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อัลกุรอาน แหลงบังเกิดของสันติภาพ 
 
ไมเปนการแปลกเลยหากเราทราบวาธรรมนูญของอิสลามคืออัลกุรอานนั้น ถกูประทานลงมา

ในค่ําคืน "อัล-ก็อดรฺ" ที่มีลักษณะระบุไวในอัลกุรอานวา 
  )5: القدر (﴾سالم ِهي حتى مطْلَِع الْفَجِر﴿

ความวา คืนนั้นเปยมดวยความศานต ิจนกระทั่งรุงอรุณ (97:4) 
นี่คือมหาคัมภีรแหงพระผูเปนเจา คัมภีรแหงศาสนาอิสลาม อันเปนแหลงบังเกิดสันติภาพ

มากมาย นั่นคือ 
- สันติภาพที่ปลอดจากความเท็จและอวิชชาทุกประการ 
- สันติภาพที่ปลอดจากอบายมุขและความผิดบาปทุกประการ 
- สันติภาพที่ปลอดจากความอยุติธรรมและการละเมิดรุกรานทุกประการ 
- สันติภาพที่ปลอดจากการกดขี่และการรวมมือสมคบคิดมุงรายทุกประการ 
- สันติภาพที่ปลอดจากความชั่วและความเลวรายทุกประการ 
- สันติภาพที่ปลอดจากการตั้งภาคีและการอุตริทุกประการ 
- สันติภาพที่ปลอดจากการปฏิเสธและการสับปลับทุกประการ 
- สันติภาพที่ปลอดจากโรครายและทุกขภัยทุกประการ 
- สันติภาพที่ปลอดจากการกระซิบกระซาบของมารรายและการลอลวง

ของดัจญาล(ตัวโกลที่จะปรากฏขึ้นกอนวันสิ้นโลก) 
- สันติภาพที่ปลอดจากการทรมานในไฟนรกและที่พักอันเลวรายในปรโลก 

 
ไมเปนที่สงสัยอีกวา สันติภาพนั้นมีเสนทางมากมายที่กําเนิดขึ้นจากการชี้นําของอัลกุรอาน ใน

กรอบที่ดําเนินโดยทานศาสนทูต(ขอความสันติจากอัลลอฮฺจงมีแดทาน) และปวงสาวกที่ไดรับความ
โปรดปราน รวมทั้งบรรดาผูติดตามพวกเขาจวบจนวันแหงการตอบแทน นั่นคือ  

เสนทางที่เปนดานของการปฏิบัติจริงของมนุษยในการใชทางนําของ     อัลกุรอานแหงพระผู
เปนเจา  

พระองคไดตรัสไววา 
يهِدي ِبِه اللَّه مِن اتبع ِرضوانه سبلَ السالِم        ،   نور وِكتاب مِبني   قَد جاَءكُم ِمن اللَّهِ   ﴿

: املائـدة   ( ﴾ويخِرجهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِر ِبِإذِْنِه ويهِديِهم ِإلَى ِصراٍط مستِقيمٍ         
15-16(  

ความวา แทจริงไดมายังพวกเจาจากอัลลอฮฺ ซ่ึงแสงสวางและคัมภีรที่ชัดแจง 
ที่อัลลอฮฺทรงใชมันชี้ทางแกบรรดาผูที่ปฏิบัติตามความพอพระทัยของ
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พระองค สูเสนทางแหงสันติภาพ และพระองคทรงนําพวกเขาออกจาก
ความมืดมนสูแสงสวางดวยการอนุมัติของพระองค และพระองคทรงชี้ทาง
พวกเขาสูเสนทางที่เที่ยงตรง  (5:15-16) 

 
นี่คือสันติภาพที่ศาสนานี้ไดกําหนดไวในทุกๆ ระบอบการดําเนินชีวิตของมนุษย ... 
 
- สันติภาพของปจเจกชนและกลุมพวก 
- สันติภาพของประเทศชาติและโลกทั้งมวล 
- สันติภาพของสติปญญาและจิตวิญญาณ 
- สันติภาพของตัวตนและอวัยวะในรางกาย 
- สันติภาพของบานและครอบครัว 
- สันติภาพของสังคมและประชาชาติ 
- สันติภาพในการมีชีวิตและหลังความตาย 
- สันติภาพในโลกนี้และโลกหนา 
 
เปนสันติภาพที่แทจริงที่มนุษยชาติไมเคยพบและไมมีวันพบนอกจากในศาสนาอิสลามนี้ 

สันติภาพที่ไมมีผูใดสามารถซาบซึ้งถึงขอเท็จจริงของมันได นอกจากผูคนที่เคยตองลิ้มรสสงคราม
แหงความวุนวายและหายนะที่เกิดจากความเชื่อและกฎบัญญัติในยุคอันปาเถื่อนที่ฝงลึกอยูในชีวิต 

แทจริง ยอมไมเปนวิสัยของสํานึกที่ดีถาหากผูใดจะนําความรุนแรงและการกอการรายมา
ปะติดปะตอหรือเชื่อมโยงกับศาสนาอิสลามที่ประกาศอยางชัดเจนในคัมภีรอัลกุรอานวา หามครา
ชีวิตมนุษยนอกเสียจากดวยเหตุที่ถูกตองชัดเจนตามหลักบัญญัติทางศาสนาและผานกระบวนการ
ตัดสินพิพากษา อัลลอฮฺไดตรัสวา 

  )151: األنعام  (﴾  ِبالْحقوال تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإالَّ﴿
ความวา และพวกเจาอยาฆาชีวิตใดท่ีอัลลอฮฺไดหามไว เวนแตดวยความ
ถูกตอง(ดวยเหตุที่อนุญาติใหกระทําได) (6:151) 

 
ดวยเหตุนี้เหลาอุละมาอฺ(ปราชญมุสลิม) จึงมีความเห็นวา เปนการตองหามที่จะฆาผูใดก็

ตามเพียงเพราะเขาไมใชผูศรัทธา เพราะไมมีการบังคับในการนับถือศาสนาอิสลาม  
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

  )256: سورة البقرة (﴾ ال ِإكْراه ِفي الديِن﴿
ความวา ไมมีการบังคับในการนับถือศาสนา(อิสลาม) (2:256) 
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บทลงโทษสําหรับผูทําลายสันติภาพ 

เพื่อเปนการตอกย้ําถึงการพิทักษสันติภาพ อิสลามไดกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่กระทํา
การใดๆ อันจะนําไปสูการบั่นทอนสันติภาพในสังคมมนุษย อาทิเชน บทลงโทษสําหรับผูกอการ
ทะเลาะวิวาท การลักขโมย การฆาผูอ่ืน และการลวงละเมิดทางเพศ เปนตน 

อิสลามยังกําหนดโทษอันหนักหนวงกับอาชญากรผูกอภยันตรายความวุนวาย และความไม
สงบสุขตอชีวิต ทรัพยสินและเกียรติของมนุษย อัลลอฮฺไดตรัสวา 

اللَّه ورسولَه ويسعونَ ِفي الْأَرِض فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو                      ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ             ﴿ 
  )33: املائدة ( ﴾يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيِديِهم وأَرجلُهم ِمن ِخالٍف أَو ينفَوا ِمن اَألرِض

ความวา แทจริงแลว ผลตอบแทนของบรรดาผูที่กอสงครามกับอัลลอฮฺ
และศาสนทูตของพระองค และพยายามสรางความเสียหายบนหนา
แผนดิน คือ(การลงโทษดวย)การประหารชีวิต หรือตรึงดวยไมกางเขน 
หรือตัดมือตัดเทาดวยการสลับขาง หรือเนรเทศออกจากแผนดิน (5:33) 

 
สุดทายนี้ จึงขอเชิญชวนทุกทานไมวาจะเปนปจเจกบุคคล องคกรระดับชาติ หรือระดับ

ทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดานักวิชาการทั้งหลาย ขอใหศึกษารายละเอียดของอิสลามอยางถี่
ถวนโดยอาศัยอัลกุรอานและคําสั่งสอนของทานศาสนทูต(ขอความจําเริญและความสันติจงมีแด
ทาน) โดยผานตําราการอธิบายของนักวิชาการอิสลามซึ่งเปนที่ยอมรับ ไมใชศึกษาจากแหลงขอมูลที่
บิดเบือนดวยการแทรกซึมของพวกตะวันตกบางพวก รวมทั้งผูที่ไมรูจริงเกี่ยวกับอิสลาม เพราะแทจริง
อิสลามคือศาสนาที่สามารถสรางสันติภาพและความปลอดภัยใหกับมนุษยทั้งมวล และเคยปกธง
แหงสันติภาพไดสําเร็จมาแลวในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 

ชางนาเสียใจเปนอยางยิ่ง กับบรรดาผูที่ตัดสินปฏิเสธอิสลาม หรือแมกระทั่งแสดงความ
เกลียดชัง โดยที่ไมไดศึกษาและเขาถึงแกนแทของคําสอนอิสลามเสียกอน ! ขออัลลอฮฺทรงชี้ทางพวก
เขาดวยเถิด 

ในขณะเดียวกัน เรามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะเชิญชวนใหมีการสนทนาระหวางศาสนา
และการพูดคุยทางวิชาการเพื่อเปาประสงคอันงดงามดวยวิธีการที่ดีที่สุด  

เราขอเชิญชวนใหทุกคนนอมรับอิสลามและความโปรดปรานของอัลลอฮฺอันเปน
หนทางแหงสันติภาพที่แทจริงโดยพรอมเพรียงกัน  

อิสลามคือศาสนาเดียวที่ไดรับการพิทักษจากพระผูเปนเจาใหคงอยูโดยปลอดจากการ
บิดเบือนและการเปลี่ยนแปลง อัลกุรอานอันเปนคัมภีรที่ถูกประทานโดยอัลลอฮฺและไดรับการพิทักษ
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รักษาจากพระองคไมใหมีการแกไขปลอมแปลงใดๆ ทั้งสิ้น อัลกุรอานที่มีอยูทุกวันนี้คือ    อัลกุรอาน
ฉบับเดียวกันกับที่ถูกประทานลงมาใหทานศาสนทูตมุหัมมัด(ขอความจําเริญและสันติมีแดทาน) 
ต้ังแต 1,400 กวาปมาแลว เปนมหาคัมภีรที่บริสุทธิ์ ไมมีการคละเคลาปะปนดวยอารมณใฝตํ่าของ
มนุษย ไมมีความเท็จทั้งเบื้องหนาและเบื้องหลัง ทวาเปนการประทานจากองคอภิบาลผูทรงปรีชา
และทรงรอบรูยิ่ง 

ขอไดสดับฟงและตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺสูสันติภาพที่แทจริงและครอบคลุม ซึ่ง
พระองคไดตรัสไววา 

﴿            لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتال تلِْم كَافَّةً ولُوا ِفي السخوا ادنآم ا الَِّذينها أَيي
ِبنيم ود208: البقرة (﴾ع(  

ความวา โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงเขาอยูในความสันติโดยทั่วทั้งหมด 
และจงอยาตามยางกาวของชัยฏอน แทจริงมันคือศัตรูที่ชัดแจงของพวก
เจา (2:208) 

 
นี่คือคําเชิญชวนสูสันติภาพอันเที่ยงแท มิใชเชนความเปนจริงในปจจุบันที่เจ็บปวดซึ่งกําลัง

เกิดขึ้นในทุกมุมของโลก อันเกิดจากแผนการรายของเหลาผูปฏิเสธที่ตองการใหสังคมโลก โดยเฉพาะ
ประเทศอิสลามหรือสังคมอิสลาม ตองอยูในภาวะก้ํากึ่งระหวาง "ไมใชสันติภาพ" และ "ไมใชสงคราม"  

โอ อัลลอฮฺ ขาพระองคไดประกาศแลว ขอพระองคทรงเปนสักขีดวย ! โอ อัลลอฮฺ 
ไดโปรดชี้ทางแกพวกเรา และแกหมูพวกของเราทั้งหลาย เพราะโดยแทแลว พวกเขานัน้ไมรู
จริง ! 


