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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ความหมายของคําวา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ” 
 
มวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ พระเจาแหงสากลโลก การประสาทพร

และความสันติโปรดมีแดนบีของเรา ทานนบีมุหัมมัด และวงศวาน มิตรสหายของทาน ฉันขอ
ปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว ไมมีส่ิงใดเปนภาคีรวมกับ
พระองค และมุหัมมัดเปนบาวและเราะสูลของพระองค 

ถอยคําแหงความอิคลาศนั้น คือคําวา “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” (ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺ) เพราะคํานี้บงถึงความบริสุทธิ์ใจในการเคารพสักการะพระองคอัลลอฮฺเพียงองคเดียว (ไม
ต้ังสิ่งใดเปนภาคี) เพราะความหมายของคํานี้คือ “ไมมีผูถูกเคารพสักการะที่แทจริงนอกจากอัลลอ
ฮฺ” มันเปนคําที่ยิ่งใหญ อัลลอฮฺทรงสงเราะสูล ทรงประทานคําภีรตางๆ ก็ดวยเหตุแหงคํานี้ และ
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายแหงถอยคํานี้ พระองคอัลลอฮฺไดทรงสั่งใชผูศรัทธาใหญิฮาดตอสูใน
หนทางของพระองค 

อัลลอฮฺตรัสวา:  

﴿!$ tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ š Î=ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµ ø‹ s9Î) … çµ ¯Ρ r& Iω 
tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù ∩⊄∈∪﴾  

ความวา “และเรามิไดสงเราะสูลคนใดกอนหนาเจานอกจากเราไดวะฮีย
แกเขาวา แทจริงไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากขา ดังนั้นพวกเจาจงเคารพ
ภักดีตอขาเถิด” (อัล-อัมบิยาอ: 25) 

 
และเปนสิ่งแรกที่รอสูลทุกคนเชิญชวนกลุมชนของทาน พวกทานจะกลาวดังคําตรัส

ของอัลลอฮฺวา: 

﴿ô‰s) s9uρ $ oΨ ù=y™ö‘ r& % ·nθçΡ 4’n<Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθs% tΑ$ s) sù ÉΘ öθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ 

/ä3s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ… çν çö xî ( Ÿξsù r& tβθ à)−Gs? ∩⊄⊂∪﴾ 
ความวา “โอหมูชนของฉันเอย พวกทานจงเคารพภักดีอัลลอฮฺเถิด 
สําหรับพวกทานนั้นไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค” (อัล-มุอฺมินูน: 
23) 
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และผูปฏิเสธศรัทธาที่ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกสงมายังพวกเขาตาง
ยอมรับวาไมมีผูสรางใดนอกจากอัลลอฮฺ ดังที่อัลลอฮฺตะอาลากลาวถึงพวกเขาวา: 

﴿⎦ È⌡ s9uρ Νßγ tF ø9r' y™ ô⎯ ¨Β öΝßγ s) n=yz £⎯ä9θ à) u‹ s9 ª! $# ( 4’̄Τr' sù tβθä3sù ÷σ ãƒ ∩∇∠∪﴾  
ความวา “และถาเจาถามพวกเขาวาใครเปนผูสรางพวกเขา? แนนอน
พวกเขาจะกลาววา “อัลลอฮฺ” แลวทําไมเลาพวกเขาจึงหันเหออกไปทาง
อ่ืน” (อัซซุครุฟ : 87) 

 
แตทวาการยอมรับเพียงอยางเดียวไมเพียงพอในการใหเอกภาพกับพระองค ยังจําเปนตอง

มีความรูความเขาใจอันนําไปสูการเคารพสักการะตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวไมมีภาคีคูเคียง
พระองคดวย นี่เปนสิ่งที่พระเจาของเรา (ผูทรงสูงสง) ตองการ พระองคตรัสวา: 

﴿óΟ n=÷æ $$ sù … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) ª! $# öÏ øó tGó™$# uρ š Î7/Ρ s% Î! t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9uρ 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑø9$# uρ 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷è tƒ öΝä3t7 ¯=s) tGãΒ ö/ä31 uθ ÷W tΒ uρ ∩⊇®∪﴾  
ความวา “ฉะนั้นพึงรูเถิดวา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ” (มุฮํา
หมัด: 19) 

 
ผูปฏิเสธศรัทธาแหงเผากุเรชและอื่นจากพวกเขา เขาใจถึงความหมายที่รวมอยูในคําที่

ยิ่งใหญนี้ ดังนั้นพวกเขากลาววา 

﴿Ÿ≅yè y_r& sπ oλ Î;Fψ$# $ Yγ≈s9Î) #́‰Ïn≡ uρ ( ¨β Î) # x‹≈ yδ í™ó© y´s9 Ò>$ yfãã ∩∈∪﴾  
ความวา “เขาไดทําใหพระเจาหลายองคเปนพระเจาองคเดียวกระนั้น
หรือ ? แทจริงนี่เปนเรื่องประหลาดจริง ๆ” (ศอด : 5) 

 
มุสลิมบางคนที่กลาวคําๆ นี้ และละหมาด ถือศีลอด ทําหัจญ และบริจาคทาน ถึงกระนั้น

เขากลับยังกระทําการเคารพภักดีบางอยางเพื่ออ่ืนจากอัลลอฮฺ เชน การขอความชวยเหลือจาก 
บรรดาวะลียและผูมีคุณธรรม การบนบานตอพวกเขา การขอดุอาจากผูอ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺ 
พวกเขาเหลานี้มิไดเขาใจความหมายและเจตนารมณที่แทจริงของคําวา “ไมมีพระเจาอื่นใด
นอกจากอัลลอฮฺ” ซึ่งหมายถึงการเคารพสักการะอัลลอฮฺ และใหทุกการเคารพสักการะนั้นมุงสู
พระองคแตเพียงพระองคเดียว 

และใครที่ทําการสักการะนอกเหนือจากอัลลอฮฺ เขาตกเปนผูต้ังภาคี ถึงแมเขาจะกลาว 
“ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค” ละหมาด ถือศีลอด และอางวาเขาเปนมุสลิมก็ตาม เพราะ
บาวจะไมเปนมุสลิม (ผูนอบนอม) ที่แทจริง และจะไมรอดพนจากการอยูในนรกญะฮันนัมตลอด
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กาล เวนแต ดวยการศรัทธาที่บริสุทธิ์ ที่ไมปนเปอนการตั้งภาคี และไมถูกตัดถอนดวยการปฏิเสธ
ศรัทธาเทานั้น 

อัลลอฮฺตรัสวา: 

﴿t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ óΟ s9uρ (# þθÝ¡ Î6ù=tƒ Ο ßγuΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù=ÝàÎ/ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 

ß⎯ øΒ F{$# Νèδ uρ tβρ ß‰tGôγ •Β ∩∇⊄∪﴾ 

ความวา “บรรดาผูที่ศรัทธา โดยที่มิไดใหการศรัทธาของพวกเขาปะปน
กับการอธรรมนั้น ชนเหลานี้แหละพวกเขาจะไดรับความปลอดภัย และ
พวกเขาคือผูที่รับเอาคําแนะนําไว” (อัล-อันอาม: 82) 

 
หากผูใดเคารพสักการะอัลลอฮฺ และเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองคไป

พรอมๆกัน การเคารพสักการะนั้นจะไมยังประโยชนใดๆใหกับเขาเลย พระองคตรัสวา: 

﴿ô‰s) s9uρ z©Çrρ é& y7 ø‹ s9Î) ’n<Î) uρ t⎦⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ š Î=ö6 s% ÷⎦È⌡ s9 |M ø. uõ° r& 

£⎯ sÜ t6ósu‹ s9 y7 è=uΗxå £⎯ tΡθä3tGs9uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎÅ£≈ sƒø: $# ∩∉∈∪ ﴾  
ความวา “และโดยแนนอน ไดมีวะฮียฺมายังเจา (มุฮัมมัด) และมายัง
บรรดานะบีกอนหนาเจาหากเจาต้ังภาคี (กับอัลลอฮฺ) แนนอนการงาน
ของเจาก็จะไรผล และแนนอนเจาจะอยูในหมูผูขาดทุน” (อัซ-ซุมัร : 65) 

 
นักวิชาการกลาววาความหมายของคําวา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค” นั้นจะ

สมบูรณเสียมิไดหากขาดเงื่อนไขอันเปนองคประกอบสําคัญไป 
ซ่ึงเงื่อนไขของถอยคําดังกลาวนี้มีอยูแปดขอดวยกันคือ: 
ขอที่หนึ่ง รูความหมายของคํา จุดมุงหมายของคํา ส่ิงใดที่คํานี้ปฏิเสธ และยืนยัน อัลลอฮฺ

ตรัสวา  

﴿óΟ n=÷æ $$ sù … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) ª! $# öÏ øó tGó™$# uρ š Î7/Ρ s% Î! t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9uρ 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑø9$# uρ 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷è tƒ öΝä3t7 ¯=s) tGãΒ ö/ä31 uθ ÷W tΒ uρ ∩⊇®∪﴾  
ความวา “ฉะนั้นพึงรูเถิดวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และจงขออภัย
โทษตอความผิดเพื่อตัวเจาและเพื่อบรรดาผูศรัทธาชายและบรรดาผูศรัทธา
หญิง และอัลลอฮฺทรงรูดียิ่งถึงพฤติการณของพวกเจาและที่พํานักของพวก
เจา” (มุหัมมัด: 19) 
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บันทึกโดยมุสลิมในหนังสือเศาะฮีหฺของทาน จากหะดีษอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา

ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
  مُ لَ عْ فَ  وَ هُ وَ  اَت مَ  نْ مَ «

َ
 »ةَ نَّ اجلَ  َل خَ دَ  اهللاُ  الإِ  َ إِ  َال  هُ نَّ ك

ความวา “ผูใดที่เสียชีวิตและเขารูวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ เขาจะ
ไดเขาสวรรค” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 26) 

 
หลายคนที่เขากลาวถอยคํานี้ดวยลิ้น โดยที่เขาไมรูความหมายใดๆเลย ดังกลาวนี้เขาก็อยูใน

การตั้งภาคี 
ขอสอง ความมั่นใจที่ตรงขามความสงสัย โดยที่ผูกลาวจะตองกลาวคํานี้ดวยกับความ

มั่นใจในสิ่งที่ถอยคําบงชี้ถึง หากวาในหัวใจของเขามีความสงสัยในสิ่งที่คํานี้บงชี้ถึง การกลาวเพียง
อยางเดียวก็ไมมีประโยชนสําหรับเขา อัลลอฮฺตรัสวา: 

﴿$ yϑ̄Ρ Î) šχθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ «! $$ Î/ ⎯Ï&Î!θ ß™u‘ uρ §Ν èO öΝ s9 

(#θç/$ s?ötƒ (#ρ ß‰yγ≈ y_uρ öΝÎγÏ9≡ uθ øΒ r' Î/ óΟ ÎγÅ¡ àΡ r& uρ ’Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& 

ãΝ èδ šχθ è%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∪ ﴾  
ความวา “แทจริงศรัทธาชนที่แทจริงคือ บรรดาผูศรัทธาตออัลลอฮฺ และ
เราะสูลของพระองค แลวพวกเขาไมสงสัยเคลือบแคลงใจ” (อัล-ฮุุร็อต 
: 15) 

 
บันทึกโดยมุสลิมใน เศาะฮีหฺของทาน จากหะดีษ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เลาววาทานน

บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
» 

َ
  دُ هَ شْ أ

َ
 وَ  ، اهللاُ  إال َ إِ  ال نْ أ

َ
 اكٍ شَ  رْيَ لَ  دٌ بْ قَ  امَ هِ بِ  ىَق لْ يَ  ال ، اهللاِ  وُل سُ رَ  ِّ ك

  »ةَ نَّ اجلَ  َل خَ دَ  الإِ  ماهِ يْ فِ 
“ฉันขอปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และฉัน
เปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ ไมมีบาวคนใดพบกับอัลลอฮฺ พรอมสองคํานี้ 
อยางไมมีความสงสัยใด ๆ ในทั้งสอง  แนนอนเขาไดเขาสวรรค” (บันทึก
โดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 26) 

 
ขอสาม  ความบริสุทธิ์ใจที่ตรงขามการตั้งภาคี โดยที่จะไมกลาวคํานี้เพื่อโออวด และเพื่อ

ชื่อเสียง อัลลอฮฺตะอาลากลาววา: 
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﴿!$ tΒ uρ (#ÿρ â É∆ é& ω Î) (#ρ ß‰ç6÷è u‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$! $#﴾  
ความวา “และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอ่ืนใดนอกจากเพื่อเคารพ
ภักดีตออัลลอฮฺ เปนผูมีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีตอพระองค” (อัล-บัยยิ
นะฮฺ: 5) 

 
บันทึกโดยบุคคอรีในเศาะฮีหฺของทาน จากหะดีษอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เลาวาทานนบีศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา:  
» 

َ
ِ  اِس اجَ  دُ عَ سْ أ ِ خَ  اهللاُ  إال هلَ ال:  القَ  نْ مَ  يِتْ اعَ فَ شَ ب   »هِ سِ فْ غَ  لِ بَ قِ  نْ مِ  ًصاال

“มนุษยที่มีความสุขที่สุดเพราะการขอชะฟาอะฮฺของฉัน คือผูที่กลาววา “ไมมี
พระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ” อยางบริสุทธิ์ใจดวยตัวของเขาเอง” 

 
ขอสี่ ความสัจจริงที่ตรงขามกับการโกหก โดยการกลาว “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก

พระองค” อยางสัจจริงจากหัวใจของเขา อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

﴿$Ο !9# ∩⊇∪ |=Å¡ ymr& â¨$̈Ζ9$# β r& (# þθä. uøI ãƒ β r& (# þθä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ öΝ èδuρ Ÿω 
tβθãΖtF ø ãƒ ∩⊄∪ ô‰s) s9uρ $̈ΖtF sù t⎦⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝ ÎγÎ=ö6 s% ( £⎯ yϑn=÷è u‹ n=sù ª! $# 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θè% y‰|¹ £⎯ yϑn=÷è u‹ s9uρ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪ ﴾ 
ความวา “อะลิฟ ลาม มีม มนุษยคิดหรือวา พวกเขาจะถูกทอดทิ้ง
เพียงแตพวกเขากลาววา เราศรัทธา และพวกเขาจะไมถูกทดสอบ 
กระนั้นหรือ? และโดยแนนอน เราไดทดสอบบรรดากอนหนาพวกเขา 
แลว ดังนั้นอัลลอฮจะทรงจําแนกใหรูแจงถึงบรรดาผูสัจจริง และจะทรง
จําแนกใหรูแจงถึงบรรดาผูกลาวเท็จ” (อัล-อังกะบูต : 1-3) 

 
บันทึกโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม ในเศาะฮีหฺของทานทั้งสอง จากหะดีษ มุอาซ บิน ญะบัล 

เลาวา ทานนบีศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาววา: 
  نْ مِ  امَ «

َ
َ  دٍ حَ أ   دُ هَ شْ ي

َ
 وَ  ،اهللاُ  إال َ إِ  ال نْ أ

َ
 نْ مِ  قًادْ ِص  ،اهللاِ  وُل سُ رَ  ًدامَّ حُمَ  نَّ أ

 »ارِ اجَّ  بَل  اهللاُ  هُ مَ رَّ حَ  إال ،هِ بِ لْ قَ 
“ไมมีผูใดที่ปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัม
มัดคือศาสนทูตของพระองค อยางสัจจริงจากหัวใจของเขา นอกจาก
วาอัลลอฮฺจะหามตัวเขาจากไฟนรก” (อัล-บุคอรีย หะดีษเลขที่ 128 และ
มุสลิม หะดีษเลขที่ 32) 
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จะเห็นวา “ความสัจจริง” ถูกกําหนดเปนเงื่อนไขในหะดีษนี้ 
ขอหา ความรักที่ตรงขามกับความโกรธเกลียด โดยที่เขารักคํานี้ และสิ่งที่คํานี้บงชี้ถึง และ

(รัก)ผูที่ปฏิบัติตามถอยคํานี้ อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿št⎦⎪É‹©9$# uρ (# þθãΖtΒ# u™ ‘‰x© r& $ {6 ãm °! 3 ﴾  
ความวา “แตบรรดาผูศรัทธานั้นเปนผูที่รักอัลลอฮฺมากยิ่งกวา” (อัล-บะกอ
เราะฮฺ : 165) 

 
ขอหก การปฏิบัติตามสิ่งที่คํานี้บงชี้ถึง ที่ตรงขามกับการละทิ้งสิ่งดังกลาว โดยจําเปนตอง

ปฏิบัติตามสิ่งที่ถอยคํานี้บงชี้ถึง วาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ดวยการปฏิบัติการงานทั้ง
ภายนอกเปดเผย และปกปด อัลลอฮฺตะอาลากลาววา  

﴿ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ômr& $ YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝ n=ó™r& … çµ yγ ô_uρ ¬! uθ èδ uρ Ö⎯Å¡ øtèΧ﴾  
ความวา “และผูใดเลาจะมีศาสนา ดียิ่งไปกวาผูที่มอบใบหนาของเขา
ใหแกอัลลอฮฺ และขณะเดียวกันเขาก็เปนผูกระทําดี” (อัน-นิสาอ: 125) 

 
ขอเจ็ด การยอมรับที่ตรงขามกับการเพิกเฉย โดยจําเปนตองรับส่ิงที่เกี่ยวขอกับถอยคํานี้ 

ไมวาจะเปนการเคารพสักการะตออัลลอฮฺเพียงองคเดียว ไมมีภาคีใดเคียงคูพระองค และการละทิ้ง
การเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือพระองค หากใครกลาวคํานี้ และไมยอมรับ และยึดมั่นในสิ่ง
ดังกลาว เขาเปนหนึ่งในคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา  

﴿öΝ åκ̈Ξ Î) (#þθ çΡ%x. # sŒÎ) Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) ª! $# tβρ çÉ9õ3tGó¡ o„﴾  
ความวา “เพราะวาพวกเขาเหลานั้นเมื่อไดมีการกลาวแกพวกเขาวา ไม
มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ พวกเขากห็ยิ่งผยอง” (อัศ-ศอฟฟาต: 35) 

 
ขอแปด ปฏิเสธการเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ จากบรรดาอัฎ-ฎอฆูต (ส่ิงที่ทําใหหลง

ผิด) และมั่นคงในการเคารพสักการะอัลลอฮฺเพียงองคเดียว อัลลอฮฺตะอาลากลาววา 

﴿⎯ yϑsù öà õ3tƒ ÏNθäó≈©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ ÷σ ãƒuρ «!$$ Î/ Ï‰s) sù y7 |¡ ôϑtGó™$# 

Íο uρ ó ãè ø9$$ Î/ 4’s+ øO âθø9$#﴾  
ความวา “ดังนั้นผูใดปฏิเสธศรัทธาตอ อัฎ-ฎอฆูต และศรัทธาตออัลลอฮฺ
แลว แนนอนเขาไดยึดหวงอันมั่นคงไวแลว” (อัล-บะกอเราะฮฺ: 256) 
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บันทึกโดยมุสลิมในเศาะฮีหฺของทาน จากหะดีษ อบู มาลิก จากพอของเขา เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา:  
ُ  حرم ،اهللاِ  نِ وْ دُ  نْ مِ  دُ بَ عْ فُ  امَ نَ  رَ فَ كَ وَ  ،اهللاُ  إال هلَ ال اَل قَ  نْ مَ « ُ  ، همُ ودَ  ما

 »اهللاِ  بل هُ ابُ سَ وحِ 
“ผูใดกลาววา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และปฏิเสธการเคารพ
สักการะอื่นจากอัลลอฮฺ ทรัทยสินและเลือดเนื้อของเขาถูกหามแลว 
และการสอบสวนของพวกเขาขึ้นอยูกับอัลลอฮฺ” 

 
ความประเสริฐบางประการของถอยคําที่ยิ่งใหญนี้ 

ขอแรก ถอยคํานี้เปดประตูสวนสวรรคทั้งแปดใหกับผูกลาว บันทึกโดยอัล-บุคอรีย และ
มุสลิม ในเศาะฮีหฺของทานทั้งสอง จากหะดีษ อุบาดะฮฺ บิน อัศ-ศอมิต เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทาน 
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

  :القَ  نْ مَ «
َ
ُ  َك يْ رَشِ  ال هُ دَ حْ وَ  اهللاُ  إال هلَ ال أنْ  دُ هَ شْ أ  وَ  ،َ

َ
 هُ دُ بْ قَ  ًدامَّ حُمَ  نَّ أ

ُ سُ رَ وَ  ُ  وَ  ،و
َ
  نُ انْ وَ  اهللاِ  دُ بْ قَ  يعِ  نَّ أ

َ
ِ وَ  هِ تِ مَ أ   هُ تُ مَ َ

َ
 حٌ وْ رُ وَ  م،ريَ مَ  إىل ااهَ قَ لْ أ

 وَ  ،هُ نْ مِ 
َ
  ،حٌق  اجار وأنَ  ،ٌق حَ  اجلنةَ  نَّ أ

َ
  نْ مِ  اهللاُ  هُ لَ خَ دْ أ

َ
  يِّ أ

َ
 اجلنةِ  واِب بْ أ

 »اءَ شَ  اخكمانيةِ 
“ผูใดกลาวาวา ฉันขอปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ 
ผูทรงเอกะไมมีผูใดเปนภาคีกับพระองค มุหัมมัดคือบาวและศาสนทูต
ของพระองค อีซาคือบาวของพระองค เปนบุตรของบาวหญิงของ
พระองค และเปนดํารัสของพระองคที่ตรัสแกทานมัรยัม และเปน
วิญญาณหนึ่งจากพระองค และสวนสวรรคมีจริง นรกมีจริง อัลลอฮฺจะ
ใหเขาเขาสวนสวรรคจากประตูทั้งแปดตามที่เขาปรารถนา” (อัลบุคอรีย 
หะดีษเลขที่ 3435 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 28) 

 
ขอสอง ผูที่กลาวถอยคํานี้ ถึงแมวาเขาตองเขานรกเพราะความบกพรองผิดพลาดของเขา 

แตทวาเขาจะถูกนําออกมาจากนรก ดังมีบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺทั้งสอง จากหะดีษ อนัส 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

ِ يَ رْبِ كِ وَ  اليِل جَ وَ  يِت زَّ عِ وَ :  وجَل  عز اهللاُ  وُل قُ فَ «   يِت مَ ظَ قَ وَ  ا
ُ
 هانْ مِ  نَّ جَ رِ خْ َأل

 »اهللاُ  إال هلَ  ال القَ  نْ مَ 
“อัลลอฮฺตะอาลากลาววา “ขอสาบานดวยเกียรติของขา ดวยความสูงสงของ
ขา ดวยความยิ่งใหญของขา แทจริงขาจะนําผูที่กลาววา ไมมีพระเจาอื่นใด
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นอกจากอัลลอฮฺ ออกจากนรก” (อัลบุคอรีย หะดีษเลขที่ 4432 และมุสลิม หะ
ดีษเลขที่ 192) 

 
บันทึกโดย อัฏ-เฏาะบะรอนียใน อัล-มุอฺญัม อัล-เอาสัฏ จากหะดีษ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
  ،هِ رِ هْ دَ  نْ مِ  يوًما هتْ عَ فَ غَ  اهللاُ  إال هلَ ال اَل قَ  نْ مَ «

َ
  امَ  لكذ َل بْ قَ  هُ ابَ َص أ

َ
  »هُ ابَ َص أ

“ผูใดกลาววาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ มันจะยังประโยชนแก
เขาในวันหนึ่งขางหนา ไมวาเขาจะประสบพบเจอกับสิ่งใดกอนหนานั้น” 
(หะดีษเลขที่ 6423) 

 
ขอสาม ผูใดกลาวถอยคํานี้กอนจะเสียชีวิต และเขาเสียชีวิตพรอมกับคําๆ นี้ เขาจะไดเขา

สวรรค  
บันทึกโดยอบูดาวูดในสุนันของทาน จากหะดีษมุอาซ บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลา

วา ทานนบีศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
  »اجلنةَ  َل خَ دَ  اهللاُ  إال هل ال هِ مِ الَك  آخرُ  اكنَ  نْ مَ «

“ผูใดที่คําพูดสุดทายของเขาคือ ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ เขา
จะไดเขาสวรรค” (หะดีษเลขที่ 3116) 
 
มวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงประทานพร และ

ความสันติสุขแดนบีของเรา ทานนบีมุฮําหมัด แดวงศวานของทาน และสหายของทานทั้งหมด  
 


