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Mçi lùi ca nggi dèu xin kinh dâng lên Allah, Dâng
Duy Nhât. Càu xin Hông Phric và An lành cho Vi
Thiên Sri cuôi cùng cùa Ngài là Muhammad (saw)
và gia quyén và câc vi Ban dao cùa Ngucri.
Thông itiêp ttày. dành cho ât câ nhùng ai muôn
hgc hôi và tim kiêm sp thpt mà dâ trmg mQt l.ât qo
hôi bân thân minh vû try này cô Thugng Dê hay
không? Và ai là Dâng TAo Hôa ra loài nguùi? Và
Allah là ai? Và Muhammad (saw) là a1? Và Qur'an
là gi? Và Islam là gi?
,Nhtng t* hôi này và nhiêu câu hôi khâc cô thê
dén tù nhièu hoàn cânh khâc nhau nhrmg vi nhièu lf
do khâc nhau mà hg dâ bô qua.
Do yly, thùttg ly tucrng Islam vân côn tôi tam mù
mit dôi vôi phàn.lôn ngugi ngopi dao. Cuôn sâch
nhô này không thê trâ lùi tât câ câc câu hôi cùa b?n.
Tuy nhiên nô së mô ra cho ban mAt tàm suy nghî
môi và girip ban dânh giâ dirng tàm quan trgng vai
trô cùa con nguùi minh trong vû try này và môi quan
\t
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hÇ giûa bpn và Dâttg T?o Hôa, Thugng Dé (Ailah)
Tôi Cao.
Nô së ûùnh bày cho ban vè Islam mQt 9âch ngân
gçn và së trâlôi thâng râtnhièu câu hôi vè tstam và
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aâtdàu hiéu Auah rà

ai? Islam nghîa 1à gi? Vai trô cùa con nguôi trong
cuQc sông này, và cung câp cho ban cuôn Kinh
Thânh Thiêng liêng cuôi cùng, Vi Thiên Sû cuôi
cùng và nhimg Vi dua tin cùa Ngài.
Qur'an chi cô ô dang. ngôn ngù ARâp. Allah dâ
không mëc khâi nô ra bât ky ngôn ngû nào khâc. Do
vây không ai cô thé dich bâtky mQt chucxrg hay mÔt
câu nào trong Qur'an theo nghîa tung chù ra mQt
ngôn ngû khâc.
Mëc dù tôi thêm vào nhûmg dopn trich trong
Qur'an hay câu chuyÇn cùa Thiên Sû trong cuôn
sâch này nhûng cgm tù "Allah phif,n" hay "Thiên
Sû n6i", nhrmg tôi chi dua ra i,nghîa chung chung
ctia câu kinh thé thôi chri tôi không hè dich ra dugc
y nghîa cùa câu kinh Qur'an theo câch hoàn hâo
duoc.
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Thuqmg Dê C6 Hay Không..?
Tù xua tôi nay phàn dông loài nguùi chring ta
không tin ràng cô Thugng Dé và ktrông tin ràng cô
mQt ai Dâng Tao Hôa và cûng không cô ai Dân g Cai
Quân trong vû try này.Con nguùi chring ta chi tin
nhfug gi cô trong vû trp này thi nô t.u nhiên cô.Và
không mQt ai cô khâ nàng cai quân nhûng gi c6
trong vû trU này.

Nhtmg dôi vôi tin dô cùa nguùi theo Islam trèi
giâo thi dirc tin cùa hç tin ràng tât câ nhirne gi cô
trong vù trp này dugc Allah Ngài Dâng TAo Hôa ra
và Dâng Cai Quân tât câ.Vi nguôi Islam dça theo lcri
phân cùa Thugng Dé qua Kinh Qur'an và lùi cira
Thiên Sû Muhammad (saw) và câc bàng chimg rô
ràng dugc chimg minh cho chring ta thây truôc mât
hiçn nay nhu: Bàu fiùi, mânh dât, m{t trâng, mët
trùi, câc nrii non, cây côi, sông suôi và bién câ, ban
ngày và ban dêm...

Nhfrng dièu dô cô thê chimg minh ràng phâi cô
Dâng T?o H6a ra và Dâng Cai Quân ûô, chti nô
không thé nào t.u nhiên cô dugc và cûng không cô
thé nào t.u di dông dugc.

Nhmg mQt sô nguùi ngopi dao thi hq cho ràng
kJrông cô Thugng Dé. Ho{c dô là lôi n6i cùa Thiên
Sû dâ mugn danh tu Thuqng Dé dé nô i ra cho muôn

loài tin c|y khi Nguôi nôi t&, vi vây lùi phân trong
Thiên kinh Qur'an nguùi ngopi dao cho ràng dô
klrông phâi 1à lùi phân cùa Thugng Dé.Vï hçr cho
)
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thê
râng loài nguùi chring- ta c6
và viét rabàng chù và nôi lên bàng lùi nhu thé nào
cûng dugc.Nên dça theo lcri nôi cùa hç dâ khién cho
con nguùi chring ta ktrông tin thât sç trên tràn gian
này cô Thugng Dé.
Cûng nhu vây thùi xua kia câc vi hqc giâ,câc nhà
lânh dao cùa câc môn phâi khâc khâc nhau thuÔc vè
nhimg nguùi kJrông cô dûc tin ncyi Thugng Dé, hq
thuôrng tranh lufln vôi ông Imam Abu Hanifah .
Ôtrg Imam Abu Hanifah là mQt trong nhûng vi hçc
giâ,nhà lânh dao lrmg danh cùa Islam vào thÙi dô, là

nguùi thuQc nhôm nhirng nguùi cô dric tin noi
Thugng Dé.
CuQc tranh lufn giûa Imam Abu Hanifah vÔi
nhinrg hqc giânguùi ngopi dao diën n rât nhièu tàn
nhrrng không thé tét thric dugc.Vi câc hgc giânguôi
ngopi dao h9 luôn luôn cho ràng không cô Thugng

Dé dù ông Abu Hanifah dâ dua ra nhûng bàng
chimg tù kinh Qur'an và nhûng lùi nôi cùa Thiên Sû
Muhammad (saw) chimg minh rô ràng nhu thé nào
di chàng nûa hq vân không tin.Crî môi làn diën ra
cuQc tranh lufn ông Abu Hanifah dèu cO gâne trét
khâ nàng vôi nhirng kién thrîc mà minh cô dugc dé
dua ra nhirng bàng chtmg, chimg minh và giâi thich
cho hç hiéu nhmg cuôi cùng hq vân không hiéu.
Nên mQt trong nhûng cuQc tranh câi dô dành phâi
hçn lai làn sau và khi dén thùi gian hçn câc hqc giâ
nguùi ngopi dao hôn hô dén cuQc hqp rât dirng giù,
hç cô mët dàV dù chï thiéu duy nhât cô Imam Abu
Hanifah.Vï thé bqn hç hèn nôi :"Chitng mùnh nôi
ffiu cô soi ttgo gitio Islom chi nôi ra bàng lùi nhw
tuë thôi chft hg không thyc hùnh ituçc gù câ,nhw
hôm nuy mùnh iIA thông nhât thÙi gian cuQc hgn
r
''
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rôi mà ông ta vân chra dên". Nhtmg cûng may câc
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hçc giâ nguùi ngopi dao vân tiép tr1c chù dqi ông
Abu Hanifah vôi tâm trpng nông nây và bUc bQi.MQt
lirc sau ông Abu Hanifah dén bçn hç Hèn hôi ông
voi tu câch và tâm trpng Âtnông nây :"Tgi soo ông
iftén tê chû?vù tgi soo ông không gifr tùi htha?ông
nôi ifqo gitio cûa ông rét tà ihûng,etûng nht thê này
hâ?" ông Abu Hanifâh hèn dâp lai :"Thwa quy
v!,hdy bôt gifun và hdy nghe tôi giôi thfch tgi soo tôi
ifén të,tôi cfrng tranh thti iftén iliiy rifu ditng giù
ttûng giéc,nhwtg trên ttwùng tôi dén ihây b6ng
dwtg tôî thây m\t itièu rifu ki Ig vù itièu ùi khiên tôi
rât nggc nhiên nên tôi clành dùmg lgi xem vi thê mà
tôi iIfr itifn trë nhu thë này". Câc nhà hqc giâ nguùi
ngopi dao hèn hôi :"Dièu gù khién cho ông nggc
nhiên mà xem trgng hon câ cuflc SFp gt voi chûng
tôi nûo hay soo?". Ôttg Abu Hanifah hèn fiâ lùi
:"Yâng,itièu ifti nti tàm cho tôi rifu nggc nhiên vù nti
tùm cho tôi không thé fin dwçc". Câc nhà hçc giâ
ngucri ngopi dao nôi tiép :"V\y, iÊièu ifr Ià ifrèu
gù?hdy kê cho chûng tôi nghe ifi ". Ôttg Abu
Hanifah ké :" Trên chwùng tôi iftén ffiy, b6ng nhiên
tôi thây m\t con thuyèn elang iIQu tgi m\t bén
câng,quan trgng là con thayèn iIô không cô ngwùi
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ldi và cûng không cô ai ifrêu khiên nô,và tôi cfrng
thify hùng h6a t bén câng nti tç nhiên di chayén
vùo thuyèn mà không cô mQt ai khiên vdc nô hofic

tù itièu khiên nti dé vào thuyèn cô, nghia tà nô tç
nhiên di chuyén vào thuyèn vù ty nhiên siip -êp
clâu ifut ilong hoàn.Sau dô, tôi cfrng thiiy thuyèn ifti
di chayên mflt mùnh tùr bên này song bên khdc,và
khi con thuyèn tufii biîn ràî, cdc hàng hôa cfrng tç di
chayén tên bù, vù vQy tôi riit nggc nhiên vè mèu ùi
nên tôi itd iftbng nhùn mù quên miit mùnh ûfr bi të
giù vù khién quy vi ffi phôi chù d,gi tôi, mong quy
v! thông côm cho tôi ifrèu dô". Câc nhà hqc giâ
nguùi ngo4i dao lièn nôi :"Dd ilifn ffë giù ràt mà
ông càn thêm nôi dat nfra hoy sao? vù nhirng gù
ông nôi nài ndy không m\t ai tin dwgc,thuyèn gù
mù không m\t oi tdi ho{c tà không c6 mQt oi ifrèa
khiên tùm soo nô di chuyén ûrgc chtî? vù hàng
h6a gù mà không mfit ai khiên vdc nô ho{c không
cti mdy môc ifiièu khién thù tùm soo nô c6 thé di
' Â vtùo thayèn ifugc? v$y tùi n6i cûa ông cô oi
cnuyen
tin itr{c hay không?". Ôttg Abu Hanifah nôi
:"Nhfrng lùi tôi nôi nhu vûy mù quy v! không tin
iftt{r, và không cô m\t si cti thê tin nôi,càrn néu
t.
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nhfrng iftièu coo euf, tôn hon thê nira lùm soo qay
v! cô thê tin itwçc iftây? chi m\t con thuyèn nho nhô
không cô m\t ai tdi ho{c không cô m\t ai ifrèu
khiên nô, qay v! itii cho ràng không thê t1r di
chuyën dugc,ilûng không? v\y së tàm sso ffiy, nifu
vfr trq bao la nùy mù không cô m\t ai itièu khiên
nô thù tàm sao nô cô thê hogt if\n7 hay ty di
chuyën dwçc itây? vî dlt nhw: Mdt trdng, mdt trùi
nô di chuyën tên xuông hàng ngùy lë nào nô tqr
chuyén @nS hay soo? v\y mong quy v!, hdy tqr suy
nghi xem nô tç di chuyén hoy cô m\t si ifuf ilang
itièu khiên nô. Và nlfu cô ai ifrèu khiên nti thù ai là
ngwùi cô khâ nùng ifièu khiên nô chû? vù mdt
tràng, mdt trùi nô ttâu cô nhô nhw con thuyèn ûi
nôi nài nây, nô rtit tà Iôn mùnh nhùn nô tùr xo mifry
ngùn dëm mù thây nô rifu tà lôn. Néu minh ifân
7 tr^
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nùo itôy?Nhung nô
gân nti nfrs
thù nô Iôn nhr thê
tqr di chuyén tên xuông tlwgc hàng ngùy nhw thê
ù\ chrhng minh rùng cô si ifi ifong ifrêu khiên nô
chrî không phûi nô cô thê ty di chuyën itwqc nhw
thê dâu.V\y ai cô khâ nùng di chayên ttwgc m\t
iÊièu rifu lù khô nhu thé chft? Dwong nhiên, không
m\t ai cô khâ nùng nhw thé câ, chi cô Altah mà

thôi Difng Duy Xhifu 4o rs và cai quôn nô,vi Ngùi
lù Diing Tgo Htia ra ilfu câ ffong vfi trg này vù cai
quôn nhftng gù trong vfr trç này".Cûng tù dô, câc
hqc giëL nguùi ngo4i dao dâ cùng suy nghi lai và
khâm phUc nhûmg gi ông Abu Hanifah dua rà, và
châp nhfln ô tràn gian này cô Thugng Dé, Ngài Dâng
T?o Hôa và Dâng Cai Quân tât cânhirng gi trong vù
try này.
Qua câu chuyÇn ông Abu Hanifah và câc hqc giëL
nguùi ngopi d?o, chirng ta nhân thrîc dugc ô ffàn
gian này cô Thugng Dé dô chinh là Allah (su,t),
Dâng T?o Hôa tât cânhirng gi cô trong vû @ này và
chinh Ngài Dâng Cai Quân tât câ nhirng gi minh dâ
thây ûtrôc mâthiên nay.
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Ai là Dâng Teo Hôa toài nguùi..?
Vôi

nghî cùa chring ta,tùr xua tÔi nay không
cô Thugng Dé và không cô mQt ai Dâng T?o Hôa ra
loài nguoi.Chûn g ta chï tin ràng nhûng gi cô trong
vû try này thi nô t.u nhiên cô chir không cô mqt ai
Dâttg T?o Hôa. Dô chinh là sU suy nghî và lùi nôi
chung chung cùa dfu gian,và nôi riêng vè mQt sô
dao giâo hiên ûây, hç cho ràng loài ngucri chring ta
là do cha mç minh sinh ra (nghia là nhô cô cha mç
môi cô dugc chirng ta). Néu hç cho ràng, loài nguùi
chring ta dugc cha mç sinh ra thi minh cô thé dil câu
hôi ngugc lai clê hôi hç thù xem vây ai là nguùi sinh
ra cha mç chring ta? fâit nhiên câu trâ tùi sê là do
ông bà sinh ra và ông bà thi do ông bà cô sinh ra
cû'nhu thé...Néu câu trâ lôi luôn là nhu vây thi dén
bao giù chirng ta môi biét dugc ai là nguùi dâ tAo
hôa ra loài ngucri chring ta.
sU suy

Vây chirng ta nên ngâm nghi dê tim ra câu trâ lùi
dting nhât và ngâr gçn nhât cho câu hôi này nhé lll
10

Và dây là câu trâlcri dûng nhât,ngÉn g9n ntrât dô là
Thugng Dé, Dâng T?o IJr6a tât câ trong vû fiu này
trong dô cô loài nguùi chring ta (nhu nhtug gi chring
ta dâbiét ô phân trên ).

Tai sao minh l4i giâi dâp nhu thé chrî? Tai vi trong
mQt thôi gian suy nghi thi chirng ta biét rang tât cât
loài ngucri chûng ta thuQc con châu ông Adam (A),
và ông Adam (A) là nguùi dâ dugc Allah tAo hôa
ra,nên tùr dô cho ta biét duçc là chting ta do Allah,
Dâng T?o Hôa ra chri không phâi do cha mç minh.
Dây cûng chinh là dirc tin ctia tfn dô hôi giâo
Islam vi hg tin ràng Allah, Dâng TAo Hôa ra tât eâ
loài nguoi chring ta.Và cha mç chi là trung gian cùa
sU t?o hôa dô mà thôi.\fi Ailah, Ngài thùra khâ
nàng t?o hôa chring ta bàng nhûrng con ituorrg
khâc nhau ntta néu mà Ngài muôn. Nhtmg loài
n$rcri chring ta không dcm gian nhu minh nghi, vi hg
së không tin vào nhûrng gi mà ta dâ nôi, và hg së d?t
nhièu câu hôi khâc khâc nûa liên quan tcri vân dè
này.Vi dU nhu hg së hôi chirng ta râng :"Bgn nôi loài
nguoi chirng ta là con châu cùa Adam, dirng không?
nhmg chirng ta dèu biét râng ông Adam dâ dugc t?o
h6a ra tu aât sét, côn loài nguùi chirng ta dugc t?o

\L

hôa ra tù tinh tnrng cria nguoi cha và trung cûa
nguùi mç rô ràng ,và cûng cô mQt sô nguÔi dga vào
khoa hçc dâ cho ràng loài nguùi cô nguôn gôc tù
loài câ hoflc loài vugn theo sU tién hôa trÔ thành loài
nguùi chirng ta nhu ngày ltay".
Vây mïnh së giâi dâp cho nhûnrg câu hôi này nhu
thé nào dây?
Theo tin Aà nôi giâo Islam thï hç së trâ lôi và giâi
thich cho nhùng câu hôi này mQt câch rô ràng và
ngân ggn dô là do Allah. Vi trong Islam cô nhûrng
bàng chimg rô ràng chimg minh vè dièu dô qua

Thiên kinh Qur'an và

lùi nôi cùa Thiên Sir

Muhammad (saw) ràng : Loài nguùi chring ta là con
châu ông Adam (A) và ông Adam (A) là nguùi dâ
dugc Allah t?o hôa ra tu Aât sét, dàt bui dièu d6 rât
là dring. Nhtmg dê giâi thich lùi nôi này rô ràng hon
ntia thi chrin g ta càn biét thêm mQt sô eièu khâc hcrn
nûa.Dça theo bàng chimg tu Thiên kinh Quran cho
thây Allah dâ tpo hôa loài nguùi không phâi theo
mQt câch giông nhau.Mà nô dâ dugc tpo hôa theo
nhûng câch khâc khâc nhau nhu:

L2

** Allah dâ t4o ông Adam (A) tu dât sét,dât bui dô
là nguùi dàu tiên mà Allah, Dâng Tao Hôa ra ( nghîa
là Ngài tao ra ông Adam (A) mà không càn dén môt
nguùi cha hay mQt ngucri mç). Dièu này dâ chimg
\
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minh ràng Allah tAo ra ông
Adam (A) không cân dên
tinh trung hay tnmg cùa ai câ.Khâc vôi y nghi cùa
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mQt sô nguùi dâ cho râng cô tinh trung môi t?o hôa

ra con nguùi.

** Nguùi thû hai, Allah dâ tpo ra dô là bà Hawwa,bà
dugc tAo ra tù chiéc xucrng suôrn bên trâi cùa ông
Adam (A) (nghia là bà dugc t?o ra tùr nguùi cha mà
tr^Àta.'

không cân dên nguùi rnç) và diêu này cûng chimg
minh ràng Allah t?o ra bà Hawwa không càn dén
tinh trung cùa ông Adam (A) mà chi càn dén chiéc
xuong suôrn mà thôi.

** Nguùi thû ba, dô là ông Ysa (A) con bà Mariyam
(duqc nguùi thiên chria giâo gqi là "Giêsu"), ông dâ
dugc Atlah t?o ra tùr mQt linh hôn duqc thôi vào
rÀ.,
buông trtug cùa bà Mariyam (nghîa là ông Ysa (A)
dâ dugc tAo ra tu môt nguùi mç mà không càn dén
nguùi cha). Và dièu này cùng dâ chimg minh ràng
ông Ysa (A) dugc t?o ra mà không càn dén tinh
13

trung cùa nguôi dàn ông. Và bà Mariyam dâ dugc
Thiên kinh Qur'an chimg minh rang bà 1à mQt phU
ntï trong s4ch,chû không phâi nhu nguùi Thiên chira
giâo dâ nôi bà là vg cùa Thugng Oé,dièu dô 1à
không dring vi trong Thiên kinh Qur'an dâ chimg
minh Allah là Dâng T?o Hôa ra tât câ nhûrng gi cô
trong vû try này, Ngài Dâng Duy Nhât, Dâng TU
Hinr,Ngài không sinh ra ai và k*rông ai sinh ra Ngài
(nghîa 1à Ngài không châ ffiç,không vg con). Và ông
Ysa (A) là mQt trong nhirng con nguùi dugc Allah
t?o ra và cûng là môt trong nhûrng Sû giâ cùa Ngài.

*** Và nguùi thû tu, dugc Allah tAo ra dô chinh

là

tât câ loài ngucri chring ta.Chûn g ta dugc Allah tAo
ra tùr mQt nguùi cha và mQt nguùi mç (nghia 1à càn
cô tinh trung cùa nguùi dàn ông và trimg cria ngucri
php nù thi môi cô dugc chtrng ta).

Dây chfnh là sç tço hôa ila dSng vè toài nguùi
chûng ta theo câch Ngài muôn.

---+

Và nôi riêng hiên î4y, loài nguùi chring ta dugc
Allah t?o ra theo câch thû tu tuc là càn c6 tinh tning
cùa ngucri dàn ông và tnmg cùa nguùi phU nû (
L4

nghîa 1à con ngucri dugc sinh ra tùr mQt nguùi cha và
mQt nguùi mç).

Và dièu này cûng dugc circ nhà khoa hqc chimg
minh rô ràng quâ trinh tién hôa tu tinh trung thành
con nguùi lirc côn trong bUng mç qua câc doan
video.

Qua nhûng dopn video mà chirng ta dâ tân mât
chimg kién càng khâng dinh mpnh më và rô rang
,
,^ | | 4
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hon ràng chring ta 1à do Allah t?o ra chû không cô

mQt ai cô thé hm dugc dièu này,vï sao?
Vi thùi gian tién hôa cùa bào thai trong bUng mç
ktông cô mQt nguùi cha,ngucri mç nào cô thê chinh
sùa,bô sung hay thêm bôt dugc bât crî mQt diêu gi
theo y muôn cria minh câ. (Nghia là bào thai dugc
phât ffién ù lûc trong bUng mç cho dén hic ra dùi
thiéu hay du,dçp hay xâu,nam hay nû thi cha mç dèu
phâi châp nhân chir không thê làm gi khâc duqc).
Vi vây chring ta nên thù phUng Allah duy ntrât vi
Ngài Dâng T?o Hôa ra chûng ta.Và minh cùng càn
phâi hiéu thâo vcri cha mç là nguùi dâ châm sôc,yêu
thucrng,d?y dô chirng ta lirc ôm dau cûng nhu lirc
khôe m?nh,khi tho dai cûng nhu khi khôn lon.Cha
7
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mç luôn rgi buôc theo chirng ta mgi hic mgi noi dù
À
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ailah tà ai..? 1..Àl lÈ i,"
g ta hây cùng nhau suy ngâm và tim hiéu vè
mQt danh tu tôi cao ,dô là danh tu Allah. Vi chringta
thucrng hay nghe qua danh tù Allah rât là nhièu
nhrnrg chirng ta chua hiéu dugc ;i nghïa và cùng chua
biêt dugc Allah 1à ai?
Néu chting ta muôn biét dugc danh tù Allah t
nghîa là gi? Và Allah là ai? Thi chirng ta phëti thông
qua hut, phuong phâp dé chirng ta hiéu biét vè
Ngài.Nêu chirng ta ktrông tbông quahaiphucrng phâp
này thi chring ta không hê hiêu biêt dugc Allah là
ai..!!
Phuone nhân thû nhât: Chrin g ta phâi suy ngâm tu
nhûng dopn kinh mà Ngài dâ phân trong Thiên kinh
Qur'an và qua lôi Thiên Sû Muhammad (saw) dugc
nôi lên vê Ngài.
Plruone phâp thû hai: Chirn g ta phâi suy ngâm câc
dâu hiÇu và mgi vât mà Ngài dâ tao hôa ra trong vù
Chrin

tr:tr này.

Khi chring A

qua. hai phuong phâp này thi
çA'û.rông
chirng ta cô thê biêt dugc vê danh tù Allah c6 1i nghia
gi? Và Allah là ai?
W Vây Allah cô y nghia là gi?
.,

e,

ç,

,

Dl Y nghia danh tùr Allah: Theo tiêng A$p, tù
,aJ

Atlah là Dai danh ctia môt Thugng Dé, DQc Quyèn.
L7

Allah là tên duy ntrât bao gôm tât câ nhûng tên và
d?g tinh hoàn hâo Thiêng liêng. Danh tu Allah dugc
nhâc fi9tg Thiên kinh Qur'an 2602 làn. Và tên Allah
dugc tàt câ muôn loài nhâc dên,vi dU nhu: Loài
nguùi chirng ta khi vui mung hay gqp hopn nan dièu
nhàc dên tên Allah, dô là nôi tôm và ngàn gen y
u',,-t,-vrr,

nghia danh tù Allah.
HJ Và Allah là ai?
D/Altah là MOt và Duy nhât. Ngài không c6 chahay
ffiÇ, và không cô vq hay con, và cûng $ôtg cô dôi
tâc hay.ké ngang.hàng. Allâh, Ngài là Dâng Tao Hôa
tao hoâ
Duy Tri tnl. Mçi
dpy nhât và là D.*g
\
rÀ
".?t
dêu mang câc bâng chimg vê sg Don Nhât và Tfnh
Thiêng .liêng cùa. Ngài. Bân chât cùa Ngài không
tuong dàng voi Uât k! bân chât nào ktrâc.Alluh, Ngài
kùrông thuQc vè câi gi hay là câi gi dô gân hèn vôi

Ngài. "Không ai Sjông nhw Ngùi". Ngài là Môt,
Duy nhât, ktrông thê chia dugc. Ngài làm trgn vçn tât
câ câc công viÇc, Ngài cô quyen lçc vô h?n và biét
trét mei thû. Kién thric cùa Ngài theo câch hoàn hâo
rÀ'
bao gôm tàt câ mei thû, vât vô hinh hay hlru hinh.
Ngài ,vî dAi hon nhûng gi dugc Ngài,tAo hôa ra. Ngài
biêt tàt cânhirng gi xây ra trên trâi dât và trên trùi.
Ngài, Dâng Tôi Cao, cai quan toàn thé và tU tay sâp
d4t mgi công viÇc.
.
\
,
Ngài, Dâng Cao Thugng, Dâng diêu khiênt nhtug
.4
\
/\
f
a
f.À
T77
?
)-diêu xây ra. Không cô viÇc gi xây ra trong thê giôi vô
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hinh và hûru hinh mà Ngài không biêt, hay ngoài
mênh lçnh cùa Ngài, uôc muôn cùa Ngài và quyét
dinh cùa Ngài, do vfly nhimg gi Ngài muôn thi së xây
ta và nhthrg gi Ngài không muôn thi së không bao
giù xây ra. Không ai cô thê fiâi voi m-ênh lçnh cùa
Ngài, \uy thay Aôi quyét dinh cùa Ngài. Ngài là

Dâng rât muc Khoan dung, và lông Nhân tu cùa Ngài
dành cho tât câ.Th$m chi nhûrng ké không cô drir iitt
cùng dugc hucrng lông Nhân tu cùa Ngài trên thé gioi
này. Vi Ngài dâ cho chirng phucrng tiÇn dé tôn t?i.
Ngài rât thông thâi trong mei htuh eQtrg, công bàng
trong mgi bân ân. Công lf cùa Ngài dâm bâo trât t.u
vû tnr, trong dô không vât thé nào nàm ngoài trat t.u
dô. Không ai chia sé quyèn lUc cria Ngài, hay Ngài
không nhân sU giirp dô tùr nhùng vât t?o hoâ cùa
Ngài. Ngai, Dâng Cai Quan cùa câc thé gioi. Vi thé,
Ngài gqr corl nguoi hon câ tînh mpch cùa y (nghîa là
Ngài hiêu thâu dugc y hon câ bân thân cùay). nât cri
kùi nào mQt nguùi cô dilc tin can slr crnr girip hay
eqp tai hea cà4 gai Ngài, Ngài dèu nghe bié,. Ngài ô
bên trên bây Êng troi, ngôi ffên ngai vang cùa Ngài
mQt câch quyèn uy.
Ngài dâ mflc khâi Thiên kinh cuôi cùng cùa Ngài, tuc
là Quran tôi Vi dua tin cuôi cùng cùa Ngài,d6 chfnh
là Thiên Sû Muhammad (saw), Muhammad (saw)
Nguùi cô trâch nhiêm truyèn dat Thông diÇp cùa
19

Islam cho nhân lopi. Allah,Ngài 1à Dâng Tôi Cao,
vinh quang thuQc vè Ngài (Subhanahuwatala..).

20

'}m,ïffi,;'ï

Chûng ta.thucrng hay nghe eén tên Muhammad
Ât nhièu nhrmg.chûn g ta chua Uiét dugc dô là
ai? Và dày vài dông vè tvtuhammad (saw) dé anh chi
em biét cfuqc
Uùrammad (saw).
"è
Muhammad (saw) là Thiên Sû Vi dua tin cuiSi
cùng cria Allah.Muhammad (saw) Nguùi cô trâch
nhiêm truyèn dat Thông diêp cùa Islam cho nhân
(saw)

lopi.
Thân phU cùa nguùi là ông Abdulloh con ông Abdul
Muttalib con ông Hashim con ông Abdulmanaf thuQc
dông dôi Quraish và 1à châu tông tich cùa Nabi
Ismael (A).Thân phU cùa Ngucri mât hic Nguùi côn
trong bUng mç.
Mâu thân cùa Nguùi là bà Aminah con ông
V/ahbun con ông Abdulmanaf cûng thuQc dông dôi
Quraish.

Thiên Sû Muhammad (saw) ra dùi tai Makkah
Â Râp Xê utl vào ngày thû hai,
nhâm ngày 12 thâng Robiul Awwal nàm 570 TàV
lich, vào nàm con voi.Vi nàm dô doàn voi h0 tông
doàn binh cùa Abiroh xir Yemen dem quân sang tàn
(thyOc Vucmg Quôc

2T

phâ dèn Ka'bah. Cûng vï bién cô dô mà ngucri Ar?p
dâ dët tên cho nàm dô là nâm con voi.

Tù nhô, Thiên Sû Muhammad (saw) rât trung
thành và dâng tin cây. Nên dugc mei nguùi tin nhiÇm
và dat thêm cho Nguùi mQt câi tên kùrâc nûa dô là Al
Amine cô nghîa là thành thât, trung thành.
Lirc Thiên Sû Muhammad (saw) trôn hai mucvi lâm
tuôi, nguùi tét hôn vcri bà Khadrjah, hic dô bà
Khadrjah dâ bôn muoi tuôi. Bà sinh cho Thiên Sû
Muhammad (saw) hai nguùi con trai và bôn nguùi
con gâi dô 1à :Qosim, Abdullah, Rokaiyah, Zainob,
Ummul Kaksum và Fatimah.
Khi Nguùi trôn 40 tuôi, Nguùi dugc Allah mpc
khâi cho câu kinh Qur'an dàu tiên qua Thi{ thàn
Jibril (+). Và ra lÇnh cho Nguùi thuyet giâo vê Tinh
dtmg $i
duy nhât cùa Allah và cânh bâo con
"goùi
truyên
dâu
bât
Nguùi
dô,
theo thuyet da thàn.Ké û
bâ chân ly cao thugng cùa Allah cho quàn chûng.
dà" dt Long sia dinh, rôi thân quyén,r,à
cûnq tù phucng thirc này chân ly cùa Allah dugc
truyèn bâ:atrong quàn chirng. Nô ctâ dygc truyèn bâ

Ndiù#

trong suôt 13 nâm chfu dUng gian lao,vât vâ Ô
Makkah cho dén hic Nguùi di cu tôi Madinah dê
thiét bp ô dô quôc gia Islam. Vào nâm thri 8 niên
llch Hijroh (niên lich hôi giâo) sau khi di cu dén
22

Madinah, Nguoi trô vè dé grâi phông Makkah.
Makkah dâ duqc giâi phông mÔt câch hoà binh.
sau 23 nàm chiu dung gian lao vât vâ truyèn bâ
Islam, ngày nay Islam dâ lan rÔng trên toan thé gioi.
Ngày cuôi cùng cria Thiên sû Muhammad (saw)
trên thé gian.
Ngucri qua dùi vào ngày th{r hai tpi nhà bà Aysah,
dô là nhàm ngày (lz)mucri hai thâng Robiul Awwal,
nâm thû 11 theo niên lich Hijroh, Nguoi thq 63 tuôi.
Quâ thft, tât câ dèu thuQc vè Allah, và tât câr së
phâi quay trô vè vôi Ngài. Nhu Allah cô phân rrong
câu Kinh Qur'an vôi y nghîa: "Môi m0t linh hôn
itèu ném câi chét" (Al-Imran: l g5). "Bât crfr ai
(sông) trên trâioât dèu phâi chét (riêu hûy)" (Arrahman:26)." Thât str, Nguoi (Muhammad) sê chét
và hg $6it câ môi nguùi) cting sê chét" (AzZumar:30). Và ông Abubakar n6i: "Nhihrg ai tôn
thù Muhammad (saw) thi nay Muhammad (saw)
dâ tù thé, côn nhfrng ai tôn thù Altah rhi Allah nât
diet không bao giù chét".
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Dây tà so lugc rôm tât dë chirng
Thiên Srî Muhammad (saw).

?k ?k ?k
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a

dê hiêu uiét vè

Qur'an là gi..? f..gl;Âll

jll

L.

Qur'an là lùi nôi cùa Allah chir không phâi là t4o
vât cùa Ngài, Nô dugc truyèn xuông do Thiên Thàn
Jibril (A) mang dén cho Thiên Sû cuôi cùng cùa
Ngài là Muhammad (saw) trong suôt n nâm vôi
nhirng hoàn cânh khâc nhau. Thiên Sû Muhammad
(saw) nhô tât câ câc câu Thiên kinh mà Nguùi nhpn
dugc tù Thiên Thàn Jibril (A) và dçc lpi cho câcban
dao cùng nghe. Sau dô câc b?n dao ehi chép lai tât
?\d'
câ và sàp xêp theo thû t.u mà Thiên Sû dâ day cho hg
tao thành mÔt Kinh thânh hoàn chinh nhu ngày nay.
Nô là cuôn Kinh thânh cuôi cùng dugc truyèn xuông
cho nhân lopi và së dugc bâo vÇ và gin giû cho dén
ngày Phân xét.
qua 2 giai dopn:13 nàm
Qur'an dugc truyèn
^uông
ô Makkah (chri yéu truyèn bâ vè drîc tin dé nhân biét

Allah) và 10 nàm ô Madinah (chù yéu truyèn bâ vè
câc dièu luat cùa islam).Và Qur'an dugc chia thành
30 phàn, ll4 chucrng, 6236 câu (dây là theo su phân
chia cùa câc hqc giâ ô Kufah kâc), và 6666 câu (clây
là sç phân chia khâc vôi câc hçc giâ ô Kufah hâc)
trong dô: 1000 câu nôi vè ntrûng dièu bât buQc, 1000
25

câu nôi vè nhûng dièu câm ki,1000 câu là lùi hûa
phàn thucmg cho nhûng nguÔi ngoan d4o,1000 câu
là lùi hûa vè trintr phat cùa nhûng ké chôttg aôi vcri
Ngài,1000 câu là nhùng thông tin và câc câu chuyÇn
ké,1000 câu vè nfrimg kinh nghiÇm và bài hgc, 500
câu là nhùng dièu cho phép (Halal) và không cho
phép (Haram), 100 câu là lùi thinh càu, 66 câu nôi
vè sU sao chép giûa câc câu trong câc chucmg khâc
ktrâc nhau.Vôi sô lugng câu này Qur'an dâ miêu tâ
rô ràng tu dàu dén cuôi quâ trinh t?o hôa vû trU, và
câc câu chuyÇn vè câc Thiên Sû cùa Ngài cùng vÔi
cQng dông cùa hg, và nhimg nhu càu, mOi quan hç
\ ?
1- )-^,
sông
^ -_ hâng ngay cua con ngu(ii nhu: câch aoi xù vÔi
cha mç,anh chi em hay bà con thân quyén,hàng x6m
lâng gièng,ho{c nhirng dièu nên làm và nhÛng dièu
nên trânh xa..v..v..

Bên c?nh dô Qur'an côn là mQt cô mây thùi gian
tuyêt vùi,mQt nhà bâc,hgc uyên thâm vè tàt câ lînh
v.uc cung câp nhùng tô hçp thông tin rât bô ich Aôi
vôi nhân lo4i. Nô cho chring ta biét dugc nhûng gi
dâ xây ra trong quâ khû và dan g xây ra Û hiên t4i và
së xây ratrong tuong lai. Và nhùng dièu huyèn bi
k1râc khâc nûa mà con nguùi không thé biét và
26

không thê giâi thfch hay chirng minh dugc, vf du
nhu:

*{€*

Qu/an giâithich tpi sao bién chét lpi c6 d0 mën
nhièu
làn so vôi câc biên khâc.Bôi vi, dô là noi
eâp
dâ xây rahinh phat ctïa Allah vôi mÔr cÔng dông cùa
mOt trong nhûrng sû Giâ cùa Ngài, Lud (A).và dO
mën dugc tàng cao ité tây ué ntrùng chât dcy bân mà
cQng dông dô dé lpi trên mflr dât.
*:r':r'

Qur'an cûng cho ta biét dugc nhûng dièu thri vi
trong ngành y hqc nhu : Giâi rhfch quâ rrinh tién hôa
cùa bào thai,hay phu nù cô hiÇn tugng sinh non
..v..v.. mà vào thùi dô con nguùi không thé giâi

thfch dugc mâi sau vài rhé kj' khi khoa hgc phât
triên thi h9 môi biét vè vân dè này.
*t{<

cûng cho ta biét két câu dia hinh trâi dât
.) Qur'an
, ,. ' dugc giù
râng trâi dât
vûrng bôi câc nggn nrii vi z/3
cùa nrii nàm sâu trong lông aât và chi cô I/3 là tôi
lên trên màt aât nhu nhùng gi ta thây ngày nay.và
Qur'an cûng cho ta biét câch làm dçp bàng nhûng
trang sûc tù nggc trai duôi bién..v..v.....
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aôi vôi tin
eur,an là mçt quyên sâch thiêng liêng
dô Islam.Bôi vi vôi nhûrng dông kinh thânh này h9
dçc hàng ngày trong lê nguyçn hay lirc dau ôm (vï
nô là phuong thilc chûra bçnh) hay nhirng lirc rânh
rôi hay dang làm viÇc.

***
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Islam là gi..? f.. Ê)t*Tl 3ll L.
Islam theo nghîa Arâp là su thàn phuc hay tuân
lÇnh (Allah). Nô là Tôn Giâo cùa Allah tu hic khai
thiên lâp dia cho dén hic mei thû së quaytrû vè vôi
Ngài. Do vty, nguùi muslim hq dâng trgn nièm dn
và viÇc làm cùa minh cho Allah, Dâng DuyNhât.
Islam dugc hiéu theo câch ngân gen và chfnh xâc
lùi dôi thopi (Hadith) giûa Thiên Sû Muhammad
(saw) vôi Thiên Thàn Jibril (A), dugc truyèn lai tù
ông [Jmar bin Khottob, và ông ké c6 nÔi dung nhu
qua

sau

:

Trong khi chirng tôi dang ngôi cùng Thiên sû
bông nhiên cô m0r nguùi dàn ông xuât hiçn àn m{c
quàn âo trâng dnh, tôc thi den huyèn, không cô dâu
hiÇu nào cho thây ông ta là khâch di ducrng và chirng
tôi cûng không mQt ai biét ông ta là ai? và rù dâu
dén. Ôrg ta dén ngài aôi diÇn vôi Thiên sû và mông
d1t lên hai bàn chân, hai dàu gôi thi chpm vào hai
dàu gôi Thiên Sû, dôi bàn tay thi dat lên hai dùi rôi
hôi:" Hôi Muhammad! hây cho ta biét rslam là gi..?
't Thiên Sû trâ lùi ràng: " Islam dô là dqc câu tuyên
29

nhin
thê (shahadah), dâng lë lsolah),uô ttri (zakah),
vcvi
chay vào thâng Ramadan, hành huong (Haji)
nhûng ai cô dièu kiÇn.
- Nguùi dàn ông nôi: anh nôi dô là sç

thft.

- ôrrg umar kê: chring tôi lây làm ng?c nhiên vi ông
ta hôi rôi lu xâc nhân dâV là sç thât'
Nguùi dàn ông hôi tiép: hây nôi cho ta biét vè
Iman (drÎc tin).
và
- Thiên sû triLlôi: " Iman là tin tucmg noi Allah,
Ngài,
câcThiên Thàn cira Ngài, và câc kinh sâch cira
và câc Thiên Srl cùa Ngài, và ngày tpn thé, và vào
dinh mçnh tôt xâu."

Nguùi dàn ông hôi tiép: hây nôi cho ta biét vè
Ehsan (su nhân h?u hoflc là su hoàn hâo).
nhu
- Thiên Sir trâlùi : " Ehsan là anh tôn thù Allah
thi
thê nhin thây Ngài côn néu không nhïn thây Ngài
quâ thât Ngài luôn nhin thâY anh'"
nào
- Nguùi dàn ông hôi tiép: hây bâo cho ta biét kùi
së tân thé ?
30

- Thiên Sû trâ lôi : "Tôi không biét, vân Aè
hôi biét rô hon tôi."

AO

nguùi

Nguùi dàn ông hôi tiép: hây cho ta biét câc dâu
hiÇu nhfn biét vè nô (ngày tân thé).
- Thiên Sri trâ lùi : "Rôi së thây nhûng nhà thû linh
xuât thân tù nhûng nguùi mç là nô lÇ, và nhirng
nguùi chân không mang giày, thân không mëc quàn
âo, nhirng nguùi nghèo khô không cô gi dê àn sau
này hg tranh nhau xây dUng nhà cùa (ai dçp hon, ai
cao horr)." (ngU y: hoàn cânh cria hg thay Aôl thât
nhanh chông truôc kia h9 rât nghèo kùô nhmg nay
lpi cô thé xây dugc nhà cao cùa rQng, dièu dô là môt
trong nhùng dâu hiêu gàn dén ngày tân thé.
Umar ké tiép: qua mQt thùi gian dài, Thiên Sû hôi
tôi: "Hôi Umar anh cô biét nguùi hôi là ai không ?"

- Umar dâp: chi cô Allah và Thiên Sû cùa Ngài môi
biét.

Thiên Sû nôi : "Dây là Dai Thiên Thàn Jibril (A)
dâ dên vôi câc anh dê day câc anh vê tôn giâo cria
câc anh." (Hadith do Muslim ghi lai).
4a
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Qua dopn Aôi thoai trên cho tâ hiêu rô, ràng Islam
dugc xây dUng trên 5 nèn tâng chinh nhu Thiên Sri
Muhammad (saw) dâ nôi :" Islam dugc xây dUng

trên nâm nèn tâng: lùi tuyên thê không cô Thugng
Dé nào xung dâng dugc thô phUng mà chi cô Allah
Duy nnrât và Muhammad 1à Thiên Sû cùa Ngài,
dâng tê Sotâh, xuât thué (Zakah) bàt buQc, nhin chay
thâng Ramadan và hành huong (Haji) tAi ngôi dèn
Ka'bah" ( Hadith do: Al-Bukhory và Muslim ghi
lai).
1/

Lùi tuvên thê (Shahadah): Dugc dqc khi
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nguùi bàt dâu di theo (vào) Islam, "ASH HA DU AL
LA I LA HÀ IL LOL LOH, VÀ ASH HÀ EÙ ANH

NA MUHAMMADAN ROSU LOL LOH" vôi Y
nghia là :" Tôi chimg nhfln ràng không cô Thugng
Dé nào dâng Thù Phpng chi cô Duy Nhât Allah và
tôi chimg nhfln ràng Muhammad là Thiên Sû cùa
Ngài". Bàng chimg cho câu tuyên thê: Allah phân
vôi ;i nghia:(( Allah và câc Thiên Thàn và nhÛng
nguùi hiéu niét luôn duy tri nèn cônglf , tlàng xâc
nh$n ràng không cô Thugng Dé nào khâc mà chi
cô Allah. Không cô Thugrg Dén nào khâc mà chi
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cô Ngài, Dâng toàn nàn ErDâng rât mçc sâng suôt

)).(Ali I'mron: 18).
Dây là câu nôi c6 !,nghîa rât d4c biêt trong Islam,
n6 dem lai cho chring ta mÔt drÎc tin vùng
vàng.Trong dô, châc chân së 1à mQt Thiên dàng vînh
cùu. Vi cô Hadith do ông Dharr cô nghe Thiên Sû
Muhammad (saw) nôi:" Nguùi nào nôi câu LA I LA
HÀ IL LOL LOH truôc lùi chét, Allah së cho hq
vào Thiên dàng".(Hadith do: Al-Bukhory và Muslim
ghi lai).

Và cô mQt Hadith khâc Thiên sir

Muhammad
(saw) dâ nôi: "Ai nôi câu 'Lo ila hà il lol loh' vù
phû nhQn tôt câ mgi thàn tinh (và mgi itièu khttc)
mù chi tôn thù Attoh, thù chiic chiin së etuçc Atloh
bon cho vùo thiên ûng, cho dù khi xwo hg itci lùm
itièu sai quify" (Hadith do Muslim ghi lai).

Khi nôi nhu thé ban dâ trô thành

nguùi
Muslim, theo giâo luflt kùi trÔ thành ngucri Muslim
ban tuyêt dôi phuc tung tôn thÔ Allah Duy Nhât,
câm ban thù nguùi hay thiên thàn hay vât khâc cùng
vôi Allah, và cùng kJrông dugc càu xin bàt crÎ ai
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ho{c thàn Unh nào khâc. Bên cAnh dô phâi tuyÇt dôi
tuân thù và làm theo nhùng gi Thiên Sû Muhammad
(saw) mang dén, bôi vi nguùi Muslim không trè Uiét
crich tôn thù Allah ngopi fiù qua sU chi dân cùa
Thiên Sû mà thôi. Allah phân vôi f nghia: ((Ai tuân
lÇnh Thiên Sû Rosul (cùa câc ngucri) thi chÉc
chÉn dâ tuân tÇnh Allah))Al-Nisa: 80.

Nghia là tuân lenh Thiên srî Muhammad (saw)
dàng nghia vôi viÇc châp nhfn Nguùi là Thiên Sir
cùa Allah, néu châp nhfn Nguùi là Thiên Sû cùa
Allah cô nghia là phâi tin tuông vào tât cânhûmg gi
dugc Thiên sti Muhammad (saw) thông bâo, thi
hành theo mgi menh lÇnh cùa Nguùi sai bâo, trânh
xa mei dièu bi Nguùi ngân câm và khnÉtt câo,
ktrông bao giù tôn thù ai khâc ngoài Allah, và hây
hành dao tôn thù Allah theo câch cùa Nguùi chi dân
mà không nên aât chuôc theo Aât cti mQt ai ngoài
Nguùi.

2l Dâns Iê (Sotaht : Dâng Ë Solah là sgi dây tét
t
.d
A.
t t
r.rr
'
nôi giûa bê tôi vôi Thugng --.Dê cùa y, dâng hiên
cho
Ngài bàng lë Solah dô, khân càu Ngài girip dô cûng
trong lê Solah dô, dông thùi dugc xôa di mqi tai lôi

và sai làm cùa y, bôi viÇc dâng tê Sotah là sg tôn thù
câ lùi n6i Én hành dông, sç tôn thô bàng con tim và
câ tay chân mà câc sU tôn thù khâc không thê cô

dugc. Dâng lê Solah là sU bâo vê con nguùi trânh
khôi mgi hopn n?n và tai uong trong cuQc s6ng, nhu
Altah dâ phânvûi 1i nghia: (( Và hây càu xin Allah
girrip dt vûi tông kiên nhân và trong tûc dâng É
Solah)) Al-Baqoroh:45. Và Allah phân ô chuong
khâc:((Hti nhihrg nguùi c6 iilÉc tinl Hây càu xin
Allah gilip dô vtfi lông kiên nhân và trong lûc
dâng tô Sotah. Quâ thât, Ailah luôn ô cùng nhfrng
nguùi niét nhân n?i )) Al-Baqoroh: 45.Truôc kia,
môi khi g4p phâi chuyÇn buôn thi Thiên sri
Muhammad (saw) vQi di lây nuôc wu-du rôi dâng lê
Solah dé tim sU an nhàn và thanh thân trong tim,
viÇc dâng lë Solah mà Thiên srî Muhammad (saw)
thçc hiên là sûc m?nh vô biên dé Aôi diçn vôi bao
thù thâch khô khàn trong cuQc dùi cùa Ngucri (saw)
và sg dâng lê solah là con duôrng gàn nhât eé NguOi
AOi diên vôi Dâng Tôi Cao, Allah. Nhù sU dâng lë
Solah së làm cho con nguùi trô nên dwrg dân, dàng
hoàng trong mei lùi nôi và hành dông, nhu Allah dâ
phân vôi ;i nghîa: (( Quâ thât, dâng lê Solah là su
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ngàn chf,n mgi ilièu ttQc âc,dâm ilâng và mgi dièu
xâu xa khâc ))Al-Ankabut: 45. SU dâng lê Solah së
làm cho con nguùi trÔ nên trong sâng, rèn luyÇn con
n
.,
\ . t . A,
i I .
nguùi biêt kiên nhân khi g?p n?n và biêt tA crn Allah
khi dugc Ngài ban cho hàng ân, nhu Allah dâ phân

vôi ;f nghîa: (( Quâ thât, con nguÙi ttugc t?o ra
vôn nôn nông *Hay than van khi g?p hoçn
tr?tr'*Và tlugc ban cho tlièu tôt thi tai keo kiÇto
*Chi ngoçi trùr nguùi dâng tê Sohh))Al-Ma-a'ni:
D - 22. Su dâng 1ë Solah cûng 1à sy g?p gô và Aôi
diên giûa bè tôi vôi Allah nhu dugc nhâc trong
Hadith Soheeh chinh xâc tù Thiên sir Muhammad
(saw) là: Allah së Aôi diÇn vôi nguùi dâng 1ê Solah
dé nghe nhùng dièu thàm kin cùa hç và tu dô Ngài
së dâp lai lôi khân càu cùa hg ncvi Ngài... Hây tim
À ,
r .Â
hiêu vê y nghîa cùa chucrng Fatihah mà chring ta dgc
trong hành tê Sotah hàng ngày it nhât muùi bây làn
trong ngày dêm, thi chrin gta së hiéu dugc hàm y cûa
chucnrg Fatihah vè câc lùi ca nggi Allah và càu xin
dén Ngài ra sao. Và sl:,r cao qui nhât trong viÇc dâng
lê Solah dô là lùi rung niÇm Allah thât vî d?i, nhu
Allah dâ phân vôi 1i nghîa: (( Và lÔri tqng niÇm
Allah thât vï iilçi )) Al-Ankabut: 45.
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Dâng lë Solah nô dugc thçc hiên ldri mQt nguùi
dâ trô thành tin dô Islam vôi 5 làn trong ngày theo
thir t.u nhu sau :
Solah Al-fajr: Dugc thçc hiÇn vào lirc binh minh
cho dén hic mét trùi ffiec, gôm 2 rakaataâtbuQc, câc
dopn trong Kinh Qur'an phâi dugc dgc to.
Solah A1- Zuhur: Dugc thçc hiên vào buôi trua
hic mët trùi di qua thiên dinh cho dén lirc hành\ lë A1À
a
1
,
I
4,_.--'
^
gôm 4 rakaat bât buQc và dugc dqc thâm câc
Asar,
dopn trong Kinh Qur'an.

Solah Al-Asar: Dugc thgc hiÇn vào lirc xé chièu
kùi bông cùa mQt cày eqy thâng dung dài bàng chièu
cao cùa nô cho tôi lirc mflt trùi lën, gôm 4 rakaat và
dugc dqc thàm nhu solat Al-Zuhur.
Solah Al-Marrib: Dugc thçc hiçn ngay khi mflt
dô
trôi lan làp duôi ducmg chân trÙi tôi khi ânh sâng
\
A, \
t .A
'
E ^ --r-: tr
biên mât,gôm 3 rakaatbât buQc vÔi 2 rckaat dâu dqc

to và rakaatcuôi thi dqc thàm.
Solah Al- Isha': Dugc thçc hiên khi màn dêm
cho dén lirc binh minh, gôm 4 rukaat
buông
"uông
AâtbuQc vôi 2 rukaat dàu dqc to và 2 takaat sau dqc
,aÀ

tnam.
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Ngoài ra côn cô lê nguyçn tâp thé bât buQc dành
cho nam gioi ùtuôi truong thành trô lên dô là Solah
Al- Jum'ah vào buôi ffua ngày thû sâu thay thé cho
Solah Al- Zvhw ngàyhôm dô.

Bên canh dô cûng cô mQt sO Lê Nguyên không
aâtbuQc dành cho câ nhân và tâp thé nhu : Hanh lê
truôc và sau câc buôi tê Uât buQc,
hành lê vào 2 dai
'a '
v
ri
r J
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lê hàng
(Eid
nâm
Al-Fitr
và Eid
AlAdhha)
...V..V.....

3l nô tnf bÉt uuQc (zat<atr) Su tàm sach: Bèag
chimg cho viêc xuât Zakah bât bu0g.Allali ptian vôi
;i nghia: ((Và hq ttugc tÇnh chi thù phçng Allah
duy nhât, triÇt dé, thàn phçc xgài mQr câch
chinh trçc rôi dâng t6 Sotah mQt câch chu dâo và
xuât Zakat Aât buQc, và dô là tôn giâo chân ty
)).Al-Baiyinah: 5.
Dây là dièu tôt dçp rô nhu ban ngày, dô là sU tây
khôi nhùng vi khuân tham lam và keo
kiêt, dây là hai càn bçnh tÇ hai nhâttrong co thé con
nguùi, nhu Allah dâ phân vôi y nghîa:(( Và ai giir
dugc lông minh khôi tham lam thi hg là nhihrg
nguùi thành dat )) Al-Hashr: 9. Và Allah phân ô
chucrng khâc vôi ;i nghîa: (( Và nhiing ké keo kiçt
ôm lây phân thiên tQq mà Altah dii ban câp chô
nên nghÏ dô Ià dièu t6it lành cho hs. Không viÇc
spch bân thân
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d6 chi mang dièu xâu cho hç thôi. Tài sân mà
chûng hà tiÇn ôm gitf"lây së srfm tilugc mang ra
treo hing làng noi cô cria hç vào Ngày Phçc
sinh )) Ali I'mron: 18.
Xuât Zakah Aât buQc là viÇc làm giirp cho nguôn
tài sân thêm s4ch së và së dugc thêm hông phirc cùa

Allah trong nguôn tài sân dô, nhu Thiên

sri

Muhammad (saw) dâ nôi:"Nguàn ùi sôn bô thf
không bao giù cpn, ngw{c lgi càn ifuçc tdng thêm."

Xuât Zakahbfu.buQc là hành dông nhân dûc, biét
thucmg yêu nhimg nguùi nghèo khô hay nhÛng
nguùi thiéu thôn, xuât Zakah cûng là hành dÔng
Jihad vi Allah, giirp nguùi nô le dugc t.u do, gitip
nguùi thiéu ng (mà suôt dùi không thê trâ duqc) dê
trâ dugc ng và dô cûng 1à sU viÇn trg cho nhÛmg
nguùi du hành lô duôrng, nhu thiên kinh Qur'an dâ
ghi lai nhièu ncyi Allah dâ phân vcri y nghîa nhu
sau:(( Hti Muhammad ! Hây ÉV tùr tài sân cùa hq
mà bô thf nhàm dy sçch hg và tài sân cria hqlATâubah: 103.(( Do d6, hây dua cho bà con ruQt
thit, nguùi thiéu thôn và nguùi lt ttuùrng quyèn
lqi cria hg (trric Zarkah), dô tà dièu tôt ttçp ntrât ;1
Al-Rum: 38.(( Và nhitng ai trfch tùr tài sân cria hç
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mQt phàn (Zakah) aiit buQc *(Dé bô rhi) cho
nguùi àn xin và nguùi thiéu hçt ))Al-Ma-a'rij:24 25.
Qua nhûng câu kinh trên dù hiêu ràng tôn giâo
Islam luôn luôn dùm bçc nhûng nguùi nghèo khô
hay nhûnrg nguùi sa co thât thé trong cuQc sông cùa
/\
rÀ
cQng dông Muslim.

Bô +i qakah) bfu.buQc ô dây c6 nghia là trich
mQt sô phân tràm luqng tài sân môt nguùi cô dugc
trong mQt nâm dé giirp dô nhirng nguùi Muslim dé
làm trong s4ch hay hçp phâp hôa tài sân cùa mQt
nguùi. Zakah là mÔt trong nhûng thé ctré tai chinh
lfu ntrât cùa Islam vi chia sé vôi nhûrng nguùi kém
thuQn lqi hcrn vè phàn thucrng nhân dugc tù Allah.
Zakah là tièn thué hàng nâm tù câc lopi thçc phâm,

!
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ngû côc, gia sric và tiên giù dugc trong mQt nâm
dua cho nguùi Muslim nghèo và nhûng nhôm
nguùi khâc dâ ghi rô. Mrîc thué kùâc nhau tùy
thuQc vào lo4i tài sân.
4/ Nhin chav: Bàng chimg cho sU nhi!_chay.Allah
phân vôi f nghia:(( Hti nhihrg nguùi cô dûc tin!
(Attah) dâ truyèn xuông sF nhin chay nÉt buQc
câc nguoi cûng nhu nhthrg thé hg fiuûc câc
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nguoi phâi nhin, hông trÔr thành nguùi niét kinh
sg (TA)".A1-Baqoroh: 1 83.
Su nhfn chay (Siyam) là viêc làm lôtdçp và dày
ân phu ûc, con nguùi nlrin chay së biêt dua sç phpc
to"È Allah lên hàng dàu hcrn câ sÔ thich cùa bân
chay là nguùi châp hành theo
thâ;, bôi nguùi

"hù
thiên lenh cùa Thugng Dê, hg cam chiu sU dôi.khât
trong sU hành dao vi Allah, hQ t?m ngLmg tàt,cër
nhùng sU viêc cô thé nôi nhu th6i quen dùi sông
hàng ngày, tùr bÔ nhùng sU hucmg thU tù viÇc ân
\ r\ | -r--- aA +A: r^: t--^^
A
LÀ: lÀ,^,- cùa
^!, hài
lÔng n'
dê Aôi lai dugc sU
uong va tinh dUc
Thugng Dé (Allah). SU nhin chay (Siyam) tltg là
sg rèn f"Vç" con nguùi trÔ nên kiên nhân, biét chiu
r.X
o\mg moi kùi dôi ktlât... Cho nên, trqn thâng
Ramadan (thâng t hidjry) dugc gei là thâng kiêng
cù vi Allah.
SU nhin chay (Siyam) cùng là yéu tô làm cho co
thé Éng thêm spch së và kièm ché tât c,ânhûng viÇc
làm mù âm bàng lôi nôi hay hành dQng, nguùi nhin
chay giông nhu câ nàm trong chfu, hq kJrông dugc
t.u do hành dqng lô mâng, không dugc nôi xâu hay
t r A
|
\-: l-l^ , ^ l-L A- - .É--^^ ^L'"-l ^t -^ không dugc chùi mâng
vu Knong cho nguùi kûrâc,
nguùi khâc dù hç dang chùi minh, và cùng không
dugc AOi 6âp l4i vôi hç bàng nhirng lùi lë xâu xa mà
hç dâ img khâu vÔi b?n, vi Thiên sir Muhammad
4L

(saw) dâ n6i:"Néu @gwùi nhln choy) h! nguùi khdc
,r,
mdng chfri thù hdy iùip lgi vtfi y: 'Tôi ilang nhln

choy."
Dù rang sg nhin chay (Siyam) së làm cho chring ra
dôi khât, nhrmg nhù dô chring ta môi biét dugc giâ
tri cùa thrîc àn, thric uông quan trgng nhu thé nào?
Dôi voi dôi sông con ngucri néu không c6 àn uông
thi con ngucri châc chân së bi diÇt vong, cho nên nhù
sç nhin chay dô mà chirng ta së biétlc eyn Allah vè
,
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hông ân cùa Ngài, và sU nhin chay cûng là dip dê
chirng tatqon Allah nhièu hoïI.

Thùi gian nhin chay là thùi eliém dôi khât, nhûng
nguùi giàu cô nhin chay môi biét dugc tâm trpng cùa
nhûnrg nguùi thiéu thôn thirc ân, nuôc uông. Nhù dô,
hq së suy ngâm mà sân lông xuât zakah dé chu câp
thrîc ân cho nhûng nguùi nghèo khô mà không cô sç
tinh toân, và dây cûng là phucrng câch làm cho tïnh
\. a .4,
nguùi biêt thucrng yêu nhu câu n6i "Ld lùnh ihùm td
rdch"nhu Allah dâ phân vcri f nghîa:(( Tài sân và
con câi cria câc nguoi chi là mQt sF thû thâch (dôi
vrfi câc nguoi). Ngugc tei, noi Ailah Ngài cô mQt
phàn thuông ràt ldrn (dô là Thiên rlàng dê dành
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cho câc nguoi).*Do d6, hây sg Allah (và làm trôn

bôn phân aôi vôi Ngài) theo khâ nàng cùa câc
nguoi. Và hây nghe và vâng lÇnh, và chi tiêu (bô
thi) cô lgi cho bân thân (linh hôn) cûa câc nguoi.
Và ai giû bân thân cûa minh khôi tham lam (fch
ky) thi tà nhihrg nguôri sê thành d?t. *Néu câc
nguoi cho Allah mugilt mQt phàn mugm tôt (dê
tlông gôp vào cuQc Thrflnh chién) thi Ngài sê gia
tàng nô gâp dôi (vào truong mgc tin dgng) cho
câc ngucri, và Ngài së tha thr? tQi lôi cho crflc
ngmri, bôû vi Allah Hàng Ghi Công và Hàng Chiu
DWrg )) ArTagabun : 15116ll'1 .
SU dôi ktrât trong hic nhin chay së làm giâm di
dUc v9ng cùa sinh ly, bÔi lë mqt khi ân uông no nê
thi sinh lf cûng dôi hÔi, hic dô chinh là co hQi qui
bâu dé Shayton (ma quy) nhây vào xrii giUc làm

nhièu chuyÇn dê tiÇn và âu tri... nhât là nhÛmg nguoi
chua cô gia dinh.

Hôi nhûng ai cô nièm tinl Hây kinh sg Allah,
nguoi kinh sg Allah së tim thây Ât nhièu dièu tôt
dçp và hg luôn dugc Allah miêu tâ vè hç vcri mqi
dièu tôt dçp nhu Ngài dâ phân voi f nghîa:(( Hôi
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nhûrng nguùi c6 rhfrc tint nÉt buQc câc nguoi phâi
nhin chay giông nhu dâ bÉr buQc câc thé hÇ ftuôc
câc ngucri. Qua dô, hy vgng câc nguoi niét kfnh sg

Allah )) Al-Baqoroh:

183.

Nhin chay n6 dugc thçc hiÇn vào thâng Ramadan
(thâng thû 9 cùa lich Islam), và aâtdàu nhin lûi thây
vâng tràng dâu cùa thâng Ramadan và kêt thric khi
nhin thây vàng ftàng dàu cùa thâng Shawwal (thâng
10 cùa lfch Islam).
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5/ Hành huorrs (Haii): Bàng chimg cho viec hanh
hucnrg. Allah phân vôi y nghîa:(( và viÇc di làm
Haji (hành huong) dâng lên Attah tei ngôi dèn
(Ka'bah) là bôn phân aôi vrôt ngucri nào trong
nhân loçi hQi tu dû khâ nàng thi hây rim dén dâv
(hành huong). Côn ai phri nh$n viÇc hành huorng
thi y Ià ké phân dao, quâ thâr Atlah rât giàu cô
không càn tlén nhân loçi )). Ali I'mron: 97.
Thi hành Haji hành hucrng là rôi nhûrng noi thiêng
liêng ô vùng Makkah, môi ncvi cô nghi lë dac biêt
riêng và nhûng nghi thrîc là môt chuôi ti mi nhirng
dçng tâc mang tinh tuÇng tnmg càn vài ngày dé
hoàn tât. Nô dugc thgc hiÇn vào met thùi gian dëc
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biêt cira niên lich Islam Ô Al-Masjid Al-Haram (là
Masjid thiêng liêng Ô Makkah) và Ô Mina,
Muzdalifah và Arafat,là nhimg noi ké sât Makkah.
Viêc hành hucrng là bât buQc Aôi vÔi nhirng nguÙi cô
dù srîc khoé và tài chinh it ntrât mOt làn trong dùi
(tuc là nguùi di hành hucrng phâi cô dù dièu kiÇn
cung câp cho chuyén di cùa anh ta và giadinh anh ta
trong khi anh ta di vâng). ViÇc hành hucrng Haji së
dugc ban thuong nhièu dièu tôt de.p Ô hiÇn tai và câ
tucrng lai.

C6 mOt Hadith do ông Al-Tobarony ghi l4i trong
quyén Al-Muajam Al-Kabeer là ông Al-Bazzaar
thu$t lai là cô nghe ông Ibnu Umar nôi nhu sau: "Tôi
(Ibnu Umar) dang ngôi vcri Thiên sri (saw) trong mQt
Masjid tAi Mina thi cô mQt nguùi dàn ông thuÔc AlAnsar (tuc thi dfu Madinah) và mQt ngucri dàn ông Ô
Thaqeef dén cho lùi Salam, sau dô hai ngucri này nôi
vôi Thiên sri (saw) : - Thua Rosul cûa Allah! Chûng
tôi dén d,ây aé nai Nguài mat chuYQn-

Thiên sir (saw) trâ lùi: "To iIA biêt trwÔc hai ngwÙi
iIén æ nn Ts inièu gù, néu không phâi inièu ifti thù
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Ta së im ldns iIê chù hai nguùi hôi To, hai ngwùi
thify mé nào?"

H9 dâp: Ngwùi cô thé bâo cho chting tôi btét vè chù
y cùa chùng tôi thra Rosul ?
Ôttg ô Thaqeef fièn nôi vôi ông ô Al-Ansar: Anh hW
hôi Nguùi truôc di.

Ôtrg ô Al-Ansar nôi: Nguài cô the cho tôi btét vè
chù y cûa tôi thua Rosul 7

Thiên srî Muhammad (saw) dâp: "Anh itén hôi To
vè viQc tîr khi anh rùi khôi nhù cho ctiîn sou khi
anh iri Tûuwaf xung quanh Ka'bah xong thù anh
ttwçc phwôc gi? vè nanh É nai Rak,at sou khi iti
Tôuwof thù onh etugc hwông ifrèu gù? vè viQc û Say quu lgi gifro hsi ani ntii Sofo vù Marwoh thù onh
së ituçc hwông itièu gù? Vè viQc snh itftns ô mi
Arafat itén chièu ûi thù anh së etwgc hwông ifrèu gù
? vè viQc ném ihd vào cdc tru iffi thù anh huông
itwçc gi ? vè viQc gii* é d\ng vÙt và ifii Tâuwaf
Ifodoh thi anh së tttgc huông gù, cti phôi vùy
khôns?"
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Nguùi ô Al-Ansar nôi: Thè bÔi Dâttg dâ cù phâi
Thiên sri Muhammad (saw) xuting bàng chân ly, tôi
dén dây là hôi Thiên srÎ Muhammad (saw) nhûng
dièu dô?

Thiên sir Muhammad (saw) dâp: "Quô th$t, tùr khi
anh ro khôi nhà ifên sou khi anh iti Tâuwaf xung
quonh Ka'bah xong thù không mflt bwtc chân nào

cûo con tgc ità anh cwti nhiic chôn tên vù dê
xuông mà không tlugc Attah ban cho m\t iftièa fit
iffin7 thùi xôo ili m\t iÊièu ûi, càn hai Rak'at sau
khi Tâuwof tuong tfuang nhu viQc phông thich nô
lQ thuQc dàtng dôi cûa Ismo'il, càn viQc ili So-y quo
tgi giiro hoi nrti Sofo và Marwoh giông nhw phông
thfch bûy mwoi nô tQ, càn viQc anh iftbn7 A aù nûi
Arafat itên chièu ûi,\ quô thQt1 titc itô Alloh hg
A
,^
. !-? -,2
trân gian rôi nguùi khoe ût cô
xuong rung trùi cûa
mgi ngwùi vd,i cdc Thiên Thàn và Ngùi nôi ràng:
"Câc nè tOi cûa TA dén ilây vtfi dàu tôc bù xù tùr
nhihrg nrti xa thâm vtfi hy vgng dugc TA thuong
xôt. \n vâyo cho dù tQi 6i cûa hg cô nhièu nhu
nhihrg het cât hoflc nhu nhihrg giqt mua hoic
nhu nhihrg bqt biên thi nay TA xôa sçch trét cho
hgo TA dô lên hg sg tha thû và cho nhÛrng ai tilâ
z
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dugc câc nguùi biÇn h0." Càn viQc anh ném tùi vùo
cdc trlr cùt thi mdt viên itd snh ném etwçc xôa iti
mùt trgng tùi itd phgffi, càn con vÙt onh giiît é m sv
hf gôi cûo anh cho Allah gifr dùm, càn Tâuwaf
Ifndoh snu iIô anh trô thành ngwùi trong sgch
không tgi l6i. Lric irô cô mQt Thiên Thàn itén dët
itôi tuy lên hai vsi anh ràt nôi: Anh hdy Iàm nhfrng
gù cûa twong tai cIi chiic chiin anh së dwçc Altah
tha thû t\i t6t cûa quti khtb."

Ôttg Al-Bazzaar côn nôi ràng Hadith này dugc
truyèn lai bàng nhièu duôrng khâc nhau nhrntg theo
tôi biét là ktrông c6 duôrng truyèn nào tôt hcrn và
chinh xâc hcrn bàng duôrng truyèn này.

Hôi

câc bè

tôi cùa Allahl Dây là tôn giâo Islam

dugc xây d1mg trên nàm nèn Éng vi dai nhu mgi
nguùi dâ nghe .rrè mÔt sô lqi ich cùa nô, trong sô
nàm nèn ângnày cô nèn tângyêu càu ban luôn nhô
trnrg giù tung phrit dô là hai lùi tuyên thÇ, cô nèn
tëng chi yêu càu ban thi hành nàm Èn trong ngày
dêm dô là dâng tê sot âh, c6 nèn ângyêu càu bpn thi
hành mÔt nàm m0t làn dô là xuât zakahaâtbuôc và
su nhin chay, cô nèn âng yêu càu ban thi hành môt

làn ffong dùi d6 là vè tvtakkah Ae tni hành Haji, néu
ai làm hcrn thé nûa quâ là dièu khuyen khich và dâng
khen.

Tin dô Muslim thft sU 1à nguùi d?t trqn nièm tin
vào Allah (ThuqIlg Dé) dich thuc và- duy nhât,
ngoan d?o, tuân phUc và thi hành mqi sâc lênh cria
Allah.
Dây chinh 1à duôrng tôi cùa tât câ Sri g1â cùa Allah
dâ di huân, dâ truyèn dat lai cho tin dô cùa minh,
diên hinh nhu Thiên sri Musa (A) (Moise), Thiên srÎ
Ysa (A) (Giêsu) và Thiên sri Muhammad - câu xin
binh an và phirc lành cho Hg.
Trên dây chi là vài thi du và bàng chimg diqr hinh
nhàm chimg Titth sp hùng vî, sU thât dirng dân cria
tôn giâo mà tât c,â Sû giâ cùa Allah dâ truyên dpt và
dugc ggi 1à tôn giâo Islam.
Nhiêm vu cùa nguùi Muslim hoëg ai cô y dinh
vào Islam phâi tin tucyng vào sâu diêu sau dây hay
côn gqi là sâu Rukun cùa dirc tin:
1- Nidm dn vào Atlah: Tin rane Ngài là Thuqng Dé
darreduqc thÙ
dich thçc và duy nhât, Ngài mÔi
"Erg
phUng. Nièm tin này bao gôm ba nièm tin nhô:
+ Tawhid Al-Uluhiyah: Tirc chi tôn thù? càu xin,
khân vâi,hành lë, giéité,... vi Allah duy nhât.
+ Tawhid Al-Rububiyah: Tit) ràng chi Allah Ity
ntrât môi là Dâng TAo Hôa, Dâng Ban Phât, Dâng
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ban cho sông và chét, Dâng,quân lg sâp xép mgi
viÇc tu trên trùi xuông duôi dât....
--+ Tawhid Al-Asma' và Al-Sifaat: Tin tuong tât câ
dai danh và tinh câch cùa Allah là hoàn hâo ruyêt eôi
.À.\
và câu xin Ngài bàng câc dai danh và tinh câch dô.
2- Nièm fin vào Thiên Thàn: Tin ràng tât câThiên
Thtu dugc Allah tao ra là dé phpc tunf sâc lênh cùa
Ngài, dé Ngài sai bâo, dé q"g niÇm
fin duong
"a
Ngài.
3- Nièm fin vào Kinh Srfch: Tin rang tât câ Kinh
Sâch là lùi phân cria Allah thiên khâi xuông cho
Thiên sri Musa (Moise), Thiên sû Ysa (Giêsu)... nay
nhûng Kinh sâch này dâ bi thay aôi thêm bôr, bi
chinh sùa và cuôi cùng là Thiên Kinh Qur'an thiên
khâi xuông cho Thiên srî Muhammad (càu xin binh
an và phirc lành cho Ngucri), vôi Qur'an dâ duqc
Allah hria bâo vê së không bi thay dôi, không bi
thêm bôt, không bi chinh sùa,
4- Nièm tin vào nhihrg Thiên Sû cria Altah: Tin
tuong vào tât câ Thiên srî cùa Allah dâ dugc Ngài
cù phâi xuông tràn gian này nhu Thiên sû Nùh,
Ibrahiil, Musa, Ysa, Muhammad (càu xin binh an và
phirc !ành cho H9 ). Së không là nguùi Muslim thât
thu néu vân không tin ràng Thiên stî Musa và Thiên
srî ,Ysa thuQc câc vi Sû giëL dâ dugc Allah cù phâi

xuong.

5- Nièm tin vào Ngày sau hay côn ggi là Ngày tân
thé, Ngày phân xû Ngày phgc sinh: Tin râng
Allah së thiêt lâp Ngày phan xét dê phân xù công
bàng |iêm chfnh ttmg trgyd môt tuy theo viÇc hanh
dao tOt dçp hoëc bi tQi lôi mà dugc vào thiên dang
vinh crnr hoëc bi etày vào hôa ngçc truôrng tôn.
6- Nièm tin vào ilinh mÇnh: Tin rang tièn dinh và
dinh menh cùa v?n vât gôm cô con nguoi là do
Allah duy ntrât dinh do4t và quyêt dinh. Tin tuông
dièu này làm cho nguoi Muslim an tâm, hài lông bôi
mgi viÇc xây ra cho ban hoëc mgi vât xung quanh
ban dèu do Allah sâp xép dùr tôt hay xâu, dù muôn
hay không. Nguùi Muslim së không bi oan ûc khi bi
n4n kiép và cûng ldrông quâ vui mùng kùi dat dugc
dièu gi dô. Ngugc l?i, thây y luôn nucrng tUa vào
Allah, luôn càu xin Ngài tha thû, càu xin bâo vÇ
tranh khôi nan kiép và y biét quay lei sâm trOi môi
khi pham tQi. . . bôi vây, cuQc sông cùa y luôn thoâi
mâi, luôn hài lông vcri nhûTrg gi mà y cô dugc hiên
tqi, không trâch môc, không than van và cùng kùông
vui mùng quâ dô hoac tU hào nhûng gi minh c6.
Nht?ng ilièu tiên quan dén sç tièn ctinh gôm cô:
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*- Tin tucvng là không mQt ai biét dugc nhùng dièu
bf mpt, vô hinh, chi Ngài duy ntrât biét dugc.

*- Nhûng ai tin tuong ô thày bôi, phù thùy thi hç trô
thành kafir (bât tin), ai mùi hay di dén nhù thày bôi,
phù thrïy h9 vâp phâi trgng tQi trong Islam..

*- Không dugc nghi ràng, di dén chô nào hay câi
nào dô hay ông nào dô së ban phuôc lôc cho, thi y
nghi này hoàn toàn sai không dugc phép, ngopi tru
nhûrng gi mà tôn giâo dâ giang day và cho phép..

*- Phuong tiÇn dé trung gian dén A[ah phâi dça vào
chimg th?t tù Kinh Qur'an, nhu muôn dugc Ngài hài
lông thi phâi thi hành, và hành dao môt câch dirng
thât và cô eâneeé eugc Ngài hài lông...

*-

SU trung gian dugc phép 1à càu xin qua danh
t
,
,\
\
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r
\
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tinh cao câ cùa Ngài,' nhu nô
xung tôt dçp và thuQc
1ç khi càu xin vôi lùi: ( Hôi Dâng eât Diêt, Dâng
Quân Ly xin ban cho tôi..).
{c-

Ho[c trung gian vôi Allah qua sU hành dao tôt
lành cùa minh nhu: (Ôi Allahl Tôi xin trung gian
vôi Ngài qua sU hiéu thâo cùa tôi vôi cha mç cùa tôi
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hay qua sU hành lë, nhin chay dê dugc Ngài ban bô
tha thû cho tôi ..).

*- Hay trung gian vôi Allah qua sU càu xin
nhûmg

cùa

vi hièn nhân dric hanh côn sông nhu: ( Itthù

ông SheikJr càu xin vôi Allah cho tôi dugc...).

Sç trung gian dua ilén tQi Shirk tô hqp, tlông
--3
vrfi Allah...
iilàng

Trung gian vôi nhùng linh hôn cùa nguùi dâ chét
mà hq cho là linh thiêng, ffià nhù trung gian dé duqc
Allah châp nhân, hay dugc sU mong uôc, ban bô hay
trânh nAn do sU càu xin này là dièu shirk mang tQi
rÀ
tJ
dông dâng vôi Allah.

*- Không dugc phép ban thuong hay lên ân ngucri
này së dugc vào thiên dàng, nguùi kia së bi dày vào
dia ngpc, ngopi tru nhûng nguùi dâ dugc Allah dè
c?p hay gôi ;i trong kinh Qur'an cùa Ngài, hay trong
Sunnah cùa Thiên Sû (saw) dâ xâc nhân mà
thôi..(con nguôi không thê tha thû tQi lôi nào liên
quan dén Allah dugc, chi cô Ngài duy ntrât môi tha
tôi cho ai Ngài muôn).
53

:t- Nhthrg ai mang trgng t$i ngoài tQi bârt tin (phân
dao) hay shirk (dông dâng vôi Allah) t&, h9 không
thoât ly khôi iman (dûc tin ncyi Islam) ctia hg, nhmg
vi lôi làm dâng tiéc dô, hq trô nên nguùi yéu di dric
tin û trên dôi này, và ngày Sau tùy thuQc vào sU
thuong xôt, hông ân cùa Allah, néu Ngài thucrng xôt
thi tha thû néu không Ngài së trùmg phpt..

*- Nhimg vi bàng hiru cùa Thiên Sû (saw) là nhùng
nguùi chinh tr.uc, công bàng công chinh, he là
nhirng vi tôt lành nhât ffong cÔng dàng cùa chirng ta
sau Thiên Sû Muhammad (saw). Tinh thucvng yêu ô
hq là nàm trong tôn giâo và tàng thêm drîc tin, chi
dugc nhâc dén h9 nhirng gi dâng nôi và khen nggi
hg, vi (Sohabah) ban dao cùa Thiên Sû cao câ tôt
lành chinh tr.uc ntrât là ông Abubakar (R), ông
Umar, ông Usman, rôi ông AIy (R)...

*- Là mQt trong dric tin ctia Islam 1à tôn kinh và
thucrng yêu dông hg cùa Thiên Sr? (saw) nhu nhimg

bà vg cùa Nguùi (mç ctia nhirng nguùi tin tuông),
dông hç bà con thân quyén cùa Thiên Sû (saw) .

*- Nhimg ai lên ânhay chi trfch chê bai nhûng giâo
luft cria Allah và Thiên Sri Muhammad (saw) dua ra
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hay mâng chùi Allah và Thiên Sû cùa Ngài, thi ké
dô bi coi là Kafir..nhûng ai làm bùa ng1i hay tim
câch chông lpi duôrng tôi phât riên Islam thi hç cûng
bi coi là kafir.

Vi vây chring ta là nguoi Muslim

càn dén Ehsan

(sU nhân hâu hoflc là sç hoan hâo) nghia

là:" Chûng

ta tôn thù AUah nhw thê chitng ta nhin thiiy Ngài
cho dù không nhùn thiiy Ngùi thi quô thQt Ngài
luôn laôn nhùn thây chûng tot?.
Bàng chimg duoc thê hiên qua câu kinh sau: Allah
phân vôi y nghia:(( Quâ thât, Atlah t cùng vtfi
nhfrrrg ai kfnh sq Ngài và vôi nhthrg ai nhân hâu'
hoàn hâo')).Al-Nahl: 128._Allah phân ô chucrng
khâc vôi y nghia: (( Và hây phô thâc cho Dâng
Toàn Nàng, Dâng ràt mgc Khoan Dung. Ngài
thây Nguoi (Muhammad) khi Nguoi tlûng (dâng
É Sohh Tahajjud ban ttêm) và câ nh{hrg hành
tlQng cûa Nguoi cùng vôi nhûrrrg nguùi quy l?y.
Bôi vi quâ thât, Ngài tà Dâng Toàn Thinh, Dâng
Toàn Tri )).Al-Shu-a'-ro: 217 220. Allah phân ô
chuong khâc vôi y nghia: (( Và không mQt hoçt
ttQng nào do Nguoi (Muhammad) làm cûng
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không mQt do4n kinh Qur'an nào do NguÙi
xuûng tilgc và cûng không mQt hoçt ttQng nào do
nhân loçi làm mà tei không nàm durfi sF chû'ng
kién cûa TA khi câc nguùi miÇt mài trong d6
)).Yunus:
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Islam là tôn giâo cùa toàn nhân 1o4i té ttr lûc tao
hôa ông Adam và bà Hawwa cho dén Ngày tân thé.
Islam 1à mQt tôn giâo râtdcrn giân,rât thUc té, dê tim
hiéu, aê tiép nhpn, rô ràng, minh bpch nhu ânh nhQt
nguyÇt ô tràn gian. . Vë dçp thuàn fiiy cira Islam
không d*g tai ô Aât crî giôi han nào bôi do aât
nguôn tù Dâng Tao Hôa.
vôi y
Allah dâ phân trong Thiên Kinh Qur'an
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câc
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tàt
cho
dâ
hoàn
trâyo
TA
nghîa ràng: Ngày
ngucri tôn giâo cria câc ngucri và TA dâ hoàn
thành trgn vçn cho câc ngucri ân huê cria TA và
TA dâ hài lùng tây Islam làm tôn giâo cho câc
nguoi.)) Maidah 5 : 3. Và Thiên Sir Muhammad
(saw) 1à nguùi jruyèn dân thông diçp cùa Allah dén
vôi toàn thê thê giôi loài nguùi ( không phân biçt là
Muslim, nguùi Do Thâi, nguùi Thiên ChuV, nguùi
Phât giâo, nguùi kJrông tôn giâo hay bât cir ai
khâc......) và thê giôi ma quy (loài Jin). Allah dâ
dùng chi dao và ânh sâng cùa Ngài hucrng toàn thé
nhân lopi dén vôi chân l;i dich thçc cùa Islam, Ngài
s6

dâ phc{ bày biêt bao là

bi ân làm cho tu câ nhân dên

cQng dông trên toàn thé gidti phâi ciri dàu qui phpc.

Islam day bâo tin dô phâi liêm chinh, chi công vô
tu, phâi thât thà trong ghi chép, trong nghiên crîu,
trong khâm phâ và luôn là tâm guo:ng sâng cho mgi
nguùi noi theo. Phâi sù dpng bàng chimg cu thé, xâc
thgc khi dân chimg cho rô ràng minh bpch dé thuyët
phUc mqi nguùi và làm cho h9 tâm phUc khâu phpc.
Chirng ta hây tq crn Allah, vi Ngài dâ hucmg dân
chirng ta dén vôi Islam dé trô thành nguùi Muslim
thuàn khiét qui phUc Ngài trong viÇc tôn thù, thi
hành mçnh lÇnh cùa Ngài và trânh xa mei dièu tô
hçp ho{c mei phucmg tiÇn dân dén pham tQi tô hçp.
Chring ta hây càu xin Allah ban cho sU kiên tri,
virng niêm tin cho dên ngày nhàm màt trô vê gAp
Ngài.Và càu xin Allah soi sâng và hucrng dân Uè tOi
dén vôi nièm tin vûng châc. Càu xin Allah làm cho
nièm tin trong tim Uè tOi dugc thêm bèn vimg. Allah
là nièm hi vçng cho nhirng ai hucrng vè Ngài. Amin.
È

'À

to

.LJ*rjli a+.--:

t

r

'

oJî

,È:

\

'

J.os.a

**{.
57

U*! .'Jc

J-: Àl Gl.-J

