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Lùi MôDàu
MUc dfch cùa tài liêu này $ bày tô chfnh xâc nhttng giang day cùa
Islam. Chûng tôi không dua ra bât crl tùi giâi thich cp thé nào hoflc mQt
sç diên giâi duy nhât vè Islam. Chûng tôi chi trinh bày Fog Islam là gi,
không can tô vë và chûng !ôi dê nô q dung trênphu- chât vôn cô cùa nô.
Chi cô mQt Islam duy ntrât và chi cô mQt chuân mgc duy nhât vè câch
sông và tôn t?i, dô là Nabi Mohammad (F)tt'. f Ainn cùa chting.tôi là
rung câp mQt câi nhin khâi quât co ban vè câc nguyên li chfnh yéu cùa
Islam dugc nôi trong kinh Qur'an và nhtirrg hinh fuh minh hga tir Nabi
Mohammad (#). Chting tôi cûng cô y giâibày mQt sô câu hôi phô bién vè
Islam.

Mëc dù sU thât ràng cô hon mQt phtu nàm dân sô thé giôi là
Muslim, nhtmg Islam vân côn thuôrng bi hiêu sai và bi xuyên t4c trong
câc .xâ hQi phuong tây ,duang thùi. Hy vçng ràng tài liêu này së giqp

chiéu sâng cho Islam giông ttttu nô dugc tuyèn dat mQt câsh lcy diçu dén
Mohammad (#) dôngthùi xua tan di tât cir nhthrg hiêu biét sai lÇch làm
tôn tqi s1r thanh kiénlnng ghu fU càm ghét lâu nay. Chting tôi viét cu6n
sâch nhô này vôi mong mu6n ràng mgi nguùi trgng tât câ câc tin nguûng
së liên két cring chûng tôi hàu làm cho mQt thé giôi cô sg khoan dung,
thông câm, tôt bUng, thâu hiéu và hôa binh.

(l)

Kf hiêu (#) cô nghia là 'Càu xin bàng an cho Nguùi'. Nô là môt nghi thûc truyèn
th6ng cùa Islam àê càu xin sy bàng an cho tât ca câc vi Nabi cûng nhu câc vi
Thiên sû cùa Thugng Dé. Tôn trgng nhfing D?i diçn cùa Thugng là tôn trgng
Thugng Dé.

Islam Là Gi
Theo nghia den cùa tiéng

?

Â râp thï tù Islam cô nghia là 'sg khiêm
h hét

nhuôrng' hay 'sU quy phçc'. I_rluq theo tfn ngutng tôn giâo cô nghia

lông phuc tung Thuqng Dé dé mQt nguoi cô thé sông an lành và binh
thâr. SU an lành (Salam trong tiéng Â râp, Shalom ttotrg déng Do thâi)
d4t dugc qua sU -vâng !ùi và phçc tùng theo mçnh lÇnh cùa Thugng Dé,
bôi lë Thu$g Dé

h Dâng Công Bàng,

Dâtrg Bàttg 4rr(2).

Danh tu Islam(3) côn cô nghia là vû trç. Islam không phâi itê ggi
cho mQt tQc nguùi hay mQt câ nhân giông nhu Judaism (dpo Do thâi) là
tên goi cho tQc nguùi Judah, Christianity (il,ao Co dôc) là dé ggi nguùi
theo Giê-su, và Buddhism (dao Phâ| là dé ggi nguùi theo Drîc Phât
Buddha. Islam không phâi ta mQt tên ggi dugc lga chgn bôi con.nguùi mà
nô dfch thgc là sg truyèn dat mQt câch siêu phàm tù Thugng Dé.islam là
mQt tfn nguông cho toan càu, không phâi_ chi dành riêng cho phuong
Dông hay phuong Tây. Islarn là mQt câch sông hoan hâo và trçn rçr quy
phuc theo chf cùa Thogng Dé. lYl0t nguùi tuân thù và phgc tung theo
dûng y chi cria Thuqng Dé thi tF !@ së dugc gei là nguùi Muslim. fnOng
q!âi Mohammad (#) mà chfnh A$m (,$l) là nguoi dàu tiêp mq,ng Islam
dén cho nhân 1o4i. Tiép sau dô, môi vi Nabi và Thiên srl dén dé cûng cô
thu.r dây hô trg gon lguùi hiéu rô hon vè câc mÇnh lenh cûa Thuçmg
"4
Dé. fât câ hg dâ tiép nôi nhau chi d4y và dân dât con nguùi, cho tôi khi

f

Thuqng Dé lgu chgn v! Nabi cuôi cùng Mohammad

(#),

dén vôi m0t

thông iIiêp cuôi cùng, dô là Kinh Qur'an.

Allah là mQt tù trong tiéng Â rflp, cô nghia là 'Dâng Duy Nhât va
Th,lmg Pé duy nhât dich trgr', mQt danh xrmg thfch ttang cho Dât g Duy
Nhât, Dâttg dâ t4o hôa câc tâtrg lrùi và trâi dât. Nhihrg nguoi Oo thâi và
nhthrg nguùi Co D6c giâo nôi déng Â râp cûng ggi Thugng Dé bàng câi
tên Allah. Dôi vôi nguùi Muslim, Allah là mQt câi tên vî tlai ntrât và bao
quât n!ât fiong câc tên cùa Thugng Dé, n6 biéu hiÇ,n tinh Duy Xtrât cûa
mQt Dâng Tôi Cao dâng dugc thù phugng, mQt Dârg Duy Nhât dâ tço
hôa tât camoi van vât.
(2)

Nhimg tu in dim là hoàn toàn nguyên vfur dugc chi ra tu môt câu trong kinh Qur'an
hoflc là mQt trong câc dli danh và câc thuQc tinh cùa Thugng Dé.
(3)
MOt vài nguùi Muslim không thoâi mâi khi ggi Islam là mQt !'tôn giâo", cûng nhu
Islam không phâi là tin nguông mang tfnh co ché tu thiên. Trong tiéng Â r6p,
Islam dugc âm chi nhu là mQt Deen, 'MOt l6i sông". Dièu này cûng tuong t.u nhu
nhiing nguoi Co d6c giâo nhthrg thùi lc! ttàu cting gqi tin nguông cùa h9 "The
Way" (Duong tôi).
({) u1O
f" trong ngû'cânh này c6 nghia rông hon "Qông bi ép buQc". Nô cô nghia là
sg phpc tung Thugng Dê không cô lf do và vô diêu kiên bàng sg toàr tâm toàn f.

Giâo

Lf

DQc Thàn

Khâi r1iêm cùa giâo lf ttQc thân (ttuqq Uiét ttén nhu là'Tawheed'
tr9ng tiéng Â râp) là. mQt t ttai niÇm de.r nitât và quan onne nfrât trong
Islam. Giâo lf tlQc thtu là mQt giâo $ dàu tiên cùa muùi giâ" li ràn dey,
và trong Islam mgi sg viÇc ttêu dugc dUng trên tinh duy ntrât cùa Thugng
Dé. Islam kêu gqi nhân lo$ trânh xa viÇc thô phqqn gbâtcû ciii gi là tao
vej tté dén vôi sg thô phugng mQt Dârg Duy Nhât ui tt g. sg chi cô mQt
Dâng dich thFc. ICrông cô hanh dQng ttttt phoqg nao huy lônq sùng kinh
nào c6 ! nghîa và giâ tri néu nhu khâi niÇm vè giao V dçc th-àn hlUang
mqi câch thôa hiÇp.
Do boi t(nh quan trgng cùg n6, khâi niÇm vè giâo lf rtQc thân (rfnh
duy ntrât tuyÇt dôD phâi ttuqi hiéu mçt crlch dûng dEn va Aàv dù. té tiÇn
cho viÇc thâo luân, giâo lf tIQc thtu cô thé dugc xem xét tù ba quan itiém
sau dây:

a.

Tfnh Duy fqnât cùa Thugng Dé vè quyen nàng cùa Ngài

(Toan nàng).

b.

phuqîg tât cadèu chi danh riêng

c.

Tinh Duy Nhât và DQc Dâo cùa Thugng Dé fiong câctên và

SU tân-tâm cùa mgi sU thù
cho mQt Thuqng Oé duy nhât.

thuQc tfnh cûa Ngài.

.Sq c6 này là do Bhông cô phuong tiÇn mà chi cô câch Aé tiép cân
chù dè ràng Thugng Dé h mQt Oâ"g D"y Nhât, nhmg nô cho phé-p câc
chû ttè tluqg dê, dàng phân tfch và thâo luân. (Giâo ry AO. thân n lniéc
chia khôa tlê hiêu Islam, và"viÇc xem xét lai khâi niÇm này là mQt sg dè
nghi chân thành).

Tfnh Duy nHât Cûa Thuqng Dé Trong Quyèn
Nâng Cûa Ngài (Dâng Toàn Nàng)
Tinh Duy wtrât qûa Thugng Oé {ong. quyèn.nàng cùa Ngài cô
nghia là Thuqng Dé, Pâ"g T?o Hôa nguôn gôr cârc tâng trùi và trâi dât,
Dâng hm chù tuyêt Aiii va hoan hâo trên toan vû tr1r. Duy ntrât mQt minh
Ngài ta Oâng Tao Hôa mgi v?n vât. Duy Xtrât mQt minh Ngài khién cho
mgi sy viÇc, mgi hiÇn tugng xây ra. Ngài là, Dâng Puy Nhât cung câp
?U
nuôi. duông và dinh doqt tât câr mgi. sU sông chét. Ngài là D,*g Dày
Quyên LUc, Dâne Toan Nàng, tuyÇt dôi hoan hâo và không cô bât lcy mQt
tôi sOt nào. Không ai cô thé chia sê quyèn chi phOi vOi Ngài. Không mQt
thû gi cô thé chông lpi sâc lÇnh cùa Ngài. Ngài là Dâng Duy Nhât dâ t4o
hôa môi nguoi chring ta tùr mQt té Uao don lê và làm cho chring ta thanh
nhihrg gi mà chung ta dang hiÇn cô. Ngài là Dâng Duy Nhât dâ t4o hôa ra
hang tràm ti thiên hà cùng vô siS hg nguyên ttl Electron, Notron, và vi
lugng chr?a dpng trong chring, Ngài giû tât cemgi sg tôn @i và mgi quy
luft t.u nhiçn trong cârc biÇn phâp tuyêt Aôi hoàn hâo. Ktrông mQt chiéc É
nào roi xu6ng û frên cây mà không thông qua sg cho phép cùa Ngài. fât
câ mgi thtl dêu dugc luu giË trong mQt bân ghi chép vô cùng chfnh xâs.
Ngài

vi tfui hon nhièu

so voi tuong

tosg

cùa chring,ta. Quyrn

nàng cùa Ngài vô biên dén nôi Uât tcy vet gi, dièu gi Ngài mu6n Bo hôa"
don gian Ngài chi cân nôi: "Hdy thànhl" thi nô së thanh ,ngay lâp ttc.
Ngài dâ tao hôa ra thoi gian, không gian, và tât câ mgi thé giôi dâ dugc
biét t!én và chua dugc biét dén, nhung Ngài không phâi là mQt phân cùa
Uât tcy thû gi trong sô dô. Hàu hét cerc tôn giâg dèu ttrta nhen rang Dâtrg
TAo H6a ra vû trU chi cô mQt Dâng Duy l.Ihât, không cô t!ôi tâc. Islam
bao gôm câc kién thtlc ràng Thugng Dé không cô dôi tâc cùng vôi Ngài
trong viÇc Tao Hôa và không mQt thû chi trong t4o vôt cùa Ngài c6 thé
chia sè'quyên nàng cùng vôi Ngài.

Trong Islam, dé tin ràng bât kI t4o vf{ nào cûa Thugng Dé cô thê
chia sê quyèn nàng hay câc thuQc tirù siêu tlàttg cùa Ngài thi dugc coi là
tQr giâo da thân và mât drtc tin. Vi dU nhu nhihrg tin dô sai phçm là tin
ràng câc nhà chiêm tinh hay thày bôi cô thé dy doan dugc tuong lai;
nhung Thugng Dé., Dâng voi kién thrlc tuyçt eôi Uao ràng chi cô Ngài
môi sô hthr eâc kién thrtc vè tuong lai. Chi cô Dâng Siêu Phàm moi cung
câp s1r giûp dô siêu phà,m. Ktrông mQt thû chi khâc ngoài ThuErg Dé cô
khâ ntug ban câp sU girip dô hay,sg huong dân siêu phàun. Nièm tin rang
bùa ban l4i m?y màn và bùa cd bât cû quyên lgc nào là mQt hinh thtlc cùa
giâto da thân. Nhûrng khâi niÇm này phài dugc t.u bô ffong Islam.

tôn
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Thành Tâm Trong Mqi Sç Thù Phugng Chi Dành
Riêng Cho MQt Thuçng Dé Duy XHât
Chi cô Thugng. Dé, Dâtg dâng dugc Bhrn nggr, môi xrlng dang
dugc thù phuqng. Dièu này dâ dugc tuyên UO UOi tâi ca câc vi Nabi và
Thiên sû cùa Islam, nhting nguùi dâ ctuqc Thugttg Dé crT phâi eén qua
ttmg giai doalr cùa thùi gian, và là dûc tin c6t lôi cùa Islam. Thugng bé
bâo vôi chûng ta ràng 'mçc d(ch cùa viÇc t4o hôa loài nguùi là'd5 thù
phugng mQt minh Ngài. MUc dfch cùq Isfam là kêu ggi mgi nguùi trânh
xa nhthrg slr thù phugng câc t4o vft Aé Aén vôi sF thù phuçmg Dâng TAo
hôa duy nhât.

Dây là diém mà Islam khâc vôi câc tôn
çiâo khâc. Mëc dàu hàu trét
gW day rang cô Dâng Tag Hôq h Dâng tao hôa ra mgi van vât,
nh*g. hiém khi hç tU do ô mQt s6 câc hinh thû; tôn giâo ila thân (sùng
bâi thân tuong) liên quan dén tôn thù. Nhting tôn giâo này cûng keu gei
câc môn dô cùa hç tlrù phugng nhthrg gi l,Jrâc ngoai Thugng Dâ(m4c dù
thyong d{t câc vi thân khâc trên mQt câp dQ thâp hon so vôi Thuqng Dé,
Dâttg Tao H6a), ho{c h9 yêu càu câc môn dô cûà hg xem câcvi thfur k}rac
nhu nhiing v! trung gian gitta hg và Thugng Dé.
câc tôn

Adam

fât cër cérc vi Nabi cûng nhu câc vi Thiên srl cùa Thugng Oé, tùr
(ffi) cho tôi Mohammad (g), dèu kêu g9i mei nguùi thô-phuqrig

Thugng ?é duy ntrât khô.ng cô ctiSi tâclay ké tùng gian.bây H tltîc tin qu
nhiên nhât, don gian ntrât và tinh khiét nhât. Islam bâc bô i.nai niÇm mà
câc nhà nhân vàn hgc chg ràrtg tôn giâo dàu tiên cùa con nguoi là da thân
giâo rôi aan dtu phât trién thanh dQc thtu giâo. ThUc chât nguoi Muslim
chi tin tlièu ngugc lqi, cfrc nèn vàn hôa loÀi nguùi cô nguôn gôc tù viÇc
sûng bâi câc
P1n-g*g trong suôt câc khoang tttOigi* gitu iprhiên stî
cûa Thugng Pê. Ngay câ trong khi câc thiên srî nàm trong sô hg, nhièu
ph3. dôi lùi kêu ggi cùa hs và thgc hanhJiçc sùng bâi thân tugrrg
-nç"ôtl
bât châp lùi canh bâo cùa hg. Câc vi thiên srî tiêp theo sau dugc Thugng
Dé giao phô srl m4ng dua con nguùi quay trô vè
mQt thân duy nhât.

"oi

Thrrgng Dé t4o ra con nguùi vôi mQt khuynh huông bâm sinh t.u
nhiên, dôi voi viÇ9 thù phugng Ngài mQt minh. auy r"- tang, mëc khâc,
tim dù mgi câch dé dua con nguoi trrinh xa giâo li ttQc thàn; nô lôi cuôn
con nguùi tim t!én viÇc thù phugng teo vftr(viÇC sung bâi thân tugng).
Hâu hêt con nguùi cô xu huông tâp trung_sg ten tâm cùa hg vào câi gi mà
hg cô thé hinh dung, TOt câi gi dô cô ttrê tuong tugng duqc , n3ay cà h9
cô ban ntulg tri tht?c râng Dârg T?o Hôa vû trç vi ttai hon so vOi nhifng
thû mà hg dâ tuông tugng ra. Trong su6t [ch stl nhân lo4i,Thugng Oé Aâ
cù phâi câc vi Nabi và câc v! Thiên sû niSi tiép nhau ttén kêu Èçi mqi
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nguùi quay frô vè thô phuqttg MOt Dâtte Duy Xtrât và chi c6 -M01 Dâr,g
Dich ftrUr. Do sg quyiân rii cùa quy Sa-tàng, con nguoi crl ntrièu hn lÇch
huong trong viÇc thù phugngcârc tpo v$t (sùng bâi bUt tuqng hay thù da
thàn).

Thugng Dé dâ tao hôa loài nguùi eê tnO phugng rygt minh Ngà'i.
Trong Islam, tQi tOtt ntrât trong câc itçi tQi là thù phugn gbâtky thû gi hay
Uât tcy mQt ai khâc ngoài Thugng Dé, \gay câthi nguùi thù phyqng chi
t{1r
cô tâm nrÇm mu6n dén gân Thugng DÉ hon bàttg câch dâng hién
tâm cho mQt vft trung gian. Thugng Dê, Dâttg T9* Ntogo.không cân bât
lc} vât hay ké tung gian nào., Ngàj nghe thây tât câ lùi câu nguyÇn cria
chûng ta và Ngài hoan toàn hiêu biét tât cërmei sg viÇc xây ra.

$

Dông thiri, Thugng Dé không cân dén viÇc thù phugng cùa chring
ta nhrmg Ngài bâo,viÇc làm ilô cht làm vui lông Ngài mà thôi. Ngài hoan
toan dQr. lâp voi tÂt ce mqi v?n yât. fât câ mqi t4o vpt phâi lç thuQc noi
Ngài. Néu trmg câ nhân trong thé giôi t?p hçrp l4i cung nhau thù phuErg
chi mQt T!*qtrg Dé duy rhât, itièu dô cûng không mang fch lqr gi cho
Thugng Dé dù là nhô nhât. Nô së không thêm trgng lugng cùa mQt het
nguyên tù tôi quyèn lgc tôi cao qùa Ngài. Ngugc l4i, néu tât ca mqi teo
uât tU bô viÇc thù phugng Thuo-ng Dé, nô cting së không làm giâm tli
quyèn lgc cùa Ngài dù ltnhO nhât. Bàrrg viÇc.thù phugng Thuqng Dé,
rttû"g ta së mang lai tqi fch cho chinh linh hôn cùa riêng chring ta và
châp hfuh.mçc clfch thiêng liêng câi mà vï nô mà chring ta,dugc t4o ra.
càu nào câ; Ngài là Dâttg gât Diet, Dâog
không cô bât t y
rhoqng
Pé

TuyÇt Dôi.

"ttu

Thù phuqng không chi là câc nghi thûc tôn giâo mang tfnh tn yèn
thông, khâi niÇm vè ttrO phugng là bao quât. ViÇc thay tâ, tôn vinh và
chàm sôc cho cha mç cùa mQt nguùi, cûng nhu nhët lên mQt manh kftth
vô tù via hè, tât câ dèu cô thè h câc hinh thrlc thù ph,ugng néu nhu chring
duçc làm vôi tâm niÇm làm vui lông Thugng Dê.Nêu bât ky fch lqi trb,
cô thé là cùa câi, công viÇc, nâng luqng, hay s1r công nh?n trô nên quan
trgng.hon viÇc làm hài lông Thugng Dé, ngay câ dô là môt hinh thrlc cùa
da

thfu giâo.
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Tinh DQc Dâo Duy Nnât Cûa Thugng Dé Trong
Câc Tên & ThuQc Tinh Cria Ngài
Tfnh Duy Ntrât cùa Thuqng Oé trong câc tên và thuQc tinh cùa
Ngài chi ra tang Thugng Dé không chia sê câc thuQc tfnh cùa cârc t4o vft
cûng nhu chring cûng không chia sé dugc voi Uât k}, thuqc tinh nào cùa
Ngài. Tltoqttg Dé là duy ntrât ftong *gi câch. Ngài không thé bi giôi han
trgng 9ât t y câch nào, bôi Ngài h Dâng Teo Hôa mei v?n vât. Thugng
Dê, Dâng Vi DAi Nhât phân bâo:

c (g d. iiSi êç,,i'i;

{i"4 ïffi, .i'|ffi tâft'rl $y'"îy-{6f },ijr-:6

J'É
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o
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{lUan! Không cô Thuqrng Dé nào khâc ngoài Ngài, Dânç Hàng t6_ot,
Dâng Tç Hiru và Nuôi Dutng.v?n vât, Ngài $ôoq buôn nBû, cling
không ngû. Mqi vât trong câc iàog trùi và trâi Aât dèu là cûa Ngài. Ai
c6 thê ."tt thi.6 dugc
là
Ngài néu k$Ong cô sg cho phép
Ngài? Ngài Uiét dièu xây ra"ôi
cûa"g*Ui
truôc hç và tlièu 1^y ra sau hq. Hô
không"thé ba; quât ttugc rg tiêu biét cria Ngài vè Uât .,'i Aièu gi ngoçi
trùr tlièu nào Ngài muôn .Fo hg biét. Ngai Vusng cga Ngài bao trùm
câ câc dng trùi và trâi dât; và viÇc qrgn lf trùi d,ât kh-ông làT cho

Ngài môi mçt bôi vi Ngài là Dâng Tôi Cao, Dâng Chf Dçi.D AlBaqoroh: 255 (chuon g 2).

Trong Islam, không dugc phép gan thuQc tfnh cùa Thuqng Dé ôho

cùaNgài. CârcthuQc tinh chi cô thé gân cho
Thugng Dé là nhimg gi mà Ngài dâ.tiét tO vè Ngài trong kinh Qur'an ho{c
nhirng gi mà Nabi (#) miêu tâ vè Ngài. Nhièu tên và thuQc tfnh cria
câc ctac tfnh cùa cârc t4o v$t

Thugng Dê duôrng nhu cô sg tuong duong vôi mtîc d0 cùa con nguoi,
nhurg rlây chi là mQt sç phan ânh cùa ngôn ngû loài nguùi. Nhiing thuQc
tfnh cria Thugng Dé chi giông vôi bân thân Ngài, không giting voi Uât tcy
thtî chi trong kinh nghiÇm cùa chûng ta. Vi dU, Thuqng Dé cô kién thrtc
siêu phàm. Con nguùi cûng cô kién thûc. Kjén thûc cùa Thuqng Oé dt
nhu thé nào cûng hgng cô gi giông nhu kién thtîc cùa loài ngugi. Kién
thtic cùa Thugng Dé không cô giôi han @âng Toan Tri, Dârg Am
fugnS). Nô không phâi 4o tU hgc hôi cûng không do sf thu thêp dugc.
Kién tht?c cùa Thugng Dé bao trum mgi thrl và mgi sU viÇc không cô sg
tàng ho{c giâm. Kiên thtîc cùa con nguùi, mët khâc, phâi dugc thu thâp
13

và cô giôi han ntrât dinh. Nô liên tçc thay dôi, tàng và giâm, và cô thé
quên và bi lôi.

i

Thugng Dé, Dâng không ai cô thê ch6ng lçi ttugc, cQ chf siêu
chf cùa Thugng Dé luôn luôn
phà,m. Con nguùi cûng c.6 mQt +i.
vugt lên trên mei thû. Giông nhu kiên thrlc siêu phàm cùa Ngài, chf cùa
Ngài bao trum mgi sy vft, m9i hiÇn tugrrg mà \gai muôn thông qua trong
sU t?o hôa quâ.khû, hiÇn t4i và tuong lai. Y chf cùa gon nguùi, mflc

f

i

f

-

khâc, chi dcrn thuân là y ttlnh và uôc muôn. Nô chi cô thé vugt qua dugc
khi nào Thuqng Dé muôn nô xây ra.
Câc thuQc tfnh cùa con nguùi không thê gan cho Thugng Dé. fât
câ mgi thuQc tfnh cùa con nguoi cô giôi h4n ntrât dinh. Thugng Dé không

cô giôi tinh, không cô diém yéu hay thiéu hpt. Thugng Dé vugt ra ngoài
câc thuQc tinh cùa con nguùi và Ngài t4o ra sâc giôi tfnh. Ô Aay chûng ta
dùng ctai tu "He" (trtc t4m dich là "Ngài") chi vi không cô d4i tù cho giôi
trung lfp trong tiêng Anh cùng nhu trong câc ngôn ngtÏ Do thâi, và nô chi
theo lôi quy uôc vè câch sù dUng tiéng Anh mà thôi. Theo tOi troan g gia

rrÏye" (tuc t4m dich là "Ta") dugc dùng trong Kinh
Qur'an dê nôi dên
Thugng Dé, nô chi sç tôn trgng chû không mang nghia s6 nhièu. ViÇc
gan cho Thugng Dé vè câc thgQc tinh cùa câc t4o vft là mQt hinh thrtc cùa
tOn giâo tla thân. Nô cûng giông nhu mQt hinh thûc cûa <ta thân giâo gaq
t4o vgt nhttng thuQc tfnh mà thgc chât chi thuQc vè Thuqng Dé
cho
nhât. Vf dç, Uât tcy mQt ai tin ràng mQt thû gi lhâc ngoài Thugng Dé
duy "et
là Dâng Thông Thâi toan diÇn hay là Dâng Quyèn LUc tuyÇt ctôi là dâ
pham tQi thù phugng da thàn.
vÂ ;osrr

{ @ rff{çffio;qj4'tç},rlr:.:f

(Pn,nc thay Dçi Danh cua Thuçmg Dé cûa Nguoi (Mohammad!),
Difing dày Quyèn uy T6i Thugng và Quang Vinh.F Al-Rohmaan: 78
(chuong 55).
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Sâu Nèn Tâng Càn Bân Cûa Drfrc

Tin

li

Cô nhthrg giâo
nào dô mà nguoi ta phâi tin không cô bât ki sU
ngù vgc nào tté duqc coi là mQt nguùi Muslim . Câc nèn Éng càn bân cùa
dûc tin dô là nhûng dièu duoi dây:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
*

Dûc tin noi Thugng Dé.
Drlc tin vào

câc

vi Thiên Thân

cùa Ngà'i.

Dûc tin câc Kinh Sâch cùa Ngài.
Dtîc tin câc vi Nabi và câc vi Thiên Sû ctia Ngài.
Dûc tin vào Ngày Phât Xét cutii cùng.
Dttc tin vào

Drfrc

SO

Uenh ilugc Thugng Dé dlnh sân.

Tin ncri Thuçng Dé

Islam nhân manh ràng Thugng Dé chi cô mQt Dâng Duy Nnât
ktrông cô <tôi tâc, Dâng bao quât tft ci sç fôn t?i, và Ngai n <tQc ntrât
bàttg mgi câch. Chi cô Thugng Dé, Dârg rât mgc Nhân Tù, c6 quyèn
dugc cârc t4o vflt thù phugng.

*

Drfrc

tin vào câc vi Thiên Thàn cria Ngài

Câc Thiên ftân là nhihrg t?o vât cùa Thugng Dé. Thugng Dé,
Dâttg Khôi Nguôn, 6âtao hôa hq tù ânh sâng. Hg cô quyèn nàng lnà luôn
luôn thi hành ttung theo nhihrg gi mà hç dugc Thugrrg Dé sâc lênh.

Thuqng Eé da tiét lQ cho chring ta vè Én và nhiÇm vp cùa mQt s.6
Thiên Thàn. Nguùi Muslim phâi tin vào sU dn-tai cria câc thiên thàn. Dei
Thiên Thtu Jibril và Mi-ka-il nàm trong sô câc thiên thân dugc nôi dén
trgng Kinh Qur'an. Vi dç, nhiçm W r.,i" D?i Thiên ftân Jibfu (,*Ht) là
tiép nhân loi m{c khâi cùa Thugng Dé tnryèn tai l4i cho cârc vi Nabi và
câc

vi Thiên Sri.

* Dûrc tin vào câc Kinh Sâch cûa Ngài
Nhttng nguùi Muslim tin vào tât câ mgi bûc thông tliêp nguyên
thùy dugc Thugng Dé mëc khâi xuting cho câc vi Thiên Sir cùa Ngài.
MOt nguùi Muslim phâi tin vào mei brtc thông tliçp dugc aôi ttén fiong
kinh Qur'an. Thugng Dé, Dâtte Ban Câp, dâ m{c khâi chung và chûng
15

trong nguyên bân dich thgc là nhimg ngôn tù tùr Thugng Dé.Nhthrg bûc
thông aiçp mà Thugng Dé nôi dén trong Qur'an là:

1.

Câc cu6n sâch nguyên thùy dugc mâc khâi cho Nabi lbratrim

(Abraham),$Pl.

2.

Kinh cgu uôc Tawrah nguyên thùy dugc m{c khâi xuting

cho Nabi Musa (Moses) &Ft.

3. Câc Kinh thfuh thi Psalms nguyên thùy dugc mëc khâi
xuông cho Nabi Dawood (David) Wt.
4.

Kinh Injeel (Kinh Phûc âm cùa Giê-su) nguyên thùy dugc

mëc khâi xuông cho Nabi Ysa

5.

ro5T

(Giê-su)(s).

Kinh Qu/an dugc mëc khâi xuting cho Nabi Mohammad

(uân côn dugc

6

lm giû nguyên bân gôc)

Nhiing nguùi Muslim không xem câc kinh sâch dugc mëc khâi
tnrôc kinh Qur'an, ffià hiên dang lmr hành trong câc phiên bân khâc nhau,
là mQt tfei diên chfnh xâc cho nguyên btu dugc mëc khâi lûc ban dàu.
Theo Kinh Qur'an, con nguùi dâ bôp méo sâc btlc thông <tiÇp và
chinh sria l4i theo ngôn tùr cùa riêng hg. SU bôp méo này ilâ xây ra bàng
nhièu câch khâc nhàu, chàng hAn nhu bô sung hay bôi xôa nguyên vàn
ho{c thay dôi trong y nghia ho{c thay dôi ngôn tù. Nhimg bién dqng dâ
dugc thông qua theo thôi gian và nhthrg gi côn lai là mQt.hôn hçp cùa câc
nguyên btul b* dàu cùng vôi sg diên dlch và làm ô ué ctia con nguèi.
Vtar dù nhûrng nguùi Muslim tin vào tât câc kinh sâch mëc khâr- truôc
pho*g tiÇn cutii cÈng mà h9 tÎânh giâ câc vân aè fnac
dây, nhtmg
kiém sç huong dân cuiSi cùng là tim câch thông qua Qur'an
nhau và tïm "ett
và câc tnryèn thiSng dfch thçc cùa Nabi Mohammad (*).

* Drfrc tin ncri câc vi Nabi và câc vi Thiên Sir
Circv! Nabi và câcvi Thiên Srl turg câ nhân tiép nhân lùi m{c khâi
tu Thugng Dé và truyèn det l4i cho nhân logi. 4ç A"qc cû phâi ifén vôi
nhân loaiê dua hg quay vè vôi giâo ly <tQc thtur, dê phUc vU nhu mQt
dm ggmg sting t!U. Àutrtt phçc-tung mênb tenn cùa Thugng Dé, và dé
"à
dfu àât ron nguùi
$én vôi con cfuqne ctnr rôi. I.ftông ai trongcâcNabi
hay Thiên Sû;ô thé chia sé lrong Aâtki mQt phân nào cùa thiên tinh cùa
ftrrqngD,é. Hg chi don thuân É nfrÛng con nguoi phàm Sc. TuyÇt eOi
nghiêm câm nguùi Muslim thù phugrg hç ho{c dùng h9 nhu mQt trung
(s)

kinh phric âm khâc nhau trong kinh thrinh ngày nay duo. c ghi chép sau thcri cùa
Giê-su tuc Ysa (,$) bôi nhttn gtâc giâ khâc. Kinh Injeel dugc nôi trong Qur'an chi
itè cep ràng câc sg méc khài dén thông qua Giê-su
), con trai cùa Mar-yam

Câc

(.

(Mary).
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gian eé AÇn vôi Thugng D9.Nguùi Muslim không bao giù càu khân he,
van xin dén hg, ho{c tim kiém lông khoan dung và sg tha thû iria Thugng
Dé thông qua hç hay tù chfnh bân thân hg. Do dô, thu4t ngû
'Muhammadanism' (chù Tghia Mohammad) là mQt sg xric pham và không
bao giù dugc âp dçng. tÎôi voi nguùi Muslim. Ttrng câ nhân câc vi Nabi
và Thiên Sû dâ dey râng tât cët cârc hành dQng nhu thé itèu là Da Thàn
giâo, và bât ct? ai tham gia trong dô thi së nàm ngoài khuôn phép cùa
Islam.

giai doen cûa thùi gian, Thugng Dé, Dâng ban câp tlièu
Tc vi .Nabi dén cho nhân lo4i trên khâp thé giôi. Nguùi
Muslim phâi tin ràng tât câ vi Nabi và câc vi Thiên Sû dêu dugc cù dên
bôi Thugng Dê. Thuqng Dê cô gôi dên mQt sô vi trong Kinh Qur'an.
Trong sti nnfmg nguoi dugc nôi dén là Adam, Noah, Abraham (Ibratrim),
Sutit

t6t tmh,

câc

dâ gôi

Mosei (Musa), Giè-su (Ysa), và Mohammad

(,

t).(t)

fât câ cârc vi Nabi và c6rc vi Thiên Srî cùa Thugng Dé dâ mang dén
rùting dey bâo vè Ishm. Trong su6t [ch sù, tât câ nhthrg nguùi chi thô

f

chf cùa Thugng Dé và theo nhttng
mëc khâi cùa Thugng Dé dugc khâi thi xuông cho câc vi Nabi và câc vi
Thiên Sû suôt thùi gian cùa hg ctugc xem là nhùng nguùi Muslim.
mQt thân, rùrting nguoi phUng theo

ViÇc cô dugc sU thùa ké cùa Nabi Ibrahim (Abraham) là thông qua
sg trung thanh ctia mQt nguùi voi drlc tin mQt thân duy nhât cùa Nabi
Ibrahimvà quy phUc Toqng Dé, k*,9"q phâi bôi riêng mÇt dông dôi. Khi
Moses (Musu) (,9) dén và tuyên bô vè sû m?ng Nabi cùa Nguùi thi tât
câ nhttng ar thtuh thflt di theo Nguùi trong viÇc thù mQt Thugng D9 duy
ntrât là nhttng nguùi Muslim. Tuong S, khi Giê-su (Ysa) (,ïFl) clén và
tuyên bô vè su meng Nabi cùa Nguùi vôi câc dâu hiÇu rô ràng và nhttng
phép lqo n6 bât UuQc ctOi vôi tet ca mei ngqùi châp nhân Nguoi vô ctièu
tien néu hq dâ dugc coi là nguùi Muslim. Tât câ nhtirr g aiphù nhân Jesus
(Ysa) (emj ffô thanh nhùtttke bât tin trong Islam vi dâ phù nhân dièu
àô.(D Phù nhân hay không thich Uât tcy mQt Thiên Sû nào cùa Thugng Dé
(o)

Cric vi Nabi dugc nôi dén ftong kinh Qur'an là: Adam, Enoch (Idris), Noah, Hud,
Salih, Abraham (Ibrahim), Lot, Isrnael, Isaac, Jacob, Joseph (Yusuf), Shu'ayb, Job

(Ayyoob), Moses (Musa), Aaron (Imron), Ezekiel (Zul Kifl), David (Dawood),
Solomon (Sulayman), Elias, Elisha, Jonah (Yunus), Zachariy", John
xin bilng an cho tât câ h9)

Vi

làm lê rua

tQi', Jesus (Ysa) và Mohammad (Càu
(7)
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{ftrugtrg Dé dâ mflc khài xu6ng cho.Mohammad (#), "Ngài dâ qui dinh cho

câc

nguoi tôn giâo (Islam) mà Ngài dâ truyên xuông cho Noah, và là câi (tôn giâo) mà TA

t7

không ttù tu câch là mQt Muslim. Nhtng nguùi Muslim dugc yèu càu
phâi VCu thuong và kinh trgng tât ca cârc vi Nabi cûn! rùu câc v! Thiên
Srt ruu Thugngbé, nhiing vi Aa kêu gei nhtu lo4i thÙ pboqttg MOt ?âng
T?o Hôa Duy Nhât không gan gho Ngài bât lcy mQt dôi tâc nào. Tât cà
Nabi vâ câcvi Thiê. rri dèu hoan toan quy phuc Thugng Dé, dô là

"à"vi
Islam.

Câcvi Nabi, tùr Adam (,$) cho tôi Mohamm-ad (#), dèu h huynh
dÇ trong clûc tin. fât câ hg dèu kêu gei mei ngug dén yôi cùng mQt chiln
ly. Câc v! Thiên Sri khâc nhau duqc Thugng Dê cù dên voi câc bQ.giâo
flat khâc nhau eé nuong dân và lânh d4o con [Buoi, tuy nhiên cai cOt lOi
cùa viÇc truyèn day ctà hç dèu nhu nhau. Tft 9â hq dèu kêu gei con
nguùi tranh xa viÇô tnO phuqtr g câc t4o vft dé iÏén vôi viÇc thù phugng
Dâng T?o Hôa, Dâng f6i Cao.
Trong Islam, Mohammad

(*)

cô mQt sU khâc btê1 cùa

vi dua tin

cutii cùng r,iu Thugng Dé và con dâu cûa câc vi Nabi.(8) Lf do cho dièu
này là, dàu tiên, vi Thuqng Dé dâ hoan tât cérc sg mflc khâi chi d4o cho
con nguùi và hoan toàn bâo quan chting trong-Qur'ano thû bui, vi Nabi và
Thiên Srt cuôi cùng (#) dâ dân d{ mçt cuQc siSng guong mâu cho 23 nitm
vqi sû m4ng Nabi .q" Nguùi, thiét lfp câc h,{*g dân rô rang cho thé hÇ
tiép theo. Thugng Pé phân bào trong Qur'an ràng không c6 vi Nabi hay vi
Thiên Srt nào së dén tiêp sau Nguùi ntTa. Dây là ly do mà Mohammad (#)
dugc biét nhu là con dâu t<ét tfuic cùa_ cârcvi Nabi. Dièu này cô nghia ràng
thiên luflt cùa Thugng Dé dâ dugc tiét lQ và thé hiçn trong rùihrg lùi day
cùa Nabi Mohammad (#) là cho tât cânhtu lo4i cho tôi Ngày Phçc Sinh
(Ngày Phât Xét cui5i àùng;. Oé trO thanh mQt nguùi cô dtlc tin thi bât
buQc phâi tin Mohammad (#) và câc giâo luat dâ dugc mëc khâi cho
Nguôi, cûng nhu phâi tin vào tât câ câc vi Nabi và câc vi Thiên Sû cùa
ftruqttg Ofdâ ctuqc Ngài cu phâi dén truôc dây. Mohammad và câc vi
Nabi, cfrc vi Thiên Sri (#) truôc Nguùi cûng phâi tin, tuân lçnh. và quy
phuc Thugng Dé Toàn Ning. Mëc àt t*rfng 1tguùi Muslim tin tât câr câc
Thiên Sû (#) cria Thugng Dé, h9 phgi di theo và thi dua
ui NuUi và
chi 9qy và tâm guong cùa-yi ]!iên Srî cuiSi cùng Mohammad
noi theo sç"â"v!
(*). Thugng Dê rât mgc D0 Lugng, nôi vê Mohammad (#):
dâ m6c khài cho Nguoi và cûng là câi mà TA dâ truyèn cho Ibrahim (Abraham),
Musa (Moses), và Ysa (Giê-su): Hây thanh lfp tôn giâo và chô phân chil l9,tg eO.
OOi vôi nhùng nguoi thù da thâ!r, ttièu mà Nguoi moi h9 châp nhan thât là dièu khô
hâT.. q"gi Dë chql rlo Ngli nguùi nào Ngài mu6n và hudrns dân vè voi Ngài
nguoi nào hàng quay ve sam trOi.I Al-Shuro: 13 (chuong 42).
trf Môr rO nguai lr,iuslim dâ tham khâo môt sô câu Kinh Thânh sau dây dâ bâo tnrÔc
vè sir mÇnh Nabi cùa Mohammad (s): [Deut. 18:15, 18:18; John l:19 -21,14:16,
14:17,15:26, 16:7

-

8,

16:12-l3l
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{Va TA ilâ phâi Nguci (Muhammad) ttén nhu mQt hông ân cho muôn
loài.I Al-Ambiya: 107 (chuong2l).

*

Drfrc

tin vào Ngày Phân Xét Cu6i Cùng

ki

Nhifng nguoi Muslim phâi tin, không dugc cô bât
sU ngù vlrc
nào, vào Ngày Phân Xét và phqc sinh, thfu xâc së dugc teo hôa l4i và linh
hôn châc chàn së dugc nh?p l4i vào thfu xâc bôi quyèn nàng vô biên cùa
Thugng Dé. Là Thugng Dé, Dâng Tâp Hçp Loài Nguùi, dâ tpo hôa
chûng ta lân ttàu thi châc chân,Ngài së là Dâng Phgc Sinh, Dâttg së
mang chung ta tu câi chét dé dûûg trinq diÇn tnrôc Ngài. S3u Ngày Phtur
Xét, crii chét së không côn nttq và sg tôn t4i së là vinh viên. Ngày Phân
Xét la t'ùne nguôi, tung câ nhân së dimg truôc Dâng T?o Hôa yà bi thâm
tra vè tât cânhting viÇc làm mà y dâ làm. Vào ngày hôm dô, môi chûng ta
së nhin thây,ti mi.tât ca nhûng tét quâ mà chting ta dâ làm truôc dây
trong cuQc sting fiân gian, dù là mQt viÇc tôt nhô ntrât hay mQt viÇc xâu
nhô nhât. Vào ngày dô, sg aiSi tra và sg gian lan së không côn cô thê ntia.
Phân thuong tôt ntrât là Thiên Dang côn hinh phat là Hôa NgUc. Thiên
Oq"g và Hôa Ngpc là nhthrg noi tôn tpi dich thgc. Chûng không phâi là
biêu tugng hay ân dU.
Thuo,ng Dé, Dâng công nh$n và ban thuônrg cho nhimg viÇc làm
mô
tâ Thiên Dang (Vuon Thiên Duùng) nhu mQt noi tuyÇt voi cùa
t6t,
nièm vui vinh viên, dugc phù dày câc ngôi vuùn tuyÇt dçp vôi cârc dông
sông chây phfa duôi. Trong Thiên Dàurg, không nông bûc cûng không
lenh rét, không bênh t$t ciing klr,ong mçt môi, không cô mQt dièu xâu nào
tôn @i trong d6. Thugng,Dé, Dâng ban câp sg yên binh, së loSi bô câc
càn benh û tim và co thé cùa câc cu dân trong dô, và tât câr mgi thû mQt
lùi chric së dugc ban câp.Lôi chric ttit tÎçp dô së dugc nôi voi rùirng
nguoidoqr vào Thiên Dfurg, "Thiên Dang này 9an dugc huong nô nhu là
-"J két quâ cùa lông thgong xôt cùa T. tqttg Dé và viÇc làm tQt cùa bgn".
Nièm vui suông lôn ntrât trong câc nièm vui ô ngày sau là nhûmg nguùi
cô dûc tin dugc ban cho khâ nàng nhin thây diÇn m?o cùa Thuqng Dé,
Dâng f6i Cao. Là mQt nguôi Muslim bân thân nô không dâm bào dugc
Thiên D*g, ,tu nbi mQt ngugi chét fiong tinh tr?ng Islam và phpc tùng
Thugng Dê mQt Dâttg duy nhât.

Thugng Dé, Dâng thanh toân, mô tâ Hôa NgU" nhu mQt noi
khùng khiép truong cihr, ngoài stlc tuong lugng, lùa cùa nô lây nhiên liÇu
aôt bà"g con nguùi và dâ. Khi câc thiên thtu læh lùng dët con nguùi vào
Hôa NgUc, hç së bâo:
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{Cnrring (nhimg nguùi Kafir) tlugc bâo: Dây là câi mà câc nguoi
thuùnrg phû nh$n F et-n{utoffifeen: 17 (chuong 83).
Chting ta tin Thuqng Dé h Dâng Thuong Xôt, Dâng Khoan
Dung; tuy nhiên, Ngài cùng rât mgc nghiêm khâc trong viÇc trimg phet
AOi vôi nhiirrg ai tlang bi trùng ph4t.
Công ly cùa Thugng Dé là tuyçt dôi và hoan hâo. Vào Ngày Phân
câr mgi viÇc làm së dugc phoi bày và timg nguùi së dugc xét xù
mQt câch công minh. Chûng ta së không vào Thiên Dang bôi viÇc làm cûa
chûng ta mà bôi lông nhân tu và khoan dung cùa Thugng Dé.
.

xét, tàt

* Drfrc tin vào sô mÇnh dugc Thugng Dé itinh sân
Thugng Dé, Dâng không bi lÇ thuQc bôi thùi gian, biét tât câ mei
thû, mgi sp viÇc dang diën ra trong tao hôa cùa Ngài. Tù quan diém cùa
chting sinh thùi nhu chring ta, dièg n?y cô nghia ràng Thugng Dé, Dâng
luôn quan sât và theo dôi, biêt hêt tât câ mgi thû, mgi sg viÇc dâ xây ra
trong quâ khû, mgi.thû và mgi sy viÇc ttrlg diën ra" và rùting gi së xây ra
trong tugtg lai. Kién thûc cùa Thogng Dé là hoan hâo và vô tân. Thugng
pé ta Dâng Hiêu giét rât Câ,và tât câ nhthrg gi Ngài biét sê xây ra.
Thugng Dé,.Dâog Chû Quyèn, cô toan quyèn fiên mgi t4o vQt cùa
'sU
vêt tôn t4i trong sU t4o h6a cùa Ngài và mgi hiên tugrrg xày
Ngài. Mqi
ra là mQt két quâ tryc tiép chiéu theo phép t4o hôa cùa Ngài. Không cô
thû gi hay hiÇn tugng nào trong t4o vft cùa Ngài xâLy ra nàm ngoài quyen
lgc, y chivà kién thtlc cùa Ngài.
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Ctrf TçDo Cria Con Nguùi

ryIQt phuong diÇn quan trgng cûa Islam là môi con nguùi cô chi
t.u do di3 Fa chgn giûa câi dting và câi sai. Thugng Dé, Oâng Ban bâp,
dâ cho con nguùi môt vinh d\r cô dugc môn quà vî d4i này. Nhtmg nô di

f

kèm vôi trâch nhiÇm nëng nè và vào Ngày Phân Xét,

rÈ*g tu rC phâi

chlu trâch nhiÇm vè viÇc sù dçng môn qua dO.

'f

chf t.u dg cùq con nguùi không c6
!ât,tc! mâu thuân nào vôi thgc

é cùa Thuqng Dé, Dâng Chtfrng Giâm, biét tât câmqi thrl và mgi sg viÇc

sê xây ra tron E.tqo hôa cùa Ngài. MOt sti nguùi cô thé së hôi, "Néu nhu
Thugng Dé biêt tôi së ph?m m01 tQi ngày mai, thi dièu dô là không thé
trânh khôi ràng tôi làm thé vi kién thûc cùa Thugng Dé và nô không thé
sai dugc, và nhûrng gi Thugng Dé biét së xây dén". Kién thrlc cùa Thugng
Dé vè y dinh cùa mQt nguoi này không cô nghia là y bi bât buQc phâi
thgc hiÇn y dfnh dô.

Con nguùi cô chf q do không cô Uât tcy mâu thuân nào eOi vôi
quyèn nàng làm chtiJùa Thugng Pê tien mei thrî trong tp vft cùa Ngài
cûng không mâu thuân voi thyc, té ràng không cô gi
fi1 ra trong t?o hôa
ngo4i tru nhûng gi Thugng Eé muôn. Ai dô cô thé nôi, "Bôa vây, tôi
không cô y chf ty do. Y chf t.u do cùa tôi chi là ào tuông". Trâi l?i,
Thuqng Dé cË @o hôa trong btu thtu môi nguùi chûng ta khâ nturg rté
xây dgng mQt y dinh. Thugng Dé muôn chûng ta cô thé quyét ainn rù tUu
chgn riêng cùa chûng ta. Khi mQt nguùi quyét dinh mQt ltra chgn, Thugng
Dê, voi chi tôi thuqng cùa Ngài, t4o ra eâc hành ttQng và hoan canh cho
phép y dinh cùa nguoi dô dugc thgc hiÇn. Dô là y chf cùa Thugng Dé
muôn con nguùi c6 chf t.u do. Thugng Dé hpng phâi lu.on hài lông vg
câc quyét dinh gùa con nguùi, nhung Ngài mu6n hô c6 thé hm cérc quyét
di4 btug su tu do lpa chgn cùa riêng hg.. M0t4 dp cho sg viÇc này là y
mu6n làm mQt viÇc t6t cùa mQt _nguùi. Viêc tôt cô thê không bao giÛ
dugc thgc hiÇn, nhung Thugng ?é cô thé ban thuong cho mQt.nguùi vi y
dinh cùa y mutin làm mQt viÇc t6t. Néu nhu viÇc tôfdô xây dé"; hlc là
cùa Thuqng Dé dâ cho phép nô xây ra" và Thuqng Dé së thuong cho câ
hai y
và hanh dQng..Nôi câch khâc, Thugng Dç, Dâng thâm phân,
cô thé"tlintr
thuong cho ban vè ntrÛn g y dinh làm viÇc tôt nhung knông thgc
hiÇn dugc; tuy nhiên, Ngài không trung phet nguùi cô !, dinh xâu khi
không hành dQng.

!

i

!

t

21

Không cô sç cuômg Ep Trong D?o Giâo
Tù Aiêm nnan m4nh vè t chi t.u do lua ch9n, nô cho thây ràng
Islam chi cô thé duqc châp nhan bôi sU tU do lça ch9n. MUc dfch cùa dùi
sông con.nguùi là thù phuqg Thu$g Oé theo f chf qu do riêng cùa y.
Do dô, vtu âè r.iu dtlc iin cO ùa tti ctritctri chting.d*qr châq, nh?n trên co
sô rU do lça chçn. Néu mQt nguùi bi ép buQc châp nhAn Uât tcy ryOt 9Ao
giâo nào thi sg châp nhan dô 1à sai và không c6 giâtri. Thugng Dê, Dâttg
Tù Bi, bâO:

& Jlnj ,?A,i)\;tç4 ;s'"Jii e3lli'ûç i,'y-rî c;6t )'rlClf
ï 1 :i
{ @ v u K6'6 î6t I i}$t {ir\,,';i;î )33
o

-,,+r|

{fHOn g :6 viÇc cuômg bâch (tin nguûng) trong linh vçc tQt giâo.
khâc biçt vôi ttièu ngFy
Chàc chàn Chân ry ve f-,ë phâi bao gitr

"ùrg
t?o và sç sai l?c. Bôi thé ai Bhû nh$n tà thân và tin tuông noi
Thuçnrg Déo thi chÉc chÉn sê nÉm vûrng chiéc cân (hay 1gt $ây cûtt
;ôit i*"0"g bao giù dfrt. Bôi vi Thuçrà oé hàng nghe và hàng uiét
(mqi viÇc).F Al-Baqoroh: 256 (chuongz).
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Nàm Tru Côt Cûa Islam
Cô nàm huqh ctQng Uât Uuçc trong viÇc thù phuçrng ràng môi nguùi
Muslim phâi cô bôn phân thgc hiÇn chûng. Không làm nhu 't ây la mo. t tQi
nghiêm trgng. Dinh thU cùa Islam dça trên làm trç cQt này. MQt nguùi
không thé h nguùi Muslim néu nhu y tu chôi ràng Uât tcy mQt trong câc
hành vi này là bât buQc. Nàm bôn phân bât buQc cùa nguùi Muslim là
i

ù

nhtug diêu sau dây:
-.À

a. Sç tuyên thÇ dûc tin, 'Chfmg nh4n ràng không cô Dâng thù
phugng nào là dûng thgc ngo4i trù Thuqng Oé eUah, và Mohammad là
v! Thiên Sû cùa Ngài' (Shahadah)
b.
c.
d.
e.
*

Dâng lê càu nguyÇn nàm lân mçt ngày (Salah)
Dông thué an sinh hàng nàm cho nguùi nghèo khô (Zakah)

Nhin chay nguyên thâng Ramadan (Sawm)
ThUc hiên chuyén htuh hucrng dén Makkatr (Hajj)

SF tuyên thê drfrc

tin (Shahadah)

Là dièu bât buQc cho nguùi nào c6 ! ctlnh gia nhpp Islam phâi tin
và phâi nôj, 'Tôi chrlmg nh4n rang không cô thàn dring thçc nào ngoài
Thuqng Dê Allah và Mohammad là vi Stî giâ cùa Ngài'. Vôi sg tuyên thÇ
don giân, quan trong và mqnh më này, mQt nguùi së dugc xem là mQt
Muslim. Không cô tê t<ét n?p vào Islam.
Câc khâi niÇm trong lùi tuyên thÇ dric tin cô thé dugc giâi thich
bàng câch phân tfch tung câi trong ba phfu cria lôi tuyên thê. Phàn dàu
tiên 'Không cô thân nào dich thgc...' là mQt sg phù nh{n da thàn.(e) Dô là
mQt phy nhAn sy tôn t4i.cùa Uât tcy thàn linh lrgoài Thuqng Dé Allah,
hoflc bfu k] mQt thgc thé nào chia sê trong Uât ky thuQc tfnh nào cùa

tù Thuqng Dé Allah" là mçr su
thàn. Thugng Dé Allah h Dâng duy nhât xûng

Thuqng Dé. Phfu thû hai "... ngo4i
khâng dinh giâo

lf

clQc

dâng dugc thù phugng.

"Mohammad là vi Sû Giâ cùa Thugng Dé" là phàn thû ba cùa lùi
tuyên thç dtîc tin. Nô là môt khâng iÏlnh vè stî m?ng Nabi cùa
(e)

Sy phù nhin này cô lghîa ràng không cô mQt thtî gi dâng dugc thù phuqng !go4i
chi cô Thugng Dê Allah, không cô mQt thtî gi c6 thiên tinh tù Thuqng Dê duy
nhât, không ai cô thê chia sé nhihrg thuQc tinh cùa Thuqng Dé, và không ai cô thê
là dâng tpo hôa hay dâng phù !o cho t4o vit ngo4i trù Thuqng Dé duy nhât, Dâng
không cô ké ngang hàng hay dôi tric.

tù
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(*) nhu là mQt v! Nabi và vi Thiên Sû culSi cùng cùa Thugng
Dé.(tol Dièu này dôi hôi mQt sg thùa nhfn vô diêu kiÇn cùa Qur'an và cac
câu nôi dich thçc và truyèn thting cria Mohammad (#).
Mohammad

Bàttg sy tin tuong và nôi lùi chimg nhân dtîc tin, cô nghîa là q-ôt
nguùi së +ôi bô tât câ mçi thû thù phupg sai trâi và xâc nhân ràng
T[uqng Dé là Dâng duy nhât dâng dugc thù phuqng. Thugng Dé khQng
cô ké ngung hang và clOi tâc. Thugng Dé h.{u rang khi mQt tguùi khàttg
dinh và chân thành nôi, "Tôi chimg nh?n ràng không cô thân linh dich
thgc nggAi trù fhuVlg Dé duy nhât, và Mohammad tà vi Srl già cùa
Ngài,u tât cëtmei tQi lôi cùa y truôc kja sj ttuqc Ngài tha thû. Nhthrg viÇc
làm tôt cùa hg truôc kia cûng cô thê vân dugc ban thuong bôi Thugng
Dé, Dâng Hàng Tha Thri.

* Dâng lê nguyçn nàm Èn mQt ngày (Salah)
Môi nguùi Muslim dugc yêu càu phâi thgc hiçn nàm mn dang ç
nguyÇn bât buQc trong mQt ngày. Nguùi Muslim qugy mât huong vê
Vfuf.t"ft (Mecca) khi tÈUc htÇtt ôa" cuQi dâng lë này, dôi dien vôi càn nhà
dà; tiên àoq. xây dUng Aê-ttrO phugng tlfçt T. oqttg Dé Duy Nhât là
Allah. NgOi nhà nay ifuqc ggi là ka'bah, mOt kién truc hinh lâp phuong
tr6ng tôù mà hiÇn nay itâ nàm trong lânh thô Â rêp Xê-ût. Nô dugc xây
dUng bôi Abrahffiir,(Ibrahim) (Ël) và con trai cùa,NguÙi Ismael (.sl) ttê
thù pttoqng Mgt Dâng Duy Nhât và Chi cô MQt Dâng Dich Thçc.
Môt nguùi phâi nhô ràng Islam không cô bât ky di tich hay biéu
tuglg thân thanh nào câ. C,hring ta không ttlù phu-û-ng Kabah; chûng t?
chi thù p|*qtrg Tuqng Dê-_"? .quuy mët vê t<a'bah. ViÇc quay m{c vê
Ka'bah dé dâng lê nguyçtt là biéu hiÇn hçrp ntrât cùa nhtitg nguùi thù
NlQt Thuçnng Dé Duy Nhât.
trong *Or dâr,é iê r,iu hç huong
phugng
'eat 't
"è bât ky tao vât gi khâc thi'bi
y-ng*ùi nào thù ptr,tqng Kabah hoec
xem là kê thù bUt tugng, Aé Aat nô rô rfog, câc vSJ liÇu xây dUng t4o nên
ngôi nhà này không .O nhièu thiêng liêng hon Uât tcy vât liÇu xây dUnS
nào khâc.
tto) Cô nguùi hôi, "Néu Islam dgy ràng Tât cà câc vi Nabi và câc

vi Thiên Sû là nhu

thi tai sao lùi .h,tng nhân dûc tin chi khàng itinh srt

mênh. Nqbi cùa
Mohammad mà không nhâc toi nhihrg vi Nabi khâc?" NO pnai dugc hiêu reng bât
crt ai kùâng dinh sri mgng Nabi cùa Mohammad là thùa Ithân tât ce câc vi Nabi
cûng nhu c?c vi Thiên Sû cùa Thugng Dé, nhthrg vi itâ dén tnrôc Nguôi. Thf dU'
néu mQt nguùi chimg nhân, "Không cô thân linh dfch thtrc nào mà chi cô Thugng
oé ruian Iuy nhât, ia Vtores (MuJa) (*H) là vi Thiên Srî cùa Thugng Dé," dièu
này không tt-Oi hôi phâi cô s1r châp nhân cùa mQt nguoi vè câc vi Nabi tà câc vi
Thiên Srî tiép theo sau Moses (,tiEt), nhu Jesus (Ysa) ('$P) hof,c Mohammad (*).

nhau,

24

Câc cu.Oc dâng lê nguyÇn này.diê-n ra trong ngày và dêmo và chûng
là mOt sg nhâc nhô thuôrng xuyên vè Uôn ph4n cùa mQt
lguoi trong viêc
phUc lùng *çgh lenh cùa Thugng Dé. Câc cuQc dâng lê nguyÇn là mQt
liên két lruc.tiép giita nguùi thù phuqng và Thugng Dé.Dô ra -Ot co hQi
dê chuyên dén Thugng Dé sp thù phugng, sF ta *, sy càu xin tha thrî, và
sg càu xin huong dân và lông thuong xôt cùa Ngài.

MQt nguoi Muslim cô thé Lu nguyÇn thgc hiÇn nhtlrrg cuQc dâng lê
ngr,lyên thuôrng xuyên hon. Câc cuQc dâng lë nguyÇn, trong y nghia sW
khân càu chung chung, cô thê dugc thuc ttiçn trong Uât tcyïOi lian va
dla diêm.

* Ddng thué an sinh hàng nàm cho nguùi

nghèo khô

(Zal<ù)
Nô là mQt bôn ph.en .tôn giâo cùa môi nguoi Muslim giàu cô ctù dé
tfch lûy và gitt lpi mQt sô tièn tiét kiçJn dù dé cho.mQt.phân cùa sg giàu cô
cùa minh dén qhtns nguùi nghèo môi nàm. Sti tièn UO ttri này rluqc ggi
là
-dèu
Zakahtlong tiéng A.rfub nghia den là "Sg thanh lgc". fât câ mgi thrf
thuQc vi nrugrrg Dé, Dâng rât mgc DQ Lugnrg,
-và cùa câi dugc nâm giû
trong nièm fin cùa con nguùi. Yiêq dông tièn Uô ttti này là mQt câch-dé
nhihrg ngupi cô tài chfnh cô thiâ tây sqch nguôn cùa câi trong s?ch mà
Thugng Dé dâ ban cho hg. Ngoài rq nô côn là phuong tiên ttu. iiép aé
dông gôp ctia câi cho xâ hQi và giûp dû nhifng nguoi nghèo và khô khàrr.
Z?kuh (cùa câi bt5 thi cho nguoi nghèo và khô khtu) rnng tây spch linh
hôn cho nguoi bi5 thi, làm giam lông tham và tâng ôuonÀ fO"g tU Ui .rra
rQng lugng trong nhân loer. Dinh mûc cùa câi bô thi này là 2,5yo tông sô
tài san tiét kiÇm dugc trong mQt nàm. Cùa câi bti thi này dugc dânh vào
tiét kiÇm, không phâi thu nhâp.

* Nhin chay nguyên thâng Ramadan (Sawm)
MOt nguùi Muslim dén tuôi dây thi phâi nhin chay trong thrâng
mang! nghîa quan trgng
bôi vi nhtirrg lùi mëc khâi ttàu tiên cù? Qur'an ituqc khâi thi iuông chô
Nabi Mohammad (#) diên ra trong suôt thâng này. MOt nàm trong theo
ligh Islam ngân hon duong llch muùi mQt ngày, ctf thé thâng Ramadan
dân dfu di qua tât ce câc mùa ffong nàm. Ciing giting nhu vrçc cho tièn
UO ttri là mQt hinh thrlc tây sgch cùa câi côn
chày là mQt hinh thûc
tây sph bân thân. ViÇc nhin chay Uât Aàu û"tti"
lûc rang dông và két thtic
vào lûc mflt trùi lën, theo mûi giù <tia phuong cùa turg noi. Suôt câc giù
ban ngày, mQt nguoi nhin chay phâi nhin àn, u6ng, và quan he vg
Ramadan (theo llch Islam). Thâng này là thâng

25

chông.(rr) Nhûmg sinh ho4t này dugc phép binh thuôrng trô l4i l"ù khi T?t
trùi lAn cho tôi r?ng dQng hôm sau. Viçc nhin chay day kiên nhân và kièm
ché bàn thtur. Gi6ng tthu dâng lë nguyÇn, nhin chay 1à mgt câch dé
chuyên dén Thugng Dé Allah sç thù phuqng thanh tâm và trung thyc.
Hai ngày lë lôn cùa nguùi Muslim là'Eid Al-Fitr' dugc àn mimg ngay khi
tét ttrri. nu-adan, 'rrà 'Eid Al-Adha dugc àn mùng và9 cuôi cuQc hành
huong Hajj. ViÇc nhin chay nhâc nhô chring ta nghî dén câc hoan câurh
cùa nltnng nguùi nghèo khô và cho chûng ta nhfn thric dugc.giâ tr! vè câc
viÇc làm ân phuôc don gian mà chring ta thuôrng dugc trg câp, chàng han

nhu uông mQt ly nuôc tinh khiét hay àn thrÎc àn.

* Thçc hrên chuyén hành huong dén Makkah (Haii)
Môi nguùi Muslim bi bât buQc làm chuyén hành hucmg itén thâm
Ka'bah ô Makkah mQt làn trong ctùi néu nhu y cô dù khâ nàng và phuong
tiÇn cho viÇc làm dô. Nhtirrg nguùi Muslim tù khâp thé giôi têp !rung l1i
vi mçc dfch thù phugng và làm vui lông Thu,Ing Dê Duy Nhât. Hang
triÇu nguùi hfuh hucrng dén thàm Ka'bah và thgc hiÇn Hajj hang nàm.
Nghi thûc Haii dugc bât nguôn tu Nabi Abraham (Ibrahim) (iry)
và dugc bâo tôn và-iw git bôi Mohammad (#). CuQc hành huong <Ién
Makkah buQc nhimg nguùi hành huong phâ vô rào can vê chùng tQc, kinh
té, và xâ hQi nhinrg thû vân côn dlch h4ch xâ hQi cùa hç.Nô cûng mÙi gqi
môi nguùi hành hùong rèn luyÇn lông kiên nhân,

sU tU

kièm ché, và lông

mQ d4o.

hành huong mëc qutu âo don giqn, lQt bô sy phân biçt giai

!' --'Nguùi
---:- hôa. Môi hdh dgng thù ghuqttg bât buQc này giû cho chting
fffi;âlthqq,,e Dé;;t;ïô tât câ.nguùi Muslim;àËrù rh;qns
-

Dé chring ta itén và rôi chring ta së quay vè vÔi Ngài.

(") Isl"- dôi hôi sg trinh khiét và nghiêm câm

bât

nhân.

26

ki

mOi quan hç

tinh dgc trugc hôn

Kinh Qur'an
Kinh Qur'ag là thông ctiçp cu6i cùng, nô chinh xâc là nhthrg ngôn
tù cùa Thugng Dé dugc mëc khâi mQt câch tryc tiép, ttày dù và l,Jrông cô
sg sai lâm nào, nô dugc d4i thiên than Gabriel (Jibiil)ttil mang xuông và
in sâu vào trâi tim cùa vi Nabi và Thiên Srî cuôi cùng, Mohammad (#).
Kinh Qur'an dugc hQc và nhô thuQc-lông bôi nhièu v! Sahabatr (ban dông
hành) cùa Mohammad (#) và truyèn lai cho chring ta bàng miÇng mQt
câch ti mi (hic ban dàu) và rôi sau dô ilugc ghi chép (giai ttoatt hai)ina"ft
vàn và dugc bâo quan trâi qua nhièu thé ki.

Nhirng kinh sâch ttén truôc kinh Qur'an thông qua câc v! Nabi và
Thiên sû (*) cùa Thuqng Dé cûng dugc ban xuôqg û-Thuqng Dé. Bàtte
câch m{c khâi Qur'an, thông ctiÇp cùa Thuqng Dé dugc phUc trôi và làm
rô. Kinh Qur'an là vô song trong câc câch. Thugng Dé, Dâng Bâo Quân,
dâ bâo quan nô mQt câch hoan hâo và dâm bâo cho nô khôi sU sùa eôi va
bôp méo cho dén khi t<ét ttrtc thùi gian. Kinh Qur'an dugc xem, không
chi bôi nhirng nguùi Muslim mà côn bôi câc nhà lich sùtôn giâo, nhu là
câc vàn bânion giâo dich thgc ntrât gitia câc tôn giâo trênïe iiôi.,tt,
Không cô kinh sâch nào khâc cho thây chting tién <tén voi chûng tà trong
hinh thric hay ngôn ngû g6c cùa chting. Trong sô dô, nhu c6rc cuOn kinh
dugc mëc khâi_ xuông cho Abraham (Ibratrim) (,Wt) dâ không tién dén
thùi chting ta ctày {ù. Q*a thùi gian, câc phân cûa câcthânh thu dugc ghi
chép lpi côn mQt sô phân khâc bi loai bô, hoëc bi bôp méo thông tliÇp cùa
chûng.

Thugng Dé không cho phép sU ô ué này xây ctén vôi kinh Qur'an
bôi vi nô là kinh sâch cutii cùng cho tât ca loài nguùi cho ctén Ngày Phât
Xét.
Không cô vi \abi hay v! Thiên St? moi nào nti'a së dugc cù phâi
dén. Néu Thugng Dé không bâo vÇ Kinh Qur'an thi nô së không bao giù
dén vôi chting ta trong hinh thrîc nguyên gôc và tinh tchiét cûa nô. BôitV

ttz) N6 dugc dçy trong Islam ràng 'tinh thàn cùa Thugng Dé' H dgi thiên thàn Gabriel
(Jibril), vi không bao giù duo. c thù. (Dti-c tin vào "bQ ba" rô ràng trâi ngugc voi
giâo lf cùa dûc tin Islam - giâo lf tlQc thàn).
(13)
Xem Joseph van Ess, "Mohammad và Kinh Qur'an: Sg tiên tri và sg mf,c khâi"
trong Tbiên Chria Giâo và câc tôn giâo trên thé gioi: Con duôrng d6i thoâi voi

Islam. An dô giâo. và Phât giâo. cùa ông Hans Kung (Garden City, NY:
Doubled ay &Co., 1986); và Michael Sells, Sg tiép cin Qur'an: Nhthrg str mëc khâi
ban dàu (Àshland, OR: Bâo White Cloud, 1999).

do này, Thugng Dé dâ không ùy thâc cho loài nguùi viÇc bâo tôn kinh
Qur'an.(14)

Sy bâo quan cùa Thuqng 9é vè câc thanh thu truôc dô cûng không
phâi là quan trqng bôi vi Ngài tiêp Sc gùi mçt lo4t câc v! Nabi và câc vi
Thiên Sù cho con nguùi. B0 luât thé hiçn trong câc thânh thu cû không ô
deng hoan chinh cutSi cùng cùa nô. Vôi mÇnh lÇnh cùa Thucvng Dé, Jesus
1Ysà) (.gr) cÎâ dén vôi sâc sg câi bién vè luit, Vf dç, viÇc làm cho hçrp
ùftap mQt.si5 itièu -à tryôc dây là trâi phâp lu$t mà không thr;c hiÇn Uât
lc}' thay aôi khâi niÇm cOt toi cùa giâo lf ttQc thàn.

MQt tt4c tfnh ttçc dâo khâc cùa kinh Qur'an là, nô là mQt phép lA
tuyÇt diÇu cùa chfnh nô. Phép le l'à mQt hiÇn tugng di nguqg l?i vÔi trât t.u
tlrnhiên cûa sg vft và rô rang th.i hien sU can thiÇp tryc tiép cùa Thugng

Dé, Dâng toàn nàng.
fât cât câc v! Nabi và câc vi Thiên Sû dâ m?ng câc p,hép la tu
Thugng Dé mà rô rang dâ chimg minh

thh

xâc thgc vè tuyên bô sû mÇnh

Nabi cùa hg. Abraham (Ibrahim) (ry\) dâ sông sôt khi bi ném vào mQt
dâm chây ryc mà không bi môt sç tôn h4i nào. Moses (Musd (ry) gio
cây gqy cùa Ngucri lên thi biên ché làm dôi cho Nguùi di qua btug sy
thuong sôt cùa Thugng Dé, Jesus (Ysa)_(,Wl), con trai cria bà Mary (Maryam),lttam vào nguùi chét vq nguùi ôm npng vô phuong ctnr chûa và
iur" ôtto hq siSng bi và phgc hôi srlc khôe bàng sç cho phép cûa Thugng
Dé. Tâû, câ nhihrg phép 14 này cho thây tfnh hçrp phâp, hçrp Jê cùa cilc.vi
Nabi và câc v! Thiên Sû, nhmg nhikrg phép Le nàV chi cô thê chimg kiên
bôi nhttng ngucri ttâ thgc sU c6 m{t tai thùi diêm dô.
Stl mqng Nabi cùa Mohammad (.9I1) cûng tuong t.u duqc xâc nhân
bôi câc sU kiên lci lA và dièu quan trong hon câ là sU lcy diêu-cûa Kinh
etrr'an. Thugng Dé dâ thâch thûc tât câ nhirng ai nghi ngù vè tfnh xâc
thgc cùa Qur'an làm ra mQt chuong don lé giô-ng nhu mQt chuong cùa
Qur'an. (Nô côn chi ra ràng câc chucrng nhô nhât cùa Qu/an chi gôm ba
câu tho ngân). Dièu này dâ không bao gig thgc hiÇn dugc mëc dù clâ cô
rât nhièu nguoi trong sutil llch sû qua mu6n làm mâtuy tin cùa Qur'an và
gAt bô Islam. Thugng Dé vân thâch thrtc trong thôi gian côn lgi cho tÔi
Ngày Phân Xét. IvIOt trong sô câc phép lp cùa Qur'an là, nô.Ià dinh cao
cùa vtui hgc xuât chring. N6 cô mQt phong câch không giông mQt tric
pham vàn xuôi nào khâc trong ngôn ngiT 4 râp, mQt phong câch không
ifté Uât chuôc dugc. Kinh QuJan là dành cho tfu câmqi nguùi và nô sân
(r4)

Kinh Qur'an gôm cô câ thây 114 chuong và là mçt quyén duy nhât, không gi6ng
nhu câc phiên bân hiÇn hành khâc nhau cùa Kinh Thânh. Nhûmg nguùi Kitô Tin
Lành diêm dugc 66 quyên fiong phiên bân cùa h9 côn sô tfn hihr Công Giâo La
Mâ thi tinh là 72 quyên. Thet râ sô sâch con nhièu hon thé niÏa trong câc phiên
bân khâc.
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cô cho chûng ta trong ngôn ngû gôc cùa nô, mQt ngôn ngû dang tôn t4i,
dô là ngôn ngû Â Râp, thû tiéng mà vân côn dugc su dUng phàn lûn trên
toàHr thé giôi bôi hang triÇu nguùi. Câc vàn bân ban rtàu cùa nhièu cu6n
sryh tôn giâo khâc dâ bi mât theo thùi gian và ban dàu chring dugc viét
bàng thû ngôn ngû mà giù ttây chting không côn dugc dùng cté nôi thông
thuùng nûa.

Không mQt lùi nào trong Qur'an là lùi nôi cùa Mohammad (Ë), mà
tât câ toan là lùi nôi cùa Thuqng Dé. Mohammad (Æ) dich thpc không
biét dgc hay biét viét. Nguùi dqc xuong kinh Qur'an mgt câch chinh xâc
vi nô dugc m{c khâi xuông cho Nguùi bôi d4i thiên thàn Gabriel (Jibril)
('W\), trong

khi

câc

v! Sahaba

(ban dông hành) cùa nguùi, bung câch

truyên d4t tryc tiêp cùa Nguùi, hq dâ thu nh4n bàng câch ghi chép và hgc
thuQc lông nô. Kinh Qur'an là lùi phân tryc tiép cùa Thuqng Dé. Do d6,
Kinh Qur'an là cuôn sâch duy nhât chring ta cô ngày hôm nay dugc biét
dên là tâc phâm cùa Thuqng Dê. Không cô mQt phiên bân nào khâc cùa
Qur'an. Mëc dù c6 nhièu bân dich f nghia cùa Qur'an, nhtmg chûng gân
nhu không lcy diçu và hay bàttg Qur'an nguyên gôc tiéng Â-râp. oây n
mQt vi dg cùa Qur'an, chuong I l2bâng nguyên bân A RAp:

,élffiiU
Â
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Ban dlch tiêng Anh vê y nghia nQi dung:

"fn the name of God, The Most Gracious, The Most Mercyful
{1. Say: He is God, The One and Only; 2. God, The Eternal,
Absolutel 3. He begets not, norwas He begottenl4. And there is none
comparabel unto IIim."F et-rurlos.
Ban dich tiéng Tiéng vè y nghîa nQi dung:

"Nhân danh Thuçmg Dé, Dâng rât mçc DQ Lugng, Dân grilt mçc
Khoan Dung.

{1. Hây blo (hq)t Ngài là Thuçnrg Dé, MOt Dâng Duy Nhât;

2.

Thugng Dê, Dâng Tg Hthr, Eâng hoàn toàn DQc Lâp; 3. Ngài Không
sinh dê ai, cûng không do ai sinh ra; Và không cô mQt ai cô thê so
sânh vûi Ngài tling.F Al-Ikhlos.
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Nabi Mohammad (ffi) & Duôrng
Cùa Nguùi

ffii

(Sunnah)

Mohammad (Æ) sinh nàm 570 duong l!ch, thuQc dông dôi hai vi
Nabi cao quy và danh dU cùa Thugng Dê, dô là Abraham (Ibrahim) (.W1)
và con trai câ cùa Nguùi, Ismael (s\). Mgharymad (#) dâ lon lên vôi
danh hiêu là t'{guùi dang tin cây'. Vào dô tuôi bôn muoi, Mohammad (Ë)
dugc Thuqng Dé chçn làm vi Nabi và Thiên Srl cuôi cùng.
Sunnah (Duong tôi; itè câp dén nhùng câu nôi, hành dÇng, và sç
châp thuan ngàm cùaNabi Mohammad (#). Sy tucrng thupt và ké lai vè
Sunnah dugc gAi Hadith, và chûng dugc thu thâp trong câc quyén sâch
nôi tiéng. Gii5ng nhu kinh Qur'an, Sunnah là câm htmg dugc mëc khâi tùr
Thugng Dé thông qua Nabi Mohammad (#). Nô không giông nhy Qur'an
ô chô là nô l,Jrông phâi là nhtug lùi vàn tryc tiép tu Thugng Dé. Nhihrg
lùi day dén Thuqng Dé (Thiên Khâi) và nhiTng lùi ttugc nôi tu Nabi
Mohammad (W) (MQt khuôn mâu cho nhtu lo4i). Sunnah cûng dugc bâo

û

quan mQt câch

kf

cang,

Bàt buQc eôi vôi nguùi Muslim là h9 phât. n9i theo Sunnah cùa

Nabi Mohammad (Ë). Trong Qur'an, Thugng Dê sàc lÇnh bâo nhinrg
nguùi tin tuong phâi vâng lùi và tuân thù theo Thiên Sû (Vi Dai DiÇn).
Thuqng Dê phan bâo,
o

1 : cr..*i!r

4 Jt\\;*t/Âf V#F1J(: I f

{Hay tuân lÇnh Thugng Dé, và hây vâng lùri Thiên Sû.F Al-Nisa:
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(chuong 4).
MUc dich cùa cuQc sông là phpng sU và tuân lÇnh Thugng Dé. Dây

là thành t.uu it4j ttugc thông qua nhûrng chi dey và thçc hành cùa Nabi
(W), Thugng Dê phân bâo,

W; î,(,Ïzç |iÂ

K3'3 19çA6
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'ôrci,
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{CtrÉc chÉn ntri Sû giâ cria Thugng Dé câc nglrùi c6 dugc mQt guûng
-ir tôt ilçp nhât Aiii vrri nlthtg ai hy vqng vè 1viçc g{p go) Thug1g
Dé và Ngày (Phân Xfr) cutii .ùng, và tuôrng nhô Thugng Dé nhièu
nhât.F Al-Ahzaab : 21 (chuong 33).

Nabi (W dâ huong dân cho nguùi Muslim câch thpc hiÇn tât câ
qua dùi ô dO tuôi 63 (vào nàm 632
mei phucrng diÇn thù phugng.Nguùi
-cât
tai ngôi nhà cùa Nguùi tai thành phô
duong lich) và dugc chôn

Medinah (Yathrib). Nguùi luôn chào dôn và chia tay câc vi Satrabah (ban
ctông hành) cùa Nguùi vôi $ting lùi chào và tùi càu chûc an lanh, và <tây
là mQt dièu ràn d+y cho tât câ nguùi Muslim. Tlong vông pQt thé ki,
lslam dâ lan rQng qua ba châu lpc, tu Trung Quôc ô châu A, qua châu
Phi, và vào dén Tây Ban Nha ô châu Âu.
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Nhimg Nguy Hiôm Cria ViÇc Oôi Mûi Trong Islam
(Bid'ah)
Thugng Dê sàc lÇnh bâo nguùi Muslim không dugc phân chia nhau
thanh cârc môn phâi. SU itôi môi và phân chia trong câc vân itè tOn giâo và
thô phuçmg trong Islam dugc xem là mQt viÇc làm gày ô ué, sai quây, và
lêch l?c. Nhihrg lÇch lçc kinh tcnn ban dâu là tù vân dè giâo ly ctQc thàn,
nhu là viÇc thù phuqng t?o vêt, là nhthrg két quâ nàm fiong sU quy tQi cùa
Thugng Dé. Guy nhiên, sU dôi môi trong câc vân dè khâc, nhu trong
khoa hgc và ky thupt dé câi thiÇn dùi sông, luôn dugc khuyén khfch.)
Tlïqttg Dé, Dâng Thuong Xôt, dâ bâo ban chting ta thông qua v! Nabi
cuor cung cùa Ngài, Mohammad (ffi), hic Mohammad (Ë) gân cutii dùi,

Nguùi dâ hoan tât d4o giâo ltl*.n. Nguùi Muslim phâi thùa nh?n rang bât
lc! thay dôi nao ftong câc vân dè thù phugng dèu bi nghiêm câm triÇt dé.
Không cô sy thay aôi auqc dua ra bôi con nguùi, nhthrg nguùi thuôrng
xuyên chiu ânh huong cùa quy Sa-tàng, cô thê cô thêm bât cri dièu gi tfch
cgc nhmg chring së chi dông gôp vào sU suy thoâi cûa tôn giâo dâ dugc
hoàn thành mQt câch hoan hâo do Thugg Dé thiét l4p. T:ât câ m9i sU itôi
môi vè d4o giâo dèu dtu tôi sg lÇch l?c, và tât câ mgi tÇch l4c dèu aân tOi
Hôa NgUc. Con nguùi không dugc phép cô bât ki lÇch l4c nào 0ô sung
hay xôa bô), dù chi là mQt sg viÇc rât ntrO chi bàng dcrn vi cto ctia nhiÇt
dQ, trongcâc vân aè tnO phugng.(tt)Néu nhu cô bât k' sq thay Aôi nào
dugc cho phép, nhthrg sai lÇch së dugc pha trQn bôi câc thê hÇ tuong lai,
và két quâ sê là mqt tôn giâo ."hrg t?o, không phâi là Islam nhu nô dâ
dugc hoan thiÇn bôi Thugng Dé,Dâng Dfch Thlrc. Dê xây dUng mQt dûc
t
t I
'
,.
t J
I
t
r ,
tin bàng câch sù dçng phuong phâp tiêp can mQt giô mua Faog ho{c theo
sau nguùi mù cùa bât lcy nhà lânh d?o tôn giâo là không thê châp nhân.
ViÇc thay dôi cac lu$t qui d[nh cùa Thugng Dé là diêu bi nghiêm
câm fr9rg Islam. Thugng Dé së két tQi nhûng.nhà lânh d3o tôn giâo, nào
cùa Thugng Eé. nâtk! nguùi nào no,tgc
thay Aôi câc giâo lu4t và.giâo
thgc hiÇn nhting thay Aôi Aët vi trf cùa y ngan e câp vôi Thugng Dé, h
pham tQi da thân giâo.

li

Mgt vf dç vè Aièu này së làm cho giét h4i nguoi vô tQi hçrp phâp.
Câc lu4t cùa Thugng Dé là hoan hâo và không can dugc 'dôi môi hay
hiÇn ttai hôa' bôi bât ky ai. Thugng Pé cho phép chûng ta sg t.u do dé
tufu thù ho{c không tuâtt theo Ngài bàng câch chçn lga theo tôn giâo cùa
(1t)

Islam d4y ràng dôi voi mQt hành.<tQng thù phuqng dugc châp nhin bôi Thugng Dé
n6 phâi hQi dù hai diêu kiÇn thiêt yêu: Dâu tiên và tnrôc hon hêt là sg thành tâm
làm dçp lông Thugng Dé, và thû hai là phâi thgc hiÇn theo dring Sunnah (tluong
t6i; ctia Nabi Mohhammad (#).
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Ngài ho{c làm theo y riêng cùa chting ta. Tuy nhiên, Ngài nghiêm câm
chring ta thay dôi câc giâo lu4t và giâo

li

cûa Ngài.

(Thât thû vi khi lnr y ràttg mët tràng luôi [èm không phài là ifçi
diÇn cûa tôn giâo Islam, nhu Nabi Mohammad (#) không bao giù stï
dUng hay cfè câp ctén nô. Dô là mQt biéu tuqrrg ngoçi giâo 'rra -Et iU Aôi
môi mang lai bôi câc thé he sau.này nhu mQt biéu fiqrrg c-hfnh tr!. ThQt
itring buôn, nô thuôrng dugc hiêu sai lârn nhu là mQt biéu tugrrg cùa
Islam).
_
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Câu ChuyÇn Vè NaUi Adam

& Bva (Hauwa)

Câu chuyÇn vê.Aduttt va. Eva dugc nôi clén ffong Qur'an. M{c dù
nô tuong t.u trong nhièu câch tté nhûng gi dugc tiry thây ftong câc tàn du
côn sôt l4i cùa thanh thu truôc dô, mQt sô nguyên tàc quan trgng khâc.

Thugng Dé dâ thông bâo vôi câc Thiên Thtu ràng Ngà së it{t mQt
loài môi trên1râi dât. Thu$g"Dé dâ t4o hôa Adam (.9\), bàttg câch n{n
Nguùi tùr 1o4i dât sét. Ngài thôi linh hôn vào Adam (' gl), day Nguùi câc
tên cùa tât câ vqn vât, 'toa Ngai t?o tù mQt linh hôn dô nguÙi vg cùa
Nguùi, Eva. Thugng Dé dâ cho phép hg cu ngU.noi Thiên Dang vÔi f chi
t.u do. Thugng Dé n-Oi vôi câc Thiên Thân, "Cuôi xu6ng chào Adam" (Hq
thgc hiÇn hành vi iÎô trong hinh ttutc tôn kfnh chtl hôpg phâi hinh thtic
thù phuqng). Sa-tàn g 9à, cô mat trong s,g.gâc Thiên Thfu, dù không phai
là mQt trong 19 hç. Èân thuQc loài Jirur,(r6) mQt loài t4o v$t c6 ! chf qu do
mà Thugng Dé dâ t4o hôa truôc Adam (,ï#l) tù mQt ngqn lûa không cô
khôi. Khi Thugng Dé ra lÇnh bâo câc Thiên Thân và nhtirrg vi dông htuh
truôc Adam (,W0, tât câ9è" làm theo tru Sa-tàttg, hàn
cûa h9 cuôi
"uôù
dâ ru chôi mQt càch ng?o ffi?ng, hân bâo hân tiSt hon Adam ('gl) bôi vi
htu dugc t4o ra tù lùa, trong khi Adam (,*q) ttti dugc t4o ra tù dât sét.
Thuc sy, sa-tàng là ké phân biet chùng tQc dâu tiên.
sùgg ctia Thuqng Dé. Thugng Dé,
lô.ng
Uât tuan cùa hân, nhmg lu-t3ng dâ
vè
sy
hân
Dâng Thanh Toân, t éq tQi
gian
itén Ngày Phân Xét, dé hàn làm
cho
thùi
yêu éàu Thugng cho hân
khô,ng côn xung diing. Sa-tàttg
Nguùj
cùa
châu
(,$t)
và con
cho Adam
và
chic
chin tôi sé khûi dây trong hq
ng
dô
câm
sé
tôi
thât,
nôi, "Quâ
tri hoân thùi gian cho hàn
thuan
Dé
châp
Thuçng
fch."
vô
muôn
ham
sç
nirr là mQt sç thri nghiÇm cho nna" loqi.-Thuçrng Dé biét ctièu mà Sa-tàng
kbông biét. Dièu q.r*.trgng.càn lûu y tàttg Sa-tàng,së không bao giù cô
Sa-tàng dâ

roi Fhôi

e

Uât f<î câch nào cb ttté 'chién tranh' vôi Thugng D9, bôi 1ë, c{rg giông
nhu mei vat kh âc, hân chi là tgo v4t cùa Thuong Dê.. Sa-tàng tôn t4i chi

duôi quyèn t,i.u Thugqg Dj.
Néu nhu Thugng Dé không muôn Sa-tàng ho{c nhûng ké h0 trg hàn tôn
tai thi chring sC t<hOng thé tôn tài dù chi là sg tôn tpi trong chôc lât.
Islam k!ông gâLn cho Sa-tàng Uât k'' quyèn nàng nào cùng. vor

;t;g f

chi cùa Th*gng Dé; hân hoàn

toàur

Thuqng Dq. Hân không cô thuQc tinh hay bân chât thiêng liênq 9o S!O.1e
Thugng Dé. Islam bâc bô quan cliém cho ràng Sa-tàng dâ cli dên chiên
(t6)

Loài Jinn (ma qui) dugc t4o r,a truôc Adam; chring 9ûng dugc ban cho y chi tu do.
Nhùng con Jinn nào không bât luân lÇnh Thugng Oé tayêu ma. Chring sông Ô tlây
cùng uOi .tt,i ng â, trong À0, sô câch thirc chûng cô thê nhïn thây chring ta nhtmg
chring ta khôrig thê $in thây chûng, trir khi chûng mutin xuât hiÇn bân thân
chting. Ma thu{t, b! câm trong Islam cûng dugc thçc hiÇn thông qua chûng.
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tranh vôi Thucr,ng Eé và dâ lây mQt phân ba câc bq ph?n chù cùa Thiên
dang theo hân. Sa-tàng là mQt kê thù dugc công khai cùa"con nguùi,
nhmg hân shi don thuân là mQt sinh vât, hoàn toà'n phU thuQc vào
Thugng Eê cho sg tôn t4i cùa minh.

Mëc dù kiêu ng?o, bi nguyèn rùa, và bi mât di sU sùng âi cùa
Thuqng Dé, Sa-tàng vân phuc vu mQt muc dich. Thugng Eé mu6n con
nguùi ."o tU lga chgn giûa câi dring và sai. Ngài cho con ng.uùi mQt khâ
nàng bâm sinh dé thira nh{n Dâng T?o Hôa và hucnrg vè Ngài. Con
nguùi duoc coi là nguôn gôc tôt tÎçp cùa thiên nhiên, dugc sinh ra tinh
khiét trong tr4ng thâi Isl.am (SU 9uy phUc). Sa-tàng và d?o quân cùa hân
là mÇnh lÇnh cùa iliêu xâu và chông l4i diêu tôt, -ti- câch dânh lac huông
nhân lo4i, ké thù công khai cùa hân, di vào dièu xâu và thù cûng thàn
tuqng, rùi.xa giâo li itôc thàn, rùi xa sU công li và con 9o*g cpa
Thugng Dê. Dâng Toàn Tri, mùi ggi nhûng nguùi Muslim dên vôi diêu
tôt và trânh xa dièu xâu. Bôi vï chûng ta âp dqn g i chf tu do, bàng câch
'
\ ô
t A
| .
ay
chông l4i sy câm dô cùa -rSa-tàng, con nguùi cô thê d4t clugc mQt mtic dQ
tuyÇt vùi cùa danh dy.
Sau ctây là mQt phàn tôm lugc vè sg thù nghiÇm cùa Adam và Eva

trong Thiên Dàng. Hg dâ huông thU hoan toàrn sç t.u do và h4nh phûc
trong Thiên Dàng. Thugng Dê dà, bâo hg àn çày trâi cùa vuôrn Thiên
p.*g.mQt câch thoâi mâi và tùy thfch theo,y muôn cùa hg. Ngài câm hg
dén gàn mQt câi cây, và canh bâo hg rang néu hg làm vêy, câ hai nguùi hg
së là nhûng nguùj làm ctièu sai quây. Sa-tàng dén và câm dô h9, nôi {àng
Thuqng Dé chi câm h9 không àn cây dô là bôi vi nô së làm h9 sông bât tù
hoflc hg së trô thành câc Thiên Thàn. Do dô, hg dâ bi câmdô cria Sa-tàng
và dâ àn cây câm dô.

Adam và Eva câm thây xâu hô. Hg huong vè thuqrrg oé Aé xâm
trôi Uàng cà lông thành tâm và Thu$g Dé, Dâng Hàng Tha Thû, Dâng
nât Mçc Khoan Dung, Dâng nât Mqc Nhân Tù dâ tha thû cho h9.
Islam rô ràng bâc bô khâi niÇm vè tQi nguyên tô, hoàc quan niÇm ràng tât
câ con nguùi dugc sinh ra ctèu mang tQi lôi vi nhûng hành ctông cùa
Adam. Không cô gon nguùi nào ph+i chlu ganh vâc tQi lôi cùa nguùi
khâc (vi Thuqng Dé h Dâng Công Bàng). Môi con nguùi chi chiu trâch
nhiÇm cho nhûng hành ilQng cùa bân thfu mïnh và môi con nguùi dugc
sinh ra dèu là nguùi Muslim, tinh thiét và không tQi lôi. Dièu quan trqng
rèn ltru f ràng Islam không Aô tôi cho Eva. Câ,,hai ng.rgi Adam và Eva
dèu cô f chf tç do. Câ hai nguùi hq iIâ àn cây câm. Su bât tuân và tôi lôi
cùa h9 là mQt liên doanh. Islam bât bô mei f kién cho ràng nhùng nguùi
phU nû là nhûng quyén rù thâm ctqc ho{c bi nguyèn rùa vôi nhûng gânh
nëng cùa kinh nguyÇt và dau don cùa viÇc sinh con do tôi lôi cùa Eva.
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Thugng Dé lruc xuât Adam và Eva khôi Thiên Dàrng.và bât trç p\il
cu ngu rrên {tai dât. Thugrrg Eé dâ nôi vôi câc Thiên Thân lûc ban iÏàu
tàngJ.{gài së cIët mçt loài taô yât trên trâi dât. Trâi dât là noi cira Thugng
-tfrOi
diém sâng t?o, kién thtlc vô tfln cùa Ngài dâ muôn chrin g ta
Oé,-tti
hinh thành.
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Giê-su (Ysa) (,WI)
Giê-su (Ysa) (,$H) là mQt v! Nabi và Thiên Stî cùa Thugnre Dé.
Nguùi dâ kêu gei mei nguoi ttén voi mQt Thugng Dé Duy f.nrât. tiguùi
chua bao giù t.u tuyên bô minh là Thiên Chria" rt"g không bao gifi Aè
nghi dugc thù phuqng.

Nguùi dugc tinb ra tù mQt nguùi trinh ntl. Dây là mQt trong nhièu
phép te {nà Thugng Dé dâ ban cho èiê-su (,ïH). Giê -su(34nr) duqùinh ra
không cân cha. Thugng Dé phân bâo trong kinir eu/an,

{ @ ôK3 3 xrc3
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{O6i vrfi Thugnrg Dé, huôrng hqtp cûa Ysa (Giê-su) gi6ng truôrng hqp
cûa Adam. Ngài t?o Nguùi tùr.aât bUi rôi phân cho Nguùi:-'Hiy
thành!' và Nguùi thành nhu thé.F Ali Imron: 5-9 (chuong 3).
Thugng Dé dâ tpo hgu Giê-su (,sr) cûng giông nhu Ngài dâ t4o
hôa câc thû khâc trong sg tôn t4i. Giê-su (,gJt), Ààq- .',ra Bu a tât câ là sg
t4o hôa dQc dâo: Giê-su ('Hl) dugc t4o ra không cân cha; Adam và Eva
dugc tpo ra không cân cha hay mç. Côn.s6 cô.n1çi trong chting ta tât c,â
dugc t?o ra tù nguoi cha và nguôti mç. Oé tin reng Giê-su (,"4a) là ron trai
dugc sinh ra cùa Thugng Dé ho{c Thugng Dé cO Uât ky nguùi thân nhu
chq T-?, con trai, hay con gâi, là grân thuQc tfnh sinh sâur cho Dâng TAo
-Ui
Hôa.(r7) Nguùi Muslim tin àièu nàt së là tla thân giâo và nô hoan tàa"
nghiêm câm fiong Islam. Tuong t.u nhu v\y, viçù ân câc thuQc tfnh cùa
Thugng Dé cho câct4o v$t cùa Ngài là môidgi içi , câitQi mà trong Islam
rô rang di ngugc lpi voi giâo li tlQc thàn. Nièm ûn này là trâi nguqr voi
nhting loi 9?y cùa tât cecâc,vf Nabi và câc Thiên Sû éria fh"q;g bé.lttl
Thugng Dé vuqt ra ngoai bât ky tao vât hay cârc thuQc tfnh nào cûa con
(r7)

Dô h t?i thành phô cô xua cùa Nicêa (dugc dat tai Thô Nhi

K| ngày nay khoring
700 dërn boe" l.l2} km huông bÉc tây bÉc cùa Jerusalem gân tiun àO 1,u tUa dông)
mà HQi <Iông dàu tiêngùa Nicêa triÇutep ,325 nàm r",, ng"y sinh cùa Giêsu (Ysa)
(.sHl). chinh tei hèi dông rày, Giê-su tvr"l (,rH) dugc toie" uô uoi da s6 irtanrt

viên trong

}oi Urôlg ,ntru là Thiên Chûa chû'không phài ia "i Nabi hay vi Thiên
Sû. Khâi niÇm vè Ctrûa ba ngôi ttgvc thiét $p boi:q q1çn b6
t"tg Giê-su lVsg)
('$H) là sg tuong dông và ngang bâng voi Thùgng Dé. oièu này nàrn fiong su dôi
nghich voi giâo $ ttQc thân cùa Abraham (Ibrahim), câi giâo lf mà Giê-zu (ysa)
(S) de kêu ggi mçi n$rôi dén voi nô và dâ khâng égnh.
,,o.
r'"'
Màc dù nhùng Jnguoi Thiên Chûa Giâo và Do Thâi Giâo c6 thê xâm ph+m mQt s6
giào
itec
arr. tin nguve"
Islam;â"';i-nç .rt"
Nhiing nguôi cùa Kinh Sâch'. Hg duo. c ggi theo câch này vi h9 ttâ nhfn dugc
nhiing b9 luft và câc thânh thu dugc mëc khâi tu Thugng Dé và h9 dâ rhgc sg
thùa nhân mQt s6 vi Nabi cùa Ngài.

g

fiài.*

s5;;Ïuonu-,
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(,st) là vi Messiah (Vi ctnr-litth), v! Ctlu thê, l|i cùa
ftroqng Dé, mQt vi xtlc dàu (trong nghi lê), dugc cù phâi dén bôi
Thugrng Dé nât Mçc Nhân Tùr nhu là mQt vi Nabi và Thiên Sû.
Thugng Dé cûng nôi cho chûng ta biét ràng Giê-su (Ysa) (Wl), con
trai cûa Mary (Maryam), không chét, và Ngai dâ dua Giê-su (Ysa) (gl)
lên noi Ngài. Nhimg nguùi Muslim tin tltg sy trô l4i cùa Giê-su (Ysa)
(,gt) së là mQt dâu hiÇu cùa Ngày Ten Thé. Khi Giê-su (Ysa) (,glt) trô l4i,
Nguùi së không dén nhu là mQt vi Nabi và Thiên Srî mang nhirng m{c
khài môi. Mà ttting hon, Nguùi së là mQt chi huy dày dtic tin và së tiêu
di?t D{jaal, ké së mang lai cho trâi Aât ntrimg t!î tlrâch lôn và nhûng
tlièu xâu. Giê-su (Ysa) (,gl) së di theo bô luât cuôi cùng dugc mëc khâi

nguùi. Giê-su

xuiSng cho Mohammad

(*).
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TQi

Lôi & SF Sr[m H6i

Toi tôi ta uât tuân Thuqng Dé mQt qâch thtîc và c6 TOi l&r
ntrât và n{ng nhât trong câc tQi tà thù da thân, A[ rar,g Uât k]'hàtrh vi vi
pham cô chù tâm câc mênh lçnh cùa Thugng Dé là mQt hành dçng tçi lôi.
Thuqng Dé, Dâttg Ngàn Chân, itâ nghiêm.â- mQt sti'eièu gây hai dén ca
nhfu hay xâ hQi. Giét nguùi, hành hung, trQm câp, lùa dâ", tno vay lây
lâi (chû thfch 19), sU eiT dâm hay thông dâm, ngofi tinh, bria ngâi và ma
thupt (chû thfch ,16), uông ffigu, àn _thit heo, và dung câs loar thui5c
nghiÇn và câc chât kich thich tât ca dèu h nhimg hinh in.fr cùa hanh vi
pham tQi.

i

i.

Islam bât bô hgc thuyét mâc tQi tô tông. Không mçt linh hôn nào sê
phâi gânh chiu tQi lôi cùa nguùi. khâc,- nhu v?y mOi ta mQt sg qông btutg
thyc su, bôi lë Thugng Dé, QÉ"g rât muc Nhân Tù,-h bâofco"g
!Èng. Yôi ngugi chûng {a .ttèu pnai bi tit*tt toân truôc ffr"qng Dé:
Dâng Hlog Thây tât ctt"vè tât câ câc viÇc làm riêng tu cùa chring ta. Tuy
nhiên, néu m0t nguùi xûi giUc nguoi khâc pharn tQi, câ hai dèu sE pfrai bi
tnmg ph?t.Nguùi này së phâi chiu hinh phAt cho htuh dQng pham tQi côn
nguùi kia së phâi chlu hinh phat cho hành clOng xûi giuc.

Khi Tot nguùi pham t0! y së,phâi chiu sg ûrmg phet cùa-Thugng
Dé. May mân thay,Thugng Pé tâ oâng rât mgc Nhâirna Hàng Tha
Thri. Thugng Dé phan ggVét theo ki& thrîc vô h4n và côn g l!,.lfhnng
nguùi Muslim không tin ràng Giê-su (Ysa) (,Wt), con trai cùq Mary (Maryam) cÎâ chét thay cho tqi lôi cùa nhtu l9ai. Thugng Dé, Dâng rât'mFc
Nhân Tù, së tha thû nhihrg ai Ngài mu6n. ViÇc tin ràng, dièu cân thiét
cho Giê-su (Ysa) (.Wt) phâi chlu dau khô và chét dé t0i iôi cùa chting ta

tt

dugc tha t!t.î là sy phg nhân quyèn lgc vô biên và tinh công bàng cùa
Thuqng Dé. Thugng Dé không giôi han trong sg Nhân Tù cûa Ngài.Thuqng Dé, Dâng Dâp

Ngài

lei

lùi khân càu, hria vôi chung ta ràng

së tha thû cho chûng ta néu nhu chûng ta quay vè

Ngai tt*g thanh

tâm siim htii. Viêc Sâm trôi h vân dè rât qu* trông.Nô là mçr caôn rhtlc
dé mQt nguoi cô thé dg dugc su ctnr rôi Ubi lÀng nhtu tu cùa Thugn- tâ
Sâm hôi không thê dugc công nh4rr mQt câch nhç nhang. Sg siim hôigôm

c6

câc dièu kiÇn sau dây:

1.

y tht?c râng y dâpharn tQi và

2.

Nguùi ttô phâi ha minh quay vè rhugng Dé eê nrân càu su

Nguùi {ô phâi thùa nhân và
phâi thât sU tu h4lr vè viÇc làm dô.
tha thû cùa Ngài.

3.

Nguoi

crô

phâi thanh tâm kiên quyét không
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tii

ph4m..

4.

Néu tQi gây hai ttén mQt ai dô, nguùi ttô phâi làm mqi nô lgc
cô thê aê rurâc phuc thiêt h?i.

Dièu này không cô nghia h néu nhu trong tuong lai nguùi dô trô
lAi pham tQi nhu cû thi viÇc sâm trOi truôc tÎây cùa y bi hûy bô. Nhlmg gi
can thiét h mQt cam két nghiêm trang trong trâi tim không phem tQi nita.
Bôi lë, chring ta không biét nhimg gi chûng ta së nâm gio ttyVc trong
tuong lai, cânh crla sâm nôi tuOn luôn dugc mô. ThugngPé, Dâttg Hàng
Tha fft", luôn rmi lông khi con châu cùa Adam quay vè Ngài dé xin sç
tha thû cùa Ngài. ViÇc sâm hôi là mQt hinh thûc thù phugng.

Không ai cô .thê tha thû tQi lôi ngg?i tru Thugng Dé. Ngogi
Muslim bi nghiêm câm di tim gU tha thrl tQilôi {hông qua viÇc huong ttén
mQt ai khâc ngoài Thugrrg Dé, và tin tuong ctièu này së bi coi là nguoi
cùa da thân giâo.
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Ccr Câu Tô

Thûc Cfia Islam

Islam chû trg-ng rât tcrn vè môi quan hê câ nhân vôi Thuqng Dé.
Khuôn khô cho mi5i _quan hç này theo hucmg dân dugc quy ttinh bôi
Qur'an và Sunnah. Môi quan hÇ này, dén lugt nô, xâc dinh câc mtii quan
hÇ cùa mQt nguùi Muslim vôi tât cà mgi nguùi, mà mang l4i công ty, tô
chtîc, và hôa hçrp xâ hQi. Kinh Qur'an nôi,
IT
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3.:i;1

;{'^;KH;;},jr;

JrÉ

{O6i vôi ThuErg Dé, nguùi cao quy nhât là nguùi ngay chfnh nhât
trong câc ngucri.F et-ffujurot: 13 (chuong 49).

Tri tuÇ, d?b dûc, sg hiéu biét vè Islam, và trung thyc trong thgc
hành là câc nhà lânh d?o t.u nhiên Islam.
Islam không cU thé Aé nnmg nguùi cô thé trô thanh mQt hqc giâ.
gât cû ai cô dù tri thong minh, h9c tap, uà su quyét tam c6 thé phân éâ"
trô thanh mQt hgr gië;, nhrmg không phâi tât cërmei nguùi ië c9 thùi gian
và nguôn lgc aé tam nhu vây. f ât câ mçi nguùi phâi phân dâu hgc hôi
cang nhièu cang t6t, dé công nh4rr Thuqng Dé h Dâng Duy Nhât, Dâng
Ban Câp kién thûc và sp hiéu biét.

. Hgc giâ c1ông mQt vai trô then chtit trong xâ hQi Muslim. Y dâ dtuh
nhièu nàm cho viÇc hgc hôi và nghiên ctnr vè Islam . Câc hqc giâ không
thé tha thû t$i lôi, ban phûc cho nguùi, ho{c thay dôi luat cùa Thugng Dé.
H9 chi truyèn d4t và phô bién l4i thông tin mà hg dâ thu thâp dugc bôi sg
tham khâo Qur'an và Sunnatr; bôi phâm chât cao quy cùa hg, he truyèn
câm hung cho nguùi khâc dê ituqc ttit hon.
MOt sô ea dùng tir'giâo sI cté miêu tâ nguùi hgc giâMuslim. Dây
là mQt câch dùng tù sai. Không cô mQt giâo si chfnh thric nào, cûng
không cô mQt vi chric sâc và hÇ thting câp bâc nào câ. Môi quan hÇ giûa
câ nhân và Thu$g pé n mQt câch tryc tiép. Không ai bên c4rrh Thugng

Dé cô thé tuyên bô câi gi hqp phâp và câi gï pham_tQi. Không cô mQt t4o
vât nào cô thé ban phûc cho mQt t4o v$t khâc. Môi câ nhân së phâi tryc
tiêp chlu sg thanh toan cùa Thuqng Dê và Dâng Tao Hôa cùa y.
,.tt
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Mgt nguoi <tén thàm mQt nhà thù Islam nào dô cô thê thây mQt
nguùi dang chù tri cho mQt tâp thé càu nguyÇn. Bât cû khi nào nhùng
nguùi Muslim càu nguyÇn vôi nhau, hg phâi chgn mQt câ nhân cttmg ô
phiu truôc và dân nhitng {Suùi $râ. trong buôi càu nguyê.n eé tât câ cô

thê càu nguyÇn trong sç dông nhât và hôa hçrp. Dièu tOt ntrât là chçn mQt
nguùi cô kién thûc hon trét vè Qur'an và Islam. Ng"qi này dugc gei là
Imam, vê m{t nghia den cùa tùr cô nghia 'nguùi dân dâu'. Vào giûa ngày
41

thû sâu, cô mQt buôi càu nguyÇn tâp thê dëc biet. fât câ nguùi Muslim
nam giôi dugc yèu càu dén tham dU; côn nt giôi -chi mang tfnh ry
nguyÇ-n. Buôi càu nguyÇn hang tuà1 này së di truôc UàgS *gt bài thuyiSt
phâi là tôt nfât trong dièu
giang ngân. Ngugi Ouà ra bài lttuyét Biâng
"."ycâc nguyên tâc giâo
ông
vè
cûa
sâc
sâu
biét
ttiéu
khoân ctia rU
b? và
chuân myc cùa Islam.
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Giâo Lu$t fshm
Giâo lu4t Islam cô nèn tang tù Qur'an và Sunnah cùa Nabi
(*). Gi6ng nhu Qur'an, Su*atr là mQt sg khâi thi câm hrmg
tù Thoqttg.Dé. Girio luçt Islam bao trum tât cà cârc phuong diçn cùa dùi
tPnq. Nô dê câp dên câch thûc thù phuqng Thuqng Dé và câch thûc giao
tê và quan hÇ vôi nhthrg nguùi khâc.
T"prq Dé ra lÇnh rbo nhùng nguùi
tin tuong lgm n!t.-g viÇc nhât di,nh và câm h9 làm miSt siS khâc. Th,rgrrg
oj dgv nhât, Dàng Toàn Td, Déng công Bàng, cô quyèn quy dinh m9i
sti eièu là hçrp phâp và nhihrg dièu t nar fa pfram tQi và
,ârrr. MOt
"gfri6111
xâ hQi Islam cô thé l4p ra Uât tcy bQ lu{t ttâo vôi mûc Arcn
câi thiÇn itoi
sting (vf du nhu luat gJuo ghông) miên iuo nô không mâu thuân lroi giâo
lu4t Islam, Thuqng Dé, Dâng lfu,ûng Dân và Dâng Quân Lf , khich lç
m0t sti eièu mà không m?ng tintr ra lÇnh và không klti.h lç dôJ sO nann
vi nhmg không nghiêm câm hoan toàn. fât câ nhting huân th! này eçp lei
vôi nhau là hinh thtic phâp li cùa Islam. Khi chûng ta thêm mQt thgc té là
Mohammad

cô nhihr gu.ân dè mà lu4t Islam xem xét cho phép àOt câch don giâ,n, dièu
này cho kêt quâ và9 trong nàm giôi lu$t co btur theo dô câc hành dçng
cùa con nguùi cô thê dugc phân lo4i:

1.
2.
3.
4.
5.

eât

buQc

Khfch

lÇ

Dugc phép
Không khfch

lÇ

Nghiêm câm

Giâo luât Islam là nguyên gôc dr bè trên. Lf do mà chûng ta tuân
lenh theo nhthrg lu4t này là bôi vi Thugng Dê ra lçnh cho chring ra phâi
thi hành nhu thé. Chring ta dugc khuyén khich tim câch Aé niéu aoôr y
nghîa và giâ tr! tÎàng sau giâo lu$t, trhuttg chring ta dugc yêu càu tuân thù
ngay câ khi chûng ta không hoan toan hiéu dugc lf do @i sao. Sg- thông
hiêu là mQt môn-quà dugc_ ban tëng. Vf dç, àn thlt lgn bi nghiêm câm bôi
vi Thugng Dé bÉt phâi thé. Chringta cô nhin không àn thii lqn vôi lf do
dô., không phâi bôi lf do chûng ta biét dga theo khoa hgc ràng nO èhta
màm bçnh và nô là loai thit không mây hnh menh. Ngay ca ktri câc nhà
khoa hôg iË cô thé di truyèn sifu;lqlliar nô khôns bi bçnh và rrô thanh
thgc phâm Uô Auong nhât, nô vân së bi câm àn thialgn. (Tuy nhiên, mQt
nguoi cô thé an thlt lqn ttê crnr sông bân thân y néu nhu không cô mQt sU
lga chgn nào khâc và viÇc làm này không mang tQi).
Nèn tang cùq giâo luit Islam là Qut'an và Sunnah. Thugng Dé xét
thây tôn girâo tla thân cho phép môt nhà ltuh d?o tôn giâo thay àôi mçnh
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lÇnh cùa fhoqttg Dê. bàttg 1âch.hçrp phâp hôa nhûng gi Thugng Dê
nghiêm câm, hoëc bàttg câch câm nhûrng gi lht*g Pé 4q cho hçp
pf,âp.(te) Trong trân gian_này, chi cô Thuqng Oé duy nhât euyét Ainh câi
gi 14 tôt và câi gi là tQi lôi. Vào ngàI sau, chi cô Thugng Dê duy nhât cô
quyèn lgc và tri tuÇ khôn. ngoan dê ban thuong cho ai làm diêu tôt và
trùmg phat nhttng ai làm diêu xâu.

ttg)

Viêc tfnh cuôc Uât tcy s6 tièn cho vay, hof,c cho vay nâng lâi itèu bi câm trong Do
Thâi Eiâo, Thiên Chria giâo, và Islam. Tuy nhiên, .nhQB nguùi Thiên Chûa giâo ô
châu Au nr thùi rrung éô Aa dàn dàn thay Aôi aièu câ* này. Ngày nâ], ngay câ
nhiing quôc gia Islam dâ cho phép itièu này vi phgm thô bgo giâo lu4t cùa Thugng
Dé.
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Quy Dinh Vè Câch Àn Mâc Trongtrslam
Islam thric ctây s1r khiêm t6n và tim câch giârn ttriéu sU tryy l4c và

phi d?o dûc trong xâ hQi. MOt trong nhûng câch
quâ dièu dô là
-eê niçu
yêu càu àn m{c khiêm t6n. Islam dflt ra tiêu chuân dao dtlc cho câ nam
giôi và phç ntl.
Ô tràu hét câc nuôc phuong Tây dèu cô nhtirrg luat qui dinh thé nào
là phong câch lich sg và tao nhâ. Giâ tri binh thuùng này là nam giôi phâi
che itây b0 phan sinh dgc cùa anh ta côn phU niT phâi che cTây b0 phan
sinh dçc và nggc cùalil+a. Néu yêu càu tOi ttriéu này không.<loqr dâp
tmg thi mQt_nguôi cô thé bi tinh cuôc phi cho viÇc phoi bày thiéu [ch sg.
Ly do cho Ênq sU khâc biêt trong quân âo cân qiéa giiÏa nam gioi và phç
nt trong vân ttè này là sy khâc biçt trong giâi phâu hôr cùa hg.-

Islam qui dlnh câch àn mëc thân trgng hon cho câr nam và ntl.
Trong lslam, cër nam gioi và phlr nil dugc yêu càu àn mëc clon giân,
khiêm tôn và voi phong crinh nghiêm trang và duôrng hoang. Nam gioi
phâi luôn luôn che phù co thé cùa minh vôi quân âo không bô sât và
không Aé t9 phân tu riSn dén dàu g6i. Dây là yêu càu t6i thiéu cho viÇc
che kin co thé. V( dç nhu anh ta không thê di ra ngoài công chung trong
bO dô tÉm ngân. Khi roi khôi nhà nguùi phu ntÏMuslim ft nhât pttai che
phù t6c và thân thé cùa minh trong quân âo rQng và không hô,
khuât
"he c6 thé
câc chi tiét cùa co thé minh truôc công chûng; mQt sô nguùi cûng
chgn câch che mët và hai bàn tay cùa minh. -f nghia tlàttg sau qui dinh àn
mëc này là dé giâmt thiéu sy lôi cu6n tinh dçc và sg thoâi hôa trong xâ hQi
.
r .À
cang nhiêu cang tôt cho câ nam giôi và phç nt. ViÇc tuân thù theo qui
dinh àn m{c này là mQt hinh thrlc phpc tung Thugng Dé. Islam nghiêm
câm bât ct sU hâp dtu tinh dçc vàpg lôi cu6n sinh F ben nggài hôn nhân.
Tyâi l4i, Islam khuyén khfch sg hâp dân qùa co thâ và qqyén rti tltù dçc
AOi vôi câ nam và nit trong sg riêng tu gitta câc cëp vg chông dâ két hôn.
ttr

MOt sO nna quan sât phgong Tây cho F"g viÇc che phù dàu cùa
mQt nguùi phU ntl cô nghia là dê hiên thi sg thâp kém hon cùa cô vôi nam

gioi. Dièu này quâ là xa vùi voi sF thgc. Trong Islam, nguoi phU nt àn
mëc theo câch này.là yêu càu dugc tôn trgng, và thông qua s1r khiêm t6n
cùa minh cô tù chôi tinh treng nô lÇ tinh dçc, Thông itiçp mà nguùi phU
ntt dua ra khi cô ta mëc theo phong câch Islam trong xâ hôi làa "Hdy tôn
trgng tôi tù oL Tôi không phâi Iù môn dà tnn dryc."
Islam day ràng nhiing hâu quâ cùa viÇc khiém nhâ và tfnh tro trën
không chi câ nhtu mà côn khi xâ hQi cho phép phU ntt và nam gioi <Iê
trQn lân mQt câch t.u do, phô bày bân thân, và c4nh tranh nhau quyén rû
nguôi khâc thông qua sg hâp dân tinh dpc. Nhûng heu quâ này là tilâng ké
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và không thê làm ngo.Nô bién phU ntt thanh câc môn Aô tinn dçc,cho sW
khoâi lac và vui thù cùa dàn ông không dugc giâi thoât. ThUc té, nô là

mçt hinh thtlc âp bt?c mât tinh nguùi dâ bi lo4i bô bôi Islam. Sg giài

phông cho phU nil Muslim là cô dugc công nhân bôi Fiâttri phâm chât cùa
b0 phâ" co thâcùa cb ta. Tù quan
cô ta hon là bàng viÇc phô bày
"àt
diém cùa Islam, 'sç giài phông! phU ntt phuongây, nh.T"g nguùi thuông
hay lo làng vè ngoaitrintt, dqgg vé và tuôi trê cûa hç tIé phuc,vu thû rnri
chô nguùi kh âc,Iùdang bi mâc kçt trong mQt hïnh thrtc cùa chê dQ nô lÇ.
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PhU Ntt Trong Islam
Phç nt và nam giôi dèu binh tlàtrg truôc Thugng Dé. Câ hai dèu bi
thanh toân truôc Thuqng Dé. Hg tliu nh4rr dugc phân ihuong cùa minh ô
Ngày Sau bôi dûc tin và viÇc làm t6t cùa hg.

Hôn nhtu là khuyén khich m4nh më và là mQt thôa thuqn phâp lf
và mQt giao uôc thiêng liêng cùa câ hai bên. Islam xem mgi nguôi phU
trû, iË két hôn hay chua t<ét trOn nbu mQt sg riêng tu vè quyèn câ nhtul
cùa cô ta. Toqng
t.o, cô ta cô quyèn sô hthr tài sân riêng ctia minh, cô
I
À
t.l.
quyên kiêm tiên và tiêu xài nô nhu nam giûi. Tài sfo, cùa câi cùa cô ta
không là tài stur cùa chông cô ta sau khi két hôn hay ly di. MOt nguùi phu
irÀ
nu co quyen lga chgn nguoi mà cô muOn két hôn và khi két trOn hg tên
cùa cô không. thay dôi, dê git sg !ôn trgng cho dông dôi cùa minh. Nguùi
phU ntt cô thé tim kiém sU ly di néu nhu hôn nhân cùa cô ta không duy tri
dugc ntla.

Vè mat kinh té, môi nguùi dàn ôqg và phç nt là mQt thlrc thé phâp
Dtu ông và phç nt cô quyèn sô hihr tài san riêng cùa minh,
$
tham gia kinh doanh, và thùa ké dr nhûng nguoi khâc. Câ h;i cô quyen
binh <Iàt g Aé nnân dugc mQt nèn giâo dçc và tham gia vào viÇc làm cô
lgi, miën sao không vi ph4m câc giâo lu4t cùa Islam.
ttQc lâp.

ViÇc tim kiém và hsc hôi kién thrlc là dièu bât buôc tfôi vôi môi
nguùi Muslim, nam hay ntT. Loçi kién thûc dugc nhân mAnh ntrât là kiên
thûc d?o giâo. Nô cûng dugc yêu càu trong mQt 1â hQi phâi c6 cârc gi{o
su cùa câ hai giôi dé mang lai lgi fch cho cQng dông. thi dç, xâ hôi cân
nhÛngbâc si nh{hr g giâo viên, nhilng cti vân, nhimg công tâc viên xâ hQi,
và nhiêu linh Wc quan trgng khâc. Khi cô sg thiêu hUt nhân sg c6 trinh
dQ, cô thé trO thanh bât buQc dôi voi phu niÏ ho{c dàn ông Aê eat dugc
chuyên môn trong câc lînh vçc này nhàm dâp img nhu càu cùa cQng dông
Muslim. Trong tinh huiing ,riy, Auong lôi chi ttao cùa Islam A"qr Ëè .uo
và tôn trgng.
PhU ntt dugc khuyén kh(ch tim kiém và hgc hôi kién thûc Islam,
theo ttuôi nhttuig nô lgc hgc tâp cùa hg trong khuôn khô cùa Islam, và
pbân dâu aê noan thanh sg tô mô fti tuç cùa minh. Dé ngàn chën bât crt ai
tiêp thu mQt nên giâo dçc trâi voi giâo li cùa Islam.

Nguùi dàn ông cô trâch nhiem chu
âi chfnh và bâo vÇ.gia dinh
"âp nhu là thrlc àn, guàn âo, và
cùa anh ta và cung tmg cârc nhu càu cân thiét
chô ô cho vg, con câi, và (néu can; nhûng nguùi php nt thân thuQc khâc
trong gia dinh. PhU nt không phâi chiu trâch nhiêm co bân cho vân dè
này, ngay câ néu nhu da két hôn. Nabi Mohammad
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(*) nôi ràng nguùi

hoan hào nhât ûong nhthrg nguùi cô dûc tin là nguùi aOi xù tiSt ntrât Aôi

vôi vg

cùa y.
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Quan NiÇm Trgng Nam Khinh Nûr& Thé Giûi

NguùiMuslim
f.nrièu nguùi nhan ttrây Islam nhu là mQt tôn giâo thuQc chù nghia
trgng nam xem thuong-phU nt. Hç trfch dân câc dièu kiÇn cùaphU nt ô
mQt siS nuôc Muslim dê chimg minh quan ttiém rày.(20) SU sai Èm ..iu ttq
là h9 không tâch riêng dugc vàn hôa cùa mÔt dân tOc tu câc giâo li rlich
thuc cùa tôn giâo -ùç nôi dén. rhat kinh khùng ràng ngàt nay sg âp
-r!ç
br?c phu nû vân côn tôn tqi trong nhièu nèn vàn hôa trên tné éi"i.
nu
t câc nuôc thé gioi thrl ba sdng vôi cuQc sting khô khàn. H; b! ché ngtr
bôi dàn ông và bi tuôc di quyèn co bân cùa con nguùi. Dièu này không
dring eOi vOi câc nuôc Muslim mpt minh, cûng không dring cho tât
c6rc
"e dé
nuôc Muslim. Islam lên ân su âp bûc này. Nô là mQt bât công bi thâm
Aô tôi c6c thyc hành vàn hôa lên tfn nguông tôn giao khi
giâo g
cùa tôn g?a không kêu gei hành dQng nhu vây. Nhting chi "ht"g
d4y ctla Islam
nghiêm câm sU âp bûc phU nil và nhân m4nh'mQt câch rô rang rang dàn
ông và phç nil dugc tôn trgng nhu nhau.

. Thât l.hông may,.câc hành vi âp brîc dôi voi phU ntt tôn @i ô câc
phtu cùa thé gioi dâ nhàm lân ctuqc két giao vôi Islam bôi mQt sô nguùi.
MQt trong câc thçc htuh này là phong tpc ngogi giâo cô xua vè viÇc cÉt
xén b0 phan sinh dçc tril, dôi khi bi nhârn Én gçi là cât bao quy dàu nû
gi6i, cô nguôn gôc và hiÇn vân dugc thgc hành ttong câcthung ùng sông
Nile và câc khu v.uc Tung quanh. Nô dugc thgc hiÇn bôi mQt sO UO tQc
ctia nhièu tôn giâo knâp noi ô châu Phi, dac biçt là ô vùng ilông bâc châu
Phi. Nhièu phU niT ô Châu Phi là nqn nhân cria tuc lê câi xéo man rs và
khùng khiép này.
ViÇc cât xéo b0 phan sinh duc nt là m0t viÇc làm kinh torn và hoan
toàn bi nghiêm câm fiong Islam. Th?t không may mân h dù Islam dâ
nghiêm r,futt nô, nhtm g câ: bQ tQc vân duy 1ri tuc .iç nay ngay câ sau khi
h9 ilâ châp thuqn Islam, dân dén viÇc-mQt sô cho ràng nb n -Qt phân cùa
Is.lam. Ngày î4y, nhiing nguùi này dân dfu d4t duge sU hiéu biét ti5t hon
vê Islam và h9 tu bô tuc lÇ nggai giâo tan âc này. Thi dU, ô Kenyq m0t
nhôm nguùi không thgc hfuh cât xén bq ph4n sinh dUc nt là nhùtrg nguoi
Muslim.

Tuy nhiên, viÇc cât bao.quy dàu AOi vôi nam gisr, rô rang là mQt
thlrc hành cùa Islam và thgc tê tliêu này dugc chi d4y bôi câc v! Nabi và
câc vi Thiên Srt cùa Thugng Dé, trong dô cô Nabi Abraham (Ibratrim)
(20)

Thât không rrray mân, mQt dât nuôc Islam không ntrât thiét cô nghia là chfnh phù
cùa mQt quôc gia ho[c nhiing nguoi dang theo lu$t Islam (Shari'a).
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(,ïffi). Không nên cô sy nhâm lân gita hành vi bi câm cùa viçc cât xén bç
phâ" sinh dUr ntT và htuh vi khuyén khich nam giôi cât bao quy dàu.
MOt thgc hành khùng l,Jriép khâc ntia là "giét chét danh dU", khi
mQt nguùi dàn ông giét mQt thân nhân nil trong gia dinh cùa ông vi ông
câm thây nhgc nhâ và bi làm nhgc bôi hành vi cùa cô. Hàurh vi nàyn mëc
dù rât hiém, dugc thgc hiÇn bôi câc nhôm ntrât elinh cùa nguùi dtu trong
tiêu lçc ilia Â" O0, Trung Dông, và nhikrg noi khâc. Hành tlQng t)ày |to*
toàn là giét nguùi trong Islam. Nô không cho phép mQt nguoi giêt bât crl
ai tronimçt rO ntai tuçrn vè danh_ dtr. NO khbng cô nghTa là ilQc quyèn
dành cho nguùi Muslim và câc quôc gia Islaln, và nô vi ph4m luât ltl*,n.
Phân biêt chùng tQc, phtu biçt giôi tfnlr, và tât câ câc hinh thûc cô châp
ho{c sg thanfr [ién làm phuone ttei dén nguùi khâc dèu bi nghiêm câm
trong Islam.

Thât không may mfo, viÇc cuong ép hôn nhân dugc thUc

hiÇn

trong nhièu xâ hçi myèn th6ng. Nô là mQt viçc làm bi nghiêm câm fiong
Islam. MOt sô nguùi cha dâ cuong ép con gâi cùa hg trong hôn nhân vào
thùi cùa Nabi VtOtta-mad (#). Khi-phu nr than phièn vbi Nabi (#) vè
dièu này, Nguùi vô hiÇu hôa cuQc hôn nhân dô cùa hq ho{c cbo hg chgn
lUa kétiirnc hôn nhân ngay câ khi hôn nhtu clâ tluqc hoan tât, thiê, bp
ie"tièn lç Iô ràng cho tuâifstam liên quqr dén s\r q do lpa chgn vè hôn
nhtu va ctrâm dût hành vi âp b,i9 này. Dièu dang buôn, viÇc làm này vân
côn tiép diën ô nhièu noi trên thé giôi ngay oây, bao gôry câ mQt sô quôc
gia Islâm. Mëc dù hành vi này la uât hqP plâP ô ltà1tt* e, :ët
"!':,qui5c
gia,-nhièu phU ntl trong câc xâ hôi truyên thông ho{c là không biêt câs
quyèn lgi cùa h9 hoflc là quâ sq dê dôi hôi chûng.

fât câ nhthrg hành vi này dèu nghlch lpi vôi luft Islam, và clây là
cùa tât càr nguùi Muslim phâi try tiet chûng trong câc xâ hQi
nhiÇm
trâch
cùa hg. Drin g v[y,Islam là khoan dung, iÏôi vôi sç da deng vàn h6a và
không tin vào sU bài tru nhÛng câch sông.ctia câc dfu tQc khâc nhau,
cûng không buQc nguùi ta phâi tùr bô btu sâc vàn hôa cùa h9 khi hq gia
nhâp Islam. Tuy nhiên, khi câc hfuh vi vân hôa cùa mQt dân tQc trrfli
ngugc vôi lugt fslam hof,c luôc di quyèn lqi con lguôi dugc Thugrrg Dé
ban cho h9, tirï nô không thê chuyén nhugng quyèn và sU tU do lça chqn,
nô së trô thanh mQt nghîa vp tôn giâo phâi tù bô nhihrg hành vi dô.
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Khoa Hçc & Ki'Thu$t
MOt trong nhihrg s1r nôi bât cùa Islam là sg hôa hqp hoan toàn vôi
khoa hgc.Nguùi Muslim xem sg ryâu thuân gitÏa câc thlrc té khoa hgc và
tôg giâo là không thé. Tôn giâo dén tùr Thu$g Dé, Dâng ?àu Tiên và
Dâng Cuôi Cùng, và vi v?y vû try này chi cô Ngài duy nhât t4o ra. Nô
không thé nào cô thû gi mâu thuân voi thû khâc.

Nguùi Muslim thùa nh4rr ràng mQt sg giâi thfch thiên nhiên cô thé
duqc tïm thây cho tât câr mei thû trong t?o hôa cùa Thugng Dé - fi sF
hinh thanh cùa câc ngôi sao và thiên hà dén nguôn gôc và sg da d4ng cùa
câc dang k4. nhau. Nguùi Muslim së không bao giù dga vào nhting ctièu
thân diÇu dé giâi thfch câc hiÇn tugng tU nhiên. Nguùi Muslim tin ràng
câc phép lp là nhûng truôrng hçrp mà Thugng Dé mu6n làm trâi vôi quy
lu4t t.u nhiên cùa Ngài cho mQt.li do cç thé nào dô, chang han nhu Aê-nô
trg mQt trong nhûng vi Nabi cria Ngài ho{c Aiâ Aap lai mQt loi càu nguyÇn
nào dô. Sg gi.âithfch theo tfnh chât ki diÇu hay.phi thuôrng không bào giù
dugc dùng dén.ctê gilrithfch dièu gi do.trong 9é giOi t.u nhiên hoflc dé che
clêy sU thiéu hiéu biét cùa con nguùi vè mQt vân dè khoa hçc.
ICrông bao giù cô mQt sU kiÇn khoa hçc hay mQt li lufn khoa hgc
c6 giâtri nào cô sç mâu thuân vôi nhthrg giâo ly cùa Islam. gât ké ttièu gi
khoa hqc khâm phâ và phât hiên ra, nô chi làm tugg thêm kién thric cùa
chring ta vè sg sâng.t?o tuyÇt dieu_cùa Thuo,ng Dé. Dây là ly do t4i sao
Islam tich cgc khuyén khich câc nô lpc khoa hgc và ly do t4i sao Qu/an
chi thi chting ta nghiên ctnr câc dâu hiey cùa Thugng Dé ,ttorg {r nhiên.
Trong thpc té, kinh Qur'an cô ctè câp dén rât nhièu câc vân dè khoa hgc
hét stic kinh ng?c, mà vôi $ gitip dô và nô ttg cùa sg tién bQ công nghç
hiên d4i ngày îîy, chûng gàn itây môi dugc hiêu hoan toàn.
Islam cûng cho phép chting ta dugc hucmg <tày dù nhihg tha$ qyâ
cùa sg khéo léo cùa con ngu.oi. Chûng ta dugc khuyén khich phân dâu
làm cho thé giôi ngày càng tOt ctgn hon. Islam luôn dôn nhân nhiing tié,n
bQ công nghê. Công nghç cô thé dugc dùng dé phpc W rùûng dièu tôt
ho{c xâu. Bân thân công nghç chfnh nô là trung lâp. Dô là trâch nhiêm
cùa chûng ta sù d,Ung nhitng kién thûc mà Thugng Dé dâ ban phûc cho
chring ta cho sg tiên bQ ctia nhân lo4i.

Trong nhûng ngày dàu cùa Islam, lûc mçi nguùi bâm sât dûc tin và
li cua nô, dâ cô mQt sg nô hoa trong khoa hgc, vàn hôa, thuong
m?i và công nghç . Câc nhà hQc giëL trong thê gioi Islam dâ nghiên ctnr và
câi tién nhièu iintt v.uc toân hgc, hôa hgc, v?t U,, y dugc, thiên vfo, kién
trûc, nghe thuflt, vân hgc, cfia ly hgc, llch sù, và nhting linh-vçc khâc. Câc
nhà khoa hçc Muslim dâ phât minh ra Compa tù tinh, dUng cç do thiên
câc giâo
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ttré ttrOi xua, dông hô quâ lâc, chi kê ra dây mQt vài phât minh dién hinh.
Nhièu phuong phâp p[ân loai quan trong nhu d4i sô, câc chi! sô Â Rft,
(nhifng con 16 tuottg t.u mà chung ta dùnÈ tteày nay), và khâi niÇm vè con
sô 'không' (quan trgng cho sç-tién bQ cùa khoa hçc) dâ dugc câc hgc giâ
Muslim giOf thiÇu noi châu Âu thùi t*{rg cô. Giâo $-Istam mang ttén
nh4n thû; khoa hec, mà rtit cuQc nô bi- OOt chây và bi dây di bôi sç phçc
hung châu Âu. Chi sau khi nguùi tab,âtctàu sai lÇch tù btur g6c câc giâo
l)? don gian cùa Islam và dirc tin, nhttng tién bQ và thành t!ru khoa hgc cùa
tiré giôitvtuslim môi bât dàu châm dût và roi vào quên lâng.
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Phàn Tôm

rÉt

Islam is... là mgt tôn giâo cùa công bâng, hôa binh, nhân tùr và vi

thq mQt tin nguô'ng mà thuong bi hiêu lâm và bi xuyên t4c. Islam cô
cùa Thugng Dét Dâng Ban 8ç ,ln Lành.
nghia là sg quy, phUc !
"!î

Islam là câch si5ng cho Uât tcy ai chgn lga dê châp nh4rr ràng không cô
Dâtte nào khâc mà chi c6 Thugng Dé duy nhât, và không ai xûng tlang
dugc thù phugng mà chi cô Thugng Dé duy nhât. Tràn gian này chi là
lo4i, sau dô tât câ chûng ta
cho nhân
chi là mQt sg thù nghiÇm
Cm thùi và
t
t
.
À
,-. I
È
t l,
f
f-! r\
-ngày
là --!r--lvinh viên.
Dê.
sông
môi
çu09
së chêt và guay vê vôi Thugng
_sau
Thugng Dé, Dâng 4ào Quang, vi muôn huong dân cho con châu cùa
Adam (.9), tIâ goi dên cho chûng ta câc vi Thiên Sû: Abraham (Ibrahim)
(.9), Moses (Musa) (,gl), Giê-su.(Ysa) (WI), Mohammad (*), và tât câ
câc vi Nabi cùa Islam. Thugng Dê dâ chgn Mohammad (#) làm vi Nabi
và Thiên Stt cui5i cùng và Ngài dâ tôn vinh Nguùi vôi mQt dac ân là khâi
thi Qur'an xuông cho Nguoi. Kinh Qur'an là lùi cô dinh trûc tiép dr
Thugn g Pé, không phâi là lùi cùa Mohammad (#), mQt nguùi Aôt chtt
không Uiét dgc va thOng biét viét. Thugng Dé dâ bâo toàur Qur'an vôi câc
giâo lf cùa nô danh cho tât câ loài nguùi.
Nàm hành tlQng nèn tang cùa thù phugng cho môi nguùi Muslim
là:

l. 'Chimg nhân ràng không cô thân linh nào ngoài Thugng Dé,
và Mohammad là v! SrI giâ cùa Ngài'.
2.
3.
4.
5.

Càu nguyÇn nàm lân mQt ngày.

Dông thué an sinh cho nguùi nghèo hang nàm.

Nhin chay nguyên thang Ramadan.
ThUc hiçn chuyén hành huong ctén Makkah.

Thugng Dé phfu ràng không cô sg cuông bûc trong tôn giâo. Nhân
quyèn và tU d9 llra chgn la bât khâ xâm ph4m. Trong Islam, phU niT dông
mQt vai trô rât quan trgng. PhU nt dèu binh ifàttg và dugc tôn vinh bôi
dan ông.

ThuErg Dé phân bâo trong Qur'an ràng Ngài dâ hoàn r.it lslam nhu
là mQt tôn giâo cho toan nhân lo?i, và Ngài dâ trgn vçn ân huÇ cùa Ngài
cho chûng â. Thuqng Oé Aa chuân b! cho chring ta anh sâng cria Islam
nhu mQt Èuong dân cho nhân lo4i trô vè vÔi Ngài.
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Lùi Ghi Chû Cûa Soan Giâ
Chûng ta dugc câc nhà khoa hgc mâch bâo ràng không gian chua
trên 120 ti thiên hà. Chting ta biét ,taog môi mQt nguùi no,ng chting ta
dugc t4o ra bôi Thugng Dé, Dâng rât mgc VI Dçi, û mQt té bao don lé.
Khi tôi nghi vè Aièu này, tôi không thé không nhân ra dugc sp hèn mo. n
và vô nghî3 tQt cùng cùa minh trong ânh sang vinh quang $Vêt diÇu cùa

Thugng.Dé: Sa-tàng dâ thè së dânh lùa nhân lo4i, së mang dén cho chûng
ta gu hiêu làin, thù ofo, càm ghét, và chién tranh. Vè phân tôi trong viÇc
chi5ng Sa-tâng, dQng co cùa tôi là làm vui lông Thugng Dé cùa tôi bàng
câch thric ttây hôa binh thông qua sU hiêu biét.

CuQc dùi là ngàn ngùi và quy bâu; thât là dièu bi klch khi Aê Hng
phf n6 bàng câch chông chât lgi ich v?t chât t4m thùi trong khi lpi bô qua
cërc mllc clfch thgc s1r cùa t4o hôa là thù phugng Thuqng Dê duy nhât.
Nhièu nguoi dâ danh cuQc sting qui bâu cùa minh cho yiÇc tfch lûy nhièu
cùa cai vet chât ntrât thùi. Thông qua Islam, Thugng Dé mùi gai chûng ta
huông tôi câi vinh viên và truôrng tôn. Vào Ngày Phfu Xét, chûng ta së bi
dua rathanh toan bôi nhÛTrg gi chûngta dâ biêt và chting tadâ âp dUng
nô thé nào. Chûng ta së bi tra hôi vè viêc thù phugng cùa chting ta. Bây
giù là thùi gian cho chring ta chuân Ui cho câu trâ lùi.

Cuôn sâch này dugc dpa trên nhthrg bài thuÉ giang mà tôi dâ,
thuyét trinh trong hai muoi nàm qua. N6 së không thé nào cô dugc néu
nhu không c6 lông thuong xôt cùa Thugng Dé và sg gitip dû và hô trq
cùa câc anh chi em cùa tôi. Tôi câm on'câc dôc giëL cùa tôi dâ nttin thùi
giù và quan tâm tim hiéu Islamo tôn giâo chiém mQt phân nâm dân sô ttré
gioi. Chûng tôi cûng xln dôn nhân và hoan nghênh câc câu hôi cira câs
Uatt r.ûng ttttu câc f kién phan hôi. Tôi kinh mùi câc ban chia sé bât k!
hay tât catài liÇu này. Tôi chi yêu càu câc ban không trfch dân thông tin
này ra ngoài ngtt canh cùa nô.

Xin thông cârn và bô qua cho tôi néu nhu trong cuôn sâch này tôi
dâ vô tinh xric phem dén ai d6. Vi câm xûc manh më cùa tôi dành cho
Islam, tôi dâ bày tô tin nguông cùa tôi mQt câch m3nh më. Tôi rât xem
trgng sg lga chçn câ nhân và tôn trgng sg khâc biÇt. Hiéu và công bàng là
câch eiâ frOa binh, và bôi vi Islam thuong dugc nhin nhân ô phucrng Tây
nhu là mQt tôn giâo cuông tin hçp hôi luôn chuyên Aôi thé giôi bàng vû
lpc, tôi cârn thây nô quan trgng Aé tOi truyèn tbt ttûc tin cûa tôi bàtte
ngôn ngû rô rang và không m$p mù dé chông l4i sF nhçrr thrtc sai làm.
Càu xin Thugng Dé ban phûc cho tât cât chring ta voi sg chi dân.
gât tc! dièu tôt nào ttén û viÇc tàm gày cùa.tôi là do bôi lôirg-nhân tù cùa
Thuùg Dé, và néu nhu tôi cô n6i bât ct dièu gi vô bô thi dô là dièu thiéu
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sôt cùa tôi. Thugng Dé, Dâng Cao Thuqmg và Dâng Yêu Thuong, là
hoàn hâo.

"Ôi, Dâng Hâng Nghe, _xin hây bào vÇ chûng tôi khôi ntritng ttièu
xâu và huong dân chung tôi dén vôi dièu lë phâi."

-

Càu xin an lanh cho rùting ai di theo sg huong dân chân

Târc

li,

giâ

Pete Seda.

Dich thu$t

Abu Zafine Usman lbrahim
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