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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

เราะหมะฮ บินติ อับดุลลอฮ : ชีวิตใหมที่มีพระเจานําทาง 
 
ประวัติสวนตัว 

ชื่อ ธารทิพย เถื่อนขุมทอง เปนบุตรสาวคนเดียวจากครอบครัวชนชั้นกลาง เติบโตมาจาก
การเลี้ยงดูของแมเพียงลําพัง จึงทําใหเปนคนมั่นใจในตัวเองสูง แตตองชวยเหลือตัวเองตั้งแตเด็กๆ 
ถึงจะไมไดเรียนจบมาในคะแนนที่สูงมากนัก แตเมื่อทํางานจะเปนคนที่เรียนรูไว ประกอบกับไดรับ
โอกาสจากเจานาย โดยเริ่มตนเปนเลขากรรมการบริษัท ภายใน 10 เดือนหลังจากนั้น ก็ไดเลื่อน
ตําแหนงเปนผูจัดการลูกคาสัมพันธและการตลาด  

เหมือนชีวิตดําเนินไปตามที่คาดฝนไว คือ เปนผูจัดการตอนอายุ 23 ป และ ซื้อรถยนตดวย
เงินของตนเองตั้งแต อายุ 25 ป พรอมกับเปนเจาของกิจการเองในเวลาไลเลี่ยกัน แตดวยความที่
ขาดประสบการณทําใหตองหยุดกิจการไป และกลับไปทํางานประจําอีกครั้ง และบอยครั้งที่ไดมี
โอกาสเดินทางไปตางประเทศ ดวยหนาที่การงาน จึงไดรูจักสังคมภายนอกและโลกทัศนที่กวางไกล 
 
Islammore : มุมมองเกี่ยวกับมุสลิมกอนที่จะรูจักศาสนาอิสลาม ? 
Rahmah : กอนที่จะเขาอิสลาม.... กลัวคนคลุมผม(ใสฮิญาบ) สมัยเรียนมัธยมไมกลามาหนาราม
เลย รูสึกวาเคาแปลกๆ พูดจาคนละภาษา และคนมุสลิมดูจะเครงครัดจนนากลัว รูแควา ไมกินหมู 
ไมกินเหลา ถึงแมจะมีเพื่อนเปนมุสลิม ก็ไมไดรูอะไรที่เกี่ยวของกับหลักการศาสนาเลย รูเพียงวิถี
การดําเนินชีวิตของพวกเขา ... แตงงานตั้งแตอายุยังนอย คลุมถุงชน หามคบกันเปนแฟน ซึ่งก็
ยอมรับวา รูจักชีวิตคนมุสลิมมากที่สุดคือจากหนังสืออานนอกเวลาเรียนเรื่องปุลากง แตมีส่ิงหนึ่งที่
หลงใหลมากคือภาษาอาหรับ ที่เขียนเปนถอยคําจากอัลกุรอาน จากเพื่อนชาวมุสลิมที่มาเขียนบน
กระดานหนาหองสมัยเรียนชั้น ป.1 
 
Islammore : เหตุผลในการเปลี่ยนศาสนา และระยะเวลาในการเปลี่ยนศาสนา ? 
Rahmah : จากที่รูจักอิสลามเพียงนอยนิด แตชีวิตกลับวนเวียนอยูกับอิสลามและมุสลิมโดยไมรูตัว 
ทั้งที่มีบานใกลสุเหราตั้งแตเล็ก ไดยินเสียงอาซานบอยๆ แตก็ไมทราบวาคืออะไร มีชายชาวมุสลิม
ที่เขามาสนิทสนมมากมาย แตก็ไมไดทําใหรูจักอิสลามมากขึ้นเลย จึงยิ่งทําใหเราอยากรูวาอิสลาม
คืออะไร ? จนไดศึกษาและรูจักอัลลอฮฺ(รูจักดวยการเรียนรูแตไมใชดวยใจ) แตก็ไมทราบวาดวย
เหตุผลใด คงมีหลายๆ คนที่เคยเกิดความรูสึกเชนนี้ คืออัลลอฮฺทรงฮิดายะฮ(ชี้ทางนํา)โดยไมตองมี
เหตุผลใดๆ  

 



2 
 

ส่ิงหนึ่งที่พอจะอธิบายไดคือ นึกถึงเรื่องการไปหาหมอดูตางๆ การที่คนคิดวาไปสะเดาะ
เคราะหอยางโนนอยางนี้แลวจะดี ชะตาชีวิตเราจะตองเปนไปตามที่หมอดูบอก แตในเมื่ออัลลอฮฺ
ทรงเปนผูสรางแลว ทรงเปนผูกําหนดชีวิตเรา ดังนั้นชีวิตเราจะเปนแบบไหนหรือตองการใหเปน
แบบไหนก็รองขอตออัลลอฮฺสิ เวลานั้นเองที่ทําใหรูสึกวา เราศรัทธาในพระเจา และเขาใจคําวา 
ลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮฺ (ไมมีพระเจาอื่นในนอกจากอัลลอฮฺ)แลวจริงๆ  จึงไดเขารับอิสลามตั้งแตป 
พ.ศ. 2549 
 
Islammore : ปญหาและอุปสรรคหลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ? 
Rahmah : ตอนที่เขารับอิสลามทีแรกไมไดบอกครอบครัว คิดวาเคาคงเขาใจและยอมรับไดเพราะ
เราเองก็โตแลว  และอิสลามที่เรารูจักคือสัจธรรมที่เที่ยงแทจากอัลลอฮฺ ซึ่งมีแตส่ิงที่ดีใหกับเรา จึง
คิดวาทางบานคงไมมีปญหาอะไร แตกลับตรงกันขาม เพราะเขารับไมได ไมมีใครที่เขาใจและ
ยอมรับ และพยายามคาดคั้นวา ดิฉันมีแฟนเปนมุสลิมหรือปาวจึงคิดจะเขาอิสลาม (ที่จริงแลวแฟน
ที่เปนมุสลิมไดเลิกกันไปกอนหนานี้แลว) และไดเตรียมพรอมคือ ยายออกจากบานมาอยูหองเชา 
กอนที่จะบอกวาเขารับอิสลามแลวโดยอางวาใกลที่ทํางาน แตที่จริงคือใกลมัสยิด เพื่อนฝูงที่เคยเฮ
ไหนฮานั่นก็เร่ิมหางหายไปเหลือเพียงไมกี่คนในปจจุบัน เพราะเขาไมเขาใจวาอิสลามมีดีอะไร หรือ
แมแต พี่นองมุสลิมเดิมๆ บางสวนก็มองเราดวยความดูถูกคิดวา คนเขารับอิสลามจะไปรูอะไร บาง
ก็วาเขารับอิสลามทําเปนเครงคลุมผม ปกปดดี แคทําเอาหนา แตที่จริงไมอิคลาส(ไมบริสุทธิ์ใจ) 
แถมยังตกงานดวย งานใหมที่ไดก็ไมไดมีเงินมากมาย ไดเหมือนเกาคือเงินเดือนหายไปครึ่งๆ เลยที 
เดียว แตดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺทําใหอยูไดโดยไมเดือดรอน 
 
Islammore : อะไรที่ทําใหคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาอิสลาม ? 
Rahmah : หลายๆ ส่ิงที่ไดกลาวไวในอัลกุรอาน ที่วิทยาศาสตรไดคนพบในปจจุบัน แตอิสลามบอก
มาแลวหลายพันป แลวทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะรูไดอยางไรถาไมไดมาจาก
พระผูสราง เมื่อเราเชื่อในพระเจาโดยไมตองมีเหตุผลใดๆ เชื่อวาอัลลอฮฺนั้นทรงมีอยูจริง และทรง
เปนผูชวยเหลืออยางแทจริง เมื่อตอนเขารับอิสลามแรกๆ ยายมาอยูหองพัก มองไปรอบๆ รูสึกวา 
ชีวิตเราไมมีอะไรเลย แตกลับรูสึกวาเราไมไดอยูคนเดียว แตอัลลอฮฺทรงอยูกับเราเสมอ ทุกครั้งที่มี
ความทุกขและเดือนรอนก็จะรองขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ และไดรับความเมตาจากพระองค
ตลอด นั่นเองที่ทําหความเชื่อมันในอิสลามมีมากขึ้นเรื่อยๆ  
 
Islammore : คุณคิดวาหลังจากการเปลี่ยนศาสนาแลว ชีวิตคุณจะเปนอยางไร ? 
Rahmah : มีความสุข มีเปาหมายในชีวิต วาสิ่งที่เราทําในการดําเนินชีวิตแตละวันเราทําเพื่อใคร
และหวังผลอะไรไมเหมือนกอนที่มีชีวิตกินเที่ยวไปวันๆ เพราะทุกสิ่งที่ทําเราทําตามที่อัลลอฮฺทรงสั่ง



3 
 

และ ตามแบบอยางทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สวนที่เหลือก็ตะวักกัล
(มอบหมาย)ตออัลลอฮฺ พรอมกับขอดุอาอ(วิงวอนขอพรจากพระเจา) 
 
Islammore : อยากฝากบอกอะไรถึงพี่นองมุสลิม และสังคมมุสลิมของเรา .... 
Rahmah : จงภูมิใจในความเปนอิสลาม และเห็นอิสลามเปนสิ่งที่ดีงามเปนหนทางที่เที่ยงแท อยา
ออนแอและโลเลไปตามกระแสสังคมซึ่งเปนแผนการที่ยิววางแผนไว และรวมพลังกันลุกขึ้นสู อยา
ใหมุสลิมไดข้ึนชื่อวามีแตปริมาณแตไมมีคุณภาพ แลวใหคนอื่นมาดูถูกเรา แตเราตองเข็มแข็งใน
หลักการอิสลามและยืนอยูใหไดในสังคม จงอยูดวยความแตกตางแตไมแตกแยก แตส่ิงตางเหลานี้
จะไมสามารเกิดขึ้นไดเลยถาเราไมสรางอิหมาน(สรางศรัทธา)จากตัวเรากอน หันมาสํารวจตัวเอง
วา ในหนึ่งวันเราละหมาดครบหาเวลาหรือยัง เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบหรือเปลา เราเลือก
ที่จะกินอาหารที่ฮาลาลหรือเปลา  
 

สําหรับพี่นองมุสลิมและมุอัลลัฟทั้งหลาย อยากจะใหกําลังใจพวกทานใหอดทนตอการ
ทดสอบจากอัลลอฮฺ และกลับมาทบทวนขอบกพรองของตัวเองกอนวา ในแตละวันมีอะไรบางที่เรา
ทําลงไปและมีอะไรบางที่เปนสิ่งที่ไมดี เราสามารถยอมรับหรือคิดไดหรือไมวาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ผิด
และไมสมควรทํา เราไดสํานึกผิดและขอโทษตออัลลอฮฺในสิ่งนั้นแลวหรือยัง นี่เปนเพียงสิ่งงายๆ ที่
เราสามารถทําไดและทําใหอิหมานเราเพิ่มข้ึนดวย และขอใหเราพิจารณามันอยางเปนธรรมอยา
เอาความคิดตัวเองเปนบรรทัดฐาน หรืออยาเขาขางตนเองวาสิ่งที่ตนทํานั้นถูกตองแลว "คนที่อิ
หมานติดลมบนแลว ไมวาสิ่งใด(การทดสอบ)จะประสบแกเขา พวกเขาก็จะไมสะทก
สะทานกับมัน"  ขอใหเราเปนผูที่เปนเชนนั้น  
 

อิหมาน เปนพื้นฐานและวิธีการแกไขปญหาไดทุกเรื่อง เปนตัวปรับเปรี่ยนทัศนคติของ
เรา  เราอาจจะพอนึกออกวาอิหมานชวยเราไดอยางไรในบางเรื่องที่เห็นชัดเจนคือ เมื่อเราเจอกับ
การตําหนิหรือถูกวากลาว ถาเรามีอิหมานเราจะอดทนและนึกไปถึงสิ่งที่นบีมุฮัมมัดประสบ ทาน
ตองใชความอดทนมากกวาเราแคไหน แตกับส่ิงที่เราประสบนั้นยังไมไดถึงเสี้ยวของทานเลย ถาเรา
ไมมีอิหมานเราคงไมนึกถึงเรื่องของทานนบีมุฮัมมัด  เราคงจะไมอดทนและเราคงโตตอบอยางถึง
พริกถึงขิงเลยทีเดียว  
 
Islammore : ทํางาน(ดุนยา)ของผูหญิงตางศาสนิก กับ ผูหญิงมุสลิมะฮ แตกตางกันอยางไร ?  
Rahmah : สําหรับสตรี ทั้งสตรีตางศาสนิกและมุสลิมะฮฺ มุสลิมะฮฺรูวาหนาที่ของตนนั้นคืออะไร 
ในขณะที่ หญิงตางศาสนิก ดําเนินชีวิตตามความตองการของตน สําหรับเขาเหลานั้นไมมีผลบุญ
ใดเลยเปนการตอบแทน ตางจากมุสลิมมะฮฺเมื่อเรารูจักหนาที่ของเรา เรามีเปาหมายที่จะทําให
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บรรลุและทราบวาสิ่งที่จะไดรับการตอบแทนนั้นชาง หอมหวานขนาดไหน นั่นคืออิหมานและผล
บุญ   
 

หนาที่ของการเปนหญิงสาว(เปนลูก) ตองรูจักปกปดเอาเราะฮฺของตนสํารวมกริยา 
หลีกเลี่ยงการเกิดฟตนะฮฺ ไมอยูปะปนกับหมูผูชาย หรือไมมีมะหฺร็อม(ญาติสนิท) หรือไมไดอยู
เปนญะมาอะฮฺ(อยูเปนกลุม) คอยดูแลพอแม ในขณะที่วัยรุนตางศาสนิก(บางสวน)ติดเพื่อน เชื่อฟง
เพื่อนมากกวาพอแม เที่ยวเตรไมกลับบาน มีคูรักวัยเรียน(ซินา) 
  

หนาที่ของภรรยา ดูแลบานและทรัพยสินของสามี เชื่อฟงสามีถาสิ่งนั้นไมขัดตอศาสน
บัญญัติ รักษาเกียรติของสามี ดูแลตนเองใหสะอาดและมีใบหนาที่ยิ้มแยมและหอมเสมอเมื่ออยู
กับสามี 
  

หนาที่ของแม ดูแลเลี้ยงดูลูกใหกินอิ่ม นอนหลับมีสุขภาพแข็งแรง อยูในหนทางของอัลลอ
ฮฺและเปนอุมมะฮฺที่มีคุณภาพของทานนบีมุฮัมมัดตอไป  
 

สวนหญิงตางศาสนิก (ขอรวบสองหนาที่เลยคือภรรยาและแม) มักจะมีความมั่นใจใน
ตนเองแบบผิดๆ คือ เรียกรองความเทาเทียมระหวางหญิงชาย คิดวาถาชายทําได หญิงก็มีสิทธิ์ที่
จะทําไดเชนกัน ลองคิดดูวา ถาคุณขึ้นรถโดยสามีชายนั่งอยูแลวเขาไมลุกใหคุณนั่งเพราะคุณ
ตองการ เทาเทียมกับชายงั้นคุณก็ตองยืนบางหละกลับหาวาเขาไมเปนสุภาพบุรุษ จนลืมไปวาแทที่
จริงสิ่งใดบางเปนสิ่งที่ตนควรทํา เชน ออกทํางานนอกบาน ตองแตงตัวสวยงาม เพื่อใหดูมี
บุคลิกภาพที่ดีเวลาทํางานเมื่อเหนื่อยกลับบานก็ไมมีแรงที่จะดูแลบานและตนเอง ความเครียดจาก
งานทําใหไมมีใบหนาที่เปอนไปดวยรอยยิ้มใหสามี ส่ิงที่ตามมาคือ ความเบื่อหนายของคูชีวิต เมื่อ
ทํางานหนัก ตองเดินทางปะปนกับผูอ่ืน กวาจะถึงบานก็ดึกค่ํา ไมแมแตกระทั่งจะมีโอกาสไดพูดคุย
หรือดูแลลูกดวยตนเอง แตเปนหนาที่พี่เลี้ยงที่ดู อยางเชน บางบานจะดูนิสัยเด็กดูที่พอแมไมได 
เพราะนิสัยไปเหมือนพี่เลี้ยง เพราะพอแมไมคอยไดอยูกับลูก แตกลับเปนพี่เลี้ยงที่อบรมส่ังสอน  
 

โดยสวนตัวแลว เคยเปนสาวออฟฟซทํางาน (กอนเขารับอิสลาม) และมุสลิมะฮฺที่ทํางาน
พรอมกับเปนแมบานในตัวจึงสามารถบอกไดถึงวิถีชีวิต ที่แตกตาง จริงอยูวาถึงแมเราตองทํางาน
เพื่อหาเลี้ยงชีพ มุสลิมะฮฺหลายคนมักจะยกเรื่องนี้เปนขออางในการทํางานปะปน หรือบางครั้งก็
หลุดไปตามกระแส เมื่อตอนเขารับอิสลามดิฉันเองก็เปนผูหนึ่งที่ตองหางานทําเชนกัน แตก็ยัง
มั่นคงในหลักการที่เราตองปกปดเอาเราะฮฺใหมิดชิดและตองละหมาดใหไดครบหาเวลา  
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เมื่อสัมภาษณงานหลายๆ ที่ก็ตองพบกับความเจ็บปวดไมไดเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธ
เพราะตองปฏิบัติศาสนกิจแตอยางใด แตเจ็บปวดเพราะในองคกรนั้นมีมุสลิมะฮฺทํางานอยูเดิม แต
ไมคลุมผมและไมละหมาด จึงทําใหนายจางขอรองดิฉันไมใหคลุมผมและปฏิบัติศาสนกิจ
เชนเดียวกับ พนักงานทานนั้น นี่คือหนึ่งความออนแอในอิหมานของพี่นองเราที่ปลอยตัวเองไปกับ
ดุนยา แตที่เจ็บปวดมากกวานั่นคือ บริษัทที่เปนของมุสลิมแทๆ ทีแรกดิฉันรูสึกใจชื้นเมื่อผูให
สัมภาษณกลาวสลามแกดิฉัน แตที่นั่นไมมีหองละหมาดทั้งพนักงานมุสลิมะฮฺก็ไมคลุมผม นี่เปนสิ่ง
ที่เจ็บปวดและฝงใจดิฉันมาเสมอ ดิฉันไมไดคิดวาเราตองอยูดวยความแบงแยก หากที่เราอยูแตใน
กลุมคนที่เหมือนๆ กันนั้นใหความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตก็จริง แตเราไมไดมีโอกาสตอสูและ
ทราบถึงอิหมานที่แทจริงของตนเลย ดิฉันกลับยกยองผูที่ทํางานหรือมีสังคมรวมกับคนตางศาสนิก 
และยังสามารถยืนหยัดในอิสลามไดมากกวา  
 

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ(ขอบคุณพระเจา) นี่คงเปนพระประสงคของอัลลอฮฺ ที่ตัวดิฉันเองไดทํางาน
ที่บานโดยไมตองเดินทางออกไปปะปน และไดปฏิบัติศาสนกิจครบถวน ไดทําหนาที่แมบานได
อยางเต็มที่ นี่คือส่ิงที่เหมาะสมแลวสําหรับมุสลิมมะฮฺ จงอยาไดกลัววาการทํางานที่อยูในกรอบ
ของศาสนา จะทําใหเรามีรายไดนอย อยาลืมวาทุกสิ่งทุกอยางมาจากอัลลอฮฺ ถึงแมเงินที่เราไดจะ
นอยลงแตมันเปนเงินที่มีบารอกะฮฺ(ความประเสริฐ) ตัวดิฉันเองมีรายไดนอยลงจากสมัยที่ยังไมได
เขาอิสลาม คร่ึงหนึ่ง แตทําไมกลับมีพอกินพอใช ในขณะที่เมื่อกอนเดือนชนเดือนแทบไมพอ 
เพราะฉะนั้นจงอยาไดกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณใหอยูในหนทางของอัลลอฮฺ 
 
Islammore : ทําไมจึงเลือกที่จะเปนภรรยาของสามีที่มีภรรยา 4 คน ? 
Rahmah : ปจจุบัน แตงงานแลวเปนภรรยาคนที่สามจากสี่คนและมีบุตรชายอายุสองเดือนหนึ่งคน 
ดิฉันไดเขามาเปนภรรยาคนที่สามของสามีซึ่งก็ยอมรับวาชอบผูชายคนนี้ เขาเปนผูใหญกวาถึงสิบ
สองป เคาไมกลัวที่จะบอกวาเขามีภรรยาอยูแลวสองคน ซึ่งบางคนจะปกปดเพราะกลัววาฝาย
หญิงจะไมยอมแตงงานดวย ดิฉันยอมรับในความเปดเผยของเขาและเจตนาของเขาที่ตองการ
สรางครอบครัวรวมกัน ซึ่งเชื่อวาผูหญิงทุกคนก็ตองการความชัดเจนในขอนี้จากฝายชาย 
   

"ก็อิสลามมีภรรยาไดส่ีคนนี่นา" นี่ไมใชเหตุผลที่ดิฉันตัดสินใจแตงงานกับชายคนนี้ แต
เพราะความเปดเผยและชัดเจนของเขา และในความคิดเห็นสวนตัวดิฉัน คือ ถาเราเปรคนแรก เกิด
เขามีคนที่สองข้ึนมา เขาจะยังเหมือนเดิมกับเรามั้ย ถาเราเปนคนที่สอง เขาจะมาลุมหลงเราจนไม
ดูแลคนแรกหรือเปลา เพราะถาเปนเชนนั้นดิฉันก็ไมตองการเชนกัน แตเมื่อเขามีแลวถึงสอง และยัง
ดูแลรับผิดชอบทั้งสองเปนอยางดีตามความสามารถ ทําใหดิฉันยินดีที่จะเปนคนที่สามและมั่นใจ
วาเคาจะใหความยุติธรรมไดเชนกัน ในขณะนั้นเองก็มีคนเขามาขอแตงงานดวยเชนกัน ดิฉันไมได
ละหมาดอิสติคอเราะฮฺ แตดุอาอวาดิฉันยอมที่จะแตงกับใครก็ใหไดหากนั่นเปนพระประสงคของ 
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พระองค  ขอแตใหเขาสามารถเปนผูนําทางศาสนาใหเราได แตสุดทายพระองคไดทรงใหเราเปน
คนที่สามจนได  
 
Islammore : ทําไมจึงเขามาสอนและเผยแพรศาสนาอิสลามใหกับคนอ่ืนๆ ? 
Rahmah : เมื่อแตงงานแลว ยังไมมีลูก จึงทําใหเวลาของดิฉันสวนใหญอยูกับการเสาะแสวงหา
ความรูศาสนามากขึ้น จนไดมีโอกาสไดมีสวนรวมในการเปนครูพี่เลี้ยงที่โครงการผูสนใจอิสลาม 
มูลนิธิสันติชน ยิ่งทําใหรูสึกวาชีวิตมีคุณคามากขึ้น เรานึกถึงเมื่อคร้ังที่เราเปนผูสนใจอิสลามและ
ตองการแสวงหาความรู และการเผยแผอิสลามก็เปนหนาที่ของมุสลิมทุกคน ดิฉันจึงดีใจที่ตัวเองได
มีโอกาสถายทอดความรูที่ใหกับผูที่สนใจและเพราะดิฉันเคยเปนคนตางศาสนิกมากอนจึงทําให
เขาใจถึงความรูสึกและปญหาที่ตองเผชิญและเปนที่ปรึกษาใหพวกเขาเหลานั้นได  

 
การเปนครูสอนศาสนาไมไดเปนเพียงผูถายทอดเทานั้นแตยังเปนผูที่ตองเรียนรูอยู

ตลอดเวลาดวย เปนเวลาสามปแลวที่ดิฉันไดปฏิบัติหนาที่นี้ และหวังวาอัลลอฮฺจะทรงเมตตา ให
ดิฉันยังคงทําหนาที่นี้ตอไป นี่ก็เปนอีกหนทางนึงที่ทําใหอิหมานของดิฉันนั้นเพิ่มมากขึ้น จนมาถึง
การทดสอบที่หนักหนวงครั้งใหม  

 
เรามักจะพูดวา ใหตะวักกัล(มอบหมาย)ตออัลลอฮฺ แตถามวาในใจเราลึกๆ แลวเรายอมรับ

แคไหนจากที่ตองการมีลูกเพื่ออยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ ทุกครั้งที่พบกับภรรยาคนอื่นและลูกๆ 
ของสามี ทําใหดิฉันรูสึกวาเหวและขาดความอบอุน อยากมีลูกกับเขาบางจึงไดพรํ่าแตดุอาอ เมื่อ
เวลาผานไปเรียนศาสนาเยอะขึ้น อิหมานเพิ่มข้ึน ความคิดที่อยากจะมีลูกเริ่มเปลี่ยนเปน อยากได
ลูกชายไวเปนมะหร็อม เพราะสามีมีภรรยาหลายคนคงไมสามารถมาเปนมะหร็อมใหเราได
ตลอดเวลา ถาเรามีลูกชายของเราเองก็คงไมตองเปนภาระของเขา 

  
จนกระทั่งอยากมีลูกเพียงแคตองการเพิ่มประชาชาติของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และในใจก็คิดวา เราดะอฺวะฮฺคนอื่นมาก็เยอะ เขาเขามาแลวก็จากไป แตถาเรามีลูกเรา
จะไดดะอฺวะฮฺเขาไปไดตลอดชีวิต แทบทุกเดือนเมื่อมีอาการเวียนศรีษะคลื่นใสจะอาเจียนแถม
ประจําเดือนก็มาไมปกติ ทําใหคิดวาทองแนๆ เลย แทบทุกเดือนแลวก็ตองผิดหวังเพราะสุดทาย
ประจําเดือนก็มา พยายามปรึกษาเรื่องมีบุตรยาก แตก็ไมสําเร็จจึงไดปลอยวาง คราวนี้แหละที่ดิฉัน
ตะวักกัลจริงๆ คือ ยังไมส้ินหวังที่จะดุอาอแตปลอยใหเปนไปตามพระประสงคคือมั่นใจวา อัลลอฮฺ
ทรงรับดุอาอฺเราแนๆ หละ แตจะใหเมื่อไหรก็ยังไมรูพระองคทรงรูดีกวาเราวาเมื่อไหรควรมีลูกได 

  
หลังจากที่ไดแตงงานมาสามปอัลลอฮฺทรงใหริสกีกับเราอยางคาดไมถึง จึงไดคุยกับสามีวา

ตอนนี้เรามีความพรอมหลายๆ อยางทั้งริสกีและตัวสามีเอง ก็มีความรูศาสนาพอที่จะดูแลคนใน
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ครอบครัวและผูที่ออนแอไดในขณะที่ตําแหนงภรรยายังวางอยูอีกที่หนึ่ง จึงคุยกันวาถาสามีจะมี
ภรรยาอีกคน คนๆ นั้นตองเปนแมมาย คนจน หรือ หญิงที่ตองการอยูในหนทางของอัลลอฮฺ จนใน
ที่สุดอัลลอฮฺทรงใหเราไดพบกับหญิงมายคนนึงพรอมกับลูกนอยวัยสี่เดือนแถมเธอยังเปนมุอัลลัฟที่
ขาดทางนํา เราจึงสรุปวา จะรับเธอเขามาเปนสมาชิกใหมในครอบครัว  

 
ในสวนตัวดิฉันยินดีเปนอยางยิ่ง เพราะการที่เธอเขามาจะชวยตอบโจทยหลายๆ อยางให

ดิฉันได เพราะจากที่เปนภรรยาคนที่สาม บางครั้งก็มีคนมาขอคําปรึกษา แตเขาใจความรูสึกของ
คนที่เปนภรรยาคนที่ สอง สาม ส่ี แตไมเขาใจความรูสึกที่แทจริงของคนที่สามีมีภรรยาเพิ่มวารูสึก
อยางไร ถาตนไดประสบบางก็จะเขาใจและสามารถแนะนําพี่นองมุสลิมมะฮฺไดอยางเต็มที่ ดิฉัน
และสามีมีอุดมการณรวมกันอยางหนึ่งคือ ตองการใหสังคมยอมรับการมีภรรยามากกวาหนึ่งใน
อิสลาม ในรูปแบบที่ถูกตองตามหลักการ คือ ตองมีความสามารถ ไมใชเอาแคสวนที่บอกวา มีได
ถึงสี่มาเปนขออาง แตไมมีความสามารถที่จะดูแลใหความยุติธรรมได  
 

ตัวดิฉันเองยังไมมีลูกและไมรูวาจะสามารถจะมีไดหรือไม วัลลอฮุอะอฺลัม แตสามียัง
อยากจะมีลูกอีก การที่มีภรรยาอีกคนคงทําใหเขามีโอกาสมีลูกไดมากขึ้นและลูกที่ติดมานั้นจะ ได
มีพอและผูดูแล แตส่ิงที่ดิฉันหวังมากที่สุดคือ นี่เปนโอกาสที่เราจะชวยใหคนสองคนอยูในหนทาง
ของอัลลอฮฺ และเรายังไดดูแลเขาตอไป ซึ่งมันตางจากที่เราเปนคนสอนมุอัลลัฟ เขามาเรียนอาจจะ
เขาหรือไมเขาอิสลาม เมื่อเรียนจบไปแลว การที่จะติดตามวา เขายังคงเขมแข็งอยูหรือไมนั้นทําได
ยาก และนี่ก็เปนอีกบททดสอบที่หนักหนวง  
 

คงปฏิเสธไมไดวาไมเจ็บปวด คงไมมีหญิงคนใดบอกไดเต็มปากวาไมรูสึกอะไรเลยที่สามีมี
ภรรยาใหม แตความเจ็บปวดนั้นแทบจะไมมีความหมายเลยเมื่อเทียบกับรางวัลจากอัลลอฮฺ เมื่อ
สามีแตงงานใหมเพียงไมกี่ เดือนดิฉันก็ได ต้ังครรภ นี่ คือของขวัญที่ ลํ้าคาที่ สุดในชีวิตของ
ดิฉัน  ขอใหลูกชายของฉันเปนลูกที่ศอและห(ลูกที่ดีมีคุณธรรม) และเปนบาวผูศรัทธาและอยูเหนือ
บรรดาผูยําเกรงดวยเถิด อามีน 
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