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3.1 ความหมายของสันติภาพ
3.1.1 ความหมายสันติภาพทั่วไป
สันติภาพ สามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นสภาวะแห่ งความสันติหรื อไม่มีการโต้เถียงอย่างรุ นแรง
กัน เกิ ด ขึ้ น "สัน ติ ภ าพ" ใช้อธิ บายการยุติ แห่ งความขัด แย้งอย่างใช้ค วามรุ น แรง สัน ติ ภ าพอาจ
หมายถึงสถานะแห่ งความเงียบหรื อความสุ ข สันติภาพสามารถนามาใช้อธิบายความสัมพันธ์ของ
ผูค้ นที่มีความเคารพ ความยุติธรรมและความหวังดี สันติภาพอาจจะอธิบายการปลดปล่อย ความ
เงียบ ความเข้าใจในสันติภาพสามารถนามาใช้ในผูค้ นๆ ใดคนหนึ่งได้เช่นเดียวกัน ในกรณี ที่มีผนู้ ้ นั
ไม่ขดั แย้งกับจิตใจของตนเองแต่อย่างใด ความเข้าใจและคาจากัดความของคาว่า "สันติภาพ" จะ
แปรผันไปตามแต่ภูมิภาค วัฒนธรรม ศาสนา และสาขาวิชาที่เรี ยนด้วย(เสาวนี ย ์ จิตต์หมวด, 2546 :
36)
คาว่าสันติภาพในภาษาฮี บรู คือ Shalom เป็ นค ากล่าวทักทายกันในปาเลสไตน์
สมัยของพระเยซูเจ้า ที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีให้แก่ผรู้ ับว่า ขอให้ปลอดภัยในพระคัมภีร์ของ
ชาวยิว shalomหมายถึง ความผาสุ ข ซึ่งเป็ นการขอให้คุ ณได้รั บพระพรในสิ่ งที่ดี หรื อในพี่น้อง
มุสลิม คาว่า Salaam คือสันติภาพ ซึ่งเป็ นคาที่ใช้ทกั ทายเมื่อเจอกัน หมายถึงขอให้สันติอยู่กบั ท่าน
ซึ่งแสดงออกถึงความปรารถนาดีที่มีต่อกัน “สันติภาพนั้นเกิดจากการตื่นตัวของผูค้ นในแต่ละชุมชน
ที่จะสร้างสังคมแห่ งสัน ติสุขในบริ บทของแต่ละชุมชนเอง”ในภาษาสเปน คาว่า สันติภาพ ( Paz)
สามารถใช้ใ นรู ปของพหู พ จน์ ไ ด้ เพราะฉะนั้น ความหมาย ของค าว่ า “Paces”นั้น ก็ คื อ ความ
หลากหลายของสันติ ภาพ สันติ ภาพในหลากหลายบริ บท และรู ปแบบของสัน ติภ าพที่สร้ าง(ทูต
สันติภาพและคณะ, 2552 : 3)
คาว่า “peace”ในภาษาอังกฤษ ค าว่า “paix”ในภาษาฝรั่ งเศส ค าว่า “pace” ใน
ภาษา อิตาเลียนและคาว่า “paz” ในภาษาโปรตุเกสและสเปน มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า “pax”
หรื อ “paics” ตามความเห็นของนักประวัติศาสตร์คาว่า“pax”ถือกาเนิดขึ้นในจักรวรรดิโรมันคาคา
นี้ หมายถึง ช่วงเวลาที่ไม่มีสงครามหรื อสงครามกลางเมือง Santo Agostinho ซึ่งเป็ นบิชอบใน
นิ กายแคทอลิก ในศตวรรษที่ 4 ได้ให้นิยามคาว่า “Paz” ไว้ว่าหมายถึง ความสงบเรี ยบร้อย(ทูต
สันติภาพและคณะ, 2552 : 2)
สัน ติ ภ าพ คื อ ความร่ มเย็น ความรู้ สึ ก ที่ ว่ า ผู้ค นในสั ง คมอยู่ด ้ว ยกัน อย่า งไม่
หวาดระแวงมีความมิตรไมตรี ต่อกัน ความเกลียดชังให้ผลเป็ นทุกข์ ความรักให้ผลเป็ นสุขเมื่อเราเชื่อ
ว่าสันติภาพเป็ นสิ่งที่อยูข่ า้ งใน อยูต่ รงกลางจิตใจ เราต้องตัดสิ นใจว่าต้องการให้พ้ืนที่ขา้ งในจิตใจ
ของเราเป็ นพื้นที่ของความเกลียดชัง หรื อความรักมนุ ษย์ทุกคนน่ าจะตัดสิ นใจเลือกได้(พวงคราม
พันธ์บูรณะ, 1997 : 17)
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สันติภาพ คือ สิ่งที่ เกิดจากความขัดแย้งจากคนสองคนที่ไม่สามารถยอมรับความ
แตกต่างกันได้ทาให้เกิดความขัดแย้งถึงความรุ นแรง เพื่อให้เกิดสันติภาพ ความหมายสันติ ภาพอาจ
แบ่งออกหลายๆ ความหมายที่คลายคลึงกัน ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้
1) ความสงบ, ความราบคาบ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
2) สัน ติภาพคือ สภาวการณ์ซ่ึ งบุคคลต่างๆ สามารถอยู่ร่ว มกันได้อย่างสงบ ใน
ลักษณะประนีประนอม และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น ก็ใช้เฉพาะสันติวิธีเท่านั้น ในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว สันติภาพ จะเกิ ดขึ้น ถ้าทุกคนลดความระแวงต่อกันไว้วางใจกัน และมีความ
จริ งใจ เมตตารักใคร่ กนั (ทูตสันติภาพและคณะ, 2552 : 1)
คาว่า “สันติภาพ” อาจสรุ ปได้ว่า “การที่สงั คมใช้ชิวิตอยูอ่ ย่างที่เราเป็ นแล้วไม่ทาให้
คนอื่นเดือดร้อนไม่เอาเปรี ยบกัน ไม่ระแวงต่อกัน เคารพในความคิดที่แตกต่างกัน และสามารถอยู่
ร่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข ความปรองดอง ที่จ ะนาสู่ค วามสุ ข และรอยยิ้ม และสังคมอยู่รอดได้ดว้ ย
ความยุติธรรม
3.1.2 ความหมายสันติภาพในอิสลาม
3.1.2.1 ความหมายสันติภาพเชิงภาษาศาสตร์
อิบนุ มันซูรฺ ( Ibn Manzur) ได้อธิบายคาว่า“สันติภาพ” มาจากรากศัพท์ภาษา
อาหรับว่า (
) ตัวอักษร 3 ตัว ดังปรากฏในอัลกุรอานว่า
ﭽﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶
﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ

(208
:
)
ความว่า :“บรรดาผูศ้ รัทธาทั้งหลาย จงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั้งหมด
และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริ งมันคือศัตรู ที่ชดั เจนของ
พวกเจ้า”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ > อายะฮฺ 208)
ค าว่า “สะลาม”หรื อ“สัน ติ ” ค าที่ ถูก กล่าวถึ งอย่า งมากมายในอิสลาม หนึ่ งใน
คุณลัก ษณะที่ เป็ นเอกลัก ษณ์และความโดดเด่นของอิสลามก็คือการให้ค วามสาคัญ กับคาว่า “สะ
ลาม” ซึ่ งมีค วามหมายว่า “สงบ สันติ ผ่องแผ้ว ปลอดภัยและมีค วามผาสุ ก ” ค านี้ จ ะถูก กล่าวถึง
บ่อยครั้งในอัลกุรอานและอัลหะดิษ ในทุกบริ บทและมิติ หนึ่ งในนั้นเป็ นพระนามของอัลลอฮฺ 
ผูท้ รงประทานศาสนานี้ ก็คือ “อัสสะลาม” หมายถึง ผูท้ รงให้ความปลอดภัย เพราะพระองค์ทรง
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ประสงค์จะให้เกิดความปลอดภัยความสุ ขและสงบผ่องแผ้ว แก่จิตใจมวลมนุ ษยชาติท้ งั หลาย โดย
การประทานศาสนบัญญัติอนั บริ สุทธิ์ ให้มวลมนุษย์ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิ ดังนั้น ผูท้ ี่ชูธงศาสนานี้ ไม่
ว่าจะเป็ นมุสลิม อุละมาอ์ ผูร้ ู้ นักดะวะฮฺ (นักเผยแผ่ศาสนา นักกิ จกรรมและนักเคลื่อนไหวเพื่อ
อิสลาม) ล้วนเป็ นผูท้ ี่ชธู้ ง “สะลาม (สันติ)” และ“ความปลอดภัยอันนิ รันดร์ ”ไปมอบแก่คนทั้งโลก
ในการอธิบายถึงภารกิจของบรรดาเราะสูลก่อนหน้านั้น (ฮามีดะห์ฮาซันโต๊ะมะ, 2556 : 296 อ้างถึง
ใน Ibn Manzur,n.d : 6 / 354)
3.1.2.2 ความหมายสันติภาพเชิงวิชาการ
อิสลามเป็ นศาสนาแห่ งความเมตตา เป็ นคาสอนที่เผื่อแผ่ความเมตตาแก่ชาวโลก
และความผาสุกอันนิรันดร์กาล ตราบใดที่มนุษย์ยดึ มัน่ ในศาสนบัญญัติของอิสลามและทางนาของ
ท่านนบีมุฮมั มัด  เพื่อคงไว้ซ่ึงสันติภาพที่ยงั่ ยืนและถาวร อิสลามได้วางหลักการและแนวคิดอัน
นาไปสู่กระบวนการสร้างสันติภาพ ซึ่งความหมายสันติภาพเชิงวิชาการ มีความหลากหลายและมิติ
ต่างๆ(ฮามีดะห์ฮาซัน โต๊ะมะ, 2556 : 297)
สัน ติ ภ าพจะเกิ ด ขึ้ น ได้น้ ัน บรรดามนุ ษ ย์ท้ งั หลายจะต้องมี หลัก อะกี ด ะฮฺ ( หลัก
ศรัทธา)ที่ถกู ต้อง เที่ยงตรงคือ การศรัทธาหรื อการอีมานต่ออัลลอฮฺ  คือการศรัทธาอย่างเชื่อมัน่
ต่อการมีอยู่จริ งของอัลลอฮฺ  ความสงบสุ ขของจิตใจที่ มีต่อประการนี้ เป็ นความสงบที่สามารถ
เห็ นได้จ ากผลที่ ปรากฏออกมาทางการประพฤติปฏิบัติข องมนุ ษย์ เคร่ งครัด ต่อข้อบังคับใช้ของ
ต่ออัลลอฮฺ  และออกห่ างสิ่ งที่ เป็ นข้อห้ามทั้งหลายดังกล่าวคื อ รากฐานของอะกีด ะฮฺ ( หลัก
ศรัทธา)อิสลาม และแก่นสารที่เป็ นหลักสาคัญของมัน และเป็ นบรรทัดฐานหรื อหลักสาคัญ อันเป็ น
ที่มาของบรรดาองค์ประกอบของอะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) ทั้งหมดอีกด้วย (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,
2004 : 15)
มนุษย์จะต้อง ยอมรับกฎเกฎฑ์ของอัลลอฮฺ  ที่ได้วางไว้ และได้มีการปฏิบตั ิ ถ้า
หากไม่มีการปฏิบตั ิตามที่กฎเกณฑ์ได้ว างไว้ สันติภาพก็จะไม่เกิดขึ้น สันติภาพในอิสลาม คือการ
ปฏิบตั ิตามที่กฎระเบียบในการดารงอยูข่ องสรรพสิ่งทั้งหลาย โดยเฉพาะมนุษย์ ซึ่งเป็ นสี่งที่ถูกสร้าง
ที่มีค วามประเสริ ฐมากที่สุด ที่ อลั ลอฮฺ  ให้ความสาคัญมากกว่ าสรรพสิ่ งอื่นๆโดยมีหลักฐาน
มากมาย เช่น อัลลอฮฺ  ได้สร้างสรรพสิ่ งในโลกนี้ เพื่อให้ประโยชน์สาหรับมนุ ษย์ และอัลลอฮฺ
 ได้แต่งตั้งมนุษย์น้ นั เป็ นเคาะลีฟะฮฺบนโลกนี้ ไม่ใช่มะลาอีกะฮฺ และมนุษย์น้ นั มีการทดสอบอย่าง
มากมายโดยแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน มนุษย์คนไหนที่ปฏิบตั ิตามก็จะพบกับคาว่า สันติภาพ
(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2007 : 28)
ในปัจจุบนั นี้ เราจะพบว่า ในสังคมบ้านเราหรื อสังคมโลกเกิดความวุ่นวายหาความ
ยุติธรรมไม่ได้ มีความสับสนมากมายในโลกนี้ ก็เพราะว่า มนุ ษย์น้ นั ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  อย่าง
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จริ งๆ และมนุษย์ที่ศรัทธาแล้วก็ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่อลั ลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ในอัล-กุ
รอานโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อัลลอฮฺ  ทรงเป็ นผูก้ าหนดให้คนๆ หนึ่งให้เกิดสันติภาพได้ หากมนุ ษย์ตอ้ งการ
สันติภาพ โดยการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  อย่างจริ งๆจังๆ ด้วยการปฏิบตั ิตามอัลกุรอานและอัสสุ น
นะฮฺของท่านนบีและชารี อะฮฺ (กฏหมายอิสลาม)ก็เป็ นสุ นนะตุลลอฮฺ ได้เหมือนกัน ทุกสิ่ งที่เป็ นสิ่ งที่
ยืนยัน ต่อความเอกภาพของอัลลอฮฺ  เพื่อให้มนุ ษย์ศรั ทธาต่ออัลลอฮฺ  นี้ คือสิ่ งมหัศจรรค์
ที่อลั ลอฮฺ  ได้สร้างให้มนุษย์ เช่นการสร้างท้องฟ้ า แผ่นดิน พืชพันธุต์ ่างๆดังนั้นหลักการแรก คือ
หลักการเตาฮีด ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3.2 ความสาคัญของสันติภาพ
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาที่เรี ยกร้องความยุติธรรม สันติภาพ และการยึดมัน่ ในหลักการแห่ ง
ความรัก ความเข้าใจที่ เอื้ออาทรระหว่างมนุ ษ ย์ อิสลามปฏิเสธแนวความคิด ที่สุดโต่ งและความ
รุ นแรงโดยสิ้นเชิง และอิสลามเป็ นศาสนาแห่งสันติภาพและใฝ่ หาความสันติ ฉะนั้นอิสลามจึงสอน
ให้ธารงไว้ซ่ ึงสันติภาพกับทุกศาสนิ กชน อิสลามยอมรับในความแตกต่างของมนุ ษยชาติที่มาจาก
บรรพบุรุษเดียวกัน การแบ่งเป็ นก๊ก เป็ นเหล่า โดยพื้นฐานของสีผวิ และภาษามิใช่เป็ นอุปสรรคที่จะ
ให้มนุษย์อยูร่ ่ วมกันในสังคมไม่ได้ (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 16)
นับตั้งแต่เหตุวินาศกรรม 11 กันยายน 2001 โลกยังคงดาเนินอยู่กบั ผลกระทบและ
ข้อกล่าวอ้างต่างๆ ที่เป็ นผลพวงจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเหตุการณ์ซ่ึงเป็ นที่รับไม่ได้ของทุกฝ่ ายได้
กลายเป็ นข้ออ้างที่ใหญ่ที่สุดสาหรับผูเ้ ป็ นปฏิปักษ์กบั อัลลอฮฺ  ในการปะทุไฟแห่งการทาสงคราม
อันยืดเยื้อยาวนานและการปราบปรามกลุ่มองค์กรอิสลามต่างๆ ซึ่งรวมทั้งสถาบันการศึกษาอิสลาม
ทุกระดับ ไม่เว้นแม้แต่เหล่ามุสลิมที่เคร่ งครัดในศาสนาของพวกเขา และไม่ยอมจานนตนเว้นแต่ต่อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ความเอกะและเปี่ ยมด้ว ยคุ ณ ลัก ษณ์ แห่ ง สัน ติ ด้ว ยวิธี ก ารกล่า วหาใส่ ร้ ายว่ าเป็ น
ผูก้ ่อการร้าย และถูกขึ้นบัญชีว่ากลุ่มของพวกเขาเป็ นที่ ตอ้ งเฝ้ าระวังและเป็ นอันตรายต่อสังคมโลก
ซึ่งจาเป็ นต้องกาจัดให้สิ้นอย่างถอนรากถอนโคน (ขออัลลอฮฺ  ทรงปกป้ องช่วยเหลือด้วยเถิด)
(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2004 : 20)
นับเป็ นกฎเกณฑ์ด้งั เดิมของอัลลอฮฺ  ประการหนึ่ ง นั่นคือการส่ งบรรดาศาสน
ทูตลงมาด้วยความเที่ยงแท้ และให้ผลู้ ะเมิด ตลอดจนบรรดาผูอ้ ยุติธรรมแสดงปฏิก ริ ยาเป็ นปฏิปักษ์
กับศาสนาและเหล่าศาสนทูตของอัลลอฮฺ  และปรึ กษาหารื อระหว่างกันด้วยท่าทหยิง่ ยโส ดังนั้น
จึงเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พน้ สาหรับผูท้ ี่เดินบนเส้นทางแห่งแสงสว่างและการชี้นาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
นอกเสียจากจาเผชิญหน้า ด้วยการประกาศความจริ ง ชี้แจงทางนา และสร้างสันติภาพ รวมทั้งโต้แย้ง
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ความเท็จ ชาระสิ่งบิดเบือน ขจัดข้อกล่าวหา และยับยั้งการละเมิดที่อยุติธรรมให้สิ้น(ชนิ นท์ทิรา ณ
ถลาง และคณะ, 2553 : 67)
อัลลอฮฺ ได้ให้ความมัน่ ใจแก่ผใู้ กล้ชิดพระองค์ว่า แท้จริ งแล้วอุบายต่างๆ ของ
มารร้ายนั้นอ่อนแอนัก และแผนการต่างๆของผูโ้ อหังถึงแม้จะยิง่ ใหญ่และยาวนานเพียงใด ก็จะไม่
เป็ นผลกับใครนอกจากต้องกลับไปก่อผลเสียกับตัวเองในที่สุด
3.2.1 สันติภาพในมิตขิ องชื่อและสัญญาลักษณ์
นับเป็ นสิ่งที่ปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่าอิสลาม คือ ศาสนาที่ดารงไว้ซ่ึงความกรุ ณา
ปรานี เป็ นคาสอนแห่งสันติภาพ และครรลองอันเที่ยงตรงไม่มีผใู้ ดที่โต้แย้งในสัจธรรมดังกล่าว เว้น
แต่ผทู้ ี่ไม่ประสา และไม่รู้จริ งในคาสอนของอิสลาม ผูม้ ีอคติหรื อผูโ้ อหังที่ไม่ยอมรับความจริ งและ
ไม่ยอมจานนต่อหลักฐาน ในฐานะของมุสลิมคนหนึ่งผูเ้ ขียนไม่เคยพบคาสอนหรื อศาสนาใด ๆ บน
โลกนี้ ที่ยึดมัน่ ในเรื่ องสันติภาพทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ที่ สมบูรณ์และประเสริ ฐมากกว่าที่
ปรากฏในคาสอนของอิสลาม สันติภาพที่แท้จริ งจะไม่เกิดขึ้นยกเว้นด้วยครรลองแห่งอิสลามเท่านั้น
จึงใคร่ ขอถือโอกาสเชิญชวนผูอ้ ่านผูม้ ีเกียรติทุกท่านให้ศึกษาทาความเข้าใจ พร้อมน้อมรับอิสลาม
เป็ นวิถีแห่งการดาเนินชีวิตอันแท้จริ ง(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 24)
สิ่ งหนึ่ งที่สามารถยืนยันว่า อิสลามคือศาสนาแห่ งสันติภาพ คือการที่อลั ลอฮฺ 
ขนานนามศาสนานี้ ว่า “อิสลาม”อัน มีรากศัพท์จ ากค าว่า “อัส-สิ ลมฺ ”อัน หมายถึง “สันติ ภ าพ”ดังที่
พระองค์ได้มีดารัสว่า
ﭼ

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ

19
ความว่า : “แท้จริ งศาสนาแห่งอัลลอฮฺ  คืออิสลาม”
(อาลาอิมรอน : อายะฮฺ 19)
อัลลอฮฺ  ยังได้ตรัสไว้อีกว่า
ﭽﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼ ﭼ

85
ความว่า : “และผูใ้ ดแสวงหาศาสนาอื่นนอกเหนือจากอิสลามแล้วแน่แท้
การงานของเขาย่อมจะไม่ถกู รับและในปรโลกเขาจะอยูใ่ นหมู่ผขู้ าดทุน”
(อาลาอิมรอน : อายะฮฺ 85)
ผูใ้ ดที่ไตร่ ตรองโองการดังกล่าวจะพบว่า สันติภาพในศาสนาอิสลาม คือ สันติภาพ
ที่จะไม่พบกับความขาดทุนและความโศกเศร้าในภายหลังไม่ว่าจะเป็ นบนโลกนี้ หรื อโลกหน้าไม่
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เพียงเท่านั้น อัลลอฮฺ  ยังได้ขนานนามผูท้ ี่ยึดมัน่ ในศาสนานี้ ว่า“มุสลิมีน” ตั้งแต่ยุคศาสนทูตคน
ก่อนๆ จนถึงศาสนทูตคนสุดท้ายคือมุฮมั มัด  ผูก้ าเนิดในปี ค.ศ. 570
อิสลาม คือศาสนาที่อลั ลอฮฺ  ทรงโปรดปรานและประทานให้เป็ นวิถีแห่ งการ
ดาเนินชีวิตสาหรับบ่าวผูใ้ ฝ่ คุณธรรมทั้งหลายของพระองค์อลั ลอฮฺ  ทรงพอพระทัยบรรดาผูท้ ี่ยึด
มัน่ ในอิสลามทั้งในโลกนี้และโลกหน้า(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 28) อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﭽ ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ
ﭼ

3
ความว่า : “วันนี้(หมายถึง ณ วันชุมนุมที่ทุ่งอะเราะฟะฮฺในพิธีหจั ญ์ปีสุดท้าย
ของชีวิตท่านนบีมุหมั มัด  ) ข้าได้ทาให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้ว
และข้าได้มอบการประทานของข้าแก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วนและข้า พอใจ
ให้อิสลามเป็ นศาสนาของพวกเจ้า”
(อัลมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 3 )
ดังนั้นจึงเป็ นที่ประจักษ์ว่า ท่านศาสนทูตมุฮมั มัด  มิได้จากโลกนี้ ไป เว้นแต่ได้
นาบทบัญญัติแห่งอิสลามมาเผยแพร่ แก่มวลมนุษย์ไว้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ที่สุดแล้ว ความครบถ้วนและความสมบูรณ์แบบของบทบัญญัติอิสลาม
เป็ นสิ่งที่เพียงพอแล้วต่อการสถาปนาสันติภาพทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าอิสลามคือการนอบน้อม
มอบตนแก่อลั ลอฮฺ  ผูท้ รงอภิบาลสากลจักรวาล ตามตัวอย่างที่ปรากฏในคาสัง่ ของอัลลอฮฺ 
แก่ท่านศาสนทูตอิบรอฮีม(อับราฮัม)ว่า
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ

131
ความว่า : “(จงราลึกเถิด โอ้มุหมั มัด ) ขณะที่องค์อภิบาลของอิบรอฮีม
ได้กล่าวแก่เขาว่าจงมอบตนเถิดเขากล่าวว่าข้าได้มอบความภักดีแก่องค์
อภิบาลแห่งสากลจักรวาลแล้ว”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 131 )
นี่คือศาสนาของอิบรอฮีมผูซ้ ่ึงเป็ นปฐมบิดาแห่ งศานสนทูตทั้งสาม คือ มูซา 
(โมเสสของยิว) อีซา (เยซูของคริ สต์) และมุหัมมัด  ศาสนาอิสลามอันบริ สุทธิ์และชัดเจน
เป็ นศาสนาที่อิบรอฮีม ได้สงั่ เสียให้แก่บรรดาลูกหลานของท่านให้ยดึ ปฏิบตั ิและเจริ ญรอยตาม
และผูป้ ระเสริ ฐสุ ดในบรรดาลูกหลานของท่าน คือท่านศาสนทูตมุหัมมัด บุตร อับดุลลอฮฺ  ผู้
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เป็ นศาสนทูตคนสุดท้าย ที่ได้ทาหน้าที่เชิญชวนและเผยแพร่ อิสลามสู่มนุ ษยชาติ อิสลามคือผลพวง
แห่ งดุอาอฺ (คาวิงวอน) ที่อิบรอฮีมได้วอนขอต่ออัลลอฮฺ (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2004 : 30)
ดังที่ปรากฏในอัลกุรอานว่า
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﭼ

128-129
ความว่า : “โอ้องค์อภิบาลแห่งเราขอพระองค์ทาให้เราทั้งสอง (อิบรอฮีม
และบุตรชายของท่าน นัน่ คืออิสมาอีล) เป็ นผูน้ อบน้อมต่อพระองค์ และ
โปรดให้มีข้ ึ น จากลูก หลานของพวกเราซึ่งประชาชาติที่น อบน้อมต่ อ
พระองค์และโปรดแสดงแก่เราซึ่งพิธีการทาหัจญ์ของพวกเราและโปรด
อภัยโทษแก่พวกเราแท้จริ งพระองค์เป็ นผูอ้ ภัยโทษทรงเอ็นดูเมตตา ขอ
พระองค์ให้บงั เกิดในหมู่พวกเขา (คือลูกหลานของเราทั้งสอง)ซึ่งศาสน
ทูตจากพวกเขาเองให้เขาอ่านดารัสของพระองค์แก่พวกเขาให้เขาสอน
พวกเขาซึ่งมหาคัมภีร์และวิทยความรู้ และให้เขาขัดเกลาพวกเขาแท้จริ ง
พระองค์เป็ นผูท้ รงเดชานุภาพและเป็ นผูท้ รงยิง่ ด้วยความปรี ชา”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 128-129 )
อัลลอฮฺ  ยังได้มีดารัสอีกว่า
ﭽ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃ ﰄ ﰅﰆﰇ ﰈ ﰉ
ﰊﰋﰌ ﰍ ﭼ

112
ความว่า : “หาใช่ตามที่ชาวยิวและคริ สต์กล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่ ผูใ้ ดที่
มอบใบหน้าของเขา (หมายถึงชีวิตและร่ างกาย )ให้แก่อลั ลอฮฺ  และ
ขณะเดียวกันเขาก็เป็ นผูก้ ระทาความดีแล้วไซร้เขาจะได้รับรางวัลของเขา
ณ พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา และไม่มีความกลัวใดๆ แก่พวกเขาและพวกเขา
ทั้งหลายก็จะไม่เสียใจ”
(อัลบาเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 112 )

91
ดังนั้นการยอมมอบชีวิตของตนต่ ออานาจแห่ งพระเจ้าผูท้ รงเอกะโดยการปฏิบัติ
ตามแนวทางของท่านศาสนทูตมุฮมั มัด  คืออิสลามอันเที่ยงแท้ที่จะทาให้บงั เกิดความสันติสุขอัน
แท้จริ ง ที่ไม่มีความหวาดกลัวและความเสี ยใจทั้งในโลกนี้ และในโลกหน้าแท้จริ งคงไม่มีผใู้ ดบน
หน้าแผ่นดินนี้ ที่จะอับจนยิง่ ไปกว่าผูท้ ี่ไม่เคยรับรู้รสสัมผัสความสงบทางจิตใจจากการได้เคารพ
ภักดีอลั ลอฮฺ  และมอบตนต่อพระองค์ดว้ ยเหตุน้ ี ปวงบ่าวของอัลลอฮฺ  ทั้งหลาย จงสดับต่อ
คาสัง่ เสียของอัลลอฮฺ  ที่ได้ประทานดารัสว่า
ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥﭼ

3-4
ความว่า : “ดังนั้น จงให้พวกเขาเคารพภักดีพระเจ้าแห่ งบ้าน(กะอฺ บะฮฺ )
หลังนี้เถิดผูท้ รงให้อาหารแก่พวกเขาจนรอดพ้นจากความหิว และทรงให้
ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พน้ จากความหวาดกลัว”
(อัลกูรอยซฺ : อายะฮฺ 3-4)
ช่างเป็ นสันติภาพและสันติสุขที่เลิศเลอเหลือเกิน คาทักทายแห่งสันติภาพสิ่งหนึ่ งที่
เป็ นเครื่ องยืนยันความมุ่งมัน่ ของอิสลามในการสร้างสันติภาพ คือ การกาหนดให้ “สลาม” เป็ นคาที่
ใช้ในการทักทายระหว่างศรัทธาชนทั้งบนโลกนี้และโลกหน้า คานั้น คือ “อัสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺ
มะตุลลอฮฺ ” ซึ่งมีความหมายว่า ความสันติสุขและความโปรดปรานแห่ งอัลลอฮฺ  จงมีแด่ท่าน
อิสลามยังได้กาชับให้บรรดามุสลิมกล่าวคาทักทายที่เปี่ ยมความประเสริ ฐนี้ทุกครั้งที่เจอกันหรื อยาม
เข้าบ้าน(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2004 : 32) อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ
ﭼ

ﭽﮱ
ﯨﯩ

61
ความว่า : “เมื่อยามใดที่พวกเจ้าจะเข้าบ้านก็จงกล่าวสลามให้กบั (พี่น้อง
ของ)พวกเจ้า เป็ นคาทักทายจาก(การชี้แนะของ)อัลลอฮฺ  อันจาเริ ญ
และประเสริ ฐยิง่ ”
(อันนูร : อายะฮฺ 61 )
จากอายัตข้างต้นจะเห็นได้ว่าอิสลามได้ส่งเสริ มให้มีการทักทายด้วยการให้สลาม
เวลาเจอและการโอบกอดระหว่างสองคนหากเป็ นการพบกันหลังจากการพรากจากกันเป็ นเวลานาน
ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความรักระหว่างกัน เพราะความรักคือแก่นแห่ งคาสอนในอิสลาม และเป็ นแก่น
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แห่งสันติภาพแม้กระทัง่ กับบรรดาคนที่ไร้คุณธรรมที่พยายามแพร่ กระจายความชัว่ ร้ายและหายนะ
ดังที่อลั ลอฮฺ  ได้มีดารัสว่า
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﭼ

63
ความว่า : “และเมื่อใดที่พวกโง่ เขลาพูด จา (ไม่ดี)กับพวกเขา(หมายถึง
บ่าว
ผูใ้ กล้ชิดของพระองค์  ) พวกเขาจะกล่าวตอบด้วยสลาม(คาพูดที่ดีอนั
เปี่ ยมด้วยศานติ)”
(อัลฟุรกอน : อายะฮฺ 63 )
อัลลอฮฺ  ได้สอนท่านศาสนทูตมุหมั มัด  ในขณะที่ท่านแสดงความไม่พอใจ
ต่อการกระทาของผูท้ ี่ไม่ศรัทธาดังที่อลั ลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

89
ความว่า : “ดังนั้นจงให้อภัยแก่พวกเขา และจงกล่าวสลาม(คาพูดที่มีแต่
ความศานติ) ต่อไปพวกเขาจะได้รู้(ถึงผลกรรมของพวกเขา)”
(อัซซูคุฟ : อายะฮฺ 89)
จากอายัตอัลกรุ อานข้างต้นจะเห็นได้ว่า อิสลามได้สอนเรื่ องสันติภาพในทุกบริ บท
ของการดาเนิ นชีวิตและการละหมาดเป็ นการเรี ยกร้องสันติภาพคือ การกล่าวสลามเป็ นรุ ก่น (หลัก
ปฏิบตั ิที่ตอ้ งกระทา)ประการหนึ่ งในละหมาด และการละหมาดจะเป็ นโมฆะหากปราศจากสลาม
การละหมาดคือการปฏิบตั ิศาสนกิจที่เริ่ มต้นด้วยตักบีรฺ(การกล่าว อัลลอฮุอกั บัรฺ)และสิ้นสุดด้วยการ
ให้สลามในขั้น ตอนสุ ด ท้ายของภารกิจ ละหมาด ผูล้ ะหมาดจะให้สลามแด่ พี่น้องของเขา และ
บรรดามลาอิกะฮฺ (เทวทูต)ที่อยูเ่ รี ยงรายเคียงข้างเขาทั้งซีกซ้ายและขวา หลังจากที่พวกเขาต้องพราก
จากกันในระยะเวลาสั้น ๆช่วงที่เขาอุทิศตนสู่การใกล้ชิดพระผูเ้ ป็ นเจ้าขณะที่เขาอยู่ในละหมาดและ
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิสลามอย่างกว้างขวางอิสลามจึงกาหนดให้สลามเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการกล่าวซิกรฺ (การราลึกถึงอัลลอฮฺ ) ที่ท่านศาสนทูต  และประชาชาติของท่านกล่าวอยู่
เป็ นประจา หลังจากการละหมาดห้าเวลา
สวรรค์ วิมานแห่งความสันติ จากการนาเสนอมาข้างต้น เป็ นที่ประจักษ์ชดั ว่า ไม่ว่า
ชื่อและสัญลัก ษณ์ของศาสนาอิสลาม รู ปแบบของการทัก ทาย หลัก ปฏิบตั ิหนึ่ งที่ต ้องกระทาใน
ละหมาด การซิ กรฺ (การกล่าวถ้อยคาราลึกถึงอัลลอฮฺ )หลังการละหมาดและการดุอาอฺ (ขอพร)
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ล้วนแล้วแต่ส่งเสริ มและเอื้อต่อการสถาปนาและถักทอสันติภาพให้บงั เกิดขึ้นทัว่ พื้นพิภพ มุสลิมผู้
มอบตนต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า จึงเป็ นผูท้ ี่สมควรได้รับการยกย่องด้วยสรวงสวรรค์ในวันอาคิเราะฮฺ (ชีวิต
หลังความตาย)ที่การทักทายของชาวสวรรค์ คือ การกล่าวสลาม แม้กระทัง่ สวรรค์เองก็ยงั มีชื่อว่า
“วิมานแห่งความสันติ”อัลกุรอานได้ระบุไว้ว่า
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ

127
ความว่า : “สาหรับพวกเขานั้น คือ วิมานแห่ งความสงบปลอดภัย (ดารุ
สลาม) ณ พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาและพระองค์ทรงเป็ นผูค้ ุม้ ครองพวก
เขาด้วยสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบตั ิ”
(อัลอันอาม : อายะฮฺ 127)
ด้วยใจที่รักในสันติภาพ และถวิลหาความสงบสันติดงั ที่ถูกสัญญาไว้ว่ามีอยู่อย่าง
เต็มเปี่ ยมในสวนสวรรค์ เราพบว่าชาวมุสลิมในบางประเทศจึงได้ต้งั ชื่อเมืองของพวกเขาว่า “ดารุ สส
ลาม” หรื อ “ดารุ ลอามาน” ตัวอย่างเช่น ฟาฏอนีดารุ สสลาม, บรู ไนดารุ สสลาม, เคดาห์ดารุ ลอามาน
(รัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซีย หมายถึงเมืองแห่งความสงบสันติและปลอดภัย ) และเมืองหลวงของ
ประเทศแทนซาเนีย ซึ่งมีชื่อว่าดารุ สสลามเช่นกัน
นี่คือสันติภาพในอิสลามที่ช่างมีอยู่มากมายนัก เป็ นสันติภาพที่แสนสวยงามและ
สมบูร ณ์ แ บบที่ สุ ด สัน ติ ภ าพทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า สัน ติ ภ าพในด้านชื่ อ และคุ ณ ลัก ษณะ
สันติภาพในด้านสัญลักษณ์และการทักทาย สันติภาพในการขอพรและกล่าวราพันกับองค์ผเู้ ป็ นเจ้า
สันติภาพแห่งอัลลอฮฺ  สันติภาพของบรรดาเทวทูตและมนุษย์ท้งั มวล
3.2.2 สันติภาพในมิตขิ องหลักความเชื่อและหลักปฏิบัตทิ างศาสนบัญญัติ
สัญชาติญาณดั้งเดิมที่สาคัญประการหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งอัลลอฮฺ  ได้ทรงกาหนด
ไว้ คือ การที่หัวใจถวิลหาสันติภาพ มนุ ษย์ทุกคนล้วนต้องการใช้ชีวิตบนโลกนี้ อย่างสันติและมี
ความสุ ข ดั้งนั้น อิสลามจึงไม่กาหนดสันติภ าพให้จากัดอยู่เพียงแค่ในมิติทางชื่อและสัญลักษณ์
เท่านั้นหากแต่ได้หยัง่ รากลึกเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อและการปฏิบตั ิทางศาสนบัญญัติอีก
ด้วย ทั้งนี้ อิสลามได้สถาปนาสันติ ภาพเป็ นสุ ดยอดแห่ งหลัก การศรัทธาและจุดสูงสุ ดของการให้
ความเคารพและสดุดีองค์อภิบาล กล่าวคืออิสลามได้บญ
ั ญัติคาว่า “สลาม” เป็ นหนึ่ งในพระนาม
ของอัลลอฮฺ  พระองค์ผทู้ รงสร้างจักรวาล(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2004 : 41) ดังที่มีระบุในอัลกุ
รอานว่า
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ﭽ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺﮻ ﮼﮽﮾﮿ ﯀ ﯁ﭼ

23
ความว่า : “พระองค์คืออัลลอฮฺ  ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใด(ที่ควรต้องมอบ
การภักดีให้) นอกจากพระองค์ ผูท้ รงอานาจสูงสุด ผูท้ รงบริ สุทธิ์ ผูท้ รง
เปี่ ยมด้วยสันติผทู้ รงคุม้ ครองผูท้ รงพิทกั ษ์ปกป้ องผูท้ รงอานาจยิง่ ผูท้ รงเด
ชานุ ภาพผูท้ รงความยิ่งใหญ่มหาบริ สุทธิ์องค์อลั ลอฮฺ  จากสิ่ งที่พวก
เขาตั้งภาคีต่อพระองค์”
(อัลฮัซร์ : อายะฮฺ 23 )
อัลลอฮฺ  ได้ขนานนามพระองค์ดว้ ยชื่อแห่งความสันติ โดยมีเป้ าประสงค์เพื่อให้
บรรดาศรัทธาชนถวิลหา มอบความรักแด่ สันติภ าพพร้ อมกับกาหนดให้สันติภ าพเป็ นเป้ าหมาย
สูงสุดของการดาเนิ นชีวิตดังนั้นผูใ้ ดที่รักสันติภาพผูน้ ้ นั ย่อมต้องรักอัลลอฮฺ  และเป็ นที่รักของ
พระองค์ และผูใ้ ดที่ต้งั ตัวเป็ นศัตรู สนั ติภาพ เขาจึงเป็ นศัตรู ของอัลลอฮฺ  อย่างแน่แท้
3.2.3 สันติภาพในมิตขิ องความสัมพันธ์ กบั ชนต่างศาสนา
อิสลามได้ให้ความสาคัญกับการอยู่ร่ว มกันในสังคม ดังนั้นอิสลามจึ งได้เสนอ
หลักการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติระหว่างมุสลิมกับเพื่อนต่างศาสนิ ก หากพิจารณาหลักคาสอนอิสลาม
อย่างถี่ถว้ นและเป็ นกลางจะพบว่า พื้นฐานและเป้ าหมายหลักแห่ งคาสอนอิสลามคือการเชิญชวน
มนุษยชาติสู่การสร้างความผาสุกและสันติภาพอันเที่ยงแท้และครอบคลุมทุกสรรพสิ่ งในโลกนี้ และ
โลกหน้านั้นคือ ความสงบสุ ขและมัน่ คงในโลกนี้ และความผ่าสุ ขอันนิ รันดรในสวนสวรรค์ ด้วย
เป้ าหมายดังกล่าวอิสลามจึงได้เรี ยกร้องและเชิญชวนมนุ ษย์ทุกคนสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์กนั สร้าง
ความรู้จกั คุน้ เคยกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่ องคุณงามความดีและคุณธรรมที่ให้ประโยชน์ เกิด
สันติภาพในโลกนี้ตลอดจนโลกหน้า ในขณะเดียวกันอิสลามได้ปฏิเสธการละเมิดและความร่ วมมือ
เพื่อทาบาปและความชัว่ อย่างที่สุด ด้วยหลักพื้นฐานดังกล่าว อิสลามจึงเห็นว่าความแตกต่างในเรื่ อง
ศาสนาระหว่างบุคคลเป็ นสิ่ งที่อนุ ญาตและไม่ได้เป็ นเหตุที่นาไปสู่การบาดหมางต่อสู้หรื อตัดขาด
และไม่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน ดังนั้นอิสลามจึงกาหนดให้มุสลิมทาการเชิญชวนชน
ต่างศาสนาให้ขวนขวายและแสวงหาสันติภาพด้วยการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วยวิธีที่สัน ติ
พร้อมทั้งกาหนดให้มุสลิมปฏิบตั ิดีต่อผูท้ ี่ปฏิเสธศรัทธาหรื อไม่ยอมรับอิสลามและห้ามปฏิบตั ิการ
ใดๆ ที่น าไปสู่การบัน่ ทอนสันติภาพในสังคมไม่ว่าจะด้วยการทาร้ายจิ ตใจด้วยการสาปแช่งหรื อ
กล่าวร้ายต่อสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชา ทาร้ายร่ างกาย ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาตราบใด
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ที่พวกเขาไม่ทาการรุ กรานและบ่อนทาลายอิสลาม(ฮามีดะห์ฮาซัน โต๊ะมะ, 2556 : 298 อ้างถึงใน อิส
มาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 60 ) ดังที่อลั ลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

8
ความว่า : “อัลลอฮฺ  ไม่ได้ห้ามเจ้าทาดี และสร้ างความยุติ ธรรมกับ
บรรดาผูท้ ี่ไม่ได้ก่อสงครามกับพวกเจ้าในเรื่ องศาสนาและไม่ได้ไล่พวกเจ้า
ออกจากถิ่นฐานของพวกเจ้า แท้จริ งอัลลอฮฺ  ทรงรักผูย้ ตุ ิธรรม”
(อัลมุมตาฮินะฮฺ : อายะฮฺ 8)
จากอายัตอัลกุรอานข้างต้นจะเห็นได้ว่าอิสลามได้ให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ดังนั้นอิสลามจึงได้เสนอหลักการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติระหว่างมุสลิมกับเพื่อนต่างศาสนิ ก
หากพิจารณาหลักคาสอนอิสลามอย่างถี่ถว้ นและเป็ นกลางจะพบว่า พื้นฐานและเป้ าหมายหลักแห่ ง
คาสอนอิสลามคือ การเชิ ญชวนมนุ ษยชาติสู่ การสร้างความผาสุ กและสัน ติภ าพอัน เที่ ยงแท้และ
ครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม
3.2.4 สันติภาพในมิตแิ ห่ งความสัมพันธ์ ด้านการเมือง
อิสลามให้ความสาคัญกับการสร้างสันติภาพมากกว่าการทาสงครามหรื อการใช้
ความรุ น แรงในรู ปแบบต่างๆ กล่าวคื อ อิสลามได้สั่งก าชับให้มุสลิมรี บตอบรั บการเรี ย กร้ องสู่
สัน ติ ภ าพ ถึงแม้ผทู้ ี่ เรี ย กร้ องนั้น จะเป็ นคู่อริ หรื อข้าศึก ในสมรภูมิใดก็ต าม โดยไม่ค านึ งว่าการ
เรี ยกร้ องดังกล่าวจะเป็ นเล่ห์หรื อกลโกลของคู่อริ ก็ต าม แต่ บางครั้งอาจเกิดจากความขัด แย้งอัน
นาไปสู่ สงครามได้ในบางกรณี ดังนั้นสงครามเป็ นสิ่ งที่ หลีกเหลี่ยงไม่ได้ อิสลามจึงกาหนดให้มี
การญีฮาดหรื อสงครามขึ้นเพื่อต่อต้านผูร้ ุ กราน ยับยั้งความไม่ยตุ ิธรรม พิทกั ษ์สจั ธรรมและยืน่ มือให้
ความช่วยเหลือแก่ผถู้ ูกกดขี่ ในขณะเดียวกันอิสลามไม่อนุ ญาตให้ก่อสงครามโดยมีเป้ าหมายเพื่อ
สร้างความพินาศแก่โลก กดขี่ข่มเหงผูท้ ี่อ่อนแอ ปล้นและยึดทรัพยากรและความมัง่ คัง่ ของชนชาติ
อื่นอย่าเด็ดขาด และถือว่าสงครามในลักษณะนี้เป็ นสงครามที่ตอ้ งได้รับการประณามและสาปแช่ง
(ฮามีดะห์ฮาซัน โต๊ะมะ, 2556 : 299)
3.2.5 สันติภาพในมิตขิ องบทลงโทษ
เพื่อเป็ นการตอกย้าถึงการพิทกั ษ์สนั ติภาพ อิสลามได้กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่
กระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่การบั่นทอนสันติภาพในสังคมมนุ ษย์ อาทิเช่น บทลงโทษสาหรั บ
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ผูก้ ่อการทะเลาะวิวาท การลักขโมย การฆ่าผูอ้ ื่น และการล่วงละเมิดทางเพศ(ฮามีดะห์ฮาซัน โต๊ะมะ,
2556 : 299 อ้างถึงใน อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 45) เป็ นต้น
อิสลามยังกาหนดโทษอันหนักหน่วงกับอาชญากรผูก้ ่อภยันตรายความวุน่ วาย และ
ความไม่สงบสุขต่อชีวติ ทรัพย์สินและเกียรติของมนุษย์อลั ลอฮฺ  ได้ตรัสว่า

ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﭼ

ﮑ ﮒﮓ

33
ความว่า : “แท้จริ งแล้ว ผลตอบแทนของบรรดาผูท้ ี่ก่อสงครามกับอัลลอฮฺ
 และศาสนทูตของพระองค์ และพยายามสร้างความเสียหายบนหน้า
แผ่นดินคือ(การลงโทษด้วย)การประหารชีวิตหรื อตรึ งด้วยไม้กางเขนหรื อ
ตัดมือตัดเท้าด้วยการสลับข้างหรื อเนรเทศออกจากแผ่นดิน”
(อัลมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 33)
อิสลาม คือ ศาสนาเดียวที่ได้รับการพิทกั ษ์จากพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้คงอยูโ่ ดยปลอดจาก
การบิดเบือนและการเปลี่ยนแปลง อัลกุรอานอันเป็ นคัมภีร์ที่ถกู ประทานโดยอัลลอฮฺ  และได้รับ
การพิทกั ษ์รักษาจากพระองค์ไม่ให้มีการแก้ไขปลอมแปลงใดๆ ทั้งสิ้น อัลกุรอานที่มีอยู่ทุกวันนี้ คือ
อัลกุร อานฉบับเดี ยวกัน กับที่ถูก ประทานลงมาให้ท่านศาสนทูต มุฮ ัมมัด  ตั้งแต่ 1,400 กว่าปี
มาแล้ว เป็ นมหาคัมภีร์ที่บริ สุทธิ์ ไม่มีการคละเคล้าปะปนด้วยอารมณ์ใฝ่ ต่าของมนุษย์ ไม่มีความเท็จ
ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทว่าเป็ นการประทานจากองค์อภิบาลผูท้ รงปรี ชาและทรงรอบรู้ยิ่ง ขอได้
สดับฟังและตอบรับคาเชิญชวนของอัลลอฮฺ  สู่สนั ติภาพที่แท้จริ งและครอบคลุม ซึ่งพระองค์ได้
ตรัสไว้ว่า
ﭽﮭ ﮮﮯﮰ ﮱ ﮲﮳﮴﮵﮶
﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ

208
ความว่า : “โอ้บรรดาผูศ้ รัทธาทั้งหลาย จงเข้าอยูใ่ นความสันติโดยทัว่ ทั้ง
หมด และจงอย่าตามย่างก้าวของชัยฏอน แท้จริ งมันคือศัตรูที่ชดั แจ้งของ
พวกเจ้า”
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(อัลบะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 208)
นี่คือคาเชิญชวนสู่สนั ติภาพอันเที่ยงแท้ มิใช่เช่นความเป็ นจริ งในปัจจุบนั ที่เจ็บปวด
ซึ่งกาลังเกิดขึ้นในทุกมุมของโลก อันเกิดจากแผนการร้ายของเหล่าผูป้ ฏิเสธที่ตอ้ งการให้สังคมโลก
โดยเฉพาะประเทศอิสลามหรื อสังคมอิสลามต้องอยู่ในภาวะก้ ากึ่งระหว่าง"ไม่ใช่สันติภาพ" และ"
ไม่ใช่สงคราม"
3.2.6 สันติภาพในมิติของความสั มพันธ์ กับชนต่ างศาสนิก สู่ สันติภาพและการร่ วมมือ
กัน
หลักสาคัญประการหนึ่งที่อิสลามได้กาหนดไว้สาหรับการดาเนิ นชีวิตของมนุ ษย์
คือ ความสงบสุข ความศานติ และความมัน่ คงความสัมพันธ์ของศาสนาอิสลามกับศาสนาอื่นไม่ว่า
ในระดับปัจเจกบุคคลหรื อระดับประเทศ คือความสัมพันธ์ในรู ปของการทาความรู้จกั การเกื้อกูลกัน
การเผยแผ่และทาความดี ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในรู ปของการปะทะต่อสู้ ก่อการร้ายหรื อบ่อนทาลาย
อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 44)
หากเราได้พิจารณาคาสอนต่างๆ ของอิสลามย่อมต้องประจักษ์ว่าพื้นฐานแห่ งคา
สอนอิสลาม คือ การเชิญชวนมวลมนุ ษย์ท้ งั หมดสู่การสร้างความผาสุ กและสันติภาพอันเที่ยงแท้
และครอบคลุมทุกสิ่งในโลกนี้และโลกหน้าในโลกนี้คือความสงบสันติและความมัน่ คงในชีวิต และ
ในโลกหน้าคือความผาสุ กในสวนสวรรค์ซ่ึงเป็ นที่พานักที่เต็มไปด้วยความสันติอนั ยัง่ ยืนอัลลอฮฺ
 ได้ตรัสว่า
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮠﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﭼ

104
ความว่า : “และจงให้มีในหมู่พวกเจ้าซึ่งประชาชาติหนึ่ งที่เชิ ญชวนสู่
ความประเสริ ฐ สัง่ เสี ยในเรื่ องความดี และห้ามปรามจากความชัว่ และ
พวกเขาเหล่านั้น คือบรรดาผูท้ ี่ได้รับความสาเร็ จ”
(อาลาอิมรอน : อายะฮฺ 104)
ความประเสริ ฐที่หมายถึงในโองการข้างต้น คือ อิสลามซึ่งเป็ นระบอบแห่ งการ
ดาเนิ น ชีวิต สาหรั บมนุ ษ ยชาติ อลั กุร อานได้เชิ ญ ชวนมนุ ษย์ท้ งั มวลสู่ การตอบรับอิสลามอันเป็ น
หนทางสู่ความสาเร็ จ และเป็ นหนทางสู่การสร้างสันติภาพร่ วมกันทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แต่ดว้ ย
ประสงค์แห่งองค์อภิบาล เราพบว่ามีมนุษย์บางส่วนได้ปฏิเสธคาเชิญชวนนี้ และไม่ยอมรับหลักการ
ร่ วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพแห่งอิสลามที่ครอบคลุมทั้งสองโลก
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กระนั้นก็ตาม ถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่ได้ยอมรับอิสลามเสียทุกคน แต่อิสลามก็ยงั ได้เชิญ
ชวนมวลมนุ ษย์ท้ งั หมดสู่ การทาความรู้ จกั และช่ว ยเหลือกันในเรื่ องคุณ ประโยชน์และคุณธรรม
เพื่อให้เกิด สันติภ าพในบริ บทย่อยเฉพาะสาหรั บโลกนี้ อีกด้วยอัลกุรอานได้ก าหนดขอบเขตของ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ว่า
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ

13
ความว่า :“โอ้มวลมนุษย์ท้งั หลาย แท้จริ งเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชาย
และเพศหญิง(หมายถึงสร้างมาจากอาดัมและเฮาวาอฺ (อีฟ)ผูเ้ ป็ นมนุ ษย์
ชายหญิงคู่แรก) และให้พวกเจ้าเป็ นกลุ่มพวกและหมู่เหล่าเพื่อพวกเจ้า
จะได้สร้างความรู้จกั กัน แท้จริ งผูท้ ี่มีเกียรติที่สุดในระหว่างพวกเจ้า ณ
อัลลอฮฺ  คือผูท้ ี่ยาเกรง(ต่อพระองค์)มากที่สุด แท้จริ งอัลลอฮฺ 
นั้นทรงรอรู้อย่างละเอียดถี่ถว้ นยิง่ ”
(อัลฮุญรอต : อายะฮฺ 13)
การทาความรู้จกั กันในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ ไม่ว่าจะแตกต่างทาง
ชาติพนั ธุ์ สัญชาติ สีผวิ และภาษา มีนัยยะที่ลึกกว่าเพียงแค่การรู้จกั ชื่อเพียงผิวเผิน ทว่าเป็ นการทา
ความรู้ จ ัก ที่ จ ะนาไปสู่ ก ารแลกเปลี่ยนคุ ณ ประโยชน์ แห่ งความดีงามอัน สู งส่ งและให้เกิ ด ความ
ช่ว ยเหลือเกื้ อกูลระหว่างกัน และเพื่อสร้างความหมายของการทาความรู้ จ ัก ที่ มีเป้ าประสงค์อนั
ยิง่ ใหญ่น้ ี ย่อมต้องการธรรมชาติแห่งความสัมพันธ์ที่สนั ติและเอื้ออานวย ด้วยวิธีการแข่งขันมุ่งมัน่
ปฏิบตั ิเพื่อความยาเกรงและใฝ่ เกียรติอนั สูงส่ง ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่มชน
และเชื้อชาติสู่ระดับการแลกเปลี่ยนอันเป็ นเป้ าประสงค์นนั่ คือ“การทาความรู้จกั ซึ่งกันและกัน” และ
“การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์”ด้วยความหมายนัยยะทั้งหมดและขอบเขตอันกว้างขวาง
ของมันดังนั้นถ้าหากยิ่งบรรลุถึงเป้ าประสงค์ของการแลกเปลี่ย นความรู้จ ักและการแลกเปลี่ย น
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างหมู่มนุษย์ทุกระดับได้มากเพียงใดก็ยงิ่ สามารถอุดช่องว่างแห่ งการ
ต่อสูแ้ ละความขัดแย้งที่เป็ นเหตุแห่งการห้ าหัน่ และละเมิดรุ กรานอันจะก่อให้เกิดการเผชิญหน้าและ
นามาซึ่งความหายนะแก่สังคมมนุ ษย์ได้มากเพียงนั้น ด้วยเหตุน้ ี การทาความรู้จกั กันระหว่างมวล
มนุษย์ดว้ ยเป้ าประสงค์เช่นนี้คือสาเหตุใหญ่ที่จะนาสันติภาพมาสู่สังคมมนุ ษย์(ฮามีดะห์ฮาซัน โต๊ะ
มะ, 2556 : 287) ดังที่ อัลลอฮฺ  ได้ตรัสในอัลกุรอานว่า

99
ﭽ ﯠﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿ ﭼ

2
ความว่า : “และจงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในความดี และการย าเกรงและ
อย่าได้ร่ ว มมือช่ ว ยเหลือในการทาบาปและการละเมิด และจงยาเกรง
ต่ออัลลอฮฺ  แท้จริ งอัลลอฮฺ  เป็ นผูห้ นักหน่วงในการลงโทษ”
(อัลมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 2)
ธรรมชาติของการรู้จกั กันจะนาไปสู่การเกื้อกูลกันระหว่างฝ่ ายต่างๆ ที่หลากหลาย
อิสลามได้วางเงื่อนไขการช่วยเหลือเกื้อกูลที่เป็ นเป้ าประสงค์บนหลักของการทาดีและการยาเกรง
ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า ทั้งสองหลักนี้ เป็ นจุดรวมของความดีงามและสันติภาพสาหรับมวลมนุ ษย์ท้ งั ใน
โลกนี้ และโลกหน้า ในขณะที่ การช่ วยเหลือกัน ในการกระทาผิด บาปและการละเมิด ที่เกิ ด ขึ้ น
บ่อยครั้งระหว่างผูค้ นในโลกนั้นเป็ นที่ตอ้ งห้ามในอิสลาม เพราะทั้งสองประการคือเหตุแห่ งความ
ชัว่ ร้ายและหายนะทั้งหลายที่นาไปสู่สงคราม การแตกแยก และจุดไฟแห่ งการปะทะที่จะทาลาย
สันติภาพและความสงบสุขของมนุษยชาติในที่สุด (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 58)
จากที่กล่าวมา เป็ นที่ชดั เจนว่าพื้นฐานเดิมของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชาติ
มุสลิมกับประชาชาติอื่นนั้น คือ สันติภาพ ส่ วนสงครามและการต่อสู่น้ นั เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายหลัง
ด้วยมูลเหตุและปัจจัยที่มีผอู้ ื่นรุ กรานและละเมิดพวกเขาและศาสนาของพวกเขา
สัน ติ ภ าพเป็ นสิ่ งที่ ถูก ก าหนดให้มีก ับทุก คน ไม่ใช่ เพราะเป็ นเพียงผลของการ
ยอมรับศรัทธาเท่านั้น หากแต่มนั เป็ นพื้นฐานเดิมที่มีหลักฐานว่าต้องไม่ละเมิดรุ กราน ในขณะที่
สงครามถูกบัญญัติข้ ึนมาเพื่อพิทกั ษ์ปกป้ องสิทธิเสรี ภาพในการเชิญชวนเรี ยกร้องของอิสลาม และ
ขจัดภัยที่คุกคามบรรดาผูน้ ับถืออิสลาม เป็ นการประกันเส้นทางแห่ งการเชิญชวนสู่อิสลามที่ชูธง
แห่งความเมตตาและสันติภาพ อีกทั้งเพื่อปกป้ องเสรี ภาพของมวลมนุ ษย์ในการนับถืออิสลามเป็ น
ศาสนาและระบอบการดาเนิ นชีวิตด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ดว้ ยการบังคับขู่เข็ญ อัลลอฮฺ  ได้
ตรัสว่า
ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ

69:

100
ความว่า : “ไม่มีการบังคับใน (การนับถือ) ศาสนา(อิสลาม) แท้จริ งทาง
นานั้น ได้ประจัก ษ์ชัด จากความคดเคี้ ยวแล้ว ดังนั้น หากผูใ้ ดได้ปฏิเสธ
ความจอมปลอมและศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  แล้วไซร้แสดงว่าเขาได้ยึดกับ
ปมเชือกอันแน่นหนาแล้วและมันจะไม่มีวนั หลุดจากไปและอัลลอฮฺ 
ทรงเป็ นผูไ้ ด้ยนิ และรู้ยงิ่ ”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 256)
เป็ นสิ่ งที่ ประจักษ์ชดั ในประวัติศาสตร์ อิสลามว่า ผูค้ นที่อาศัยอยู่ในรัฐอิสลามมี
เสรี ภาพอย่างเต็มที่ที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์อิสลามอันยาวนาน
ว่ามีการบังคับขู่เข็ญให้ชาวยิวชาวคริ สต์ หรื อคนอื่นๆ ให้หันมานับถืออิสลาม ข้อเท็จจริ งนี้ เป็ นที่
ยอมรับกัน แม้แต่ในหมู่ศาสนิกอื่น
3.3 แหล่งกาเนิดสันติภาพ
3.3.1 อัลกุรอาน แหล่งบังเกิดของสันติภาพ
การประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อเป็ นธรรมนูญในการดาเนิ นชีวิตบนโลกนี้ และโลกหน้า
ดังนั้นไม่เป็ นการแปลกเลยหากเราทราบว่าธรรมนูญของอิสลามคืออัลกุรอานนั้น ถูกประทานลงมา
ในค่าคืน “อัล-ก็อดรฺ ” ที่มีลกั ษณะระบุไว้ในอัลกุรอานว่า
ﭽﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

9
ความว่า “คืนนั้นเปี่ ยมด้วยความศานติ จนกระทัง่ รุ่ งอรุ ณ”
(อัลกอดาร์ > อายะฮฺ 5)
จากอายัตข้างต้นจะเห็นได้ว่า สันติภาพนั้นมีเส้นทางมากมายที่กาเนิ ดขึ้นจากการ
ชี้นาของอัลกุรอานในกรอบที่ดาเนินโดยท่านศาสนทูต  และปวงสาวกที่ได้รับความโปรดปราน
รวมทั้งบรรดาผูต้ ิ ดตามพวกเขาจวบจนวันแห่ งการตอบแทน นั่น คือ เส้นทางที่ เป็ นด้านของการ
ปฏิบตั ิจริ งของมนุษย์ในการใช้ทางนาของอัลกุรอาน ดังที่อลั ลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﭽﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

5:-59
ความว่า : “แท้จริ งได้มายังพวกเจ้าจากอัลลอฮฺ  ซึ่งแสงสว่างและ
คัมภีร์ ที่ชดั แจ้ง ที่อลั ลอฮฺ  ทรงใช้มนั ชี้ทางแก่ บรรดาผูท้ ี่ ปฏิบัติต าม

101
ความพอพระทัยของพระองค์สู่เส้นทางแห่ งสันติภาพและพระองค์ทรง
นาพวกเขาออกจากความมืดมนสู่แสงสว่างด้วยการอนุ มตั ิของพระองค์
และพระองค์ทรงชี้ทางพวกเขาสู่เส้นทางที่เที่ยงตรง”
(อัลมาอีดะฮฺ : อายะฮฺ 15-16)
นี่คือสันติภาพที่แท้จริ งที่มนุ ษยชาติไม่เคยพบและไม่มีวนั พบนอกจากในศาสนา
อิสลามนี้ สันติภาพที่ไม่มีผใู้ ดสามารถซาบซึ้งถึงข้อเท็จจริ งของมันได้ นอกจากผูค้ นที่เคยต้องลิ้มรส
สงครามแห่งความวุ่นวายและหายนะที่เกิดจากความเชื่อและกฎบัญญัติในยุคอันป่ าเถื่อนที่ฝังลึกอยู่
ในชีวิต แท้จริ ง ย่อมไม่เป็ นวิสัยของสานึ กที่ดีถา้ หากผูใ้ ดจะนาความรุ นแรงและการก่อการร้ายมา
ปะติดปะต่อหรื อเชื่อมโยงกับศาสนาอิสลาม ที่ประกาศอย่างชัดเจนในคัมภีร์อลั กุรอานว่า ห้ามคร่ า
ชีวิตมนุษย์นอกเสียจากด้วยเหตุที่ถูกต้องชัดเจนตามหลักบัญญัติทางศาสนาและผ่ านกระบวนการ
ตัดสินพิพากษา อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า
ﭼ

ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ

595
ความว่า : “และพวกเจ้าอย่าฆ่าชีวิตใดที่อลั ลอฮฺ ได้หา้ มไว้ เว้นแต่ดว้ ย
ความถูกต้อง(ด้วยเหตุที่อนุญาตให้กระทาได้)”
(อัลอันอาม : อายะฮฺ 151)
ด้วยเหตุน้ ีเหล่าอุละมาอ์(ปราชญ์มุสลิม)จึงมีความเห็นว่า เป็ นการต้องห้ามที่จะฆ่า
ผูใ้ ดก็ตามเพียงเพราะเขาไม่ใช่ผศู้ รัทธา เพราะไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนาอิสลามอัลลอฮฺ 
ได้ตรัสว่า
ﭼ

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

69:
ความว่า :“ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา(อิสลาม)”
(อัลบะกอเราะฮฺ : อายะฮฺ 256)
3.3.2 อิสลามคือสันติภาพสากล
สัน ติ ภ าพในอิส ลามมิใช่ เป็ นกระบวนทัศน์ ที่อยู่บนพื้ น ฐานของผลประโยชน์
ส่วนตัว ชนชาติหรื อประเทศชาติใดเป็ นการเฉพาะหากแต่เป็ นศาสนบัญญัติแห่ งสากล เป็ นระบบที่
ครอบคลุ ม เป็ นธรรมนู ญ อัน อมตะที่ ค วบคู่ แ ละสอดคล้อ งกับ ผูค้ นในพื้ น โลกเหล่ า ศาสนทู ต
แห่งอัลลอฮฺ  ได้ร่วมกันก่อร่ างสร้างประภาคารแห่ งสันติภาพและความสงบสุ ขบนโลกนี้ ในทุก

102
ยุคทุกสมัย ในที่สุดสันติภาพก็ได้บงั เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็ จด้วยสารแห่งมุหัมมัด  ผูเ้ ป็ นศา
สนทูตคนสุดท้าย  (อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 42)
ด้วยเหตุน้ ี สารแห่งฟากฟ้ าจึงได้จบสมบูรณ์แล้วการเป็ นศาสนทูตของท่านนบีมุหมั
มัด  ได้ทาให้อิสลามเป็ นศาสนาที่ครบถ้วนและเป็ นคาสอนที่สร้างสันติภาพอันครอบคลุมและ
ยัง่ ยืนให้กบั มนุษยชาติ เพื่อการสร้างสันติให้ปวงมนุษย์ท้งั ในโลกนี้และโลกหน้าอย่างแท้จริ งในอัล
กุรอานได้กล่าวถึงคาวิงวอนของท่านศาสนทูตอิบรอฮีม  ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความตระหนักของท่าน
ในเรื่ องของสันติภาพว่า
ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﭼ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ

126
ความว่า : “และจงราลึกถึงขณะที่อิบรอฮีม  ได้วิงวอนว่าข้าแต่องค์
อภิ บาลแห่ งข้าได้โ ปรดทาให้สถานที่ น้ ี (ดิ น แดนมักกะฮฺ ) เป็ นเมืองที่
ปลอดภัยและโปรดประทานปั จ จัยยังชี พแก่ ชาวเมืองด้ว ยผลไม้ต่ างๆ
ให้กบั ผูศ้ รัทธาต่ออัลลอฮฺ  และวันปรโลกในหมู่พวกเขา”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : อายะฮฺ 126)
หากพิจารณาบทวิงวอนดังกล่าวแล้ว จะพบว่าประการแรกที่ศาสนทูตอิบรอฮี ม
ในฐานะผูบ้ ุกเบิ กและก่อตั้งนครมักกะฮฺ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญคือความสงบสุ ขใน
ดินแดนมักกะฮฺ จากรากฐานความสงบสุขดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลตามมา นัน่ คือความประเสริ ฐและ
เพิ่มพูนทางด้านปั จ จัยยังชีพและพืชผล รวมทั้งการเจริ ญเติ บโตทางด้านเศรษฐกิจและทรัพยากร
เรื่ องราวของอิบรอฮีมและอิสมาลีล นั้น เพียงพอแล้วที่จะชี้ ให้เห็นว่าอิสลามเป็ นศาสนาแห่ งความ
สันติ และหากเราได้ไตร่ ตรองความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นกับนครมักกะฮฺ อันเป็ นดินแดนที่อิบรอฮีม
 และอิสมาอีลได้ร่วมกันสร้างฐานขึ้นมา และยังได้กลายเป็ นเมืองหลวงแห่ งอิสลามจวบจนถึง
บัดนี้ นครมักกะฮฺ ได้รับขนานนามว่าเป็ นดินแดนแห่ งความสงบ(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2004 :
43) เช่นที่ปรากฏในดารัสของอัลลอฮฺ  ว่า
ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

3
ความว่า : “และขอสาบานด้วยดินแดนอันสงบสุขแห่งนี้ ”
(อัตตีน : อายะฮฺ 3)

103
ผูใ้ ดก็ตามที่เข้าพานักอยู่ ณ ดินแดนแห่ งนี้ เขาจะได้รับการคุม้ ครองและปลอดภัย
นี่คือสัญลักษณ์แห่งอิสลามและข้อเท็จจริ งที่ปรากฏขึ้นในวิถีชีวิตของประชาชาติมุสลิม อัลลอฮฺ 
ได้ตรัสว่า
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌﭼ

67
ความว่า : “พวกเขาไม่ได้ดูดอกหรื อว่าแท้จริ งเราได้ทาให้ (มักกะฮฺ ) เป็ น
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สงบสุ ขในขณะที่ผคู้ นรอบๆพวกเขากลับถูกรุ กราน
อยูเ่ สมอหรื อพวกเขาศรัทธาต่อความเท็จ และได้ปฏิเสธคุณของอัลลอฮฺ
”
(อัลอันกาบูต : อายะฮฺ 67)
สันติภาพในอิสลามยังปกคลุมด้วยความเมตตาและความประเสริ ฐ อัลลอฮฺ  ได้
มีดารัสแก่ศาสนทูตมุหมั มัด  ว่า
ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ
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ความว่า :“และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อเป็ นความเมตตา
แก่สากลโลก”
(อัลอันบียาฮฺ : อายะฮฺ 107)
อัลลอฮฺ  ได้ส่งศาสนทูตของพระองค์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผื่อแผ่ความเมตตา
แก่สากลโลก พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “เป็ นความเมตตาแก่มวลมุสลิมเท่านั้น” ที่เป็ นเช่นนี้ เพื่อให้
ท่านศาสนทูตได้นามนุษย์ท้งั มวลสู่ทางนา และไม่มีผใู้ ดที่ได้รับทางนานี้ เว้นแต่ผทู้ ี่พร้อมจะรับมัน
นัน่ คือบรรดาผูเ้ คารพภักดี ถึงแม้ว่าเมตตาแห่งพระองค์ผเู้ ป็ นเจ้าจะกว้างขวางครอบคลุมมนุ ษยชาติ
ทั้งหมดก็ตามสารแห่งอิสลามที่นามาโดยท่านศาสนทูต  จึงเป็ นความเมตตาแก่มนุ ษยชาติท้ งั มวล
และจะยัง่ ยืนตราบจนวันสิ้นโลก ความเมตตาคือแก่นแห่งความรัก และมันก็ครอบรวมทั้งสากลโลก
(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2004 : 46)
อิสลามจึงเป็ นศาสนาแห่ งความเมตตาที่เป็ นของขวัญจากฟากฟ้ าคาสอนที่เผื่อแผ่
ความเมตตาแก่ ชาวโลก และความผาสุ กอัน นิ รัน ดร์ กาลตราบใดที่มนุ ษ ย์ยึดมัน่ ในศาสนบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ  และทางนาของท่านศาสนทูตมุหมั มัด  ผูซ้ ่ึงประกาศว่าผูศ้ รัทธาเป็ นพี่น้องที่ตอ้ ง
ให้ความรักซึ่งกันและกัน เกื้อกูลและให้ความช่วยเหลือในสิ่ งที่ดี แข่งขันในการกระทาการกุศลใฝ่

104
เรี ยนรู้ ในศาสตร์ และวิทยาการ ทุ่ มเททุ ก สิ่ งทุ ก อย่างเพื่อสร้ างสัน ติ ภ าพแก่ พี่น้องของเขาและ
มนุษยชาติท้งั มวล(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกี ยา, 2004 : 47)โดยยึดมัน่ ในคาสอนของอัลลอฮฺ  ที่ได้
ตรัสไว้ว่า
ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ

10
ความว่า :“แท้จริ งเหล่าศรัทธาชนคือพี่นอ้ งกันดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมกันระหว่างพี่น้องของพวกเจ้า และจงยาเกรงต่ออัลลอฮฺ
 เถิด เผือ่ ว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา”
(อัลฮุญรอต : อายะฮฺ 10 )
3.3.3 ความรู้และความเข้ าใจแก่นแท้ ของอิสลาม คือรากฐานแห่ งสันติภาพ
อิสลามคือ ศาสนาของอัลลอฮฺ  ที่อยูบ่ นพื้นฐานของความรู้และทางนาจากพระองค์
บทปฐมโองการของอัลกรุ อานซึ่ งมีจ านวน 5 โองการ ที่ อลั ลอฮฺ  ทรงประทานแก่นบีมูฮมั มัด
 เริ่ มต้นด้วยการบังคับให้ท่านนบีมฮู มั หมัดอ่านดังที่อลั ลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ

1
ความว่า : “จงอ่านด้วยพระนามของพระผูอ้ ภิบาลของเจ้าผูท้ รงสร้าง”
(อัลอาลัก : อายะฮฺ 1)
จากอายัตข้างต้นจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺ  ทรงบังคับให้ท่านนบีมูฮมั หมัด  อ่าน
ซึ่งโดยมีคาว่า (อิกเราะอ์) อันหมายถึง “จงอ่าน” ซึ่งมีการทวนซ้ าจานวน 2 ครั้งและมีคาว่า
(อัล-กอลัม) อันหมายถึง“ปากกา” ปรากฏในบทปฐมโองการดังกล่าวด้วย และคล้อยหลังจาก
นั้นไม่นาน อัลลอฮฺ  ทรงประทานโองการต่อมาดังที่ได้ตรัสไว้ว่า
ﭽ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

1
ความว่า :“นูน ขอสาบานด้วยปากกาและสิ่งที่พวกเจ้าขีดเขียน”
(อัลกอลัม : อายะฮฺ 1)
อายัตข้างต้นแสดงถึงการให้ความสาคัญของอิสลามต่อความรู้และกระบวนการ
เรี ย นรู้ เป็ นอย่างยิ่งทั้งนี้ เพราะการอ่ านและการเขี ย นบัน ทึ ก ไม่เพี ย งเป็ นเงื่ อนไขที่ ส าคัญ ยิ่งต่ อ
กระบวนการเรี ย นรู้ข องมนุ ษยชาติเท่ านั้น หากเป็ นบ่อเกิด แห่ งความเข้าใจอันน ามาซึ่ งปั ญญาที่
แท้จริ งอีกด้วย มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยจาเป็ นต้องอาศัยการอ่านและการเขียนบันทึกในการรวบรวม
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และถ่ายถอดความรู้ โดยที่ท้ งั สองกระบวนการเรี ย นรู้ ด ังกล่าวได้มีการวิว ฒ
ั นาการตามยุค สมัย
จนกระทัง่ มีความเจริ ญสูงสุ ดในยุคปั จจุบนั ความเข้าใจที่เป็ นบ่อเกิดแห่ งปั ญญาจึงเป็ นเป้ าหมาย
สูงสุดในอิสลามและเป็ นพรอันประเสริ ฐของอัลลอฮฺ  ที่ทรงประทานให้แก่บ่าวของพระองค์
ศาสนาในที่น้ ีก็คืออิสลามอันหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ครอบคลุมและครบวงจร
บนหลักการดังกล่าว อิสลามจึงไม่อนุญาตให้มุสลิมเป็ นผูท้ ี่ไม่รู้ (ญาฮิล) หรื อประกอบศาสนกิจใดๆ
ในสภาพที่ตนเองไม่เข้าใจ และไม่รู้เรื่ องต่อศาสนกิจนั้นๆโดยเด็ดขาด เพราะถึงแม้ยงั ไม่สามารถ
ยกระดับขึ้นเทียบฐานะของผูร้ ู้ (อาลิมหรื ออุละมาอ์) ต่มุสลิมยังสามารถจัดอยูใ่ นกลุ่มของปุถุชน(อะ
วาม) โดยการอนุโลม แต่เขาไม่ได้รับการอนุญาตให้ลดฐานะถึงระดับผูไ้ ม่รู้(ญาฮิล)โดยเด็ดขาด(อิส
มาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2007 : 39)
ในฐานะมุสลิม เราจึงมีความจาเป็ นกล่าวแก่บรรดาผูไ้ ด้รับคัมภีร์ท้งั หลายด้วยดารัส
ของอัลลอฮฺ  ที่ได้กล่าวแก่บรรดาผูไ้ ด้รับคัมภีร์ในอัลกุรอานมีความว่า
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭼ

71
ความว่า : “โอ้บรรดาผูไ้ ด้รับคัมภีร์ท้งั หลาย เพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึง
บิดเบือนความจริ งด้วยสิ่งเท็จ(ที่นกั ปราชญ์ของพวกเขาได้กุข้ ึน)ปกปิ ด
ความจริ งไว้ ทั้งๆที่พวกเจ้าก็รู้ดีอยู”่
(อาลิ อิมรอน : อายะฮฺ 71)
หากมนุษยชาติทวั่ ไปจาเป็ นต้องศึกษาและเรี ยนรู้อิสลามอย่างเข้าถึงแล้ว มุสลิมยิง่ มี
ความจาเป็ นต้องศึกษาและเข้าใจอิสลามอย่างถึงแก่นอีกหลายเท่าตัวมุสลิมปัจจุบนั จาเป็ นต้องศึกษา
วิธีการนาเสนอและการเผยแผ่อิสลามของเหล่าบรรพชนที่สามารถโน้มน้าว และเชิญชวนจิตใจผูค้ น
ให้สนใจอิสลามด้วยวิธีการที่เปี่ ยมด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรมอันสูงส่ งพวกเขาได้ทาให้ธงอิสลาม
สะบัดพลิ้วด้วยความช่วยเหลือและทางนาของอัลลอฮฺ  เพราะชัยชนะที่มนั่ คงและยัง่ ยืนนั้นคือชัย
ชนะของวัฒนธรรมและอารยธรรมที่ถกู หลอมรวมเป็ นวิถีชีวิตอันประเสริ ฐกว่า โดยที่บางครั้งผูแ้ พ้
ยอมศิโรราบด้วยความสมัครใจ และยินยอมให้อารยธรรมของตนเองถูกกลืนโดยดุษฎีดว้ ยซ้ าไป แต่
หากเป็ นชัยชนะที่ตดั สินโดยอาศัยกองกาลังที่เหนือกว่า หรื อชัยชนะบนคราบน้ าตา หยาดเลือด และ
ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันแล้ว จะไม่เป็ นเพียงชัยชนะที่มีฐานอันเปราะบางเท่านั้นหากเป็ นการบ่ม
เพาะความเกลียดชังและสะสมความแตกแยก ตลอดจนสร้างความร้าวฉานในสังคมอย่างไม่รู้ จกั จบ
สิ้น(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2007 : 45)
หากศึกษาประวัติศาสตร์การล่าอาณานิคมของประเทศมหาอานาจในอดีตจะพบว่า
ถึงแม้ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่ถูกยึดครองจะเปลี่ยนศาสนาตามประเทศมหาอานาจแล้วก็
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ตาม แต่ชนพื้นเมืองเหล่านั้นก็ยงั ดิ้นรนต่อสูเ้ พื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ ถึงแม้ตอ้ งแลกด้วยชีวิตและใช้
เวลานานนับศตวรรษก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่าประชาชนในประเทศต่างๆที่หันเข้ารับอิสลามต้องลุก
ขึ้นต่อสูเ้ รี ยกร้องอิสรภาพจากประเทศมุสลิมเลย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากศึกษาประวัติศาสตร์การเผยแผ่อิสลามในอุษาคเนย์จะพบว่า
ประชาชนแถบนี้พร้อมใจกันเข้ารับอิสลามโดยปราศจากการหลัง่ เลือดแม้เพียงหยดเดียวไม่ปรากฏ
ในประวัติศาสตร์การแผ่ขยายของอิสลามในดินแดนแถบนี้ที่บนั ทึกว่าบรรพชนมุสลิมได้บีบบังคับ
ชาวพื้นเมืองให้เข้ารับอิสลามด้วยคมดาบ หรื อแม้กระทัง่ ใช้วิธีการหว่านล้อมด้วยเม็ดเงินจานวน
มหาศาลเพื่อสร้างแรงจูงใจผูค้ นให้เข้ารับอิสลาม พวกเขายินยอมประกาศรับทางนาแห่งอิสลามด้วย
หัวใจที่อิ่มเอมกับรสสัจธรรมและปกป้ องพิทกั ษ์อิสลามจวบถึงปั จจุบนั จนกระทัง่ วันกิยามะฮฺ (วัน
สิ้นโลก) ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ  เพราะอิสลามได้วางกติกาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเสรี ภาพ
ในการนับถือศาสนามาตั้งแต่ 1,400 ปี กว่า แล้วด้วยหลักการของอัลกุรอานที่กล่าวไว้
ﭼ

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

256
ความว่า :“ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา(อิสลาม)”
(อัลบะกอเราะฮฺ : อายะฮฺ 256)
มุสลิมทุก คนพึงทราบว่า การนาเสนออิสลามโดยใช้วิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องนั้น
แทนที่ จ ะเกิด ผลดี ต่ออิสลามทั้งระยะสั้น และระยะยาวกลับกลายเป็ นการสร้ างรอยด่างและฝาก
มลทิ น ให้ก ับศาสนานี้ โดยไม่รู้ ต ัว ก็ เป็ นได้อิส ลามซึ่ ง เป็ นศาสนาแห่ ง สัน ติ ภ าพ ถูก ตี ต ราเป็ น
สัญลักษณ์แห่งความรุ นแรง ป่ าเถื่อนยิง่ หากมีการใส่ สีตีไข่และหลอกหลอนด้วยมายาคติจากกลุ่ม
มิจฉาชนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามและมุสลิมแล้ว อิสลามจึงกลายเป็ นคาสอนแห่ งความหวาดกลัวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขออัลลอฮฺ  ทรงคุม้ ครอง ด้วยเหตุดงั กล่าว อิสลามจึงปฏิเสธทฤษฎีของแม็กเคียว
เวลลี่ที่ยยุ งให้ผคู้ นใช้วิธีการอะไรก็ได้เพียงเพื่อบรรลุเป้ าประสงค์ที่วางไว้ แต่อิสลามมีคาสอนที่ให้
มุสลิมยึดมัน่ ในระบบคุณธรรมด้วยหลักการที่ว่า“การมีวตั ถุประสงค์ที่ดี ไม่สามารถทาให้วิธีการที่
นาสู่วตั ถุประสงค์ดงั กล่าว กลายเป็ นสิ่ งดีไปด้วย” “การมีเจตนาที่ดี จะไม่สามารถทาให้สิ่งหะรอม
(สิ่งต้องห้าม)กลายเป็ นดีได้”
อิสลามจึงให้ความสาคัญกับแนวทางและวิธีการมากกว่าที่จะกาชับให้มุสลิมมุ่งแต่
เพียงบรรลุถึงเป้ าหมาย เพราะการบรรลุถึงเป้ าหมายเป็ นเรื่ องอนาคตที่อลั ลอฮฺ  เป็ นผูก้ าหนด
ในขณะที่ แนวทางหรื อวิธีก ารเป็ นสิ่ งปั จ จุ บัน ที่ มุสลิมต้องปฏิบัติ ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ อนั
แท้จริ งของอิสลาม คาถามที่ทุกคนจะต้องให้คาตอบในวันกิยามะฮฺ ก็คือคุณปฏิบตั ิตนที่สอดคล้อง
กับค าสอนของอิสลามมากน้อยเพียงใด อัลลอฮฺ  จะไม่ถามว่าคุ ณ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างประสบ
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ผลสาเร็ จมากน้อยแค่ไหน เพราะดรรชนี ช้ ีวดั ความสาเร็ จที่แท้จริ งของมุสลิมก็คือความสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิตนและประยุกต์ใช้คาสอนให้สอดคล้องกับหลักการของอิสลามมากน้อยเพียงใดต่างหาก(อิส
มาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2007 : 67)
อัลกุรอานยังได้กาชับให้มุสลิมธารงไว้ซ่ึงความยุติธรรมแม้กระทัง่ ต่อฝ่ ายตรงกัน
ข้ามและแม้กระทัง่ ในบรรยากาศที่อบอวลด้วยอารมณ์แห่งความเคียดแค้น ดังที่อลั ลอฮฺ  ได้ตรัส
ว่า
ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂     ﭼ

8
ความว่า :“ผูศ้ รัทธาทั้งหลาย จงเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยดีเพื่ออัลลอฮฺ 
เป็ นพยานด้วยความเที่ยงธรรมและจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่ งพวก
ใดทาให้พวกเจ้าไม่ยตุ ิธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็ นสิ่ งที่ใกล้กบั ความยา
เกรงยิง่ กว่า และพึงยาเกรง อัลลอฮฺ  เถิด แท้จริ งอัลลอฮฺ  นั้น เป็ นผู้
ทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทากัน”
(อัลมาอิดะฮฺ : อายะฮฺ 8)
เนื่องจากความยาเกรงอัลลอฮฺ  คือกุญแจแห่งความสาเร็ จทั้งโลกนี้ และโลกหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถือเป็ นเงื่อนไขสาคัญสาหรับการดารงไว้ซ่ึงความยุติธรรมดังนั้นอัลลอฮฺ  จึง
กาชับให้บรรดาศรัทธาชนยาเกรงต่อพระองค์ในทุกสภาวการณ์และสถานที่ คาสอนดังกล่าวได้รับ
การปฏิบัติโ ดยสมบูรณ์ แบบจากนบีมูฮมั มัด  และบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ต ลอดจนผูท้ รงคุณ ธรรม
ด้ว ยดี ต ลอดมา ตามที่ ได้ปรากฏในประวัติ ศ าสตร์ อารยธรรมอิส ลาม และด้ว ยสาเหตุ ที่ มุสลิ ม
ประยุกต์ใช้หลัก คาสอนดังกล่าวสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์ เปี่ ยมด้วยคุ ณธรรมและจริ ยธรรมอัน
สูงส่ ง อิสลามจึ งเป็ นศาสนาที่ ได้รับการยอมรั บและเลื่อมใสศรัทธาจากประชาคมโลกมากที่สุด
ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั
มุสลิมมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องได้รับการชี้นาจากบรรดาอุละมาอ์(ผูร้ ู้ )ผูท้ รง
คุณธรรม ที่มีบทบาทเป็ นผูส้ ื บทอดมรดกจากเหล่าศาสนทูต พวกเขาจะชี้แจงข้อสงสัย อธิบายสิ่ ง
คลุมเครื อ ตอบโต้ความมดเท็จ ให้คาชี้ขาดข้อขัดแย้งและวินิจฉัยประเด็นต่างๆที่เป็ นความต้องการ
ของประชาสังคมที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอัลกุรอานและซุนนะฮฺ (จริ ยวัตรท่านนบี )อัน
แท้จริ ง(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา, 2007 : 48)
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นอกจากนี้ เรายังมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนรู้วิธีการร่ วมใช้ชีวิตบนโลกนี้ ในสังคม
พหุวฒั นธรรมที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์อนั แท้จริ งของอิสลามที่มุ่งมัน่ สรรค์สร้างสังคมสันติภาพ
สมานฉันท์และสันติสุขอันยัง่ ยืนขออัลลอฮฺ  ทรงประทานการชี้นาแก่ทุกฝ่ ายด้วยเทอญ
3.3.4 ความยุตธิ รรม คือ รากฐานของสันติภาพ
คัมภี ร์อลั กุรอานหลายโองการได้ค้ าชูและปูทางสาหรับแบบแผนของสันติ ภาพ
และยังได้สนับสนุนให้ใช้กระบวนการสันติวิธี ในการเรี ยกร้องคืนสิ ทธิอนั พึงมีพึงได้ของเจ้าของ
สิทธิ ห้ามละเมิดหรื อรุ กรานผูอ้ ื่น พร้อมกันนั้น ต้องดารงไว้ซ่ึงความยุติธรรม ทาดีกบั มวลมนุ ษย์
และสรรพสิ่ ง ทั้ง หลาย แม้ก ระทั่ง กับ ข้า ศึ ก ในสงคราม เมื่ อ ใดที่ พ วกเขาตอบรั บ การเจรจา
ประนีประนอม ความยุติธรรมต้องอยู่เหนื ออารมณ์และความรู้สึกส่ วนตัว หรื อความสัมพันธ์ทาง
เครื อญาติและมิตรสหายหรื ออานาจต่อรองที่เหนือกว่า ดังที่อลั ลอฮฺ  ทรงตรัสว่า
ﭽ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭺ ﭼ

135
ความว่า :“บรรดาผูศ้ รัทธาเอ๋ ยจงเป็ นผูธ้ ารงความเที่ยงธรรมในการเป็ น
พยาน เพื่ออัลลอฮฺ  แม้จะเป็ นอันตรายต่อตัวสูเจ้าเอง หรื อพ่อแม่ ญาติ
สนิทของสูเจ้าก็ตาม แม้เขาจะมัง่ มีหรื อยากจนก็ตาม”
(อันนิสาอฺ : อายะฮฺ 135)
จากอายัต อัลกุ ร อานข้างต้น จะเห็ น ได้ว่า อัลลอฮฺ  ทรงสอนให้อานวยความ
ยุติธรรม กับข้าศึกหรื อศัตรู ถึงแม้จะเป็ นอันตรายต่อตัวสูเจ้าเองหรื อพ่อแม่ ญาติสนิ ทของสูเจ้าก็ตาม
แม้เขาจะเป็ นคนมัง่ มีหรื อยากจนก็ตามเราต้องให้ความยุติธรรมโดยไม่กลัวแต่อย่างใด ดังที่อลั ลอฮฺ
 ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า
ﭽﮨﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼﮽ ﮾﮿﯀ ﯁ ﯂
ﭼ

8
ความว่า : “บรรดาผูศ้ รัทธาเอ๋ ย จงเป็ นผูด้ ารงไว้ซ่ึงความยุติธรรมในการ
เป็ นพยานเพื่ออัลลอฮฺ  และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทา
ให้พวกเจ้าไม่ยตุ ิธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็ นสิ่ งที่ใกล้กบั ความยาเกรง
ยิง่ กว่า”
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(อัลมอิดะฮฺ : อายะฮฺ 8 )
สรุ ปแล้ว การอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน เป็ นรากฐานสาคัญที่ค้ าชูและปู
ทางสาหรั บกระบวนการสร้างสันติ ภ าพ ฉะนั้น ในกระบวนการพูด คุย หรื อเจรจา เพื่อยุติค วาม
รุ นแรงและสร้างสันติภาพ ทั้งสองฝ่ ายจะต้องถือว่า การอานวยความยุติธรรมในทุกมิติและทุกด้าน
ต้องเป็ นวาระที่สาคัญของการพูดคุยหรื อเจรจา พร้อมกับมีมาตรการในการอานวยการความยุติธรรม
ที่ เ ป็ นรู ปธรรมชั ด เจน จึ ง จะท าให้ ก ระบวนการพู ด คุ ย หรื อเจรจาเพื่ อ สั น ติ ภ าพประสบ
ผลสาเร็ จ แน่นอน สาหรับพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในเรื่ องอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ ผูท้ ี่มีส่วนได้
เสีย หรื อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ย่อมมีมุมมอง ความคิด ความเข้าใจในเรื่ อง
สันติวิธี สันติภาพและความยุติธรรมที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ดังนั้น เพื่อให้ก ระบวนการพูด คุ ย หรื อ เจรจาได้รั บการตอบรั บ สนับสนุ นจาก
ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว น ทุ ก ศาสนาและชาติ พนั ธุ์ ข้าพเจ้าจึ งเสนอ ให้รัฐจัด ให้มีค ณะกรรมการ
ยุติธรรมและสมานฉันท์ภาคประชาชนชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ผูแ้ ทนประชาชนจากศาสนิ กและชาติ
พันธุต์ ่างๆ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ผูน้ าชุมชน ผูแ้ ทนสตรี โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีบทบาท
ในการสนับสนุ น ตรวจสอบและติ ด ตามกระบวนการสันติ วิธีสู่สัน ติ ภาพและการอานวยความ
ยุติธรรมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สานเสวนาในเรื่ อง
สัน ติ วิธี และการอานวยความยุติ ธ รรมในมิติ และด้า นต่ า งๆแก่ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อให้
ประชาชนมีความเข้าใจ เข้าถึง มีความเชื่อมัน่ และไว้วางใจยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายของรัฐใน
การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการผลักดันและสนับสนุ นกระบวนการ
พูดคุย หรื อ เจรจา เพื่อให้เกิดสันติภาพที่แท้จริ ง
หนึ่งในรู ปแบบที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจนในการอานวยการความยุติธรรมแก่ประชาชน
เพื่อเกื้อหนุนและส่งเสริ มให้การเจรจา หรื อ พูดคุยเพื่อสันติภาพประสบผลสาเร็ จ และสอดคล้องกับ
หลักการอิสลาม ก็คือ การให้ความยุติธรรมในทางสังคม ภาครัฐไม่ควรละเลยการให้หลักประกัน
ทางสัง คม ด้ว ยการช่ ว ยเหลือ และเยีย วยาแก่ บ รรดาผูท้ ี่ ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ให้มี
ประสิทธิภาพ ยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาในด้านจิตใจ การศึกษา
คุณภาพชีวิตและรายได้ของครอบครัวผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
3.4 ความสัมพันธ์ ต่างๆ เงาสะท้ อนอุดมการณ์สันติภาพในอิสลาม
นอกจากการเรี ยกร้ องเชิ ญ ชวนและสั่ง สอนในเรื่ อ งสัน ติ ภ าพแล้ว อิ ส ลามยัง ได้บัญ ญัติ ใ ห้
อุดมการณ์น้ ีเป็ นมูลฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรและประเทศต่างๆ อีก
ด้วย หลักการแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิม ก็คือ ความเสมอภาคและภารดรภาพ นั่นก็คือความ
สัน ติ สงบสุ ข และปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ความเมตตาและเอื้ อ อาทรต่ อ กัน ในระบบ

110
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างมุสลิมด้ว ยกัน ไม่ว่าจะมีค วามแตกต่ างทางด้านสัญชาติ สี ผิว ภาษา และ
มาตุภูมิหรื อแม้จะแตกต่างด้านฐานะหรื อยศถาบรรดาศักดิ์ พวกเขาจะยืนหยัดบนหลักการอันมัน่ คง
ที่อยูบ่ นพื้นฐานของการศรัทธาในอัลลอฮฺ  และความเป็ นพี่นอ้ งร่ วมศาสนา ความรู้สึกเป็ นพี่น้อง
ในบรรดาชาวมุสลิมด้วยกัน จึงเป็ นแขนงหนึ่งของการศรัทธาที่แยกออกจากกันไม่ได้ (ฮามีดะห์ฮา
ซัน โต๊ะมะ, 2556 : 302 อ้างถึงใน Harun Yahya, 2004 : 69) ดังที่อลั ลอฮฺ  ตรัสว่า
ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﭼ

10
ความว่า : “แท้จริ งบรรดาผูศ้ รัทธานั้นเป็ นพี่นอ้ งกันดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่
เกลี่ ย ประนี ประนอมกัน ระหว่ างพี่ น้องทั้งสองฝ่ ายพวกเจ้า และจงย า
เกรงอัลลอฮฺ  เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา”
( อัลฮุญรอต > อายะฮฺ 10)
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับชนต่างศาสนิก ก็คือ การทาความรู้จกั กัน การ
เคารพและให้เกียรติกนั การช่วยเหลือบริ การและอานวยความสะดวก การให้สิทธิเสรี ภาพและความ
เป็ นธรรมในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะเป็ นประตูนาไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรกัน(มัสลัน มาหะ
มะ, 2007 : 67) อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ

13
ความว่า : “มนุษยชาติเอ๋ ย แท้จริ งเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชายและเพศ
หญิ ง และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็ นเผ่า และตระกู ลเพื่อจะได้รู้จ ัก กัน
แท้จริ งผูท้ ี่มีเกียรติยงิ่ ในหมู่พวกเจ้า ณ อัลลอฮฺ  นั้นก็คือ ผูท้ ี่มีความยา
เกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า แท้จ ริ ง อัล ลอฮฺ  นั้น เป็ นผูท้ รงรอบรู้ อ ย่า ง
ละเอียดถี่ถว้ น”
(อัลฮุญรอต > อายะฮฺ 13)
3.4.1 อิสลามกับการคุ้มครองและเคารพในศักดิ์ศรีแห่ งความเป็ นมนุษย์
อิสลามได้สั่งสอนมนุ ษย์ทุกคนให้เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษ ย์
กล่าวคือ สิทธิในชีวิต ทรัพย์สิน การเลือกวิถีชีวิตและการนับถือศาสนาต้องได้รับการคุม้ ครองและ
จะละเมิดไม่ได้ ภายใต้หลักการที่ว่า“เป็ นเพื่อมนุษย์ดว้ ยกันโดยไม่คานึกถึงความแตกต่างทางศาสนา
ภาษา สีผวิ และเชื้อชาติ”(ฮามีดะห์ฮาซัน โต๊ะมะ, 2556 : 303) อัลลอฮฺ  ได้ตรัสอีกว่า

111
ﭽﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﭼ

;7
ความว่า :“และโดยแน่นอนได้ให้เกียรติแก่ลกู หลานของอาดัม และเราได้
บรรทุ ก พวกเขาทั้ง ทางบกและทางทะเลและได้ใ ห้ปั จ จัย ยัง ชี พ ที่ ดี
ทั้งหลายแก่พวกเขา และเราได้ให้พวกเขาดีเด่นอย่างมีเกียรติเหนื อกว่าผู้
ที่เราได้ให้บงั เกิดมาเป็ นส่วนใหญ่”
(อัลอิสเราะอฺ > อายะฮฺ 70)
3.4.2 สงครามคือทางออกสุ ดท้ ายและความจาเป็ นอันหลีกเหลีย่ งไม่ได้
เนื่องจากศักดิ์ศรี และสิทธิแห่งความเป็ นมนุษย์เป็ นสิ่งที่ตอ้ งได้รับการคุม้ ครอง ดังนั้น
การละเมิดคุกคาม ตัดทอนและบิดเบือนสิ ทธิดงั กล่าว ถือว่าเป็ นการกระทาความผิดและละเมิดต่อ
บุคคลนี่คือ มูลเหตุที่แท้จริ งที่อิสลามปฏิเสธความขัดแย้งและสงครามไม่ว่าในกรณี ใดๆก็ตาม เพราะ
มัน เป็ นการละเมิ ด ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ซึ่ ง เป็ นสิ ท ธิ อ ัน ชอบธรรมและบริ สุ ท ธิ์ ของมนุ ษ ย์
นอกจากนั้นสงครามยังเป็ นมูลเหตุให้เกิดการทาลายสิ่ งดีงามและคุณค่าต่างๆ ของชีวิตมนุษย์อีกด้วย
อิสลามจึ งห้ามการทาสงครามเพื่อการขยายรั ฐและดิ น แดนขยายอานาจและอิทธิ พล ตลอดจน
สงครามล่าอาณานิคม”(ฮามีดะห์ฮาซันโต๊ะมะ, 2556 : 304) อัลลอฮฺ  ได้ตรัสอีกว่า
ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﭼ

<7
ความว่า : “นั่นคือที่พานักแห่ งวันอาคีเราะฮฺ เราได้เตรี ยมมันไว้สาหรับ
บรรดาผูท้ ี่ไม่ปรารถนาหยิ่งผยองในแผ่นดินและไม่ก่อการเสี ยหารและ
บั้นปลายย่อมเป็ นของบรรดาผูย้ าเกรง”
(อัลกอศ็อศ > อายะฮฺ 83)
อิสลามยังห้ามการทาสงครามที่มีลกั ษณะเป็ นการสร้างความวิบตั ิและความเสียหาย
ดังที่อลั ลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﭽ ﯓ ﯔﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﭼ

9:
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ความว่า : “และพวกเจ้าอย่าก่อความเสี ยหารไว้ในแผ่นดินหลังจากได้มี
การปรับปรุ งแก้ไขมันแล้ว และจงวิงวอนขอต่ อพระองค์ดว้ ยความยา
เกรง และความปรารถนาอันแรงกล้าแท้จริ งความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮฺ
 นั้นใกล้กบั ผูก้ ระทาดีท้งั หลาย”
(อัลอะอฺรอฟ > อายะฮฺ 56)
สงครามถึงแม้เป็ นสิ่งที่อนุญาตในอิสลามแต่ไม่สนับสนุ นโดยสิ นเชิง และห้ามให้
มีการประกาศการทาสงครามไม่ว่าในกรณี ใดๆ ทั้งสิน เว้นแต่ดว้ ยความจาเป็ นอย่างสุดวิสยั โดยไม่มี
ทางเลือกแต่ ต ้องอยู่ภ ายใต้ก ฎเกณฑ์ เงื่ อนไขและจรรยาบรรณอัน สู งส่ ง และไม่มีใครสามารถ
ประกาศสงครามเว้นแต่ผนู้ าสูงสุดของมุสลิมเท่านั้นไม่ใช่ตามความต้องการของผูห้ นึ่งผูใ้ ดหรื อกลุม่
หนึ่งกลุ่มใด ที่มากไปกว่านั้นคือไม่อนุญาตให้มีสงครามนอกจากต้องผ่านกระบวนการเรี ยกร้องสู่
สันติภาพหรื อตอบรับอิสลามอย่างถูกต้องชอบธรรมก่อน และต้องไม่กระทาการโจมตีกนั นอกจาก
เขาต้อรับผิดชอบในผลแห่งการกระทานั้น ทั้งในด้านศาสนบัญญัติและกฎหมายท่านนบีมุฮมั มัด 
พยายามใคร่ ครวญหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงจากการทาสงครามไม่อนุ มตั ิให้เกิดขึ้น เว้นแต่
ด้วยเหตุผลและเงื่อนไขที่จาเป็ นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้จาก 3 ประการดังนี้ (ฮามีดะห์ฮาซันโต๊ะมะ, 2556
: 305)
(ก) เพื่อปกป้ อง ป้ องกันตัวเองจากการรุ กรานและการคุกคาม ดังที่อลั ลอฮฺ  ตรัส
ว่า
ﭽﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺ ﯼ
ﯽﭼ

5=7
ความว่า : “และพวกเจ้าจงต่อสูใ้ นหนทางของอัลลอฮฺ  ต่อบรรดาผูท้ า
ร้ายพวกเจ้าและจงอย่ารุ ก รานแท้จริ งอัลลอฮฺ  ไม่ทรงชอบบรรดาผู้
รุ กราน”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ > อายะฮฺ 190)
(ข) เพื่อปกป้ อง ป้ องกันตัวเองจากการกดขี่ ทารุ ณ ข่มเหง รังแกจากผูก้ ดขี่ และผู้
อธรรมดังที่อลั ลอฮฺ ได้ตรัสว่า
ﭽ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭼ
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ความว่า : “มีเหตุใดเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นหรื อ? ที่พวกเจ้าไม่สู้รบใน
หนทางของอัลลอฮฺ  ทั้งๆ ที่บรรดาผูอ้ ่อนแอไม่ว่าผูช้ ายหรื อหญิงและ
เด็กๆ ต่างกล่าวกันว่าโอ้พระเจ้าของเราโปรดนาพวกเราออกจากเมืองนี้
ซึ่งชาวเมืองเป็ นผูข้ ่มเหงรังแกและโปรดให้มีข้ ึนแก่พวกเรา ซึ่งผูค้ ุม้ ครอง
คนหนึ่ งจากที่พระองค์ และโปรดให้มีข้ ึนแก่เรา ซึ่งผูช้ ่วยเหลือคนหนึ่ ง
จากที่พระองค์”
(อันนิสาอ์ > อายะฮฺ 75)
(ค) เพื่อคุม้ ครองและปกป้ องสิทธิเสรี ภาพในการนับถือศาสนาอัลลอฮฺ  ได้ตรัส
ว่า
ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﭼ

7=
ความว่า : “และพวกเจ้าจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะไม่มีก ารปฏิเสธ
ศรัทธาใดๆ ปรากฏขึ้นและการอิบาดะฮฺชนิดนั้น ต้องเป็ นสิ ทธิ์ของอัลลอ
ฮฺ  เท่านั้น ถ้าหากพวกเขาหยุดยั้งแน่นอน อัลลอฮฺ  นั้นทรงเห็นใน
สิ่งที่พวกเขากระทา”
(อันฟาล > อายะฮฺ 39)
จากคาอธิบายข้างต้น ทาให้เราทราบและเข้าใจถึง กฎเกณฑ์ของสงครามในรู ปแบบ
ต่างๆ ตามที่อิสลามได้บญั ญัติไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อฝ่ ายศัตรู ได้ขอสงบศึกและยุติสงคราม อิสลามสั่ง
ใช้ให้กองทัพมุสลิมเห็ นชอบและหยุดการทาสงคราม แม้จะถูกมองว่าเป็ นฝ่ ายที่เสี ยเปรี ยบก็ตาม
หากยังคงทาสงครามต่อไป ก็ถือว่าเป็ นการกระทาที่หะรอมหรื อที่ตอ้ งห้ามและมีความผิดอย่างแรง
(ยูสุฟ อัลก็อรฎอวีย,์ 2549 : 57) ดังบทบัญญัติที่อลั ลอฮฺ  ได้ตรัสในอัลกุรอานอย่างมากมาย
บางส่วนจากนั้นมีดงั นี้
(ง) อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﭽ ﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ
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ความว่า :“นอกจากบรรดาผูท้ ี่ติดต่ออยู่กบั พวกหนึ่ ง ซึ่งระหว่างพวกเจ้า
กับพวกนั้นมีพนั ธสัญญาอยูห่ รื อบรรดาผูท้ ี่มาหาพวกเจ้าโดยที่หวั อกของ
พวกเขาอัดอั้น ต่อการที่พวกเขาจะสู้รบกับพวกเจ้าหรื อ สู้รบกับหมู่ชน
ของพวกเขาเองและหากว่าอัลลอฮฺ  ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพวกเขา
ได้สูร้ บกับพวกเจ้าแล้วด้วยแต่ถา้ พวกเขาออกห่ างพวกเจ้า โดยที่มีได้ทา
การสูร้ บกับพวกเจ้ และได้เสนอเจรจาแก่พวกเจ้าเพื่อการประนี ประนอม
แล้วไซร้ อัลลอฮฺ  ก็ไม่ทรงใดแก่พวกเจ้าที่ขจัดพวกเขาได้”
(อันนิสาอ์ > อายะฮฺ 90 )
อุมรั อุบยั ดฺ หะซะนะฮฺ (2007 : 38) ได้อธิบายเพิ่มอีกว่า อิสลามเป็ นศาสนาที่ยืน
หยัดสร้างสันติภาพในสังคมมนุษย์ให้ปรากฏอย่างเป็ นรู ปธรรม กฎดังเดิมในการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับสังคมโลกตามทัศนะอิสลามคือ สันติภาพไม่ใช่สงคราม ด้วยเหตุดงั กล่าวเมื่อใดที่มีโอกาสสร้าง
สันติภาพอิสลามจึงเรี ยกร้องและฉกฉวยโอกาสนั้นให้กลับสู่สภาวะดั้งเดิมทันที ถึงแม้ในช่วงเกิด
ภาวะสงครามก็ตาม อิสลามไม่สนใจผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมีการประนี ประนอม
อิสลามจึ งไม่พยายามที่ จะไปสื บค้นความตั้งใจที่แท้จริ งของคู่สงครามที่ยอมประนี ประนอมว่ามี
วัตถุประสงค์ช่อนเร้นบางอย่างหรื อไม่ อิสลามจึงจะตอบรับการประนีประนอมหยุดสงครามโดยไม่
มีขอ้ แม้ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสันติภาพเป็ นคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ในขณะที่การรุ กราน สงคราม
และอารมณ์น้ นั เป็ นคุณลักษณะเฉพาะของเหล่ามารร้าย ดังที่อลั กุรอานได้ระบุไว้ว่า
ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

61
ความว่า :“และหากพวกเขาโอนอ่อนมาเพื่อการประนีประนอมแล้วเจ้าก็
จงโอนอ่อนตามเพื่อการนั้น ด้วยและจงมอบหมายแด่อลั ลอฮฺ  เถิด
แท้จริ งนั้นพระองค์คือทรงได้ยนิ ทรงรอบรู้”
(อัลอัมฟาล > 61)
อายะฮฺอลั กุรอานดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้วา้ อิสลามเป็ นศาสนาแห่ งสันติภาพที่
มุ่งมัน่ โน้มน้าวจิตใจผูค้ นด้วยการใช้เหตุผล การสานเสวนาและเจรจาไม่ใช่การใช้พลังกาลังอิสลาม
เผยแพร่ ดว้ ยพลังแห่งปั ญญาไม่ใช้พลังอานาจของผูค้ รองกาลังที่เหนือกว่า เป้ าประสงค์อนั สูงส่งของ
อิสลามคือ การนามาชึ่งสันติสุขยังมวลมนุษย์ถึงแม้จะเป็ นคนต่างศาสนาก็ตาม (อุมรั อุบยั ดฺ หะสะ
นะฮฺ , 2007 : 18)
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3.4.3 อิสลมห้ ามทหารมุสลิมฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์
ยูสุฟ อัลก็อรฏอวี (2549 : 9)ได้อธิบายอย่างชัดเจนพร้อมยกหลักฐานจากอัลกุรอาน
อีก ว่าเมื่ออิสลามอนุ ญาตให้ทาสงคราม เนื่ องมีเหตุผลที่ จาเป็ น ที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ อิสลามได้ว าง
กฏเกณฑ์และกรอบของการทาสงครามที่บญั ญัติไว้ในอัลกุรอาน และตามแนวทางของท่านนบีมุฮมั
มัด  บรรดาเศาะหาบะฮฺ และผลการวินิจฉัยของบรรดาอุละมาอ์ในการนามาเป็ นบรรทัดฐาน การ
ปฏิบัติ ชาวมุสลิม อิสลามอนุ ญ าตให้ทหารมุสลิมฆ่าเฉพาะทหารในสมรภูมิเท่ านั้น ไม่อนุ ญ าต
สาหรับชีวิตเลือดเนื้ อของประชาชนผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคราม ไม่วาด้วยเงื่อนไข
และเหตุ ผลใดก็ต าม นอกจากนั้น อิสลามยังห้ามมิให้ฆ่าสตรี เด็ก คนป่ วยและบาดเจ็บ คนชรา
นักบวชหรื อบาทหลวง ผูท้ ี่กาลังปฏิบตั ิศาสนกิจ ห้ามฆ่าเชลยศึก ห้ามทรมานและหั่นอวัยวะของ
ข้าศึก ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามตัดและทาลายต้นไม้ แม่น้ าลาธาร ทาให้แหล่งน้ าสกปรก และห้ามทาลาย
บ้านเรื อน อีกทั้งอิสลามยังได้ห้ามมิให้ตามล่าศัตรู บาดเจ็บสาหัสและหลบหนี ยอมแพ้ ซึ่งแนวทาง
อิสลามเป็ นแนวทางสายกลางและมีความพอดี พอเหมาะเป็ นอย่างยิง่ สงครามนั้นเป็ นเพียงการผ่าตัด
อวัยวะที่เป็ นเนื้อร้ายทิ้งเสียเท่านั้น
3.4.4 อิสลามเรียกร้ องและเชิญชวนสู่ การกระทาความดีอย่างสง่ างาม
อิสลามได้บญ
ั ญัติให้มุสลิมรักษาความยุติธรรม ห้ามการกดขี่ ขมเหง และเอารัดเอา
เปรี ยบบุคคลอื่น คาสอนและคาเรี ยกร้องเชิญชวนอันสูงส่งและบริ สุทธิ์ของอิสลาม มีจุดมุ่งหมายให้
เกิดความรักใคร่ ปรองดองการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การควบคุมตนเอง การเสี ยสละ การไม่
เห็นแก่ตวั และโลภ อันเป็ นปั จ จัยที่น าพามนุ ษย์ชาติ ไปสู่ชีวิตที่ สมบูรณ์ พูนสุ ข สมานฉันท์ กลม
เกลียว มีความเป็ นพี่นอ้ ง รักใคร่ ผกู ผันกันอย่างแน่นแฟ้ นและเอื้ออาทรกัน นอกจากนั้นอิสลามยังได้
สั่งสอนให้เคารพในความคิ ด เห็ น ของผูอ้ ื่น ยอมรั บในคุ ณ ค่ าและสิ่ งที่ ดี ก ว่า พร้ อมทั้งยึด มัน่ ว่า
สติปัญญานั้นเป็ นหนทางเดียวที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ าย อิสลามไม่มีการบังคับใช้ใน
ด้านต่างๆ ของหลักการศาสนาแต่อย่างใด เช่ น หลักการศรัทธามัน่ หรื ออะกี ดะฮฺ และการนับถือ
ศาสนา อีกทั้งยังได้เปิ ดโอกาสและให้สิทธิเสรี ภาพในการนับถือศาสนาและวิถีชีวิตโดยใช้สติปัญญา
อย่างไตร่ ตรองและไม่เดือดร้อนผูอ้ ื่น(ฮามีดะห์ฮาซัน โต๊ะมะ, 2556 : 296) ดังที่อลั ลอฮฺ  ได้ตรัส
ว่า
ﭽ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰙ ﰚ ﭼ

69:

116
ความว่า : “ไม่มีการบังคับใดๆ ให้นบั ถือในศาสนาอิสลาม แน่ นอนความ
ถูกต้องนั้น ได้เป็ นที่กระจ่างแจ้งจากความผิดดังนั้นผูใ้ ดปฏิเสธศรัทธาต่อ
อัฏฏอฆูตและการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  แล้วแน่นอนเขาได้ยดึ ห่วงอันมัน่
คงไว้แล้วโดยไม่มีการขาดใดๆเกิดขึ้นแก่มนั และอัลลอฮฺ  นั้นเป็ นผู้
ทรงได้ยนิ ผูท้ รงรอบรู้”
(อัลบาเกาะเราะฮฺ > 61)
ท่านนบีมุฮมั มัด  เป็ นเพียงผูน้ าริ สาละฮฺ อิสลามมาเผยแผ่ เชิญชวน ตักเตือนแจ้ง
ข่าวดี และแจ้งข่าวร้ายต่อมวลมนุ ษยชาติเท่านั้น สาหรับศรัทธาชนที่ดารงมัน่ ปฏิบตั ิตามคาสั่งใช้
ของอัลลอฮฺ  จะได้รับข่าวดีคือเป็ นชาวสวรรค์ ส่ วนผูท้ ี่ฝ่าฝื น ละเมิด ทาบาปใหญ่และผูป้ ฏิเสธ
ศรัทธาจะได้รับข่าวร้ายคือเป็ นชาวนรก ส่วนการให้ฮีดายะฮฺหรื อชี้นานั้น พระองค์ องค์เดียวเท่านั้น
ที่ทรงสามารถชี้และน(ยูสุฟ อัลก็อรฎอวีย,์ 2549 : 57-60 ) ดังที่พระองค์อลั ลอฮฺ 
ได้ตรัสว่า
ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭼ

8:-89
ความว่า : “โอ้นบีเอ๋ ย ! แท้จริ งเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อให้เป็ นพยานและผูแ้ จ้ง
ข่าวดีและผูต้ กั เตือน(45) และเป็ นผูเ้ รี ยกร้องเชิญชวนสู่อลั ลอฮฺ  ตาม
พระบัญชาของพระองค์และเป็ นดวงประทีปอันแจ่มจรัส”
(อัลอะหฺ ซาบ > 45-46)
สรุ ปได้ว่า ความหมายและความสาคัญของสันติภาพโดยทัว่ ไปคือ การที่สังคมใช้
ชีวิตอยูอ่ ย่างมีความสุขไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เอาเปรี ยบกัน ไม่ระแวงต่อกัน เคารพในความคิด
ที่แตกต่างกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุ ข และสังคมอยู่รอดได้ดว้ ยความยุติธรรมและ
สันติภาพ ส่วนสันติภาพในอิสลามถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺ  ผูท้ รงชี้นาบุคคลที่ขวนขวาย
ความโปรดปรานอันเป็ นหนทางแห่งสันติภาพและอัลลอฮฺ  ได้ส่งศาสนฑูตเพื่อมาเป็ นแบบอย่าง
ในการสร้างสันติภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โลกนี้และโลกอาคีเราะฮฺ (ชีวิต
หลังความตาย) อัลลอฮฺ  ได้แจ้งข่าวดีสาหรับบรรดาผูศ้ รัทธาที่ประกอบคุณงามความดี มุ่งรักษา
สันติ ภาพและเผยแผ่ความสงบสุ ข พวกเขาได้รับการตอบแทนจากอัลอฮฺ  ด้ว ยสรวงสวรรค์
ดินแดนแห่งความสันติสุขในวันที่ พวกเขาได้พบกับพระองค์อย่างสันติ ดังนั้นอิสลามเป็ นศาสนา
แห่งความสันติภาพอย่างแน่นอน ซึ่งเป็ นคาที่บรรดาผูศ้ รัทธาทั้งหลาย ได้กล่าวคาทักทาย อัสสลาม
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และเป็ นพระนามของอัลลอฮ  คาหนึ่ ง สาหรับสันติภาพของบรรดาผูศ้ รั ทธานั้นแน่ น อนก็คื อ
สวนสวรรค์น้ นั เอง เป็ นสถานที่ที่ได้รับการตอบแทนในการทาความดีในโลกนี้ เราเรี ยกว่า “ดารุ สส
ลาม” สาหรั บสันติภาพนั้นจะเกิดขึ้นได้น้ นั จะต้องมีความพยายามเรี ยกร้องอย่างจริ งใจต่ออานาจ
สูงสุด ให้ยอมรับในสิ่งที่เราต้องการ ถ้าสิ่งนั้นไม่เป็ นสิ่งที่ตอ้ งห้ามกฎข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม
สาหรับสังคมบ้านเราทุกวันนี้ โดยเฉพาะการเมืองการปกครอง เราจะหาความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้วยใจจริ งแทบจะหาไม่ได้เลย ต่างคนต่างต้องการผลประโยชน์ และอานาจมากเกินไป จนทาให้
ประชาชนเรานั้น ถูกกดขี่คมเหง หาความสันติภ าพไม่ได้อย่างสิ้ นเชิง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิด หลักการและอุดมการณ์ สาหรั บศาสนาอื่นนั้นจะไม่มีความสันติ ภาพเกิดขึ้น ได้ ถ้า
ไม่ได้นากฎข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามมาใช้ประยุกต์ เพราะอิสลามเท่านั้นเป็ นศาสนาแห่ งความ
สันติภาพ
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และถาวรได้น้ นั
มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเอาสันติ ภาพในรู ปแบบอิสลามเท่านั้นถึงจะเกิดสันติภาพได้ เพราะ
อิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ และถูกส่งลงมาเพื่อสร้างสันติภาพให้กบั โลกนี้ และโลกอาคีเราะฮฺ
(ชีวิตหลังความตาย)และสันติภาพจะเกินขึนได้น้ นั เมื่อมนุษย์ทุกคนมีความพอเพียงในความเป็ นอยู่
ของตน ปราศจากความอิจฉาริ ษยาผูอ้ ื่นปราศจากการเบียดเบียนผูอ้ ื่น รู้จกั การเอาใจเขามาใส่ใจเรา มี
ความเอื้อเฟื้ อ เผือ่ แผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ มีคุณธรรม จริ ยธรรมด้วยใจจริ งและมนุษย์ไม่เห็นผลประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิด
สันติภาพได้จริ งและตลอดไป

