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มารยาทในการขออนุญาตเขาบาน
มารยาทในการเขาบาน
1.อัลลอฮฺ ทรงกลาววา :
#’n?tã (#θßϑÏk=|¡è@uρ (#θÝ¡ÎΣù'tGó¡n@ 4_®Lym öΝà6Ï?θã‹ç/ uöxî $·?θã‹ç/ (#θè=äzô‰s? Ÿω (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ
(27 : )ﺍﻟﻨﻮﺭ
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ความวา : โอบรรดาผูศรัทธาเอย ! สูเจาจงอยาเขาไปในบานใด ๆ ที่ไมใชบานของสูเจาจนกวา
จะขออนุญาตและใหสลามแกเจาของบานเสียกอน การกระทําดังกลาวนั้นเปนการดีสําหรับสู
เจาเพื่อวาสูเจาจะใครครวญ (อัลนูร : 27)
2.อัลลอฮฺ ไดทรงกลาววา :
4 Zπt6ÍhŠsÛ ZπŸ2t≈t7ãΒ «!$# Ï‰ΨÏã ô⎯ÏiΒ Zπ¨ŠÏtrB öΝä3Å¡àΡr& #’n?tã (#θßϑÏk=|¡sù $Y?θã‹ç/ ΟçFù=yzyŠ #sŒÎ*sù
(61 : )ﺍﻟﻨﻮﺭ
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ความวา : ครั้น เมื่อสูเจาจะเขาไปในบานใด ๆ ก็จงกลาวสลามใหแกตัวเองซึ่งเปนการให
เกียรติอันจําเริญดียิ่งจากอัลลอฮฺ เชนนั้นแหละที่อัลลอฮฺทรงชี้แจงโองการตาง ๆ แกสูเจาเผื่อวา
สูเจาจะไดใชสติปญญาพิจารณา (อัลนูร : 61)
วิธีขออนุญาต
1.มีรายงานจากอบีมูซา อัลอัชอะรีย  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดกลาววา :
 » ِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺳَﺘ ﹾﺄ ﹶﺫ ﹶﻥ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:  ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﹶﺃِﺑﻲ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ
. «  ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ْﺮ ِﺟ ْﻊ، ُﻼﺛﹰﺎ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ ُﻳ ْﺆ ﹶﺫ ﹾﻥ ﹶﻟﻪ
ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹶﺛ ﹶ
ความวา : “เมื่อพวกทานคนใดไดขออนุญาตถึงสามครั้งแตเขาไมไดรับอนุญาตก็ขอใหเขาจง
กลับไปเสีย” (บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 6245 และมุสลิม หมายเลข
2154)
2.จากรุบอีย เลาวา:
-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺣَ ﱠﺪﺛﹶﻨَﺎ ﺭَﺟُﻞﹲ ِﻣ ْﻦ َﺑﻨِﻰ ﻋَﺎ ِﻣ ٍﺮ ﹶﺃﱠﻧﻪُ ﺍ ْﺳَﺘ ﹾﺄ ﹶﺫ ﹶﻥ ﻋَﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱢﻰ َﻋ ْﻦ ِﺭ ْﺑ ِﻌ ﱟﻰ
ُﺝ ِﺇﻟﹶﻰ ﻫَﺬﹶﺍ ﹶﻓ َﻌ ﱢﻠ ْﻤﻪ
ْ  ِﻟﺨَﺎ ِﺩ ِﻣ ِﻪ » ﺍ ْﺧ ُﺮ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺖ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃِﻟﺞُ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻰ
ٍ َﻭﻫُ َﻮ ﻓِﻰ َﺑ ْﻴ
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ﻼ ﻡُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃﹶﺃ ْﺩ ﺧُﻞﹸ
ﺴﹶ
ﺴ ِﻤ َﻌﻪُ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠ
َ  ﹶﻓ. « ﻼ ﻡُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃﹶﺃ ْﺩ ﺧُﻞﹸ
ﺴﹶ
ﺍ ِﻻ ْﺳِﺘ ﹾﺌﺬﹶﺍ ﹶﻥ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻞ ﹶﻟﻪُ ﻗﹸ ِﻞ ﺍﻟ ﱠ
. ﹶﻓ َﺪ َﺧ ﹶﻞ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﹶﻓﹶﺄ ِﺫ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻰ
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 :
ﺏ ﹶﻗ ْﻮ ٍﻡ ﹶﻟ ْﻢ
َ  ﺇِﺫﹶﺍ ﹶﺃﺗَﻰ ﺑَﺎ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺴ ٍﺮ
ْ َُﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ْﺑ ِﻦ ﺑ

ُﻼ ﻡُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻜﹸﻢ
ﺴﹶ
ﺴ ِﺮ َﻭَﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ » ﺍﻟ ﱠ
َ ﺏ ِﻣ ْﻦ ِﺗ ﹾﻠﻘﹶﺎ ِﺀ َﻭ ْﺟ ِﻬ ِﻪ َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ِﻣ ْﻦ ﺭُ ﹾﻛِﻨ ِﻪ ﺍ َﻷ ْﻳ َﻤ ِﻦ ﹶﺃ ِﻭ ﺍ َﻷ ْﻳ
َ ﺴَﺘ ﹾﻘِﺒ ِﻞ ﺍ ﹾﻟﺒَﺎ
ْ َﻳ

.« ﻼﻡُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ
ﺴﹶ
ﺍﻟ ﱠ
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 :
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(61 : )ﺍﻟﻨﻮﺭ
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ความวา : โอบรรดาผูศรัทธาเอย ! จงใหบรรดาผูที่มือขวาของพวกเจาครอบครอง (คือบรรดา
ทาสและทาสีขออนุญาตเมื่อเวลาจะเขาหองสวนตัว ซึ่งคนใชก็อยูในกรณีเดียวกัน –ผูแปล)
3

และบรรดาผูที่ยังไมบรรลุศาสนภาวะในหมูพวกเจาขออนุญาตพวกเจาสามเวลา คือ กอนเวลา
ละหมาดฟจญริ เวลาพวกเจาเปลื้องเสื้อผาในเวลากลางวัน และหลังจากเวลาละหมาดอิชาอ
สามเวลาสวนตัวนี้สงวนสําหรับพวกเจา โดยหลังจากนี้แลวไมเปนที่นาตําหนิแกพวกเจาและ
พวกเขาเพราะพวกเขาตางวนเวียนรับใชบางคนในหมูพวกเจา เชนนั้นแหละที่อัลลอฮฺทรงชีแ้ จง
โองการทั้ ง หลายให ชั ด แจ ง แก พ วกเจ า และอั ล ลอฮฺ นั้ น เป น ผู ท รงรอบรู ผู ท รงปรี ช าญาณ
(อัลนูร : 58)
ไมกระซิบกันยกเวนเมื่อไดรับอนุญาตจากผูรวมงาน
มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ไดกลาววา :
ﻼﹶﺛ ﹰﺔ
 » ﺇِﺫﹶﺍ ﹸﻛ ْﻨُﺘ ْﻢ ﹶﺛ ﹶ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
.« ُﺤ ِﺰﻧُﻪ
ْ ُﻚ ﻳ
َ ﻼ َﻳَﺘﻨَﺎﺟَﻰ ﺍﹾﺛﻨَﺎ ِﻥ ﺩُﻭ ﹶﻥ ﺻَﺎ ِﺣِﺒ ِﻬﻤَﺎ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﹶﺫِﻟ
ﹶﻓ ﹶ
ความวา : “เมื่อพวกทานอยูรวมกันสามคนก็จงอยากระซิบระหวางสองคนโดยละเลยเพื่อนอีก
คนของทั้งสอง เพราะการกระทําดังกลาวนั้นจะทําใหเขาเสียใจ”
(บันทึกโดยอัลบุคอรีย
หมายเลข 6290 และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 2184)
ไมถ้ํามองในบานของคนอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
มีรายงานจากอบีฮุรัยเราะฮฺ  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ไดกลาววา :
ﻚ
َ ﻼ ﺍ ﱠﻃ ﹶﻠ َﻊ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺟُ ﹰ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-  ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﺑِﻰ ﻫُ َﺮ ﻳْ َﺮ ﹶﺓ
.« ﺡ
ٍ ﻚ ِﻣ ْﻦ ُﺟﻨَﺎ
َ ﺕ َﻋ ْﻴَﻨﻪُ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
َ ﺤﺼَﺎ ٍﺓ ﹶﻓ ﹶﻔ ﹶﻘ ﹾﺄ
َ ﺨ ﹶﺬﻓﹾَﺘﻪُ ِﺑ
َ ِﺑ َﻐ ْﻴ ِﺮ ِﺇ ﹾﺫ ٍﻥ ﹶﻓ
ความวา : “หากมีชายผูหนึ่งชะโงกมองทานโดยไมไดรับอนุญาตแลวทานก็เอากรวดหินขวาง
เขาใสเขาจนตาของเขาแตกและทะลักออกมา ทานก็ไมมีความผิดแตประการใด” (บันทึก
โดยอัลบุคอรีย หมายเลข 6888 และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 2158)
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