
 
 
 
 
 

สิทธิของสตรีตามทัศนะอิสลามในฐานะแม 
﴿ ً ّما

ُ
 ﴾حقوق املرأة يف اإلسالم أ

[  ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 
อับดุรเราะหมาน อับดุลกะรมี อัช-ชีหะฮ ฺ

 

 

 
แปลโดย : อิบนุ ร็อมลี ยูนสุ 

ผูตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน 

ที่มา : หนังสอื สตรีใตรมเงาอิสลาม 

 
2010 ‐ 1431 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

﴿ ً ّما
ُ
 ﴾حقوق املرأة يف اإلسالم أ

»باللغة احكايالندية «   

 

 
  عبدالرمحن بن عبدالكريم الشيحة

 

 

 
 يونس ابن رميل: ترمجة

  صايف عثمان: مراجعة

  اإلسالم املرأة يف ظلكتاب  :مصدر

 
2010 ‐ 1431 

 
 

 



1 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

สิทธิของสตรีตามทัศนะอิสลามในฐานะแม 
 
อิสลามไดส่ังเสียเพื่อกระทําดีตอพอแมในหลายๆ โองการในคัมภีรอัลกุรอาน   และ

พระองคไดทรงกลาวถึงสิทธิของทั้งสองพรอมๆ กับการกลาวถึงสิทธิของพระองคเอง   แสดงใหเห็น
วา สิทธิที่ทั้งสองสมควรไดรับในอิสลามมีความสําคัญและประเสริฐมาก   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัล
กุรอานวา   

ً إِما َفبْلَُغن ِعنَدَك ﴿ يِْن إِْحَسانا َ ِ  إِال إِياُه َوبِالَْوا
ْ ال َيْعبُُدوا

َ
َ َربَُّك أ َوقَ

ف َوَال َينَْهْرُهَما َوقُل لُهَما قَْوًال 
ُ
ْو الِكَُهَما فََال َيُقل لُهَما أ

َ
َحُدُهَما أ

َ
الِْكرَبَ أ
 ً  ) ٢٣: اإلرساء ( ﴾َكِريما

ความวา : “และพระเจาของเจาบัญชาวา พวกเจาอยาเคารพภักดีผูใด
นอกจากพระองคเทานั้นและจงทําดีตอบิดามารดา เมื่อผูใดในทั้งสอง
หรือทั้งสองบรรลุสูวัยชราอยูกับเจา ดังนั้นอยากลาวแกทั้งสองวา อุฟ ! 
(กลาวเชิงไมพอใจ เชนคํา หึ เปนตน) และอยาขูเข็ญทานทั้งสอง และ
จงพูดแกทานทั้งสองดวยถอยคําที่ออนโยน   และจงนอบนอมแกทาน
ทั้งสอง ซ่ึงการถอมตนเนื่องจากความเมตตา และจงกลาววา ขาแตพระ
เจาของฉัน ทรงโปรดเมตตาแกทานทั้งสองเชนที่ทั้งสองไดเลี้ยงดูฉัน
เมื่อเยาววัย” 1  

 
- อิสลามถือวา การทําดีตอแม  การแสดงความกตัญูตอทาน  ตลอดจนการนอมรับตาม

คําสั่งของทานและการรักใครทานเปนการเฉพาะ  คือหนึ่งหนทางที่จะนําไปสูสรวงสวรรค   มีชาย
คนหนึ่งซึ่งนามวา  ญาฮิมะฮฺ ไดมาพบทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความ
โปรดปรานแกทานดวยเถิด-  แลวกลาววา โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺแทจริงแลวฉันตองการออก
รบ ดวยเหตุนี้ฉันจึงมาปรึกษาทาน   ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ – ขอความสันติจงมีแดทาน - ตอบ
วา “เจามีแมใชหรือไม?” เขาตอบวา ใช   ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ -ขอความสันติจงมีแดทาน- 
ตอบวา “เจาจงอยูกับแมของทานเถิด  แทจริงแลว สวรรคนั้น อยู ณ เทาทั้งสองขางของ
ทาน” 2  

ดวยเหตุที่วา โดยสวนมากสตรีจะมีความออนแอเมื่อออกไปอยูในสังคมนอกบาน บางครั้ง
นางอาจถูกฉวยโอกาสเนื่องจากผลประโยชนของคนบางคนในสังคม  หรือไมก็อาจจะถูกลิดรอน
สิทธิ  การที่อิสลามเอยชื่อแมกอนพอในเรื่องสิทธิๆ ตางที่สมควรใหแกแม เชน การทําดี  การรักใคร  

                                                 
1 อัลกุรอาน บท อัลอิสรออ / ๒๓  
2 อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีฮัยนฺ ๔/ ๑๖๗ หมายเลข ๗๒๔๘  
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การคบหา  ทั้งนี้ก็เพื่อปกปองสิทธิของแมนั่นเอง   รายงานจากทานอบีฮุรอยเราะฮฺ - ขออัลลอฮฺทรง
ประทานความโปรดปรานแกทานดวยเถิด- กลาววา  มีชายคนหนึ่งไดเขาหาทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺและกลาววา โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺใครเลาที่ฉันสมควรทําดีในการคบหากับเขา
มากที่สุด ? ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ-ขอความสันติจงมีแดทาน- ตอบวา “แมของเจา” เขาถามอีก
วา แลวใครตอ ? ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺตอบวา “แมของเจา”  เขาถามอีกวา แลวใครอีก  ทาน
ตอบวา “แมของเจา”   เขาถามอีกวา แลวใครอีก  ทานตอบวา “พอของเจา” 3  

วจนะของทานศาสนทูตขางตนนี้  บงบอกวา การทําดีตอแมตองเปนสามเทาของพอ  
เนื่องจากความทุกขยากของแมคร้ังที่ต้ังครรภ   จากนั้นก็ความลําบากยามคลอด  จนกระทั่งความ
ยากเย็นในชวงการใหน้ํานม  ทั้งสามเรื่องนี้เปนสิ่งที่แมตองรับภาระหนักเพียงผูเดียว  แลวผูเปนพอ
จึงคอยมาสานตอชวงการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนลูก   

ดังนั้น แม คือผูที่รับภาระอุมตัวเราในทองมา และเราไดใชชีวิตในนั้นดวยสารอาหารของแม
ดวยระยะเวลาถึง ๙ เดือน   หลังจากนั้นก็เขาสูชวงของการใหน้ํานม  ซึ่งถาคิดเปนระยะเต็ม  ๆ 
อยางสมบูรณคือประมาณ ๒ ป  

อัลลอฮฺตรัสในกุรอานวา   
ُ يِف َخَمنْيِ ﴿ ُ ً بَلَ وَْهٍن َوفَِصا ُه وَْهنا مُّ

ُ
يِْه مَحَلَتُْه أ َ ِ نَساَن بَِوا َووَصيْنَا اْإلِ
يَْك إيَِل الَْمِصريُ  َ ِ ِن اْشُكْر يِل َولَِوا

َ
 ) ١٤: لقمان ( ﴾أ

ความวา “โดยที่มารดาของเขาไดอุมครรภเขาอยางออนเพลียครั้งแลว
ครั้งเลา  รวมทั้งการหยานมของเขาในระยะเวลาสองป เจาจงขอบคุณ
ขา  และบิดามารดาของเจา  ยังเรานั้น คือการกลับไป” 4  

 
การอกตัญูตอแม  การละเมิดคําสั่งของทาน  และการละเลยตอสิทธิที่ทานสมควรไดรับ  

เปนเรื่องที่ตองหามในอิสลาม  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ-ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา 
“แทจริงแลวอัลลอฮฺทรงหามพวกเจาไมใหทรยศตอบรรดาแม   การหามมอบสิ่งใดท่ีใคร
สักคนสมควรไดรับหรือการขอใหไดในสิ่งที่เขาไมสมควรไดรับ  และการฝงลูกหญิงทั้ง
เปน  และแทจริงแลวอัลลออฺทรงกริ้วการกระทําของพวกเจาดังนี้คือ  การกลาววา ไดยิน
เขาคนนั้นพูดอยางนั้น  เขาคนนี้พูดอยางนี้ (การพูดมากจนตองเผชิญกับความผิดพลาด
อยางมาก)  การสักถามมากเกินไป  และการทําลายทรัพยสินโดยเปลาประโยชน” 5   

- การเคารพเชื่อฟงและนอมรับตอคําสั่งของแม  ไมขัดคําสั่งทานตราบใดที่ทานมิไดใชให
ทานกระทําในสิ่งอัลลอฮฺทรงหาม  หากเปนเชนนั้นก็จะไมมีการปฎิบัติตามทานอีกแลว  เพราะ
ความโปรดปรานของพระองคอัลลอฮฺตองมากอนความโปรดปรานของทาน   การภักดีตออัลลอฮฺ

                                                 
3 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย ๕/๒๒๒๗ หมายเลข ๕๖๒๖  
4 อัลกุรอาน บท ลุกมาน /๑๔ 
5 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย ๕/๒๒๒๙  หมายเลข ๕๖๓๐  
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ตองมากอนการภักดีตอทาน   แตทั้งนี้หาใชวาเปนการอนุญาตใหเราแสดงพฤติกรรมอันไรมารยาท
ตอทานดวยการดาหรือตะคอกใส  หากแตการกระทําที่สมควร ณ ที่นี้ คือ การออนโยนและการเขา
ใกลทานดวยความรักใคร  พรอมทั้งอธิบายเหตุผลดวยความสุภาพออนโยน  ดังที่อัลลอฮฺตรัสใน
โองการหนึ่งวา  

ِن َجاَهَداَك ﴿ ِ َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم فََال تُِطْعُهَماَو ن ترُْشَِك 
َ
 ﴾بَل أ

 ) ١٥: لقمان (
ความวา “และถาเขาทั้งสองบังคับเจาใหต้ังภาคีตอขา โดยที่เจาไมมี
ความรูในเรื่องนั้น เจาอยาไดเชื่อฟงปฏิบัติตามเขาทั้งสอง” 6 

 
-  หนึ่งในความยิ่งใหญแหงบุญคุณของพอแมและสิทธิอันชอบธรรมซึ่งประเสริฐยิ่งตามที่

อัลลอฮฺตรัสใหเราทราบก็คือ การที่ความโปรดปรานของพระองคข้ึนอยูกับความโปรดปรานของทั้ง
สอง   ความกริ้วของพระองคก็ข้ึนอยูกับความโกรธกริ้วของทั้งสอง  ทั้งนี้ก็เพื่อใหบรรดาลูกๆ เรงรีบ
หาหนทางในการดําเนินชีวิตที่ดีโดยใหหางไกลจากสิ่งที่สรางความรบกวนและความเดือดรอนแก
ทานทั้งสอง  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ-ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “ความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺขึ้นอยูกับความโปรดปรานของพอแม  และความกริ้วของอัลลอฮฺขึ้นอยูกับ
ความโกรธกริ้วของพอแม” 7 

ดังนั้น การสรางความโปรดปรานแกทานทั้งสองและการทําดีตอทานทั้งสองคือสาเหตุหนึ่ง
ที่จะนําไปสูสรวงสวรรค   ในทางกลับกัน การสรางความโกรธเคืองและการอกตัญูแกทานนั้น คือ
สาเหตุหนึ่งที่จะนําไปสูการเขานรก  ตามที่ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺไดกลาวไว ซึ่งรายงานโดย อบู 
อุมามะฮฺ วา มีชายคนหนึ่งกลาวแกทานศาสนทูตของอัลลอฮฺวา โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ อะไร
คือหนาที่ของลูกๆ ที่มีตอพอแมทั้งสอง ? ทานกลาววา “ทั้งสองคือ สวรรคและนรกของเจา” 8 

 
- ในทัศนะอิสลาม ถือวา การทําดีตอพอแมตองมากอนการปฏิบัติทําศาสนกิจที่ไมบังคับ 

เชน การกระทําที่เปนสุนัตและการงานอื่นๆ ที่ไมบังคับ  ดังที่ไดรายงานโดยทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ – 
ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานดวยเถิด - จากทานศาสนทูตมุฮัมมัด กลาววา “ไม
มีใครที่พูดไดในขณะที่อยูในเปล  นอกจากบุคคลทั้งสามนี้ คือ  อีซา ลูกของมัรยัม – 
ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานดวยเถิด -  และชายคนหนึ่งจากวงศวาน
อิสรออีลมีนามวา ุร็อยจญ  ซ่ึงเปนคนที่เครงในการปฏิบัติศาสนกิจ   เขาไดสรางหอ
สวดและพํานักอยูในนั้น วันหนึ่งแมของเขาไดมาหาเขาในขณะที่เขากําลังละหมาดอยู  
แมของเขากลาววา นีุ่ร็อยจญ   เขากลาววา โอพระเจาของขา ระหวางแมของฉันและ

                                                 
6 อัลกุรอาน บท ลุกมาน /๑๕  
7 เศาะฮีฮฺ อิบนิ หิบบาน ๒/๑๗๒ หมายเลข ๔๒๙  
8 สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ ๒/ ๑๒๐๘ หมายเลข ๓๖๖๒  



4 

ละหมาดของฉัน(ฉันควรจะใสใจสิ่งไหนดี)?  เขาเลยหันไปละหมาดแทน  แมเขาเลย
กลับไป เมื่อถึงวันพรุงแมของเขามาหาเขาอีกครั้งในขณะที่เขาละหมาดอยูเหมือนเดิม  
แมกลาววา โอ ุร็อยจญ   เขากลาววา โอพระเจาของขา  แมของฉันและละหมาดของ
ฉัน ? เขาเลยละหมาดตอโดยไมสนใจเเมของเขา  เมื่อถึงวันพรุงนี้แมของเขามาหาเขาอีก
ครั้งในขณะที่เขาละหมาดอยูเหมือนเดิม  แมกลาววา โอ ุร็อยจญ   เขากลาววา โอพระ
เจาของขา  แมของฉันและละหมาดของฉัน?  เขาเลยละหมาดตอโดยไมสนใจเเมของเขา  
แมของเขาเลยกลาว ( ดุอาอ ) วา โออัลลอฮฺ ขอพระองคอยาไดเอาชีวิตของเขานอกจาก
เขาจําตองเผชิญหนากับหนาผูหญิงชั่ว  ดังนั้น วงศวานอิสรออีลเลยพากันเลาเรื่องราว
ของุร็อยจญและการปฏิบัติทําศาสนกิจของเขาอยางตอเนื่อง และแลวปรากฏวามีหญิง
ชั่วคนหนึ่งปรารถนาจะเสนอตัวดวยความงามของนางเพื่อทดสอบุร็อยจญ  นางกลาววา 
ถาพวกทานตองการ  ฉันจะชักชวนเขาเอง  นางจึงไปเสนอตัวตอหนาเขา แตเขาไมสนใจ
นาง  นางจึงไปหาคนเลี้ยงแกะที่หอสวดของเขาแทน   นางไดเสนอตัวแกเขาและเขาได
สนองตอบตามความตองการของนางจนกระทั่งต้ังครรภ  เมื่อเด็กคลอดออกมานางกลาว
วา ทารกคนนี้เปนบุตรของุร็อยจญ  แลวพวกวงศวานอิสรออีลก็พากันไปหาุร็อยจญ  
และบังคับใหเขาออกนอกหอสวด แลวทําลายหอสวดของเขาทันที   พวกเขาทุบ
ตีุร็อยจญ  เขาจึงกลาววา พวกทานเปนอะไร (เหตุใดจึงทํารายขา) ? พวกเขาตอบวา 
เจามีชูกับผูหญิงชั่วคนนี้และนางไดคลอดลูกที่มาจากเจา   เขาถามวา  เด็กคนนั้นอยูไหน 
? พวกเขานําเด็กคนนั้นมา  เขากลาววา พวกเจาปลอยฉันกอนจนกวาฉันจะละหมาด
เสร็จไดหรือไม? จากนั้นเขาก็ไดลุกขึ้นละหมาด แลวจึงเขาไปหาเด็กทารกคนนั้นพรอม
กลาววา โอ เด็กนอย ใครคือพอของเจา ? เด็กคนนั้นตอบวา ผูชายคนนั้นที่เลี้ยงแกะ เมื่อ
พวกวงศวานอิสรออีลไดยินดังนั้น พวกเขาจึงรีบเขาหาุร็อยจญทันทีและตางคนตางจูบ
เขาและลูบรางเขา  แลวพวกเขากลาววา เราจะสรางหอสวดใหเจาดวยทอง  เขาตอบวา 
ไม เพียงแคพวกเจาทํามันดวยดินเหมือนเดิมก็พอแลว พวกเขาเลยทําตามสิ่งที่เขาบอก 
...” 9  

 
นอกจากนี้อิสลามสั่งใหกระทําดีตอทานทั้งสองมากกวาการออกไปสูรบเพื่อหนทาง

ของอัลลอฮฺตราบใดที่การออกไปสูรบไมเปนเรื่องบังคับ  รายงานโดยอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ  บิน อัล
อาศ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานทั้งสองดวยเถิด- กลาววา ชายคนหนึ่งไดเขา
มาหาทานศาสนทูตของอัลลอฮฺแลวกลาววา  ฉันขอใหสัตยาบันกับทานเพื่อการอพยพและการ
ตอสูในทางของอัลลอฮฺเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮฺ   ทานกลาววา “เจามีพอหรือแมของเจา
หรือไม?” เขากลาววา ใช   พวกเขาทั้งสองยังอยู   ทานกลาววา  “แลวเจาตองการผลบุญ
จากอัลลอฮฺหรือ?” เขาตอบวา  ใช  ทานกลาววา  “เจาจงกลับไปหาพอแมของเจา แลวจงอยู
ใกลชิดกับเขาทั้งสองอยางดี” 10 

                                                 
9 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย ๓/ ๑๒๖๘ หมายเลข ๓๒๕๓  
10 เศาะฮีฮฺ มุสลิม ๔/ ๑๙๗๕ หมายเลข ๒๕๔๙  
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- ดวยเหตุที่อิสลามมาเพื่อสรางความสัมพันธระหวางมนุษยใหเขมแข็งและแนนแฟน  

อิสลามจึงใชใหกระทําดีตอพอแมดวยการทุมเทและการมอบสิ่งดีๆ ตอทานทั้งสอง   การกลาว
วาจาที่สุภาพ  และดูแลทานเปนอยางดีแมวาทานทั้งสองจะอยูในศาสนาอื่นก็ตาม รายงานโดยอัส
มาอ - ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานดวยเถิด-  กลาววา แมของฉันไดมาหาฉันใน
ขณะที่นางยังเปนมุชริกะฮฺอยู (ยังไมรับอิสลาม) ฉันจึงถามทานนบีเกี่ยวกับแมฉันวา  แทจริง แม
ไดมาหาฉัน นางตองการเชื่อมสัมพันธกับฉัน  ฉันควรจะเชื่อมสัมพันธกับทานหรือไม ? ทานนบี
ตอบวา  “เจาจงเชื่อมตอความสัมพันธกับแมเจาเถิด” 11   

 
- และเพื่อเปนการสนับสนุนใหมุสลิมทุกคนใหความสําคัญตอพอแม  ทานศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ– ขอความสันติจงมีแดทาน - ไดอธิบายวา การทําดีตอทั้งสองนั้นคือสาเหตุหนึ่งที่ทําให
พระองคอัลลอฮฺทรงตอบรับการขอพรของเขา  ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ– ขอความสันติจงมีแด
ทาน -  กลาววา “มีบุคคลสามคนในยุคกอนพวกทานออกเดินทาง จนกระทั่งพวกเขาไป
เจอถํ้าแหงหนึ่งแลวพักอาศัยในนั้นชั่วคราว ปรากฏวา  มีกอนหินใหญหลนลงมาจากเขา 
แลวทับประตูทางเขาของถํ้า  หนึ่งในพวกเขากลาววา แทจริงแลวพวกเจาไมสามารถผาน
กอนหินนี้ไดนอกจากวาพวกเจาตองขอพรตออัลลอฮฺโดยอาศัยการงานที่ดีของพวกเจา
เปนสื่อกลาง   ดังนั้น บางคนจึงกลาววา โอขาแตพระเจาของฉัน ฉันมีพอแมวัยชรา และ
ฉันไมเคยเสนอเครื่องด่ืมใหภรรยาและบาวของฉันกอนทานทั้งสองเลย  วันหนึ่งฉันกลับ
บานชาเนื่องจากธุระบางอยาง  และไดรีดนมไวเพื่อทานทั้งสอง  แตเมื่อกลับไปถึงบาน
ทานทั้งสองไดนอนหลับแลว  ฉันไมชอบเสนอเครื่องด่ืมใหภรรยาและบาวของฉันกอน
ทานทั้งสองเลย  ดังนั้นฉันจึงนั่งรอทานต่ืนนอนในขณะที่มือของฉันถือแกวอยู   เมื่อถึง
เวลาเชาทานทั้งสองต่ืนขึ้นแลวด่ืมนมที่ฉันเตรียมไว  โอขาแตพระเจาของฉัน ถาการงาน
ดังกลาวที่ฉันทําไป คือการทําดวยความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองคเทานั้น  ขอพระองคทรง
ชวยเหลือพวกเราใหพนจากความลําบากเพราะหินกอนนี้เถิด และแลวหินที่ปดอยูนั้นก็
ถูกเปดเพียงเล็กนอย แตพวกเขายังไมสามารถออกจากถํ้าได” ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ– 
ขอความสันติจงมีแดทาน - กลาวตอวา :  

“อีกคนกลาววา โอขาแตพระเจาของฉัน อาของฉันมีลูกสาว  และเธอคือสาวที่ฉัน
รักที่สุด  วันหนึ่งฉันตองการตอบสนองอารมณของฉันกับตัวเธอ  แตเธอปฏิเสธการ
กระทําของฉัน  จนวันหนึ่งเธอไดเจอกับเรื่องหนึ่งซ่ึงทําใหเธอตองตกทุกขมาก  เธอจึงมา
หาฉันเพื่อขอความชวยเหลือ  ฉันจึงใหเงินเธอ ๑๒๐ ดีนารโดยที่ฉันกําหนดเงื่อนไขวาเธอ
ตองอยูตามลําพังกับฉัน   เธอยอมทําตามจนกระทั่งฉันตองการรวมประเวณีกับเธอ  เธอ
กลาววา ‘ฉันจะไมอนุญาตใหเจารวมประเวณีกับฉันนอกจากดวยวิธีที่ชอบธรรม’  ดวย
คําพูดนี้ทําใหฉันสํานึกตัว ฉันเลยหามตัวเองได  ทั้งๆ ที่เธอคือสาวที่ฉันรักที่สุด  ฉันยอม

                                                 
11 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย ๒/๙๒๔ หมายเลข ๒๔๗๗ .  
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ใหเธอรับเงินไป  โอขาแตพระเจาของฉัน  หากฉันไดกระทําสิ่งนี้ดวยความบริสุทธิ์ใจเพื่อ
พระองค  ขอพระองคทรงชวยเหลือพวกเราใหพนจากความลําบากเพราะหินกอนนี้เถิด  
ทันใดนั้น หินที่ปดอยูก็ถูกเปดเพียงเล็กนอย และพวกเขายังไมสามารถออกจากถํ้าได” 
ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ- ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาวตอวา :  

“สวนคนที่สาม  เขาไดกลาววา โอขาแตพระเจาของฉัน  ฉันเคยจางคนงานหลาย
คนเพื่อทํางานของฉัน  ฉันไดใหคาตอบแทนแกพวกเขาทั้งหมดยกเวนคนเดียวที่ยังไมได
รับ และเขาไดเดินทางจากไป  ฉันจึงเอาคาตอบแทนของเขาไปลงทุนจนกระทั่งเปน
ทรัพยสินมหาศาล   เขากลับมาหาฉันอีกครั้งหนึ่งหลังเวลาผานไปเนิ่นนาน  เขากลาวตอ
ฉันวา โอบาวของอัลลอฮฺโปรดจายคาตอบแทนแกฉันเถิด  ฉันตอบวา ทุกสิ่งที่เจาเห็นทั้ง 
อูฐ  วัว แพะ และบาว คือคาตอบแทนของเจาทั้งหมด  เขากลาววา นี่บาวของอัลลอฮฺ 
ทานอยาไดดูถูกฉันนะ ฉันกลาวตอบเขาไปวา ฉันไมดูถูกเจาหรอก เขาจึงรับมันไป
ทั้งหมด  โอขาแตพระเจาของฉัน  หากฉันไดกระทําสิ่งนี้ดวยความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค  
ขอพระองคทรงชวยเหลือพวกเราใหพนจากความลําบากเพราะหินกอนนี้เถิด  ทันใดนั้น 
หินที่ปดอยูก็ถูกเปด จนพวกเขาสามารถออกไปได” 12  

 
- อิสลามถือวา การทําดีตอพอแมทั้งสอง คือ ที่มาของการปลดบาปและคือสาเหตุหนึ่ง

ที่อัลลอฮฺจะทรงอภัยความผิดทั้งปวง  รายงานโดย อับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ - ขออัลลอฮฺทรงประทาน
ความโปรดปรานแกทานทั้งสองดวยเถิด-  ทานกลาววา วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาเขาพบทานศาสน
ทูตของอัลลอฮฺแลวกลาววา โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ฉันไดทําบาปกรรมอันใหญหลวง  ฉันมี
สิทธิจะกลับใจอีกหรือไม ? ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ- ขอความสันติจงมีแดทาน- กลาววา “เจายัง
มีพอแมอีกหรือไม ?” เขาตอบวา ไม  ทานถามวา แลวเจามีนาหญิงหรือไม ? เขาตอบวา ใช  
ทานกลาววา “เจาจงทําดีกับทาน” 13   

ทั้งนี้ เนื่องจากนาหญิงหรือปาขางแม มีฐานะเหมือนแม  เพราะทานศาสนทูตเคยกลาววา 
“นาหญิงมีฐานะเหมือนแม” 14  
 อิสลามรักษาสิทธิความชอบธรรมของพอแม แมกระทั่งหลังจากทั้งสองถึงแกกรรมแลวก็
ตาม  รายงานโดยมาลิก บิน เราะบีอะฮฺ  กลาววา ในขณะที่พวกเรานั่งอยูกับทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ  มีชายคนหนึ่งจากเผาสะลามะฮฺมาหาทานแลวเขากลาววา  โอทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ  การทําดีตอพอแมยังคงเหลืออีกไหมหลังจากที่ทั้งสองไดเสียไป ? ทานกลาววา “ใช  
โดยการขอดุอาอหรือ การขอใหลุแกโทษใหทานทั้งสอง และการทําตามสัญญาที่ทานทั้ง
สองสั่งไวหลังจากที่ทานจากไป   และการเชื่อมตอความสัมพันธทางเครือญาติซ่ึงทั้งสอง
เคยเชื่อมตอกัน  และการใหเกียรติแกเพื่อนฝูงของทานทั้งสอง” 15  

                                                 
12 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย ๒/ ๗๙๓ หมายเลข ๒๑๕๒  
13 เศาะฮีฮฺ อิบนิ หิบบาน ๒/ ๑๗๗ หมายเลข ๔๓๕  
14 เศาะฮีฮฺ อัลบุคอรีย ๒/ ๙๖๐ หมายเลข ๒๕๕๒  
15 สุนัน อบี ดาวูด ๔/ ๓๓๖ หมายเลขที่ ๕๑๔๒ 
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