
พึงระวังกับอาหารซึ่งเป็นของหะรอม 
ََاَ  ْمُدَلَِلّ ْوَسَالّسال مََلْح  َالُْقدُّ َِلَ َََ،ََالْم  ع َل  َالَْك  اَلَو  ل ق ُهَع َل  ٍءَخ  ْ ََش  ىَُُكّ ْيََأْعط  امَََا َّّلَ َ،َالتّم 

مََ َن  ه اََلْْلَ ع  ض  َو  اْْلَْرض  ٍدَو  اَءََبال ََع   َالّسم  ف ع  اُتََفْْي اََََ،َر  النّْخُلَذ  اٍتَو  ْعُرْوش  َم  غ ْْيُ اٌتَو  ْعُرْوش  نّاٌتَم  ج 

مََ امٌََََ،ََاْْلَمْْك  ع  ط  اٌبَو  َش   َلب اٌسَو  َظال ٌلَو  َجب اٌلَو  َّّلهََََُ،ََو  اع ُهَت و  ْنََأط  اهَََُم  َي نْس  ْنُهََّل  َع  ْنَغ ف ل  م  َ،ََ،َو 

هَََُا ْنََّلَ ََا ْشه دَُ ْحد  َو  ُ ََاَّلَّالِله َأْشه دََََُاَل   نَْبي اءََ،َو  اْْلَ ُسَلَو  َالرُّ اَِتُ ّمًداَخ  َن َُمح  د  ي َ َََََ،ََََأّنَس   اَهَديْن  اُمَالُْمج  م 
ِ
ا و 

اْْلَتَْقي اءََ ْعُصْوُمَصَ ََو  اءَ َ،َّّلَ سَ وَ َهََيَْل َع ََللاَََُلَّ،َا لْم  اََأس  م  أََق طَُّو  اََأْخط   .َف م 
َْاَ َوَ َّّلََاََنَّتَُوَْمَُت ََََّلَ وَ ََهََاتََق َتَََُّقَحَ ََللاَ ََوَاقَُت ََاََََ،ََللاََََادَ بَ عََََاي َ:َف َََدَُعَْاَب َمََّأَ   ََللاَََُالَ قَ ََدَْق َف ََََ،ََنَ وَْمَُلََْسَمَََُُتَْن

َعَ ت َ َّيُهَ َ﴿ََْيََرََلكَ ْاَََأ نََرَْقَُالَََََْفَْال 
ِ
َا ْنَُكنُتْ

ِ
َا َ اْشُكُرْواَلَِلّ ْقن اُُكَْو  ز  اَر  ب اَتَم  ي َ نُْواَُُكُْواََمْنَط  َأ م  يْن  ََأُّيُّ اَاَّّلَ َي 

َدَ ﴾َصَ َت ْعُبُدْونَ    .ْيَُظََعَ الَََْللاََُق 

 

พ่ีน้องร่วมศรัทธาที่เคารพรัก 
อัลลอฮ์ทรงสร้างบ่าวของพระองค์ขึ้น เพื่อเขาเหล่านั้นได้สักการะต่อพระองค์ และทรงใช้ให้บ่าวของ

พระองค์ให้บริโภคกับสิ่งที่ดีๆ จากความโปรดปราณซึ่งพระองค์ทรงประทานลงมาให้ จากริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆ
และให้ออกห่างไกลจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นของฮะรอม และสิ่งที่เป็นค่อบาอิษ คือสิ่งที่สกปรกตามนัยยะของอิสลาม
ที่วางเอาไว้ 

อัลลอฮ์ตรัสว่า 

ّيَا َاْْلُم َ َالنَِّبّ َالّرُسول  َي تَّبُعون  ين  ُدوَْ﴿َاَّّلَ َ يََي  َََّّلَ يَلَي أُْمُرُُهْ ْْنَ
ِ
اَّْل اَةَو  ََفَالتّْور  ُُهْ ْكُتوًًبََعْند  ن ُهَم 

﴾َ ب ائَث  ُمَالْخ  َُمَع ل ْْيَ ُُي ر  ب اَتَو  َل هُُمَالّطي َ لُّ ُُيَ َنَالُْمْنك َرَو  َع  ي ْْن اُُهْ ْعُروَفَو   157َ:َاْلأعرافَسورةًََََبلْم 
  ความว่า “บรรดาผู้ดำเนิน(ปฏิบัติ)ตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ที่พวกเขา(พวก
ยะฮูดและนะซอรอ)พบนบีถูกบันทึกไว้ ณ ทีพ่วกเขาไว้ในคัมภีร์โตราห์(เตารอต) และคัมภีร์ไบเบิล(อินญีล) 
โดยที่เขา(นบีมุฮัมมัด)จะใช้พวกเขาให้กระทำความดีและห้ามปรามกันจากการทำความชั่ว และจะอนุมัติ
ให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดีท้ังหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งสิ่งท่ีสกปรก(ที่เลว)ทั้งหลาย” 

พี่น้องที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่รัก การบริโภคสิ่งที่ฮะล้าล เป็นหน้าที่หรือวาญิบแก่มุสลิมทุกคน สิ่งที่
เป็นของฮะรอมชัดเจนมุสลิมทานไม่ได้ อันได้แก่ อาหารที่เป็นนะญิสโดยตรง เช่น สุนัข สุกร เลือดและอื่นๆ ที่
ศาสนาได้ระบุไว้ และของที่คลุมเครือซึ่งเรายังสงสัยอยู่ว่าสิ่งนั้นมันฮะรอมหรือไม่ เรียกว่าของชุบฮัต เช่นนี้
ศาสนาก็ให้เราหลีกเลี่ยงเช่นกัน 

ท่านคอลีฟะฮ์ อุมัร บิน ค๊อฏอบ กล่าวว่า “พวกเราหลีกเลี่ยงการอุปโภค และบริโภคถึงเก้าในสิบ
จากสิ่งฮะล้าล เพราะพวกเรากลัวว่าจะไปบริโภคของที่ฮะรอม” 

ท่านอับดุลลอฮ์ บิน อุมัร กล่าวว่า “หากพวกท่านละหมาดจนกระท้ังเหมือนคันศร และพวกท่านถือ   
ศีลอดจนกระทั้งเหมือนกับลูกธนู ก็มิอาจถูกตอบรับจากพวกท่านได้ เว้นแต่พวกท่านจะละทิ้งสิ่งที่ต้องห้าม
และคลุมเครือ” 



ท่านอิบนุ้ลมุบาร๊อก กล่าวว่า “ในการที่ฉันไม่รับเพียงเหรียญเงินเพียงเหรียญเดียวจากของชุบฮัต 
มันเป็นที่ปรารถนาของฉันกว่าการที่ฉันจะบริจาคหนึ่งหม่ืนดิรฮัมเสียอีก” 

ท่านยะห์ยา บินมุอาษ แจ้งว่า “การตออัฏภักดีต่ออัลลอฮ์ คือ คลังจากบรรดาคลังของอัลลอฮ์ แต่
กุญแจคลังนั้นคือ ดุอาอ ์และฟันของกุญแจนั้น คือ บรรดาอาหารที่ฮะล้าลของแต่ละคำที่กลืนกินไป” 

มีรายงานซึ่งบันทึกในศ้อเฮ้ียะฮห์บุคอรี จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวว่า “ท่านค่อลีฟะฮ์อะบูบักร์ มี
เด็กรับใช้คนหนึ่งได้นำอาหารมาให้ท่านรับประทานหลายครั้ง ในวันหนึ่งเด็กรับใช้ได้นำอาหารมาให้ท่าน
รับประทาน เมื่อท่านได้รับประทานอาหารนั้นแล้ว เด็กรับใช้ก็ได้กล่าวแก่ท่านว่า ท่านทราบหรือไม่ว่า
อาหารนี้มาได้อย่างไร?”  

ท่านค่อลีฟะฮ์จึงเอ่ยถามไปว่า “แล้วอาหารนี้มาได้ด้วยวิธีใด? เด็กรับใช้จึงกล่าวตอบว่า ข้าเคยเป็น
โหรทำนายทายทักในยุคของญาฮิลียะฮ์ ข้ามิได้เก่งกาจในการทำนายทายทักหรอก นอกเสียจากว่าข้าได้
หลอกลวงพวกเขาด้วยเล่ห์เหลี่ยมของข้า คราใดที่พวกเขาพบเจอข้า พวกเขาก็จะมอบของขวัญแก่ข้า 
และที่ท่านรับประทานไปนั้น มันคือสิ่งที่ข้าได้มันมาจากการหลอกลวงของข้า  ท่านค่อลีฟะฮ์อะบูบักร์ได้
ทราบเช่นนั้น ท่านได้เอามือล้วงคอของท่านเพื่อให้ทุกสิ่งที่รับประทานไปนั้นอาเจียนออกมาจากสิ่งที่อยู่ใน
กะเพาะของท่าน” 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่เคารพรัก มุสลิมต้องพิถีพิถันในการกิน การดื่ม อาหารที่เป็นของฮะรอม มุสลิม
รับประทานไม่ได้ ไม่ว่าอาหารและเครื่องดื่มจะถูกห้ามกิน ห้ามดื่มที่เป็นนะญิสโดยตรง เช่น สุรา ยาเมา สุนัข 
สุกร สัตว์บกที่ไม่ได้ถูกเชือดตามหลักการของศาสนา หรือเป็นของฮะรอมโดยทางสืบเนื่อง เช่น ไก่หรือสัตว์ที่ฮะ
ล้าลให้รับประทาน แตไ่ด้มันมาจากทรัพย์ที่มาจากอาชีพที่ฮะรอม มุสลิมทีบ่ริโภคของที่ไม่ฮะล้าลนั้นโดยเจตนา
ร่างกายของเขาจะเป็นเชื้อเพลิงในนรก   ท่านนบี (ซ.ล) กล่าวไว้ว่า 

 
َل ْحٍمَن ب ت َ ََف النّارَََُُُسْتٍَََمنََُُْكُّ  رواهَأأمحدَ.َبَهََََأْول 

ความว่า “ทุกๆ เนื้อหนังมังสาที่มันเจริญเติบโตมาจากของที่ฮะรอม นรกนั้นแหละคือที่พำนักที่ดี
ที่สุดสำหรับเขา” 

และมีรายงานว่า 

اءََ َالّسم  ل 
ِ
يَْهَا َي د  َي ُمدُّ ََأغَْب   ََأْشع ث  َيَُطيُلَالّسف ر  بُُهَََالّرُجل  ْْش  م  اٌمَو  ر  ُمُهَح  ْطع  م  َو  َب  َر  ََي  َب  َر  َي 

غَُذَ  اٌمَو  ر  لْب ُسُهَح  م  اٌمَو  ر  اُبَح  ت ج  اَمَف أََّّنَيُس ْ ر  ًََبلْح   مسّلَرواهَ . َل َُي 

ท่านนบี (ซ.ล.) เล่าว่า “ชายคนหนึ่งเดินทางเป็นเวลาที่ยาวนาน ผมเผ่ายุ่งเหยิง เต็มไปด้วยฝุ่น เขา
ยื่นยกสองมือเขายังฟากฟ้าแล้วกล่าวว่า.. “ยาร๊อบโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ ยาร๊อบโอ้พระผู้อภิบาล
ของข้าพระองค์” ทั้งๆ ที่อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าอาภร และอาหารก็ได้มาด้วยของหะรอม แล้วดุอาอ์ของ
เขาจะถูกตอบรับใด้อย่างไร ?” 

ท่านค่อลีฟะฮ์อุมัร บิน ค๊อฏฏ๊อบ กล่าวว่า 
 

ّرم َللاََُع ََّعََرَ وَ لًََْبَ َاءَُع َالََُّلَُب َقَْيَََُاَح 
ความว่า “ด้วยการวะเราะอ์ คือ ไม่แตะต้องของที่อัลลอฮทรงห้าม(ฮะรอม) ดุอาอฺจึงจะถูกตอบรับ” 

ท่านอิบนุอับบาส กล่าวว่า 

امٌَ ر  ْوَفَهَح  َاْمرَئٍَََفََج  ة  ال  َص  َي ْقب ُلَالِّلُ  َّل 

ความว่า “อัลลอฮ์ไม่ทรงรับการละหมาดของบุคคลหนึ่ง ซึ่งในท้องของเขามีส่ิงที่ไม่ฮะล้าล” 



ท่านอัลลามะฮ์ อิบนุร่อญับ กล่าวว่า 

ََمََدَ عَ َلََبٌَجََوَْمََُبٌَب َ،َسَ هََيَبََذَّغَ التَّوَ ََهَُسَُبََْلَوَ َهَُبََُُشَْوَ َامََرَ حَ الََُْْكَُأََ
ِ
َاءََع َالَََُّةََاب َجَ ا

ความว่า “การกิน การดื่ม การสวมเสื้อผ้าอาภร และเนื้อหนังมังสาที่เติบโตจากของฮะรอมเป็นเหตุ
ทำให้ดุอาอไ์ม่ถูกตอบรับ” 

เป็นคำพูดที่ควรตระหนักยิ่ง จากคำพูดท่านวะฮิบ บิน อัลวะร๊อด กล่าวว่า “หากท่านยืนทำอิบาดะฮ์
คงทนถาวรซึ่งตรงแข็งแรงประดุจดังเสาธง หรือกระโดงเรือใบมันก็มิอาจเกิดประโยชย์แก่ท่านแม้แต่นิด
เดียว จนกว่าท่านจะพิถีพิถันสิ่งท่ีเข้าไปในท้องของท่านว่ามันฮะล้าลหรือฮะรอม” 

พี่น้องครับ คนที่เป็นมุสลิม และมุมิน นั้น คือเขาละหมาดครบถ้วนสมบูรณ์ และการระมัดระวังเรื่อง
อาหารการกิน และสะอาดบริสุทธิ์ทั้งภายนอกและภายใน ย่อมเป็นผู้ที่รับความเมตตากรุณาปราณีจากอัลลอฮ์
เจ้า อินชาอัลลอฮ์ 

َ ل ُُكْ َو  ََِلْ َظْي  َالْع  ت ْغَفُرَللا  اَوَأس ْ ذ  َه  ائَرََََأقُْوُلَق ْوَِلْ َلس  َالْغ ُفْوُرَالرََّو  ت ْغَفُرْوُهَََانُّهَُهو  َف اس ْ َ.ََحْيَُالُْمْسَلَمْْي 

คุตบะฮ์ที่สอง 
ْمدََُ  َتَهََََا لْح  ََلَخْدم  ق ّدم  ف اُهََمْنََعب اَدَهَو  َاْصط  تََهََمن  ْْض  ََلح  ْيَق ّرب  َاَّّلَ َ ا ْشه دَََََُ،لَِلّ ََاَّلَََّا ْنََّلَ ََو  ََاَل  

تََهََ اع  َط  ََفْ ة  اد  الّسع  َو  َالَْعّزة  ل  ع  َج  ُ ََل  َيْك  ُهََّل َش  ْحد  ا ْشه دَََََُ،للُاَو  ّمًدَاََو  ْبدَََُا ّنَُمح  ْيََع  َاَّّلَ ُسْوَُلُ ر  ُهَو 

ا َك ثَْْيً َا ْنَي ْغَفرَ ََاك ن  َي ْسا ُلَللا  ا َهلََلَََََ،ّمَتَهَََْلَََُم  َا ْخل ص  ا اَبَهَم  ا ْْص  َو  َأ ََلَ ع َل  ّمٍدَو  َُمح  َع َل  ْ َّل  س  َو  َل  ا للّهُّمَص 

ََ ََ.الُْمْخَلُصْون 

ّماَب ْعُدَف ي ا تُّقوَاَََعب ادَ ََا  ل َنََََللَاََ:َََا الْع  َو  َ ََفَالَِس  ُروَاََََ،للا  اْحذ  ه رَ ََو  اظ  َم  اَحش  َمْْن اَََْالف و 

ََ ن  اب ط  م  ََََََ،و  اَلُُكْ َْع  ًََب  ُّْون  ْجزَي َم  اعْل ُمْواَا نُُّكْ ََََََ،و  اَلُُكْ ا فْع  َو  اَلُُكْ َا ْقو  َع َل  ُبْون  ا س   ُمح  ََََََ،و  ْلََمثْق ال  ف ْمْنَي ْعم 

َا ْْيً ّرٍةَخ  ََََذ  ُه ْلَمََوَ َََ،ي ر  ْنَي ْعم  َهم  ّرٍةََش  َذ  َََََاثْق ال  ُه اعْل ُمْوَاََََ،ي ر  َن َبَي َهَق َديًْماََََو  َّلَع َل  َص  ََََََ،ا ّنَللا  ُُكْ ر  م  ا  و 

ْلَق ائَاًلَع َلْيًماََ ل ْمَي ز  َمَع ل ْيَهَت ْكرَيًْماَو  الّسال  َََََ،ًَبلّصال َةَو 
ِ
َُّا ل ئَك ت ُهَيُص  ال  م  َو  َالنَّّنَللا  َع َل  َََيَ ْون  ََا ُّيُّ َاَََِبَ 

ُّْوَا ل نُْواَص  َأ م  يْن  َل ُمْوَاََاَّّلَ س  َةَع ل ْيَهَت ُكْونُْوَاَََ،ت ْسَلْيًماََََع ل ْيَهَو  َالّصال  ْواََمن  َالَََْف ا ْكَِثُ َََمن  َ،ََف ائَزَيْن  َل  للّهُّمَص  ا 

َمَُ ّمدٍَع َل  َوَ ََح  َالنَّبَي ْْي  َ اِت  َخ 
ِ
ََا َلْْي  اَمَالُْمْرس  َاللَََّ،م  اْرض  ََو  َةَالُْخل ف اَءَالّراَشَديْن  َنَْاَْلْرب ع  َب ْكرٍَأََهُّمَع  رَ ََِبْ َُع  َو 

انٍَ ْحس  َل هُْمًََبَ التّاَبَعْْي  اب َةَو  َنَالّصح  ع  َو  ع َلٍ  َو  ان  ُعثْم  ََو 
ِ
يَْنََا َي ْوَمَاَل  الُْمْؤَمن اَتَََا للّهُّمَاْغَفرَََْ،ل  َو  لَلُْمْؤَمَنْْي 

اَتََ ْاَْلْمو  اَتَْاَْلْحي اَءََمْْنُْمَو  الُْمْسَلم  َو  الُْمْسَلَمْي  اَتََََََ،و  ْيٌعَق رَيٌْبَُمَجْيُبَاّلْعو  َ ََس  َََََ،َانّك  تَك  مْح  َبر 

ََ ْْي  َالّرامَحَ م  ا ْرح  بّن ا،َََي  نْي اَأ تَن اَر  ةَََََفَالُّ َفَْاْل َخر  ن ًةَو  س   َقن اح  ن ًةَو  س   َالنّارَََََح  اب  ا ْدَخلْن اََع ذ  ََو  ع  َم  نّة  الْج 

ارََ زَيْزَََُْاَْلبْر  ع  غ فّارََََُي  َََََي  ال َمْْي  ّبَْالع  ر  َي ََََعب ادَ ََََ،َي  َايْت اَءََذيَََُمرَُأَْللَاَ:َََاّنَللا  اَنَو  ْحس  ْاْلأَ ْدَلَو  ًَبلْع 

الْمَُ اَءَو  َنَالْف ْحش  ي ْْن ىىَع  َو  ََََْنك رََالُْقْرَب  كُّرْون  َت ذ  لُُّكْ َل ع  ْالب ْغَيَي َعُظُُكْ ََََف اْذُكُروَاََََ،و  َي ْذُكْرُُكْ َظْي  َْالع  ََ،للا 

ا َم  ُ للُاَي ْعّل  َو  ُ ْكُرَللَاَا ْكَب  َ َّل  َمَهَي زَْدُُكَْو  ََنع  اْشُكُرْوُهَع َل   .َت ْصن ُعْونَ َو 


