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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ภรรยาศอลิหะฮฺ 
 

คํานํา 
 سم اهللا الرمحن الرحيم

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ 
 
แทจริงมวลการสรรเสริญนั้นเปนสิทธิของอัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว เราขอสรรเสริญพระองค เรา

ขอความชวยเหลือจากพระองค เราขออภัยโทษจากพระองค เราขอความคุมครองจากพระองคใหพน
จากความชั่วรายตางๆของตัวเรา และความเลวทรามตางๆ ในการงานของเรา ผูใดที่อัลลอฮฺทรงนํา
ทางเขา แนนอนไมมีใครสามารถทําใหเขาหลงผิดได และผูใดที่พระองคทรงปลอยใหเขาหลงผิด 
แนนอนไมมีใครสามารถนําทางเขาได ฉันขอปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการสักการะ
นอกจากอัลลอฮฺผูทรงเอกะ ไมมีการตั้งภาคีใดๆ กับพระองค และฉันขอปฏิญาณตนวามุหัมมัด เปน
บาวและศาสนทูตของพระองค ขออัลลอฮฺทรงประทานพรอันประเสริฐแดทานนบีมุหัมมัด ตลอดจน
ครอบครัวและบรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอชูโกรฺตอเอกองคอัลลอฮฺ ดวยความเห็นชอบของพระองค ทําใหสารที่มีชื่อวา 
“ภรรยาศอลิหะฮฺ  : บุคลิก ภารกิจและความประเสริฐ” เลมนี้สามารถตีพิมพออกมาเนื่องใน
โอกาสงานพบปะมุสลิมะฮฺคร้ังที่ 1 ณ จังหวัดนราธิวาส (ฮ.ศ.1413 – ค.ศ.1993)  ความจริงแลวสาร
ชิ้นนี้เปนเพียงเอกสารบรรยายสรุป ซึ่งจัดทําขึ้นอยางเรงรัดเพื่อเปนของขวัญที่จะมอบใหแกพี่นอง
มุสลิมผูเปนสามีที่ยุติธรรมและมุสลิมะฮฺผูเปนศรีภรรยาหรือวาที่ศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺทุกคน ตลอดจน
มารดาผูที่ตรากตรําและเหนื่อยยากกับการแบกภาระการอบรมเลี้ยงดูลูกๆ อันเปนแกวตาดวงใจและ
สุดที่รัก และดูแลความเรียบรอยภายในบานอันเปนวิมาน ซึ่งเขาเหลานี้คือวาที่ชาวสวรรคอันนิรันดร
ตอไป อามีน 

ขอขอบคุณตอความไววางใจของพี่นองมุสลิมะฮฺที่เปนแกนนําในการจัดงานพบปะมุสลิมะฮฺ
คร้ังที่ 1 ที่ไดขอความรวมมือจากขาพเจาใหนําเสนอสารชิ้นนี้ เพื่อทําความเขาใจและยึดปฏิบัติตาม
หลักคําสอนของอัลลอฮฺและสุนนะฮฺของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัม ในชีวิต
ครอบครัวมสุลิมของเรา 

ขออัลลอฮฺทรงตอบรับและประทานความจาํเริญ อามนี 
ผูเขียน 

ปตตานี 17/10/1413 ฮ.ศ. 
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สัจธรรมดานการมีครอบครัว 
 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ِي َخلََقُكم مِّن غْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ﴿ ْ َربُكُم ا َها اجاُس ايُقوا فُّ
َ
يَا ك

ً َونَِساء َوايُقواْ اهللاَ ِمنَْها َزوَْجَها َوَبث ِمنُْهَما رَِجاًال كَ  ِي تََساءلُوِثريا َن بِِه  ا
رَْحاَم إِن اهللاَ 

َ
ً َواأل   ) ١: النساء ( ﴾  اَكَن َعلَيُْكْم َرِقيبا

ความวา “มนุษยชาติทั้งหลาย  ! จงยําเกรงพระผูอภิบาลของพวกเจาผูทรงให
บังเกิดพวกเจามาจากชีวิตหนึ่ง (อาดัม) และพระองคทรงใหบังเกิดจากชีวิตนั้น
ซึ่งคูครองของเขา(เหาวาอ)และจากทั้งสองพระองคทรงแพรขยายทั้งผูชายและ
ผูหญิงออกไปมากมาย และพวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺที่พวกเจาตางขอ(ความ
ชวยเหลือ)ดวย(พระนามของ)พระองค และจงรักษาความสัมพันธระหวาง
ครอบครัวและเครือญาติ เพราะแทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงควบคุมและสอดสองพวก
เจาเสมอ”1 
 
จากโองการหรืออายะฮฺขางตน ทําใหเราเขาใจวา 
๑. มนุษยทุกคนถูกเชิญชวนสูการยําเกรงอัลลอฮฺ ดวยวิธีการใหเอกภาพตอเอกองคอัลลอฮฺ

ในทุกๆดาน 
- ดานรุบูบียะฮฺ หรือความเปนพระเจา  )ربكم(  
- ดานอุลูฮียะฮฺ และอัสมาอ วัศศิฟาต หรือการเคารพภักดีและคุณลักษณะและพระ
นามอันประเสริฐของพระองค  )ي تساءلون به )ا  

๒. มนุษยมีตนกําเนิดมาจากชีวิตหนึ่งเทานั้น นั่นคืออาดัม )نفس واحدة (  
๓. อัลลอฮฺทรงใหบังเกิดครั้งที่สอง ดวยการสรางคูครองของอาดัม “เหาวาอ” จากตัวของ

อาดัมเอง (สรางจากซี่โครงของอาดัม) เพื่อใหชีวิตความเปนมนุษยของอาดัมสมบูรณ  ) وخلق منها
)زوجها  

 
ในหะดีษบทหนึ่งมีวา 

                                                 
1 สูเราะฮฺ อันนิสาอ 4:1 
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: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : عن أ هريرة ر اهللا عنه قال 
إن املرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك بل طريقة فإن استمتعت بها «

رسها طالقها ن ذهبت تقيمها كرستها و   »استمتعت بها وبها عوج و
ความวา อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “แทจริงผูหญิงนั้นถูกสรางขึ้นมาจากกระดูกซี่โครง
(ขางซายของอาดัม) เขาจะไมมีทางเที่ยงตรงสําหรับเจาบนทางหนึ่งเปนอันขาด 
ดังนั้นหากเจาปรารถนาที่จะหาความสุขกับนาง เจาก็จะมีความสุขกับนางใน
ขณะที่ความคดงอยังมีอยูในตัวนาง และหากเจาปรารถนาที่จะดัดนางใหตรง มัน
ก็จะหัก และนั่นก็คือการอยาราง2”  (ขอความคุมครองจากอัลลอฮฺใหหางไกลจาก
ส่ิงนั้น) 
 
๔. ธรรมชาติของการขยายเผาพันธุมนุษยนั้นมาจากคูสามีภรรยาที่เร่ิมตนมาจากอาดัมและ

เหาวาอ นี่แหละคือวิธีการของอัลลอฮฺในการบังเกิดมนุษยและขยายเผาพันธุ  ) وبث منهما رجاال
)كثريا ونساء   

๕. อัลลอฮฺทรงสั่งกําชับใหยําเกรงตออัลลอฮฺและเคารพในสิทธิพรอมกับใหสําคัญใน
ความสัมพันธอันพึงปฏิบัติตอเครือญาติ )واألرحام(  

๖. ชายและหญิงเปนมนุษยที่ถูกสรางเปนคูที่มาจากแหลงกําเนิดเดียวกัน แตถูกแบงหนาที่ที่
แตกตางกัน ซึ่งคนหนึ่งจะทําใหอีกคนหนึ่งสมบูรณ ไมใชมาจากแหลงกําเนิดที่ตางกันและมี
หนาที่รับผิดชอบที่เหมือนๆ กัน 

๗. อัลลอฮฺทรงดูแลและควบคุมทุกๆ การงานและสภาวการณของบาวของพระองค
ตลอดเวลา ทั้งเรื่องสวนบุคคลและครอบครัว )اإن اهللا اكن عليكم رقيب(  

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 เศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 1468 
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การแตงงานในบัญญัติอิสลาม 
 

ในอิสลามความเปนคูสามีภรรยาจะไมเกิดขึ้นนอกจากดวยการแตงงานเทานั้น ดวยเหตุนี้ใน
อายะฮฺตอมาอัลลอฮฺทรงชี้แจงดวยคําตรัสวา 

َن النَِّساء﴿ َتَاىَم فَانِكُحواْ َما َطاَب لَُكم مِّ ْ ال ُيْقِسُطواْ يِف ا
َ
ِْن ِخْفتُْم أ  َو

ْفَمانُُكْم 
َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
ال َيْعِدلُواْ فََواِحَدًة أ

َ
َمثىَْن َوثَُالَث َوُرَباَع فَإِْن ِخْفتُْم أ

 ْ ال َيُعولُوا
َ
َ أ ْد

َ
  ) ٣: النساء ( ﴾َذلَِك أ

ความวา “และหากพวกเจาเกรงวาจะไมสามารถใหความยุติธรรมตอ(สิทธิตางๆ 
ในการแตงงานของพวกเจากับ) ภรรยาที่เปนเด็กกําพราได ดังนั้นจงแตงงานกับ
สตรี(อ่ืน)ที่พวกเจาพึงพอใจ สองคน หรือสามคน หรือส่ีคน แตถาพวกเจาเกรงวา
จะไมสามารถใหความยุติธรรม(ใหกับบรรดาภรรยาเหลานั้น) ก็จง(มีภรรยา)แต
เพียงคนเดียวเทานั้น หรือไมก็(อยูกินกับ)หญิงทาสที่พวกเจาครอบครองอยู นั่น
เปนสิ่งที่ใกลยิ่งกวาเพื่อไมใหพวกเจาปฏิบัติการอยุติธรรม(คือไมลําเอียง)”3 
 
จากอายะฮฺนี้ทําใหเราเขาใจวา 
๑. อิสลามไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอปญหาเด็กกําพราโดยเฉพาะเด็กหญิงที่กําพรา 

นับต้ังแตเธอเริ่มกําเนิดออกมาจนกระทั่งบรรลุวัย(ทางศาสนบัญญัติ) ทั้งนี้เพื่อใหพวกนางไดรับการ
เอาใจใสอยางยุติธรรมจากทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูเปนสามีของนาง 

๒. อิสลามไดส่ัง(อนุญาต)ใหผูชายแตงงานกับบรรดาสตรีที่เขาพึงพอใจ ไมวาจะสองคน 
สามคน หรือส่ีคน ถาหากเขาสามารถใหความเปนธรรมแกคูครองเหลานั้นได และถาหากเขาไม
สามารถใหความเปนธรรมแกบรรดาคูครองเหลานั้น อันเปนเงื่อนไขสําคัญในการมีคูครองสองคน 
สามคน หรือส่ีคน อิสลามก็ไมอนุญาตใหเขามีภรรยามากกวาหนึ่ง )فواحدة(  

ผูใดก็ตามที่จําเปนตองมีภรรยามากกวาหนึ่ง เพราะมิอาจอดกลั้นตอความตองการของนัฟซู
(อารมณ) ในขณะที่เขารูวาตนไมสามารถใหความเทาเทียมกันระหวางภรรยาของเขาได กรณีนี้
อิสลามไมอนุญาตใหเขามีภรรยามากกวาหนึ่งเชนกัน เวนแตวาเขาจะหลับนอนกับทาสหญิงของเขา
ในขณะที่เขามีภรรยาเพียงคนเดียว  เพราะการหลับนอนกับทาสหญิงไมจําเปนตองมีพิธีการแตงงาน 
และไมจําเปนตองใหความเปนธรรมระหวางศรีภรรยากับบรรดาทาสหญิงเหลานั้น 

๓. อิสลามตอตานความอยุติธรรม และยืนยันใหมีความยุติธรรมในครอบครัว และระหวาง
สามีกับบรรดาภรรยา โดยเฉพาะอยางยิ่งภรรยาที่กําพราและออนแอ 
                                                 
3 สูเราะฮฺ อันนิสาอ 4:3 
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บางที นั่นอาจจะเปนสวนหนึ่งของหิกมะฮฺหรือวิทยปญญาที่อัลลอฮฺทรงกลาวซ้ําถึงสามครั้ง
ในอายะฮฺเดียวกัน เพื่อบงบอกถึงการใหความสําคัญของอัลลอฮฺตอส่ิงเหลานั้น 
 

ن خفتم أال تقسطوا  -  และหากพวกเจากลัววาจะไมสามารถใหความเปนธรรมได  و
 ดังนั้นหากพวกเจากลัววาจะไมสามารถใหความเปนธรรมได فإن خفتم أال تعدلوا  -
 นั่นเปนสิ่งที่ใกลยิ่งกวาเพื่อไมใหพวกเจาลําเอียง  أال تعولوا ذلك أد -

 
คร้ังหนึ่งกลาวที่ตนอายะฮฺ อีกครั้งหนึ่งกลาวที่กลางอายะฮฺ และสุดทายกลาวที่ทายอายะฮฺ  
มาชาอัลลอฮฺ  ! ชางประเสริฐอะไรเชนนี้ อายะฮฺที่มีคําสั่งใหแตงงานเพียงอายะฮฺ

เดียว กลับเพียบพรอมดวยคําสั่งกําชับที่ตอตานความอยุติธรรมและใหยืนหยัดในความ
ยุติธรรมไดอยางเต็มเปยมที่สุด 

นี่คือคําสั่งของอัลลอฮฺ ซึ่งอนุญาตใหผูชายมีภรรยาหลายคนได พรอมกับเงื่อนไขสําคัญใน
การมีภรรยามากกวาหนึ่ง นั่นคือตองสามารถยืนหยัดในความเปนธรรมในทุกๆ ครอบครัว อันเปน
จุดเริ่มตนแหงการฟนฟูสังคมที่ผาสุกและประเทศชาตทิี่เจริญรุงเรือง 

นอกจากนั้นอัลลอฮฺยังทรงกําชับใหผูปกครองจัดการแตงงานใหกับผูชายทุกคนที่ยังไมมี
ภรรยาและสตรีทุกคนที่ยังไมมีสามี ดวยคําตรัสที่วา 

يَاىَم ِمنُكْم َوالصاحِلِنَي ِمْن ِعبَ ﴿
َ
نِكُحوا اْأل

َ
َِمائُِكْم إِن َوأ اِدُكْم َو
  ) ٣٢: اجور ( ﴾ َواِسٌع َعِليمٌ ونُوا ُفَقَراء ُفْغِنِهُم اُهللا ِمن فَْضِلِه َواهللاُ يَكُ 

ความวา “และจงจัดการแตงงาน(โอบรรดาผูปกครอง)ใหกับบรรดาชายหญิงที่ยัง
เปนโสด(ไมมีคูครอง)ในหมูพวกเจา และบรรดาผูที่ศอลิหฺ(ผูที่มีคุณธรรม)ในหมู
ทาสชายหญิงของพวกเจา หากพวกเขายากจน แนนอน อัลลอฮฺจะทรงทําใหพวก
เขาร่ํารวยขึ้นดวยความโปรดปรานของพระองค และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงไพบูลย
และรอบรูยิ่ง(เกี่ยวกับเร่ืองราวของบาวของพระองค)” 4 
 
จากอายะฮฺขางตนทําใหเราเขาใจวา 
๑. อัลลอฮฺทรงสั่งกําชับใหผูปกครอง ทั้งที่เปนบิดา ปู พี่นอง ตลอดจนผูปกครองของแตละ

ประเทศ เพื่อจัดการแตงงานใหกับชายหญิงทุกคนที่อยูภายใตการปกครองดูแลของเขา ถึงแมวาพวก
เขาจะเปนคนยากจนก็ตาม 

                                                 
4 สูเราะฮฺ อันนูรฺ 24:32 
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๒. ความยากจนของผูชายแตละคนไมไดเปนอุปสรรคในการแตงงานแตอยางใด แตทวา การ
แตงงานนั้นกลับเปนสาเหตุหนึ่งที่จะนํามาซึ่งความร่ํารวยมาสูครอบครัว  

ดวยเหตุนี้ทานอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ จึงกลาววา “จงแสวงหาความร่ํารวยดวยการ
แตงงานเถิด”5  

และอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา กลาววา “ฉันแปลกใจตอผูที่แสวงหาความร่ํารวยโดย
ปราศจากการแตงงาน”6 
 
 
 
 
 

                                                 
5 มุคตะศ็อร ตัฟสีรฺ อิบนิ กะษีรฺ 2/604 
6 ตัฟสีรฺ อัลบะเฆาะวีย 3/342 
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เปาหมายของการแตงงานในอิสลาม 
 

ในอิสลาม การแตงงานนั้นไมใชเพียงเพื่อเปนการระบายอารมณใครและตัณหาของแตละคน 
อิสลามไดวางเปาหมายการแตงงานไวอยางชัดเจน เพื่อความผาสุกของชีวิตคูสามีภรรยาและชีวิต
ครอบครัว ตลอดจนสังคมรอบขาง ทั้งในโลกนี้และโลกหนา นั่นคือ 

๑. เพื่อนอมรับคําสั่งของอัลลอฮฺที่ไดสั่งใหบาวของพระองคทําการแตงงาน 
 
๒. เพื่อปฏิบัติตามแบบอยางของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม และ

แบบอยางของบรรดานบีกอนหนาทาน 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

سْ ْد اَكَن لَُكْم يِف رَُسوِل اهللاِ لَقَ ﴿
ُ
 )٢١: األحزاب ( ﴾َوٌة َحَسنَةٌ  أ

ความวา “แทจริง ในตัวของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม นั้น มี
แบบอยางที่ดีงามสําหรับสูเจา” 7 

 
ในหะดีษบทหนึ่งมีวา 

ولكين أصوم وأفطر وأنام وآلك اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب ... «
  »عن سنيت فليس مين

ความวา “…แต (สุนนะฮฺหรือแนวทางของฉันคือเชนที่) ฉันถือศีลอดและฉันละ
มัน ฉันลุกขึ้นละหมาด(ยามค่ําคืน)และฉันนอน ฉันกินเนื้อสัตวและฉันแตงงาน
กับสตรี ดังนั้นผูใดที่ไมชอบหรือตอตานสุนนะฮฺของฉัน แสดงวาเขาไมไดอยูใน
หมูประชาชาติของฉัน8” 

 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

رَْسلْ (
َ
ً َولََقْد أ ْزَواجا

َ
  ) ٣٨: الرعد ) (نَا رُُسًال مِّن َقبِْلَك وََجَعلْنَا لَُهْم أ

ความวา “และแทจริงเราไดสงบรรดารสูลมากอนหนาเจา และเราไดใหพวกเขามี
ภรรยาและลูกหลาน9” 

 

                                                 
7 สูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ 33:21 
8 มุตตะฟกอะลัยฮฺ อัลบุคอรีย หมายเลข 5063 มุสลิม หมายเลข 1401 
9 สูเราะฮฺ อัรฺเราะอฺดุ 13:38 
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๓. เพื่อแสวงหาความสงบสุขและรักใครซ่ึงกันและกัน 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ْن َخلََق ﴿
َ
َْها وََجَعَل  َوِمْن آيَاتِِه أ َ

ً لِّتَْسُكنُوا إِ ْزَواجا
َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ لَُكم مِّ

  ) ٢١: الروم ( ﴾بَيْنَُكم موَدًة َورمَْحًَة إِن يِف َذلَِك َآليَاٍت لَِّقْوٍم َفتََفكُرونَ 
ความวา “และหนึ่งในสัญญาณ(ที่แสดงถึงเดชานุภาพ และความเมตตา)
ของอัลลอฮฺ คือ พระองคทรงสรางคูครอง(ภรรยา)สําหรับพวกเจาจากตัวของเจา
เอง เพื่อพวกเจาจะไดมีความสุขอยูกับนาง และพระองคทรงทําใหมีความรักใคร
และเมตตาระหวางพวกเจา(สามีภรรยา) แทจริงในการนี้ยอมเปนสัญญาณตางๆ
(ที่ทําใหเกิดความสํานึก) แกหมูชนผูใครครวญ” 10 

 
๔. เพื่อปกปองตนเองจากการทําบาป 
ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไววา 

يا معرش الشباب من استطاع منكم اكاءة فليزتوج فإنه أغض للبرص «
  »وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه  وجاء

ความวา “โอบรรดาผูเปนหนุมทั้งหลาย  ! ผูใดในหมูพวกเจามีความสามารถที่จะ
เลี้ยงดู(ภรรยา) ก็จงแตงงานเสีย เพราะแทจริง (การแตงงานนั้น) จะยิ่งทําให
สายตาของพวกเจาลดต่ําลง และทําใหพวกเจาสามารถสงวนอวัยวะเพศ และ
ผูใดที่ไมมีความสามารถก็จงถือศีลอดเสีย  เพราะแทจริงการถือศีลอดนั้นจะทํา
ใหลดอารมณและตัณหาลงได” 11 

 
๕. เพื่อใหกําเนิดผูสืบทอดวงศตระกูล 
ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

  »تزوجوا الودود الولود فإ ماكثر بكم األمم يوم القيامة«
ความวา “จงแตงงานกับสตรีที่พึงพอใจเจา และสตรีที่สามารถมีบุตรมาก เพราะ
แทจริงฉันจะภาคภูมิใจกับ(จํานวนอันมากมายของ)พวกเจาตอหนาประชาชาติ
อ่ืนในวันปรโลกขางหนา” 12 

 

                                                 
10 สูเราะฮฺ อัรฺรูม 30:21 
11 มุตตะฟก อลัยฮฺ อัลบุคอรีย หมายเลข 5065 มุสลิม หมายเลข 1400 
12 สุนัน อบีดาวูด หมายเลข 3050 สุนัน อันนะสาอีย หมายเลข 3227 
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๖. เพื่อใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนทางของอัลลอฮฺ 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

َاء َنْعٍض ﴿ ِ ْو
َ
  ) ٧١: احكوبة ( ﴾َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت َنْعُضُهْم أ

ความวา “และบรรดาผูศรัทธาชายและผูศรัทธาหญิงนั้น บางสวนของพวกเขา
ตางเปนผูชวยเหลือแกอีกบางสวน13” 

 
เหลานี้คือเปาหมายหลักของการแตงงานในอิสลาม 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 สูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ 9:71 
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บุคลิกภรรยาศอลิหะฮฺ 
 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

نُكن ُمْسِلَماٍت ﴿ ً مِّ ً َخرْيا ْزَواجا
َ
ُ أ َ ن ُفبِْد

َ
َ َربُُّه إِن َطلَقُكن أ َع

ْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت َخبَِداٍت َساحِئَاٍت ثَيِّبَاٍت  ً  مُّ بَْكارا
َ
 ٥: احكحريم ( ﴾َوأ

(  
ความวา “หากเขา(นบี)หยาพวกเธอ(โอภรรยาของทานนบีทั้งหลาย) บางทีองคผู
ทรงอภิบาลเขาจะทรงทดแทนภรรยาที่ดียิ่งกวาพวกเธอใหแกเขา (ซึ่งเพียบพรอม
ดวยบุคลิกแหงความเปนกุลสตรีและภรรยาที่ดีตางๆ คือ) 

- เปน(มุสลิมาต)ผูมอบตนตออัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว 
- เปน(มุมินาต)ผูบริสุทธิ์ศรัทธาตออัลลอฮฺ 
- เปน(กอนิตาต)ผูภักดี 
- เปน(ตาอิบาต)ผูขอลุแกโทษ 
- เปน(อาบิดาต)ผูมั่นตอการอิบาดะฮฺ 
- เปน(สาอิหาต)ผูมั่นตอการถือศีลอด 
- เปน(ษัยยิบาตรวะอับการอ) ทั้งที่เปนหญิงหมายและหญิงสาวบริสุทธิ์” 14 

 
นี่คือหกบุคลิกหลักของศรีภรรยาศอลิหะฮฺที่อัลลอฮฺทรงกลาวไวดวยคําวา (خريا منكن) 

“ดีกวาพวกเธอทั้งหลาย” โอบรรดาภรรยาของทานนบีผูกระทําผิดตอทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ 
วะสัลลัม 

นั่นคือบุคลิกตางๆ ของศรีภรรยาที่ “ศอลิหะฮฺ” และ “ภรรยาตัวอยาง” ที่อัลลอฮฺประสงคจะ
ใหแตงงานกับทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม ถาหากทานรสูลไดหยาขาดจากบรรดา
ภรรยาผูกระทําผิดตอทาน แตทวาสิ่งนั้นไมไดเกิดขึ้นจริง 

อยางไรก็ตามภรรยาที่ศอลิหะฮฺนั้นไมใชเปนเพียงเครื่องประดับสําหรับปลดเปลื้องความใคร
ของสามีเทานั้น แตเธอยังคงมีคุณคาที่สูงสงเคียงคูกับสามีที่ศอลิหฺผูมีคุณธรรม 

จงสดับฟงคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา 
إِن الُْمْسِلِمنَي َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمنَاِت َوالَْقانِتنَِي َوالَْقانِتَاِت ﴿

َوالصاِدقَاِت َوالصابِِريَن َوالصابَِراِت َواخْلَاِشِعنَي َواخْلَاِشَعاِت  َوالصاِدِقنيَ 

                                                 
14 สูเราะฮฺ อัตตะหฺรีม 66:5 
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قَاِت َوالصائِِمنَي َوالصائَِماِت َواحْلَافِِظنَي فُُروَجُهْم  ِقنَي َوالُْمتََصدِّ َوالُْمتََصدِّ
اِكِريَن اهللاَ َواحْلَ  َعد اهللاُ  َكِثريافَِظاِت َوا

َ
اِكَراِت أ ً َوا ْجراً ا

َ
 لَُهم مْغِفَرًة َوأ

 ً  ) ٣٥: األحزاب ( ﴾َعِظيما
ความวา “แทจริง บรรดา(มุสลิม)ผูนอบนอมชายและหญิง บรรดาผูศรัทธาชาย
และหญิง บรรดาผูภักดีชายและหญิง บรรดาผูสัตยจริงชายและหญิง บรรดาผู
อดทนชายและหญิง บรรดาผูนบนอบชายและหญิง บรรดาผูบริจาคทานชายและ
หญิง บรรดาผูถือศีลอดชายและหญิง บรรดาผูสงวนอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง 
บรรดาผูที่รําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมากทั้งชายและหญิงนั้น อัลลอฮฺไดทรงเตรียมไว
สําหรับพวกเขา ซึ่งการอภัยโทษและรางวัลอันใหญหลวง” 15 

 
 

                                                 
15 สูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ 33:35 
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มารยาทภรรยาศอลิหะฮฺ 
 
สวนหนึง่ของกริิยามารยาทภรรยาศอลิหะฮคืฺอ 

1. มีกิริยามารยาทที่ออนหวาน ทั้งวาจาและการปรนนิบัติตอสามี ไมใชกับคนอ่ืน 
2. จริงใจและไมสับปลับ 
3. พยายามเก็บตัวอยูในบาน ยกเวนเมื่อมีเหตุจําเปน หรือมีธุระที่อิสลามอนุญาตใหออก

นอกบานได 
4. ไมเปดเผยรางกายที่พึงสงวนในทุกรูปแบบที่ไมอนุญาต 
5. ทําการละหมาดแตเนิ่นๆ เมื่อถึงเวลา อยางสม่ําเสมอ 
6. จายซะกาต 
7. ภักดีตออัลลอฮฺและรสูลในทุกการงาน 
8. เปนมิตรกับอัลกุรอานพรอมกับจดจําและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของอัลลอฮฺและทานร

สูล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม อยางเครงครัด16 

                                                 
16 ดู สูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ 33:32-34 
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การเลือกคูครองที่ศอลิหะฮฺ 
 

สวนหนึง่ของวธิีที่จะไดมาซึ่งคูครองที่ศอลิหะหฺ คือเลือกสรรคูครองทีย่ึดมั่นในศาสนาเปน
หลัก หมายความวา เปนคูครองที่ปฏิบัติตนตามครรลองของศาสนาอิสลามอยางเครงครัดตลอดเวลา 

  :قال  عن أ هريرة ر اهللا عنه عن اجيب صىل اهللا عليه وسلم
ينها، فا: تنكح املرأة ألربع « ين ملاهلا وحلسبها وجلماهلا و ظفر بذات ا

  »تربت يداك
ความวา อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ 
วะสัลลัม กลาววา “(โดยปกติ)ผูหญิงจะถูกขอแตงงาน ดวยสาเหตุส่ีประการ 
เพราะทรัพยสินของนาง เพราะวงศตระกูลของนาง เพราะความงามของนาง และ
เพราะการยึดมั่นในศาสนาของนาง ดังนั้นเจาจงสรรหาและแตงงานกับคูครองที่
ยึดมั่นศาสนา หากไมแลว เจาจะเปนผูขัดสนที่ลําบากยิ่งในชีวิต(ครอบครัว)” 17 

 

                                                 
17 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย 6/123 
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บทบาทภรรยาศอลิหะฮฺ 
 

1. ปรนนิบัติและเอาใจสามีใหมีความสุขและความรักใครซ่ึงกันอยูเสมอ 
ْن َخلََق لَُكم مِّ ﴿

َ
َْها وََجَعَل َوِمْن آيَاتِِه أ َ

ً لِّتَْسُكنُوا إِ ْزَواجا
َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ

 ) ٢١: الروم ( ﴾بَيْنَُكم موَدًة َورمَْحًَة إِن يِف َذلَِك َآليَاٍت لَِّقْوٍم َفتََفكُرونَ 
ความวา “และหนึ่งในสัญญาณ(ที่แสดงถึงเดชานุภาพ และความเมตตา)
ของอัลลอฮฺ คือ พระองคทรงสรางคูครอง(ภรรยา)สําหรับพวกเจาจากตัวของเจา
เอง เพื่อพวกเจาจะไดมีความสุขอยูกับนาง และพระองคทรงทําใหมีความรักใคร
และเมตตาระหวางพวกเจา(สามีภรรยา) แทจริงในการนี้ยอมเปนสัญญาณตางๆ
(ที่ทําใหเกิดความสํานึก) แกหมูชนผูใครครวญ” 18 

 
2. จริงใจกับสามี รักษาทรัพยสินและชื่อเสียงที่ดีของสามี 

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه : عن ابن عباس ر اهللا عنهما قال 
املرأة الصاحلة، إذا نظر : املرء  أال أخربك خبري ما يكزن«: وسلم لعمر 

ذا ذلب عنها حفظته ذا أمرها أطاعته، و ها رسته، و   »إ
ความวา “อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุมา อันฮุมา เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวแกอุมัร(บิน อัลค็อฏฏ็อบ)วา “เอาไหม ฉัน
จะบอกแกเจาถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่แตละคนจะไดเก็บรักษาไว (ทานไดเสริมตอไปวา 
นั่นคือ) สตรีศอลิหะฮฺผูซึ่งเมื่อสามีของนางมองเห็นนางแลวทําใหเกิดความอิ่ม
เอิบใจ (เพราะความจริงใจ ความมีมารยาทงาม และความมีศาสนาของนาง) 
และเมื่อใดที่สามีของนางใชใหกระทําสิ่งใด นางก็จะภักดีและปฏิบัติตาม และ
เมื่อใดที่สามีของนาง(ไมอยูและ)จากบานไปนางก็จะรักษา(เกียรติ ทรัพยสิน และ
บานของ)สามี” 19 

 
 اهللا عليه وسلم أي سئل اجيب صىل: عن أ هريرة ر اهللا عنه قال  

ها وتطيعه«: النساء خري ؟ قال  إذا أمر وال ختالفه  اليت ترسه إذا نظر إ
  »فيما يكره يف نفسها وال يف ما

                                                 
18 สูเราะฮฺ อัรฺรูม 30:21 
19 สุนัน อบี ดาวูด  
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ความวา “อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา มีคนถามทาน รสูลุลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม วา “ภรรยาที่ดีนั้นเปนอยางไร” ทานตอบวา “คือผูที่
ทําใหสามีนางมีความสุขและสบายใจเมื่อไดเห็นนาง และผูที่ภักดีและปฏิบัติ
ตามคําสั่งของสามีเมื่อสามีส่ังใช และผูที่ไมทําผิดในเรื่องที่สามีไมพอใจ ทั้งในสิ่ง
ที่เกี่ยวกับตัวนางและทรัพยสินของเขา” 20 

 
 :صىل اهللا عليه وسلم يقول  عن ابن عمر ر اهللا عنهما أنه سمع اجيب

  » ...واملرأة راعية يف بيت زوجها ويه مسؤولة عن رعيتها...  «
ความวา อิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา เลาวา ฉันไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ 
อลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “... และภรรยานั้นมีหนาที่รับผิดชอบ(เกี่ยวกับภารกิจ)
ในบานของสามี และเขาจะถูกสอบถามเกี่ยวกับหนาที่ที่นางรับผิดชอบ” 21 

 
 ال« : قال وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول أن عنه اهللا ر هريرة أ عن
  »بإذنه إال بيته يف تأذن وال بإذنه إال شاهد وزوجها تصوم أن للمرأة حيل

ความวา อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ 
วะสัลลัม กลาวความวา “ไมอนุญาตใหภรรยาแตละคนถือศีลอด(สุนัต) ในขณะ
ที่สามีของนางอยูกับบานพรอมนาง (ไมเดินทางไกล) เวนแตไดรับการยินยอม
จากเขา และไมอนุญาตใหนางเชื้อเชิญชายแปลกหนาเขาบานของสามีนางเวน
แตดวยการยินยอมของสามีนางเทานั้น” 22 

 
3. อบรมเลี้ยงดูบุตรในบาน 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ن يُِتم الرَضاَعَة ﴿
َ
َراَد أ

َ
ْوالََدُهن َحْولنَْيِ اَكِملنَْيِ لَِمْن أ

َ
اُت يُرِْضْعَن أ َ ِ َوالَْوا

ِْسَوُيُهن بِالَْمْعُروِف  ُ ِرْزُقُهن َو َ   ) ٢٣٣: اكقرة ( ﴾َوبَل الَْمْولُوِد 
ความวา “และมารดาทั้งหลายนั้นจะใหนมแกลูกๆ ของนางภายในเวลาสองป
เต็ม (นั่นคือ) สําหรับพอที่ประสงคจะให(เวลา)การใหนมครบถวน สวนพอของ

                                                 
20 มุสนัด อะหฺมัด 2/432, 438 
21 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย 6/147 อะหฺมัด หมายเลข 6026 
22 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย 6/150 
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เด็กนั้นมีหนาที่ใหปจจัยยังชีพและเครื่องนุงหมแกมารดาผูใหนมเด็กเหลานั้นโดย
ชอบธรรม” 23 

 
อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา เลาวา ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม กลาว

วา  
ه ويه مسؤولة عنهم... «   »واملرأة راعية يف بيت بعلها وو

ความวา “และภรรยาแตละคนนั้นมีหนาที่รับผิดชอบภายในบานของสามีนาง
และตอลูกของเขา และนางจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับหนาที่ของนางที่มีตอพวกเขา” 

24 
 
สรุปความ 

 
หนาที่รับผิดชอบหลักๆ ของภรรยาศอลิหะฮฺคือ 
1. ปรนนิบัติและใหความชวยเหลือกิจการของผูนําอันเปนสามีสุดที่รักของนาง ซึ่งเปนผู

ขับเคลื่อนนาวาชีวิตในการทองอยูบนโลกนี้สูสถานที่พํานักอันนิรันดรในโลกหนา 
2. ใหการอบรมเลี้ยงดูบุตรเพื่อใหเปนคนที่ดี อันเปนความหวังของบิดามารดา และสังคม 

รวมทั้งบมเพาะใหเขาเปนเยาวชนที่มีอีมานและวีรบุรุษที่เกงกลาเพื่อผดุงและเชิดชู
คุณธรรม พรอมกับตอสูกับอธรรมทั้งหลาย ทั้งยังเปนผูที่ใหความชวยเหลือแกบิดา
มารดาและแกสังคมทั่วไป ทั้งในโลกนี้และโลกหนา 

3. รักษาความมีระเบียบเรียบรอยและความสะอาดภายในบานอันเปนตําหนักและวิมาน
ของครอบครัว 

4. ควบคุมดูแลทรัพยสินของครอบครัวจากขอกลาวหาตางๆ ที่อันตรายยิ่ง 
 
นี่คือหนาที่รับผิดชอบหลักสี่ประการที่หนักหนวงยิ่งสําหรับศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺ ซึ่งในสายตา

อิสลามแลว ไมมีผูใดสามารถปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวาเขาจะเปนบุคคล
ที่แข็งแกรงและอดทนเพียงใดก็ตาม เวนแตบรรดาศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺเทานั้นที่อาจจะยอมแบก
รับภาระอันหนักอึ้งนี้ได 

บางทีอาจจะดวยนี้กระมัง ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮุ อลัยฮิ วะสัลลัม ถึงไดกลาววา 

                                                 
23 สูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ 2:233 
24 มุสนัด อะหฺมัด หมายเลข 5167 ดวยสายรายงานที่ถูกตอง 
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 يف اهللا فليتق ، دينه شطر بل أخنه دفق ، صاحلة امرأة اهللا رزقه من «
 » اخكا الشطر

ความวา “ผูใดที่อัลลอฮฺทรงประทานโชคใหแกเขาดวยการไดแตงงานกับ
ภรรยาที่ศอลิหะฮฺ ดังนั้นแทจริงนางไดชวยใหศาสนาของเขาสวนหนึ่ง
สมบูรณลง ดังนั้นเขาจงยําเกรงตออัลลอฮฺในอีกสวนหนึ่งของศาสนาที่
เหลืออยู” 25 

 
 

                                                 
25 มุสตัดร็อก อัลหากิม 2/161 ดวยสายรายงานที่ถูกตอง 
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ความประเสริฐของภรรยาศอลิหะฮฺ 
 
ไมมีผลตอบแทนและความประเสริฐใดๆ ที่คูควรแกศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺ ที่ไดทุมเททั้งพลัง

กายและพลังใจและยอมทนเหน็ดเหนื่อยและตรากตรําอยางหนักกับภาระหนาที่รับผิดชอบอัน
ประเสริฐในการปรนนิบัติสามี เวนแตเปนการตอบแทนอันนิรันดรในวันปรโลกเทานั้น นั่นก็คือสวน
สวรรค 

ลองติดตามคําตรัสของอัลลอฮฺตอไปนี้ 
نُوا ُمْسِلِمنيَ ﴿ َ يَن آَمنُوا بِآيَاتِنَا َو ِ ْزَواُجُكْم ، ا

َ
نتُْم َوأ

َ
اْدُخلُوا اجْلَنَة أ

   ) ٧٠ -  ٦٩ :الزخرف (﴾ حُترَْبُونَ 
ความวา “(นั่นคือ) บรรดาผูศรัทธาตอสัญญาณทั้งหลายของเรา และกอนหนานี้
พวกเขาเปนคนที่นอบนอม พวกเจาจงเขาไปในสวนสวรรคทั้งตัวพวกเจาและ
คูครอง/ภรรยาของพวกเจาในสภาพที่แชมชื่นและปติยิ่ง” 26 

 
ياتِِهْم ﴿ ْزَواِجِهْم وَُذرِّ

َ
َجناُت َعْدٍن يَْدُخلُوَغَها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأ

ُيْم ، لُوَن َعلَيِْهم مِّن لُكِّ بَاٍب َوالَمَالئَِكُة يَْدخُ  َسَالٌم َعلَيُْكم بَِما َصرَبْ
ارِ  َ ا   ) ٢٤ -  ٢٣: الرعد ( ﴾فَِنْعَم ُقْق

ความวา “(นั่นคือ) สวนสวรรคอัดนฺ(เอเดน)ทั้งหลาย ที่พวกเขาจะเขาไปพํานักอยู
พรอมๆ กับผูกระทําดีจากบรรดาบรรพบุรุษของพวกเขา คูครอง/ภรรยาของพวก
เขา และลูกหลานของพวกเขา ในขณะที่บรรดามะลาอิกะฮฺไดเขาไปหาพวกเขา
จากทุกประตูสวรรค (พรอมกับกลาวทักทายวา) ความศานติจงมีแดทาน(โอชาว
สวรรคทั้งหลาย) เนื่องดวยความอดทนของพวกทาน(เมื่อคร้ังยังมีชีวิตบนโลก) 
และมันชางเปนที่พํานักบั้นปลายที่ดีกระไรเชนนี้” 27 

 
َرائِِك ُمتِكُؤونَ ﴿

َ
ْزَواُجُهْم يِف ِظَالٍل بَلَ اْأل

َ
 ) ٥٦: يس ( ﴾ُهْم َوأ

ความวา “พวกเขาและบรรดาภรรยาของพวกเขาไดอยูภายใตรมเงา (ในสวน
สวรรค) ซึ่งนอนพิงอยูบนเกาอี้นวมตางๆ(อยางมีความสุข)” 28 

 
                                                 
26 สูเราะฮฺ อัซฺซุครุฟ 43:69-70 
27 สูเราะฮฺ อัรฺเราะอฺดุ 13:23-24 
28 สูเราะฮฺ ยาสีน 36:56 
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บทสงทาย  
 
เชนนี้แหละคือสัจธรรมและความประเสริฐของคูครองหรือศรีภรรยาที่ศอลิหะฮฺ ซึ่งมีความ

ภาคภูมิใจที่ไดพํานักอยูบนวิมานแหงความสุขบนโลกนี้ ภายใตความเมตตาของอัลลอฮฺ โดยอาศัย
ความโปรดปรานแหงการอุมชูของสามีอันเปนสุดที่รักของเธอ ทั้งเขาและเธอไดอพยพไปพรอมๆ กันสู
สวนสวรรคอัดนฺ ณ ที่พํานักอันถาวรและนิรันดรในวันปรโลก 

จงภาคภูมิใจเถิด โอศรีภรรยาผูศอลิหะฮฺ  จงขัดเกลาพลังอีมานของเธอเสียใหม ดวยคําสอน
ของอัลลอฮฺผูทรงเมตตาและปรานี ซึ่งพระองคไดบังเกิดเธอขึ้นมาเพื่อนอมรับการทดสอบจาก
พระองค พระองคไดทรงใหความชวยเหลือแกเธอในการเผชิญกับการทดสอบดังกลาว พรอมกับ
จัดเตรียมสวนสวรรคอัดนฺสําหรับเธอพรอมๆ กับครอบครัวของเธอ เมื่อเธอผานการทดสอบนี้ได 

พึงสํานึกเถิดวา การที่เธอสามารถเขาไปอยูในกลุม/แถวของศรีภรรยาผูศอลิหะฮฺนั้น แทจริง
ไมไดเปนความสําเร็จของเธอแตเพียงผูเดียว แตทวา ยังเปนความสําเร็จของสามีสุดที่รักของเธอ 
ครอบครัว ลูกหลานและวงศตระกูลของเธออีกดวย ในทางกลับกัน ความลมเหลวในการเปนศรี
ภรรยาผูศอลิหะฮฺของเธอกลับนํามาซึ่งความหายนะสูตัวเธอและทุกๆ คนที่มีสวนเกี่ยวพันกับเธอทั้ง
โลกนี้และโลกหนา (ขออัลลอฮฺทรงใหเราแผวพานจากสิ่งดังกลาวดวยเถิด) 

พึงสํานึกเถิดวา ศรีภรรยาผูศอลิหะฮฺนั้นเปนหุนสวนที่สําคัญยิ่งในการสรางบรรยากาศอัน
เปนวิมานและความผาสุกในแตละครอบครัวและสังคม 

ภรรยาผูศอลิหะหฺ คือสวนหนึ่งของความเมตตาของอัลลอฮฺที่นาปติยิ่งสําหรับสามีและ
สมาชิกในครอบครัว 

ภรรยาผูศอลิหะหฺคือหุนสวนที่สําคัญยิ่งในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตรและชะตากรรม
ของแตละประชาชาติ สองมืออันบอบบางที่ถูกผลักดันโดยหัวใจอันออนโยนและมุงมั่นของเธอ 
สามารถปลุกพลังที่แข็งแกรงเพื่อทําลายลางโซตรวนแหงอธรรม  

ภรรยาผูศอลิหะหฺคือหุนสวนที่สําคัญยิ่งในทุกๆดานของความเจริญรุงเรืองของมนุษยชาติบน
โลกนี้และความปติยินดีในวันปรโลกขางหนา 

ดังนั้น โอพี่นองมุสลิมะฮฺผูเปนภรรยาและมารดาของบุตรทั้งหลาย  ! เธอจงอดทนและมุงมั่น  
ในการบังคับตัวเองใหอยูในกรอบของบุคลิกภรรยาผูศอลิหะฮฺตามที่อัลลอฮฺและรสูลของพระองคได
สาธยายไว ภายใตการโอบอุมของสามีอันเปนสุดที่รักของเธอ แลวเธอจะพบกับความสําเร็จสูสวน
สวรรคอัดนฺอันนิรันดร พรอมๆ กับสามีสุดที่รักของเธอและครอบครัวของเธอ ซึ่งมีลําธารหลากสาย
และหลายรสชาติไหลเอื่อยอยูใตมันอยางไมรูจักเหือดแหงและออนลา 

นี่คือคุณคาของชีวิตเธอที่แทจริง และนี่คือความสําเร็จที่เที่ยงแทและมีคายิ่งในการ
เดินทางสูโลกอันนิรันดรของเธอ. 


