พึงระวังกับอาหารซึ่งเป็นของหะรอม
َ ّ َ ُاَلْح ْمد
َ َ َلِلََالْم
ّ ُ ََا ّ ََّل ْيَ َأعْط،َََالسال َم
َ،ََََش ٍءَخلقهَُعَلَالَْكالَ َوعَلََالتّما َم
ْ ىَُك
ّ ِلَالْ ُقد ُّْو َس
ٍ اتَوغ ْ ُْيَم ْع ُر ْوش
ٌ اتَم ْع ُر ْوش
ٌ ّ ََ َفْيْ اَجن،َََالسما َءَبَالََع ٍدَو ْ َاْل ْرضَوضعهاَ َل ْ َْلَن َم
َاتَوالنّ ْخ ُلَذ ُات
ّ رفع
َ،َََوم ْنَغفلَع ْنهََُّلَينْسا ُه،ََََم ْنَ َأطاعهَُتو َّّل ُه،ََابَوطعا ٌم
ٌ ََو َجبا ٌلَو َظال ٌلَو َلب ٌاسَوَش،ََْاْلَ ْمْك َم
َََواما ُمَالْ ُمجا َه َد ْين،َََالر ُس َلَو ْ َاْلنْبَيا َء
ُ َ َو َأ ْشهدََُ َأ ّنَس يَدَنَ ُمح ّمدً اَخ،َََالِلَو ْحد ُه
ُ ا ْشهدََُا ْنََّلََ َاَلَ َاَّلّ ه
ُّ اِت
ِ
.َََفماَ َأخْطأََقطَُّوماَ َأساء،َللاَعَلََْي ََهَ َوسَ َّّل
َُ ََل
َّ ََالْم ْع ُص ْو ُمَص،َو ْ َاْلتْ َقيا ََء
َ َََفَيَاَ َعَبَاد:َََُأَ ّمَاَبَ َْعد
ََللا
ُ ََََفَقَدََْقَال،ََََ َاَتََُقواََللاََحَ َّقَتَُقَاتََ ََهَوََّلََتَ َُم َْوتَُ َّنَ َاَ َّّلَ ََواَنَْ َُْتَ ُمَ َْسََل َُم َْون،ََللا
َ ّ َ اتَماَرز ْقن ُ ْاُكَو ْاش ُك ُر ْو
ُ ُ اَاَّل ْينَأمنُ ْو
َ اَُك ْواَ َم ْنَطيَب
َ ّ ُّتَعَالَ ََفََْالََُْق َْرأ َنََ ْاَلكَ ََر ْ َيََ﴿َ َيَ َأُّي
َنتَا َّي ُه
ِْ ُ اَلِل َِا ْنَ ُك
. للاَاَلْعَ ََظ َُْي
َُ ََت ْع ُبدُ ْونََ﴾َصَدَق
พี่น้องร่วมศรัทธาที่เคารพรัก
อัลลอฮ์ทรงสร้างบ่าวของพระองค์ขึ้น เพื่อเขาเหล่านั้นได้สักการะต่อพระองค์ และทรงใช้ให้บ่าวของ
พระองค์ให้บริโภคกับสิ่งที่ดีๆ จากความโปรดปราณซึ่งพระองค์ทรงประทานลงมาให้ จากริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆ
และให้ออกห่างไกลจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นของฮะรอม และสิ่งที่เป็นค่อบาอิษ คือสิ่งที่สกปรกตามนัยยะของอิสลาม
ที่วางเอาไว้
อัลลอฮ์ตรัสว่า

َّ
ُ ْ َالر ُسولَالنّ َ ِّب
َيلَيأْ ُم ُر ُ ُْه
﴿َاَّلينَيت ّ َب ُعون
َ َاْل َم ّيَا ّ ََّليََيَدُ َْونهَُم ْك ُت ًوًبَ َع ْند ُ ُْه ََفَالتّ ْورا َةَو ْاَّل ْ َْن
ّ
ِ
َ ًَبلْم ْع ُر
َ اُهَع َنَالْ ُم ْنك َرَو ُ َُي ُّلَلهُ ُمَا ّلطيَب
157َ:َاتَو ُُي َر ُمَعلْيْ َ ُمَالْخبائَثَ﴾َََسورةَا أْلعراف
ْ ُ ْوفَويْن
ความว่า “บรรดาผู้ดำเนิน (ปฏิบัติ)ตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่พวกเขา(พวก
ยะฮูดและนะซอรอ)พบนบีถูกบันทึกไว้ ณ ทีพ่ วกเขาไว้ในคัมภีร์โตราห์(เตารอต) และคัมภีร์ไบเบิล(อินญีล)
โดยที่เขา(นบีมุฮัมมัด)จะใช้พวกเขาให้กระทำความดีและห้ามปรามกันจากการทำความชั่ว และจะอนุมัติ
ให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดีทั้งหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่สกปรก(ที่เลว)ทั้งหลาย”
พี่น้องที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่รัก การบริโภคสิ่งที่ฮะล้าล เป็นหน้าที่หรือวาญิบแก่มุสลิมทุกคน สิ่งที่
เป็นของฮะรอมชัดเจนมุสลิมทานไม่ได้ อันได้แก่ อาหารที่เป็นนะญิสโดยตรง เช่น สุนัข สุกร เลือดและอื่นๆ ที่
ศาสนาได้ระบุไว้ และของที่คลุมเครือซึ่งเรายังสงสัยอยู่ว่าสิ่งนั้นมัน ฮะรอมหรือไม่ เรียกว่าของชุบฮัต เช่นนี้
ศาสนาก็ให้เราหลีกเลี่ยงเช่นกัน
ท่านคอลีฟะฮ์ อุมัร บิน ค๊อฏอบ กล่าวว่า “พวกเราหลีกเลี่ยงการอุปโภค และบริโภคถึงเก้าในสิบ
จากสิ่งฮะล้าล เพราะพวกเรากลัวว่าจะไปบริโภคของที่ฮะรอม”
ท่านอับดุลลอฮ์ บิน อุมัร กล่าวว่า “หากพวกท่านละหมาดจนกระทั้งเหมือนคันศร และพวกท่านถือ
ศีลอดจนกระทั้งเหมือนกับลูกธนู ก็มิอาจถูกตอบรับจากพวกท่านได้ เว้นแต่พวกท่านจะละทิ้งสิ่งที่ต้องห้าม
และคลุมเครือ”

ท่านอิบนุ้ลมุบาร๊อก กล่าวว่า “ในการที่ฉันไม่รับเพียงเหรียญเงินเพียงเหรียญเดียวจากของชุบฮัต
มันเป็นที่ปรารถนาของฉันกว่าการที่ฉันจะบริจาคหนึ่งหมื่นดิรฮัมเสียอีก”
ท่านยะห์ยา บินมุอาษ แจ้งว่า “การตออัฏภักดีต่ออัลลอฮ์ คือ คลังจากบรรดาคลังของอัลลอฮ์ แต่
กุญแจคลังนั้นคือ ดุอาอ์ และฟันของกุญแจนั้น คือ บรรดาอาหารที่ฮะล้าลของแต่ละคำที่กลืนกินไป”
มีรายงานซึ่งบันทึกในศ้อเฮี้ ยะฮห์บุคอรี จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวว่า “ท่านค่อลีฟะฮ์อะบูบักร์ มี
เด็กรับใช้คนหนึ่งได้นำอาหารมาให้ท่านรั บประทานหลายครั้ง ในวันหนึ่งเด็กรับใช้ได้นำอาหารมาให้ท่าน
รับประทาน เมื่อท่านได้รับประทานอาหารนั้นแล้ว เด็กรับใช้ก็ได้กล่าวแก่ท่านว่า ท่านทราบหรือไม่ว่า
อาหารนี้มาได้อย่างไร?”
ท่านค่อลีฟะฮ์จึงเอ่ยถามไปว่า “แล้วอาหารนี้มาได้ด้วยวิธีใด? เด็กรับใช้จึงกล่าวตอบว่า ข้าเคยเป็น
โหรทำนายทายทักในยุคของญาฮิลียะฮ์ ข้ามิได้เก่งกาจในการทำนายทายทักหรอก นอกเสียจากว่าข้าได้
หลอกลวงพวกเขาด้วยเล่ห์เหลี่ยมของข้า คราใดที่พวกเขาพบเจอข้า พวกเขาก็จะมอบของขวัญแก่ข้า
และที่ท่านรับประทานไปนั้น มันคือสิ่งที่ข้าได้มันมาจากการหลอกลวงของข้า ท่านค่อลีฟะฮ์อะบูบักร์ได้
ทราบเช่นนั้น ท่านได้เอามือล้วงคอของท่านเพื่อให้ทุกสิ่งที่รับประทานไปนั้นอาเจียนออกมาจากสิ่งที่อยู่ใน
กะเพาะของท่าน”
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่เคารพรัก มุสลิมต้องพิถีพิถันในการกิน การดื่ม อาหารที่เป็นของฮะรอม มุสลิม
รับประทานไม่ได้ ไม่ว่าอาหารและเครื่องดื่มจะถูกห้ามกิน ห้ามดื่มที่เป็นนะญิสโดยตรง เช่น สุรา ยาเมา สุนัข
สุกร สัตว์บกที่ไม่ได้ถูกเชือดตามหลักการของศาสนา หรือเป็นของฮะรอมโดยทางสืบเนื่อง เช่น ไก่หรือสัตว์ที่ฮะ
ล้าลให้รับประทาน แต่ได้มันมาจากทรัพย์ที่มาจากอาชีพที่ฮะรอม มุสลิมทีบ่ ริโภคของที่ไม่ฮะล้าลนั้นโดยเจตนา
ร่างกายของเขาจะเป็นเชื้อเพลิงในนรก ท่านนบี (ซ.ล) กล่าวไว้ว่า

ْ ُ َتَ َم َْن
ُّ ُ
َرواهَ أأمحد.ََارَ َأ ْولََ َب َه
َُ ّتََفالن
ٍَ ُس
َ ُكَل ْح ٍمَنب

ความว่า “ทุกๆ เนื้อหนังมังสาที่มันเจริญเติบโตมาจากของที่ ฮะรอม นรกนั้นแหละคือที่พำนักที่ดี
ที่สุดสำหรับเขา”
และมีรายงานว่า

ََالسما ََءََيَر َبََيَر َبَوم ْطع ُمهَُحرا ٌمَوم ْْشبُ ُه
ّ َالسفرَ َأ ْشعثَ َأغَْبَي ُمدَُّيديْ َه َِال
ّ ّالر ُجلَيُ َطي ُل
 رواهََمسّل. ابَ ََُل
ُ حرا ٌمَوملْب ُسهَُحرا ٌمَوغُ ََذي ًََبلْحرا َمَفأَ َّّنَي ُْس تج
ท่านนบี (ซ.ล.) เล่าว่า “ชายคนหนึ่งเดินทางเป็นเวลาที่ยาวนาน ผมเผ่ายุ่งเหยิง เต็มไปด้วยฝุ่น เขา
ยื่นยกสองมือเขายังฟากฟ้าแล้วกล่าวว่า.. “ยาร๊อบโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ ยาร๊อบโอ้พระผู้อภิบาล
ของข้าพระองค์” ทั้งๆ ที่อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าอาภร และอาหารก็ได้มาด้วยของหะรอม แล้วดุอาอ์ของ
เขาจะถูกตอบรับใด้อย่างไร ?”
ท่านค่อลีฟะฮ์อุมัร บิน ค๊อฏฏ๊อบ กล่าวว่า

َ ََللاَََيُ ْقَبَ ُلََالَُّعَا ُء
َُ ًََبَلْ َورَ ََعَ ََّعاَح ّرم

ความว่า “ด้วยการวะเราะอ์ คือ ไม่แตะต้องของที่อัลลอฮทรงห้าม(ฮะรอม) ดุอาอฺจึงจะถูกตอบรับ”
ท่านอิบนุอับบาส กล่าวว่า

َ َالِلَصالةَا ْم َر
َئٍََفََج ْو َف َهَحرا ٌم
ُ ّ َّلَي ْقب ُل
ความว่า “อัลลอฮ์ไม่ทรงรับการละหมาดของบุคคลหนึ่ง ซึ่งในท้องของเขามีสง่ิ ที่ไม่ฮะล้าล”

ท่านอัลลามะฮ์ อิบนุร่อญับ กล่าวว่า

بَََلعَدَ ََمََاجَابَ ََةَالَُّعَا َءَ َ
بََُم َْو َجَ ٌَ
َشَبُ َُهَ َوََلبَْ َُس َُهَ َوالَتّغَ َّذيَََب ََهَ،سَبَ ٌَ
ُكَاَلْحَ َرا ََمَوَ ُ َْ
ََأ ْ َُ
ِ
ุความว่า “การกิน การดื่ม การสวมเสื้อผ้าอาภร และเนื้อหนังมังสาที่เติบโตจากของฮะรอมเป็นเหต
”ทำให้ดุอาอ์ไม่ถูกตอบรับ
์เป็นคำพูดที่ควรตระหนักยิ่ง จากคำพูดท่านวะฮิบ บิน อัลวะร๊อด กล่าวว่า “หากท่านยืนทำอิบาดะฮ
คงทนถาวรซึ่งตรงแข็งแรงประดุจดังเสาธง หรือกระโดงเรือใบมันก็มิอาจเกิดประโยชย์แก่ท่านแม้แต่นิด
”เดียว จนกว่าท่านจะพิถพี ิถันสิ่งที่เข้าไปในท้องของท่านว่ามันฮะล้าลหรือฮะรอม
พี่น้องครับ คนที่เป็นมุสลิม และมุมิน นั้น คือเขาละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์ และการระมัดระวังเรื่อง
์อาหารการกิน และสะอาดบริสุทธิ์ทั้งภายนอกและภายใน ย่อมเป็นผู้ที่รับความเมตตากรุณาปราณีจากอัลลอฮ
์เจ้า อินชาอัลลอฮ

َالر َح َُْيََ .
َِلَول ُ ُْكََو َلسائَ ََرَالْ ُم ْس َل َم ْْيَف ْاس ت ْغ َف ُر ْو ُهََ َانّهَُهُوَالْغ ُف ْو ُر َّ
َأقُ ْو ُلَق ْو َ ِْلَهذاَو َأ ْس ت ْغ َف ُرَللاَالْع َظ ْي َ ْ
คุตบะฮ์ที่สอง

َالْح ْمدََُ َ ّ َلِل ّ َ
َاصطفا ُهَ َم ْنَ َعبا َد َهَوقدّمَ َل َخدْ م َت َهََََ،وا ْشهدََُا ْنََّلََ َاَلَ َاَّلََّ
َاَّل ْيَق ّربَ َلح ْْضتَ َهَ َمن ْ
َفَطاعتَ َهََََ،وا ْشهدََُا ّنَ ُمح ّمدً اََع ْبدَُ ُهَور ُس ْو َُل ّ َ
السعادة َ ْ
َُاَّل ْي َ
للاَو ْحد ُهََّل َ
ُ
َشيْكََلَُجعلَالْ َع ّزةَو ّ
اكنَكثَ ْ ًْياَماَي ْسا ُلَللاَا ْنَي ْغ َفرََ َ َُْل ّم َت َهَََ،اللّهُ ّمَص َلَوس َ ّْلَعَلَ ُمح ّم ٍدَوعَلَأ َ ََلَوا ْْصا َب َهَماَاخْلصََ َهللَ
الْ ُم ْخ َل ُص ْونََ َ.
ا ّماَب ْعدُ َفياَ َعبادََ َ
َالِسَوالْعل َن ََ ََ،وا ْحذ ُرواَ َ ْالفوا َحشَماظهرَ َ َمْنْ اَ
للاَََ ََ:ا ت ّ ُقواَ َللا ََف َ َ
ومابطنََََ،واعْل ُم ْواَانّ ُ ُْكَم ْج َزي ُّ ْون ًََب َْعا َل ُ ُْكََََ،و ُمحاس ُب ْونَعَلَا ْقوا َل ُ ُْكَوافْعا َل ُ ُْكََََ،ف ْم ْنَي ْعم ْلَ َمثْقالَ
ََشاََير ُه ََ ََ،واعْل ُم ْواََا ّنَللاَص َّلَعَلَن َب َي َهَق َديْ ًماََََ،وامرُ ُْكَ
ذ ّر ٍةَخ ْ ًْياََير ُه ََ ََ،وم ْنَي ْعم ْلَ َمَثْقالَذ ّر ٍة هَ
السال َمَعل ْي َهَت ْك َريْ ًماَول ْمَيز ْلَقائَ ًالَع َل ْي ًماََََ،اَ ّنَللاَومالئَكتهَُيُصَل ُّ ْونَعَلَالَنّ َ َِبَََيََاُّيُّ اََ
ًَب ّلصال َةَو
ّ
ِ
َالصال َةَعل ْي َهَت ُك ْون ُْواََ َمنَالَْفائَ َزْينََ،اللّهُ ّمَص َلَ
ّ َاَّل ْينَأمنُ ْواَصل ُّ ْواََعل ْي َهَوس َل ُم ْواََت ْس َل ْي ًماَََ،فا ْك َ ُِث ْواَ َمن ّ
َالر َاش َد ْينَََأ َ ِْبَب ْك ٍَرَو َُعرََ
اِتَالنّ َب َي ْْي ََواَما َمَالْ ُم ْرس َل ْْيَََ،و ْارضَالَل ّهُ ّمَع َنَ ْا َْل ْربع َةَالْخُلفا َء ّ
عَلَ ُمَح ّم ٍَدَخ َ
انََالَي ْو َمَا َل ْي َنَََ،اللّهُ ّمَا ْغ َف َْرَلَلْ ُم ْؤ َم َن ْْيَوالْ ُم ْؤ َمن َ
اتَ
َالصح ِاب َةَوالتّا َب َع ْْيَلهُ ْم َ ًََب ْحس ٍَ
و ُعثْمانَوع َ ٍلَوع َن ّ
اتَ ْا َْل ْحيا َءَ َمْنْ ُ ْمَو ْا َْل ْمو َات ََ َِ ََ،ان ّك َ
والْ ُم ْس َل َمْيَوالْ ُم ْس َلم َ
ََس ْي ٌعَق َريْ ٌبَ ُمجَ ْي ُبَالّ عْو َات ََ َ ََ،بر ْمحتَكَ
َالر َ َ
امح ْْيََ،ربّناَأتَناَ َفَالُّ نْياَحس ن ًةَو َفَ ْاْل َخر َةََحس ن ًةَو َقناَعذابَالنّا َرََوا ْد َخلْناَالْجنّةَمعَ
َيا ْرحم ّ
ْا َْل ْبرا َرَََيع َزْي َُزََيغفّ ُارَََير ّبَ ْالعال َم ْْيََ َ ََ،عبادََ َ
للاََ ََ:ا ّنَللاَيََأْ ُم َُرَ ًَبلْعدْ لَ َو ْا َأْل ْحس َانَو َايْتا َءَ َذيَ
الْ ُق ْرَبَويْنْ ىىَع َنَالْف ْحشا َءَوالْ َُم ْنك ََرَو ْالب ْغ َيَي َع ُظ ُ ُْكَلعل ّ ُ ُْكَتذكّ ُر ْونََََ،ف ْاذ ُك ُرواََللاَ ْالع َظ ْيَي ْذ ُك ْرُ ُْكَََ،
و ْاش ُك ُر ْو ُهَعَلَ َنع َم َهَي َزد ُ ُْْكَو ََّل ْك ُرَ َ
للاَي ْع ُّلَماَت ْصن ُع ْونََ.
للاَا ْك َُبَو ُ

