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ด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีย่งิ เสมอ

ข้ ความประเสริฐของการรักเพื่ออัลลอฮฺ
ท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ เล่าว่า ท่านเราะ
สูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ กล่าวว่า
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“เจ็ดจาพวก ที่อลั ลอฮฺจะทรงให้ พวกเขาได้ อยู่ในร่มเงาของ
พระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเว้ นแต่ร่มเงาของพระองค์ ผู้นาที่
ยุติธรรม และเยาวชนที่เติบโตมากับการทาอิบาดะฮฺตอ่ พระผู้
อภิบาลของเขา และชายคนหนึ่งที่หวั ใจของเขาผูกพันอยู่กบั
มัสยิด และชายสองคนรักกันเพราะอัลลอฮฺ รวมตัวกันและแยก
จากกันเพราะพระองค์ และชายคนหนึ่ง ได้ มีหญิงคนหนึ่งที่มีทงั ้
ตาแหน่งและความงามเชิญชวนเขา (ให้ ทาผิดประเวณี ) เขาก็
กล่าวตอบว่า แท้ จริงฉันนันกลั
้ วอัลลอฮฺ และคนๆหนึ่ง ที่บริจาค
ทานไป เขาก็ได้ ปกปิ ดมันกระทังมื
้ อซ้ ายของเขาไม่ร้ ูถึงสิ่งที่มือ
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ขวาของเขาจ่ายทานไป และคนๆหนึ่งที่เขาราลึกถึงอัลลอฮฺคน
เดียวตามลาพังแล้ วน ้าตาของเขาก็เอ้ อล้ นออกมา” บันทึกโดยบุ
คอรียฺและมุสลิม
ท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ เล่าว่า ท่านเราะ
สูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ กล่าวว่าอัลลอฮฺ ผู้ทรง
สูงส่งจะกล่าวขึ ้นในวันกิยามะฮฺวา่
ٍ» [ خرج
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“ไหนเล่าบรรดาผู้ที่เขารักกันเนื่องเพราะความสูงส่งของฉัน วันนี ้
ฉันจะให้ พวกเขาได้ อยู่ในร่มเงาของฉันในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆอีก
แล้ วนอกจากร่มเงาของฉัน” บันทึกโดยมุสลิม
ท่านมุอาซ บินญะบัล เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ เล่าว่า ฉันได้
ยินท่านเราะสูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
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“ความรักของฉันจักต้ องเกิดแก่ บรรดา ผู้ที่เขารักกัน เพราะฉัน
และบรรดาผู้ที่นงั่ พบปะกัน เพราะฉัน และ บรรดา ผู้ที่ เขาเยี่ยม
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เยียมกัน เพราะ ฉัน และบรรดา ผู้ที่เขาทุ่มเท เสียสละ กัน เพราะ
ฉัน” บันทึกโดยมาลิก
คาอธิบาย
การรักเพื่ออัลลอฮฺ คือการที่ท่านรักคนๆหนึ่งเพราะเขาเป็ น
บ่าวคนที่เชื่อฟั งอัลลอฮฺ และความรักที่มีตอ่ เขา นัน่ ก็จะพูนขึ ้น
ตามเมื่อการเชื่อฟั งอัลลอฮฺ ของเขาเพิ่มขึ ้นด้ วย และความรัก
แบบนี ้นันเป็
้ นหนึ่งในอะมัลที่ดีที่สดุ
เพราะมัน เกิดขึ ้นไม่ได้
นอกจา กจะต้ องมีความบริสทุ ธิ์ใจ จริงๆ ต่ออัลลอฮฺเท่านัน้
ปราศจากเป้าหมายใดๆในดุนยา และรางวัลตอบแทนของเขา
คือความรักของอัลลอฮฺจะบังเกิดแก่เขา และพระองค์จะให้ เขา
ได้ อยู่ใต้ ร่มเงาของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
 ความประเสริฐของการรัก
เพื่อ อัลลอฮฺ และ มี
ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่ในวันกิยามะฮฺกบั การนัน้
 มันจะเป็ นสาเหตุให้ ได้ รับความรักของอัลลอฮฺผ้ ทู รง
สูงส่ง
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