
หนังสืออ่านเพิ่มเติม

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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คำานำา

หนังสือชุด “เรียนรู้เพ่ือเข้าใจ” ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ อิสลามศาสนาแห่งสันติ ทำาไมมุสลิมต้องละหมาด 

ทำาไมมุสลิมไม่กินหมู  เราะมะฎอนเดือนนี้ที่รอคอย  ฮิญาบการแต่งกายแบบอิสลาม หะลาลและหะรอม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความรูพ้ืน้ฐาน  เขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลายในสงัคมไทย และเกดิการยอมรบัความแตกตา่งซึง่กนัและกนั  อนัจะนำาไปสูค่วามสมัพนัธ ์

อันดีระหว่างเพื่อนต่างศาสนิก  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข  

หนังสือเรื ่อง “หะลาลและหะรอม” เป็นหนังสืออ่านเพิ ่มเติมอิสลามศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา  เป็นการนำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของมุสลิม  อาหารที่

อนุญาตและไม่อนุญาตให้รับประทานตามหลักการศาสนาอิสลาม  ซึ่งเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  

ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหวังว่า  หนังสือชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 

อิสลามศึกษา โดยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายและการสรรค์สร้างสังคมแห่งสันติสุข   

หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหนังสือ  กรุณาแจ้งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณผู้เขียน  ผู้ตรวจ  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำา

หนังสือนี้ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้

           

            (นายชินภัทร   ภูมิรัตน)

        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                            29  มีนาคม  2555
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	ซาลิมกับอิมรอนเป็นเพื่อนกัน	วันหนึ่ง	ซาลิมชวนอิมรอนไปเที่ยวบ้านฮารูน	

	“ไปซิ	 เราชอบบ้านของฮารูนมาก	 เพราะมีสวนผลไม้มากมาย	 	 ร่มรื่นและมีล�าคลอง 

อยู่หน้าบ้าน		บรรยากาศดีมากเลย”	อิมรอนตอบ
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	 ระหว่างทาง	อิมรอนเห็นนกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้	อิมรอนหยิบหนังสะติ๊กออกมา 

เพื่อยิงนกตัวนั้น	 

	 “อย่ายิงนะอิมรอน”		ซาลิมห้ามเพื่อน		“ท�าไมล่ะ”	อิมรอนถามด้วยความสงสัย

	“ถ้าเราฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกสนาน	และไม่ได้น�าเนื้อมารับประทานจะเป็นบาป	 

คุณครูเคยสอนว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทรงห้าม	ไม่ใช่หรือ”	ซาลิมย้อนถาม

22
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	“อีกอย่างหนึ่งนะอิมรอน	 ถ้านกตัวนั้นเป็นแม่นกและมันก�าลังออกหาอาหารให้ลูก 

ของมนั		หากแม่ถกูยงิตาย	ลกูของมนักจ็ะอดตายด้วย	อย่ายิงเลยนะอมิรอน	จะเป็นบาปเปล่าๆ”	 

ซาลิมขอร้อง	เมื่อซาลิมพูดจบ	อิมรอนจึงเก็บหนังสะติ๊กใส่กระเป๋า		และเดินต่อไป

33
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	 	เมื่อซาลิมและอิมรอนไปถึงบ้านฮารูน		ซาลิมได้เล่าเรื่องนกกระจาบให้ฮารูนฟัง

แม่ของฮารูนได้ยินเรื่องราว	จึงกล่าวว่า

	 “อิมรอนท�าถูกต้องแล้วที่ ไม่ยิงนก	 แต่อิมรอนเชื่อเพื่อนหรือเชื่อค�าสั่งของ 

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ล่ะ”
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	“ผมเชื่อท่านนบีครับ	แต่ซาลิมเป็นคนเตือนสติผม”	อิมรอนกล่าว

	“ถ้าอย่างนัน้	อมิรอนก็ได้บญุ	เพราะอมิรอนไม่ท�าสิง่ทีท่่านนบห้ีามไว้	ซาลมิก็ ได้บญุด้วย	

เพราะซาลิมเป็นผู้เตือนอิมรอน”	แม่ของฮารูนบอก

55
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	ฮารูนบอกเพื่อนว่า	 “คุณพ่อห้ามเราไม่ ให้ยิงนกเด็ดขาด	 เพราะนกช่วยก�าจัด

แมลงที่เป็นศัตรูพืช	 นกมีประโยชน์ต่อมนุษย์	 มดแดงบนต้นมะม่วงก็เช่นกัน	 พ่อบอกว่า 

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  สั่งไม่ให้ฆ่ามด	 เพราะมดช่วยก�าจัดศัตรูพืช 

บางอย่างได้”
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	“แม่ก�าลังจะท�ากับข้าว	ฮารูนพาเพื่อนไปเล่นในสวนก่อนนะลูก”	แม่บอกฮารูน

	“คุณพ่อของเราก�าลังจะเชือดไก่		ไปดูกันมั้ย”	ฮารูนชวนเพื่อนทั้งสอง	

	“ไปสิ”	ซาลิมและอิมรอนตอบพร้อมกัน	ฮารูนจึงเดินน�าเพื่อนไปที่หลังบ้านเพื่อดูพ่อเชือดไก่
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	ก่อนเชือดไก่	พ่อของฮารูนกล่าวว่า	“บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุอักบัรฺ” 

	“คุณลุงครับ	ก่อนเชือดไก่	ท�าไมต้องกล่าวบิสมิลลาฮฺด้วยครับ”

อิมรอนสงสัยจึงถามพ่อของฮารูน
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	“อัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงประทานไก่มาเป็นอาหารแก่มนุษย์	 เมื่อเราจะ 

น�าเนื้อของมันมารับประทาน	 เราต้องเอาชีวิตของมันก่อน	 แต่ชีวิตไก่เป็นของอัลลอฮฺ	 

สุบหานะฮูวะตะอาลา  ดังนั้น	เราต้องขออนุญาตด้วยการกล่าว	“บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุอักบัรฺ” 

ก่อนเชือด	เราจึงจะน�าเนื้อไก่มารับประทานได้”	พ่อของฮารูนอธิบาย

99
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 “ถ้าไม่กล่าวบิสมิลลาฮฺก่อนเชือดล่ะครับ”	ซาลิมถาม

	“เราจะรบัประทานเนือ้ของมนัไม่ได้		เพราะไม่ได้รบัอนญุาตจากอลัลอฮ	ฺ

สุบหานะฮูวะตะอาลา 	ถือว่าเป็นเนื้อที่หะรอมเหมือนกับสิ่งของ

ที่ถูกลักขโมยมา	ถ้าเรารับประทานเข้าไป	เลือดเนื้อและจิตใจ

ของเราก็จะไม่สะอาด”	พ่อของฮารูนตอบ
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	 “หะรอมแปลว่าอะไรครับ”	อิมรอนถามบ้าง	

	 “หะรอมแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ทรงห้ามรับประทานและห้ามปฏิบัติ	 ส่ิงท่ีทรงห้ามล้วนเป็นส่ิงท่ี 

ไม่จ�าเป็น	 ไม่ดี	 และมีโทษด้วย	 อัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา  

ทรงรกัมนษุย์		จงึสัง่ห้ามสิง่ท่ีหะรอม	อลัลอฮ	ฺสบุหานะฮวูะตะอาลา 

ทรงสั่งให้เรารับประทานแต่สิ่งที่หะลาล”	พ่อของฮารูนตอบ
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	“แล้วไก่ย่างที่หน้าโรงเรียน	พวกเรารับประทานได้มั้ยครับ”	ซาลิมถาม

	“เราต้องดูก่อนว่าคนขายเป็นมุสลิมหรือเปล่า	ถ้าคนขายเป็นมุสลิม	เราก็รับประทานได้	

แต่ถ้าไม่ใช่	 เราอย่ารับประทาน	 ถ้าเราสงสัย	 ท่านนบีมุฮัมมัด	ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

สอนว่า	อย่ารับประทานจนกว่าจะแน่ใจ”	พ่อของฮารูนตอบ

1212
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	“พวกเราไปช่วยคุณพ่อล้างไก่กันดีกว่า”	ฮารูนชวนเพื่อน

	“ดีมากลูก	 แต่ต้องล้างให้สะอาดนะ	 	 ต้องไม่มีเลือดหลงเหลืออยู่	 เพราะเลือดเป็น

ส่ิงหะรอมและเป็นสิ่งสกปรกด้วย	 อย่าลืมว่าอัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 สั่งให้เรา 

รับประทานสิ่งที่หะลาล”	พ่อบอก
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	 ซาลิมกับเพื่อนน�าไก่ที่พ่อเชือดไปล้างในล�าคลองหน้าบ้าน	

	 “อย่าเอาไก่ลงไปล้างในล�าคลองนะลูก		เพราะจะท�าให้น�้าสกปรก	เลือดเป็นสิ่งสกปรก	

ตัวไก่ก็เปื้อนด้วย”	พ่อของฮารูนรีบบอก	เมื่อพ่อเห็นซาลิมก�าลังจะน�าไก่ลงไปล้างในล�าคลอง

1414
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	“ฮารูน		ไปหยิบกะละมังมาสิลูก		พ่อจะตักน�้าให้	ลูกช่วยกันล้างไก่ในกะละมังก็แล้วกัน	

ล้างเสรจ็แล้วกเ็อาน�า้ทีล้่างไก่ไปรดต้นไม้	อย่าท้ิงลงไปในล�าคลองเดด็ขาดนะลกู”	พ่อก�าชบัฮารนู

1515
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	“ท่านนบีมุฮัมมัด	 ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม	 	 ห้ามเราท้ิงส่ิงสกปรกหรือขับถ่าย 

ของเสียลงในแม่น�้า	 	 ล�าคลอง	 	 และใต้ต้นไม้ที่ให้ร่มเงา	 เพราะจะท�าให้น�้าเสีย	 และผู้คน 

ไม่สามารถใช้ร่มเงาของต้นไม้หลบแดดได้”	พ่อของฮารูนสอนเด็กทั้งสาม

1616
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	“อาจจะเป็นการแพร่เชื้อโรคได้”	ซาลิมกล่าว

	“ใช่แล้ว	ถ้าเราเชือ่ฟังและปฏบิตัติามแบบอย่างของท่านนบมีฮุมัมดั	ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ 

วะสัลลัม	เราจะปลอดภัย”	ฮารูนเสริม

	“ถ้าเชื่อฟังท่านนบี		เราจะได้บุญด้วย”	อิมรอนเสริมบ้าง

	“ถ้าเราเช่ือฟังท่านนบกีเ็หมอืนเชือ่ฟังอลัลอฮ	ฺสบุหานะฮวูะตะอาลา	ด้วยนะลูก”	พ่อของ 

ฮารูนบอกเด็ก	ๆ
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	“คุณลุงครับ	 อัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 	 ห้ามมุสลิมรับประทานเนื้อหมู 

แต่ท�าไมพระองค์ทรงสร้างหมูขึ้นมาล่ะครับ	 เพื่อน	 ๆ	 ที่ ไม่ใช่มุสลิมบอกว่า	 พวกเขา							

รบัประทานเนือ้หมทูกุวนั		ไม่เหน็เป็นอะไรเลย”	ซาลมิถามพ่อของฮารูนด้วยความอยากรู้

1818
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	 “ใช่	 	 พวกเขายังเถียงอีกว่าเนื้อหมูไม่ได้สกปรก	 เพราะหมูถูกเลี้ยงในเล้าที่สะอาด

และยังกินอาหารที่ดีและสะอาดด้วย”	ฮารูนพูดเสริม

	 “พวกเราจะให้เหตุผลกับเพื่อน	ๆ	อย่างไรดีครับ”	ซาลิมถาม

1919
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	 “อัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 ทรงสร้างมนุษย์	 และพระองค์ทรงรักมนุษย์		 

เพราะมนษุย์เป็นสิง่ถูกสร้างทีด่ท่ีีสดุ	อลัลอฮ	ฺสุบหานะฮูวะตะอาลา	ทรงต้องการให้มนษุย์

รับประทานสิง่ทีด่ทีีส่ดุ	 พระองค์จงึทรงประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์มากมายให้แก่มนษุย์”	

พ่อของฮารูนอธิบาย
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	 “อัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพ่ือให้เชื่อฟังพระองค์

และอัลลอฮฺ	 สุบหานะฮูวะตะอาลา	 ทรงต้องการทดสอบว่ามนุษย์จะเชื่อฟังพระองค์ 

หรือไม่		พระองค์จึงทรงสร้างหมูขึ้นมาเพื่อการทดสอบ”	พ่อของฮารูนอธิบาย
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	 “สรุปว่าผู้ที่รับประทานเนื้อหมู	แสดงว่าไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา

หากผู้ ใดที่เชื่อฟังก็จะไม่รับประทาน	ใช่มั้ยครับ”	ซาลิมสรุปและย้อนถาม

	 “ใช่แล้ว	 	 การเชื่อฟังอัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา	 เป็นอิบาดะฮฺ	 และมนุษย์ 

ถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะฮฺต่อพระองค์”	พ่อของฮารูนตอบ
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	 “ทุกสิ่งที่อัลลอฮฺ	สุบหานะฮูวะตะอาลา	ทรงห้ามเป็นสิ่งหะรอม	เพราะเป็นสิ่งไม่ดี

และมีโทษ	เช่น	บุหรี่	สิ่งมึนเมา	ยาเสพติด	การพนัน	ล้วนเป็นสิ่งหะรอม		และอัลลอฮฺ													

สุบหานะฮูวะตะอาลา	ทรงห้ามการรงัแกและการลกัขโมยอกีด้วย”	พ่อของฮารนูสอน

2323

5502037LO.indd   23 11/23/12   9:07 AM



	“มารับประทานอาหารกันได้แล้วลูก”	เสียงแม่ของฮารูนดังมาจากห้องครัว

	“ไปรับประทานอาหารกันดีกว่า	เราหิวแล้ว”	ฮารูนชวนเพื่อน

	“อย่าลืมล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งนะลูก”	พ่อของฮารูนเตือน

	“ครับ”	ทุกคนตอบรับพร้อมกันก่อนเดินไปล้างมือ

		ทุกคนรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อยและมีความสุข
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ดุอาอฺให้รู้จริงในสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด

                       “โอ้ อัลลอฮฺ

โปรดให้ฉันเห็นสิ่งที่ถูกเป็นถูกและปฏิบัติตามนั้น

และให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่ผิดเป็นผิด

และออกห่างไกลจากมัน”
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