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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

มารยาทในการดื่ม  
 

ปิดฝาภาชนะไว้ 
ทา่นญาบิร เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
ِطنَي َتنْترَِشُ  » يَا نَّ الشَّ وا ِصبْيَاَنُكْم، َفإِ ْمَسيْتُْم، َفُكفُّ

َ
ْو أ
َ
ُجنُْح اللَّيِْل، أ َذا ََكَن  ِإ

بَْواَب َواْذُكُروا اْسَم 
َ
ْغِلُقوا األ

َ
ِحينَئٍِذ، َفإَِذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن اللَّيِْل َفُحلُّوُهْم، َفأ

اَل  يَْطاَن  نَّ الشَّ ، َفإِ ِ َّللَّ ، ا ِ َّللَّ ْوُكوا ِقَرَبُكْم َواْذُكُروا اْسَم ا
َ
َيْفتَُح َباًبا ُمْغلًَقا، َوأ

ْطِفئُوا 
َ
َوأ َعلَيَْها َشيْئًا،  َتْعُرُضوا  ْن 

َ
َولَْو أ  ، ِ َّللَّ ُكُروا اْسَم ا ْذ َوا ُروا آِنيَتَُكْم  َوََخِّ

 [ابلخاري أخرجه] « َمَصابِيَحُكمْ 
“เม่ือยามพลบค ่า หรือเข้าเวลากลางคืน พวกท่านก็จงกันเด็กๆ
ของพวกท่านเอาไว้ เพราะชัยฏอนจะกรูกันออกมาในยามนัน้ 
และเมื่อกลางคืนผ่านไปชว่งหนึง่แล้วจงึคอ่ยปล่อยพวกเขา และ
พวกท่านจงปิดประตูต่างๆ และกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ 
เพราะชัยฏอนไม่สามารถเปิดประตูท่ีปิดอยู่ได้ และจงปิดฝา
ภาชนะของพวกท่านให้แน่นและกลา่วพระนามของอลัลอฮฺ และ
จงคลุมทับภาชนะต่างๆของพวกท่านและกล่าวพระนาม
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ของอลัลอฮฺ และถึงแม้เป็นเพียงเอาสิ่งใดกัน้มนัไว้ก็ตาม และจง
ดบัไฟในตะเกียงของพวกทา่น” บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ 
 

ทา่นอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 
َوَسلَّ  » َعلَيِْه  هلُل  هلِل َصَّلَّ ا َرُسوُل ا َن  ِب َثاَلًثاََك ا َ ِِف الرشَّ ُس  متفق ] « َم َيتَنَفَّ

 [عليه
“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  จะหยุดพัก
หายใจในการด่ืม 3 ครัง้” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 
 

และในบนัทกึของมสุลิมมีระบเุพิ่มเตมิวา่ 

 « إنه أروى وأبرأ وأمرأ »

“มนัท าให้อ่ิมกวา่ ปลอดภยักวา่ และดีตอ่สขุภาพมากกวา่” 
 

ให้คนทางขวาสุดก่อน 
ทา่นอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 

َعْن َيِميِنِه  » َو ِِتَ ِبلَََبٍ َقْد ِشيَب ِبَماٍء، 
ُ
َوَسلََّم أ َعلَيِْه  هلُل  ِ َصَّلَّ ا َّللَّ نَّ َرُسوَل ا

َ
أ

، َوَقاَل:  ِِبَّ ْعَرا
َ
ْعَطى األ

َ
َب ُثمَّ أ بُو َبْكٍر، َفرَشِ

َ
، َوَعْن ِشَماِِلِ أ ِِبٌّ ْعَرا

َ
ْيَمَن »أ

َ
األ

ْيَمنَ 
َ
 [ابلخاري أخرجه] « «فَاأل
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“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสัลลัม  ได้มีนมท่ีเจือ
จางกบัน า้แล้วถกูน ามาวางให้ท่าน และทางขวาของท่านมีชาย
ชนบทคนหนึ่ง และทางซ้ายของท่านมีอบูบกัรฺอยู่ ท่านก็(หยิบ
ขึน้มา)ด่ืม แล้วมอบมันให้กับชายชนบทคนนัน้ และกล่าวว่า 
“ทางขวาสุดก่อนแล้วค่อยถัดไป”” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและ
มสุลิม 
 

ทา่นสะฮ์ลฺ บนิสะอดั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 
َعْن َيِميِنِه  » َو َب ِمنُْه  ٍب، َفرَشِ ا ِِتَ برَِشَ

ُ
َعلَيِْه َوَسلََّم أ هلُل  ِ َصَّلَّ ا َّللَّ نَّ َرُسوَل ا

َ
أ

ْشيَاُخ، َفَقاَل لِلُْغاَلِم: 
َ
عْ »ُغاَلٌم َوَعْن يََساِرِه األ

ُ
ْن أ
َ
َذُن ِِل أ

ْ
تَأ
َ
، َفَقاَل «ِطَي َهُؤالَِء؟أ

َحًدا، َقاَل: َفتَلَُّه َرُسوُل 
َ
وِثُر ِبنَِصيِِب ِمنَْك أ

ُ
، اَل أ ِ ِ يَا رَُسوَل اَّللَّ الُغاَلُم: اَل َواَّللَّ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِِف يَِدهِ   [متفق عليه] « اَّللَّ

“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสัลลัม ได้มีเคร่ืองด่ืม
ถูกน ามาวางให้ท่าน และทางขวาของท่านมีเด็กคนหนึ่ง และ
ทางซ้ายของท่านมีผู้อาวโุสหลายคน ท่านก็กล่าวแก่เด็กคนนัน้
ว่า “เธอจะยอมให้ฉันยกให้ท่านเหล่านีก้่อนไหม” เด็กคนนัน้ก็
กล่าวว่า “ไม่ ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺ โอ้ ท่านเราะสลูุลลอฮฺ ฉันจะ
ไม่ยอมเสียสละส่วนท่ีฉันได้มันจากท่านให้กับผู้ ใดอย่าง
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แน่นอน” เขา(ผู้ รายงาน)เล่าต่อว่า แล้วท่านก็วางมันไว้บนมือ
ของเขา(เดก็คนนัน้)” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 
 
ค าอธิบาย 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งคุณธรรมจริยธรรมอัน
งดงามและเป็นประโยชน์ การด่ืมน า้ในอิสลามก็มีมารยาท
ปฏิบตัิท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่นให้พักหายใจในขณะด่ืม
สามครัง้ตามแบบฉบับของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอ
ลัยฮิวะสัลลัม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่นให้ ยืนให้คน
ทางขวาก่อนถึงแม้อายุจะน้อยกว่าก็ตาม นอกจากจะได้รับ
อนญุาตเสียก่อน 
  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ควรปิดฝาภาชนะพร้อมกับกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ 
เพ่ือป้องกนัมนัจากชยัฏอน 

 สุนนะฮฺให้ผู้ ด่ืมน า้มอบภาชนะให้คนทางขวาก่อน 
ถึงแม้ทางซ้ายจะมีคนท่ีอาวุโสกว่าหรือประเสริฐกว่าก็
ตาม นอกจากจะได้ขออนญุาตเขาเสียก่อน   
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ห้ามเป่าหรือหายใจรดลงในเคร่ืองดื่ม 
ทา่นอบสูะอีด อลัคดุรียฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 

ِِبَّ » » نلَّ نَّ ا
َ
ِب أ ْ ِِف الرشُّ ْفِف  نلَّ َعِن ا   َ ََ َوَسلََّم  َعلَيِْه   ُ َّللَّ َرُجٌل: «  َصَّلَّ ا َل  َفَقا

َراَها ِِف اإِلنَاِء؟ َقاَل: 
َ
ْهِرْقَها»الَقَذاُة أ

َ
َفٍس َواِحٍد؟ «أ ََ ْرَوى ِمْن 

َ
، َقاَل: َفإِِّنِّ اَل أ

بِِن الَقَدَح إَِذْن َعْن ِفيَك »قَاَل: 
َ
 [يالرتمذ أخرجه] « «فَأ

“ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสลัลมั  ห้ามเป่าลงในเคร่ืองด่ืม 
ชายคนหนึ่งกล่าวว่า “สิ่งสกปรกท่ีฉันเห็นในน า้ล่ะ” ท่านตอบว่า 
“จงเทมันออก” เขากล่าว่า “ฉันด่ืมน า้จากการหายใจเพียงครัง้
เดียวไม่ได้เล่า?” ท่านตอบว่า “เช่นนัน้ก็จงเอาภาชนะให้ห่าง
จากปากของทา่น”” บนัทกึโดยอตัตริมีซียฺ 

 
ทา่นอบเูกาะตาดะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 

نَاءِ  » َس ِِف اإْلِ ْن يُتَنَفَّ
َ
َََ  أ نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم 

َ
[مسلم هأخرج] « أ  

 
“ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั ห้ามหายใจรดใส่ภาชนะ” 
บนัทกึโดยมสุลิม 
 
ข้อแนะน าแก่ผู้ท่ีมีแมลงวันตกลงไปในเคร่ืองดื่มของเขา 
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ท่านอบูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

حَ  »
َ
ْطَرْحُه، َفإِنَّ ِِف أ ُه، ُثمَّ يِلَ

ُُكَّ ُكْم َفلْيَْغِمْسُه  َحِد
َ
ُب ِِف ِإَناِء أ بَا ِد ِإَذا َوَقَع اذلُّ
 [ابلخاري أخرجه] « َجنَاَحيِْه ِشَفاًء، َوِِف اآلَخِر َداءً 

“เม่ือมีแมลงวนัตกลงไปในภาชนะของพวกท่านคนใด ก็จงจุ่ม
มนัลงไปทัง้ตวั จากนัน้ก็จงเอามนัออกไป เพราะปีกข้างหนึง่ของ
มนัมียารักษา และอีกข้างเป็นเชือ้โรค” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺ 
 
ค าอธิบาย 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ห้าม
หายใจรดลงในเคร่ืองด่ืมขณะด่ืม และก็ห้ามเป่าใส่ภาชนะด้วย 
เพราะมีผลไม่เสียต่อสุขภาพ อีกทัง้ยังเป็นการท าให้เกิดความ
สกปรกแก่ผู้ ท่ีประสงค์จะด่ืมมัน และท่านได้แนะน าให้ผู้ ท่ีมี
แมลงวนัตกลงไปในเคร่ืองด่ืมของเขาให้จุ่มแมลงวนัลงไปทัง้ตวั 
แล้วจึงค่อยเอามนัออกไป เพราะท่ีปีกข้างหนึ่งของมนัมีเชือ้โรค 
แตอี่กข้างมียารักษา การเจือปนปิกทัง้สองในน า้เป็นหกัล้างฤทธ์ิ
ของเชือ้โรคด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ และไม่จ าเป็นถึงกับต้องเท
เคร่ืองดื่มทิง้ไป 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ความนา่รังเกียจของการเป่าลงในเคร่ืองดื่ม 

 ผู้ ใดท่ีเห็นสิ่งสกปรกในเคร่ืองด่ืม ไม่ให้เขาเป่ามันออก 
แตใ่ห้เทมนัออก 

 เป็นสนุนะฮฺส าหรับผู้ ท่ีต้องการหายใจในระหว่างด่ืมน า้
ให้น าภาชนะออกหา่งจากปากของเขา 

 การท่ีมีแมลงวนัตกลงไปในเคร่ืองดื่ม ไม่ท าให้เคร่ืองดื่ม
นัน้เป็นนะยิส และหลกัการปฏิบตัิเม่ือนัน้คือให้จุ่มมัน
ลงไปทัง้ตวัก่อนจงึคอ่ยเอามนัออกไป 
 


