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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตาปรานียงิ่ เสมอ

การรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
และเครื่องหมายแหงความรัก
แทจริงจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคนที่จะตองยกยองทานนบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เชิดชูทาน และรักทานมากกวาทุกๆสิ่ง
และดวยความรักที่มีตอทานนี้จะไดรับผลพวงแหงและการตอบแทนที่
ยิ่งใหญทั้งบนโลกนี้และวันอาคีเราะฮฺ แตทวากลับมีผูที่อางตนวารักนบี
จํานวนไมนอยที่แสดงออกถึงความรักที่เกินขอบเขต และอีกจําพวกหนึ่ง
กลับเขาใจความหมายของการรักนบีที่คับแคบจนเกินจะบรรยาย
และเพื่ อ เป น การย้ํ า เตื อ นแก ตั ว ผู เ ขี ย นเองและมิ ต รสหาย
ทั้งหลาย พรอมทั้งชี้แจงใหพวกเขาไดเห็นแจงถึงความสําคัญของความ
รั ก ที่ จํ า เป น ต อ งมอบให แ ก ท า นนบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮุ อ ะลั ย ฮิ ว ะสั ล ลั ม
ผลตอบแทนที่จะไดรับ และวิธีแสดงความรักที่ถูกตอง ผูเขียนจึงมุงมั่น
ดวยความชวยเหลือของอัลลอฮฺ ที่จะศึกษาเกี่ยวกับหัวขอนี้ภายใต
คําถามตางๆ ดังนี้
1. มีบัญญัติอยางไรเกี่ยวกับการรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ?
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2. ความรักดังกลาวจะมีผลอยางไรบางทั้งบนโลกนี้และวันอาคี
เราะฮฺ ?
3. อะไรคือเครื่องหมายหรือสัญญาณที่แสดงถึงความรักที่มีตอ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ?
4. บรรดาเศาะหาบะฮฺปฏิบัติตัวอยางไรตอเครื่องหมายและ
สัญญาณดังกลาว ?
5. และเราจะปฏิบัติตัวอยางไร ?
ดังนี้คือ

ผูเขียนไดแบงการศึกษาที่มีตอคําถามขางตนออกเปนสามตอน
ตอนที่ 1 จําเปนตองรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
มากกวาสิ่งอื่นใด
ตอนที่ 2 ผลจากการรักนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ตอนที่ 3 เครื่องหมายและสัญญาณที่แสดงถึงความรักที่มีตอ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

ผูเขียนขอวิงวอนตอเอกองคอัลลอฮฺโปรดบันดาลใหงานเขียน
ชิ้นนี้มีความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองคเทานั้น และเปนสิ่งที่เกิดประโยชนตอ
ตัวผูเขียนเอง และตอผูอานทุกๆ ทานในวันที่เงินทอง และลูกหลานไม
สามารถอํานวยประโยชนได และขอพระองคโปรดประทานแกพวกเรา
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ทุ ก ๆ คนซึ่ ง ความรั ก ต อ พระองค แ ละต อ นบี มุ หั ม มั ด อั น เป น ที่ รั ก ของ
พระองค และโปรดรวมเราใหไดพํานักรวมกับนบีมุหัมมัดในสวนสวรรค
อันพูนสุข แทจริงพระองคเปนผูทรงรับรูและตอบรับคํารองขอ
และพรอั นประเสริฐจงประสบแด นบีมุ หัมมั ด ครอบครัว ของ
ทาน และสหายของทาน ตลอดจนบรรดาผูเจริญรอยตามแนวทางของ
ทาน อามีน
ดร.ฟฎล อิลาฮีย

ตอนที่ 1
จําเปนตองรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มากกวาสิ่ง
อื่นใด
การรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนสวนหนึ่งของ
การศรัทธา และแทจริงไดมีหลักฐานมากมายที่บงชี้วามุสลิมแตละคน
จําเปนตองมีความรักตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มากกวา
ตัวของเขาเอง มากกวาบิดามารดาของเขา มากวาลูกเมียของเขา และ
มากกวาทรัพยสินเขาเขาและมนุษยทุกๆ คน และผูใดที่ไมมีความรักตอ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เชนที่กลาวมานี้ เทากับวาเขาได
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นําตัวเขาสูการลงโทษของอัลลอฮฺไมชาก็เร็ว และตอไปนี้ผูเขียนจะขอ
นําเสนอเพียงบางสวนของหลักฐานตางๆ พรอมกับการชี้แจงที่พอสังเขป
1. จําเปนตองรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มากกวา
รักตัวเอง
อับดุลลอฮฺ บิน ฮิชาม เลาวา ครั้งหนึ่งเราอยูพรอมกับนบี
ศ็ อ ลลั ล ลอฮฺ อะลั ย ฮิ วะสั ล ลั ม และท า นเอามื อ ไปจั บ มื อ อุ มั ร บิ น
อัลค็อฏฏอบ อุมัรไดกลาวแกทานวา "โอรสูลของอัลลอฮฺ แทจริงทานเปน
คนที่ฉันรักมากกวาสิ่งอื่นใดนอกจากตัวฉันเองเทานั้น" ดังนั้นทานนบี
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงกลาวขึ้นวา "ไม ฉันขอสาบานดวย
พระนามของผูที่ตัวฉันอยูในพระหัตถของพระองค จนกวาตัวฉัน
จะเปนที่รักของเจามากกวาตัวของเจาเอง" ดังนั้นอุมัรจึงกลาวแก
ทานวา "แทจริง ขณะนี้ ฉันขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺ วาแทจริง
ทานนั้นเปนที่รักของฉันมากกวาตัวของฉันเอง" ดังนั้นนบีจึงกลาววา "บัด
เดี๋ยวนี้แหละ โออุมัร" (อัลบุคอรีย หมายเลข 6632)
อัลอัยนียไดกลาวอธิบายคํากลาวของทานนบีที่วา "ไม ฉันขอ
สาบานดว ยพระนามของผู ที่ ตัว ฉัน อยูใ นพระหัต ถข องพระองค
จนกว า ตั ว ฉั น จะเป น ที่ รั ก ของเจ า มากกว า ตั ว ของเจ า เอง"
หมายความวา การศรัทธาของเจายังไมสมบูรณ (อุมดะตุลกอรี 23/169)
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และทานไดอธิบายคํากลาวขอทานนบีที่วา "บัดเดี๋ยวนี้แหละ
โออุมัร" หมายความวา การศรัทธาของเจาไดสมบูรณแลว (อุมดะตุลกอ
รี 23/169)
เปนที่สังเกตในหะดีษวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ไดกลาวดวยการสาบาน ในขณะที่ทานเปนคนซื่อสัตยในทุกคําพูดของ
ทานอยูแลวและไมจําเปนตองอาศัยวิธีการสาบานเชนนั้น แตการสาบาน
เชนนี้เปนการย้ําเนนหนักขึ้นไปอีก (อุมดะตุลกอรี 1/143)
2. จําเปน ตองรักนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มากกวารัก
บิดามารดาและรักลูก
อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา "ดังนั้นฉันขอสาบานดวยพระนามของผูที่ตัวฉัน
อยูในพระหัตถของพระองควา ผูหนึ่งผูใดในหมูพวกเจาจะยังไม
ศรัทธาจนกวาฉันจะกลายเปนคนที่เขารักมากกวาผูใหบังเกิดของ
เขาและลูกของเขา" (อัลบุคอรีย หมายเลข 14)
ในหะดีษนี้ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวดวย
การสาบานอีกครั้ง และจากคําอธิบายจากอิบนุ หะญัร (ฟตหุลบารี 1/59)
ตอหะดีษนี้ทําใหเราเขาใจคําวา "ผูใหบังเกิด" ในหะดีษนั้นไดรวมทั้งบิดา
และมารดาดวย (ไมใชเฉพาะบิดาผูเดียว)
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3. จํ า เป น ต อ งรั ก นบี ศ็ อ ลลั ล ลอฮฺ อะลั ย ฮิ วะสั ล ลั ม มากกว า
ครอบครัว ทรัพยสินและมนุษยทุกๆคน
อนัส เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา
"บาวคนหนึ่งจะยัง ไมศรัทธาจนกวา ฉันจะกลายเปนคนที่เขารั ก
มากกวาครอบครัวของเขา มากกวาทรัพยสินของเขา และมากกวา
มนุษยทุกๆคน" (มุสลิม หมายเลข 69 อบู ยะอฺลา หมายเลข 3895)
4. เตือนผูที่รักบางอยางมากกวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม
อัลลอฮฺ ทรงขม ขูด วยการลงโทษแกผูที่ มีค นใดคนหนึ่ งในหมู
บิดา ลูกหลาน พี่นอง ภรรยา และเครือญาติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในบรรดา
ทรัพยสิน การคา และที่พักอาศัยที่ทําใหเขารักและหวงแหนมากกวา
อัลลอฮฺและรสูลของพระองค และการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ ดวย
ดํารัสของพระองคที่วา
َ َ
ُ ُ ْ
ُ ُ َ
ُ ُ
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"จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา หากบรรดาบิดาของ
พวกเจาและบรรดาลูกๆของพวกเจาและบรรดาพี่
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นองของพวกเจา และบรรดาคูครองของพวกเจา
และบรรดาญาติของพวกเจา และบรรดาทรัพย
สมบัติที่พวกเจาแสวงหาไว และสินคาที่พวกเจา
กลัววาจะจําหนายมันไมออก และบรรดาที่อยู
อาศัยที่พวกเจาพึงพอใจมันนั้น เปนที่รักใครแก
พวกเจายิ่งกวาอัลลอฮฺและรสูลของพระองค และ
การตอสูในทางของพระองคแลวไซร ก็จงรอคอย
กันเถิด จนกวาอัลลอฮฺจะทรงนํามาซึ่งคําสั่งของ
พระองค และอัลลอฮฺนั้นจะไมทรงนําทางแกกลุม
ชนที่ละเมิด" (อัตเตาบะฮฺ : 24)
อิบนุ กะษีร ไดกลาวอธิบายอายะฮฺนี้วา "หมายความวา ถา
หากวาสิ่งตางๆเหลานี้ เปนที่รักของเจามากกวาอัลลอฮฺและรสูลของ
พระองค และการตอสูในหนทางของพระองค ดังนั้นพวกเจาก็จงรอดูวา
อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเจาจากการลงโทษของพระองค และภัยพิบัตที่จะ
ประสบกับพวกเจา" (มุคตะศ็อรตัฟสีรอิบนุกะษีร, อัรริฟาอีย, 2/324)
มุญาฮิดและอัลหะสันกลาวอธิบายพระดํารัสที่วา
ْ َﺘَ  ﻳَﺄ ﻲ َِ ﺑِﺄ
«ِﺗ اﷲُ مﺮِه
ْ ّ »
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"จนกวาอัลลอฮฺจะนําคําสั่งของพระองคมาสูพวกเขา" หมายถึง
การลงโทษที่ทั นที ทัน ใดหรื อการลงโทษในภายภาคหน า (อั ลกุ รฏ บี ย
8/95-96)
อัซซะมัคชะรีย กลาวอธิบายอายะฮฺนี้วา "นี่เปนอายะฮฺที่แข็ง
กราวมาก ไมพบวามีอายะฮฺใดที่แข็งกราวกวาอายะฮฺนี้" (อัลกัชชาฟ
2/181)
อัลกุรฏยีย กลาววา "อายะฮฺนี้เปนหลักฐานที่บงชี้วาจําเปนตอง
รักอัลลอฮฺและรสูลของพระองค และไมมีความขัดแยงในสิ่งนี้ และความ
รักดังกลาวตองมากอนความรักในสิ่งอื่นทั้งหลาย" (ตัฟสีรอัลกุรฏบีย
8/95)

ตอนที่ 2
ผลตอบแทนจากการรักนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
แทจริงแลว ไมจําเปนตองใหมีใครมารักทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม และหวงแหนทาน เพราะถึงแมวาจะมีใครใหความรักแก
ทานมากมายเพียงใด หรือไมมีเลยก็ตาม ก็ไมทําใหสถานภาพความ
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เปนนบีของทานมีความสงางามและโดดเดนเพิ่มขึ้น หรือตอยต่ําและดาง
พรอยแมแตนิด เพราะทานมีองคอภิบาลแหงสากลโลกเปนที่รักอยูแลว
แตเนื่องเพราะการทุมเทความรักใหกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม การนอมรับคําบัญชาของทานและการยึดปฏิบัติตาม
แบบอยา งการดํ าเนินชี วิต ของทา นเป นขอ แม หลัก ที่จ ะทํา ให พระองค
อัลลอฮฺทรงรักใครเอ็นดูและอภัยโทษตอบาปตางๆที่บาวของพระองคได
สร างสมมา ดัง นั้น การทุม เทความรัก ทั้ง กายและใจให กั บท านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงเปนสิ่งที่มุสลิมทุกคนจําเปนตองมอบให
ยิ่งกวาสิ่งอื่นใด
อัลลอฮฺตรัสวา
َ ّ
ُ ْ ُْ
ُ ّ َﻮن اﷲ
ُ� ُﻢ اﷲ
ﻮ� �ﺒِﺒ
ُُﻛُﻨﺘُﻢْ ﺤﺗ
»ﻞْ إِن
ِﺒ
ِ َﺎﺗَﺒِﻌ
َ
َ
ُ
ْ َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ّ
ٌ َُﻮرٌ ر
ْ �َﻐ
ﺣِﻴﻢ« )آل
� ُﻔِﺮ ﻟ�ﻢ ذﻧﻮ�َ�ﻢ َواﷲ
و
( ٣١ : ﻋﻤﺮان

"จงกลาว(แกประชาชาติของเจา)เถิด(โอมุหัมมัด)
วา ถาหากวาพวกเจารักอัลลอฮฺจริง พวกเจาก็จง
ปฏิบัติตาม(แนวทางของ)ฉัน แลวอัลลอฮฺจะทรง
รักพวกเจา และทรงอภัยโทษตอบาปตางๆแกพวก
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เจา และอัลลอฮฺคือผูทรงประทานอภัยและทรง
เมตตายิ่ง" (อาล อิมรอน : 31)
ดังนั้น ความรักของผูใ ดก็ต ามที่มี ตอท านนบี ศ็อ ลลัลลอฮุอ ะ
ลัยฮิวะสัลลัม จะไมเกิดประโยชนใดๆ แกเขา นอกจากวาอัลลอฮฺจะทรง
ยอมรับและรักชอบเขาดวย ถึงตอนนั้นเขาก็จะมีความสุขทั้งบนโลกนี้
และโลกอาคีเราะฮฺ
และตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของผลตอบแทนที่บรรดาผูศรัทธาจะ
ไดรับจากผลของการรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งบนโลก
นี้และในวันอาคีเราะฮฺ อินชาอัลลอฮฺ
1. การรักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเปนหนทางสู
ความหวานชืน่ ของอิหมาน
อัลลอฮฺทรงกําหนดแนวทางตางๆเพื่อใหบาวของพระองค
ดําเนินตาม และแสวงหาความหวานชื่นของอิหมาน และสวนหนึ่งของ
บรรดาแนวทางดังกลาวคือ การมอบความรักใหกับทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มากยิ่งกวาสิง่ ใดๆ ทั้งปวง
อนัส เลาวา นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา "มีอยู
สามสิ่ง ผูใดที่มีสิ่งเหลานั้นอยูในจิตใจ เขาจะพบกับความหวาน
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ชื่นของอิหมาน (สามสิ่งนั้นคือ) หนึ่ง อัลลอฮฺและรสูลของพระองค
เปนที่รักของเขามากกวาสิ่งใดๆ สอง เขาไมรักใครคนใดคนหนึ่ง
นอกจากเพื่ออัลลอฮฺ สาม เขารังเกียจที่จะหวนคืนสูการปฏิเสธ
ศรัทธาเสมือนกับที่เขารังเกียจที่จะถูกโยนลงในกองเพลิง" (อัลบุคอ
รีย, 16, มุสลิม 43)
อุละมาอกลาววา ความหมายของ "ความหวานชื่นของอิหมาน"
ในที่นี้ หมายถึง มีความเบิกบานใจ ภาคภูมิใจ อิ่มเอิบ และตื้นตันใจที่ได
ภักดีตออัลลอฮฺและรสูลของพระองค ยอมแบกรับและอดทนตอความ
ยากลําบากในแนวทางศาสนา และใหความสําคัญตอเรื่องศาสนายิ่งกวา
ความสุขสบายและทรัพยสินทางโลก (ชัรหุ อันนะวะวีย 2/13, ฟตหุลบา
รีย 1/61)
2. ผูที่รัก ทานนบี ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม จะได
พํานักอยูกบั ทานในวันอาคีเราะฮฺ
อนัส บิน มาลิก เลาวา มีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวกลาววา "โอรสูลของอัลลอฮฺ เมื่อไหรจะถึงวันกียา
มะฮฺ ?" ทานนบีถามเขาวา "แลวเจาเตรียมอะไรไวสําหรับวันกิยามะฮฺ
?" ชายผูนั้นตอบวา "ความรักที่มตี ออัลลอฮฺและรสูลของพระองค" ทานน
บีตอบวา "ถาเชนนั้น เจาก็จะไดพํานักอยูกับคนที่เจารัก" อนัสกลาว
13

วา "ดังนั้นเราไมเคยมีความยินดีใดๆ หลังจากการเขารับอิสลามของเรา
มากยิ่งกวาคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่วา
"ดังนัน้ เจาจะไดพํานักอยูกับคนที่เจารัก" อนัส กลาวตอไปวา "ดวย
เหตุนี้ ฉันจึงรักอัลลอฮฺ รักรสูลของพระองค รักอบูบกั ร และรักอุมัร เพราะ
ฉันหวังวาฉันจะไดอยูพรอมกับพวกเขา(ในวันอาคีเราะฮฺ) ถึงแมวาฉัน
ไมไดปฏิบัติเฉกเชนที่พวกเขาไดปฏิบัติก็ตาม" (มุสลิม 2639, อัลบุคอรีย
6167 ในความหมายทีใ่ กลเคียง)
และในอีกรายงานหนึ่ง อับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เลาวา มีชายคน
หนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวกลาววา "โอรสูล
ของอัลลอฮฺ, ทานจะวาอยางไรเกีย่ วกับชายคนหนึ่งที่รักและชื่นชมชน
กลุมหนึ่งซึง่ เขาไมทันพบกับพวกเขา?" ทานนบีตอบวา "(ในวันอาคี
เราะฮฺ)แตละคนจะไดพํานักอยูกับคนที่เขารัก" (อัลบุคอรีย 6169,
มุสลิม 2640)
อัล ลอฮุอั กบั ร ! ชา งเปน การตอบแทนที่ เลอเลิศ และยิ่ งใหญ
เหลือเกินสําหรับผูที่รักนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
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