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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตาปรานียิง่เสมอ 
 
การรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

และเครื่องหมายแหงความรัก 
  

แทจริงจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคนท่ีจะตองยกยองทานนบีมุหัม

มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เชิดชูทาน และรักทานมากกวาทุกๆส่ิง 
และดวยความรักท่ีมีตอทานน้ีจะไดรับผลพวงแหงและการตอบแทนท่ี

ยิ่งใหญท้ังบนโลกน้ีและวันอาคีเราะฮฺ แตทวากลับมีผูท่ีอางตนวารักนบี

จํานวนไมนอยท่ีแสดงออกถึงความรักท่ีเกินขอบเขต และอีกจําพวกหน่ึง

กลับเขาใจความหมายของการรักนบีท่ีคับแคบจนเกินจะบรรยาย 
และเพ่ือเปนการย้ําเตือนแกตัวผู เขียนเองและมิตรสหาย

ท้ังหลาย พรอมท้ังชี้แจงใหพวกเขาไดเห็นแจงถึงความสําคัญของความ

รักท่ีจําเปนตองมอบใหแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ผลตอบแทนท่ีจะไดรับ และวิธีแสดงความรักท่ีถูกตอง ผูเขียนจึงมุงมั่น 
ดวยความชวยเหลือของอัลลอฮฺ ท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับหัวขอน้ีภายใต

คําถามตางๆ ดังน้ี 
1. มีบัญญัติอยางไรเกี่ยวกับการรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮ ิวะสัลลัม ? 
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2. ความรักดังกลาวจะมีผลอยางไรบางท้ังบนโลกน้ีและวันอาคี

เราะฮฺ ? 

3. อะไรคือเคร่ืองหมายหรือสัญญาณท่ีแสดงถึงความรักท่ีมีตอ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮ ฺอะลัยฮิ วะสัลลัม ? 

4. บรรดาเศาะหาบะฮฺปฏิบัติตัวอยางไรตอเคร่ืองหมายและ

สัญญาณดังกลาว ? 

5. และเราจะปฏิบัติตัวอยางไร ? 

ผูเขียนไดแบงการศึกษาท่ีมีตอคําถามขางตนออกเปนสามตอน 

ดังน้ีคือ 

ตอนท่ี 1 จําเปนตองรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

มากกวาส่ิงอ่ืนใด 

ตอนท่ี 2 ผลจากการรักนบี ศ็อลลัลลอฮ ฺอะลัยฮิ วะสัลลัม  

ตอนท่ี 3 เคร่ืองหมายและสัญญาณท่ีแสดงถึงความรักท่ีมีตอ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮ ฺอะลัยฮิ วะสัลลัม  

 
ผูเขียนขอวิงวอนตอเอกองคอัลลอฮฺโปรดบันดาลใหงานเขียน

ชิ้นน้ีมีความบริสุทธิ์ใจเพ่ือพระองคเทาน้ัน และเปนส่ิงท่ีเกิดประโยชนตอ

ตัวผูเขียนเอง และตอผูอานทุกๆ ทานในวันท่ีเงินทอง และลูกหลานไม

สามารถอํานวยประโยชนได และขอพระองคโปรดประทานแกพวกเรา
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ทุกๆ คนซึ่งความรักตอพระองคและตอนบีมุหัมมัดอันเปนท่ีรักของ

พระองค และโปรดรวมเราใหไดพํานักรวมกับนบีมุหัมมัดในสวนสวรรค

อันพูนสุข แทจริงพระองคเปนผูทรงรับรูและตอบรับคํารองขอ 
 
และพรอันประเสริฐจงประสบแดนบีมุหัมมัด ครอบครัวของ

ทาน และสหายของทาน ตลอดจนบรรดาผูเจริญรอยตามแนวทางของ

ทาน อามีน 
ดร.ฟฎล อิลาฮีย 

 

ตอนที่ 1 

จําเปนตองรักทานนบ ีศ็อลลลัลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มากกวาสิ่ง

อื่นใด 

การรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮ ฺอะลัยฮิ วะสัลลัม เปนสวนหน่ึงของ

การศรัทธา และแทจริงไดมีหลักฐานมากมายท่ีบงชี้วามุสลิมแตละคน

จําเปนตองมีความรักตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮ ฺอะลัยฮิ วะสัลลัม มากกวา

ตัวของเขาเอง มากกวาบิดามารดาของเขา มากวาลูกเมียของเขา และ

มากกวาทรัพยสินเขาเขาและมนุษยทุกๆ คน และผูใดท่ีไมมีความรักตอ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เชนท่ีกลาวมาน้ี เทากับวาเขาได
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นําตัวเขาสูการลงโทษของอัลลอฮฺไมชาก็เร็ว และตอไปน้ีผูเขียนจะขอ

นําเสนอเพียงบางสวนของหลักฐานตางๆ พรอมกับการชี้แจงท่ีพอสังเขป 

1. จําเปนตองรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มากกวา

รักตัวเอง 

อับดุลลอฮฺ บิน ฮิชาม เลาวา คร้ังหน่ึงเราอยูพรอมกับนบี 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  และทานเอามือไปจับมืออุมัร บิน 

อัลค็อฏฏอบ อุมัรไดกลาวแกทานวา "โอรสูลของอัลลอฮฺ แทจริงทานเปน

คนท่ีฉันรักมากกวาส่ิงอ่ืนใดนอกจากตัวฉันเองเทาน้ัน" ดังน้ันทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงกลาวขึ้นวา "ไม ฉันขอสาบานดวย

พระนามของผูที่ตัวฉันอยูในพระหัตถของพระองค จนกวาตัวฉัน

จะเปนที่รักของเจามากกวาตัวของเจาเอง" ดังน้ันอุมัรจึงกลาวแก

ทานวา "แทจริง ขณะน้ี ฉันขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺ วาแทจริง

ทานน้ันเปนท่ีรักของฉันมากกวาตัวของฉันเอง" ดังน้ันนบีจึงกลาววา "บัด

เดี๋ยวนี้แหละ โออุมัร" (อัลบุคอรีย หมายเลข 6632) 
อัลอัยนียไดกลาวอธิบายคํากลาวของทานนบีท่ีวา "ไม ฉันขอ

สาบานดวยพระนามของผูที่ตัวฉันอยูในพระหัตถของพระองค 
จนกวาตัวฉันจะเปนที่ รักของเจามากกวาตัวของเจาเอง " 

หมายความวา การศรัทธาของเจายังไมสมบูรณ (อุมดะตุลกอรี 23/169)  
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และทานไดอธิบายคํากลาวขอทานนบีท่ีวา "บัดเดี๋ยวนี้แหละ 

โออุมัร" หมายความวา การศรัทธาของเจาไดสมบูรณแลว (อุมดะตุลกอ

รี 23/169) 

เปนท่ีสังเกตในหะดีษวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮ ฺอะลัยฮิ วะสัลลัม 

ไดกลาวดวยการสาบาน ในขณะท่ีทานเปนคนซื่อสัตยในทุกคําพูดของ

ทานอยูแลวและไมจําเปนตองอาศัยวิธีการสาบานเชนน้ัน แตการสาบาน

เชนน้ีเปนการย้ําเนนหนักขึ้นไปอีก (อุมดะตุลกอรี 1/143) 

 
2. จําเปนตองรักนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มากกวารัก

บิดามารดาและรักลูก  
อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เลาวา แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิ

วะสัลลัม  กลาววา "ดังนั้นฉันขอสาบานดวยพระนามของผูที่ตัวฉัน

อยูในพระหัตถของพระองควา ผูหนึ่งผูใดในหมูพวกเจาจะยังไม

ศรัทธาจนกวาฉันจะกลายเปนคนที่เขารักมากกวาผูใหบังเกิดของ

เขาและลูกของเขา" (อัลบุคอรีย หมายเลข 14) 

ในหะดีษน้ี ทานนบี ศ็อลลัลลอฮ ฺอะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวดวย

การสาบานอีกคร้ัง และจากคําอธิบายจากอิบนุ หะญัร (ฟตหุลบารี 1/59) 

ตอหะดีษน้ีทําใหเราเขาใจคําวา "ผูใหบังเกิด" ในหะดีษน้ันไดรวมท้ังบิดา

และมารดาดวย (ไมใชเฉพาะบิดาผูเดียว) 
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3. จําเปนตองรักนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มากกวา

ครอบครัว ทรัพยสินและมนุษยทุกๆคน  
อนัส เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

"บาวคนหนึ่งจะยังไมศรัทธาจนกวาฉันจะกลายเปนคนที่เขารัก

มากกวาครอบครัวของเขา มากกวาทรัพยสินของเขา และมากกวา

มนุษยทุกๆคน"  (มุสลิม หมายเลข 69 อบู ยะอฺลา หมายเลข 3895) 
 

4. เตือนผูที่รักบางอยางมากกวาทานนบ ีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  
อัลลอฮฺทรงขมขูดวยการลงโทษแกผูท่ีมีคนใดคนหน่ึงในหมู

บิดา ลูกหลาน พ่ีนอง ภรรยา และเครือญาติ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงในบรรดา

ทรัพยสิน การคา และท่ีพักอาศัยท่ีทําใหเขารักและหวงแหนมากกวา

อัลลอฮฺและรสูลของพระองค และการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ ดวย

ดํารัสของพระองคท่ีวา 
ْم «   � ن  هللا ْخول  � ول ْم 

 � ؤ  ْ�نلآ
ل
أ ول ْم   � ؤ  ا ال آ نل  كل ن  إ  ْل 

 ُ

ٌة  لارل ت  ا ول َل و ت م  ْْ ل َل هللاٌ  هللاْر ْمول
ل
أ ْم ول ت �  تل  � ْم ولعل  � هللاج  ْوول

ل
أ ول

م   �ْ لل ّل إ  نل
ل
ا أ ال ْوهل ا�    تلمْول ال مل ا ول َل ادل ال ْونل كل ْ�ل

ل
ْ
ُ   ّم ل  َّص   هللا ل َل ْل َ ه   ي ه َل ادف ف   ال و    ولج   َ رل ل ول ت 

ْ
ّّ يلْ  نل

ْ
وهللا

  ُ ْمم ه  ول هللا
ل
ُ  اْ  �ل  هللا ق   َ ا فل

ْ
ْومل هللال قل

ْ
ي هللال ْاد   �ل

 »الل
"จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา หากบรรดาบิดาของ

พวกเจาและบรรดาลูกๆของพวกเจาและบรรดาพ่ี
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นองของพวกเจา และบรรดาคูครองของพวกเจา 

และบรรดาญาติของพวกเจา และบรรดาทรัพย

สมบัติท่ีพวกเจาแสวงหาไว และสินคาท่ีพวกเจา

กลัววาจะจําหนายมันไมออก และบรรดาท่ีอยู

อาศัยท่ีพวกเจาพึงพอใจมันน้ัน เปนท่ีรักใครแก

พวกเจายิ่งกวาอัลลอฮฺและรสูลของพระองค และ

การตอสูในทางของพระองคแลวไซร ก็จงรอคอย

กันเถิด จนกวาอัลลอฮฺจะทรงนํามาซึ่งคําส่ังของ

พระองค และอัลลอฮฺน้ันจะไมทรงนําทางแกกลุม

ชนท่ีละเมิด" (อัตเตาบะฮฺ : 24) 

อิบนุ กะษีร ไดกลาวอธิบายอายะฮฺน้ีวา "หมายความวา ถา

หากวาส่ิงตางๆเหลาน้ี เปนท่ีรักของเจามากกวาอัลลอฮฺและรสูลของ

พระองค และการตอสูในหนทางของพระองค ดังน้ันพวกเจาก็จงรอดูวา

อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเจาจากการลงโทษของพระองค และภัยพิบัตท่ีจะ

ประสบกับพวกเจา" (มุคตะศ็อรตัฟสีรอิบนุกะษีร, อัรริฟาอีย, 2/324) 

มุญาฮดิและอัลหะสันกลาวอธิบายพระดาํรัสท่ีวา  
ْمم ه  «

ل
ُ  اْ  ل هللا ت 

ْ ّّ يْل  »نل
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"จนกวาอัลลอฮฺจะนําคําส่ังของพระองคมาสูพวกเขา" หมายถึง

การลงโทษท่ีทันทีทันใดหรือการลงโทษในภายภาคหนา (อัลกุรฏบีย 

8/95-96) 

อัซซะมัคชะรีย กลาวอธิบายอายะฮฺน้ีวา "น่ีเปนอายะฮฺท่ีแข็ง

กราวมาก ไมพบวามีอายะฮฺใดท่ีแข็งกราวกวาอายะฮฺน้ี" (อัลกัชชาฟ 

2/181) 

อัลกุรฏยีย กลาววา "อายะฮฺน้ีเปนหลักฐานท่ีบงชี้วาจําเปนตอง

รักอัลลอฮฺและรสูลของพระองค และไมมีความขัดแยงในส่ิงน้ี และความ

รักดังกลาวตองมากอนความรักในส่ิงอ่ืนท้ังหลาย" (ตัฟสีรอัลกุรฏบีย 

8/95) 

 

ตอนที่ 2  

ผลตอบแทนจากการรักนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

แทจริงแลว ไมจําเปนตองใหมีใครมารักทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม และหวงแหนทาน เพราะถึงแมวาจะมีใครใหความรักแก

ทานมากมายเพียงใด หรือไมมีเลยก็ตาม ก็ไมทําใหสถานภาพความ
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เปนนบีของทานมีความสงางามและโดดเดนเพ่ิมขึ้น หรือตอยต่ําและดาง

พรอยแมแตนิด เพราะทานมีองคอภิบาลแหงสากลโลกเปนท่ีรักอยูแลว 

แตเน่ืองเพราะการทุมเทความรักใหกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม การนอมรับคําบัญชาของทานและการยึดปฏิบัติตาม

แบบอยางการดําเนินชีวิตของทานเปนขอแมหลักท่ีจะทําใหพระองค

อัลลอฮฺทรงรักใครเอ็นดูและอภัยโทษตอบาปตางๆท่ีบาวของพระองคได

สรางสมมา ดังน้ันการทุมเทความรักท้ังกายและใจใหกับทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงเปนส่ิงท่ีมุสลิมทุกคนจําเปนตองมอบให

ยิ่งกวาส่ิงอ่ืนใด 

อัลลอฮฺตรัสวา 

ُل « ُّونل هللا  
 
نت ْم ُ ْل إ ن ك 

م   ُ   �ُْ ُ
ْ و�  � 

ُ ع 
ُ  فلاتّ هللا

ْم ول  َل�  ْم ذ ن و ْم لل�  �لْةف  ُ  ول همٌ �ل  هللا وٌر رّن  آ  ( »ف 
 ) ٣١: عممهللان 

"จงกลาว(แกประชาชาติของเจา)เถิด(โอมุหัมมัด) 

วา ถาหากวาพวกเจารักอัลลอฮฺจริง พวกเจาก็จง

ปฏิบัติตาม(แนวทางของ)ฉัน แลวอัลลอฮฺจะทรง

รักพวกเจา และทรงอภัยโทษตอบาปตางๆแกพวก
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เจา และอัลลอฮฺคือผูทรงประทานอภัยและทรง

เมตตายิ่ง" (อาล อิมรอน : 31) 

ดังน้ันความรักของผูใดก็ตามท่ีมีตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม จะไมเกิดประโยชนใดๆ แกเขา นอกจากวาอัลลอฮฺจะทรง

ยอมรับและรักชอบเขาดวย ถึงตอนน้ันเขาก็จะมีความสุขท้ังบนโลกน้ี

และโลกอาคีเราะฮฺ  

และตอไปน้ีเปนสวนหน่ึงของผลตอบแทนท่ีบรรดาผูศรัทธาจะ

ไดรับจากผลของการรักทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท้ังบนโลก

น้ีและในวันอาคีเราะฮฺ อินชาอัลลอฮ ฺ

1. การรักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัมเปนหนทางสู

ความหวานชืน่ของอหิมาน  

อัลลอฮฺทรงกําหนดแนวทางตางๆเพ่ือใหบาวของพระองค

ดําเนินตาม และแสวงหาความหวานชื่นของอิหมาน และสวนหน่ึงของ

บรรดาแนวทางดงักลาวคือ การมอบความรักใหกับทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮวิะสัลลัม มากยิ่งกวาส่ิงใดๆ ท้ังปวง 

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" 

ในท่ีน้ี หมายถึง มีความเบิกบานใจ ภาคภูมิใจ อ่ิมเอิบ และตื้นตันใจท่ีได

ภักดีตออัลลอฮฺและรสูลของพระองค ยอมแบกรับและอดทนตอความ

ยากลําบากในแนวทางศาสนา และใหความสําคัญตอเร่ืองศาสนายิ่งกวา

ความสุขสบายและทรัพยสินทางโลก (ชัรหุ อันนะวะวีย 2/13, ฟตหุลบา

รีย 1/61) 

 

2. ผูที่รัก ทานนบ ีศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสลัลัม จะได

พํานกัอยูกบัทานในวนัอาคเีราะฮฺ  

 

อนัส บิน มาลิก เลาวา มีชายคนหน่ึงมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮวิะสัลลัม แลวกลาววา "โอรสูลของอัลลอฮ ฺเมื่อไหรจะถึงวันกียา

มะฮฺ ?" ทานนบีถามเขาวา "แลวเจาเตรียมอะไรไวสําหรับวนักยิามะฮฺ 

?" ชายผูน้ันตอบวา "ความรักท่ีมตีออัลลอฮฺและรสูลของพระองค"  ทานน

บีตอบวา "ถาเชนนั้น เจาก็จะไดพํานักอยูกับคนที่เจารัก"  อนัสกลาว
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วา "ดังน้ันเราไมเคยมีความยินดใีดๆ หลังจากการเขารับอิสลามของเรา 

มากยิ่งกวาคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่ีวา 

"ดังนัน้ เจาจะไดพํานักอยูกับคนที่เจารัก"  อนัส กลาวตอไปวา "ดวย

เหตุน้ี ฉันจึงรักอัลลอฮฺ รักรสูลของพระองค รักอบูบักร และรักอุมัร เพราะ

ฉันหวังวาฉันจะไดอยูพรอมกับพวกเขา(ในวันอาคเีราะฮฺ) ถึงแมวาฉัน

ไมไดปฏิบัติเฉกเชนท่ีพวกเขาไดปฏิบัติก็ตาม" (มุสลิม 2639, อัลบุคอรีย 

6167 ในความหมายท่ีใกลเคยีง) 

และในอีกรายงานหน่ึง อับดุลลอฮ ฺบิน มัสอูด เลาวา มีชายคน

หน่ึงมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวกลาววา "โอรสูล

ของอัลลอฮ,ฺ ทานจะวาอยางไรเกีย่วกับชายคนหน่ึงท่ีรักและชื่นชมชน

กลุมหน่ึงซึง่เขาไมทันพบกับพวกเขา?" ทานนบีตอบวา "(ในวนัอาคี

เราะฮฺ)แตละคนจะไดพํานกัอยูกับคนที่เขารัก" (อัลบุคอรีย 6169, 

มุสลิม 2640) 

อัลลอฮุอักบัร ! ชางเปนการตอบแทนท่ีเลอเลิศและยิ่งใหญ

เหลือเกินสําหรับผูท่ีรักนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

 


