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คํานํา 

 
“อิสลาม กับการเขาถึงหัวใจของศาสนาและความเขาใจระหวางศาสนา” 
เปนหนังสืออีกเลมหนึ่งในโครงการความรวมมือเพ่ือจัดพิมพและ
เผยแพรหนังสือ ที่หองสมุดอิกเราะอฺมีความยินดีนําเสนอใหกับผูอาน 
เพ่ือเปนส่ือในการทําความเขาใจกับอิสลามจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
ใหมากยิ่งขึ้น  

หนังสือเลมนี้ เดิมเปนบทความที่ไดรับการตีพิมพใน “มติชน
สุดสัปดาห” ทางหองสมุดเห็นวาสมควรที่จะนํามาจัดพิมพเปนหนังสือ
อีกครั้ง เพ่ือเผยแพรแกผูอานในวงกวาง จึงไดนําเสนอแก สํานักงาน
ความรวมมือเพ่ือเผยแพรและสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เจาของเว็บไซต www.islamhouse.com 
และไดรับความเห็นชอบและการสนับสนุนในการจัดพิมพเผยแพร 

หวังเปนอยางยิ่งวา ผูอานทุกทานจะไดรับประโยชนจาก
หนังสือเลมนี้ และหากมีส่ิงใดที่ปรากฏเปนขอผิดพลาด ทางผูจัดทํา
ยินดีรับฟงคําแนะนําจากทุกทานดวยความจริงใจ 

 
ผูจัดทํา 
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หัวใจของศาสนา 
 
 
 
 
 
รูจักตนเองดวยการตอบคําถามแหงชีวิต 

 
มนุษยทุกคนที่เกิดมามีชีวิตในโลกนี้ หากรูจักใชสติปญญา

ใครครวญแลว ลวนมีคําถามแหงชีวิตอยูกันทุกคน คําถามที่หมายถึง
คือการคนหาวาตนนั้นมาจากไหน ? เกิดมาทําไม ? กําลังจะดําเนิน
ชีวิตไปไหน ? และอะไรคือความหมายหรือจุดประสงคแหงชีวิตที่
แทจริง ? 

การคนหาคําตอบสําหรับคําถามพื้นฐานเหลานี้ ในอีกแงมุม
หนึ่งก็คือ การพยายามเพื่อที่จะรูจักตัวตนของมนุษยใหดีที่สุดนั่นเอง 
เพื่อจะไดดําเนินชีวิตใหสอดคลองและถูกตองตรงตามที่ไดรับจาก
คําตอบนั้น 

ในมุมมองของอิสลามนั้น ถือวาคําถามเหลานี้เปนขอซักถามที่
กําเนิดมาพรอมกับการเปนมนุษย (เรียกกันในศัพทอิสลามวา      
"ฟฏเราะฮฺ" หรือกมลสันดานดั้งเดิมตั้งแตกําเนิด) และอิสลามก็ได
เตรียมคําตอบอยางชัดเจน ละเอียด ครอบคลุม และสมบูรณที่สุดเพื่อ
มนุษยทั้งมวลจะไดยึดเปนแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิต 
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อิสลาม คือศาสนาที่เชื่อในสาสนแหงพระผูเปนเจา (ชาว
มุสลิมเรียกวา อัลลอฮฺ) หลักคําสอนและบทบัญญัติทุกประการใน
อิสลามลวนไดรับมาจากพระดํารัสแหงพระผูเปนเจา ผานศาสนทูต
ของพระองค โดยมีมลาอิกะฮฺญิบรีล (ซึ่งอาจจะเรียกวาเทวทูต) เปน
ส่ือที่นําคําสอนตางๆ จากพระผูเปนเจาใหแกทานศาสนทูตอีกทอด
หนึ่ง 

ในคําสอนแหงพระผูเปนเจา พระองคไดเปดเผยวาเราทุกคน
เปนสิ่งที่พระองคไดใหบังเกิดขึ้น เพื่ออยูในฐานะบาวที่มีหนาที่ที่
ย่ิงใหญที่สุดคือการเคารพภักดีแดพระองคเพียงผูเดียว 

$ tΒ uρ àM ø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪ ) 56: الذاريات(  
ความวา "และขา (อัลลอฮฺ) มิไดใหบังเกิดมวลญินและ  

มนุษยมาเพื่อการใด เวนแตเพื่อใหพวกเขาอิบาดะฮฺ (ทําหนาที่เปน
บาว) ตอขา"  (อัลกุรอาน 51: 56) 

ไมใชสาระสําคัญสําหรับมนุษยที่ตองรูวาพระผู เปนเจา
ประสงคอันใดที่ทรงกําหนดใหมีส่ิงถูกสรางทั้งหลาย รวมทั้งมนุษย
ดวย เพราะพระองคไมไดเปดเผยใหเราทราบ แตส่ิงที่สําคัญคือ เมื่อ
เรากําเนิดมาเปนมนุษยแลว จําเปนที่เราตองปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูถูก
สรางใหดีที่สุด         มิเชนนั้นแลวการมีชีวิตก็ไมมีคาใดๆ สําหรับเรา 

อัลกุรอานระบุวา 
ö≅ è%  ¨β Î)  ’ ÎAŸξ |¹  ’ Å5 Ý¡èΣ uρ  y“$ u‹øt xΧuρ  † ÎA$ yϑ tΒ uρ  ¬! 

Éb> u‘  t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$#  ∩⊇∉⊄∪    Ÿω  y7ƒ ÎŸ°  …çµ s9  (  y7 Ï9≡x‹Î/uρ  ßNöÏΒ é& 

O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗ Í>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ )163-162 : نعاماأل(  
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ความวา "จงกลาวเถิด (มูฮัมมัด) แทจริงการนมาซของฉัน 
การเชือดพลีของฉัน ชีวิตและความตายของฉัน ลวนเพื่ออัลลอฮฺผูเปน
เจาแหงจักรวาลทั้งมวล ไมมีการตั้งภาคีใดๆ ตอพระองค และสิ่งนั้น
คือสิ่งที่ฉันถูกบัญชา และฉันคือผูแรกในบรรดาผูมอบตน (เปน
มุสลิม)" (อัล-กุรอาน 6 : 162-163) 

การมีชีวิตของมนุษยตองอยูภายใตกรอบวิถีที่พระผูเปนเจา
บัญญัติไว เพราะพระองคเปนผูใหบังเกิด เปนผูใหชีวิต เปนผูที่จะเอา
ชีวิตคืน พระองคจึงเปนผูที่รูดีที่สุดวา อันใดคือวิถีที่เหมาะสมและ
คูควรแกการดําเนินชีวิตของสิ่งที่พระองคสรางขึ้นมา 

อัลกุรอานไดบันทึกวา 
¨β r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãèÎ7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãèÎ7−Fs? 

Ÿ≅ ç6¡9$# s−§xtG sù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä38 ¢¹ uρ 

⎯Ïµ Î/ öΝà6¯= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∈⊂∪ ) 153 :األنعام(  
ความวา "และนี่คือเสนทางของขาที่เที่ยงตรง ดังนั้นสูเจาจง

ตามมันเถิด และอยาไดตามเสนทางอื่น เพราะมันจะทําใหสูเจาแตก
ออกไปจากเสนทาง (อันเที่ยงตรง) นั้น" (อัลกุรอาน 6 : 153) 

 
พระผูเปนเจาไดบอกใหเราทราบวา มนุษยยังตองเผชิญกับ

ชีวิต นิรันดรในโลกหนาหลังจากที่ไดส้ินชีวิตในโลกนี้ไปแลว โลกหนา
คือโลกแหงการตอบแทนจากสิ่งที่มนุษยไดประพฤติปฏิบัติเอาไวเมื่อ
ครั้งยังมีชีวิต โลกแหงความนิรันดรเปนสถานที่พํานักอันถาวร ในขณะ
ที่โลกนี้เปนเพียงโลกแหงการทดสอบอันชั่วคราวเทานั้น เปนโลกแหง
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การเตรียมตัวและเก็บเกี่ยวเสบียงเพื่อการเดินทางสูโลกหนา ดังนั้น
จุดประสงคอันยิ่งใหญของมนุษยจึงอยูในอีกโลกหนึ่งขางหนา กระนั้น
โลกนี้ก็มีความสําคัญตอมนุษยในฐานะที่เปนแหลงเตรียมสัมภาระเพื่อ
การเดินทางอันนิรันดร ชีวิตโลกจึงเปนแหลงเพาะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยว
ผลในอาคิเราะฮฺ (โลกหนา) 

อัลกุรอานระบุวา 
 

ÆtG ö/$#uρ !$ yϑ‹ Ïù š9 t?# u™ ª!$# u‘# ¤$! $# nο tÅz Fψ$# ( Ÿω uρ 

š[Ψ s? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ‘‰9$# (  )77 : القصص( 

ความวา "และจงไขวควาหาอาคิเราะฮฺดวยปจจัยที่อัลลอฮฺ
ประทานใหแกเจา และอยาไดลืมสวนของเจาบนโลกนี้" (อัลกุรอาน 28 
: 77) 

 

$ tΒ uρ Íν É‹≈yδ äο 4θ u‹ys ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$! $# ω Î) ×θôγ s9 Ò=Ïè s9uρ 4 χ Î)uρ 

u‘# ¤$! $# nο tÅz Fψ$# }‘Îγ s9 ãβ#uθ u‹pt ø: $# 4 öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∉⊆∪ ) 64: العنكبوت(  

ความวา "และชีวิตโลกนี้มิไดเปนสิ่งใด นอกเสียจากเพียงการ
รื่นเริงและการละเลนเทานั้น และแทจริงแลว โลกหนาตางหากคือชีวิต
อันสถาพร" (อัลกุรอาน 29 : 64) 

การไดรูจักตัวตนผานการตอบคําถามแหงชีวิตเหลานี้ทั้งหมด 
และการดําเนินชีวิตตามที่ไดรับรูมา นั่นคือวิถีแหงอิสลาม ที่จะ
กอใหเกิดสันติสุขแกตัวมนุษย โดยเห็นไดประจักษแจงตั้งแตยังมีชีวิต
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อยูในโลกนี้ และรวมถึงความคาดหวังอันเปยมลนถึงความสันติสุขใน
โลกหลังความตายอีกดวย 

ô⎯tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ 

…çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹ym Zπ t6 ÍhŠsÛ ( óΟßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ Νèδ tô_ r& 

Ç⎯|¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩®∠∪ ) 97: النحل(  

ความวา "ผูใดที่ปฏิบัติความดีทั้งผูชายหรือผูหญิงโดยที่เขา
เปนผูศรัทธาแลวไซร แนแทเราจะใหเขาไดรับซึ่งชีวิตที่ดี" (อัลกุรอาน 
16 : 97) 
 
อิสลามคือระบอบแหงการดําเนินชีวิต 

 
ถาหากศาสนาหมายถึงความเชื่อ พิธีกรรมหรือวิธีปฏิบัติ

จําเพาะบางประการแลว อิสลามยอมเปนมากกวาศาสนา เพราะพระผู
เปนเจาไดประทานบัญญัติตางๆ มากมายที่ครอบคลุมวิถีแหงการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยในทุกๆ ดานทั้งหมด คําสอนของอิสลามเขาถึง
ทุกกระบวนการและกิจกรรมแหงชีวิต อันหมายรวมถึงความเชื่อ จิต
วิญญาณ รางกาย การปฏิบัติศาสนกิจ พิธีกรรม การอบรม ครอบครัว 
เรื่องสวนตัว สังคม บานเมือง โลก สรรพสิ่งทั้งหมด 
ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู วิทยาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ประวัติศาสตร อนาคต การเมือง การบริหารจัดการ การปกครอง การ
เชื่อมสัมพันธ และยิ่งไปกวานั้น อิสลามเขาไปมีบทบาทและหยั่งลึกใน
ความรูสึกนึกคิด ความตั้งใจ และเจตนารมณของมนุษยอีกดวย 
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ความละเอียดออนในเรื่องคําสอนและบทบัญญัติของอิสลาม
เปนสิ่งที่นาอัศจรรยอยางยิ่ง และเห็นประจักษชัดในทุกอิริยาบถของผู
เปนมุสลิม แมแตในเรื่องการดื่มกิน การถาย การหลับนอน การชําระ
ลางรางกาย การแตงกาย การเชือดสัตว การทําอาหาร การซื้อขาย การ
แตงงาน การหยาราง การแสวงหาปจจัยยังชีพ การคบคาสมาคม และ
อื่นๆ หรือแมกระทั่งการตั้งเจตนาและการนึกคิด ลวนแลวตองอยูใน
กรอบของคําสอนและบทบัญญัติอิสลามทั้งสิ้น 

มีตัวอยางจากวจนะของทานศาสนทูตมูฮัมมัด (ขอความ
จําเริญและความสันติจงมีแดทาน) เชน 

"เด็กนอยเอย จงกลาวพระนามของอัลลอฮฺ จงกินดวยมือขวา 
จงกินสิ่งที่อยูใกลตัวเจากอน" (รายงานโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

"แทจริงการกระทําตางๆ นั้นอยูที่การตั้งเจตนา และทุกๆ คน
จะไดรับผลตามที่เขาเจตนา" (รายงานโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

ชาวยิวไดกลาวแกทานซัลมาน อัล-ฟาริซีย สาวกผูหนึ่งของ
ทานศาสนทูต วา "แทจริงนบีของพวกทานไดสอนพวกทานทุกอยาง
แมกระทั่งการขับถาย" ทานซัลมานไดกลาวตอบวา "ใช แทจริงทาน  
ศาสนทูตไดหามเรา ไมใหหันไปทางกิบลัต (ทิศที่มุสลิมใชผินหนาใน
การละหมาด) เวลาที่เราจะถายเบาหรือถายหนัก ทานไดหามเราไมให
ชําระลางจากการขับถายดวยมือขวา หรือลางนอยกวาสามครั้ง และ
หามไมใหเราใชมูลและกระดูกสัตวในการเช็ดถู" (รายงานโดย มุสลิม) 

บทบัญญัติตางๆ ของอิสลามทั้งที่เปนขอบังคับใชและคําส่ัง
หามลวนตั้งอยูบนผลประโยชนแหงปจจัยพื้นฐานหาประการที่อิสลาม
ใหความสําคัญ คือ ศาสนา ชีวิต ทรัพยสิน เกียรติ และปญญาของ
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มนุษย ไมมีส่ิงใดที่อิสลามกําหนดใหมนุษยทําเวนแตมันมีผลดีตอ
พวกเขา และไมมีส่ิงใดที่อิสลามสั่งหามเวนแตมันยอมตองมีผลราย
ตอมนุษยอีกเชนกัน ทานศาสนทูตมูฮัมมัด (ขอความจําเริญและความ
สันติจงมีแดทาน) มิไดจากโลกนี้ไป เวนแตไดส่ังกําชับในสิ่งที่ดีทุก
ประการ และสั่งหามจากสิ่งชั่วรายทั้งหลายทั้งปวง เพื่อเปนบรรทัดฐาน
สําหรับการดําเนินชีวิตของประชาชาติตลอดไป 

อัลกุรอาน อันเปนคัมภีรแหงพระผูเปนเจาไดกลาวถึงเรื่องราว
ตางๆ ทั้งหมดของมนุษย นับตั้งแตเรื่องที่ยิ่งใหญจนถึงเรื่อง
ละเอียดออนเล็กๆ ที่สุด ทั้งเรื่องที่ถือวาเปนความหมายแหงชีวิต และ
เรื่องที่ถือวาเปนความงดงามอันเปนศิลปะที่มนุษยสามารถสัมผัสและ
ช่ืนชม 

$ uΖø9̈“ tΡuρ š ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó© x« “ Y‰èδ uρ 
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ความวา "และเราไดประทานลงมาแกเจาซึ่งคัมภีรอัลกุรอานนี้ 
เพื่อชี้แจงถึงทุกส่ิงทุกอยาง เพื่อเปนทางนําและความเมตตา และเปน
ขาวดีแกบรรดามุสลิมผูมอบตน" (อัลกุรอาน 16 : 89) 

ศาสนทูตแหงอิสลาม เปนทั้งศาสดาผูประกาศคําสอน เปน
พอบาน เปนพอคา เปนครู เปนมิตรสหาย เปนเพื่อนบาน เปนนัก
อบรม เปนบิดา เปนผูนํา เปนแมทัพ เปนผูที่ผานรอนผานหนาว ทุกข
โศก ดีใจและเสียใจ เปนแบบอยางที่มนุษยทุกระดับชั้นสามารถเขาถึง
และเอาเยี่ยงอยางได ไมวาจะเปนผูนําในทุกระดับ นักการศาสนา 
กรรมกร ชาวนา และปุถุชนทั่วๆ ไป 



อิสลาม กับการเขาถึงหัวใจของศาสนา และความเขาใจระหวางศาสนา 

18 

ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 

tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪   
  )21: األحزاب (

ความวา "ขอสาบานวาแทจริงแลว ในตัวของศาสนทูต
แหงอัลลอฮฺนั้น มีแบบอยางที่ดีสําหรับสูเจาทั้งหลายที่หวัง(จะพบ)
อัลลอฮฺและโลกหนา" (อัลกุรอาน 33 : 21) 

 
อิสลามจึงไมมีการแบงแยกระหวางนักการศาสนาและบุคคล

ธรรมดา จะมีก็แตนักปราชญกับผูที่ไมใชนักปราชญเทานั้น แตบุคคล
ทั้งสองประเภทมีสิทธิเทาเทียมกันในการเขาถึงพระผูเปนเจาและไดรับ
ความโปรดปรานจากพระองค เพราะเกณฑแหงความสําเร็จนั้นไมได
อยูที่ระดับความรู เกียรติยศศักดิ์ศรี ทรัพยสมบัติ ชาติตระกูล หรือ
เผาพันธุ หากแตอยูที่ความยําเกรง การปฏิบัติตามและเชื่อฟงพระผู
เปนเจามากกวาส่ิงอื่นใด 
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  )13: احلجرات (
ความวา "แทจริงผูที่มีเกียรติย่ิงในหมูพวกเจา ณ อัลลอฮฺ คือ

ผูที่เปยมดวยความยําเกรงที่สุดในหมูพวกเจา" (อัลกุรอาน 49 : 13) 
การสืบทอดโครงสรางของอิสลามตั้งแตยุคแรกจนถึงปจจุบัน 

เปนการสืบทอดความดั้งเดิมที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง คําสอนในคัมภีร  
อัลกุรอานยังคงเปนคําสอนเดิมที่ปราศจากการสังคายนาหรือเพิ่มเติม
แกไขใดๆ ทั้งสิ้น 
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ดังนั้น อิสลามจึงเปนระบอบแหงการดําเนินชีวิตสําหรับมนษุย
ทั้งมวล และเพียงพอแลวที่มนุษยจะใชอิสลามอันเปนศาสนาแหงพระ
ผูเปนเจาเพื่อเปนแสงสวางนําทางในการดําเนินชีวิตของพวกเขา เพราะ
ไมมีคําถามใดๆ อีกที่เปนความตองการของวิสัยดั้งเดิมในตัวมนุษย 
เวนแตมันถูกกําหนดมาสมบูรณแลวในบัญญัติแหงอิสลาม อีกทั้งยัง
เพียบพรอมดวยความครอบคลุม และยืดหยุน เหมาะสมกับทุก
สภาวการณของชีวิต เพราะอิสลามเปนระบอบแหงการดําเนินชีวิตจาก
พระผูเปนเจา เปนศาสนาที่พระองคโปรดปราน 

 

¨β Î) š⎥⎪ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n= ó™ M}$# 3 ) 19: آل عمران(  

ความวา "แทจริงศาสนา ณ อัลลอฮฺนั้นคืออิสลาม" (อัลกุรอาน 
3 : 19) 
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ความวา "วันนี้ ขา(อัลลอฮฺ)ไดทําใหศาสนาของพวกเจานั้น
สมบูรณแกพวกเจาแลว และขาไดใหครบถวนแกพวกเจาแลวซึ่งการ
ประทานแหงขา และขาโปรดปราน(เลือก)อิสลามใหเปนศาสนาของ
พวกเจา" (อัล-กุรอาน 5 : 3) 
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อิสลาม ศาสนาแหงสันติภาพ 
 
ถาหากโลกปจจุบันกําลังตั้งคําถามวา ทามกลางความวุนวาย 

ความยุงเหยิง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น มนุษยจะหาสันติภาพไดที่ไหน? 
เชนใด? เรามีคําตอบวา อิสลามคือสันติภาพ และสันติภาพน้ันมีอยู
อยางเต็มเปยมในอิสลาม นับตั้งแตในเรื่องที่ใหญที่สุดคือเรื่องความ
เชื่อความศรัทธา เลยมาถึงการปฏิบัติศาสนกิจ การประพฤติปฏิบัติตน 
และหมายรวมถึงวิธีปฏิบัติในการเชื่อมสัมพันธกับบุคคลอื่นไมวาจะ
นับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาอื่น 

อิสลาม คือชื่อที่นํามาจากรากศัพทแหงสันติภาพ พระผูเปน
เจามีพระนามแหงสันติภาพ บัญญัติตางๆ ในอิสลามลวนมีเปาหมาย
เพื่อสรางสันติภาพและสันติสุขใหกับชีวิตและสังคมมนุษย ทุก
อิริยาบทและกิจกรรมของมุสลิมจะเกี่ยวโยงกับสันติภาพเกือบทั้งสิ้น
ในนมาซ การถือศีลอด การจายซะกาต การทําหัจญ การเชือดสัตว 
การขอพร การทักทาย ฯลฯ  

อิสลามกําหนดรูปแบบการเชื่อมสัมพันธกับผูอื่นดวยสันติวิธี 
ถึงแมอิสลามจะไมปฏิเสธสงคราม แตอิสลามไมสนับสนุนใหเกิด
สงคราม สงครามในมุมมองอิสลามไมใชทางเลือก ไมใชนโยบาย แต
เปนความจําเปนที่หลีกเล่ียงไมไดเมื่อถึงยามคับขันหรือไมมีวิธีอื่นอีก
แลว เปนบัญญัติเพื่อปองกันตนเองมากกวาการรุกลํ้าหรือละเมิดสิทธิ 
และอิสลามก็มีบัญญัติที่รัดกุมที่สุดเพื่อไมใหเกิดสงคราม ที่สําคัญ
ที่สุดแมแตในสงครามเองทุกคนก็สามารถสัมผัสถึงสันติภาพของ
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อิสลาม ประวัติศาสตรลวนสามารถเปนประจักษพยานในขอเท็จจริงนี้
ไดดีที่สุด 

อัลกุรอานถูกประทานลงมาในคืนที่เปยมดวยความศานติ 
เพื่อใหมนุษยรูจักและใชสันติภาพ เพื่อโลกจะไดดําเนินอยูดวย
สันติภาพ 

สวรรคอันไดช่ือวาเปนวิมานแหงความสันติ คือสถานพํานักที่
มวลมนุษยตางใฝฝนและปรารถนาอยางที่สุดที่จะไดรับเปนรางวัลจาก
องคพระผูเปนเจาในวันที่พระองคทรงทักทายพวกเขาดวยคําทักทาย
แหงความสันติ และชาวสวรรคจะทักทายกันระหวางพวกเขาดวยคํา
กลาวแหงสันติเชนนั้นนิรันดรตลอดกาล (โปรดพิจารณา "อิสลาม 
ศาสนาแหงสันติภาพ" โดย ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา) 

ภาพลักษณที่เลวรายและการกลาวหาวาอิสลามเปนศาสนา
แหงความรุนแรง แข็งกราว และเปนบอเกิดการกอการราย เกิดขึ้น
ดวยน้ํามือของผูที่ไมประสงคดี เปนวาทกรรมแหงยุคสมัยที่เคย
ปรากฏใหเห็นมาแลวคลายๆกันนี้ในอดีตตลอดชั่วระยะเวลาแหงการ
ดํารงอยูของอิสลาม คําใสรายเหลานี้จะอันตรธานและมลายหายไปสิ้น
เมื่อใดที่ใครก็ตามเขามาสัมผัสกับอิสลามดวยตัวเอง ใชแตฟงจาก 
"คนอื่น" ที่ไมใหเกียรติอิสลามแมในฐานะอารยธรรมหนึ่งของมนุษยที่
ไดสรางความเจริญมากมายใหกับโลกในอดีตและปจจุบัน  

ปจจุบันผูคนในโลกเลื่อมใสในอิสลามและนับถืออิสลามเพิ่ม
มากข้ึนอิสลามยังคงยืนหยัดอยางแข็งแกรงทามกลางการกลาวหาวา
ราย ซึ่งอาจจะเปนหลักฐานพยานอีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา 
อิสลามไมใชศาสนาแหงความรุนแรง และไมไดแผขยายดวยการใช
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กําลังดังที่ถูกกลาวหาไม ประชากรอิสลามมีจํานวนเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่เห็น
กันอยูวามุสลิมอยูในฐานะที่ถูกกดขี่และเสียเปรียบ และหาไดเปน
มหาอํานาจในโลกปจจุบันเลยไม 

สวนหลายเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปจจุบันทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคอื่น ที่เห็นวาเกี่ยวของกับชาวมุสลิมนั้น แทจริง
แลวผูที่มีจิตสํานึกทุกคนลวนทราบและยอมรับวามีปจจัยอื่นแอบแฝง
อยู ความรุนแรงเหลานี้ไมไดมีตนกําเนิดมาจากความขัดแยงทาง
ศาสนาเลยอยางมิตองสงสัย  

จึงไมเปนการถูกตองที่จะใชศาสนามาอางวาเปนตนตอและ
สาเหตุของปญหา 
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ความเขาใจระหวางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีการบังคับในการนับถือศาสนา 

 
คุณคาที่แทจริงของการนับถือศาสนาในมุมมองอิสลามคือ

ตองมาจากความเขาใจ ความปรารถนา และความพอใจของผูนับถือ 
ไมใชดวยการบังคับขมขู หรือนับถือโดยผิวเผินปราศจากความรูความ
เขาใจในศาสนาอยางแทจริง  

ดวยเหตุนี้ หลักประการสําคัญในเรื่องนี้ก็คือ ไมมีการบังคับ
ผูใดทั้งสิ้นใหนับถือศาสนาอิสลาม หากแตส่ิงที่ผูเผยแผอิสลามตองทํา
คือเชิญชวนใหผูอื่นสูอิสลามดวยการชี้แจงและอธิบายเนื้อหาของ
ศาสนาใหชัดเจนจนเปนที่เขาใจ โดยอาศัยวิธีการที่ดีที่สุด และ
เหมาะสมกับความคิดความอานของผูรับฟง ใชหลักเผื่อแผความรัก 
ความเมตตา และไมใชวิธีการรุนแรง หรือหลอกลอดวยกลลวงใดๆ 
ทั้งสิ้น ไมอนุญาตใหนําวิธีการที่ไมถูกตองหรือสกปรกมาใช ถึงแมวา
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จะมีจุดประสงคที่ดีก็ตาม ทั้งนี้เปาหมายก็คือใหผูคนสามารถ
เขาถึงเนื้อหาคําสอนที่ถูกตองของอิสลามใหไดมากและดีที่สุดเทาที่จะ
ทําได หลังจากนั้นสิทธิในการเชื่อและนับถือจะคืนกลับไปยังคนผูนั้น
วาจะศรัทธาหรือไม ตามความพอใจของตน  

อัลกุรอานไดช้ีแจงประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับเรื่องนี้ไวอยาง
ชัดเจนที่สุด ดวยโองการตางๆ เหลานี้ 

Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$!   )256: البقرة ( ) #$

ความวา "ไมมีการบังคับในการนับถือศาสนา (อิสลาม)" (อัล-    
กุรอาน 2 : 256) 

 

È≅ è% uρ ‘,ys ø9$# ⎯ÏΒ óΟä3În/§‘ ( ⎯yϑ sù u™!$ x© ⎯ÏΒ ÷σã‹ù= sù ∅ tΒ uρ 

u™!$ x© öàõ3u‹ù= sù ) 29: الكهف(  

ความวา "และจงกลาวเถิด (มูฮัมมัด) วาสัจธรรมนั้นมาจาก
องคอภิบาลของเจา ดังนั้น หากผูใดประสงคจะศรัทธาก็ใหเขาศรัทธา 
หรือถาหากผูใดประสงคจะปฏิเสธก็ปลอยใหเขาปฏิเสธ" (อัลกุรอาน 
18 : 29) 

 
โองการนี้ไมไดหมายถึงวาการศรัทธาและการปฏิเสธนั้นมีคา

เทากัน หากแตมันหมายถึงคนคนหนึ่งมีสิทธิที่จะเลือกศรัทธาหรือ
ปฏิเสธ เพราะเขาจะตองเปนผูที่รับผิดชอบตอสิ่งที่เขาเลือกเองใน
ภายหลัง หากเขาศรัทธาเขาก็จะไดรับผลจากการศรัทธาของเขา 
ในทางกลับกันถาเขาปฏิเสธที่จะยอมรับ เขาก็จะเปนผูแบกรับผล
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กรรมนั้นดวยตัวเอง ดั้งนั้น อิสลามจึงใหสิทธิเพื่อเขาไดคิดเลือกเองวา
จะศรัทธาหรือปฏิเสธโดยไมมีการบังคับ 

÷β Î)uρ Ó‰tnr& z⎯ÏiΒ š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# x8u‘$ yf tFó™ $# çν öÅ_ r'sù 
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ความวา "และหากมีผูหนึ่งผูใดจากบรรดาผูตั้งภาคีขอรับจาง
พวกเจา ก็จงจางเขา เพื่อเขาจะไดฟงดํารัสแหงอัลลอฮฺ แลวจงจัดการ
ใหความปลอดภัยแกเขา นั่นเปนเพราะพวกเขาเปนชนผูไมรู (ความ
จริงของอิสลาม)" (อัลกุรอาน 9 : 6) 

 

ÏM s9$ s% Ü># {ôãF{$# $ ¨Ψ tΒ#u™ ( ≅ è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σè? ⎯Å3≈ s9uρ 
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  )14: احلجرات (

ความวา "อาหรับชาวชนบทไดกลาววา "เราไดศรัทธาแลว" จง
กลาวเถิด(มูฮัมมัด) พวกทานยังไมไดศรัทธา แตพวกทานจงพูดวาเรา
ไดยอมมอบตนแลว และความศรัทธายังไมไดซึมซับเขาไปในใจของ
พวกทาน" (อัล-กุรอาน 49 : 14)  

 
โองการสุดทายนี้บอกเปนนัยวา ฐานหลักของการนับถือ

อิสลามคือการทําใหเขาถึงคําเชิญชวนและใชวิจารณญาณ สวนการ
ตามและเชื่อฟงอยางหนามืดตามัวโดยปราศจากความเขาใจในแกน
ของศาสนาไมใชหลักการที่ถูกตองและไมไดเปนสารบบของอิสลาม
แมแตนอย ย่ิงถาเปนการบังคับดวยแลว ยอมตองผิดหลักนี้อยางมิ
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ตองคิดสงสัย คําพูดของคนที่ถูกบังคับนั้นอิสลามไมคิดถือความและ
ไมเปนผลตามหลักศาสนบัญญัติ  

อิสลาม เปนศาสนาที่ใชปญญาและสิทธิเสรีภาพเปนหลักใน
การยึดถือความเชื่อและรับผิดชอบ สัญลักษณหรือเครื่องหมายของ
การศรัทธาที่แทจริงคือความปรารถนาและพอใจในศรัทธานั่นเอง 

ดังนั้น สิ่งที่อิสลามปฏิเสธอยางสิ้นเชิงคือการปดกั้นไมให
ผูคนเขาสูคําสอนของอิสลาม การบิดเบือนคําสอนอิสลามหรือการใช
วาทกรรมตางๆ ใสรายอิสลาม เพื่อใหเกิดความคลางแคลงและความ
หวาดกลัว เพราะการกระทําเชนนั้นถือเปนการคุกคามสิทธิเสรีภาพ
ของผูคนในการคนหาสัจธรรมและนับถือศาสนาตามที่ตนพอใจ ชาว
มุสลิมไมไดกลัววาใครจะนับถืออิสลามหรือไม มากกวาที่กลัววาพวก
เขาจะถูกปดกั้นสิทธิหรือถูกกล่ันแกลงเพื่อไมใหดําเนินชีวิตตาม
ครรลองอิสลามหรือปดโอกาสไมใหผูอื่นไดเขาใจอิสลามตามความ
เปนจริงที่มีอยูในหลักคําสอนดั้งเดิมของอสิลาม 

 
ความรวมมือกันในการสนับสนุนความดีและยับย้ังความชั่ว 

 
เนื่องจากมวลมนุษยไมสามารถจะใชชีวิตไดโดยลําพัง หากแต

ตองมีการปฏิสัมพันธและการคบคาสมาคมระหวางหมูมนุษยดวยกัน 
ดังนั้น หลักสําคัญประการหนึ่งที่อิสลามไดกําหนดไวสําหรับการ
ดําเนินชีวิตของพวกเขาทั้งหลาย คือหลักแหงความสงบสุข ความ
ศานติ และความมั่นคง  
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ความสัมพันธของศาสนาอิสลามกับศาสนาอื่นไมวาในระดับ
ปจเจกบุคคลหรือระดับประเทศ คือความสัมพันธในรูปของ การทํา
ความรูจัก การเกื้อกูลกัน การเผยแผและทําความดี ไมใช
ความสัมพันธในรูปของการปะทะ ตอสู กอการรายหรือทําความชั่ว 
อิสลามเรียกรองใหมวลมนุษยทําความรูจักและแลกเปลี่ยนความ
ชวยเหลือในความดีงามและการสรางความยําเกรงตอพระผูเปนเจา 
อิสลามปฏิเสธการรวมมือกันในการทําบาปและการทําความชั่ว  

ในการนี้อัลลอฮฺผูทรงเมตตาไดมีดํารัสเรียกมนุษยทั้งมวลวา 
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ความวา "โอมวลมนุษยทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาทั้ง
เพศชายและเพศหญิง และใหพวกเจาเปนกลุมพวกและหมูเหลา เพื่อ
พวกเจาจะไดสรางความรูจักกัน แทจริงผูที่มีเกียรติที่สุดในระหวาง
พวกเจา ณ อัลลอฮฺ คือผูที่ยําเกรง (ตอพระองค) มากที่สุด แท
จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรูอยางละเอียดถี่ถวนยิ่ง" (อัลกุรอาน 49 : 13)  

การเรียกรองมนุษยสูความยําเกรงตอพระผูเปนเจา คือการ
เรียกรองมนุษยสูการประพฤติอยูบนความดีและหลีกเล่ียงจากความ
ช่ัวทั้งหลาย 

อัลลอฮฺไดตรัสในอัลกุรอานวา  
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ความวา "และจงชวยเหลือเกื้อกูลกันในความดีและการยํา
เกรง และอยาไดรวมมือชวยเหลือในการทําบาปและการละเมิด และ
จงยําเกรงตออัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺเปนผูหนักหนวงในการลงโทษ" 
(อัลกุรอาน 5 : 2) 

ธรรมชาติของความสัมพันธและการรูจักกันจะนําไปสูการ
เกื้อกูลกันระหวางฝายตางๆ ที่หลากหลาย อิสลามไดวางเงื่อนไขการ
ชวยเหลือเกื้อกูลที่เปนเปาประสงคบนหลักของการทําดีและการยํา
เกรงตอพระผูเปนเจา ทั้งสองหลักนี้เปนจุดรวมของความดีงามและ
สันติภาพสําหรับมวลมนุษยทั้งในโลกนี้และโลกหนา ในขณะที่การ
ชวยเหลือกันในการกระทําผิดบาปและการละเมิดที่เกิดขึ้นบอยครั้ง
ระหวางผูคนในโลกนั้นเปนที่ตองหามในอิสลาม เพราะทั้งสองประการ
คือเหตุแหงความชั่วรายและหายนะทั้งหลายที่นําไปสูสงคราม การ
แตกแยก และจุดไฟแหงการปะทะที่จะทําลายสันติภาพและความสงบ
สุขของมนุษยชาติในที่สุด 

การรวมกันสนับสนุนความดีและยับยั้งความชั่วเปนสิ่งที่
อิสลามใหความสําคัญอยางยิ่ง เพราะถือวาการละเลยในภารกิจนี้เปน
เหตุที่ทําใหโลกตองพบความเสื่อมโทรมและกลายเปนหายนะของ
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สังคมมนุษย การรับผิดชอบตอความเปนไปของโลกถือเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของมนุษยโลก 

(#θ à)¨?$#uρ  Zπ uΖ÷FÏù  ω  ¨⎦ t⎤‹ ÅÁ è?  t⎦⎪ Ï% ©!$#  (#θ ßϑ n= sß  öΝä3Ψ ÏΒ  Zπ ¢¹ !% s{ 

( (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ χ r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïè ø9$# ∩⊄∈∪    
  )25: األنفال (

ความวา "พวกเจาจงระวังการลงโทษ (ที่อัลลอฮฺใชทดสอบ) ที่
จะไมประสบกับบรรดาผูอธรรมเทานั้น และจงรูเถิดวาอัลลอฮฺนั้นเปน
ผูหนักหนวงในการลงโทษ" (อัลกุรอาน 8 : 25)  

ทานศาสนทูตมูฮัมมัด (ขอความจําเริญและความสันติจงมีแด
ทาน) ไดส่ังเสียวา 

"ขอสาบานดวยอัลลอฮฺผูซึ่ งชี วิตขาอยู ในพระหัตถแหง
พระองค พวกทานตองรวมสั่งเสียในความดี หักหามจากความชั่ว 
หรือ (ถาพวกทานไมทําเชนนั้น) เห็นทีอัลลอฮฺจะสงการลงโทษของ
พระองคลงมายังพวกทาน เมื่อนั้นแมพวกทานจะวิงวอนขอจาก
พระองค พระองคก็จะไมทรงตอบรับ" (รายงานโดย อะหฺมัด และอัต-
ติรฺมิซีย) 

การลงโทษของอัลลอฮฺที่กลาวถึงนี้หมายถึงความหายนะและ
ความวุนวายที่เกิดขึ้นในโลก และสรางผลเสียใหกับสังคมมนุษยทั้ง
มวล ซึ่งบังเกิดขึ้นใหเห็นทั่วทุกแหงดังที่อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา  

tyγ sß  ßŠ$ |¡xø9$#  ’ Îû  Îhy9 ø9$#  Ìós t7ø9$#uρ  $ yϑ Î/  ôM t6 |¡x.  “ Ï‰÷ƒ r& 

Ä¨$ ¨Ζ9$#  Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9  uÙ ÷è t/  “ Ï% ©!$#  (#θ è= ÏΗ xå  öΝßγ ¯= yè s9 

tβθ ãè Å_ ötƒ ∩⊆⊇∪ ) 41: الروم( 
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ความวา "ความวิบัติ (ความผิดบาปและหายนะ) ไดเกิดขึ้นทั้ง
ทางบกและทางน้ํา เนื่องจากสิ่งที่มือของมนุษยไดทําขึ้น เพื่อที่พระองค
จะใหพวกเขาลิ้มรสผลบางสวนจากที่พวกเขากระทําไว โดยหวังที่จะให
พวกเขากลับเนื้อกลับตัว" (อัลกุรอาน 30 : 41)  

ดวยการมองเชนนี้ อิสลามจึงกําหนดใหการเชิญชวนสูความดี
และหามจากความชั่วเปนภารกิจของมุสลิมทุกคน และเปน
เครื่องหมายแหงความดีงามของประชาชาติอิสลาม 

öΝçGΖä.  uöyz  >π ¨Β é&  ôM y_ Ì÷z é&  Ä¨$ ¨Ψ= Ï9  tβρ âß∆ ù's? 

Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/  šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ  Ç⎯tã  Ìx6Ζßϑ ø9$#  tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ 

«!$$ Î/ 3 ) 110: آل عمران(  

ความวา "พวกเจานั้นเปนประชาชาติอันประเสริฐสุดที่ถูกให
กําเนิดขึ้นมาเพื่อมนุษยชาติ ดวยการที่พวกเจาส่ังเสียในความดี หัก
หามยับยั้งจากความชั่ว และดวยการที่พวกเจาศรัทธาตออัลลอฮฺ"   
(อัลกุรอาน 3 : 110) 

 
การสนทนาแลกเปลี่ยนบนฐานแหงความเปนธรรมและสันติ 

 
จากหลักแหงการใหสิทธิเสรีภาพและไมบังคับในการนับถือ

ศาสนา และใหใชหลักแหงความรวมมือเกื้อกูลในการสนับสนุนความ
ดีและยับยั้งความชั่ว อิสลามไดเสริมดวยหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
เพื่อใหหลักทั้งสองขางตนนั้นเปนจริงในทางปฏิบัตินั่นคือ การสนทนา
แลกเปลี่ยนและเชิญชวนสูอิสลามดวยวิธีการนําเสนอบนความกระจาง
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ชัดและอาศัยสันติวิธี หลีกเล่ียงการใชวิธีรุนแรง อัลกุรอานไดอธิบาย
เอาไวอยางชัดเจนวา  

  
ö≅ è% ⎯Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’n< Î) «!$# 4 4’n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& 

Ç⎯tΒ uρ © Í_ yè t6̈?$# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& z⎯ÏΒ 

š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊃∇∪  ) 108: يوسف(  

ความวา "จงประกาศเถิด (มูฮัมมัด) นี่คือเสนทางของฉัน ที่
ฉันเชิญชวนสูอัลลอฮฺ บนความรูความเขาใจที่ชัดเจน ทั้งฉันและผูที่
ติดตามฉันก็เชนกัน" (อัลกุรอาน 12 : 108) 

 

äí ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡pt ø: $# ( 

Οßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& 4 ) 125: النحل(  

ความวา "จงเชิญชวนเรียกรองสูเสนทางของผูอภิบาลของเจา 
โดยอาศัยความสุขุมแหงปญญา การตักเตือนที่ดี และจงสนทนา
โตตอบดวยสิ่งที่ดีที่สุด" (อัลกุรอาน 16 : 125) 

ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈ |¹ 

tΑ$ s% uρ © Í_ ¯ΡÎ) z⎯ÏΒ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪   Ÿω uρ “ Èθ tG ó¡n@ 

èπ oΨ |¡pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ¡¡9$# 4 ôìsù÷Š$# © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& #sŒÎ* sù 

“ Ï% ©!$# y7 uΖ÷ t/ …çµ uΖ÷ t/uρ ×ο uρ≡y‰tã …çµ ¯Ρr( x. ;’Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym ∩⊂⊆∪   

  )34-33: فصلت (
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ความวา "มีผูใดอีกที่จะดีกวาผูที่เชิญชวนสูอัลลอฮฺ และได
ปฏิบัติความดี ทั้งยังกลาววา ‘แทจริงฉันเปนหนึ่งในจํานวนบาวมุสลิม
ผูมอบตน’ ความดีและความชั่วนั้นยอมไมเทาเทียมกัน จงโตคืน 
(ความชั่ว) ดวยสิ่ง (วิธีการ) ที่ดีกวา ดังนั้น ผลก็คือผูที่ระหวางเขากับ
เจามีความบาดหมางกันนั้นก็จะกลายเปนเหมือนสหายผูใกลชิดยิ่ง" 
(อัลกุรอาน 41 : 33-34) 

การเชิญชวนดวยสันติวิธีเปนวิถีทางแหงอิสลามที่ทาน ศาสน
ทูตมุฮัมมัด (ขอความจําเริญและความสันติจงมีแดทาน) ไดปฏิบัติใช
เสมอมาและไดทําตัวอยางเอาไวอยางดีที่สุดแกประชาชาติของทาน 
บันทึกแหงประวัติศาสตรอิสลามคือหลักฐานพยานอันชัดเจนในเรื่องนี้  

ทานไดกลาวขอพรเสมอวา "โอผูอภิบาลแหงขา ขอทรงอภัย
ใหกับหมูพวกพองของขาพระองค เพราะแทจริงพวกเขานั้นไมรูจริง"  

ชาวมุสลิมมีความเชื่อมั่นในสัจธรรมของอิสลาม จึงเห็นวา
ไมใชเรื่องจําเปนที่ตองใชวิธีการใดๆ เชิงบังคับเพื่อใหผูอื่นนับถือ
อิสลาม แคใหมนุษยทั้งมวลไดเขาถึงเนื้อแทของอิสลามก็เพียงพอที่จะ
ทําใหพวกเขาไดซึมซับเอาความบริสุทธิ์ของคําสอนแหงพระผูเปนเจา
และเชื่อถือเองโดยความสมัครใจและความพอใจแหงตน 

ö≅ è% uρ u™!% y` ‘,ys ø9$# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9$# 4 ¨β Î) Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9$# tβ% x. 

$ ]%θèδ y—  ) 108: اإلسراء(  

ความวา "จงกลาวเถิดวาความจริงไดปรากฏและความเท็จได
มลายหายไปแลว แทจริงความเท็จนั้นยอมมลายหายไปเสมอ" (อัล-       
กุรอาน 17 : 81) 
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นี่คือเบื้องหลังที่สาสนแหงอิสลามไดขยายกวางอยางรวดเร็ว
ในประวัติศาสตรการเผยแพรของทานศาสนทูตมูฮัมมัด (ขอความ
จําเริญและความสันติจงมีแดทาน) และบรรพบุรุษอิสลาม และนี่คือ
สาเหตุอันแทจริงที่ศาสนาอิสลามไดกระแสตอบรับอยางกวางขวางจาก
ผูคนทั่วทุกมุมโลกตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน 

เมื่อเปนเชนนี้ ประเด็นสําคัญก็คือการทําใหผูอื่นเขาใจอิสลาม
อยางถูกตอง และเปดโอกาสใหพวกเขาศึกษาอิสลามจากแหลงที่มาอัน
ดั้งเดิม ที่ปราศจากการบิดเบือนจากผูอื่นที่ไมรูหรือไมประสงคดีตอ
ศาสนาของพระผูเปนเจา และคงไมมีวิธีใดที่ดีกวาการเชิญชวนมวล
มนุษยดวยการอาศัยวิทยปญญา การตักเตือนและการเรียกรองที่ดี 
การสนทนาแลกเปลี่ยนและโตตอบดวยวิธีสันติ บนฐานแหงความ
เมตตาและความรักซึ่งกันและกัน เพื่อใหบังเกิดสันติภาพตาม
อุดมการณอิสลามและความหวังของมวลมนุษยอยางแทจริง 
 

***** 


