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อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

َك  ۞َوقََضى  ﴿ َّل  َربُّ
َ

يۡنِ  إِيَاهُ  إَِّلٓ  َتۡعُبُدٓوا   أ ىِِلَ ًنا   َوبِٱۡلَو ٓ  ٱۡلِكَبَ  ِعنَدكَ  َيۡبلَُغنَ  إَِما إِۡحَسى َحُدُهَما
َ

وۡ  أ
َ

ُهَما أ ٓ  َتُقل فََل  لِِكَ ف    لَُهَما
ُ

ل َتۡنَهۡرُهَما َوَّل  أ  َوقُ
ِريٗما قَۡوّٗل  لَُهَما ِ  َجَناحَ  لَُهَما َوٱۡخفِۡض   ٢٣  َك ل  ةِ ِمنَ  ٱذلُّ َرۡۡحَ ِ  َوقُل ٱل هُ  َرب  َما َماٱرَۡۡحۡ  [ ٣٢ ،٣٢: اإلرساء] ﴾ ٢٤  َصغِرٗيا َرَبَياِن  َك

"และพระเจ้าของเจ้าบัญชาว่า พวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ ใดนอกจากพระองค์เท่านัน้และจงท าดีต่อบิดา
มารดา เม่ือผู้ ใดในทัง้สองหรือทัง้สองบรรลสุู่วยัชราอยู่กบัเจ้า ดงันัน้อย่ากล่าวแก่ทัง้สองว่า อฟุ !  และอย่าขู่
เข็ญทา่นทัง้สอง และจงพดูแก่ทา่นทัง้สองด้วยถ้อยค าท่ีออ่นโยน และจงนอบน้อมแก่ทา่นทัง้สอง ซึง่การถ่อม
ตนเน่ืองจากความเมตตา และจงกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของฉัน ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทัง้สองเช่นท่ีทัง้
สองได้เลีย้งดฉูนัเม่ือเยาว์วยั”" {อลั-อิสรออ์: 23-24} 
 

และทรงอีกตรัสวา่ 

نَ  َوَوَصۡيَنا ﴿ نَسى ِ  ٱۡۡلِ يۡه ىِِلَ  [ ٩: العنكبوت] ﴾ ُحۡسٗنا   بَِو
"และเราได้สัง่เสียงมนษุย์ให้ท าดีตอ่บดิามารดาของเขา" {อลั-อนักะบตู: 9} 

 
ทา่นอิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 

لُْت رَُسوَل اهللِ َصَّلى اهللُ َعلَيِْه  »
َ
َحبُّ إََِل اهلِل؟ قَاَل: َسأ

َ
ْعَماِل أ

َ
يُّ اْْل

َ
اَلةُ لََعَ َوقِْتَها»وََسلىَم: أ ؟ قَاَل: « الصى يٌّ

َ
يِْن »قُلُْت: ُثمى أ قُلُْت: « ُثمى بِرُّ الَْوادِلَ

؟ قَاَل:  يٌّ
َ
َهاُد ِِف َسِبيِل اهللِ »ُثمى أ  [متفق عليه] « «ُثمى اْْلِ

“ฉันได้ถามท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮอุลยัฮิวะสลัลมัว่า “อะมลัใดท่ีอลัลอฮฺทรงรักมากท่ีสดุ” ท่านตอบ
ว่า “คือการละหมาดตามเวลาของมนั” ฉันก็ถามอีกว่า “อะไรอีกหลงัจากนัน้” ท่านตอบว่า “หลงัจากนัน้คือ
การท าดีตอ่บพุการีทัง้สอง” ฉันก็ถามอีกว่า “อะไรอีกหลงัจากนัน้” ท่านก็ตอบวา่ “หลงัจากนัน้คือการญิฮาด
ในหนทางของอลัลอฮฺ”” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 
 
 

และทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 
َحقُّ انلىاِس ِِبُْسِن َصَحابَِِت؟ قَاَل:  »

َ
َك »َجاَء رَُجٌل إََِل رَُسوِل اهللِ َصَّلى اهللُ َعلَيِْه وََسلىَم، َفَقاَل: َمْن أ مُّ

ُ
َك »َمْن؟ قَاَل:  قَاَل: ُثمى « أ مُّ

ُ
قَاَل: " « ُثمى أ

َك »ُثمى َمْن؟ قَاَل:  مُّ
ُ
بُوكَ »قَاَل: ُثمى َمْن؟ قَاَل: « ُثمى أ

َ
 [متفق عليه] « «ُثمى أ

“ชายคนหนึ่งมาหาท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั แล้วถามว่า “ผู้ ใดคือคนท่ีมีสิทธ์ิมากท่ีสดุ
ท่ีฉันจะต้องคบหาอย่างดี” ท่านตอบว่า “คือแม่ของท่าน” เขาถามต่ออีกว่า “ใครอีกหลังจากนัน้?” ท่านก็
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ตอบว่า “คือแม่ของท่าน” เขาก็ถามอีกว่า “ใครอีกหลงัจากนัน้?” ท่านก็ตอบว่า “คือแม่ของท่าน” เขาก็ถาม
อีกวา่ “ใครอีกหลงัจากนัน้?” ทา่นก็ตอบวา่ “หลงัจากนัน้ก็คือพอ่ของทา่น” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 
 

และทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิอมัรฺ บนิอลัอาศ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 
َهاِد َفَقاَل:  » ِذنُُه ِِف اْْلِ

ْ
اَك؟»َجاَء رَُجٌل إََِل انلىِِبِّ َصَّلى اهلُل َعلَيِْه وََسلىَم، يَْستَأ ََحٌّ َوادِلَ

َ
 [متفق عليه] « «فََجاِهدْ فَِفيِهَما »قَاَل: َنَعْم، قَاَل: « أ

“ฉนัคนหนึ่งได้มาหาทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั เพ่ือมาเขาอนญุาตท่านในการท าญิฮาด แล้วทา่นก็
ถามว่า “พ่อแม่ของทา่นยงัมีชีวิตอยู่ไหม?” เขาตอบว่า “ยงัมีอยู”่ ท่านก็ตอบวา่ “เชน่นัน้ กบัท่านทัง้สองนีแ้ห
ละ่ ท่ีทา่นจงท าญิฮาด(เพียรพยายามท าดี)” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 

 
และทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ได้เลา่ว่า ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้

กลา่ววา่ 
ْنُف » »

َ
ْنُف، ُثمى رَِغَم أ

َ
ْنُف، ُثمى رَِغَم أ

َ
ْو ِِكَيِْهَما فَلَْم يُ  َمنْ  رَِغَم أ

َ
َحَدُهَما أ

َ
، أ بََويِْه ِعنَْد الِْكََبِ

َ
ْدرََك أ

َ
 [مسلم أخرجه] « «ْغَفر َلُ أ

“ช่างน่าอปัยศ แล้วก็ช่างอปัยศ แล้วก็ช่างอปัยศ ผู้ ท่ีทนัได้อยู่กบัพ่อแม่คนหนึ่งคนใดหรือทัง้สองของเขาใน
ตอนท่ีทา่นชรา แตแ่ล้วเขากลบัไมไ่ด้รับการอภยัโทษ ” บนัทกึโดยมสุลิม 

 
ค าอธิบาย 

บิดามารดานัน้มีสิทธ์ิอันย่ิงใหญ่ต่อคนเรา อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้คู่กันกับสิทธิของอัลลอฮฺอันเป็น
มูลเหตุให้อัลลอฮฺทรงสร้างญินและมนุษย์ขึน้มา นั่นก็คือ การท าอิบาดะฮฺต่อพระองค์ และทรงสั่งใช้ให้
ประพฤติดีและท าดีต่อท่านทัง้สอง นั่นก็เพราะบิดามารดา ต้องเผชิญกับความยากล าบากอย่างยิ่ง –
โดยเฉพาะมารดา- ในการอบรมเลีย้งดแูละเอาใจใสล่กูๆ  

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ต้องท าดีตอ่บิดามารดา และห้ามเนรคณุหรือท าร้ายทา่นทัง้สอง แม้จะด้วยกบัค าพดูท่ีเล็กน้อยท่ีสดุ
ก็ตาม 

 การท าดีตอ่ท่านทัง้สองนัน้ในหนึ่งในงานท่ีอลัลอฮฺทรงรักมากท่ีสดุ และเป็นสาเหตใุห้ได้รับการอภยั
บาป และเข้าสวรรค์ 

 สิทธิของมารดาท่ีเราต้องปฏิบตัิดีด้วยนัน้ มีมากกว่าและต้องมาก่อนสิทธิของบิดา ท่ีเป็นเช่นนัน้ก็
เพราะความออ่นแอ และความจ าเป็นของนาง และความหนกัอึง้ท่ีนางต้องเจอในการเลีย้งลกู 

 หนึง่ในสิทธิของทา่นทัง้สองคือ เราต้องดอุาอ์ให้ได้ทัง้สองได้รับความเมตตา 

 ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั ดอุาอ์ให้แก่ผู้ ท่ีไมท่ าดีตอ่บดิามารดาในยามทา่นชรา
ให้ได้รับความตกต ่า 

 واحلمد هلل رب العاملني، وصَّل اهلل وسلم لَع نبينا حممد، ولَع آل وصحبه أمجعني.
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