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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ�งเสมอ 

40 หะดีษว่าด้วยคุณงามความดี 
ที�ทาํให้เข้าสวนสวรรค์ 

 

 ال وحده اهللا إال F ال أن وأشهد الصا>ات، تتم بنعمته ا<ي هللا ا>مد

  :بعد أما ا�نات، دخول إP ا�اO ورسوM عبده ,مًدا أن وأشهد L ،Mيك

สถานที�อันมีเกียรติที�อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ได้ทรง
ตระเตรียมไว้นั (น (นั�นคือสวนสวรรค์) ย่อมไม่ใช่สิ�งที�จะไขว่คว้า
มาได้ด้วยกับความหวังอันเลื�อนลอย และคนที�มีความเกียจ
คร้านอยู่ในตัวก็ไม่มีวันจะประสบพบกับมัน และไม่มีใคร
สามารถเข้าไปยงัมนัได้นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาที�หมั�นทําอิบา
ดะฮฺต่อพระเจ้าของพวกเขา โดยไม่มีการตั (งภาคีใดๆ ต่อ
พระองค์ ทั (งยังได้เจริญรอยตามท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ผู้ มีเกียรติ ผู้ซึ�งไม่ลงัเลแม้เพียงชั�วครู่เดียวใน
การเรียกร้องพวกเขาไปสู่ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺและ
สวนสวรรค์ของพระองค์    
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ไม่มีข้อสงสัยใดๆ อีกว่า การได้เข้าสวนสวรรค์นั (นถือ
เป็นความปรารถนาอันสูงสุดและเป็นความใฝ่ฝันที�มีคุณค่า
อย่างยิ�ง ซึ�งคนทกุคนตา่งกล่าวถึงและรอคอยมนั ด้วยเหตนีุ (เอง
บรรดาชาวยิวและคริสต์ตา่งก็กล่าวอ้างว่าพวกเขาคือกลุ่มคนที�
จะได้เข้าสวนสวรรค์ ดงัที�พวกเขาได้กลา่ววา่  

ن�ةَ   يَۡدُخَل   َلن  َوَقالُواْ   ﴿ وۡ   ُهوًدا  َكنَ   َمن  إِ��   ٱۡلَ
َ
َمانِي,ُهۡمۗ   تِۡلَك   نََصَٰرٰىۗ   أ

َ
ْ   ُقۡل   أ  َهاُتوا

 ]  UUU: اTقرة[ ﴾ 7 َصِٰدقِيَ  ُكنُتمۡ  إِن بُۡرَهَٰنُكمۡ 

ความว่า “พวกเขากล่าวว่า ไม่มีใครที� จะได้เข้าสวรรค์ 
เว้นเสียแต่ว่าเขาจะเป็นยิวหรือคริสเตียน นี� คือความหวัง
อันเลื�อนลอยของพวกเขา จงกล่าวกับพวกเขาเถิดว่า จง
นําหลักฐานของพวกท่านมา ถ้าพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง” (สู
เราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 111) 

 
ซึ�งนี�คือคํากล่าวอ้างที�สวนทางกบัสิ�งที�อลัลอฮฺและท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั ได้แจ้งแก่เราไว้ว่า 
ไมมี่ใครที�จะได้เข้าสวนสวรรค์ยกเว้นคนที�ยอมมอบตนตอ่อลัลอ
ฮฺและเป็นคนที�ทําความดี 
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มีคนไม่ใช่น้อยที� เข้าใจว่าการได้เข้าสวนสวรรค์นั (น
เพียงพอกับการกล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” โดยที�ไม่ต้อง
กลา่วถ้อยคําใดๆ อีก เพียงแคก่ลา่วถ้อยคํานี (ก็เพียงพอ ด้วยเหตุ
นั (นเองจงึทําให้พวกเขาละเลยตอ่การปฏิบตัิอะมั (ลตา่งๆ และมกั
ง่ายในการทําความผิดที�ถกูคาดโทษอนันํามาซึ�งพินาศสูต่นเอง 

แน่นอนว่า อลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ จะไม่ถูกสอบสวน
ในสิ�งที�พระองค์ทรงกระทํา ซึ�งพระองค์เป็นผู้กระทําโดยเด็ดขาด
ตามที�พระองค์ทรงประสงค์ และจะไม่มีมนษุย์คนใดมีสิทธิMที�จะ
วิพากษ์วิจารณ์ในเรื� องราวระหว่างอัลลอฮฺกับปวงบ่าวของ
พระองค์ได้ พระองค์จะให้คนที�พระองค์ทรงประสงค์ได้เข้าสวน
สวรรค์ และพระองค์จะให้คนที�พระองค์ทรงประสงค์ได้เข้านรก -
เราขอต่ออลัลอฮฺให้คุ้มครองเราจากการลงโทษของไฟนรกด้วย
เถิด-  ดังนั (นผู้ ใดที�บกพร่องในการเคารพเชื�อฟังต่ออัลลอฮฺ 
พระองค์ก็จะให้เขาเข้าสู่ไฟนรก บางทีคนเหล่านี (อาจจะมี
ข้อผิดพลาดเพราะอ้างหะดีษตา่งๆ ที�พวกเขาได้ยินแล้วเข้าใจไป
เองวา่การได้เข้าสวนสวรรค์นั (นเพียงพอกบัการกลา่วถ้อยคําหนึ�ง
ถ้อยคําใดเพียงเทา่นั (น เชน่หะดีษที�วา่  
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ِمهِ   آِخرُ   Yَنَ   َمنْ « 
َ

]َ   
َ

َ   ال
َ

Mِإ   
^

َ̂نةَ   َدَخَل   ا̂بُ   ِإال
ْ
) 3116 رقم(   داود  أبو  أخرجه[   » ا�

     ]) 1621 رقم( ا�صابيح مشcة � األTاb وصححه
ความวา่ “ผู้ใดที�คาํกล่าวสุดท้ายของเขา(ก่อนที�จะเสียชีวิต)
คือ “ไม่มีพระเจ้าอื�นใดนอกจากอัลลอฮฺ” ย่อมได้เข้าสวน
สวรรค์” (บนัทึกโดยอบดูาวดู หมายเลข 3116 และชยัคฺอลั-อลั
บานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษที�เศาะฮีหฺใน “มิชกาตุลมะศอบีหฺ” 
หมายเลข 1621) 

 
หรือ 

» 
َ
قَْواًما يُْدِخُل  اهللاَ  ن̂ أ

َ
    »َقطh  َخgًْا َفْعَملُوا َولَمْ  ا�َ̂نة أ

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺจะให้ชนกลุ่มหนึ� งได้เข้าสวน

สวรรค์โดยที�พวกเขาไม่เคยทําความดีใดๆ เลย” (สํานวน
ส่วนนี (ไม่ปรากฏการบันทึกจากแหล่งอ้างอิงใดๆ แต่เนื (อหามี
ความสอดคล้องกบัการบนัทกึของทา่นมสุลิม หมายเลข 302) 
 

เราขอกล่าวแก่พวกเขาว่า ใช่ หะดีษเหล่านั (นกล่าว
ถูกต้อง แต่เดีUยวก่อน เพราะจําเป็นที�เราต้องเข้าใจให้ดีๆ และ
อยา่เข้าใจตวับทหลกัฐานตามอําเภอใจ  
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กล่าวคือ ผู้ ใดที�คําสดุท้ายของเขาก่อนที�จะเสียชีวิต คือ 
“ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” แท้จริงอัลลอฮฺได้จบชีวิตของเขาด้วย
การจบชีวิตที�ดีงาม และพระองค์ทรงประสงค์ให้เขาได้รับความ
ดีงาม แม้นว่าชีวิตก่อนหน้านี (ของเขาจะไม่ใช่เช่นนั (นก็ตาม และ
นี�คือความโปรดปรานของอลัลอฮฺ โดยที�พระองค์จะทรงให้แก่ผู้ ที�
พระองค์ทรงประสงค์เท่านั (น ซึ�งคนที�สามารถกล่าวถ้อยคํานี (
ในช่วงท้ายชีวิตของเขานั (นมีอยู่น้อยมาก เราขอต่ออลัลอฮฺ อัซ
ซะวะญัลละ ด้วยความโปรดปรานและเกียรติคณุของพระองค์ 
ให้เราได้กลา่วถ้อยคํานี (ในขณะที�ใกล้เสียชีวิตด้วยเถิด  

เชน่เดียวกนับรรดากลุม่คนที�อลัลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ได้
ให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ โดยที�พวกเขาไม่เคยทําความดีใดๆ 
เลยนั (น พวกเขาจะต้องไม่ใช่กลุ่มคนที�ตั (งภาคีต่อพระองค์ แต่
พวกเขาต้องเป็นผู้ ที�ให้ความเอกะต่อพระองค์ ดงัที�มีรายงานที�
ถูกต้องเข้ามาเสริมในเรื�องนี (ว่า “พวกเขาไม่เคยทําความดีใดๆ 
เลย นอกจากพวกเขาได้ให้ความเป็นเอกะต่ออัลลอฮฺเพียง
เทา่นั (น”  

ซึ�งนี�คือความเข้าใจในเรื�องนี (ที�ถูกต้องและเป็นสิ�งที�เรา
ต้องยดึมั�นกบัมนั  
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เพราะฉะนั (น ไมมี่ใครที�จะได้เข้าสวนสวรรค์นอกจากผู้ ที�
ให้ความเอกะต่ออัลลอฮฺ และไม่นําสิ� ง อื�นมาเป็นภาคีกับ
พระองค์ ซึ�งในเรื�องนี (อลัลอฮฺได้แจ้งแก่เราในคมัภีร์ของพระองค์ 
และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั ก็ได้บอก
แก่เราในสุนนะฮฺของท่านว่าจําเป็นที�ต้องมีความศรัทธาและมี
การปฏิบัติอะมัลที�ศอลิหฺควบคู่กัน ดังที�อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้
ดํารัสวา่  

ِينَ   ﴿ ْ   َوٱل� ٰلَِحٰتِ   َوَعِمُلواْ   َءاَمُنوا ئَِك   ٱلص� ْوَل?
ُ
ۡصَحُٰب   أ

َ
ن�ةِۖ   أ ونَ   فِيَها  ُهمۡ   ٱۡلَ  َخِٰلُ

G ﴾ ]قرةTا :kl  [  

ความวา่ “ส่วนบรรดาผู้ศรัทธา และประกอบการดี จะเป็นผู้

ที�ได้อยู่ในสวรรค์ และพาํนักอยู่ที�นั�นตลอดไป” (สเูราะฮฺอลั-
บะเกาะเราะฮฺ : 82) 

  
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 

ٰلَِحٰتِ   ِمنَ   َيۡعَمۡل   َوَمن  ﴿ وۡ   َذَكرٍ   ِمن  ٱلص�
َ
نَثٰ   أ

ُ
ئَِك   ُمۡؤِمنٞ   َوُهوَ   أ ْوَل?

ُ
 يَۡدُخُلونَ   َفأ

  ]  Ulp:  النساء[ ﴾ W نَِقٗيا ُيۡظلَُمونَ  َوَ�  ٱۡلَن�ةَ 

ความวา่ “และผู้ใดกระทาํในส่วนที�เป็นสิ�งดีงามทั Kงหลาย ไม่
ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม ในฐานะที�เขาเป็นผู้
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ศรัทธาแล้วไซร้ ชนเหล่านี Kจะได้เข้าสวรรค์ และพวกเขาจะ
ไม่ถูกอธรรมแม้เท่ารูเล็กๆ ที�อยู่บนหลังเมล็ดอินทผาลัม” 
(สเูราะฮฺอนั-นิสาอ์ : 124) 

  
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 

ِينَ َوٱ ﴿ ْ   ل� ْ   َءاَمُنوا ٰلَِحٰتِ   َوَعِمُلوا  َتۡتَِها  ِمن  َتِۡري  ُغَرٗفا  ٱۡلَن�ةِ  ّمِنَ   َلَُبّوَِئن�ُهم  ٱلص�

نَۡهٰرُ 
َ
ۚ  َخِٰلِينَ  ٱۡل ۡجرُ  نِۡعمَ  فِيَها

َ
  ]  qk: العنكبوت[ ﴾ e ٱۡلَعِٰملِيَ  أ

ความว่า “และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทําความดีทั Kงหลาย 
แน่นอนเราจะให้พวกเขาพํานักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสวน
สวรรค์ ณ เบื Kองล่างมันมีลํานํ Kาหลายสายไหลผ่าน พวกเขา
เป็นผู้พาํนักอยู่ในนัKนตลอดกาล รางวัลของผู้กระทาํความดี
ช่างประเสริฐแท้ๆ” (สเูราะฮฺอลั-อนักะบตู : 58) 

  
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 

ينَ   ِإن�   ﴿ ِ ٰلَِحٰتِ ٱل  َوَعِمُلواْ   َءاَمُنواْ   ٱل� ۡخَبُتٓواْ   ص�
َ
gَٰ   َوأ ئَِك   َرّبِِهمۡ   إِ ْوَل?

ُ
ۡصَحُٰب   أ

َ
 أ

ونَ  فِيَها ُهمۡ  ٱۡلَن�ةِۖ    ]  ls: هود[ ﴾ j َخِٰلُ

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ปฏิบัติความดีและ
สํารวมตนต่อพระเจ้าของพวกเขา ชนเหล่านัKนคือชาว
สวรรค์ ซึ�งพวกเขาจะอยู่ในนัKนตลอดกาล” (สเูราะฮฺฮดู : 23) 



 

10 

  

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 
ينَ   ﴿ ِ kُٰهمُ   ٱل� ن�ةَ   ٱۡدُخُلواْ   َعلَۡيُكمُ   َسَلٰمٌ   َيُقولُونَ   َطّيِبِيَ   ٱلَۡمَل?ئَِكةُ   َتَتَوف�  بَِما  ٱۡلَ

  ]  sl: اtحل[ ﴾ t َتۡعَمُلونَ  ُكنُتمۡ 

ความว่า “บรรดาผู้ที�มลาอิกะฮฺเอาชีวิตของพวกเขาโดยที�
พวกเขาเป็นคนดี พลางกล่าวว่า ศานติจงมีแด่พวกเจ้า จง
เข้าไปในสวนสวรรค์เนื�องจากสิ�งที�พวกเจ้าได้กระทาํไว้” (สู
เราะฮฺอนั-นะหฺลฺ : 32) 

  
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 

ئَِك   َصٰلِٗحا  َوَعِمَل   َوَءاَمنَ   َتاَب   َمن  إِ��   ﴿ ْوَل?
ُ
ن�ةَ   َيۡدُخُلونَ   َفأ  ُيۡظلَُمونَ   َوَ�   ٱۡلَ

  ]  uv: مريم[ ﴾ xٔx zٗا َشۡ 

ความวา่ “เว้นแต่ผู้ขอลุแก่โทษและศรัทธา และกระทาํความ
ดี ชนเหล่านัKนจะได้เข้าสวนสวรรค์และพวกเขาจะไม่ได้รับ
ความอธรรมแต่อย่างใด” (สเูราะฮฺมรัยมั : 60) 

  
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 

﴿   ْ ِ   ٱۡلَۡمدُ   َوَقالُوا ِي  ِ|� ۡوَرَثَنا  ۡعَدُهۥوَ   َصَدَقَنا  ٱل�
َ
�َض   َوأ

َ
   ٱۡل

ُ
أ  َحۡيُث   ٱۡلَن�ةِ  ِمنَ   نَتََبو�

 ۖ ۡجرُ  فَنِۡعمَ  نََشآُء
َ
  ]  xp: الزمر[ ﴾ � ٱۡلَعِٰملِيَ  أ
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ความวา่ “และพวกเขากล่าวว่า บรรดาการสรรเสริญทัKงมวล
เป็นของอัลลอฮฺ ผู้ซึ� งได้ทําให้สัญญาของพระองค์เป็นที�
สมจริงแก่พวกเรา และทรงทาํให้เราได้ครอบครองแผ่นดิน
ในสวนสวรรค์ เพื�อที�เราจะได้พํานักอยู่ตามที�เราประสงค์ 
ดังนัKนรางวัลของบรรดาผู้กระทําความดีช่างยอดเยี�ยม
แท้ๆ” (สเูราะฮฺอซั-ซุมรั : 74) 

 
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 

ورِۡثُتُموَها ٱل�ِتٓ  ٱۡلَن�ةُ  َوتِۡلَك  ﴿
ُ
  ]  xl: الزخرف[ ﴾ � َتۡعَمُلونَ  ُكنُتمۡ  بَِما أ

ความวา่ “และนั�นคือสวนสวรรค์ ซึ�งพวกเจ้าได้ถูกให้รับเป็น

มรดกตามที�พวกเจ้าได้กระทํา (ความดี) ไว้” (สูเราะฮฺอซั-ซุ
ครุฟ : 72) 
 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 
  ]  us: مريم[ ﴾ � تَقِّيٗا َكنَ  َمن ِعَبادِنَا ِمنۡ  نُورُِث  ٱل�ِت  ٱۡلَن�ةُ  تِۡلَك  ﴿

ความว่า “นั� นคือสวนสวรรค์ซึ�งเราให้เป็นมรดกแก่ปวงบ่าว

ของเรา ผู้ที�มีความยาํเกรง” (สเูราะฮฺมรัยมั : 63) 
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อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 
ئَِك   ﴿ َل? ْو

ُ
ۡصَحُٰب   أ

َ
ن�ةِ  أ ۡلَ ينَ   ٱ ِلِ ءَۢ   ِفيَها  َخٰ ٓا ُنواْ   ِبَما  َجَز َن   َك  ﴾  �  َيۡعَمُلو

  ]  Up: االحقاف[

ความว่า “ชนเหล่านัKนคือชาวสวนสวรรค์ พวกเขาเป็นผู้
พาํนักอยู่ในนัKนตลอดกาล เป็นการตอบแทนที�พวกเขาได้
กระทาํไว้” (สเูราะฮฺอลั-อะหฺกอฟ : 14) 

  
บรรดากลุ่มอายะฮฺอันชัดแจ้งเหล่านี ( เป็นหลักฐานที�

บ่งชี (ไ ด้อย่างเด่นชัดว่าการจะได้เข้าสวนสวรรค์นั (นก็ต้อง
ประกอบด้วยกับการมีความศรัทธาและปฏิบตัิอะมัลที�ศอลิหฺ 
เฉกเช่นที�บรรดาหะดีษตา่งๆ ของท่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ที�ได้นําเสนอผา่นหนงัสือเลม่เล็กๆ นี ( ก็เป็นข้อ
บง่ชี (ที�ชดัแจ้งวา่มีการงานที�ศอลิหฺที�เป็นเหตทํุาให้เข้าสวนสวรรค์ 
ทั (ง นี (ก็ เ พื�อให้มุสลิมที�ปรารถนาให้ชี วิตของตนประสบกับ
ความสําเร็จและเพื�อให้คนที�ประสงค์ที�จะประดบัประดาตนเอง
และปฏิบตัติามคณุลกัษณะเหล่านั (นมีความกระตือรือร้นให้ได้ดี
ที�สุด หวังว่าอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ทรงโปรดให้เราทุกคนได้
เข้าสวนสวรรค์และรอดพ้นจากไฟนรก  
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แท้จริง มีหลกัฐานที�ถูกต้อง และเรื�องราวที�ถูกยอมรับ 
รวมถึงสญัชาตญาณของมนุษย์ที�บริสุทธิM ได้บ่งชี (ว่าอลัลอฮฺ อซั
ซะวะญลัละ ไมท่รงทําให้อะมลัที�ศอลิหฺกบัอะมลัที�ชั�วนั (นมีความ
เทา่เทียมกนัอยา่งแนน่อน ดงัที�อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสในเรื�อง
นี (วา่   

بِيُث   يَۡسَتوِي  ��   ُقل  ﴿ ّيُِب   ٱۡلَ لَوۡ   َوٱلط�    َو
َ
ةُ   ۡعَجَبَك أ بِيثِۚ   َكۡثَ ُقواْ   ٱۡلَ َ   َفٱت�  ٱ|�

ْوِل 
ُ
أ ۡلَبٰبِ  َي?

َ
  ]  Uvv: دة ا�ائ[ ﴾ � ُتۡفلُِحونَ  لََعل�ُكمۡ  ٱۡل

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่าสิ�งเลวกับสิ�งดีนั Kนย่อม
ไม่เท่าเทียมกัน และแม้ว่าความมากมายของสิ�งชั� วนัKนได้
ทาํให้ท่านพงึใจก็ตาม จงยาํเกรงอัลลอฮฺเถิด ผู้มีสติปัญญา
ทัKงหลาย! เพื�อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสําเร็จ” (สเูราะฮฺอลั-
มาอิดะฮฺ : 100) 

  
อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 

َفَمن ﴿
َ
ۚ  َكنَ  َكَمن ُمۡؤِمٗنا َكنَ  أ   ]  Uk:  السجدة[ ﴾ � يَۡسَتوُۥنَ  ��  فَاِسٗقا

ความว่า “ดังนัKน ผู้ศรัทธาจะเหมือนกับคนชั� วช้ากระนัKน

หรือ? พวกเขาย่อมไม่เท่าเทียมกันแน่ๆ” (สเูราะฮฺอสั-สจั\ฺ
ดะฮฺ : 18) 
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อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่ 

ۡصَحُٰب   يَۡسَتوِيٓ   َ�   ﴿
َ
ارِ   أ ۡصَحُٰب   ٱل�

َ
ن�ةِۚ   َوأ ۡصَحُٰب   ٱۡلَ

َ
ن�ةِ  أ  ٱۡلَفآئُِزونَ   ُهمُ   ٱۡلَ

  ]  lv: ا>|[ ﴾ 

ความว่า “บรรดาชาวนรกกับบรรดาชาวสวนสวรรค์นัKนไม่
เหมือนกันดอก บรรดาชาวสวนสวรรค์พวกเขาเป็นผู้ได้รับ
ความสาํเร็จ” (สเูราะฮฺอลั-หชัรฺ : 20) 

  
และเพื�อที�จะให้มสุลิมได้รับรู้ว่าอะมั (ลที�ประเสริฐที�สดุที�

จะทําให้บ่าวคนหนึ�งมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าของเขานั (นคือ 
การให้ความเป็นเอกะตอ่อลัลอฮฺ สบุหานะฮ ุวะตะอาลา และไม่
มีการตั (งภาคีใดๆ กบัพระองค์ ซึ�งนี (คือสดุยอดของอะมั (ลที�ศอลิหฺ
และเป็นสุดยอดของอะมั (ลที�ประเสริฐที�สดุที�เป็นเหตใุห้เข้าสวน
สวรรค์ เฉกเช่นที�การอ่านอลักุรอานและปฏิบตัิตามคําสั�งสอนที�
มีอยู่ โดยมุ่งมั�นปฏิบตัิตามสิ�งที�ถูกสั�งใช้และหลีกห่างจากสิ�งที�
ถูกสั�งห้ามนั (นก็เป็นเหตุที�ทําให้เข้าสวนสวรรค์และรอดพ้นจาก
ไฟนรก ดงันั (นผู้ ใดที�ให้อลักุรอานเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตมนัก็จะ
นําเขาเข้าสู่สวนสวรรค์ และเฉกเช่นที�บทซิกิรตา่งๆ ก็เป็นปัจจยั
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หนึ�งที�ทําให้เข้าสวนสวรรค์ ในเรื�องนี (มีหลักฐานที�ยืนยันว่าใน
ทุกๆ การตสับีหฺ(สุบหานัลลอฮฺ) การตะหฺมีด(อัลหัมดุลิลลาฮฺ) 
การตกับีร(อัลลอฮุอกับรั) จะสามารถปลูกต้นไม้ในสวนสวรรค์
ได้ เช่นเดียวกับการอาบนํ (าวุฎูอฺและการละหมาดก็เป็นปัจจัย
หนึ�งที�ทําให้เข้าสวนสวรรค์ ซึ�งใครก็ตามที�ละหมาดสนุตั 12 ร็อก
กะอะฮฺ อลัลอฮฺจะทรงสร้างบ้านหลงัหนึ�งในสวนสวรรค์ และการ
สุ\ูดอย่างมากมายนั (นก็เป็นเหตุที�ทําให้ได้ใกล้ชิดกับท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ในสวนสวรรค์ ดงัที�มีรายงานใน
เรื�องนี (ว่าเศาะหาบะฮฺคนหนึ�ง (นั�นคือ ท่านเราะบีอะฮฺ บินกะอฺบฺ 
อัล-อัสละมีย์) ได้ขออยู่ใกล้ชิดกับท่านในสวนสวรรค์ ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงึกลา่ววา่ 

ِع~{ «
َ
ةِ  َغْفِسَك  َ�َ  فَأ ُجودِ  بَِكْ�َ h226( رقم( مسلم أخرجه[ » الس.(  [  

ความวา่ “ดังนัKน จงช่วยฉันให้สามารถช่วยท่านในเรื�องนี Kได้ 

ด้วยการสุPูดอย่างมากมายเถิด” (กล่าวคือการที�จะได้อยู่
ใกล้ชิดกับท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ในสวนสวรรค์
นั (นก็ด้วยกับการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺให้ได้มากที�สุด ยิ�งใกล้ชิด
กับอัลลอฮฺมาก ก็ยิ�งได้ใกล้ชิดกับท่านนบีมาก) (บันทึกโดย
มสุลิม หมายเลข 226) 
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สําหรับการบริจาคทานและการถือศีลอดก็เป็นปัจจัย

หนึ�งที�ทําให้เข้าสวนสวรรค์ ดังนั (นใครก็ตามที�เป็นคนที�ชอบ
บริจาคทานเขาก็จะเข้าสวนสวรรค์ทางประตูแห่งการบริจาค
ทาน ส่วนใครก็ตามที�ถือศีลอดเขาก็จะเข้าสวนสวรรค์ทางประตู
อรั-ร็อยยาน  

ส่วนการทําหัจญ์นั (น ใครก็ตามที�ได้ทําหัจญ์โดยไม่
พูดจาหยาบคาย(ลามก)และไม่กระทําสิ�งชั�วช้าใดๆ ก็ไม่มี
ผลตอบแทนใดสําหรับเขานอกจากสวนสวรรค์ เช่นเดียวกนัการ
ทําญิฮาด ใครก็ตามที�ทําการญิฮาดในหนทางของอลัลอฮฺ โดยที�
เขาไม่ได้ต้องการสิ�งใดนอกจากเพื�อเชิดชพูระดํารัสของอลัลอฮฺ 
อซัซะวะญัลละ ให้สงูส่ง แน่นอนที�สดุอลัลอฮฺได้รับประกนัว่าถ้า
หากเขาตายไปแล้วก็จะได้เข้าสวนสวรรค์ สําหรับการมีจรรยา
มารยาทที�ดี มีความอ่อนโยน มีการให้อภัยซึ�งกันและกนั และมี
หวัใจที�ไม่เคียดแค้นกบัใครนั (น ก็ล้วนเป็นปัจจยัที�ทําให้เข้าสวน
สวรรค์ การดูแลเด็กกําพร้าและการให้ความเมตตาแก่เพื�อน
มนุษย์หรือแม้กระทั�งต่อสัตว์ ก็เป็นเหตุที�ทําให้เข้าสวนสวรรค์ 
ในเรื�องนี (มีชายคนหนึ�งที�ได้ให้นํ (าแก่สุนัข อัลลอฮฺจึงชื�นชมเขา 
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และให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์ ใช่แต่เท่านั (นคนที�ขจัดภยันตราย
ตา่งๆ จากท้องถนนที�มีมุสลิมสญัจรไปมาเพื�อไม่ให้สิ�งนั (นได้ทํา
อันตรายแก่พวกเ ขา  ก็ เ ป็น เ หตุ ที� ทํ า ใ ห้ เ ข้าสวนสวรร ค์
เช่นเดียวกัน หรือใครที�อบรมสั�งสอนเหล่าบุตรีของเขา หรือ
พี�สาวน้องสาวของเขาด้วยการอบรมเป็นอย่างดี รวมถึงการได้
ดูแลพวกเธอ ปกป้องรักษาพวกเธอ ก็เป็นเหตุให้ได้เข้าสวน
สวรรค์ สําหรับการทําดีต่อบิดามารดานั (นถือเป็นสิ�งที�มีความ
ประเสริฐมากที�สุดและเป็นความดีงามอย่างล้นหลาม แน่นอน
ว่าบิดามารดานั (นเป็นจุดเชื�อมระหว่างประตูของสวนสวรรค์ 
และสวนสวรรค์นั (นอยู่ ใ ต้ ฝ่า เ ท้าของมารดา แล้วคนที� มี
สติปัญญาสมควรจะมองข้ามความดีเหล่านี (หรือ? ทั (งๆ เบื (อง
หน้าของเขาและในบ้านของเขานั (นมีบดิาและมารดาอยู ่

การเยี�ยมเยียนคนป่วยเพื�ออลัลอฮฺ และการเยี�ยมเยียน
พี�น้องที�ไม่ใช่เครือญาติของเขาเพื�อหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺ 
อซัซะวะญลัละ โดยไมไ่ด้หวงัผลตอบแทนในเรื�องดนุยา แน่นอน
ที�สุดอัลลอฮฺจะไม่ยินดีที�จะตอบแทนเขาน้อยไปกว่าการให้ได้
เข้าสวนสวรรค์ เช่นเดียวกันการอดทนในบททดสอบและการ
ยินดีพอใจในการบนัทึกกฎสภาวะต่างๆ ก็ไม่มีผลตอบแทนใด
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สําหรับเขานอกจากการได้เข้าสวนสวรรค์ ซึ�งใครก็ตามที�ลกูของ
เขาเสียชีวิตและเขาได้อดทนและหวังผลตอบแทน และได้
สรรเสริญต่ออัลลอฮฺ พระองค์ก็จะสร้างบ้านหลังหนึ�งในสวน
สวรรค์แก่เขาและตั (งชื�อว่าบ้านหลังนั (นว่า “บัยตุลหัมดิ” หรือ
บ้านแหง่การสรรเสริญ 

และใครที�สูญเสียดวงตา แล้วเขาก็อดทนและหวังใน
ผลตอบแทน อัลลอฮฺจะไม่ยินดีในการตอบแทนเขานอกจาก
สวนสวรรค์ และพระองค์จะทรงทดแทนสิ�งที�ได้สูญเสียไปด้วย
กบัความโปรดปรานที�นบัไมถ้่วน  

เป็นที�ประจกัษ์วา่ปัจจยัตา่งๆ ที�ทําให้เข้าสวนสวรรค์นั (น
มีมากมายอยา่งนบัไมถ้่วน ด้วยเหตนีุ ( เราจึงขอสรุปอย่างรวบรัด
ที�สดุด้วยการนําเสนอ 40 หะดีษ คณุงามความดีที�ทําให้เข้าสวน
สวรรค์ ซึ�งหวงัว่าเราทกุคนจะได้ยึดและปฏิบตัิตามมนั และหวงั
วา่ความเมตตาของพระผู้อภิบาลของเราจะทรงประทานแก่พวก
เราทกุคน และทรงให้เราอยูใ่นปวงบา่วที�ดี และฉันขอตอ่อลัลอฮฺ
ด้วยความโปรดปรานของพระองค์ และด้วยเกียรติคุณของ
พระองค์ ได้โปรดประทานของขวัญแก่เรา และอย่าได้หักห้าม
เราจากความดีงามและผลบุญที�มีอยู่ และปรากฏหลักฐานที�
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ถกูต้องวา่การแนะนําสูก่ารทําความดีนั (นจะได้รับผลบญุเฉกเช่น
การปฏิบตัิสิ�งนั (น ดงันั (นหากพระองค์ทรงหกัห้ามจากการได้รับ
ผลบญุของการปฏิบตัอิะมั (ล ก็ได้โปรดอยา่ได้หกัห้ามผลบญุของ
การแนะนําสู่การทําความดี และความผาสุกสําหรับผู้ ที�อลัลอฮฺ 
อซัซะวะญัลละ ได้ให้ความสําเร็จ และฉันขอต่ออลัลอฮฺให้การ
สิ (นชีวิตของเราทกุคนเป็นการสิ (นชีวิตที�ดีงาม โดยให้เรามีความ
ผาสกุและไมมี่ความทกุข์ยากอีกตลอดไป  

และคําวอนขอสุดท้ายของเราคือ “มวลการสรรเสริญ
ทั (งหลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ พระผู้อภิบาลแหง่สากลโลก” 
 
 
 
 
 
 
1. จากทา่นญาบริ บนิอบัดลุลอฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เลา่วา่ 

ُموِجبَتَانِ  َما  ا̂بِ  رَُسوَل  يَا: فقال رجل  وسلم عليه اهللا ص� ا�t أ�
ْ
: فقال ؟ ال

  هللابِا يُْ|ِكُ  ال َماَت  َمنْ «
ً
  بِاهللا يُْ|ِكُ  َماَت  َوَمنْ  َة،ا�َن̂  َدَخَل  َشيْئا

ً
 َدَخَل  َشيْئا

  ]  ).93( رقم( مسلم أخرجه[. »اt̂ار
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ความว่า “มีชายคนหนึ�งมาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม และถามว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ อะไรคือความ
แน่นอนสองประการล่ะ?” ท่านตอบว่า “ผู้ใดสิ Kนชีวิตโดยที�
ไม่มีภาคีใดๆ กับอัลลอฮฺ แน่นอนเขาย่อมจะได้เข้าสวน
สวรรค์ และผู้ใดสิ Kนชีวิตในสภาพที� มี สิ� งใดเป็นภาคี
เทียบเคียงกับอัลลอฮฺ แน่นอนเขาย่อมจะต้องเข้านรก” 
(บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 93) 
 
2. จากท่านอุบาดะฮฺ บิน อศั-ศอมิต เราะฎิยลัลอฮุอนัฮ ุเล่าว่า 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ วะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

نْ  َشـِهدَ  َمـنْ «
َ
ــهَ  ال أ

َ
  إل

^
يـَك  ال وَْحـَدهُ  اهللاُ  إال ِLَ ،ــُه

َ
ن̂  ل

َ
  َوأ

ً
 َقبْــُدهُ  ُمـَحــّمدا

ـُه،
ُ
ن̂  َورَُسول

َ
ـه اهللا َقبْدُ  ِعيَْ�  َوأ

ُ
َقاَهـا َوَ�ِـَمتُـهُ  َورَُسول

ْ
ل
َ
ــى أ

َ
 َوُروحٌ  َمْرَيــمَ  إل

، َوا�َ̂نـةُ  ِمنْـُه، ْدَخلَــهُ  ،َحق�  َواt̂ارُ  َحق�
َ
. »الَعَمـِل  ِمـنَ  Yَنَ  َمـا َ�َ  ا�َ̂نـةَ  اهللاُ  أ

   ]).28 رقم( ومسلم) 3435 رقم( اTخاري أخرجه[

ความว่า “ผู้ใดปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื�นใดนอกจาก
อัลลอฮ ฺเพียงพระองค์เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆ และปฏิญาณ
ว่านบีมุหัมมัดนัKนเป็นบ่าวและเราะสูลของพระองค์ และน
บีอีซาคือบ่าวและเราะสูลของพระองค์ และเป็นสัญญาณ
ความยิ�งใหญ่ของพระองค์ที�ทรงมอบแด่ท่านหญิงมัรยัม
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และเป็นดวงวิญญาณจากพระองค์ และยืนยันว่าสวรรค์มี
จริง นรกมีจริง แน่นอนที� สุดอัลลอฮฺย่อมจะให้เขาได้เข้า
สวนสวรรค์ตามที� เขาปฏิบัติมา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ 
หมายเลข 3435 และมสุลิม หมายเลข 28) 
 
3. จากทา่นอบีอยัยบู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า มีชายคนหนึ�งมา
หาทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั แล้วกลา่ววา่ 

 » ~ِ
^
ْقَملُهُ   َقَمٍل   َ�َ   ُدل

َ
َ̂نةِ   ِمنَ   ُيْدِنيِ~   أ

ْ
 َيْعبُدُ «    َقاَل   ،  اt̂ارِ   ِمنَ   َوُيبَاِعُدbِ   ،  ا�

  ، ا̂بَ 
َ

ةَ  َوتُِقيمُ  ، َشيْئًا بِهِ  تُْ|ِكُ  ال
َ

َك   َذا  َوتَِصُل   ،  ال̂زYَةَ  َوتُْؤِ�  ، ال̂صال  َفلَ̂ما  ،»    رَِ�ِ

ْدَبرَ 
َ
ِمرَ   ِبَما  َيَم̂سَك   ِإنْ «  :    َوَس̂لمَ   َعلَيْهِ   ا̂بُ   َص̂�   ا̂بِ   َرُسوُل   َقاَل   ،  أ

ُ
 َدَخَل   ،  ِبهِ   أ

َ̂نةَ 
ْ
    ]).13 رقم( مسلم أخرجه[ »ا�

ความวา่ “ได้โปรดชี Kแนะฉันเกี�ยวกับการงานที�เมื�อฉันปฏิบัติ
แล้วจะทาํให้ฉันใกล้สวรรค์และห่างไกลจากนรก ท่านนบีก็
ตอบว่า  คือท่านจะต้องอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ โดยไม่มีสิ�งใด
มาเป็นภาคีกับพระองค์, และดาํรงละหมาด, จ่ายซะกาต, 
และสัมพันธ์ดีต่อเครือญาติ หลังจากที�ชายผู้นัKนได้กลับไป 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าว
ว่า หากเขาปฏิบัติสิ� งที� ถูกใช้นี Kแล้ว เขาย่อมได้เข้าสวน
สวรรค์” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 13) 
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4. จากท่านอบีอุมามะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ เล่าว่า ท่านเราะสู
ลลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

  َمنْ «
َ
ُكرِْ�{  آيَةَ  قََرأ

ْ
تُوَبةٍ  َصالةٍ  ُ {  ُدبُرَ  ال

ْ
َ̂نةِ  ُدُخولِ  ِمنْ  َفْمنَْعهُ  لَمْ  َمك

ْ
نْ  إال ، ا�

َ
 أ

 ال¦غيـب � ا�نـذري وصـححه) 9848 رقـم( الكـ-ى سـننه � النسـا¡ أخرجـه[ »َفُموَت 

    ])6464 رقم( ا�امع صحيح � األTاb وصححه وال¦هيب

ความว่า “ผู้ใดอ่านอายะฮฺ อัล-กุรสียฺ (อายะฮฺที�  255 ของสู
เราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ) ทุก ๆ หลังละหมาดฟัรฎู ก็ไม่มี
สิ�งใดขัดขวางไม่ให้เขาเข้าสวนสวรรค์ได้นอกจากความ
ตายเท่านัKน(กล่าวคือ เมื�อเขาตายก็จะได้เข้าสวรรค์อย่าง
แน่นอน)”  (บันทึกโดยอัน-นะสาอีย์ ใน “สุนัน อัล-กุบรอ” 
หมายเลข 9848 และชัยคฺอัล-อัลบานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษที�
เศาะฮีหฺใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 6464) 
 
5. จากท่านอะนสั บินมาลิก เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ةٌ «  ُقْرآِن   ِمنَ   ُسوَر
ْ
ل َيةً   َثالُثوَن   ِإال  ِ§َ   َما  ا ِحِبَها  َقنْ   َخاَصَمْت   ،  آ  َحª̂   َصا

ْدَخلَتْهُ 
َ
َ̂نةَ   أ

ْ
 �  ا�قد�  والضياء  األوسط  �  الط-اb  أخرجه[  » َيبَاَركَ   ُسوَرةُ   َوِ§َ   ،  ا�

 واألوسط  الصغg  �  الط-اb  رواه):  127/ 7(   الزوائد  °مع  �  ا¯يث®  وقال  ا�ختارة  األحاديث
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Mوحسنه. حيحالص رجال ورجا bاT3644 رقم( ا�امع صحيح � األ.(  [ 
ความว่า “มีสูเราะฮฺหนึ�งจากอัลกุรอานมี 30 อายะฮฺ ซึ�งมัน
จะช่วยคุ้มครองผู้ที� อ่านมันจนกระทั� งทําให้เขาได้เข้าสวน
สวรรค์ นัKนคือสูเราะฮฺตะบาร็อก(อัล-มุลกุ)” (บนัทึกโดยอฏั-
เฏาะบะรอนีย์ใน “อลั-เอาสฏฺั” หมายเลข 3779 และชยัคฺอลั-อลั
บานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษที�หะสัน ใน “เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ” 
หมายเลข 3644) 

 
6. จากทา่นญาบริ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่   

ُقْرآنُ «
ْ
َمامَ   َجَعلَهُ   َفَمنْ   ُمَص̂دٌق،  َوَماِحٌل  ُمَش̂فعٌ  َشافِعٌ  ال

َ
   َقاَدهُ   ُه،أ

َ
Pَ̂نِة،  ِإ

ْ
 َوَمنْ   ا�

َف  َجَعلَهُ 
ْ
  قَاَدهُ  َظْهِرهِ، َخل

َ
Pِارِ  إt̂167  رقم(   حبان ابن أخرجه[ » ا  (bوالط-ا  �  gالكب 

 وصححه)  2010  رقم(   اإليمان  شعب  �  واTيهÂ)  10450  رقم  198/ 10(   ،) 8655  رقم 9/132(
bاT4443 رقم( ا�امع صحيح � األ.([    

ความว่า “อัลกุรอาน คือ ผู้ช่วยเหลือและผู้ที�ได้รับอนุญาต
ให้ช่วยเหลือ และเป็นทนายที� เชื�อถือได้ ผู้ใดที� ให้อัลกุ
รอานอยู่เบื Kองหน้าเขา อัลกุรอานย่อมนําทางไปสู่สวน
สวรรค์ ส่วนผู้ใดทิ Kงอัลกุรอานไว้เบื Kองหลัง อัลกุรอานก็จะ
ดึงเขาไปสู่ไฟนรก” (บนัทึกโดยอิบนหิุบบาน หมายเลข ๑๖๗, 
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อัฏ-เฏาะบะรอนีย์ ใน “อัล-กะบีร” หมายเลข 8655 , อัล-บัย
ฮะกีย์ ใน “ชอุะบลุอีมาน” หมายเลข 2010  และท่านชยัคฺอลั-อลั
บานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษที�เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ” 
หมายเลข 4443) 
 
7. จากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านเราะสู
ลลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

  إَذا«
َ
َل  فََسَجَد، ال̂سْجَدةَ  آَدمَ  اْننُ  قََرأ َÆَال̂شيَْطانُ  اْق ،Çَِْويْلَـُه، يَا: يَـُقوُل  َفب 

 - Êِيَا - ِرَوايَةٍ  َو  Ëِِْمرَ  َوي
ُ
ُجودِ  آَدمَ  اْننُ  أ hِمْرُت  ا�َّنَة، فَلَـهُ  فََسَجدَ  بِالس

ُ
 َوأ

ُجودِ بِا hَنيُْت  لس
َ
    ]).81: رقم( مسلم أخرجه[ »اt̂ارُ  فËَِ  فَأ

ความว่า “เมื�อลูกอาดัมคนหนึ�งอ่านอายะฮฺสัจญ์ดะฮฺแล้ว
สุPูด ชัยฏอนจะออกห่างแล้วร้องไห้ แล้วกล่าวว่า ความ
พินาศประสบแก่ข้าแล้ว (และอีกสายรายงานหนึ�งมันจะ
กล่าวว่า) ฉิบหายแล้วข้า ลูกอาดัมถูกสั� งให้สุPูด เขาก็
สุPูด เขาจึงได้เข้าสวนสวรรค์ แต่ข้านัKนเมื�อถูกสั� งให้สุPูด 
ข้าไม่ยอมสุPูด ข้าเลยต้องลงนรก” (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 81) 
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8. จากท่านอุกบะฮฺ บินอามิร เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่าน
เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َحدٍ   ِمنْ   ِمنُْكمْ   َما« 
َ
   أ

ُ
وْ   َفيُبِْلغُ   َفتَوَ̂ضأ

َ
وَُضوءَ   َفيُْسِبغُ   أ

ْ
ْشَهدُ   َفُقوُل   ُعم̂   ال

َ
نْ   أ

َ
   أ

َ
َ   ال

َ
Mِإ 

 
^

ن̂  ا̂بُ  إِال
َ
ُ  ا̂بِ  َقبْدُ  ُ,َ̂مًدا َوأ

ُ
Mَورَُسو  

^
ُ  فُِتَحْت  إِال

َ
M  بَْواُب

َ
َ̂نةِ  أ

ْ
 يَْدُخُل   اÏَ̂ماِغيَةُ  ا�

َها ِمنْ  ف{
َ
 ]  ).234: رقم( مسلم أخرجه[ »َشاءَ  ك

ความว่า “ไม่มีคนใดในหมู่พวกท่านที�อาบนํ Kาละหมาดอย่าง
ประณีตบรรจงจนกระทั� งแล้วเสร็จ จากนัKนเขากล่าวว่า 
(ฉันขอปฏิญาณว่า “แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื�นใดนอกจาก
อัลลอฮฺ และนบีมุหัมหมัดเป็นบ่าวและเราะสูลของ
พระองค์” เว้นแต่ประตูสวนสวรรค์ทั Kง 8 บานนัKนจะถูกเปิด
ให้แก่เขา และเขาจะเลือกเข้าจากประตูใดก็ได้ตามที�
ต้องการ” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 234) 
 
9. จากท่านชดัด๊าด บินเอาส์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

نْ   اِالْسِتْغَفارِ   َسي{دُ « 
َ
ْنَت   ال̂لُهـم̂ «   َيُقوَل   أ

َ
ـهَ   ال  َرÑ{   أ

َ
   إل

^
ْنَت   إال

َ
َنا  َخلَْقتَِ~،  أ

َ
 َوأ

َنا  َقبُْدَك،
َ
ُعوذُ   اْستََطْعُت،  َما  َوَوْعِدكَ   َقْهِدكَ   َ�َ   َوأ

َ
 َصنَْعُت،  َما  Lَ{   ِمنْ   ِبَك   أ

بُوءُ 
َ
،  ِبِنْعَمِتَك   لََك   أ ^ َÒَ   ُبُوء

َ
ُنوَب   يَـْغِفرُ   ال  إ̂نهُ   Óِ   َفاْغِفرْ   ِبَذنِْ�   َوأ h>ا   

^
نَْت   إال

َ
 » أ

نْ   َقبَْل   َيْوِمهِ   ِمنْ   َفَماَت   ِبَها  ُموِقنًا  اtَ̂هارِ   ِمنْ   َقالََها  َوَمنْ   َقاَل 
َ
 ِمنْ   َفُهوَ   ُفْمÔَِ   أ
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ْهِل 
َ
َ̂نةِ   أ

ْ
نْ   َقبَْل   َفَماَت   ِبَها  ُموِقنٌ   َوُهوَ   ال̂ليِْل   ِمنْ   َقالََها  َوَمنْ   ا�

َ
 ِمنْ   َفُهوَ   يُْصِبحَ   أ

ْهِل 
َ
َ̂نةِ  أ

ْ
  ]  ).6306 رقم( اTخاري أخرجه[»  ا�

ความวา่ “เจ้านาย(หรือแมบ่ท)ของการกล่าวขออภยัโทษ(อิสติฆ
ฟาร)นั (นคือ  
อัลลอฮุมมะ อันตะร็อบบีย์ ลาอิลาฮะอิลลาอันตะ เคาะ
ลักกฺตะนีย์ วะอะนาอับดุกะ วะอะนา อะลาอะฮฺดิกะ วะ
วะอฺดิกะ มัสตะตออฺตุ วะอะอูซุบิกะมินชัรริมา เศาะนะอฺตุ 
อะบูอุละกะ บินิอฺมะติกะอะลัยยะ วะอะบูอุบิซัมบิ ฟัฆฺฟิรลี 
อินนะฮู ลายัฆฟิฺรุซซุนูบ อิลลาอันตะ  
(โอ้อัลลอฮฺ  พระองค์คือพระผู้อภิบาลของข้า  ไม่มีพระเจ้า
อื,นใดนอกจากพระองค์  พระองค์ได้ทรงสร้างข้าและข้าคือ
บ่าวของพระองค์  ตัวข้ากับสัญญาแห่งผลตอบแทนที,ดีและ
สัญญาแห่งการลงโทษของพระองค์นั3น  ) ข้าทาํได้ (เท่าที,ข้ามี
ความสามารถเท่านั3น  ข้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์จาก
ความชั,วร้ายที,ข้าได้กระทําไว้  ข้ากลับไปหาพระองค์ด้วย
การยอมรับในความโปรดปรานของพระองค์ที,มีต่อตัวข้า 
และข้าขอกลับไปหาพระองค์ด้วยการยอมรับในความผิด
บาปของข้า ดังนั3น  ขอได้โปรดประทานอภัยแก่ข้าด้วยเถิด 
เพราะแท้จริงไม่มีผู้ใดสามารถประทานอภัยในบาปต่างๆ 
ได้นอกจากพระองค์)  
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ผู้ ใดอ่านดุอาอ์นี (ในยามเย็นด้วยความเชื�อมั�นที�แน่วแน่ต่อมัน 
แล้วเขาได้เสียชีวิตลงในคํ�าคืนนั (น  เขาจะเป็นหนึ�งในบรรดาชาว
สวรรค์ และผู้ ใดอ่านมนัในยามเช้าด้วยความเชื�อมั�นที�แน่วแน่ตอ่
มนั แล้วเขาได้เสียชีวิตลงในวนันั (น  เขาจะเป็นหนึ�งในบรรดาชาว
สวรรค์เชน่เดียวกนั" (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 6306) 
 
10. จากท่านอบัดลุลอฮฺ บินอมัรฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุมา เล่าว่า 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

وْ   َخْصلَتَانِ « 
َ
   ̂لتَانِ خَ   أ

َ
   ُمْسِلمٌ   َقبْدٌ   َعلَيِْهَما  Öَُاِفُظ   ال

^
َ̂نةَ   َدَخَل   ِإال

ْ
 يَِسgٌ   ُهَما  ا�

ةٍ   ُ {   ُدبُرِ   ِ�   يَُسب{حُ   ،َقِليٌل   بِِهَما  َفْعَمُل   َوَمنْ 
َ

ا  َصال ا،  َوÖََْمدُ   ،َعْ|ً ُ   َعْ|ً  َوُيَك-{
ا،    بِالل{َسانِ   َوِمائَةٌ   َ×ُْسونَ   َفَذلَِك   َعْ|ً

ْ
ل
َ
ِمÙَاِن،  ِ�   ِماَئةٍ   وََ×ُْس   ٌف َوأ

ْ
ُ   ال  َوُيَك-{

َبًعا ْر
َ
ِعÚَ   أ

َ
َثال ا  َو َذ َخذَ   ِإ

َ
َمدُ   ،َمْضَجَعهُ   أ ْÖَ ًثا  َو

َ
ِعÚَ،  َثال

َ
يَُسب{حُ   َوَثال ًثا  َو

َ
 َثال

 َÚِع
َ

ٌف   ِبالل{َسانِ   ِمائَةٌ   َفَذلَِك   ،َوثَال
ْ
ل
َ
ِمÙَاِن،  ِ�   َوأ

ْ
يُْت   َفلََقدْ   ال

َ
 َص̂�   ا̂بِ   رَُسوَل   َرأ

 َفْعَمُل   َوَمنْ   يَِسgٌ   ُهَما  َكيَْف   ا̂بِ   رَُسوَل   يَا  َقالُوا  ،ِنيَِدهِ   َفْعِقُدَها  وََس̂لمَ   َعلَيْهِ   ا̂بُ 
Üِ  قَاَل  ؟،قَِليٌل  بِِهَما

ْ
َحَدُكمْ  يَأ

َ
ُمهُ   َمنَاِمهِ   ِ�   ال̂شيَْطانُ   َفْعِ~  أ نْ   َقبَْل   َفيُنَو{

َ
ُ   أ

َ
Mَفُقو 

ِييهِ 
ْ
   ِ�   َوَيأ

َ
ُرهُ   ِتهِ َصال نْ   َقبَْل   َحاَجةً   َفيَُذك{

َ
) qvuq(   رقم(   داود  أبو  أخرجه[ »  َفُقولََها  أ

 �  األTاb  وصححه.  صحيح  حسن  حديث:  وقال)  spUv  رقم(   وال¦مذي)  Uspx(   رقم(   والنسا¡
 ]  ).slsv( رقم( ا�امع صحيح



 

28 

ความว่า “มีสองสิ�ง  ซึ�งไม่มีมุสลิมคนใดที� มั� นปฏิบัติในสอง
สิ�งนี Kแล้ว  เว้นแต่เขาจะได้เข้าสวนสวรรค์  ทั Kงๆ  ที�สองสิ�งนี K
เป็นสิ�งที� ง่าย  แต่ก็มีคนที�ปฏิบัติน้อยมาก    ) แล้วท่านก็ได้
กล่าวอธิบายว่า (ในทุกๆหลังละหมาดห้าเวลาให้ท่านกล่าว
ตัสบีห ฺ10 ครัKง แล้วกล่าวตะหฺมีด 10 ครัKง  แล้วตักบีรฺอีก 10 
ครัKง  ซึ�งจะรวมเป็น 150 คําที�ออกมาจากลิ Kน  และ1,500 
ความดีเมื�อขึ Kนตราชั� งในวันกิยามะฮฺ) และให้กล่าวตักบีร 
34 ครัKงเมื�อต้องการนอน แล้วให้ตะหฺมีด 33 ครัKง แล้วตัส
บีหฺ 33 ครัKง ซึ�งจะรวมเป็น 100 คําที�ออกมาจากลิ Kน และ 
1,000 ความดีเมื�อขึ Kนตราชั� งในวันกิยามะฮฺ” ท่านอบัดลุลอฮฺ 
เลา่อีกวา่ “ฉันเหน็ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ได้นับด้วยมือขวาของ

ท่าน” บรรดาเศาะหาบะฮฺได้กล่าวว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ ฺ
มันจะเป็นไปได้เช่นไรที�สองสิ�งนี Kเป็นสิ�งที� ง่าย แต่ก็มีคนที�
ปฏิบัติน้อยมาก” ท่านนบีได้กล่าวว่า “ชัยฏอนจะมายังคน
หนึ�งคนใดในหมู่พวกท่านในขณะที�จะนอนแล้วมันก็ทาํให้
เขาหลับไปก่อนที�จะกล่าวมัน และชัยฏอนจะมายังเขาใน
ละหมาดแล้วมันทําให้เขานึกถึงภารกิจหรือความต้องการ
ของเขาก่อนที� เขาจะกล่าวมัน”  (บันทึกโดยอบูดาวูด 
หมายเลข  5065 ,อัน-นะสาอีย์ หมายเลข 1347 ,อัต-ติรมิซีย์ 
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หมายเลข 3410 ทา่นกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสนัเศาะฮีหฺ และชยัคฺ
อลั-อัลบานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อัล-ญา
มิอฺ” หมายเลข 3230) 
 
11. จากท่านอุมัร บินอลั-ค็อฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ เล่าว่า 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

وَق  َدَخَل  َمنْ « hَفَقاَل  الس  : 
َ

َ  ال
َ

Mِإ  
^

  وَْحَدهُ  ا̂بُ  إِال
َ

يَك  ال ِLَ   ُ
َ

M   ُ
َ

M   ُك
ْ
ُمل

ْ
ُ   ال

َ
Mَْمدُ   َو

ْ
 ا>

 ÞِْÖُ  وَُهوَ  َوُيِميُت  �ßَ  
َ

gَُْ  نِيَِدهِ  َفُموُت  ال
ْ
àءٍ   ُ {  َ�َ  وَُهوَ  ا ْáَ   ٌا̂بُ   َكتََب   ،  َقِدير 

 ُ
َ

M  َف
ْ
ل
َ
ِف  أ

ْ
ل
َ
َف  َقنْهُ  َوَ,َا َحَسنَةٍ  أ

ْ
ل
َ
ِف  أ

ْ
ل
َ
ُ  َوَرَفعَ  َسي{ئَةٍ  أ

َ
M  

ْ
ل
َ
ِف  َف أ

ْ
ل
َ
 وÊ- َدرََجةٍ  أ

ُ   َوُبِ~َ   -رواية
َ

M  رقم(   ال¦مذي  أخرجه[   »   ا�َ̂نةِ   ِ�ْ   َبيْتًا  splk -splâ  (ا>اكم  وصححه 

 )U /qsk -qsâ  (وال¦هيب  ال¦غيب  �  ا�نذري  وحسنه   )s /q  (وحسنه  bاTا�امع  صحيح  �  األ   )رقم 
ulsU.(  [  

ความวา่ “ผู้ใดที�เข้าตลาดแล้วกลา่ววา่  
“ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ วะหฺดะฮู ลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกุ 
วะละฮุลหัมดุ ยุหฺยีย์วะยุมีตู วะฮุวะหัยยุน ลายะมูต บิยะดิ
ฮลิคอยรุ วะฮุวะอะลา กุลลิชัยอินเกาะดีร  
(ไม่มีพระเจ้าอื,นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว
เท่านั3น ไม่มีภาคีใดๆคู่เคียงกับพระองค์ อํานาจและการ
สรรเสริญทั3งมวลเป็นกรรมสิทธิ;ของพระองค์  พระองค์ทรง
ให้เกิด พระองค์ทรงให้ตาย และพระองค์คือผู้ทรงชีวินไม่มี
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วันตาย สิ,งที,ดีงามอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และ
พระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ,ง)  
อลัลอฮฺจะทรงบนัทึกแก่เขาซึ�งพนัพนัความดี(หนึ�งล้าน) และจะ
ทรงลบล้างแก่เขาซึ�งพันพันความผิด(หนึ�งล้าน) และจะทรง
ยกระดบัแก่เขาซึ�งพนัพนัขั (น(หนึ�งล้าน) และบางรายงานกล่าวว่า 
และจะทรงสร้างแก่เขาซึ�งบ้านหลงัหนึ�งในสวนสวรรค์)” (บนัทึก
โดยอัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 3428-3429, อัล-หากิมกล่าวว่าเป็น
หะดีษเศาะฮีหฺ 1/538-539, อลั-มนุซิรีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษหะสนั
ใน “อัต-ตรัฆีบ วัต-ตรัฮีบ” 3/5, และชัยคฺอัล-อัลบานีย์กล่าวว่า
เป็นหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 6231) 
 
12. จากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

تَ  َطِريًقا َسلََك  َمنْ « 
ْ
ًما ِفيهِ  ِمُس يَل

ْ
ُ   ا̂بُ   َس̂هَل   ِعل

َ
M   َِطِريًقا  بِه   

َ
Pَ̂نةِ   ِإ

ْ
 أخرجه[ »    ا�

  ]  ).2699( رقم( مسلم
ความว่า “ผู้ใดก็ตามที�ออกเดินทางเพื�อแสวงหาความรู้ 
อัลลอฮฺจะทรงทําให้หนทางไปสู่สวรรค์สะดวกง่ายดายแก่
เขา” บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2699 
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13. จากท่านอุมัร บินอลั-ค็อฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ เล่าว่า 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

   َمنْ « 
َ
ْحَسنَ   تَوَ̂ضأ

َ
ْشَهدُ   َقاَل   ُعم̂   وُُضوَءهُ   َفأ

َ
نْ   أ

َ
   أ

َ
َ   ال

َ
Mِإ   

^
   وَْحَدهُ   ا̂بُ   ِإال

َ
يَك   ال ِLَ   ُ

َ
M 

ْشَهدُ 
َ
ن̂   َوأ

َ
ُ   َقبُْدهُ   ُ,َ̂مًدا  أ

ُ
Mال̂لُهم̂   ،َوَرُسو   ~ِ

ْ
ِ~   ا̂�̂واِنÚَ   ِمنَ   اْجَعل

ْ
 ِمنَ   َواْجَعل

ِرينَ  ُمتََطه{
ْ
ُ  فُِتَحْت  ،ال

َ
M  ُبَْواِب   َعَماِغيَة

َ
َ̂نةِ   أ

ْ
َها  ِمنْ   يَْدُخُل   ا� ف{

َ
 مسلم  أخرجه[ »    َشاءَ   ك

  ]  .M واللفظ) qq رقم( وال¦مذي) lsp رقم(
ความว่า “ผู้ ใดอาบนํ (าละหมาด ซึ�งเขาอาบนํ (าละหมาดอย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ์ แล้วกลา่ววา่  
อัชฮะดุ อัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะหฺดะฮู ลาชะรีกะละฮ ฺ
วะอัชฮะดุ อันนะมุหัมมะดัน อับดุฮุ วะเราะสูลุฮฺ อัลลอ
ฮุมมัจ<ฺอัลนีย์ มินัตเตาวาบีน วัจ<ฺอัลนีย์ มินัลมุตะเฏาะฮฺ
ฮรีิน   
“ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื,นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียง
พระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆเคียงคู่กับพระองค์ และแท้จริง
ท่านนบีมุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 
โอ้อัลลอฮฺขอให้ฉันเป็นหนึ,งในบรรดาผู้เตาบัตต่อพระองค์ 
และขอให้ฉันเป็นหนึ,งในผู้แสวงหาความบริสุทธิ;ด้วยเถดิ” 
ประตูสวนสวรรค์ทั (ง   8  บานนั (นจะถูกเปิดให้แก่เขา และเขาจะ
เลือกเข้าจากประตูใดก็ได้ตามที�ต้องการ” (บันทึกโดยมุสลิม 
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หมายเลข 234 และอตั-ติรมิซีย์ หมายเลข 55 สํานวนนี (เป็นของ
ทา่น) 
 
14. จากท่านอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุมา เล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

̂ذنَ   َمنْ « 
َ
ُ   َوَجبَْت   َسنَةً   ةَ َعْ|َ   اْثنäََْ   أ

َ
M   َُ̂نة

ْ
ِتَب   ،  ا�

ُ
åَو   ُ

َ
M   ِِذيِنه

ْ
 َم̂رةٍ    ُ {   ِ�   ِبتَأ

ثُونَ   َوِبإَِقاَمِتهِ   ،  َحَسنَةً   ِستhونَ 
َ

 �  واTيهxlk  (Â  رقم(   ماجه  ابن  أخرجه[ »  َحَسنَةً   ثَال

) kxlk(   رقم(   األوسط  وÊ)  spq(   رقم(   الكبg  �  والط-اb)  U /pss(   الك-ى  سننه
 رقم(   ا�امع  صحيح  �  األTاb  وصححه.  ا<ه�  ووافقه  وصححه)  U /lvq(   ا>اكمو
)uvvl.(  [  

ความว่า “ผู้ใดที�อะซานตลอดระยะเวลา 12 ปี สวนสวรรค์
จะเป็นที�แน่นอนแล้วสําหรับเขา และจะถูกบันทึกในทุกๆ
ครัKงที�อะซาน 60 ความดี และอิกอมะฮฺ 30 ความดี” (บนัทึก
โดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 728, อลั-บยัฮะกีย์ ใน “สนุนั อลั-กบุ
รอ” หมายเลข 1/433 , อัฏ-เฏาะบะรอนีย์ ใน “อัล-กะบีร” 
หมายเลข 345, ใน “อัล-เอาสฏั” หมายเลข 8728, อัล-หากิมก
ล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺซึ�งสอดคล้องกับความคิดเห็นของอซั-
ซะฮะบีย์ หมายเลข 1/205, และชัยคฺอลั-อลับานีย์กล่าวว่าเป็น
หะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 6002) 
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15. จากท่านอบีมูซา อลั-อัชอะรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َ-َْديِْن  َص̂�  َمنْ «
ْ
َ̂نةَ  َدَخَل  ، ال

ْ
    ]).usq رقم( ومسلم) qxp رقم( اTخاري أخرجه[» ا�

ความว่า “ผู้ใดที�ละหมาดในเวลาที� เยือกเย็นทั Kงสอง (ละ

มาดศุบุหแฺละอัศรฺ) ย่อมได้ เข้าสวนสวรรค์” (บนัทึกโดยอลั-บุ
คอรีย์ หมายเลข 574 และมสุลิม หมายเลข 635) 
 
16. จากท่านอบุาดะฮฺ บินอศั-ศอมิต เราะฎิยลัลอฮุอนัฮ ุเล่าว่า 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ِعبَادِ   اُهللا َ�َ   َكتَبَُهن̂   َصلََواٍت   َ×ُْس « 
ْ
 َشيْئًا  ِمنُْهن̂   يَُضي{عْ   لَمْ   ِبِهن̂   َجاءَ   َفَمنْ   ال

ِهن̂   اْسِتْخَفاًفا ُ   Yَنَ   çَِق{
َ

M   َنْ   اِهللا َقْهدٌ   ِعنْد
َ
َ̂نةَ   يُْدِخلَهُ   أ

ْ
ِت   لَمْ   َوَمنْ   ،  ا�

ْ
 ،  بِِهن̂   يَأ

ُ  فَلَيَْس 
َ

M  َِنْ  ، َع̂ذبَهُ  َشاءَ  إِنْ ،  اِهللا َقْهدٌ  ِعنْدèْدَخلَهُ  َشاءَ  َو
َ
َ̂نةَ  أ

ْ
 داود  أبو  أخرجه[   » ا�

) U /suU(   واTيهÂ)  q /sUq(   وأ�د)  Uxlâ  رقم(   حبان  وابن)  UpvU(   رقم(   ماجه  وابن)  Uplv(   رقم( 
 ]  ).slps رقم( ا�امع صحيح � األTاb وصححه

ความว่า “อัลลอฮฺทรงกําหนดให้ปวงบ่าวละหมาดห้าเวลา 
ดังนัKนผู้ใดปฏิบัติได้ครบถ้วน โดยไม่มีการขาดตกบกพร่อง
ที� เกิดจากความไม่เอาใจใส่ อัลลอฮฺทรงให้สัญญาว่า
พระองค์จะให้เขาได้เข้าสู่สวนสวรรค์ แต่ถ้าหากผู้ใดไม่
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ปฏิบัติ เขาก็จะไม่ได้รับคําสัญญาใดๆ จากอัลลอฮฺ หาก
พระองค์ประสงค์ก็จะทรงลงโทษเขา และหากพระองค์
ประสงค์ก็จะให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์” (บนัทึกโดยอบูดาวูด 
หมายเลข 1420, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1401, อิบนุหิบบาน 
หมายเลข 1729, อะหฺมัด หมายเลข 5/315, อัล-บัยฮะกีย์ 
หมายเลข 1/361, และชัยคฺอัล-อัลบานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษท่
เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 3243)  

 
17. จากท่านอุกบะฮฺ บินอามิร เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ เล่าว่า ท่าน
เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

   ُمْسِلمٍ   ِمنْ   َما« 
ُ
َعتÚَِْ   َفيَُصË{   َفُقومُ   ُعم̂   ،  ُوُضوَءهُ   َفيُْحِسنُ   ،  َفتَوَ̂ضأ

ْ
åُمْقِبٌل   ،  َر 

  َعلَيِْهَما
ْ
  ، َووَْجِههِ  ِبهِ بَِقل

^
ُ  وََجبَْت  إِال

َ
M  َُ̂نة

ْ
  ]  ).lsp رقم( مسلم أخرجه[» ا�

ความว่า “ไม่มีมุสลิมคนใดที�อาบนํ Kาละหมาดซึ� งเขาก็ได้
อาบนํ Kาละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หลังจากนัKนเขาได้
ละหมาด 2 ร็อกอะฮฺด้วยการมุ่งทั Kงจิตและกาย นอกจาก
สวนสวรรค์จะเป็นที�แน่นอนแล้วสําหรับเขา” (บันทึกโดย
มสุลิม หมายเลข 234) 
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18. จากทา่นอมุมหุะบีบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา เล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ةَ  ثِنäَْ  يَْومٍ  ُ ^  ، يَُصË{  ُمْسِلـمٍ  َقبْدٍ  ِمنْ  َمـا« َعةً  َعْ|َ
ْ
åَر  

ً
éhَيَطو  َgْإ فَِريَضةٍ  َل 

^
 ال

 ëَـهُ  اهللا َن
َ
  ل

ً
وْ  ا�َ̂نِة، ِ�  بَيْتا

َ
  أ

^
ـهُ  بُِ~َ  إال

َ
 ]  ).728 رقم( مسلم أخرجه[ »ا�َ̂نةِ  ِ�  َنيٌْت  ل

ความว่า “ไม่มีบ่าวมุสลิมคนใดที�ได้ละหมาดสุนัตวันละ 12 
ร็อกอะฮฺ นอกจากอัลลอฮฺจะสร้างบ้านให้เขาหลังหนึ�งใน
สวนสวรรค์ หรือไม่ก็จะมีบ้านหลังหนึ�งจะถูกสร้างให้เขาใน
สวนสวรรค์” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 728) 

 
19. จากท่านอบัดลุลอฮฺ บินสะลาม เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ เล่าว่า 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َها  َيا«   hف
َ
ْفُشوا  اt̂اُس،  ك

َ
َم،  أ

َ
ْطِعُموا  ال̂سال

َ
ْرَحاَم،  َوِصلُوا  ال̂طَعاَم،  َوأ

َ ْ
 َوَصلhوا  األ

َ̂نةَ   تَْدُخلُوا  ِغيَاٌم،  َواt̂اُس   بِال̂ليِْل 
ْ
مٍ   ا�

َ
 وابن)  2485(   رقم(   ال¦مذي  أخرجه[   .  » بَِسال

 رقم(   ا�امع  صحيح  �  األTاb  وصححه  صحيح،  حديث  هذا: ال¦مذي وقال) 3251( ماجه
)7865.(  [  

ความว่า “โอ้มนุษย์เอ๋ย ! พวกท่านจงแพร่สลาม จงเลี Kยง
อาหาร, จงเชื�อมสัมพันธ์กับเครือญาติ และละหมาดใน
ยามคํ�าคืนขณะที�ผู้อื�นต่างหลับใหล แล้วท่านจะได้เข้าสวน
สวรรค์ด้วยความสันติราบรื� น” (บันทึกโดยอัต-ติรมิ ซี ย์ 
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หมายเลข 2485, อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 3251 และชยัคฺอลั-อลั
บานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษที�เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ” 
หมายเลข 7865) 

 
20. จากท่านสะฮฺลฺ บินสะอดั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

َ̂نةِ  ِ�  إِن̂ «
ْ
ُ  ُفَقاُل  بَابًا ا�

َ
M ،ِقيَاَمةِ  يَْومَ  ال̂صائُِمونَ  ِمنْهُ  يَْدُخُل  ال̂ر̂ياُن

ْ
  ال

َ
 يَْدُخُل  ال

َحدٌ  ِمنْهُ 
َ
ْفنَ  ُفَقاُل  َلgُُْهْم، أ

َ
  َفيَُقوُموَن، ال̂صائُِموَن؟ أ

َ
َحدٌ  ِمنْهُ  يَْدُخُل  ال

َ
 َلgُُْهْم، أ

ْغِلَق  َدَخلُوا فَإَِذا
ُ
َحدٌ  ِمنْهُ  يَْدُخْل  فَلَمْ  أ

َ
 لَمْ  َدَخلَهُ  َوَمنْ «:  ماجه ابن عند وِزيْدَ » أ

 
ْ
بًَدا َفْظَمأ

َ
 ]  ).1152( رقم( مومسل) 1896( رقم( اTخاري أخرجه[ .»أ

ความวา่ “แท้จริง ในสวรรค์นัKนมีประตูหนึ�งมีชื�อเรียกว่า อัรฺ-
ร็อยยาน ในวันกิยามะฮฺผู้ถือศีลอดจะเข้าสวรรค์จากประตู
นี K ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี Kนอกจากพวกเขา จะมี
เสียงถามขึ Kนมาว่า “ไหนเล่าบรรดาผู้ถือศีลอด ?” (เพื�อ
เรียกให้พวกเขาได้เข้าสวรรค์จากประตูนี K) แล้วพวกเขาก็
จะยืนขึ Kน ไม่มีผู้ใดสักคนเข้าจากประตูนี Kนอกจากพวกเขา 
เมื�อพวกเขาได้เข้าไปหมดแล้ว ประตูนี Kก็จะถูกปิด จึงไม่มี
ผู้ใดได้เข้าไปจากประตูนี Kอีกนอกจากพวกเขา” มีสํานวน
เพิ�มเติมจากสายรายงานของอิบนุมาญะฮฺว่า “ผู้ใดที�ได้เข้า
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จากประตูนี K เขาจะไม่กระหายอีกเลยชั� วนิรันดร์” (บันทึก
โดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 1896, มสุลิม หมายเลข 1152)  
 
21. จากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ْصبَحَ  َمنْ «
َ
َْومَ  ِمنُْكمُ  أ ْðبُو قَاَل  ، ؟ َصائًِما ا

َ
نَا:  بَْكرٍ  أ

َ
 ِمنُْكمُ   تَِبعَ  َفَمنْ :  قَاَل  ، أ

َْومَ  ْðبُو  َقاَل   ؟  َجنَاَزةً   ا
َ
نَا:    بَْكرٍ   أ

َ
ْطَعمَ   َفَمنْ :    َقاَل   ،  أ

َ
َْومَ   ِمنُْكمُ   أ ْð؟  ِمْسِكينًا  ا 

بُو قَاَل 
َ
نَا:  بَْكرٍ  أ

َ
َْومَ  ِمنُْكمُ  éَدَ  َفَمنْ :  قَاَل  ، أ ْðبُو قَاَل  ؟ َمِريًضا ا

َ
نَا:    رٍ بَكْ  أ

َ
 ،  أ

   اْمِرئٍ   ِ�   اْجتََمْعنَ   َما:    وََس̂لمَ   َعلَيْهِ   ا̂بُ   َص̂�   ا̂بِ  رَُسوُل  َفَقاَل 
^

َ̂نةَ   َدَخَل   ِإال
ْ
 .» ا�

  ]  ).Uvlk رقم( مسلم أخرجه[
ความวา่ “ “ใครที�ถือศีลอดบ้างวันนี K ?” ท่านอบูบักรกล่าวว่า 
“ฉัน” และท่านถามอีกว่า “ใครตามไปส่งญะนาซะฮฺบ้าง
วันนี K ?” ท่านอบูบักรกล่าวว่า “ฉัน” และท่านถามอีกว่า 
“ใครแจกจ่ายอาหารให้คนยากจนบ้างวันนี K ?” ท่านอบูบัก
รกล่าวว่า “ฉัน” และท่านก็ถามอีกว่า “ใครไปเยี�ยมคนป่วย
บ้างวันนี K ?” ท่านอบูบักรกล่าวว่า “ฉัน” และท่านเราะสู
ลุลลอฮ ฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใด
ที�ได้รวมการงานดังกล่าวอยู่ในตัวเขา เว้นแต่เขาจะได้เข้า
สวนสวรรค์” ” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1028) 
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22. จากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ُعْمَرةُ « 
ْ
   ال

َ
Pُعْمرَ   ِإ

ْ
َجh   بَيْنَُهَما،  لَِما  َك̂فاَرةٌ   ةِ ال

ْ
ورُ   َوا> َمْ-ُ

ْ
يَْس   ال

َ
ُ   ل

َ
M   ٌَجَزاء   

^
َ̂نةُ   ِإال

ْ
 .» ا�

  ]  ).Uspâ رقم( ومسلم) Uxxs رقم( اTخاري أخرجه[
ความว่า “จากอุมเราะฮฺหนึ�งไปสู่อีกอุมเราะฮฺหนึ�งจะถูกลบ
ล้างบาป(ที� มีขึ Kน)ระหว่างสองอุมเราะฮฺดังกล่าว  และ
สําหรับหัจญ์มับรูรฺไม่มีสิ�งใดสามารถตอบแทนใดนอกจาก
สวนสวรรค์เท่านัKน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 1773 
และมสุลิม หมายเลข 1349) 

 
23. จากท่านอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ฉันได้ยิน
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ْعلَـمُ   َواهللاُ   اِهللا ـ  َسِبيِل   ِ�   اِهدِ الُمـجَ   َمثَُل « 
َ
 َكَمثَِل   َسِبيِلـِه ـ  ِ�   يُـَجاِهدُ   ِبَمنْ   أ

ـُمـَجاِهدِ  اهللا َوتََوôَ̂  الَقائِِم، ال̂صائِمِ 
ْ
نْ  َسِبيِلـهِ  ِ�  لِل

َ
نْ  َفتََو̂فاهُ  بِأ

َ
 ا�َ̂نَة، يُْدِخلَـهُ  أ

وْ 
َ
   يَْرِجَعهُ   أ

ً
ْجرٍ   َمعَ   َساِلـما

َ
وْ   أ

َ
 رقم(   ومسلم)  2787  رقم(   اTخاري  أخرجه[ .  » ةٍ َغِنيمَ   أ

1876.([    
ความวา่ “อุปมาผู้ที�ออกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺ
เป็นผู้ที�ทรงรู้ยิ�งว่าผู้ใดที�ออกต่อสู้ในหนทางของพระองค์
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จริง อุปมัยผู้ที�ถือศีลอด หรือผู้ที�ดาํรงการละหมาด อัลลอฮฺ
จะมอบให้แก่ผู้ที�ออกต่อสู้ในหนทางของพระองค์  หาก
เสียชีวิตเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์ของพระองค์  หรือไม่เขาก็
จะได้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยพร้อมทั Kงได้รับภาคผล
บุญและทรัพย์สินของข้าศึก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 
หมายเลข 2787 และมสุลิม หมายเลข 1876) 

 
24. จากทา่นหซุยัฟะฮฺ บินอลั-ยะมาน เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เล่า
วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

   ِإن̂ «  
ً

َتاهُ   َقبْلَُكمْ   ِفيَمنْ   Yَنَ   َرُجال
َ
َملَُك   أ

ْ
ْقِبَض   ال َðِ   َُفِقيَل   ،  ُروَحه   ُ

َ
M    : َهْل 

َت 
ْ
ْعلَمُ   َما:    َقاَل   ؟  َخgٍْ   َمنْ   َعِمل

َ
ُ   ِقيَل .    أ

َ
M    : ْْعلَمُ   َما:    َقاَل .    اْغُظر

َ
 َلgَْ   ،  َشيْئًا  أ

 }b
َ
َباِيعُ   ُكنُْت   ك

ُ
ْغيَا  ِ�   اt̂اَس   أ hَجاِزيِهمْ   ا�

ُ
ْنِظرُ   َوأ

ُ
ُموöَِ   َفأ

ْ
ل اَوزُ   ،  ا َ

َ
÷

َ
 َعِن   َوأ

 ِøُِمْع
ْ
ْدَخلَهُ  ، ال

َ
َ̂نةَ  ا̂بُ  فَأ

ْ
    ]).Uquv رقم( ومسلم) spqU رقم( اTخاري أخرجه[ » ا�

ความว่า “แท้จริงมีชายคนหนึ�งที� เคยมีชีวิตก่อนหน้าพวก
ท่าน ก่อนที�เขาจะเสียชีวิตมลาอิกะฮฺได้มาเขาเพื�อที�จะยึด
วิญญาณ พลันถามเขาว่า "ท่านได้ทําความดีอะไรบ้าง
(ในช่วงที�มีชีวิตอยู่) ? เขาตอบว่า “ฉันจาํอะไรไมได้”  มลาอิ
กะฮฺกล่าวแก่เขาว่า “จงนึกให้ดี” เขาได้กล่าวว่า “ฉันจํา
อะไรไม่ได้เลย นอกจากฉันเคยทําการซื Kอขายกับผู้คนใน
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โลกดุนยา และฉันได้อํานวยเวลาให้กับคนรวยเพื�อเขาจะ
ได้จ่ายหนี Kของเขาตามที�เขาสะดวกและอภัยต่อผู้ยากไร้ ดัง
นัKนอัลลอฮฺจึงให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์" (บนัทึกโดยอลั-บุคอ
รีย์ หมายเลข 3451 และมสุลิม หมายเลข 1560) 

 
25. จากท่านอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ เล่าว่า ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

ن̂ «
َ
  أ

ً
ى رَُجال

َ
بًا َرأ

ْ
ùَ  ُكُل

ْ
َعَطِش   ِمنْ   ال̂�َى  يَأ

ْ
َخذَ   ال

َ
 َفْغرُِف   َفَجَعَل   ُخ̂فهُ   ال̂رُجُل   َفأ

 ُ
َ

M  ِبِه  ªْ̂رَواهُ  َح
َ
ُ  ا̂بُ  فََشَكرَ  أ

َ
M  ُْدَخلَه

َ
َ̂نةَ  فَأ

ْ
  ]  ).Uxs رقم( اTخاري أخرجه[. »ا�

ความว่า “มีชายคนหนึ�งเขาเห็นสุนัขกําลังเลียรอยชื Kนของ
พื Kนดนิเนื�องจากความหิวกระหาย ชายผู้นัKนจึงถอดรองเท้า
หุ้มส้นของเขาไปตักนํ Kามาให้มันดื�มจนดับกระหาย ดังนัKน
อัลลอฮฺจึงชื�นชมเขาและให้เขาได้เข้าสวนสวรรค์” (บนัทึก
โดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 173)  

 
26. จากท่านสะฮฺลฺ บินสะอดั เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ เล่าว่า ท่าน
เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

َنا« 
َ
تِيمِ   َوüَِفُل   َوأ َ ْðَ̂نةِ   ِ�   ا

ْ
َشارَ   َهَكَذا  ا�

َ
وُْسَطى  ِبال̂س̂باَبةِ   َوأ

ْ
 َبيْنَُهَما  َوَف̂رَج   َوال

    ]).qsvp رقم( اTخاري أخرجه[. »َشيْئًا
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ความว่า “ฉันและผู้ให้ความอนุเคราะห์เด็กกําพร้าอยู่ใน
สวนสวรรค์เช่นนี K และท่านได้ชูนิ Kวชี Kและนิ Kวกลางขึ Kนพร้อม
แยกทัKงสองนิ Kวให้ห่างกันนิดเดียว” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ 
หมายเลข 5304) 

 
27. จากท่านอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ฉันได้ยิน
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

َقدْ « 
َ
ْيُت   ل

َ
   َرأ

ً
َ̂نةِ   ِ�   َفتََق̂لُب   َرُجال

ْ
 Yََنْت   ال̂طِريِق   َظْهرِ   ِمنْ   َقَطَعَها  َشَجَرةٍ   ِ�   ا�

  ]  ).UâUp رقم( مسلم أخرجه[ .»اt̂اَس  تُؤِْذي

ความว่า “ฉันได้เห็นคนหนึ�งพลิกตัวไปมาอยู่ในสวนสวรรค์ 
เพียงเพราะว่าเขาโค่นต้นไม้ต้นหนึ� งที�สร้างอันตรายแก่
ผู้คนบนท้องถนน” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1914) 

 
28. จากท่านสะฮฺลฺ บินสะอดั เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ เล่าว่า ท่าน
เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ْيَيْهِ   َنÚَْ   َما  Óِ   يَْضَمنْ   َمنْ « 
َ
ْضَمنْ   رِْجلَيِْه،  Úَْ نَ   َوَما  >

َ
ُ   أ

َ
M   ََ̂نة

ْ
 اTخاري  أخرجه[ . » ا�

   ])upxp( رقم(

ความว่า ““ผู้ใดที�ประกันตนเองได้ว่าจะรักษาลิ Kนและอวัยวะ
เพศของเขาจากการละเมิดได้ แน่นอนฉันจะรับประกัน
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สวนสวรรค์ให้แก่เขา”” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 
6474) 

  
29. จากท่านอบีอดั-ดรัดาอ์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า มีชายคน
หนึ�งได้กล่าวแก่ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
วา่ 

ِ~   ا̂بِ   رَُسوَل   يَا  « 
^
َ̂نةَ   يُْدِخلُِ~   َقَمٍل   َ�َ   ُدل

ْ
 :    َقاَل   ،  ا�

َ
َ̂نةُ   َولََك   َيْغَضْب   ال

ْ
. » ا�

 ا�نذري  وقال)  Uqâs(   رقم(   ا�سند  �  يعË  وأبو)  lsxp(   رقم(   األوسط  �  الط-اb  أخرجه[ 
 األTاb  وصححه  صحيح،  أحدهما  بإسنادين  الط-اb  رواه):  s /lxx(   وال¦هيب  ال¦غيب �
    ]).xsxp رقم( ا�امع صحيح �

ความวา่ “โอ้ท่านเราะสูลของอัลลอฮฺ จงให้ข้อแนะนําแก่ฉัน
ซึ�งการงานที�จะทําให้ฉันเข้าสวนสวรรค์เถิด ท่านนบีกล่าว
ว่า “ท่านอย่าโกรธ” แล้วสวนสวรรค์ก็จะเป็นของท่าน” 
(บนัทึกโดยอฏั-เฏาะบะรอนีย์ ใน “อลั-เอาสฏั” หมายเลข 2374, 
อบยูอฺุลา ใน “อลั-มสุนดั” หมายเลข 1593, อลั-มนุซิรีย์ ใน “อตั-
ตรัฆีบ วัต-ตรัฮีบ” หมายเลข 3/277, ท่านอฏั-เฏาะบะรอนีย์ ได้
บนัทึกไว้สองรายงาน ซึ�งหนึ�งในนั (นเป็นสายรายงานที�เศาะฮีหฺ 
และชยัคฺอลั-อลับานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษที�เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ 
อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 7374) 
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30. จากท่านอบีอดั-ดรัดาอ์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ฉันได้ยิน
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َواِ�ُ   « 
ْ
وْ   ال

َ
بَْواِب   َسُط أ

َ
َ̂نةِ   أ

ْ
ِضعْ   ِشئَْت   َفإِنْ   ا�

َ
َاَب   َذلَِك   َفأ

ْ
Tوْ   ا

َ
 أخرجه[ .  »   اْحَفْظهُ   أ

 األTاb  وصححه  وصححوه،)  p /Uql(   وا>اكم) lvls رقم( حبان وابن) Uâvv رقم( ال¦مذي
    ]).xUpq رقم( ا�امع صحيح �

ความวา่ “(การเชื�อฟังและทาํดีต่อ)บิดามารดานัKนย่อมทาํให้
ได้เข้าสวนสวรรค์ทางประตูกลาง(ซึ� งเป็นทางเข้าสวน
สวรรค์ที�ดีที� สุด) ซึ�งก็ขึ Kนอยู่กับท่านว่าจะเพิกเฉยต่อประตู
นั Kน (ด้วยการไม่เอาใจใส่ต่อการเชื�อฟังและทําดีต่อบิดา
มารดา) หรือให้ท่านเอาใจใส่กับมัน(ด้วยการเชื�อฟังและทาํ
ต่อบิดามารดา)” (บนัทึกอัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 1900, อิบนุหิ
บบาน หมายเลข 2023, อลั-หากิม หมายเลข 4/152, และชัยคฺ
อลั-อลับานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษที�เศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ อลั-ญา
มิอฺ” หมายเลข 7145)  

 
31. จากท่านมอุาวิยะฮฺ บินญาฮิมะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เล่า
ว่า ท่านญาฮิมะฮฺ ได้มาหาท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
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َرْدُت   ا̂بِ   رَُسوَل   يَا« 
َ
نْ   أ

َ
ْغُزوَ   أ

َ
ْستَِشgُكَ   ِجئُْت   َوَقدْ   أ

َ
م�   ِمنْ   لََك   َهْل   َفَقاَل   أ

ُ
 َقاَل   أ

َزْمَها قَاَل  َغَعمْ 
ْ
َ̂نةَ  فَإِن̂  فَال

ْ
َْت  ا�

َ
) p /UqU(   وا>اكم) s/plâ( أ�د أخرجه[. »رِْجلَيَْها �

    ]).luvp رقم( ا�امع صحيح � األTاb وحسنه ،ا<ه� ووافقه وصححه
ความวา่ “โอ้ท่านเราะสูลของอัลลอฮฺ ฉันต้องการออกไปทาํ
สงคราม ซึ�งฉันมาเพื�อขอคําปรึกษาจากท่าน ท่านนบีจึง
ถามเขาว่า "ท่านมีมารดาอยู่หรือไม่?" ท่านญาฮิมะฮฺตอบ
ว่า “มีครับ” ท่านนบีจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับไปอยู่กับแม่
ของท่าน เพราะแท้จริงสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของนาง” (บนัทึก
โดยอะหฺมดั หมายเลข 3/429, อลั-หากิม หมายเลข 4/151 เป็น
หะดีษที�เศาะฮีหฺและสอดคล้องกบัความคิดเห็นของอซั-ซะฮะบีย์ 
และชยัค์อลั-อลับานีย์กลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ อลั-
ญามิอฺ” หมายเลข 2604)  

 
32. จากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ อลัลอฮฺ ตะอา
ลา ได้ดํารัสวา่  

ُمْؤِمِن  ِلَعبِْدي َما«
ْ
ْهِل  ِمنْ  َصِف̂يهُ  َقبَْضُت  إَِذا َجَزاءٌ  ِعنِْدي ال

َ
ْغيَا أ hاْحتََسبَهُ  ُعم̂  ا� 

 
^

َن̂  إِال
ْ
 ]  ).uplp رقم( اTخاري أخرجه[ .»ةُ ا�
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ความว่า “ไม่มีสิ�งใดที� บ่าวผู้ศรัทธาจะได้รับการตอบแทน
จากข้า เมื�อข้าได้ทําให้คนรักของเขา(ลูก,พี� น้อง ฯลฯ)
เสียชีวิตไป แล้วเขาก็อดทนต่อความสูญเสียนัKน นอกจาก
สวนสวรรค์” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 6424) 

  
33. จากท่านอบีมูซา อลั-อัชอะรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ُ  َماَت  إَِذا«
َ

َعبْدِ  َو�
ْ
َ  َقبَْضتُمْ :  لَِمالئَِكِتهِ  ا̂بُ  قَاَل  ال

َ
 َغَعمْ :    َفيَُقولُونَ   ؟ َقبِْدي َو�

 ؟  َقبِْدي  َقاَل   َماَذا:    َفيَُقوُل .    َغَعمْ :    َفيَُقولُونَ   ؟  ُفَؤاِدهِ   َعَمَرةَ   َقبَْضتُمْ :    َفيَُقوُل   ،
َدكَ :    َفيَُقولُونَ  َ̂نةِ   ِ�   بَيْتًا  ِلَعبِْدي  اْننُوا:    ا̂بُ   َفيَُقوُل   ،  َواْسَ¦َْجعَ   َ�ِ

ْ
وهُ   ،  ا� hوََسم 

َْمدِ   َنيَْت 
ْ
 موارد  �  كما  حبان  ابن  وصححه  وحسنه،)  UvlU(   رقم(   ال¦مذي  أخرجه[   . » ا>

  ]  ).xâq رقم( ا�امع صحيح � األTاb وحسنه) xlu رقم( الظمآن
ความว่า “เมื�อลูกของบ่าวคนหนึ�งได้เสียชีวิต อัลลอฮฺได้
ดาํรัสแก่มลาอิกะฮฺว่า “พวกเจ้าได้เอาชีวิตลูกของบ่าวของ
ฉันใช่มั Kย ?” บรรดามลาอิกะฮฺตอบว่า “ใช่แล้ว” พระองค์ได้
ดาํรัสอีกว่า “พวกเจ้าได้ยึดแก้วตาดวงใจ(ลูกน้อย)ของเขา
ใช่มั Kย ?” บรรดามลาอิกะฮฺตอบว่า “ใช่แล้ว” พระองค์ได้
ดาํรัสอีกว่า “แล้วบ่าวของฉันได้กล่าวอะไรบ้าง ?” บรรดาม
ลาอิกะฮฺตอบว่า “เขาได้สรรเสริญต่อพระองค์และกล่าวว่า
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แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธ̂ิของอัลลอฮฺและเราจะต้อง
กลับไปยังพระองค์” อัลลอฮฺจึงดํารัสว่า “จงสร้างบ้านหลัง
หนึ� งในสวนสวรรค์แก่บ่าวของฉัน และตั Kงชื�อมันว่าบ้าน
แห่งการสรรเสริญ(บัยตุลหัมด์)” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ 
หมายเลข 1021 ท่านได้กล่าวว่าเป็นหะดีษหะสนั ,อิบนุหิบบาน 
ใน “มะวาริด อัซ-ซ็อมอาน” หมายเลข 726, และชัยคฺอัล-อัล
บานีย์กล่าว่าเป็นหะดีษที�หะสัน ใน “เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ” 
หมายเลข 795) 

 
34. จากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ةُ  َص̂لِت  إَِذا«
َ
َمْرأ

ْ
َطاَعْت  فَرَْجَها، وََح̂صنَْت  َشْهَرَها، وََصاَمْت  َ×َْسَها، ال

َ
 لََها،َنعْ  َوأ

َ̂نةَ  اْدُخËِ :  لََها ِقيَل 
ْ
ي{  ِمنْ  ا�

َ
بَْواِب  أ

َ
َ̂نةِ  أ

ْ
 وصححه حبان ابن أخرجه[ .» ِشئِْت  ا�

 ]  ).660 رقم( ا�امع صحيح � األTاb وصححه) 1296 رقم( الظمآن موارد � كما
ความว่า “เมื�อสตรีได้ทําการละหมาด 5 เวลา (ต่อวัน) ถือ
ศีลอดในเดือนเราะมะฎอน รักษาอวัยวะเพศของเธอ (ด้วย
การห่างไกลจากการผิดประเวณี) และเชื�อฟังสามีของเธอ 
จะมีเสียงกล่าวแก่เธอว่า จงเข้าสวนสวรรค์ทางประตูใดก็
ได้ตามที�เธอปรารถนา” (บนัทึกโดยอิบนหิุบบาน ท่านได้กล่าว
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ว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ดูใน “มะวาริด อัซ-ซ็อมอาน” หมายเลข 
1296 และชัยคฺอัล-อัลบานีย์ได้กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน
หนงัสือ “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ” หมายเลข 660) 
  
35. จากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ٍث   ِمنْ   بَِريءٌ   َوُهوَ   َماَت   َمنْ « 
َ

ِكْ-ِ   ثَال
ْ
غُ   ال

ْ
َ̂نةَ   َدَخَل   َوا̂�يِْن   لُولِ َوال

ْ
 أخرجه[   . »   ا�

 وا>اكم)  Uâk  رقم(   صحيحه  �  حبان  وابن)  lpUl  رقم(   ماجه  وابن) Uqxl رقم( ال¦مذي
)l/lu (وصححه. ا<ه� ووافقه وصححه bاTال¦مذي س� صحيح � األ.[    

ความว่า “ผู้ใดที� เสียชีวิตในสภาพที� เขาบริสุทธ̂ิจากสาม
ประการนี K นั� นคือความหยิ�งยโส การยักยอกทรัพย์เชลย 
และการมีหนี Kสิน เขาย่อมได้เข้าสวนสวรรค์” (บนัทึกโดยอตั-
ติรมิซีย์ หมายเลข 1572, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 2412, อิบนุหิ
บบาน ใน “อัศ-เศาะฮีหฺ” หมายเลข 198, อัล-หากิม หมายเลข 
2/26 ซึ�งท่านได้กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺและสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของอซั-ซะฮะบีย์ และชยัคฺอลั-อลับานีย์ได้กล่าวว่า
เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน “เศาะฮีหฺ สนุนั อตั-ตริมิซีย์”) 
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36. จากท่านอุมัร บินอลั-ค็อฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ เล่าว่า 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัอลฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ََماعَ   َعلَيُْكمْ « 
ْ
ُفْرَقةَ   َوèِي̂اُكمْ   ،  ةِ ِبا�

ْ
َواِحدِ   َمعَ   ال̂شيَْطانَ   َفإِن̂   ،  َوال

ْ
 ِمنَ   َوُهوَ   ،  ال

 ِÚَْْنَعدُ   االْثن
َ
َرادَ   َمنْ  أ

َ
َ̂نةِ   çُْبُوَحةَ   أ

ْ
ِزمِ   ا�

ْ
يَل

ْ
ََماَعةَ   َفل

ْ
 رقم(   ال¦مذي  أخرجه[   . » ا�

)lUuq (غريب صحيح حسن حديث هذا: وقال.  [  
ความว่า “จําเป็นที�ท่านทั Kงหลายจะต้องอยู่ร่วมกับหมู่คณะ 
และท่านทั Kงหลายจงระวังการแตกแยก แท้จริงชัยฏอนจะ
อยู่กับคนที�ปลีกตัวออกมาเพียงลําพัง และมันจะออกห่าง
จาก 2 คน (ผู้อยู่กับหมู่คณะ) ซึ�งผู้ใดที� ต้องการความสุข
แห่งสวนสวรรค์จําเป็นที�เขาจะต้องอยู่ร่วมกับหมู่คณะ (คํา
ว่า “อัล-ญะมาอะฮ”ในที� นี Kไม่ได้หมายถึง คนหมู่มากคือ 
มาตรฐานของความถูกต้อง แต่หมายถึงหมู่คณะที�อยู่บน
ความถูกต้อง -ผู้แปล)” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 
2165 ซึ�งทา่นกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั เศาะฮีหฺเฆาะรีบ)   

 
37. จากท่านอบัดลุลอฮฺ บินอมัรฺ บินอลั-อาศ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ
มา เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ได้
กลา่ววา่ 
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َح̂ب  َمنْ «
َ
نْ  أ

َ
َ̂نةَ  َوُيْدَخَل  ، اt̂ارِ  َعِن  يُزَْحَزحَ  أ

ْ
تِهِ  ، ا�

ْ
تَأ

ْ
 بِا̂بِ  يُْؤِمنُ  وَُهوَ  َمِني̂تُهُ  فَل

َْومِ  ْðِخرِ   َوا
ْ
ِت   ،  اآل

ْ
َأ

ْ
ðَو   

َ
Pاِس   ِإt̂ي  ا ِ

^
نْ   Öُِبh   ا<

َ
 يُؤْ   أ

َ
ْهِ   � َðرقم(   مسلم  أخرجه[ .  » ِإ 

Ukpp.(  [  
ความวา่ “ผู้ใดปรารถนาที�จะได้รับการปลดปล่อยให้รอดพ้น
จากไฟนรก และได้เข้าสวนสวรรค์ ก็จงให้ความตายมา
เยือนเขาขณะที�เขาดาํรงสภาพเป็นผู้ศรัทธามั�นต่ออัลลอฮฺ
และวันสิ Kนโลก และจงปฏิบัติต่อผู้คนในสิ�งที�เขาปรารถนา
ให้ผู้คนปฏิบัติต่อตัวเขาเอง” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 
1844)  

  
38. จากท่านอบุาดะฮฺ บินอศั-ศอมิต เราะฎิยลัลอฮุอนัฮ ุเล่าว่า 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ا  Óِ   اْضَمنُوا«  ْغُفِسُكمْ   ِمنْ   ِست�
َ
ْضَمنْ   أ

َ
ُكمْ   أ

َ
َ̂نةَ   ل َذا  اْصُدُقوا  ا�ْ  ،  َح̂دْعتُمْ   ِإ

ْوفُوا
َ
وا،  وََعْدُيمْ  إَِذا َوأ hد

َ
وا  ُفُروَجُكمْ   َواْحَفُظوا،  اْؤتُِمنْتُمْ  إَِذا َوأ hمْ   وَُغض

ُ
åبَْصاَر

َ
 أ

وا،  hف
ُ
åيِْديَُكمْ  َو

َ
 وا>اكم)  lxU  رقم(   صحيحه  �  حبان  وابن)  q /sls(   أ�د أخرجه[. » أ

)p/sqk-sqâ (وحسنه وصححه bاTا�امع صحيح � األ )رقم UvUk(.[   

ความว่า “พวกเจ้าจงรักษาคุณลักษณะจาก 6 ประการแล้ว
ฉันจะประกันพวกเจ้าด้วยสวนสวรรค์ จงพูดความจริงเมื�อ
ท่านพูด และจงรักษาสัญญาเมื� อท่านสัญญา และจง
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รักษาอะมานะฮฺ(ความไว้วางใจ)เมื�อท่านได้รับมอบหมาย 
และจงสงวนอวัยวะเพศ และจงรักษาสายตาของท่าน และ
จงยั Kงมือของท่าน” (บนัทึกโดยอะหฺมัด หมายเลข 5/323, อิบ
นหิุบบานใน “อศั-เศาะฮีหฺ” หมายเลข 271, อลั-หากิม หมายเลข 
4/358-359 ท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และชัยคฺอัล-อัล
บานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ใน “เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ” 
หมายเลข 1018) 

 
39. จากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

وْ   َمِريًضا  éَدَ   َمنْ « 
َ
ًخا  َزارَ   أ

َ
ُ   أ

َ
M   �ِ   ِنْ   ُمنَادٍ   َناَداهُ   ا̂ب

َ
 َمْمَشاكَ   َوَطاَب   ِطبَْت   أ

َت 
ْ
َ̂نةِ   ِمنَ   َوَيبَ̂وأ

ْ
   ا�

ً
ال ِ
 حسن  حديث  هذا:  وقال)  2008  رقم(   ال¦مذي  أخرجه[  . »  َمْ

 ]  .ال¦مذي س� صحيح � األTاb وحسنه غريب،

ความว่า “ผู้ใดไปเยี�ยมคนไข้หรือเยี�ยมเพื�อนคนหนึ� งใน
แนวทางของอัลลอฮฺ จะมีผู้เรียกเขาว่า “ท่านเป็นคนดีแล้ว 
การเดินทางของท่านดีแล้ว และท่านได้เตรียมบ้านใน
สวรรค์แล้ว” (บนัทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ หมายเลข 2008 ท่านได้
กล่าวว่าเป็นหะดีษหะสนั เฆาะรีบ และชยัคฺอัล-อลับานีย์กล่าว
วา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “เศาะฮีหฺ สนุนั อตั-ตริมิซีย์”) 
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40. จากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่  

َ�ِ  َقنْ  وََس̂لمَ  َوآMِِ  َعلَيْهِ  ا̂بُ  َص̂�  اh�ِt̂  ُسئَِل «
ْ
ك

َ
َ̂نةَ   اt̂اَس  ُل يُْدخِ  َما أ

ْ
:   َقاَل   ،  ا�

ُلُِق،  َوُحْسنُ   ا̂�ْقَوى
ْ
àَقنْ   َوُسئَِل   ا   َ�َ

ْ
ك

َ
َفمُ :    َفَقاَل   ،  اt̂ارَ   اt̂اَس   يُْدِخُل   َما  أ

ْ
 ال

َفْرجُ 
ْ
 وحسنه  غريب،  صحيح  حديث  هذا:  وقال)  lvvp  رقم(   ال¦مذي  أخرجه[ .  »  َوال

bاTال¦مذي س� صحيح � األ.  [  
ความว่า “ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกถามถึง
สิ�งที�ทําให้มนุษย์ได้เข้าสวนสวรรค์มากที� สุด ท่านนบีได้
กล่าวว่า “ความยาํเกรงต่ออัลลอฮแฺละการมีจรรยามารยาท
ที�ดีงาม” และท่านนบีถูกถามถึงสิ�งที�ทาํให้มนุษย์ได้เข้านรก
มากที� สุด ท่านนบีได้กล่าวว่า “ปากและอวัยวะเพศ” ” 
(บนัทึกโดยอตั-ติรมิซีย์ หมายเลข 2004 ท่านได้กล่าวว่าเป็นหะ
ดีษเศาะฮีหฺเฆาะรีบ และชยัคฺอลั-อลับานีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษหะ
สนั ใน “เศาะฮีหฺ สนุนั อตั-ตริมิซีย์”) 
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