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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เรื่องที่ 111 
นางสวรรค์ 

 
การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ความ

เมตตาจ าเริญ และความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืน
ใดที่ควรได้รับการภักดี นอกจากอัลลอฮฺ เพียงพระองค์เดียว โดย
ไม่มีภาคีหุ้นส่วนอัน ใดส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่า
ท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์... 

ความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งที่อัลลอฮฺได้
สัญญาไว้เป็นรางวัลแก่บรรดามุอ์มินในสวนสวรรค์  นั่นคือ  
อัล -หูรุลอีน และอัลลอฮฺ  สุบหานะฮุวะตะอาลา  ได้บอกถึง
คุณลักษณะที่ดีย่ิงของพวกนาง  และได้กล่าวถึงอาภรณ์อัน
สวยงามยิ่งที่พวกนางใช้สวมใส่  อธิบายไว้อย่างชัดเจน  กระจ่าง
แจ้งจนเหมือนกับว่าพวกเขาได้เห็นพวกนางด้วยกับสายตา
ตนเอง ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลาได้ตรัสว่า 
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َر ۡر   ٱلَّن ۡر ِر   َر  ِر َر  ُر   ِر يِر َّن ﴿ لۡر ِر ۡريُر َّن    ٞس   َر َر   َر ۡر َريُر ۡر   ِر نٞس   َر ٓر ّر  ّرِر  ٥٦  َر 
َر
ٓر ِر   َر ِر    َر  َر

ِركُر َر  بّر ِر َر  ِر  رَر  َّنيُر َّن  ٥٧  ُركَر ّر
َر
َر اُر  ُر   َر  ۡر َر ۡر َر  ُر   ٱۡر  58- 56/ الرمحن  ﴾ ٥٨  َر  

ความว่า  “ในสวนสวรรค์เหล่านั้นมีหญิงสาวพรหมจารี  ผู้ลด
สายตาลง  (มองเฉพาะสามีของนางเท่านั้น ) ซึ่งไม่เคยมีมนุษย์ 
และญินแตะต้องตัวของพวกนางมาก่อนเลย ดังนั้น ด้วยบุญคุณ
อันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธ  คล้าย
กับว่าพวกนางเป็นทับทิมและปะการัง” (อัร-เราะห์มาน : 56-58) 

ท่านหะสันและบรรดานักตัฟซีรได้กล่าวว่า  “คือทับทิมที่
มีความบริสุทธิ์  และสีขาวนวลของปะการัง ” (ตัฟซีร อิบนุ กะษีร  
เล่มที่ 4 หน้า 278) 
 อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลาได้ตรัสอีกว่า 

 ۡر َر  ِر  ٢٢  ِر ٞس   َر ُر رٌر ﴿
َر
 ِٕو   َر 

ُر ۡر َر ۡر ُر  ِر     ُّل ۡر   23- 22/ الٌاقعة]﴾ ٢٣   
ความว่า “และหญิงสาวที่มีนัยน์ตาคมสวยงาม  ประหนึ่งไข่มุกที่
ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี” (อัล-วากิอะฮฺ : 22-23)  

และอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลาได้ตรัสอีกว่า 

ٓر ﴿  َر يُر َّن   ِر َّن 
ۡر
 نَر 

َر
ٓر ٗء     ۡركَر ًر   َر َر َر ۡر َر يُر َّن  ٣٥  ِر نَر 

َر
ًب  ٣٦ أ  ۡر َر  ٗء  عُر ُر

َر
 ۡر َر  ِر  ٣٧ أ

َر
ِر   ّر

َر ِر ِر   38- 35/ الٌاقعة﴾ ٣٨  ٱۡر
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ความว่า “แท้จริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษจริงๆ  แล้ว
เราได้ท าให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์  เป็นที่น่ารักชื่ นชมแก่
คู่ครอง  อยู่ในวัยสาวคราวเดียวกัน  เป็นรางวัล ส าหรับกลุ่ม

ทางขวา(ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)” (อัล-วากิอะฮฺ : 35-38)  
ค าว่า  ( เป็นพหูพจน์ของค าว่า (احلٌر  ( หมายถึง (حٌراء  

หญิงสาวสวยงดงามผิวขาวนวลผ่องใส  นัยน์ตากลมโตคมและ
ด าสนิท  
 ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮา  กล่าวว่า  
“ครึ่งหนึ่งของความสวยงามคือการมีผิวสีขาว” 

ท่านอุมัร  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  กล่าวว่า  “เมื่อสตรีมีผิวสี
ขาวนวลผ่อง พร้อมกับผมที่สวยงาม  ความงดงามของนางก็จะ
สมบูรณ”์   

ค าว่า (عربا) เอามาจากค าว่า เป็นพหูพจน์ของ (العرب) 
ค าว่า (عروب) หมายถึง สตรีท่ีมีรูปร่างสวยงามและมีความรักต่อ
สามีของนางเพียงผู้เดียว พูดจาไพเราะเพราะพริ้ง และปรนนิบัติ
ต่อสามีด้วยความรักใคร่ 
 นักตัฟซีรอธิบายว่า  ( หมายถึงหญิงที่มีความ (العرب
คิดถึงคะนึงหา  มีความรักต่อสามี   มีมารยาทที่ดีงาม  มีรูปร่าง
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สวยงาม  วัยสาวและโสด  พรมจารี  (บะดาอิอฺ  อัต-ตัฟซีร เล่ม 4 
หน้า 354) 

ค าว่า  ( อิบนุ อับบาสและนักตัฟซีรคนอ่ืนๆ (أثرابا  ให้
ทัศนะว่า  “ คือสตรีท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน  อายุ  33 ปี
เท่ากัน” (ตัฟซีร อิบนุ กะษีร เล่มที่ 4 หน้า 292) 
 อัลลอฮฺ  สุบหานะฮุวะตะอาลาได้สร้างสาวสวรรค์ให้มี
รูปโฉมที่สวยงามและมีจรรยามารยาทที่เลอเลิศ  นัยน์ตา
สวยงามยิ่งนัก  ซึ่งยากที่จะบรรยายให้ละเอียดได้นอกจากเท่าที่
อัลลอฮฺ สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวไว้ในอัลกุรอานและ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกไว้ในหะดีษ  
เศาะฮีหฺเท่านั้น 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
«  ُ وَّو
َ
َرةٍ  أ َوَّوةَ  ثَِل ُ  ُزمْم ًُ ْم  ااْم ِر، َ ْملَةَ  الْمَقَمرِ  ُ ٌَرةِ  َ َ  ُ ٌَرُ  َدْم ا َ بْمُصُقٌنَ  َ   اْلْم ًَ  ِفي

جَِ ُ ٌنَ  َوَ   ٌَّوُطٌَن، َوَ   َ مْم ًُ ْم  َ جََغ ا  هِ َجُ ًَ ًُ ْم  ِفي َشاُط مْم
َ
َيُ ، أ َيِ   ِمنْم  ااَّو  ااَّو

ِة، ُة، َوَ َاِمُرُي ْم  َوالْمِفظَّو ٌَّو ُ ل
َ ًُ ْم  اْلْم  ُ ُك، َورَ ْم ْمِمسْم ًُ ْم  َواِحدٍ  َوِلُ    ال  يَُرى َزوْمَججَاِن، ِموْم

َما ُم ُّخ  ًِ ِن، ِمنْم  اللَّو ْم ِ  َوَراءِ  ِمنْم  ُسٌقِ ُسْم ِجاَلَ   احلْم ًُ ْم  َ  ااْم  َ بَاُغَض، َوَ   بَ ْموَ
ًُ ْم  َ   َُسب ُ ٌنَ  َواِحٌد، قَلْمٌ   قُلٌُُب َرةً  ااَّو  3245رواه اْل اري برق  ] «وََعِشًيا بُكْم

 [2834ومسل  برق  
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ความว่า “กลุ่มแรกที่ได้เข้าสวรรค์มีรูปร่างสวยงามเปล่งปลั่งดั่ง
ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ  ในสวรรค์จะไม่มีการถ่มน้ าลาย  ไม่มี
การสั่งน้ ามูก  และไม่มีการถ่ายทุกข์  ภาชนะที่พวกเขาใช้ผลิต
จากทองค า  ใช้หวีผลิตจากทองค าและเงิน  ไม้หอมที่พวกเขาจุด
เป็นควันคือไม้อุลวะฮฺ (ไม้หอมอินเดีย) เหงื่อที่ไหลออกมามีกลิ่น
หอมดั่งกลิ่นชะมดเชียง  แต่ละคนจะมีภรรยาสองคน  นางมี
ผิวพรรณขาวนวลผ่องใส  พวกเขาจะไม่พิพาทและไม่โกรธเคือง
ซึ่งกันและกัน และพวกเขาจะร าลึกถึงอัลลอฮฺตลอดเวลาทั้งยาม
เช้าและยามเย็น ” (บันทึกโดยอัล -บุคอรีย์  หมายเลข  : 3245  
และมุสลิม หมายเลข : 2834) 

และจากอนัส  บิน มาลิก  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ِ  َسِ يِي  ِ   لََروْمَحةٌ » وْم  ااَّو
َ
َوةٌ  أ ٌ  َغدْم نْميَا ِمنْم  َا ْم ا، َوَما اّدلُّخ ًَ ٌْمِس  َولََقاُب  ِفي  قَ

َحِدُ  ْم 
َ
َوَّوةِ  ِمنْم  أ وْم  ااْم

َ
ٌْمِط ُ  أ ِ   ِ يدٍ  َم ٌْمَطىُ    َ عْم ٌ  َس نْميَا ِمنْم    َا ْم ا، َوَما اّدلُّخ ًَ  ِفي

ٌْم  َ نَّو  َول
َ
ةً  أ

َ
َرأ ِي  ِمنْم  امْم يْم

َ
َوَّوةِ  أ لََعتْم  ااْم ِي   َِ   اطَّو يْم

َ
رْمِ   أ

َ َطاَءتْم  اْلْم
َ
َما، َما َْل ًُ  بَ ْموَ

ثْمىُ 
َ
ا ِرحيًا، َولََمَ  ًَ ا َ َ  َوََلَِصيُف ًَ ِس

ْم
ٌ  َرأ نْميَا ِمنْم  َا ْم ا َوَما اّدلُّخ ًَ رواه اْل اري ]« ِفي

 [1880 ومسل  برق  3796برق  
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ความว่า  “เวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของยามเย็นหรือยามเช้าในการ
ออกท าศึกสงครามในหนทางของอัลลอฮฺย่อมดีกว่าโลกดุนยา
และทุกสรรพสิ่งที่มีในโลกดุนยานี้ และสถานที่วางธนูหรือไม้เท้า
ในสวรรค์ก็ย่อมดีกว่าโลกดุนยาและทุกสรรพสิ่งที่มีในโลกดุนยา
นี้ทั้งหมด  หากสาวสวรรค์ได้ปรากฏเรือนกายแก่ชาวโลกใบน้ี  
แน่นอนจะมีรัศมีส่องแสงสว่างจ้าระหว่างฟากฟ้ากับพื้นพิภพนี้
พร้อมกับมีกลิ่นหอมหวน และผ้าคลุมศีรษะของนางย่อมมีค่ายิ่ง
กว่าโลกดุนยาและทุกสรรพสิ่งที่มีในโลกดุนยานี้เสียอีก ” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย ์หมายเลข : 3796 และมุสลิม หมายเลข : 1880) 

สาวสวรรค์จะมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากสิ่งโสมม
ทั้งร่างกายและจิตใจ อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ตรัสว่า 

ِر ﴿ ِر َر ّر ِر  َر   َر  ْر   ٱَّن ْر   َر  َر ُر    َّن   ٱلَّن  ِر َر  ِر   َرعَر ِر ُر  
َر
َريُر ۡر    ۡر ِر   َر َّن  ٖت    ۡرتِريَر   ِر  َتَر  َتَر

 ۡر َر  ُر  
َر َّن َر    ۡر ْر  لُكُر ِر ۡراٗء   َر َر َر ٖت   ِر   ِر ۡريَر  رُر ِراُر   ْر  رّر ُر   ِر  هَر  َر  اَر   ْر   َر ۡر ُر    ِر  رُر ِر ۡر َر   ٱَّن  ُر  

ُر
أ   َر

ِرهِۦر َريُر ۡر   ُر َر َر  ِريٗء      ٓر   َر   ۡر َر  ٞس   ِر يَر 
َر
ٞس     يَّن َر  لَر ُر  َر   ِر يَر   َر ُر ۡر   ُّل  25/ اْلقرة]﴾ ٢٥  َر  ِر

ความว่า  “และ  (มุหัมมัด ) จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาและ
ประกอบการดีเถิดว่า แน่นอนพวกเขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์
ที่มีแม่น้ าหลายสายไหลอยู่เบ้ืองล่าง  คราใดที่พวกเขาได้รับ
ผลไม้เป็นปัจจัยริซกี พวกเขาก็กล่าวว่าเช่นเดียวกันนี้คือสิ่งที่เรา
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เคยได้รับมาก่อนแล้วในดุนยา  ซึ่งพวกเขาจะได้รับสิ่งที่มีความ
คล้ายคลึงกัน  (กับสิ่งของในโลกนี้ในรูปธรรม ) และในสวรรค์
พวกเขาจะได้รับคู่ครองที่บริสุทธิ์  และพวกเขาจะพ านักอยู่ใน
สวนสวรรค์นั้นตลอดกาล” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 25) 
 บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุรอานหลายท่านให้
ความหมายของค าว่า   ( ว่า “สาวสวรรค์จะไม่มีเลือด (امل ًرة
ประจ าเดือน  ไม่ปัสสาวะ  ไม่มีเลือดนิฟาส  ไม่อุจจาระ  ไม่มี
เสมหะ ไม่ถ่มน้ าลาย และไม่มีสิ่งสกปรกใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสตรีใน
โลกน้ี” (ตัฟซีร อิบนุ กะษีร เล่ม 1 หน้า 63)  
 ท่านอิบนุล ก็อยยิม  เราะหิมะฮุลลอฮฺ  กล่าวว่า  “สาว
สวรรค์จะมีจรรยามารยาทที่สวยงาม  ปราศจากมารยาทที่ไม่ดี
ทั้งปวง นางจะไม่พูดจาลามก  นางจะไม่แอบมองชายอ่ืนที่ไม่ใช่
สามีของนาง  อาภรณ์ของนางจะไม่เปื้อนสิ่งสกปรกอันใดแม้แต่
เหงื่อไคล” (บะดาอิอฺ อัต-ตัฟซีร เล่ม 1 หน้า 297) 
 อนึ่ง...รางวัลอันย่ิงใหญ่ที่อัลลอฮฺจะมอบให้แก่ปวงบ่าว
ของพระองค์ในสวนสวรรค์คือให้พวกเขามีคู่ครองเป็นสาว
สวรรค์  (หูรุลอีน ) ด้วยการมีคู่ครองเช่นนี้ท าให้พวกเขามี
ความสุขอย่างยิ่ง อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลาได้ตรัสว่า 
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تَّنك﴿ َر     َر ئٔر  ُر رٖت   َر ُر ُر رٍر   َر َر َّن ۡر َر يُر   َّن ۡر ُر  َر ٖت    ُر  20/ ال ٌر]﴾ ٢٠  ِر ٖت   ِر
ความว่า  “พวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนเตียงนอนที่เรียงชิดกัน  
และเราให้พวกเขาได้มีคู่ครองเป็นหูรุลอีน  (สาวสวยท่ีผิวงาม
นัยน์ตากว้างโตและคม)” ( อัฏ-ฏูร : 20 ) 

และอัลลอฮฺ  สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ตรัสไว้ในสูเราะฮฺ
ยาสีนว่า 

 ۡر َر  َر   ِر َّن ﴿
َر
َر َّن ِر   َر ۡر َر   ۡلۡر  ٖت   ِر   ٱۡر

يُر ۡر   ُر ۡر  ٥٥  َر  ِريُر  َر   ُر ُر  ۡر َر  ُر
َر
َر   ِر َر  ٍر   ِر   َر    َر

ِركِر   
ٓر رَر 

َر تَّنك   ۡر  56، 55/  س]﴾ ٥٦   َر ئُر  ُر
ความว่า  “แท้จริงในวันนั้นชาวสวรรค์จะปฏิบัติภารกิจที่มี
ความสุขส าราญ พวกเขาจะนอนเอกเขนกอยู่ภายใต้ร่มไม้พร้อม
กับคู่ครองของพวกเขา” (ยาซีน : 55-56) 
 ท่านอับดุลลอฮฺ  บิน มัสอูด  อิบนุอับบาส  และคนอ่ืนๆ  
กล่าวว่า “ภารกิจอันสุขส าราญของพวกเขาคือการมีเพศสัมพันธ์
กับสาวโสดบริสุทธิ์”  (ตัฟซีรอิบนุกะษีร เล่ม   3 หน้า 575 ) 
 ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ِمِن   ِنَّو » َوَّوةِ  ِ   لِلْمُم ْم لَُ ةٍ  ِمنْم  َ َيْمَمةً  ااْم ٌَّو َةٍ  َواِحَدةٍ  لُ ْم ا ُ َ ًَ ُ ِمِن  ِمياًل  ِسجُّخٌنَ  ُطٌل  لِلْمُم ْم
ا ًَ لٌُنَ  ِفي يْم

َ
ًِ ْم  َ ُ ٌُ   أ ِمنُ  َعلَيْم ْمُم ْم ًُ ْم  يََرى  َاَل  ال ُظ ًظا َ عْم رواه اْل اري ]« َ عْم

[ومسل 
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ความว่า “แท้จริง ส าหรับผู้ศรัทธาในสวรรค์นั้นจะมีกระโจมที่ท า
จากไข่มุกกลวงเพียงเม็ดเดียว ความสูงของมันหกสิบไมล์  โดยที่
เขามีคู่ครองหลายคนอยู่ในกระโจมหลังนั้น  เขาจะหมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนกันไปแสวงหาความสุขกับภรรยาแต่ละคน  โดยที่แต่
ละคน จะมองไม่เห็นซึ่งกันและกัน ” (บันทึกโดยอัล -บุคอรีย์  
หมายเลข : 5065 และมุสลิม หมายเลข : 1400) 
 กระโจมที่กล่าวถึงนี้มิใช่ห้องนอนหรือปราสาทในสวรรค์
แต่อย่างใด  นั่นเป็นความโปรดปรานอีกประการหนึ่งที่พวกเขา
จะได้รับ  ท่านอิหม่ามอัฏ -เฏาะบะรอนีย์ได้บันทึกหะดีษใน
หนังสือ  อัล -มุอฺญัม  อัศ-เศะฆีรฺ  รายงายโดยอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า  มีชายผู้หนึ่ง ได้มาถามท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ว่า ท่านครับ  ในสวรรค์นั้นเราสามารถร่วมหลับนอนกับภรรยา
ของเรารวดเดียวกันทั้งหมดเลยหรือเปล่า ? ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอบว่า 

ٌْم ِ  ِ   َ َِصُي  الرَّوُجَي   ِنَّو »  َ َراء ِمااَةِ   ِ ىٰل  ا ْم رواه ال رباين   املعج  الصغ  ] «َعذْم
 [795برق  

ความว่า  "แท้จริงแล้ว พละก าลังของบุรุษเพศ ในสวรรค์นั้น ใน
หนึ่งวันเขาสามารถร่วมหลับนอนกับสาวพรหมจรรย์ถึงหนึ่งร้อย
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คน"  (บันทึกโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีย์ ในอัล-มุอฺญัม อัศ-เศาะฆีรฺ 
2/68 หมายเลข  795) 
 สาวสวรรค์จะคะนึงหาสามีของพวกนางที่เป็นมุอ์มิน 
พวกนางจะปกป้องสามีของพวกนางในโลกนี้เมื่อได้รับการรังแก  
ดังนั้น พวกนางจะมีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งเมื่อนางได้รับข่าว
ดีว่าสามีของพวกนางจะไปหาพวกนางแล้ว ดังหะดีษมุอาซ บิน 
ญะบัล เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
กล่าวว่า 

ةٌ  ثُ ْمِذي  »
َ
َرأ ا امْم ًَ نْميَا ِ   َزوْمَج ٌُرِ  ِمنَ  َزوْمَججُىُ  قَالَتْم   ِ َّو  اّدلُّخ  ثُ ْمِذيىِ    / الْمِعنيِ  احلْم

، قَاثَلَِك  ُ ٌَ   َإِنَّوَما ااَّو ٌِ ُك  َدِايٌي  ِعوْمَد ِ  ُي نْم  يُ
َ
   أمحد رواه] « َِ ْموَا ُ َفاِرقَِك  أ

 [22101مسوده برق  
ความว่า  “หญิงใดก็แล้วแต่ที่ท าร้ายสามีของหล่อนในโลกนี้  
ภรรยาของเขาที่เป็นสาวสวรรค์จะกล่าวกับหล่อนว่า  เธออย่าได้
รังแกเขา  ขอให้อัลลอฮฺสาปแช่งเธอแล้วเธอจะพบกับความวิบัติ  
เขาเป็นแค่แขกของเธอเท่านั้น  ในไม่ช้าเขาจะลาจากเธอมาหา
เราแล้ว”  (บันทึกโดยอะหมัด หมายเลข : 22101) 
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 เจ้าสาวในสวรรค์ที่เป็นหูรุลอีนจะยิ่งสาวสวยขึ้นเรื่อยๆ  
ในแต่ละวัน  ยิ่งนานวันก็ยิ่งสวย  และยิ่งมีความรักต่อสามีของ
นางมากย่ิงขึ้น ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ا لَُسٌقاً  ااَوَّوةِ  ِ ي  نَّو » ًَ ثٌُهَ 
ْم
ًُ ُّخ  ُج ُمَعٍة، ُ َّو  يَأ َماِ ، ِر يُ  َفجَ  ثٌُ الشَّو  ِ   َفجَ  ْم

ًِ  ْم  ًِ  ْم  وُُجٌِي واً  َفَ ْمَداُدونَ  َوِ يَابِ  ًِ  ْم   َ   َفَ ْمِجُعٌنَ  وََج َماً ، ُحسْم ِلي يْم
َ
 َوقَدْم  أ

واً  ازْمَداُدوا ًُ  ْم  َفيَ ُقٌُ   وََج َماً ، ُحسْم لٌُُي  ْم  لَ  يْم
َ
َدهَا ازْمَددْمثُ  ْم  لََقدِ  ٬َوا/ أ  بَ عْم

واً  نْمجُ  ْم / َفيَ ُقٌلٌُنَ  وََج َماً ، ُحسْم
َ
َدهَا ازْمَددْمثُ  ْم  لََقدِ  ٬َوا َوأ واً  بَ عْم . «وََج َما ً  ُحسْم

 [2833  برق  أارجى مسي]

ความว่า  : “แท้จริงในสวรรค์นั้น  จะมีตลาดอยู่แห่งหนึ่งซึ่งชาว
สวรรค์ต่างพากันมาเที่ยวในทุกวันศุกร์  แล้วลมเหนือก็กระพือ
พัดมากระทบใบหน้าและเสื้อผ้าของพวกเขา  ท าให้พวกเขายิ่ง
เพิ่มความหล่อเหลาและความงดงาม  แล้วพวกเขาก็พากัน
กลับไปหาภรรยาในสภาพที่ยิ่งหล่อเหลาและน่ามอง  บรรดา
ภรรยาจึงต่างพากันชมเขาว่า ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอ
ฮฺ ท่านจากเราไปเพียงครู่เดียวท่านดูยิ่งหล่อเหลาและงดงาม
ยิ่งขึ้น  และพวกเขาก็ตอบกลับว่า  แล้วพวกเธอล่ะ  ขอสาบาน
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ  จากกันไม่ทันเท่าไหร่  พวกเธอก็ยิ่งดู
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สวยงามและมีเสน่ห์ขึ้นเช่นกัน ” ) บันทึกโดยมุสลิม  หมายเลข  
2833)   
 ดังนั้น เมื่อบรรดาคนศอลิห์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ทราบ
เกี่ยวกับสาวสวรรค์ที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา และเราะสูล
ของพระองค์ได้บอกกล่าวไว้  และอัลลอฮฺได้จัดเตรียมหูรุลอีนไว้
เป็นเจ้าสาวของเขา ยิ่งจะท าให้เขาคิดถึงคะนึงหานางมากย่ิงขึ้น
ทุกวัน อันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาที่จะต้องรีบเตรียมเสบียง  
และท าการจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺอยู่เสมอ  ท่านเราะบีอะฮฺ  บิน 
กัลษูม  กล่าวว่า  “วันหนึ่งท่านหะสันได้มองดูพวกเราในขณะที่
พวกเราเป็นคนหนุ่ม แล้วท่านกล่าวว่า   โอ้คนหนุ่มทั้งหลายพวก
เจ้าไม่คะนึงหาสาวสวรรค์กันบ้างหรือ?” (หนังสือบุชรอ อัล-มุหิบ
บีน บิ อัคบาริ หูริลอีน โดย เชค สะอัด อัล-หัมดาน) 
 ท่านอิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า 

โอ้ชายหนุ่มเจ้าสู่ขอหูรุลอีน  
นางพ านักอยู่สวรรค์อันนิรันดร์ 

 หากเจ้ารู้ว่าใครคือหญิงสาวที่เจ้าเข้าขอ  
เจ้าต้องยอมจ่ายของที่มีค่าสูง 

 หากเจ้ารู้ว่าสาวเจ้าอยู่แห่งใด  
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เจ้าต้องไปหานางให้พบเจอ 
 อันทางไปหาเจ้าสาวชาวสวรรค์  

แนะน ากันอย่างเปิดเผยและแจ่มแจ้ง 
 จงรีบเดินอย่าชักช้าอย่าเพลิดเพลิน  

รีบเถิดหนาอันเวลาเจ้ามีน้อยนิด 
 อย่ามัวช้ารีบสร้างความดีมีมะฮัรฺ   

ซึ่งเจ้าจักสามารถเตรียมการได้ 
 ถือศีลอดเราะมะฎอนก่อนเจอนาง     

อันเส้นทางยากล าบากเจ้าต้องทน 
 สุดจะขมอย่างไรต้องฟันฝ่า  

ด้วยความสุขกายาสุขใจเมื่อเจอนาง 

 
واحلمد  رب العاملني، و ىل ا وسل    ه يوا حممد و   هل و  بى  

 .أمجعني


