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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
มารยาทในการรับประทานอาหาร  

 
กล่าวบิสมิลลาฮฺ: 
 
ท่านหุซัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮอุันฮุ ได้เล่าว่า 

َنا َمَع الَّ   »  ْيِدَينَا َحَّتَّ ُكنَّا ِإَذا َحََضْ
َ
ِِبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه َوَسلََّم َطَعاًما لَْم َنَضْع أ

ًة َطَعاًما،  نَا َمَعُه َمرَّ  رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َفيََضَع يََدُه، َوِإنَّا َحََضْ
َ
َيبَْدأ

َها تُْدَفُع، َفَذَهبَْت تِلََضعَ  نَّ
َ
َخَذ رَُسوُل اهلِل  َفَجاَءْت َجاِرَيٌة َكأ

َ
َعاِم، َفأ يََدَها ِِف الطَّ

َخَذ ِبيَِدِه، َفَقاَل 
َ
َما ُيْدَفُع َفأ نَّ

َ
ْعَراِِبٌّ َكأ

َ
َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه َوَسلََّم ِبيَِدَها، ُثمَّ َجاَء أ

نْ » :  َرُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه َوَسلَّمَ 
َ
َعاَم أ يَْطاَن يَْستَِحلُّ الطَّ ََل ُيْذَكَر  ِإنَّ الشَّ

ِبيَِدَها، َفَجاَء  َخْذُت 
َ
َفأ ِبَهِذِه اْْلَاِرَيِة ِليَْستَِحلَّ ِبَها  ُه َجاَء  نَّ ِإ َو  ، اْسُم اهلِل َعلَيِْه

ي َنْفِِس ِبيَِدِه، ِإنَّ يََدُه ِِف يَِدي  ِ َخْذُت ِبيَِدِه، َواَّلَّ
َ
ْعَراِِبِّ ِليَْستَِحلَّ ِبِه َفأ

َ
ِبَهَذا اأْل
َكَل ثُ ، َمَع يَِدَها

َ
 [مسلم أخرجه] « مَّ َذَكَر اْسَم اهلِل َوأ

“พวกเราเมื่อได้ไปร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม พวกเราจะไม่เอามือหยิบจับอาหาร
จนกว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จะได้เริ่ม
เอามือหยิบจับอาหารก่อน และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเราได้ไปร่วม
รับประทานอาหารพร้อมกับท่าน มีเด็กหญิงคนหนึ่งเหมือนว่า
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นางถูกผลักออกมา แล้วนางก็มาเพื่อที่จะวางมือหยิบอาหาร 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้กั้นมือของ
นางไว้ แล้วก็มีชายชนบทอีกคนหนึ่งมาเหมือนว่าเขาถูกผลัก
ออกมา แล้วท่านก็จับมือของเขาไว้ แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า แท้จริงชัยฏอนจะได้รับ
อนุญาตในอาหาร จากการที่ไม่ถูกกล่าว พระนามของอัลลอฮฺ 
และมันพาเด็กผู้หญิงคนนี้มาเพื่อมันจะได้หะลาลกินมัน ฉันจึง
กันมือของนาง และมันก็พาชายชนบทนี้มาอีกเพื่อมันจะได้หะ
ลาลกินมัน ฉันก็จึงจับมือของเขาเอาไว้ ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิต
ของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ แท้จริงมือของมันอยู่ในมือ
ของฉันพร้อมกับมือของนาง หลังจากนั้นท่านก็กล่าวพระนาม
ของอัลลอฮฺ และรับประทานอาหาร” บันทึกโดยมุสลิม 
 

ท่านหญงิอาอิชะฮ ฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้เล่าว่า ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ได้กล่าววา่ 

ِ َتَعاََل  » ْن يَْذُكَر اْسَم اَّللَّ
َ
ِ َتَعاََل، فَإِْن نَِِسَ أ َحُدُكْم فَلْيَْذُكِر اْسَم اَّللَّ

َ
َكَل أ

َ
إَِذا أ

َِلُ َوآِخَرهُ  وَّ
َ
ِ أ ِِلِ فَلْيَُقْل ِمْسِب اَّللَّ وَّ

َ
 [ذيأبو داود والرتم أخرجه] « ِِف أ
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“เมื่อพวกท่านคนใดจะรับประทานอาหาร เขาก็จงกล่าวพระ
นามของอัลลอฮฺ แต่หากเขาลืมกล่าวพระนามของอัลลอฮฺใน
ตอนแรก ก็ให้เขากล่าวว่า “บิสมิลลาฮิ เอาวะละฮุ วะอาคิ
เราะฮู”(ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ทั้งเริ่มแรกและสุดท้ายล้วน
เป็นของพระองค์) ” บันทึกโดยอบูดาวูดและอัต-ติรมซิียฺ 
 

ท่านญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า ฉนัไดย้ินท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม กล่าวว่า 

يَْطانُ  » ََل : إَِذا َدَخَل الرَُّجُل بَيَْتُه، فََذَكَر اهلَل ِعنَْد ُدُخوِِلِ وَِعنَْد َطَعاِمِه، قَاَل الشَّ
يَْطانُ َمِبيَت لَُكْم، َوََل َعَشاَء، َوإِ  ، قَاَل الشَّ : َذا َدَخَل، فَلَْم يَْذُكِر اهلَل ِعنَْد ُدُخوِِلِ

ْدَرْكتُُم الَْمِبيَت، َوإَِذا لَْم يَْذُكِر اهلَل ِعنَْد َطَعاِمِه، قَاَل 
َ
ْدَرْكتُُم الَْمِبيَت َوالَْعَشاَء : أ

َ
 « أ

 [مسلم أخرجه]
“เมื่อคนๆหนึ่งเข้าบ้านของเขา แล้วกล่าวซิกรุลลอฮฺขณะเขา้บ้าน 
และขณะรับประทานอาหารของเขา ชัยฏอนจะพูดขึ้นว่า “ไม่มีที่
หลับที่นอน และไม่มีอาหารค่่าส่าหรับพวกเจ้า” แต่หากเขาเข้า
ไปโดยไม่ได้กล่าว ซิกรุลลอฮฺ ขณะเข้าบ้านของเขา ชัยฏอนจะ
พูดว่า “พวกเจ้าที่ได้ที่หลับที่นอนกันแล้ว” และหากเขาไม่กล่าว 
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ซิกรุลลอฮฺ ขณะรับประทานอาหารด้วย มันก็จะพูดอีกว่า “พวก
เจ้าได้ทั้งที่หลับที่นอน และอาหารค่่า”” บันทึกโดยมุสลิม 

 
ค าอธิบาย 

มารยาทประการหนึ่งที่ เป็นวายิบขณะจะรับประทาน
อาหารคือ การกล่าวบิสมิลลาฮฺ ท่านเราะสูลได้ใช้ให้ปฏิบัติมัน 
และบอกว่ามันจะกันชัยฏอนไม่ให้เข้ามาร่วมรับประทานอาหาร
ด้วย ดังนั้นจึงจ่า เป็นต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้ขณะจะเริ่ม
รับประทานอาหาร และหากผู้ใดลืมก็ให้กล่าวตอนเมื่อนึกขึ้นได้ 

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ค่าสั่งใช้ให้กล่าว บิสมิลลาฮฺ ขณะจะรับประทานอาหาร 

 ผู้ใดลืมกล่าวบิสมิลลาฮฺ ให้เขากล่าวตอนที่นึกขึ้นได้
ขณะที่ยังรับประทานอยู่ 

 ชัยฏอนจะเข้ามาหลับนอนและร่วมรับประทานอาหาร
กับคน หากเขาไม่ได้กล่าว ซิกรุลลอฮฺ   
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รับประทานด้วยมือขวา: 
 

ท่านอับดุลลอฮฺ บินอมุัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่าน
เราะสูลุลลอฮ ฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ได้กล่าวว่า 

، وَ   »  َحٌد ِمنُْكْم بِِشَماِِلِ
َ
ُكلَنَّ أ

ْ
، ََل يَأ ُكُل بِِشَماِِلِ

ْ
يَْطاَن يَأ َبنَّ ِبَها، َفإِنَّ الشَّ ََل يرَْشَ

 [مسلم أخرجه] « َويرَْشَُب بَِها
“คนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าได้รับประทาน และอย่าได้ดื่มด้วย
มือซ้ายของเขา เพราะชัยฏอนมันรับประทานและดื่มด้วยมือ
ซ้ายของมัน” บันทึกโดยมุสลิม 
 

ท่านอุมัร บนิอบีสะละมะฮ ฺเราะฎิยัลลอฮุอนัฮ ุ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َوََكَنْت َيِدي َتِطيُش   »  ُكنُْت ُغالًَما ِِف َحْجِر رَُسوِل اَّللَّ

ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ  ْحَفِة، َفَقاَل ِِل رَُسوُل اَّللَّ ، َوُُكْ » :  ِِف الصَّ َ يَا ُغاَلُم، َسمِّ اَّللَّ
ا يَِليَك  بِيَِميِنَك، َوُُكْ   [متفق عليه] « «ِممَّ

“ฉันเคยเป็นเด็กอยู่ในบ้านและการดูแลของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และมือฉันเคยหยิบจับอาหารใน
ถาดไปเรื่อย แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ก็พูดกับฉันว่า “เด็กน้อยเอ๋ย จงกล่าวพระนาม
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ของอัลลอฮฺ และจงกินด้วยมือขวา และจงกินในสิ่งที่อยู่ใกล้
เจ้า”” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิม 

 
ท่านสะละมะฮฺ บินอัลอักวะอ ฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า 

نَّ رَ   » 
َ
َل أ َفَقا  ، ِِلِ ِبِشَما َوَسلََّم  َعلَيِْه  اهلُل  َرُسوِل اهلِل َصَّلَّ  ِعنَْد  َكَل 

َ
أ ُُكْ » :  ُجاًل 

ْستَِطيُع، َقاَل :  ، َقاَل « ِبيَِميِنَك 
َ
، َقاَل « ََل اْستََطْعَت » :  ََل أ َفَما :  ، َما َمنََعُه ِإَلَّ الِْكْْبُ

 [مسلم أخرجه] « َرَفَعَها إََِل ِفيهِ 

“มีชายคนหนึ่งรับประทานอาหาร ณ ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ด้วยมือซ้ายของเขา ท่านก็กล่าวว่า 
“จงกินด้วยมือขวาของท่าน” เขากล่าวว่า “ฉันท่าไม่ได้” ท่าน
กล่าวว่า “ท่านท่าไม่ได้อย่างนั้นหรือ?” ไม่มีอะไรยังยั้งเขา
นอกจากความยะโสเท่านั้น เขา(ผู้รายงาน)เล่าต่อว่า “แล้วเขาก็
ไม่สามารถยกมันถึงปากของเขาได้อีกเลย” บันทึกโดยมุสลิม 

 
 

ค าอธิบาย 
การรับประทานอาหารด้วยมือขวาเป็นมารยาทหนึ่งที่ท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ใช้ให้กระท่า และ
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ท่านได้บอกว่า ชัยฏอนนั้นมันกินด้วยมือซ้าย ในเรื่องนี้เป็นการ
ห้ามอย่างรุนแรงไม่ให้รับประทานอาหารด้วยมือซ้าย และท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ดุอาอ์ ให้แก่ผู้ที่
ปฏิเสธการกินด้วยมือขวาเมื่อตอนที่ท่านสั่งใช้ มือของเขาจึง
เป็นง่อย มุสลิมจึงควรระมัดระวังให้มากไม่ไปท่าอย่างนี้ และ
ควรใช้และฝึกเด็กเล็กให้เคยชินกับการรับประทานอาหารด้วย
มือขวาเหมือนกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 
กระท่า   

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ห้ามรับประทานอาหารด้วยมือซ้าย และท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ดุอาอ์ให้แก่ผู้ที่ไม่
รับประทานอาหารด้วยมือขวา 

 ดังกล่าวเป็นการท่าเลียนแบบชัยฏอน 

 คนเราควรรับประทานอาหารที่อยู่ใกล้ตัวหากเป็น
อาหารชนิดเดียวกัน 
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ท่านอับดุลลอฮฺ บินอับบาส เราะฎิยัลลอฮอุันฮุมา ได้เล่าว่า 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม ได้กล่าวว่า 

ُكلُوا ِمْن وَ   » 
ْ
َعاِم، َفُُكُوا ِمْن َحاَفتَيِْه، َوََل َتأ ُل َوَسَط الطَّ َكُة َتْْنِ  «  َسِطهِ الَْبَ

 [الرتمذي أخرجه]
“ความจ่าเริญจะลงมาตรงกลางอาหาร ดังนั้นพวกท่านจง

เริ่มกินจากด้านข้างทั้งสองก่อนเถิด และจงอย่าเริ่มกินจากตรง
กลาง” บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย ฺ

 
ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ ไดเ้ล่าว่า 

َكلَُه، َوإِْن َما ََعَب الَِِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وَ  »
َ
، إِِن اْشتََهاُه أ َسلََّم َطَعاًما َقطُّ

 [متفق عليه] « َكرَِهُه تََرَكهُ 
“ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ไม่เคยต่าหนิอาหาร

เลย หากท่านชอบท่านก็ทาน หากไม่ชอบท่านก็ละมันไว้ ” 
บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิม 

 
ท่านอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ฺ

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ได้กล่าวว่า 
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ْو يرَْشََب  »
َ
ْكلََة َفيَْحَمَدُه َعلَيَْها أ

َ
ُكَل اأْل

ْ
ْن يَأ

َ
إِنَّ اهلَل لَََيََْض َعِن الَْعبِْد أ

َبَة َفَيْحَمَدُه َعلَيَْها ْ  [مسلم أخرجه] « الرشَّ
“แท้จริงอัลลอฮฺนั้น ย่อมพอพระทัยกับบ่าวที่เขากินครั้งหนึ่ง 

ก็สรรเสริญพระองค์ที่ให้มันมา หรือดื่มน้่าครั้งหนึ่งก็สรรเสริญ
พระองค์ที่ให้มันมา” บันทึกโดยมุสลิม 

 
ค าอธิบาย 
มารยาทอีกประการหนึ่งที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม ชี้แนะให้ปฏิบัติคือ การเริ่มกินจากด้านข้างก่อน 
เพราะความจ่าเริญจะลงมาตรงกลางอาหาร และเป็นสุนนะฮฺอีก
ประการที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  มี
แบบอย่างไว้คือ การสรรเสริญอัลลอฮฺเมื่อรับประทานอาหาร
เสร็จ และเป็นมารยาทของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ
วะสัลลัม อีกประการคือ ท่านจะไม่ต่าหนิอาหาร หากท่านชอบ
ท่านก็ทาน ถ้าไม่ท่านก็ละมันไว้  

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 ควรรับประทานเริ่มจากด้านข้างของภาชนะ ไม่ใช่ตรง
กลางภาชนะเพื่อจะได้รับบะเราะกะฮฺความจ่าเริญ 

 สุนนะฮฺคือไม่มีการต่าหนิอาหาร หากชอบก็ทาน หาก
ไม่ก็ให้ปล่อยไว ้

 มารยาทอันงดงามของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอ
ลัยฮิวะสัลลัม  

 ควรกล่าว สรรเสริญอัลลอฮฺ หลังรับประทานอาหาร
เสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่านกะอฺบ ์บินมาลกิ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า 
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َصاِبَع، َوَيلَْعُق َيَدُه   » 
َ
ُكُل ِبثاََلِث أ

ْ
ََكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َيأ

ْن َيْمَسَحَها
َ
 [مسلم أخرجه] « َقبَْل أ

“ ท่ า น เ ร า ะ สู ลุ ล ล อ ฮฺ  ศ็ อ ล ลั ล ล อ ฮุ อ ลั ย ฮิ ว ะ สั ล ลั ม  
รับประทานโดยใช้นิ้วมือสามนิ้ว และท่านจะดูด(อาหาร)ที่มือ
ของท่านก่อนจะเช็ด(ล้าง)มัน” บันทึกโดยมุสลิม 

 
ท่านญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า 

َص   » 
َ
َمَر ِبلَْعِق اأْل

َ
أ ِِبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه َوَسلََّم  نَّ الَّ

َ
ْحَفِة، َوَقاَل أ : اِبِع َوالصَّ

َكةُ » يِِّه الَْْبَ
َ
 [مسلم أخرجه] « «إِنَُّكْم ََل تَْدُروَن ِِف أ

“ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ใช้ให้ดูด(อาหาร)ที่
นิ้วมือและ(ใช้นิ้ว)ปาดจานภาชนะ และกล่าวว่า “พวกท่านไม่รู้
หรอกว่าตรงไหนที่มีบะเราะกะฮฺอยู่”” บันทึกโดยมุสลิม 

 
ท่านอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า 

َصابَِعُه  »
َ
َكَل َطَعاًما لَِعَق أ

َ
نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ََكَن إَِذا أ

َ
أ

ُكلَْها، »: َوقَاَل : اثلَّاَلَث، قَاَل 
ْ
َذى َويْلَأ

َ
َحِدُكْم فَلُْيِمْط َعنَْها اأْل

َ
إَِذا َسَقَطْت لُْقَمُة أ

يَْطانِ َوََل  ْن نَْسلَُت الَْقْصَعَة، قَاَل « يََدْعَها لِلشَّ
َ
َمَرنَا أ

َ
يِّ »: ، َوأ

َ
فَإِنَُّكْم ََل تَْدُروَن ِِف أ

َكةُ   [مسلم أخرجه] « «َطَعاِمُكُم الَْْبَ
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“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  เมื่อ
รับประทานอาหารเสร็จแล้ว ท่านจะดูด(เศษอาหาร)ที่นิ้วมือทั้ง
สามนิ้วของท่าน เขา(ผู้รายงาน)กล่าวต่อไปว่า และท่านก็กล่าว
ว่า “เมื่ออาหารค่าหนึ่งค่าใดของพวกท่านคนใดหล่นพื้นไป ก็จง
ปัดเอาสิ่งสกปรกออกแล้วจงทานมัน และจงอย่าปล่อยมันให้แก่
ชัยฏอน” และท่านใช้ให้เราเก็บกินเศษอาหารในในถาดให้หมด 
ท่านกล่าวว่า “เพราะพวกท่านไม่รู้หรอกว่าตรงไหนที่มีบะเราะ
กะฮฺความจ่าเริญอยู่” ” บันทึกโดยมุสลิม 

 
ค าอธิบาย 
มารยาทอีกประการที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม ใช้ให้กระท่าคือ ให้ดูดเศษอาหารที่นิ้วมือ และให้ปาด
เศษอาหารที่ เหลืออยู่ ในภาชนะขึ้นมารับประทาน และ
แบบอย่างประการหนึ่งของท่าน คือ ให้รับประทานโดยใช้นิ้วมือ
สามนิ้ว และใช้ให้หยิบอาหารที่ตกพื้นขึ้นมา ปัดให้สะอาด และ
รับประทานเข้าไป ไม่ให้เหลือทิ้งไว้ให้ชัยฏอน 

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 ควรรับประทานโดยใช้นิ้วมือสามนิ้ว 

 ควรดูดที่นิ้วมือหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว 

 ควรเก็บกินเศษอาหารที่เหลืออยู่ในภาชนะจานชามให้
หมด 
ควรหยิบอาหารที่ตกพื้นขึ้นมา และรับประทานมัน
หลังจากที่ท่าความสะอาดแล้ว   


