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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

คุณลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลาม (4) 
 
ศาสนาที่ใชระบบชูรอหรือการปรึกษาหารือ  

ศาสนาอิสลาม คือศาสนาที่ยึดเอาแนวการชูรอ(การขอคําแนะนําและปรึกษารวมกัน)ใน
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับดานศาสนาและทางโลก ในเรื่องกิจการภายในและกิจการภายนอก  

อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา  
ا ﴿ ْمُرُهْم ُشورَى بَيْنَُهْم َوِممَّ

َ
َالَة َوأ قَاُموا الصَّ

َ
يَن اْستََجابُوا لَِربِِّهْم َوأ ِ

َّ َوا
 ) ٣٨: الشورى ( ﴾َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقونَ 

ความวา : “และบรรดาผูตอบรับตอพระเจาของพวกเขา และดํารงละหมาด 
และพวกเขามีการปรึกษาหารือในกิจการของพวกเขา และพวกเขาบริจาคสิ่งที่
เราไดใหเปนเครื่องปจจัยยังชีพแกพวกเขา” (อัช-ชูรอ 38) 
  
ระบบชูรอ คือส่ิงจําเปนพื้นฐานหลักในบัญญัติแหงอิสลาม ดวยเหตุนี้ ทานศาสนทูตแหง

ศาสนาอิสลาม จึงไดส่ังใหปฏิบัติในเรื่องดังกลาวนี้อยางเปนรูปธรรม อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอานวา  

واْ ِمْن اهللاِ  مِّنَ  رمَْحَةٍ  فَِبَما﴿  ِجَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفّظاً َغِليَظ الَْقلِْب َالنَفضُّ
ْمِر 

َ
: آل عمران ( ﴾َحْولَِك فَاْقُف َقنُْهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم وََشاِورُْهْم يِف األ

١٥٩ ( 
ความวา : “เนื่องดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจา(มุหัมมัด) จึงได
สุภาพออนโยนแกพวกเขา และถาหากเจาเปนผูประพฤติหยาบชา และมีใจ
แข็งกระดางแลวไซร แนนอนพวกเขาก็ยอมแยกตัวออกไปจากรอบๆ เจากัน
แลว ดังนั้นจงอภัยใหแกพวกเขาเถิด และจงขออภัยใหแกพวกเขาดวย และจง
ปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย” (อาล อิมรอน 159)  

 
ระบบชูรอ เปนระบบหนึ่งที่นําไปสูความถูกตองและผลประโยชนที่ดีเลิศ บรรดามุสลิมในสมัยตน
ของอิสลาม ไดยึดปฏิบัติกับหลักการชูรอนี้กับเร่ืองศาสนาและดุนยา(ทางโลก)ของพวกเขา จนทํา
ใหสภาพของพวกเขารุงโรจนและไปดวยดี เมื่อไหรที่พวกเขาเฉออกจากหลักการนี้พวกเขาเลยตอง
เผชิญกับความตํ่าตอยในเรื่องศาสนาและทางโลกของพวกเขา  
 
 



2 
 

 
ศาสนาที่ใหสิทธิความชอบธรรมกับทุกฝาย 
 ศาสนาอิสลามไดบัญญัติสิทธิความชอบธรรมระหวางมนุษยดวยกัน ในทุกระดับชั้น  
เพื่อที่พวกเขาจะอยูอยางมีความรักใครระหวางกัน  บรรลุผลประโยชนทางศาสนา รุงเรืองในทาง
โลก เร่ิมดวยสิทธิของพอเเม และสิทธิของลูกหลาน  สิทธิของบรรดาญาติ และคนใกลบาน สิทธิ
ของเพื่อนฝูง ...เปนตน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

﴿ ْ يِْن إِْحَساناً َوبِ اهللاَ  َواْقبُُدوا َ ِ ْ بِِه َشيْئاً َوبِالَْوا ُكوا َ  َوَال ترُْشِ ِذي الُْقْر
اِحِب  َ َواجْلَاِر اجْلُنُِب َوالصَّ َتَاىَم َوالَْمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي الُْقْر ْ َوا

ِبيِل َوَما مَ  ْفَمانُُكمْ  لََكْت بِاجلَنِب َوابِْن السَّ
َ
 َال حُيِبُّ َمن اَكَن اهللاَ  إِنَّ  أ

 ً  ) ٣٦: النساء ( ﴾خُمْتَاًال فَُخورا
ความวา : “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอยาใหมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดเปน
ภาคีกับพระองค และจงทําดีตอผูบังเกิดเกลาทั้งสองและตอผูเปนญาติที่
ใกลชิด เด็กกําพราและผูขัดสน และเพื่อนบานใกลเคียงและเพื่อนที่หางไกล 
และเพื่อนเคียงขาง และผูเดินทาง และผูที่มือขวาของพวกเจาครอบครอง(บาว
ไพร) แทจริงอัลลอฮฺ ไมทรงชอบผูยะโสผูโออวด” (อัน-นิสาอ 36)  

  
ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
“จงอยาไดอิจฉาระหวางกัน  หรือเเกลงใหราคาสิ้นคาเเพงขึ้น หรือ 
สรางความโกรธระหวางกัน หรือหันหนาไปจากเพื่อนสหายเมื่อเจอกัน  
หรือ การเสนอสิ้นคาตัวเองในราคาที่ถูกกวาใหกับคนซื้อที่กําลังจะซื้อ
สิ้นคาคนอื่น   และจงเปนบาวของอัลลอฮฺอยางเปนพี่นองกัน  มุสลิม
คือพี่นองของมุสลิม ซ่ึงจะตองไมกดขี่เขา ไมทอดทิ้งเขา ไมดูถูกเขา 
การศรัทธาอยูที่นี่ – และทานไดชี้ไปที่หนาอกสามครั้ง- เพียงพอแลวที่
บุคคลหนึ่งจะถูกตราหนาวาเปนคนเลวดวยการที่เขาดูถูกเพื่อนมุสลิม
ของเขา  มุสลิมกับมุสลิมเปนที่ตองหามไมใหหลั่งเลือด ริบทรัพยสิน 
และดูหมิ่นศักด์ิศรีของเขา” (เศาะฮีหฺ มุสลิม 4/1986 เลขที่ 2564)  

 
ทานไดกลาวอีกวา :  
“คนหนึ่งในจํานวนพวกเจาจะไมศรัทธา นอกจากเขาจะตองรักเพื่อพี่
นองของเขาดังที่เขารักเพื่อตัวเอง” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 1/14 เลขที่ 13)  

 
แมแตศัตรูของอิสลามก็ยอมมีสิทธิความชอบธรรมของพวกเขา  พอของอะซีซ บิน อุมัยรฺ 

ซึ่งเปนพี่นองกับมุศอับ บิน มุมัยรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา เมื่อคร้ังที่ฉันตกเปนเชลยในสงคราม
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บะดัรฺ ฉันไดยินทานศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “จงทําดีกับเชลย
ทั้งหลาย”  และตอนที่ฉันตกอยูภายใตการดูแลของบรรดาชาวอันศอรฺ(เหลาสาวกทานศาสนทูตที่
พํานัก ณ นครมะดีนะฮฺ) เมื่อพวกเขายกอาหารกลางวันและอาหารกลางคืนใหฉัน พวกเขาจะกิน
แคลูกอินทผลัม แลวจะเสียสละขนมปงใหฉันกิน เนื่องจากคําสั่งเสียของทานศาสนทูตที่ใหกับพวก
เขาไว ( ดู อัล-มุอฺญัม อัศ-เศาะฆีรฺ 1/250 เลขที่ 409)  

และยิ่งไปกวานั้น อิสลามไดไปไกลกวาดวยการใหสิทธิแกสัตวดวยเชนกัน  ทานศาสนทูต
กลาวความวา :  

“ผูใดฆานกกระจอกเพียงตัวเดียวอยางไรสาระ มันจะกลับไปหาอัลลอฮฺ
วันกิยามะฮฺและกลาววา  โอพระเจาของฉัน แทจริงแลว คนนั้นไดฆา
ฉันไปอยางไรสาระ ไมไดฆาฉันเพื่อประโยชนอันใดเลย” (เศาะฮีหฺ อิบนุ 
หิบบาน 13/214 เลขที่ 5894)  

  
และรายงานจากอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วาวันหนึ่งทานไดเดินผานเยาวชนกุร็อ

ยชฺกลุมหนึ่ง พวกเขากําลังรวมตัวกันเลนยิงไปยังนกตัวหนึ่งที่ผูกไวเปนเปา แลวทิ้งจํานวนลูกศรที่
ไมโดนใหกับเจาของนก เมื่อพวกเขาเห็นอิบนุ อุมัรฺ ก็เเยกยายกันวิ่งหนี  ทานอิบนุ อุมัรฺ กลาวถาม
วา ใครเปนคนทํา ? การสาปเเชงอัลลอฮฺจะเกิดแกคนที่ทําเรื่องนี้ แทจริงแลว ทานศาสนทูตมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสาปเเชงคนที่นําสิ่งมีชีวิตมาเปนเปายิ่งเลน”  (เศาะฮีหฺ มุสลิม 3/ 
1550 เลขที่ 1958)  
 วันหนึ่งทานศาสนทูตไดเดินผานอูฐตัวหนึ่งซึ่งทองของมันบางเกือบจรดหลังเพราะความ
หิว ทานกลาววา  

“จงยําเกรงอัลลอฮฺในการดูแลสัตวพวกนี้ จงขับข่ีมันในสภาพที่มันดี จงกินเนื้อ
มันในสภาพที่มันดี” (เศาะฮีหฺ อิบนุ คุซัยมะฮฺ 4/143 เลขที่ 2545)  

 
อิสลามไดกําหนดสิทธิของปจเจกบุคคลที่ควรไดรับจากสวนรวม และกําหนดสิทธิของ

สวนรวมที่ตองไดรับจากสมาชิกในกลุม ดังนั้น สมาชิกหนึ่งก็ตองทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมของ
กลุม ในทางกลับกันกลุมคณะก็ตองทํางานเพื่อผลประโยชนของสมาชิกที่เปนปจเจกชนดวย 
ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

“คนมุอมิน(ผูศรัทธา)กับมุอมินดวยกัน เปรียบเสมือนสิ่งกอสราง ซ่ึงแต
ละคนตางเสริมสรางใหเเข็งแรงซ่ึงกันและกัน” แลวทานก็เอานิ้วมือทั้งสอง
ขางมาสอดเขาหากัน ( เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 1/182 เลขที่ 467)  

 
ในกรณีที่เกิดความขัดเเยงกันระหวางผลผระโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ก็ใหยึด

เอาผลประโยชนสวนรวมมากอน  เชน การทําลายบานที่เอนเอียงทําทาจะลมทับผูที่เดินผานไปมา 
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เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม หรือการเวนคืนทําเปนถนนเพื่อประโยชนสวนรวม โดยการจาย
คาเสียหายหรือคาเวนคืนใหกับเจาของบาน  มีรายงานจากสะมุเราะฮฺ บิน ุนดุบ วา เขามีตน
อินทผลัมใกลร้ัวของชาวอันศอรฺผูหนึ่ง กิ่งของมันยื่นขามพนร้ัวออกไป เขาเลาวา ชายชาวอันศอรฺมี
ภรรยาเขาดวย ทุกครั้งที่สะมุเราะฮฺเขาไปเก็บอินทผลัมของเขาก็สรางความรบกวนแกชายผูนั้นมาก   
เลยเขาขอใหสะมุเราะฮฺขายใหเขา หรือไมก็อนุญาติใหยายมันไป แตสะมุเราะฮฺไมยอม ชายอันศอรฺ
ไดฟองทานศาสนทูตถึงเรื่องดังกลาว ทานศาสนทูตขอใหสะมุเราะฮฺขายใหเขา หรือปลอยใหชาย
อันศอรฺยายตนอินทผาลัมให แตสะมุเราะฮฺไมยอม ทานศาสนทูตขอใหเขามอบใหทานและพรอมที่
ใหคาทดแทนให  แตสะมุเราะฮฺยังดื้อดึงไมยอมทําตาม สุดทาย ทานศาสนทูตมุหัมมัดจึงกลาววา  
“ทานคือผูสรางความเดือดรอน” จากนั้นทานจึงสั่งใหชาวอันศอรฺผูนั้นวา “จงไปถอนตน
อินทผลัมนั้นเสีย” (สุนัน อัล-บัยฮะกีย 6/157 เลขที่ 11663)         
 


