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BUOC DAU TIM HIEU VE ISLAM
TAWHTD ( THUQC TINH DUy

Mû rlm mÊu lsLAM

nhilng bàng chhg

(ptràn

NHAr l DÀNH CHO NH[rNc NcUÙl

t)

Dây là quyèn sâch "At Tawhid" dành
nguùi mûi tlm hièu vè môn
chô nhtlng-cùa
tâc già Shierk Tién Si
hgc này,
Abdul - AZaZ ibn Muhammad Ala Abdul
Latif, Do trung tâm 'AWQOB DAWAH
lSl-AM' phât hành tei Riyad (ArabieSaudil vào nàm 1423H. Dây là mQt môn
hoc rât càn thiét dô hièu uiét và nâm
vrrng vè ry thuyét tôn thù. Vl quyên sâch
"At Tawhid" này dành cho ngtÈi mÛi
tlm hièu vè tawhid, nên nô cô d?ng nhu
nhllng câu hôi trâ lùi, nhung nô cô
cU thê

vfi Éinenh

vàn Cê tridfu cho mgi trilnh dO.

Alhamdulillah, xin chân thành ta on và khen nggr Allah,
Dâttg Chù Nhân cua \rû fiu, càu xin sU an lành cho v!
Thiên Sû cui5i cung, Nguoi (saw) dâ dugc Allah chqn dê
ttryêo bâtôn grâo cùa Ngai cho nhân loar. Và cûng càu
xin sU an lành cho gtra quyén, bqn hûu và rùûng nguoi
noi theo Nguùi (saw) cho dén ngày Cuôi cùng.
Dây là quyén sâch 6(At Tawhid" dành cho nhùng
nguoi moi tim hiêu vè môn hqc này, mQt mQn hqc rât
cfo thiét eê Hiêu biét và nâm rûng vè lf thuyét tôn thù.
Vi quyên sâch 65At Tawhid' này dành cho nguoi moi
tim hiêu vè tawhid, nên nô cô dang nhu nhimg câu hôi
frâLlùi, nhmg nô cô nhûng bâttg chimg cU thê voi lôi
hàrù vàn dê hiêu cho mei ûùnh d0. Bên canh dô là
ntrûng mpc dugc sâp xép theo thû tU qu? tùng giai
doan rtru dirc tin, chfr yéucho mgi nguoi nâm r.tTng vè
nèn tâng càn bân Aê trO thành mQt nguoi Muslim luôn
thuân pÈUc ô Allah, và nhù dô con nguoi moi cô nièm
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tin rûng châc ô Allah Duy tttrât eê nanh dpo dting theo
Thiên Kinh Qur'an và Sunnah cùa Rosul (saw).
Hon ntÏa, hi vçng quyên sâch 63At Tawhid" này.là mqt
tai liÇu qui bâu së girip dô nhûmg nguoi (thây, cô,
tuôg...) d*g hq*g dfu câc em hoflc nhû'ng nguoi
muôn tim hiêu vê Islam.
Càu xin voi Allah t?o mei su tôt lành, dê dang dê
chûng ta noi theo dring con duôrng chi day cùa Thiên
Sû qua sU dinh tâm firrng tryc cùa chûng ta.
.:.... $La ilaha illoloh Muhamadar rosululloh,
Robiyal loh, Ana a-budu robby, Ana uhibbu
Robbytn.

Thuçt g Dë nùo ngoùi Atlah r&
Muhommad lù Thiên Sû cûa Altsh, Thugttg Dé cûa
tôi lù Allah. Tôi thuàn phttc vù tôn thù Atlah tà Chti
Nhûn cûa tôi. Tôi kfnh thuong Chû Nhûn cfta tôi).
{. Hôi: Ai là chù nhân cùa anh?
Trâ lùi: Chù nhân cùa tôi là Allah.
,/. Hôi: Ai dâ t?o ra anh?
Trâ lùi: Allah dâ tao ra tôi và tao ra toàm nhân

(Không

lopi.

cd

,/. Hôi: Ai dâ tao ra ban dêm, ban ngày, mët troi

và mët tràng?
Trâ lùi: Allah tà Dâttg i1â t?o ra ngày dêm, mët
trcri và mët tràng.
,/. H: Ai dâ tao ra aât (mët dâ0 mà chtrng ta
dang di dmg trên nô?
Tr: Allah là Dâng dâ t?o ra trâi Aât dê chûng ta
sinh sông và di dtmg trên dô.
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/.

H: Ai dâ teo ra biên câ sông ngôi?
Tr: Allah dâ tao ranhûmg bién câvà sông ngôi
(dé âu bè qua lai và thu lqi tùr dô).
/ . H: Ai dâ crho nuæ mua dr ûên toi cao roi nrông?
Tr: Allah h Dâng dâ baq mua tu fiên fioi *.t6ng.
H: Ai dâ t?o ra ntrùng cây cô và cô ftai dé
con nguoi và thû vât dùng nô?
Tr: Allah dâ t?o ra ntrû'ng cây cô và cô trâi dê
chringtadùng ûô,
ôrÇo .o:tVt,,tr[*l .fLJl dJÉ .$l ,rllT .-,-1 Uï e,rl]l "f."T UT

/.

..r"Ul

Cf -b +l{ crtt-e e[l

.:.." Tôi thù phugng Allah, tôi thuong yêu Allah,
Allah là Dâog dâ t?o ra nhân lopi dê tôn thù và thuân
phUc Ngai. Thô phugng Allah và thuân phUc nghe theo
thiên tênh cùa Ngai là dièu bât buQc mà mei nguoi phâi
thi hành.
{. H: Tôn giâo cûa anh là gi?
Tr: Tôn giâo ctia tôi là Islarn.
{. H: Islam là gi?
Tr: Islam là sU thù phugng Duy Nhât ô Allah,
thuân phUc Ngài và fianh xa tâtcâ nhimg gi Ngài câm.
,/. H: SU càn bân cùa Islam là gi?
Tr: Ctu bân dàu fiên cùa Islam là châp nh?n câu
shahadah: "Lî ila ha illolloh, wa an na Muhammadan
rosululloh". (Xin châp nhân chi cô Allah Duy ntrât dê
tôn thù và Muh:tmmad là sir grâ ctra Ngài).
,/. H: Tai sao, khi nghe déng azan(ggi di solah)
mà mei (nguoi muslim) sôt sâng châp hành?
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Tr: Bôi vi sç hành lê (solah) là nèn tâng càn bân
chinh trong Islarn, nguor nào thi hành nô môi trô thành
ngucri Muslim.
H: Vi st'r grâ nào dâ dugc Allah gui xuông
cho chrin g ta?
Tr: Nabi Muhitmmad (saw) là vi sil giâ dugc Allah gui
dén cho chrin g ta.
,/. H: Tai sao Allah lai gui sir giâ Muhammad dén cho

{.

toan nhân loai?

Tr: Tai vi Allah chgn Muhammad (saw) làm Sir
grâcùa Ngài dê truyèn bâ tôn giâo Islam.
,/. H: Sir mflig cùa Thiên sir Muhammad (saw)
là gi?
Tr: Thiên sir Muhammad (saw) mang sir.m?ng
moi gai con ngucri trô vè tôn thù Altah Duy tÛrât, bâc
bô tât câ sU hành dao nào cô tinh câch nhâp nhàng ai
(vât) vcri Allah.

':'... Tôi châp nh?n Allah là Chù Nhân cùa tôi
Islam là tôn grâo cùa tôi, và Muhamma! (saw)Jà thiên
sir cùa tôi. Èât buôc chring ta phâi biét ba dièu quan
trgng sau: Hiéu biét vè Ailah Dâttg Cao Câ, vè (tôn
.

giâo) Islam và hiêu biét vè Thiên Sir cùa Islam.
1)- Hiôu uiét vè Atlah:
Ih*qttg Dé cùa tôi là Allah, Dâttg dâ t?o ra và cai quân
tàt câ.
t6Allah tà ttâng T?o Hoâ tâtcâ. .." AL
-zrJMAR:62
Tôi hiêu biét vè Allah qua nhûmg hiÇn chimg do Ngài
dâ t?o ta. Qua lôi phan cùa Ngài.
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"Và ban tlêm và ban Tgày, và màt trùi
-1-và màt

tràng là nhfmg ayat_ @âu hiÇu chi dân) cûa Ngei
(Atlah). Allah là Dâng Duy Nnât itâng cho con
ngucri phâi thù phugmg, chrfr không cô thàn tinh nào
khrf,c bên cçnh Ngài".
nh_ân loçi! Hây thù phung Atlah cria câc
ngucri, Dâng dâ t?o ra câc ogLri và nhfug ai truôc
cât:nguoi dô câc nguùi trô thành nhtug nguùi ngay
thàng và sg Allah".
Hôi: Allah dâ t?o ratavoi muc dich gi?
Trâ lùi: Allah dâ t?o ra nhân lopi voi mqc dich là
dê thù phuwg Ngài, qua lùi phan cùaAllah nhu sau:
"Và Ta dâ t?o ra loài Jinn và toài ngucri chi dê thù
phtrng Ta"
'/ - H: Vây su thù phung Allah cô nghia nhu thé

"Hti

{.

nào?

1't, su thù phugg Alluh cô nghîa: chi thù

phugng ô Ngài Duy Nhât và thuân phuc vâng theo mqi
thiên lêlh ctta,Ngài.
H: Y nghîa cùa câu La Ila ha illolloh là nhu
thé nào?
Tr: V nghia cùa câu r,î Ila ha illolloh cô nghia
là: Chi cô All_àh D.ly tthât aé tOn thù, chtî không c? ai
hay gil&âc dà{g dàirg bên canh Ngai.
2l- Hiêu biêt vê tôn giâo Islam.
Islam cô nghîa là châp nhân chi thù phugng và thuân
ptruc Allah Duy tÛrât và xa lânh nhûTrg gimà Allah

{.

A

cam.

"Vè tôn giâo, ai t6t hon nguoi dâng trgn bân thân
minh cho Atlah itông thùi là m0t nguùi làm t6û
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Islam tà tôn girf,o mà Allah atâ chgn cho nhân loçi,
và chi cô nhfmg ai chgn Islam rni theo môi ttugc
Ngài hài lông".
"...và dâ chgn Islam làm tôn gâo cho cricnguùitt S. 5: 3
Islam là tôn grâo dem lai sU tôt lành, hanh phtic, thành
công và vé vang sau này.

"Vâng, Uât crfr ai n?p trgn sÉc diÇn gûa minh cho
Allah tlông thcri là mQt nguùi tàm t6t thi sê tlugc
phàn thuôrng noi Rabb cûa y. Hg së không lo sg
cûng sê không buôn phièn''.
/- H: Nèn tëng cân bân cùa Islam gôm cô bao
nhiêu và dôlà gi?
Tr. Nèn tëmgcàn bân cùa Islam gôm cô nâm dièu
dô là:

2.1- Shahadah: An la illaha illolloh wa an na
Muhammadan Rosululloh
(Xin châp nhân chï cô Atlah Duy tUtrât dê tôn
thù, vàMuhammad là Sû Giâ cinAllah).
2.2- Solah (hfuh lë).
2.3- Bô thi (zakat).
2.4- Nhin chay thang Ramadan.
.

2.5- Hadj cho ai cô dù dièu kiÇn (hành huong).
3)- Hiôu Uiét vè Sû Giâ Muhammad (saw).
Nabi Muhammad (saw) là con cùa ông Abdulloh. Sir
dé
grâL(Nabi) Muhamamd (saw) dugc Allah gui
"uông
truyèn bâ, grâng day Islam (tôn grâo ctia Ngài) cho
toan nhân 1o4i . Bât buQc cho tôi phâi vâng theo lôri
truyèn day cùa Nguoi.
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"...Và vât gi mà Sû giâ ban cho câc nguùi thi hây
nh$n nô và vât gi mà Sû giâ câm thi hây tùr khuôc
nôtt S. 59 : 7
Ba lj/ thuyét càn bân can biét: Chù nhân cùa chrin g ta,
tôn giâo và Sû giâ cùa chringta.
3.1- Tim hiêu vè Thugng Dé chû Nhân cûa
chrfl.rg ta.
Thu$g Dé hay Chù Nhân cùa chûngtalà Allah Dâog
Vinh QuangCao Câ dâ Tao hôa ra troi aâtnày.
"Qoâ thâtRabb @â."g Chû Tê) cùa crflc nguùi tà Atlâh,
Dâng dâ t?-o na câc tâog trùi và tnfli dât". 5. z . 54
Thugng Dé hay Chù Nhân cùa chung ta dâ tao ra con
nguoi voi hinh ânh dçp dë cao sang nhâttong sçTgo Hôa
cùa Ngai, nhu Ngai dâ phan: "ChÉc chÉn Ta .tâ tp hôa
con nguùi theo m0t hinh thô t6tdçp nhât". s. 95 i +
Thugng Dé là Dâog cai quan, quun ti' tâtcâ nhûmg gi
trong \.û @ này. Qua lùi phân cùa Ngai:
"Ngài -sÉp dàt mgi công viÇc tùr trên troi ruông
duûi dât". S. 32: 5
Ngai tao ra con nguùi và loai Jinn, voi muc dich h dé tôn
thù Ngai, qua lùi phan cùa Ngai: "Và Ta itç tço ra loài
Jinn và loài nguùi chï dë trùphupng Ta". S. 51 : 57
Allah dâ ra lÇnh cho chring ta phâi khuôc tù tât câr
nhùne gi liên quan dén vân dè thù phu$g nguoi (vâ0
khâc bên canh Ngai, rà chring ta chi tin tufug wà thù
phusng Ngai Duy Nhât tnOi. Allah dâ phân:
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"... ai phû nhfln tà thàn và tin tuônrg noi Allah, thi

chÉc cùÉo së nÉm vûmg chiéc cân (hay sgi dây cûu
rôi) không bao giù dr?t". S. 2 :256
V nghia nâm rrÉng "chiéc cân" dô là y pgttiu "Lt
ilaha iltoltoh" r Ctri cô Allah Duy Xtrât dê tôn thù và
chi ô Ngai Duy Nhât moi dang rho chrin gtatin tuong
và thô phugng.
3.2-Hiêu niét vè tôn giâo Islam cûa ch4ngta.
Tôn grâo cùa chring'ta là Islam, Allah chi châp nhilr
Islam là tôn giâo duy nhât, nguoi nào theo Islam moi
dugc Altah thùa nhân. Qua lùi phan cria Ngài.
"Và ai tim kiém mQt tt?o nào khâc hon Islam thi
tnièu (uûc -uôn) dô cûa y sê không bao giù ttugc
(Allah) châp nh$n". S. 3 : 85
Islam là tôn giâo mà tôi thùa nhân phâi trin qua ba giai
doan nhu sau: Islam, Iman (Dûc tin) và Al Ehsan (sW
trung thgc).
Islam cô nghia là: Châp nhân thuân phUc theo mçnh
lÇnh cùa nfiafr Duy nhâi (tawhlQ, xaiânh ûtqg dièu
tstam câm liên quan dén vân dè thù phu$g thân linh
khâc bên canh Ngai.
Iman (Drîc tin) cô nghîa là: Tin tuong Ô Allah, tin Û
nhûng Vi Thiên thàn, nhûng Kinh sâch cira Ngai,
ntrûng Vi Thiên sir ct? Allah, tin tuÔng Ô Ngày Sau,
tin tuong û Sô mçnh tôt hay xâu (cÔ hadith ghi thêm:
tin tuong cô Thiên dang và Dia ngçc).
Al Ehsan cô nghîa là: thô phugng Atlah nhu chringta
thâV Ngai, néu không thi chûng ta phâi luôn nghî là
Ngai luôn luôn quan sât chringta.

BUOCDAUTIMHIEUVEISLAM

E

Qua nhûmg diêm này, dâ t?o cho nguoi muslim luôn
sting fiong khuôn khô, và tu giarn sâtbân thfu minh dù
trong hoan canh nào, nhù dô mà chringtaluôn kinh sg
Allah.

-l_
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TAwHro oÀruH cHo run[rne rueuù uot rim ruÊu lsLAM (Phàn 2]
3.3- niêu uiét vè Nabi Muhammad (saw).
Dô là Nabi Muhammad (saw) con ông
Abdulloh con ông Abdulmuttalib Al
Hashimmy Al Quraishy, và dô là v! sÛ

già cao cà và cûng là sû già cuôi cùng

loçi

(lslam).
(saw)
dén dê truyèn bâ tôn giâq lstam, khuyên
chûng ta làm nhiFng ,diêu tôt lành và
trânh xa nhûng dièu Oât lành.
GUa

nhân

Sû m?ng cùa Nabi Muhammad

Sû grâ Muhammad (saw) tà vi gucrng mâu, dién hinh
tôt dçp nhât nên bât buôc chring ta phâi nghe và thi
hành theo nhûng dièu mà Sir gLâ Muhammad (saw)
truyèn d?y, qua tùi phan cira Allah nhu sau:
"Châc chÉn noi Sû Giâ cùa Altah câc nguoi cri dugc
mQt guû-ng mâu t6t ailçp nhât". S. 33 .21
Biât buQc chûng ta phâi jhq*g yêu, kfnh trgng Nabi
Muhammad (saw) hon hêt tàt câ nhimg gi mà chirngta
thuong yêu qui nhât trên dùi này, ngay câ cha mç con
câr cùa chrin g ta.
Qua hadith mà Sû grâ(saw) dâ nôi:
"Không trô thùnh nguùi tin twÔrtg dwçc, ngogi trùr
ctic ngwùi thuong mifn Ta hon tfu cû nhfrng gù trên
thë gian nùy, dù ngoy cû chs mg con cdi cûa cdc
nguùi". Hadith do Al Bukharq.' và Muslim ghi l?i.
Thuong mén Rosul (saw) ô dây cô nghîa là kinh yêu,
thi hành và nghe theo nhûng gi Nguoi truyèn d?y.
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Hai câu tuyên thê:
AS HADUAL AL ILAHAIHLOLLOH.
WA AS HA DU ANI NA MU I{AM I\dA DAT{ RO RU
LUL LOH.
Tôi châp nhgn chi cô Ailah Duy xHât dô rôn rhù và
tôi .Fâp nh$n Muhammad là Sû giâ cûa Allah.
t): Y nghîa Shahadah "La ila ha illolloh": không cô
thân linh nào khâc dé tôn thù ngoài Allah Duy Nhât.
2)- Al Ibadatr: 1i nghîa cùa su Ibadah (su hành dao) là
tàt câ nhùng diêu htuh dao nào dugc Allah hài lông và
châp nhân qua lùi nôi và htuh dông.
3): Su htuh dao cô nhièu phuong câch nhu: Ad du-a
/À.
(câu xin), Sç sg hâi? su phô tltâc, su hfuh lê (solah),
zikir (tUng niçT), hiéu thâo voi cha me...
Bàng chimg vè su du-a càu nguyÇn, qua lùi phan cira
Allah:
"và Rabb cûa câc nguoi phân: 'Hây càu nguyÇn
Ta, Ta sê dâp tai câc ngucri. Thât sf, nhfmg ai kiêu
ng?o xem thuônrg viÇc thù phung Ta thi së di vào
H.o" NgUc mQt câch nhçc nhâ". S. 40: 60
Btug chimg vê sv sg hâi, qua lùi phan cùa Allah:
"...bôi thé chô sg chûng mà hây sg TA (Allah) néu
cqc nguùi là nhfmg nguùi cô tlûc tin". S. 3 :175
Bàng chimg vê su phô thâc, eua loi phan cùa Allah:
"...và hây phô thrf,c cho Allah néu quf vi cô drfic tin

thgc

sft.

S. 5.: 23

Bang chimg vè sU solah (hành lê).

"....và dâng É sohh (tên Ngài) và chô là nhflmg
nguùi tôn thù tila thân". S. 30 : 3l
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Bàtrg cht'mg nè sç zikir (tUng niÇm,tuÔng nhô).

"Hôi nhfmg ai cô nièm tin! tuông nhô Altah thât
nhièutt. S. 33 . 4l
hiéu thâo voi bâc thân sinh.
"Và TA dâ tnryèn cho con nguùi nên hiéu thâo và
ân càn vtri cha mg cûa minhtt. S. 46: 15
4y-fât câ nhfmg ttièu hên quan dén vân dè ibatilath
(Ju hành dao)d& thuQc vè Allah Duy lfnât chir không
cô sU dông <1*g ô dô, néu ai huong sU hành dao dô
vào thàn Hnh khâc ngoài Allah tà,thi hq bi coi là kafir
(ké phân lai Allah hay khuôc tù Allah). Qua lùi phan

Bàttg chimg vè

sU

cùa Ngài:

khâc- cùng vôi
mQt-Uàog chrfrng nà9 vè viÇc (thù

"Và ai càu nguyQn mQt thàn tinh

Altah mà không;6
thanh toân y chi nàm noi Rabb
phUng) d6 thi
"iç.
(Allah) cria y. Quâ thât, nhfmg ké không cô tlûc tin
së không thành dat". S. 23 . lL7
5)- Allah t?o ra loài Jinn và con ngucri chi voi muc
dich là dé tôn thù Neai, QUâ lùi phan cùa Ngài. "Và Ta
dâ t?o ra loài Jinn và ioài nguùi chi dô thù phçng
TAnt. S. 51 :56
câch chinh trçc,
6)- Nhfrrrg ai tôn thù Allah
"10t
dirng thât it i së tim thây cuQc sông hph phûc, thanh
binh và an tnri, qua lôri phan cira Ngài. "Ai làm viÇc
thiÇn Uât Fâo nam hay nii, và là n0! nguùi cô dli'c
tin thi chàc chÉn TA sê cho y cuQc s6ng lành m?Th
t6t dçp, và chÉc chin TA sê ban cho hq phàn
thuông cûa hg tùy theo ttièu t6t nhât mà hç .tâ
làmtt. S. 16 :97
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6.1- Châp nhân Nabi Muhammad (saw) là sû giâ
cûa Allah cô nghîa là: Tin tuong theo ntrûTrg gi Nguoi
fiuyèn bâ, thi hfuh theo nhûng gi Nguoi chi day
kh"Vên nhù, xa lânh nhimg gi Nguoi ngtuI câm, chi thÙ

phUne Allah hay hành dao theo nhûne

gi Nguoi

khuyên d?y.

6.2- Tên Sû Giâ cùa chring ta là: Muhammad
con ông Abdulloh con ông A,bdulmuttalib Al Hashimy
Al Quraishy. Nguoi thuôc dông hç cao sang qui phâi
nhât cùa nguoi Arab xua kia.
6.3- Allah dâ gui Nabi Muhammad (saw) xuông
cho toan dân gian, nên con nguoi phâi tuân theo sti
mAng cùaNguofdè xuong, eua loi phan cùa Allah:
"Hây bâo Gç):-'Hûi nhân loçi! Ta là Sri giâ cûa Allah
ttrrgc cû phâi ttén cho tât câ câc ngnùi". S. 7 : 158
6.4- Nabi Muhammad (saw) lfu lên Ô Mecca,
nhân ltuh sû m4ng tai dô, rôi di truyèn bâ, kêu ggi con
nguoi trô vè tôn ttrO Altah Duy Nhât, không duqc dông
ctàng voi thân linh khâc. Di cu vè Medinah, lâp nghiÇp
dao phâp tai dô, và nhimg giâo luât Islam khâc dugc
nhân ltuh sau dô là: Zakat, Nh[n chay thang Ramadan,
Jihah và nhûnrg giâo lj/ khâc nûra, Nguoi dâ tù trân tui
Medinah, thq sâ" muoi ba tuôi.
6.5- Nhû'ng ai chông tAi mçnh tÇnh do sir milrg
cùa Sû grâLMuhammad (saw) truyèn d?y, thi dang bi
tnmg phat mQt câch dau dôn, qua lÙi phqq cùa Allah:
"Bôi thé, hây cânh câo nhûrng ai chông d6i- -ê4h
lênh cûa Nguùi (Sli giâ Muhamad) nên Uiét, néu
lin thé, ching së gëp phâi hoçn nen hay g?p phâi
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mQt hinh phçt dau dôilI". S. 24 . 63

6.6- Nhû'ng ai fufu theo mênh lênh cùa Nabi
Muhurmmad (saw) së tim dugc su hanh phric, an lfuih,
thanh tinh hoan toan và së dugc thành công ô dùi này
cûng nhu Ngày Sau. Qua lùi phan cùa Allah:
"Ngugc l?i, hây vâng lênh Allah và Sû Giâ (cûa Allah)
dô may ra crflc ngrroi drngc kùoan dung".S. 3 : l32tt...Và
nêu
^, crlc ngrroi vânh lçnh I'.{grroi thi sê dugc hudng dân
iilûng duôn9".5.24:54
Phân loçi vè At Tawhid
At Tawhid: Cô nghîa là chï tin tucmg và thufur phUc ô
Allah duy nhât vè Dâng T?o Hôa hay Dâng Chù Nhân,
vè sç thù phung và danh tinh tuyÇt dôi cao câ cùa Ngài.
At Tawhid dugc chia ra làm ba lo4i, dô là Tawhid

Arububiyah, Tawhid

Al Uluhiyah và Tawhid Al

Asmâu và As Sifat.
1)- Tawhid Ar Rububiyah:
Dô là tawhid hay sU tin tucmg d.ry nhât ô Dâttg Tao
Hôa vè su An 1iàyr Dinh Aoù cùâ Ngài, sU Ban Bô
lucmg thpc, cuQc sông, sU xêp d?t nhimg viêc luân
chuyên, biên hôa trong vû try, sç sông chêt...
Allah là Dâng Tao Hôa duy nhât chir không cô ai khâe,
qua lùi phân cùa Allah nhu sau:
"Allah là Dâng T?o hôa tât câ v?n vât và là Dâng
Bâo hQ'n.
Allah là Dâng Duy nhât, ban bô lucrng thgc và nuôi
duông, qua lùi phân cùa Ngài.
"Và không mQtsinh vâtnào sôngfiên trâiaâtmà nguôn
lnmg thçc tei không do Allah cung câp." S. I l: 6
tA''1ta,"
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Allah là Dâng Cai quan, quân It trên tàt câ, qua lùi
phan cùa Ngài:
"Ngài sÉp d?t mgi công viÇc tùr trên

dât." s. 32:

trrri *uông duoi

5

Công viÇc hay su sông chét, sU tôn @i dèu do su an bày
cùa Ngài, euâ lùi phan ctra Ngài.
"Ngài ban sF sông và gây cho câi chét và câc nguoi
sê dugc dua vè gep Ngài trô l?i." S. 10 : 56
Nhûng dièu fiên dây dâ dugc nhimg nguoi da thàn
châp nhfn vào thcri cùa Rosul (saw) moi nhân lânh
wahy û Mecca, nhwrg hç tù chôi dn theo Islam, nhu
Allah dâ phan:
"Và giâ sfr Ngucri (Muhammad) hôi chûng: 'Ai dâ
t?o ra câc dng troi và trâi AâtZ chÉc chÉn chring së
ttâp: 'Allah'." S. 31 : 25

2)- Tawhid Al Uluhiyah:
Tawhid Al tJluhiyah là l)? thuy& tôn thù mà nô lÇ phâi
thi hành dôi vcri Dâng T?o Hôa Duy nhât, do Thiên
lÇnh cùa Ngài ban xuông mà nô lê không dugc huong
sU thù phuqng hay htuh dao vào dôi tugng khâc ngoài
Allah. Nhu sg càu.xin (du-a), sW sg.hâi (alkhaffu), phô,
thâc (tawakkal), càu xin mong muôn, càu su xa lfuih,
tranh nan...
Chi dugc càu xin ô Allah Duy ntrât qua lùi phan cùa
Ngài. "Và Rabb cûa câc nguoi phân: Hiiy càu
nguyÇn Ta, Ta sê ttâp lei câc nguoi.nn S. 40: 60
Chûng ta chï kinh sg Allah duy nhât qua lùi phan cùa
Ngài:
"...bôi thé chô sg chûng mà hây sg TA (Altah) néu
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nguùi cô tlûc tin." S. 3 : 175
Chring ta chi phô thâc cho Allah Duy nhât, qua lùi
câc ngucri là nhfmg

phan cùa Ngài:

"...và hây phô thâc cho Allah néu qui vi cô tilûc tin
thçc lg." S. 5 :23
Chi càu xin sU gitip dô ô Allah duy nhât, qua lùi phan
rù? Ngài:
"(Oi Allah) duy chi Ngài chûng tôi thù phçng và chi vrfi
riêng Ngài chring tôi càu xin du'gc'i+t[p dô." S. I : 5
Chi càu xin ô Allah duy nhât, euâ lùi phan cùa Ngàd.
< Hây bâo (hq): ' Tôi càu xin Rabb @âng Chû Tô)
cûa nhân loçi.t' S. lI4: I
Rosul (saw)\ dâ dugc Allah gui Ngucri
Dô là tawhid mà
t
A
a'
I r r
xuông dê truyên bâ trong quân chring, qua lùi phân cùa
Allah nhu sau:
chÉc chÉn TA .tâ cfr mQt Sû Giâ tilén cho m6i
"Và
A
*À
cQng ilông (v.fi MÇnh lÇnh) Hây thù phçng Altah và
trânh xa Tà thàn." S. 16: 36
Dô là tawhid hay ly thuyéttôn thù duy nhât mà nhûng
ngucri bâttin tù xua dén nay tu chôi, không châp nhân,
qua lùi phan cùa Allah nhu sau:
o'Phâi chàng Y (Muhammad) nhâp
$ât câ) câc thàn
linh lai thành mQt Thuçnrg Dé? Dây thât tà mQt dièu
Hét r,f. quâi di." S. 38 : 5
3)- Tawhid At Asmâu và As Sifat: (Tawhid vè danh
tinh và d?t tinh tuyÇt AOi cûa Allah). ,
eât buôc chûng ta phâi tin tuong tuyÇt dôi ô nhûng gi
thiên kinh Qur'an mà Allah dâ phan vè Ngài và nhûng
hadith soheh cùa Rosul (saw) dâ nôi vè danh tinh và
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d?t tinh tuyÇt Aôi cùa Allah. Danh tinh cfia Allah th?t
nhièu, thi du nhu: Arrohman @âttg Khoan Dung), As
Samieu (Dâ"g Nghe Thâu), Al Basiru (Dâttg Trông
Thâfl, AlaÀzr\Al Hakim... Allah dâphan:
gi qiông Ngài câ. Và Ngài là Dâng
".,không cô
"fti
Hàng Nghe, Dâng Hàng Thây." S. 42: 11
D?t tinh cûa sF thành công
"Thè bôi thùi gian. Quâ thât, con nguùi sê di vào
thua thiêt. Ngo?i trùr nhtug ai cô tlûc tin và Iàm
viÇc thiÇn và khuyên bâo nhau tôn trgng sF thât và
khuyên bâo nhau kiên nhân." S. 103 : l-3
Allah dâthè bôi thùi gian dô là thcri gian mà con nguoi
cô thé së mN mât và hai dén bân thân ngopi tru dat
dugc bôn dièu sau:
1)- Iman (Dûc tin): Dô là su hiéu biét rO rang vè Allah
Iôi Cao, hiéu biét vè Thiên Sir cùa Ngài, hiéu biét vè
Islam tôn giâo cfia Ngài tntyèn
thât, dting dân: nhu As
2)- SU hành dao mQt câch chân"uông.
Solatr (càu nguyÇn) AzZakat@ô thi), Azsiyam (Nhin
chay thane Ramadan), Sodakoh (bô thi cô tinh câch
tinh nguyên), hiêu thâo voi cha mç.
3) Khuyên nhû thi htuh nhùng sr:r htuh dao tôt lành dé
tqo thêm nièm tin, htuh dao mQt câch dring dân, tôt
ltuh và lo sg cô eânethi htuh nhùng sU tôt lturh, mQt
câch thanh thât.
4)- Khuyên nhù nhau phâi biét kiên nhân trong viÇc thi
hành nhimg nghîa vU mà Islam giao phô, kiên nhân
chlu d1mg tiuôô nhùng sU thù thâch,taibién xây dén.
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Nhimg ttièu làm hai tnén Tawhid.
1)- Atlah Dâng Tôi Cao ralÇnh cho nhân lopi phâi tin
tuong, thù phugng Ngài duy nhât, xa tfuh nhûng thân
linh khâc.
Nhu Ngài dâ phan:
chÉc chÉn TA dâ cfr mQt Sri Giâ ttén cho môi
"Và
A
t.
l,À
/
I r.A
I
lA
r \ I rrr
cQng rtông (vcri MÇnh lÇnh) ' Hây thù phçng Altah
và trrlnh xa Tà thàn.'n S. 16: 36
2)- 'i nghia At Tgogut: fât câ nhùng gi liên quan dén vân
Oè tOn thù hay thù phugng ngoài Allah ra dèu bi khuôc tù
(cô nghia 1à chi dtrgc phép tôn thùAllah duyntrâtmàthôi).
3)- Hinh thirc phân lai At Tgogut: Cô nghïa là hoan
toàrn dût khoât, không liên hê vcri bât cir nhimg gi cô
tinh câch thù phuçmg ngoài Allah tà, phân dôi và
chông lai bàng mei phucrng câch dua dén su thù
phugng bât chinh ngoài Altah ra.
4)- As Shirk là phân lai At Tawhid: At Tawhid cô
nghia là chi tôn thù cô Allah Duy Nhât, côn Shirk cô
nghîa là dâ tôn thù Allâh, nhtmg côn tôn thù mQt ai
khâc nùa bên canh Ngài hoflc càu nguyÇn ô thàn hnh
mà không càu xin trçc tiép vôi Atlah, hoflc cui (sujud)
phù phuc truôc thàn linh khâc ngoài Allah.
5)- As Shirk là tô hçrp hay thù da thàn là mçt trgng tQi
lôn lao, qua lùi phan cùa Ngài:
"Quâ thât Altah không tha thû viçc 6 hqp (ai, crfli gr)
cqng vôi Ngài (Atlah), nhung tFa thû tilièu gi khâc hon
ttièu dô cho ngrnùi nào Ngài mu6n." S.4 : 116
\h,-g ai pham phâi tQiittitt , thù phusng tô hçp dàng
dàng thân linh khâc voi Allah, thi nhûmg sU hfuh dao
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tù choi và së bi Allah htuh ha mâi
ngçc,
mâi trong dia
së không bao giù dugc thoât ra
khôi dô, nhu Allah dâphan:
"Dô tà Chi Daocûa Allah pà Ngài dâ.dù.og dê
hu6nrg dân nguùi iào Ngài,mu6n trông s6 bàftôi
cûp Ngài. Nhrmg néu hg tô hçrp (tôn tnUl nhfmg
thân_linh khrlc cùng vôi Ngài (trong viçc thù phUng)
thi tâtcâ viÇc làp cûa hç sE hôài h€t:' S. 6: 88
"9r"â l!ât, li lôlqp.thàn hnh_gùng vcri Atlah thi
chÉc chÉir sê bi câm vào Thiên Dàng và chô ô cûa y
sê là Lfra (cûa Hoâ NgUc)." S. 5 :72
6)- Al Kufru phân lai At Tawhid, cô nghîa là sU phân
bQi hay khuôc tir qua lùi nôi hoflc htuh.dçng cfia hç
rn'a hç di ra khôi tawhid và dûc tin duy ntrât noi Allah.
Thi dU: Dùa gi&r, chê bai, giêu cgt."ê Allah và nhûrng
Dâu hiçu, Chl Dao cùa NÉii,hay vè Sû Giâ cria Ngài-,
qua lùifh* cùa Allatt nhu sau:
-, ...Hây bâo hg: 'Cô phâi câc ngucri tt"!g ché
giêu Allah và câc Lùi mâc khâi cûa Ngry và çt'i giât
cûa Ngài'? Chô tim câch biÇn bçch. Chàc chàU câc
nguoi-chôi bô tlûc tin sa.r khi dâ tuyên bô tin
cùa hç së bi Allah

tuônrg."S.9:65-66
7)-Æ Nifaq dao dirc giâ,nguy thiên cùng là dièu phân
lai tawhid, vi y nghîa cfia sU ngpy thiÇn là: thê hiÇn bên
ngoài sg tawhid và dtic tin, nhms_b-ên ttqqg (lông) thi
tô hqp,-dông dàttg và chông lailslam. Thi dU vè sU
ioi ndi cùa rrç tii irrôt tà nhùng.{èr hê;
"goyinjç"'
quan ve drîc tin noi Allah, nhtmg thgc té ttrfbên trong
cira hç lai phân Islam. Qua lùi phan ctra Allah:
"Và trong nhân loçi cô nhfmg nguùi nôi: 'CbÉng tôi
tin tuônrg noi Allah và Ngày (Phân Xfr) Cuôi cùng'
nhrmg thât ra chûng không tin gi câ," S. 2: 8
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Dflc tin và trf tuê.

Thê ki thû IV là thdi diêm khôi dâu cùa hai
yëu tô xung dgt giûra trf tuê và dfrc tin. Mâi
cho dên thë k)? thû XVtt vân côn, Blaise Pascâ|,
ngÛdi bênh v{c hàng say cho Cd Dôc Giâo, quà
quyët ràng: "chông nhûng ai dào sâu vào lânh vLJc

-u

khoa

hoc.

tt

Tù lâu, con ngûùi nghî ràng sU phét triên môt
céch trJ do cùa nên khoa dành cho trf tuê là
nguyên nhân tàm lung l?c dûc tin. Vi thë, câc aiéo
sî phài dU phông, chông nhûng gi mà mgi ngÛÙi
nghi ngù (trong Kinh Thânh) së gây nên téc hai;
Dây, dûrc tin Ià nên tàng và trl tuê là kè thù ] Dô,
dfJc tin bi giam câm và trf tuê duÇc tU do. Và sU tU
do này dôi hôi viÇc dénh 0ôi tinh thiêng liêng trên
trân thê. Hoàn toàn là nhûng diêu l?m dUng
Islam không cùng mQt qué trinh nhû thë. ThrJc
vây, sU Mëc khài Thiên kinh Qur'an suôt hai mddi
ba nàm dài, không bao giô chông dôi s{ thù
!

nghiÇm hàng ngày hay sr/ suy lufn cùa con ngÛdi
dân dën dûc tin. Céc câu dâu tiên cùa Thiên khài
dâ téc dOng dën céc sinh hoçt chuyên hoén, nhU
môt sr,J tiën triên tù trong nôi tâm cùa nhûng ngûÙi
mdi cô dt?c tin. Céc câu Kinh dâ t?o thành môi liên
hê và công nhân cô sr,J hiên hûu cùa Dâng T?o Hôa
và sU suy ngâ;T vê thë giôi . Ldi Thiên Khài không
téch rdi con nguôi ra khôi thiên nhiên, ngûÇc l?i,
kêu ggi con ngÛùi sông vôi môi trUdng xung guanh

cùnglôngthiêncàm.

BUOC DAU TIM HIEU VE ISLAM

L

Vdi câi nhin môi, tât cà t?o vât trong vû trq.trô
thành dâu hiêu, tât cà céc dâu hiêu dêu chrlng
minh c6 Dâng HiÇn HtTu: Dfrc Hn không c6 trôn
trénh dùi, mà drlc tin dârn-cfrim trong gièng ddi dê
chuyên giao {t nghîa cùa cuôc ddi là sûc m?nh cùa
srJsông. ThLÇngDëpl'nn : "Chûng dang hôi nhau diêu

gi vây? Liên guan dên céc nguôn tin vi d?i, diêu

mà chûng không dông y vdi nhau. Không chûng së
sdm biêt! Rôi, nhât dinh không! Chûng së sdm
biêr!

Hé, Ta không làm tréi dât nhû môt tâm khàm
(chiëc gir/dng), và nhlTng quà nûi nhÛ cOt trç? Và
Ta dâ tAo câc ngÛdi thành dôi (nam và nû0. Và Ta
dâ làm giâc ngù cùa céc ngr/di nhrJ môt sq.r nghi
ngdi. Và làm màn dêm nhû mQt tâm phù, và Ta
làm ban ngày dê tim kê sinh nh'ai.
Và Ta dâ dUng bên trên céc ngudi bày céi (tùng
trùi) v[Tng châc, và Ta làm mQt chiëc dèn
(mët trdi) ch6i séng. Và Ta ban nudc mûa dôi dào

tù câc dâm mây chfia nrldc (Mu'sirât). Dê
Ta dùng làm mec ra bâp ngô (trâi het) và cây côi
(hoa mâu), và vûdn ttJÇc cây lé xum xuê.
Quà thât, Ngày Quyët Dinh (Phân Loqi) là mOt
cuôg hçn (dâ dinh).'(S:78, a:1-I7).
,
s céc
^ vë
Thiên Khài mùi gqi con ngqdi suy ngâm
thành phân, vê lniên nhiên. SqJ suy- ngâm này
không cân phài cô ngÛdi trung gian. Trong mgc
dfch dê dên gân Thûqng Dê tù déy con tim. Dây là
con dûdng mà dÛc tin dÛqc chflng tht/c. Kinh
nghiêm cùa dfJc tin dUÇc thê hiên qua bàn chât:
Nhâc nhô con ngrjÙi dôi khi phài tU hôi vê srJ thUc
cd bàn cùa ddi sông mai hâu. SU trâm tU mëc
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tdông, srJ suy nghiêm môi trddng chung quanh
cûng mang dën cho ta nhûng dâu hiêu, mQt tia
séng, mdi gqi chûng ta y thûc. Chûng ta së càm
nhân dUÇc rô ràng qua céc câu Kinh dLJdi dây:
*Không, chûng ngçc nhiên vê viêc c6 mQt Ngddi
Béo-trUdc xuât thân tù chûng dên gëp chûng. bôi
thë, nhûrng kè không c6 drlc tin lên tiëng : "Dây là
mgt diêu la lùng ! Cô th?t chàng, khi chûng tôi chët
và thành cét bUi (chûng tôi së sông trd lai?) (Nêu
thAt nhU thê, thi) dô là mQt sU trô vê xa xôi."
Châc chân Ta (Allah) thùa biêt dât dai àn tiêu
(thân xéc cùa) chûng; nhûng cô m9t Quyên sô côn
IrJu trûl ndi Ta.

Không, chûng phù nhân SU Thât (aur'an) khi Nô
dën v6i chûng cho nên chûng dâm ra lûng tûng
(không biët thât hay già).
Hâ chûng không nhin lên bâu trôi bên trên chûng
xem Ta dâ d{ng và trang hoàng n6 nhû thê nào và
không cô kë hô nào trong d6 hay sao? Và tréi dât mà
Ta trài rQng ra và dUhg lên trên dô nhûhg quà nûi
vûng châc và làm mgc ra dù cëp thào môc xinh dçp.
MQt s{ quan sét và mQt srT nhâc nhô cho tùng
ngÛdi quay vê (vdi Chân Ly). Và Ta ban nUdc mtJa
dây ân phûc tù trên trdi xuông mà Ta dùng dê làm
mgc ra vrJùn tuÇc và tréi hgt vào mùa gët. Và (làm
mgc ra) cây chà là cao ldn dâm ra trâi tùng trùm
lùng lâng, chông lên nhau i làm lUdng thr/c cho
bây tôi (cùa Allah). Và Ta dùng nô (nûôc mUa) dê
làm sông lai mÔt mành dât dâ chôt. Và viÇc Phuc
Sinh cûng giông nhLJ thë." (S:50 , a:2-1 1).
Nhûng ai không c6 dûc tin ng?c nhiên vê nôi dung
trên : Hôi sinh ? *Khi chûng chët và thành cét bUi ?
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!., Dô là mQt sU trd vê xa xôi."
Câu trà ldi drJa con ngÛùi hQi nhâp vào thiên nhiên
và mdi ggi quan sât : Mânh dât khô càn, chët khô,
nûdc mtJa tù trdi rdi xuông làm sông lei mânh dât,
thào môc dâm chôi này lôc "Hôi sinh" *Cûng nhU
së dtJÇc PhUc Sinh".
MÔt dêm kia, vào giù gei dâng lê nguyên tnjdc
hùng dông. Bilal nhin thây mât Thiên srl (saw) côn
dâm lê. Ng?c nhiên, ông hôi Thiên srT vi lli do gi
mà rdi le ? Thiên sfJ trà ldi : \\ Làm sao ta không rdi
lê bôi nhûng câu Thiên Khài mà ta dâ nhân drjÇc
trong dêm":"Quà thât, trong viÇc t?o hôa càc tâng
trôi và trâi dât trong sU luân chuyên cùa ban dêm
và ban ngày cô nhûng Ayat (Dâu hiêu) cho nhûng
ngUùi hiêu biët.'(S:3, a:190).
Và Thiên sfi nôi thêm: \\ khôn cho nhiTng ai nghe
câu Kinh này mà không suy ngâm N6.'
Qua câu Kinh trên, Thiên sfi dèi hôi con ngûdi phài
cô mOt théi d0 rô ràng dê càm nhân và t?o dUng
cho chfnh bàn thân mTnh và dông lo?i mOt V thfJc
chân thât.
NhrJ thë, tÙ buôi ban dâu Khài Thi Kinh Qur'an, dÛc
tin và trf tuê không b! dôi lâp vdi nhau. Thêt vây,
dfJc tin bât dâu cô khi ly tri ra ddi, Khi cô ly trf con
nguùi trô nên cô trâch nhiêm.
Thê gidi, trong céi nhin cùa Islam là mQt cénh
dông thênh thang cho sr,J thi nghiêm và biêu l0
niêm tin nàng dÔng. Tr[ tuê mdi ggi \\ tÔ rô " nhÛng
gi phât hiên cùa céc nhà khoa hgc trong câc Dâu
hiêu cùa sU tao hôa hâu mang dên cho dÛc tin
thêm v[Tng m?nh. ThÛÇng Dê phén: *Hâ ngrJdi
không thây viÇc Allah ban nûôc mUa tÙ trên trdi
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Ta dùng nô dê làm mgc ra hoa quà mang
mâu sâc khâc biêt; và trên nûi cô nhûng dUông
rçch trâng và dô, và nhûng màu sâc khéc biêt. Và
(cûng cô nhûng vât) mâu den sâm.
Và trong loài ngLfôi và dâ thÛ và gia sÛc, chÛng
cûng mang nhûng mâu sâc kh âc biêt nhÛ thë.
Tlong bËy tôi cua Ngài chi nhûhg ai hiêu bift môi sd Allah.
Tha ThÛ.' (S :35, a :27-28).
Aflah Toan Nàng, Hâng
-duùng
dân dën Thuqng Dê.
SrJ hiêu biët là con
*SO
"
nêu lên dê biêu lg
Kinh
trên
dûÇc
Trong câu
lông biêt dn và lông kfnh cân vdi Dâng TAo Hôa.
Tim kiêm kiën thrlc là y thrlc drJÇc vê s{ không
hiêu biêt. Thiên sfi nôi : '* StJ tim kiëm kiên thrlc là
mQt bdn phân cùa tât cà nguÙi Muslim." (Bukhary).
Viêc tim hiêu, hec hôi drjÇc dët trên diêu kiên là trf
tuê phài drlÇc tt/ do, phài chàm chÛ vê thê gi6i và
thôi cuQc. Quan sât thiên nhiên, céc tinh tû và biên
cà; phân tfch thê hinh và thê chât; do ldùng phàn
céch và bân tûdng thuât : Bâng céch d6, céc nhà
hgc già Muslim dâu tiên dâ khâm nghiêm trên céc
lînh v{c y-hgc, hôa-hgc, thiên-vàn hgc và dën
toén-hgc trùu tr.rÇng i nhûng viÇc làm cùa hq Ià
nhân danh dirc tin, chÛ không bao gid chông lai nô.
Kinh Qur'an dâ kêu ggi và trÇ giÛp con ngÛdi dâu
tU vào kiên thr?c. Con ngddi cô phudng tiên và tri
thflc dê phét triên nên vàn minh, xâ hQi trong tinh
thân béc âi, công bâng và tûdng thân, tudng trÇ
xuôn g?

tân nhau.
Sr/ Khài Huyên dâ bât dâu và tiëp tuc tù thÙi Thiên
srl Nuh (Noé), Ibrahim (Abrahâm), Musa (Moise),
Isa (lésus) , câc v! Tiên Tri cùng nhûrng vi SÛ Già
kh âc cho dên Thiên Sû Cuôi cùng là Muhammad.
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Qué trinh lich sù nhân lo?i dâ cho chring ta biêt
không biêt bao nhiêu vi SfJ già cùa Thdqng Dê
drJÇc gôi dën cho nhân loçi, hq kêu ggi sU séng
suôt, cành tinh li/ tri mê muÔi. MÔt lân n[Ta, ô dây
tri tuê không bi giam hâm mà dûng hdn là nô drjdc
thùa nhân. Nuôi bôi l\i trf con tim, chûng ta không
nên quên ràng mqc dfch tôt lành cùa cuôc sông,
công ly, chfnh nghia. Dôi vdi nhûng ai không tin
tôn giéo này, Thiên Khài dâ dê câp nhrJ sau :"Và
trû6c NgrJdi (Muhammad), Ta chi phéi nhûng ngrJùi
phàm (dën làm Sfr già). Ta dâ Mëc Khài cho hç
(Kinh Sâch). (Hg xuât thân) tù trong dân chûng
cùa nhûng thi trân. Phài chàng chring (nhûrng kè
chi trfch NgLJdi) dâ không di du llch xa trên tréi dât
dê quan sét xem s\J céo chung cùa nhûng kè
(không tin tûông) trr/ôc hq nhû thë nào? Và nhà ô
Ddi sau tôt nhât cho nhûng ai sÇ Allah. Thë céc
ngÛdi không biêt sau?." (S: L2, a:109).
MQt câu kh âc cô cùng y nghîa, dê nhân m?nh thêm
vào sU suy tûông mà rô ràng chûng ta ddÇc xem
nhû là chûng nhân cùa mQt giai doçn trong qué

trinh tiën hôa cùa llch sù nhân loqi: *Thë phài
chàng chûng không di du lich trên trâi dât dê cho

tâm trf cùa chûng hiêu drJÇc (th{c tai) và tai chûng
cô dip nghe câu chuyên vê (sU trùng ph?t)? bôi
thê, không phài cëp mât chûng bi mù mà chinh
tâm trf cùa chûng dâ mù vây.'! (S:22, a: 46).
NhrJ thê, tri tuê và dfJc tin hài hôa vôi nhau tço
thành trâi tim tinh khiët. Trên thë gi6i,llch sù công
hiën cho con nguùi nhûng dê tài hgc hôi, chiêm
nghiêm. Con ngUdi hgc hôi dê y thtlc trâch nhiêm
cùa minh vdi thiên nhiên, Xâ hQi, con ngudi vdi con
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nguùi và nhât là dôi vdi ThÛqng Dë.
Islam không dânh gié trf tuê và khoa hgc là tiêu
c{c ,mà chfnh xéc hdn là công cU, cûng nhû tât cà
mgi công cU, nô không tU nô cô duÇc dëc tlnh nhât
dinh mà là con ngudi quyët dinh dùng nô theo
dAng thûfc nào. Tù buôi ban dâu, câc vi hgc già
Muslim dâ cho thây vê vân dê luât nhU trong lânh
vfc khoa hgc thr,Ic nghiem, dfic tin ngûdi Muslim
dôi hôi ly trf duÇc trJ chù trong sU thrJc hành và y
thfJc gânh chlu tréch nhiêm tinh thân. Ly trf ô dây
không cô nghia tU cho phép minh câi quyên tU do
vrIÇt qua giâo luât mà ngrJÇc lai câc tin dô durÇc kêu
ggi cô gâng tiëp tqc hgc hôi thêm kiên thÉrc. Kiën
thûc càng sâu rQng thi dtlc tin càng cô gtâ tri hdn.
Nhûrng nàm sâp tdi, thê giôi së gëp phài nhiêu khô
khàn hdn bôi con ngLldi dâ trJ dê ra mÔt chiêu bài
là

nàm trong tay nhûrng kê cô sflc m?nh chfI không
phài ngL/di cô trf tuê.
Trong bôi cành này, chûng ta nên ghi nhd và chi cô
nhûrng ngLlôi tri thfJc tô dL/Çc sr/ kiên tâm bên lÔng
nào côn giô thi
khi
niêm
tin nditr Allêh,' vi
tron
dàt
qrr
i
I
*'
.r
r r\j\
r,
| |
nô/
lt' l
vân côn thùy triêu (hy vgng). ThÛqng Dë phén :
*Và hây kiên nhân chiu d{ng bôi vi NgrJdi kiên
nhân (hôi Nabi) chi vi Allah mà thôi. Chô buôn cho
hg cûng chd se lông vê nhûng diêu mà chÛng dang
âm mLJu.
Quà Urât, Allah ô cung vôi nhûhg ai s0 Ngài và vdi nhûhg ai
là nguùl làm ffi (Mul'sinun)." (S : L6, :L27-128)
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Théng RAMADAN.

Cçng Công Muslim dang hân hoan
dôn chù thâng Ramadan Ân Phûc,
nhin ch_ay trong thâng này là mqt trong
nàm dièu càn bàn Oât buôc cùa lslam
mà câc tin dô dôc tâm thuc hiên dê tô
lèng tuân lênh và tri ân Thugng Dé.
Nhân dây, thù nhin lai khâ nàng cùa
chûng ta, khi thçrc thi Mênh Lênh cùa
Thusng Dé dâ _dat duqc mÔt trinh dq
tâm linh nhu thé nào, tù dô cành tinh,
huông vè con duong dao dûc dê trau
dôi cài thiên bàn thân.

Tu khi tao ta ngucri dàu tiên là Thiên
(a)
Sû Adam
cho dén ngày nay, con ngucri dèu duEc Allah tao
ra trong tinh trqng thanh khiét, tçr bàn thê cùa môi câ nhân Ngài
dèu phlr cho câc tinh nàng vô cùng tinh té, nhât là If tri dê thu
thâp kién thûc và tù dô con nguoi phân biêt duqc Aau là thiên
và dâu là âc, dây côn là nguyên nhân và dông thùi cûng là
trâch nhiêm mà môi câ nhân phâi chiu vè câc hành dông minh
dâ Iàm.
-vi sao Thiên Sû Adam (a) bi truc xuât khôi rhiên Dàng ?
Vi pham tôi bât tuân lênh Ailah.
-Vi sao bqn lblis bi Allah nguyèn rûa ?

Vi không vâng lênh cùa Ngài.
-Vi sao dân cùa Thiên Sû Nuh (Noé (a)) bi tiêu diêt bôi trân Dai
Hông Thùy ?
Vi tei Oât trung cùa hq Oôi vôi ThuEng Dé.
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-Vi sao dân cùa Thiên Sû Lot (a) bi trân mua Aât tân diêt chôn
dùi cà mçt thành ph6 ?
Vi hq dâ chông hi Thiên Lênh cùa Allah.
Tai sao thé gian phài gânh chiu bao nôi tai uong dai hçq ? Chi
vi con nguùi Oât phuC tùng Mênh Lênh cùa ThuEng Oé. Mëc
dù Ngài dâ gôi biét bao Thiên Sû (a) và Kinh Sâch cùa Ngàj
xuông thé gian dê cành tinh và dinh fruôrlg chinh dAo. Thé
nhung, con nguèi vân uong nganh, c6 châp ch6ng hi Thiên
Mênh cùa Allah.

Ông Anas lbn Malik (r) dâ hôi bà Aysha (ra) : "Thua Mç cùa
nhûng nguùi tin tuông ! Khi sW tiêu thU ruqu chè và sqr hoang
lac càng ngày càng gia tàng, tQi 6i lan tràn khâp mei noi. Khi
mât Oât bi rung chuyên theo lênh cùa Allah, thi dây cô phâi là
sW trùng phat cùa Allah ?". Bà trà lùi : "Không, dô chinh là sW
tù^r'bi cùa Ngài dôi vôi bày tôi".
Cô nhièu nguoi làm lân cho ràng câc 6i nhô hoàc nhç thi
không hè gi. Nên biét ràng Thiên SÛ (saw) dâ tÙng day : "Câc
nguoi hây dè phQng nhûng lôi !hô tich tç nghî là không
quan trgng, dàn dàn n6 së tiêu diet nguùi phçm phài ".
Anas lbn Malik (r) nôi: "Câc nguèi làm nhûng viêc tôi 6i rôi tw
cho là không quan trgng !. Trong khi ,f6i vôi chÛng tôi, nhÛng
nguoi sông vào thèi cùa Thiên Sû (saw) thi dô là nhûng viêc
vô cùng khùng khiép".
Ông lbn Al Qayim nôi:
-Câc nguoi dùng nghT ràng 6i nhô mà câc nguoi gây ra së
không bi trùng phAt.
-Chù li nât tuàn'Enh Allah cÔç nàng tçi hon là làm dièu Èm lôi.
-Câc nguoi không tqr càm thây xâu Xâ, hô the.n, màc dù dâ biét
câc rniên Thàn tâl luôn kè bên câc Wuùi dê ghi chép lai câc
hành vi cùa câc nguùi hay sao ? Nhât là nhûng khi chù dQng
nhûng viêc làm Oât chânh.
-Trô trêu thay I Câc nguùi biét thân trqng che giâu nguùi doi
nhûng hành vi tqi lôi mà câc nguùi cô :i dinh thwc hiên. Trong
khi dô lai Oât châp viêc Allah luôn luôn giâm sât câc nguèi.
Dây quà là môt dai tÔi.
rOi 6i cô khi tiêu diêt câ mÔt quôc gia dân tôc. Khi tiép thu xû

\
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Chypre, nhin quân La Mâ rût lui, nguùi Muslim vui mûrng trong
chién thâng. Riêng ông Abu Darda (r) roi lê mà nôi ràng: " Tà
khôc cho mQt quôc gia dâ bât tuân Thusng Dé, dê rôi rugai thay
thé hç bàng mÔt dân tôc khâc".

Chûng ta hây 9 thrc và quyét tâm qui phuc Thiên Lênh crla
Thuqng Oé, sôm quay vè sam n6i noi Ngài, càu Xn tha thû nhûng
tQi 6i trong quâ khû. Mêc này không co nghia là chung ta së không
pham tôi nûa, nhung câc tôi Èm mà cfrûng ta së bi mâc phài là do
vô tinh, so y, nô không côn Ë chù f hoëc cô cfrâp.
Hâu quà cùa tçi lôi châc chân sê dân dén:
-Chuôc Éy su thinh n0 cùa Thugng Dé.

-Nguoi bât tuân cô màc càm dôi vôi nhûng nguài cô nièm tin.
-Ng_uùi cô 6l càng ngày càng không muôn hçc hôi, không
muôn nghe dièu hay lë phài.

-Nguùi bât trung càng xa lânh Allah thi tâm cùa hç càng càm
thây Oât an.
-TÔi tôi se ngàn càn hç
-TÔi

6i

sC

thuc hiên viêc thù phung Allah.

xrii giuc hç gây thêm nét tOi này dén tOi khâc.

-Nguùi mâc tQi không côn gân bô vôi Allah, và Ngài cûng
không quan tâm dén hç. Hâu quà là hç xa dàn con duong
chinh trçrc.

Ngày nay cQng dông Muslim dang trong tinh trgng thoâi hôa,
nÔi b0 chia rê và hàng ngày danh tùr "lsfam" dugc nhâc dén
trên bâo chi bàng nhûng luân diêu xuyên tac. Chûng ta dôi khi
ta thân vôi Allah vi sao cQng dông Muslim lai dén nông nôi nhu
thé I? Vi sao cÔng dông lai chiu dung nhièu dièu Oât công oan
nghiêt nhu thé l?

Câu trà lùi chàng ô dâu Xâ, nô ô chinh noi chûng ta. Vây,
chûng ta hây tr-r kiêm lai coi dâ bao nhiêu Èn, bao nhiêu ngày,
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bao nhiêu thâng, bao nhiêu nàm chûng ta dâ Oât phUc tùng
Mênh Lênh cùa Allah ? Dâ bao nhiêu Èn chûng ta hûa hçn së
không tâi pham nhûng sai Èm trong quâ khû ? Nhung rôi
chûng ta vân chûng nào tât nây. gâ vây, khi pham 6i, chûng ta
lai o thô vôi sr-r tu bi cùa Allah, không chiu quay vè h6i câi, cû
hçn dén nét ngày này qua ngày khâc, cho dén ngày linh hôn lia
khôi xâc thân mà dôi môi vân chua_ thôt lên duqc mÔt lùi thông
hôi. Allah dâ pfrân : " Và khi bày tôi cùa TA hôi Nguai
({uhammad} vè TA, (hây bàg hç} TA ù gàn, TA dâp lai lùi
câu xin cùa nguùi nguyên câu kmi y xin TA. Nguqc l?i, hg
cûng phài dâp lçi ILùi Gçi cùa) TA và tin tuông noi TA dê
may ra hg duEc dàt di dûng duùng." (Qur'an 02: 186).
Thiên sû Muhammad (saw) dâ day: "Néu tQi lôi xuât hiÇn
trong cgng dông cùa Ta thi Allah së gôi tai hga (sW trùng
phat) dên voi hg ".
Trong met Hadith khâc Thiên Sû bào: 33 Vào Ng.aV Phân Xù,
c6 mQt sô ngwùi Muslim mang theo nhièu dièu thiÇn dén
trinh diÇn Allah. Nhung câc viÇc tôt dô không gitip ich gi
dugc cho hg. Hg là nhûng nguùi mang vè d?o h?nh, truôc
mët mgi nguùi, nhung kbi ë, mQt minh thi y lai bât tuân
Thiên LÇnh cùa Thugng Dê ".
Ngày nào nguoi Muslim côn lo là, ngoan cô truôc câc Mênh
Lênh cùa Allah thi ngày dô c9ng dông Muslim côn phài gânh
chiu nhûng nhsc nhàn nât hanh không dût, dô là do tçr chûng
ta gây ra mà thôi.

Thugng Dé bao gio cûng nhân tùr, dç luqng dôi vôi con nguùi,
màc dù hq nghoânh mât, quay lung và Oât châp Thiên Lênh
cùa Ngài, Ngài vân không ngùng ban phât Ân Lôc hàng ngày
dê cho he sinh sông.

Thuqng Dé phân : " Thâng Ramad?n là thâng trong d6
(Thânh Kinh) Qu/an. dugc ban xuông lèm Chi D?o cho
nhân loçi và mang bàng chûng rô rêt vè Chi D?o và vè
Tiêu Chuân (phâl biêt Phuoc và TQi). Bôi thé, ai trong câc
ngwoi chûng kiên (ho{c cô mit tçi nhà) thâng dô thi phài
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nhln chay Siyam trgn thâhg..." (Qur'an 02 : 185).
Bao gio Thugng Dé cûng tao co may cho con nguoi phuc thiên
và tuân Lênh cùa Ngài
,\

OUC TIN VÀ TRi TUE
Can bàn cùa lman (Dûc tin Lông trung thq^pc) duEc thu
gqn trong sâu (6) tfn dièu dâ duEc dân chûng qua Hadith
do Umar bin Al-Khatab (ra) kê lai, khi hôa thân cùa Thiên
Thàn Jibril (as) dén gap Thiên Sû Muhammad (saw) và
dàt cho Ngucri nhûng câu hôi vè dûc tin, câu chuyÇn nhu
sau: "Hôm ây, mgi ngucvi dang ngôi quây quàn bên Sû
Già cùa Allah nghe giàng phâp, bông tù xa thây xuât hiên
mQt nhân vat dang tién vè phia chûng tôi, ngucri vân y
phuc toàn trâng, mâi tôc den nôi bât trên khuôn màt dày
dàn và cân dôi, ânh mât thât sâng trông rât ttr tin, dâng
diêu thât an nhiên, ducrng nhu cuôc hành trinh xa xôi vùa
trài qua chàng cô mQt chût ành huông mêt nhgc nào dôi
vôi ông, thât ra thi châng mQt ai trong chûng tôi biét ông ta
tu dâu dén. Vôi mÔt cù chi tr=r nhiên và dièm dAm, ngucri
dàn ông la dén ngôi dôi diên Thiên Sû (saw), hai cânh tay
tr,ra trên dùi, ông dât bàn tay minh vào lông bàn tay Sû
Giâ cùa Allah và châm râi hôi : - Hôi Muhammad, hây nôi
cho ta biét vè lstam.

Thiên Sû (saw) dép : - lslam là xâc nhân ràng không cô
thàn thânh nào xûng dâng dê duqc tôn thù ngoài Allah và
Muhammad là Sû Già cùa NGÀl, phâi thLrc hành lê
nguyên (satah), dông bô thi thiên nguyÇn (zakat), nhin
chay trong thâng Ramadan, di hành hucrng ô Makkah néu
hÔi dù dièu kiên.
Nguùa ây nôi : - Ông trà loi rât dûng.
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fât câ chûng tôi dèu chua

hét ngac nhiên vè nhân vât la
lùng này, chàng biét tù dâu dén, lqi côn tu tiên chât vân
Thiên Sû, nhung vùa nghe Thiên Sû dâp thi tûc khâc
công nhân loi nôi cùa Ngucri là dûng. Dang hoang mang,
chEt nghe ông lên tiéng : - Hây nôi cho ta biét vè lman.

Thiên Sû Muhammad (saw) : - Dô là tin tuông noi Allah,
tin nhûng vi Thiên Thàn, tin nhûng Kinh Sâch cùa NGÀ|,
tin câc Sû Già cùa NGÀ|, tin vào ngày Phân Xù Cuôi
Cùng và tin vào sqr An bày cùa Allah dù dô là dièu tôt
hoëc không tôt.
MQt làn nûa ngucra ây nôi: - Ông trâ lùi rât dûng.

Nguùi dàn ông la tiép tuc hôi Thiên Sû: - Thé hây nôi cho
ta biét vè ihs an ( Nièm tin chinh thr-rc).
Thiên Sû: - Dô là viêc tô-n thù Allah nhu thê ông dang thây
NGÀl màc dù không thây, nhung thât sq/ NGÀl nhiÀ thây
ông.

Ngucri dàn ông:
Ngay Phân Xù).

- Hây nôi cho ta biét vè Giù Phût (cùa

Thiên Sû: Vè viêc này thi nguôi dàt câu hôi cûng nhu
nguùi trà lôi, châng ai biét rô hon ai.
Ngucyi dàn ông: - Vây hây nôi cho ta biét vè nhûng dâu
hiêu cùa Ngày ây.

Thiên Sû ' - Khi nhûng tô gâi sinh ra nhûng chù nhân cùa
hg*, rôi së thây nhûng kè khôa thân, nhûng nguùi di chân
eât trô thành thù llnh trong dân chûng, nhûng muc dông
sê dâc chl xây cât câc ngôi nhà cao tàng.
Khi nghe xong dén dây nguùi ây dûng dây ra di, trong lûc
tôi (Umar) vân côn ngôi thân tho mQt lûc.
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Bông ng.he Thiên Sû (saw) hôi: - Này Umar, ông cô biét
nguôi dén dàt nhûng câu hôi vùra rôi tâ ai không i
Tôi dâp: - Allah và Sû Già cùa NGÀt biét rô hon tôi.

Bàng mÔt gieng tùr tôn, Thiên Sû nhin chûng tôi và nôi: Dô là Thiên Thàn Jibril (as) dén day cho câc nguôi biét vè
tôn giâo cùa câc nguoi." (Al-Bukhari và Muslim).
* Theo quyèn
Sahih Muslim, câu này cn

26i

giâi thich nhu sau:

1- Ây là vào thùi mà luât phâp chàng côn dugc tôn trgng, tinh
thiêng liêng -cùa sqr ràng buçc trong hôn nhân không côn nûa.
Nam giôi sông chung vôi nhûng Ènu nû mà không càn phài
cuôi hôi chi câ, sqr phông_tûng, bùa bâi này sê trô nên thuùng
tinh và ngày càng cô nhièu con trè ra dùi trong bôi cành hôÀ
dôn này, lcrn lên chûng së Én chiém nhûng vi tné trgng yéu
trong gig dinh khién luân thuong dao lf không côn nûa. tOaV a
guan diêm cùa lmam Nawawi vôi sr-r ùng hq cta Hafiz lbn n{ar
Asqalani.).
f

2 - Con cai sê trÔ nên bâ! phuc tùng, buông binh, thâch thûc
bâc làm cha mç, nhât là dôi vôi câc bà ffiÇ, danh vi xûng dâng
cùa hç không côn dugc tôn vinh nûa, thân phân câc bà châng
khâc nào kè àn, nguùi ô, vi nhu fàm nô lê cho con câi vây.(lbn
Hajar Asqalani, fath-ul-Bari, Egypt, 1378H., quyên l, trang 131).

Qua Hadith trên chung ta thây ràng ngoài nàm (s)'vèruùng
cot chinh yéu qê gilr vûng nèn tàng lsiam, khi nôi
Dûé
tin côn phài thâu hiêu sâu (6) tru cÔt quan trgng khâc nûa,
ây_ Ë sâu yé_u tô mà không mQt ai trong chûng ta cô thê
thâV hoàc biét dugc nhung dût khoât pnài tin. Oièu không
thây, không biét mà tin nay dugc gei ia lman Bit Ghayb,
cô- nghia fà tù không biét gi câ chûng ta thu thâp dugc
kién thûc tûr- sçr chi day cùahguùi hiêtbiét. Thât rà chûng
ta chàng biét gi vè RTLAH (Svw) và câc Thuôc Tinh cùà
NGAI, chûng ta cûng không nhân thûc dugc ràng câc
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Thiên màn Oièu hành sH vân chuyên cùa toàn thê vû tru
theo mênh lênh cùa NGÀl và hq luôn bao quanh chûng ta.

Dén tù tân cùng dêm den cùa cuôc s6ng, con nguùi
không cô mQt chut vôn hiêu biét riêng tu nào cà mà lrq

phài tha thiét tim tôi hçc hôi môi thu nhân duEc. Sr,r hiêu
biét ây Ë thông diêp màc khài trong Kinh Sâch dâ dusc
Thugng Dé ban cho câc vi Sû Giâ cùa NGÀl qua Thiên
Thàn, dê rao giàng cho nhân loqi.

Hq là nhûng nguùi chân thành, chlnh trçrc, dao hgnh,
dâng t[n, tuyêt dôi trong sAch tùr tu tuông dén hành dQng.
Nièm tin cùa hq dôi vôi Thuqng Dé truôc sau không hè
thay dôi, là chûng nhân châc chân nnât cùa sçr thât mà hq
mang fa truyên giàng. Sr-r am tucrng lich duyêt và sûc
mAnh thông diêp cùa hq loan truyèn, làm cho tâm thûc vô
minh cùa nguùi doi nhu bi thu hût mÔt câch tr-r nhiên vè
phia chân trùi ânh sâng, và nhûng dièu hç day quà
nhûng dièu xûng dâng dê tin theo.
IMAN BIL GHAYB oôm cô

là

: RUKUN IMAN

1- Tin tuông vào ALLAH (SWT).

2- Tin câc Thiên Thàn cùa NGÀ|.
3- Tin nhiinng Kinh Sâch cùa NGÀ!.
4- Tin câc Sû Già cùa NGÀ|.
5- Tin vào Ngày Phân Xù.
6- Tin vào Vân MÇnh.
1- Tin tuèqs vàg AL!"AH (SWn. Tin vào ALLAH (S\A/-D là
lông tin chàc chàn vê sqr cô thât cùa Ngài (dôc lâp vôi sW
tôn tai cùa thé giôi vât cnât1, su tin tuông này phât xuât tù
tâm, không gi cô thê làm lay chuyên hay suy giàm duEc.
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Voi mQt nièm tin mânh liêt, nguoi tin tuông tr,r nguyên dat
minh vào sH tuân phUc nghiêm tûc trong giôi luât cùa
ALLAH (SVltf) và xa lânh nhûng dièu Ngài câm doân.

Tin vào Allah là dièu co bàn chù yéu, là thuc chât cùa
lslam mà tât cà câc tru cÔt khâc dèu phài quy vè 0ê không
bi lac huông.
Tin tuông ALLAH (SV1/-D là tin vào sW Cô cùa Ngài, sLr C6
ây duEc biêu F qua nhûng phàn thuông tù thiên nhiên
mà Ngài ban bô cho tao vât (fitrah),là lf tfnh, là lë phài và
nhûng chûng cô hiên nhiên trong cuôc sông.

Tin ncyi ALLAH (SVl[T) là tin mOt câch xâc thçrc, dinh vi tinh
Duy Nhât Dqc Tôn, Danh Niêm cùng nhûng Thuôc Tfnh
cùa Ngài. Là Chûa cùa muôn loài, là Dâng Toàn Nàng,
Ngài không cô dôi tâc, chfnh Ngài là Dâng Tao Hôa. Ngài
Ë Dâng Tqo ra bày \ôi phung mênh, là Dâng Ban ThuôpO
và cung duông nguôn sinh luc phân chân, Dâng ban Ân
Huê cho mÔt han k!'ân dinh cùa dcvi sông.
Ngài là Dâng.dâ tço cho câc nguoi tâ! cà mgi vât duôi eât
rôi huong vê bâu trùi Ngài hoàn chinh chûng thành bày
tàng; và Ngài baét nét mgi vât. (Qur'an 02:29).
Chinh AIIah là Dâng Cung Câp, bông lQc, Chù Nhân cùa
Quyèn lr,rc, Rât Mwc Guong Quyét. (Qur'an 51:58).

Tin tuông vào ALLAH (S\A[D là tin châc Ngài là Dâng
Chân Thuc, hoàn toàn không cô dôi tâc, không cô mQt su
chiêm nguông kfnh cân nào khâc duqc dàt tôn thù bên
canh Ngài. Dàt trgn nièm tin, dâng hién cà thân tâm cho
Ngài trong viêc phung thù, tuân phUc và vâng mênh mOt
câch triêt dê. Trong Salat (hành É), dông Zakat (thué tniên
nguyÇn Oât buQc), di hành hucrng, nhin chay, càu nguyÇn
xin cûu giûp, hy v9ng... tât câ dèu không thê châp nhân
mÔt y niêm tôn thù nào khâc thê hiên bên trong cûng nhu
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bên ngoài, nhâm vâo câc dôi tugng nhâp nhàng ngoài
ALLAH (SWT). Tôn thù ALLAH (SVW) hQi dù tinh thuong
yêu, vâng lôi, klnh sE và hy vgng.
Tâm thûc cùa loài nguùi duqc Thugng Dé ban cho dê
xâc dinh và âp ù nièm tin, dông thôi vôi tri thûc dê nhân
diên câc nét dâc thù trong mQt tông thê, dê phân tlch và
nâm vûng mQt nièm tin viên mân vào Tinh Duy Nhât cùa
ThuEng Dé. Chi noi Ngài môi là sqr thât, là ngay thàng và
tôt dçp, tûc Chân, Thiên, My.
- Ghûng tôi chi thù ph$ng mQt minh Ngài và chi vôi riêng
Ngài chring tôi càu xin dugc cûu girip. (Qu/an 01 : 05).
2 - Tin,câc Thiên

cà

Thà@

- Nhân thûc rô dê cÔ sU
Ngryên Thùy và uy quyèn Tôi

Thuqng cùa ALLAH (SWT).
- Tô lông biét on sâu sâc dôi vôi ALI-.AH, bôi chlnh Ngài là
Dâng dâ tAo nên mQt sô Thiên Thàn dê gânh vâc trgng
trâch trông nom, chàm sôc, ghi lai câc hành vi tôt, xâu, và
nhûng viêc phûc lEi mà bày tôi cùa Ngài dâ thuc hiên
dugc noi tràn thé.

- Yêu thucrng và nguông mç câc Thiên Thàn, càm thân
cung céch thù phqng cùng vôi sU tuân thù tuyêt dôi cùa
hç vôi ALLAH (S\Â/'D và sU càu nguyÇn mà hç dành cho
nhûng nguôi tin tuông.

- Tin câc Thiên Thàn côn là nièm tin vûng mAnh, châc
chân. Không thê cô Oât kf dièu nghi ngù hay vuông mâc
nào vè nq cà. Trong Qu/an, Allah phân:

Sû Già tin noi dièu duge ban xuông cho llgtÈi tu Rab cùa
nguùi cung vôi nhilng nguùi c6 drc tin. Tât câ dêu tin ttÉng
noi Allah, vâ noi câc Thiên Thàn cùa Ngài, và noi câc Kinh Sâch
cùa Ngài, và noi câc SûGià cùa Ngài ... (Qu/an @:285').
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- Nhûng nguùi chôi bô tin vào sH cô cùa câc Thiên Thàn
là nhuÀg nguoi bât tin, dièu nây dâ dugc nôi rô trong
Thiên Kinh Qur'an:
... . Và ai phù nhfn Allah và câc Thiên Thàn cùa Ngài, và câc Kinh
Sâch cùa Ngài, và câc St? Già cùa,Ngài, và Ngày Phân Xù Cutii
Cùng thi chàc chàn là I?c d?o, l?c rât xa. (Qufan 04: 136).

ALLAH (S\MD phân:
... và không ai biét rô IFc lugng cùa Rabb cùa Nguoi ngoçi

trù chinh Ngài và dây là lùi nhâc nhô không hon không
kém cho nhân Ioçi. (Qur'an 74:31).

Allah dâ cho biét rô nhu thé, nên con nguôi chûng ta
không thê biét dugc cô tât cà bao nhiêu vi Thiên thàn, và
vôi càp mât phàm tuc cùa minh không thê nào trông thây
duEc hinh dang Thiên Thàn dâ duEc Ngài tao ra vôi dâng
mao nhu thé nào. Ngugc lai m0t sô tOi dôi trung tfn, dugc

Ngài ban cho diêm phûc nhin thây hg, Thiên Sû
Muhammad (saw) dâ hai Èn thây dugc Thiên Thàn Jibril
(Gabriel) vôi hinh dang mà ALLAH dâ tqo ra.

Và châc chân Nguùi (Muhammad) thây v! (Thiên Thàn
Jibril) tçi chân trùi sâng tô. (Qur'an 81:23).

-

. - Là nhân thûc tuông tân
lông Tù Bi, D0 LuEng, Quàng Dai mà ALLAH (SV1/-D dâ
dành cho con ngucri, tAo vât dugc Ngài uu âi nhât. Allah
dâ không ngùrng giâng chî câc Thânh Thu cùa Ngài dê
huông dân cho tung dân tQc.

Hiêu rô tinh chât Uyên Thâm Siêu Viêt cùa ALLAH
(SVW) qua lcti Khâi Huyèn trong câc Kinh Sâch cùa Ngài
phù hqp vôi tùng dân tôc, tùng thùi dai và xâc nhân Qu/an
là quyên Thiên Kinh cuôi cùng, No thfch nghi vôi mei thoi
dai, vôi toàn thê nhân loai cho dén Ngày Phân Xù.
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- Hây chûng thuc bàng hành dQng 0ê tô lông biét crn cung
kfnh dôi vôi lông Tùr Bi, D0 Lusng mà ALLAH (SVW) dâ
Màc Khài cho con nguùi qua quyên Thiên Kinh cùa Ngài.
Nhûng Kinh Sâch xûng danh uu tû cùa Allah là: Thora_,
Evangile và Qu/an, nhung giâ tri tôi hâu và không gi co thê
sânh cung, cfrlnh là quyên Qu/an. Hây nghe ALIAH P[ân:Dây
là mQt Kinh Srflch mà Ta ban cbo Nguri Muhammad).Iê Nguûi
dùng Nô drna nhân loçi tùr tiim t6i ra ânh srflng vtfi sç cho phép cria
Rabb cûa hg, hàu iti ilén con ituùrng cria Dâng Toàn Nàng Dâng
nât Drf,ng Ca Ngqil. (Qur'an 14: 0l).

Chûng ta tin mQt câch dût khoât ràng tÙng Qâr, tÙng
Chû, iung Câu, tùng Loi, tung Y trong Qur'an dèu Ë Cùa
ALLAH tsWrl. Quràn xuât phât tûf ALLAH và së trÔ vè vÔi
ALLAH, Qur'an châc chân là Thiên Khài chÔ không do
nhân tao. Thiên Thu này ALLAH (S\A[D phân truyèn qua
trung gian cùa Thiên Thàn Jibril (as) mang xuông cho
Thiên SO Muhammad (saw) dê gôi dén toàn thê nhân loai.
Câc lùi Khài Huyèn thiêng liêng cùa Kinh Sâch này chûa
dr,rng nhûng gi tinh té nhât trên tât cà m9i lTnh vgc và
duqé giânginé mQt céch chfnh xâc bàng ngôn ngû A tâp.
Vi là Ôuyén Sâch cùa ALLAH (S\A[D nên Qu'ran sông
dông muôn dcri, thich hqp vôi tùng dièu kiên câ nhân và
hoàn cành xâ hÔi cùa con nguÙi, sH hiên thWc và thlch
nghi cùa nô së kéo dài cho dén tân truÔc gio cùa Ngày
Chung Cuôc.

tin châc Qur'an là Quyên Kinh cuôi 9ùng
mâng chân lli muôn thuô cùa lslam mà Thuqng Dé dâ
chqn trao cho Sû Già Muhammad (saw). Nô không thê bi
l*.lgucri Muslim

già mao, xuyên tac bÔp méo hay thêm, bÔt, dù mQt chÛ
nào vào duqc, vi Chinh ALLAH (SV\[T) bâo vê Nô cho mâi
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tân 0én truôc giù bâo hiêu cùa Ngày Phân Xù Cuôi Cùng,
nhu lùi Ngài phân.
Quâ thât, Ta .lâ ban Thông Diêp nhÉc nhô (Qur'an) ru6ng
và chfnh Ta sê bâo quân Nô. (Qur'an 15: 09).

- Tin câc Sû Giâ cria Neài. - Nhân thÛc y nghîa TÙ Bi, D0
LuEng cùa ALLAH (SWT), khi Ngài uu âa chgn gôi cho
nhân loai nhûng vi Sû Già nhân dûc uu viêt, tâm linh hon
ngucri, dê dân Oât con nguùi tù ncvi tàm tôi, Èn ra ânh

4

sâng.

- Vô vàn Càm Ta ALLAH (SVIID truôc Ân Sùng
Ngài dâ ban xuông cho nhân loai.

vT

dai mà

- Yêu thuong, kinh trgng câc Thiên Sû bôi hç là nhûng vi
dâ dugc ALLAH (S!A[D chgn. Hç tân nàng luc, cung kfnh
trong viêc thù phung, dôc bng truyèn bâ thông diêp, chu
toàn sû mang ALLAH (SVIID giao phô. Thé gian là ncvi
mà hç phài gânh chiu tât câ dâng cay, tùi nhuc nhung
suôt cuôc dcvi vân mQt lông kiên tâm phUng thù ALLAH
(S!Aff). Chân thành khuyên day, chi bào, huông dân,
không vân vucvng, oân hân, ngay cà phân biêt dôi xù vôi
chfnh nhûng nguùi dâ tung phi bâng, dày dga hq.
Và không mQt Sû Giâ nào ttrrrgc cfr ttén cho hg mà lçi không bi ché
gtê,t. (Anan 15: l l).

ALLAH (S\A[D dâ minh hqa vè phong câch dao dûc chuân
m\rc và huông di cùa câc Sû Già cùa Ngài nhu sau:
Câc vi Sû Giâ làm ngrùi bâo tin làrnh và tàm nguùri cânh crfo dô
cho nhân loçi không ôOn dr'a vào $ do nào khâc Oô Xtriéu n?i vôi
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ALLAH sau khi câc visû Giâ.Iô (.H thngc phâi itén cho hg). Và
ALLAII Toàn Nàng nât Mqrc Srflng Su6t Qur'an M:165).
Ké nào không nhân dù chi mQt trong nhûng vi Sû Già cùa
ALLAH (S\^rr) thi xem nhu kè âv chôi bô ALLAH (S\^rT)
và tât cà câc vi Thiên Sû khâc:
thât, nhttng ai phû nh$n ALLAII và câc yi Sû Giâ cfia Ngàri
Quâ
.Â
và muôn phân biçt ALI"AH vtfi crflc vi Sû Giâ cûa Ngài và nôi:
"c!r'ing rôi rin ryQr s6 (sû, $ra) và phû nhfn mor s6 khâc", và
muôn chqn mQtlôi di giua.tiêu dô. (Affan M'. 150).
không tin noi Sç Thgt và TA dâ chuân
Chring t;
"nl,ké ké
không cô dûc tin mQt sg trùrng phet nhçc
bi cho nhttng
nhâ. (Quran 04'. 15l).

Nhûng ngucri Muslim theo con duông Sunna dèu tin vào
tât cà câc vi Thiên Sû cùa ALLAH (SWT), nhûng vi dugc
ALLAH nêu danh trong Qur'âh, hay cà nhûng vi không
duEc Ngài nêu tên, tu vi Thiên Sû dàu tiên là Adam (as)
cho dén Thiên Sû cuôi cùng là Muhammad (saw). Tin noi
céc Thiên Sû phài là nièm tin chân thgc, châc chân. Tin
Thiên Sû Muhammad (saw) nhât dinh là vi Thiên Sû cuôi
cùng là dièu rô ràng, vi trong Quran ALLAH (SV1|I) dâ xâc
dinh: Muhammad không phâi là cha cria mQt ai trong sd dàn
ông cûa câc nguùi. Ngugc l?i, Ngurri là Rasul (Sû Giâ) cria
ALLAH và là Khatâm an-Nabiyyin Và ALLAH Hàng niét
trét mgi viÇc. (Quran 33:40).

Khôtam trong ngôn ngù Â rap vùra mang nghia An Tin vùa cô
nghia Cuôi Cùng . Khôtam an-Nabiyyin là vi CuOi Cùng trong
Anbiyâ (Sû Giâ) và dièu này dâ khang dinh sau Muhammad
SH (SWT) së không côn cù mQt Srî Giâ nào ctra
Ngài dên thê gian này nûa.
câc

(saw)
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Câc Sû Giâ cùa ALLAH (S\MD là nhûng Nguoi dâ duEc
Ngài chgn trao An Tin, hg chi phung renÈ tôn thù MOt
Dâng Thuqng Dé, hç tuyêt dôi không cûi dàu quy tay,
không càu-nguyÇn, xin sô truôc oât cû mot hôa thân, môt
linh thê thàn tuEng nào xuât phât tù nhûng nhàp nhàng
noi tràn thé này-cà. Hç là nhûng tao vât uu tû, éni dûnô
duôi ThuEng Dé nhung lai rât cao trên nhân loqi. ALLAH
dâ phû cho hç cà hai bân mênh vùa là mOt nguôi nhu mei
nguôi và vùra là mQt thiên tài tinh khôi quân chûng. Tâm
lÔng.nhân tù, d0 lugng cùa câc vi Thiên Sû là phàn ânh lë
Huyèn Vi cùa fao Hôa và chinh Ngài bào vê hç, giû cho
hq mOt tâm hôn an tinh, mÔt tri huê sâng suôt dê thuc
hiên sû mang mà Ngài chgn gia'o phô.ALLAH (S\MD giâc
ngÔ chûng ta qua lùi nôi cùa hg, ALLAH (S\Mf) huông
dân chûng ta qua hành dçng cùa hg:

Nguùi B?n (M-uhammad) cûa câc nguôri không l?c duôrng
cûng không nhàm lân. Và Nguôri khô;g nôiûreoiôUtictr; Q,râ
thât.lô chf là diêu ttupc Mic Khât (Qrn'an 53: U2l03lu).
Dûc tin sê không vçn toàn khi thiéu nièm tin noi Thiên Sû.
Muhammad (saw) là Sû Giâ thr,rc thu cùa ALLAH (SWT),
nhûng vi Sû Già truôc ThuEng Dé gùi dén chi riêng cho
mOt dâ! tOc, Muhammad (saw) duqc Ngài chgn gùi cho
toàn thê nhân loqi. Tin vâng theo Nguùi-châc châh së di
trên con duông vè Thiên Dàng và ngugc lai së là hành
trinh vè ncyi Hôa NgUc, ALLAH (SVW) phân:
Và TA (ALI,AH) chi cfr phâi Ngwi(Muhammad)inénhmmQt
Ngwi IVIang Tin Mùrng và làm qQt Ngwi Cânh Câo cho nhân
loçi nhrmg da sô thiên he không biêt (Aran 34:28).
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5 - Tin vào Neàv Phân Xû - Không sôrn lông trong viÇc tuân
phuc ALLAII (SWT) hàu nhân dugc phtu thuong ximg dâng và
trânh dugc sç trùmg phat vào Ngày Phân Xù.
- Tim sU an vui viên mân trong nièm fin ALLAFI (SWT); Khuôc
tù mgi câm dô hucmg thU cùa dùi trân; Vôi nièm hy nqng dugc
ALLAFI (SIVT) giâng phirc ô Eùi Sau.
Châc chân tât câmçi vât trong vù try së châm dût sç sông
vào môt Ngày dâ dugc ân dinh, tât câ mei nguoi tù thuô khai
thiên lâp dia së dugc d1mg sông trô l4i, tâp hçp trinh diÇn truôc
ALLAH (SWT) vào Ngàv Akhirah, tric là Ngày Phân xù cuoi
Cùng. ALLAH (S\MT) së chù tri Ngai Vucrng phân xir mqi viÇc,
tyuçt dôi công bàng, phân minh qhucrng phat.
Quâ thât chi riêng ALLAII bi& rô khi nào Giù (Phân Xû) së
xây râ... (Qur'an 31.34).
qu,a
Ph.an Xù, Ngài
|
'
'
lë
tât
mpnh
dên
^--^)^,^
nhân
dê
Kinh
trong
quyêt qua nhièu câu
Qur'an

dâ khâng dinh vè Ngày
ALLAII (SWT)
-1
\
A.

T^r' ,--',

nhiên này qua trrng duyên cô.

Và nhirng ai tin ncri nhfrng dièu dâ Augc. ban tuông cho
Nguoi (Muhammad) và tin ncri nhûng tli$r dâ- duqc ban
r,rôtrg vào thùri truôc Ngucri; và hg tin chÉc chÉn ncri Dùi
Sau. (Qur'an 02:04).

Trong sû pang truyèn giâo cùa tàt câ nhinrg vi Sû Giâ cùa
Thugng Dé, niêm tin vào Ngày Phan Xû lûc nào cftE dugc nêu
cao. Sô di dièu khoang này quan fiqng vi néu không rûng tin vào
nô thi cârctin dièu khâc së trô nên vô hiêu nghiÇm. Phû nhAn nô tuc
phù nhan râ;caJni nành ctông tôt rnàtàn nÉtùi tO ga"g seo ô dùi
này cté gat hâi ke1 quâ ô Dùi Sau. Chiù vi thê tin vào Ngày Phan
Xù là À9t yêu 6 không thê thiéu fiong dùi nguoi, trô.quyét dinh
L

,t

,

'

---

|

-

nhân câch và hành dông cùa ttmg câ nhân trong cuÔc sông.
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... Khi Ng."V ây,dugc ttrô hiÇn, nhftrg ai dâ quên bing Nô së

nôi: "Chàc chàn câc Sû Giâ cria Rabb cûa chûng tôi atâ
mang Chân Ly alén. Thé cô nguùri can thiÇp nào al,ring la can

thiÇp dùm chûng tôi hoic cô thô nào chûng tôi ilugc trâtvè tràn
gian trô tçi itê chûng tôi cô dip làm khâc vûi yiçc mà chûng tôi
aIâ tùrng làm trong quâ khû hay chàng ?" Chàc chàn chring dâ
.tânh mât finh hôn cûa chling và nhihrg ilièu mà chûng iIâ tùrng
bia dit ra së bô chûng .Ii biçt d?ng. (Quran 07 .53).
6

- Tin vào Vân Mênh

Không mQt tai hga nào roi ru6ng ftfli dfuho?c nhàm vào bân thân
câc nguùi mà ler không ilugr ght"ttong Quyên Sô Dinh MÇnh Q4lI^uwhAl,Maltfuùtnrôrc khi TA ftê hiçn nô... (Aran 57:22).
- Tin vào Vân MÇnh là nièm tin hoàn toàn phô thâc cho ALLAFI
(SWT) tu mei càn nguyên và hiêu quâ cùa sU viÇc.
- Tin vào Vân MÇnh châc chân së an tâm, vi thâu hiêu: dâ là tao
vât ctra ALLAFI (SWT) trong vû try này thi tât câ không thé nào
thoât ra khôi sU an bày cùa Ngài dugc.

- Thiên M,enh là nguyên

li

ctra sU tôn tqi, t?o,vât cùa.ALLAH
(SWD nhât dinh không chiu ânh huong chi phôi cùa bât ky môt
luc nào khâc, ngoài Ngài. ALLAFI (SWT) phân:

Quâ thât, Ta t?o hôa tât câ m9i vât theo Qadar Qièn itlnh)
(Quran 54: 49).
Thiên Sû Muhammad (saw) day tang' Bè tôi trung tin hhông
chî tà nguùi tin vào v\n mênh ûrgc ALIAIH an bày t6t hay
xiiu mà-càn ohâi biû ràns ifrèu mà ho ctot dnoc chra hdn Ià
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hon và iIièu mù hg không dwgq chwa hdn là thiet (Sahih
Sunnan at-Trimidhi d'al Albani).

Và ALLAH (SWT) xâc dinh:

Dô cho câc nguùi chtf buôn vè vât gi dâ mât và chtf mùng
quyt vê vât gi mà câc nguôri dugc ban cho. Và
cuông
^r
ALLAH không yêu thuong Uât ky nguùi khoâc lâc khoe
khoang nào. (Quran 57: 23).
Nguoi Muslim tjn môt câch châc chân không nhàm lân rang sràr
Tièn Dinh là dièu sâng t4o huyèn bi trong nhûng sâng tao cùa
ALLAH. ALLAH (SWT) không tiét lô cho dù là voi câc Thiên
Thàn hay câc vi Sû Giâ cùa Ngài. Nhim g ai dât tât câdàu ôc chir
tâm vào viÇc truy tim Vân Mênh.së tg di vào con duong làm lac.
Thiên co ây không mQt ai cô quyèn nghi vân:

Ngài sê không bi.ai chât vân vè viÇc Ngài làm, ngugc lei
chûng sê bi chât vân. (Qur'an 21 . 23).
Không nhûng tin mgt câch triêt dé, nhûrng nguoi theo con dugng
Sunna cùa Thiên Sû côn phâi là nhùng nguoi bâo vê và chông
lai mei tâp tpcr mAi hçc thuyét cùa câc giâo phâi cô tu tucmg
phân doân sai lâm vê Thiên Mênh.

Hây bâo chrûng: "Mgi chuyÇn itèu do ALLAII câr" thé
dâm ngucri này gap ttièu gi vfly? Hàu nhu chûng không hiêu
Uât crfr câu chuyên nào !. (Quran 04'.78).
..,,

Trên dây là nhûng dièu không thây nhtmg Aôi vcvi tin dô Islam
trung tin thi dô là nhûng dièu bât buôc phâi tin, tin voi m9t nièm
til quy phuc và kinh cân, fli thé hÇ này dén thé hê kh âc mâi cho
dén Ngày Phân Xû, dé dusc ALLAH (SWT) hài lông, châp
nh$n.
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Trong thinh lëng nguyên càu, xin ALLAFI (SWT), cfâng Tôi
Thugng ban on soi sâng và giirp chûng con grû vÉng nièm tin dê
thpc sU an lông rthu nàm chàc mQt bâo dâm vô giâ, vûng buôc
trên con duôrng tin tuong di vè h4nh phirc bât diêt.
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Luqc nÊu sû

NABI MUHAMMAD (sAW) (phàn

t)

03.01 .2008 00.54

< So luqc tiêu sù Nabi Muhammad
(Saw) n dugc chia ra làm ba phàn, dây
chi là sqr tôm luqc tiêu srl cùa Nguùi
(saw). lnshâ-Allah, Chanlyislam.net sê
phât hành quyèn sâch a Tièu srb Nabi
Muhammad (saw) > trgn b0 dày khoàng
300 trang, do Mohamad HOSEN chuyên
ngti,. Insha-Allah khi nào xong chûng tôi
sé giôi thiêu dén tât cà dQc 9ià, mong
qui v! nhô dôn xem.
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Islam là tôn grâo cùa Allah tnryên xuông nhân gian tu thùi
khai thiên lâp dia, do tô dên cùa nhân lopi là Nabi Adam
(A) trrryèn dat. Islam dugc nhûng Thiên Sri sau dô truyèn
lpi vcri hinh thrîc khâc nhau vè giâo li hay luât lç dé âp dpng
nhtmg cùng mQt chù thuyét 1à chi tôn thù ô Allah duy nhât
và không thù phUng aL khâc bên cAnh Ngài. Dô cùng là
nhiêm vu dàu tiên cria môi vi Thiên Sû (Sû Giâ cùa Allah)
trên trâi dât này. Sû mang kêu gai nhân loai trô vè tôn thù
noi Allah d,ry ntrât xuât phât manh më nhât tù thùi cùa
Nabi Noah (Alaihissalam) vi con ngucri bât dàu sai làm,
dua nhân t4o lên dé tôn thù chung hay dàng dâng vcri
Allah.
Trong thiên khh Al Qur'ar:, Allah chi nhâc dén hai muoi
làm danh cria Sû Giâ. Nhrntg thgc té, Allah dâ gûi xuông
trên trâi aât này vô sO Sû Giâ. Nhimg vi Sû Giâ vô danh
khâc cùa Ngài mà chring ta không biét dugc. Vi Thiên Sû
K. \
cuôi.cturg.cùa Islam là Nabi Muhamrnad (saw) dugc Allah
truyên xuông cho toàn nhân gian nhu y nghîa Allah dâ
phan trong Qur'an :

T.T
L

BUOCDAUTIMHIEUVEISLAM
ôri iU'",f.JJ

û .-d:

U n6't3iL J y,Â"t13 Ui ), t;
.rJ

J

u;

.zB'L {@ 5;5J-r

Ta chi pryi nguoi (Muhammad) xuông dê truyèn tin
mùrng và tilô cânh câo nhân lopi nhung tla sô con nguùi
không Uiét dièu d6 >). S. 34 I A.28

<<

Alhamdulitlah, xin chân thành ca ngqr và tA on Allah dâ t4o
ra chrurg ta trong gia dinh Islam và trô thành môn de cùa
Thiên Srî Muhammad (saw). Tiéc thay, tnrôc kia chtrng ta
không cô nhièu ctièu kièn thuan tiên Aé tim hiéu sâu sâc vè
tiéu sti cùa Rasul Muhammad (tu*). Ngày hôm îîY, thât
htuh diên biét bao, chirng ta di c6 râttthiè" phuong tiên cté
hqc hôi vè Uch srï Islam, fiéu stï cùa Thiên Sû (Saw) cùng
nhu tiéu sù cùa nhûng vi sohabah (ban dông Ém) cûa
Ngucri dâ chiu dUng bao khô cçc và hi sinh câ cuQc dôri dé
gày dUng và phât trién dao giâo dén ngày hôm nay. Chturg
ta 1à nhûng nguoi mang danh môn de cûa hq nên-phâi hçc
hôi tu hq Oé tâV dô làm guûïg và phqmg châm.cté âp dung
vào cuQc sông hang ngày.
-ttitthVi nhu càu càn thiét này, hôm
bày ,tè Iér1, sù ctïa Nabi
îty, chûng iqi *i"
Muhammad (Câu sU binh an cho Nguôri) dê"cung nhau hgg
hôi vè cugc dôri ctia Nguoi voi mutdich hiéu biét thêm vè
thuc chât cùa Islam.
Yài dông scr lugc vè bân tlâo Arab.
Ban dâo Arab nàm vè phia tày cùa Châu Â, bâc guâp"Sylu
và Palestine, nam grâp vinh Adan (nam Yemen) và biên An
DO Duong, dông grâLp vinh Ba Tu và vinh Umman, tày giâp
vinh lCrolij (Kuwait, Bahrien) cria Mandub và biên Dô.
Diçn tich cùa bân dâo khoâng mÔt triçu dam vuông, dài
m9t ngàl bôn ffàm dëm, dân sô ttroang bây triêu. Ban dâo

Arab gôm câc xû Yemen,

Al HUtz, Tihama, Nad,
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Yamamah và Bahrien. Dièu phông dinh này dugc viét
tnrôc khi vuong quôc Saudi thanh lâp.
Ban dâo Arab dugc chia ra thành nhièu tiéu vuong nhô
khâc nhau, lç thuQc vào ohtrt g b0 lac xa xua dâ sinh s6ng
tai dây.Allah dâ chgn da sô-ntrfrng
Sû
-grâo Giâ cùa Ngài tùr
nhûng dân tôc này Aé tnryèn bâ dao
nhtrng phfui-dông
dân chirng khuôc tu theo dao nên d? bi ùirng hinh phat tan
khôc dén mrîc bi xôa tên fiên btu dô. Nhièu *r"g, Allah dâ
lât ngugc mânh dàt lai nhu thùi cùa Sû Giâ I-,oâO (A) qua
tùt.rt g hành dông ngugc lai sg thiên tpo cria Allah. Hg dâ
màc phâi nhûng càn bçnh cria duc vgng câ nhân mà ngày
nay lich sù thé gicrr,lap lai. Dô là lopi Ùçntt gqê gom ùât
mà Islam lên an khât tche : bçnh dông ftù luyén âi. Ngoài
rà, côn cô câu chuyÇn cùa Saba'a, câu chuyÇn
cùa Nabi
Salomon dèu xây ra trong ban dâo Arab.
Arab.Yemen dâ U-let xây dâp dân rhù1',
\SàV^*"?,.lg,tf
cày cày, biêt xây càt nhà cùa, nhà lâu trong haog nrii rat
khang trang IIq biét tô chûc nhûng doan ki binh
hang
loat con voi dân itâu, lâp rùûng doan quân bO binh"Oi
và hufi
luyÇn tinh rùruê vcri ki luât râtkhàt khe và chién lugc tinh vi.
Bên canh dô, côn cô câu chuyÇn mà ngucri Muslim không
mçt ai lai không biét. Dô là câu chuyÇn cùa Nabi Ibrahim
(A) vcri vg là bà Hajaroh và dûa con là Nabi Ismael (A). Tù
dô, môi cô gr-éng nuôc zamzâffi, kurban (té lê) Nabi Ismael
(A) và xây cât Ka'bah mà ngucri muslim dèu-hucrng vè dô
khi hfuh lê và di hành huong. Nhù cô giéng nuôc zamzam,
b0 lac Arab Al Ktrohton mcri dén thung lûng Mecca hiêm
nghèo này sintr sông. Nabi Ismael (A) ldrn lên, lâp giadinh
vcri con gâr cùa bô lac này. Sau này, Nabi Ibrahim (A) dugc
lenh cùa Allah cturg vcri Nabi Ismael (A) xây cât dèn
Ka'bah dé làm trung tâm diém cùa nguùi Musli- dé càu
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xin Allah. Tù dô, cuQc sông ô Meccabât dàu fiô nên pitôt
thinh. Hàmg nàm, cô câ triÇu triêu nguoi Muslim dén thi
hanh nghîa \u thû nàm ûong Islam là
tradj (hfuh huong)
tlt" ngày hôm nay chung ta dâ dugc biét và cô dip di dén
dên ka'bah và sp thi hành cùa chung ta ngày hôm nay cûng
phât nguôn

û

dô.

Eoàn binh voi tinh nhuê.
MOt sU thé quan fiçng ttrer xây ra fiong lich sù cùa Arab
dô là vào nàm 570 Tây l!ch, doan voi hô tông doan bfuh
ctia Abroh xtÎ Yemen dem qufui sang tan phâ dèn Ka'bah.
Dây cùng là nâm mà Nabi Muhammad (saw) ra dôri. Câu
chuyÇn xây ta sau khi hoang dé As Sobah Asram nâm
quyèn ô Yemen. Ôt g ta ra lçnh cho xây cât mÔt nhà thù ô
Qulais lon ntrât bân dâo. Nhà thù dugc aUg lên voi nhûng
tu g dâ kiên cô, quy gra- cày côi thât châc, cô vièn rfug,
vièn bac nhàm qly tU ottf"g thuong buôn và nhûng ,rgroi
dân ô btu dâo dén hành huong. Hç -uôn tât câ dèu t.ù rap
tai dô nhàm bô roi Mecc a cô dèn Ka'bah mà nguoi AraU ea
chiêm nguông dr xua và muc dich quan treng cùa \ ra
Abroh là kêu gAi nguoi Arab vào dao Thiên Chûa vi ftic dô
Abroh dugc sU- bâo hô cûa vua Habashi (Ethopia). Dây là
tung tâm lÔn rùât cua dao Thifu Chûa ô Phi Châu vào thùi dô.
Khi nhthrg tin tuc và sç thé dugc loan ûuyèn khâp noi trên
bân dâo, nhûng nguoi Arab thuQc b0 lac An Nasa'ah phâ
lç, dông quân và chém giét nhau vào nhûng ngày th*g
câm. Hç dem quân dén Yemen phâ viês *ât
nhà thù
"{t tan phâ
này. vua Abroh nôi gian và ttrà n së dem qufui
Ka'batr không dé cho mQt ai chiêm nguûng ttù", rôi nç Aa
thi hành. Hç dân theo 13 con voi voi doàrquân tinh nhue
dé tan phâ Mecca và dé nguoi Arab không ôOn cô noi thù
phUng nûa mà quay vê Yemen.
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Doan quân ùrng binh Ô gàn Ta-if, câch xa Mecca sâu, bây
chpc cây sô. Abroh sai mçt vi tuong tên 1à Al Aswad ibnu
Mahsud dén cuôp phâ cùa câi dân chung Mecca và bât di
mat trâm con tac dà cùa ông Abdul Muttalib (lirc dô, ông 1à
lfuh tu cria dân Mecca). Sau dô, 9rg Abdul Muttalib (ông
nôi cùa Rasul) dugc Abroh mùi <Ién <té dièu dinh vè ntrirng
viÇc xây ra. Khi hai ngucri g?p nhau, vcri bân lînh và tinh
tinh cao thugng ctia ông Abdul Muttalib, vua Abroh dâ mcri
ông ngôi nguttg hàqg vcri ông ta. Ôttg Abroh hôi ông Abdul
Uuttaiib muôn gi. Ôttg Abdul Muttalib trâlùi : ( Tôi là chu
nhân cim mat trdm con lqc dà mà quân sî cùa ông dd cuÔp
lây. Tôi mu6n nôi chuyQn vè viêc này. côn Ka'bah thi cô
chù ct)a nô. Chû nhân cûa nô së bâo vê nô (y nôi cûa Allah
thi Atlah së bâo vç) )). Sau khi nghe qua, Ab.roh ra tenh fiël
lai lac dà cùa ông Abdul Muttalib. Khi trô vê, .otg liên dên
X
cau xrn Altah che chô Ka'bah và kêu ggi quàn chirng bô
Mecca dé khôi phâi dô mâu vi luc luçnrg cria Abroh quâ
hung hâu, không ttté chông cU dugc. \
.
..
bông
Mecca,
gà\dên
Khi
Mecca.
vào
quân
tién
Abroh sai
nhiên doàn voi dân dàu không chiu tién nûa. Chrurg ctÎ
quay mflt di hucmg khâc. Mac dù bi dânh dâp nhung chring
iâ" t ttông chiu tién vào. Lirc dô, Allah sai nhûng con chim
Aba-bil tù bién dén. Môi con mang ba cuc dâ nhô t.ua ntru
hat dâu, m9t viên thi ngâm, hai viên bâu ô hai chân. Chung
dén thâ trên dàu doàn quân và bày voi. Nhirng con voi hay
doàn quân nào bi trting dâ clèu chây tan ra tro. Côn ai
không bi trirng thi cùngl"o*t sg và kinh hâi mà chét. Mat
khâc, Allah cho nuôc biên Ja"g tran lên làm cbo m0t sô
quân linh cùa hç bi nuôc cuôn di, côn nhûng aisông sôt dù
ù chay vè dén Yemen thi cûng ngâ,,ra chét. Côt Vua
Abroh thây quân linh thât fiân nên eâp rut chay vê dên
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hoàng cung, rùrurg chua kip ccri ërc trAn ra thi cfutg ngâ
A,,',
xuông mà chêt mQt câch hâi hrurg.
Câu chuyÇn vè doan binh voi dâ dugc Allah thuât l4i trong
kinh Qur'an voi;f nghîa nhu sau:
lf,: SÀ,35'; Jiy :Jt; Ju
c î;S Jq.iî @ )S
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Nguoi châng thây câch Chria Aôi phô vôi doàn binh
cuûi voi ra sao chàng?'Không phâi Ngài dâ làm hông âm

<<

mrru cûa chûng hay sao? Ngài dâ khién $rng dàn chim bay
trên ttàu chring. Và ném dâ g?ch vào ngnui chûng. Làm
chling nhucgng rom bi àn môn >i. Chuong-105 (Al-Fil)
fét qâ tran ànién trâ thù và muôn bién bân dâo Arab
thành-thiên chira giâo dâ thât bai. Dô cùng lÈ tguYÇn vQng
cùa qufu chturg Mecca và sU bâo tôn.ngôi dèn thiêng liêng
cùa Allah nhu ông Abdul Muttalib dâ câunguyÇn.Ngôi dên së
,ô+ tai mâi mfi cho dih \eàV tân thÉ. Vât gi cùa con nguoi cô
thé tan, côn cùa Allah thi tôn tai và bât diet mfi mfi.
Vài hàng vè ttri trân Mecça.
Ngày **, Mecca 1à môt thi fiân phôn thin!, sàm uât nhât
cùa bân dâo Arab. Dây tà trung tâm diém cfia nhûng
thuong buôn tu xtî tâp n rttg ghé tai dé fiao dôi hang hôa và
huong lac cânh giàu sang phû quy. Mecca cùng là noi dfut
chunf ghé qua tâp nâp và là ncri tâp tung nhûng thi hào lôi
lac. Ô Éô, r-O chq Sukul lJka4 là noi dé câc thi hào trô tài
làm tho và nôi chuyÇn.tnrôc công chirng. Hg cô thé nôi
thao thao bât tuyçt câ tiéng dông hô, cûng nhu dqc lên m9t
hic câ fàm câu tho.
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D?t biçt nhât, Mecca là rnurg dàt thanh, noi thiêng liêng
thàm kin cùa su thù.phulg
{ang nghiêm, bên canh ra'ba}r
cô dén 360 tucpg thân Aé qfrà" ôtn ng chiêm nguûng. Hàng
nàm, không biét cô bao nhièu ngucri trên bân dâo tu1âp dé;
hfuh huong.theo t tuông cûa hç. Không riêng gi nhûng
nguoi da thân_giâo,
câ nhûng ngucri
thJo tô;giao khâô
o
\.^
-A
cùng
dên
dô dê chiêm nguông vê tin nguûng cùa hç. Mac
dù thùi tiét oi brîc cùa thung lmtg nh*g uoi nguôn nhiên
liêu thiên nhiên mà Allah dâ ban *uông dr xua qua giéng
nuôc zamzam mà nô trô thanh noi phàn thinh, khang trang.
Noi này cùng là mânh Aâthnh mà sau này dâ xuât hiçn tù
dô hôn ngec quy grit cria thé gioi, ânh sâng cria sU công
bqtg, bâc âi, tinh thuot g nhân loai mà tu xuà chua bao git
thây dugc.

Nabi Muhammad (saw) ra dùi.
Nabi Muhammad ra dùi vào sang som ngày thû hai, nhàm
ngày 12 thélrlrg Robiul Awwal hay ngày 28181570 AD sau ki
nguyên Thiên Chira, vào nàm con voi, nhu chûng ta dâ biét
qua phân trên. Cûng vi biên cô dô mà nguùi Arab dâ d?t
I

À

r

Â

-

'

'

tên cho nàm dô là nàm con voi,
Lûc ra dùi, Nguoi nguôc mât nhin lên troi và hai tay xôa
r
A
|
a /
r r
\ .Fr
'
xuông nhu tu thê' sujud
(quy lay). Thân mâu cùa Ngucri cho
hay là l.ir bà cô mang, bà không hè câm thâv mçt nhçc,
n4ng trê, buôn nôn hay khô chiu. Bà câm thây thAt nhç
nlt*g, thoâi mâi nhu nguùi binh thuôrng. Ngay câ khi lâm
bàn, bà cùng không câm thây dau dôtr; vâ. vâ nhu nguoi
khâc. Khi dria bé ra dù| nguoi ta chay dén bâo cho ông
Abdul Muttalib. Luc dô ông dang càu nguyÇn hay dang di
bày vông quanh Ka'bah. Nguùi ta bâo cho ông ta biét là
dûa bé ra doi mÔt sâch ki 14. Ông Abdul Muttalib lo sq hôi
nhu thé nào, nguùi ta trâ lôri là àtia bé vùra lçt lông mç dâ
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nguôo mat.lên troi và hai tay quy xuông dât. ôrg Abdul
Muttalib Hèn chay dén và uqi vâ mang dûa bt ta càu
nguyÇn ô Ka'bah, xin Thuqng Dé che chô và ban su lanh
manh cho nô. Ôtrg tuyên bô d?t tên cho dûa bé là rAâ,
Muhammad. ?âV là mat câr tgr lp mà tùr xua ngucri Arab
không hè dët. Ông gi4i thich vè viÇc damên này ù"g: ,,Sau
này ai oi cfing biêt efén và së cûm tn c\u ta,,.
Nàm Nabi ra dùi dâ xây ra hiÇn'-rugrrg khâc la hon nhûrg
nàm dâ qua vi mây nàm vùra qua trên bân dâo Arab knông
hè cô mÔt giçt mua nào rd, ôav cô khô càn, Aât dai chét
khô, thû vât gày ôm, buôn bân khô khân, dfu chung dôi
khât. Tù ryàv Nguoi ta dôri, mây
chuyén
dông, mua bât
-\
+À
r-A, r.
7
r o
,^.
, '
'
d4u roi, dât dai sông lai, cày cô mgc dây vuôrn, buôn bfur
bât dàu tâp nâp, dân chring rmi vé... Nguoi ra dôri dâ dem
lai cuQc sông thinh wÇrrg, an khang cho dân chung. Tuy
nltiêt, nhirng nguùi Do Thâi sinh sông ô ban dâo bâtdàu lo
lâng cho tuong lai theo su dU doan trong sâch kinh cùa hg
dâ diên tâ tùr tnrôc. Nhmtg dai cuôrng quôc thùi dô gung
xây ra nhûng bién cO mà tù xua chuà xây ratrong hoang
cung cùa hg.
Thân phu cùa Nabi là ông Abdulloh con ông Abdul
Muttalib con Hashim con ôttg Abdulmanaf thuQc dông dôi
Quraish và là châu tông tich cùa Nabi Ismael (A). Mâu thân

cùa Nguoi

là bà Aminah con ông V/ahbun con ông

Abdulmanaf cûng thuôc dông dôi Quraish.
Thân phu crîa Nguoi mât lirc Nguoi côn trong bung mç.
Sau khi ra doi không lâu, mç cùa Nguoi dâ trao Nguoi cho
bà Halimah As Sa'diyah nuôi nâng û rnurg T4-if. Tù dô,
Ng-ud làm quen vôi cuQc sông sa mac thô so, nghèo nàn,
chit phâc cùa dân du ffiuc, sông xa.thmlt phg,
ru fiantr
châp, dành giât, muu ffiço, giàu hiép yéu, bât "à
công trong
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cuQc sông lao dông, cho vay lâi mà nguoi mugn suôt dôri
khôn g tânôi, danh dU cùa Cot nguùi bi coi thuômg nhât là

liff:ffiil

dusc hai vi thiên thân mô buns và tâys4ch
nhftrg mâu do dê thay"vào dô dÔng mâu mà quy Sa-tàng
không hai dugc. Sç thê này dâ dugc ngucri anh bir chtulg
dông sûa và bà Halimah thuât lai, Khi dûa con claV dên
thông bâo cho bà Halirnah, lirc dén ncri bà vân thâV Nabi
nàm thiêm thiép trên tâng dâ. Nabi thuât gho bà nghe, bà
mô âo ra xem nhtnrg tttOt g thâV mQt vét mô nào. Tuy
nhiên, guong mflt cùa Nabi lai hông hào và khôe mpnh hon.
Bà sg ma quy hai Ngucri nên dem trëL lai cho bà Aminah.
Khi nghe thuAt eu&, Ita" mâu cùa Nguoi quâ quyét: "Ma
qui không hqi duqc gon tôi dâu". Qtâ vây, sau này bà
Halimah éa chirng kién sU thât nên hàu ilru toàrn gia dinh
cùa bà dèu theo Islam.
Sau khi di thâm viéng bà con hq hang bên chàng ô Medina
trô vè, thân mâu cùà Ngucri lâm benh và mât Ô ngo4i ô
Medina. Lric dô, Nabi moi dugc sâu tuôi. Dugc ông nQi tà
Abdul Muttatib dem vè nuôi nhurg rôi hai nàm sau, ôlgg
n9i tai vinh biêt ra di. Lric d6, Ngucri mcri dugc tâ.rr. tuôi.
Tù thuô âu tho, Nabi dâ mât di tinh thucrng cùa cha ffiQ,
dugc nuong Qra noi ông nÔi, nay gtg +9i lpi ra di, bao tinh
thucrng yê;cùa gradinh thtu q"yé" hàu nhu không cô dôi
vcri dûa bé mô côi này. Sau dô, Ngucri dugc bâc 1à Abutalib
dem vè nuôi trong gia dinh mucri hai drîa con, bûa dôi bûa
no. Nhrmg dù voi hoàn cânh khô khàn nào, ngucri bâc cao
cùng 1o chu toàur cho châu và lirc nào cûng kè
cuômg
"àt
cân bên châu cho dén khi truong thành.
Nàm muoi tuô| Ngucri sông cuôc dùi cùa tré chàn ctnr ntru
bao tré nghèo khâc. Cô nhièu dêm, ngucri phâi ngû lpi ngoài
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sa m?c. Ngucri chàm nom bày ctnr không hè thât lac môt
con. Sau này, nhù déng gai cùa Thuqng Dé, Nguoi dâ trô
thành vi chàn chiên cùa nhân lopi mà không ai lai không

biét dén su hiéu biét, danh dç, công bàng bâc âi, tinh
thucmg nhfu lopi rnà Ngucri dâ dem lpi.
Lric mucri hai tuôi, Nguoi dôi theo bërc di buôn ô Sham (*û
Syria). Ô dô, bâc và nhûng doan thâp tung dugc vi tinh
muc ï,r..>-t Buhairo mcri dung bûa. Vi côn tré fuôi nên Nguoi

không tham dg. Khi vi linh mçc dem thric àn ra mcri, v! ây
hôi ôttg Abutalib: "Duùng nhu côn thiéu mat nguùi? " Ông
Abutalib fiâ lôri: "Con tôi càn nhô nên không ra dn chung".
Vi linh mpc nôi crî mùi tôi àn chrmg. Khi Nabi dén, vi linh
mpc dem thrîc àn ra và nôi . "Nhân danh Lat và Uzza mÙi
câu dùng" (Lat và lJzza 1à hai tugrrg thàn mà q,ràn chimg
Mecca tôn thù), Nabi (saw) t;ëIlôri: "Tôi khôog hè fin Ô haî
v! eù5. Tôi chi tin ô Allolr". Vi linh mpc nghe nhûng ngucri
Arab thuômg kêu gai thè thôt vcri nhau nên moi gai hai vi
thàn này dé-moi Nabi nhurg NSbi dâ tù chôi sW hiên diÇn
cùa hai vi thân này trong cuôc sông tinh thfu cùa Nguoi.
Sau khi nghe qua, vi linh mpc dâ xâc nhân dugc nhûng gi
tu xua màông dâ hiéu biét quasâch kinh. Ôttg cân dan ông
Abutalib hây mau mau trô vê Mecca vi sg ràng ngucri
DoThâi biét dugc së tim câch hai Nabi (saw).
Tù nhô, Nabi (saw) dugc mqi nguoi tin nhiÇm và dët cho
câi tên ô+^Yl Al Amine cô nghia là thanh thât, chât phâc,
tnmg thanh. Tù dac tinh này, ai ai cùng câm mén và tin
tuong nên dâ giao cûa câr cho Nguoi giû dùm. Vào nàm
Nguoi dugc hai mucri làm tuôi, Ngucri dugc bà Khaduah
giào cho toàrn cria câtdé dem di bân ô Sham (Syria). Ô dây,
hiçn tugrrg Iq lai xây ra khi Nguùi cùng nguoi tuy tu+g là
Maisaroh dén nghi ngcri ducri bông mâû cfia mAt cây cô thp
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mà tu xua dén nay không m0t ai dén fiç mart. Ké bên cây cô
thu này, cô mqt dèn ftù nhô, khi vi linh mpc di ra thâV vây
ng4c nhiên không it nên tcri g4p Nabi (saw) và nôi: "Theo
stt hçc hôi và hiéu biû ctia tôi, không cô ai dén ffe mdt ô
dây ngoqi tru vi dô Ià Sth Giâ cûa Thuqrrg Dé". Và hiên
tugrrg lp nûa là suôt dçc duôrng fiô vè tvtecca, lirc nào cûng
cô bông rnât che bông cho Nabi (saw). Ngay câ khi vè gfui
tcri Mecca, nguùi tuy tung dên thông bâo cho bà Khadrjah
biét ffuôc và chinh bà cùng chirng kién clièu này khi bà
dtnrg trên làu nhin doan bùa Nabi (saw) fiô vè. Vôi chuyén
di này, tièn lùi dâ tâng eâp dôi nhthrg chuyén di ctia nguoi
khâc. Tù sU la lrntg và thflt thà, chât phâc này, bà Khadrjah
dem tông mén mQ và thuong yêu Nguoi. Bà là môt ngucri
dan bà goa thôtg, lûc nào cûng cô nhûng ngucri dàn ông
Siàu sffig, tiêng tàm chù dqi bà thuan làm vg cria hg. Vôi
sàc dçp, sg giàu sâog, qui phâi cûa bà, bà côn dugc mênh
danh là bà chù crïa Qrnaish. Qua sU chât phâc cùa Nabi
(saw), bà dem lông thuong yêu ngucri thanh niên tré, nghèo

ntrurg thành thât, Çao dûc và tin nhiêm. Do viy, bà gui
ngucri dén hôi t kién ông Abutalib. Sau dô, ông Abutalib
hôi y kién châu, hai bên crurg dông t nên ông Abutalib
ttrrng ra làm dâm cucri cho hai ngucri. Lirc dô, Nabi (saw)
moi hai muoi làm tuô| côn bà Khadijah dâ bôn muoi tuôi.
Bà sinh cho Nabi (saw) bôn nguoi con gâi dô là i +!:
iJU r ftts fT,r+i Rokaiyah, Zunob, Ummul Kaksum và
c

Fatimah.
Chung dung voi cuQc sông bâtcông, xâo râ:, quyen thé fiên
hét, công bàtrg, công li.bi colthuômg,.Nguoi ch*
rrà
fùt
tù lùi dân vào cuQc sông trâm dê suy nghî vê sU biên
thiên cao câ ctia t?o hôa. Ngucri thuôrng bô eantr thao tung

ff
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tâp nâp cûa thanh thi oé aén hp g dâGoro Hiroh
tim sp yên
tînh cûa lucrng tâm và tinh thàn. Theo bà Aisah (thâ,
mâu
cûa ngucri tin tucrng) thuât lai trong sâch Al Bukhory,
1ic
dô Nabi (saw) t{reo chân li cûa Nabilbrahim (A)
mëc niÇm' Cô là1,\su- nàm mo thây dyvc giao
cho mOt
srÎ mang gé truyèn bâ cho dân gian.'Ciai mo dô
là hiÇn

dé;il;

thân ctia Wahy (lùi mâc khâi) ,rikhông lâu sau, nô dâ
rrô
thành s\r thât nhu binh
lô.dang. vài ngày sau, thiên
thàn Jibriel (A) hiÇn thân diltai'Ot" chat Nguoi và
bâo .
.Hây dg. ! >> Ngucri trâ lùi là không biét dqc. Cû nhu vây
ba làn. Sau dô, Nabi (saw) dqc dugc dô là câu kinh hay
wahy (lùi mëc khâi) dâu tiên cua Allah tryêtt nrOngvcri

*i4

'${î

4;f

@

*u;ijf

t

lÉ@ *o;ti 6$;u,F(} ,.,lt; Ju nghia:

.4-r J[Jt {@,}âi.*oii@

t Hây ryng bô ràng nhân danh Chria cûa ngrroi tà prâng Sâng

T?o * uâyg dâ.t4o na oon nguui tgmQt gigt-mâu dông *
rrây
.ông bô Ëng CFû"..]"tg,"ità txâng Cao Thu.fld$âng
dâ

day con ngrroi câm bût viét > ctruong

9=: | - 4
Nàm dô, Nabi dugc bôn muoi trôi. Ké û dô, Ngucri bât
d-uu truyèn bâ chân li cao thuçnrg cùa
.Allah .[o Ora"
chting. Nguùi bât dàu û fiong gia à,+n, rôi rhân
OrrC", rir
chân li này dugc truyèn ra trong quàn chting. Nguoi
ÉÀ;
tiên dâ tin theo dô không ai khdhon là ng.rù .,,rq-yeu quy

dâ hét lông ûn tuong,giii dô, an ûi Nguoi khi Ngucri
bi nguoi
ta chi tich hay bac dfi. Bà dâ cung phturg cho Nguoi mgi
thû,
tùr tiù thân dén vât chât. Dô là bà Khadijah (R)
a2s-s

Nguùi dàn ông dàu tiên theo dao là ông Abubakar As
siddik (R)
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Con nit eàu tiên theo dao là Aly ibnu Abitalib (R). Lirc dô,
Alymoi dugc muoi tuôi.
Drîa con dô dàu dàu tiên theo dao tà .ir-rb d. +j Zatd ibnu

Harith (R)
Nô lç <fàutiên theo dao 1à Bilat ibnu Ribah Al Habashi (R)
Tir dô, Ii;uât eàu'phât triên dtu dàn, û câ nhân dén gîa
dinh, nguoi thârr thuôô,Lënggièng. Nhirng nguôri không tin
bâtéa" câm thây.su thù phlng cùa hç tu xua bi lung Lay,
sut mé nên hq bât dàu chông lai nhûng nguoi tin tuong
bàng nhftrg lôri chê bai, si nhuc, gây xâo trôn và tao su de
dg;ho otto"g nguoi tin tuong. Nhtmg rôi nô không dem
fai f<& quâ mà-càng ngÈy, nguÙi theo 9?o thg dông nên hq
dâ dù"g dén vû lur bàrg câch ném dâ, tày chay, hành ha
nhirng ;ô lÇ yéu hèn theo dao. Ngay câ Nabi (Suy)-gûtg bi
hç tte- bâ vào minh. Khi Nabi (Saw) dqtg hành 1ê trong
thânh duôrng (Masjid),"hQ cùng hành hiêp. Mâc dù phâi
chiu biét bao nhiêu khô cuc nhurg Nabi (Saw) và nhftry
ngucri theo daovân virng lông chiu dtmg cho dén môt ngày
XaUi (Saw) ,ttéV nhirng nguùi anh em theo dao dâ chiu
dung quâ nhièu nên rlo phép hq li hucmg (Hidroh) di
Habashi (Ethopi?) dé lfuh n?n. . 1.
A -,. .,\ \
Cuôc li hucmg dàu tiên vào nàm 615 ki nguyên Gia tô, gôm
cô 16 nguoi, trong dô cô 4 nguoi dàn bà. Cu0c li huong
này lpi Èhottg a.p su !ôt hnh hon cho nhûng nguoi ô l?i.
Nhûng ttg*oi chông aoi biét dugc, hq tâng cuôrng su hàn}t
ha dôi uoi nhûng nguoi ô 1?i. Nhtrng sau khi Allah huûtg
dân ông Hamzah(R) và ông Omar ibnu Al Khottob (R) vào
Islam, iinh hinh và tinh thàn cùa trg{d Muslim lai lên cao
và sâng sùa hcrn. Thê theo lôri yêu càu cùa ông Omar (R),
hic
cuQc truyèn bâ, giâng dao dugc công khai hôa. Mac dù
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dô Islam dâ khâ manh th*g Nabi (Saw) không cho phép
---chông lai nhûng nguùi chôngiôi o tuecca.
Qua nhirng cuQc t_hô"e dôi mânh liêt và sU gia tàng viêc
gày khô dau cho nhirng ngucri Muslim, Nabi (Saw)
ra lÇnh
cho li huong di Habashi làn nûa: Doàn ngucri àa fC" dén g3
dan ôtg và 11 dàn bà. H9 dâ dugc vt1a ùujasi bâo
dâm an
ninh và tiép dâi chu dâo. Ô dô, frq dugc m'i q"raïrOrrg
dân nhu nguù! dân bân xri. Theo hadith soheh thuât
lai khi
vua Najasi mât, Nab3 (Saw) dâ cù1g tildô tM;t"r
soly
mayd go-ib (hành lê cho ngucri
mat) cho ôrrg ta
^âivâng
vi ôtg ta dâ bÔ dao mà theo Islam
dù dt là vua và thông
thâi hqc cria Thiên Chria giâo.

J;a^tSJ ttJ ),.JL,;

Ju
.28"r* @ 6;E_\
Allah phân vor y , nghiS: (( Ta chi {phâi nguoi
(Muham.fO) xuông tté truyènjin yà tIê cânh câo nhân toSi

nhrrng da sô con nguui không niét ttièu dô >) Chucrng 34
:2g
Trong thùi gta! dô, nhûng nguùi da thàn ô Merlu bâtdàu
I,o
lâ"g khi biét dugc su an toàn cùa nhûng ngucri Muslim
dùi cu ô Habashi. Ngoài sg kiÇn dô ra, tir khi-Org Hamzah
(R) và,ông Omar (R) vào Islam, hg không dâm OUttg chpm
truc tiép vi xua nay he rât nsai khi pr,ài ;6i dà" ;ôt hai
nhân vât này. Do dô, hq thay dôi chién lugc bàng câch
tâp

hçp lai nhûng b0 lac Arab dé ây chay nhùg

ngucri

Muslim và thân nhân cùa nhûrng ngucri theo dpo Islam.
lac ô chung quanh hqp iai, viét lên mqt giao uôc
ry!û"rrg.qÔ
chông bÔ lac Hashim và Bani Muttalib bàng câch tr.ur xryât
nhÛtrg ngucri theo dao và hai, bô lac này ti sông cô lâp
û
ngo4i ô Mecca, không cô giéng nuôc, không rO cây'ôôi,
không buôn ban giao thiÇp, khô;g cucri gâvôinhûng ngucri
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này ,hg eén khi Nabi (Saw) chiu ngung tnryèn bâ Islam.
Cuôc tày chay, cô tpp pàV kéo dài hon hai nâm troi dén nôi
hq không côn rltorïq"rlphâi ân nhthrg tâ khô, thiéu thôn
mqi nh; càu cân thiét. Trong thôri gian này, bà lAradijah
(Ra) dâ tiêu dung hàu nhu g"{t hét git san cria bà dé glup
ànà"g cùng cô roà tiép tllc ttryèn bâ Islam. Tù giaolôt dô,
sau khi dugc thôa thuQn xong, hg dem ttiêry yêt trong
Ka,bah dé không mat ai dâm aung dén. Cho dén mÔt hôm,
Nabi (Saw) nôi voi nguoi ,bâc là tù giao uôc dô dâ bi met
àn hérchi chira lai duy nhât chû Atlah mà thôi. Nabi (Saw)
cùng bâo dâm voi bâc tà néu sU viêc xây ra không nhu lôti
Ngùoi nôi, Nabi,(Sa\ry) së 3 hlnqr,Sau dô, nguoitâc mcri
nttog nguoi chông dôi tcri noi ctièu dinh và ra dièu kiên
nhu NabI(Saw) dâ;ôi. Khi hai bên cung nhau dén mÔ cùa
Ka'brh ;é;; rftnr hu thé nào thi qua thât mçt dâ an hét
nhûng chû vrét fiên dô và chi chira lqi.chû Allah mà thôi.
phai
SU rhâr dâ quâ rô rang nên không ai chôi câi nûa dành
frât.u do cho nhûng ngug Muslim và hai bÔ lac liên quan
dén Nabi (Saw). Tù dô, fiéng vang cùa Islam ngày mOt tàng
thêm.
Trên dùi này, không gi tôn tai mâi m-âi, toi.*0t ngàynào dô
con nguoi r""g pnài ltr.o quy luât Aé tro vè vcri Allah. Thât
vây, nguoi dâ nuôi nâng, che chô bâo vê cho Nabi (saw)
thuô âu tho dén lirc truong thanh, gîai doan gian nan nhât
fiên con duôrng tn*yèn bâ dao giâo mà tûc nào Nabi (Saw)
cûng dpt hi vqng là së cung nguoi bâc buôc chân vào thiên
dàng dé huong mAt ct1ôc dôri binh an, vînh ctnr ùTË
khùg ngù giâtphirt cuôi cung cûa cuQcdôri, ông ta dâ chêt
di trong h*g itgr cùa da thà" kùi tù chôi dçc câu kalimah

g

(câu chtfrng nhfn chi cô mQt Thugng Dé Duy nnât và
sg du luan
Mohamad ra sri' Giâ cûa Ngài) chi vi t.u

^i,
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nhûrng nguôri Arab chê cucri cho là theo dpo cûa châu ffiyèn
lai mà quên di câch thù phung da thàn cûa tô dên xua kia.
Ngucri dô 1à ông Abutalib, bârc cùa Nabi (Saw). Nabi (Saw)
dau buôn, thuong xôt cho cëi chét không cùng d?o cûa bâc

và càu nguyÇn ngày dêm cho dén khi Allah truyèn lçnh
.'
,\ I . ',
A
'
xuông voi câu kinh dê canh tinh nhu sau:

<t-HtF Jït Xtru "s+*i;( eç6;4 a,txS.iy-\

'.rJt; Ju
.56,f4A1 { @
< Ngucri không thô dân d?o tât câ nhtlng nguùi mà
ngucri yêu mén nhung Allah sê dân d?o Aât cû ké nào
mà Ngài vùra lông và Ngài biét rô nhât ai c6 thê châp
nhfn sç dân dço cua Ngi,i > Chuong 28 : 56
Vi quâ yêu thuong và thâu hiéu hâu quâ dau khô cung su
hanh ha khôc hçt fiong dia nguc nên Nabi (Saw) dâ không
ngimg càu nguyên xin Allah tha thû tôi lôi cho bâc. Sau dô,
Allah dâ truyèn do4n kinh *uông vcri y nghia nhu sau:

JJ rlru a

|'ç;A ;jj3. t rî,( 6j6 :# 5fti F r,; u
.r 12 llr
{ @,;4 ëA ïÂ ë <;: \i )it i i$
\

:

.,J

J

Sau khi Uiét rô nhûng ké thù tta thàn giâo là nguùi t
dia ngçc, dâu hg fà ngurri thân thich tti niia, nhÉng vi sri'
giâ và câc tin dô không tlugc xin sF ân xâ cho he >>.
Chuong 9 : lI2
Theo hadith soheh (lùi ké cô thâ| do Muslim ghi lai, bâc
cùa Nabi (rq*) bi dày vào tàng cuôi cturg cûa dia nguc,
tù.n g voi hông phirc và sU vi tha ctia Allah cung rùûng
hành dông cùa ông Abutalib dâ timg hét lông bâo vÇ và che
chô cho sU truyèn bâ cùa Nabi (saw) nên Allah dâ giâm
,l
r
r '
xuông
tâng nhç nhât cùa dia nguc và bù lai ông së không
^
bao giù ra khôi clia ngpc.
<<

BUOC DAU TIM HIEU VE ISLAM

Dçc qua y nghia cûa câu kinh fiên, ta hiéu ràng ngay cât
Nabi (saw) không ctnr vot dugc bâc ruQt ct? minh ra khôi
sU htuh ha khùng khiép fiong dia ngpc huông chi nhiing
nguoi tàm thuôrng nhu chung ta. SU ctnr rôi dô chi dugc
p[ép khi Allah rrng thuan mà thôi, không mQt ai cô thé hm
tnrng gian hay can thiêp vào dugc. Chrurg ta chi là nguoi
OlryÈt dqt, khuyên ftu, côn lông huong thiên tà do Allatr
quyêt dinh.

Ôfttg trong nâm ây hay nàm 6-19, ngucri vg yêu dâu cûa
Nabi(sawf lai vinhviên ra di Aé hi Nguoi don dQc voi dan
con tho cùng biét bao ki niêm mà Nabi (saw) không bao
giù quên. Bà luôn luôn bên cAnh Nguoi khi cô don, an ûi
itrc Nabi (saw) buôn, hét lông hi ti+ khi Nguoi gflp hopn
nAn. Bà dâ sinh cho Nabi (saw) bôn nguoi con frong khi
nhûhg ngucri vg sau không môt ai sinh con cho Nabi (saw)
câ. Nguoi dan bà dô không aikhâc hcrn là bà Khaduah (Ra)
dâ dùqc hông ân cùa elan nhù thiên thàn Jibriel (A)
chuyên salam (loi chào binh an) cho bà, và bà 1àm0t trong
b#mçnh php xinh dçp, cao sang, dao dûc nhât fiên fté
gian này ntru lôri ctia Nabi (saw) dâ nôi.
Su,, hai sU mât mât lôn lao dô, Nabi (saw) câm thây,quâ cô
don vi quàn chring không nghe theo mà lai côn chông dôi
mânh hçt thêm, nên Nabi (saw) bô Mecca di Ta-if câch dô
khoâng 80 km cté truyèn bâ vcri hi vçng quân chtrng Ô dô së
nghe th.o. Không ngù ô dô, Nabi (saw) lai g?p sU chông
dôi và xua duôi mânh liçt hon nên Ngucri d4tth guay fiÔ vê
Mecca lai. Vi quâ dau buôn qua nhûmg bién cô dô, Nabi

(saw) dâ dpt tên cho nàm dô là nàm Buôn hay Ammul
Husnu.
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(R) nsù và dâp

NAB| MUHAMMAD (sAW) (phàn 2l

Trùi vùa tôi, chûng kéo nhau dén bao
uây nh? cqa Nabi (saw) dê chù dêm
xuông là tân
vào giêt Nabi (saw).
Kbi d6, thiên "ôlg
thàn bâo cho Nabi isawi
Uiét vè Uién cô sâp xày ra và nôi véi
Nabi (saw) Ià dung ngù ù nhà. eiét
dugc dây là y dinh cùa Altah cho phép
Arv

chiéc,nrl*ll'iÏ]J'jiiiifflriiîîi]ào

s3, dô, Nabi (saw)

càn dàn Aty (R) phài hoàn trà
tiên cùa nhiPng ngwùi dâ gùi Nabi (saw) giip hO.

tli vàng b?é,

Al llidroh hay li huorrg di Al Medina (12 Robiul Awwal
622 Tây Lich).
Man dêm buông xuôtrg, sau khi dën dô Aly (R) xong, Nabi
(saw) buôc ra và dçc câu kinh vcri;i nghîa sau:

|,r)â-{

# efrçV6:.4rrû2, îr$,* bC.W:r } :.rju; Ju
.g æ-

{@

( Và ta d.a dtrng bûc tuông chÉn truôc mÉt và sau lung
chritrg, rôi bao trùm chûng lei dê chûns không thât

dugc >. Chuong 36 :9
Dqc xong Nabi (saw) lâv cât râi kùâp trd, câ rrên dàu
nlr."rg ngyd dang bao
và rôi hç không thây và không
",ry
hê hay biêt gi câ. cho dén khi Nabi (saw) àa oi Xâ, h9 moi
thûc tinh, thây cô ngucri dattg nàm nên an tâm cho ràng
ngucri dô là Nabi (saw). Khi pat ficri dâ sang hân, hg xông
vào thi thây Aly (R) 4*g nàm ô dô. euâ Uât nsù và hô;
hoâng, \o chay tim khâp noi nhtmg không thây Nabi (saw)
dâu çâ. Âm muu cùa hqdâ thàtbai.
Luc dô, Nabi (saw) tim dén nhà ông Abubakar (R) thông
bâo là Allah dâ ra lênh cho phép Ngucri di crr. ôrg
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Abubakar (R) hôi : ( Tôi cô duqc cùng

chung không ? ))
Nabi (saw) nëL lùi . Cti, ông cùng iti voi tôi >. Ôttg
Abubakar (R) khôc nrîc nô vi câm dông và vui -uqg vi
dugc thâp tung voi Nabi (saw). TruÔc dô, ông dâ chuân bi
sân hành trang dé di và chù dqi grày phût cuôi cturg này.
Không gi vui sucmg cho bàng khi dugc thâp tung vcri ngucri
trgng nhât ffên dùi. Ôttg sân sàqg quên câ tinh
mà ông
"qui
mang Oé Uao vÇ và cùng cô con duôrng truyèn bâ cûa Nabi
(saw). Hai ngucri pm thàm bO trôn dén niri (Jabal Sur) và ân
trong hang niri dê chù ngucri giirp viÇc ctra ông Abubakar
(R) mang hai con lac dà dén. Trong khi dô, nhirng. nguoi
bao vây nhà Nabi (saw) chia nhau di tim kiêm kùàp ûd,
ngay câ dén hang dông này. Nhtrne .dày là qQt sU tinh cù
hâV sy màu nhiêm cùa Allah dâ khién giô thôi màurg nhÇn
dé; Ép cria hang dé không eày su ctrtr i' cho bqn di lung
kiém.
Hôm sau, ngucri"gitip viÇc và nguoi huong dfu mang hai
qon lac dà dên dé ruôc Nabi (saw) và ông.Abubakar (R) di.
Ôt g Abubakar (R) dâ chuân bi chu dâo itày {ù tuong thgc.
Nabi (saw) hôi: ( Con lgc ità vù cuQc chuân bi tôn bao
nhiêu? >. Ôttg Abubakar (R) frâ tùi là lattg chg Nabi (saw)
ntrtmg Nguoi không bàng lông vi muôn chuyén di này do
sU dông gôp ctia Ngucri.
Nhimg nguq.tu thân ra thông bâo së trao giâi thuqrg thAt
lôn cho ai giêtluy bàt sông dugc"Nabi (saw).Chuyên di di
cu voi bao hiém nguy, gian khô. Theo sù gbi l4i, Nabi
(saw) ra di vào dàu thang Robiul Awwal và dén Medinatr
vào ngày 12 Robiul Awwal crurg nâm, nghîa là sau 12ngày
dêm vira di, vùa rôn trên sa m?c dé dfuih lac huong nhting
nguoi tim bât Nabi (saw) và ông Abubakar (R) theo tênh và
giâi thuong cùa b0 tqc Quraish. Lich sù cria Islam dâ lât
((

CIi
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sang trang moi. Nguoi Muslim càn cû tùr dô mà tinh niên
lich cùa Islam. Nhù cu.Qc ra di này, Islam dâ banh truong và
hiÇn diên trên kùâp thé gioi nhu ngày nay.
Sau 13 nàm rông ia n rvèn bâ, giang dao cho thân quyén và
thfu tOc yêu tttt*g Q M.cca nhung Ngucri (saw) chi nhân
lây su dau khô và ù'uôn bâ nhièu
ri"ièÀ rrui tren vçn.
Napi (saw) ra di voi mQt tâm hôn buôn bâ, thuong hai cho
quân,chting ô Mecca. Sau bao nhiêu nàm dài.truyèn bâ li
thuyét tôn thù Allah Dârg Tao Hôa Duy xhât ',râ dçp bô
nhûng,tuqng thân do con nguùi t?o tî, Nguoi (saw) dâ
nhân1âv ruit ôtrg aôi lrich uet vi quàn érruig ô dô không
chiu châp nhân li thuyét tôn thù ô Allah D"v xhât mà 16
châp, d.ry tri thôi quen , tltxâu cùa tô tiên dé tâi.
Nabi (saw) ra di trong tâm tr?ng xôt Xâ, luyén tiéc cho quàn
chps sau bao thcri gian Nguq chi.u d1mg su chông dôi.
Buôn cho ngen duôc cûa ry hiéu biét vè giâo li không côn
chôi sâng noi dô nûa, buôn cho su công bàng, bâc âi, su
thât và lông tin cây không côn dô, buôn cho quàn chting dâ
mât mÔt ngucri phric hâultr. nào cùng nhâ trhatr, tucri ..roi,
chân thành lo lâng cho ngus khâc Aé" nôi quên câ bân
thân. Thât dâng tiêc cho quân chring û Mecca dâ mât di
mÔt Sû Giâ dtîc h?nh, ngay thâng, cô fiéng mrng thuc tùr
nhô, nay lai bi xua duôi ra khôi quê hucrng than tçc dé lâp
co nghiÇp dao phâp û noi khâc. Hg dâ không nhân thric
du.gc vinh hanh cô mQt không hai này.
Néu rùûng gguq da thàn hay dân Quraish y thrîc dugc su
thât, dtmg cô châp, cuông tin, d.rng tranh giàntr vi trr lqi thi
Nabi (saw) dâ dem lai bao nhiêu dièu tôt lành, hanh phûc,
yên vui mâi mâi cho hq ô trên dùi này cûng nhu Ngày Sau.
Vâng, Nabi (saw) ra di mang theo nggn duôc soi sang dén
Madinah voi bao su tôt lành cho cuQc sông xâ hQi, quSr gra

h;
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và tôn giâo. Rôi cftig tù Medinah, ngqn du6c Islam dem
âïù sâng tôa kùâp bân dâo Arab và thé gioi sau này..Nhirng
nguoi dân ô Madinah dâ huong phric khi ngqn duôc duqc
tttâp lên ô dô cho dén Ngày Tân thé.
Saù khi dén Meadinah, viêc dàu dên là Ngucri (saw) gui thu
fiân an rùthrg nguoi Do Thâi sinh siSng ô dây và rrung tân
cfln. Nguoi kêu ggi fouo dân Madinah cturg chia xé cuôc
sông, xâ hôi, khh é và phông thû chung voi nhau. Tôn
giâo cùa ai nây giû, k9 nham phâp të bi xù giông nhau. chrî
không phân biÇt, vi dôi voi Allah tâtcâ m9i nguoi dêu binh
dang. IAti nguoi Do Thâi bi tân công, nguqMuslim së bâo
vç và ngugc lAi. Sau dô, Nabi (saw) xây cât thân}t duôrng,
noi tU tâp dé hành 1ê, càu nguyÇn và cûng là quôc hÔi,
truong hgc, vàn phông làm viÇc, ncri dào t4o nhÛng vi si
euffi, quân dôi trot g hang ngû cùa chién binh Islam sau
ttày. ftrann duôrng lrâo thôri xua dông môt vai trô Ât quan
trçttg, không chi Oê tta"tt lê mà côn là noi xù Li tât câ nhthrg
công viêc lôn nhô trong xâ hôi cùa nguoi Muslirn. Sau dô,
Nabi (saw) dôi tên thành phô Yasrib thành Al Medinatul Al
Munawwaroh mà chrurg ta thuôrng ggi là MadinalL hay
Medinatul Rosul (Thanh phô cùa Rosul) câch xa Mecca
hon 400 km. Thât rq Yasrib không phâi là tên cû cùa thanh
phô này. Theo sâch sù ghi lai truôc dô, thành phô Madina
dâ cô tùr 30-40 câitên gAi khâc nhau. Cô sâch dâ ghi dên 94
câi tên truôc tên tvtadinah. Nhtrng tât cir tên dô dèu bao
gôp nhûng! nghia tôt dçp,diu dang hièn tùr. Dô là thtuù
phô mà nhûng thuong buôn thuômg ghé qua tnrôc khi lên
ctucrng di Shanr (Syn;). Dât dai ôLdô phi nhiêu cô nhièu
gié1g nuôc, trông trqt goqt nhièu lo4i càY, nhât h cây chà
ia râl cô tiéng. Thôri tiét nông ryti hè nhung mât vào dông,
không âm uot và không nông gâtnhu Ô Mecca.

E
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Sau khi bà Khadijah (R) mât, Nabi (saw) siSng dqc rhtur,
nuôi day con cëivà tiép ruc ûryêr bâ Islam cho dén khi an
cu lac nghiêp dao phâp ô Madinah, Nguoi moi tâi lâp gia
dinh vcri bà Aysah (R) con cria ông Abubakar (R) và nhihrg
nguoi vg khâc nûa.
Ngugc thôri gian frô lai cuQc dùi cùa Nabi (saw) ô Mecca.
Sau 40 tuôL Nabi (saw) moi nhân lây wahhy 0ôri mëc khâi)
cûa Allah, 13 nâm chlu dung gian lao truyèn bâ t Mecca
cho dén hic dôri cu và lâp cô rghiêp ô Madinah. Khoang
mÔt, hai nâm sau dô Nabi (saw) moi lâp lai gia dinh, cô
nghia là gân 55 tuôi Nabi (saw) moi cuoi thêm nhièu vg.
Tù sù tich này, nguoi ta nrroi hiéu rô cuQc sông giadinh và
sg nghiêp <tao phâp cûa Nabi (saw) nhu thé nào.
Trong thùi gian dàu, Nabi (saw) và rùthrg nguoi Muslim
hành lê hutug. vè thfuh duômg Al Akso (lerusalem). Sau
dô, Allah ûrryèn cho dôi huong vè Ka'bah ô Mecca nhu
ngày nay. Cùng fiong thôri gian ô Madinah, nèn tang thû ba
1à nhin chay nguyên thang Ramadan, Zakat (bô thi bât
buôc) và hành huong (haii) dusc tn yèn xuông ô dây.
Thùi giao dàu cria cuQc di qo, nhirng nguùi Muslim vi phâi
lân trôn mà di, mçt sô dâ dé tpi gir Aitm thân quyén, ctrà câi
nên cuQc rp"g thâr vât vâ. Truôc khi Naùi- (saw) dén
Ir{adinah, dé tao sU thông câm, chia xé vcri n}rau fiong cuQc
sông hang ngày, Nabi (saw) dâ kêu gei tét tinh nghia anh

em huynh dç voi nhau giûa nhûng nguoi

li

huong voi

nhûng nguoi An Sar (dân bân xtî Madinah) theo dao tnrôc
dô. Trong Qur'an cô phan voi;fr nghîa nhu sau:

ci''4-{; i,fLlti ç 6H, bE a'&:t'b 3rJî -{t: t-56p ',Jtr Ju
-Ç'*av
.r-,fr
ê si- ui Lç a {,( J; æ:A iÉ 6#jr'r},J
êt 3*
.loriàtt {@ 63.$5',#,{fr
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Truôc khi hg ttén, nhûng nguôri dâ an cu lâp nghiÇp
trong thi trân và dâ theo d1o thi mén chung nhirng
nguùi ttén ch6 hg dô di trû, và trogg lông hç thi không
hô tham mu6n nhûrrg chién ryi Pliâm dâ dugc ban cho
nhfrng nguùi di trû, Ot nghèo khô di nûra hg vân lo cho
nhttng nguùi di trri thât chu tL[o hon câ thân-hq. Chinh
nhfrrrg nguùi không ôm lông tham muôn rôi sê dugc
thành công > Chuong 95 :9
huynh dê tong Islam bâtdàu bàtte htuù dQng:
Su két
"ghTu
Nabi (t"in) càm tay Aly (R) _và ttiyên bô ; (( Dây là ngwùi
anh em cria tôin Sau dô dén lugt ông Abubakar (R) vcri
ông Khorijah ibnu Zaid Al Ansar (R), ông Omar (R) vcri
ông Utbah ibnu Malik Al Ansar (R), ông Jarfar ibnu

<<

Abitalib (R) vcri ông Muaz ibnu Jabal (R), ông Han:r;ah (R)
voi Zafi ibnu Ha'rish (R), ông Osman (R) vcri Arvfu ibnu
Thabit Al Ansor (R)... SU két nghia huynh dÇ trong Islam
dâ t?o ra sU tuong thân, tuong ftg vô gioi h4n. Lông tin
tuong cria hç cûng nhù dô mà tàng thêm, ngay câ nhtïng
ngucri giàu cô ban xtl cûng *tl lông chia mQt nûa tai san và
rào sang li di mQt ngucri vg ité gâ cho nguoi anh em nghèo
khô cria hg. Lông hi sinh Gao câ cùa nhihrg vi sohabah (ban
hiru) hay nhirng nguoi Muslim thùi dô dâ in sâu vào lich sù
nay Èn*e met ai cô thé thUc hiên dugc. Nhièu
mà
"gay
câu chuyÇn thuât lai rtug chï mQt mô+ quà nào dô dugc
tëng rlro *gt nguoi, ngucri này nhân thâV anh em khâc cùa
hq thiéu thôn hcrn nên dem cho nguoi ki?, môn quà cû di
chuyén û tay nguùi này dén oguOi trg, rOt cuQc lai trÔ vè
chù nhân ban dàu. Bao nhiêu câu chuyÇn trong sâch sri dâ
ghi 1?i, chting ta càn phâi hqc hÔi và noi theo.
itorg"*t t-qdàu, Rosul (tuy) lo chuâ" Ui cho-cuôc sông
dugc ôn dinh vè xâ hQi, khh té cûng nhu cùng cO trang ngû
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và kêu gçi quân chrurg.o Mudinah vào Islam. Nhthrg ngucri
côn ô lai Mecca cûng lân luqt ra di, thoât li khôi sg dan âp
cùa nhôm nguoi chông lai lslam dé dén Madinah nhu ông
Aly (R). Ôttg dâ di b9 tù Mecca <tén Madinah voi hai bàn
chân sung vù và rufui mâu. Khi dén Madinah, Nabi (saw)
và câc ban htfu dâ mùng khôc cho sU can dâm, cao câ này.
Sau dô, Nabi (saw),càu xin Allah và ytrôt hai bàn tay cùa
Nguoi lên nhihrg vêt thuong cûa Aly (R). Tù dô, chân cùa
ông Aly (R) không bi dau nûa.
Trong khi dô, nhôm nguoi <ta thân ô Mecca vân không dé
yên cho Nabi (saw) và nhûng nguoi Muslim. Hç hqp nhau
lai và cuong .quyét phâi diçt tan crurg Islam. Hg chuân bi gâ
ngànr quân tién dânh Madinah trong nhûng ngày thang dàu
cùa cuQc li huong. Nabi (saw) và nhûng nguoi Muslim
không dugc mQt giù phirt ranir rang vi cung ltic phâi dôi
phô voi bên trong (ô Madinah lûc dô cô rât nhièu nguoi
chua vào Islam va cânhthrg b0 lac cûa Do Thâi).
Sau 13 nàm dài tn yèn bâ và chiu dWrg sU hành h4 cùa dân
Qrnaish ô Mecca, Nabi (saw) dâ htrng chiu nhièu canh dau
try*g cùa tin Aô Ao Ui danh dâp, hành h4, hay thâm chi bi
giêt S" gia dinh cùa ông Ammar ibnu Yasir (R).Nguoi dan
bà dàu dên theo Islam b! giét dô là bà Sumaiyah mç ctia ông
Ammar và ngay câ cha cùa ông Ammar cûng bi giét. Truôc
nhûng canh hi sinh dau khô dô, nhûng nguoi Muslim dén yêu
càu Nabi (saw) ra tay chông ffii lai nhtmg Nabi (saw) không
cho phép vi chua dugc lenh cùa Allah. Khoang hai nàm sau
khi di cu dén Madinab Allah moi cho phép Nabi (saw) dung
\'"û luc dé bâo vÇ và chién dâu chông lpi ké thù can ûô viêc
n ryêt bâ dao qua y nghia mà Allah dâ phan nhu sau :
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( Nhfrng ké nào bi tlàn âp thi cô quyèn chién dâu. Và
Altah cô quyèn nâng trg girip nh{ng nguùi n?y * Là
nhfmg nguùi dâ bi dàn âp và bi duôi ra khôi cô huong
cûa hg chi vi .tâ nôi ( Chrfia cûa chûng tôi là Allah >.
Néu litatr không cho phép con nguùi tç vÇ chông lai sU
dàn âp cûa kê khâc thi tu viÇn, giâo duôrn g, giâtng iluôrng
và thânh duôrngr noi mà danh Allah thuôrng dugc tufttg
niÇm, tât câ c6 Ië dâ bi tàn phâ ttit. Allah së trg lçc kê
nào girip dû Ngài. Allah thât tà dày quyèn nàng và uy
lgc > ChuongZ2:39-40
Tù dô chién nanh vi dpo bât dàu *uât hiên ftong lich.sù ctîa
Islam. Nhihrg fiAn chién lfu nhô dâ kéo dai fiong suôt cuôc
dùi côn lai,àùu Nabi (saw) và tiép tpc cho dén khi Islam
bành tnrong dén Âu Châu và khâp noi fiên thé giôi nhu
ngày nay. Nôi nhu vây không cô nghîa là Islam chù tnrong
dnng \.û lrrc dê bành tnrông tôn giâo. Tnrôc khi xâry ra
nhû'ng c.uQc chién, Nabi (saw) và nhûng nguoi lfuh dao
Islam dèu gui vàn thu dén ffrryèn bâ ûrrôc. Sau khi dép
nhân nhtng sU chông dôi hay nhûng sti giâ bi gilét, khi dô
Islam moi dung dên \rû lgc.
So lugc nhihrg tr$n dânh Ifu vtfi sF tham gia cûa Rosul
(saw).

Trfn Badar
Trân Badar (Trân giao chién quy mô dàu dên) xay ra tAi
lang Badar, câch At Madinah hon 200 km vè huong
o3i....
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Jeddalr, vào ngày 17 thângRamadan nàm thû ûi theo niên
lich Hidry (tuc nàm 624 Tây L!ch).
Sau khi vè dinh cu ô Al Madinahdugc mçt thùi gian, cuQc
tôttg bâtdàu dugc ôn dinh dân, nguoi theo Islam
cang
"gay dô
dông. Dân Qtraish ô Meccakhông dé yên, hç lâpmuu
trâr thù và hic nào cûng tim co hôi cté tiêu_ diçt Islam. Nghe
tin hç xuât qufui, Rosul (saw) kêu gqi.qutu ôh,-g radivà
thông bâo ràng không htu té chién dfi nên mçt-sô nguoi
không tham gia.
Quân Quraish ra tran voi luc luçnrg hon 1000 {rguoi, d
trang dàv dû voi âo grâp cô chuân bi chu dâo, gô- lac dà
và hon 100 ngua và cô câ dan bà ca hëLtdi theo dé cô lû.
Nhftrg ngucri Muslim ra fiân voi Rosul (saw) cô khoang
313 nguol, 70 con lgc dà và 5 con rgga.
Sau khi dén noi vàchqn lUa dia diém chién dâu, doan quân
Islam dâ lâp lqi
Fiénq nuôc sau khi tich trû. Lric dô, iloan
qufu Quraish dén giéng nuôc và dfuh nhau tim nuôc thi
nuÔc không côn nûa nên hç dâ hoângtrOt và mât tintr thàn.
Rosul (saw) dan træ và cât$*g linh ra thû srîc. fét quâ
là ba nguoi tu Quaish bi giét, côn bên Islam cô mçt ngùOi
bi trgng thuong. sau dô, trân dânh xây ra khôc het gina
mÔt ngan quân Qtnaish vcri hon ba tràm nguoi Muslitn.
Rosul (saw) dtme trên eôi cao không ngot ôà" xin Allah
pqù h0. Và Allah dâ yém fig gaog câctr- cho nhûng thiên
thân cùa Ngài tham dpcuQc chién q-.ru lùi phan cuâ Àttatt:
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yêm trq câc nguoi tai
"'ol phâi câry tç Ngài *
thé. IIây kfnh sq Allah và câc n-guai
Khi ng{d bâo câc tfn dô : <<Dàu Chria khién ba ngàn
thiên thàn trên trùi *uông yôm trq câc ngu-m, câc nguoi
vân chua ttû sao ? >> 'Ê Kltông, không, néu câc nguoi
nhân nçi và kinh sg Ngài, khi loqn chring thinh linh t?p
klch câc nguoi, Chria së khién nIm ngan thiên thàn
*
xuông yôm trg và phân công mânh liêt OiV chinh là
tin mùrng mà Allalr dâ ban Jtro câc nguoi dô-câc nguoi
tiluqc yd tâm. Ngo-ài Atlah ra không ai së yêm trg câc
nguai. Ngài là Dâng Toàn Nàng và Khôn Ngoan >)
Chuong 3 : 123-126
Allah ea yêm fig cho cuôc chién thâng voi thiêt hai 70 ttuh
mpng bù Qwaish, 74 nguoi bi bât hm tu bfuih. Bên
Muslim cô 14 ngucri hi sinh tu vi dao. Trong sô này cô sâu
ngucri li huong G"fuftaJirine) và tâm ngucri gôc Madinah
guoi dâ chông
CÀr Ansar). cùng ftong tran này, "ttû"g t
dôi, ngoan cô, hfuh hiép nhÛfig nguoi Yntlim và Rosul
(saw) ttrr ô Mecca dâ bi nhû'ngt gucri yéu duôi ffuÔc kia
giét chét. Trong dô cô ông Abu Jahal, [J'traiyah ibnu
Kholaf 1à nhûng nguoi tirc khôi dâu dâ gày khô khân và
Muslim nhièu nhât, nay dâ dèn mang
dàn ëry nhûng
"grù
cung voi nhirng ngucri khâc nÛa...
Nhrmg rù binh Aà nmg dung vû luc chông dôi và dàn *p
nhirng nguoi Muslim và Nabi lûc truôc dâ bi hfuh quyêt,
côn l?t tiOt sô thi dugc thân nhân r.h"ôt tièn hay ki giao
uôc. Dân Qrnaish dâ thât Uai nëng nè nên hq mang sU oan
hân và trâ thù ngucri Muslim.
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( \Allah sê trg ltrc ké nào girip dô Ngài * Allah thât là
-^ quyên nàng và uy
atây

lçc

>>.

Chuong22: 40

*.... Tr$n Uhud
Tran Uhud xây ra vào ngày thû bây 15 Shawal nàm thû 3
theo niên lich Hidry (625 Ad) tainrii lJhud, Al Madinah.
Dô là tên gai cùa mQt trong nhirng ngqn nûi ô Al Madinah,
nàm câch Madinah khoâng 5 km.bay là môt nggn nrii nàm
riêng biÇt mQt mhh nêq ngûoi ta mcri gai là Uhud cô nghîa
là riêng biÇt hay dôc nhât.
Trong trân dânh Badar vùra Quâ, ông Abu Jahil cturg con và
nhûng nguoi clt tiéng tàm t nac ô Mecca dâ bi gi{t, nguoi
mât cha, ké mât ctrôtrg, màt anh,- mât effi, matnlr-ûng ngucri
thfu guyén. Tiéng vang chién Sâ"g cùa nguùi Muslim ioao
ra khâp ncri rêt_t h9 dâ ôm mOi hân và lâp muu kéo quân
dên Madinah dê ftâthù.
Ki xuât quân này do_ông Abu Suffan ibnu Harbun (R) dfur
dàu voi luc luçmg gôm :ooo trg*oi, cturg vcri 700 âo giâp,
300 con ngga và L7 phu nû di theo... Khi doan quân chuân
bi ra quân, ông Al Abbas bâc cùa Nabi (saw) dâ viét thu và
muon nguoi dén mât bâo cho Nabi (saw) biét. Lric dô, Nabi
(saw) daog ô tpi lang Kuba'a cârch Madinah khoang 7 km.
Khi Rosul (saw) dugc tin, Nguoi
-dé hèn ta lenh €p hçrp và
chuân bi ra quân dôn chù
không cho ké thù vào
Madinah. Trong doan quân, Nabi (saw) thâV mët câ nhtirrg
nguoi Do Thâi crurg di voi ông Abdulloh ibnu Ubai (<tàu
dang cùa nhôm Mrurafik dao dûc giâ). f ât câ cô khoang
1000 nguoi. Sau khi gian quân, ông Abdulloh ibnu lftai rut
lui voi khoang 300 nguoi di theo, bô lai 700 nguoi Muslim
chién dâu voi 3000 quân si và doan ki binh tt*g hâu cùa
Quraish.
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Rosul (saw) phân chia 73 nguoi phUc kich trên ngqn dôi
tién vào noi dông quân cùa ngucri Muslim. Trong lirc lâm
chién dqt dàu, doan nguoi Muslim dâ âp dâo dugc quân thù
nên nhûrg ngucri phgc kich thây vây bÔ hang ngû mà chay
xuông nrii. Hç dâ bât tuân vi chi huy cûng nhu lÇnh cùa
Rosul (saw). Trong lirc này, ông Kholid ibnu Walid thira co
dtu doan ki mâ tién vào dânh bçc hâu nên nhûng nguÙi
Muslim trô tay không kip mà chém giét lfu nhau. Trong lirc
giao chién, cô môt vi sohabuh (b4n hûu cira Thiên Sû) tên
ia Masab ibnu Amir (R) bi giét. Vi này cô gucrng m{t và
tuong
tuong ngucri giông Rosul (saw) nên quân
"Qrnaish hàng
dâu dô là Nabi (saw). Do dô, hq phao tin dê làm cho
ngû nguoi Muslim bi mât dnh thàn. Quân si nâo 1o4n
t ttOt g côn tinh thàn chién dâu nûa. Trong trân xô xâtt và
xâp chién này, Nabi (saw) bi ngâ và bi thuong. NhÛng vi
sohabah dâ hi sinh dé che chô bâo vÇ Nabi (saw). Nhiêu
nguoi bi tning jêt và thucrng t1çh dén sâu bây chpc vét
thuong mà hç vân không mang dên m4ng sông câ nhân mà
chi biét 1o bâo vç Rosul (saw).
,
Trong trân này, nguùi Muslim bi thiêt hai dên 70 tinh
m?ng. Trong dô, cô ông Hamzah bâc cùa Napi (saw) itl Ui
bàHind ûeo"glaichg vinô lê tên là V/ahsy giét f;âthù. Ôtg
V/ahsy dâ lén dén gân và phông lao vào minh ông Hamzah.
Sau dô, ông V/ahsy dugc t.u do. Sau này, ông ta vào Islam
và là mqt trong nhûng nguoi cung voi l(}rolid Ibnu V/alid
dâ giét Ong Musailamah Al Kazzab khi ông này tu xung là
NaUi, sau khi Nabi tu thé. Khi ông Hamaztr (R) ngâ xuông,
bà Hind dén mô bung và moi tim gan cùa ông Hamzah ra
;ê thôa mân han thù rtu bà ta. Sau khi Rosul (saw) chiém
lâV Mecca, bà vào Islam và ap hân vi hành dqng truÔc kia
nên bà xung phong rafian dé lo com nuôc, chàm sôc vét
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thuong cho nhûng chién si Muslim ô khâp tran dia. Côn
bên Quraish cô 23 nguoi bi thiêt mAng.
*.... Trfn al Khandak hay Al Ahzab
Tran al Ktrandak hay Al Ahlu;ab xây ra vào thang Shawal
nàm thû 5 cùa lich Islam.
Sau hai tr?n dânh vùra euô: trgng thôri gian chinh dôn haog
ngû, nguoi Muslim phâi AOi dàu voi nhûng ké chOng Aôi tir
bên trong cria nhôm d?o dtîc grâ (Munafîk) và nhihrg nguoi
Do Thâi cu trri lfu can Madinah. Nhftrg nguoi Do Thâi dâ
doan t<ét voi nhôm dao dûc grâ và dua ra nhièu âm muu
ntràm sât hai Rosul (saw). Rosul (saw) phâi dôi phô voi bao
nhiêu công viÇc tù bên ngoài itén bên trong... Trong hic dô,
nhûng_ nguq Qrnaish lai câu t<ét vcri nhûng ngucri ganh ti
và chông Aôi Islam tù Madinah dé thùa co ttOi nQi công
nqo4i kich mà tiêu diçt nguoi Muslim.
Lân này, nhûng nguoi chông dôi û Mecca tô chtîc mQt
câch dai quy mô. Nhièu bô lac Arab khâc ô ban dâo cûng
tham giavcri lUc lugng cùa Qrnaish. Hq xuât quân voi hon
10 ngan nguoi, kéo nhau û:uc chi huong Madinah. Khi
nhân duoc tin này, nhûng ngucri Muslim hçp lai chi cô
khoang 3 ngan nguoi. Vây làm sao chông chgi vcri luc
luqng hung hâu ké trên. Hon nûa, bên trong thi lai cô nhôm
phân lopn chi chù co hÔi là én công... Ôttg Salman Al
{arishy (R) dua }t kién lên Rosul (saw) tà bên xrî Iran khi bi
tân công, nguoi Iran thuômg dào chién hào dé ngtu chan
doàn quân tân công, dù bàt g ngua cûng không thé phông
qua

4oqr.

Y kién dugc Rosul (saw) châp nhân và Nguoi ralçnh cho
quîn sT dào hàm. Chinh bàn tay cao quy cùa Ngucri dâ càm
cuôc dào hàm, khiêng vâc ntrûng thuttg cât hay tang dâ
cùng vcri quân si Muslim dé chông lai ké thù và dé không
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cho hq tan công vào Madinah mà sât hai nguoi Muslim
dugc. Khi quân ctich tién tôi, chirng bi chién hào chAn lau
chi nàm chù ô bên ngoài và dung tên hay lao phông qua
chû không cô câch nào phâ hang ngû mà xông vào. CuÔc
bao vây Èeo dài cër thâtrÈ trôri, chi xây ra nhthrg cuQc tân
công nhô. Cho dén,môt, dêm tre, Allah cho mQt con giô
l4nh thâu xuong thôi dén hm cho nhûng thû vôt, lo*g
quân si hoâng trôt chay timloAn, mât tinh
thUc và hang
"gû
thtu chién dâ" nên hç không ttré ô lai chù dqi tân công.
Thây ûnh hinh bâtôn, ông Abu Sufoan ibnu Harbu chi hoy
cùa hç ra lÇnh rut quân trô vè mà không g4t hâi d-uVc thành
nè vè tinh thân
công nào. Ngugc lpi, hs bi tôn

!+râtnâng

chién dâu và tiêng vang dôn ra khàp ban dâo.
Trong cuQc bao uay t ày, bên Muslim dâ bi mât 6 nguoi,
bên Q*uish 3 ngyoi, nhung.vât th,ft bên Quraish bi qtiet
nè và ofrât là tinh thà" chién dâu. fp"qclq!,tiéng
hai
"ùg
.rrè
sU dolo nét cria nguoi Muslim thông nhât hang
vang
ngg dé chién dâu bâo vê tôn giâo dâ vanq vqng ,takhàp noi.
Oièu này dâ làm cho nhtng nguoi chông eôi bên trong
Madinah khiép tg.

Ilosen Mohamad.

