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Aminah Assilmi (อามีนะฮ อัซซิลมี) A girl on a mission 
ซันไชน แปลและเรียบเรียง 

 
"ฉันดีใจมากที่ไดเปนมุสลิม อิสลามคือวิถีชีวิตของฉัน อิสลามมันเตนอยูภายในจิตใจของฉัน 
อิสลามเปนเลือดเนื้อที่ไหลเวียนในรางกายฉัน อิสลามคือความแข็งแรงของฉัน อิสลามใหชิวิตที่นา
พิศวงและสวยงามแกฉัน และเพียงแคอัลลอฮฺเบนหนาอันสงาผาเผยของพระองคไปจากฉันเพียง
นอยนิด ฉันคงไมสามารถมีชิวิตรอดมาได" 
 
ชีวิตของ อามีนะฮ อัซซิลมี..กอนและหลังตัดสินใจเปลี่ยนเปนมุสลิม 

 
ณ สหรัฐอเมริกา, ในป 1975 เปนปแรกที่มีการใชคอมพิวเตอรในการลงทะเบียนเรียนใน

วิทยาลัยของเธอ เธอเรียนทางดานการละเลน (recreation) หลังจากที่เธอลงทะเบียนเรียน
เรียบรอยแลว เธอไดออกเดินทางไปเมือง Oklahoma เพื่อดูแลธุรกิจของเธอ ดวยเหตุผลบาง
ประการทําใหเธอเดินทางกลับวิทยาลัยชากวากําหนดการสองอาทิตย เร่ืองการเดินทางที่ลาชานั้น
ไมมีปญหาสําหรับเธอในเรื่องการทํางาน แตส่ิงที่ทําใหเธอประหลาดใจอยางยิ่งคือ การลงทะเบียน
ทางคอมพิวเตอรเกิดความผิดพลาดทําใหเธอไดวิชาที่เธอไมไดเลือกไว นั่นคือวิชาการละคร วิชาที่
นักศึกษาตองออกไปแสดงตอหนาผูคน 

ปกติแลวเธอเปนคนพูดนอยมาก และจะเปนคนที่ต่ืนเตนเปนพิเศษเมื่อตองอยูตอหนา
ผูคน เธอไมสามารถเปลี่ยนวิชาตัวนี้ได เพราะมันเลยกําหนดการไปแลว การสอบตกมันก็ไมใช
ทางเลือกที่ดีแนนอนเพราะเธอเปนนักเรียนทุน นั่นก็หมายความวา การได “F“ เปนเรื่องที่นาเสี่ยง
เกินไป 

จากคําแนะนําของสามีของเธอ เธอไดไปหาอาจารยวิชาการละครเพื่อตอรองใหเธอได
ทํางานอื่นแทนการแสดงอยางเชน การดูแลเครื่องแตงกายเปนตน อาจารยเธออนุญาติและตกลง
ใหเธอไปเรียนอีกวิชานึง...เมื่อเธอไปหองเรียนวิชาดังกลาว เธอตกใจมาก ในหองเรียนเต็มไปดวย
นักศึกษาอาหรับและ “อูฐจอมหลอกลวง“ มันเพียงพอสําหรับเธอแลวจริงๆ เธอกลับบานและ
ตัดสินใจวาจะไมไปเรียนในหองนั้นเด็ดขาด มันเปนไปไมไดที่จะอยูทามกลางชาวอาหรับ “ไมมีทาง
ที่ฉันจะนั่งอยูในหองที่เต็มไปดวยคนนอกศาสนาที่สกปรก!“ 

สามีของเธอเปนคนที่คอนขางใจเย็น เขาชี้ใหเห็นวาพระเจามีเหตุผลในทุกๆสิ่งที่พระองค
ไดมอบให เธอควรคิดใหมากกวานี้กอนจะตัดสินใจเลิก ในขณะเดียวกันไดเตือนสติใหคํานึงถึง
เร่ืองทุนการศึกษาที่เธอไดรับดวย เธอใชเวลาตัดสินใจเงียบๆอยูสองวัน ในที่สุดเธอตัดสินใจ
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กลับไปเรียนในหองเรียนดังกลาว เธอรูสึกวาพระเจาไดมอบหนาที่เผยแพรศาสนาตอเธอ เธอ
จะตองเปลี่ยนชาวอาหรับเหลานั้นใหนับถือศาสนาคริสตใหได 

เธอคนพบวาเธอมีภาระหนาที่ที่ตองทําใหสําเร็จ ตลอดเวลาเธอจะสนทนากับเพื่อนๆของ
เธอเกี่ยวกับศาสนาคริสต “ฉันยังคงอธิบายตอไปวา เขาเหลานั้นจะลงนรกและอยูในนั้นตลอดไป
หากเขาไมยอมรับพระเยซูเปนผูปลดปลอย (personal savior) เขาเหลานั้นสุภาพมากแตก็ไมยอม
เปลี่ยนศาสนาเปนคริสตอยูดี ฉันอธิบายพวกเขาวาพระเยซูรักพวกเรามากและไดตายบนไม
กางเขนเพื่อชวยชะลางบาปของพวกเรา ส่ิงเดียวที่พวกเขาตองทําคือการยอมรับทานดวยจิตใจ“ 
เขาเหลานั้นก็ยังไมยอมเปลี่ยนเปนคริสเตียน ทําใหเธอตัดสินใจทําอะไรบางอยาง “ฉันตัดสินใจ
อานหนังสือของพวกเขา เพื่อสามารถอธิบายพวกเขาไดวา ศาสนาของพวกเขาไมถูกตองอยางไร 
และมูฮัมหมัดเปนพระเจาตัวปลอม" 

ดวยปรารถนาของเธอ เพื่อนของเธอคนหนึ่งไดมอบคําภีรอัลกุรอานและหนังสือเกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลามแกเธอ ดวยหนังสือเหลานี้ เธอเริ่มทําการศึกษา ซึ่งมันกลายเปนการศึกษาที่
ตอเนื่องถึงหนึ่งปคร่ึง เธอไดอานอัลกุรอานทั้งเลมบวกกับหนังสือเกี่ยวกับอิสลามอีกสิบหาเลม 
สลับกันไปสลับกันมากับอัลกุรอาน ระหวางที่เธอทําการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามนั้น เธอจะบันทึกไว
ในสวนที่สามารถเอาคัดคานได และสามารถใชในการพิสูจนเพื่อนๆในหองเรียนของเธอไดวา
ศาสนาของพวกเขาเปนศาสนาที่ปลอม 

อยางไรก็ตาม ส่ิงที่คาดไมถึงคือเธอไดเปลี่ยนไปทีละนอยๆอยางไมรูสึกตัว แตมันกลับไม
รอดสายตาของสามีเธอ “ฉันเปลี่ยนไปทีละนอยๆ แตมันเยอะพอที่เธอสรางความรําคาญใหสามี
ของฉัน เราเคยออกไปนอกบานดวยกันในวันศุกรและวันเสาร เราเคยไปปารต้ีดวยกัน แตหลังๆฉัน
กลับรูสึกไมอยากออกไปไหน ฉันเงียบลง และคอนขางหางเหิน“ เธอเลิกดื่มเหลาและเลิกกินหมู 
สามีของเธอสงสัยวาเธอติดพันหนุมอ่ืนอยู เพราะ “มันมีแคเหตุผลเดียว เพื่อผูชายเทานั้นที่ทําให
ผูหญิงเปลี่ยนแปลงตัวเองไดมากขนาดนี้“ ในที่สุด สามีเธอขอรองใหเธอออกไปอยูที่อ่ืน 

“ตอนที่ฉันเริ่มเรียนเกี่ยวกับอิสลาม ฉันไมไดคาดหวังวาจะพบสิ่งที่ฉันตองการเพื่อการ
ดําเนินชีวิตของฉัน ฉันไมคิดเลยวาอิสลามจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของฉัน หรือไมคิดวาใครจะ
สามารถโนมนาวจริงใจฉันไดวา อิสลามจะทําใหฉันพบความสันติและมีชีวิตที่เต็มไปดวยความรัก
และปติ" 

ตลอดชวงเวลานั้น เธอยังคงศึกษาเกี่ยวกับอิสลามตอไป ถึงแมวามันทําใหเธอเปลี่ยนไปที
ละนอยแตเธอก็ยังคงเปนผูอุทิศตนเพื่อศาสนาคริสตอยู มีอยูวันหนึ่งซึ่งคอนขางทําใหเธอ
ประหลาดใจเปนอยางมาก มีคนมาเคาะประตูหองของเธอ พอเธอเปดประตู เธอพบชายแตงกาย
เปนอาหรับชื่อวา อับดุลอาซิส อัลชีค (Abdul-Aziz Al-Sheik) มาพรอมกับเพื่อนของเขาอีกสามคน 
มันทําใหเธอรูสึกรําคาญมากกับการแตงกายของเขาเหลานั้น ชุดยาวแบบอาหรับ และสิ่งที่ทําให
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เธอตกใจยิ่งกวาคือเมื่อเธอไดยินชายคนนั้นพูดวา เขาคิดวาเธอพรอมที่จะเปลี่ยนเขารับศาสนา
อิสลาม เธอตอบไปวาเธอเปนคริสเตียนและไมไดมีแผนการที่จะเปลี่ยนศาสนา แตถึงอยางไรก็
ตาม เธอก็เชิญคนเหลานั้นเขาบานเพราะเธอมีคําถามมากมายที่จะถามหากพวกเขามีเวลา 

หลังจากไดรับคําเชิญจากเธอ ชายเหลานั้นก็เขาบานของเธอ หลังจากนั้นเธอก็เร่ิมถาม
คําถามตางๆเกี่ยวกับอิสลามที่เธอไดจดบันทึกไวแลวตอนที่เธอศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม “ฉันจะไมลืม
ชื่อของชายคนนั้น“ เธอกลาววา อับดุลอาซิส อัลชีคเปนคนที่อดทนและออนโยนมาก “เขาใจเย็น
มากในการสนทนาและตอบทุกๆคําถาม เขาไมเคยทําใหฉันรูสึกวาฉันโงหรือถามคําถามโงๆ“ อับ
ดุลอาซิส อัลชีคฟงทุกๆคําถามและโตแยงและอธิบายทุกอยางในเรื่องนั้นๆ “เขาอธิบายวาอัลลอฮฺ
ไดบอกพวกเราวา เราตองศึกษาหาความรูและการถามคือหนึ่งในหนทางการหาความรู เวลาเขา
อธิบายแตละอยาง มันเหมือนกับกลีบดอกไมบานทีละกลีบๆ จนกระทั่งมันบานเต็มที่ เวลาฉนับอก
เขาไปวาฉันไมเห็นดวยกับบางเรื่องและบอกดวยวาทําไม เขาตอบกลับมาเสมอวามันถูกสวนหนึ่ง
และเขาไดสอนใหฉันวิเคราะหใหลึกซึ้งกวานั้น และสอนวิธีการมองจากมุมอ่ืนๆดวย เพื่อจะไดรับ
ความเขาใจที่ครบถวน“ มันใชเวลาไมนานนักสําหรับเธอกับการยอมรับอยางเปดเผยเกี่ยวกับ
อิสลาม เพราะในความเปนจริงแลวภายในใจของเธอ เธอไดยอมรับมันมานานกวาหนึ่งปคร่ึงแลว 
ในวันเดียวกันนั้น เธอไดกลาว ซาฮาดะฮ ตอหนาอับดุลอาซิส และเพื่อนของเขา “ฉันขอสาบานวา 
ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมูฮัมหมัดเปนศาสนทูตของพระองค" มันเกิดขึ้นในวันที่ 21 
May 1977.  

การเขารับศาสนาอิสลาม หรือ ศาสนาอะไรก็ตาม มันไมงายอยางที่คิดเสมอไป ยกเวนใน
บางคนเทานั้น เพราะโดยทั่วไปแลว คนๆนั้นตองเผชิญกับผลลัพธที่จะตามมา มุอัลลัฟอาจจะตอง
เผชิญกับความโดดเดี่ยวจากครอบครัวและเพื่อนๆ ถาหายไมยอมใหถูกบังคับใหกลับไปนับถือ
ศาสนาที่ครอบครัวนั้นๆนับถืออยู ในบางครั้งมุอัลลัฟอาจจะตองเผชิญกับปญหาดานการเงิน เชน
ในกรณีที่ถูกใหออกจากบานดวยเหตุผลการเขารับอิสลาม บางคนอาจจะยังคงไดรับความเคารพ
จากครอบครัวเหมือนเดิมแตก็ยังเจอการตอตานลึกๆในชวงแรกๆของการเขารับอิสลาม 

แตสําหรับกรณีของ อามีนะฮ อัซซิลมี นั้น ส่ิงที่เธอตองเผชิญหลังจากการเขารับอิสลาม
นั้น มันไมเคยไดยินมากอน เธอตองเสียสละอยางใหญหลวงเพื่อแลกกับความเชื่อมั่นและศรัทธา
ในศาสนาอิสลามของเธอ นอยคนนักที่จะมอบความไววางใจตออัลลอฮฺเหมือนกับกรณีของเธอ 
เธอยืนหยัดที่จะเผชิญกับความทาทายเหลานั้น เธอตัดสินใจเสียสละส่ิงที่สําคัญยิ่ง ใน
ขณะเดียวกัน เธอยังคงสามารถรักษาทาทีในเชิงบวกและใหแรงจูงใจตอผูคนรอบขางเกี่ยวกับ
ความงามที่เธอเพิ่งคนพบและความเชื่อในอิสลาม 

เธอเสียเพื่อนแทบทุกคนของเธอ เพราะเธอ... “ไมสนุกสนานเหมือนเมื่อกอนอีกแลว“ แม
ของเธอไมยอมรับกับการเขารับศาสนาอิสลามของเธอและยังคงเชื่อมั่นวาซักวันหนึ่งเธอจะเบื่อ
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และกลับไปเปนเหมือนเดิม ผูเชี่ยวชาญดานโรคประสาทหรือพี่สาวของเธอนั่นเองคิดวาเธอมี
ปญหาทางดานจิตใจจนเกือบจะพาเธอไปสงที่สถาบันโรคจิต สวนพอของเธอซึ่งปกติแลวเปนคนใจ
ที่เย็นมากและเปนคนที่มีความรูสูง หลายตอหลายคนมักจะมาหาพอของเธอเพื่อขอคําปรึกษาใน
ปญหาตางๆ โดยที่ปกติแลวพอของเธอสามารถใหคําแนะนํากลับไปและทําใหคนเหลานั้นหายจาก
ความโศกเศรา แตสําหรับกรณีของเธอกับการเขารับอิสลามนั้น พอของเธอตัดสินใจเอาปนออกมา
เพื่อเอามายิงเธอ พอของเธอกลาววา “จะดีเสียอีกถาเธอตายไป ดีกวาจะตองรับความทรมานใน
นรก" 

ถึงตรงนี้ เธอไมมีเพื่อน ไมมีครอบครัว   หลังจากนั้นไมนานเธอตัดสินใจคลุมฮีญาบ ใน
วันที่เธอตัดสินใจสวมฮีญาบนั้น เธอถูกไลออกจากงาน ทําให นอกจากไมมีเพื่อน ไมมีครอบครัว
แลว เธอยังไมมีงานทําอีกดวย แตส่ิงเหลานี้ มันยังไมใชส่ิงที่เธอกลาววาเธอตองสูญเสียอยางใหญ
หลวง 

เธอและสามีของเธอรักกันมาก แตในระหวางที่เธอตัดสินใจศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
นั้น สามีของเธอเขาใจผิดคิดวาเธอกําลังมีคนอื่น เพราะเธอเงียบลงและไมคอยออกไปไหน การ
เปลี่ยนแปลงของเธออยูในสายตาของสามีเธอมาตลอดและนั่นทําใหเกิดความสงสัยแกสามีของ
เธอ เธอไมสามารถอธิบายไดวาการเปลี่ยนแปลงของเธอนั้นไมเกี่ยวกับชายอื่น แตมันเปนการยาก
ที่ผูชายคนหนึ่งจะเชื่อไดวา ผูหญิงคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดขนาดนี้โดยที่ไมเกี่ยวกับชายอื่น
เลย ในที่สุดสามีของเธอขอใหเธอออกไปอยูที่อ่ืน ทําใหเธอตองอยูคนเดียว หลังจากเธอเขารับ
ศาสนาอิสลาม ความสัมพันธยิ่งเลวรายลง เธอหนีไมพนกับการหยาราง ในชวงนั้น ผูคนไมคอยมี
ความรูเกี่ยวกับอิสลามมากนัก เธอมีลูกเล็กๆอยูสองคน เธอรักพวกเขามากที่สุด และโดยปกติแลว
สิทธิการเลี้ยงดูบุตรควรจะเปนของเธอ แตเธอไดรับการดูหมิ่นอยางรุนแรงจากศาล เธอถูกปฏิเสธ
ในสิทธิการเลี้ยงดูบุตรเพียงเพราะเธอเปลี่ยนเปนมุสลิม กอนที่ศาลจะตัดสินใหคําชี้ขาด ศาลไดให
ขอเสนอเธอเพียงสองประการ เธอตองเสียสละศาสนาใหมของเธอเพื่อแลกกับสิทธิการเลี้ยงดูบุตร 
ถาไมแลวเธอจะไมไดรับสิทธิการเลี้ยงดุบุตร ศาลใหเวลาในการตัดสินใจของเธอเพียง 20 นาที  

เธอรักลูกๆของเธอมาก มันเหมือนกับฝนรายที่สุดที่แมคนหนึ่งเคยเจอ กับการขอใหเธอ
เต็มใจที่จะสูญเสียลูกๆของเธอไป ไมใชแคเพียงหนึ่งวัน หนึ่งเดือน หรือหนึ่งป แตมันเปนการ
สูญเสียตลอดไป ในทางกลับกัน เธอก็ไมสามารถที่จะปกปดความเปนจริงเกี่ยวกับส่ิงที่เธอเพิ่ง
คนพบได เธอไมสามารถอยูอยางหนาไหวหลังหลอกได “มันเปน 20 นาทีที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต
ของฉัน“ เธอไดกลางตอนที่เธอใหสัมภาษณ คนที่เปนพอเปนแมของลูกๆทุกคน ยิ่งถาลูกๆยังเล็กๆ
แลว มันไมเปนการยากเลยที่จะจินตนาการเกี่ยวกับความเจ็บปวดเหมือนที่เธอไดรับในทุกๆวินาที
ที่ผานไป ในชวง 20 นาทีนั้นที่เธอตองคิดสําหรับการตัดสินใจ ส่ิงที่ทําใหเธอเจ็บปวดมากที่สุดอีก
อยางนึงคือ คุณหมอเคยบอกเธอวา เพราะเหตุผลบางอยางเธอจะไมมีโอกาสตั้งครรภไดอีกตอไป 
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“ฉันไดขอพรจากอัลลอฮฺอยางกับฉันไมเคยทํามากอนเลย ฉันรูวาไมมีที่ไหนที่ปลอดภัยสําหรับลูกๆ
ของเธอนอกจากที่อัลลอฮฺ ถาฉันปฏิเสธพระองค ฉันจะไมมีโอกาสแสดงใหลูกๆของฉันเห็นถึง
คุณคาของอัลลอฮฺ“ ในที่สุด เธอตัดสินใจไมทิ้งศาสนาอิสลาม นั่นทําใหลูกๆของเธอถูกนําไปมอบ
ใหกับอดีตสามีของเธอ 

สําหรับคนเปนแมแลว นี่เปนการเสียสละอันใหญหลวง การเสียสละที่ไมใชเพื่อสมบัติ
พัสถานใดๆ แตเปนการเสียสละเพื่อความศรัทธาและความเชื่อมั่นลวนๆ “ฉันเดินออกจากศาลดวย
การรับรูวา การมีชีวิตโดยปราศจากลูกๆนั้นยากลําบากแคไหน หัวใจของฉันบาดเจ็บ แตกระนั้นก็
ตาม ฉันเชื่อมั่นเสมอวาฉันตัดสินใจถูกตองแลว“ เธอรูสึกดีข้ึนหลังจากอานกุรอานบทนี้... 

“อัลลอฮฺนั้นคือไมมีผูที่ถูกเคารพสักการะใดๆ ที่เที่ยงแท นอกจากพระองคเทานั้น 
ผูทรงมีชิวิต ผูทรงบริหารกิจการทั้งหลาย โดยที่การงวงนอน และการนอนหลับใดๆ จะไม
เอาพระองค สิ่งที่อยูในบรรดาช้ันฟาและสิ่งที่อยูในแผนดินนั้นเปนของพระองค ใครเลา
คือผูที่จะขอความชวยเหลือใหแกผูอ่ืน ณ ที่พระองคได นอกจากดวยอนุมัติของพระองค
เทานั้นพระองคทรงรูสิ่งที่อยูเบื้องหนาของพวกเขาและสิ่งที่อยูเบ้ืองหลังของพวกเขา และ
พวกเขาจะไมลอมสิ่งใด จากความรูของพระองคไวไดนอกจากสิ่งที่พระองคทรงประสงค
เทานั้นเกาอ้ีพระองคนั้นกวางขวางทั่วชั้นฟาทั้งหลายและแผนดิน และการรกัษามนัทัง้สอง
ก็ไมเปนภาระหนักแกพระองค และพระองคนั้นคือผูทรงสูงสง ผูทรงยิ่งใหญ" (อัล-กุรอาน 
2:255) 

“ผาคลุมผืนนี้ที่ฉันสวมใส เตือนผูคนที่พบเห็นวาฉันไมใชผูหญิงที่คุณจะยุงเกี่ยวดวย มัน
ไดแสดงใหเห็นวาฉันมีความเปนผูหญิงดวยจิตใจ และฉันรูวาฉันมีคามากกวาเปนเพยีงรางกาย ผา
คลุมผืนนี้ไมใชการกดขี่เพราะฉะนั้นไมจําเปนที่คุณตองรูสึกเห็นใจพวกเรา" 

“หรือพวกเจาคิดวาพวกเจาจะไดเขาสวรรคโดยที่เยี่ยงอยางของผูที่ลวงลับไปกอน
พวกเจายังมิไดมายังพวกเจาเลย ซ่ึงบรรดาความลําบากและความเดือดรอนไดประสบแก
พวกเขาและพวกเขาไดรับความหวั่นไหวจนกระทั่งรอซูลและบรรดาผูศรัทธาซึ่งอยูกับเขา
กลาวขึ้นวา เมื่อไรเลาการชวยเหลือของอัลลอฮฺ? พึงรูเถิดวาแทจริงการชวยเหลือ
ของอัลลอฮฺใกลอยูแลว“ (อัล-กุรอาน 2:214) 

บางทีบรรยากาศของความยุติธรรมที่ Colorado ยังเบาบางเกินไป บางทีอัลลอฮฺมี
โครงการที่ใหญกวานั้นก็ได หลังจากนั้นไมนาน อามีนะฮ อัซซิลมี กลับไปตอสูคดีในศาลอีกครั้ง
และนํากรณีของเธอสูส่ือมวลชน ถึงแมวาในที่สุดเธอก็ยังไมไดรับสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร แตก็ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรม ถึงกรณีการตัดสิทธิการเลี้ยงดูบุตรไมควรตัดสินบน
พื้นฐานของศาสนา แนนอนความรักที่มีตออัลลอฮฺไดกลืนสูจิตใจของเธอมากเหลือเกิน ไมวาเธอ
จะไปไหน ผูคนจะไดสัมผัสถึงความสวยงามและกิริยาทาทางตางๆตามวิถีอิสลาม และทําใหคน
จํานวนไมนอยเปลี่ยนเขารับศาสนาอิสลาม 
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เพราะการเขารับอิสลามของเธอ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอยางในตัวเธอในทางที่ดี 
เธอเปลี่ยนเปนคนที่ดีกวาเดิม มันมากจนทําใหครอบครัวของเธอ ญาติพี่นองของเธอ และผูคน
รอบๆตัวเธอ เร่ิมเกิดความประทับใจในความเสมอตนเสมอปลายของเธอ เกิดความประทับใจใน
ความศรัทธาตอศาสนาที่มีในตัวเธอซึ่งทําใหเธอเปลี่ยนแปลงไดมากขนาดนี้ ถึงแมวาครอบครัว
ของเธอปฏิบัติตอเธอไมคอยดีนักในตอนแรกที่ทราบเรื่องของเธอ แตเธอก็ยังคงรักษาความสัมพันธ
ระหวางกันเหมือนเดิม เธอยังคงเคารพพวกเขาโดยปราศจากความเยอหยิ่ง เหมือนอยางที่กุรอาน
สอนใหมุสลิมประพฤติตน เธอมักจะสงการดถึงพอแมของเธอตามโอกาสตางๆ และแทบทุกครั้งไป 
เธอจะเขียนคําแปลกุรอานหรือไมก็คําแปลซุนนะฮลงไปในการด โดยเธอจะไมเขียนถึงที่มาของ
ขอความอันสวยงามนั้นๆ   

เวลาผานไปไมนาน สมาชิกคนแรกในครอบครัวของเธอที่ตัดสินใจเขารับอิสลามตามหลัง
เธอคือคุณยาซึ่งอยูในวัยกวา 100 ป ของเธอนั่นเอง หลังจากที่ยาของเธอเขารับอิสลามไมนาน ยา
ของเธอก็จากโลกนี้ไป “ในวันที่คุณยากลาวซาฮาดะฮนั้น บาปตางๆก็ถูกลบลางไปหมดสิ้น ในขณะ
ที่บุญตางๆยังคงอยู คุณยาไดเสียไปไมนานหลังจากเขารับอิสลาม ซึ่งทําใหฉันทราบวา หนังสือ
เลมที่บันทึกความดีของคุณยาคงจะหนักนาดู มันทําใหฉันมีความสุขมากๆ" 

คนตอไปในครอบครัวของเธอที่เขารับอิสลามคือ คุณพอของเธอนั่นเอง คุณพอที่ครั้งหนึ่ง
เกือบจะฆาเธอไปแลว การเขารับอิสลามของพอเธอ ทําใหนึกถึงเรื่องราวการเขารับอิสลามของ
ทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ทานอุมัรคือเศาะหาบะฮฺของทานนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ซึ่งเคยเปนคนที่ตามจองเวรเหลามุสลิมยุคแรกๆกอนที่ทานจะเขารับอิสลาม วันหนึ่งทาน
ทราบขาวการเขารับอิสลามของนองสาวทาน ทานออกไปโดยในมือมีดาบอยู มุงหนาไปเพื่อจะฆา
นองสาวทาน แตเมื่อทานไดฟงกุรอานจากการอานของนองสาวทาน ทานรับรูถึงความจริงและได
ตัดสินใจไปยังทานนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อเขารับอิสลามในทันที  

สองปหลังจากที่เธอเขารับอิสลาม แมของเธอไดโทรหาเธอ แมของเธอกลาววาเธอ
ประทับใจในความศรัทธาของอิสลามและหวังวาเธอ (อามีนะ) จะรักษามันไวอยางนั้นตลอดไป 
สองปใหหลัง แมของเธอโทรมาอีกครั้งเพื่อถามวา ถาคนๆนึงตองการเปลี่ยนเปนมุสลิม ตองทํา
อยางไรบาง? อามีนะฮตอบไปวา คนๆนั้นจะตองสาบานวาไมมีพระเจาอื่นไดนอกจากอัลลอฮฺ
และมูฮัมหมัดคือศาสนทูตของพระองค แมของเธอกลาววา “เร่ืองนี้แมแตคนโงก็ทราบ แตฉัน
ตองการถามวามันจะตองทําอะไรอีกบาง?“ เธอตอบแมของเธอไปวา ถานั่นเปนสิ่งที่คนๆนั้นเชื่อ
และศรัทธา คนๆนั้นไดเปนมุสลิมแลว ถึงตรงนี้แมของเธอกลาววา “งั้นเหรอ? งั้นก็อยาเพิ่งบอกพอ
ของเธอหละ“ ตกลงแมของเธอไมทราบเลยวา ณ ตอนนั้น สามีของเธอ (พอเลี้ยงของอามีนะฮ) ได
คุยกับอามีนะฮในทํานองเดียวกันประมาณสองสามอาทิตยกอนหนานั้นแลว ตกลงสองคนนี้เปน
มุสลิมกันอยางลับๆมากวาปโดยที่ตางคนตางเก็บเปนความลับ 
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หกปหลังจากไดหยาจากสามีของเธอ อดีตสามีของเธอก็เขารับอิสลาม เขาไดกลาววา ได
ติดตามดูเธอมาตลอดหกป และตองการใหลูกสาวเขามีศาสนาเดียวกับเธอ เขาไดมาหาเธอและได
กลาวคําขอโทษและขอใหเธอใหอภัยเขา เขาเปนคนดีและสุภาพมากซึ่งอามีนะฮเองนั้นไดใหอภัย
เขามานานแลวในเรื่องนั้น 

บางทีส่ิงตอบแทนจากพระเจาที่ดีที่สุดเพิ่งตามมาเปนอันดับสุดทายตางหาก นั่นคือ
หลังจากที่เธอไดแตงงานกับชายคนหนึ่ง ในขณะที่หมอเคยบอกเธอไปแลววาเธอจะไมมีโอกาส
ต้ังครรภไดอีก แตอัลลอฮฺไดตอบแทนเธอดวยการตั้งครรภอีกครั้งและเธอไดบุตรชาย ถาอัลลอฮฺ
ตองการตอบแทนใครสักคน ใครจะหามได? มันเปนพรจากอัลลอฮฺอันมหัศจรรยมาก เธอตัดสินใจ
ต้ังชื่อบุตรของเธอวา บารอกะฮฺ 

“มันไมไดใชเวลานานเลยที่ทําใหฉันรับรูถึงพรอันประเสริธจากอัลลอฮฺ ฉันไดเรียนรูถึง
ความสําคัญของการแบงปนความจริงเกี่ยวกับอิสลามกับคนรอบขาง มันไมสําคัญเลยที่คนทั่วไป
ไมวาจะเปนมุสลิมหรือไม จะเห็นดวยหรือเขาใจฉัน ส่ิงที่สําคัญที่สุดสําหรับฉันคือการยอมรับ
จากอัลลอฮฺเทานั้น ถึงตอนนี้ฉันพบวาหลายตอหลายคนรักฉันโดยที่ไมจําเปนตองอาศัยเหตุผล
มากมาย ฉันมีความสุขมากเพราะฉันจําไดวาถาอัลลอฮฺรักใคร พระองคจะทําใหคนอื่นๆ รักคนๆ 
นั้นดวย ฉันไมไดมีคามากมายจนควรคาแกความรักเหลานั้นหรอก แตฉันคิดวามันเปนสิ่งตอบ
แทนที่มาจากอัลลอฮฺตางหาก อัลลอฮฺผูยิ่งใหญ" 

ความเสียสละที่ อามีนะฮ อัซซิลมี ไดทําไปเพื่ออัลลอฮฺนั้นยิ่งใหญมาก อัลลอฮฺจึงตอบ
แทนดวยความเมตตาและรางวัลอันยิ่งใหญ ครอบครัวของเธอไดทิ้งเธอไปหลังจากที่เธอเขารับ
อิสลาม แตดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺ ในที่สุดสมาชิกในครอบครัวเธอสวนใหญเขารับอิสลาม
เหมือนกัน เธอเสียเพื่อนๆไปหลังจากเขารับอิสลาม ในขณะที่ตอนนี้เธอเปนที่รักของหลายตอ
หลายคน เธอกลาววา “เพื่อนๆที่รักเธอไมทราบวามาจากไหนมากมาย“ อัลลอฮฺใหความเมตตาเธอ
มากมายจนไมวาเธอจะไปไหนทุกๆคนรับรูถึงความสวยงามของอิสลามและยอมรับถึงความจริงใน
ที่สุด ไมวาจะเปนคนตางศาสนิกและมุสลิมเอง ตางมาหาเธอเพื่อขอคําปรึกษาและคําแนะนํา 

เธอสูญเสียงานไปหลังจากเขารับอิสลาม แตตอนนี้เธอเปนผูอํานวยการของ International 
Union of Muslim Women เธอมีโอกาสใหบรรยายธรรมในหลายตอหลายแหงทั่วทั้งประเทศและ
เธอยังคงเปนที่ตองการสูง องคกรของเธอประสพความสําเร็จในการผลักดันใหมีแสตมปวันอีด 
(Eid Stamp) และไดรับการยอมรับจาก United States Postal Service ถึงแมจะตองใชเวลาใน
การผลักดันหลายป ในขณะนี้เธอกําลังผลักดันใหวันอีดของอิสลามเปนหนึ่งในวันหยุดแหงชาติ 

เธอมีความเชื่อมั่นตออัลลอฮฺเปนอยางสูง เชื่อมั่นตอความเมตตาของพระองค เธอไมเคย
สูญเสียความศรัทธาในตัวพระองคเลย คร้ังหนึ่งเธอไดรับผลการตรวจสุขภาพวาเธอมีมะเร็ง คุณ
หมอบอกเธอวาเธออาจจะอยูไดไมเกินหนึ่งป แตความศรัทธาของเธอที่มีตออัลลอฮฺนั้นไมไดลด
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นอยลงเลย “เราทุกคนยังงัยก็ตองตาย ฉันเชื่อมั่นวาความเจ็บปวดของฉันเปนหนึ่งในความเมตตา
ที่อัลลอฮฺมอบให“ มีอุทาหรณอันยิ่งใหญที่แสดงใหเห็นถึงความรักของคนๆนึงที่มีตออัลลอฮฺอยาง
มายมาย เธอไดกลาวถึงเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อวา การิม อัลมูซาวี ผูซึ่งในที่สุดไดเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งในวัยเพียง 20 “กอนหนาที่เขาจะเสียชีวิตไดไมนาน เขาไดบอกเธอวา อัลลอฮฺนั้นเปนผูซึง่
มีความเมตตา ชายคนนี้ไดรับความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งอยางมาก แตเขายังไดรับความรักที่ทอ
แสงจากอัลลอฮฺ เขาไดบอกวา อัลลอฮฺคงมีความตั้งใจใหฉันไดเขาสวรรคดวยสมุดบันทึกใสสะอาด 
การเสียชีวิตของเขาสอนใหฉันไดคิด เขาสอนฉันถึงความรักและความเมตตาจากอัลลอฮฺ“ ขอ
ความสรรเสริญจงมีแดอัลลอฮฺ ในขณะนี้เธอยังคงมีชีวิตอยูดวยสุขภาพที่แข็งแรง เธอคิดวาการมี
มะเร็งในตัวเธอเปนความเมตตาจากอัลลอฮฺอยางสูงสุดอยางที่ไมเคยไดรับมากอน  

เร่ืองราวความศรัทธาและบทลงโทษที่ อามีนะฮ อัซซิลมี ไดรับนั้นเปนเรื่องราวที่ทําให
เรียนรูถึงบททดสอบและความสําเร็จที่ตามมาภายหลัง มันเปนเรื่องราวของความสําเร็จที่มาจาก
ความศรัทธาของเธอตออัลลอฮฺ เปนเรื่องราวที่ใหแรงบันดาลใจตอพวกเราเปนอยางมาก เปน
เร่ืองราวของความเชื่อมั่นและไวใจตออัลลอฮฺ เปนเรื่องราวของความรักและเมตตาจากอัลลอฮฺ 
และเปนเรื่องราวที่แสดงใหเห็นถึงความจริงของสัญญาจากอัลลอฮฺ  

“จริงอยู อัลลอฮฺไดทดสอบฉันอยางที่พระองคไดสัญญาไว แตส่ิงตอบแทนจากพระองคที่
ฉันไดรับมันมากเกินกวาคนๆนึงจะคาดหวังไว“  

ขอใหอัลลอฮฺแสดงถึงความรักความเมตตาและความกรุณาตอมุสลิมะฮทานนี้ตอไป ขอ
ใหอัลลอฮฺตอบแทนเธอใหเธอมีชีวิตที่ยืนยาวและสามารถสรางผลงานทางศาสนาอิสลามตอไป ขอ
ใหอัลลอฮฺใหประโยชนแกคนทั่วๆไปจากเรื่องราวของเธอ และขอใหชี้นําจิตใจคนเหลานั้นได
รับทราบถึงความเปนจริง ความรัก และความเมตตาของพระองค. 
 
 
 
เว็บไซตตนฉบับภาษาอังกฤษ :  
http://www.famousmuslims.com/Aminah%20Assilmi.htm 


