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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

มารยาทในการกินและดื่ม 
 

▪ อาหารของมุสลิม : ต้องดีและเป็นท่ีอนุมัต ิ
1.อลัลอฮฺได้กลา่ววา่ : 

يَن آَمنُواْ ُُكُواْ ِمن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُرواْ لِِلِّ » ِ َها اَّلذ يُّ
َ
 إِن ُكنتُْم يَا أ

 (172)ابلقرة :   «إِيذاُه َتْعبُُدونَ 
ความวา่ :  โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ สเูจ้าจงบริโภคสิ่งท่ีดีจากสิ่งท่ีเราได้ประทาน
แก่สูเจ้า และจงขอบคุณต่ออัลลอฮฺ หากสูเจ้าเคารพสักการะแต่เพียงต่อ
พระองค ์(อลับะเกาะเราะฮฺ : 172) 

 
2.อลัลอฮฺได้กลา่ววา่ : 

« ِ ُدونَُه َمْكتُوباً ِعنَدُهمْ يِف اتلذْوَراةِ اَّلذ ي جَيِ ِ ذ اَّلذ ِّمِّ
ُ
يَن يَتذِبُعوَن الرذُسوَل انلذِِبذ األ

يِّبَاِت  ُمُرُهم بِالَْمْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن الُْمنَكِر َوُُيِلُّ لَُهُم الطذ
ْ
يِل يَأ َواإِلْْنِ

ُم َعلَيِْهُم اْْلَبَآئَِث َوَيَضعُ  ْغاَلَل الذِِت ََكنَْت َعلَيِْهْم  َوُُيَرِّ
َ
ُهْم َواأل َعنُْهْم إِْْصَ

ْولَـئَِك ُهُم 
ُ
نِزَل َمَعُه أ

ُ
َي أ ِ وهُ َواتذبَُعواْ انلُّوَر اَّلذ ُروهُ َونَََصُ يَن آَمنُواْ بِِه وََعزذ ِ فَاَّلذ

 (157)األعراف :  «الُْمْفِلُحونَ 
ความวา่ : คือ บรรดาผู้ปฏิบตัิตามเราะซูลผู้ เป็นนบีท่ีเขียนอ่านไม่เป็นดงัท่ีพวก
เขาพบเขา (นบี) ถกูจารึกไว้ ณ.ท่ีพวกเขา ทัง้ในอลั-เตารอต และในอลั-อินญีล 
โดยท่ีเขา (นบี) จะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่งท่ีชอบและห้ามพวกเขามิให้
กระท าในสิ่งท่ีไม่ชอบและจะอนุมัติสิ่งท่ีดี  ๆให้แก่พวกเขา และจะให้เป็นท่ี
ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งสิ่งท่ีเลวทัง้หลาย และจะปลดเปลือ้งออกจากพวกเขาซึ่ง
ภาระหนักของพวกเขาและห่วงคอท่ีปรากฏอยู่บนพวกเขา ดงันัน้ บรรดาผู้ ท่ี
ศรัทธาต่อเขา ยกย่องเชิดชูและช่วยเหลือเขา อีกทัง้ยงัปฏิบตัิตามแสงสว่างท่ี
ถกูประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านีแ้หละคือบรรดาผู้ ท่ีส าเร็จ (อลั-อะอฺ
รอฟ : 157) 

 
 

▪ การกล่าวบิสมิลลาฮกฺ่อนทานอาหารและเร่ิมรับประทานส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวก่อน 
1.จากอมุรั บนิอบีสะละมะฮฺกลา่ววา่ : 
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َوََكنَْت يَِدى  -صىل الل عليه وسلم  - الًَما ِِف َحْجِر رَُسوِل اللِ ُكنُْت غُ 
يَا ُغاَلُم »  -وسلم صىل الل عليه  - ْحَفِة َفَقاَل ِِل رَُسوُل اللِ تَِطيُش ِِف الصذ 

ا يَِليَك َسمِّ اللَ    . َفَما َزالَْت تِلَْك ِطْعَمِِت َبْعُد « .  ، َوُُكْ بِيَِميِنَك َوُُكْ ِممذ
ความว่า : ฉันเคยเป็นเด็กอยู่ในบ้านของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมัและ (ในตอนกินอาหาร) มือของฉันคล าแตะทั่วถาด ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺจึงบอกกับฉันว่า “โอ้ เด็กเอ๋ย จงกล่าวบิสมิลลาฮฺ และจงทานด้วยมือ
ขวาของเจ้า และจงทานสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวเจ้าก่อน ” แล้วหลังจากนัน้  มันก็
กลายเป็นความเคยชินของฉันตลอดมา  (อลับุคอรีย์ ตามส านวนนี ้หมายเลข 
5376 และมสุลิม หมายเลข 2022)  

 
2.อิบนมุสัอดู กลา่ววา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่: 

ِل َطَعاِمِه »  وذ
َ
ْن يَْذُكَر الَل يف أ

َ
ِِلِ َوآِخِرهِ فَلْيَُقْل ِمْسِب اللِ َمْن نَِِسَ أ وذ

َ
، فإنذُه  ِِف أ

 «.ِمنُْه  يَْستَْقِبُل َطَعاَمُه َجِديًدا، وَيْمنَُع اْلَِبيَث ما َكَن يُِصيُب 
ความว่า :  ผู้ ใดท่ีลืมกล่าวถึงอลัลอฮฺในตอนแรกของ (การรับประทาน) อาหาร
ของเขา ขอให้เขาจงกล่าวว่า “บิสมิลลาฮฺ ฟี เอาวะลิฮิ วะอาคิริฮฺ” เพราะท าให้
เขาเร่ิมรับประทานใหม่และป้องกันไม่ให้ (ชยัฏอน)ตวัร้ายได้รับส่วนแบ่งจาก 
(อาหาร) นัน้ (เศาะฮีหฺ  บนัทึกโดยอิบนุหิบบาน หมายเลข 5213 และบันทึก
โดยอิบนสุนุนีย์ หมายเลข 461 ด ูอลัสิลสิละฮฺ อลัเศาะฮีหฺะฮฺ หมายเลข 198) 

 
▪ การกินและดื่มด้วยมือขวา 
มีรายงานจากอิบนอุมุรั วา่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

ُكْل بِ »
ْ
َحُدُكْم فَلْيَأ

َ
َكَل أ

َ
يَِميِنِه َوإَِذا ََشَِب فَلْيرَْشَْب بِيَِميِنِه فَإِنذ إَِذا أ

ُكُل بِِشَماِِلِ َويرَْشَُب بِِشَماِِلِ 
ْ
يَْطاَن يَأ  «.الشذ

ความว่า :  เม่ือผู้ ใดในพวกท่านจะกินก็จงกินด้วยมือขวา และเม่ือจะด่ืมก็จง
ด่ืมด้วยมือขวา เพราะแท้จริงแล้วชยัฏอนนัน้จะกินด้วยมือซ้ายและจะด่ืมด้วย
มือซ้าย (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2020) 

 
▪ การหายใจนอกภาชนะในตอนดื่ม 
จากอนสั กลา่ววา่ : 

اِب ثاََلثًا َوَيُقوُل  -صىل الل عليه وسلم- ََكَن رَُسوُل اللِ  َ ُس ِِف الرشذ يَتَنَفذ
« 

ُ
ْمَرأ

َ
 َوأ

ُ
بَْرأ

َ
ْرَوى َوأ

َ
َ «. إِنذُه أ ُس ِِف الرشذ َتنَفذ

َ
نَا أ

َ
نٌَس فَأ

َ
 اِب ثاََلثًا.قَاَل أ
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ความวา่ :  ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จะหยดุเพ่ือหายใจ
สามครัง้เม่ือด่ืมเคร่ืองด่ืม โดยท่านกล่าวว่า “มันท าให้อ่ิมกว่า ปลอดภัยกว่า 
และน่าดูกว่า” อนัสกล่าวว่า ฉันเองจึงหยุดเพ่ือหายใจสามครัง้เม่ือฉันด่ืม 
(มุตตะฟัก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข 5631 และมุสลิมตาม
ส านวนนี ้หมายเลข 2028) 

 
▪ จะรินเคร่ืองดื่มให้คนอ่ืนอย่างไร ? 
มีรายงานจากอนสั บนิมาลิก วา่ : 

نذ رَُسوَل اللِ 
َ
ِِتَ بِلَََبٍ قَْد ِشيَب بَِماٍء َوَعْن يَِميِنِه  -صىل الل عليه وسلم- أ

ُ
أ

ْعَراِِبٌّ َوَعْن يََسارِهِ 
َ
ْعَراِِبذ َوقَاَل أ

َ
ْعَطى األ

َ
رَشَِب ُثمذ أ

بُو بَْكٍر فَ
َ
ْيَمَن »أ

َ
األ

ْيَمَن 
َ
 «.فَاأل

ความว่า : มีคนน านมท่ีผสมกบัน า้มาให้แก่ท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั โดยท่ีด้านขวาของท่านมีชายเบดอิูนอยู่ และท่ีด้านขวามีอบบูกัรฺ
อยู่ ท่านจงึด่ืมแล้วย่ืนให้ชายเบดอิูนนัน้ และกล่าวว่า “ด้านขวาแล้วก็ด้านขวา” 
(มุตตะฟัก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข 2352 และมุสลิมตาม
ส านวนนี ้หมายเลข 2029) 

 
▪ ไม่ดื่มพลางยืน 
1. มีรายงานจากอบีสะอีด อลัคดุรียฺ วา่ :  

 
 
ِْب قَ  -صىل الل عليه وسلم-نذ انلذِِبذ أ  ائًِما.زََجَر َعِن الرشُّ

ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ห้ามการด่ืมพลางยืน (บนัทึกโดย
มสุลิม หมายเลข 2025) 

 
2.มีรายงานจากอบีฮร็ุอยเราะฮฺ วา่ : 

«. هقِ »:فقاَل َِلُ يرَْشَُب قَائِماً  رَُجالً  ِ ىَرآ -صىل الل عليه وسلم-انلذِِبِّ  نذ أ
 :»؟ قَاَل هقَاَل: لِمَ 

َ
َ أ ْن  ُُسُّكَ ي

َ
َ أ َفَقْد ََشَِب :» قَاَل : ال. قَاَل «. ؟ُُالِْهرِّ  كرْشََب َمعَ ي

يَْطانُ  َمْن ُهوَ  َمَعَك   «.  ََشٌّ ِمنُْه الشذ
ความว่า :  ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้เห็นชายคนหนึ่งก าลงัยืน
ด่ืม ทา่นเลยกล่าวกบัเขาวา่ “จงอาเจียนออกซะ” เขาถามวา่ “ท าไมห่ล่ะ ? ทา่น
ตอบว่า “ท่านชอบหรือท่ีจะให้แมวด่ืมพร้อมกับท่าน ? เขาตอบว่า “ไม่” ท่าน
กล่าวว่า “ เพราะแท้จริงแล้ว มีตวัท่ีเลวกว่ามนัอีกท่ีร่วมด่ืมพร้อมกับท่าน มัน
คือชัยฏอนอย่างไรล่ะ” (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะห์มัด หมายเลข 7990 และ
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บนัทึกโดยอลัดาริมีย์ หมายเลข 2052 ด ูอลัสิลสิละฮฺ อลัเศาะฮีหฺะฮฺ หมายเลข 
175) 

 
▪ ไม่ทานและดื่มในภาชนะทองค าและเงิน 
จากหซุยัฟะฮฺ กลา่ววา่ : 

اَل تَلْبَُسوا اْْلَِريَر َواَل »َيُقوُل  -صىل الل عليه وسلم  -َسِمْعُت انلذِِبذ 
ِة ، َواَل تَ  َهِب َوالِْفضذ ُبوا ِِف آِنَيِة اَّلذ يبَاَج َواَل ترَْشَ ُكلُوا ِِف ِصَحافَِها ، ادلِّ

ْ
أ

ْنيَا َونَلَا ِِف اآلِخَرةِ   « . فَإِنذَها لَُهْم ِِف ادلُّ
ความว่า :  ฉันได้ยินท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า “พวกท่าน
จงอย่าสวมใส่ผ้าไหมหรือ และจงอย่าด่ืมในภาชนะทองค าหรือเงิน และจงอย่า
ทานในจานของมนั(ทองและเงิน) เพราะมนัเป็นของพวกเขา(ผู้ปฏิเสธศรัทธา)
ในโลกดนุยาและเป็นของพวกเราในวนัอาคิเราะฮฺ” (มตุตะฟัก อะลยัฮฺ บนัทึก
โดยอลับคุอรีย์ ตามส านวนนี ้หมายเลข 5426 และมสุลิม หมายเลข 2067) 

 
▪ จะทานอาหารอย่างไร ? 
1.มีรายงานจากกะบฺ บนิมาลิก วา่ : 

َصابَِع َوَيلَْعُق يََدُه  -صىل الل عليه وسلم- ََكَن رَُسوُل اللِ 
َ
ُكُل بِثَاَلِث أ

ْ
يَأ

ْن َيْمَسَحَها
َ
  .َقبَْل أ

ความว่า : ท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั นัน้จะกินด้วยสาม
นิว้ และจะเลียมือของท่านก่อนท่ีจะเช็ดมัน (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 
2032) 

 
2.มีรายงานจากอนสั วา่ : 

نذ 
َ
َصابَِعُه  -صىل الل عليه وسلم- اللِ   رَُسوَل أ

َ
َكَل َطَعاًما لَِعَق أ

َ
ََكَن إَِذا أ

َذى »اثلذاَلَث. قَاَل َوقَاَل 
َ
َحِدُكْم فَلْيُِمْط َعنَْها األ

َ
إَِذا َسَقَطْت لُْقَمُة أ

يَْطاِن  ُكلَْها َواَل يََدْعَها لِلشذ
ْ
ْن نَْسلَُت الَْقْصَعَة َقاَل «. َوْْلَأ

َ
َمَرنَا أ

َ
َفإِنذُكْم » َوأ
َكةُ  ىِّ َطَعاِمُكُم الََْبَ

َ
 «.  اَل تَْدُروَن ِِف أ

ความว่า :  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นัน้ เม่ือท่านกิน
อาหาร ท่านจะเลียนิว้ของท่านสามครัง้ และท่านได้กล่าวว่า “ เม่ืออาหารค า
หนึ่งของพวกท่านคนใดตกหล่น ท่านจงหยิบมาเช็ดสิ่งแปลกปลอมออกและจง
กินมัน และอย่าได้ทิง้มันให้กับชัยฏอน” และท่านยังได้สั่งพวกเราให้กินจน
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เกลีย้งชาม ท่านกล่าววา่ “เพราะแท้จริงแล้ว พวกทา่นไมรู้่หรอกว่าอาหารชิน้ใด
ท่ีเป็นชิน้ท่ีบะเราะกะฮฺ” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2034) 

 
3.มีรายงานจากอิบนอุมุรั วา่ : 

ْن َيْقِرَن الرذُجُل َبْْيَ اتلذْمَرَتْْيِ  -صىل الل عليه وسلم-  اللِ َنََه رَُسوُل 
َ
أ

ْصَحابَُه.  
َ
ِذَن أ

ْ
 َحِتذ يَْستَأ

ความวา่ : ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ห้ามไม่ให้คนกิน
อินทผาลัมควบสองเม็ดในค าเดียวจนกว่าเขาจะขออนุญาตเพ่ือนๆ ของเขา
ก่อน (หมายถึง เวลากินอินทผาลมัร่วมกบัคนอ่ืน ให้กินค าละเม็ด ห้ามไม่ให้กิน
ค าเดียวสองเม็ด จนกว่าจะขออนญุาตจากเพ่ือนๆ เพราะเป็นการเอาเปรียบคน
อ่ืน และแสดงถึงความตะกละและการไม่มีมารยาท – ผู้ แปล) (มุตตะฟัก อะ
ลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย์  หมายเลข 2455 และมุสลิมตามส านวนนี ้
หมายเลข 2045) 

 
4.มีรายงานจากอบีฮร็ุอยเราะฮฺวา่ทา่นนบ ีศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

ُخْذ بِيَِميِنِه َوْْلُْعِط بِيَِميِنِه »
ْ
َحُدُكْم بِيَِميِنِه َولْيرَْشَْب بِيَِميِنِه َوْْلَأ

َ
ُكْل أ

ْ
ِْلَأ

ُكُل بِِشَماِِلِ َويرَْشَُب بِِشمَ 
ْ
يَْطاَن يَأ ُخُذ بِِشَماِِلِ فَإِنذ الشذ

ْ
اِِلِ َوُيْعِطى بِِشَماِِلِ َوَيأ

  .» 
ความว่า :  “พวกท่านทุกคนจงทานด้วยมือขวา และจงด่ืมด้วยมือขวา จงรับ
ด้วยมือขวาและจงให้ด้วยมือขวา เพราะแท้จริงแล้วชยัฏอนนัน้จะทานด้วยมือ
ซ้าย ด่ืมด้วยมือซ้าย จะให้ด้วยมือซ้าย และจะรับด้วยมือซ้าย” (หะสนั บนัทึก
โดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3266 เศาะฮีหฺสนุนัอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 2643 
ด ูอลัสิลสิละฮฺ อลัเศาะฮีหฺะฮฺ หมายเลข 1236) 

 
▪ ปริมาณอาหารท่ีรับประทาน 
จากมิกดาม บนิ มะดีกะริบ เลา่วา่ : 

 آَدِِمٌّ وََِعًء ََشر »َيُقوُل  -صىل الل عليه وسلم- َسِمْعُت رَُسوَل اللِ 
َ
ا َما َمأل

ُكاَلٌت يُِقْمَن ُصلْبَُه َفإِْن ََكَن اَل حَمَالََة َفثُلٌُث 
ُ
ِمْن َبْطٍن ِِبَْسِب ابِْن آَدَم أ

ابِِه َوثُلٌُث نِلََفِسِه   «.  ِلَطَعاِمِه َوثُلٌُث لرَِشَ
ความว่า : ฉันได้ยินท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า : 
“มนุษย์ไม่เคยบรรจุลงในภาชนะอันใดท่ีเลวยิ่งกว่า(การบรรจุลงใน) ท้อง 
เพียงพอแล้วส าหรับลูกหลานอาดมัด้วยอาหารเพียงไม่ก่ีค าท่ีสามารถจะยก
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หลงัของเขา (หมายถึงสามารถประทงัชีวิตและสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย - 
ผู้ แปล) หรือหากจ าเป็นจริง ๆ แล้ว ก็ (จงเตรียมท้องไว้สามส่วน) ส่วนหนึ่ง
ส าหรับอาหาร ส่วนหนึ่งส าหรับเคร่ืองด่ืม และอีกส่วนหนึ่งส าหรับลมหายใจ” 
(เศาะฮีหฺ บนัทึกโดยอลัติรมีซีย์ ตามส านวนนี ้หมายเลข 2380 เศาะฮีหฺสนุนัอลั
ตริมิซีย์ หมายเลข 1939 และบนัทกึโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3349 เศาะฮีหฺ
สนุนัอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 2704) 

 
▪ ไม่ต าหนิอาหาร 
จากอบีฮร็ุอยเราะฮฺ กลา่ววา่ :  

َكلَُه ، َوإِْن  -صىل الل عليه وسلم  -َما ََعَب انلذِِبُّ 
َ
َطَعاًما َقطُّ ، إِِن اْشتََهاهُ أ

    َكرَِهُه تََرَكُه . 
ความวา่ :  ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไม่เคยต าหนิอาหารเลย หาก
ท่านชอบท่านก็จะทาน และหากท่านไม่ชอบ ท่านก็จะละจากมนัเสีย (มุตตะ
ฟัก อะลัยฮฺ บนัทึกโดยอลับุคอรีย์ ตามส านวนนี ้หมายเลข 5409 และมุสลิม 
หมายเลข 2064) 

 
▪ ไม่ทานมากจนเกินไป 
มีรายงานจากอิบนอุมุรั วา่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

كُ »
ْ
ْمَعاٍء َوالُْمْؤِمُن يَأ

َ
ُكُل ِِف َسبَْعِة أ

ْ
 «.  ُل ِِف ِمًًع َواِحدٍ الََْكفُِر يَأ

ความว่า :  “คนกาเฟรเขาจะทาน (อาหาร) ในปริมาณเจ็ดกระเพาะ ส่วนคนมุ
มินเขาจะทาน (อาหาร) ในปริมาณเพียงกระเพาะเดียว” (มุตตะฟัก อะลัยฮฺ 
บนัทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข 5393 และมุสลิม ตามส านวนนี ้หมายเลข 
2060) 

 
▪ ความประเสริฐของการเลีย้งอาหารและให้ความช่วยเหลือแก่คนอ่ืน 
มีรายงานจากญาบิร บินอับดุลลอฮฺ ว่าท่านได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั กลา่ววา่ : 

ْرَبَعَة َوَطَعاُم »
َ
َطَعاُم الَْواِحِد يَْكِِف ااِلثْنَْْيِ َوَطَعاُم ااِلثْنَْْيِ يَْكِِف األ

ْرَبَعِة يَْكِِف 
َ
  «. ةَ اثلذَماِنيَ  األ

ความว่า : “อาหารส าหรับหนึ่งคนจะพอส าหรับสองคน อาหารส าหรับสองคน
จะพอส าหรับส่ีคน และอาหารส าหรับส่ีคนจะพอส าหรับแปดคน” (บนัทึกโดย
มสุลิม หมายเลข 2059) 
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มีรายงานจากอบัดลุลอฮฺ บนิอมัร์ วา่ :  

َل انلذِِبذ 
َ
نذ رَُجالً َسأ

َ
ىُّ اإلِسْ  -صىل الل عليه وسلم  -أ

َ
ُتْطِعُم »اَلِم َخْْيٌ قَاَل أ

اَلَم لََعَ َمْن َعَرفَْت ، ولَََعَ َمْن لَْم َتْعرِْف   السذ
ُ
َعاَم ، َوَتْقَرأ   « الطذ

ความว่า :  มีชายคนหนึ่งได้ถามท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั วา่ : (ค า
สอนของ) อิสลามอนัไหนดีท่ีสดุ ? ทา่นตอบวา่ “ ท่านเลีย้งอาหารและให้สลาม
แก่คนท่ีท่านรู้จกัและคนท่ีท่านไม่รู้จกั” (มุตตะฟัก อะลยัฮฺ บนัทึกโดยอลับุคอ
รีย์ ตามส านวนนี ้หมายเลข 6236 และมสุลิม หมายเลข 39) 

 
จากอบีอยัยบู อลัอนัศอรียฺ กลา่ววา่ : 

َكَل ِمنُْه َوبَ  -صىل الل عليه وسلم- قَاَل ََكَن رَُسوُل اللِ 
َ
ِِتَ بَِطَعاٍم أ

ُ
َعَث إَِذا أ

  .بَِفْضِلِه إَِِلذ 
ความว่า :  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนัน้ เม่ือมีคนน า
อาหารมาให้ ท่านจะทานส่วนหนึ่ง และจะส่งส่วนท่ีเหลือมาให้ฉัน (บนัทึกโดย
มสุลิม หมายเลข 2053) 

 
▪ การกล่าวช่ืนชมอาหารของผู้ทาน 
มีรายงานจากญาบริ บนิอบัดลุลอฮฺ วา่ : 

 
َ
.  -صىل الل عليه وسلم-نذ انلذِِبذ أ ُدمَ َفَقالُوا َما ِعنَْدنَا إِالذ َخلٌّ

ُ
ْهلَُه األ

َ
َل أ

َ
َسأ

ُكُل بِِه َوَيُقوُل 
ْ
ُدُم اْْلَلُّ »فََدََع بِِه فََجَعَل يَأ

ُ
ُدُم اْْلَلُّ نِْعَم األ

ُ
 «.  نِْعَم األ

ความวา่ :  ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ถามคนในบ้านของท่านถึง
เคร่ืองปรุงรสหรือกับอาหาร  พวกเขาตอบว่า พวกเราไม่มีสิ่งอ่ืนใดนอกจาก
น า้ส้มสายชู ท่านจึงขอให้น ามาแล้วท่านก็รับประทาน และกล่าวว่า “ช่างเป็น
เคร่ืองปรุงรสท่ีเลิศจริงๆ เจ้าน า้สมสายชนีู ้ช่างเป็นเคร่ืองปรุงรสท่ีเลิศจริงๆ เจ้า
น า้สมสายชนีู”้ (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2052) 

 
▪ ไม่เป่าลมรดเคร่ืองดื่ม 
จากอบีสะอีด อลัคดุรียฺ กลา่ววา่ : 

ْن  -صىل الل عليه وسلم- َنََه رَُسوُل اللِ 
َ
ِْب ِمْن ثُلَْمِة الَْقَدِح َوأ َعِن الرشُّ

اِب.   َ  ُينَْفَخ ِِف الرشذ
ความว่า :  ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ห้ามด่ืมน า้จาก
ภาชนะ (แก้ว) ท่ีปากแตกร้าว และห้ามเป่าลมรดเคร่ืองด่ืม (เศาะฮีหฺ บนัทึก
โดยอบดูาวดูตามส านวนนี ้หมายเลข 3722 เศาะฮีหฺสุนนัอบูดาวูด หมายเลข 
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3165 และบันทึกโดยอัลติรมีซีย์  หมายเลข 1887 เศาะฮีหฺสุนันอัลติรมิซีย์ 
หมายเลข 1538) 

 
▪ ผู้ให้บริการน า้แก่คนอ่ืนต้องดื่มหลังสุด 
จากอบีเกาะตาดะฮฺ กลา่ววา่ : 

إِنذ َساِِقَ الَْقْوِم »: قَاَل ويف آخره  -صىل الل عليه وسلم- َخَطبَنَا رَُسوُل اللِ 
ًبا  «. آِخُرُهْم َُشْ

ความว่า :  ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวคฏุบะฮฺแก่
พวกเรา โดยในตอนท้ายท่านกล่าวว่า “แท้จริงแล้ว ผู้ ท่ีให้บริการน า้แก่คนอ่ืน
นัน้ ต้องดื่มเป็นคนสดุท้าย” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 681) 

 
▪ การรับประทานอาหารร่วมกัน 
วหัชียฺ บนิหรับฺ ได้เลา่จากบดิาของเขา และบดิาของเขาได้เลา่จากปู่ ของเขาวา่ : 

ْصَحاَب انلذِِبِّ 
َ
نذ أ

َ
ُكُل َواَل يَا رَُسوَل اللِ  الُواقَ  -صىل الل عليه وسلم-أ

ْ
 إِنذا نَأ

قُوَن » نَْشبَُع. قَاَل  فَاْجتَِمُعوا لََعَ » قَالُوا َنَعْم. قَاَل «. فَلََعلذُكْم َتْفََتِ
  «.  َعلَيِْه ُيبَارَْك لَُكْم ِفيِه اِمُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللِ َطعَ 

ความว่า :  เหล่าสหายของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า : 
“โอ้ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ พวกเราทานอาหาร แตไ่มอ่ิ่ม” ทา่นตอบวา่ “พวกท่านคง
จะแยกย้ายกัน (ทาน)” พวกเขาตอบว่า “ใช่แล้ว” ท่านกล่าวว่า “ถ้าเช่นนัน้ 
พวกท่านจงร่วมกนัรับประทานอาหารเป็นกลุม่ และจงเอย่พระนามของอลัลอฮฺ 
แล้วพวกท่านจะได้รับบะเราะกะฮฺจากการทานแบบเป็นกลุ่มอย่างแน่นอน ” 
(หะสนั บนัทึกโดยอบดูาวดู ตามส านวนนี ้หมายเลข 3764 เศาะฮีหฺสนุนัอบดูา
วูด หมายเลข 3199 และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3268 เศาะฮีหฺ
สนุนัอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 2657) 

 
▪ การให้เกียรตแิขกและให้บริการด้วยตัวเอง 
1.อลัลอฮฺ ได้กลา่ววา่ : 

تَاَك َحِديُث َضيِْف إِبَْراِهيَم الُْمْكَرِمَْي، إِْذ َدَخلُوا َعلَيِْه َفَقالُوا َساَلماً »
َ
َهْل أ

بَُه إَِْلِْهمْ قَاَل  ْهِلِه فََجاء بِِعْجٍل َسِمٍْي، َفَقرذ
َ
نَكُروَن، فََراغَ إَِِل أ قَاَل َساَلمٌ َقْومٌ مُّ

ُكلُ 
ْ
اَل تَأ

َ
 (27-24)اَّلاريات:  «ونَ أ

ความว่า : เร่ืองราวของแขกผู้ มีเกียรติของอิบรอฮีมได้มาถึงเจ้าบ้างไหม เม่ือ
พวกเขาได้เข้ามาหาเขา (อิบรอฮีม) พวกเขากล่าววา่ “ศานติ” เขากลา่วตอบว่า 
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“ศานติ” (พวกท่านเป็น) หมู่ชนผู้ แปลกหน้า แล้วเขาก็รีบเข้าไปหาครอบครัว
ของเขา แล้วได้น าลูกวัวอ้วน (ท่ีย่างเสร็จแล้ว) ออกมา และได้วางมันไว้
ข้างหน้าพวกเขา เขากล่าวว่า พวกท่านไม่รับประทานหรือ (อลั-ซาริยาต : 24-
27) 

 
2.มีรายงานจากอบีชุร็อยหฺ อลักะอ์บีย์ ว่าท่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้
กลา่ววา่ : 

ِم اآلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفُه، َجائَِزتُُه يَْوٌم َوَْلْلٌَة،  َواْْلَوْ َمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاللِ »
ْن َيثْوَِى ِعنَْدُه 

َ
يذاٍم، َفَما َبْعَد َذلَِك َفْهَو َصَدقٌَة، َوالَ َُيِلُّ َِلُ أ

َ
يَافَُة ثاََلثَُة أ َوالضِّ

    « . َحِتذ ُُيْرَِجهُ 
ความว่า : “ผู้ ใดท่ีศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันสุดท้าย ขอต้องให้เกียรติต่อแขก
ของเขา รางวลัหรือการต้อนรับอย่างพิเศษท่ีสุดส าหรับเขาคือหนึ่งวนัหนึ่งคืน 
และให้ท่ีพกัพิงแก่เขาเป็นเวลาสามวนั ส่วนท่ีเหลือหลงัจากสามวนัให้หลงัถือ
เป็นการให้ทาน และไม่อนมุตัิให้แขกพ านกัอยู่กบัเจ้าบ้านเป็นเวลานาน จนท า
ให้เขาต้องอึดอดัและล าบากใจ” (มตุตะฟัก อะลยัฮฺ บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ ตาม
ส านวนนี ้หมายเลข 6135 และมสุลิม หมายเลข 48) (ไม่อนมุตัิให้แขกพกัค้าง
คืนท่ีบ้านคนอ่ืนเป็นเวลาหลายวนัติดต่อกัน จนท าให้เจ้าบ้านเกิดความอึดอดั 
ท าให้เกิดปัญหาและผู้ เป็นแขกต้องมีบาป-ผู้แปล) 

 
▪ วิธีน่ังรับประทานอาหาร 
1. จากอบีญหุยัฟะฮฺ เลา่วา่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

 «اَل آُكُل ُمتذِكئًا إِِن »
ความว่า : “แท้จริง ฉันจะไม่รับประทานอาหารในสภาพเท้าแขน”  (บันทึก
โดยอลับคุอรีย์ หมายเลข 5298) 

บรรดาอุละมาอ์มีทศันะท่ีขดัแย้งเก่ียวกบัความหมายของการนัง่ “อิตติกาอ์” ขณะทานอาหาร 
ดงันี ้(ด ูซาดลุมะอาด 4/221-222, ฟัตหลุบารีย์ 9/670, นยัลลุเอาฏอร 8/183) 

1- การนัง่ลงอย่างมัน่คงไมว่า่จะอยูใ่นทา่ใดก็ตาม 
2- การนัง่แบบเอนตวัไปข้างใดข้างหนึง่ (ทศันะของอิบนลุเญาซีย์) 
3- การนัง่แบบเท้าแขนข้างซ้ายลงบนพืน้ 
4- การนัง่แบบพิงหลงัไปพนกักบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ 
5-     การนัง่แบบทา่ขดัสมาธิ แตม่ซัฮบัหนับะลีย์ไมถื่อวา่การนัง่ทา่นีเ้ป็นการนัง่แบบอิตตกิาอ์ 

(อลัอินศอฟ 8/243, กชัชาฟ อลัเกาะนาอฺ 4/156) เชน่เดียวกบัเชคอลับานีย์ท่ีไมเ่ห็นด้วย (ฟะตา
วาญิดดะฮฺ เทปม้วนท่ี 13)  - ผู้แปล 
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2.จากอนสั บนิมาลิก เลา่วา่ : 

يُْت انلذِِبذ 
َ
ُكُل َتْمًرا. -صىل الل عليه وسلم-َرأ

ْ
 ُمْقِعيًا يَأ

ความว่า :  ฉันเห็นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั่งคุกเข่าทานผล
อินทผลมั (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2044) 

 
3.จากอบัดลุลอฮฺ บนิบสุรฺ เลา่วา่ :   

ْهَديُْت لِلنذِِبِّ 
َ
ِ  -صىل الل عليه وسلم-أ صىل الل -َشاًة فََجََث رَُسوُل الِلذ

لَْسُة َفَقاَل  -عليه وسلم ْعَراِِبٌّ َما َهِذهِ اْْلِ
َ
ُكُل َفَقاَل أ

ْ
 إِنذ اللَ »لََعَ ُرْكبَتَيِْه يَأ

  «َجَعلَِِن َعبًْدا َكِريًما َولَْم جَيَْعلِِْن َجبذاًرا َعِنيًدا
ความว่า : ฉันได้มอบแพะหนึ่งตวัเป็นของขวญัให้กับท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ท่านเราะสลูุลลอฮฺเลยนัง่คกุเข่ารับประทาน ชายอาหรับเบดอิูน
คนหนึ่งเลยถามขึน้ว่า น่ีมนัคือท่านัง่อะไรกนั ? ท่านจึงตอบว่า “แท้จริงอลัลอฮฺ
ได้ทรงสร้างฉันให้เป็นบา่วท่ีสุภาพ และพระองค์ไม่ได้สร้างฉันให้เป็นคนเผด็จ
การท่ีหยิ่งยะโส” (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 3773 เศาะฮีหฺ
สุนันอบูดาวูด หมายเลข 3207 และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ ตามส านวนนี ้
หมายเลข 3263 เศาะฮีหฺสนุนัอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 2640) 

 
▪ ลักษณะการรับประทานของคนรีบร้อน 
จากอนสั เลา่วา่ : 

ِِتَ رَُسوُل اللِ 
ُ
صىل الل عليه -بِتَْمٍر فََجَعَل انلذِِبُّ  -صىل الل عليه وسلم- أ

ْكاًل َذِريًعا. َوِِف ِرَوايَِة زَُهْْيٍ  -وسلم
َ
ُكُل ِمنُْه أ

ْ
ْكاًل  :َيْقِسُمُه وَُهَو حُمْتَِفٌز يَأ

َ
أ

 َحِثيثًا.  
ความว่า : ผลอินทผลัมได้ถูกน ามาให้แก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม  ท่านนบีจึงแบ่งมันส่วนหนึ่งให้คนอ่ืน  ซึ่งท่านอยู่ในท่าท่ี
เตรียมพร้อม ท่านจึงรับประทานด้วยการทานท่ีรีบเร่ง (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 2044) 

 
▪ การปิดภาชนะเคร่ืองดื่มให้มิดชิดก่อนจะเข้านอนพร้อมกับเอ่ยพระนามอัลลอฮฺ 
จากญะบริ เลา่วา่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 
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ْغِلقْ ...»
َ
ْطِفْئ ِمْصبَاَحَك  بَابََك، َواْذُكِر اْسَم اللِ َوأ

َ
، ، َواْذُكِر اْسَم اللِ ، َوأ

ْوِك 
َ
، َولَْو َتْعُرُض إِنَاَءَك، َواْذُكِر اْسَم اللِ ، وَََخِّْر ِسَقاَءَك، َواْذُكِر اْسَم اللِ َوأ

  « َعلَيِْه َشيْئًا
ความว่า :  “...ท่านจงปิดประตูบ้านท่านพร้อมเอ่ยพระนามอัลลอฮฺ  จงดับ
ตะเกียงของท่านพร้อมกับเอ่ยนามอลัลอฮฺ จงคว ่าภาชนะเคร่ืองด่ืมของท่าน
พร้อมกบัเอ่ยพระนามอลัลอฮฺ และจงครอบปิดภาชนะตา่งๆของท่านพร้อมกับ
เอ่ยพระนามอลัลอฮฺ แม้ว่าท่านเพียงแต่จะเอาอะไรมาขวางกัน้บนมนัก็ตาม” 
(มุตตะฟัก อะลยัฮฺ บนัทึกโดยอลับุคอรีย์ ตามส านวนนี ้หมายเลข 3280 และ
มสุลิม หมายเลข 2012) 

 
▪ การรับประทานพร้อมกับคนใช้ 
มีรายงานจากอบีฮร็ุอยเราะฮฺ วา่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

َحَدُكْم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه، فَإِْن لَْم جُيْ »
َ
َِت أ

َ
ْو إَِذا أ

َ
ْكلًَة أ

ُ
ِلْسُه َمَعُه فَلْيُنَاِوِْلُ أ

ُه وَِعالََجهُ  ، فَإِنذُه َوِِلَ َحرذ ْو لُْقَمَتْْيِ
َ
ْو لُْقَمًة أ

َ
، أ ْكلَتَْْيِ

ُ
 «أ

ความวา่ : “เม่ือมีคนใช้ยกอาหารมาให้พวกท่านคนใด ถ้าหากเขาไม่เชิญเขาให้
นัง่ (รับประทาน) พร้อม (กับเขา) ก็ขอให้เขาจงหยิบให้เขาหนึ่งชิน้หรือสองชิน้ 
หรือหนึ่งค าหรือสองค า เพราะแท้จริงเขา(ต้องเหน็ดเหน่ือยจากการเป็น)
ผู้ รับผิดชอบดูแลความร้อน (ปรุงอาหาร) และจัดเตรียมมัน (ก่อนจะตัง้ไฟ)” 
(มุตตะฟัก อะลัยฮฺ บนัทึกโดยอลับุคอรีย์ตามส านวนนี ้หมายเลข 5460 และ
มสุลิม หมายเลข 1663) 

 
▪ เม่ือถงึเวลาอาหารค ่า ก็จงอย่ารีบร้อน  
มีรายงานจากอนสั บนิมาลิก วา่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

اَلُة فَابَْدُءوا بِالَْعَشاءِ » ِقيَمِت الصذ
ُ
 «إَِذا وُِضَع الَْعَشاُء َوأ

ความว่า : “เม่ืออาหารค ่าได้ถูกยกมา พร้อมกับได้ยินเสียงอิกอมะฮฺละหมาด 
ดงันัน้พวกเจ้าก็จงเร่ิมด้วยอาหารค ่า (ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยไป
ละหมาดทีหลัง)” (มุตตะฟัก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ตามส านวนนี ้
หมายเลข 4563 และมสุลิม หมายเลข 557) 

 
▪ มีวิธีรับประทานอาหารในถาดอย่างไร ? 
มีรายงานจากอิบนอุบับาส วา่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 
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ُكْل ِمْن »
ْ
ْحَفِة َولَِكْن ِْلَأ لَْعَ الصذ

َ
ُكْل ِمْن أ

ْ
َحُدُكْم َطَعاًما فاََل يَأ

َ
َكَل أ

َ
إَِذا أ

ْعالََها
َ
ُل ِمْن أ َكَة َتْْنِ ْسَفِلَها فَإِنذ الََْبَ

َ
 «.  أ

ความว่า : “เม่ือพวกท่านคนใดรับประทานอาหาร เขาจงอย่าเร่ิมทานจาก
ด้านบน (หรือตรงกลาง) ของถาด แต่จงเร่ิมทานจากด้านล่างของมันก่อน 
เพราะแท้จริงแล้ว ความบะเราะกัตจะลงมาจากด้านบนของมัน” (เศาะฮีหฺ  
บันทึกโดยอบูดาวูดตามส านวนนี  ้หมายเลข 3730 เศาะฮีหฺสุนันอบูดาวูด 
หมายเลข 3173 และบนัทึกโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3277 เศาะฮีหฺสนุนัอิบ
นมุาญะฮฺ หมายเลข 2650) 

 
▪ สิ่งท่ีต้องกล่าวและปฏิบัตเิม่ือทานอาหารหรือดื่มนม 
1.มีรายงานจากอิบนอุบับาส วา่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

ا ِمنْهُ » ْطِعْمَنا َخْْيً
َ
َحُدُكْم َطَعاًما فَلْيَُقِل اللذُهمذ بَارِْك نَلَا ِفيِه َوأ

َ
َكَل أ

َ
. إَِذا أ

ٌء جُيِْزُئ  َوإَِذا ُسِِقَ بَلَنًا فَلْيَُقِل اللذُهمذ بَارِْك نَلَا ِفيِه َوزِْدنَا ِمنُْه. َفإِنذُه لَيَْس ََشْ
اِب إِالذ اللذََبُ  َ َعاِم َوالرشذ   «. ِمَن الطذ

ความว่า : “เม่ือพวกท่านคนใดรับประทานอาหาร เขาก็จงกล่าวว่า “อลัลอฮุม
มะ บาริกละนาฟีฮิ วะอฏัอิมนาค็อยร็อนมินฮ”ุ (แปลวา่ โอ้อลัลอฮฺผู้ เป็นเจ้าของ
ฉัน ขอทรงโปรดประทานความบะเราะกัตให้แก่เราในสิ่งนี  ้และขอให้เราได้
รับประทานสิ่งท่ีดีกวา่นีอี้ก) และเม่ือได้ถกูรินนมให้ ก็จงกล่าวว่า “อลัลอฮมุมะ 
บาริกละนาฟีฮิ วะซิดนามินฮุ (แปลว่า โอ้อลัลอฮฺผู้ เป็นเจ้าของฉัน ขอทรงโปรด
ประทานความบะเราะกัตให้แก่เราในสิ่งนี  ้และขอให้เพิ่มแก่เราอีก) เพราะ
แท้จริงแล้ว ไม่มีสิ่งใดท่ีสามารถจะทดแทนอาหารและเคร่ืองด่ืมได้นอกจาก
นม” (หะสันตามสายรายงานนี ้บันทึกโดยอบูดาวูดตามส านวนนี ้หมายเลข 
3773 เศาะฮีหฺสุนันอบูดาวูด หมายเลข 3207 และบันทึกโดยอัลติรมิ ซีย์ 
หมายเลข 3455 เศาะฮีหฺสนุนัอลัตริมิซีย์ หมายเลข 2749) 

 
2.อิบนอุบับาส เลา่วา่ : 

نذ انلذِِبذ 
َ
ََشَِب بَلَنًا ُثمذ َدََع بَِماٍء َفتََمْضَمَض َوقَاَل  -صىل الل عليه وسلم-أ
 «.   إِنذ َِلُ َدَسًما»

ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ด่ืมนม หลงัจากนัน้ ท่านก็
ได้ขอน า้แล้วบ้วนปากและกล่าวว่า “แท้จริงแล้ว นมจะมีไขมนัอยู่” (มุตตะฟัก 
อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย์  หมายเลข 211 และมุสลิมตามส านวนนี ้
หมายเลข 358) 
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▪ ค ากล่าวเม่ือเสร็จจากรับประทานอาหาร 

1.มีรายงานจากมอุาซ บินอนสั วา่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
: 

َكَل َطَعاًما ُثمذ قَاَل »
َ
َعامَ َوَرَزقَنِيهِ ِمْن اْْلَْمُد لِِلِ " :َمْن أ ْطَعَمِِن َهَذا الطذ

َ
ى أ ِ  اَّلذ

ةٍ  رَ  "،َغْْيِ َحْوٍل ِمِنِّ َواَل قُوذ خذ
َ
َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تَأ  «.  ُغِفَر َِلُ َما َتَقدذ

ความว่า : “ผู้ ใดท่ีรับประทานอาหารแล้วเขากล่าวว่า “ อลัฮมัดุลิลลาฮิลละซี 
อัฏอะมะนี ฮาซัฏเฏาะอาม วะเราะซะเกาะนีฟีฮิ มิน ฆ็อยริเหาลิน มินนี วะ
ลากุ้ ววะติน (แปลว่า ขอขอบคุณอัลลอฮฺ ผู้ทรงให้ฉันได้รับประทานอาหารนี ้
และได้ประทานอยา่งเสนห่าให้แก่ฉันโดยปราศจากพลงัและความสามารถใดๆ 
ของฉัน)” เขาก็จะได้รับการอภัยโทษในความผิดท่ีผ่านมาแล้วและความผิดท่ี
ยังไม่เกิดขึน้” (หะสัน  บันทึกโดยอบูดาวูดตามส านวนนี  ้หมายเลข 4323 
เศาะฮีหฺสนุนัอบดูาวดู หมายเลข 3394 และบนัทึกโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 
3285 เศาะฮีหฺสนุนัอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 2656) 

 
2.จากอบีอมุามะฮฺ เลา่วา่ : 

نذ 
َ
اْْلَْمُد لِِلِ »ََكَن إَِذا َرَفَع َمائَِدتَُه قَاَل  -صىل الل عليه وسلم  - انلذِِبذ أ

ٍع َواَل ُمْستَْغًِن َعنُْه، َربذنَا ، َواَل ُموَدذ   .  «َكِثًْيا َطيِّبًا ُمبَاَرًَك ِفيِه، َغْْيَ َمْكِِفٍّ
ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั นัน้ เม่ือท่านยกส ารับอาหาร
ออก ท่านจะกล่าวว่า “อัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีร็อน ฏ็อยยิบัน มุบาเราะกัน ฟีฮิ 
ฆ็อยเราะมักฟิยยิน วะลา มุวัดดะอิน วะลา มุสตัฆนัน อันฮุ ร็อบบะนา” 
(แปลว่า ขอขอบคณุตอ่อลัลอฮฺอย่างเหลือล้นอย่างดีอย่างจ าเริญ โดยพระองค์
ไม่ทรงปรารถนาต่อสิ่งใด ไม่เคยถูกเพิกเฉยจากผู้ ใดและไม่เป็นผู้ ท่ีไม่พึง
ประสงค์ของผู้ ใด (ทุกคนต้องพึงประสงค์ในพระองค์ ) โอ้พระเจ้าของเรา”  
(บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ หมายเลข 5458) 

 
3.จากอบีอยัยบู อลัอนัศอรียฺ เลา่วา่ : 

كَ  -صىل الل عليه وسلم- ََكَن رَُسوُل اللِ 
َ
 إَِذا أ

َ
 اْْلَْمُد لِِلِ »ْو ََشَِب قَاَل َل أ

ْطَعَم وََسَِق وََسوذَغُه وََجَعَل َِلُ ََمْرًَجا
َ
ى أ ِ  «.  اَّلذ

ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  นัน้เม่ือท่าน
รับประทานหรือด่ืม ท่านจะกล่าวว่า “อลัฮมัดลุิลลาฮิลละซี อฏัอะมะ วะสะกอ 
วะเสาวะเฆาะฮุ วะญะอะละ ละฮ ูมคัเราะญัน” (แปลว่า ขอขอบคณุตอ่อลัลอ
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ฮฺผู้ทรงให้อาหาร ให้น า้ด่ืมและท าให้มนัเป็นของดี และท าให้มันเป็นทางออก 
(ส าหรับฉัน)” (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูด  หมายเลข 3851 เศาะฮีหฺ
สนุนัอบดูาวดู หมายเลข 3261) 

 
4.จากอนสั บนิมาลิก เลา่วา่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

ْو يرَْشََب إِنذ اللَ »
َ
ْكلََة َفيَْحَمَدُه َعلَيَْها أ

َ
ُكَل األ

ْ
ْن يَأ

َ
 لََْيََْض َعِن الَْعبِْد أ

َبَة َفيَْحَمَدُه َعلَيَْها ْ  «.  الرشذ
ความวา่ : แท้จริงอลัลอฮฺนัน้ย่อมพงึพอใจในตวับา่วด้วยการท่ีเขากินอาหารค า
หนึ่งแล้วกล่าวขอบคุณต่อพระองค์ หรือด่ืมน า้อึกหนึ่งแล้วกล่าวขอบคุณต่อ
พระองค์ในสิ่งนัน้” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2734) 

 
5.ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

ْقنَيَْت وََهَديَْت َواْجتَبَيْ »
َ
ْغنَيَْت َوأ

َ
ْسَقيَْت َوأ

َ
ْطَعْمَت َوأ

َ
فَلََك اْْلَْمُد  ،َت اللذُهمذ أ

ْعَطيَْت 
َ
   «. لََعَ َما أ

อ่านว่า : อัลลอฮุมมะ อัฏอัมตะ วะอัสก็อยตะ วะอัฆนัยตะ วะอักนัยตะ วะ
ฮะดัยตะ วัจตะบัยตะ ฟะละกัลหัมดุ อะลา มา อะฏ็อยตะ (ความว่า “ โอ้ 
อลัลอฮฺ พระองค์ทรงให้อาหาร ให้เคร่ืองด่ืม ให้ร ่ารวย ให้เพียงพอ ทรงน าทาง 
และทรงคดัเลือก ดงันัน้ มวลการสรรเสริญในสิ่งท่ีพระองค์ทรงประทานจึงเป็น
ของพระองค์เทา่นัน้” (เศาะฮีหฺ บนัทกึโดยอะห์มดั หมายเลข 16712) 

 
6.จากอนสั เลา่วา่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

ْنَعَم اللُ »
َ
فَْضَل ْمُد لِِلِ نِْعَمًة َفَقاَل اْْلَ  لََعَ َعبٍْد َما أ

َ
ْعَطاُه أ

َ
ى أ ِ . إِالذ ََكَن اَّلذ

َخذَ 
َ
ا أ  «.  ِممذ

ความว่า : “เม่ือพระองค์อัลลอฮฺทรงประทานสิ่งหนึ่งแก่บ่าวคนหนึ่ง แล้วเขา
กล่าววา่ “อลัหมัดลุิลลาฮฺ” แน่นอนวา่สิ่งท่ีพระองค์ทรงประทานนัน้จะเป็นสิ่งท่ี
ประเสริฐท่ีสุดในบรรดาสิ่งท่ีเขาเคยรับ ” (หะสัน บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ 
หมายเลข 3850 เศาะฮีหฺสนุนัอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3067)  
 

 
▪ เวลาเข้า-ออกบ้านของแขก 
อลัลอฮฺ ได้กลา่ววา่ : 
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يَن آَمنُوا الَ » ِ َها اَّلذ يُّ
َ
ن يُؤَْذَن لَُكْم إَِِل َطَعاٍم  تَْدُخلُوا ُبيُوَت انلذِِبِّ إِالذ  يَاأ

َ
أ

وا َوالَ َغْْيَ نَاِظِريَن إِنَ   اُه َولَِكْن إَِذا ُدِعيتُْم فَاْدُخلُوا فَإَِذا َطِعْمتُْم فَانترَِشُ
نِِسَْي ِْلَِديٍث 

ْ
 (53)األحزاب:  «ُمْستَأ

ความว่า : โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ ! สเูจ้าจงอย่าเข้าไปในบ้านใด ๆ ของทา่นนบี 
เว้นแตว่่าพวกท่านจะได้อนญุาตเพ่ือรับประทานอาหารโดยต้องไม่ต้องรอเวลา
อาหารสกุ ดงันัน้ เม่ือสเูจ้าได้รับเชิญก็จงเข้าไป ครัน้เม่ือสเูจ้ารับประทานเสร็จ
ก็จงแยกย้ายกลบั และจงอย่าเป็นผู้ชอบวิสาสะในการสนทนา”(อลั-อหัซาบ : 
53) 

 
▪ ดุอาอ์ของแขกให้แก่เจ้าของอาหาร 
1.ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

 «.  مذ بَارِْك لَُهْم ِِف َما َرَزْقتَُهْم َواْغِفْر لَُهْم َوارََْحُْهمْ اللذهُ »
อ่านว่า : อลัลอฮมุมะ บาริก ละฮมุ ฟี มา เราะซกัตะฮมุ วฆัฟิรละฮมุ วรัหมัฮุม 
(ความว่า :   โอ้ อัลลอฮฺ! ขอทรงโปรดให้ความจ าเริญแก่พวกเขาในสิ่งท่ี
พระองค์ทรงประทานให้แก่เขา และขอทรงประทานอภยัโทษและปรานีตอ่พวก
เขา)  (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2042) 

 
2.มีรายงานจากอนสั วา่ : 

نذ انلذِِبذ 
َ
َجاءَ إَِِل َسْعِد بِْن ُعَباَدةَ فََجاءَ ِِبُْْبٍ َوَزيٍْت  -صىل الل عليه وسلم-أ

َكَل ُثمذ قَاَل انلذِِبُّ 
َ
ْفَطَر ِعنَْدُكُم ال» -صىل الل عليه وسلم-فَأ

َ
ائُِموَن أ صذ

بَْراُر وََصلذْت َعلَيُْكُم الَْماَلئَِكةُ 
َ
َكَل َطَعاَمُكُم األ

َ
 «.  َوأ

ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้มาหาสะอัด บินอุบาดะฮฺ 
แล้วเขาก็ได้ยกขนมปังกบัน า้มนัพืช ท่านจงึรับประทาน หลงัจากนัน้ท่านนบี ก็
ได้กล่าวว่า “อฟัเฏาะเราะ อินดะกุมุสสออิมนู วะอะกะละ เฏาะอามะกมุุลอบั
รอรฺ วะศ็อลลตั อะลยักมุลุมะลาอิกะฮฺ” ความวา่ : เหลา่ผู้ ถือศีลอดได้ละศีลอด
กบัพวกท่านแล้ว เหล่าคนดี ได้รับประทานอาหารของพวกท่านแล้ว และเหล่า
มะลาอิกะฮฺต่างได้ขอลหุโทษแก่พวกท่านแล้ว  (เศาะฮีหฺ  บนัทึกโดยอบูดาวูด
ตามส านวนนี ้หมายเลข 384 เศาะฮีหฺสุนันอบูดาวูด หมายเลข 3263 และ
บนัทึกโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 1747 เศาะฮีหฺสุนนัอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 
1418) 

 
▪ ดุอาอ์ให้แก่ผู้ท่ีให้น า้ดื่มหรือเม่ือเขาต้องการ 
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ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ : 

ْطِعْم َمنْ »
َ
ْسَقاِن اللذُهمذ أ

َ
ْسِق َمْن أ

َ
ْطَعَمِِن َوأ

َ
 «. أ

อา่นว่า : อลัลอฮมุมะ อฏัอิม มนั อฏัอะมะนียฺ วะอสักิ มนั อสักอนียฺ (ความวา่ : 
โอ้ อลัลอฮฺ ! ขอทรงโปรดให้อาหารแก่ผู้ ท่ีให้อาหารแก่ฉัน และให้น า้ด่ืมแก่ผู้ ท่ี
ให้น า้ด่ืมแก่ฉนั) (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2055) 


