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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

การก่อการร้าย สาเหตุและแนวทางแก้ไข 
 

โดย อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมหมัด อาล อัช-ชัยค ฺ
มุฟตีย์(ผู้ชี้ขาดปัญหาศาสนา)สูงสุด แหง่ราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบยี 
 
ค าน า 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาล
สากลโลก พรประเสริฐและความศานติจงประสบแด่ท่านนบี
มุหัมหมัด ผู้ประเสริฐยิ่ง ตลอดจนวงศ์วานและมิตรสหายของ
ท่าน 

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่ของสภานิติศาสตร์
อิสลาม (มัจญ์มะอฺ อัล-ฟิกฮฺ อัล-อิสลามีย์) ในปี ฮ.ศ 1424 ณ 
เมืองมักกะฮฺ  ซึ่งที่ประชุมมีวาระส าคัญอยู่วาระหนึ่ง อันเป็น
ประเด็นส าคัญที่บรรดามุสลิมต้องร่วมกันหาทางออก นั้นคือ
ปัญหาความท้าทายจากภัยก่อการร้าย ซึ่งจะต้องร่วมกันสืบหา
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สาเหตุ ผลกระทบ ข้อตัดสินทางศาสนา และแนวทางในการ
ป้องกันภัยดังกล่าว 

ในปัจจุบันพบว่าภัยก่อการร้ายเป็นปัญหาที่หนักหน่วง
มาก ทุกคนต่างมีความสนใจอยากทราบความเป็นมาและการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นควรที่จะส่วนร่วมเพื่อ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก่อการร้าย พร้อมทั้งอธิบายถึง
สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

และก่อนที่ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาก่อการร้าย ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงนิยามของค าว่าก่อการ
ร้าย และกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ควรตักเตือนพี่น้องมุสลิมและ
ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมให้เกิดความเข้าใจเสียก่อน ความพยายามในการ
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าวิงวอนขอความ
ช่วยเหลือและทางน าจากเอกองค์อัลลอฮฺ 
 
นิยาม การก่อการร้าย 

ค าว่า “ก่อการร้าย” เพิ่งปรากฏขึ้นในยุคหลังโดยเฉพาะ
หลังเกิดเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 วาทกรรมนี้ได้รับความ
สนใจอย่างแพร่หลายจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปในระดับ
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สากล ต่อมา ได้ เกิดสงความกับผู้ ที่ ถู กกล่ าวหาว่ า เป็น
ผู้ก่อการร้าย ข้าพเจ้าเห็นว่าความเคลื่อนไหวเพื่อปราบปราม
การก่อการร้ายเริ่มต้นจากการจ ากัดกลุ่มเป้าหมายในวงแคบ
ก่อน จนในที่สุดพวกเขาได้จ ากัดความค าว่าการก่อการร้ายกับ
อิสลามและพี่น้องมุสลิมเท่านั้น พร้อมทั้งชี้นิ้วกล่าวหาว่ามุสลิม
เป็นผู้ก่อการร้าย ซึ่งถูกท าให้ดูเหมือนว่านี่คืออาชญากรรมที่
ร้ายแรงที่สุดในระดับสากล 

ส าหรับผู้ที่พิจารณาไตร่ตรอง จะพบว่านิยามของค าว่า
ก่อการร้ายดังกล่าวข้างต้น จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดให้ค า
นิยามจ ากัดความที่สมบูรณ์ ครอบคลุมและชัดเจน ดังนั้นจึงมี
การพุ่งโจมตีเป้าหมายอย่างคลุมเครือโดยมิได้ก าหนดอย่าง
ชัดเจนว่าอะไรคือการก่อการร้าย พฤติกรรมใดบ้างที่เข้าข่ายการ
ก่อการร้าย และบุคคลใด กลุ่มใด หรือรัฐใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อการร้ายบ้าง 

โจทย์ทั้งหมดนั้นในระดับนานาชาติเองก็ยังไม่มีค าตอบ
และค าจ ากัดความอย่างชัดเจน มีบางคนกล่าวว่า การละเลยต่อ
การจ ากัดความหมายของค าว่าก่อการร้ายให้ชัดเจนนั้น เป็น
เจตนาอยู่แล้ว เนื่องจากมีผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่ 
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อย่างไรก็ตามการสู้รบโจมตีเป้าหมายในระดับสากล โดยไม่มี
ความชัดเจนนั้น ถือว่าเป็นการสู้รบกับกลุ่มเป้าหมายที่ไร้ตัวตน 
ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้เรามีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการก่อ
สงครามกับก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น บางครั้งมีการ
โจมตีเป้าหมายผู้บริสุทธิ์ทั้ง ๆ ที่พวกเขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย ใน
กรณีนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกับผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตย
ของตนเอง ในขณะเดียวกันมีการปล่อยปละละเลยให้อีกฝ่าย
หนึ่งก่ออาชญากรรม สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโดยไม่
มีผู้ใดทักท้วงและคัดค้าน และไม่มีผู้ใดกล้ากล่าวหาพวกเขาคือ
ผู้ก่อการร้าย ทั้ง ๆ ที่พวกเข้านั้นมีพฤติกรรมเข้าข่ายการก่อการ
ร้ายอย่างชัดเจน 

ในศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้เราใช้ศัพท์ที่มีความ
คลุม เครื อ  หรือค าที่ สามารถตีความได้หลายแง่หลาย
ความหมาย โดยไม่สามารถแยกแยะว่าต้องการสื่ อถึ ง
ความหมายใดที่แน่นอน เนื่องจากศาสนาอิสลามถูกประทานมา
ด้วยความชัดเจน ตรงไปตรงมา และสัจจริง ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََ َيَٰٓ ََ ُقوا َٱتَذ َءاَمُنوا َ ٱَّلذ َِّٰدقِيََ َمعََ َوُكونُوا َ ٱّللذ  [111: اتلوبة ] ﴾ٱلصذ
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ความว่า “โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย พึงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด และจง
อยู่อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่พูดจริง”  (อัต-เตาบะฮฺ :119) 

 
ศาสนาอิสลามของเราถูกประทานมาด้วยความ

ยุติธรรม ดังนั้นเราไม่สามารถอ้างความโกรธเคืองของเราเพื่อ
เอาไปสร้างความเดือดร้อนกับชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แม้กระทั่ง
การใชค้ าเรียกขานด้วยฉายาต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับความจริง
พวกเขาก็ตาม อัลลอฮฺตรัสว่า 

ََٰٓ قَۡومَ  ٔ َٔانَََُشنََ ََيۡرَِمنذُكمَۡ َوَلَ﴿ َ ََعَ لذ
َ
ۡقَرُبَ ُهوََ ٱۡعِدلُوا َ َتۡعِدلُوا  َ أ

َ
َ  أ : املائدة ] ﴾لِلتذۡقَوىَّٰ

8] 
ความว่า “และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใด ท าให้
พวกเจ้าไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความย า
เกรงยิ่งกว่า”  (อัล-มาอิดะฮฺ : 8) 
 

อิสลามสอนเราว่า บุคคลหนึ่งไม่สามารถแบกรับบาป
แทนกันได้ นั้นหมายถึง เราไม่สามารถลงโทษบุคคลที่ไม่มี
ความผิดได้ อัลลอฮฺ ตรัสว่า 

َ  وِۡزرََ َوازَِرة َ تَزِرَُ َوَلَ﴿ ۡخَرىَّٰ
ُ
  [161: األنعام ] ﴾أ
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ความว่า “และไม่มีผู้แบกภาระคนใดจะแบกภาระของผู้อื่นได้” 
(อัล-อันอาม :164) 
 

ดังนั้นในศาสนาอิสลามมีความชัดเจนมากในเรื่อง
เหล่านี้ เนื่องจากเราพบว่าหลักศรัทธา หลักปฏิบัติ อิบาดะฮฺ 
(การประกอบศาสนกิจ) มุอามะลาต (การปฏิสัมพันธ์) และ
กฎหมายครอบครัว ฯลฯ ในบทบัญญัติอิสลามนั้นมีความ
ชัดเจนอย่างยิ่ง 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า ด้วยความ
ศรัทธาอันแรงกล้าของบรรดามุสลิมในศาสนาอิสลาม พวกเขา
เรียกร้องให้มีการก าหนดนิยามค าว่า “การก่อการร้าย” ให้
ชัดเจน และเป็นไปไม่ได้ที่มุสลิมจะยินยอมปล่อยให้ค านี้มีความ
คลุมเครืออีกต่อไป เนื่องในศาสนาอิสลามห้ามการกระท า
ดังกล่าว 

เราทราบในความเป็นจริงอย่างดีว่า สาเหตุที่มีการจงใจ
ละเลยไม่ให้มีความชัดเจนในการจ ากัดความหมายของศัพท์
บางค า และปล่อยให้เกิดความคลุมเครือนั้น จะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ในขณะที่ศาสนาอิสลามของ
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เราไม่อนุญาตให้กระท าเช่นนั้นได้ เนื่องจากในอิสลามไม่มีการ
ฉ้อโกง การหักหลัง การโกหก และตลบตะแลง แต่อิสลามคือ
ศาสนาที่ชัดเจน สัจจริง และต้องมีหลักฐานที่ชัดแจ้ง 

หากเราต้องการที่จะให้ค านิยามหรือค าจ ากัดความของ
ค าว่าก่อการร้ายในเชิงวิชาการตามมุมมองของอิสลามแล้ว เรา
จะต้องเริ่มจากการค้นหารากศัพท์ของค านี้ในเชิงภาษาเสียก่อน 
เนื่องจากศาสนาอิสลามมาพร้อมกับภาษาอาหรับ เมื่อพิจารณา
ถึงความหมายเดิมเชิงภาษาแล้ว ให้พิจารณาการน าค าเหล่านั้น
ไปใช้ในทางศาสนาต่อไป โดยอาศัยหลักฐานต่าง ๆ มาประกอบ 
และสิ่ ง ที่ เ ร าควรค านึ ง  ก็ คื อ  ในค าศัพท์หนึ่ งค านั้ น  มี
องค์ประกอบอยู่ 3 องค์ประกอบคือ 1) ข้อเท็จจริงทางภาษา 2) 
ข้อเท็จจริงทางศาสนา 3) ข้อเท็จจริงทางจารีต  

ดังนั้น เมื่อเราเมื่อเราต้องการทราบความหมายของ
ค าศัพท์ หรือประโยคหนึ่งเราต้องค้นหาความหมายเชิงภาษา
ก่อน โดยยึดทัศนะของปราชญ์ภาษาอาหรับเป็นหลัก หากเรา
ต้องการค้นหาความหมายในเชิงวิชาการศาสนา ก็จะต้องยึด
ทัศนะของปราชญ์ศาสนาเป็นหลัก และหากต้องการค้นหา
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ความหมายทางจารีต ก็ต้องสังเกตจากการที่คนทั่วไปใช้ค า
เหล่านั้นว่าหมายถึงอะไร 

ค าว่า “การก่อการร้าย” ในภาษาอาหรับคือ อัล-อิร

ฮาบ มาจากรากค า   เราะอ์ ฮาอ์ บาอ์  (ر  ـهب ) 
อิบนุ ฟาริสกล่าวว่า ค านี้มีความหมายเดิมอยู่สองความหมาย
คือ 1) สิ่งที่ชี้ถึงความกลัว 2) สิ่งที่ชี้ถึงความละเอียดอ่อนและ
ซ่อนเร้น 

ความหมายแรก คือ ความกลัว เช่น ค ากล่าว  (رهبت 
   ฉันกลัวต่อสิ่งหนึ่ง   (ورهبة ورهبا رهبا اليشء

ค าว่า  (ب رهُّ ( الَتر  อัต-ตะร็อฮฮุบ  หมายถึง การประกอบ
ศาสนกิจ และส่วนหนึ่งของค าว่า (اب (اإِلرْهر   อัล-อิรฮาบ  คือ การ
กันอูฐให้ออกจากแอ่งน้ า 

ในหนังสือลิสาน อัล -อะร็อบ (พจนานุกรมภาษา
อาหรับ) ค าว่า    ( ررِهبر )  เราะฮิบะ  โดยพยัญชนะฮาอ์ มีสระกัส
เราะฮฺข้างล่าง คือ ความกลัว  

ค าว่า  (اليشء  ورهب )   ร็อฮฮิบะ อัช-ชัยอฺ  คือ ท าให้
หวาดกลัวต่อสิ่งหนึ่ง  



 

11 

ค าว่า بره  )  ْرهر
ر
อัรฮะบะฮุ  คือ สร้างความตื่นตระหนก    ( أ

แก่เขา 
สรุปแล้วรากศัพท์ของค าว่า อัล-อิรฮาบ มีความหมาย

เกี่ ยวข้องกับความกลัว  หรือสร้ างความหวาดกลัว  ซึ่ ง
ความหมายของค านี้ไม่ได้ชี้ว่าเป็นสิ่งที่ดี หรือเลวแต่อย่างใด 
ความกลัวหรือการสร้างความหวาดกลัวไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่
น่าต าหนิหรือน่าชมเชยแต่อย่างใด เพราะเมื่อใดที่มนุษย์เกิด
อาการกลัวต่อสัตว์ดุร้าย อันนี้คือความกลัวที่ เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ ซึ่งไม่สมควรต าหนิในความกลัวดังกล่าว เช่นเดียวกัน 
มนุษย์มีความกลัวเมื่อมีผู้ อื่นจะท าร้าย ร่างกายของเขา 
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์และสัตว์  
อัลลอฮฺได้ให้ทุกสรรพสิ่งมีความรู้สึกโดยสัญชาติญาณที่จะ
ปกป้องตนเองจากภยันตรายที่ตนเองประสบ ดังที่พระองค์ได้
ตรัสในสูเราะฮฺ ฏอฮา อายะฮฺที่ 50  

ِيَ ﴿ ۡعَطىََّٰ ٱَّلذ
َ
ءَ  ُكذَ أ  [05: طه ] ﴾َهَدىََّٰ ُثمَذ َخۡلَقُهۥ ََشۡ

ความว่า “(อัลลอฮฺ) คือ ผู้ทรงประทานทุกอย่างแก่สิ่งที่พระองค์
ทรงสร้างแล้วพระองค์ก็ทรงชี้แนะแนวทางให้” (ฏอฮา :50) 
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พฤติกกรมกลวัจะแสดงออกมาเมื่ออยู่ในภาวะอนัตราย ซึ่งเรา
ไม่สามารถที่จะไปต าหนิได ้
ส่วนความหมายเชิงวิชาการศาสนานั้น เราพบว่าค านี้ (อัล-อิร
ฮาบ) ไม่ปรากฏในหลักฐานทางศาสนา นอกจากรากค าที่มี
พยัญชนะสามตัวอักษร และค าที่ผันมาจากค าเดิมที่มีพยัญชนะ
สี่ตัวอักษร ดังค าด ารัสของอัลลอฮฺ  

ۡوفُوا َ﴿
َ
وِفَ بَِعۡهِديَ  َوأ

ُ
َّٰىََ بَِعۡهِدُكمَۡ أ   [15: ابلقرة ] ﴾فَٱرَۡهُبونَِ ِإَويذ

ความว่า “และจงปฏิบัติ ตามสัญญาของข้าให้ครบ แล้วข้าจะ
ปฏิบัติตามสัญญาทีท่ ากับพวกสเูจ้าให้ครบด้วย และเฉพาะขา้
เท่านั้นที่พวกสูเจ้าต้องเกรงกลัว” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 40 ) 
 

ا﴿ وَسَ َعن َسَكَتَ َولَمذ َخذََ ٱۡلَغَضُبَ مُّ
َ
لَۡواَح َ أ

َ
ِينََ َورَۡۡحَة َ ُهٗدى نُۡسَختَِها َوِفَ ٱۡۡل  ل َِّلذ

 [101: األعراف ] ﴾يَۡرَهُبونََ لَِرب ِِهمَۡ ُهمَۡ
ความว่า “และเมื่อความกริ้วโกรธได้สงบลงจากตัวของมูซา เขา
ก็เอาบรรดาแผ่นจารึกนั้นไป และในสิ่งที่ถูกจารึกไว้ในนั้นมี
ค าแนะน าและความเอ็นดูเมตตาแก่บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระ
เจ้าของพวกเขา” (อัล-อะอฺร็อฟ :154) 
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َُ َوقَاَلَ﴿ ا َ َلَ ٱّللذ ََّٰهۡيَِ َتتذِخُذو  َن إَِل َّٰىََ َوَِّٰحدَ  إَِلَّٰه َ ُهوََ إِنذَما ٱثۡنَۡيِ انلحل ] ﴾فَٱرَۡهُبونَِ فَإِيذ
 :01] 

ความว่า “และอัลลอฮฺตรัสว่า พวกเจ้าอย่ายึดถือพระเจ้าสอง
องค์ แท้จริงพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ดังนั้น 
เฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าต้องเกรงกลัว” (อัน-นะหฺล : 51) 
 

 [15: األنبياء ] ﴾َورََهٗبا َ رََغٗبا َوَيۡدُعوَنَنا ٱۡۡلَۡيَرَّٰتَِ ِفَ يَُسَّٰرُِعونََ ََكنُوا َ إِنذُهمَۡ﴿
ความว่า “แท้จริง พวกเขาแข่งขันกันในการท าความดีและพวก
เขาวิงวอนขอด้วยความหวังที่มีต่อเราและด้วยความเกรงกลัว
ต่อเรา” (อัล-อันบิยาอ์ : 90 ) 
 

ทั้งหมดคือหลักฐานที่ชี้ถึงการให้ย าเกรงต่ออัลลอฮฺ และ
เป็นการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการกระท าเช่นนั้นเนื่องจาก
เป็นการภักดีประเภทหนึ่ง ส่วนค าที่ใกล้เคียงกับค าว่า อัล -อิร
ฮาบ มากที่สุด คือค าในอายะฮฺต่อไปนี้ 

وا َ﴿ ِعدُّ
َ
ا لَُهم َوأ ِن ٱۡسَتَطۡعُتم مذ ة َ م  َِباِطَ َوِمن قُوذ َِ َعُدوَذ بِهِۦ تُۡرهُِبونََ ٱۡۡلَۡيلَِ ر   ٱّللذ

 [65: األنفال ] ﴾وََعُدوذُكمَۡ
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ความว่า “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ (ป้องกัน) พวกเขา 
ด้วยสิ่งที่พวกเจ้าสามารถเตรียมไว้ได้ อันได้แก่ก าลังอย่างหนึ่ง
อย่างใด และการผูกม้าไว้พร้อมใช้งาน โดยที่พวกเจ้าท าให้ศัตรู
ของอัลลอฮฺและศัตรูของพวกเจ้าหวั่นเกรงด้วยสิ่งนั้น” (อัล-
อันฟาล : 60 )  
 

อิบนุญะรีรฺ อัฏ-เฏาะบะรีย์ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กล่าวว่า 
ค านี้มีการไปใช้โดยกล่าวว่า 

بْت رْهر
ر
و   أ د  بْته الْعر ترْرِهيبًا  ، ورررهَّ ابًا ور به  إِرْهر ررهِّ

 
رِْهبه  ورأ

 
نرا أ

ر
الرُّْهب ،فرأ ب ور ور الرَّهر  وره 

อันหมายถึง การท าให้ศัตรูเกิดความหวาดกลัว ซึง่มนีัก
กวีอาหรับทา่นหนึ่งนามว่า ฏุฟัยลฺ อัล-เฆาะนะวีย์ กลา่วว่า 

يْل ْعت مْ  حر   أم   ور فر ب برِن           ُن  ورهمْ  يِف  در اة لِِكر در ب الر  ْعب غر الرَّهر  ور
ความว่า "ความพินาศย่อมประสบแก่กลุ่มชนใดก็ตาม 

ที่ถูกชนเผ่ากิลาบบุกเข้าโจมตีในเช้าแห่งความตื่นตระหนกและ
หวาดกลัว" (กวีผู้นี้ได้ชื่นชมชนเผ่ากิลาบที่มีความกล้าหาญใน
การท าสงคราม เป็นที่หวาดกลัวของศัตรู) 

และท่านได้อธิบายความหมายของอายะฮฺอัลกุรอาน
ข้างต้นว่ า  "และพวกเจ้ าจงตระเตรียมสรรพก าลั ง เต็ม
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ความสามารถ ส าหรับต่อสู้กับผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า 
ซึ่งระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขาเหล่านั้นมีพันธะสัญญา และพวก
เจ้าเกรงว่าพวกเขาอาจจะบิดพลิ้วสัญญานั้นเมื่อไรก็ได”้  

ค าว่า "เต็มความสามารถที่จะตระเตรียมได้" ก็คือ การ
เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ สัตว์พาหนะ เช่น ม้า เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่ศัตรูของพวกท่านและศัตรู
ของอัลลอฮฺ อีกนัยหนึ่งหมายถึงการสร้างหวาดกลัวแก่พวกที่
เป็นศัตรูกับพวกเจ้าและเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺ จากบรรดาผู้ตั้ง
ภาคีกับพระองค์ ด้วยการที่พวกเจ้าตระเตรียมกองก าลังให้
พร้อมอยู่เสมอ 

จากจุดนี้จะเห็นว่าวัตถุประสงค์หลักของการตระเตรียม
สรรพก าลังและการแสดงแสนยานุภาพทางทหารก็คือการสร้าง
ความหวาดกลัวแก่บรรดาศัตรูที่คิดจะมาท าร้ายเรา หรือบิดพลิ้ว
สนธิสัญญาของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่จะ
ละเลยในเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านทหาร เพราะหาก
ละเลยในเรื่องดังกล่าวแล้วนั้นหมายถึงการยอมสวามิภักดิ์ต่ออริ
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ราชศัตรูที่จะมาบุกรุกอธิปไตยประเทศของตน ในที่สุดประเทศ
นั้นอาจจะตกอยู่ใต้อาณัติของประเทศอื่นอย่างง่ายดาย  

ส าหรับบทบัญญัติของอิสลามแล้ว การละเลยใน
ประเด็นนี้ถือเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะเป็นการกระท าที่ขัดกับ
ปัญญา และขัดกับระเบียบปฏิบัติของนานาประเทศ ที่ระบุถึง
การปกป้องชีวิตจากภัยคุกคาม สิ่งนี้ชี้ว่าเป็นจารีตปฏิบัติของทุก
ประชาชาติบนโลกใบนี้ ในกฎบัตรสหประชาชาติ หมวดที่ 7 
มาตรา 51 ระบุว่า  

"ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบันจะลิดรอนสิทธิ
ประจ าตัวในการป้องกันตนเองโดยล าพังหรือโดยร่วมกัน หาก
การโจมตีด้วยก าลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ..."  
นั่นหมายถึง สิทธินี้ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะคัดค้านได้ และจากนี้
เองท าให้รู้ได้ว่าค าว่า อัล-อิรฮาบ (การก่อการร้าย) ไม่มีที่มา
ตั้งแต่แรกในศาสนาอิสลาม แต่เป็นค าที่ใช้กันโดยผันจากราก
ศัพท์เดิม ดังนั้นจึงไม่พบนิยามก่อการร้ายเชิงวิชาการของ
อิสลาม แม้ว่าความหมายเชิงภาษาจะมีความชัดเจนก็ตาม คือ 
การสร้างความหวาดกลัว และการที่ศัพท์นี้ไม่มีนิยามในเชิง
วิชาการศาสนานั้น มิได้หมายถึงศาสนาของเรามีความบกพร่อง
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ในการอธิบายปัญหาหาการก่อการร้ายแต่อย่างใด  แท้จริงแล้ว
ศาสนาอิสลามได้อธิบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ซึ่งเราจะได้
อธิบายต่อไป อินชาอัลลอฮฺ  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่
ชัดเจน เราไม่สามารถที่จะมาก าหนดค านิยามส าหรับค าศัพท์ที่
ไม่มีที่มาแต่เดิมในศาสนา ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะก าหนดข้อ
ตัดสิน (หุก่ม) ตลอดจนบทลงโทษโดยพลการได้ แต่กระนั้นก็
ตามข้อเท็จจริงความหมายทางภาษาของศัพท์นี้  (อัล-อิรฮาบ) 
ชัดเจนมาก นั่นคือการสร้างความหวาดกลัว หรือความตื่น
ตระหนก ส่วนที่เหลือคือนิยามตามจารีต ซึ่งเราสามารถเสนอ
เฉพาะบางค านิยาม เพราะยังไม่มีอะไรสรุปออกมาชัดเจน
เท่าใดนัก 

1. พจนานุกรมการเมืองระบุว่า การก่อการร้าย 
หมายถึงการใช้ความรุนแรงนอกกฎหมาย หรือขมขู่คุกคามด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การลอบสังหาร การทรมาน การท าลายเพื่อ
จุดประสงค์ทางการเมืองบางอย่าง เช่นเพื่อให้บุคคลหรือองค์กร
เสียขวัญในการต่อต้านอ านาจ หรือเพื่อเป็นวิธีการเพื่อได้มาซึ่ง
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ข้อมูล หรือทรัพย์สิน และอาจกล่าวโดยรวมคือการบังคับขู่เข็ญ
อีกฝ่ายหนึ่งให้ยอมสวามิภักดิ์ต่ออ านาจของฝ่ายที่ก่อการร้าย 

2. สารานุกรมอาหรับนานาชาติ ระบุว่า การก่อการร้าย
คือการใช้ความรุนแรง หรือขมขู่เพื่อให้เกิดความหวาดกลัว 

3.พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด (The Oxford Dictionary) 
ระบุว่าผู้ก่อการร้าย คือผู้ที่ใช้ความรุนแรงอย่างมีระบบเพื่อให้
ได้มาซึ่งเป้าประสงค์ทางการเมือง 

เมื่อพิจารณาจากค านิยามทั้งหลายแล้วพบว่าค านิยาม
ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับค านิยามเชิงภาษาเท่านั้นคือ การ
เจตนาสร้างความน่ากลัว หรือท าให้เกิดความตื่นตระหนก แต่
ทว่ายังมีบางค าในนิยามนั้นยังไม่การจ ากัดความที่ชัดเจน เช่น
ค าว่า นอกกฎหมาย หรือ ค าว่า ฝ่ายหนึ่ง 

ในนิยามแรกที่ระบุค าว่า "กฎหมาย"  แล้วเราจะใช้
กฎหมายฉบับใด กฎหมายของประเทศไหน หากแม้นว่าตรงกับ
กฎหมายของทุกประเทศ แล้วก่อการร้ายระดับสากลเราต้องใช้
กฎหมายฉบับใดมาบังคับ 

ส่วนค าว่า ฝ่ายหนึ่ง บางทีฝ่ายก่อการร้ายอาจกล่าว
ปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้เป็นฝ่ายก่อการการร้าย ตกลงใครที่เป็น
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ฝ่ายแรก ? หรือว่าทุกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับอีกฝ่ายจะถือว่าเป็น
ผู้ก่อการร้ายเสมอไปเช่นนั้นหรือ? และยังมีค าอื่น ๆ อีกที่มิได้
จ ากัดความอย่างชัดเจน 

ในค านิยามที่สอง ถามว่าทุก ๆ เหตุการณ์ความรุนแรง
ที่ท าให้กลัว ถือว่าเป็นก่อการร้ายใช่หรือไม่ ? แน่นอนค าตอบคือ 
ไม่ เพราะการเห็นความรุนแรงสยดสยองที่เราพบเห็นทุกวันก็
ไม่ได้เรียกว่าก่อการร้ายเสมอไป  

เช่นเดียวกับค านิยามตามที่ปรากฏในพจนานุกรมของ
ออกซ์ฟอร์ด ก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ครอบคุลม เพราะว่าบางครั้ง
เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น ผู้ก่อการมิได้มีเจตนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทางการเมืองก็ได้ 

ดังนั้น ทุกคนต่างเห็นพ้องว่า ก่อการร้าย คือ การเจตนา
สร้างความหวาดกลัว แต่กระท าถึงระดับไหน วิธีการเป็นเช่นได 
ยังเป็นข้อถกเถียงกันซึ่งยังไม่สามารถก าหนดค านิยามร่วมกันที่
ทุกฝ่ายยอมรับ 
ส่วนค าว่าก่อการร้ายเริ่มปรากฏเมื่อใดนั้น ตามพจนานุกรม
สากลแล้ว ค านี้เกิดขึ้นหลังปฏิวัติในฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1789 -
1799 ตอนผู้ประท้วงได้ยึดครองอ านาจในฝรั่งเศส พวกเขาได้ใช้
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ความรุนแรงกับผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับพวกเขา ดังนั้นในสมัยนั้นจึง
รู้จักกันว่า สมัยการปกครองของพวกก่อการร้าย หลังจากนั้นก็มี
เหตุก่อการร้ายและ กลุ่มก่อการร้ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น
กลุ่มต่อไปนี้ 

กลุ่มคูคลักซ์แคลน1 เป็นกลุ่มก่อการร้ายในอเมริกา ที่ใช้
ความรุนแรงกับอเมริกันชนผิวสี ตลอดจนผู้ที่ให้ความเห็นใจกับ
คนผิวสี 

                                                            
  คู  คลักซ์  แคลน  (Ku Klux Klan) เป็นองค์กรลับภายในประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่ด าเนินการ

โดยคนอเมริกันผิวขาว  ส่วนใหญ่พบทางใต้ของประเทศ  องค์กรนี้มีเเนวคิดเหยียดสีผิวเเบ

บสุดโต่งและมีจุดประสงค์เพื่อก าจัดคนผิวสีให้หมดไปจากสหรัฐอเมริกา  โดยก่อตั้งขึ้นในปี 

1865 สมาชิกของกลุ่มจะแต่งตัวด้วยชุดสีขาวและมีหมวกคลุมศีรษะ  เปิดให้เห็นแค่เพียง

ดวงตาและปาก  ในสมัยประธานาธิบดี  ยูลิซิส  เอส  .แกรนต์  (Ulysses S. Grant) ได้มีการ

ประกาศว่า  คู  คลักซ์  แคลน  เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายนอกกฎหมาย  ซึ่งมีอันตรายต่อระบอบการ

ปกครอง  จึงมีการกวาดล้างกลุ่มเอียงขวาจัดอย่างจริงจังในช่วงปี  1868-1870 จนท าให้

กลุ่มสลายไปอยู่ช่วงเวลาหน่ึง-ผู้แปล 
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กองพลน้อยแดงอิตาลี (Red Brigades) กลุ่มกองทัพ
แดงในเยอรมันทั้งสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นใน ประมาณปี ค.ศ. 1960 
ในศตวรรษที่ 20 

ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักคือท าลาย
ระบบการเมืองการปกครอง ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่ใน
ประเทศของตนเพื่อจะน าระบบใหม่มาแทนที่ 

ชาวยิวเองก็มีองค์กรลับมากมาย ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการ
ร้ายที่ก่อตั้งขึ้นก่อนที่ชาวยิวจะเข้ายึดครองปาเลสไตน์  เช่น 
องค์กรฮาฆอนาฮ์ (Haganah) ฮาโชเมอร์ (Hashomer) ปาล
มาค (Palmach) เออร์ฆูน  (Irgun) ชิตร็อน หรือเลฮี (Lehi) และ
กาค (Kach) 

ส่วนบุคคลที่มีชื่อเสียงในการใช้ความรุนแรงปราบปราม
ศัตรูทางการเมืองของตน เช่น อดอล์ฟ ฮิตเลอร์(Adolf Hitler) เบ
นิโต มุสโสลีนี (Benito Mussolini) และโจเซฟ สตาลิน (Joseph 
Stalin) แห่งสหภาพโซเวียต 

จากประวัติศาสตร์ข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1. ค าว่า ก่อการร้ายได้ปรากฏขึ้นในช่วงตอนปลายของ
ศตวรรษที่ 18 ในขณะที่ศาสนาอิสลามถือก าเนิดก่อนการเกิด
ค าศัพท์มายาวนานถึง 12 ศตวรรษ  

2.  ผู้ ที่ ใ ช้ ศั พ ท์ ค า ว่ า ก่ อ ก า ร ร้ า ย  ค น แ ร ก ใ น
ประวัติศาสตร์ คือชาวตะวันตก(ชาวยุโรป) หาใช่เป็นชาวอาหรับ
หรือชาวมุสลิมแต่อย่างใด 

3. ประวัติหรือล าดับเหตุการณ์ของการก าเนิดและ
วิวัฒนาการของศัพท์ก่อการร้ายนั้นถูกบันทึกว่าผู้ก่อการร้าย
ทั้งหมดนั้นมิใช่ชาวมุสลิมเลย และไม่ใช่ชาวอาหรับด้วย 

4. การที่มีกลุ่มหรือบุคคลทีที่เป็นชาวมุสลิม แต่มี
พฤติกรรมสอดคล้องกับนิยามก่อการร้ายนั้น ไม่ได้หมายถึงว่า
ศาสนาของเขาเป็นสาเหตุให้เขากลายเป็นผู้ก่อการร้าย เรื่องนี้
เราสามารถยืนยันด้วยประวัติศาสตร์และสติปัญญา เพราะหาก
เรายอมรับว่าอิสลามคือสาเหตุของการก่อการร้ายตามที่กล่าว
อ้างแล้ว ทั้ง ๆ ที่ศาสนาอิสลามมีก่อนการเกิดขึ้นของศัพท์
เหล่านี้ประมาณ 1,400 กว่าปี ถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าโลกนี้เต็มไป
ด้วยการก่อการร้ายที่ยาวนานมีระยะเวลาถึง 1,400 กว่าปี ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ นับประสาอะไรที่จะไปเชื่อถือเช่นนั้น 
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แต่ตามที่เราทราบนั้นศาสนาอิสลามได้ก าหนดการ
กระท าที่เป็นอาชญากรรมรุนแรง และการการกระท าที่เป็นบาป
มหันต์มานานกว่า 1,400 ปีมาแล้ว ในขณะที่กฎหมายภายหลัง
เพิ่งระบุว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการก่อการร้าย ซึ่งแสดงว่า
อิสลามได้มีก าหนดวิธีการปราบปรามและป้องกันการก่อการ
ร้ายมาก่อนกฎหมายใด ๆ ที่มีอยู่บนโลก 

และการกระท าดังกล่าวมีดังเช่นต่อไปนี้ 
1. การฆ่าผู้บริสุทธิ์โดยเจตนา การกระท าเช่นนี้เป็นสิ่ง

ต้องห้ามอย่างยิ่ งในอิสลาม และการลงโทษส าหรับผู้ก่อ
อาชญากรรมนี้คือประหารชีวิต ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสในอัลกุรอาน
ว่า 

ۡجلََِِمنََۡ﴿  
َ
َّٰلَِكََأ ََََّٰكَتبَۡناََذ َٰٓءِيَلََبَِنَ َََعَ نذُهۥَإِۡسَر

َ
اََقَتَلَََمنَأ ََبَِغۡيَََِنۡفَسَۢ وَََۡنۡفس 

َ
َأ

ۡرِضََِفََفََساد َ
َ
نذَماَٱۡۡل

َ
 [  ٢٣: دة املائ] ﴾َََجِيٗعاَٱنلذاَسَََقَتَلََفََكأ

ความว่า “เนื่องจากเหตุนั้นแหละ เราจึงได้บัญญัติแก่วงศ์วาน
อิสรออีลว่า แท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยมิใช่เป็นการชดเชยอีก
ชีวิตหนึ่ง หรือมิใช่เนื่องจากการบ่อนท าลายในแผ่นดินแล้วก็
ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวล” (อัล-มาอิดะฮฺ :32) 
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َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََ َيَٰٓ  [178: ابلقرة ]﴾  ٱۡلَقۡتَلنَ ِفَ ٱۡلقَِصاُصَ َعلَۡيُكمَُ ُكتَِبَ َءاَمُنوا َ ٱَّلذ

ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! อัล-กิศ็อศ (การประหารฆาตกรให้
ตายตามในกรณีที่มีผู้ถูกฆ่าตาย)นั้นได้ถูกก าหนด แก่พวกเจ้า
แล้ว” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 178) 
 

ِٗدا ُمۡؤِمٗنا َيۡقُتۡلَ َوَمن﴿ َتَعم  ا َجَهنذمَُ فََجَزا ُؤهُۥ مُّ  [1٢: ابلقرة ] ﴾فِيَها َخَِِّٰلٗ
ความว่า “และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจ การตอบแทนแก่เขาก็
คือ นรกญะฮันนัม โดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล” (อัน-นิสาอ์ 
: 93) 
 

َُ َحرذمََ ٱلذِتَ ٱنلذۡفَسَ َتۡقُتلُوا َ َوَلَ﴿ َ ٱّللذ َ  إِلذ ِ  [101: األنعام ] ﴾بِٱۡۡلَق 
ความว่า “และอย่าฆ่าชีวิตที่อัลลอฮฺทรงห้ามไว้ นอกจากด้วย
สิทธิอันชอบธรรมเท่านั้น” (อัล-อันอาม:151 )  
  

2. การสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน ด้วยการ
ปล้นสะดม การสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนที่อยู่อย่างสงบ
สันติ ซึ่งรวมถึงการวางระเบิด การจี้เครื่องบิน เรือ รถไฟ หรือ
พาหนะโดยสารชนิดต่าง ๆ การกระท าเช่นนี้ในอิสลามถือว่าเป็น
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บาปที่มหันต์ และต้องได้รับโทษอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการ
ประหารชีวิต การตัดมือ หรือเท้า หรือจ าคุก นอกจากในวันกิยา
มะฮฺเขาผู้นั้นต้องรับโทษจากอัลลอฮฺอีกด้วย ดังที่อัลลอฮตรัสว่า 

ُؤا َ إِنذَما﴿ ِينََ َجَزَٰٓ ََ ُُيَارُِبونََ ٱَّلذ ۡرِضَ ِفَ َويَۡسَعۡونََ َورَُسوََلُۥ ٱّللذ
َ
ن فََساًدا ٱۡۡل

َ
وَۡ ُيَقتذلُو ا َ أ

َ
 أ

وَۡ يَُصلذُبو ا َ
َ
عََ أ يِۡديِهمَۡ ُتَقطذ

َ
رُۡجلُُهم أ

َ
ِنَۡ َوأ َ م  وَۡ ِخَلَّٰف 

َ
ۡرِضَ  ِمنََ يُنَفۡوا َ أ

َ
َّٰلَِكَ ٱۡۡل  ِخۡزيَ  لَُهمَۡ َذ

ۡنَيا َ ِفَ َ ٱٓأۡلِخَرةَِ ِفَ َولَُهمَۡ ٱدلُّ  [٢٢: املائدة ]﴾ َعِظيمَ  َعَذاب 
ความว่า “แท้จริงการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ท าสงคราม
ต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์ และพยายามบ่อนท าลาย
ในแผ่นดิน ก็คือการที่พวกเขาจะถูกฆ่า หรือถูกตรึงบนไม่
กางเขน หรือมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะถูกตัดสลับ
ข้าง หรือถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดิน เหล่านั้นคือความอัปยศ
ที่พวกเขาจะได้รับในโลกนี้ และพวกเขาจะได้รับการลงโทษอัน
ใหญ่หลวงในปรโลก” (อัล-มาอิดะฮฺ : 33) 
 

3. ความพยายามเปลี่ยนแปลงอ านาจการปกครองที่มี
ความชอบธรรมด้วยวิธีการที่รุนแรง การก่อการเช่นนี้ถือเป็น
บาปมหันต์อย่างหนึ่งและบทลงโทษ คือการประหารชีวิต ท่านบี
มุหัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 
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قر » رِّ فر ْو ي 
ر
ْم أ اك  قَّ عرصر رش  ْن ي

ر
اِحٍد ي ِريد  أ ٍل ور ر ررج  يٌع لَعر ِ ْم مجر ك  ْمر 

ر
ْم ورأ تراك 

ر
ْن أ مر

ْم فراْقت ل وه   ترك  راعر  «مجر
ความว่า “ผู้ใดที่ก่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง (เพื่อให้อ านาจพวก
ท่านกระทบกระเทือน หรือต้องการให้พวกท่านแตกแยกในหมู่
คณะ) ในขณะที่พวกท่านมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อผู้น า
คนหนึ่งอยู่แล้ว ก็จงประหารชีวิตผู้ก่อการเช่นนั้น” (บันทึกโดย
มุสลิม บทว่าด้วย อัล-อิมาเราะฮฺ (การปกครอง) เลขที่หะดีษ 
1852 และอะหฺมัด 4/341) 
 
 นี้คือกลไกที่อิสลามพยายามพิทกัษ์ปกปอ้งระบบของ
สังคมมุสลิมโดยรวม 
 
 4. การลักขโมย บทลงโทษในศาสนาอิสลามคือการตัด
มือผู้ที่ลักขโมยทรัพย์ผู้อื่น ดังที่ปรากฏในสเูราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ 
อายะฮฺที่ 38   

ارُِقَ﴿ ارِقَةَُ َوٱلسذ يِۡدَيُهَما فَٱۡقَطُعو ا َ َوٱلسذ
َ
ََۢ أ َّٰٗلَ َكَسَبا بَِما َجَزا َء ِنََ نََك ِهَ م  َُ ٱّللذ  َعزِيزَ  َوٱّللذ

 [٢8: املائدة ] ﴾َحِكيمَ 
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ความว่า “ขโมยชายและขโมยหญิงนั้นจงตัดมือของเขาทั้งสอง
คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนในสิ่งที่ทั้งสองนั้นได้แสวงหาไว้ 
(และ) เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺ
นั้นทรงเดชานุภาพ ทรงปรีชาญาณ”  
 
 และยังมีสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเราพบว่าบทบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้านั้นเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับทั่วพื้นแผ่นดินนี้ 
กับผู้คนที่แตกต่างทางฐานะ ภูมิประเทศ ภาษาและวัฒนธรรม 
ซึ่งเมื่อใดที่บทบัญญัติของอัลลอฮฺถูกน ามาใช้ก็จะน ามาซึ่งความ
สันติสุขแก่มวลมนุษย์ทุกคน 

ด้วยเหตุนี้เอง ที่ประชุมสภานิติศาสตร์อิสลาม จัดโดย
องค์กรสันนิบาตโลกอิสลาม ครั้งที่ 16 ปี ฮ.ศ. 1422 ณ เมืองมัก
กะฮฺ  จึงได้มีมติก าหนดค านิยามก่อการร้าย คือ “การก่อ
เหตุร้ายที่กระท าโดยบุคคล กลุ่มองค์กร หรือรัฐ ต่อมนุษย์ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา สติปัญญา ทรัพย์สิน หรือ
เกียรติยศ ซึ่งรวมถึงการก่อให้เกิดความกลัว การสร้าง
ความเดือดร้อน การข่มขู่ หรือการคร่าชีวิตโดยไม่ชอบ
ธรรม และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกองโจร ซุ่มท าร้าย ปล้นสะดม
ตามเส้นทางสัญจร และทุกการกระท าที่รุนแรง หรือการ
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ข่มขู่ที่กระท าโดยตัวบุคคลหรือกลุ่มองค์กร เพื่อให้ผู้คน
ทั่วไปเกิดความหวาดกลัว สร้างความล าบากในการด าเนิน
ชีวิต ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ และท าให้สถานการณ์อยู่ใน
ภาวะอันตราย เช่นเดียวกับการท าลายสิ่งแวดล้อม หรือ
ระบบสาธารณูปโภคของส่วนบุคคลหรือส่วนรวม หรือท า
อันตรายต่อทรัพยากรของชาติหรือที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ทั้งหมดเป็นรูปแบบของการบ่อนท าลายบนหน้าแผ่นดิน
ที่อัลลอฮฺได้ห้ามมวลมุสลิมกระท าการเช่นนั้น” 

ค านิยามนี้ถือว่า เป็นนิยามของการก่อการร้ายที่
สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด  

และอีกประการหนึ่งที่เราควรระมัดระวัง คือ ความ
พยายามที่จะลบล้างค าศัพท์เฉพาะของศาสนาอิสลามที่ปรากฏ
ในอัลกุรอาน เช่นค าว่า ญิฮาด (การต่อสู)้ ในหนทางของอัลลอฮฺ 
อัล-วะลาอ์ (ความรักและภักดีต่อมุสลิม) และ อัล-บะเราะอ์ 
(การตัดขาดจากผู้ปฏิเสธศรัทธา)และค าอื่น ๆ อีกมากมาย 

มีบางประเทศและบางคนที่เรียกร้องให้มีการลบล้าง
ค าศัพท์เหล่านั้นในหลักสูตรการศึกษาและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
พวกเขาพยายามกดดันให้มีการลบศัพท์เหล่านั้นด้วยเหตุผล
เพื่อปราบปรามการก่อการร้ายและเผยแพร่ความเอื้ออาทรต่อ
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กัน แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าการกระท าของเขาเป็นสาเหตุส าคัญที่
จะให้การก่อการร้ายเผยแพร่มากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 

1. การกระท าเช่นนี้ถือว่าเป็นการแทรกแซงในศาสนา
ที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาแก่มวลมนุษยชาติ พระองค์ทรงพอ
พระทัยและยินยอมให้อิสลามเป็นศาสนา การแทรกแซงเช่นนี้
ถือเป็นการก่อร้ายทางความคิดและความเชื่ออย่างรุนแรงที่สุด 

2. ค าศัพท์เฉพาะทางศาสนาเหล่านี้แม้นว่าจะพยายาม
สุดความสามารถในการที่จะลบล้าง แต่ทว่าค าเหล่านั้นจะคงอยู่
อย่างนิจนิรันดร์ เนื่องจากเป็นค าที่ชาวมุสลิมและผู้ปฏิเสธ
ศรัทธารู้จักกัน เนื่องจากศาสนาอิสลามและคัมภีร์อัลกุรอานคือ
สิ่งที่อัลลอฮฺรับประกันว่าพระองค์จะปกปักษ์รักษาชั่วกาลนาน   

نۡلَا ََنۡنَُ إِنذا﴿ ِۡكرََ نَزذ  [1: احلجر ] ﴾لََحَّٰفُِظونََ ََلُۥ ِإَونذا ٱَّل 

ความว่า “แท้จริงเราได้ให้ข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา และ
แท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน” (อัล-หิจญ์รฺ : 9) 
 

ความพยายามที่จะลบล้างค าศัพท์ทางศาสนาและอิบา
ดะฮฺ จะไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากจะต้องบรรลุผลขั้นหนึ่ง
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คือ พยายามกีดกั้นไม่ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับค าเหล่านี้โดยตรง 
ทั้ง ๆ ที่ทราบกันดีว่าค าเหล่านี้จะคงอยู่ในอัลกุรอานและในใจ
ของชาวมุสลิมอย่างถาวร ซึ่งเป็นความเชื่อมันที่ชาวมุสลิมยึดถือ 
นั่นหมายความว่า การกล่าวถึงค าเหล่านี้จะคงมีอยู่ต่อไป แต่จะ
มีคนบางกลุ่มฉวยโอกาสนี้ห้ามไม่ให้มีการศึกษาค าศัพท์เฉพาะ
เหล่านี้โดยข้ออ้างต่าง ๆ นานา ในที่สุดพวกเขาจะตีความ
ค าศัพท์เหล่านี้ตามแนวคิดหรืออารมณ์ที่พวกเขาต้องการ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง เพราะมุสลิมไม่สามารถที่จะปฏิเสธ
ค าศัพท์ที่ถูกต้องตามที่ปรากฏในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ อันเป็น
พจนารถที่สัจจริงที่สุดและเป็นคัมภีร์ที่เที่ยงตรงที่สุด  

ส่วนที่เหลือคือความหมายของค าศัพท์เหล่านั้น เมื่อมี
การกีดกั้นไม่ให้อธิบายด้วยความหมายที่ถูกต้อง ความหมายที่
เป็นเท็จก็จะปรากฏแทนที่โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ และเมื่อนั้น
แหละมวลมนุษย์จะถูกคุกคามโดยก่อการร้ายอย่างยาวนาน
จนกว่าพวกเขาจะหันกลับออกมาจากจุดยืนอันเลวร้ายนั้น 
จุดยืนที่น าพาซึ่งความหายนะและความเสียหาย นี่คือสิ่งที่
ข้าพเจ้าจะเรียนถึงค าศัพท์เหล่านี้และสิ่งที่เกี่ยวข้อง 
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สาเหตุของการเกิดการก่อการร้าย 
ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกิดการก่อการร้าย ข้าพเจ้าขอสรุป

พอสังเขปดังนี้ 
สาเหตุที่  1 การหันหลังให้กับบทบัญญัติหรือ

กฎหมายของอัลลอฮฺ  
และถือเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาการก่อร้าย

อย่างแพร่หลายในทุกวันนี้ คือ การหันหลังให้กับบทบัญญัติหรือ
กฎหมายของอัลลอฮฺ มิได้น ามาบังคับใช้บนพื้นแผ่นดิน แท้จริง
เมื่ออัลลอฮฺทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้พระองค์ทรง
รอบรู้เป็นอย่างดีว่าสิ่งไหนคือส่งที่เหมาะสมกับบ่าวของพระองค์ 
(รวมถึงกฎหมายด้วย) ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในซูเราะฮฺ อัล-มุลกฺ 
อายะฮฺที่ 14  

َلَ﴿
َ
 [11: امللك ] ﴾ٱۡۡلَبِيَُ ٱللذِطيُفَ وَُهوََ َخلَقََ َمنَۡ َيۡعلَمَُ أ

ความว่า “พระผู้ทรงสร้างจะมิทรงรอบรู้ดอกหรือ ? พระองค์คือผู้
ทรงรอบรู้อย่างถี่ถว้นผูท้รงตระหนักยิง่”  
 

อัลลอฮฺได้ประทานศาสนาอิสลามให้ เป็นศาสนา
สุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุด เหมาะสมกับมวลมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะ
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เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับโลกนี้และโลกหน้า อัลลอฮฺจะรักษา
ศาสนานี้ดังที่พระองค์รักษาธรรมนูญของพระองค์เอง นั่นคือ
คัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นพระพจนารถของพระผู้ทรงอภิบาลแห่ง
สากลโลก  

และความจริงอีกประการหนึ่งซึ่งเราส่วนใหญ่อาจจะคิด
ไม่ถึง นั่นคือ เราในฐานะที่เป็นมุสลิม ทุกครั้งที่เราเรียกร้องให้มี
การน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในโลกนี้ มิได้หมายถึงว่าเรานั้นจะ
บังคับมนุษย์ทุกคนนับถือศาสนาอิสลาม นั่นไม่ใช่เป้าหมายของ
การเรียกร้องของเรา เพราะอัลลอฮฺได้ตรัสอย่างชัดแจ้งแล้วว่า 

ِيِنَن ِفَ إِۡكَراهََ َل َ﴿   [٣06: ابلقرة] ﴾ٱدل 
ความว่า “ไม่มีการบังคับกันในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา” (อัล-บะ
เกาะเราะฮฺ : 256 ) 
 

เรามีหน้าที่ต้องเชิญชวนและส่งเสริมมวลมนุษย์สู่
ศาสนาอิสลาม แต่ทว่าเราไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับผู้หนึ่ง
ผู้ใดเข้ารับอิสลาม อัลลอฮฺตรัสในสูเราะฮฺ ยูนุส อายะฮฺ ที่ 99 ว่า 

ۡرِضَ ِفَ َمن ٓأَلَمنََ َربَُّكَ َشا ءََ َولَوَۡ﴿
َ
نَتَ ََجِيًعا َ ُُكُُّهمَۡ ٱۡۡل

َ
فَأ
َ
ََّٰ ٱنلذاَسَ تُۡكرِهَُ أ  َحتذ

 [11: يونس ] ﴾ُمۡؤِمنِيََ يَُكونُوا َ
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ความว่า “และหากพระเจ้าของเจ้าทรงประสงค์ แน่นอน ผู้ที่อยู่
ในแผ่นดินทั้งมวลจะศรัทธา เจ้าจะบังคับมวลชนจนกว่าพวกเขา
จะเป็นผู้ศรัทธากระนั้นหรือ ?” 
 

ณ จุดนี้ เราขอเรียกร้องให้ทุกรัฐบาลประเทศมุสลิมน า
กฎหมายอิสลามมาใช้ในการปกครองบ้านเมือง เนื่องจากจะท า
ให้สังคมเกิดสันติสุข ผู้คนในยุคแรกของอิสลามได้ลิ้มรสของ
ความสงบสุขภายใต้การปกครองที่มีความมั่นคง สังคมที่
ปลอดภัย และความเจริญมั่งคั่งมากมาย ทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและผู้
ที่ไม่ใช่มุสลิมล้วนแล้วได้รับอานิสงค์ภายใต้การปกครองของ
อิสลาม 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงชี้แนะแก่เราวิธีการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ที่ ไม่ใช่มุสลิมในเรื่องการปกครองและการพิพากษา 
พระองค์ตรัสว่า 

وََۡبَۡيَنُهمََۡفَٱۡحُكمََجا ُءوكَََفَإِن﴿
َ
ۡعرِۡضََأ

َ
َفَلَنََعۡنُهمََُۡتۡعرِۡضََِإَونََعۡنُهۡمَ َأ

وكََ َََإِنَذَبِٱۡلِقۡسِطَ َبَۡيَنُهمَفَٱۡحُكمََحَكۡمَتََِإَونََۡا ََ ََٗشۡيََيَُُضُّ ََٱّللذ َٱلُۡمۡقِسِطيَََُُيِبُّ
 [  1٣: دة املائ] ﴾٤٢َ
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ความว่า "ถ้าหากพวกเขามาหาเจ้า ก็จงตัดสินระหว่างพวกเขา 
หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงพวกเขาเสีย และถ้าหากเจ้าหลีกเลี่ยงพวกเขา 
พวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลย และหากเจ้าจะ
ตัดสิน ก็จงตัดสินระหว่างพวกเขา ด้วยความยุติธรรม แท้
จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรรม" (อัล-มาอิดะฮฺ : 42) 

 
การผินหลังให้กับบทบัญญัติหรือกฎหมายของอัลลอฮฺ

เป็นสาเหตุหลักให้มนุษย์หลงทาง มืดบอด และมีความทุกข์ 
ดังที่พวกเราต่างประสบอยู่ในปัจจุบัน อัลลอฮฺได้ตรัสในสูเราะฮฺ 
ฏอฮา อายะฮฺที่ 124 

ۡعَرَضَ َوَمنَۡ﴿
َ
هُۥ َضنٗكَ َمعِيَشةَٗ ََلُۥ فَإِنَذ ذِۡكرِي َعن أ ۡعَمََّٰ ٱۡلقَِيََّٰمةَِ يَۡومََ َوََنُُۡشُ

َ
 ﴾أ

  [1٣1: طه ]
ความว่า “และผู้ใดผินหลังจากการร าลึกถึงข้า แท้จริงส าหรับเขา
คือการมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น และเราจะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิ
ยามะฮฺ (วันปรโลก )ในสภาพของคนตาบอด” 
 

ความเป็นอยูท่ี่คับแค้นก็คือ ความทุกขน์ั้นเอง 
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ดังนั้น การที่ระบบปกครองที่ห่างไกลจากบทบัญญัติ
อิสลามในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าด้านการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคง และอื่น ๆ (ซึ่งสิ่งเหล่านั้นศาสนาได้อธิบาย
อย่างชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์)เป็นสาเหตุที่ให้เกิดความ
ทุกข์ และหนึ่งในประเภทความทุกข์ก็คือ การก่อการร้าย 
 

สาเหตุที ่2 ความสุดโต่ง 
 และส่วนหนึ่งจากสาเหตุของการเกิด การก่อการร้าย 
คือ ความสุดโต่ง นั่นคือ ความเกินเลยขอบเขตที่ได้ก าหนด ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่อันตรายอย่างยิ่งในทุกด้าน แม้ว่าจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับศาสนาก็ตาม อิสลามได้เตือนระวังเกี่ยวกับความ
สุดโต่งในศาสนา ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
กล่าวว่า   

ل وَّ » الْغ  ْم ور  [٢5٣1 هوابن ماج ،٢507رواه النسايئ ]   «إِيَّاك 

ความว่า “พวกท่านพึงระวัง การเกินเลยขอบเขตในศาสนา” 
(อัน-นะสาอีย์ 3057, อิบนุ มาญะฮฺ 3029) 
 

ونر » ع  ترنرِط  لركر الْم   [٣675رواه مسلم ] «هر
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ความว่า “บรรดาผู้ที่สุดโต่งเกินเลยขอบเขตทั้งในเรื่องศาสนา
และทางโลกได้มีความวิบัติแล้ว” (มุสลิม 2670) 
 

ความสุดโต่งบางครั้งเกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ต้องห้าม และบางครั้งเกิดขึ้นเพื่อต่อต้านหรือต่อสู้กับ
ศาสนา ซึ่งนับว่าเป็นความสุดโต่งที่ตรงข้ามกัน เป็นที่ทราบดีว่า
ทั้งสองฝ่ายจะขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งสองฝ่ายจะมีส่วน
เกี่ยวข้องท าให้เกิดบุคคลที่มีแนวคิดสุดโต่ง เพราะความสุดโต่ง
ที่มีมูลเหตุจูงใจจากการต่อต้านศาสนา จะท าให้เกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับและเกิดบุคคลที่มีความคิดสุดโต่งในศาสนา และใน
ทางตรงข้ามก็เป็นเช่นนั้นด้วย 

ศาสนาของอัลลอฮฺเป็นศาสนาที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ความสุดโต่งกับความละเลย ประชาชาติอิสลามถือว่าเป็น
ประชาชาติสายกลางจากประชาชาชาติที่มีอยู่ทั้งหมด คนที่มี
แนวคิดสุดโต่งในศาสนาเขาผู้นั้นมิได้ถือว่าเป็นบุคคลที่ยึดมั่น
กับหลักค าสอนของศาสนาอย่างแท้จริง ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวถึงบุคคลประเภทนี้ว่า  

نر ِِت فرلريْسر ِمِن  » ْن س  ْن ررِغبر عر مر  . متفق عليه «فر
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ความว่า "ดังนั้นบุคคลใดที่ไม่ปรารถนาแบบฉบับของฉัน (เขาผู้
นั้น) ก็ไม่ใช่พวกของฉัน" (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ : 5063  และ
มุสลิม :1401 ) 
 

ส่วนผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับพวกสุดโต่งในศาสนา คือ พวกที่
ต่อต้านศาสนาโดยสิ้นเชิงไปเลย พวกนี้คือพวกที่ไม่สนใจในเรื่อง
ศาสนา ความสุดโต่งแบบนี้จะท าให้เกิดความสุดโต่งทางแนวคิด 
หรือเกิดกลุ่มที่ติดอาวุธ หรืออาจจะกลายเป็นสาเหตุของการ
ขยายตัวความสุดโต่งแบบแรก เนื่องจากเป็นแรงปฏิกิริยาตอบ
โต้ต่อแนวทางแบบหลังที่หลงผิดนั่นเสียเอง 
 

สาเหตุที ่3 การตีความที่ผิดพลาด 
สาเหตุที่ท าให้เกิดการก่อการร้าย คือ การตีความที่

ผิดพลาด ผู้ที่ก่อเหตุร้ายเขาจะไม่ลงมือกระท าการนั้นนอกจาก
จะต้องวางแผนเตรียมการ หรือพิจารณาไตร่ตรองล่วงหน้า 
โดยเฉพาะในด้านแนวคิด บางครั้งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดใน
การเตรียมการ บางครั้งเขาประเมินสถานการณ์ผิดพลาด หรือ
ขัดแย้งกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เป็นอยู่ หรือ ผู้ที่ก่อการ
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นั้นกระท าไปตามอารมณ์ของตนเองโดยลืมสัจธรรมหรือแกล้ง
ลืม แต่พยายามหาสารพัดเหตุผลเพื่อให้การก่ออาชญากรรม
ของเขานั้นมีความชอบธรรม และบางครั้งการตีความที่ผิดพลาด
เกิดจากการให้ข้อมูลผิด ๆ จึงท าให้เกิดตัดสินใจที่ผิดพลาดจนสู่
การกระท าที่ท าให้เกิดผลร้ายตามมา 

อัลลอฮฺได้ตรัสถึงความคิดของชาวนรกหรือผู้ที่ถูก
ทรมานด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ ทั้ง ๆ ที่พวกเขานั้นคิดว่า
พวกเขาได้อยู่บนสัจธรรมแล้ว 

ۡخََسِينََ نُنَب ِئُُكم َهۡلَ قُۡلَ﴿
َ
ۡعَمًَّٰلَ بِٱۡۡل

َ
ِينََ ١٠٣ أ َِ ِفَ َسۡعُيُهمَۡ َضلذَ ٱَّلذ ۡنَيا ٱۡۡلََيوَّٰة  وَُهمَۡ ٱدلُّ

نذُهمَۡ َُيَۡسُبونََ
َ
َلَٰٓئَِكَ ١٠٤ ُصۡنًعا ُُيِۡسُنونََ أ و 

ُ
ِينََ أ  َولَِقا ئِهِۦ َرب ِِهمَۡ ٔ َٔاَيَِّٰتََِبَ َكَفُروا َ ٱَّلذ

ۡعَمَّٰلُُهمَۡ فََحبَِطۡتَ
َ
 (150-15٢: الكهف)﴾ ١٠٥ َوۡزٗنا ٱۡلقَِيََّٰمةَِ يَۡومََ لَُهمَۡ نُقِيمَُ فََلَ أ

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) เราจะแจ้งแก่พวกท่านไหม ถึง
บรรดาผู้ที่ขาดทุนยิ่งในการงาน คือบรรดาผู้ที่การขวนขวายของ
พวกเขาสูญสิ้นไป ในการมีชีวิตในโลกนี้และพวกเขาคิดว่า
แท้จริงพวกเขาปฏิบัติความดีแล้ว เขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้
ปฏิเสธศรัทธาต่อโองการทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา 
และการพบปะกับพระองค์ ดังนั้นการงานของพวกเขาจึงไร้ผล 
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และในวันกิยามะฮฺเราจะไม่ให้มันมีค่าแก่พวกเขาเลย” (อัล-
กะฮฺฟ :103-105) 
 

สาเหตุที่ 4 อุปสรรคต่าง ๆ ในการเผยแพร่สัจ
ธรรม 

และส่วนหนึ่งจากสาเหตุที่ท าให้เกิดการก่อการร้าย คือ 
อุปสรรคต่าง ๆ ในการเผยแพร่สัจธรรม การมีอุปสรรคด้าน
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ หรืออุปสรรคด้านความมั่นคง หรือ
อุปสรรคอื่น ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถเผยแพร่สัจธรรมศาสนา
ของอัลลอฮฺที่แท้จริง หรือหลักศาสนาที่ถูกต้องปราศจากความ
สุดโต่งและความละเลย และปฏิเสธความสุดโต่งทุกรูปแบบ ก็
เป็นส่วนหนึ่งจากสาเหตุที่ท าให้เกิดการก่อการร้ายได้ อีกทั้งยัง
ท าให้แนวคิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเผยแพร่ไปยังรวดเร็ว
โดยเฉพาะในหมู่ผู้คนที่มีความว่างเปล่าในความคิดหรือถูกชัก
จูงอย่างหลงผิด เพราะหัวใจของเรานั้นอยู่ระหว่างสัจธรรมและ
ความเท็จ เมื่อใดที่สัจธรรมเกิดความอ่อนแอเมื่อนั้นความเท็จจะ
เข้ามาครอบง าบุคคลนั้นทันที ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสในสูเราะฮฺ ยู
นุส อายะฮฺที่ 32 ว่า 
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َ ٱۡۡلَق َِ َبۡعدََ َفَماَذا﴿ َلَُّٰل َ إِلذ ََّٰ ٱلضذ ّنذ
َ
فُونََ فَأ  [٢٣: يونس ] ﴾تُۡۡصَ

ความว่า “ฉะนั้น หลังจากความจริงแล้วจะมีอะไรอีกเล่า
นอกจากความหลงผิดเท่านั้น แล้วท าไมเล่าพวกท่านจึงถูกให้
หันเหออกไปอีก ?” 
 
การแก้ไขปญัหาการก่อการร้าย 

การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสามารถกระท าได้ด้วย
วิธีการดังต่อไปนี ้

1. การท างานอย่างขันแข็งเพื่อให้หลักค าสอนของ
อิสลามเข้าถึงไปยังทุกคนพร้อมกับน าค าสอนอิสลามมาปฏิบัติ
อย่างจริงจัง โดยการน าเสนอค าสอนอิสลามอย่างง่าย ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
อื่น ๆ เผยแพร่ไปยังทุกคนพร้อมกับส่งเสริมให้ทุกคนน าค าสอน
อิสลามมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง  ๆ เนื่องจากอิสลามเป็น
หลักประกันว่าสังคมจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง และ
ขจัดความชั่วร้ายในทุกรูปแบบ ผู้ที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานนี้
อ ย่ า งหนั ก  คื อ  บ ร รดาปร าชญ์  นั ก วิ ช า กา ร  และนั ก
สื่อสารมวลชนในโลกมุสลิมทุกคน ทั้งนี้การกระท าดังกล่าวต้อง
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กระท าเพื่อเป็นการภักดีและเพื่อแสวงหาความพอพระทัย
จากอัลลอฮฺ  

2. การให้ความรู้ศาสนาที่ถูกต้องบนบรรทัดฐานของ
คัมภีร์อัลกุรอาน จริยวัตรของท่านนบี ตามความเข้าใจของชา
วสะลัฟ (บรรพชนยุคแรกของอิสลาม) เมื่อเรายอมรับว่าการเดิน
ตามแนวทางสายกลางคือหนทางแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายใน
ทุกรูปแบบ ทั้งที่เราทราบและรูปแบบที่เราไม่ล่วงรู้  จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่เราต้องหาหนทางสายกลางว่ามันเป็นเช่นใด หนทาง
สายกลางที่แท้จริง ที่รับประกันว่าเป็นหนทางที่มันคงและยั่งยืน
นั่นคือ การยึดมั่นกับหลักค าสอนของอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์บนบรรทัดฐานความเข้าใจของชาว 
สะลัฟ (บรรพชนรุ่นแรกของอิสลาม) เนื่องจากพวกเขามีชีวิตทัน
กับสมัยที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา และพวกเขาคือ ผู้ที่เข้าใจ
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติของอัลลอฮฺและค าสอนของศาสน
ทูตของพระองค์เป็นอย่างดมีากกว่าบุคคลอื่น ๆ อัลลอฮตฺรัสว่า 

نَذ﴿
َ
ُبَلَ تَتذبُِعوا َ َوَلَ فَٱتذبُِعوهُ َ ُمۡسَتقِيٗما ِصَرَِّٰطَ َهََّٰذا َوأ َقَ ٱلسُّ  َعن بُِكمَۡ َفَتَفرذ

َ  (10٢: األنعام ) ﴾َسبِيلِهۦِ 
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ความว่า “และแท้จริงนี้คือทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าจง
ปฏิบัติตามมันเถิด และอย่าปฏิบัติตามหลาย ๆ ทาง เพราะมัน
จะท าให้พวกเจ้าแยกออกไปจากทางของพระองค์” (อัล-อันอาม 
:153)  
 

เส้นทางที่ทอดยาวให้มวลมนุษย์ตัดสินใจเดินนั้นมีสอง
สายด้วยกัน คือ หนทางอันเที่ยงตรง กับหนทางที่หลงผิดและ
หายนะ อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสในสูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์ อายะฮฺ ที่ 
115 

ََ َما َبۡعدَِ ِمنََۢ ٱلرذُسوَلَ يَُشاقِقَِ َوَمن﴿ ِۦ ٱلُۡمۡؤِمنِيََ َسبِيلَِ َغۡيََ َويَتذبِعَۡ ٱلُۡهَدىََّٰ ََلَُ تَبَيذ ِ  نَُوَل 

ََّٰ َما  [110: النساء ] ﴾َمِصًيا وََسا َءۡتَ َجَهنذَمَ  َونُۡصلِهِۦ تََوّلذ
ความว่า “และผู้ใดที่ฝ่าฝืนศาสนทูตของอัลลอฮฺ หลังจากที่
ค าแนะน าอันถูกต้องได้ประจักษ์แก่เขาแล้ว และเขายังปฏิบัติ
ตามแนวทางที่มิใช่ทางของบรรดาผู้ศรัทธานั้น เราก็จะให้เขาหัน
ไปตามที่เขาได้หันไป และเราจะให้เขาเข้านรกญะฮันนัม และ
มันเป็นที่กลับอันชั่วร้าย” (อัน-นิสาอ์ : 115) 
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การปลูกฝังหลักค าสอนดั้งเดิมอิสลามที่ถูกต้องนั้น 
จ าเป็นต้องด าเนินการโดยผ่านกระบวนการปรับหลักสูตร
การศึกษา เช่นเดียวกับการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ 
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างจริงจังและเข็มข้น และควร
ด าเนินการโดยบรรดานักปราชญ์ นักวิชาการ นักเผยแพร่ และ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจ าเป็นต้องดึงพวกเขาเหล่านั้นให้มา
อาสาด าเนินการ โดยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ เมื่อนั้นสังคม
ของเราทุกหย่อมหญ้าจะมีแต่ความผาสุก สงบและสันติ 
 

3. ความชัดเจนและโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาการก่อ
การร้าย โดยด าเนินการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และกระบวนการ
เชิญชวนเผยแพร่ ไม่เปิดโอกาสส าหรับการใช้ส านวนที่คลุมเครือ 
มีความหมายไม่ชัดเจนในการต่อสู้กับโรคร้ายที่รุกคืบเข้ามาใน
สังคมมุสลิม เราจะยืนหยัดอย่างเด็ดขาดโดยตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อพระพักตร์อัลลอฮฺ หรือว่าเราจะปล่อยปละละเลย
ปัญหาดังกล่าว จนท าให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ ซึ่งในที่สุด
เราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการปล่อยปละละเลยนั้นเมื่อ
เราถูกสอบสวนต่อหน้าอัลลอฮ ฺ
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َخذََ ِإَوذَۡ﴿
َ
َُ أ ِينََ ِميَثَّٰقََ ٱّللذ وتُوا َ ٱَّلذ

ُ
 َفنَبَُذوهَُ تَۡكُتُمونَُهۥ َوَلَ لِلنذاِسَ ََلُبَي ِنُنذُهۥ ٱۡلِكَتََّٰبَ أ

ۡوا َ ُظُهورِهِمَۡ َوَرا ءََ ونََ َما فَبِۡئَسَ قَلِيٗل َ َثَمٗنا بِهِۦ َوٱۡشََتَ   ( 187:آل عمران ) ﴾يَۡشََتُ

ความว่า "และจงร าลึกถึงขณะที่อัลลอฮฺทรงเอาค ามั่นสัญญา
จากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ว่าแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะต้องแจกแจง
คัมภีร์นั้นให้แจ่มแจ้งแก่ประชาชนทั้งหลาย และพวกเจ้าจะต้อง
ไม่ปิดบังมัน แล้วพวกเขาก็เหวี่ยงมันไว้เบื้องหลังของพวกเขา 
และได้แลกเปลี่ยนมันกับราคาอันเล็กน้อย ช่างเลวแท้  ๆ กับที่
พวกเขาแลกเปลี่ยนมา" (อาล อิมรอน :187 ) 

 
 4. ด าเนินการบัญญัติศัพท์ทางศาสนาด้วยกฎเกณฑ์ที่
ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฉกฉวยโอกาสจากบุคคลที่ประสงค์
ร้ายน าไปใช้ในทางที่ผิดและสร้างความเสียหาย เช่น นิยามของ
ค าว่า อัล-ญิฮาด (การต่อสู้) ดารฺ อัล-หัรบฺ (รัฐที่เป็นคู่สงคราม) 
ดารฺ อัลอิสลาม (รัฐอิสลาม) วะลีย์ อัล-อัมรฺ (ผู้ปกครอง) หน้าที่
ของผู้ปกครอง การท าสนธิสัญญา การละเมิดสนธิสัญญา 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการก่อกบฏ และศัพท์อื่น ๆ ที่แพร่หลายและ
เป็นค าที่อ่อนไหวและมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในสังคม
มุสลิมปัจจุบัน 
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 เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งทีเราต้องก าหนดค านิยามศัพท์
ทางศาสนาเหล่านั้นให้ชัดเจน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องสภา
ศาสนาบัญญัติจัดการประชุมวาระพิเศษ โดยให้นักปราชญ์และ
นักวิชาการมุสลิมมาถกและเสนอข้อคิดเห็นในการก าหนดศัพท์
ทางศาสนาเหล่านั้นให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการฉกฉวยโอกาสจาก
บุคคลที่ประสงค์ร้ายน าไปใช้ในทางที่ผิด 
 และก่อนที่ข้าพเจ้าจะจบการกล่าวปาฐกถานี้ ข้าพเจ้า
จะกล่าวถงึสาเหตุหลกัที่ท าให้เกิดภัยการกอ่การร้ายในสังคม 
นั้นคือ บาปและอบายมุขที่เกิดข้ึนและแพร่หลายในสังคม อัลลอ
ฮฺ ตะอาลา ตรสัในสูเราะฮ ฺอัร-รูม อายะฮฺที ่41  

َِ ِفَ ٱۡلَفَسادَُ َظَهرََ﴿ يِۡدي َكَسَبۡتَ بَِما َوٱۡۡلَۡحرَِ ٱۡلَب 
َ
ِي َبۡعَضَ ِِلُِذيَقُهم ٱنلذاِسَ أ  ٱَّلذ

   [11: الروم ] ﴾يَرِۡجُعونََ لََعلذُهمَۡ َعِملُوا َ

ความว่า “การบ่อนท าลาย ได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ า 
เนื่องจากสิ่งที่มือของมนุษย์ได้ขวนขวายไว้เพื่อที่พระองค์จะให้
พวกเขาลิ้มรสบางส่วนที่พวกเขาประกอบไว้ โดยที่หวังจะให้
พวกเขากลับเนื้อกลับตัว” 

และพระองค์ตรัสว่า 
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َصََّٰبُكم َوَما َ﴿
َ
ِن أ ِصيَبة َ م  يِۡديُكمَۡ َكَسَبۡتَ فَبَِما مُّ

َ
: الشورى]﴾ َكثِي َ َعن َوَيۡعُفوا َ أ

٢5] 
ความว่า “และเคราะห์กรรมอันใดที่ประสบแก่พวกเจ้า ก็เนื่อง
ด้วยน้ ามือของพวกเจ้าได้ขวนขวายไว้ และพระองค์ทรงอภัย
(ความผิดให้)มากต่อมากแล้ว” (อัช-ชูรอ :30) 
  

ส่วนวิธีแก้ไขของปัญหานี้คือ การเตาบะฮฺ (กลับตัว
สู่อัลลอฮฺ) เนื่องจากอัลลอฮฺจะไม่ทรงทดสอบหรือลงโทษผู้ใด 
นอกจากเขาผู้นั้นมีประพฤติผิดกับพระองค์ และพระองค์จะไม่
ทรงปลดเปลื้องบททดสอบนั้น ยกเว้นด้วยการเตาบะฮฺของบ่าว
ผู้นั้น 
 ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺเพื่อให้พระองค์ประทาน
ทางน าแก่ทุกคนสู่การกลับตัวที่แท้จริง ขอพระองค์ทรงปรับปรุง
สภาพความเป็นอยู่ของมวลมุสลิมทุกคน และขอพระองค์ทรง
ปกป้องมวลมุสลิมจากความชั่วร้ายและบททดสอบต่าง  ๆ 
แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมและพระองค์ทรงเดชานุภาพใน
การจัดการในเรื่องดังกล่าว 
บทสรุป 
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1. ค าว่า “การก่อการร้าย” เป็นศัพท์ที่บัญญัติข้ึนเพื่อท า
สงความทั้งด้านสื่อและความมั่นคงจากบางประเทศ แตม่ิได้
ก าหนดค าจ ากัดความอยา่งชัดเจนจวบจนปัจจุบัน 

2. ค าว่า “การก่อการร้าย” เชิงภาษาหมายถึง 
พฤติกรรมรุนแรงซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความกลวัและหวาด
ผวา 

3. ค าว่า “การก่อการร้าย” ไม่ปรากฏในหลักฐานทาง
ศาสนาแต่มีบางค าที่รากศัพท์คล้ายกัน 

4. ค าว่า “การก่อการร้าย” ยังไม่มีค านิยามในทาง
ศาสนา เนื่องจากเป็นค าที่ไม่มีหลักฐานทางศาสนา 

5. ค าว่า “การก่อการร้าย” เกิดขึ้นครัง้แรกระหว่างป ี
ค.ศ. 1789 - 1799 ในหมู่ชาวฝรั่งเศส ซึง่เรยีกยุคนั้นว่าเป็น ยุค
แห่งการก่อการร้าย 

6. อิสลามกับการก่อการร้ายไม่มีส่วนเกีย่วข้องแต่อย่าง
ใด ซึ่งสามารถยืนยนัได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
หลักฐานทางศาสนาและหลักฐานทางปัญญา 
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7. ในประวัติศาสตร์ได้บันทกึว่าอิสลามได้มีมาตรการ
ป้องกนัและปราบปรามปัญหาดังกล่าวมานานแล้ว 

8. มีความพยายามก าหนดค านิยามของค าว่าการก่อ
ร้ายอย่างมากมาย แต่ค านิยามที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ คือ ค า
นิยามที่ก าหนดโดยสภานิติศาสตร์อิสลาม ภายใต้องค์กร
สันนิบาตโลกมุสลิม เมื่อการประชุมสามัญครั้งที่ 16 ปี ฮ.ศ. 
1422 ณ เมืองมักกะฮฺ ซึ่งได้มีมติก าหนดค านิยามก่อการร้าย 
คือ “การก่อเหตุร้ายที่กระท าโดยบุคคล กลุ่มองค์กร หรือรัฐ ต่อ
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา สติปัญญา ทรัพย์สิน หรือ
เกียรติยศ รวมถึงการก่อให้เกิดความกลัว การข่มขู่ หรือการคร่า
ชีวิตโดยไม่ชอบธรรม และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
หวาดกลัวบนท้องถนน การปล้นสะดม และทุกการกระท าที่
รุนแรง หรือการข่มขู่ที่กระท าโดยตัวบุคคลหรือกลุ่มองค์กร 
เพื่อให้ผู้คนทั่วไปเกิดความหวาดกลัว สร้างความล าบากในการ
ด าเนินชีวิต ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ และท าให้สถานการณ์อยู่ใน
ภาวะอันตราย เช่นเดียวกับการท าลายสิ่งแวดล้อม หรือระบบ
สาธารณูปโภคของส่วนบุคคล หรือส่วนรวม หรือท าอันตรายต่อ
ทรัพยากรของชาติและที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งหมดเป็นรูปแบบ
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ของการบ่อนท าลายบนหน้าแผ่นดินที่อัลลอฮฺได้ห้ามมวลมุสลิม
กระท าการเช่นนั้น” 

9. การขัดขวางสัญลักษณ์ทางศาสนา โดยอ้างเหตุผล
เพื่อท าสงครามกับการก่อการร้ายนั้น ถือว่าเป็นการก่อการร้าย
ทางความคิดนั่ น เอง  และเป็น เหตุ ให้ภัยก่อการร้ ายยิ่ ง
เจริญเติบโตและแพร่ขยายในทุกรูปแบบมากขึ้น 

10. มูลเหตุที่ท าให้เกิดการก่อการร้ายมีมากมาย ส่วน
หนึ่งก็คือ การไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือกฎหมายของอัลลอ
ฮฺบนหน้าแผ่นดิน ความสุดโต่งและความเกินเลยขอบเขตของ
ศาสนา การมีทัศนคติที่ผิด และอุปสรรคที่ขัดขวางการเผยแพร่
สัจธรรม 

11. การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสามารถกระท าได้
หลายวิธี ส่วนหนึ่งคือ การน าบทบัญญัติหรือกฎหมายทาง
ศาสนามาปฏิบัติ การปลูกฝังความรู้ทางศาสนาที่แท้จริง ความ
ชัดเจนและโปร่งใสในการป้องกันและแก้ปัญหานี้ และการ
ก าหนดค านิยามของศัพท์ทางศาสนาที่ชัดเจน 
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12. ขอเรียกร้องให้มีการจัดเวทีสัมมนาระดมความคิดที่
ประกอบด้วยบรรดานักปราชญ์ และนักวิชาการอิสลาม มาร่วม
ถกประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดศัพท์เฉพาะทางศาสนาที่มี
ความส าคัญในยุคปัจจุบัน ตลอดจนถึงการก าหนดกฎเกณฑ์
ตามกรอบของศาสนาอย่างชัดเจน 

13. ส่วนหนึ่งจากสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการก่อการร้าย
ในรูปแบบที่หลากหลาย นั่นคือ การกระท าบาป การประพฤติชั่ว 
และความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคม แต่ทว่าไม่
มีผู้ใดที่อาสาจะลุกขึ้นมาคัดค้านหรือต่อต้านปรากฏการณ์
เหล่านั้น ดังนั้นวิธีแก้ไขที่ส าคัญที่สุดของปัญหานี้คือ การ
เตาบะฮฺ (กลับตัวสู่อัลลอฮฺ) 

  
ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ประทาน

ประโยชน์ให้กับความอุตสาหะของผู้เขียน และผู้อ่าน ขอให้
พระองค์ได้ทรงปกป้องประชาชาติอิสลามจากไฟแห่งฟิตนะฮฺ 
(บททดสอบ) ที่เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า  ตลอดจนขอให้พระองค์
ให้เราได้มองสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมอย่างแท้จริง และให้
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เราได้ท าตามสัจธรรมนั้นด้วย และให้เราได้มองเห็นความเท็จว่า
เป็นความเท็จอย่างแท้จริง และให้เราได้หลีกห่างจากความเท็จ
อันนั้น แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงดูแลและทรงเดชานุภาพ  

 
  وصىل اهلل وسلم وبارك لَع نبينا حممد ولَع آهل وصحبه أمجعني
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