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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ข้ความประเสริฐของการรักเพื่ออัลลอฮฺ 
ท่านอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ ท่านเราะ

สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
ٍُي  » نُّل لُهَّلل  ِظ ُهَّلل  ِظ مَس  َس  ِظ ٍِظ  يَسوْب نِّل ُي يفِظ  ِظ هُي ااُهَّلل نُّل ُي ةٌة يُي ِظ بْبعَس  يفِظ : سَس

َس
أ َسشَس ابٌّ ن لُي  وَسشَس ادِظ امُي امعَس اإلِظوَس

تَس  ِظ اجْب َسابُهَّللا يفِظ ااُهَّلل نِظ  َس
الَس رَسجُي دِظ  وَس اجِظ سَس نُهَّلل ٌة يفِظ الىَس عَس ٍُي وُي لٌة قَسنْببُي رَسجُي ٍِظ  وَس ةِظ رَس ِّل بَسادَس ا عِظ عَس وَس

الَس  َسالٍب   َس َس ٌْبصِظ ٍب وَسمجَس اتُي وَس ةٌة  َس
َس
رَس  ٍُي امْب نَسبَسجْب لٌة  َس رَسجُي ٍِظ  وَس نَسيْب قَسا عَس رُهَّلل ٍِظ وَس َس َس نَسيْب افُي : عَس خَس

َس
 ِظِّنِّل  

َس  رَس ااُهَّلل كَس لٌة  َس رَسجُي ٍُي  وَس يٌُي ٌْب ِظ ُي يَسىِظ ا  ُي ُي وَس اُلُي ىَس نَسهَس شِظ عْب َّتُهَّلل  َس  َس َفَس حَس خْب
َس
قَس    دُهَّلل لٌة ثَسصَس رَسجُي َس  وَس ااُهَّلل

ْب  تْب  َس ااَس ايلِظ ا  َس َس  [وج   عنيٍ] « ًَساهُي خَس
“เจ็ดจ าพวก ท่ีอลัลอฮฺจะทรงให้พวกเขาได้อยู่ในร่มเงาของ
พระองค์ในวนัท่ีไมม่ีร่มเงาใดๆเว้นแตร่่มเงาของพระองค์ ผู้น าท่ี
ยตุิธรรม และเยาวชนท่ีเติบโตมากบัการท าอิบาดะฮฺตอ่พระผู้
อภิบาลของเขา และชายคนหนึ่งท่ีหวัใจของเขาผกูพนัอยู่กบั
มสัยิด และชายสองคนรักกนัเพราะอลัลอฮฺ รวมตวักนัและแยก
จากกนัเพราะพระองค์ และชายคนหนึ่งได้มีหญิงคนหนึ่งท่ีมีทัง้
ต าแหน่งและความงามเชิญชวนเขา (ให้ท าผิดประเวณี ) เขาก็
กลา่วตอบวา่ แท้จริงฉนันัน้กลวัอลัลอฮฺ และคนๆหนึ่ง ท่ีบริจาค
ทานไป เขาก็ได้ปกปิดมนักระทัง้มือซ้ ายของเขาไมรู้่ถึงสิ่งท่ีมือ
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ขวาของเขาจ่ายทานไป และคนๆหนึ่งท่ีเขาร าลกึถึงอลัลอฮฺคน
เดียวตามล าพงัแล้วน า้ตาของเขาก็เอ้อล้นออกมา”  บนัทึกโดยบุ
คอรียฺและมสุลิม 

ท่านอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ ท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่อลัลอฮฺ ผู้ทรง
สงูสง่จะกลา่วขึน้ในวนักิยามะฮฺวา่ 

لُهَّلل  ِظ ُهَّلل  ِظ ِّل  » ه يفِظ  ِظ ِّل يَسومَس    ِظ نُّل ُي  َس
ُي
مَس   َسالَس ِظ ايلَسوْب ابُّلون  ِظ جَسحَس  ْبيَس الىُي

َس
  خرجٍ] «  

 [مسنه
“ไหนเลา่บรรดาผู้ ท่ีเขารักกนัเน่ืองเพราะความสงูสง่ของฉนั วนันี ้
ฉนัจะให้พวกเขาได้อยู่ในร่มเงาของฉนัในวนัท่ีไมม่ีร่มเงาใดๆอีก
แล้วนอกจากร่มเงาของฉนั”  บนัทึกโดยมสุลิม 

ท่านมอุาซ บินญะบลั  เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ ได้เลา่วา่ ฉนัได้
ยินท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َس  » ُهَّلل والىُي َس نيَس يفِظ الِظسِظ جَس َس ُهَّلل والىَس ابِّلني يفِظ جَسحَس َسبُهَّلل ِظ لنىُي بَستْب  َس ُهَّلل وَسجَس َس يفِظ مِظنيْب جَسبَسا ِظ ُهَّلل والىُي يي يفِظ  اوِظرِظ
 [والك  خرجٍ] «

 “ความรักของฉนัจกัต้องเกิดแก่ บรรดาผู้ ท่ีเขารักกนั เพราะฉนั 
และบรรดาผู้ ท่ีนัง่พบปะกนั เพราะฉนั และบรรดาผู้ ท่ี เขาเย่ียม
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เยียมกนั เพราะฉนั และบรรดาผู้ ท่ีเขาทุ่มเท เสียสละ กนัเพราะ
ฉนั”  บนัทึกโดยมาลิก 
 
ค าอธิบาย 

การรักเพ่ืออลัลอฮฺ คือการท่ีท่านรักคนๆหนึ่งเพราะเขาเป็น
บ่าวคนท่ีเช่ือฟังอลัลอฮฺ และความรักท่ีมีตอ่เขา นัน่ก็จะพนูขึน้
ตามเมื่อการเช่ือฟังอลัลอฮฺ ของเขาเพ่ิมขึน้ด้วย และความรัก
แบบนีน้ัน้เป็นหนึ่งในอะมลัท่ีดีท่ีสดุ  เพราะมนั เกิดขึน้ไมไ่ด้
นอกจา กจะต้องมีความบริสทุ ธ์ิใจ จริงๆ ตอ่อลัลอฮฺเท่านัน้ 
ปราศจากเป้าหมายใดๆในดนุยา และรางวลัตอบแทนของเขา
คือความรักของอลัลอฮฺจะบงัเกิดแก่เขา และพระองค์จะให้เขา
ได้อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ในวนักิยามะฮฺ 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 ความประเสริฐของการรัก เพ่ือ อลัลอฮฺ และ มี
ผลตอบแทนอย่างย่ิงใหญ่ในวนักิยามะฮฺกบัการนัน้ 

 มนัจะเป็นสาเหตใุห้ได้รับความรักของอลัลอฮฺผู้ทรง

สงูสง่ 


