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ศรทัธา (อีหม่าน) ท่ีม่ันคง 
َُُِامَْحْمدُُ ُ،ُُلِِلَ ِنْْيَ ُ،َُويَُضاِعُفُِبَرُهُعَََلُامُْمْحس ِ ُامُْمْخِلِصْْيَ َُويُاكَِِفُ َبُامَطائِِعْْيَ ْيُُُيِ اََّلِ

للاُُ اَلُ
ِ

ا ُ ََلَ
ِ

ا اَلُ ْنُ َأ َرُسْوُلَُُوَأْشيَُدُ اُ ُمَحَمًد َنُ َأ َوَأْشيَُدُ ُُ، ُُ ْمَمِتْْيُ ا ُ ْمقَِويُّ ًةُا َرْْحَ ْمَمْبُعْوُثُ ا للِاُ

ْينُِ ِبِوَُوَمْنُثََمَسَكُِِبِلّ َُوََصْ ِيِّدََنُُمَحَمٍدَُوعَََلُأَِٓلِ ُعَََلُس َ ْ َُوَسِِلّ ُ،َُانلَيَُمَُصِلّ َُواْىتََد ُِنلَْعامَِمْْيَ

ُُ ُ.ِِبَْدِيِوُامُْمِبْْيَ

َُُأَماُبَْعُدَُفيَاُِعَباَدُللِاُُ ُأَُ: َُوهَْفِِسْ َفقَْدَُقاَلُُ.َواًلُِبتَْقَو ُللِاَُثَعاََلَُوَطاَعِتِوُُُأْوِصْيُُكْ

ُ ْْيِ ْمَكِر ا ِنُ ْمُقْرأٓ ا ِِفُ ََلُ َثَعا ُُللُاُ َحيَاًةُ: َفلَُنْحِييَنَُوُ ُمْؤِمٌنُ َوُىَوُ ْهََثُ ُأ ْوُ َأ َلٍرُ َذ ِمْنُ ِمًحاُ َلَُصا ََعِ َمْنُ

َُ ُِبأَْحَسِنَُمااكَهُْواُي  .ْعَملُْوَنَُطِيَّبًةَُومَنَْجزِيَََّنُْمَُأْجَرُُهْ

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
ประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงการยืนหยัดของหญิงผู้หนึ่ง  ซึ่งเธอสามารถหา

ความสุขได้ในโลกดุนยานี้ โดยไม่มีความล าบากยากเย็นแม้แต่นิดเดียว แต่ด้วยความ
ศรัทธา (อีหม่าน) อันแน่นแฟ้นของเธอ เธอละจากความสุขที่ไม่ถาวรสู่ความเมตตา
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เธอถูกทรมานจากสามีของเธอที่เป็นราชาพร้อมกับอ้างว่าตัวเอง
เป็นพระเจ้า แต่การถูกทรมานก็มิอาจบั่นทอนอีหม่านของเธอแม้แต่น้อย เธอมีนามว่า  
َيةُُ ِبنُْتَُمَزاِحمَُ )     อาสิยะฮ์ บิน ตุมะซาฮิม ( أٓس ِ

ซึ่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงยกเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ศรัทธาในซูเราะฮ์อัตตะห์รีม    
อายะฮ์ที่ 11 ว่า 

ُابِْنُِِلُِعنَدَكُبَيْتًاُِِفُ ْذُقَامَْتَُرّبِ
ِ
يَنُأَٓمنُواُاْمَرَأَةُِفْرَعْوَنُا َُمثاًَلُِنََّّلِ َبُالَِلُ َوََضَ

ِِنُِمَنُامْقَْوِمُامَظاِمِمَْيُُُُ َُوَنِّ ِِلِ ِِنُِمنُِفْرَعْوَنَُوََعَ  11امتحرْيُُالٓيةُسورةُامَْجنَِةَُوَنِّ
ความว่า  “และอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ศรัทธาถึง

ภรรยาของฟิรเอาน์  َُِفْرَعْون  เมื่อนางได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอ
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พระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์ ณ ที่พระองค์ท่านในสรวง
สวรรค์ และทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากฟิรเอาน์ (ฟาโรห์) และการกระท า
ของเขา และทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากกลุ่มชนผู้อธรรม”  

อาสิยะฮ์ ได้ศรัทธาต่อนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม เมื่อฟิรเอาน์รู้ เรื่องการ         
อีหม่านของนางต่อนบีมูซา เขาจึงสั่งให้ฆ่านางและทรมานนาง                 

มีรายงานจาก อัลกอซิม บิน อะบีนิบเราะฮ์ ( َُة ُِهْْبَ ُْبُنَُأِِبْ ว่า ขณะที่ ( َامْقَاِِسُ
เธอกล่าวว่า ฉันอีหม่านต่อพระเจ้าของมูซาและฮารูน ฟิรเอาน์จึงส่งบริวารของมัน
พร้อมกล่าวว่า เจ้าทั้งหลายจงค้นหาก้อนหินที่ใหญ่ที่สุด ทุ่มที่ตัวนาง หากนางยังคง
ยืนหยัดกับค ากล่าวของนาง ถ้านางกลับค า นางก็ยังคงเป็นภรรยาของข้า เมื่อทหาร
รับใช้ของฟิรเอาน์ ได้ไปถึงนาง นางเงยหน้าของนางสู่ท้องฟ้า ขณะนั้นนางได้แลเห็น
บ้านของนางในสวรรค์ นางจึงยืนกล่าวค าเดิมว่า ฉันอีหม่านต่อพระเจ้าของมูซาและ
ฮารูน ในขณะที่วิญญาณของนางถูกถอดออกจากร่าง เหล่าทหารซึ่งเป็นบริวารของ
ฟิรเอาน ์ได้โยนก้อนหินขนาดใหญ่บนเรือนร่างของนางทีไ่ร้วิญญาณ 

และบางรายงานเล่าว่า เธอถูกทรมานโดยการถูกเผาด้วยแสงแดดที่ร้อนแรง 
เมื่อฟิรเอาน์และบริวารกลับไป เหล่ามะลาอิกะฮ์เอาปีกของมะลาอิกะฮ์เป็นร่มบัง
แสงแดดให้แก่นาง 

และมีรายงานในหนังสือตัฟซีร อัลกุรอานุลกีม ของอิบนุกะษีรว่า ฟิรเอาน์ได้
น านางไปและรัดมือและเท้าของนางกับเสาที่ฟิรเอาน์เตรียมไว้ ขณะนั้นอาสิยะฮ์ ได้
ขอต่ออัลลอฮ์ โดยกล่าวว่า 

ُ ُِعْنَدَكُبَيْتًاُِِفُامَْجنَةَُِرِبّ  ابِْنُِِلْ

ความว่า  “โอ้อัลลอฮ ์โปรดสร้างบ้านให้ข้าพเจ้าในสวรรค์ ณ ที่พระองค์”  
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อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตอบรับการขอของนาง นางหัวเราะเมื่อนางเห็นบ้านของ
นางในสวรรค์  

ฟิรเอาน์ จึงกล่าวว่า เจ้าทั้งหลายแปลกใจหรือไม่? ในอาการบ้าของนาง...!     
ข้าทรมานนาง แต่นางกับหัวเราะ ในขณะนั้นอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้น าวิญญาณของนางสู่
สรวงสวรรค์      

ท่านก่อตาดะฮ์ (ُُقَتَاَدة) กล่าวว่า  
ُ اِحْْيَ ُاْمَرَأثَُوُُلْفَرَُزْوِِجَ ُُفََوللِاَُماََُضَ اَكَنُِفْرَعْوُنَُأْعىَتَُأْىِلُْاَلْرِضَُوَأْلَفَرُُهْ

الَُِبَذهِْبوَُُِرَِبَاَُأَطاَعْتُ
ِ
 ِمَيْعلَُمْواَُأَنُللَاُثََعاََلُُحُْكٌُعَْدٌلُاَلُيَُؤاِخُذَُأَحًداُا

ความว่า  “ณ เวลานั้น ฟิรเอาน์ คือ ผู้ทนงตนที่สุดในภาคพื้นดิน และไม่มี
ใครเป็นผู้ปฏิเสธเหนือเขา ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ว่า การกุโฟร (ٌُُلْفر) ของ
ฟิรเอาน์ ซึ่งเป็นสามี ไม่ท าให้เกิดอันตรายต่ออาสิยะฮ์ ซึ่งเป็นภรรยาขณะที่นาง
ตออัตภัคดีต่อพระเจ้าของนาง ให้คนทั้งหลายได้ทราบว่า แท้จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.)
เที่ยงตรงยุติธรรมในการตัดสินของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงลงโทษผู้ใดเว้นแต่
โทษที่เขามีสิทธิรับมัน” 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก ความศรัทธาของท่านหญิงอาสิยะฮ์เป็นแบบฉบับ
และเป็นอุทาหรณ์อันล้ าเลิศและสูงส่งยิ่งแก่ผู้ต่อสู้กับอธรรมด้วยอีหม่านอันเข้มแข็ง
และเด็ดเดี่ยว และเป็นบทเรียนอันล้ าค่าแก่ผู้แสวงหาความสุขอันถาวร 

َُومَُُكُْ ُِِلْ تَْغِفُرُللَاُامَْعِظْْيَ َُىَذاَُوَأس ْ َُوامُْمْسِلَماِتَُأقُْوُلُقَْوِِلْ َُوِمَسارِِرُامُْمْسِلِمْْيَ

هَُوُُىَوُامْغَُفْوُرُامَرِحْْيُُ
ِ
تَْغِفُرْوُهُا  فَاس ْ


