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มุหัมมัด  ไมใชผูกอการราย 
 
มุหัมมัด ศาสนทูตแหงพระผูเปนเจา 

บนพ้ืนฐานแหงหลักศรัทธาทั้งหกประการ ศาสนาอิสลามกําหนดใหการศรัทธาตอความ
เปนศาสนทูตของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือหลักศรัทธาสําคัญประการหนึ่งที่จะ
ขาดเสียไมได 

มีเครื่องหมายบงชี้หลายอยางที่บอกถึงความพิเศษของศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ที่แตกตางจากศาสดาหรือศาสนทูตทานอ่ืนๆ กอนหนานั้น 

ทานถือกําเนิดในคาบสมุทรอาระเบีย เปนลูกหลานจากเชื้อสายของอิสมาอีล บุตรชายคน
โตของศาสนทูตอิบรอฮีม(อับราฮัม)  

กอนหนาทานไมเคยมีลูกหลานผูใดในวงศวานของอิสมาอีลที่ไดรับการเลือกสรรจากพระผู
เปนเจาใหเปนศาสนทูต ในขณะที่มีศาสนทูตมากมายจากเชื้อสายของอิสหาก บุตรชายอีกคนหนึ่ง
ของอิบรอฮีม 

การเกิดในเชื้อสายและตระกูลที่มีเกียรติ ทําใหทานไดรับการเลี้ยงดูดวยจรรยามารยาทที่
สูงสง ทานไดรับฉายาวา “อัล-อะมีน” (ผูมีความซื่อสัตย) ตั้งแตยังอยูในวัยหนุม และเปนที่เชื่อถือ
กันระหวางหมูคนมักกะฮฺในความซื่อสัตยและความมีมารยาทของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  

กอนการแตงตั้งเปนศาสนทูต ทานไมเคยเปนที่เกลียดชังของชาวมักกะฮฺ 
สังคมมักกะฮฺในสมัยน้ันเปนสังคมที่วุนวาย เสื่อมโทรมทางจริยธรรม ผูคนนับถือ

ไสยศาสตรและเคารพรูปเจว็ดซึ่งพวกเขาสรางขึ้นรายลอมมหาวิหารกะอฺบะฮฺ ปนเปไปดวย
อบายมุขตางๆ นานามากมาย  

มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงมักจะหาที่เงียบๆ เพ่ือปลีกตัวจากผูคน ชอบ
สันโดษ และไมเคยรวมวงกับผูคนในมักกะฮฺเพ่ือทําเรื่องที่เสื่อมเสีย 

การไดรับเลือกใหเปนศาสนทูตเปนเรื่องนอกเหนือความคาดหมายของทาน เพราะถึงแม
จะรูเห็นวาสังคมในมักกะฮฺเลวรายเพียงใด แตทานก็ไมเคยคาดคิดวาตนตองแบกรับภาระหนาที่อัน
หนักหนวงในการปฏิรูปสังคมที่เสื่อมโทรมเพียงนั้น 

ครั้งแรกที่ไดรับประทานวิวรณและไดพบกับมลาอิกะฮฺญิบรีล ณ ถ้ําหิรออฺ ทานกลัวจนตัว
สั่น รีบลงจากเขากลับบาน และสั่งใหเคาะดีญะฮฺภรรยาของตนหมผาให เพราะนี่เปนสิ่งที่ทานไม
เคยพบและไมทราบมากอนวามันคือจุดเริ่มตนของการแตงตั้งเปนศาสนทูตจากพระผูเปนเจา 
 
เร่ิมตนเผยแผอิสลาม 

การไดพบกับญิบรีลเปนจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิต เพราะหลังจากนั้นวิวรณจากพระผูเปน
เจาไดถูกประทานลงมาเรื่อยๆ  
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เม่ือแนใจวาตนคือผูไดรับการเลือกสรรและมีบัญชาใหเผยแผคําสั่งของพระผูเปนเจา มุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงเริ่มเชิญชวนผูอ่ืนสูอิสลาม ดวยการเริ่มตนกับภรรยา ลูกๆ 
ญาติพ่ีนอง และมิตรสหายผูใกลชิด รวมทั้งผูที่ตนวางใจวาจะปกปดและไมแพรงพรายความลับ
เกี่ยวกับศาสนาอิสลามแกผูอ่ืน 

กระทั่งไดมีคําสั่งจากพระผูเปนเจาใหประกาศอิสลามอยางโจงแจง จึงไดเร่ิมเรียกรองผูคน
ในมักกะฮฺสูอิสลามอยางเปดเผย 

ครั้งหน่ึง ทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดปนขึ้นเนินเขาเศาะฟา อันเปน
ที่ชุมนุมของชาวมักกะฮฺและหันไปเรียกผูคนเบื้องลาง  

“โอ ลูกหลานชาวมักกะฮฺ! ถาหากฉันจะบอกวา ขางหลังเขาลูกนี้มีกองทัพที่พรอมดวยมา
ศึกกําลังจะบุกเขามา พวกทานจะเชื่อฉันหรือไม?”  

คําตอบจากผูคนตางเปนเสียงเดียวกัน “เราไมพบวาทานเคยพูดโกหก”  
“ถาเชนนั้น ฉันขอประกาศวา ฉันคือผูบอกขาวจากพระผูเปนเจา ถึงการลงโทษอันสาหัส

(สําหรับผูที่ไมเชื่อในพระองค)” สิ่งที่ทานเชิญชวนและเรียกรองชาวมักกะฮฺก็คือ “จงกลาวปฏิญาณ
เถิด ‘ไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ’ แลวพวกทานจะปลอดภัยและ
ประสบความสุข” 

คําประกาศของทานนบีสรางความสะเทือนหวั่นไหวใหกับสังคมของชาวมักกะฮฺประดุจดัง
ฟาคํารามกลางแดดชวงเที่ยงวัน  

ไมมีผูใดที่ไมรูความหมายของคําสัตยปฏิญาณวา ‘ไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ควรแกการเคารพ
ภักดีนอกจากอัลลอฮฺ’ มันหมายถึง พวกเขาตองละทิ้งรูปเคารพที่อุตสาหลงทุนลงแรงปนมากับมือ 
ตองเสียทรัพยสินที่หมดไปกับ ‘การตลาด’ เพ่ือชักจูงอาหรับจากทั่วคาบสมุทรอาระเบียใหมาเวียน
ไหวรูปเคารพพวกนี้  

ไมมีคําวาเสรีภาพในการเสพสมตามตัณหา ไมสามารถใชอํานาจขมเหงใครไดตาม
อําเภอใจ ไมมีการขูดรีด ไมมีการขมขูหรือเขนฆาลางแคนตามประเพณีเผาพันธุ หมดสิ้นความ
สําราญที่เคยมีแบบไรขีดจํากัด ทุกอยางตองเปนไปตามกรอบที่พระเจาบัญชาผานผูเปนศาสนทูต 
ทุกเสี้ยวของหัวใจตองยอมมอบใหกับพระองค ไมวาจะตองใจหรือไมก็ตาม  

น่ีคือความหมายของ ‘อิสลาม’ ศาสนาที่ตองการปลดเปลื้องความอยุติธรรม และนํามนุษย
กลับคืนสูการใชสติปญญา ควบคุมอารมณอันแปดเปอน ฟนฟูศีลธรรมความดีงามและมนุษยธรรม
ที่หายไปจากสังคมกลับคืนมา  

สิบสามปที่ทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เผยแผอิสลามในนครมักกะฮฺ 
ทานไมเคยใชเครื่องมือของความรุนแรง ไมมีอาวุธ ไมมีดาบหอกหรือดอกธนู ภาษาที่ทานใชคือ
คําพูดแหงตรรกะที่เปนไปตามเหตุผลและรับมาจากวิวรณแหงพระผูเปนเจา ซ่ึงชาวมักกะฮฺลวน
เขาใจไดดี  

กระน้ัน สิบสามปในมักกะฮฺกลับเปนชวงที่หนักหนวงยิ่งสําหรับประวัติศาสตรการเผยแผ
อิสลาม การเชิญชวนของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดรับการตอตานจากผูคน
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สวนมาก มิใชเพียงแคการปฏิเสธ แตหมายรวมถึงการดาทอ ประณาม ใสรายปายสี เหยียดหยาม 
เสียดสี ทํารายรางกาย บอยคอต กดขี่ขมเหง ถึงขั้นวางแผนเพื่อฆา และวิธีการตางๆ นานาเพื่อ
บังคับใหทานนบีหยุดการเผยแผอิสลาม อีกนัยหน่ึงเพ่ือใหผูที่นับถืออิสลามแลวเลิกตามทานและ
หันกลับไปเปนเหมือนเดิม 

มีความพยายามจากกลุมเด็กหนุมที่นับถืออิสลามเพื่อลุกขึ้นตอสูกับเหลาผูตอตาน แต
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลับบอกถึงเจตนาของทานวา “แทจริง ฉันไดรับคําสั่งให
อภัยแกคนเหลานั้น เพราะฉะนั้นพวกเจาจึงอยาไดตอสูกับพวกเขา”   

คําประกาศของบุคคลเชนนี้หรือที่ผูไมหวังดีตออิสลามใหฉายาวา “ผูกอการราย” !!?? 
เม่ือการประทุษรายรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และชาวมุสลิมไมมีกําลังที่จะตานทานได ในที่สุด

จึงจําตองทิ้งบานเกิดเมืองนอน ทรัพยสมบัติและญาติพ่ีนองดวยความหดหูใจ อพยพสูเมืองมะดี
นะฮฺ 
 
อิสลามหลังการอพยพสูมาดีนะฮ ฺ

เมืองมะดีนะฮฺ คือสังคมใหมที่ชาวมุสลิมไดรวมกันสรางขึ้นตามอุดมคติแหงอิสลาม เปน
สังคมที่ปราศจากการกดขี่ขมเหงจากเหลาอธรรมชนเชนที่เคยทํากับพวกเขาในมักกะฮฺ  

ณ ดินแดนแหงใหมน้ี มุสลิมทุกคนสามารถแสดงตนเปนผูศรัทธาอยางเปดเผย โดยไมตอง
เกรงกลัววาจะมีผูไมหวังดีคอยรุกล้ําอธิปไตยและเสรีภาพในการนับถืออิสลาม  

หลังการอพยพสูมะดีนะฮฺ การเผยแผอิสลามของทานนบีและชาวมุสลิมยังคงดําเนินไป
เรื่อยๆ และแผกวางมากขึ้น ดวยการเรียกรองและเชิญชวนสูพระผูเปนเจา สิ่งที่เปนกุญแจสําคัญ
ซ่ึงทําใหอิสลามไดรับการสนองตอบจากผูคนมากมาย น่ันเพราะการที่พวกเขาสามารถเขาถึงดํารัส
อันบริสุทธิ์ของพระผูเปนเจา  

เม่ือใดที่ดํารัสแหงพระองคเขาสถิตในหัวใจของผูใดอยางม่ันคงแลว ไมมีสิ่งใดอีกที่อาจจะ
ทําใหเขารูสึกคลอนแคลน 

อัลกุรอานระบุถึงหนาที่ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “พระองคคือผูที่
สงศาสนทูตลงมายังชนผูไมรูหนังสือจากหมูพวกเขาเอง เพ่ือใหเขาอานพระดํารัสของพระองค ขัด
เกลามารยาทของพวกเขา สอนพระคัมภีรและวิทยปญญา แนแท กอนหนานี้พวกเขาอยูในความ
หลงทางที่ชัดเจน” (ความหมายอัลกุรอานจากบท อัล-ุมุอะฮฺ โองการที่ 2) 

น่ีคือวิถีแหงการเผยแผอิสลามของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเปน
หนาที่ของผูเผยแผอิสลามทุกคน น่ันคืออานและสอนใหมนุษยรูจักขอเท็จจริงของพระเจา หาใช
การขูเข็ญหรือใชวิธีรุนแรงเพื่อบังคับใหคนอ่ืนเชื่อหรือนับถืออิสลาม 

“ไมมีการบังคับใน(การนับถือ)ศาสนา แทจริงทางนําอันเที่ยงธรรมไดปรากฏชัดจากความ
หลงทางอันคดเคี้ยวแลว” (ความหมายอัลกุรอานบท อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 256) 
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อยางไรก็ตาม ความพยายามที่จะตอตานยังคงปะทุอยูในใจผูปฏิเสธเสมอ โดยเฉพาะเมื่อ
พวกเขาเห็นวานับวันจํานวนมุสลิมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาคอยเตรียมการที่จะทําสงครามกับ
ชาวมุสลิมดวยการรวมรวมทุนทรัพยและไพรพลเพ่ือยกมาโจมตีเมืองมะดีนะฮฺ 

นับเปนความจําเปนสําหรับมุสลิมที่ตองจัดใหมีการปกปองอธิปไตยของตนในมะดีนะฮฺ ใน
เม่ือพวกเขาแนใจแลววาเหลาศัตรูพรอมเสมอที่จะรุกเขามา 

ดวยเหตุที่สงครามเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
จึงไดกําหนดกฎเกณฑและรายละเอียดที่ชัดเจนสําหรับการสงคราม โดยอยูภายใตกรอบบัญชา
แหงพระผูเปนเจา เพ่ือไมใหสงครามกลายเปนเครื่องมือสนองตอความรุนแรงที่เกินขอบเขตของ
เปาหมายในการ “ปกปองอธิปไตยแหงอิสลาม” และ “รับประกันเสรีภาพของอิสลามและชาวมุสลิม” 

สําหรับศาสนทูต มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และมวลมุสลิม ไมมีสิ่งใดที่สําคัญ
กวาการไดเห็นประชาชาติดําเนินอยูภายใตคําสอนแหงอัลลอฮฺ สงครามไมใชเปาหมายและอาจจะ
ไมจําเปนถาหากไมมีผูคนประเภทที่ชอบด้ือแพงและไมรูจักภาษาแหงเหตุผล แตกลับนิยมโออวด
และแสดงอํานาจเชนพวกมักกะฮฺ 
 
อิสลาม ระหวางสงครามและการกอการราย 

ถาเสรีภาพเปนที่ยอมรับของมนุษยทุกคน อิสลามก็ยอมมีอธิปไตยอยูไดโดยไมตองพ่ึง
สงคราม หากแตที่ปรากฏใหเห็นคืออิสลามกลายเปนเปาโจมตีทุกยุคสมัย ถาไมดวยสงครามก็ดวย
การกลาวหาวาราย 

ถาหากการเรียกรองสิทธิเสรีภาพและอธิปไตยหมายถึงการกอการราย คงไมมีมนุษยคนใด
ที่หนีพนจากนิยามน้ี และถาหากทุกๆ สงครามคือความรุนแรงที่ไมควรมีอยูในโลก แลวเหตุไฉน
ทุกประเทศจึงตองสะสมอาวุธและแขงกันอวดยุทโธปกรณ เม่ือความจริงเปนเชนนี้ ใครเลาคือผู
บริสุทธิ์จากการกอการราย ?? 

เหตุใดการเรียกรองสิทธิในการนับถืออิสลามของศาสนทูต มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม จึงกลายเปนการกอการรายในสายตาของผูปฏิเสธ ? 

ระหวางสงครามที่อิสลามกําหนดวา หามฆาสตรี เด็ก คนชรา นักบวช หามทําลายปศุสัตว 
พืชพันธุ และตนไม กับสงครามของประเทศมหาอํานาจที่ใชอาวุธหนัก ระเบิดนิวเคลียร เครื่องบิน 
รถถัง อาวุธชีวภาพ และสารพัดเครื่องมืออันทันสมัยในการลางผลาญมนุษยอยางไมเลือกหนา อัน
ไหนที่ควรจะเปนการกอการราย ? 

มีคําสอนใดที่รับผิดชอบตอความยุติธรรมมากกวาศาสนาที่สอนผูศรัทธาทุกคนวา “และ
อยาไดปลอยใหความเกลียดชังของพวกเจาตอหมูชนใดหมูชนหน่ึงทําใหพวกเจาขาดความ
ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด เพราะมันเปนสิ่งที่ใกลกับความยําเกรงยิ่งกวา” (ความหมายอัลกุรอาน
จากบท อัล-มาอิดะฮฺ โองการที่ 8) 
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นับเปนความโหดรายในโลกแหงความเปนจริง ที่มนุษยตองเผชิญกับความรุนแรงตลอด
เรื่อยมาผานหลายศตวรรษในอดีต แตแลวศาสนาที่สอนใหมนุษยรูจักความยุติธรรมและศาสนทูตผู
เคยไดรับฉายาวา “อัล-อะมีน” กลับถูกสถาปนาใหเปนผูกอการรายที่คุกคามมนุษยชาติ 

ดังน้ันการกลาวหาโจมตีศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงไมใชเร่ือง
เล็กๆ ในสายตาของชาวมุสลิม ไมวาผูที่ทําการเชนนั้นจะอางถึง ‘เสรีภาพ’ ชนิดไหนก็ตาม เพราะ
มนุษยทุกคนตางมีเสรีภาพ ถาการอางถึงเสรีภาพของใครคนหนึ่งคุกคามตอเสรีภาพของคนอีกคน 
แลวเสรีภาพของฝายไหนที่ควรจะเปนเสรีภาพที่ชอบธรรม ? การอางถึงเสรีภาพในรูปแบบน้ีไมใช
ตรรกะแหงเหตุผลที่พึงรับได อยาวาแตการกระทําของฝายที่กลาวหามิไดวางอยูบนพ้ืนฐานแหง
ความเปนจริงทางประวัติศาสตรแตอยางใดเลย  

มันไมไดมีมูลฐานแหงความจริงและความยุติธรรมมากไปกวาการลอเลียนเสียดสี สราง
ความวุนวาย และปะทุไฟแหงความเกลียดแคน โดยอาศัยความรูสึกในเรื่องละเอียดออนของผูที่
ศรัทธาในอิสลาม ซ่ึงผูกระทําตางก็รูดี  

เชนนี้หรือ โลกแหงเหตุผลและเสรีภาพของมวลมนุษย? ประชาคมโลกจะอยูอยางสงบได
เชนไร ในเม่ือยังมีผูคนประเภทชอบกอควันไฟใหเหม็นไหมไมจบสิ้น ?? 

 
เสรีภาพและการเคารพเกียรติระหวางกัน 

ถาโลกปจจุบันไดพยายามเรียกหาเสรีภาพทั่วทุกระแหง ไมวาจะดวยเหตุผลใดและไมวา
เสรีภาพนั้นมีอยูจริงหรือเปนเพียงแคการลวงหลอก เราทุกคนที่เปนมุสลิมก็ขอใชเสรีภาพแหงตน
เรียกรองเกียรติแหงอิสลามที่ถูกย่ํายีกลับคืนมา  

ไมมีสิ่งใดในชีวิตมุสลิมที่สําคัญกวาพระผูเปนเจาและอิสลาม การดูถูกศาสนทูตมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็เทากับการดูถูกอิสลามศาสนาแหงพระองค มันเปนความชอบธรรม
ที่ถูกตองและเปนหนาที่จําเปนของมุสลิมที่ตองประกาศใหผูคนทั้งหมดไดทราบวา  

มุหัมมัด ไมใชผูกอการราย ! 
และหากตองการทราบความจริงเกี่ยวกับอิสลามและมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

เราตางก็พรอมที่จะนําเสนอและอธิบาย ผานการสนทนาแลกเปลี่ยนที่เปนธรรม ไมตองใชวิธีการที่
ไรคุณคาเชนการเหยียดหยามและเสียดสีที่นาอดสูเหมือนที่พวกเขาทํา 

มนุษยอาจจะมีเสรีภาพอยูไดโดยไรศาสนา แตมนุษยจะอยูอยางมีเสรีภาพไดอยางไร ถา
เกียรติแหงตนถูกย่ํายีและถูกคุกคาม ?? 

ขอพระผูเปนเจาทรงชี้ทาง !! 


