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มารยาทในการขออนุญาตเขาบาน 
 

มารยาทในการเขาบาน 
1.อัลลอฮฺ ทรงกลาววา : 

 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ  t⎦⎪ Ï% ©! $#  (#θãΖ tΒ# u™  Ÿω  (#θè=äzô‰s?  $·?θã‹ ç/  u ö xî  öΝ à6 Ï?θã‹ ç/  4_®L ym  (#θÝ¡ÎΣù'tGó¡n@  (#θßϑÏk=|¡è@uρ  #’ n? tã 

$yγ Î=÷δr& 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9 öΝ ä3 ª=yès9 šχρã ©. x‹s? ∩⊄∠∪       )27: ور الن(  

ความวา :  โอบรรดาผูศรัทธาเอย ! สูเจาจงอยาเขาไปในบานใด ๆ ที่ไมใชบานของสูเจาจนกวา
จะขออนุญาตและใหสลามแกเจาของบานเสียกอน การกระทําดังกลาวนั้นเปนการดีสําหรับสู
เจาเพื่อวาสูเจาจะใครครวญ (อัลนูร : 27) 
 

2.อัลลอฮฺ ไดทรงกลาววา : 

# sŒ Î* sù  Ο çFù=yzyŠ  $Y?θã‹ ç/  (#θßϑÏk=|¡sù  #’ n? tã  öΝ ä3 Å¡àΡr&  Zπ ¨Š Ït rB  ô⎯ ÏiΒ  Ï‰Ψ Ïã  «!$#  Zπ Ÿ2t≈ t7 ãΒ  Zπ t6 ÍhŠ sÛ  4 

šÏ9≡ x‹Ÿ2 Ú⎥Îi⎫ t7 ãƒ ª!$# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ à6 ¯=yès9 šχθè=É) ÷ès? ∩∉⊇∪         ) 61: النور(  

ความวา :  คร้ัน เมื่อสูเจาจะเขาไปในบานใด ๆ ก็จงกลาวสลามใหแกตัวเองซึ่งเปนการให
เกียรติอันจําเริญดียิ่งจากอัลลอฮฺ เชนนั้นแหละที่อัลลอฮฺทรงชี้แจงโองการตาง ๆ แกสูเจาเผื่อวา
สูเจาจะไดใชสติปญญาพิจารณา (อัลนูร : 61) 
 

วิธีขออนุญาต  
1.มีรายงานจากอบีมูซา อัลอัชอะรีย  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดกลาววา : 

ِإذَا اْسَتأْذَنَ        «   - صلى اهللا عليه وسلم     -قَالَ َرُسولُ اللَِّه       :    قال   األشعري     ُموَسى  يأَبِ    عن 
   . » أََحُدكُْم ثَالَثًا فَلَْم ُيْؤذَنْ لَُه ، فَلَْيْرِجْع 

ความวา : “เมื่อพวกทานคนใดไดขออนุญาตถึงสามครั้งแตเขาไมไดรับอนุญาตก็ขอใหเขาจง
กลับไปเสีย”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 6245  และมุสลิม หมายเลข 
2154) 
 

2.จากรุบอีย เลาวา: 
 -صلى اهللا عليه وسلم    -قَالَ َحدَّثََنا َرُجلٌ ِمْن َبِنى َعاِمٍر أَنَُّه اْسَتأْذَنَ َعلَى النَِّبىِّ                     َعْن ِرْبِعىٍّ    

اْخُرْج ِإلَى َهذَا فََعلِّْمُه         «    ِلَخاِدِمِه    -صلى اهللا عليه وسلم    -ىُّ َوُهَو ِفى َبْيٍت فَقَالَ أَِلُج فَقَالَ النَّبِ            
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فََسِمَعُه الرَُّجلُ فَقَالَ السَّالَُم َعلَْيكُْم أَأَْدُخلُ               .   » اِالْسِتئْذَانَ فَقُلْ لَُه قُِل السَّالَُم َعلَْيكُْم أَأَْدُخلُ                
    .   فََدَخلَ-صلى اهللا عليه وسلم-فَأَِذنَ لَُه النَِّبىُّ 

ความวา : มีชายจากตระกูลอามิรคนหนึ่งเลาใหเราฟงวา เขาไดขออนุญาตเขาหาทานเราะสู
ลุลลอฮฺ  ซึ่งทานกําลังอยูในบานโดยเขากลาววา “ฉันจะเขาไดไหม ?” ทานนบี  เลยบอก
กับคนใชของทานวา “จงออกไปหาคนนี่ซิแลวสอนเขาถึงวิธีการขออนุญาตโดยบอกเขาวา 
“ทานจงกลาววา “อัสสะลามุอะลัยกุม ฉันจะเขาไดไหม ? “ แลวชายผูนั้นก็ไดยินเสียงนั้น เขา
เลยกลาววา “อัสสะลามุอะลัยกุม ฉันจะเขาไดไหม ?” ทานนบี  จึงไดอนุญาต แลวเขาก็เขา
ไป  (เศาะฮีห  บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข 23515  และบันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ 
หมายเลข 5177  เศาะฮีหสุนันอบูดาวูด หมายเลข 4312) 
 

คนที่จะขออนุญาตตองยืนตรงไหน ? 
จากอับดุลลอฮฺ บินบุสรฺ  เลาวา : 

 ِإذَا أََتى َباَب قَْوٍم لَْم           -صلى اهللا عليه وسلم    -قَالَ كَانَ َرُسولُ اللَِّه           َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبْسٍر       
السَّالَُم َعلَْيكُُم     «    ِمْن ِتلْقَاِء َوْجِهِه َولَِكْن ِمْن ُركِْنِه اَألْيَمِن أَِو اَألْيَسِر َوَيقُولُ                       َيْسَتقِْبِل الَْبابَ    
       . »السَّالَُم َعلَْيكُْم 

ความวา : ทานนบี  นั้น เมื่อมาถึงประตูของชนใดทานจะไมหันหนาไปทางประตู
อยางตรงหนา แตจากมุมขวาหรือมุมซายและกลาววา “อัสสะลามุอะลัยกุม อัสสะลา
มุอะลัยกุม”  (เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข 17844  และบันทึกโดยอบูดาวูด
ตามสํานวนนี้ หมายเลข 5186  เศาะฮีหสุนันอบูดาวูด หมายเลข 4318) 

 
การขออนุญาตของทาส คนใช และเด็กๆ  

อัลลอฮฺ  ไดทรงกลาววา : 

$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ  š⎥⎪ Ï% ©! $#  (#θãΖ tΒ# u™  ãΝ ä3Ρ É‹ø↔ tGó¡uŠ Ï9  t⎦⎪ Ï% ©! $#  ôM s3 n=tΒ  óΟ ä3 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r&  t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ  óΟ s9  (#θäóè=ö7 tƒ  zΝ è=çt ø:$# 

óΟ ä3Ζ ÏΒ  y]≈ n=rO  ;N≡ § tΒ  4  ⎯ ÏiΒ  È≅ ö7 s%  Íο 4θn=|¹  Ì ôf x ø9 $#  t⎦⎫ Ïn uρ  tβθãèŸÒs?  Ν ä3 t/$u‹ ÏO  z⎯ ÏiΒ  Íο u Îγ ©à9 $#  .⎯ ÏΒuρ 

Ï‰÷èt/  Íο 4θn=|¹  Ï™!$t±Ïèø9 $#  4  ß]≈ n=rO  ;N≡ u‘ öθtã  öΝ ä3 ©9  4  š[ ø‹ s9  ö/ ä3 ø‹ n=tæ  Ÿωuρ  öΝ Îγ øŠ n=tæ  7y$ uΖ ã_  £⎯ èδy‰÷èt/  4 

šχθèù≡ §θsÛ  / ä3 ø‹ n=tæ  öΝ à6 àÒ÷èt/  4’ n? tã  <Ù÷èt/  4  y7 Ï9≡ x‹x.  ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ  ª!$#  ãΝ ä3 s9  ÏM≈ tƒ Fψ $#  3  ª!$# uρ  íΟŠ Î=tæ 

ÒΟŠ Å3 ym ∩∈∇∪         ) 61: النور(  

ความวา :  โอบรรดาผูศรัทธาเอย ! จงใหบรรดาผูที่มือขวาของพวกเจาครอบครอง (คือบรรดา
ทาสและทาสีขออนุญาตเมื่อเวลาจะเขาหองสวนตัว ซึ่งคนใชก็อยูในกรณีเดียวกัน –ผูแปล) 
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และบรรดาผูที่ยังไมบรรลุศาสนภาวะในหมูพวกเจาขออนุญาตพวกเจาสามเวลา คือ กอนเวลา
ละหมาดฟจญริ เวลาพวกเจาเปลื้องเสื้อผาในเวลากลางวัน และหลังจากเวลาละหมาดอิชาอ
สามเวลาสวนตัวนี้สงวนสําหรับพวกเจา โดยหลังจากนี้แลวไมเปนที่นาตําหนิแกพวกเจาและ
พวกเขาเพราะพวกเขาตางวนเวียนรับใชบางคนในหมูพวกเจา เชนนั้นแหละที่อัลลอฮทฺรงชีแ้จง
โองการทั้งหลายใหชัดแจงแกพวกเจา และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาณ  
(อัลนูร : 58) 
 

ไมกระซิบกันยกเวนเมื่อไดรับอนุญาตจากผูรวมงาน  
มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ไดกลาววา : 

ثَةً  ِإذَا كُْنُتْم ثَالَ       «   -صلى اهللا عليه وسلم    - قَالَ َرُسولُ اللَِّه         : قَالَ    بن مسعود    َعْن َعْبِد اللَِّه     
    .  »فَالَ َيَتَناَجى اثَْناِن ُدونَ َصاِحِبِهَما فَِإنَّ ذَِلَك ُيْحِزُنُه 

ความวา : “เมื่อพวกทานอยูรวมกันสามคนก็จงอยากระซิบระหวางสองคนโดยละเลยเพื่อนอีก
คนของทั้งสอง เพราะการกระทําดังกลาวนั้นจะทําใหเขาเสียใจ”  (บันทึกโดยอัลบุคอรีย 
หมายเลข 6290  และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 2184) 
 

ไมถ้ํามองในบานของคนอื่นโดยไมไดรับอนุญาต  
มีรายงานจากอบีฮุรัยเราะฮฺ  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ไดกลาววา : 

َك لَْو أَنَّ َرُجالً اطَّلََع َعلَيْ        «    قَالَ   -صلى اهللا عليه وسلم    - أَنَّ َرُسولَ اللَِّه         َعْن أَِبى ُهَرْيَرةَ      
    .  »ِبَغْيِر ِإذٍْن فََخذَفَْتُه ِبَحَصاٍة فَفَقَأَْت َعْيَنُه َما كَانَ َعلَْيَك ِمْن ُجَناٍح 

ความวา : “หากมีชายผูหนึ่งชะโงกมองทานโดยไมไดรับอนุญาตแลวทานก็เอากรวดหินขวาง
เขาใสเขาจนตาของเขาแตกและทะลักออกมา ทานก็ไมมีความผิดแตประการใด” (บันทึก
โดยอัลบุคอรีย หมายเลข 6888  และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 2158) 
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