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ศาสนาอิสลาม 
 

  
 “อิสลาม  แปลตามรูปศัพทวา  การยอมมอบตนตามประสงคของพระผูเปนเจาโดยสิน้เชิง  ผูนับถือ
ศาสนาอิสลามเรียกวา “มุสลิม”  แปลวา  ผูยอมมอบตนตามประสงคของพระเจาโดยสิน้เชิง 
 
 

ประวัติศาสดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ศาสดาของศาสนาอิสลามคือ ทานนบีมุฮํามดั   

นบี    หมายถึง    ผูแทนของพระอัลเลาะห 
มุฮํามัด  หมายถึง  ผูไดรับการสรรเสริญ 

ทานทานนบีมฮํุามัด  เปนชาวอาหรับเผาคูเรช  เกิดเมื่อพ.ศ.1113  ทานนบีมุฮํามัด  แตงงานกับนางคอดยีะ  
นางคอดียะเปนกําลังสําคัญในการประกาศศาสนาของทานนบีมุฮํามัด  ทานไดพดูถึงภรรยาของทานเสมอ
วา”เธอเชื่อฉันในขณะทีไมมีใครเชื่อ  เธอเปนมิตรและเปนเพื่อนคูใจในขณะที่คนท้ังโลกเปนศัตรูตอฉัน” 
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คัมภีรสําคัญ 

 

         
 

 
 คัมภีรสําคัญของศาสนาอิสลามคือคัมภีรอัล-กุรอาน(Al-Quran) เปนคัมภีรบันทึกคําสอนซึ่งชาว
มุสลิมเชื่อวาเปนโองการจากอัลเลาะหโดยผานทางทานนบีมุฮํามัด  คัมภีรอัล-กุรอาน(Al-Quran)วาดวยหลัก 
3 ประการอันเปนรากฐานของศาสนาอิสลามคือ 
 1. หลักศรัทธาหรือความเชื่อในศาสนา เรียกวา อีมาน(Iman) 
 2. หลักปฏิบัติหรือหนาที่ในศาสนา เรียกวาอิบาดะห(Ibadat) 
 3. หลักคุณธรรมหรือหลักความด ี  เรียกวาอิหซาน(Ishan) 
ผูนับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะตองมีความรูในหลัก 3 ประการอยางแทจริง หลัก 3 ประการดังกลาวมี
สาระสําคัญดังนี้ 
1. หลักศรัทธา 6 หรือความเชื่อในศาสนา เรียกวา อีมาน(Iman) 

1.) ศรัทธาตออัลเลาะห 
มุสลิมจะตองเชื่อมั่นวาพระเจามีจริง  พระอัลเลาะหเปนพระเจาองคเดียวและเปนผูทรง
คุณลักษณะ ดงันี้ 
*  ทรงเปนผูสรางทุกสิ่งทุกอยางในเอกภาพ 
*  ทรงเปนผูอยูตลอดเวลา 
* ทรงดํารงอยู ไมมีใครสรางพระองค 
* ทรงสรรพเดช  สัพพัญู 
*  ทรงความยตุิธรรม ทรงพระเมตตา 
*  ทรงเปนผูพิพากษาในการตัดสินชีวิตมนษุยในวนัสุดทายที่เรียกวาวันพิพากษา 

2.) ศรัทธาตอบรรดามลาอิกะหหรือเทวทูต 
บรรดามลาอิกะหมีจํานวนมากมายสุดจะประมาณไมไดทําหนาที่สนองพระบัญชา 

อัลเลาะหแตกตางกัน  คุณสมบัติของบรรดามลาอิกะห ดังนี ้
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*  เปนสิ่งที่อัลเลาะหทรงสรางขึ้นเพื่อทําหนาที่ตางๆตามที่พระองคกําหนด 
*  ไมตองการหลับนอน 
*  จําแลงเปนรูปตางๆได 
*  ไมมีบิดามารดา บุตร ภรรยา 
*  ปฏิบัติแตคุณธรรมลวนๆ 
*  ไมละเมิดฝาฝนบัญชาของพระอัลเลาะหเลย 
*  ไมกิน ดื่ม ขบัถาย  ไมมีกิเลสตัณหา 

3.) ศรัทธาตอบรรดาพระคัมภีร 
คัมภีรจํานวน 104 เลมที่อัลเลาะหไดประทานแกเหลาศาสนทูตของพระองค  เพื่อนาํมา 

ประกาศเผยแพรแกปวงประชาชาติใหหนัหางจากความมืดมนไปสูทางอันสวางไสวและเที่ยงตรง 
4.) ศรัทธาตอบรรดารอซูลหรือศาสนทูต 

มุสลิมจะตองศรัทธาวาพระเจาทรงเลือกบุคคลในหมูมนษุยชาตใิหเปนผูส่ือสาร  นําบทบัญญัติ 
ของพระองคมาสั่งสอนแกมวลมนุษยทุกยคุทุกสมัย  ศาสนทูตเปนผูที่มีศักดิ์ศรีเหนือกวามนษุยทั้งหลาย 

5.) ศรัทธาตอวันสิ้นโลก 
มุสลิมตองศรัทธาวาในโลกนี้เปนโลกที่ไมจีรังยั่งยนื  จะตองมีวนัแตกสลาย  เมื่อถึงวันนัน้ 

มนุษยทั้งหมดจะตองไปรวม ณ ที่ของอัลเลาะหเพื่อการสอบสวนและการตอบแทน 
6.) ศรัทธาตอกฎกําหนดสภาวการณ 

กฎกําหนดสภาวการณเปนกฎที่ควบคุมเอกภพหรือธรรมชาติทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะเมือ่พระเจา 
ไดสรางสิ่งตางๆขึ้นแลว  ก็ทรงสรางกฎที่จะควบคุมการทํางานของสิ่งเหลานั้นใหดําเนนิไปอยางเปน
ระเบียบจนกวาพระองคจะทรงเปลี่ยนแปลงใหเปนอยางอื่น 
2. หลักปฏิบติั 5  หรือหนาที่ในศาสนา เรียกวาอิบาดะห(Ibadat) 
 มุสลิมมีหลักปฏิบัติ  5 ประการ คือ 

1. การปฏิญาณตน    หัวใจของการเปนมุสลิมคือการกลาวคาํปฏิญาณวา”ไมมีพระเจาอื่นใด 
นอกจากอัลเลาะห และมุฮัมมัดคือศาสนทูตแหงพระองค” 
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2. การละหมาด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.ละหมาดซุบฮิ ตั้งแตแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทติยขึ้น   
 
2. ละหมาดซุฮรี เร่ิมเขาตั้งแตดวงอาทิตยคลอยผานจุดสูงสดุ (solar noon) จนกระทั่งเงาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
(อยางเชน ไม  หรืออุปกรณอ่ืนๆ)  ทอดยาวออกไปเทาตวั  
 
3. ละหมาดอัศรี เร่ิมเมื่อเงาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งยาวกวาเทาตัวของมัน ไปจนเมื่อดวงอาทิตยตก  
 
4. ละหมาดมักริบ เร่ิมตั้งแตดวงอาทิตยตกจนสิ้นแสงตะวนั  
 
5. ละหมาดอีซา เร่ิมตั้งแตแสงตะวนัลับขอบฟา จนถึง แสงอรุณเริ่มเปดฟาขึ้นมาใหม 
 

                     
 
คือการนมัสการพระเจา  การแสดงความเคารพตอพระเจา  เปนการปฏิบัติเพื่อ 

แสดงความจงรักภักดีตอพระเจา  การสํารวมจิตระลึกถึงพระเจา  การละหมาดเปนการขัดเกลาจิตใหสะอาด
อยูตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังเปนการสรางพลังใหเขมแข็ง  จะกระทําละหมาดวนัละ 5 เวลาคือเวลาย่ํารุง 
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เวลากลางวนั  เวลาเยน็  เวลาพลบค่ํา  เวลากลางคืน  เมื่อไดเวลาทําละหมาด  มุสลิมจะละหมาดที่ใดก็ไดไม
จําเปนตองเปนสุเหราหรือมสัยิด  แตตองเปนที่สะอาด  ในเวลาทําละหมาดมุสลิมทั่วโลกจะหันหนาไปยัง
ทิศเดียวกนัคือที่ตั้งของกะบะฮซ่ึงเรียกวากบิลัดบุคคลที่ละหมาดไดตองเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ 
ทางรางกายแลว  คือหญิงตั้งแตเร่ิมมีประจาํเดือน  ชายเริ่มตั้งแตเปนหนุม  มุสลิมจะตองหมาดทุกวันจนกวา
จะตาย  แตมีขอยกเวนสําหรับหญิงขณะมปีระจําเดือน  และมีเลือดออกหลังคลอด 
 การละหมาดหญิงชายตองทําใหรางกายสะอาดเสียกอน  การทําความสะอาดเรยีกวาการอาบน้าํ
ละหมาด  วิธีอาบน้ําละหมาดทําดังนี ้
 *  ลางมือทั้งสองขางจนถึงขอมือ 
 *  เอาน้ําบวนปากพรอมกับลางรูจมูก 3 คร้ัง 
 *  ลางหนา 3 คร้ังใหทั่วบริเวณหนา 
 *  ลางแขนทั้งสองขาง  3  คร้ัง  ตั้งแตปลายนิ้วถึงขอศอกโดยลางขางขวากอนขางซาย 
 *  เอามือขวาชบุน้ําลูบศรีษะ 3 คร้ัง  ตั้งแตดานหนาถึงดานหลัง 
 * เอามือทั้งสองชุบน้ําเช็ดใบหูทั้งสองขาง 3 คร้ังใหเปยกทั่วทั้งภายนอกภายใน  โดยเช็ดพรอมกนั
ทั้งสองขาง 
 *  ลางเทาทั้งสองขาง 3 คร้ังใหทั่วจากปลายเทาถึงเลยตาตุม  โดยลางเทาขวากอนเทาซาย 
 
3.การถือศีลอด  หมายถึงการละเวนจากการกิน  การดื่ม  และเพศสัมพนัธ  ตลอดถึงการรักษา 
อวัยวะทกุสวนใหพนจากการทําความชั่ว  ทั้งดานกาย  วาจา  และใจตั้งแตพระอาทติยขึ้นจนพระอาทิตยตก  
ในเดือนรอมฎอน  เปนเวลา  1 เดือน  มุสลิมที่บรรลุนิติภาวะทางรางกายที่กลาวไวในเรื่องการละหมาดแลว  
ทุกคนตองถือศีลอด  ยกเวนสําหรับบุคคลบางประเภทตอไปนี้   

 
 *  คนชรา 
 *  คนปวยหรือคนสุขภาพไมดี 
 *  หญิงมีครรภที่เกรงวาจะเปนอันตรายแกบุตร 
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 *  บุคคลที่ทํางานหนกั เชน กรรมกรแบกหาม 
 *  บุคคลที่อยูระหวางการเดนิทาง 
 *  หญิงขณะมรีอบเดือนและหลังคลอด 
 
4.  การบริจาคซะกาด  

  
 
หมายถึงการจายทานบังคับจากผูมีทรัพยสินครบรอบหนึง่ป  แกคนทีม่ีสิทธิ์รับบริจาคตามอัตรากําหนดซึ่ง
ขึ้นอยูกับประเภทของทรัพยสิน  เปนการขัดเกลาจิตใจผูบริจาคใหสะอาดบริสุทธิ์  ลดความตระหนี่เหนยีว
แนนความเหน็แกตวั  ใหมคีวามเอื้อเฟอเผ่ือแผ  เปนการเตือนการสอนใหมนุษยไมตกเปนทาสของวัตถุ  ไม
เกิดความละโมบ  เพื่อลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคมเปนการเสรมิสรางหลักประกันของสังคมใหมั่นคง
ขึ้น  ส่ิงที่ตองจายออกเปนซะกาตไดแกทองคํา  เงินแทง  และเงิน  ปศสัุตว  พืชผล  รายไดจากธุรกิจการคา  
ขุมทรัพย 
 นอกจากนี้ส่ิงที่จะบริจาคออกไปจะตองเปนสิ่งที่ดี  การเลือกสิ่งที่ไมใช  ส่ิงที่ไมดีบริจาคออกไป  
ไมเรียกวาบริจาคซะกาต  การบริจาคตองทําดวยใจบริสุทธิ์  มิใชทําดวยความเสียดายหรือทําเพื่อโออวด  ผูที่
มีสิทธิ์รับซะกาตมี 8 ประเภทดังนี ้
  1.) คนยากจนขัดสน คือ  ผูที่หาไดไมคอยพอใช  เชน  กรรมกรที่หาเชากินค่ํา  หรือแม
หมายที่สามีตาย  ตองเล้ียงลูกกําพราลําพังโดยไมมีสมบัต ิ
  2.)  คนอนาถา  คือผูที่อยูอยางแรนแคน 

3.) ผูที่มีจิตโนมเอียงเขารับอิสลาม 
4.) ใชในการไถทาส 
5.) ผูที่มีหนี้สินลนพนตวัซ่ึงไมไดเกดิจากอบายมุขหรือความฟุมเฟอย 
6.) ใชในวิถีทางของพระเจา เชน สนับสนุนการศึกษาการสงเคราะหผูประสบภัยและใน

กิจการ 
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สาธารณะประโยชน เปนตน 
7.) คนเดินทางที่ขาดปจจยัในการเดินทาง 
8.) เจาหนาที่ของรัฐผูทําหนาทีจ่ัดเก็บรวบรวมซะกาต 

 
5.การประกอบพิธีฮัจญ 

 

 
คือการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ เมอืงเมกกะประเทศซาอุดิอารเบีย   
คําวา “ฮัจญ”  หมายถึง  การเดินทางไปยังจดุมุงหมายเฉพาะอันหนึ่งในแงกฎหมายอสิลาม  คํานี้หมายความ
วาออกเดนิทางไปกะบะหหรือบัยดุลเลาฮและประกอบพิธีฮัจญ 
 พิธีฮัจญเปนศาสนกิจขอที่ 5 ของมุสลิม  เปนขอเดียวในหลักปฏิบัติ 5 ประการที่ใหปฏิบัติเฉพาะ
บุคคลที่มีคสามสามารถเทานั้น  บุคคลที่มีความสามารถในการไปประกอบพิธีฮัจญหมายถึง  มสุลิมที่มี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ  และเสนทางที่จะเดินไปจะตองปลอดภัย  นอกจากนี้จะตอง
เปนผูที่ประกอบศาสนกิจขออ่ืนๆเชน การละหมาด  การถือศีลอด  การบริจาคซะกาตเสียกอน  การ
ประกอบพธีฮัจญไมใชไปเพือ่โออวดหรือเพื่อแสดงความมั่งคั่งของตน  แตเปนการไปเพื่อทดสอบความ
ศรัทธาและความเขมแข็งอดทน  ในปหนึ่งๆมุสลิมจากทั่วโลกจะเดนิทางไปประกอบพิธีฮัจญพรอมกันที่
เมืองเมกกะ            ประเทศซาอุดิอารเบีย  ซ่ึงเปนสถานที่เดียวในโลกที่ใชประกอบพิธี  พิธีจะทาํในเดือน
ซุล(เดือนที่ 12 ของฮิจเราะหศักราช)โดยใชเวลาประมาณ 1  สัปดาห 
ความมุงหมายของการประกอบพิธีฮัจญ 
 1.)เพื่อใหมุสลิมจากทั่วโลกไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกันอันจะกอใหเกิดสัมพันธภาพและ 
ภราดรภาพ 
 2.)เพื่อใหเกดิความเสมอภาคเพราะผูที่มาบําเพ็ญฮัจญในปหนึ่งๆจะมเีชื้อชาติผิวพรรณ ฐานะที่
แตกตางกัน  แตทุกคนตางอยูในชดุเอี๊ยะหรามเหมือนกนัหมดและทําพธีิอยางเดียวกนั  ไมมีใครมีอภสิิทธิ์
ใดๆ 
 3.)เพื่อเปนการทดสอบมนุษยในดานการเสียสละสิ่งตางๆในหนทางของพระเจาตั้งแตทรัพยสินเงนิ
ทองในการใชจาย  การตองละทิ้งบานเรือน  ครอบครัว  และญาติพี่นอง 
 4.)เพื่อฝกฝนและทดสอบความอดทนทั้งรางกายและจิตใจ 
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 5.)ฝกการสํารวมตน  ละทิ้งอภิสิทธิ์ตางๆเพราะทุกคนตองปฏิบัติตามวินัยบัญญัติของพิธีฮัจญ
เหมือนกนัทั้งหมด เชน งดเวนการลาสัตว  การตัดตนไม  การรวมประเวณี เปนตน 
 6.)เพื่อใหมุสลิมไดรําลึกถึงประวัติศาสตรของอิสลามและเพื่อเปนการเพิม่ศรัทธาใหมัน่คงยิ่งขึ้น 
 7.)เปนการแสดงถึงเอกภาพของพระผูเปนเจาในการที่มสุลิมจากทั่วโลกจํานวนนับแสนเดินทางไป
รวมกัน ณ ที่แหงเดยีวกัน  ในชุดแบบเดียวกัน  กระทําพธีิอยางพรอมเพรียงกันในทกุๆป 
3. หลักคุณธรรมหรือหลกัความดี เรียกวาอิหซาน(Ishan) 
 หลักคุณธรรมหรือหลักความดี  คือการกําหนดวาสิ่งใดที่ควรปฏิบัติและส่ิงใดที่ละเวน  ขอกําหนด
เหลานี้ปรากฎอยูแลวในคัมภีรอัล-กุรอาน  ซ่ึงแบงออกเปนสองตอนคือการกระทําทีอ่นุญาต  เรียกวาฮะลาล
(HALAL)และการกระทําที่ตองหาม  เรียกวาฮะรอม(HARAM) 
 3.1 การกระทําท่ีอนุญาต  หมายถึง  การอนุญาตใหทําความดี  ซ่ึงความดีในศาสนาอิสลาม  หมายถึง
ส่ิงใดก็ตามที่ระบุไวในคัมภรีอัล-กุรอานวาดี  ส่ิงนั้นตองดี  ไมวาคนทั้งหลายจะเหน็ชอบดวยหรือไมก็ตาม  
ตัวอยางของการกระทําที่จัดเปนการกระทําที่ดีในศาสนาอิสลาม เชน 
  * บอกทางใหแกผูหลงทาง 
  * หยิบสิ่งอันตรายออกจากทางเดิน 
  * ไมเขาใกลและดื่มของมึนเมา 
  * ไมเขาใกลส่ิงลามกอนาจาร 
  * ตอสูถามีการกดขี่ 
  * พูดความจริงตอหนาผูปกครอง 
  * จายคาแรงกอนเหงื่อจะแหง 
  *ไมเปนคนหลงชาติหลงตระกูล 
  *ไมเปนคนทาํบุญเอาหนาหวังชื่อเสียงตองการใหช่ือของตนไปติดอยูที่อาคารใดอาคาร
หนึ่ง 
  * การไมกินดอกเบี้ยไมตดิสนิบน 
  * การแตงงานที่ใชเงินนอยและมีความวุนวายนอยที่สุด 
  * การยกฐานะคนใชใหมีการกินอยูเหมือนกับตน 
 3.2 การกระทําท่ีตองหาม  หมายถึง  การหามกระทําความชั่ว  ซ่ึงความชั่วในศาสนาอสิลามหมายถึง  
ส่ิงใดก็ตามที่ระบุไวในคัมภรีอัล-กุรอาน  วาชั่ว  ส่ิงนัน้ตองชั่ว  ไมวาคนทั้งหลายจะเหน็ดวยหรือไมก็ตาม  
ตัวอยางของการกระทําชั่วในศาสนาอิสลาม 
  * การตั้งภาคีหรือยึดถือ  นําสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลเลาะห เชน เงินตรา เกียรติยศ  วงศ
ตระกูล  ช่ือเสียง  ประเพณี  แมแตอารมณก็จะนํามาเปนใหญในตัวเองไมได 
  *  การกราบไหวบูชารูปปน  วัตถุ  ตนไม  กอนอิฐ  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  ดวงดาว  แมน้ํา  
ภูเขา  หามกราบไหวผีสางเทวดา  นางไม  หามเซนไหวส่ิงใดๆทั้งสิ้น 
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*   การเชื่อในเรื่องดวง  ผูกดวง  ดูหมอ  ตรวจดูชะตาราศี  ดูลายมือ  ถือโชคลาง  เลน 
เครื่องลางของขลัง 
  *   การเลนการพนันทุกชนดิ  เสี่ยงทาย  เสีย่งโชค  เลนมา  ล็อตเตอรี  หวยเบอร 
  *   การกินสัตวที่ตายเอง  สัตวที่มีโรค  กนิหมู  กนิสัตวที่นําไปเซนไหว  สัตวที่ถูกรัดคอให
ตายโดยทีไ่มไดเชือดใหเลือดไหล  สัตวที่เชือดโดยไมไดกลาวนามอัลเลาะห 
  *  การกินดอกเบี้ย 
  *  การดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด 
  *  การผิดประเวณี  แมจะเปนความสมัครใจของทั้งสองฝายก็ตาม 
  *  การประกอบอาชีพที่ไมชอบดวยศีลธรรมหรืออาชีพที่จะนําไปสูความหายนะ เชน ตั้ง
ซอง บาร  อาบอบนวด  ปลอยเงินกูโดยวธีิเก็บดอกเบีย้  รับซื้อของโจร 
  *  การบริโภคอาหารที่หามาไดโดยมิชอบ 
  *  การกักตุนสนิคาเพื่อนําออกมาขายดวยราคาสูงเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนอดอยาก 
  *  การกระทําใดๆที่เปนการสรางความเดือดรอนแกตนเอง  เพื่อนบาน  สังคมและ
ประเทศชาต ิ
ลักษณะเดนของศาสนาอิสลาม 

1. ศาสนาอิสลามเปนธรรมนูญชีวิตของชาวมสุลิม 
ลักษณะเดนของศาสนาอิสลามที่แตกตางไปจากศาสนาอืน่ๆคือ  เปนธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิม   

เพราะหลักคําสอนของศาสนาอิสลามมีลักษณะสอดคลองกลมกลืนกบับัญญัติของกฎหมาย  การกระทําใดที่
ผิดตอหลักคําสอนของศาสนายอมเปนการละเมิดตอกฎหมายดวย  ดวยเหตุนีห้ลักคําสอนของศาสนา
อิสลามจึงมีอิทธิพลตอจิตใจของมุสลิมทุกคน  เปนเครือ่งกําหนดพฤติกรรม  วิถีชีวติและความรูสึกนึกคิดใน
ทุกดานของชาวมุสลิมตั้งแตเกิดจนวันสุดทายของชีวิต 

2. ศาสนาอิสลามเปนทางดําเนนิชีวิตท่ีสมบูรณ 
เมื่อหลักคําสอนของศาสนาอิสลามมีลักษณะสอดคลองกับบัญญัติของกฎหมาย  จึงเปนทางดําเนนิ 

ชีวิตที่เปนระเบียบเพยีบพรอมและสมบูรณ  คําสอนของศาสนาอิสลามคลอบคลุมในทุกดานของชีวิต  ไมวา
จะเปนเรื่องสวนตัวสวนรวม เร่ืองของวัตถุหรือจิตใจ  เศรษฐกิจหรือการปกครอง  กฎหมาย  วฒันธรรม
ตลอดจนเรื่องของประชาชาติ 

3. ศาสนาอิสลามมีความสมดุลระหวางสิทธิของปจเจกบุคคลและสิทธิสวนรวม 
ศาสนาอิสลามสรางความสมดุลในเรื่องสิทธิสวนตัวของแตละบุคคลกบัสิทธิสวนรวมคือการ 

ยอมรับในสถานะสวนบุคคลของมนุษยแตละคน  และรับประกันสิทธพิื้นฐานของปจเจกบุคคลโดยไม
ยอมรับการละเมิดใดๆตอสิทธิพื้นฐานนี้  หลักการของอิสลามไมเห็นดวยกับหลักการที่วา  มนษุยควร
จะตองสูญเสียสิทธิสวนตัวของตนใหเปนของรัฐบาลทั้งหมด 
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4. ศาสนาอิสลามไมไดแยกวัตถกัุบจิตใจออกจากกัน 
ลักษณะเดนของศาสนาอิสลามอีกประการหนึ่งคือไมแยกวัตถุกับจิตใจออกจากกนัอยางสิ้นเชิง   

ศาสนาอิสลามไมไดอยูเพื่อการปฏิเสธชีวิต  แตมีอยูเพื่อทําใหชีวิตครบสมบูรณ  ศาสนาอิสลามไมไดสอน
ใหเชื่อในเรื่องบําเพ็ญตบะและละทิ้งเพิกเฉยตอวัตถุ  แตสอนวาคนเราจะมจีิตใจสูงสงก็ดวยการมีชีวิตอยู
อยางเอื้อเฟอเผ่ือแผแมในขณะที่ชีวิตประสบกับมรสุม  ไมใชดวยการตัดขาดจากโลก 

5. ศาสนาอิสลามไมสอนใหมนษุยติดอยูกับวตัถุ 
ศาสนาอิสลามไมมีลักษณะเปนวัตถุนยิม(METERIALISM) ดังปรากฎในคัมภีรวา”ผูสะสมสมบัติ 

และหมัน่นับมนัเนืองๆ  เขาคิดวาสมบัติของเขาจะทําใหเขาอยูไดตลอดไป  หาใชเชนนั้นไม  เขาจะถูกโยน
ลงไปในไฟทีแ่ตกเปนพะเนยีง” 

6. ศาสนาอิสลามสงเสริมการสมรส 
ศาสนาอิสลามถือวาการครองเรือนคือการทําใหศาสนาสมบูรณ  จึงสงเสริมการสมรส  เงื่อนไขการ 

สมรสของศาสนาอิสลามตองเปนความยนิยอมของทั้งสองฝาย  ไมมีการคลุมถุงชน  ศาสนาอิสลามอนุญาต
ใหผูชายมภีรรยาได 4 คนแตตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 
  * คาครองชีพ เชน คาอาหาร เครื่องแตงกาย  ที่อยูอาศัย  และคาอื่นๆตองจายใหอยาง
ยุติธรรมที่สุด 
  * ไมสรางความกระทบกระเทือนใจใหแกภรรยาคนใดคนหนึ่ง 
  * ไมแสดงอาการใดๆที่สอใหเห็นวามีความรักตอคนใดคนหนึ่งมากกวาคนอื่นๆ 
  * ยกฐานะภรรยาทุกคนใหเทาเทียมกนั 
  * ตองไมมีคําวาเมียหลวง  เมยีนอย 
  * ตองคางคืนกับภรรยาเทาๆกัน 
  * ตองใหความรักเทาๆกัน 

7. ศาสนาอิสลามไมสนับสนนุการหยาราง 
การหยารางเปนบอเกิดปญหาสังคม  เพราะลูกที่เกิดจากพอแมที่หยารางกันมักกลายเปนเด็กม ี

ปญหาเนื่องจากเด็กมกัขาดความอบอุนในครอบครัว  หากสามีและภรรยาคูใดมีความจําเปนตองหยารางกัน
ก็สามารถทําได  แตตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้ 
  * หามหยาระหวางตั้งครรภ 
  * หามหยาระหวางมีอารมณโกรธหรือโมโห 
  * ในการหยาอยางนอยตองมพียาน 2 คน 
  * ตองทําการหยาตอหนาเจาหนาที่ทางศาสนา 
  *หญิงที่หยารางหากจะสมรสใหมจะตองใหมีรอบเดือนผานไปถึงสามครั้งเพื่อพิสูจนวา
ไมไดตั้งครรภและยังเปดโอกาสใหกลับมาคืนดีกันได 
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8. ศาสนาอิสลามหามการบริโภคเนื้อสุกร 
มุสลิมบริโภคเนื้อแพะและเนือ้แกะ  ถือวาเนื้อสุกรสกปรกที่สุดในบรรดาเนื้อทั้งหลาย    เพราะศาสนา 
อิสลามกําเนิดขึ้นในดนิแดนอาหรับซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนทะเลทราย  จึงเปนแหลงที่ขาดแคลนน้าํ  เมื่อน้ํา
เปนสิ่งที่หายาก  บรรดาสัตวเล้ียงเชนสุกรและสุนัข(มุสลิมรังเกียจสุนัขดวยเพราะถือวาเปนสัตวสกปรก) 
เปาหมายของศาสนาอิสลาม 
 เปาหมายของศาสนาอิสลามมี 2 ระดับ 
ระดับท่ี 1   เปาหมายในโลกนี้ 

เปนเปาหมายเพื่อใหตนเองมคีวามสุขทั้งกายและใจ  หมดความทุกขความหวาดกลัวและ
เพื่อใหสังคมมคีวามเปนอยูทีส่งบสุข 

ระดับท่ี 2 เปาหมายในโลกหนา 
  คือการพนจากการถูกลงโทษและไดเขาสวรรคมีความสุขตลอดไป        อันถือเปน 

 เปาหมายสูงสดุ 
วิธีการเขาถึงเปาหมาย คือการทําดีอันเปนการปฏิบัตทิี่อยูในขอบเขตหรือวิสัยที่มนุษยสามารถปฏิบัติได  
ดังนี ้
* มีเจตนา  
คือมีความจงใจในการกระทาํสิ่งนั้นโดยเสรีไมถูกบังคับตองทําดวยความจริงใจและเต็มใจ 
* ไมโออวด  
คือตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ  ไมใชทําเพือ่ใหผูอ่ืนเหน็วาตนไดกระทาํดีเพื่อเปนการโออวด 
* ไมหวังผลตอบแทน 
คือการทําความดีตางๆผูกระทําตองมีความบริสุทธิ์ใจเปนที่ตั้ง  ทั้งนี้เพราะความดเีปนขอกําหนดของพระเจา  
การกระทําสิ่งใดก็ตามจะตองมีจิตที่มุงตอพระองคโดยไมหวังสิ่งตอบแทนจากผูใดทั้งสิ้น 
* ขัดเกลากิเลสของตน 
การทําความดใีนระดบัตางๆเปนการพัฒนาหรือยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นจนถึงขั้นสูงสุด 
ที่มา : 1.  ศาสนาเปรียบเทยีบ  รองศาสตราจารย ดร.สุจติรา  ออนคอม 
          2.  ศาสนาเบื้องตน  ศาสตราจารยกีรติ  บุญเจือ 
          3.  สิบเอ็ดศาสนาของโลก  พล.อ.ต.ประทีป  สาวาโย 
          4.  จริยศาสตร  วศิน  อินทสระ 
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แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ศาสนาอิสลาม 
คําชี้แจง  แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องศาสนาอิสลาม มี 2 ตอน  

ตอนที่ 1  เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 10 ขอ 
                ตอนที่ 2  เปนแบบอธิบาย 3 ขอ 
ตอนที่ 1  ปรนยัชนิดเลือกตอบ  10 ขอ 
 

1  2  3  4  5  
6  7  8  9  10  

 
ตอนที่ 1  เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 10 ขอ 
1.  เพราะเหตุใดผูที่นับถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกวามสุลิม จึงมีความศรัทธาในพระผูเปนเจาอยางแรงกลา 
1.  เพราะพระผูเปนเจาเปนทีพ่ึ่งเดียวที่ชวยเหลือชาวมุสลิมได 
2.  เพราะคําวาอิสลามหรือมุสลิมตางมีความความหมายถึงการยอมมอบตนตามพระสงคของพระเจาโดย
ส้ินเชิง 
3.  เพราะทุกคนตองสัญญากับพระผูเปนเจา 
4.  เพราะศาสนาอิสลามมีความเครงครัดพอๆกับกฎหมาย 
2.  นครเมกกะ  ประเทศซาอุดอิารเบีย  มีความสําคัญอยางไรตอศาสนาอิสลามมากที่สุด 
1.  เปนบานเกดิของนางคอดยีะ(Khadija) 
2.  เปนทําเลที่เหมาะแกการคาขายอยางยิ่ง 
3.  เปนแหลงกําเนิดของศาสนาอิสลาม 
4   มีบอน้ํามันมาก 
3.  การละหมาด 5 เวลา ขอใดไมถูกตอง 
1.  ย่ํารุง   2.  กลางวัน   3. บาย   4. พลบค่ํา 
4.  กุศโลบายของการละหมาดคือขอใด 
1.  รักษาสัจจะ  2.  พลานามัยสมบูรณแข็งแรง 3. ตรงตอเวลา  4. ซ่ือตรง 
5.  ขอใดคือบคุคลที่หลักศาสนาอิสลามยกเวนใหไมตองถือศีลอด 
1.  คนปวยหรือสุขภาพไมด ี   2.  คนที่มีน้ําหนักตัวเกิน 
3.  ผูที่ทําหนาที่เปนผูบริหาร   4.  ผูที่ไมศรัทธาในพระเจา 
6.  ตอไปนี้ขอใดเปนผูมีสิทธิ์ในการรับบริจาคซะกาต 
1.  คนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  2.  คนที่ขาดปจจัยในการเดนิทาง  
3.  คนที่มีบุตรมาก    4.  คนที่ไมมีอาชีพที่แนนอน 
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7.  ขอใด  ไมใช  จุดมุงหมายของการประกอบพิธีฮัจญ 
1.  ใหชาวมุสลิมทั่วโลกไดพบสังสรรคกัน  2.  ทดสอบมนุษยในดานการเสียสละ 
3.  ทดสอบความอดทนทางรางกายและจิตใจ 4.  ไดเขาเฝาพระผูเปนเจา 
8.  หลักคุณธรรมหรือหลักความดีของศาสนาอิสลาม  มีอยู 2 ประการคอืคําตอบในขอใด 
1.  หลักเมตตากรุณา    2.  หลักอนุญาตใหทําดแีละหามทําชั่ว 
3.  หลักโมกขษะ     4.  หลักความยุติธรรม 
9.  ขอใดคือลักษณะเดนของศาสนาอิสลามที่กาํหนดวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย 
1.  ศาสนาอิสลามเปนธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิม 2.  ศาสนาอิสลามหามการบริโภคเนื้อสุกร 
3.  ศาสนาอิสลามไมสนับสนุนการหยาราง  4.  ศาสนาอิสลามสงเสริมการสมรส 
10.  ขอใดคือประโยชนที่นกัเรียนคดิวาสาํคัญที่สุดจากการเขาถึงเปาหมายของศาสนาอิสลาม 
1.  กระทําการใดๆโดยเสรีไมถูกบังคับ 
2.  ทํางานโดยไมหวังผลตอบแทน 
3.  ไมทําความดีเพื่อเปนการโออวด 
4.  ทําความดีเพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น 
 
ตอนที่ 2  เปนแบบอธิบาย 3 ขอ 
1.ใหนกัเรียนบอกหลักปฏิบตัิของศาสนาอิสลามและอธิบายสั้นๆพอเขาใจ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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2.ใหนกัเรียนบอกหลักศรัทธาของศาสนาอิสลามและอธิบายสั้นๆพอเขาใจ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………1
3.ใหนกัเรียนบอกหลักคุณธรรมหรือหลักความดีของศาสนาอิสลามและอธิบายสั้นๆพอเขาใจ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
ช่ือ-สกุล.........................................................................เลขที่..............................ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/…… 


