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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

วนิสสา (ซานิยาฮ ฺ) ลางสันเทียะ : อิสลามคือทางนําอันประเสรฐิ 
 

 ประวัติสวนตัว  
- ชื่อ วนิสสา (ซานิยาฮฺ) ลางสันเทียะ.. อายุ 25 ป  
- บิดากับมารดาแยกทางกัน อยูกับมารดา ไมมีพี่นอง แมมีลูกคนเดียว 
- สถานภาพ นิกะหแลว เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 53 / วันที่ 20 เดือนชะบาน ฮ.ศ.1431  
- จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 
- กําลังศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- เปนพนักงานประจําที่บริษัทแหงหนึ่ง 
- รับอิสลามมาแลว 3 ป (รับอิสลามเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 50) 

 
Islammore : มุมมองเกี่ยวกับมุสลิมกอนที่จะรูจักศาสนาอิสลาม ? 
Saniyyah : สําหรับตัวดิฉันกอนหนาที่จะรูจักศาสนาอิสลาม ก็ไดรูจักมุสลิมที่เปนลูกคาของทาง
บริษัท และรูสึกวาไมไดแตกตางอะไรจากเรามากนัก  จริงๆ แลวกอนที่จะเปนมุสลิมมีโอกาสรูจัก
กับพี่นองมุสลิมนอยมาก..  จึงไมสามารถบอกถึงตัวบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามได.. แตที่เห็น
ดิฉันยังรูสึกวามุสลิมหลายคนยังปฏิบัติไดไมครบตามหลักการศาสนาอิสลาม  

แตศาสนาอิสลามในความคิดของดิฉันไมเคยมองในแงลบ  อาจเปนเพราะชวงที่เรียน
หนังสือไมคอยไดรูจักศาสนาอิสลามเทาไหร ในตําราเรียนจะบอกแควา ศาสนาตางๆปนอยางไร 
ใครเปนพระเจาของศาสนานั้น..และจําไดวาชวงที่เรียนอยู ม.2-ม.3 มีวิชาที่เกี่ยวกับศาสนา  

ในตําราเรียนเขียนไวประมาณวา..ศาสนาอิสลาม มีพระเจาองคเดียว มีศาสดาชื่อมูฮัมมัด 
และมีการปฏิบัติทั้ง 5 ประการ  ศาสนาอิสลามมีภรรยาไดมากกวา 1 คนแตไมเกิน 4 และก็เขียน
บอกประมาณวา พระเจาของศาสนาอิสลามบอกไววา พระองคจะไมทรงเปลี่ยนแปลงประชาติใด
นอกจากเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเอง อะไรทํานองนี้คะ  ดิฉันก็สงสัยหลายอยางในศาสนาอิสลาม แต
ดวยความเปนเด็กจึงไมไดคิดอะไรมาก แตรูสึกวาทําไมรายละเอียดแคนี้คนที่เปนมุสลิมถึงไมมีใคร
เปลี่ยนมาเปนพุทธบาง  
 
Islammore :  เหตุผลในการเปลี่ยนศาสนา และระยะเวลาในการเปลี่ยนศาสนา ? 
Saniyyah : กอนอื่นตองบอกวาดิฉันไดมาโอกาสรูจักกับผูชายมุสลิมคนนึง..เขาถือเปนสะพานให
ไดรูจักศาสนาอิสลามที่มากขึ้น ยอมรับวาการคบกันแบบแฟน ๒ ป ที่รูจักชายมุสลิมคนนี้กอนที่จะ
เปลี่ยนศาสนา เขาไมสอนอะไรเกี่ยวกับอิสลามเลย (แตเพิ่งมารูความจริงวาการสอนของเขาคือ
การดําเนินชีวิตของเขานั้นแหละ) ผูชายมุสลิมคนนี้ก็คือสามีคนปจจุบันเราเพิ่งจะนิกะห(แตงงาน)
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กันไดไมนานนี้เอง ซึ่งดูภายนอกก็ไมอาจจะรูไดวาเขาเปนมุสลิม..แตพอไดพูดคุยรูจักกัน รูสึกวาเขา
เปนคนมีมารยาทดี นิสัยออนโยน และดวยสิ่งที่เขาเปนทําใหดิฉันกับเขาก็เร่ิมพูดคุยกันมากขึ้นจน
เร่ิม ศึกษากันมากขึ้น  

แตการพูดคุย การใชชีวิต และนิสัยบางอยางของเราไมสามารถเขากับเขาได เพราะเรารูจัก
กันมาเกือบ 2 ป แตดิฉันไมเคยไดเรียนรูเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเลย เพราะเขาไมอยากบังคับใหฉัน
เปลี่ยนศาสนา เขาอยากใหฉันศรัทธาดวยตัวเอง จนกระทั่งเราเริ่มไปกันไมได ตางความคิด ตาง
ศาสนา ตางวิธีการดําเนินชีวิต จนตองยุติการคบกัน 

ชวงที่มีแฟนมุสลิมฉันมีปญหากับทางบาน จนตองออกมาอยูขางนอก ก็มีบังคนนี้คอยดูแล 
อยูหองเชามาเกือบป....ดิฉันก็ยังไมไดรับอิสลาม จนเหตุการณที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น บังกับดิฉันมี
เร่ืองที่ตองแยกจากกัน เร่ืองนี้ถือวาหนักมาก เพราะฉันยังไมมีวิธีคิดแบบอิสลาม เราคิดวาฝากชีวิต
ไวกับบังคนนี้แลว พอเกิดเหตุการณนี้ดิฉันถึงกับเครียดหนัก นอนโรงพยาบาล 3 วัน เพราะโรค
เครียด เหมือนวาเราไมมีใครแลว แมก็ไมเขาใจ คิดวาจะพึ่งบังก็มีเร่ืองที่ตองแยกจากกัน ดิฉันอยู
คนเดียว ไมมีที่พึ่งเพราะตอนที่คบกับบังก็ไมไหวพระแลว...แตก็ยังไมรูจักอัลลอฮฺ ฉันเสียใจและ
เจ็บปวด เพราะเหมือนถูกทอดทิ้ง กลับไปหาแมก็ไมได.. เพราะทานไมเขาใจ ดิฉันทนไมไหวกับส่ิง
ที่เปน..รองไหทุกคืนคิดวา ยังไงก็คงไมมีโอกาสไดคบกับบังอีกแลว 

 
ตอนเย็นวันที่ 19 มิ.ย. 50 หลังกลับมาจากที่ทํางานรูสึกวาทําไมชีวิตแยจัง ถาพระ

เจาของอิสลามมีอยูจริงไดโปรดทําใหฉันดีขึ้นดวยเถิด กระดาษโนตที่จดมาจาก
อินเตอรเน็ต พรอมกับทองอยูนานและฉันก็ตัดสินใจ..กลาวปฏิญาณตน หันหนาไปทาง
ทิศกิบลัต (ทิศที่ใชผินหนาในละหมาด)  

“อัชฮะดูอันลาอิลาฮะอินลลัลอฮฺ วะอัชฮะดุอันนะมูฮัมมะดัรรอซูลลลุลอฮ”ฺ 
ฉันพูดทั้งน้ําตาวา  “ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดที่ฉันจะเคารพภักดี

นอกจากอัลลอฮฺ และปฏิณาณวาทานนบีมูฮัมมัดเปนศาสนาทูตของพระองค”  
และแลวหัวใจที่มืดบอดก็รู สึกโลงสบาย น้ําตาที่ไหลจากความเสียใจเพราะผูชาย 

กลายเปนน้ําตาแหงความปลาบปลื้ม ตอไปนี้ฉันเปนมุสลิมแลว แมไมมีบังคนนั้น ฉันก็จะอยู
กับอัลลอฮฺ และฉันก็มั่นใจวาอัลลอฮฺจะเปนผูดูแลฉัน ชวงที่คิดวายังไงคงไมไดคบกับบังแลว และก็
ปฏิญาณตนทั้งที่ยังไมเขาใจเกี่ยวกับการทดสอบของอัลลอฮฺ และยังไมเขาใจอะไรมากเกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลาม ดิฉันจึงศึกษาจากอินเตอรเน็ต ศึกษาอยางมุงมั่นอานจากหนังสือบาง อานจาก
บทความจากเว็บไซตที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตางๆ (แตในใจลึกๆ ของดิฉันก็ยังทอแทอยู เพราะ
ดิฉันตองตอสูคนเดียว)  

ตองขอยอมรับวาเรื่องแรกที่ดิฉันศึกษาคือ การมีภรรยาไดมากกวา 1 แตไมเกิน 4 คน 
เพราะเปนคําถามในใจตลอดมา และก็เร่ิมหัดละหมาดจาก CD และหนังสือคูมือมุสลิมเบื้องตน 
จําไดวาเมื่อเร่ิมละหมาดครั้งแรก นั้นคือเวลาอิชาอ ดิฉันใชเวลาละหมาดเกือบชั่วโมง ทั้งจําคําอาน 
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และทาทางการละหมาด ชวงเวลา ซุฮฺริ กับ อัศริ จะกลับมาละหมาดที่หองทุกวันเพราะยังไมได
บอกที่ทํางาน  
 
Islammore :  ปญหาและอุปสรรคหลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ? 
Saniyyah : หลังจากที่เปลี่ยนศาสนาก็ยังไมมีใครรูเพราะปแรกที่เปลี่ยนศาสนา ยังไมคลุมผม และ
ยังไมมีที่ละหมาด จึงตองปดบังเพราะเกรงวาคนที่ทํางานจะไมเขาใจ แตตอนที่เปลี่ยนศาสนาอีก
ประมาณ 4 เดือนจะถึงเดือนรอมฎอนพอถึงเดือนรอมฎอนก็ถือศีลอดเลย ทั้งที่ยังไมคอยรูวามีการ
ละหมาดตะรอเวียะห หรือตองละหมาดอีดดวย แตการปฏิบัติเกี่ยวกับการถือศีลอด ก็หามากจาก
เว็บไซต แลวก็ปฏิบัติตาม พอปที่สองของการรับอิสลาม เขารอมฎอนอีกครั้งก็ขอดุอาอวาใหได
คลุมฮิญาบ และขอใหการคลุมฮิญาบนี้ไดเผยแพรศาสนาไปดวย พรอมกับไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็
จะคลุมฮิญาบไปตลอดชีวิต  

จึงเริ่มมีอุปสรรค คือ แมไมอยากใหคุลม ถึงขั้นตัดแมตัดลูก อาจจะไมใชแคการคลุมผมแต
การเปนมุสลิมของเราดวยที่ทานไมเขาใจ แมบอกวาอะไรก็ไปทางอิสลามหมดแลว สังคมที่อยูก็มี
มุสลิมนอยมาก ชวงที่คลุมผมคนที่บริษัทก็ถาม บางคนก็บอกวาแตงงานกับอิสลามแนเลย และ
บอกวามุสลิมเดิมที่นี่ยังไมคลุมเลย รอนบางมั้ย หรือ ศาสนาเขาบังคับหรอ 

ฉันก็ตอบไปวา  ก็อยากจะทําใหดี เราทําดีเราก็ไดเอง ใครไมทําก็แลวแตเขา นั่นคือตัวเขา 
แตตามหลักศาสนาแลวตองคลุม 

การคลุมฮิญาบของฉันเปนที่สงสัยของหลายคน แตก็ทําใหไดตอบคําถามอีกหลายคนดวย 
บางคนไมเขาใจเกี่ยวกับหลักการบางอยางของศาสนาอิสลาม เขาเห็นเราคลุมผมเขาก็เขามาถาม 
ทําใหเราไดทําหนาที่เผยแพรศาสนาไปในตัว  หลายๆ คนยังไมคลุมเพราะกลัว แตถาหากเรา
มอบหมาย และตั้งใจใหดี ขออดุอาอจากอัลลอฮฺแลวพระองคจะทรงประทานใหซึ่งความกลาและ
ความอดทนตอผูคนรอบขางที่ไมเห็นดวย 
 
Islammore : อะไรที่ทําใหคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาอิสลาม ? 
Saniyyah : ส่ิงที่ดิฉันเชื่อมั่นและศรัทธาตอบอยางชัดเจนคือ อัลลอฮฺ ดิฉันรูสึกไดวาพระองคทรงมี
อยูจริงและอยูในใจฉันเสมอ พระองคคือผูสรางเพราะเมื่อไดรับในส่ิงที่ดี หรือเจอเรื่องที่เราตองใจ
หาย  ฉันก็จะนึกถึงพระองคอัลลอฮฺ ทุกครั้งที่ดิฉันทอแท มีปญหาอะไรก็จะละหมาด และขอดุอาอ 
แลวก็ดีข้ึนมาก ดิฉันไดมีโอกาสอานอัลกรุอานแปลไทย ซึ่งไปขอมาจากสถานทูตซาอุดิอาระเบีย 
ยอมรับวาในอัลกรุอานมีหลายอายะฮฺที่ทําใหฉันตองน้ําตาไหล เพราะนั่นคือเร่ืองจริงที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเอง และเรื่องราวตางๆ ก็เปนอุทาหรณ ที่อัลลอฮฺทรงประทานเปนทางนําใหมนุษยชาติโดยที่
ทานนบีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตแบบอิสลาม 
 
Islammore : คุณคิดวาหลังจากการเปลี่ยนศาสนาแลว ชีวิตคุณจะเปนอยางไร ? 
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Saniyyah : บรรดาการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  ... ดีข้ึนมาก แมวาบททดสอบของอัลลอฮฺ 
จะมีอยูตลอดเวลา แตไมเคยทําใหฉันตองออกจากศาสนาอิสลามเลย ทุกครั้งที่ละหมาดจะขอดุ
อาอเสมอวา  ใหตัวเราดํารงมั่นในอิสลามดวยความนอบนอมและยําเกรงตอพระองค สุขภาพจิตก็
ดีข้ึน ปกติแลวเปนโรคเครียด แตพอเปลี่ยนศาสนาก็ไมมีอาการนี้อีกเลย อาจจะเปนเพราะ เรารู
วาอัลลอฮฺทรงดูเราอยู  เราตองรักตัวเองใหมากๆ และตองตั้งใจศึกษาศาสนาอิสลามและดํารงไว
ซึ่งความมั่งคงในการทําอิบาดะฮฺตอพระองคใหเยอะๆ มีบางครั้งบททดสอบของอัลลอฮฺ  ทําใหฉัน
ตองรองไหและทบทวนตัวเองวาบาวทําอะไรไมดี ถึงตองเจอเรื่องที่รายแรงจัง แตพอใชความคิด
สติปญญาที่อัลลอฮฺทรงประทานใหก็จะรูสึกวา ดีแลวที่อัลลอฮฺยังทรงทดสอบเรา เพราะจะทําให
เราเขมแข็งขึ้นและไดรูจักอัลลอฮฺมากขึ้น ทุกวันนี้อัลฮัมดุลิลละฮฺ(ขอบคุณอัลลอฮฺ)มาก ที่พระองค
ทรงฮิดายะฮฺใหไดเปนมุสลิม 

ยืนมองดูผูคนอีกมากมาย อยากจะใหพวกเขาไดรูจักอิสลามใหลึกซึ้ง แลวมนุษยทุกคนจะ
มีความสุข  ยิ่งเรียนรูมากเทาไหร หัวใจเราก็จะมีความศรัทธามากขึ้นเทานั้น และก็จะยิ่งพบกับ
ความสุขมากขึ้นดวย 
 
Islammore :  อยากฝากบอกอะไรถึงพี่นองมุสลิม และสังคมมุสลิมของเรา .... 
Saniyyah : อยากใหมุสลิมเดิมปฏิบัติตนและเปนแบบอยางที่ดีใหกับมุอัลลัฟ  เพราะบางคนพูดวา
มุสลิมต้ังแตกําเนิดยังไมคลุมผมเลย พอเราเขามาเปนมุสลิมก็จะเกิดการเปรียบเทียบ คนสวนมาก
ก็จะเชื่อการปฏิบัติของมุสลิมเดิมมากกวา ดิฉันเจอผูคนรอบขางถามเยอะมาก วาทําไมบังคนนั้น
กินเหลา เขาก็เปนอิสลามตั้งแตเกิด หรือทําไมผูหญิงคนนั้นไมคลุมผมเขาก็เปนอิสลามตั้งแตเกิด 
หรือเขาไมเห็นละหมาดเลย หรือบางคนบอกวา มุสลิมเปนเกยไดดวยเหรอ  ทําไมเราตองเครงดวย 
มุสลิมตั้งแตเกิดไมเห็นทําเหมือนที่ดิฉันไดศึกษามาเลย  

สังคมมุสลิมออนแอมาก บางคนแตงงานกับคนตางศาสนาทั้งที่ยังไมมีความศรัทธาที่แท 
จริงตอพระเจา แลวก็มีลูกดวยกันแตไมไดรับการศึกษาในทางอิสลาม ผลออกมาก็คือเด็กคนนั้นมี
ชื่อวาเปนมุสลิม แตการปฏิบัติไมใชเลย 

ถาสังคมมุสลิม มีความสมัคสมานสามัคคีกัน ชวยกันเชิดชูศาสนาอิสลาม  เปดโอกาสรับ
ความคิดเห็นของผูอ่ืนมีความตั้งใจมากในการเผยแพรศาสนาของพระองคดวยความตั้งใจ ใชใจ
เขาหาพี่นองรวมศรัทธา ดิฉันวาคุณก็จะไดใจเขามาอยางแนนอน ไมอยากเห็นมุสลิม
แบงแยก  อยากใหทุกหนวยงาน องคกรตางๆ ชวยกันเผยแพรศาสนา รวมมือรวมใจกัน ปกปอง
รักษา และดํารงมั่นในแนวทางอัลอิสลาม นับวันก็ยิ่งมีคนเขารับศาสนาอิสลามมากขึ้น แตจะทํา
อยางไรใหเขาดํารงมั่นอยูตลอดไป นอกจากการขอดุอาอจากอัลลอฮฺ มุสลิมเราก็ตองเปน
แบบอยางที่ดีตอไปดวย 
 



5 
 

Islammore : ความเจ็บปวด(บททดสอบ)ที่ไดรับจากครอบครัวและสังคมหลังจากการ
เปลี่ยนศาสนา ?   
Saniyyah : เร่ืองของครอบครัวขอบอกตามตรงวา ณ ตอนนี้ แมยังรับไมได คือ ชวงแรกที่คลุม
ฮิญาบ ทานก็บอกวา ไมตองมาพบหรือเจอทาน เพราะแมอาย และบอกวาคนตระกูลนี้ไมมีหรอกที่
จะคลุมผม ผานไปหลายเดือน เกือบ 4 เดือน ดิฉันก็ขอจากอัลลอฮฺ ใหพระองคทรงเปดหัวใจแม
ของดิฉันใหทานไดเขาใจบาง ก็ดีข้ึนบางเวลาไปไหนมาไหนกับทานก็คลุมผมปกติ  

แตแลวอัลลอฮฺไดทดสอบอีกครั้ง เร่ืองนิกะห(แตงงาน)ที่เพิ่งเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 
53  แมไมเขาใจอยางมากและปจจุบันนี้ฉันกับแมก็ยังไมไดคุยกันเพราะทานไมคุยดวย ไมยอมให
ไปเจอโทรไปก็ไมรับสาย ทานไมเขาใจเรื่องสินสอด(หมายถึงมะฮัรฺ) แมเขาใจวาเปนคาน้ํานม จึง
อธิบายใหฟงแตก็ไมยอมเขาใจ เพราะชวงนิกะหนั้นงายมาก ไมมีการแจกซอง และไมมีการจัดงาน
ใหญ ไปนิกะหที่มัสยิด มีเจาบาว เจาสาว และพยาน อิหมาม และเพื่อนๆ รวมทั้งแมและญาติ ๆ ที่
เปนคนพุทธ   

ส่ิงที่ ดิฉันพยายามขอดุอาอมาตลอด กอนจะนิกะหอยากใหแมไดเห็นสังคมมุสลิม 
และอัลลอฮฺก็เมตตา แมไปวันทีฉันนิกะห ทั้งที่ทานยังไมพอใจอีกหลายอยาง หลังจากวันนิกะห
เพียงวันเดียวทานก็ระเบิดอารมณ บอกถึงขั้นวา (มึงก็คิดซะวากูตายไปจากมึงก็ได)ไมตองมายุงอีก 
ในเมื่อเปนอิสลามก็เปนไป อยูกันคนละศาสนาก็อยูไป แตไมตองมายุงกับเขา ดิฉันรองไห และทาน
ยังบอกอีกวา ตัวดิฉันเดี๋ยวก็อยูกับสามีไดไมนานหรอกเดี๋ยวก็เลิกกัน แมบอกวา เขาไมเคยเห็นคน
ที่เปนแบบดิฉันจะอยูกันรอด ดิฉันก็รองไหแลวก็บอกกับแมวา แมทําไมไมอวยพรใหหนูไดอยู
ดวยกันตลอดละ จะพูดในทางที่ไมดีทําไม จะพูดใหมันเจ็บช้ําน้ําใจกันทําไม ทานก็ยังบอกอีกวา 
มึงเจ็บกูเจ็บกวามึงหลายเทา   

เมื่อกอนฉันจะถียงแม พูดคุยกับทานก็ใสอารมณ พอตั้งแตรับอิสลาม ฉันไมคิดจะถียง
ทานเลย พูดคุยดวยความใจเย็น อธิบายบางเรื่องถาไมเขาใจ แตในสายตาของแมก็ไมไดดีข้ึน แต
จะใหออกจากศาสนาเพื่อใหแมพอใจ ฉันคงไมทําอยางแนนอน 

สังคมที่เปนอยูไมคอยมีปญหาเทาไหร แตก็มีบาง คือ มุสลิมปฏิบัติไมเหมือนเรา เขาก็จะ
ถามวาทําไมทําไมเหมือนกัน ทําไมเราเครงจัง คนที่เปนเพื่อนบานเขาเคยเห็นเราแบบกอน  พอมา
เปนมุสลิมเขาก็จะคิดวาเปนมุสลิมเพราะมีสามีเปนมุสลิม แตทั้งหมดไมมีใครจะมามีอิทธิพลกับตัว
ฉันได เพราะฉันรูวาอัลลอฮฺเทานั้นที่รูดีวาดิฉันเปนมุสลิมเพราะอะไร ! 
 
Islammore : ความรูสึกจากการละหมาด ?  
Saniyyah : มีความรูสึกสบายใจมาก ดิฉันมีความสุขมากที่ไดละหมาด ดิฉันชอบที่จะละหมาด  
บางครั้งเปนประจําเดือนยังเผลอจะไปอาบน้ําละหมาดเลย อธิบายไมถูก แตรูสึกเหมือนวาอัล
ลอฮฺมองดูเราอยู เวลาดิฉันเสียใจดิฉันก็ละหมาดขอจากอัลลอฮฺ ดิฉันไดรับริสกีดิฉันก็ละหมาด
ขอบคุณอัลลอฮฺ เกินคําที่จะบรรยายไดหรืออธิบายได 
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Islammore : ขออะไรในเวลาละหมาด ? 
Saniyyah : จริง ๆ ขอหลายอยางมาก ไดรับมาก็เยอะนะคะ อัลฮัมดุลิลละห และจะขอเสมอวาให
ฉันเปนบาวที่ดีของอัลลอฮฺ ทําหนามุสลิมมะหที่ดี ทําหนาภรรยาที่ดี  ทําหนาที่แมที่ดี อยูในทางอัล
อิสลาม มีอีหมานที่เขมแข็ง ยอมรับกับบททดสอบของพระองค และขอใหครอบครัวดิฉันไดรับ
อิสลาม ขอเสมอวาใหอัลลอฮฺทรงเพิ่มพูนความรักใหกับดิฉันและสามีในทางอัลอิสลาม และดิฉันก็
ขอใหอัลลอฮฺทรงอภัยโทษใหกับชาวกุโบรฺ และขอใหพระองคทรงตอบแทน ชวยเหลือพี่นองมุสลิม
ทั่วโลก  
 
Islammore : อยากบอกอะไรถึงเพื่อนๆตางศาสนิก ? 
Saniyyah : อยากจะบอกวา อิสลามคือทางนําอันประเสริฐ อยากใหตางศาสนิกไดรับการเปด
ใจจากอัลลอฮฺ  อิสลามคือแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ดีมาก อิสลามมีคําตอบทุกอยาง มีครบตั้งแต
เกิดจนกระทั่งจบชีวิตลง  ตายไปแลวจะไดรับอะไร อยูในหลุมฝงศพจะตองเจออะไร หลังจากวันที่
ถูกสอบสวนทุกจะไดรับที่ส่ิงที่ตนเองไดกระทําไว ผูใดที่ศรัทธาตออัลลอฮฺ และปฏิบัติความดีดวย
ความอดทน การตอบแทนคือสรวงสวรรค ผูใดที่เคารพสิ่งอื่น รูปปนหรือมีภาคีกับอัลลอฮฺ เขาก็จะ
ไดรับซึ่งโทษทันตอันเจ็บปวด ในโลกนี้นี้มีอะไรจีรังยั่งยืน เปนแคภาพลวงตา ไมนานก็ดับสลาย แต
โลกหนาสิเราจะมีชีวิตที่ยืนยาว อยากใหทุกคนไดรับศาสนาของอัลลอฮฺจริงๆ คะ 
  
Islammore :  ญะซากิลลอฮุค็อยร็อน(ขออัลลอฮฺตอบแทนดวยความดีงาม) ความเจ็บปวดตางๆ 
คือบทเรียน บททดสอบจะทําใหทุกคนกาวขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น นั่นหมายถึงรางวัลที่ลํ้าคามากขึ้น 
ไมมีมนุษยคนใดที่จะไมไดรับการทดสอบจากพระองค ไมวาเขาจะอยูในศาสนาไหนก็ตาม 
 

ขออัลลอฮฺประทานพรใหซานิยาฮฺเขมแข็งและอดทนตอไป และยึดมั่นตอ
หลักการอัลอิสลามอยางเหนียวแนน  

ขอพระองคทรงใหซานิยาฮฺไดรับความโปรดปรานและความจําเริญจากพระองค 
ขอใหแมของซานิยะฮ ไดเขาใจในอัลอิสลาม สวนฮิดายะฮนั้นเปนสิทธิของพระองค อา
มีน ยาร็อบบัลอาละมีน 
 
 

ที่มา เวบ็อิสลามมอร 
http://islammore.com/main/content.php?page=sub&category=43&id=2369 


