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ศรัทธา (อีหม่าน) ทีม่ นั่ คง
ِ ُ لِلُ َ ِاَّل ْي
َ ُُي َب
ُ،ُُويُضَ ا ِع ُفُ ِب َر ُهُعَ ََلُامْ ُم ْح ِس ِن ْ َْي،ُ
ُِ َ ِ َُُُامْ َح ْمد
َ ُامطائِ ِع ْ َْي َُو ُياكَ ِ ُِفُامْ ُم ْخ ِل ِص ْ َْي
ِ ُُُو َأ ْشيَدُ ُ َأ َن ُُم َح َمدً َاُر ُس ْو ُل،ُُ
ُللاُا ْم َم ْب ُع ْو ُث َُر ْ َْح ًة
ُُ َو َأ ْشيَدُ ُ َأ ْنُ َالُا َ ََلُا َال
َ ُللاُ ا ْمقَ ِو ُّيُا ْم َم ِت ْ ُْي
ْ َ ُ َانلَي َ ُِم َُص ِ ِ ّل َُو َس ِ ّ ِْلُعَ ََل َُس ِ ّي ِدَنَ ُ ُم َح َم ٍد َُو َع ََلُأ ٓ ِ َِل َُو،ُِنلْ َعامَ ِم ْ َْي
ُ ََص ِب ِو َُو َم ْنُثَ َم َس َك ُِِب ّ ِل ْي ُِن َُوا ْى َتد
ُ.ُُِبِ َدْ ِي ِوُامْ ُمب ْ َِْي
ِ ََأ َماُ بَ ْعدُ ُ َفي
ِ ِسَُُأ َو ًالُ ِبتَ ْق َو
ِ اُع َباد
ُُ َفقَدْ ُ َقا َل.ُُُللاُ َث َع َاَل َُو َطا َع ِت ِو
ْ ِ  ُ ُأ ْو ِص ْي ُ ُْك َُوهَ ْف:َُُُللا
ِ َُصا ِم ًح
ِ َ  ُ َم ْن:ُللاُ َث َع َاَل ُِِفُا ْم ُق ْرأٓ ِن ُْام َك ِر ْ ِْي
ًُُُح َياة
ُ
َ َُعل
َ اُم ْن َُذ َل ٍرُ َأ ْوُ ُأ ه ََْث َُوىُ َو ُُم ْؤ ِم ٌنُ َفلَ ُن ْح ِييَنَو
.َُط ِ ّي َب ًة َُومَنَ ْج ِزيََّنَ ُ ْمُ َأ ْج َر ُ ُْهُ ِبأَ ْح َس ِنُ َمااكَه ُْواُُي َ ْع َملُ ْو َن
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ด้ จ ารึ ก ถึ งการยื น หยั ด ของหญิ งผู้ ห นึ่ง ซึ่ ง เธอสามารถหา
ความสุขได้ในโลกดุนยานี้ โดยไม่มีความลาบากยากเย็นแม้แต่นิดเดียว แต่ด้วยความ
ศรัทธา (อีหม่าน) อันแน่นแฟ้นของเธอ เธอละจากความสุขที่ ไม่ถาวรสู่ความเมตตา
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เธอถูกทรมานจากสามีของเธอที่เป็นราชาพร้อมกับอ้างว่าตัวเอง
เป็นพระเจ้า แต่การถูกทรมานก็มิอาจบั่นทอนอีหม่านของเธอแม้แต่น้อย เธอมีนามว่า
(  ) أ ٓ ِس َي ُُة ِبن ْ ُتُ َم َزا ِح َُمอาสิยะฮ์ บิน ตุมะซาฮิม
ซึ่งอัล ลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงยกเป็ น อุทาหรณ์แก่ผู้ ศรัทธาในซูเราะฮ์อัตตะห์ รีม
อายะฮ์ที่ 11 ว่า

ُُالِلُ َمث َ ًالُ ِن ّ َ َِّل َينُأ ٓ َمنُواُا ْم َر َأةَُ ِف ْر َع ْو َنُا ْذُقَام َ ْت َُر ِ ّبُابْ ِن ُِِلُ ِعندَ كَ ُبَيْتً ِاُِف
ُ َ َض َب
َ َ َو
ِ
َ امْ َجنَ ِة َُو َ ّن ِِِنُ ِمنُ ِف ْر َع ْو َن َُو َ ََع ِ ِِل َُو َ ّن ِِِنُ ِم َنُامْقَ ْو ِم
11ُُامظا ِم ِم َْيُُُُسورةُامتحرْيُُالٓية

ความว่า “และอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงยกอุทาหรณ์ แก่บรรดาผู้ศรั ทธาถึง
ภรรยาของฟิรเอาน์  ِف ْر َع ْو َُنเมื่อนางได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา
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พระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ ณ ที่พระองค์ท่านในสรวง
สวรรค์ และทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากฟิรเอาน์ (ฟาโรห์) และการกระทา
ของเขา และทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากกลุ่มชนผู้อธรรม”
อาสิ ย ะฮ์ ได้ ศ รั ท ธาต่ อ นบี มู ซ า อะลั ย ฮิ ส สลาม เมื่ อ ฟิ ร เอาน์ รู้ เ รื่ อ งการ
อีหม่านของนางต่อนบีมูซา เขาจึงสั่งให้ฆ่านางและทรมานนาง
มีรายงานจาก อัลกอซิม บิน อะบีนิบเราะฮ์ ( اِسُ ْب ُنُ َأ ِ ِْبُ ِه ْ َْبَُة
ُ ِ َ ) َامْقว่า ขณะที่
เธอกล่าวว่า ฉันอีหม่านต่อพระเจ้าของมูซาและฮารูน ฟิรเอาน์ จึงส่งบริวารของมัน
พร้อมกล่าวว่า เจ้าทั้งหลายจงค้นหาก้ อนหินที่ใหญ่ที่สุด ทุ่มที่ตัวนาง หากนางยังคง
ยืนหยัดกับคากล่าวของนาง ถ้า นางกลับคา นางก็ยังคงเป็นภรรยาของข้า เมื่อทหาร
รับใช้ของฟิรเอาน์ ได้ไปถึงนาง นางเงยหน้าของนางสู่ท้องฟ้า ขณะนั้นนางได้แลเห็น
บ้านของนางในสวรรค์ นางจึ งยืนกล่าวคาเดิมว่า ฉันอีหม่านต่อพระเจ้าของมู ซาและ
ฮารูน ในขณะที่วิญญาณของนางถูกถอดออกจากร่าง เหล่าทหารซึ่งเป็นบริ วารของ
ฟิรเอาน์ ได้โยนก้อนหินขนาดใหญ่บนเรือนร่างของนางทีไ่ ร้วิญญาณ
และบางรายงานเล่าว่า เธอถูกทรมานโดยการถูกเผาด้วยแสงแดดที่ร้อนแรง
เมื่อฟิรเอาน์ และบริว ารกลับไป เหล่ามะลาอิกะฮ์เอาปีกของมะลาอิกะฮ์เป็นร่มบัง
แสงแดดให้แก่นาง
และมีรายงานในหนังสือตัฟซีร อัลกุรอานุลกีม ของอิบนุกะษีรว่า ฟิรเอาน์ได้
นานางไปและรัดมือและเท้าของนางกับเสาที่ฟิรเอาน์ เตรียมไว้ ขณะนั้นอาสิยะฮ์ ได้
ขอต่ออัลลอฮ์ โดยกล่าวว่า

ُُِلُ ِع ْندَ كَ ُبَيْتً ِاُِفُامْ َجنَ ِة
ْ ِ َر ِ ّبُا ْب ِن

ความว่า “โอ้อัลลอฮ์ โปรดสร้างบ้านให้ข้าพเจ้าในสวรรค์ ณ ที่พระองค์”
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อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตอบรับการขอของนาง นางหัวเราะเมื่อนางเห็นบ้านของ
นางในสวรรค์
ฟิรเอาน์ จึงกล่าวว่า เจ้าทั้งหลายแปลกใจหรือไม่? ในอาการบ้าของนาง...!
ข้าทรมานนาง แต่นางกับหัวเราะ ในขณะนั้นอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้นาวิญญาณของนางสู่
สรวงสวรรค์
ท่านก่อตาดะฮ์ (ُ )قَتَا َد ُةกล่าวว่า

ِ َاك َنُ ِف ْر َع ْو ُنُ َأع َْىتُ َأى ِْلُ ْا َل ْر ِض َُو َأ ْل َف َر ُ ُْهُُفَ َو
ُاَُضُا ْم َر َأثَوُُ ُل ْف َر َُز ْو ِ َِجا ِح ْ َْي
َ َ للاُ َم
ُللاُثَ َع َاَلُ ُح ْ ٌُكُعَدْ ٌلُ َالُيُ َؤا ِخ ُذُ َأ َحدً اُاالَُ ِب َذهْ ِب ُِو
َ َأ َطا َعتُُْ َرِبَ َاُ ِم َي ْعلَ ُم ْواُ َأ َن
ِ

ความว่า “ณ เวลานั้น ฟิรเอาน์ คือ ผู้ทนงตนที่สุดในภาคพื้นดิน และไม่มี
ใครเป็นผู้ปฏิเสธเหนือเขา ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ว่า การกุโฟร (ُ ) ُل ْف ٌرของ
ฟิรเอาน์ ซึ่งเป็นสามี ไม่ทาให้เกิดอันตรายต่ออาสิยะฮ์ ซึ่งเป็นภรรยาขณะที่นาง
ตออัตภัคดีต่อพระเจ้าของนาง ให้คนทั้งหลายได้ทราบว่า แท้จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.)
เที่ยงตรงยุติธรรมในการตัดสินของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงลงโทษผู้ใดเว้นแต่
โทษที่เขามีสิทธิรับมัน”
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก ความศรัทธาของท่านหญิงอาสิยะฮ์เป็นแบบฉบับ
และเป็นอุทาหรณ์อันล้าเลิศและสูงส่งยิ่งแก่ผู้ต่อสู้กับอธรรมด้วยอีหม่านอันเข้ มแข็ง
และเด็ดเดี่ยว และเป็นบทเรียนอันล้าค่าแก่ผู้แสวงหาความสุขอันถาวร

ِ ُِل َُومَ ُُُْك َُو ِم َسارِ ِرُامْ ُم ْس ِل ِم ْ َْي َُوامْ ُم ْس ِل َم
ُات
َ اُو َأ ْس تَ ْغ ِف ُر
َ َأقُ ْو ُلُقَ ْو ِ ِْلُى ََذ
ْ ِ ُللاُامْ َع ِظ ْ َْي
ُامر ِح ُُْْي
َ فَ ْاس تَ ْغ ِف ُر ْو ُه ُِاهَوُُى َُوُامْغَ ُف ْو ُر
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