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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 
 

มารยาทในการรับประทานอาหาร 
 

 มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของพระองคอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากลจักรวาล ขอ
ความสุขความจําเริญและความสันติจงประสบแดทานนบีมูฮําหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทานโดยทั่วกัน ฉันขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว ไมมีภาคีใดๆ สําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวา มูฮําหมัดเปนบาว
ของพระองคอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 
 ส่ิงหนึ่งที่เปนความลับแหงความยิ่งใหญของศาสนาอิสลาม คือ การที่ศาสนาอิสลามได
กลาวถึงและอธิบายแนวทางการดําเนินชีวิตในแงมุมตางๆ ไวอยางชัดเจน และสวนหนึ่งจากแงมุม
ตางๆ ของการดําเนินชีวิตที่ศาสนาไดกลาวถึงก็คือ มารยาทในการรับประทานอาหาร ซึ่งมี
ดังตอไปนี้ 

 
หนึ่ง การกลาว “บิสมิลลาฮฺ” กอนรับประทานอาหารและการดื่ม   
มีรายงานจากอัล-บุคอรียและมุสลิมจากหะดีษของ อัมร บิน สะละมะฮฺ เลาวา ทานนบี ได

กลาวกับอัมรวา: 
ْ وَ  اهللاَ  مِّ ، سَ  المُ ا غُ يَ « ْ ، وَ  َك نِ يْ مِ يَ نِ  ُ   »َك يْ لِ ا يَ مَّ مِ  ُ

“โอเด็กนอยเอย จงกลาวนามของอัลลอฮฺ และจงรับประทานดวยมือ
ขวา และรับประทานอาหารที่อยูถัดจากทาน” (อัล-บุคอรีย: 5376 และมุสลิม: 
2022) 

  
หากวาลืมกลาว “บิสมิลลาฮฺ” กอนเริ่มรับประทานอาหาร ก็ใหกลาวเมื่อนึกขึ้นได มี

รายงานจากอัต-ติรมิซีย จากหะดีษของทานหญิงอาอิชะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮา วา ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาววา:  

 ذَ إِ «
َ
  َل كَ ا أ

َ
َ  نْ إِ ، فَ  اىلعَ يَ  اهللاِ  مَ اسْ  رِ كُ ذْ يَ لْ فَ  مْ كُ دُ حَ أ َ ن ِ  

َ
 اهللاِ  مَ اسْ  رَ كُ ذْ يَ  نْ أ

 عاىل يِف تَ 
َ
ِ وَّ  أ   اهللاِ  مِ اسْ بِ :  ْل قُ يَ لْ ،   فَ  ِ

َ
ُ وَّ أ   »هُ رُ آخِ وَ  ُ

“เมื่อคนใดคนหนึ่งในหมูพวกทาน ไดรับประทานอาหาร ก็จงกลาวนาม
ของอัลลอฮเถิด ถาหากวาเขาลืมกลาวกอนทาน หากเขานึกขึ้นได ก็จง
กลาววา “บิสมิลลาฮิ เอาวะลุฮู วะอาคิรุฮู” (ความวา ดวยพระนาม
ของอัลลอฮฺทั้งในตอนเริ่มและตอนสุดทาย-ผูแปล)” (อัต-ติรมิซีย: 3767) 
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สอง รับประทานและดื่มดวยมือขวา  
ดังนั้นจึงไมอนุญาตใหมุสลิมรับประทานหรือด่ืมดวยมือซาย มีรายงานจากมุสลิม จากหะ

ดีษของสะละมะฮฺ บิน อัลอักวะอฺ วา: 
 جُ رَ  أنَّ 

َ
ِ وَ  ليهِ عَ  ىل اهللاُ َص  يبَّ اجَّ  دَ نْ عِ  َل كَ ال أ ِ مَ شِ سلم ب ِ ىل َص  ال اجيبُ قَ ، فَ  ا

 : ، فقال  »َك نِ يْ مِ يَ نِ  لُكْ «  مَ عليه وسلَ  اهللاُ 
َ
ال «: ، قال  عُ يْ طِ تَ سْ ال أ

  .هيْ ا إىل فِ هَ عَ فَ ا رَ مَ فَ : ، قال رْبُ إال الكِ  هُ عَ نَ ا مَ ، مَ »َت عْ طَ تَ اسْ 
ชายคนหนึ่ งไดรับประทานอาหารดวยมือซายตอหนาทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานนบีไดกลาวแกชายคนนั้นวา “จงทาน
ดวยมือขวาของทาน” ชายคนนั้นไดตอบวา “ฉันทําไมได” ทานนบีจึงได
กลาววา “แลวทานจะทําไมไดอีกตอไป!” ที่ทําไมไดนั้นก็เพราะความ
ยะโสโอหังตางหาก ทานสะละมะฮฺกลาววา: แลวชายคนนั้นก็ไมสามารถ
ทานดวยมือซายอีก (มุสลิม: 2021) 

 
 และมีรายงานจากมุสลิม จากหะดีษของอิบนุ อุมัร วา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา: 
 ذَ إ«

َ
  َل كَ ا أ

َ
 يَ لْ م فَ كُ دُ حَ أ

ْ
 نَّ إِ ، فَ  هِ نِ يْ مِ يَ نَ  ْب رْشَ يَ لْ فَ  َب ا رَشِ ذَ ، وَ  هِ نِ يْ مِ يَ نِ  ْل كُ أ

 يَ  طانَ يْ الشَ 
ْ
ِ  ُل كُ أ ِ مَ شِ ب ِ َ ، وَ ا ِ  ُب رْشَ ي ِ مَ شِ ب ِ   »ا

“เมื่อคนหนึ่งจากพวกทานจะรับประทาน จงรับประทานดวยมือขวาของ
เขาเถิด และเมื่อเขาจะดื่ม ก็จงด่ืมดวยมือขวาของเขาเถิด แทจริงเหลา
มารราย(ชัยฏอน)นั้น จะกินดวยมือซาย และดื่มดวยมือซาย” (มุสลิม: 
2020) 

 
สาม รับประทานโดยใชเพียงสามนิ้ว  
มีรายงานจากมุสลิม จากหะดีษ กะอับ บินมาลิก กลาววา  

 
َ
 يَ  نَ م اكَ سلَ ىل اهللا عليه وَ َص  اهللاِ  وَل سُ رَ  نَّ أ

ْ
  الِث ثَ بِ  ُل كُ أ

َ
 رغَ ا فَ إذَ ع ، فَ ابِ َص أ

  هاعقَ لَ 
“ทานเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดรับประทานอาหาร
โดยใชเพียงสามนิ้ว เมื่อทานทานเสร็จทานก็จะเลียนิ้วของทาน” (มุสลิม: 
2032) 

 
สี่ เลียนิ้วและจานอาหาร  
เมื่อเราทานอาหารเสร็จและมีรองรอยอาหารหลงเหลืออยู และสามารถทานไดโดยไมเปน

อันตราย หรือเหลือเศษอาหารติดที่จาน มีซุนนะฮฺใหเลีย(ทาน) ส่ิงที่ติดอยูที่จานใหหมด เหตุผลก็
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เพราะวา มนุษยนั้นไมสามารถรูไดวาอาหารสวนไหนมีความจําเริญ (บะเราะกะฮฺ) และเชนกันมีซุน
นะฮฺใหเลียอาหารที่ติดที่นิ้วดวย มีรายงานจากมุสลิมจากหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิม จากหะดีษกะอับ 
บิน มาลิก กลาววา: 

 م يَ سلَ وَ  ليهِ عَ  ىل اهللاُ َص  اهللاِ  وُل سُ رَ  نَ اكَ 
ْ
  الِث ثَ بِ  ُل كُ أ

َ
 رغَ ا فَ إذَ ع ، فَ ابِ َص أ

  هاعقَ لَ 
“ทานเราะสูลุลลอฮฺนั้น ทานทานอาหารโดยใชสามนิ้ว และเมื่อทานอิ่ม 
ทานก็จะเลียนิ้วของทาน” (มุสลิม: 2032) 

 
และรายงานจากมุสลิมจากหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิม จากหะดีษญาบิร วา  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังใหเลียนิ้วและจาน ทานกลาววา: 
 يِف  ونَ رُ دْ ال تَ  مْ كُ نَّ إِ «

َ
  »ةُ كَ الرَبَ  هِ يِّ  ك

“แทจริงพวกทานไมรูหรอกวา อาหารสวนไหนมีความจําเริญ” (มุสลิม: 
2032) 

 
หา ใหทานอาหารที่หลนออกนอกจาน  
มีรายงานจากมุสลิมในหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิม  จากหะดีษญาบิร  บิน  อับดุลลอฮ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา ทานนบี ศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา: 
  ةُ مَ قْ لُ  ْت عَ قَ ا وَ ذَ إِ «

َ
 يَ لْ فَ  مْ كُ دِ حَ أ

ْ
  نْ ها مِ بِ  مط ما اكنَ يُ لْ ا ، فَ هَ ذْ خُ أ

َ
ذى ، أ

َ وَ  ْ 
ْ
 عَق لْ  يَ َّ يل حَ دِ املنْ بِ  هُ دَ ح يَ سَ مْ ال فَ ، وَ  عها للشيطانِ دَ ال يَ ها ، وَ لْ كُ أ

 ، فَ  هُ عَ أصابِ 
َ
  »كةالرب عامهِ طَ  يِّ إنه ال يدري يف أ

“เมื่ออาหารคําหนึ่งของพวกทานไดตกลง จงหยิบมันขึ้นมา และจงขจัด
สวนที่เปอนสกปรกออก และจงกินอาหารนั้น อยาปลอยทิ้งไวให
ชัยฏอนมารราย และอยาเช็ดมือดวยผาจนกวาเขาจะไดเลียนิ้วเสียกอน 
เพราะแทจริงเขาไมรูไดวา อาหารสวนไหนมีความจําเริญ (บะเราะ
กะฮฺ)” (มุสลิม: 2032) 

 
หก รวมวงทานอาหารกับภรรยา หรือ ลูกๆ หรือ บุคคลอื่น 
รายงานจากอบูดาวูดในหนังสือ สุนันอะบีดาวูด จากหะดีษ วะฮฺชี บิน หัรบ จากพอของเขา 

จากปูของเขา  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม กลาววา  
 
َ
  نَّ أ

َ
 ا نَ نَّ إِ  اهللاِ  وَل سُ يارَ :  االوَق  مَ صىل اهللا عليه وسلَ  اجيبُ  اَب حَ ْص أ

ْ
ال وَ  ُل كُ أ

 َ  وا بَل عُ مِ تَ اجْ فَ « :قال . م عَ غَ :  الواقَ  » ؟ونَ قُ رَتِ فْ يَ  مْ كُ لَّ عَ لَ فَ « :، قال عُ بَ شْ ن
  »يهِ م فِ كُ لَ  كْ ارِ بَ فُ  ليهِ عَ  اهللاِ  ا اسمَ وُ رُ كاذْ م ، وَ كُ امِ عَ طَ 
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บรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาว
วา  “โอทานเราะสูลุลลอฮ แทจริงเราไดทานอาหารแตเราไมรูสึกอิ่ม” 
ทานรอซูล ไดกลาววา “พวกทานไดแยกกันทาน ตางคนตางทานกระนั้น
หรือ?” บรรดาเศาะหาบะฮฺตอบวา “ใชครับ” ทานเราะสูลไดกลาววา “จง
รวมวงกันทานอาหารเถิด และจงกลาวนามของอัลลอฮ และพระองคจะ
ประทานความจําเริญแกพวกทานจากอาหารนั้น” (อบูดาวูด: 3764) 

 
เจ็ด หามพนลมหายใจลงในภาชนะอาหาร 
รายงานจากอัล-บุคอรียในหนังสือเศาะฮีหฺอัล-บุคอรีย จากหะดีษ อบู เกาะตาดะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทานนบีไดกลาววา: 
  َب ا رَشِ ذَ إِ «

َ
  » ناءِ  اإلِ س يِف فَّ نَ تَ ال يَ فَ  مْ كُ دُ حَ أ

“เมื่อคนใดคนหนึ่งจากพวกเจาไดด่ืม จงอยาพนลมหายใจลงในภาชนะ
นั้น” (อัล-บุคอรีย: 153) 

 
เชนเดียวกัน การเปาอาหารหรือเครื่องดื่มก็ถูกหาม รายงานจากอบูดาวูดในหนังสือ สุนัน 

อบีดาวูด จากหะดีษ อบู สะอีด อัล-คุดรีย กลาววา 
 لَ سَ وَ  عليهِ  ىل اهللاُ َص  يِبُّ  اجَ ىَه غَ 

َ
    اإلناءِ يِف  َس فَّ نَ تَ يُ  نْ م أ

َ
   يهِ فِ  خَ فَ نْ فُ  وْ أ

“ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดหามการหายใจลงในภาชนะ
อาหาร หรือเปาอาหาร” (อบูดาวูด: 3728) 

 
แปด  หามทานอาหารจากสวนบนของจานอาหาร หรือตรงกลางจาน 
ดังกลาวนี้แบงออกเปนสองประเภท 
ประเภทที่หนึ่ง อาหารประเภทเดียว หมายความวา อาหารในจานนั้นเปนอาหารชนิดเดียว 

มีประเภทเดียว มีซุนนะฮฺใหทานสวนที่อยูใกลกับเรากอน ดังหะดีษที่กลาวไวขางตน วา: 
ْ وَ «   »َك يْ لِ ا يَ مَّ مِ  ُ

“และจงทานอาหารสวนที่อยูถัดจากทาน” (อัล-บุคอรีย: 5376 และมุสลิม: 
2022) 

 
และอีกหะดีษหนึ่ง ที่รายงานโดย อัต-ติรมิซีย ในหนังสือ สุนันอัต-ติรมิซีย จากหะดีษ

ของอิบนุอับบาส กลาววา: 
 نْ وا مِ لُ أكُ ال تَ ، وَ  هِ يْ تَ افَ حَ  نْ وا مِ لُكُ ، فَ  امِ عَ الطَ  ِط سَ يف وَ  تزنُل  ةُ كَ الرَبَ «
  »هِ طِ سَ وَ 
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“ความจําเริญ (บะเราะกะฮฺ) จะถูกประทานลงมาที่อาหารสวนที่อยูตรง
กลาง ดังนั้น จงเริ่มทานจากสวนขอบกอน อยาเริ่มทานจากตรงกลาง
ของอาหาร” (อัต-ติรมิซีย: 1805) 

 
ประเภทที่สอง อาหารมีหลากหลายประเภท ดังนั้นถือวาไมเปนไร ถาจะเริ่มทานจาก

สวนบนของอาหารหรือสวนขอบของอาหารกอน หลักฐานที่มายืนยันในเรื่องดังกลาวก็คือ หะดีษที่
รายงานจากอัล-บุคอรียและมุสลิม จากหะดีษของอะนัสบินมาลิก กลาววา:  

 رَ 
َ
باءَ  عُ بَّ تَ تَ يَ  مَ وسلَ  عليهِ  اهللاُ  ىلَص  يِبَّ اجَ  ُت يْ أ   ةِ فَ حْ ايل الَص وَ ن حَ مِ  ا

“ฉันเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เลือกหามะระในจาน
อาหาร” (อัล-บุคอรีย: 2092 และมุสลิม: 2041) 

 
เกา หามด่ืมน้ําในขณะที่ยืนอยู 
จากคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในหะดีษที่รายงานโดยมุสลิมใน

หนังสือเศาะฮีหฺมุสลิม จากหะดีษอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวาทานนบี ไดกลาววา  
» َ   نَّ بَ رْشَ ال ي

َ
َ  نْ مَ ، فَ  ماً ائِ قَ  مْ كُ نْ مِ  دٌ حَ أ َ ن   » ئْ قِ تَ سْ يَ لْ فَ  ِ

“คนหนึ่งในพวกทานจงอยาด่ืมน้ําในขณะที่ยืนอยู หากใครลืมก็จงบวน
ออกมา” (มุสลิม: 2026) 

 
สิบ มีความพอดีในการรับประทานอาหาร 
รายงานจากอัต-ติรมิซีย จากหะดีษ อัล-มิกดาม บิน มะอฺดี กัรบฺ กลาววา ฉันไดยินทาน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
 ا مَ مَ «

َ
ً رَش  خءً وِ  يِمُ آدَ  أل   آدمَ  ِن ابْ  ِب سْ ، حَب  ٍن طْ نَ  نْ مِ  ا

َ
، هُ بَ صلْ  نَ مْ قِ يُ  كالٌت أ

ِ  ٌث لُ ثُ وَ  ، هِ امِ عَ طَ لِ  ٌث لُ ثُ ، فَ ةَ ال حمال اكنَ  نْ إِ فَ    »هِ سِ فَ ِجَ  ٌث لُ ثُ ، وَ  هِ ابِ رَشَ ل
“ไมมีภาชนะใดที่เมื่อลูกหลานอาดัมบรรจุจนเต็มแลวจะแยยิ่งไปกวา
ทอง การที่เขาทานแตนอยแคพอใหรางกายมีชีวิตอยูไดก็เปนการ
เพียงพอแลว แตถาหากหลีกเลี่ยงไมได ก็ใหทานเพียงหนึ่งสวนสาม
ของทอง ด่ืมน้ําอีกหนึ่งสวนสาม และอีกหนึ่งสวนสามเผื่อไวใหได
หายใจ” (อัต-ติรมิซีย: 2380) 
 

  ا حممد وبل آ وصحبه أمجعنيواحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم بل نبين
 


