพในอิสลามจะไม่จ ากัดเฉพาะเพื่อ

นบ้านที่เป็นมนุษย์เท่านั้น 

หากแต่ยังครอบคลุมถึงสัตว์ 

หรือแม้แต่สุนัขที่อิสลามถือว่าเป็นสัตว์ที่สก

ปรก(นะญิส)  

หญิงนางหนึ่งต้องเข้านรก 

ด้วยสาเหตุที่นางจับขังและทรมานแมวจน

ตาย ดังความหมายของหะดีษว่า 

“หญิงนางหนึ่งต้องเข้านรก 

ด้วยสาเหตุจากแมวตัวหนึ่งที่นางจับขังไว้ 

โดยที่นางไม่ให้อาหารและไม่ปล่อยให้มัน



 

 

หาอาหารเอง 

จนกระทั่งแมวตัวนั้นตายเพราะความหิว”[

30] 

ในขณะเดียวกันประตูสวรรค์จะต้อนรับชา

ยคนหนึ่งและการอภัยโทษของอัลลอฮฺได้แ

ผ่ถึงชายผู้นั้น 

เน่ืองจากเขามีความเมตตาให้น้ าแก่สุนัขตั

วหนึ่งที่ก าลังเลียดินเพื่อประทังความกระห

าย ดังปรากฏในหะดีษที่รายงานโดย อบู 

ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ความว่า 

“ในขณะที่ชายคนหนึ่งก าลังเดินอยู่บนถน

น เขารู้สึกกระหายน้ าเป็นอย่างยิ่ง 

และได้พบบ่อน้ าแห่งหนึ่ง 

จึงได้ปีนลงไปดื่มน้ าจากบ่อนั้นแล้วกลับออ



 

 

กมา 

พลันพบกับสุนัขตัวหนึ่งที่ก าลังกระหายน้ า

จนต้องเลียดินเพื่อประทังความกระหาย 

ชายคนนั้นร าพึงว่า 

สุนัขตัวนี้กระหายน้ าเหมือนกับฉันที่กระหา

ยน้ าเมื่อครู่นี้ 

เขาจึงลงไปในบ่ออีกครั้งและใช้รองเท้าขอ

งเขาตักน้ า 

และใช้ปากคาบรองเท้าที่มีน้ าอยู่นั้นขึ้นมา 

และรินน้ าให้แก่สุนัขตัวนั้น 

อัลลอฮฺทรงตอบแทนในการกระท าของเขา 

พระองค์ได้ยกโทษให้แก่เขา” 

บรรดาสาวกของท่านได้ถามว่า 

“พวกเราได้รับการตอบแทนเนื่องจาก(ท าค

วามดีให้แก่)สัตว์ด้วยกระนั้นหรือ?” 



 

 

ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและความสั

นติสุขจงมีแด่ท่าน)ตอบว่า 

“การท าดีต่อทุกสิ่งที่หัวใจยังมีชีวิต 

จะได้รับผลตอบแทน”[31] 

นี่คือตัวอย่างสันติภาพอันครอบคลุมในอิส

ลาม สันติภาพที่หยั่งรากลึกในจิตใจ 

และถูกเผยออกมาด้วยการกระท าอันเปี่ยม

ด้วยความกรุณา 

เอื้ออาทรและความอ่อนโยน 

สันติภาพที่ขจรขจายไปทั่วทุกมุมโลกด้วย

ความหมายที่แฝงอยู่ทั้งหมดของมัน 

บรรดาผู้ด ารงไว้ซึ่งสันติภาพจะได้รับการย

กย่องและผลตอบแทนในสรวงสวรรค์อันสู

งส่ง 



 

 

สันติภาพที่ก่อให้เกิดความสงบสุขมายังมว

ลมนุษย์และประเทศชาติบ้านเมือง 

และเป็นเหตุให้อัลลอฮฺยกย่องสรรเสริญแล

ะตอบแทนผู้รักสันติภาพในวันแห่งการตัด

สิน 

 สันติภาพ 

ในมติขิองความสัมพันธก์ับชนต่างศาสนกิ 

สู่สันติภาพและการร่วมมือกัน 

หลักส าคัญประการหนึ่งที่อิสลามได้ก าหน

ดไว้ส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ คือ 

ความสงบสุข ความศานติ และความมั่นคง 

ความสัมพันธ์ของศาสนาอิสลามกับศาสนา

อื่นไม่ว่าในระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับปร



 

 

ะเทศ 

คือความสัมพันธ์ในรูปของการท าความรู้จั

ก การเกื้อกูลกัน การเผยแผ่และท าความดี 

ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในรูปของการปะทะต่อ

สู้ ก่อการร้าย หรือบ่อนท าลาย  

หากเราได้พิจารณาค าสอนต่างๆ 

ของอิสลาม 

ย่อมต้องประจักษ์ว่าพื้นฐานแห่งค าสอนอิส

ลาม คือ 

การเชิญชวนมวลมนุษย์ทั้งหมดสู่การสร้าง

ความผาสุกและสันติภาพอันเที่ยงแท้และค

รอบคลุมทุกสิ่งในโลกนี้และโลกหน้า 

ในโลกนี้คือความสงบสันติและความมั่นคง

ในชีวิต 



 

 

และในโลกหน้าคือความผาสุกในสวนสวร

รค์ซึ่งเป็นที่พ านักที่เต็มไปด้วยความสันติอั

นยั่งยืน 

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن  ﴿َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ 

 (104)آل عمران: 

ความว่า 

และจงให้มีในหมู่พวกเจ้าซึ่งประชาชาติห

นึ่งที่เชิญชวนสู่ความประเสริฐ 

สั่งเสียในเรื่องความดี 

และห้ามปรามจากความชั่ว 

และพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ได้รับคว

ามส าเร็จ (3:104) 



 

 

ความประเสริฐที่หมายถึงในโองการข้างต้

น คือ อิสลาม 

ซึ่งเป็นระบอบแห่งการด าเนินชีวิตส าหรับม

นุษยชาติ 

อัลกุรอานได้เชิญชวนมนุษย์ทั้งมวลสู่การต

อบรับอิสลาม อันเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ 

และเป็นหนทางสู่การสร้างสันติภาพร่วมกั

นทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

แต่ด้วยประสงค์แห่งองค์อภิบาล 

เราพบว่ามีมนุษย์บางส่วนได้ปฏิเสธค าเชิญ

ชวนนี้ 

และไม่ยอมรับหลักการร่วมมือเพื่อให้เกิดสั

นติภาพแห่งอิสลามที่ครอบคลุมทั้งสองโลก  



 

 

กระนั้นก็ตาม 

ถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่ได้ยอมรับอิสลามเสียทุก

คน 

แต่อิสลามก็ยังได้เชิญชวนมวลมนุษย์ทั้งห

มดสู่การท าความรู้จักและช่วยเหลือกันในเ

รื่องคุณประโยชน์และคุณธรรม 

เพื่อให้เกิดสันติภาพในบริบทย่อยเฉพาะ

ส าหรับโลกนี้อีกด้วย 

อัลกุรอานได้ก าหนดขอบเขตของความสัม

พันธ์ระหว่างมนุษย์ว่า 

﴿يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم 

 َ ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ ُشعُوباً َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاَّ

 (13حجرات : )الَعِليٌم َخبِيٌر﴾ 



 

 

ความว่า โอ้มวลมนุษย์ทั้งหลาย 

แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชายแล

ะเพศหญิง(หมายถึงสร้างมาจากอาดัมและเ

ฮาวาอฺ(อีฟ)ผู้เป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรก) 

และให้พวกเจ้าเป็นกลุ่มพวกและหมู่เหล่า 

เพื่อพวกเจ้าจะได้สร้างความรู้จักกัน 

แท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในระหว่างพวกเจ้า 

ณ อัลลอฮฺ 

คือผู้ที่ย าเกรง(ต่อพระองค์)มากที่สุด 

แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่

ถ้วนยิ่ง (49:13)  

การท าความรู้จักกันในประเด็นความสัมพั

นธ์ระหว่างมนุษย์ 

ไม่ว่าจะแตกต่างทางชาติพันธุ์ สัญชาติ 



 

 

สีผิว และภาษา 

มีนัยยะที่ลึกกว่าเพียงแค่การรู้จักชื่อเพียงผิ

วเผิน 

ทว่าเป็นการท าความรู้จักที่จะน าไปสู่การแ

ลกเปลี่ยนคุณประโยชน์แห่งความดีงามอัน

สูงส่งและให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลระห

ว่างกัน 

และเพื่อสร้างความหมายของการท าความ

รู้จักที่มีเป้าประสงค์อันยิ่งใหญ่น้ี 

ย่อมต้องการธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์ที่

สันติและเอื้ออ านวย 

ด้วยวิธีการแข่งขันมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อความ

ย าเกรงและใฝ่เกียรติอันสูงส่ง 

ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล 



 

 

กลุ่มชนและเชื้อชาติสู่ระดับการแลกเปลี่ยน

อันเป็นเป้าประสงค์ นั่นคือ 

“การท าความรู้จักซึ่งกันและกัน” และ 

“การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์” 

ด้วยความหมาย 

นัยยะทั้งหมดและขอบเขตอันกว้างขวางข

องมัน  

ดังนั้น 

ถ้าหากยิ่งบรรลุถึงเป้าประสงค์ของการแล

กเปลี่ยนความรู้จัก 

และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการ

ณ์ระหว่างหมู่มนุษย์ทุกระดับได้มากเพียงใ

ด 

ก็ยิ่งสามารถอุดช่องว่างแห่งการต่อสู้และค



 

 

วามขัดแย้งที่เป็นเหตุแห่งการห้ าหั่นและละ

เมิดรุกราน 

อันจะก่อให้เกิดการเผชิญหน้าและน ามาซึ่

งความหายนะแก่สังคมมนุษย์ได้มากเพียง

นั้น 

ด้วยเหตุนี้การท าความรู้จักกันระหว่างมวล

มนุษย์ด้วยเป้าประสงค์เช่นนี้คือสาเหตุให

ญ่ที่จะน าสันติภาพมาสู่สังคมมนุษย์  

อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอานว่า  

تَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَى اإلثِْم ﴿ وَ 

َ َشِديدُ اْلِعقَاِب﴾ َ إِنَّ َّللاَّ  (2)المائدة : َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا َّللاَّ

ความว่า 

และจงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในความดีและก

ารย าเกรง 



 

 

และอย่าได้ร่วมมือช่วยเหลือในการท าบาป

และการละเมิด และจงย าเกรงต่ออัลลอฮฺ 

แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้หนักหน่วงในการลงโ

ทษ (5:2) 

ธรรมชาติของการรู้จักกันจะน าไปสู่การเกื้

อกูลกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่หลากหลาย 

อิสลามได้วางเงื่อนไขการช่วยเหลือเกื้อกูล

ที่เป็นเป้าประสงค์บนหลักของการท าดีและ

การย าเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า 

ทั้งสองหลักนี้เป็นจุดรวมของความดีงามแล

ะสันติภาพส าหรับมวลมนุษย์ทั้งในโลกนี้แ

ละโลกหน้า 

ในขณะที่การช่วยเหลือกันในการกระท าผิ

ดบาปและการละเมิดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระห



 

 

ว่างผู้คนในโลกนั้นเป็นที่ต้องห้ามในอิสลา

ม 

เพราะทั้งสองประการคือเหตุแห่งความชั่วร้

ายและหายนะทั้งหลายที่น าไปสู่สงคราม 

การแตกแยก 

และจุดไฟแห่งการปะทะที่จะท าลายสันติภ

าพและความสงบสุขของมนุษยชาติในที่สุ

ด 

จากที่กล่าวมา 

เป็นที่ชัดเจนว่าพื้นฐานเดิมของความสัมพั

นธ์ระหว่างประชาชาติมุสลิมกับประชาชา

ติอื่นน้ัน คือ สันติภาพ 

ส่วนสงครามและการต่อสู่นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้

นภายหลัง 



 

 

ด้วยมูลเหตุและปัจจัยที่มีผู้อื่นรุกรานและล

ะเมิดพวกเขาและศาสนาของพวกเขา 

สันติภาพเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดให้มีกับทุกคน 

ไม่ใช่เพราะเป็นเพียงผลของการยอมรับศ

รัทธาเท่านั้น 

หากแต่มันเป็นพื้นฐานเดิมที่มีหลักฐานว่าต้

องไม่ละเมิดรุกราน 

ในขณะที่สงครามถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อพิทั

กษ์ปกป้องสิทธิเสรีภาพในการเชิญชวนเรี

ยกร้องของอิสลาม 

และขจัดภัยที่คุกคามบรรดาผู้นับถืออิสลาม 

เป็นการประกันเส้นทางแห่งการเชิญชวนสู่

อิสลามที่ชูธงแห่งความเมตตาและสันติภา

พ 



 

 

อีกทั้งเพ่ือปกป้องเสรีภาพของมวลมนุษย์ใ

นการนับถืออิสลามเป็นศาสนาและระบอบก

ารด าเนินชีวิตด้วยความสมัครใจ 

ไม่ใช่ด้วยการบังคับขู่เข็ญ 

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

ِ فََمْن يَْكفُْر  ْشدُ ِمَن اْلغَي  يِن قَْد تَبَيََّن الرُّ ﴿ال إِْكَراهَ فِي الد ِ

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَى ال  بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن بِاَّللَّ

ُ َسمِ   يٌع َعِليٌم﴾ اْنِفَصاَم لََها َوَّللاَّ

 (256)البقرة: 

ความว่า 

ไม่มีการบังคับใน(การนับถือ)ศาสนา(อิสล

าม) 

แท้จริงทางน านั้นได้ประจักษ์ชัดจากความ

คดเคี้ยวแล้ว 



 

 

ดังนั้นหากผู้ใดได้ปฏิเสธความจอมปลอมแ

ละศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้วไซร้ 

แสดงว่าเขาได้ยึดกับปมเชือกอันแน่นหนา

แล้ว และมันจะไม่มีวันหลุดจากไป 

และอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ได้ยินและรู้ยิ่ง 

(2:256) 

เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดในประวัติศาสตร์อิสลา

มว่า 

ผู้คนที่อาศัยอยู่ในรัฐอิสลามมีเสรีภาพอย่า

งเต็มที่ที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ 

ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์อิสลามอันย

าวนานว่ามีการบังคับขู่เข็ญให้ชาวยิว 

ชาวคริสต์ หรือคนอื่นๆ 

ให้หันมานับถืออิสลาม 



 

 

ข้อเท็จจริงนี้เป็นที่ยอมรับกัน 

แม้แต่ในหมู่ศาสนิกอื่น อาทิเช่น ธอมัส 

อาร์โนลด์ 

นักบูรพาคดีชาวอังกฤษผู้หนึ่งที่ได้กล่าวว่า 

“เราไม่เคยได้ยินว่ามีความพยายามใดๆ 

ที่เป็นแผนการเพื่อใช้บังคับผู้อื่นที่ไม่ใช่มุส

ลิมให้ยอมรับอิสลาม 

หรือว่ามีการบังคับข่มขู่โดยมีจุดหมายเพื่อ

ก าจัดศาสนานั้นๆ” [32] 

สันติภาพกับสงคราม 

เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนยอมรับว่า 

นับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 

สงครามไม่เคยห่างหายไปจากโลก 

อิสลามเป็นศาสนาที่ก าเนิดขึ้นท่ามกลางโล



 

 

กที่เต็มไปด้วยการปะทะต่อสู้และสงครามร

ะหว่างมนุษยชาติ 

จึงต้องค านึงถึงความเป็นจริงที่ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้ 

ตราบใดที่โลกต้องปะปนด้วยกลุ่มมนุษย์อัน

หลากหลายด้วยอารมณ์ 

ความรู้สึกและความต้องการอันไร้ขอบเขต 

และตราบใดที่ความรู้สึกเช่นนี้ 

ยังคุกรุ่นอยู่ในจิตใจของมนุษย์ 

ไม่ว่าในระดับปัจเจกชนหรือสังคมก็ตาม 

แน่นอนที่สุดว่าจะต้องมีความขัดแย้งอันน า

ไปสู่สงครามได้ในบางกรณี  

ด้วยเหตุนี้ 

สงครามจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็น



 

 

วิธีการที่น่ายกย่องหากมีวัตถุประสงค์เพื่อต่

อต้านผู้รุกราน ยับยั้งความอยุติธรรม 

พิทักษ์สัจธรรมและยื่นมือเพื่อให้ความช่วย

เหลือแก่ผู้ถูกกดขี่ 

สงครามในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการจุดประ

กายความดีแก่มวลมนุษย์ 

ในขณะเดียวกันหากเกิดสงครามโดยมีเป้า

หมายเพื่อสร้างความพินาศแก่โลก 

กดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอ 

ปล้นและยึดครองทรัพยากรและความมั่งค่ัง

ของชนชาติอื่น 

สงครามในลักษณะนี้เป็นสงครามที่ต้องได้

รับการประณามสาปแช่ง 

เพราะไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่ว

ร้ายของสังคมเท่านั้น 



 

 

หากแต่เป็นสื่อแห่งความหายนะของชาวโ

ลกทั้งมวล ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองด้วยเถิด 

ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงยอมรับในกระบวนทัศ

น์พื้นฐานที่ว่าด้วยสงคราม 

โดยถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติหากเป็นการปกป้

องพิทักษ์สัจธรรม รักษาความสงบสันติ 

และยับยั้งความอยุติธรรม การข่มขู่ 

และการละเมิดรุกราน 

 อัลลอฮฺทรงมีด ารัสว่า 

ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسدَِت اأْلَْرُض  ﴿َولَْوال دَْفُع َّللاَّ

َ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلعَالَِميَن﴾   َولَِكنَّ َّللاَّ

 (251)البقرة : 



 

 

ความว่า 

และหากว่าอัลลอฮฺไม่ทรงป้องกันมนุษย์ 

ซึ่งบางส่วนของพวกเขาด้วยอีกบางส่วนแล้

วไซร้ 

แน่นอนแผ่นดินก็ย่อมเสื่อมเสียพังพินาศไป

แล้ว แต่ทว่าอัลลอฮฺนั้น 

ทรงเป็นผู้มีคุณอันล้นเหลือเหนือโลกทั้งมว

ล (2:251)  

พระองค์ยังได้ตรัสอีกว่า 

ِ النَّا َمْت َصَواِمُع ﴿َولَْوال دَْفُع َّللاَّ َس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهد ِ

ِ َكثِيراً  َوبِيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ يُْذَكُر فِيَها اْسُم َّللاَّ

َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز ، الَِّذيَن إِْن  ُ َمْن يَْنُصُرهُ إِنَّ َّللاَّ َولَيَْنُصَرنَّ َّللاَّ

َكاةَ َوأََمُروا َمكَّنَّاُهْم فِي اأْلَْرِض أَقَاُموا الصَّالةَ وَ  آتَُوا الزَّ

ِ َعاقِبَةُ اأْلُُموِر﴾  )الحج بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوَّلِلَّ

 :40-41) 



 

 

ความว่า 

และหากว่าอัลลอฮฺไม่ทรงป้องกันมนุษย์ 

ซึ่งบางส่วนของพวกเขาด้วยอีกบางส่วนแล้

วไซร้ 

บรรดาหอสวดและโบสถ์(ของพวกคริสต์)แ

ละสถานที่สวด(ของพวกยิว)และมัสยิดทั้งห

ลายที่พระนามของอัลลอฮฺถูกกล่าวร าลึกอ

ย่างมากมาย ต้องถูกท าลายอย่างแน่นอน 

และแน่นอนอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือผู้ที่ช่ว

ยเหลือพระองค์ 

แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงพลัง 

ผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริง 

บรรดาผู้ที่แม้นเราได้ให้พวกเขามั่นคงบน

หน้าแผ่นดินแล้ว 

พวกเขาจะด ารงซึ่งการละหมาดและการจ่า



 

 

ยซะกาต 

พวกเขาจะสั่งเสียในความดีและหักห้ามจา

กความชั่ว 

และยังอัลลอฮฺคือบั้นปลายแห่งการกิจการ

ทั้งหลาย 

 (22:40-41) 

ความหมายของโองการนี้คือ 

ถ้าหากไม่เป็นเพราะการที่อัลลอฮฺได้บัญญั

ติให้เหล่าศาสนทูตและบรรดาผู้ศรัทธาท า

การต่อสู้และญิฮาดแล้วไซร้ 

แน่นอนว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีย่อมต้องเข้ามามี

อ านาจเหนือผู้นับถือศาสนาทั้งหลาย 

สัญลักษณ์ต่างๆ 

ของศาสนาเป็นอันต้องถูกท าลาย 



 

 

แต่อัลลอฮฺทรงสกัดกั้นความชั่วร้ายของพว

กเขาด้วยการใช้ให้ท าการต่อสู้และญิฮาด

กับพวกเขาเหล่านั้น 

เพราะถ้าหากไม่มีการต่อสู้และญิฮาดแล้ว 

อธรรมก็ย่อมต้องมีชัยเหนือสัจธรรมในทุก

หมู่ประชาชาติเป็นแน่แท้ [33] 

ด้วยเหตุนี้ ตามทรรศนะของอิสลามแล้ว 

สงครามเป็นสิ่งจ าเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ห

ากตั้งอยู่บนหลักของการรักษาสันติภาพแล

ะความสงบสุข ดังนั้น 

บทบัญญัติว่าด้วยญิฮาดจึงไม่ใช่ค าสอนที่

ใช้เป็นเครื่องมือในการรุกราน 

กดขี่ข่มเหงผู้ด้อยกว่า 

หรือเป็นข้อกล่าวอ้างเพ่ือผลประโยชน์ส่วน



 

 

ตัวหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพ

าะโดยเด็ดขาด 

ในจ านวนหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องดั

งกล่าว คือ 

ความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ของบรรดานัก

วิชาการอิสลามว่า 

ไม่อนุญาตให้ฆ่าผู้อื่นที่ไม่ใช่นักรบ 

โดยเฉพาะเด็ก ผู้หญิง คนแก่ นักบวช 

ผู้ป่วย และผู้ที่มีลักษณะในความหมายนี้ 

ถ้าหากอิสลามยึดประเด็นศาสนาเป็นหลักก

ารพื้นฐานของการท าสงครามและฆ่ากันแ

ล้ว 

แน่นอนย่อมต้องไม่ละเว้นบุคคลเหล่านี้ด้ว

ย 



 

 

เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นมุสลิมและไม่ยอมรั

บในความเชื่อของอิสลาม 

และไม่อาจที่จะกล่าวและยอมรับด้วยว่า 

เหตุที่ต้องปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้โดยสันติวิ

ธี ด้วยสาเหตุที่พวกเขาเป็นบุคคลอ่อนแอ 

เพราะตามความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ 

มีสตรีมากมายที่เคยเข้าร่วมสู้รบในสงครา

มและต่อสู่ห้ าหั่นกับศัตรูได้อย่างกล้าหาญ

กว่าผู้ชายหลายเท่านัก 

ประวัติศาสตร์อิสลามได้บันทึกแล้วว่า 

สงครามต่างๆ ที่ท่าน 

ศาสนทูตได้รบกับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น 

ล้วนแต่อยู่ในขอบเขตและไม่ได้ออกไปจา

กกรอบของสาเหตุที่อนุมัติให้กระท าได้ 



 

 

สงครามเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นไปเพื่อ

ปกป้องและโต้ตอบการละเมิดรุกรานที่เกิด

ขึ้นจริงๆ  

ความยุติธรรมคือรากฐานของสันติภาพ 

โดยสรุปแล้ว 

ในมิติแห่งความสัมพันธ์ของศาสนาอิสลาม

กับผู้อื่น 

ล้วนเพียบพร้อมไปด้วยหลักแห่งสันติภาพ 

โองการอัลกุรอานมากมายได้ค้ าชูและปูทา

งส าหรับแบบแผนของสันติภาพ 

ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือประชาคมระหว่างป

ระเทศ 

และยังได้สนับสนุนให้ใช้กระบวนการสันติ

วิธีด้วยการเรียกร้องให้คืนสิทธิต่างๆ 



 

 

แก่เจ้าของสิทธินั้น ห้ามละเมิดรุกรานผู้ใด 

และต้องด ารงซึ่งความยุติธรรมและการท า

ดีกับทุกสิ่งไม่ว่ากับมนุษย์หรือสรรพสัตว์  

และแม้กระทั่งกับข้าศึกศัตรูในสงคราม 

เม่ือใดที่พวกเขาตอบรับการประนีประนอม 

ความยุติธรรมต้องอยู่เหนืออารมณ์และควา

มรู้สึกส่วนตัวหรือความผูกพันด้านเครือญา

ติและมิตรสหาย อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

ِ َولَْو  اِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهدَاَء َّلِلَّ ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

يَن إِْن يَُكْن َغنِي اً أَْو َعلَى أَْنفُِسُكْم أَِو اْلَواِلدَْيِن َواأْلَْقَربِ 

ُ أَْولَى ﴾   (135)النساء : فَِقيراً فَاَّللَّ

ความว่า ผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

จงเป็นผู้ที่ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม 

ในการเป็นพยานเพื่ออัลลอฮฺ 



 

 

แม้ว่าจะเป็นผลร้ายแก่ตัวของพวกเจ้าเอง 

หรือผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองและญาติที่ใกล้ชิ

ดก็ตาม แม้ว่าเขาจะมั่งมีหรือยากจนก็ตาม 

อัลลอฮฺนั้นสมควร(แก่การเชื่อฟัง)ยิ่งกว่าทั้

งสองคน (4:135) 

 การให้ความยุติธรรมกับผู้เป็นศัตรูนั้นมีระ

บุในอัลกุรอานว่า 

ِ ُشَهدَاَء بِاْلِقْسِط َوال  اِميَن َّلِلَّ ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

آُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب يَْجِرَمنَُّكْم َشنَ 

 (8)المائدة : ِللتَّْقَوى﴾ 

ความว่า ผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

จงเป็นผู้ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการเป็

นพยานเพื่ออัลลอฮฺ 

และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใ



 

 

ดท าให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม 

จงยุติธรรมเถิดมันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความย า

เกรงยิ่งกว่า (5:8) 

อัล-บัยฎอวีย์ 

นักอรรถาธิบายอัลกุรอานท่านหนึ่งได้ให้ค

วามหมายของโองการข้างต้นว่า 

“อย่าได้ปล่อยให้ความโกรธที่รุมเร้าอยู่ใน

ใจของพวกเจ้าต่อพวกมุชริกีน(พวกปฏิเสธ

ศรัทธา) 

เป็นเหตุให้ละทิ้งความยุติธรรมกับพวกเขา 

ด้วยการละเมิดและกระท าการใดที่ไม่อนุญ

าต เช่น 

การกล่าวหาใส่ร้ายหรือฆ่าสตรีและเด็ก 

หรือท าลายสัญญาเพื่อเป็นความสะใจให้ห



 

 

ายแค้น 

ถ้าหากนี่คือความยุติธรรมที่พึงกระท าต่อผู้

ปฏิเสธศรัทธา ให้ท่านลองใคร่ครวญดูว่า 

จะต้องยุติธรรมมากกว่าอีกเพียงใดกับบรร

ดาผู้ศรัทธาด้วยกัน” [34] 

โดยสรุปแล้ว โองการข้างต้นได้เน้นย้ าว่า 

อย่าได้ใช้ความโกรธของพวกเจ้าต่อพวกใ

ดพวกหนึ่งเป็นเหตุเพื่อละทิ้งความยุติธรรม 

เพราะความยุติธรรมเป็นสิ่งบังคับใช้ต่อทุก

คนกับทุกคู่กรณีและในทุกสถานการณ์ 

โดยมีรายงานจากอิบนิ อะบี หาติม จาก 

ซัยดฺ อิบนุ อัสลัม เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่า 

“เม่ือครั้งที่ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญแ

ละความสันติสุขจงมีแด่ท่าน)และเหล่าสาว



 

 

กเดินทางถึง 

หุดัยบิยะฮฺ(หมู่บ้านหนึ่งก่อนถึงนครมักกะฮฺ

) 

และถูกพวกมักกะฮฺขัดขวางไม่ให้เข้าเมือง

และสร้างความล าบากให้กับท่านและเหล่า

สาวกเป็นอย่างยิ่ง 

กระทั่งมีพวกมุชริกีน(ผู้ไม่ใช่มุสลิม)จากดิ

นแดนตะวันออกเดินทางมาถึงเพื่อเข้าไป

ท าอุมเราะฮฺ 

เหล่าสาวกได้กล่าวแก่ท่านศาสนทูตว่า 

‘เราจะขัดขวางคนพวกนี้เหมือนที่พรรคพว

กของพวกเขาขัดขวางเรา’ 

เม่ือนั้นเองอัลลอฮฺจึงได้ประทานโองการนี้

ลงมา(เพื่อห้ามปราม)”[35] 



 

 

อัล-กุรฏุบีย์ 

นักอรรถาธิบายอัลกุรอานอีกผู้หนึ่งได้กล่า

วว่า “โองการนี้ได้ชี้อีกว่า 

การไม่นับถืออิสลามของผู้ปฏิเสธศรัทธา 

ไม่ได้ขัดขวางเราเพื่อให้ความยุติธรรมแก่เ

ขา”[36] 

สันติวิธี คือพื้นฐานของการเชื่อมสัมพันธ์ 

และสิ่งที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าอิสลามเป็น

ศาสนาที่ให้ความส าคัญกับสันติภาพมากก

ว่าสงครามหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแ

บบต่างๆ คือ 

การที่อิสลามได้สั่งก าชับให้มุสลิมรีบตอบรั

บการเรียกร้องสู่สันติภาพ 



 

 

ถึงแม้ว่าผู้เรียกร้องนั้นจะเป็นคู่อริหรือข้าศึ

กในสมรภูมิก็ตาม  

อัลกุรอานได้ระบุว่า 

ِ إِنَّهُ ُهَو  ﴿َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

 ُ السَِّميُع اْلعَِليُم، َوِإْن يُِريدُوا أَْن يَْخدَُعوَك فَإِنَّ َحْسبََك َّللاَّ

 (62-61)األنفال : ُهَو الَِّذي أَيَّدََك بِنَْصِرِه َوبِاْلُمْؤِمنِيَن﴾ 

ความว่า 

และหากพวกเขาเอนเอียงเพื่อสงบศึกแล้ว 

เจ้าก็จงสนองตามเพื่อการนั้นด้วย 

และจงมอบหมายภารกิจแด่อัลลอฮฺเถิด 

แท้จริง 

พระองค์คือผู้ทรงได้ยินและผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง 

และหากพวกเขาประสงค์ที่จะหลอกลวงเจ้

า 



 

 

เป็นการเพียงพอแล้วกับอัลลอฮฺ(ที่จะคอยพิ

ทักษ์ปกป้อง) 

พระองค์คือผู้ทรงสนับสนุนเจ้าด้วยความช่

วยเหลือของพระองค์และด้วยก าลังของบร

รดาผู้ศรัทธา  

(8:61-62) 

 ท่านเชค มุหัมมัด เราะชีด ริฎอ 

ได้อธิบายความหมายของโองการข้างต้นว่

า “ในบางครั้ง 

การที่คู่สงครามแสดงท่าทียอมรับการประนี

ประนอม 

อาจจะเป็นแค่กลลวงเพื่อตบตาให้เราเลิกร

บ 

ในขณะที่พวกเขากลับเตรียมพร้อมเพื่อกา



 

 

รจู่โจมหรือกระท าการอื่นเพื่อเป็นแผนลวง

ในการสู้รบ 

ถ้ามองถึงผลได้ผลเสียในกรณีเช่นนี้ 

เราจึงไม่ควรรับการประนีประนอมจากพว

กเขา 

ตราบใดที่เรายังไม่สามารถก าชัยชนะเหนื

อพวกเขาอย่างเบ็ดเสร็จ 

แต่อิสลามกลับไม่ถือว่าความเป็นไปได้ดังก

ล่าวเป็นอุปสรรคในการตอบรับข้อตกลงเพื่

อการประนีประนอมกับอีกฝ่ายแต่อย่างใด 

แต่กลับกล่าวว่า 

“และหากพวกเขาประสงค์ที่จะหลอกลวงเจ้

า 

เป็นการเพียงพอแล้วกับอัลลอฮฺ(ที่จะคอยพิ

ทักษ์ปกป้อง)” จุดยืนนี้ 



 

 

เป็นหลักฐานที่ชัดแจ้งที่ตอกย้ าว่า 

อิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพที่จริง” 

[37] 

นอกจากนี้อัลลอฮฺยังมีด ารัสคัดค้านกลุ่มมุส

ลิมที่ปฏิเสธสันติภาพว่า  

ِ فَتَبَيَّنُوا َوال  ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

لَْيُكُم السَّالَم لَْسَت ُمْؤِمناً تَْبتَغُوَن تَقُولُوا ِلَمْن أَْلقَى إِ 

ِ َمغَانُِم َكثِيَرةٌ﴾  )النساء : َعَرَض اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا فَِعْندَ َّللاَّ

94) 

ความว่า บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

เม่ือใดที่พวกเจ้าตีทัพไปบนหน้าแผ่นดิน(เ

พื่อสู้รบ)ในหนทางของ อัลลอฮฺ 

พวกเจ้าจง(แยกแยะศัตรู)ให้แนใ่จอย่างถ่อ

งแท้ 



 

 

และจงอย่ากล่าวแก่ผู้ที่กล่าวสลามแก่พวกเ

จ้าว่าท่านมิใช่ผู้ศรัทธา(เพื่อเป็นข้ออ้างที่จ

ะฆ่าเขาและริบทรัพย์สมบัติของเขา)โดยแ

สวงหาสิ่งอ านวยประโยชน์ชั่วคราวแห่งชีวิ

ตความเป็นอยู่บนโลกนี้ แต่ ณ 

อัลลอฮฺนั้นมีผลทรัพย์อันมากมาย (4:94) 

ท่านศาสนทูต(ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)ยั

งได้กล่าวไว้มีความว่า 

“แท้จริงจะเกิดความขัดแย้งหรือเรื่องราวอื่

นหลังจากฉัน 

ถ้าพวกท่านสามารถสร้างสันติภาพให้เกิด

ขึ้นได้ก็จงท าเสีย”[38]  

ค าสอนของท่านศาสนทูตได้ปรากฏให้เห็น

จริงในภาคปฏิบัติ ดังที่มีรายงานของอัล-



 

 

บัยหะกีย์ จากท่านอิบนุ อับบาส 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านยกทัพไปเปิดนคร

มักกะฮฺ 

ที่ท่านได้ก าชับให้หลีกเลี่ยงความรุนแรงแ

ละความทารุณ 

และให้พยายามใช้สันติวิธีน าหน้า 

ก่อนที่ท่านจะสั่งให้เหล่าสาวกเข้าพิชิตนค

รมักกะฮฺ ท่านได้ประกาศว่า 

“ผู้ใดก็ตามที่เข้าไปหลบในบ้านอบู 

ซุฟยาน(ผู้น าคนหนึ่งของชาวมักกะฮฺซึ่งตอ

นน้ันเพิ่งเข้ารับอิสลาม) 

เขาผู้นั้นจะได้รับความปลอดภัย” อบู 

ซุฟยานได้ยินดังนั้นจึงรีบกล่าวตอบว่า 

“บ้านของฉันอาจจะเล็กเกินกว่าจะจุผู้คนไ



 

 

ด้ทั้งหมด” 

ท่านศาสนทูตจึงได้ประกาศอีกว่า 

“ผู้ใดก็ตามที่เข้าไปหลบในกะอฺบะฮฺ(อาคา

รสี่เหลี่ยมที่อยู่ในมัสยิดหะรอม) 

เขาผู้นั้นจะได้รับความปลอดภัย” อบู 

ซุฟยาน ได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปอีกว่า 

“กะอฺบะฮฺอาจจะเล็กกว่าจะรองรับจ านวนผู้

คนได้” ท่านศาสนทูตจึงประกาศอีกครั้งว่า 

“ผู้ใดก็ตามที่เข้าไปหลบอยู่ในมัสยิดหะรอ

ม เขาผู้นั้นจะได้รับความปลอดภัย” อบู 

ซุฟยานกล่าวต่ออีกครั้ง 

“มัสยิดหะรอมก็อาจจะเล็กเกินกว่าจะรองรั

บจ านวนผู้คนได้ทั้งหมด” 

ท่านศาสนทูตจึงประกาศเป็นครั้งสุดท้ายว่า 

“ผู้ใดก็ตามที่เข้าไปหลบอยู่ในบ้านของเขา



 

 

และปิดประตูอย่างมิดชิด 

เขาผู้นั้นจะได้รับความปลอดภัย” เม่ือนั้น 

อบู ซุฟยาน จึงได้กล่าวด้วยความปีติยินว่า 

“นี่โอกาสอันใหญ่หลวงยิ่งส าหรับผู้คนทั้ง

หลาย” [39] 

นับเป็นการเปิดเมืองด้วยการใช้หลักเมตตา

ธรรมอันแท้จริง 

หลีกเลี่ยงจากการนองเลือด การเข่นฆ่า 

หรือการใช้ความรุนแรง ทั้งๆ 

ที่มีโอกาสแก้แค้นให้สาสมกับการต่อต้านแ

ละการกระท าอันโหดร้ายที่ชาว 

มักกะฮฺเคยท าไว้กับท่านศาสนทูตและเหล่า

สาวกในอดีตที่ผ่านมา 



 

 

โดยที่อัลลอฮฺได้อนุญาตให้ท าเช่นนั้นได้ 

ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า 

بَْرتُْم ﴿َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِبُوا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُْم بِِه َولَئِْن صَ 

ابِِريَن﴾   (126)النحل: لَُهَو َخْيٌر ِللصَّ

ความว่า 

และหากพวกเจ้าจะแก้แค้นด้วยการลงโทษ 

ก็จงท าเหมือนที่พวกเจ้าถูกกระท า 

และหากพวกท่านอดทน(ไม่แก้แค้น) 

นั่นย่อมจะเป็นการดีกว่าส าหรับบรรดาผู้ที่

อดทนทั้งหลาย (16:126) 

แต่ท่านศาสนทูตก็ไม่ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อแก้

แค้น 

พร้อมกับได้มีค าสั่งแก่บรรดาสาวกอย่างชั

ดเจนว่า “เราต้องใช้หลักขันติธรรม 



 

 

และต้องไม่ล้างแค้น” [40] 

ท่านได้ประกาศแก่ชาวมักกะฮฺว่า 

“วันนี้ไม่มีการประณามและการลงโทษพว

กท่าน อัลลอฮฺทรงอภัยให้แก่พวกท่าน” 

[41]  

เรื่องราวที่เป็นพยานหลักฐานอีกประการห

นึ่งว่าท่านศาสนทูตไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้ค

วามรุนแรงและกวาดล้างผู้ปฏิเสธศรัทธา 

หากแต่ได้ใช้ความเมตตาเป็นหลักในการเ

ชิญชวนสู่อิสลาม นั่นคือ 

เรื่องราวที่ปรากฏในรายงานของอัล-

บุคอรีย์และมุสลิมว่า 

มลาอิกะฮฺ(เทวทูต)ผูดู้แลเทือกเขาแห่งเมือ

งมักกะฮฺได้เคยพบท่านและเสนอตัวแก่ท่า



 

 

นว่า “แท้จริงอัลลอฮฺได้ยินค าพูดต่างๆ 

ที่พรรคพวกของท่านกล่าวว่าร้ายท่าน 

และอัลลอฮฺได้ส่งฉันมาเพื่อให้ฉันท าตามใ

นสิ่งที่ท่านต้องการ ดังนั้น 

หากท่านต้องการ 

ฉันก็จะน าภูเขาทั้งสองนี้ไปท าลายพวกเขา

เสีย” ท่าน 

ศาสนทูต(ขอความจ าเริญและสันติจงมีแด่

ท่าน) ได้กล่าวตอบมลาอิกะฮฺตนนั้นว่า 

“อย่าเลย 

เพราะฉันหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงท าให้เกิดขึ้

นในหมู่พวกเขาซึ่งลูกหลานที่นอบน้อมภัก

ดีต่อพระองค์ และไม่ตั้งภาคีกับพระองค์” 

[42] 

เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในขณะที่ท่านศาสนทูตต้



 

 

องประสบกับการทดสอบที่หนักหน่วงอย่าง

ยิ่ง 

จากการที่ชาวมุชริกีนต่อต้านและขัดขวาง

การเชิญชวนของท่านสู่อิสลามนั่นเอง 

บนฐานแห่งแบบอย่างของท่านศาสนทูตดัง

ที่ยกมานี้ 

ได้มีการปฏิบัติตามโดยประชาชาติมุสลิมห

ลังจากนั้นในหลายๆ กรณี 

เช่นที่นักสังคมจิตวิทยาอย่าง กุสตาฟ เลอ 

บอง (Gustave Le Bon) 

ได้ยอมรับถึงการประนีประนอม 

ความมีคุณธรรม ความยุติธรรม 

และจิตใจที่ใฝ่หาสันติภาพของจอมทัพมุส

ลิม เศาะลาหุดดีน อัล-อัยยบูีย์ 



 

 

และความอารีของท่านต่อคู่อริในสงครามค

รูเสด 

ซึ่งได้บุกโจมตีเมืองของชาวมุสลิมและเข่น

ฆ่าประชาชนอย่างโหดร้าย แต่จอมทัพผู้นี้ 

ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ก า ชัยชนะ 

เม่ือได้ยินข่าวว่า พระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ 

ซึ่งเป็นคู่ปรับของท่านล้มป่วยและอยากจะ

กินผลไม้บางชนิดกับน้ าแข็ง 

ท่านกลับสั่งให้จัดหาอาหารเหล่านั้นส่งไป

ให้พระเจ้าริชาร์ดพร้อมกับยาและเครื่องดื่

ม 

แต่ครั้นเมื่อพระเจ้าริชาร์ดหายป่วยก็ได้ยก

ทัพมาท าสงครามกับเศาะลาหุดดีนและชาว

มุสลิมอีกอย่างไม่ยอมเลิกรา [43] 



 

 

จากที่กล่าวมาเห็นได้ชัดว่า 

อิสลามจึงเป็นศาสนาที่ปฏิเสธความรุนแรง 

และสั่งห้ามการละเมิดรุกรานในทุกรูปแบบ 

เป็นศาสนาที่กระจายสันติภาพและก าชับใ

ห้เกิดความยุติธรรม การให้อภัย 

การเจรจาต่อรองสู่ความสมานฉันท์และคว

ามร่มเย็นของมวลมนุษย์ 

อิสลามได้บัญญัติหลักการอันประเสริฐสุด

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

นั่นคือ ความยุติธรรม 

การติดต่อคบค้าสมาคมระหว่างประเทศใน

อิสลาม 

มิได้วางอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของชา

ตินิยม 

หรือตัดสินด้วยกองก าลังและแสนยานุภาพ



 

 

ทางทหารที่เหนือกว่า 

ดังเช่นบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นในยุคอวิชชาอั

นป่าเถื่อน 

หรือตามความเป็นจริงของอารยธรรมสมัย

ปัจจุบัน 

ประวัติศาสตร์สงครามโลกสอนให้เรารู้ว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อยู่บนพื้นฐ

านผลประโยชน์ของชาตินิยมหรือการตัดสิ

นด้วยกองก าลังและแสนยานุภาพทางทหา

รที่เหนือกว่า 

เป็นชนวนส าคัญของการปะทุไฟสงครามที่

เป็นบ่อนท าลายสันติภาพมาหลายต่อหลาย

ครั้ง 

ดังที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วในสงครามโลกทั้งสอ



 

 

งครั้งในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา 

ซึ่งอิสลามและชาวมุสลิมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับเหตุแห่งสงครามเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อย 

ทว่ากลับเป็นเหยื่อและผู้รับเคราะห์จากผล

ร้ายของสงครามทั้งสองครั้งนั้นด้วย 

และยังเป็นเช่นเดียวกันอีกในปัจจุบัน 

นับตั้งแต่เริ่มศตวรรษใหม่มา 

นั่นคือเหตุการณ์ในประเทศตะวันออกกลา

ง ไม่ว่าจะเป็นสงครามอเมริกาที่อิรัก 

หรือการรุกรานของยิวที่ปาเลสไตน์ 

(ขออัลลอฮฺทรงช่วยเหลือด้วยเถิด)  

การอาศัยผลประโยชน์ของประเทศหรืออา

ศัยความได้เปรียบด้านแสนยานุภาพมาเป็

นบรรทัดฐานสู่การประหัตประหารเช่นนี้ 



 

 

นับเป็นเหตุผลที่ไม่แตกต่างไปจากอุดมกา

รณ์จอมโจรที่คอยปล้นสะดม 

หรือกลุ่มมิจฉาชีพที่ก่อความเดือดร้อนวุ่นว

ายทั้งหลาย 

และไม่แตกต่างไปจากวิสัยของบรรดาสัตว์

เดรัจฉานที่อาศัยอยู่ในป่าเลยแม้แต่น้อย 

พฤติกรรมอันโหดร้ายของพวกไซออนิสต์เ

ช่นนี้นี่เองที่เป็นมูลเหตุของการโต้ตอบที่เร

าได้เห็นในประเทศมุสลิมบางประเทศที่ถูก

กดขี่ข่มเหงมาโดยตลอด 

เฮนรี เดอ แชมบอง 

บรรณาธิการวารสารฉบับหนึ่งของฝรั่งเศส

ได้ยอมรับว่า 

“พวกเราต่างเป็นหนี้ชาวมุสลิมด้วยความดี



 

 

งามทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในอารยธรรมของ

เรา ทั้งในด้านความรู้ ศิลปะ 

และการประดิษฐ์ 

อีกทั้งถูกเรียกร้องให้ยอมรับว่า 

พวกเขาเป็นตัวอย่างแห่งความสมบูรณ์ขอ

งมนุษยชาติในสมัยที่เรายังอยู่ในสภาพขอ

งความสะเปะสะปะและความป่าเถื่อน”[44] 

ประจักษ์พยานส าคัญอีกประการหนึ่งที่สาม

ารถยืนยันว่าอิสลามไม่สนับสนุนสงครามแ

ละความรุนแรง 

แต่เป็นศาสนาที่มาขจัดสงครามมากมายที่

ปะทุขึ้นในยุคสมัยแห่งความป่าเถื่อน 

ได้ปกป้องสิทธิของมนุษย์โดยเฉพาะระหว่

างเผ่าเอาสซ์และคัซร็อจญ์ 



 

 

อิสลามได้ท าการประนีประนอมไกล่เกลี่ยร

ะหว่างทั้งสองเผ่า 

และได้น าทั้งสองเผ่าเข้าสู่ฝั่งแห่งความปรอ

งดองที่เข้มแข็ง ซึ่งมีระบุในอัลกุรอานว่า 

ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعدَاًء فَأَلََّف بَْيَن  ﴿َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ

قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَواناً َوُكْنتُْم َعلَى َشفَا ُحْفَرةٍ 

ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَّ  ُكْم ِمَن النَّاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنَها َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ

 (103)آل عمران : تَْهتَدُوَن﴾ 

ความว่า 

พวกเจ้าจงระลึกถึงคุณของอัลลอฮฺที่ประท

านให้แก่พวกเจ้า 

เม่ือครั้งที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกัน 

แล้วพระองค์ก็ทรงท าให้หัวใจของพวกเจ้า

โอนอ่อนต่อกัน 



 

 

และพวกเจ้าได้เป็นพี่น้องกันด้วยบุญคุณแ

ห่งพระองค์ 

และพวกเจ้าเคยอยู่บนขอบเหวแห่งขุมนรก

แล้วอัลลอฮฺก็ทรงท าให้พวกเจ้ารอดพ้น 

เช่นนั้นคือการที่อัลลอฮฺชี้แจงแก่พวกเจ้าถึ

งโองการต่างๆ ของพระองค์ 

เผ่ือพวกเจ้าจะได้รับการชี้น า (3:103) 

อิบนุ กะษีรฺ 

นักอรรถาธิบายอัลกุรอานท่านหนึ่งได้ให้

ค าอธิบายว่า 

“ลักษณะโองการนี้ได้กล่าวถึงพวกเอาสซ์แ

ละคัซร็อจญ์ 

เพราะได้เกิดสงครามมากมายระหว่างพวก

เขาในยุคป่าเถื่อนอันเก่าก่อน 



 

 

เป็นความอาฆาต เคียดแค้นรุนแรง 

ส่งผลให้เกิดการห้ าหั่นบดขยี้และประหัตป

ระหารอันยาวนานระหว่างทั้งสอง 

ครั้นเมื่ออิสลามมาถึงและพวกเขาได้ยอมรั

บนับถืออิสลาม 

ท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ได้กลายเป็นพี่น้องกั

นที่รักใคร่ด้วยความเกรียงไกรแห่งอัลลอฮฺ 

ได้เชื่อมสัมพันธ์กันบนฐานแห่งอัลลอฮฺ 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในความดีและ

ความย าเกรง”[45] 

หลักแห่งไมตรีภาพกับชนต่างศาสนิก 

จากตรงนี้ 

อิสลามได้ก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์ขอ



 

 

งประชาชาติมุสลิมกับผู้อื่นดังปรากฏในด า

รัสของอัลลอฮฺว่า 

يِن َولَْم  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الد ِ ﴿ال يَْنَهاُكُم َّللاَّ

 َ وُهْم َوتُْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنَّ َّللاَّ يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم أَْن تَبَرُّ

 (8)الممتحنة: يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾ 

ความว่า 

อัลลอฮฺไม่ได้ห้ามพวกเจ้าท าดีและยุติธรรม

กับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ก่อสงครามกับพวกเจ้าใ

นเรื่องศาสนา 

และไม่ได้ไล่พวกเจ้าออกจากถิ่นฐานของพ

วกเจ้า แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักผู้ที่ยุติธรรม  

(60:8) 



 

 

โองการนี้ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่า 

เป็นที่อนุญาตให้มุสลิมท าดีและผูกไมตรีกั

บบรรดาผู้ที่มิได้ก่อสงครามและไม่ได้กดขี่

พวกเขาในเรื่องศาสนาและเชื่อมสัมพันธ์กั

บพวกเขาอย่างยุติธรรมด้วยคุณธรรมและ

การท าดี[46] 

ในขณะที่อีกทัศนะหนึ่งมีความเห็นว่า 

ค าว่า “อัล-กิสฏฺ” (القسط) 

ในโองการนี้หมายถึงการมอบทรัพย์สินส่ว

นหนึ่งของพวกเจ้าให้แก่พวกเขาเพื่อเป็นก

ารเชื่อมสัมพันธ์ 

ความหมายของมันตรงนี้ไม่ได้หมายถึงคว

ามยุติธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

เพราะความยุติธรรมในอิสลามเป็นสิ่งที่บัง



 

 

คับและจ าเป็นกับทั้งข้าศึกที่ท าการรบและ

คนที่ไม่ได้รบ[47] 

และการท าดีที่ประเสริฐที่สุดต่อผู้ที่ไม่ใช่มุ

สลิม 

คือการสร้างความเข้าใจให้พวกเขาได้ประ

จักษ์ถึงความดีงามของอิสลามและการเชิญ

ชวนสู่อิสลาม 

ด้วยความรักและปรารถนาให้พวกเขาหลุด

พ้นจากการหลงเมาอยู่ในเส้นทางของการ

ปฏิเสธศรัทธาที่จะน าไปสู่ความทุกข์ระทม

ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

หลังจากนั้น 

โองการถัดมาก็ได้เน้นย้ าอีกครั้งหนึ่งว่า 

ที่ห้ามไม่ให้ผูกมิตรกับบรรดาผู้ปฏิเสธนั้น 



 

 

เป็นเพราะการละเมิดรุกราน การกดขี่ 

และการที่พวกเขาก่อสงครามกับมุสลิม 

ไม่ใช่เพราะเหตุเพียงแค่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเ

สธศรัทธา ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม 

ُ َعِن الَّ  يِن َوأَْخَرُجوُكْم ﴿إِنََّما يَْنَهاُكُم َّللاَّ ِذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الد ِ

ِمْن ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَْن تََولَّْوُهْم َوَمْن 

 (9)الممتحنة: يَتََولَُّهْم فَأُولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾ . 

ความว่า แท้จริง 

อัลลอฮฺได้ห้ามพวกเจ้าจากบรรดาผู้ที่ก่อสง

ครามกับพวกเจ้าในเรื่องศาสนา 

และได้ขับพวกเจ้าออกถิ่นฐานของพวกเจ้า 

ทั้งยังได้ร่วมมือกันขับไล่พวกเจ้า 

(ทรงห้าม)ไม่ให้พวกเจ้าเป็นมิตรกับพวกเข



 

 

า และผู้ใดที่ถือสัมพันธ์กับพวกเขา 

ผู้น้ันย่อมเป็นผู้ที่อยุติธรรม (60:9) 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า 

พื้นฐานเดิมในอิสลามเห็นว่า 

ความแตกต่างในเรื่องศาสนาระหว่างบุคค

ลสองคนไม่ได้เป็นเหตุที่น าไปสู่การบาดห

มาง ต่อสู้ หรือตัดขาด 

และไม่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกั

น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างลูกผู้เป็นมุสลิม

กับพ่อแม่ที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา 

เพราะอัลลอฮฺได้สั่งก าชับให้ท าดีกับทั้งสอง

คนบนโลกนี้ พระองค์ได้ตรัสว่า 

 (15) لقمان: ﴿َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّْنيَا َمْعُروفاً﴾



 

 

ความว่า 

และจงคอยอยู่ดูแลปรนนิบัติท่านทั้งสอง(ห

มายถึงบิดามารดาที่ไม่ได้เป็นมุสลิมยามที่

ทั้งสองมีชีวิต)บนโลกนี้ให้ดี (31:15) 

อัล-บุคอรีย์และมุสลิม 

ได้รายงานจากอัสมาอฺ เราะฎิยัลลอฮฺ 

อันฮา สาวกหญิงท่านหนึ่งว่า 

"แม่ของฉันได้มาหาฉันในสมัยของท่าน 

ศาสนทูต(ขอความจ าเริญและสันติจงมีแด่

ท่าน) 

ขณะที่นางยังเป็นผู้ตั้งภาคี(ไม่ได้เป็นผู้ศรั

ทธา) ฉันได้ถามท่านศาสนทูตว่า 

แม่ได้มาหาฉันโดยที่นางไม่ได้เป็นผู้ศรัทธ



 

 

า ฉันจะรับนางได้ไหม? ท่านตอบว่า 'ใช่ 

เธอต้องรับแม่ของเธอ'"[48] 

ทั้งนี้ 

ยังมีศาสนบัญญัติที่ก าหนดข้อบังคับให้ลูก

ต้องดูแลใช้จ่ายทรัพย์สินให้กับบิดามารดา

ทั้งสองที่ไม่ใช่มุสลิมอีกด้วย[49] 

ไม่เพียงแค่นั้น 

อิสลามยังถือว่าการแสดงความกตัญญูต่อบิ

ดามารดาเป็นส่วนหนึ่งของ 

ญิฮาด(การต่อสู้เพื่อแสวงหาความโปรดปร

านของพระเจ้า) [50] 

ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและสันติจง

มีแด่ท่าน)เองได้แสดงความกตัญญูกับมาร

ดาของท่าน 



 

 

แม้กระทั่งหลังจากที่มารดาได้เสียชีวิตแล้ว 

โดยมีรายงานว่าท่านเคยไปเยี่ยมหลุมฝังศ

พของมารดาซึ่งไม่ใช่มุสลิม[51] 

ท่านยังได้ปรนนิบัติดูแลน้าชายของท่านที่

ชื่ออบู ฏอลิบ อย่างดี 

ท่านได้เชิญชวนน้าชายให้น้อมรับอิสลาม 

แต่สุดท้ายน้าของท่านก็เสียชีวิตโดยไม่ทัน

ได้ตอบรับการเชิญชวนของท่าน 

นอกจากนี้ 

ท่านศาสนทูตยังเคยมีเด็กรับใช้ชาวยิวผู้ห

นึ่ง 

และได้ท าดีกับเขาจนกระทั่งเขายอมรับอิส

ลามในบั้นปลายของชีวิต 

โดยที่ผู้เป็นพ่อของเขาเองได้สั่งให้เขารับอิ



 

 

สลามเพราะได้เห็นคุณธรรมอันดีงามของท่

าน 

เรื่องนี้มีปรากฏในรายงานของท่านอนัส 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ 

ผู้เป็นอัครสาวกท่านหนึ่งว่า 

"เด็กยิวที่เคยรับใช้ท่านศาสนทูตได้ล้มป่วย 

ท่านจึงได้ไปเยี่ยมเขาขณะที่เขาใกล้สิ้นลม

หายใจ ท่านได้เชิญเขาให้รับอิสลาม 

เด็กผู้น้ันได้หันไปมองผู้เป็นบิดาซึ่งอยู่ใกล้

ๆ ศรีษะของเขา 

เม่ือนั้นบิดาของเขาจึงพูดว่า 'ท าตามที่อบู 

กอซิม(หมายถึงท่านศาสนทูต)บอกเจ้าเถิด' 

เด็กคนนั้นจึงรับอิสลาม 

จากนั้นก็สิ้นลมหายใจ"[52] 



 

 

ภายใต้ครรลองแห่งค าสอนอิสลามของท่า

นศาสนทูตเช่นที่กล่าวมานี้ 

ชาวมุสลิมทุกยุคสมัยได้ใช้แนวทางแห่งคว

ามเมตตาดังกล่าวในการเชื่อมสัมพันธ์กับศ

าสนิกอื่น 

จนเป็นที่ยอมรับกันถึงความเมตตาและควา

มดีงามของศาสนาอิสลาม 

แม้แต่ในหมู่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเองก็ตาม  

ตัวอย่างเช่น 

ในปีที่สิบสามฮิจเราะฮฺศักราช(ปีที่ใช้นับตา

มปฏิทินอิสลาม 

ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่การอพยพของท่านศาสนทู

ตจากนครมักกะฮฺสู่นครมะดีนะฮฺ ตรงกับปี 

ค.ศ.636) 



 

 

ชาวคริสเตียนในเมืองซีเรียได้มีหนังสือถึง 

อบู อุบัยดะฮฺ อิบนุ อัล-ญัรฺรอหฺ 

แม่ทัพมุสลิมที่ไปเปิดเมืองซีเรียว่า "โอ้ 

ผู้เป็นมุสลิมทั้งหลาย 

พวกท่านเป็นที่รักแก่พวกเรามากกว่าพวก

โรมัน 

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาเดียวกับเร

า เพราะพวกท่านให้ความยุติธรรมแก่เรา 

มีความเมตตาและความอารีกับเรา 

ไม่ละเมิดและไม่ อยุติธรรมกับเรา 

และปกครองเราได้ดีกว่าคนพวกนั้น"[53] 

Zanghrid Honikah 

นักบูรพาคดีสุภาพสตรีชาวเยอรมัน 

ได้กล่าวในหนังสือของเธอว่า 



 

 

"ในศตวรรษที่เก้า 

บาทหลวงแห่งนครเยรูซาเล็มได้มีหนังสือถึ

งบาทหลวงแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล 

โดยได้พูดถึงชาวอาหรับมุสลิมว่า แท้จริง 

พวกเขานั้นเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม 

พวกเขาไม่เคยละเมิดและอยุติธรรมกับเราเ

ลย และไม่เคยใช้วิธีการรุนแรงใดๆ 

กับเรา"[54]  

กุสตาฟ เลอ บอง ได้สรุปไว้ว่า 

"ความจริงก็คือ 

ประชาชาติทั้งหลายไม่เคยรู้จักกองทัพใด

ที่เมตตาอารีและใจกว้างเหมือนกับกองทัพ

มุสลิมชาวอาหรับ 



 

 

และไม่เคยรู้จักศาสนาใดที่เปี่ยมด้วยเมตต

าเช่นศาสนาของพวกเขา"[55]  

ในขณะที่ธอมัส อาร์โนลด์ ได้กล่าวว่า 

"แท้จริงชาวคริสเตียนอาหรับที่ใช้ชีวิตท่า

มกลางสังคมมุสลิมในปัจจุบันต่างประจักษ์

ถึงความโอนอ่อนผ่อนปรนที่ว่านี้"[56] 

อิสลามเป็นศาสนาแห่งความเมตตาและเป็

นบัญญัติแห่งสันติภาพ 

ที่มารวบรวมแถวที่แตกแยกกระจัดกระจาย 

สร้างความอ่อนโยนให้เกิดขึ้นในหัวใจที่เคี

ยดแค้น 

ผูกมัดความเป็นพี่น้องระหว่างมนุษย์บนฐา

นแห่งความเป็นพี่น้องในอิสลาม 

ปูทางแห่งความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทุกศาส



 

 

นา 

พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ที่ถูกชักชวนสู่อิสลาม

และสันติภาพในเวลาเดียวกัน 

ไม่มีสงครามนอกจากเมื่อถึงขั้นจ าเป็นที่สุด

เท่านั้น เพื่อต่อต้านการละเมิดรุกราน 

คืนความยุติธรรม ปกป้องผู้ถูกกดขี่ 

และประกันสิทธิในการเผยแผ่การเชิญชว

นสู่ศาสนาแห่งความเมตตาและสันติภาพนี้ 

ดังที่มีปรากฏว่าท่านศาสนทูต(ขอความจ าเ

ริญและสันติจงมีแด่ท่าน) 

ได้มีสารไปถึงกษัตริย์และผู้ครองเมืองบาง

พระองค์ 

โดยมีเนื้อหาเป็นการเรียกร้องสู่อิสลามและ

สันติภาพ เช่นตัวอย่างสารที่ส่งไปถึง 

ฮิรฺกิล จอมจักรพรรดิแห่งโรมันว่า 



 

 

“ด้วยพระนามแห่งองค์อัลลอฮฺ 

ผู้ทรงเมตตากรุณายิ่ง 

จากมุหัมมัดผู้เป็นบ่าวและศาสนทูตของอัล

ลอฮฺ ถึงฮิรฺกิลจักรพรรดิแห่งโรม 

ความสันติมีแด่ผู้ที่น้อมตามทางน า 

จงรับอิสลามเถิดแล้วท่านจะพบกับความสั

นติปลอดภัย”[57]  

อิสลามต่อต้านพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค

วามอยุติธรรม 

ความรุนแรงและการละเมิดรุกราน 

อัลลอฮฺได้ก าชับว่า 

 (190)البقرة : َوالَ تَْعتَدُْوا إِنَّ هللاَ الَ يُِحبُّ اْلُمْعتَِدْيَن 



 

 

ความว่า สูเจ้าอย่าได้ละเมิดรุกราน 

แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงรักผู้ละเมิดรุกราน 

(2:190) 

แท้จริง นี่คืออิสลาม 

ศาสนาแห่งความเมตตา ความยุติธรรม 

เป็นสารที่ครอบคลุมและสมดุล 

ซึ่งโลกไม่อาจจะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ 

อันมากมายและเลวร้ายที่ทับถมอยู่ตอนนี้ไ

ด้ นอกจากด้วยวิถีทางนี้เท่านั้น 

จุดประสงค์ของสงครามในอิสลาม 

อย่างไรก็ตาม 

อิสลามไม่สนับสนุนสู่การท าสงครามและไ

ม่อนุญาตให้มีการประกาศสงครามไม่ว่าใ



 

 

นกรณีใด ๆ 

เว้นแต่ด้วยความจ าเป็นอย่างที่สุด 

และมีจุดประสงค์ที่เป็นหนทางเพื่ออัลลอฮฺ 

ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ 

เงื่อนไขและจรรยาบรรณอันสูงส่ง 

และไมม่ีผู้ใดสามารถประกาศสงครามเว้น

แต่ผู้น าสูงสุดของมุสลิม 

ไม่ใช่ตามความต้องการของผู้ใดผู้หนึ่งหรื

อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ที่มากไปกว่านั้นคือไม่อนุญาตให้มีสงครา

มนอกเสียจากต้องผ่านกระบวนการเรียกร้

องที่ถูกต้องสู่สันติภาพหรือการตอบรับอิสล

ามอย่างถูกต้องชอบธรรมก่อน 

และต้องไม่กระท าการโจมตีบุคคลใดหรือฝ่

ายใด 



 

 

นอกจากเขาต้องรับผิดชอบในผลแห่งการ

กระท านั้นทั้งในด้านศาสนบัญญัติและกฎห

มาย 

ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปน้ี 

1. ตอบโต้ความอยุติธรรมและการรุกราน 

ปกป้องและพิทักษ์ชีวิต ครอบครัว 

ทรัพย์สิน ศาสนาและมาตุถูมิ 

2. ประกันเสรีภาพในด้านการศรัทธา 

และการปฏิบัติตามศาสนกิจ 

ที่บรรดาผู้รุกรานพยายามใส่ร้ายหรือกีดข

วางมิให้มีเสรีภาพด้านความคิดและการนับ

ถือศาสนา 



 

 

3. 

พิทักษ์การเผยแผ่อิสลามที่ค้ าชูความเมตต

า ความสงบสันติ แก่มนุษยชาติ 

ให้แพร่กระจายอย่างทั่วถึงแก่มนุษย์ทั้งมว

ล 

4. ให้บทเรียนแก่ผู้ละเมิดสัญญา 

หรือผู้รุกรานบรรดาผู้ศรัทธา 

หรือผู้ท าตัวเป็นปฏิปักษ์กับค าสั่งของอัลลอ

ฮฺ และปฏิเสธความยุติธรรม 

การประนีประนอม 

5. 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ถูกกดขี่ไม่ว่าเขา

จะอยู่ ณ แห่งหนใด 



 

 

ปลดปล่อยและปกป้องเขาจากการรุกรานข

องเหล่าผู้กดขี่ 

อัช-ชัรฺบนีีย์ 

นักปราชญ์ด้านนิติศาสตร์อิสลามในสมัยศ

ตวรรษที่สิบฮิจเราะฮฺศักราชท่านหนึ่ง 

ได้อธิบายว่า 

"การก าหนดให้มีบัญญัติญิฮาดนั้น 

ก าหนดให้มีไว้เป็นเครื่องมือเท่านั้น 

ไม่ใช่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

เพราะจุดประสงค์ของการท าสงครามจริงๆ 

แล้วคือการให้ทางน า(สู่การนับถืออิสลาม) 

และเพื่อให้ได้ชะฮาดะฮฺ(การกล่าวปฏิญา

ณเข้ารับอิสลาม) 

สงครามไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อฆ่าผู้ปฏิเสธ



 

 

ศรัทธา ดังนั้น 

ถ้าหากเป็นไปได้ที่จะให้ทางน าด้วยการใช้

หลักฐานชี้แจงโดยไม่ต้องมีสงคราม 

แน่แท้ว่าย่อมต้องดีกว่าการท าสงครามเป็น

ที่สุด"[58]  

ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและสันติจง

มีแด่ท่าน)เป็นตัวอย่างที่ดีในการหลีกเลี่ยง

การท าสงคราม 

โดยท่านได้ขอพรให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธ

าที่คอยขัดขวางและให้ร้ายท่านว่า "โอ้ 

อัลลอฮฺ 

ขอพระองค์ทรงประทานอภัยแก่หมู่พวกขอ

งข้าด้วยเถิด 

เพราะแท้จริงพวกเขานั้นไม่รู้จริง"[59]  



 

 

เม่ือเป็นเช่นน้ี 

จึงเห็นได้ชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่าง

การก่อการร้ายซึ่งเป็นที่ต้องห้ามและน าไป

สู่หายนะและความพินาศ กับการ 

ญิฮาดที่ถูกต้องตามหลักศาสนาซึ่งจะน าไป

สู่การจรรโลงและสถาปนาความยุติธรรมแ

ละความปลอดภัย 

รวมทั้งขจัดรากเหง้าของการก่อการร้ายแ

ละการท าลายล้าง 

อนึ่ง ค าว่า "ญิฮาด" ณ 

ที่นี้หมายถึงญิฮาดที่เจาะจงเฉพาะการต่อสู้

ในสงคราม 

ในขณะที่ข้อเท็จจริงของการญิฮาดในหน

ทางของอัลลอฮฺโดยรวมน้ันหมายถึง 



 

 

การทุ่มเทความพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง

ที่อัลลอฮฺโปรดปราน 

นั่นคือการศรัทธาและการปฏิบัติคุณงามคว

ามดี 

รวมถึงการขจัดปัดเป่าสิ่งที่อัลลอฮฺโกรธ[6

0]  

ดังนั้น 

ญิฮาดในอิสลามจึงครอบคลุมการปฏิบัติภา

รกิจต่างๆ 

ที่มีจุดประสงค์เพ่ือเผยแพร่อิสลาม 

อันเป็นศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้า 

เป็นศาสนาแห่งความเมตตา 

และสร้างความหมายอันสูงส่งน้ีให้เกิดขึ้นใ

นชีวิตของมวลมนุษย์ 



 

 

เพื่อความส าเร็จอันเป็นเป้าประสงค์นั่นคือค

วามผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

ดังนั้นในอิสลามจึงมีทั้งญิฮาดหรือการต่อสู้

กับจิตใจของตนเอง 

ญิฮาดในด้านการศึกษา 

ญิฮาดในด้านการเผยแผ่อิสลาม 

ญิฮาดในด้านการอบรมเลี้ยงดู 

ญิฮาดในด้านการเขียนและเผยแพร่ความ

รู้ ญิฮาดในด้านการเมือง และในด้านอื่นๆ 

ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต[61] 

ทั้งหลายทั้งปวงนั้น 

จะต้องไม่ออกไปจากบรรทัดฐานของความ

เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ 



 

 

เพราะอิสลามคือธงน าแห่งความดี ทางน า 

ความประเสริฐและสันติภาพ  

การฆ่าผู้อื่นโดยมิชอบ 

อิสลามเป็นศาสนาที่เอาโทษหนักในเรื่องข

องการหลั่งเลือดและคร่าชีวิตผู้อื่นโดยมิชอ

บ  

อัลลอฮฺได้มีด ารัสว่า  

تَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسرائيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفساً ﴿ِمْن أَْجِل ذَِلَك كَ 

بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي اأْلَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعاً 

)سورة َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعاً﴾ 

  (32المائدة:

ความว่า 

ด้วยสาเหตุ(แห่งการฆ่ากันระหว่างมนุษย์ที่



 

 

น ามาแต่ความหายนะ)ดังกล่าว 

เรา(หมายถึงอัลลอฮฺ)จึงได้ก าหนดแก่ลูกห

ลานอิสราเอลว่า 

ผู้ใดที่ฆ่าชีวิตหนึ่งโดยมิชอบด้วยเหตุของก

ารคร่าชีวิตอื่น(คือคนผู้นั้นไม่ใช่ฆาตกร) 

และไม่ใช่ด้วยเหตุของการก่อความเสียหา

ยใดๆ บนหน้าแผ่นดิน 

นั่นเสมือนว่าเขาได้ฆ่าผู้คนทั้งหมดแล้ว 

และผู้ใดที่ให้ชีวิต(แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง)นั่นเสมือ

นว่าเขาได้ให้ชีวิตแก่ผู้คนทั้งหมดแล้ว 

(5:32) 

ท่านอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 

อัครสาวกท่านหนึ่งของท่านศาสนทูตได้อธิ

บายว่า 



 

 

ใครที่ฆ่าชีวิตหนึ่งที่อัลลอฮฺห้ามไม่ให้ฆ่า 

ก็เท่ากับเขาได้ฆ่าผู้คนทั้งหมด 

ส่วนความหมายของการให้ชีวิตนั้น 

คือการไม่ฆ่าชีวิตที่อัลลอฮฺห้ามไม่ให้ฆ่า 

ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิม 

และนั่นคือการให้ชีวิตแก่มนุษย์ทั้งมวล[62

] 

และพึงรู้ว่า 

การหลั่งเลือดผู้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่

างยิ่งในบัญญัติของอิสลาม 

จ าเป็นต้องมีกระบวนการพิจารณาอย่างถี่ถ้

วนและต้องผ่านการพิพากษาและวินิจฉัยอ

ย่างละเอียดให้ดีที่สุด โดยสรุปแล้ว 

ไม่อนุญาตให้ฆ่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม 



 

 

นอกจากว่าเขาเป็นฆาตกรหรือนักรบในสง

ครามเท่านั้น  

อัลลอฮฺยังได้ตรัสอีกว่า 

داً فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلداً فِيَها ﴿َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتَعَم ِ 

ُ َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَاباً َعِظيماً﴾  َوَغِضَب َّللاَّ

 (93)سورة النساء:  

ความว่า 

และผู้ใดที่ฆ่าผู้ศรัทธาโดยเจตนา(และโดย

มิชอบ) แน่นอน 

ผลตอบแทนของเขาคือการทรมานในขุมน

รกตลอดกาล และอัลลอฮฺทรงพิโรธต่อเขา 

พระองค์สาปแช่งเขา 



 

 

และพระองค์เตรียมไว้ส าหรับเขาซึ่งการลง

โทษที่ใหญ่หลวง (4:93) 

ท่านอิบนุ อับบาส 

ได้มีความเห็นหนักแน่นในเรื่องนี้ว่า 

ไม่มีการอภัยโทษจากอัลลอฮฺแก่ผู้ที่ฆ่าผู้ศรั

ทธาโดยเจตนา 

เพราะเขาต้องได้รับการลงโทษในขุมนรก

ตลอดกาล 

ซึ่งสวนกับความเห็นของนักวิชาการคนอื่น

ๆ 

ที่ส่วนใหญ่เห็นว่าประตูแห่งการอภัยโทษจ

ากอัลลอฮฺนั้นยังเปิดกว้างส าหรับเขาเสมอ[

63] 



 

 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

อิสลามได้ห้ามการฆ่าผู้อี่นโดยมิชอบ 

เช่นเดียวกับที่ห้ามไม่ให้ฆ่ามุสลิม 

อิสลามยังได้ห้ามฆ่าผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อยู่ภ

ายใต้สนธิสัญญาหรือภายใต้การปกครอง

ของรัฐอิสลามอีกด้วย 

และผู้ใดกระท าเช่นนั้น 

ถือว่าเขาได้ก่ออาชญากรรมอันร้ายแรงแล

ะใหญ่หลวงยิ่ง 

กระทั่งอัลลอฮฺได้ปิดกั้นเขาจากการเข้าสว

รรค์ 

ด้วยเหตุนี้ 

เพื่อเป็นการพิทักษ์ความมั่นคงและเสถียรภ

าพของสังคม 



 

 

และป้องกันการต่อสู้ห้ าหั่นและความขัดแย้

งระหว่างเชื้อชาติ 

ท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและสันติมีแ

ด่ท่าน)จึงได้มีวจนะว่า 

"ผู้ใดฆ่ามุอาฮัดหรือผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อยู่ใ

นสัญญา (ในรายงานหนึ่งมีว่า 

ผู้ใดฆ่าคนหนึ่งคนใดในหมู่ชาวซิมมีย์หรือ

ผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อยู่ภายใต้การปกครองข

องรัฐอิสลาม) แน่นอน 

เขาจะไม่ได้สัมผัสกลิ่นของสวรรค์"[64] 

"ผู้ใดที่ฆ่ามุอาฮัดหรือผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อยู่

ในสัญญา โดยมิชอบ แน่นอน 

อัลลอฮฺจะทรงห้ามไม่ให้เขาได้เข้าสวรรค์"

[65] 



 

 

"มุอาฮัด" หมายถึง 

ผู้ที่มีสัญญาสันติภาพระหว่างเรากับเขา 

ส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงในวจนะของท่านศาส

นทูตมักจะหมายถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อยู่ภา

ยใต้การปกครองของรัฐอิสลาม 

และอาจจะรวมถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาคนอื่นๆ 

ที่มีสนธิสัญญาหรือข้อตกลงไม่ท าสงคราม

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง[66] 

 อลักรุอาน แหล่งบังเกิดของสนัติภาพ 

ไม่เป็นการแปลกเลยหากเราทราบว่าธรรม

นูญของอิสลามคืออัลกุรอานน้ัน 

ถูกประทานลงมาในค่ าคืน "อัล-ก็อดรฺ" 

ที่มีลักษณะระบุไว้ใน อัลกุรอานว่า 

 (5)القدر: ﴿َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجِر﴾ 



 

 

ความว่า คืนนั้นเปี่ยมด้วยความศานติ 

จนกระทั่งรุ่งอรุณ 

(97:4) 

นี่คือมหาคัมภีร์แห่งพระผู้เป็นเจ้า 

คัมภีร์แห่งศาสนาอิสลาม 

อันเป็นแหล่งบังเกิดสันติภาพมากมาย 

นั่นคือ 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากความเท็จและอวิช

ชาทุกประการ 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากอบายมุขและความ

ผิดบาปทุกประการ 



 

 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากความอยุติธรรมแล

ะการละเมิดรุกรานทุกประการ 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากการกดขี่และการร่

วมมือสมคบคิดมุ่งร้ายทุกประการ 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากความชั่วและความ

เลวร้ายทุกประการ 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากการตั้งภาคีและกา

รอุตริทุกประการ 



 

 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากการปฏิเสธและการ

สับปลับทุกประการ 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากโรคร้ายและทุกข์ภั

ยทุกประการ 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากการกระซิบกระซา

บของมารร้ายและการล่อลวงของดัจญาล(

ตัวโกลที่จะปรากฏขึ้นก่อนวันสิ้นโลก) 

-

    สันติภาพที่ปลอดจากการทรมานในไฟ

นรกและที่พักอันเลวร้ายในปรโลก 



 

 

ไม่เป็นที่สงสัยอีกว่า 

สันติภาพนั้นมีเส้นทางมากมายที่ก าเนิดขึ้น

จากการชี้น าของอัลกุรอาน 

ในกรอบที่ด าเนินโดยท่านศาสนทูต(ขอคว

ามสันติจากอัลลอฮฺจงมีแด่ท่าน) 

และปวงสาวกที่ได้รับความโปรดปราน 

รวมทั้งบรรดาผู้ติดตามพวกเขาจวบจนวัน

แห่งการตอบแทน นั่นคือ 

เส้นทางที่เป็นด้านของการปฏิบัติจริงของม

นุษย์ในการใช้ทางน าของ 

อัลกุรอานแห่งพระผู้เป็นเจ้า  

พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า 



 

 

ُ َمِن  ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِيٌن، يَْهِدي بِِه َّللاَّ ﴿قَْد َجاَءُكْم ِمَن َّللاَّ

لَُماِت إِلَى اتَّبََع ِرْضَوانَهُ ُسبَُل السَّالِم َويُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ 

 النُّوِر بِإِْذنِِه َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم﴾ 

 (16-15)المائدة : 

ความว่า 

แท้จริงได้มายังพวกเจ้าจากอัลลอฮฺ 

ซึ่งแสงสว่างและคัมภีร์ที่ชัดแจ้ง 

ที่อัลลอฮฺทรงใช้มันชี้ทางแก่บรรดาผู้ที่ปฏิ

บัติตามความพอพระทัยของพระองค์ 

สู่เส้นทางแห่งสันติภาพ 

และพระองค์ทรงน าพวกเขาออกจากความ

มืดมนสู่แสงสว่างด้วยการอนุมัติของพระอง

ค์ 



 

 

และพระองค์ทรงชี้ทางพวกเขาสู่เส้นทางที่เ

ที่ยงตรง 

 (5:15-16) 

นี่คือสันติภาพที่ศาสนานี้ได้ก าหนดไว้ในทุ

กๆ ระบอบการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ... 

-    สันติภาพของปัจเจกชนและกลุ่มพวก 

-

    สันติภาพของประเทศชาติและโลกทั้งมว

ล 

-

    สันติภาพของสติปัญญาและจิตวิญญาณ 



 

 

-

    สันติภาพของตัวตนและอวัยวะในร่างกา

ย 

-    สันติภาพของบ้านและครอบครัว 

-    สันติภาพของสังคมและประชาชาติ 

-

    สันติภาพในการมีชีวิตและหลังความตา

ย 

-    สันติภาพในโลกนี้และโลกหน้า 

เป็นสันติภาพที่แท้จริงที่มนุษยชาติไม่เคย

พบและไม่มีวันพบนอกจากในศาสนาอิสลา

มน้ี 



 

 

สันติภาพที่ไม่มีผู้ใดสามารถซาบซึ้งถึงข้อเ

ท็จจริงของมันได้ 

นอกจากผู้คนที่เคยต้องลิ้มรสสงครามแห่ง

ความวุ่นวายและหายนะที่เกิดจากความเชื่

อและกฎบัญญัติในยุคอันป่าเถื่อนที่ฝังลึกอ

ยู่ในชีวิต 

แท้จริง 

ย่อมไม่เป็นวิสัยของส านึกที่ดีถ้าหากผู้ใดจ

ะน าความรุนแรงและการก่อการร้ายมาปะ

ติดปะต่อหรือเชื่อมโยงกับศาสนาอิสลามที่

ประกาศอย่างชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอานว่า 

ห้ามคร่าชีวิตมนุษย์นอกเสียจากด้วยเหตุที่

ถูกต้องชัดเจนตามหลักบัญญัติทางศาสนา



 

 

และผ่านกระบวนการตัดสินพิพากษา 

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

 ﴾ ِ ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ  ﴿َوال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 (151)األنعام : 

ความว่า 

และพวกเจ้าอย่าฆ่าชีวิตใดที่อัลลอฮฺได้ห้า

มไว้ 

เว้นแต่ด้วยความถูกต้อง(ด้วยเหตุที่อนุญา

ติให้กระท าได้) (6:151) 

ด้วยเหตุนี้เหล่าอุละมาอฺ(ปราชญ์มุสลิม) 

จึงมีความเห็นว่า 

เป็นการต้องห้ามที่จะฆ่าผู้ใดก็ตามเพียงเพ

ราะเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธา 



 

 

เพราะไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนาอิ

สลาม  

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

يِن ﴾   (256)سورة البقرة: ﴿ال إِْكَراهَ فِي الد ِ

ความว่า 

ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา(อิสลาม

) (2:256) 

บทลงโทษส าหรับผู้ท าลายสันติภาพ 

เพื่อเป็นการตอกย้ าถึงการพิทักษ์สันติภาพ 

อิสลามได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระ

ท าการใดๆ 

อันจะน าไปสู่การบั่นทอนสันติภาพในสังค

มมนุษย์ อาทิเช่น 



 

 

บทลงโทษส าหรับผู้ก่อการทะเลาะวิวาท 

การลักขโมย การฆ่าผู้อื่น 

และการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น 

อิสลามยังก าหนดโทษอันหนักหน่วงกับอา

ชญากรผู้ก่อภยันตรายความวุ่นวาย 

และความไม่สงบสุขต่อชีวิต 

ทรัพย์สินและเกียรติของมนุษย์ 

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي  ﴿إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن َّللاَّ

َّلُوا أَ  ْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم اأْلَْرِض فََساداً أَْن يُقَت

 َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو يُْنفَْوا ِمَن األَْرِض﴾ 

 (33)المائدة : 



 

 

ความว่า แท้จริงแล้ว 

ผลตอบแทนของบรรดาผู้ที่ก่อสงครามกับอั

ลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์ 

และพยายามสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่

นดิน คือ(การลงโทษด้วย)การประหารชีวิต 

หรือตรึงด้วยไม้กางเขน 

หรือตัดมือตัดเท้าด้วยการสลับข้าง 

หรือเนรเทศออกจากแผ่นดิน (5:33) 

สุดท้ายนี้ 

จึงขอเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นปัจเจก

บุคคล องค์กรระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักวิชาการทั้งห

ลาย 

ขอให้ศึกษารายละเอียดของอิสลามอย่างถี่



 

 

ถ้วนโดยอาศัยอัลกุรอานและค าสั่งสอนขอ

งท่านศาสนทูต(ขอความจ าเริญและความสั

นติจงมีแด่ท่าน) 

โดยผ่านต าราการอธิบายของนักวิชาการอิ

สลามซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

ไม่ใช่ศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่บิดเบือนด้วย

การแทรกซึมของพวกตะวันตกบางพวก 

รวมทั้งผู้ที่ไม่รู้จริงเกี่ยวกับอิสลาม 

เพราะแท้จริงอิสลามคือศาสนาที่สามารถส

ร้างสันติภาพและความปลอดภัยให้กับมนุษ

ย์ทั้งมวล 

และเคยปักธงแห่งสันติภาพได้ส าเร็จมาแล้

วในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 



 

 

ช่างน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง 

กับบรรดาผู้ที่ตัดสินปฏิเสธอิสลาม 

หรือแม้กระทั่งแสดงความเกลียดชัง 

โดยที่ไม่ได้ศึกษาและเข้าถึงแก่นแท้ของ

ค าสอนอิสลามเสียก่อน ! 

ขออัลลอฮฺทรงชี้ทางพวกเขาด้วยเถิด 

ในขณะเดียวกัน 

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเชิญชวนใ

ห้มีการสนทนาระหว่างศาสนาและการพูด

คุยทางวิชาการเพื่อเป้าประสงค์อันงดงามด้

วยวิธีการที่ดีที่สุด  

เราขอเชิญชวนให้ทุกคนน้อมรับอิสลามแล

ะความโปรดปรานของอัลลอฮฺอันเป็นหนท



 

 

างแห่งสันติภาพที่แท้จริงโดยพร้อมเพรียง

กัน  

อิสลามคือศาสนาเดียวที่ได้รับการพิทักษ์จ

ากพระผู้เป็นเจ้าให้คงอยู่โดยปลอดจากกา

รบิดเบือนและการเปล่ียนแปลง 

อัลกุรอานอันเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานโดยอั

ลลอฮฺและได้รับการพิทักษ์รักษาจากพระอ

งค์ไม่ให้มีการแก้ไขปลอมแปลงใดๆ ทั้งสิ้น 

อัลกุรอานที่มีอยู่ทุกวันนี้คือ 

อัลกุรอานฉบับเดียวกันกับที่ถูกประทานลง

มาให้ท่านศาสนทูตมุหัมมัด(ขอความจ าเริ

ญและสันติมีแด่ท่าน) ตั้งแต่ 1,400 

กว่าปีมาแล้ว เป็นมหาคัมภีร์ที่บริสุทธิ์ 

ไม่มีการคละเคล้าปะปนด้วยอารมณ์ใฝ่ต่ า



 

 

ของมนุษย์ 

ไม่มีความเท็จทั้งเบ้ืองหน้าและเบื้องหลัง 

ทว่าเป็นการประทานจากองค์อภิบาลผู้ทรง

ปรีชาและทรงรอบรู้ยิ่ง 

ขอได้สดับฟังและตอบรับค าเชิญชวนของ

อัลลอฮฺสู่สันติภาพที่แท้จริงและครอบคลุม 

ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่า 

َّبِعُوا ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا فِ  ْلِم َكافَّةً َوال تَت ي الس ِ

 ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن إِنَّهُ لَُكْم َعدُوٌّ ُمبِيٌن﴾ 

 (208)البقرة: 

ความว่า โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

จงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมด 

และจงอย่าตามย่างก้าวของชัยฏอน 



 

 

แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า 

(2:208) 

นีค่ือค าเชิญชวนสู่สันติภาพอันเที่ยงแท้ 

มิใช่เช่นความเป็นจริงในปัจจุบันที่เจ็บปวด

ซึ่งก าลังเกิดขึ้นในทุกมุมของโลก 

อันเกิดจากแผนการร้ายของเหล่าผู้ปฏิเสธ

ที่ต้องการให้สังคมโลก 

โดยเฉพาะประเทศอิสลามหรือสังคมอิสลา

ม ต้องอยู่ในภาวะก้ ากึ่งระหว่าง 

"ไม่ใช่สันติภาพ" และ "ไม่ใช่สงคราม"  

โอ้ อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ได้ประกาศแล้ว 

ขอพระองค์ทรงเป็นสักขีด้วย ! โอ้ อัลลอฮฺ 

ได้โปรดชี้ทางแก่พวกเรา 



 

 

และแก่หมู่พวกของเราทั้งหลาย 

เพราะโดยแท้แล้ว พวกเขานั้นไม่รู้จริง ! 

 บทสง่ทา้ย 

ในตอนท้ายนี้ 

ผู้เขียนใคร่สรุปว่าสันติภาพในอิสลามน้ัน 

ถูกประทานลงมาจากเอกองค์อัลลอฮฺผู้ทรง

อ านาจ มหาบริสุทธิ์ มหาศานติ 

ผู้ที่ด ารงไว้ซึ่งความปลอดภัย 

ผู้ทรงชี้น าบุคคลที่ขวนขวายความโปรดปร

านอันเป็นหนทางแห่งสันติภาพ 

พระองค์ได้แจ้งข่าวดีส าหรับบ่าวที่นอบน้อ

มและสวามิภักดิ์แด่ความเกรียงไกรของพร

ะองค์ 

บรรดาศรัทธาชนที่ประกอบแต่คุณงามควา



 

 

มดี 

มุ่งรักษาสันติภาพและเผยแพร่ความสงบสุ

ข 

พวกเขาได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺด้ว

ยสรวงสวรรค์ดินแดนแห่งความสันติสุข 

ในวันที่พวกเขาได้พบกับพระองค์อย่างสัน

ติ พวกเขาจะได้รับการเชิญชวนสู่สวรรค์ 

และใช้ชีวิตสงบสุขในวิมานน้ันอย่างนิรันด

ร์ ด้วยความโปรดปรานของพระองค์  

การทักทายของพวกเขาในสวรรค์น้ันคือก

ารกล่าวสลาม 

อันเป็นค ากล่าวแห่งความสันติ 

พวกเขาและเหล่าภรรยาจะพิงหลังบนเตียง

ภายใต้ร่มเงาอันแสนสบาย 



 

 

พวกเขาจะได้รับการบริการด้วยอาหารอัน

โอชะและทุกอย่างตามที่พวกเขาปรารถนา  

"สลาม" 

อันเป็นด ารัสทักทายจากพระเจ้าผู้ทรงเมต

ตา และพวกเขาจะวิงวอนว่า 

"มหาบริสุทธิ์เถิด 

พระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเรา" 

การทักทายของพวกเขาคือการกล่าวสลาม 

และสุดท้ายพวกเขาจะวิงวอนต่ออัลลอฮฺว่า 

"มวลการสดุดีเป็นอภิสิทธิ์แห่งอัลลอฮฺผู้อภิ

บาลแห่งสากลจักรวาล" 

ِ َوَسالمٌ  ُ َخْيٌر  ﴿قُِل اْلَحْمدُ َّلِلَّ َعلَى ِعبَاِدِه الَِّذيَن اْصَطفَى آَّللَّ

ا يُْشِرُكوَن﴾   (59)النمل : أَمَّ



 

 

ความว่า จงกล่าวเถิด 

บรรดาการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ 

และความศานติจงมีแด่ปวงบ่าวของพระอง

ค์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงคัดเลือกแล้ว 

(ส านึกเถิดว่า)อัลลอฮฺนั้นดีกว่าหรือว่าสิ่งที่

พวกเขาตั้งเป็นภาคี? 

 (27:59) 

أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم، وأفوض أمري 

إلى هللا إن هللا بصير بالعباد، وصلى هللا على نبينا 

محمد وعلى أله وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة 

عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب 
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อัล-มุฟร็อด (หมายเลข 1266), อิบนุ 

หิบบาน (หมายเลข 1934), อัล-อัลบานีย์. 



 

 

รวมหะดีษเศาะฮีหฺ (หมายเลข 1493) 

เป็นหะดีษหะสัน 

[6]  อัต-เฏาะบะรอนีย์. อัล-มุอฺญัม อัศ-

เศาะฆีรฺ (หมายเลข 335), อัล-อัลบานีย์. 

เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ (หมายเลข 977) 

เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ 

[7]  อบูดาวูด (หมายเลข 5175), อัต-

ติรฺมิซีย์ (หมายเลข 2694), อัล-อัลบานีย์. 

เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ (หมายเลข 5997) 

เป็นหะดีษหะสัน   

[8]  อัล-บุคอรีย์. อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด 

(หมายเลข  1040) 

ด้วยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ 



 

 

[9]  อัล-บุคอรีย์. อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด 

(หมายเลข  968) 

ด้วยสายรายงานที่เศาะฮีหฺถึงเศาะหาบะฮฺ 

[10]  อัล-บุคอรีย์ 

(หมายเลข  5570,5786), มุสลิม 

(หมายเลข 4027) 

[11]  มุสลิม (หมายเลข 591) 

[12] อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 3535), 

มุสลิม (หมายเลข 2286)    

[13] อัต-เฏาะบะรอนีย์. อัล-มุอฺญัม อัล-

กาบีรฺ  (หมายเลข 10277), อบู ยะอฺยา. 

อัล-มุสนัด (2:234), อัล-หากิม. อัล-

มุสตัดร็อก (หมายเลข 17706)    



 

 

[14] อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 7376)  

[15]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 6066), 

มุสลิม (หมายเลข 6477,6482-6486) 

[16]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 10), มุสลิม 

(หมายเลข 40) 

[17]  อะหฺมัด. อัล-มุสนัด (6:21-22), อัล-

บะฆอวีย์. ชัรหุส สุนนะฮฺ (1:29), อัล-

อัลบานีย์. รวมหะดีษเศาะฮีหฺ (หมายเลข 

549)  

[18]  อัล-บุคอรีย์ (4:142), มุสลิม 

(หมายเลข 6085) 



 

 

[19]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 7070), 

มุสลิม (หมายเลข 2625) 

[20]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 7072), 

มุสลิม (หมายเลข 2617) 

[21]  มุสลิม (หมายเลข 4517) 

[22]  อะหฺมัด (1:126), อัต-ติรฺมิซีย์ 

(2:256),  อัล-หากิม (4:285), อัด-

ดารีมีย์ (2:4), อัล-อัลบานีย์. 

รวมหะดีษเศาะฮีหฺ (หมายเลข 1816) 

เป็นหะดีษหะสัน 

[23] อัล-อิซฺ อิบนุ อับดุสสลาม. 

เกาะวาอิดุล อะหฺกาม (1:9), อัส-สุยูฏีย์. 

อัล-อัชบาฮฺ วัน-นะซออิรฺ (หน้า 78, 



 

 

105), อิบนุ บะคีม. อัล-อัชบาฮฺ วัน-

นะซออิรฺ (หน้า 90) 

[24] มาลิก. อัล-มุวัฏเฏาะอฺ (หมายเลข 

31) มุรซัล, อะหฺมัด (1:313, 5:326-

327), อิบนุ มาญะฮฺ (หมายเลข 

2340,2341), อัด-ดารฺก็อฏนีย์ 

(หมายเลข 522), อัล-หากิม (2:57-58), 

อัล-บัยฮะกีย์. อัส-สุนัน อัล-กุบรอ (6:69-

70) มัรฟูอฺ, อลั-อัลบานีย์. 

รวมหะดีษเศาะฮีหฺ (หมายเลข 149) 

เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ 

[25]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 

1894,1904) 



 

 

[26]  อัต-ติรมิซีย์ (หมายเลข 659), อัด-

ดาริมีย์ (1:385), อัล-อัลบานีย์. ตัฆรีจ 

อะหาดีษฺ มุชกิละตุล ฟักรฺ (หมายเลข 

103) เป็นหะดีษเฎาะอีฟ 

[27] อัล-บัซซารฺ. กัชฟุล อัสตารฺ 

(หมายเลข 119), อัต-เฏาะบะรอนีย์. อัล-

มุอฺญัม อัล-กะบีรฺ (1:66), อัล-อัลบานีย์. 

รวมหะดีษเศาะฮีหฺ (หมายเลข 149) 

เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ 

[28] อัล-บุคอรีย์ อ้างจาก อลั-อัลบานยี์. 

เศาะฮีหฺ อัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด (หมายเลข 

847) 

[29] อิบนุ กุมามะฮฺ. อัล-มุฆนีย์ (13:200) 



 

 

[30]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 3482), 

มุสลิม (หมายเลข 6915) 

[31]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 2363), 

มุสลิม (หมายเลข 2244) 

[32]  ธอมัส อาร์โนลด์. อัด-ดะอฺวะฮฺ อิลัล 

อิสลาม (The Preaching of Islam) (หน้า 

99) 

[33]  อัล-กุรฏุบีย์. อัล-ญามิอฺ ลิ อะหฺกามิล 

กุรอาน (12:70) 

[34]  อัล-บัยฎอวีย์. อันวารุต ตันซีล 

(3:223) 



 

 

[35] อิบนุ กะษีรฺ. ตัฟสีร อัลกุรอานิล 

อะซีม (2:6-7) 

[36] อัล-กุรฏุบีย์. อัล-ญามิอฺ ลิอะหฺกามิล 

กุรอาน (6:110) 

[37] มุหัมมัด เราะชีด ริฎอ. ตัฟซีรุล 

มะนารฺ (10:140) 

[38] อะหฺมัด. อัล-มุสนัด (1:90) 

ภาคเพิ่มเติมโดยอับดุลลอฮฺ 

บุตรชายของท่าน 

[39] อัล-บัยหะกีย์. ดะลาอิลุน นุบุ๊วะฮฺ 

(5:32), อิบนุ กะษีรฺ. อัล-บิดายะฮฺ วะ อัน-

นิฮายะฮฺ (3:291) 



 

 

[40] อะหฺมัด (5:135), อัต-ติรมิซีย์ 

(4:361-362), อัล-หากิม (2:359), 

เป็นรายงานที่หะสัน อ้างจาก : อักร็อม 

ฎิยาอฺ อัล-อุมะรีย์. อัส-สีเราะฮฺ อัน-

นะบะวิยะฮฺ อัศ-เศาฮีหะฮฺ (2:481) 

[41] อบู อุบัยดฺ. อัล-อัมวาล (หน้า 143) 

อ้างจาก : อักร็อม ฎิยาอฺ อัล-อุมะรีย์. 

เล่มเดียวกัน 

[42] อัล-บุคอรีย์ อ้างจาก ฟัตฮุล บารีย์ 

(6:360), มุสลิม (3:1420) 

[43] กุสตาฟ เลอ บอง. หะฎอเราะตุล 

อะหรับ (La Civilisation des Arabes) 

(หน้า 329-330) 



 

 

[44] อ้างจาก อับดุรเราะห์มาน อัล-

บาชา.  ศุวัรฺ มิน หะยาต อัต-ตาบิอีน (หน้า 

420) 

[45]  อิบนุ กะษีรฺ. ตัฟสีรฺ อัลกุรอานิล 

อะซีม (1:386) 

[46]  อัล-บะเฆาะวีย์. มะอาลิมุต ตันซีล 

(4:331) 

[47]  อิบนุล อะเราะบีย์ อ้างจาก อัล-

กุรฏุบีย์. อัล-ญามิอฺ ลิ อะหฺกามิลกุรอาน 

(18:59) 

[48]  อัล-บุคอรีย์ (5:233), มุสลิม 

(2:696) 



 

 

[49]  กะยา อัล-ฮะรอส. อะหฺกามุล 

กุรอาน  (4:461), อิบนุ หะญัร. ฟัตหุล 

บารีย์ (5:234) 

[50]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 3004), 

มุสลิม (4:1975) 

[51]  มุสลิม (หมายเลข 2255-2256) 

[52]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 1268) 

[53]  อัล-บะลาซิรีย์. ฟุตูหุล 

บุลดาน  (หน้า 139), อบู ยูซุฟ. อัล-

เคาะรอจญ์  (หน้า 139) 

[54]  Zanghrid Honikah. ชัมซุล อะหรับ 

ตัสฏะอฺ อะลัล ฆ็อรฺบิ  (หน้า 364) 



 

 

[55]  กุสตาฟ เลอ บอง. อ้างแล้ว  (หน้า 

344) 

[56]  ธอมัส อาร์โนลด์. อ้างแล้ว  (หน้า 

73) 

[57]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 7) 

[58]  อัช-ชัรบฺีนีย์. มุฆนีย์ อัล-

มุหตาจญ์  (4:210) 

[59]  มุสลิม (3:1417) 

[60]  อิบนุ ตัยมิยะฮฺ. มัจญ์มูอฺ อัล-

ฟะตาวา  (1:191-192) 

[61]  ดู อิบนุ หะญัร. ฟัตหุล บารีย์ (6:3) 



 

 

[62]  อิบนุ กะษีรฺ อ้างจาก อัล-มิศบาหุล 

มุนีร  (หน้า 372) 

[63]  อิบนุ กะษีรฺ อ้างจาก อัล-มิศบาหุล 

มุนีร  (หน้า 315) 

[64]  อัล-บุคอรีย์ (หมายเหตุ 3166) 

[65]  อบู ดาวูด (หมายเลข 2760), อัน-

นะสาอีย์ (8:24) 

[66]  อิบนุ มันซูร. ลิสานุล 

อะหรับ  (3:313) 


