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กลิ่นอายของความศรัทธา
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ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ِ  )مชื่อของหญิงคนหนึ่ง ที่มีความอีหม่าน นางดารงชีวิตกับ
มาชีเตาะห์ (ُاشطَة
َ
ครอบครัวของนาง ภายใต้การปกครองของฟาโรห์ ซึ่งอ้างตัวเป็นพระเจ้า สามีนางเป็น
คนใกล้ชิดของฟาโรห์ (ฟิรเอาน์) แต่นางเป็นคนรับใช้และผู้ดูแลบุตรสาวของฟาโรห์
อัลลอฮ์ตะอาลา ได้ทรงประทานความแน่นแฟ้น แห่งความศรัทธาเหนือสามี
ของนางและตัวของนาง จนกระทั่ง ฟาโรห์ทราบว่า สามีนางอีหม่านต่ออัลลอฮ์ จึงได้
ฆ่าสามีของนาง ส่วนตัวนาง ยังคงทาหน้าที่เป็นคนรับใช้และหวีผมให้แก่บุตรสาวของ
ฟาโรห์ พร้ อ มยั ง เลี้ ย งดู ลู ก ของนางอี ก 5 คน นางได้ น าอาหารมาให้ ลู ก ของนาง
เหมือนกับแม่นกที่ให้อาหารลูกๆ ที่อยู่ในรัง
ในขณะที่นางหวีผมให้แก่ลูกสาวของฟาโรห์ ในวันหนึ่ง บังเอิญหวีหลุดจาก
ِ  )بِْ ِمด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ลูกสาวฟาโรห์
มือนาง นางก็กล่าวว่า บิสมิ้ลละห์ (هللا
ح
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จึงกล่าวว่า บิดาของข้า คือ พระเจ้า มาชีเตาะห์ ได้ส่งเสียงร้องว่า หาเป็นเช่นนั้นไม่
อัลลอฮ์ คือ พระเจ้าของข้าพเจ้าและของนาง และเป็นพระเจ้าของพ่อของนาง
ลูกสาวฟาโรห์ เกิดความไม่พอใจมาซีเตาะห์ นางได้นาเรื่องดังกล่าวไปบอก
กับ บิดาของนาง ฟาโรห์ เกิดแปลกใจว่ายังมีคนในปราสาทที่ มีพระเจ้า อื่นจากเขา
กระนั้นหรือ จึงให้ทหารไปนามาชีเตาะห์มา และฟาโรห์ก็กล่าวแก่นางว่า ใครคือพระ
เจ้าของเจ้า มาชีเตาะห์ตอบว่า พระเจ้าของข้าพเจ้าและของท่าน คือ อัลลอฮ์ โดยขู่
บังคับให้มาชีเตาะห์ละทิ้งจากศาสนาอิสลาม และได้นาตัวไปกักขัง ลงโทษด้วยการ
เฆี่ยนตี แต่ก็ไม่ทาให้นางละทิ้งจากศาสนาของนาง ฟาโรห์ ได้สั่งให้เหล่าทหารนาหม้อ
ที่ทาจากทองเหลือง ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ามันตั้งบนกองไฟจนเดื อดจัด นานางมายืน
อยู่ต่อหน้าหม้อน้ามันที่เดือดจัด เมื่อนางแลเห็นการทรมานทาให้นางยิ่งมั่นใจว่า นาง
คือชีวิตเดียวที่ต้องจากไป และก็จะได้พบกับอัล ลอฮ์ (ซ.บ) ความตายไม่ได้ทาให้ นาง
ขาดอีหม่านเลย
แต่กระนั้นฟาโรห์รู้ดีว่าสิ่งที่นางรักมากที่สุดนั้นคือลูกๆ ของนางอีก 5 คน ซึ่ง
เป็นเด็กกาพร้ าที่ น างต้องเลี้ ย งดูอยู่ ความชั่ว ร้ ายของฟาโรห์ ทาให้ ฟาโรห์ มีความ
ปรารถนาเพิ่มการทารุณ จึงได้ใช้ทหารไปนาลูกทั้ง 5 คน ของนางมาด้วย น้าตาของ
ลูกกาพร้าทั้ง 5 คน ไหลรินและไม่ทราบว่าจะถูก พาไปไหน เมื่อลูกกาพร้าทั้ง 5 คน
แลเห็นมารดาของพวกเขา จึง เข้ามากอดนางในสภาพที่น้าตาอาบแก้ม มาชีเตาะห์
ก้มลงจูบและหอมลูกๆ ของนาง พร้อมกับร้องไห้ นางได้อุ้มลูกคนเล็กที่สุดไว้ในอ้อม
อก และให้นมจากทรวงอกของนาง เมื่อฟาโรห์เห็นสภาพดังกล่าว ได้ให้บรรดาเหล่า
ทหารลากลูกของนางคนโตสุด โยนไปบนน้ามันที่เดือด เสียงเด็กร้องหาแม่ และขอ
ความช่วยเหลือ เหล่าบรรดาทหารได้ขอความเมตตาจากฟาโรห์ แต่ก็ไม่ได้รับความ
ปราณีแม้แต่นิดเดียว ลูกของนางที่เหลืออยู่ก็ส่งเสียงร้องพร้อมกับตีทหารด้วยกับสอง
มือเล็กๆ สภาพที่ทหารกระชากลูกๆ ของนาง และนางก็ยืนมองอาลา ไม่ได้ผ่านไป
เว้นเสียแต่เวลาอันเล็กน้อย ลูกของนางก็ถูกโยนไปในน้ามันที่เดือด นางไม่สามารถ
ขัดขวางได้ นอกเสียจากการร้องไห้ กับยืนมองเท่านั้น ส่วนลูกที่เหลืออยู่ของนางก็เอา
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มืออันเล็กปิดตา จนกระทั่งเนื้อในหม้อน้ามันที่เดือดละลาย กระดูกที่มี สีขาวลอยขึ้น
สู่ผิวน้ามันที่เดือด
ฟาโรห์ได้มองมายังมาชีเตาะห์ และบังคับให้นางปฏิเสธอัลลอฮ์ ความ
อี
หม่านทาให้นางยืนหยัด ได้สร้างความโกรธให้แก่ฟาโรห์เป็นทวีคูณ และได้ให้ทหาร
กระชากลูกคนที่ 2 รองลงมาออกจากอกของนาง ขณะเสียงของลูกเรียกหาแม่ ขอ
ความช่วยเหลือ จนกระทั่งถูกโยนลงไปในหม้อน้ามันที่เดือด นางยืนมองด้วยหัวใจที่
สลาย กับเนื้อของลูกที่ละลาย กระดูกที่ขาวลอยขึ้นมาปะปนกับกระดูกของลูกชายคน
โต มาชีเตาะห์ยังคงยืนหยัดบนศาสนาของนาง มั่นใจต่อการพบพระเจ้าของนาง
ฟาโรห์ได้ทาเช่นนี้กับคนที่ 3 และ 4 แต่ก็ ไม่ทาให้ อีหม่านของมาชีเตาะห์
ลดหย่อนไปเลย สายตาของนางมองไปยังหม้อน้ามันที่เดือดเนื้อหนังของลูกๆ ละลาย
เสียงร้องไห้สิ้นสุด นางเพียงแต่ได้กลิ่นของเนื้อและเห็นกระดูกเล็กๆ ลอยเหนือน้ามัน
ที่เดือด นาง คือ แม่ ที่มองกระดูกของลูกๆ ความจริงลูกๆ ของนางจากนางไปสู่อีก
โลกหนึ่งแล้ว นางร้องไห้จนน้าตาจะเป็นสายเลือด เพราะการจากไปของลูกๆ นางสิ้น
หวังแล้วจากการนาลูกสู่ อ้อมกอด การให้นมลูกจากทรวงอกของนาง นางหมดหวัง
แล้วจากการอดหลับอดนอนเมื่อลูกๆ ของนางตื่นและสิ้นหวังแล้วที่จะร้องไห้ จากการ
ร้องไห้ของลูกๆ กี่คืนแล้วที่ลูกนอนบนตักของนาง เล่น ดึงผมของนาง นางหมดหวัง
แล้วที่จะสวมใส่เสื้อผ้าให้แก่ลูกๆ และสิ้นหวังจากการปกป้องอันตรายแก่ลูก ๆ ขณะ
ลูกเล็กของนางกาลังดื่มนมจากทรวงอกของนาง ทหารของฟาโรห์ที่ชั่วร้ายได้กระชาก
ลูกของนางออกจากทรวงอกเสียงร้องดังขึ้นจากเด็กที่ไร้เดียงสาและเสียงร้องไห้อัน
เจ็บปวดจากหญิงที่น่าสงสารที่หัวใจแตกสลาย อัล ลอฮ์ จึงให้เด็กน้อยพูดได้โดยกล่าว
แก่ผู้เป็นแม่ไปว่า
ِ يا أَُّماه إِصِ ِِبي فَِإن
اْلَ ِِّق
َّك َعلَ ح
َ ح ح ح
ความว่า “โอ้...คุณแม่สุดที่รัก แม่จงอดทนเถิด แท้จริงแม่อยู่บนสัจธรรม”
เมื่อสิ้นสุดเสียงของลูก นาง นางก็เพียงแต่เห็นว่าลูกนางคนเล็กถูกโยนไปใน
หม้อน้ามันที่เดือดเหมือนกับพี่น้อง ทั้งๆ ที่ในปากของลูกคนเล็กยังมีน้านมของนางอยู่
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา

สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจากรุงเทพมหานคร

คุตบะห์วันศุกร์

4

คุตบะห์วันศุกร์

และในมือยังมีเส้นผมจากเส้นผมของนางและคราบน้าตาของลูกยังคงติดที่เสื้อผ้าของ
นาง ลูกทั้ง 5 คนของนาง ได้จากนางไปแล้ว นางผู้น่าสงสารมองไปยังกระดูกของลูกๆ
ที่ลอยในน้ามันที่เดือดประดุจดังวิญญาณของนางที่กาลังจะล่องลอยออกจากเรือนร่าง
นางไม่สามารถแม้แต่เพียงเช็ดน้าตาให้ลูกแม้แต่ครั้งเดียว ขณะเดียวกัน นางสามารถที่
จะปกป้องลูกได้โดยการเพียงพูดเป็นประโยคสั้นเพียงประโยดเดียวให้ฟาโรห์ได้ยินว่า
นางปฏิเสธอัล ลอฮ์ แต่ นางก็ไม่กระทาดั งกล่ าวเพราะนางทราบดีว่า ณ ที่อัล ลอฮ์
(ซ.บ.) นั้นคือ ความดีตอบแทนและคงทนถาวร
เวลาไม่ได้ผ่านไปนานเท่าใดเลย เหล่าทหารของฟาโรห์ ได้จู่โจมและลากนาง
เหมือนกับหมาบ้า เมื่อเหล่าทหารได้ลากนางเพื่อจะโยนนางไปในหม้อน้ามันที่เดือด
นางได้มองไปยังกระดูกของลูกๆ ของนาง นางก็นึกได้ว่า นางจะใช้ชีวิตพร้อมกับลูกๆ
ของนางในโลกหน้าแล้ว นางได้เหลียวมองไปยังฟาโรห์ และกล่าวว่า โอ้ฟาโรห์ข้ามี
ความปรารถนาจากท่ า น ฟาโรห์ ได้ ส่ ง เสี ย งร้ อ งอั น ดั ง ว่ า นางต้ อ งการอะไร ?
มาชี เตาะห์กล่ าวว่า ให้ ท่านเอากระดูกของข้าพเจ้าและกระดูกของลู กๆ ข้าพเจ้า
รวมกันและฝังมันในหลุ มเดียวกัน นางปิดสองสายตาของนางและถูกโยนลงไปใน
น้ามันที่เดือด เนื้อหนังของนางไหม้เกรียม กระดูกสีขาวลอยเหนือปากหม้อ ความยืน
หยัดของนางช่างยิ่งใหญ่และผลบุญของนางก็มากมายเหลือเกิน
ท่านร่อซูลุลลอฮ์ (ศ้อลฯ) ได้แลเห็นในคืนอิสรออฺ เสี้ยวหนึ่งจากความผาสุข
ของมาชีเตาะห์ ซึง่ ได้เล่าให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ฟัง โดยมีบันทึกจากท่านบัยฮะกีย์ว่า
ِ ه ِذه:  ما ه ِذهِ ا َّلرائِحةُ فَِقيل ِل:  فَ ُق حلت.. ٌملاَّ أُس ِري ِب مَّرت ِب رائِحةٌ طَيِبة
َ َ حَ ح
َ َ ُ
َِّ َ َ َ ح َ ح َ ح ح
ِ
ت فِحر َع حو َن َو أَحوالَ ُد َها
ُ َماشطَةُ بِحن
ความว่า “เมื่อข้าพเจ้าได้ถูกนาพา (อิสรออฺและเมี๊ยะรอจ) ได้มีกลิ่นหอม
อบอวลผ่านมายังข้าพเจ้า ข้ าพเจ้ าก็ถามว่า นี่คือกลิ่นอะไรกั น ? จึงมีคาตอบแก่
ข้าพเจ้าว่า นี่คือ กลิ่นหอมของมาชีเตาะห์และลูกๆ ของนาง”
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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ท่านจงเหน็ดเหนื่อยและอดทนในวันนี้ ท่านจะได้พักผ่อนในวันพรุ่งนี้ แท้จริง
ชาวสวรรค์จะถูกกล่าวแก่พวกเขาในวันกิยามะห์ว่า
ِ
24  اآلية:  سورة الرعد: ت فَنِ حعم عُ حقب الدَّا ِر
َ َسلٌَم َعلَحي ُكمْ ِبَا
َ َ صبَ حرُح
ความว่า “ความศานติจงมีแด่พวกท่าน เนื่องด้วยพวกท่านได้อดทน มัน
ชั่งดีเสียนี้กระไรที่พานักบั้นปลายนี้”
ِ أَقُو ُل قَوِل ه َذا وأَست حغ ِفر هللا الحع ِظيم ِل ولَ ُكم ولِْائِِر الحمْلِ ِمْي والحمْلِم
ات
َ ُ ح حَ َ ُ ح
َ َ ح ح ح َ َ حَ ُ َ َ ح َ ح َ ح
الرِححي ُم
َّ استَ حغ ِف ُرحوهُ إِنَّهُ ُه َو الحغَ ُف حوُر
فَ ح
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