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คำานำา

	 หนังสือชุด	 “เรียนรู้เพื่อเข้าใจ”	 ประกอบด้วย	 6	 เรื่อง	 คือ	อิสลามศาสนาแห่งสันติ  ทำาไมมุสลิมต้องละหมาด   

ทำาไมมุสลิมไม่กินหมู  เราะมะฎอนเดือนนี้ที่รอคอย  ฮิญาบการแต่งกายแบบอิสลาม หะลาลและหะรอม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความรู้พื้นฐาน	 เข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมไทย	 และเกิดการยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน	 อันจะนำาไป 

สู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนต่างศาสนิก		และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข	

	 หนังสือเร่ือง	“อิสลามศาสนาแห่งสันติ”	 เป็นหนังสืออ่านเพ่ิมเติมอิสลามศึกษา	 	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ระดับประถมศึกษา		เป็นการนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามที่สำาคัญ	

ประกอบด้วย	 หลักศรัทธา	 	 หลักปฏิบัติ	 	 และหลักคุณธรรม	 	 โดยนำาเสนอในรูปแบบของบทร้อยแก้ว	 	 ซึ่งเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจะ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้		ความเข้าใจ		ปลูกฝังคุณธรรม		จริยธรรม		และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหวังว่า	 	 หนังสือชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 

โดยให้เกิดความรู้	 ความเข้าใจยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายและการสรรค์สร้างสังคมแห่งสันติสุข	 หากมีข้อเสนอแนะ 

เพื่อการปรับปรุงหนังสือ		กรุณาแจ้งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณผู้เขียน	 	 ผู้ตรวจ	 	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำา

หนังสือนี้ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดีไว้	ณ	โอกาสนี้

	 		 	 	 	 	 					(นายชินภัทร			ภูมิรัตน)

	 	 			 	 		เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 	 	 	 	 	 															 							29		มีนาคม		2555
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“คณุแม่คะ พรุ่งนีค้ณุครูมอบให้หนูเล่าเรือ่งศาสนาอสิลามให้เพ่ือน ๆ  ในห้องฟัง คณุแม่อธบิาย

ให้หนูฟังหน่อยได้มั้ยคะ” อัสมาบอกแม่     

“ได้ซิจ้ะลูก อิสลามมีความหมายว่า สันติ เป็นศาสนาของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา   

ที่ทรงประทานให้แก่มวลมนุษย์ ในโลกเรานี้มีผู้นับถือศาสนาอิสลามจ�านวนมาก อิสลามไม่ได้เป็น

ศาสนาเฉพาะของประเทศใด เพราะเกือบทุกประเทศมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม  เช่น  ประเทศไทย  

มาเลเซยี  สิงคโปร์  อนิโดนีเซีย  อินเดยี  สหรฐัอเมริกา  องักฤษ  ฝรั่งเศส  เป็นต้น  จึงกลา่วได้วา่ 

อิสลามเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติ”
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“ในประเทศจีน มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมั้ยคะ”  อัสมาถาม

“มีจ๊ะ  ประเทศจีนมีผู้นับถือศาสนาอิสลามจ�านวนมากด้วยจ๊ะลูก”  แม่ตอบด้วยแววตาเอ็นดู   

“ค�าว่า มุสลิม หมายถึง  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ใช่มั้ยคะ”  อัสมาถามต่อ 

“ใช่จ๊ะลูก”  แม่ตอบและเล่าต่อไปว่า  
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“ศาสนาอิสลาม มีมาตั้งแต่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา  ทรงสร้างโลก  และมีรสูลเป็นผู้

เผยแผ่ศาสนาต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย แต่ใช้ค�าว่าอิสลามในสมัยของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลยัฮวิะสัลลัม ท่านนบีเกดิท่ีนครมกักะฮ ฺ ประเทศซาอดุอีาระเบยี ได้รบัการแต่งตัง้จากอลัลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา   ให้เป็นรสูล  และเป็นรสูลท่านสุดท้ายของศาสนาอิสลาม” แม่อธิบาย

“ศาสนาอิสลามมีรสูลกี่ท่านคะคุณแม่”  อัสมาถามอีก
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“คุณแม่คะ ค�าว่า “อัลลอฮฺ”  หมายถึง พระเจ้าของเราใช่มั้ยคะ”  อัสมาถาม

“ใช่จ๊ะลกู  และอสิลามเชือ่มัน่ศรทัธาในอัลลอฮฺ สบุหานะฮูวะตะอาลา  องค์เดยีวเท่านัน้” แม่ตอบ

“นบีมฮุัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ในฐานะรสลูต้องท�าหน้าทีอ่ะไรบ้างคะ” อสัมาถามต่อ

“รสูลทุกท่านเป็นนบี  แต่นบีบางท่านเป็นรสูลด้วย ท�าหน้าที่สั่งสอน เผยแผ่ค�าสอนของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา  มาสู่มวลมนุษย์  ท�าความดีเป็นแบบอย่างให้ทุกคนปฏิบัติตาม” แม่อธิบาย 
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“มสุลมิท่ีดจีะต้องปฏบิตัตินให้ถกูต้องตามหลกัศาสนาอิสลามใชม่ัย้คะ เราจะศกึษาหาความรู้

ได้จากที่ ไหนบ้างคะคุณแม่” อัสมาถาม

 “อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานอัล-กุรฺอานมาเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินชีวิต  เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นถ้อยค�าที่มาจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา โดยตรง 

มีความครบถ้วนสมบูรณ์  มีความไพเราะ คล้องจอง ซึ่งมนุษย์ ไม่สามารถเขียนเลียนแบบได้  

เป็นค�าสั่งสอนที่มุสลิมจะต้องศึกษาเรียนรู้ 
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“เราเรียนรู้ค�าสั่งของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา จากหนังสือที่ผู้รู้แปลเป็นภาษาไทย 

ได้มั้ยคะ”

“ได้จ๊ะลูก  อีกหน่อยลูกจะต้องเรียนภาษาอาหรับ เพื่อให้รู้ความหมายด้วยนะ”  แม่พูดพร้อม

กับใช้มือลูบศีรษะลูกสาวอย่างเอ็นดู 

 “มสุลมิทกุคนต้องศกึษาอลั-กรุอฺาน ให้สามารถอ่านออก เขยีนได้ เข้าใจความหมาย   เพราะ

เราต้องใช้ ในการละหมาดทุกวัน วันละ  5 เวลา” แม่อธิบายต่อ 
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“มุสลิมทุกคนจะมีวิถีชีวิตตามหลักการอิสลามตั้งแต่เกิดจนตาย ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ  

เราสามารถเรียนรู้ ได้จากอัล-กุรฺอานและอัล-หะดีษ”  แม่บอก 

“อัล-หะดีษ คืออะไรคะคุณแม่” ลูกสาวถามด้วยความสงสัย 

“อัล-หะดีษเป็นค�าสอน ค�าพูด การปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ที่เป็นแบบอย่างให้มุสลิมทุกคนปฏิบัติตาม” แม่ตอบพร้อมกับลุกขึ้นเดินเข้าไปห้องครัว 
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 สักครู่แม่เดินออกมาพร้อมกับน�้าหวาน 2 แก้ว และฝรั่งอีก 1 จาน 

“เพิ่มพลังหน่อยจ๊ะลูก....เราใช้สมองในการเรียนรู้  จึงต้องเติมพลังกันหน่อย” แม่บอก

“ขอบคุณค่ะคุณแม่ ...ญะซากัลลอฮฺ ฮุค็อยรอน  ขออัลลอฮฺ  สุบหานะฮูวะตะอาลา   

ทรงตอบแทนในความดีของคุณแม่มาก ๆ นะคะ”  อัสมาพูดพร้อมมองแม่ด้วยแววตาอบอุ่น 

 เมื่อเห็นแม่หยิบแก้วน�้าหวาน อัสมาจึงรีบหยิบฝรั่งขึ้นมาป้อนให้แม่  
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“ลูกจ๋า เรามาเรียนกันต่อดีมั้ยจ๊ะ” แม่เป็นฝ่ายเชิญชวน แล้วอธิบายต่อ 

“หลักค�าสอนในศาสนาอิสลาม มี 3 หลักการใหญ่ ๆ คือ อัล-อีมานหรือหลักศรัทธา  

 มี 6 ประการ  อัล-อิสลามหรือหลักปฏิบัติมี 5 ประการ  และอัล-อิหฺสานหรือหลักคุณธรรม”
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“คุณแม่ขา  หนูขอจดบันทึกนะคะ  เพราะหนูจะต้องพูดให้เพื่อน ๆ ทั้งห้องฟัง  และมีเพื่อน

หลายคนไม่ได้เป็นมุสลิม” อัสมาบอก 

 “ดีจ๊ะลูก  นี่ ไงกระดาษกับดินสอ  แม่เตรียมมาให้ลูกแล้ว”

 “ขอบคุณค่ะคุณแม่  แต่คุณแม่จะต้องอธิบายช้า ๆ นะคะหนูจะได้จดทัน” อัสมากล่าว 

พร้อมกับรับกระดาษและดินสอเพื่อเตรียมจดบันทึก 
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“เราเร่ิมต้นจากอัล-อีมานหรือหลักศรัทธา ประกอบด้วย หนึ่ง มุสลิมต้องเชื่อม่ันและ

ศรัทธาว่าอัลลอฮฺ  สุบหานะฮูวะตะอาลา เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียว และพระองค์ทรงสร้าง 

ทุกสรรพสิ่ง เช่น  อากาศ  น�้า  อาหาร  ต้นไม้  ภูเขา  ดวงดาว  โลก  จักรวาล  กุ้ง หอย  ปู  

ปลา  พืชผัก  ผลไม้  เป็นต้น  
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 “มุสลิมต้องหมั่นท�าความดีเพื่อจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา  

และหมั่นวิงวอนขอพรจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ซึ่งเรียกว่า ดุอาอฺ การขอดุอาอฺที่ดีคือ 

การขอขณะสญูดูในการละหมาด  ซึง่มสุลมิทกุคนทีบ่รรลศุาสนภาวะจะต้องปฏบิตัวัินละ 5 เวลา” 

แม่อธิบาย

 “คุณแม่ขา  หนูจะหมั่นขอดุอาอฺให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ” อัสมาบอก

 “ดีจ๊ะลูก  เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอัสมาเป็นลูกที่ศอลิหฺหรือเป็นลูกที่ดี  คนดีจะได้รับ

ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา” แม่บอก
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“สอง การศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮฺ  ซ่ึงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา  

ที่ถูกสร้างขึ้นจากรัศมี เราไม่ทราบรูปร่างที่แน่นอน สามารถจ�าแลงร่างได้ มลาอิกะฮฺไม่กิน  

ไม่ดืม่ ไม่นอน และปฏบิตัติามค�าบญัชาของอลัลอฮ ฺสบุหานะฮวูะตะอาลา ทกุประการ” แม่อธิบาย 
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“สาม การศรัทธาต่อบรรดานบีและรสูล ศาสนาอิสลามมีนบีและรสูลมากมายทุกยุคทุกสมัย แต่

ที่มีการกล่าวนามในอัล-กุรฺอาน มีเพียง 25 ท่าน นบีบางท่านต้องท�าหน้าที่รสูลคือ เผยแผ่

ศาสนาอิสลามด้วย ท่านที่ส�าคัญ เช่น นบีนูหฺ อะลัยฮิสสลาม นบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม  

นบีมซูา อะลยัฮิสสลาม นบอีีซา  อะลยัฮสิสลาม   และนบมีฮุมัมดั  ศอ็ลลัลลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั”    

แม่อธิบายช้า ๆ เพื่อให้อัสมาจดได้ครบถ้วน 
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“สี่ การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานคัมภีร์ 

มาเป็นแนวทางในการด�าเนนิชีวติให้แก่มนษุย์แต่ละยคุสมยั คมัภร์ีทีส่�าคญัและเป็นทีรู่จ้กั ม ี4 เล่ม  

คือ คัมภีร์เตารอต คัมภีร์อินญีล คัมภีร์ซะบูร และคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ซึ่งอัลลอฮฺ   

สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานให้แก่นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เป็นคัมภีร์

เล่มสุดท้ายและสมบูรณ์ที่สุด” แม่อธิบาย 
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“ห้า การศรัทธาต่ออาคิเราะฮฺ  มุสลิมเชื่อมั่นและศรัทธาว่าโลกน้ีจะต้องสูญส้ิน ทุกชีวิต 

จะถูกฟื้นคืนชีพเพื่อรอรับการตัดสินและรับการตอบแทนจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา   

ตามท่ีปรากฏในอัล-กุรฺอานความว่า  วันสุดท้ายจะมีเสียงกัมปนาท  ทุกอย่างจะปลิวเป็นผุยผง  

สิ่งที่มีชีวิตในโลกจะตื่นกลัว วิ่ง....วิ่ง และสูญสลาย  จากนั้นทุกคนจะฟื้นขึ้นมา เพื่อรับพิจารณา

ผลของการมีชีวิตในโลกนี้และรับการตอบแทน”  แม่อธิบายด้วยเสียงต่ืนเต้น ท�าให้อัสมารู้สึก 

ตื่นเต้นตามไปด้วย 
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“หก การศรัทธาต่อการก�าหนดของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา หรือท่ีเรียกว่า  

เกาะฎออฺ เกาะดัรฺ   เมื่อพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมา   และทรงก�าหนดให้ทุกสรรพสิ่งเป็นไป

ตามพระประสงค์ของพระองค์  เช่น  ทรงก�าหนดให้มีกลางวัน  กลางคืน  ให้เกิดภูเขาไฟระเบิด   

เกิดสึนามิ หรือการที่อัสมาเกิดมาเป็นผู้หญิง และเป็นลูกสาวของแม่ เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้ก็เป็น 

การก�าหนดของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทั้งสิ้น” 
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“ส่วนอัล-อิสลาม หรือหลักปฏิบัติ มี 5 ประการ ที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติ 

อย่างเคร่งครัด คือ หนึ่ง การปฏิญาณตนว่า                     อ่านว่า 

อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดัรฺรสูลุลลอฮฺ  หมายความว่า   

“ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 

และนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นรสูลของพระองค์”
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 “สอง การละหมาด เป็นการแสดงความภกัดต่ีออัลลอฮฺ สบุหานะฮวูะตะอาลา การละหมาด

มีความส�าคัญมากเปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของศาสนาอิสลาม  ถือเป็นการแสดงความกตัญญู 

รู้คุณอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เป็นเครื่องแสดงให้รู้ว่าผู้ ใดเป็นมุสลิม และมุสลิมต้อง

ละหมาดวันละ 5 เวลา” แม่อธิบาย
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“คุณแม่ขา  มุสลิมต้องละหมาดเวลาใดบ้างคะ” อัสมาถาม

“เวลาเช้าตรู่เรียกว่าละหมาดศุบหฺ  เวลาบ่ายเรียกว่าละหมาดซุฮฺริ  เวลาเย็นเรียกว่า 

ละหมาดอัศรฺ  เวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าละหมาดมัฆริบ และเวลากลางคืนเรียกว่า 

ละหมาดอิชาอ”ฺ  แม่อธิบาย
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“สาม การจ่ายซะกาฮ ฺ ถอืเป็นข้อบงัคบัของศาสนาอสิลามทีม่สุลมิทกุคนจะต้องจ่ายทรพัย์สนิ

ส่วนหน่ึงท่ีมีเหลืออยู่ในรอบปีตามที่ศาสนาก�าหนด เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่ผู้ยากจนและ 

ผู้ด้อยโอกาส  อีกทั้งเป็นการขัดเกลาจิตใจให้สะอาด” แม่บอก

 “มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาฮฺ  รวมถึงเด็ก ๆ อย่างหนูด้วยหรือคะคุณแม่”  อัสมาถาม 

 “ใช่จ๊ะลูก  ศาสนาอิสลามก�าหนดให้มุสลิมทุกคนจะต้องจ่ายซะกาฮฺประเภทหนึ่งที่เรียกว่า            

ซะกาฮฺฟิฏรฺในเดือนเราะมะฎอน  ซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ในการจ่ายซะกาฮฺแทนลูก” แม่ตอบ 
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“สี่ การถือศีลอด หมายถึง การงดเว้นจากการกิน การดื่ม การเสพความส�าราญอื่น ๆ  

ในช่วงเวลากลางวันในเดือนเราะมะฎอน เป็นเวลา 1 เดือน คือ เดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม   

เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีความย�าเกรงอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา  ถือเป็นหน้าที่ของ

มุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะ”  

 “คุณแม่คะ  เราะมะฎอนปีนี้หนูจะถือศีลอดด้วยนะคะ”  อัสมาบอกแม่

  “อัสมายังเป็นเด็ก  ฝึกถือศีลอดเพียงแค่ครึ่งวันก็พอจ๊ะ” แม่บอกพร้อมลูบศีรษะลูกสาวเบา ๆ 
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“ห้า การประกอบพิธีหัจญ์ เป็นบทบัญญัติก�าหนดให้มุสลิมทุกคนที่มีความสามารถ 

ทางด้านร่างกายและมีทรัพย์สินเพียงพอ  จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครมักกะฮฺ  

ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่  1 – 10  เดือนซุลฮิจญะฮฺ  ครั้งหนึ่งในชีวิต”

“คุณปู่ คุณย่าไปท�าหัจญ์มาแล้ว  คุณพ่อ คุณแม่จะไปปีนี้หรือเปล่าคะ”  อัสมาถาม

“อิลชาอัลลอฮฺ”  แม่กล่าว
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“และสุดท้าย  คือ อัล-อิหฺสานหรือหลักคุณธรรม  คือการท�าความดีตามค�าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ   

สบุหานะฮวูะตะอาลา   เสมอืนหนึง่อยูต่่อหน้า แม้เราไม่เหน็พระองค์  แต่พระองค์ทรงมองเหน็เรา  

เช่น ถงึเวลาละหมาดกร็บีละหมาดด้วยความตัง้ใจ  การท�าความดีโดยไม่หวงัผลตอบแทนจากมนุษย์   

แต่หวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  สุบหานะฮูวะตะอาลา เท่านั้น เป็นต้น” แม่อธิบาย

 “คณุแม่ขา  เสยีงอะซานเชิญชวนให้ละหมาดแล้ว  เราไปละหมาดกนัเถอะ”  อสัมาพดูพร้อม

กับโน้มตัวมาเกาะแขนแม่ 
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 “การด�าเนนิชวีติของมสุลมิทกุคนต้องยึดถอืตามหลกัการของศาสนาอสิลามอย่างเคร่งครดั 

ไม่ว่าจะเป็นการเกิด การตาย การกิน การดื่ม การนอน การแต่งกาย การพูด การแสดง

ความรกั การทกัทาย  การขอบคณุ การตอบแทนผูม้พีระคณุ ความกตญัญ ูการขอความช่วยเหลอื  

การละเล่น การไม่ฟังเพลงหรือสิ่งเร้ายั่วเย้าให้ห่างจากอิสลาม การดูแลพ่อแม่ มารยาทของ 

ผู้หญิง มารยาทของผู้ชาย เป็นต้น  ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา  ทรงใช้และ

ไม่ปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงห้าม” แม่กล่าวสรุป พร้อมกับลุกขึ้นยืนและ

จูงมืออัสมาเดินตรงไปยังที่อาบน�้าละหมาด
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