خمسون تغريدة عن التوحيد مترجمة للغة التايالندية
 توحيد هللا: رسالة المرسلين
สาส์นของบรรดาศาสนทูต:การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ

 خالق كل شيء – سبحانه وتعالى،  هو اسم المعبود الواحد الحق-  في اللغة العربية-  هللا.
1."อัลลอฮฺ"ในภาษาอาหรับ คือ ชื่อของผูถ้ ูกเคารพภักดีที่แท้จริ งเพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น,ผูท้ รงสร้ างทุกสิ่ งทุกอย่าง ผูท้ รงบริ สุทธิ์ ผูท้ รงสู งส่ ง.

 ورسول هللا للناس كافة، محمد (ﷺ ) هو خاتم األنبياء
2. "มุฮมั มัด "ﷺคือ ศาสนทูตท่านสุดท้ายที่ถูกส่งมาเพื่อมวลมนุษยชาติ.

اإلسالم هو االستسالم هلل بالتوحيد والخضوع له بالطاعة
3. "อิสลาม"คือ การยอมจานนต่ออัลลอฮฺ ด้วยการให้เอกภาพ และการนอบน้อม ด้วยการปฏิบตั ิตามข้อใช้ และหลีกห่ างจากข้อห้าม.

.
4. "มุสลิม"คือ ผูท้ ี่ยอมจานน ด้วยการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ .
المسلم هو من استسلم هلل بالتوحيد

 ) القرآن الكريم هو كالم هللا الواحد الحق الموحى به إلى النبي محمد ( ﷺ.
5. "อัลกุรอ่าน"คือ คาพูด(สาส์น)ของอัลลอฮฺ พระเจ้าที่แท้จริ ง ผูท้ รงประทานอัลกุรอ่านมายังท่านนบีมุฮมั มัด ﷺ.

إنها رسالة التوحيد وعبادة هللا وحده. رسالة واحدة خالدة ُحملت إلى الناس كافة
6. สาส์นหนึ่งเดียวตลอดกาลที่ถูกส่งมาเพื่อมวลมนุษยชาติ เป็ นสาส์นแห่ งการให้เอกภาพ และการให้การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เพียงผูเ้ ดียว.

 أرسل هللا عددا كبيرا من األنبياء والمرسلين،  لدعوة الناس إلى توحيد هللا والعبادة الخالصة لإلله الواحد الحق.
7.เพื่อเรี ยกร้องมวลมนุษย์สู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ และการเคารพภักดีที่บริ สุทธ์ใจต่อพระเจ้าที่แท้จริ งเพียงผูเ้ ดียว.อัลลอฮฺ ได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาเป็ นจานวนมาก.

 إن ِإلهكم إِله واحد فاعبدوه وحده:  أوحى هللا تعالى إلى أنبيائه بهذه الرسالة.
8.อัลลอฮฺได้ทรงประทานสาส์นนี้มายังศาสนทูตทั้งหลายเพื่อให้เผยแผ่แก่มวลมนุษย์วา่ :แท้จริ งพระเจ้าของพวกท่านมีเพียงหนึ่งเดียว
ดังนั้นพวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ ผเู ้ ดียวเท่านั้น.

( صا ِل ًحا َوال يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَا َدةِ َربِِّ ِه أ َ َحدًا ) سورة
ِ ي أَنَّ َما إِلَ ُه ُك ْم إِلَه ٌ َو
َ اح ٌد فَ َمن َكانَ يَ ْر ُجو ِلقَاء َربِِّ ِه فَ ْليَ ْع َم ْل َع َمال
َّ َقُ ْل إِنَّ َما أَنَا بَش ٌَر ِِّمثْلُ ُك ْم يُو َحى إِل
110 : الكهف
9. (จงกล่าวเถิดมุฮมั มัด"แท้จริ งฉันเป็ นเพียงสามัญชนคนหนึ่ งเหมือนพวกท่าน มีวะฮฺ ย(ู สาส์น)แก่ฉนั ว่า แท้จริ งพระเจ้าของพวกท่านนั้นคือ พระเจ้าองค์เดียว ดังนั้น
ผูใ้ ดหวังที่จะพบพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา ก็ให้เขาประกอบการงานที่ดี และอย่าตั้งผูใ้ ดเป็ นภาคีในการเคารพภักดีต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาเลย)ซูเราะฮฺอลั กะฮฟิ :110.

 فاعبدوه وحده واتبعوا أوامره. ! هدى هللا للناس كافة يتلخص في أن الخالق اإلله الحق إنما هو إله واحد
10.ทางนาของอัลลอฮฺ น้ ี เพื่อมนุษย์ท้ งั หมด โดยมีขอ้ สรุ ปว่า"แท้จริ งผูท้ รงสร้างที่เป็ นพระเจ้าที่แท้จริ ง คือพระเจ้าองค์เดียว
ดังนั้นพวกท่านจงเคารพภักดีและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของเขา(อัลลอฮฺ )เถิด.

َّ ص َالة ََويُؤْ تُوا
(5:الزكَا َۚةَ َو َذلِكَ ِدينُ ْالقَيِِّ َمة)سورة البينة
َّ  َو َما أ ُ ِم ُروا ِإ َّال ِليَ ْعبُدُوا.
َّ صين َلهُ ال ِدِّينَ ُحنَ َفاء َويُ ِقي ُموا ال
ِ َّللا ُم ْخ ِل
11. (และพวกเขาไม่ได้ถูกสัง่ ใช้ให้กระทาอื่นใด นอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็ นผูม้ ีเจตนาบริ สุทธิ์ ในการภักดี เป็ นผูอ้ ยูใ่ นแนวทางที่เที่ยงตรง
และดารงการละหมาด และจ่ายซะกาต และนัน่ แหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม)ซูเราะฮฺ อัลบัยยินะฮฺ :5.

 أرسل هللا أنبياءه لتلقي الوحي وتبليغه ألقوامهم وليكونوا قدوة حسنة ألتباعهم.
12.อัลลอฮฺได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาเพื่อรับวะฮฺ ย(ู สาส์น)และเผยแผ่ให้แก่กลุ่มชนของพวกเขา และเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิตาม.

 أرسل هللا األنبياء لتعليم أتباعهم األمور الدينية والدنيوية ولحثهم على تقوى هللا واتباع وصاياه.
13.อัลลอฮฺได้ส่งบรรดาศาสนทูตมา เพื่อสัง่ สอนผูป้ ฏิบตั ิตามในเรื่ องศาสนาและเรื่ องทางโลก
อีกทั้งยังกระตุน้ พวกเขาให้มีความยาเกรงต่ออัลลอฮฺ และปฏิบตั ิตามคาสัง่ เสี ยของอัลลอฮฺ .

 جاء األنبياء لدعوة قومهم إلى هللا الحق ولهداية من كفر أو انحرف أوعصى هللا تعالى أو َعبد آلهة أو أصناما أخرى مع هللا.
14.บรรดาศาสนทูตทั้งหลายมาเพื่อเรี ยกร้องเชิ ญชวนกลุ่มชนของพวกเขาไปสู่ อลั ลอฮฺ พระเจ้าที่แท้จริ ง
และเพื่อชี้ แนะทางนาแก่ผปู้ ฏิเสธ,ผูเ้ ฉออก,ผูฝ้ ่ าฝื นต่ออัลลอฮฺผทู ้ รงสู งส่ ง,ผูเ้ คารพภักดีต่อพระเจ้าหลายองค์ หรื อบรรดารู ปปั้ น คู่เคียงกับอัลลอฮฺ .

 بعث هللا رسله إلخبار الناس بمآلهم في اليوم اآلخر وما يؤدي أو يفضي بهم إلى الجنة أو النار.
15.อัลลอฮฺได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาเพื่อบอกมนุษย์ทุกคนถึงผลงานของพวกเขาที่จะได้รับในวันปรโลก และสิ่ งที่จะนาพาพวกเขาไปสู่ สวรรค์หรื อนรก.

 إنه هو اإلله الواحد الحق الذي خلق كل الخلق والكون شامال الطبيعة.هللا هو خالق جميع البشر والحيوانات و الجمادات.
16. อัลลอฮฺ คือผูส้ ร้างมนุษย์ทุกคน สรรพสัตว์ และวัตถุสิ่งของทั้งหมด แท้จริ งอัลลอฮฺ คือพระเจ้าที่แท้จริ งผูเ้ ดียวที่ได้สร้างสรรพสิ่ งทั้งหลาย รวมทั้ง
จักรวาลทั้งหมดโดยสมบูรณ์.

 ) هللا هو اإلله الواحد الحق الذي خلق الحياة والموت وما بعد الموت ( الحياة اآلخرة.
17. อัลลอฮฺ คือพระเจ้าที่แท้จริ งผูเ้ ดี ยวที่สร้างความเป็ น และความตาย และสิ่ งที่อยูห่ ลังความตาย(ชี วิตในปรโลก).

( أن هذا اإلله الحق هو الخالق البارىء: من الصفات الرئيسة التي تميز اإلله الحق سبحانه وتعالى عن كل من يزعم بإنه إله من دون هللا
 ) وليس مخلوقا أو مصنوعا.
18.ส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะที่สาคัญที่แยกระหว่างอัลลอฮฺ พระเจ้าที่แท้จริ งจากผูท้ ี่อา้ งว่าเป็ นพระเจ้าทั้งหมดอื่นจากอัลลอฮฺ คือ พระเจ้าที่แท้จริ ง เป็ นผูส้ ร้าง
ไม่ใช่ผถู้ ูกสร้าง.

 سبحانه وتعالى- وهو المعبود وحده، وليس له شريك أو ند،  هو واحد وليس اثنان أو ثالثة أو أكثر:  من الصفات التي تخص هللا وحده.
19.ส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะเฉพาะของอัลลอฮฺ คือ เป็ นพระเจ้าหนึ่ งเดียวเท่านั้นไม่ใช่สอง หรื อสาม หรื อมากกว่านั้น,และไม่มีหุ้นส่ วนหรื อภาคีใดๆ และอัลลอฮฺ
คือผูท้ ี่ควรถูกเคารพภักดีผเู้ ดียวเท่านั้น-ผูท้ รงบริ สุทธ์ ผูท้ รงสู งส่ ง.

( 4-1: ) سورة اإلخالص4() ولم يكن له كفوا أحد3() لم يلد ولم يولد2() هللا الصمد1(قل هو هللا أحد.
20. (จงกล่าวเถิดมุฮมั มัด อัลลอฮฺ คือผูท้ รงเอกะ(1) อัลลอฮฺ น้ นั ทรงเป็ นที่พ่ ึง(2) อัลลอฮฺไม่ให้กาเนิด และไม่ถูกให้กาเนิ ด(3)
และไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮฺ(4))ซูเราะฮฺ อัลอิคลาส:1-4.

 هو ليس في حاجة ألي أحد أو أي شيء مثل األم أو الزوجة أو الولد أو الطعام أو الشراب أو المساعدة.  هللا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى.
21.อัลลอฮฺ คือผูท้ รงมีชีวิต ผูท้ รงบริ หารกิจการทั้งหลาย ผูท้ รงบริ สุทธิ์ ผูท้ รงสู งส่ ง ผูไ้ ม่ทรงพึ่งพาผูใ้ ด หรื อสิ่ งใดๆเลย
ผูไ้ ม่ตอ้ งการพ่อแม่,ภรรยา,ลูก,อาหาร,เครื่ องดื่ม หรื อการช่วยเหลือใดๆ.

هم ال يعبدون أو يطلبون العون من محمد صلى هللا عليه وسلم. المسلمون الحق يعبدون ويصلون ويطلبون العون من هللا الواحد الحق وحده
 أوعلي أو ولي.
22. บรรดามุสลิมที่แท้จริ ง พวกเขาจะเคารพภักดี ,ละหมาด และขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ผูเ้ ป็ นพระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริ ง พวกเขาจะไม่เคารพภักดี
หรื อขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นไม่วา่ จากท่านนบีมุฮมั มัด  ﷺหรื อท่านอลี หรื อใครก็ตาม.

( 102:ذلكم هللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل )سورة األنعام.
23.(นัน่ แหละคือ อัลลอฮฺ ผูเ้ ป็ นพระเจ้าของพวกเจ้า ไม่มีผคู ้ วรได้รับการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ ผูท้ รงสร้างทุกสิ่ งทุกอย่าง
ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เถิด และอัลลอฮฺ ทรงเป็ นผูร้ ับมอบหมายให้คุม้ ครองรักษาในทุกสิ่ งทุกอย่าง)ซูเราะฮฺ อัลอันอาม:102
.
 وال يحل أو يتجسد في أشكال أخرى،  يبين القرآن الكريم بأن هللا – سبحانه وتعالى – ال تدركه األبصار وال يمكن رؤيته في الحياة الدنيا.
24. อัลกุรอานได้อธิ บายอย่างชัดเจนว่า แท้จริ งดวงตาทั้งหลายไม่สามารถมองเห็นอัลลอฮฺ ได้ในโลกนี้ และไม่อนุญาตให้สร้างรู ปจาลองใดๆแก่อลั ลอฮฺ .

(103:التدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف الخبير)سورة األنعام.
25.(สายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงอัลลอฮฺ แต่อลั ลอฮฺทรงถึงสายตาเหล่านั้น อัลลอฮฺ คือผูท้ รงปราณี ผูท้ รงรอบรู ้อย่างถี่ ถว้ น)ซูเราะฮฺ อัลอันอาม:103.

 " لم يره أحد قط وال يستطيع أن يراه. هل رأى الناس عيسى – عليه السالم – أم ال ؟ ! يؤكد اإلنجيل بأنه ال يستطيع أحد أن يرى هللا
16 :6  ) أحد(الرسالة األولى تيمو ثاوس.
26.เคยมีคนเห็นนบีอีซาแล้วใช่ไหม หรื อว่าไม่มีใครเคยเห็นท่านเลย?!
คัมภีร์อลั อิลญีล(คัมภีร์ที่อลั ลอฮฺส่งมาให้นบีอีซาหรื อเยซูที่ชาวคริ สต์เรี ยก)ก็ได้ยนื ยันว่าไม่มีผใู ้ ดสามารถมองเห็นอัลลอฮฺ พระเจ้าที่แท้จริ งได้.

"ไม่มีใครเคยเห็นเขา(พระเจ้า)เลย และไม่มีใครสามารถเห็นเขา(พระเจ้า)ได้" (1Timothy6:16).

كيف نستطيع أن نوفق بين عقيدة النصارى بأن عيسى هو هللا وبين شهادة اإلنجيل بأن هللا " لم يره أحد قط في الدنيا وال يستطيع أن يراه أحد
!" ؟
27.เราจะทาให้ลงตัวได้อย่างไรระหว่างความเชื่ อของชาวคริ สต์ที่วา่ "อีซาหรื อเยซู คือพระเจ้า"กับการยืนยันของคัมภีร์อลั อิลญีลว่า"ไม่มีใครเคยเห็นเขา(พระเจ้า)
และไม่มีใครสามารถเห็นเขา(พระเจ้า)ได้"?!

4:6  سفر التثنية-  " اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد " (العهد القديم.)في الكتاب المقدس هناك نصوص كثيرة تؤكد توحيد هللا
28.ในคัมภีร์ไบเบิล(พันธสัญญาเก่า)มีตวั บทมากมายที่ยนื ยันถึงความเป็ นเอกภาพของอัลลอฮฺ
"โอ้อิสรออีลเอ๋ ย จงฟัง ผูท้ รงอภิบาล คือพระเจ้าองค์เดียว"(Deuterronomy6:4).

 قبلي لم يصور إله و بعدي ال يكون.  " ِل َك ْي ت َ ْع ِرفُوا َوتُؤْ ِمنُوا بي وتفهموا أني أنا هو:  يشير الكتاب المقدس ( العهد القديم ) إلى توحيد هللا.
29.คัมภีร์ไบเบิล(พันธสัญญาเก่า)ได้ช้ ีถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ว่า:
"เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จกั และศรัทธาต่อข้า และเข้าใจว่าข้าคือพระเจ้า.จะไม่มีพระเจ้าก่อนหน้าข้าและภายหลังข้า".

 من مثلي ؟،  ال إله شريك معي،  " أنا األول وأنا اآلخر،  مؤكدا الحقيقة حول توحيد هللا الحق: )"يقول الكتاب المقدس(العهد القديم
30.คัมภีร์ไบเบิล(พันธสัญญาเก่า)ได้ยืนยันความจริ งเกี่ยวกับความเป็ นเอกภาพของอัลลอฮฺ พระเจ้าที่แท้จริ ง:
"ข้าคือ บุคคลแรกและสุดท้าย ไม่มีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับข้า ผูใ้ ดจะเหมือนข้าหรื อ?

12:29 حمل عيسى عليه السالم رسالة أنبياء هللا شاهدا بتوحيد هللا " اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد " (العهد الجديد – مرقص
31. ท่านนบีอีซา  عليه السالمก็ได้นาสาส์นแห่ งอัลลอฮฺมายืนยันการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ วา่ :
(โอ้อิสรออีลเอ๋ ยจงฟัง ผูท้ รงอภิบาลคือพระเจ้าองค์เดียว)(Mark12/29).

س ْلتَه
ُ َي َوحْ دَكَ َوي
َ سو
َ ع ْال َم ِسي َح الَّذِي أ َ ْر
ِ َ أ َ ْن يَ ْع ِرفُوكَ أ َ ْنت:ُِي ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّة
َّ اإللهَ ْال َح ِقي ِق
َ  " َوه ِذ ِه ه: "آمن عيسى عليه السالم بتوحيد هللا قائال.
32. ท่านนบีอีซา عليه السالمก็ศรัทธาและให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ โดยท่านกล่าวว่า :"และนี่คือชีวิตที่จีรัง
:พวกเขาจะต้องยอมรับว่าท่าน(อัลลอฮฺ)คือพระเจ้าที่แท้จริ งเพียงผูเ้ ดี ยว และเยซูคือผูท้ ี่ท่าน(อัลลอฮฺ )ส่ งมาเป็ นทูต".

ي ْال َح َياة ُ األ َ َب ِديَّةُ ؟
ِ " جاء َو
َّ  " أَيُّ َها السيد ال: اح ٌد َوقَا َل لعيسى
َ ي
َّ َ  أ،صا ِل ُح
َ صالَحٍ أ َ ْع َم ُل ِلت َ ُكونَ ِل
صايَا
ِ صا ِل ًحا ِإالَّ َو
َ  َول ِك ْن إِ ْن أَ َر ْدتَ أ َ ْن ت َ ْد ُخ َل ْال َحيَاة َ فَاحْ فَ ِظ ْال َو. ُاح ٌد َوه َُو هللا
َ ْس أ َ َح ٌد
َ  " ِل َماذَا ت َ ْدعُوني: " فَقَا َل لَه ُ عيسى.
َ صا ِل ًحا؟ َلي
33. มีชายคนหนึ่ งพูดกับนบีอีซาว่า "โอ้เจ้านายผูม้ ีคุณธรรม คุณธรรมใดที่เมื่อฉันปฏิบตั ิแล้วมันจะให้ชีวิตที่จีรังแก่ฉนั ?
อีซาพูดว่า "ทาไมคุณเรี ยกฉันว่าผูม้ ีคุณธรรม? ไม่มีผใู้ ดมีคุณธรรมนอกจากอัลลอฮฺ ผเู้ ดียวเท่านั้น แต่หากท่านต้องการมีชีวิตที่จีรัง ก็จงรักษาคาสัง่ เสี ย".

 هللا روح القدس ؟-3  هللا االبن-2  هللا األب-1 : " نحن نؤمن بإله واحد ؟" وكيف بأولئك الذين يؤمنون ب:قد يقول بعض النصارى
34. ชาวคริ สต์บางคนพูดว่า "พวกเราศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียว" แล้วผูท้ ี่ศรัทธาว่า:1.อัลลอฮฺคือ พระบิดา2.อัลลอฮฺคือ พระบุตร3.อัลลฮฺคือ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ล่ะเป็ นอย่างไร?

 بينما يشيرون إلى ثالثة آلهة ( األب واالبن وروح القدس،  هللا واحد: ! ) أولئك النصارى الذين يؤمنون بعقيدة التثليث قائلين
!هل هللا واحد في ثالثة أم ثالثة في واحد ؟
35. พวกเขาคือชาวคริ สต์ที่ศรัทธาต่อความเชื่อตรี เอกานุ ภาพ.
พวกเขากล่าวว่า:พระเจ้าผูท้ รงเอกะ ในขณะที่พวกเขาชี้ ไปยังพระเจ้าสามองค์ 1.พระบิดา 2.พระบุตร 3.พระวิญญาณบริ สุทธิ์
อัลลอฮฺผทู้ รงเอกะทรงอยูใ่ นสามองค์ หรื อพระเจ้าสามองค์อยูใ่ นหนึ่ งเดียว?!

 ال ُم َع ِزي،  هللا روح القدس-3 . المخلص،  هللا االبن-2 . الخالق،  هللا األب-1 : )  اإلله له ثالث هويات ( طبائع، ! في النصرانية
36. พระเจ้าในคริ สตศาสนามีสามอัตลักษณ์ :1.พระบิดา คือผูส้ ร้าง 2.พระบุตร คือผูช้ ่วยไถ่บาปหรื อช่วยให้รอดพ้น 3.พระวิญญาณบริ สุทธิ์
คือพลังอานาจของพระเจ้าหรื อผูป้ ลอบโยน!

َ ش ْي
لربِّ ِ ِإل ِهكَ تَ ْس ُج ُد
َ  " ا ْذهَبْ َيا:ُسوع
ُ  " ِحينَئِ ٍذ َقا َل َلهُ َي: نجد النص التالي، في قصة إغواء عيسى عليه السالم في اإلنجيل
َّ  ِل: ٌطانُ ! أل َ َّنهُ َم ْكتُوب
10:4  متى-  ( اإلنجيل." ) َوإِيَّاهُ َوحْ َدهُ تَ ْعبُ ُد
37. ในประวัติเรื่ อง การถูกล่อลวงของอีซา ในคัมภีร์อลั อิลญีลมีสานวนดังต่อไปนี้
"ในขณะนั้นเยซูได้พดู กับเขาว่า :โอ้ชยั ฏอนมารร้าย จงไปให้ไกลๆ! เพราะแท้จริ งถูกกาหนดว่า: สาหรับพระเจ้าของเจ้า เจ้าจงก้มกราบ และเฉพาะพระเจ้า
เจ้าจงเคารพภักดี"(Matthew4/10) .

 ينص الكتاب المقدس على توحيد هللا ويخبر أيضا بأن هللا الحق هو ال ُمخَلص وحده " المخلص غيري، "مثل القرآن
38. คัมภีร์ไบเบิลก็มีตวั บทบอกถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ เช่นเดียวกับอัลกุรอาน และบอกด้วยว่า อัลลอฮฺ คือ ผูช้ ่วยให้รอดพ้นเพียงผูเ้ ดียว
"ไม่มีผชู้ ่วยให้รอดพ้นอื่นจากข้า".

 مثل آدم ونوح وإبراهيم وموسى و عيسى و محمدا ( عليهم السالم ) أ ُ ْر ِسلُوا بواسطة نفس اإلله لتبليغ توحيد هللا، جميع أنبياء هللا.
39. บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺท้ งั หลาย เช่น อาดัม นูฮฺ อิบรอฮีม มูซา อีซา และมุฮมั มัด( )عليهم السالمพวกเขาถูกส่งมาจากพระเจ้าเดียวกัน
เพื่อเผยแผ่สาส์นแห่งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ .
 ما هو دين هؤالء األنبياء ؟ إنه اإلسالم.  إذًا يجب أن يكون دينهم هو نفس الدين، حيث أن أنبياء هللا حملوا نفس الرسالة.
40. โดยที่พวกเขาทั้งหมด นาสาส์นเดียวกันมาเผยแผ่ ดังนั้น ศาสนาของพวกเขาคือ ศาสนาเดียวกัน แล้วศาสนาของพวกเขาคือ ศาสนาอะไร? แท้จริ งมันคืออิสลาม.

 االستسالم هلل يعني اإلسالم في اللغةالعربية. التسليم هلل الواحد وعبادته وحده هو جوهر رسالة أولئك األنبياء
41.การยอมจานนต่ออัลลอฮฺ ผทู้ รงเอกะ และการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ จึงเป็ นแก่นแท้ของสาส์นของบรรดาศาสนทูตเหล่านั้น. การยอมจานนต่ออัลลอฮฺ ก็คือ
อิสลามในภาษาอาหรับ.

 وهذه الحقيقة القرآنية يمكن تتبعها أيضا في الكتاب المقدس. يؤكد القرآن الكريم بأن اإلسالم هو الدين الصحيح لجميع أنبياء هللا
42. อัลกุรอ่านได้ยนื ยันว่า: แท้จริ งอิสลาม คือศาสนาที่แท้จริ งสาหรับบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ.
และความจริ งแห่งอัลกุรอ่านนี้ คมั ภีร์ไบเบิลก็สนับสนุนด้วยเช่นกัน.

 هذا هو السبيل. )  يجب عليك أن تؤمن باهلل وأنبيائه الحق (ومنهم النبي محمد عليه الصالة و السالم، من أجل الحصول على الخالص
لحياة سعيدة سرمدية
43. การที่จะบรรลุถึงบทสรุ ปของความจริ งได้ คือ ท่านต้องมีศรัทธาที่แท้จริ งต่ออัลลอฮฺ และบรรดาศาสนทูตหรื อนบีของอัลลอฮฺ (โดยเฉพาะนบีมุฮมั มัด ﷺ
)ที่ท่านต้องศรัทธาและปฏิบตั ิตาม และนี่คือหนทางสู่ชีวิตผาสุกที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด.

 محمدا عليه الصالة و السالم:  يجب عليك أن تؤمن وتتبع آخر الرسل، كي تكون مؤمنا صادقا باهلل الواحد الحق.
44.เพื่อท่านจะได้เป็ นผูศ้ รัทธาที่สัตย์จริ งต่ออัลลอฮฺ ผทู ้ รงเอกะ จาเป็ นที่ท่านต้องศรัทธา และปฏิบตั ิตามศาสนทูตของอัลลอฮฺ ท่านสุ ดท้าย มุฮมั มัด ﷺ
.
 أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا:  انطق بهذه الشهادة، إذا قررت أن تصبح مسلما.
45. เมื่อท่านพร้อมใจแล้วที่จะเป็ นมุสลิม ท่านก็จงกล่าวคาปฏิญาณว่า :
"ฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรได้รับการเคารพภักดีอย่างแท้จริ งนอกจากอัลลอฮฺ และฉันปฏิญาณตนว่าแท้จริ งมุฮมั มัด ﷺ
เป็ นศาสนทูตของอัลลอฮฺ".

سوف تشعر بالسعادة والطمأنينة بإذن هللا، بعد نطق شهادة اإلسالم بإخالص
46. หลังจากที่ท่านได้ปฏิญาณตนด้วยความบริ สุทธิ์ใจแล้ว ท่านจะรู ้สึกถึงความสุ ข และความสงบด้วยการอนุมตั ิของอัลลอฮฺ .

 هي مفتاح الجنة، شهادة التوحيد بأنه ال إله و ال معبود إال هللا الواحد الحق
47.คาปฏิญาณแห่ งเอกภาพนี้ยนื ยันว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด ไม่มีผถู ้ ูกเคารพภักดีที่แท้จริ งอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ .
และนี่คือกุญแจแห่งสวรรค์.

أركان اإليمان السته في اإلسالم هي:
اإليمان باهلل ومالئكته و كتبه ورسله واليوم اآلخر و القدر.
48. รากฐานของความศรัทธาในอิสลามมี 6 ประการ คือ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ, มลาอิกะฮฺ (บ่าวของอัลลอฮฺ ที่ถูกสร้างจากรัศมี
พวกเขาจะไม่ฝ่าฝื นต่ออัลลอฮฺ เลย),คัมภีร์ท้ งั หลาย,ศาสนทูตทุกท่าน,วันปรโลก,และการกาหนดสภาวะการณ์ท้ งั หมดมาจากอัลลอฮฺ .

الشهادة والصالة و الزكاة و صوم رمضان والحج: أركان اإلسالم الخمسة
49. และรากฐานของอิสลาม(ภาคปฏิบตั ิ)มี 5ประการ คือ
การปฏิญาณตน,การละหมาด,การจ่ายซะกาต(บริ จาค),การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน,และการทาฮัจญ์ที่มกั กะฮฺ.

 تعليم الناس توحيد هللا و عبادته وحده كانت الرسالة الخالدة لجميع أنبياء هللا ورسله ( عليهم الصالة والسالم:) الخاتمة
50. บทสรุ ป:การสัง่ สอนผูค้ นให้รู้จกั การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ และการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เพียงผูเ้ ดียวนั้น
คือสาส์นที่เป็ นอมตะของบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ ()عليهم الصالة والسالم.
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