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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 
 

การตอบแทนสําหรับผูหญิง 
ในสรวงสวรรค 

 
สวรรคนั้นเปนที่พํานักแหงความสุขอันถาวร  ผูใดท่ีเขา

สวรรค นั่นแสดงถึงการท่ีคนผูน้ันมีสิทธิอันสมควรที่จะไดรับการ

ตอบแทนอันเหมาะสมกับตําแหนงของเขาและการงานความดีที่

เขาไดปฏิบัติบนโลกดุนยา  ซึ่งการตอบแทนนี้จะถูกเตรียมไว

สําหรับทั้งเพศชายและเพศหญิงอยางเทาเทียมกัน เพราะตาม

หลักการศาสนานั้นทั้งชายหญิงจะไมมีความแตกตางกันในผล

บุญหรือการตอบแทนในการกระทําความดี  

อัลลอฮฺตรัสวา 
ُُّهمۡ  لَُهمۡ  فَٱۡسَتَجاَب  ﴿ ََ  ِ�ّ

َ
ِضيعُ  َ�ٓ  �

ُ
وۡ  َذَكرٍ  ّمِن ّمِنُ�م َ�ِٰملٖ  َ�َمَل  أ

َ
�  أ نَ�ٰ

ُ
 أ

ِينَ  َ�ۡعٖض�  ّمِنۢ  َ�ۡعُضُ�م َّ ْ  فَٱ ْ  َهاَجُروا ۡخرُِجوا
ُ
ْ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِمن َوأ وُذوا

ُ
 َسبِيِ�  ِ�  َوأ

 ْ ْ  َوَ�َٰتلُوا َّ  َوقُتِلُوا َِر ّّ ََ ُ ۡدِخلَّنُهمۡ  اتِِهمۡ  َٔ َسّ�ِ  َ�ۡنُهمۡ  ََ
ُ ََ ٰٖت  َو َّ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي َج

نَۡ�ٰرُ 
َ َۡ ِۚ  ِعندِ  ّمِنۡ  ثََواٗبا ٱ َّ ُ  ٱ َّ  ]  ١٩٥: دمةج  آل[ ﴾ ١ اِب ٱَّوَ  ُحۡسنُ  ِعنَدهُۥ َوٱ
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ความวา  “แลวพระเจาของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาวา  แทจริง

ขาจะไมใหสูญเสียซึ่งงานของผูทํางานคนหนึ่งคนใดในหมูพวก

เจาไมวาจะเปนชายหรือหญิงก็ตาม  โดยที่บางสวนของพวกเจา

นั้นมาจากอีกบางสวน   ดังน้ัน บรรดาผูที่อพยพ   และที่ถูกขับไล

ใหออกจากหมูบานของพวกเขา   และไดรับความเดือดรอน

ในทางของขา   และไดตอสูและถูกฆาตายนั้น  แนนอนขาจะลบ

ลางใหพนจากพวกเขาซึ่งบรรดาความผิดของพวกเขา   และ

แนนอนขาจะใหพวกเขาเขาบรรดาสวนสวรรคซึ่งมีบรรดาแมน้ํา

ไหลอยูเบ้ืองลางของสวนสวรรคเหลานั้น  ทั้งนี้เปนรางวัลตอบ

แทนจากอัลลอฮฺ  และอัลลอฮฺนั้น  ณ  พระองคมีการตอบแทนอัน

ดีงาม” [อาล อิมรอน :195]  

  
ทานอิบนุ กะษีรฺไดอธิบายโองการนี้วา  “แทจริงอัลลอฮฺ

ทรงบอกแกพวกเขา )บรรดาผูศรัทธา (วาพระองคจะไมทรงทําให

การการงานของคนใดคนหนึ่งในหมูพวกเขาสูญเปลาแต

พระองคจะทรงตอบแทนการงานของพวกเขาอยางสมบูรณทั้ง

ชายและหญิง” 
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 และพระดํารัสของอัลลอฮฺท่ีมีความหมายวา    “ โดยที่

บางสวนของพวกเจาน้ันมาจากอีกบางสวน  ”  นั่นคือพวกเขา

ทั้งหมดน้ัน)ทั้งชายและหญิง(ในเรื่องผลบุญแลว เทาเทียมกัน 

อัลลอฮฺตรัสอีกวา 

ٰلَِ�ِٰت  ِمنَ  َ�ۡعَمۡل  َوَمن ﴿ َّ وۡ  َذَكرٍ  ِمن ٱ�
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ٰ�َِك  ُمۡؤمِنٞ  َوُهوَ  أ ََ ْو

ُ
ََ  فَُ  يَۡدُخلُو

َّنةَ  ۡۡ ََ  َوَ�  ٱ  ]  ١٢٤: جلنسام[ ﴾ ١ نَقِٗ�� ُ�ۡظلَُمو
ความวา  “และผูใดกระทําในสวนที่เปนสิ่งดีงามทั้งหลาย   ไมวา

จะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม   ในฐานะที่เขาเปนผูศรัทธา

แลวไซร   ชนเหลานี้จะไดเขาสวรรค   และพวกเขาจะไมถูก

อธรรมแมเทารูเล็กๆ   ท่ีอยูบนหลังเมล็ดอินทผาลัม” [อัน-นิสาอ 

:124] 

 

ทานหญิงอาอิชะฮฺไดรายงานวา  ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  “บรรดาสตรีคือพี่นองของบรรดา

บุรุษ” บันทึกโดยอบูดาวูด อัต-ติรมิซียฺและอะหฺมัด 

เศาะฮาบะฮฺหญิงทานหน่ึงคือทานอุมมุอิมาเราะหฺ อัล-

อันศอริยยะหฺซึ่งทานไดมาหาทานนบีและกลาววา  โอทานรอซูล 
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ฉันไมเห็นอะไรเลยเวนแตสําหรับผูชาย  ซึ่งฉันไมเห็นอะไรเลย

สําหรับผูหญิง อัลลอฮฺจึงทรงประทานอายัตนี้  

﴿   َّ لُۡمۡسلِِم�َ   ِِ لُۡمۡسلَِ�ِٰت   ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ   َوٱ ِٰت   َوٱ ََ  َوٱۡ�َ�ٰنَِ�ِٰت   َوٱۡ�َ�ٰنِتِ�َ   َوٱلُۡمۡؤِم
ِٰدِ��َ  َّ � َ�ِٰت   َوٱ ِٰد َّ �نَ   َوٱ� ِ�ِٰ َّ ِٰت   َوٱ� ٰبَِ� َّ � ۡ�َ�ِٰشَ�ِٰت   َوٱۡ�َ�ِٰشعِ�َ   َوٱ  َوٱ

 َ��ِ ۡلُمَتَصّدِ َ�ِٰت   َوٱ ۡلُمَتَصّدِ �ِِم�َ   َوٱ ٰ ّّ � �َِ�ِٰت   َوٱ ٰ ّّ � ۡ�َ�ِِّٰظ�َ   َوٱ  ُفُروَجُهمۡ   َوٱ
�نَ   َوٱۡ�َ�َِّٰ�ِٰت  ِٰكرِ َّ َ   َوٱ� َّ ِٰكَ�ِٰت   َكثِٗ��  ٱ َّ َعدّ   َوٱ�

َ
ُ   أ َّ ۡجرً   ّمۡغَِّرةٗ   لَُهم  ٱ

َ
 اَوأ

 ]  ٣٥: جألح جب[ ﴾ ٣ َعِظيٗما
ความวา “แทจริงบรรดาผูนอบนอมชายและหญิง  บรรดาผู

ศรัทธาชายและหญิง  บรรดาผูภักดีชายและหญิง  บรรดาผูสัตย

จริงชายและหญิง บรรดาผูอดทนชายและหญิง  บรรดาผูถอมตัว

ชายและหญิง  บรรดาผูบริจาคทานชายและหญิงบรรดาผูถือศีล

อดชายและหญิง  บรรดาผูรักษาอวัยวะเพศของพวกเขาที่เปน

ชายและหญิง  บรรดาผูรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมากที่เปนชายและ

หญิงน้ัน” [อัล-อะหฺซาบ : 35]    

 

ฉะนั้น สรุปไดวาท้ังผูชายและผูหญิงนั้นไมมีความ

แตกตางกันในเร่ืองบาปบุญคุณโทษ  อัลลอฮฺจะตอบแทนอยาง

เทาเทียมกัน  แตกระน้ันก็ตามผูหญิงหลายๆ คนอาจสงสัยใน
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เรื่องความสุขที่ผูหญิงจะไดในสวนสวรรคโดยเฉพาะเรื่องคูครอง 

เนื่องจากในหลายๆครั้งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดกลาวถึงสิ่งท่ีคูครองของผูชายที่เปนนางสวรรคแตนอยครั้งท่ี

จะกลาวถึงเรื่องคูครองของผูหญิงในสวรรค 

 อัลลอฮฺผูทรงยุติธรรม  ฉะน้ันแลวการตอบแทนใดๆ ที่มี

ใหสําหรับชายหรือหญิงนั้นยอมเปนการตอบแทนท่ียุติธรรมและ

เหมาะสมสมควรกับสภาพและลักษณะของแตละเพศอยาง

เสมอภาคเทาเทียมยุติธรรมเปนท่ีสุด  ดังน้ันสิ่งท่ีเปนความสุข

ตางๆในสวรรคไมวาจะเปนอาหาร  เครื่องด่ืม  ทัศนียภาพท่ี

สวยงาม ที่พํานัก ที่นอน เครื่องใช  เครื่องแตงกาย  ทั้งหมดน้ีลวน

แลวมีไวสําหรับทั้งเพศชายและเพศหญิงอยางเทาเทียมกัน  

 สวนการที่อัลลอฮฺไดทรงเตรียมบรรดานางสวรรคท่ีมี

ความงามเลิศเลอใหแกบรรดาผูชาย  แตมิไดระบุถึงผูหญิงนั้น 

นักวิชาการก็ไดใหคําตอบในเรื่องน้ีดังตอไปนี้ 

  การท่ีอัลลอฮฺจะประทานความโปรดปรานใหแก

ผูใดนั้นเปนพระประสงคของพระองค ซึ่งบาวไมมี

สิทธิ์ทวงถามเหตุผลในการกระทําหรือพระประสงค

ของพระองค  อัลลอฮฺตรัสวา  
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َعُل  َ�ّما ُل  َٔ �ُۡ�  َ�  ﴿ ّۡ ََ  َٔ �ُۡ�  َوُهمۡ  َ�  ]  ٢٣: جألنبصام[ ﴾ ٢ لُو

ความวา “พระองคจะไมทรงถูกสอบถามในสิ่งท่ีพระองคทรง

ปฏิบัติ  และพวกเขาตางหากท่ีจะถูกสอบถาม   [อัล-อัมบิยาอ : 

23] 

  ลักษณะทางธรรมชาติที่อัลลอฮฺสรางผูหญิงน้ันคือ

ความอาย ฉะนั้นอัลลอฮฺจึงไมทรงนําเรื่องท่ีเปน

ความอายของผูหญิงมาเปนสิ่งตอบแทน ซึ่ง

แตกตางจากลักษณะของเพศชาย 

  อัลลอฮฺทรงสรางธรรมชาติของผูชายใหมีความ

ตองการในเพศหญิงมากกวาความตองการของ

ผูหญิงที่มีตอเพศชาย แตอัลลอฮฺไดทรงสรางผูหญิง

ใหเอนเอียงและชื่นชอบในเรื่องการแตงตัวเสื้อผา 

เครื่องประดับ ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺ 

وَ  ﴿
َ
ْ  َمن أ  ]  ١٨: جل خةف[ ﴾ٱۡ�ِۡلَيةِ ِ�  يََُّشُؤا

ความวา “และผูที่ถูกเติบโตเลี้ยงดูมาทามกลางเครื่องประดับ

)หมายถึงสตรี(” [อัซ-ซุครุฟ : 18]  
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ฉะน้ัน อัลลอฮฺจึงทรงเตรียมนางสวรรคสําหรับผูชาย

เทานั้นแตไมทรงเตรียมนายสวรรคสําหรับผูหญิง  

 

เช ค อิบนุ อุ ษัยมีนไ ด กล าวว า   การที่ อัลลอฮฺทรง

กําหนดใหนางสวรรคเปนเปนการตอบแทนใหเพศชายนั้น

เนื่องจากเพศชายนั้นคือเพศที่มีความตองการตอเพศตรงขาม

มากกวา  และการที่พระองคมิไดทรงระบุเรื่องนี้ใหแกเพศหญิง

มิไดหมายความวาพวกนางจะไมมีคูครองในสวรรคซึ่งอัลลอฮฺ

จะทรงกําหนดใหพวกนางไดคูครองที่เปนมนุษย ดังนี้ 

1. ผูหญิงเสียชีวิตในสภาพที่มิไดแตงงานในโลกดุนยา 

อัลลอฮฺจะทรงใหนางไดแตงงานกับผูชายที่ดีในสวรรค 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ใน

สวรรคนั้นจะไมมีผูใดเปนโสด” บันทึกโดยมุสลิม และ

เชนเดียวกันกับผูหญิงที่เสียชีวิตในสภาพที่เปนหมาย

จากการหยาราง 

2. ผูหญิงที่เสียชีวิตในสภาพท่ีมีคูครองแตคูครองของนาง

มิไดเปนชาวสวรรค เชคอิบนุอุษัยมีนกลาววา อัลลอฮฺ
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จะทรงใหนางไดแตงงานกับผูชายชาวสวรรคที่เปนโสด

เชนเดียวกับนาง 

3. ผูหญิงท่ีเสียชี วิตกอนสามีของนาง 

อัลลอฮฺจะทรงใหนางไดเปนคูครองของสามีของนาง

หากเขาเปนชาวสวรรค 

4. ผูหญิงที่สามีเสียชีวิตกอนนาง และ

นางมิไดแตงงานหลังจากนั้นจนกระท่ังนางเสียชีวิต 

อัลลอฮฺจะทรงใหนางไดเปนคูครองของสามีของนาง

(หากเขาไดเปนชาวสวรรค) 

5. ผูหญิงที่สามีเสียชีวิตกอนนางและนาง

ไดแตงงานกับสามีคนใหม(อาจจะมากกวาหนึ่งคน)

หลังจากการเสียชีวิตของสามีคนแรก ในกรณีนี้นางจะ

ไดเปนคูครองของสามีคนสุดทาย ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ผูหญิงน้ันคือคูครองของ

สามีคนสุดทาย” เชคอัลบานียบอกวาเปนหะดีษเศาะหี้

หฺ และน่ีเปนเหตุผลหน่ึงที่อัลลอฮฺไมทรงอนุญาตให

บรรดาภรรยานบีแตงงานกับผูชายอ่ืนหลังจากทานนบี
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เสียชีวิตเนื่องจากพวกนางจะเปนภรรยาของทานนบีใน

สวรรคนั่นเอง 

 

 อิหมามอิบนุลก็อยยิมไดกลาววา  “ในสรวงสวรรคน้ัน

คนหน่ึงคนใดจะไมยุงเก่ียวหรือเขาใกลกับคูครองหรือครอบครัว

ของคนอ่ืน” 

อน่ึง  กรณีท่ีผูหญิงแตงงานมีสามีและไดเขาสวรรค

พรอมกับสามี  กรณีนี้อัลลอฮฺจะทรงใหท้ังสองไดอยูดวยกันใน

สวรรค  แตถาหากวาตําแหนงของทั้งสองในสวรรคนั้นแตกตาง

กัน  อัลลอฮฺจะทรงอณุญาตใหผูท่ีมีตําแหนงตํ่ากวานั้นไปอยูกับ

ผูที่มีตําแหนงสูงกวา  นอกจากนี้อัลลอฮฺอาจทรงเพิ่มพูนความ

โปรดปรานแกท้ังสองดวยการใหลูกหลานของทั้งสองไดเขา

สวรรคพรอมทั้งสองดวย ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺท่ีตรัสถึงดุอาอ

ของบรรดามลาอิกัตผูแบกบัลลังกของอัลลอฮฺท่ีมีแดบรรดาผู

ศรัทธา 

َُّنا ﴿ ۡدِخۡلُهمۡ  ََ
َ
ِٰت  َوأ َّ ٍَ  َج َُّهمۡ  ٱّ�ِ�  َعۡد ۡزَ�ِٰجِهمۡ  َءابَآ�ِِهمۡ  ِمنۡ  َصلَحَ  َوَمن وََعد

َ
 َوأ

ِّ�ٰتِِهمۚۡ  َّ نَت  ِِنَّك  َوُذ
َ
 ]  ٨: غية[ ﴾ ٨ ٱۡ�َِكيمُ  ٱۡ�َعزِ�زُ  أ



 

12 

ความวา “ขาแตพระเจาของเรา  และขอพระองคทรงใหพวกเขา

ไดเขาในสวนสวรรคหลากหลายอันสถาพร  ซึ่งพระองคไดทรง

สัญญาแกพวกเขาพรอมทั้งผูกระทําความดีจากบรรพบุรุษของ

พวกเขา  และคูครองของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขา 

แทจริงพระองคนั้นเปนผูทรงมีอํานาจ  ผูทรงปรีชาญาณ”  [ฆอฟร 

: 8] 

 

พระองคยังตรัสอีกวา 

ِينَ  ﴿ َّ ْ  َوٱ َبَعۡتُهمۡ   َءاَمُنوا َّ ِّ�ُتُهم  َوٱ َّ ۡقَنا  �ِإِيَ�ٰنٍ   ُذ َ�ۡ
َ
ِّ�َتُهمۡ   بِِهمۡ   � َّ ٓ   ُذ ُٰهم  َوَما ََ ۡ�َ

َ
 ّمِنۡ   �

�  ّمِن َ�َملِِهم ءٖ ۡ�َ  ّ  ]  ٢١: جلطور[ ﴾ ٢ ََهِ�ٞ  َكَسَب  بَِما ٱۡمرِ� ُُ
ความวา  “และบรรดาผูศรัทธา   บรรดาลูกหลานของพวกเขาจะ

ดําเนินตามพวกเขาดวยการศรัทธา   เราจะใหลูกหลานของพวก

เขาอยูรวมกับพวกเขา   และเราจะไมใหการงานของพวกเขา

ลดหยอนลงจากพวกเขาแตอยางใด   แตละคนยอมไดรับการคํ้า

ประกันในสิ่งที่เขาขวนขวายไว” [อัฏ-ฏร:21] 

  
ผูหญิงที่เขาสวรรคน้ันอัลลอฮฺจะทรงประทานคืนความ

สาวและความบริสุทธิ์ของนาง  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะสัลลัม กลาววา  “แทจริงหญิงชราน้ันจะไมเขาสวรรคนั้น

 )หมายถึงจะไมเขาสวรรคในสภาพที่แกชรา  (แทจริงอัลลอฮฺจะ

ทรงเปลี่ยนนางใหกลับคืนสูสภาพของหญิงสาวบริสุทธิ์” 

 นอกจากน้ีผูหญิงท่ีไดเขาสวรรคนั้นจะมีหนาตางดงาม

และสวยกวาบรรดานางสวรรคมากมายหลายเทานัก  เธอจะเปน

ด่ังนางงามและราชินีในสวรรค 

 โอ  มุสลิมะฮฺ  พึงทราบเถิดวาสวรรคของอัลลอฮฺนั้นเปน

สินคาท่ีมีราคาแพง  สินสอดของสวรรคน้ันคือการมีอีหมานค

วามศรัทธาและการประกอบอะมัลอิบาดะหฺท่ีครบถวน  มิใช

เพียงต้ังความหวังลมๆ แลงๆ โดยปราศจากการปฏิบัติ  จงนึก

เสมอถึงโอวาทของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

“หญิงใดท่ีละหมาดหาฟรฎใหครบถวน  และถือศีลอดเดือน

รอมฎอนอยางสมบูรณ  และรักษาอวัยวะเพศ  และเชื่อฟงสามี

ของเธอ  จะมีการกลาวแกเธอวา  จงเขาสวรรคของอัลลอฮฺจาก

ประตูไหนที่เธอตองการ” (เศาะฮีหฺ อิบนุ หิบบาน) 
 


