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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
การเกรงกลัวอัลลอฮฺ 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอความสุข

ความจําเริญและความสันติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉัน

ขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว 

ไมมีภาคีใด ๆ สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัด

เปนบาวของอัลลอฮฺ และเปนศาสนทูตของพระองค 

การเกรงกลัวอัลลอฮฺนั้นถือเปนระดับขั้นหนึ่งของความ

ศรัทธา ที่มีความสําคัญและมีความประเสริฐมากที่สุด และเปน

การงานที่จําเปนตองมีความอิคลาศบริสุทธิ์ใจเปนเงื่อนไข

สําคัญ อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสถึงชาวสวรรควา 

﴿  ْ ّا قَالُٓوا َّا َِن ٓ  َ�ۡبُل  ُُ ََا �ن ۡهلن
َ
َّ  ٢ ُمۡشفنقن�َ  أ ََ ََ  ُ َّ ََا � ََا َعلَۡي ٰ ومن  َعَذاَب  َوَوقَٮ َُ َّ  �ل

 ]  ٢٦-٢٥: خلطور[ ﴾ ٢

“พวกเขากลาววา แทจริง แตกอนน้ี (ในโลกดุนยา) พวกเราอยู

กับครอบครัวของเราเปนผูวิตกกังวล ดังน้ัน อัลลอฮฺไดทรงโปรด
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ปรานแกเรา และไดทรงปกปองเราใหพนจากการลงโทษแหงลม

รอน” (อัฏฏรฺ: 26-27) 

 และพระองคตรัสวา 
﴿  َۡ ََ ن نهۦن َمَقامَ  َخاَف  َول ََّتانن  َرّ�  ]٤٦: خلمحن[ ﴾ ٤ ََ

“และสําหรับผูท่ียําเกรงตอการยืนหนาพระพักตรแหงพระเจา (เขา

จะได) สวนสวรรคสองแหง” (อัรเราะหฺมาน: 46) 

พระองคตรัสอีกวา 
ّما ﴿

َ
َۡ  َوأ نهۦن َمَقامَ  َخاَف  َم َن  �َّۡفَس  َوَ�َ�  َرّ� َّةَ  ََِننّ  ٤ �لَۡهَوىٰ  َع َ ۡۡ �  َ َوىٰ  �ن

ۡ
أ ََ ۡ  �ل

 ]  ٤١-٤٠: خاااع [ ﴾ ٤

“และผูท่ีหวาดหวั่นตอการยืนเบื้องหนาพระเจาของเขา และได

หนวงเหน่ียวจิตใจจากกิเลสใฝต่ํา ดังน้ันสวนสวรรคก็จะเปนท่ี

พํานักของเขา” (อันนาซิอาต: 40-41) 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

غُّه، وذ م مقهم « ِل  
 
 الّل
ِل    

ِ
ِال ّ هل يِو 

غ  ِل غُّهُم خُهللا ظل   ُل  يُ
ةل ِذخُ  : ِةب ِع ل

ِ
ِمأ رُِج ل ِطغِبِا ُه خم 

ٍٍ وِِجِاٍل، ِ�ِقاِل  ِخاُف خهللاِ : ِمق صل
ِ
ِ  أ ومسغم امقم  ١٤٢٣روخ  خلخاري امقم [ » الل

١٠٣١ [  
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ความวา “มีคนเจ็ดประเภทที่พระองคอัลลอฮฺจะทรงใหพวกเขา

ไดอยูภายใตรมเงาของพระองค ในวันท่ีไมมีรมเงาใดๆนอกจาก

รมเงาของพระองค... (และหนึ่งในเจ็ดกลุมที่ทานกลาวถึงก็คือ) 

ชายซึ่งไดรับการเชิญชวนจากหญิงสาวที่เพียบพรอมดวยฐานะ

และความงามใหกระทําสิ่งที่ผิด แตเขากลับตอบนางวา ฉันเกรง

กลัวพระเจาของฉัน” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย หะดีษเลขท่ี 1423 

และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 1031) 

ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน บิน หะสัน อาลัชชัยคฺ เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ กลาววา ความกลัวน้ันแบงออกเปนหลายประเภท 

ประเภทแรก การกลัวอํานาจเรนลับ หมายถึงการกลัว

สิ่งอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ ไมวาจะเปนเจว็ด หรือรูปบูชา โดย

กลัววาสิ่งเหลาน้ีจะกอใหเกิดอันตรายใด ๆ อัลลอฮฺ ตะอาลา ได

ตรัสถึงคําพูดของกลุมชนนบีฮูดวา 

َّ  ّ�ُقوُل  ِنن ﴿ ن ٮَٰك  ِ ََا َ�ۡعُض  �ۡ�َ�َ نَهتن وٓءٖ�  َءال َُ ن ٓ  قَاَل  � ۡشهندُ  ِنّ�ن
ُ
َ  أ َّ �  ْ ّ�ن  َو�ۡشَهُدٓوا

َ
ا بَرنٓيءٞ  � َّ  ّمن

نهنۦۖ  منَ ٥ �ُۡ�نُ�ونَ  َّ  َ�نيٗعا ََكنيُدو�ن  ُدوَ ُرونن  ََ  ُُ  ]  ٥٥-٥٤: هود[ ﴾ ٥ تَُظن

“เราจะไมกลาวอยางใด เวนแตพระเจาบางองคของเราไดนํา

ความชั่วเขาไปสิงในตัวทาน เขา (ฮูด) กลาววา แทจริงฉัน
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ใหอัลลอฮฺทรงเปนพยาน แลวพวกทานจงเปนพยานดวยวา 

แทจริงฉันปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกทานต้ังภาคีอ่ืนจากพระองค 

ดังน้ัน พวกทานทั้งหมดจงวางแผนทํารายฉันเถิด แลวพวกทาน

อยาไดใหฉันตองรอคอยเลย” (ฮูด: 54-55) 

 และพระองคตรัสวา 
ُوَََك  ﴿ ََ  َوُ�َخّوَن ني َّ ن� نهنۦۚ  منَ ب  ]٣٥: خلزمم[ ﴾ ُدوَ

“และพวกเขายังขูเจาใหกลัวดวยเจว็ดตาง ๆ อ่ืนจากพระองค” 

(อัซซุมัรฺ: 36) 

และน่ีคือสภาพความเปนจริงของพวกที่กราบไหวหลุม

ศพ หรือรูปบูชาอ่ืน ๆ พวกเขาเกรงกลัวตอสิ่งเหลานั้น และยังขู

ใหผูศรัทธาซึ่งหามปรามพวกเขามิใหกราบไหวบูชาสิ่งเหลานั้น

และใหเคารพภักดีอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเกรงกลัวดวย 

ความกลัวประเภทนี้เปนเรื่องท่ีขัดกับหลักศรัทธาโดยสิ้นเชิง 

ประเภทท่ีสอง การท่ีบุคคลหนึ่งละทิ้งสิ่งที่เปนวาญิบ

สําหรับเขา เพราะเกรงกลัวผูหนึ่งผูใด และแนนอนวาความกลัว

เชนนี้เปนสิ่งตองหาม อัลลอฮฺ ตรัสวา 
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﴿  ََ ني َّ َُ  قَاَل  � ْ  قَدۡ  �َّاَس  ِننّ  �َّاُس  لَُه َۡ  َ�َُعوا َۡ  لَُ�  ]  ١٧٣: عامخن آل[ ﴾ ََ�ۡخَشوُۡه

"บรรดาผูที่เม่ือผูคนไดกลาวแกเขาวา แทจริงมีผูคนไดชุมนุมสําหรับ

พวกทาน ดังนั้น พวกทานจงกลัวพวกเขาเถิด” (อาลอิมรอน: 173) 

ทานอบูสะอีด อัลคุดรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ครั้ง

หนึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดยืนขึ้นกลาว

คุฏบะฮ ฺซึ่งสวนหน่ึงจากคําพูดของทานคือ 

قِِعن  رُِجاله ِهي بُِ  خا اسل  « ا  ِْ  
ِ
ّ 

ِ
ّ
ِ
ٍّ اللِذخ ِعغلِاهُ  : أ ِ ِل ُقوِل 

ِْ ن  
ِ
 خان ماجهروخ  [ » أ

  ] ٤٠٠٧امقم 

“จงอยาใหความเกรงกลัวตอผูอ่ืน มาขัดขวางการพูดความจริง

ในสิ่งท่ีทานรู” แลวอบูสะอีดก็รองไหและกลาววา ขอสาบาน

ตออัลลอฮฺ เราไดรูไดเห็นอะไรหลายอยางแตพวกเรากลับกลัวที่

จะพูด (บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ หะดีษเลขที่ 4007) 

ประเภทท่ีสาม ความกลัวโดยธรรมชาติ เชน กลัวศัตรู

คูอาฆาต กลัวสัตวรายตาง ๆ ซึ่งแนนอนวาความกลัวประเภทนี้

ไมมีขอหามแตประการใด ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสถึงนบีมูซาวา 

ََۡها َََخَرجَ  ﴿ نٗفا من َ�َّقُبۖ  َخآ�  ]٢١: خلقصص[ ﴾ََ



 

8 

“ดังนั้น เขาจึงออกจากเมืองนั้นในสภาพหวาดกลัววาจะเกิดภัย” 

(อัลเกาะศ็อศ: 21) 

 และพระองคตรัสวา 

ا ﴿ ََ نّ� ِ  َُ َُ  َ�ٰلنُ� َآَءهُۥ ُ�َّونُف  �لّشۡيَ�ٰ ۡو�ن
َ
َۡ  َََ�  أ َُتَ ِنن وََخاَُونن  َ�َاَُوُه  ّمۡؤمنَن�َ  ُُ

 ]  ١٧٥: عامخن آل[ ﴾ ١

“แทจริงชัยฏอนนั้นเพียงขูไดเฉพาะบรรดาผูที่ปฏิบัติตามมัน

เทานั้น ดังน้ันพวกเจาจงอยากลัวพวกเขา และจงกลัวขาเถิด 

หากพวกเจาเปนผูศรัทธา” (อาลอิมรอน: 175) 

ในอายะฮฺขางตนน้ี อัลลอฮฺทรงหามบรรดาผูศรัทธามิให

เกรงกลัวตอผูใดนอกจากพระองค และนั่นก็คือความอิคลาศที่

พระองคทรงสั่งใช ดังน้ัน เมื่อบาวคนใดเกรงกลัวแตอัลลอฮฺและ

เคารพอิบาดะฮฺพระองคอยางบริสุทธิ์ใจแลว พระองคก็จะทรง

ประทานสิ่งที่เขาคาดหวัง และทรงทําใหเขารอดพนจากความ

กลัวใด ๆ ท้ังในดุนยาและอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺตรัสวา 

لَۡيَس  ﴿
َ
�  ُ َّ نَ�اٍف  � ۥۖ  ب ُوَََك  َ�ۡبَدهُ ََ  َوُ�َخّوَن ني َّ ن� نهنۦۚ  منَ ب ُ  يُۡضلنلن  َوَمَ ُدوَ َّ ا � ََ ََ 
َۡ  َ�ُۥ  ]  ٣٥: خلزمم[ ﴾ ٣ َهادٖ  من
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“อัลลอฮฺมิทรงเปนผูพอเพียงแกบาวของพระองคดอกหรือ และ

พวกเขายังขูเจาใหกลัวดวยเจว็ดตาง ๆ อ่ืนจากพระองค และ

ผูใดที่อัลลอฮฺทรงใหเขาหลงทาง ดังนั้น สําหรับเขาจะไมมีผูชี้นํา

ทาง” (อัซซุมัรฺ: 36) 

 อิบนุลก็อยยิม กลาววา “เลหเหลี่ยมประการหนึ่งของ

เหลาศัตรูของอัลลอฮฺ คือพวกเขาจะพยายามขมขูผูศรัทธาดวย

ไพรพลและผูสนับสนุนของพวกเขา เพื่อใหผูศรัทธาเกิดความ

หวาดหว่ัน ไมกลาที่จะเผชิญหนาตอสู ไมกลาเรียกรองสูความดี

และหามปรามความชั่ว อัลลอฮฺจึงไดทรงเตือนผูศรัทธาวา สิ่ง

เหลานี้ลวนเปนอุบายและการหลอกลอของชัยฏอนมารราย 

และทรงหามพวกเรามิใหเกรงกลัว” 

 เกาะตาดะฮฺ กลาววา “ชัยฏอนทําใหพวกเจาเกิด

ความรูสึกเกรงขามตอเจว็ดเหลาน้ัน ดังน้ัน เมื่อใดก็ตามท่ี

ศรัทธาของคนคนหน่ึงแข็งแกรง ในจิตใจของเขาก็จะไมมีความ

หวาดกลัวหลงเหลืออยู อัลลอฮฺ ตรัสวา 

ۡيدَ  ِننّ  ﴿ َن  َُ  ]٧٦:  خلنساء[ ﴾ ٧ َضعنيًفا َ�نَ  �لّشۡيَ�ٰ

“แทจริงอุบายของชัยฏอนนั้นเปนสิ่งออนแอ” (อันนิสาอ: 76) 
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แตหากศรัทธาของเขาออนแอลง ความเกรงกลัวก็จะ

เขามาแทนที่ อายะฮฺขางตนนี้จึงเปนหลักฐานที่ชัดเจน วาการ

เกรงกลัวอยางบริสุทธิ์ใจนั้น เปนเงื่อนไขหนึ่งท่ีทําใหการศรัทธา

สมบูรณ” (ฟตหุลมะญีด หนา 396-397) 

 ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมิยะฮฺ กลาววา “ความกลัว คือ 

สิ่งที่หักหามใจทาน มิใหทําในสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงหาม” (มะดา

ริุสสาลิกีน เลม 1 หนา 551) 

 อิบนุเราะญับ กลาววา “ขอบเขตความเกรงกลัวที่เปน

วาญิบน้ัน คือการปฏิบัติตามคําสั่งใชที่เปนขอบังคับ (ฟรฎ) และ

ออกหางจากสิ่งตองหาม (หะรอม) แตหากผูใดสามารถทําได

มากกวาน้ัน โดยปฏิบัติสิ่งที่เปนสุนนะฮฺ และออกหางจากสิ่งที่

นารังเกียจ (มักรูฮฺ) นั่นก็ถือเปนเรื่องท่ีนาสรรเสริญสําหรับเขา” 

(อัตตัควีฟ มิน อันนารฺ หนา 21) 

 ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กลาววา ฉันได

ถามทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถึงอายะฮฺนี ้

﴿  ََ ني َّ ٓ  يُۡؤتُونَ  َو� ْ  َما َۡ  َءاتَوا لَةٌ  ّوقُلُوُ�ُه َن  ]٦٠:  خلؤمقون[ ﴾ َو
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“และบรรดาผูที่บริจาคสิ่งท่ีพวกเขาไดมา โดยท่ีจิตใจของเขา

เปยมไปดวยความหว่ันเกรง” (อัลมุอมินูน: 60) 

วารวมถึงผูที่ด่ืมสุรา หรือลักขโมยดวยหรือไม? ทานตอบวา 

 يِا  «
ِ
ٍل ّ ي

د  ق ُهمالق ِ  خلص  ِل
قُوِن، وُِهم  ِ�ِافُ  ، ِولِ يِن يُِصوُموِن ِوَُِصغّوِن ِوَِاِِصد  ل

 
وِن خِ

ق ُهم   بِِ  مل  ُ�ق 
ِ
ن  ّ

ِ
 لِِها ِةاالُقونِ ، أ

ِخ ل وُِهم   �ِ
 
لِ  �ُِسارلُعوِن ظل خل

ِ
وِ
ُ
روخ  خلتمذي [ » أ

  ] ٣١٧٥امقم 

“โอบุตรสาวของอบูบักรฺเอย มันไมใชเชนนั้นหรอก แตหมายถึง

บรรดาผูที่ถือศีลอด ละหมาด และบริจาคทาน แตถึงกระนั้น

พวกเขาก็ยังหว่ันเกรงวาการงานของพวกเขาน้ันจะไมถูกตอบรับ 

พวกเขาเหลานั้นตางรีบเรงในการประกอบความดีทั้งหลาย” 

(บันทึกโดย อัตติรฺมิซีย หะดีษเลขที่ 3127) 

 อบูอะลี  อัรรูซะบารีย  กลาววา  “ความกลัวและ

ความหวังนั้น เปรียบดังปกนกสองขาง เมื่อปกทั้งสองอยูใน

สภาพท่ีดี การทรงตัวของนกก็จะสมบูรณ และมันก็จะสามารถ

บินได แตหากขาดขางหน่ึงขางใด มันก็จะไมสามารถทรงตัวอยู

ได และหากขาดทั้งสองขางไป ก็เทากับวานกตัวนั้นไดสูญ

สิ้นชีวิตไปแลว” 
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อัลฟุฎ็อยลฺ  บิน อิยาฎ กลาววา “ความกลัวดีกวา

ความหวังในขณะท่ีบุคคลหน่ึงมีสุขภาพท่ีดี แตหากเขาใกลจะตาย 

ความหวังยอมดีกวาสําหรับเขา” (อัตตัควีฟ มิน อันนารฺ หนา 16) 

 ทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดไปเยี่ยมชายหนุมคนหน่ึงซ่ึงใกล

จะเสียชีวิต ทานไดถามเขาวา “ทานเปนอยางไรบาง” เขาตอบวา 

“โอทานเราะสูลุลลอฮฺ แทจริงฉันหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ 

แตในขณะเดียวกัน ฉันก็เกรงกลัวพระองคเพราะบาปความผิดท่ี

เคยทํา” ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา 

نل  « طل
 ل ِهِذخ خلِاو 

ث  ب ٍد ظل مل َِ ٍل 
 
ِعانل ظل قِغ اِال

 ِْ  
ِ
ُ ِما يِم ُجو ،ّ  َ ِطاُ  خ  َ

ِ
 أ
 
ِوآِمقُِه  ،الّل

ا ِ�ِاُف  ا    ] ٩٨٣روخ  خلتمذي امقم [ » مل

“หากมีสองส่ิงน้ี (ความกลัวและความหวัง) อยูในใจของบาวคนใด

ในสถานการณเชนน้ี อัลลอฮฺจะใหไดรับในส่ิงท่ีเขาแกเขา และจะ

ทรงใหเขารอดพนจากส่ิงท่ีเขากลัว” (บันทึกโดย อัตติรฺมิซีย หะดีษ

เลขท่ี 983) 

 ทานอุมัรฺ กลาววา “หากมีเสียงเรียกจากบนฟากฟาวา โอ

มนุษยท้ังหลาย พวกเจาทุกคนจะไดเขาสวรรค ยกเวนเพียงคน

เดียวเทาน้ัน ฉันก็ยังกลัววาคนคนน้ันจะเปนฉัน” 
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 วันหนึ่งทานอุมัรฺเขาไปในตลาดพรอมกับอัลญารูด แลว

ทานไดพบกับหญิงชรานางหน่ึง ทานจึงกลาวใหสลามแกนาง 

นางรับสลามและกลาวแกทานวา “โออุมัรฺ ฉันนั้นไดเคยเห็นทาน

ต้ังแตสมัยทานยังเยาววัยว่ิงเลนกับเด็ก ๆ ในตลาดอุกาซ ซึ่งใน

สมัยนั้นผูคนเรียกขานทานวาอุมัยรฺ (อุมัรฺตัวนอย) เมื่อเวลาผาน

ไปทานก็เติบใหญเปนอุมัรฺ และไมนานทานก็กลายเปนอะมีรุล

มุอมินีนผู นําของปวงชนผูศรัทธา ฉันขอใหทานจงยําเกรง

ตออัลลอฮฺในการปกครองประชาชนของทานเถิด เพราะผูใด

เกรงกลัวความตาย เขาจะหว่ันเกรงตอความบกพรองของเขา” 

เมื่อทานอุมัรฺไดฟงคําพูดของนาง ทานก็รองไห อัลญา

รูดจึงกลาวขึ้นวา “เธอนี่ชางกลานัก เธอทําใหอะมีรุลมุอมินีน 

รองไหอยางน้ันหรือ?” แตทานอุมัรฺสั่งใหปลอยนางไป เมื่อทาน

หยุดรองไหทานก็กลาวถามเขาวา “ทานไมรูจักนางหรอกหรือ?” 

เขาตอบวา “ไมครับ” ทานจึงกลาววา “นางคือเคาละฮฺ บุตรี 

หะกีม นางคือผูที่อัลลอฮฺทรงไดยินคําพูดของนาง ฉะนั้น ก็เปน

การสมควรอยางย่ิงที่อุมัรฺจะฟงคําพูดของนาง” 

ทั้งน้ี ทานอุมัรฺหมายถึงพระดํารัสของอัลลอฮฺท่ีวา 
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َنعَ  قَدۡ  ﴿ ُ  َس َّ لَُك  �ّل�ن  قَۡوَل  � َها �ن  تَُ�ٰدن َن ٓ  َزۡو ن  ِنَ�  َو�َۡشَت�ن َّ �  ُ َّ عُ  َو� ََ َۡ َ � 
 ۚٓ ا ََ َ  ِننّ  َ�َاُوَرُ� َّ �  ۢ يُع َن �ٌ  َس  ]  ١: خلجادل [ ﴾ ١ بَصن

“โดยแนนอน อัลลอฮฺทรงไดยินถอยคําของสตรีท่ีกําลังโตแยงกับ

เจาในเรื่องสามีของนาง และนางไดรองทุกขตออัลลอฮฺ และอัลลอ

ฮฺน้ันทรงไดยินการตอบโตของเจาท้ังสอง แทจริงอัลลอฮฺน้ันเปนผู

ทรงไดยิน ผูทรงรูเห็นเสมอ” (อัลมุญาดะละฮฺ: 1) 

 และทานอุมัรฺไดกลาวขณะท่ีทานถูกแทงวา “หากวาฉัน

มีทองคําจํานวนมากเต็มหนาแผนดิน ฉันจะยอมสละเหลานั้น

เพื่อแลกกับการที่ฉันจะไดรอดพนจากการลงโทษของอัลลอฮฺ 

กอนท่ีฉันจะไดเห็นมันเสียอีก" (บันทึกโดย อัลบุคอรีย หะดีษ

เลขท่ี 3692) 

 อุมัรฺ บิน อับดุลอะซีซ กลาววา “ผูใดเกรงกลัวอัลลอฮฺ 

พระองคก็จะทรงทําใหทุกสิ่งทุกอยางเกรงกลัวเขา แตหากผูใด

ไมเกรงกลัวพระองค เขาก็จะเปนผูท่ีเกรงกลัวทุกสิ่ง” 

ขณะท่ีทานหะสันรองไห มีผูหนึ่งถามทานวา “ทาน

รองไหเพราะเหตุใดหรือ?” ทานตอบวา “ฉันกลัววาวันพรุงนี้

อัลลอฮฺจะโยนฉันลงในไฟนรก โดยที่พระองคไมทรงแยแส” 
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ยะหฺยา บิน มุอาซ กลาววา “ความรักที่ทานมีตออัลลอ

ฮฺมีมากเทาใด ผูคนก็จะรักทานมากเทานั้น และเชนกันความ

เกรงกลัวที่ทานมีตอพระองคอยูในระดับใด ผูคนก็จะเกรงกลัว

ทานเชนนั้น” 

 อิมามอะหฺมัด กลาววา “ความเกรงกลัวน้ันสามารถหัก

หามฉันไมใหกินหรือด่ืมสิ่งใด โดยที่ฉันไมรูสึกหิวหรือกระหาย

แตอยางใดเลย” 

 

 

 

 

 

 


