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Alhamdulillâh, xin chfu thành tq on va
khen nggi Allah, Dâng Chù Nhân cùa \.û td, càu
xin su an lành thanh binh cho vi Thiên Sû cuôi
cùng cao câ nhlrt dâ dugc Allah chgn dé truyèn bâ
tôn giâo cùa Ngài cho toàn thé gian, càu xin sU an
lành cho gia quyén, ban hûru và nhùng nguùi noi
theo Nguùi cho 4é" ngày CuOi cùng
,
Dây là cuôn kinh At Tawhid viét dành cho
-,).'if ,rJ,"

.

nhûng nguùi môi tim hiéu vè môn hçc At
Tawhid, *ôl hqc càn thiét nhût dé hiéu biét và
nâm vùng vè li thuyét tôn thù ô Allah duy nhirt..
Kr.\-''

cuôn kinh nây dugc so?n dê dành cho nguùi môi
tim hiêu vè tawhid qua ntrùng câu hôi trâ lùi vôi
nhùng Uà.ne chimg cu thê vof hành vàn dé hiêu
cho mgi tâng lôp.
Bên c4nh dô là nhûmg chi mpc theo thû t.u
qua gi"ui do4n cfia dt'rc tin, hiéu vè nèn Éng cân
bân dé trô thành mOt nguùi muslim luôn thfui
pfruc ô Allah, ntrûng dièu bfubupc phâi tin tucrqe
dê qua dô, con nguoi môi cô nièm tin vûng châc

M,%,â/
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dût khoât ô Allah Duy Nhût dê hùù dao dûng
theo Kinh Qur'an và Sunnah cùa Rosul (saw)
giâo huân.
Cuôn sâch này

-ptg litù

câch don giâng dé

giirp nguùi môi tim hiêu vè Islam, nhût là vè At
Tawhid và nhimg gi liên quan dén môn này.
Hy v9ng noi Allah së dem lai sU hûu ich
,rlcho tàt aâ, mgc dich cùa cuôn sâch nây không gi
khâc hon 1à dé phUc vU vi Allah và giirp dô nhûng
nguùi môi tim hiêu cûng nhu nhûng vi thày cô
truyèn thù nô lai cho hâu thé.
Càu xin vôi Allah t?o mei sU tôt lành dë
t\
lA
dang dê noi theo dring con duôrng chï day cùa
Thiên Sû {saw} qua sW dinh tâm trung tryc'cùa
chirngta.

.r/*pl ,*o'-oJl ,rb.r ù,eç

&)*

*il,rJr-.r

-û'r*a/

3

,{,r,dô] u;,*pùlil Àr yl 4JIï
.6Jq+î L3l ét{bî Él

.À

La ila ha illoloh
Muhammadarrosululloh. Robiyat loh.
Ana a-budurobby. Ana uhibbu Robby.
( Không cô Thugng oé nào ngoài Allah ,i aê
tôn thù. Muhammad là Thiên sû cria Allah.

Thugng Dé cûa tôi là Ailah. Tôi thuàn phrlc và
tôn thù Allah, Ngài Ià chû Nhân cûa rôi. Tôi
kfnh thuong Chû Nhân cûa tôi ).
Hôi : Ai là chù nhân cfia anh ?
Trâ lcvi : chù nhân cira tôi là Allah .
Hôi : Ai dâ t?o ra anh ?
Trâ lùi : Allah dâ tao ra rôi và tao ra roàn
nhân lopi

.

Hôi: Ai dâ t?o ra ban dêm, ban ngày, mët
trùi và mët tràng ?
Trâ lùi: Allah tà Dâng dâ tao ra ban ngày và
ban dêm, mët trùi mër trâpe .
,
H : Ai dâ tao ra dât (mar dât) mà chirng ta
dang di dimg trên nô ?
Tr: Allah h Dâng dâ tao ratrâi aâtdé chirng
ta cu sông và di d{mg trên nô.
H : Ai dâ qo ra bién câ sông ngôi ?
Tr : Allah dâ t?o ra nhùng bién câ và sông
ngôi (dé tàu bè qua lai và thu loi tù dô) .
I lIr r ir r- t I r r r rt r r r L r r r r r r r r i r r r r r rir r r r
rrrrrrr
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H : Ai dâ cho nuôc mua tù trên troi cao roi
xuông

?

Tr : Allah là Dâtrg dâ ban mua tù trên trùi
xuong.
H : Ai dâ tAo ra rùûng cày cô, cô trâi dê
con nguùi và thû vât dùng nô ?.
Tr : Allah dâ t?o ra nhûrng cày cô và cô trâi
t
| ,
,
lr
-Â
dê chungtadùng nô .
A

1Ërtr$.EJU'"Élt ô!iÀt 3 Àî L+î t31 6 Àl StT ul
. g*Ëll LÉÂ

"J'{}lr

âËlJ"r Àl iiqe'

.

Tôi thù phugng Allah, tôi

thumrg_ yêu
Altah, Allah là Dâng Aa t?o ra nhân lo4i dô tôn
thù và thàn phgc Ngài. Thù phugng Atlah và
thuàn ph$c nghe theo thiên lÇnh cûa Ngài tà
iilièu Aiitbuôt mà mgi nguùi phâi thi hành.

H : Tôn giaô cùa anh 1à gi ?
Tr : Tôn giâo cira tôi là Islam .
H : Islam 1à gï ?
Tr : Islam là sU thù phuqng Duy Nhût Ô
Allah, thàn phUc Ngài và trânh xa tetcâ nhûng gi
Ngài câm.
H : SU càn bân cùa Islam là gi ?
Tr : Cân bân dàu tiên cùa Islam là châp nhân câu
shahadah : La ila ha illolloh wa an na
Muhammadan rosululloh. Xin châp nhân chi cô

-6.7*a
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Allah Duy nhût dê tôn thù và Muhammad là sir
giâ cùa Ngài

.

H : Tpi sao, khi nghe tiéng azan (gqi di
sotatr) mà mei (nguoi muslim) sOt sân châp hanh
?

Tr : Bôi vi

lê (solah) là nèn tâng
càn bân chfnh trong Islam, nguùi nào thi hành nô
sU hành

môi trô thanh nguôi muslim .
H : Vi sir giâLnào dâ dugc Allah gôi *uông
cho chûngta?
Tr : Nabi Muhammad (saw) là sir giâ dugc
Allah gôi dén cho chirngta.
H : Tpi sao Allah lai goi sir giâ Muhammad
(saw) dén cho toà,n nhân lopi ?.
Tr : T4i vi Allah gôi sir gLâ Muhammad
(saw) dén dé truyètt bâIslam.
H : Sû mAng cùa thiên stî Muhammad (saw)

làgi?
Tr : Thiên sir Muhammad (saw) mang sir
mAng mùi ggi con nguùi trô vè tôn thù.Allah Duy
Nhût, bën bô tât câ su hành dao nào cô tinh câch
nhâp nhàn, dông dtug voi Allah.
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Tôi châp nh$n Allah tà Chû Nhân cria

tôi. Islam tà tôn giâo cûa tôi, và Muhammad
(saw) là,thiên sû cûa tôi.
gât buQc chirng ta phâi biét ba dièu quan
trgng sau :
Hiêu biét vè Alhh Eâtrg Cao Câ. vè (tôn
giâo) Islam và hiêu biét vè fniên Sû cùa Islam .
l)- Hiôu uiét vè Altah :
ThugnFDé cùa tôi là Allah, Dâng dâtao ta
và cai quan tât câ.
.62:.-ril.( ,qicjSUla iiil ) tJEdÉ
( Allah là dâng T?o Hôa r^ tât câ...., )).
Swoh :39:62.

Tôi hiêu biét vè Allah, guâ nhûng hiên
chfmg mà Ngài dâ t?o ra. Qua lÔi phân ctia Allah
nhu sau :

,CFr: bp{r: -rtiulr -r cJilt #t;'oe:) rJH

Lll6

'(37

((

'"1

i)

Và ban dêm và ban ngàY, và mât trùi

và mit tràng là nhfmg ryat (I)âu hiÇu chi dân)
cûa Ngài (Allah)..
Âttatt là Dâng Duy Nhût dâng cho con
nguoi phâi thô phu$g, chÔ không cô thàn hnh
nào khâc bên c?nh Ngài.
.-ti'i

Étq,r;ti Æ, f;li'l

,-*tlll ti-,,ç )

:Jr;

dlô

Zl 6.-l'+l|(ûéÉL!É$ U

( Hti nhân toçi I Hây thù ph$ng Atlah cûa câc

nguùi, Dâng dâ t?o ra câc nguoi và nhiing ai

-û-fdr
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truôc câc ngugr dê câc nguùi trô thành nhitng
nguùi ngay thàng và sg Allah o. ". Suroh:2:21 .
Allah dâ t?o ra ta vûi mçc dfch gi ?
Allah dâ tAo ra nhân lo4i vôi mpc dfch là dé
thù phuqng Ngài , qua lùi phân cira Allah nhu
sau:

) ( OrS;! Y! ,r"3)l r,;ptt i"'ïI:'

t : ) rJE dti

56 e!;l-rlf

( Và Ta dâ t?o ra loài Jinn và loài nguoi

chi dô thù phqng Ta >>. Stroh:51 :56
Vq.y chû sU thà phung Allah cô nghia nhu
thé nào ?

SU thù phUng Allah cô nghîa : Chi thù
phugng ô Ngài Duy Nhût và thàn phUc vâng theo
mgi thiên lÇntr cùa Ngài .
Y nghia cùa câu La lla ha illolloh tà nhu
thé nào ?
f nghia cûra câu La Ila ha illolloh cô nghia
là : Chi c6 Allah Duy Nhirt aé tOn thù, chô không
c6 ai hay gi khâc dàng dâng bên c?nh Ngài.
2)- Hiéu Uiét oè tôn giâo Islam..
Islam cô nghia là châp tthfln chi thù phuqng
và thàn phUc Allah Duy Nhût và xa ltuh nhimg gi
mà

:i

Allah câm.
sr) rJâê;^ill'&Sr&11 ,-*:):

tlltttttt!!tttltltltttttttttlrtlrltrtrrtlllltlll

JEdli

(12 5:eLJl ) (b*é
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( Vè tôn giâo, ai t6t hon nguùi dâng trgn
bân thân minh cho Allah dông thùi là mQt
nguùi làm t6L. >> . Suroh:4 :125.
Islam là tôn giâo mà Allah dâ chgn cho
nhân lopi, và chi cô nhûng ai chgn Islam di theo
môi dugc Ngài hài lông .
'):-)
(3 ; ô.r.rtJl ) ( Sl Êlll"Ul Ê31 l',ir'
rJU ciÉ
( .. và dâ chçn Islam làm tôn gfao cho câc
ngtrùi..
hanh
là
Ot lành,
Islam là tôn giâo dem lai sU tôt
phirc, thà,nh công và vé vang sau nây .
ilbÎ âlibË"!-1 'JÂ'rÀtÊ.jÊLÎ L;"é) rJuc.Tls
(II2:;.-r+Jl ) ( ù..ÉHÉ Uiæ i..ié ÉsÉ't.lP
( Vâtrg, Uât crfr ai n?p trgn sic diÇn cûa
minh cho Atlah dàng thùi là mQt nguùi làm tôt
y. Hg së
thi sê'ttugc phàn thuông noi Rabb
".t"
không lo sg cûng sê khôttg buôn phiên.. >> Suroh:
2 ;112.

Nèn tâng càn bân cûa Islam gôm cô bao
nhiêu và dô là gi ?
Nèn Éngcàn bân cùa Islam gôm cô nâm
dièu dô là :
1)- Shahadah : An la illaha illolloh wa an na
Muhammadan Rosululloh.
Xin châp nhân chi cô Allah Duy Nhût dê

:::::1
t)-Surohs:g

ïïïï: ::::: :ï:11

-û-T-e
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2)- Solah (hành lê).
3)- Bô ftf (zakat).
4)- Nhin chay thang Ramadane.
5)- Hadj (hành huong) cho ai cô dù dièu
kiÇn.
3)- Hiéu biét vè srî Giâ Muhammad (saw)
Eô là Nabi Muharnmad (saw) con cùa ông
Abdulloh.
sû giër,hay \abi Muhamamd (saw) dugc
Allah gôi xuông dê truyèn bâ, giâng'd?y Islam
(tôn giâ9cùa Ngài) cho toàn nhân lo4i.
Bàt buQc cho tôi phâi vâng theo lùi truyèn
day cùa Nguùi.
âi; Sç vsi: if i iJÉJIf Êsrir; r:r )
ciÉ
'Jr
( 7: J,.T.Jf ). ( lrisii
( ..và v$t gi mà sû giâ ban cho câc nguoi
thi hây nh$n n6 và yât gi mà Sû giâ câm rhi
hây tùrkhuôc nô.. )t S*oh:59:7

riiJi ,r:llÉ 3 ul; llJhtaixs ri3-riF,lÊî
Ba ly thuyét càn bân càn uiét : chû nhân
cûa chrfinrta, tôn giâo và Sû giâ cûa chtfingta..

a

t

)-Turoh sg : z

M,%.ê/
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Thugng Dê hay Chù Nhân cûa chturg ta là
Attah Dâng Vinh QuangCao Câ dâ t4o h6a ra troi
dât này.
( crlTl tç:,|'r.i.Jl

Slr.tll ill êi'ûr)

(

ciÉ

'Ju
(54: *ilflt

)

Quâ thât Rabb (Dâng Chû Tê) cûa câc
nguùi,là Altah, Dâng ûâ t?o ra câc dng ftùi và

trâidât.. ,rt Suroh : 7 :54.
Thugng Dé hay Chù }rlhân cùa chirng ta dâ
t?o ra con nguùi vôi hinh fuh dçp dé cao sang
nhirt trong sU Tao Hôb ctia Ngài, nhu Ngài dâ
phân:
dlô
: CÉll ) ( Êr-É d"ÀÎ ..+.itr)l uôÉ. rij )

'JH

.(4

chÉn Ta dâ t?o hôa con nguoi
theo mQt hinh ftê t6tdçp nhr?t.. ,t s*oh:95 :4
Thugng Dé tà D{rS cai quân, quân ty tât ca
nhûrng gi trong vû try nây. Qua lùi phân cùa Ngài
(( ChÉc

a
a

)

(,r"ly C rt^Llt uj:$ ï$ )
dé
'JH.( 5 '
< Ngài sÉp

6'

rî'Jl

d?t mgi công viÇc tùr trên troi

xu6ng durii Aât..
Ngài tpo ra con nguèi và loài Jinn, vôi mgc
dich là dê tônthô.Ngljr.q1 !gip]'.Tf]11 NgSi j.,.

t

)- S,troh T : s4
Suroh gs: 4
')t Suroh
)92 : s

ll

-û,%t^ê/

:ùlthll ) ( ûrru

Y! L-)lj b+It i',ît-i.

Éj )
d!,i
'JH.(57

( Và Ta dâ t?o ra loài Jinn và toài nguùi

chi dô thù phugillg Ta >>. ts*oh:51 :57
Allah dâ ra lÇnh cho chtingtaphâi khuôc ru
tât câ nhùng gi liên quan dén
dè thù phugng
"â"
khâc bên canh Ngài, ilrà chirng ta chi dugc phép
tin tuong và thô phuqng Ngài Duy Nhûr thôi .
Allah dâ phan :
$i +rtr g},'ÉrÉÉttlU liq dr^, ),JH dl6
2 56:

ô.-rt+ll)

( éïl

tJ-"JtJ

i-511

''

1i "l

((.. ai pbû nhfn tà thàn và tin tuông ncri
Allah, thi chic chÉn s6 nÉm vilng chiéc cân
(hay sgi dây crfru rôi; không bao giù dr?t. . rr2
Strroh :2 :256.

'f nghîa nâm virng chiéc cân,dô là i

nghia :
La ilaha illolloh Chi c6 Allah Duy Nhût dé tôn
thù và chi ô Ngài Duy Nhût thôi môi dâng cho
chirngtatin tucrng và thù phugng.

2- Hiéu biét vè tôn giâo Islam cùa chirng
ta..

Tôn giâo cùa chûng ta là Islam, Allah chi
châp nhân Islam là tôn giâo duy nhût, nguùi nào
theo Islam môi dugc Allah thùa nhân. Qua lùi
phân cua Neài.

rt r I t t r I r r r t|-r I r r r t r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r l l r r

t

)- S,troh sL: s7

' )- S,troh z:

256
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USi ùli

Sr ÊtL)t'jiè'

ë['è;r) 'JH Lï6
.(85 ; ulJ'c' di

( Và ai tim kiém mQt d?o nào khâc hcrn
Islam thi tlièu (uôc muôn) .t6 cûa y sê không
bao giù dugc lniUn; châp nhfn.. ,>t Suoh: 3 :85.
Islam 1à tôn gtâo mà tôi thùa nhân phâi trâi
qua ba giai dopn,hay ba trinh d0 nhu sau : Islam,
Iman (Dtîc tin) và Al Ehsan (sç.trung thUc).
Islam cô nghia là : Châp nhân thân phUc
theo mÇnh lÇqh cùa Allah Duy nhut (tawhid), xa
lânh nhûrng dièu Islam câm, nhut là liên quan dén
vândè thô phuqng thàn Hnh khâc bên c?nh Ngài.
Iman (Dûc tin) cô ng.hïa là : Tin tuôrng Û
Allah, tin ô nhùng thiên thân, nhùng kinh sâch
cùa Ngài, nhûurg vi thiên st'r cira Allâh, tin tucrng ô
(cô
Ngày Su.r, tin iucrng ô sO mÇnh tôt hay
"âu.
hadith ehi thêm : tin tuông cô thiên dàng và dia
nguc).
Al Ehsan cô nghîa là : thù phugng Allah
nhu chirng ta thây Ngài, néu không thi chirng ta
phâi luôn nghi là Ngài luôn luôn quan sât và bên
c?nh chirngta. ?
\
dâ t?o cho nguùi
nây,
diêm
nhûng
Qua
muslim luôn sông trong khuôn khô, và tU giâmsât
bân thân minh dù trong hoan cânh nào. Nhù dô
mà chirngta luôn sg Allah .

Hiéu biét vè Nabi Muhammad
t

)- Suroh 3 : 85

13
-û.%,ê/
Dô là Nabi Muhammad (saw) con cùa ông
Abdulloh con ông Abdulmuttalib Al Hashimmy

Al Quraishy, và d6 là v! sir giâ cao câ và cûng là
sti

giâLcuôi cung cira Islam.

Sû mAng cùa Nabi Muhammad (saw) dén
dê truyèn bâtôn giâo Islam, kh\ryên chirngtalàm
nhùng dièu tôt ltuh và trânh xa nhûng dièu bât

lành.

t

Sû giâ là vi gucrng mâu, dién hinh tôt dçp
nhirt nên bâtbuôc chirng ta phâi nghe và thi hành
theo nhûng dièu mà Nabi (saw) truyèn dqy, qua
lùi phân cùa Allah nhu sau :
;1ru33.,1 4!l ù-fu-#Fbtssil)
'JHdti
21:,.+l5yl
( ChÉc chÉn ncri Sû Giâ cûa Allah câc
nguùi cô dugc mQt guoïg mâu tôt dçp nhât..
Suroh : 33 :21

.

eât buQc chirng ta phâi thucrng yêr, kfnh
trgng Nabi Muhammad (saw) hcrn hêt tàt câ
tth*q gi mà chirng ta thucrng yêu quf nhût trên
dùi nây, ngay câ cha mç con câi,vg chông cùa
chringta.
Qua hadith mà Sri giâ dânôi

btsÎ

:

éLi'g:É! )':y'-rtJ'Àt .'l'- dti

"j1.
( (Jir;f ;/tllt:s{isrJtj aêf..iÎ
.C*r.;Jll+ll
( Không trô thành nguùi tin tuûng duqc,
ngogi trù cdc ngvèi thuong mén Ta hon ttit câ

t

)- Soroh gg : 21

-û.*r/
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nhirng gi trên thé gian ryây, dù ngay câ cha mç
t
con câi cûa câc ,guùi). Al Bukhory vàMuslim.
Thuong mên Rosul (saw) ô dây cô nghia là
kinh yêu, thi hành và nghe theo nhùng gi Nguùi
truyèn day.

Àl cJ_rt h^=^ gl *.il: Àl YI 4I Y ul {+îf
Châp nhfn chi c6 Allah Duy Nhût dê tôn
thù, và châp nhfln Muhammad là Sû giât cria
Allah..
.

nghia Shahadah : La ila ha illolloh :
không cô thtu linh nào khâc dê tôn thô ngoài
Allah Duy Nhirt.
2)- Al Ibadah : y nghia cùa sU Ibadatr hay
su hành dao là : tât câ rùùng dièu hành dao nào
dugc Allah hài lông và châp nhân qua lùi nôi và
1)-

'i

hành dQng.
3)- Su hành dao cô nhièu phuong câch nhu
: Ad-du-a (sU càu xin), SU sg hâi, sU plrô thâc, sU
hành lê (solah) , zikir (tUng niÇm), hiêu thâo vôi
cha mç.
Bàng chimg vè sg du-a càu nguyÇn, qua lôi
phân cùa Allah :

br-] UtbtéL++Ll ç*.f #riJtij) 'Jw,Jt!
.(60-Étê) ( bJili Êre* b..rll S d-i[p cÊ lrr'-+Kt{
(( Và Rabb cûa câc nguùi phân : 'Hây càu
nguyÇn TA,
t

TA

sê dâp

lei câc nguoi. Thât

)- Hadith do At Bukhoryvà Muslim ghi lpi.

Slt,
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nhttng ai kêu ng?o xem thuùng viÇc thù phçng
TA thi sê di vào Hôa Ngçc mQt câch nhqc
nhâ.. ,rt Suroh: 40:60.
Bàng chimg vè sU sg hâi, qua lùi phân cùa
Allah:
rrl J,"c .Ji ) (,*:É flK ùl prâti5 tli ),JH dti
17 5:

(..bôi thé chô sg chûng mà hây sg TA
(Allah) néu câc nguùi Ià nh*"g nguoi cd ttrfrc
tin .."2 Suroh: 3 : 17 5 .
Bàng chirng uè
cùa Allah :
ôr:[Jl) ( tS"_r^

sr:r

phô thâc, qua lôi phân

fS C! l-rl3jÉi 4i,l ,J'r):Jf

cJE

23:

(..và hây phô thâc cho Atlah néu quf vi

cô thfrc tin thgc slr.. )'Suroh: 5 :23.
Bàng .h.-d ta tu solah (hành lê).
'U l-d-#UrÉXLll l31rslù:Jtû
dtc
) ( dÉ$lJt

(3 I :rr;ll
(...và dâng lê sotah (lên Ngài) và chô là

nhiing Tguùi tôn thù da thàn..
Bàng chimg vè sU zik (tUng niÇm, tuông
nhô).
( ( rJils tJ$ at trJs3t tji^t; llrrr rijç
I I I I t I I I I I I I I I t I I t ttl

t

)- S,rroh 4o : 6o
Suroh g: r1s
t'))- Snroh 5 : 29
o
)- Suroh go : gl

tttlt

tl

I ll

tll

) ,JH
rr

dr!

(4t; I r I I tr
ri r I I r '-'l5Yl

-û.%,r/
((
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Hôi nhfrng ai cô nièm tin I tuông nhô

Allah thât nhièu t S.rroh:3 3:41
nàng chimg vè su hiéu thâo vôi bâc thân
.

sinh..

.-iË=ïl ) ( l..lt.*L! {.Jl-ri bl;)l U]l-'jJ) r.rJH dti

( Và Ta dâ truyèn cho con nguoi

(1s
nên

hiéu thâo và ân càn vôi cha mç cûa minh..
Suroh : 46 :15.

4)-Tât câ nhûmg dièu liên quag dén vân dè
ibadath (su hành dao) dèy thuQc ,rè Allah,Duy
Nhût chô không cô sU dông dâng ô dô, néu ai
huôrng sU hành dao dô vào thàn linh khâc ngoài
Allah tà, thi hç bi coi là kafir (ké phân lai Allah
hay khuôc tù Allah). Qua lôi phân cùa Ngài :
14JbtÂjËu]Ât; Çl 4l i:gU
'Jud\!
âj.te t^l!i
(II7 : ù:L-!^Jl) (tJ:;tSl ajii U {! 4't.1e
( Và ai cà,, nguyÇn mQt thàn hnh khâc
cùng voi Allah mà không cô mQt bàng chrfrng
\À
nào vê viÇc (thù phUng) dô thi viÇc thanh toân
y chi nà- ncri Rabb (Altah) cûa y. Quâ thât ,
nhfrng ké không cô ttrfrc tin sê không thành
d?t.. ,r' Suroh : 23 :ll7
5)- Allah t?o ra loài Jinn và con nguùi chi vôi
mpc dich là dé tôn thù Ngài, QUâ lôi phân cùa

tj)

.

Neài.
r I

r I fr

t

I r r I r I r r I I I I I I r r t r I I t I r I I I t I I r I t r I r r I r I r r I

)- S,rroh :33

:41

' )- S.rroh i46: 1s
' )- S,rroh i2g irt7

-û-%*g

t7

) (l1-r$l! Y! LÉylj.1plt f-'ïI-:' t:J )

:Jt;

c.llÉ

56: crlthll,
( và Ta aIâ t?o r.a loài Jinn và loài nguoi
chi dé thù phçng Ta >. t Suroh : 5 t :56.
6)- Nhùtrg ai tôn rhô Allah môt câch chinh
trgc, dirng thât thi së tim thây cuQc stittg hanh
phuc, thanh binh và an vui, qua lùi phân cùa Ngài
a
a

â-iljlilô

iy'ilh'sé1

l1 ',Éi ùr

Llll; 'dt, dF ) :Jl-j dtÉ

(97 :diJl) ( 4t ît-rt( Ai làm viÇc thiÇn aâilufn nam hay trii,
và Ià mOt nguoi cô dûc tin thi chÉc chÉn Ta sê
.h9 y cuQc sôtrg lành m4nh t6t dçp, và chÉc
chân Ta sê ban cho hg phàn thuông .û? hg tùy
theo itièu t6t nhrfrt -e ho dâ làm.. ,r' Suroh-:
16 :97.

l)- châp nhân Nabi Muhammad (saw) là sir
giâ cùa Allah cô nghîa là : Tin tucrng theo nhûng
gï Nguùi truyèn bâ,thi hành theo nh*g gi Nguùi
day kh.ryên nhir, xa lânh nhûrng gi Nguùi ngàn
"ryi
câm, chi thù phung Allah hay hành dao theo
nhimg gi Nguùi khuyên d?y.

2)- Tên Sû Giâ cùa chring ta là

:

Muhammad (saw) con cùa ông Abdulloh con ông
Abdulmuttalib Al Hashi-y Al Quraishy. Nguùi

t

)- S,rroh 5r : 56

')-Suroh

6:97
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thuQc dông hg cao sang quf phâi nhtrt cùa nguùi
Arab xua kia .
3)- Allah dâ gôi Nabi Muhammad (saw)
xuông cho toàn dân gian, nên con nguùi phâi tuân
theo st'r mAng cùa Nguùi dè xuôrng, qua tùi phân
cùa Allah :
LIÉ
) ( ri+^+ é,rl Àt uÉj éIiJ"Érl r#"q iji I

.

el-,pYl
(158 ;'Ju
< Hây bâo (hç) : 'Hcri nhân loçi ! ta là Sû
giâ cûa Altah dugc cfr phâi ttén cho tàt câ câc

nguùi..

4)- Nabi

Muhammad (sary) lôrn lên ô
Mecca, nhân lânh sir m?ngtai dô, rôi di truyênbâ,
kêu gai con nguùi trô vè tôn thù Allah Duy Nhût,
kbdg dusc dlng dâng vôi thàn hnh khâc. Di cu
vê Medinah, lâp nghiÇp d?o phâp tai dô, và nhùng
giâo luft Islam khâc dugc nhân lânh sau dô là :
Zakat, Nhln chay thâng Ramadan, Jihah và nhûrng
giâo Ii khâc nûa, Nguùi dâ tù tràn tpi Medinah,
thq (63) sâu moi ba tuôi .
5)- Nhûrng ai chông lai mçnh lçnh do sir
mpng cùa Sû giâLMuhammad (saw) truyèn d?y,
thi dâng bi trtmg phat mQt câch dau dôrn, qua lùi
phân cria Allah :
fuii'?c;jÂ|tl sj"l 6p ûé1lj &It ri'-;Îi ) :Jt-i dti
_r1
(63:-r-Êl ) ( Ë)l i'ets {+i"4
( Bôi thé, hây cânh câo nhfrng ai chông
A
*4.
oor menh lênh cria Nguùi (Sli giâ Muhamad)
t

)- Suroh 7 : r58

-6.kt
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nên uiét, néu tàm thé, chrfing sê gep phâi hoçn
n?n hay gep phâi mQt hinh phet dau dôn.. >t
Suroh : 24 :63.

6)- Nhirtrg ai tuân theo mênh lênh cùa Nabi
Muhammad (saw) së tim dugc su hanh phirc, 4î
lùrh, thanh tînh hoàn toàn và së dugc thành công
ô dùi này cûng nhu ngày Sau. Qua lùi phân cùa

Allah:

.Ji

) ( û-éJ3 Él;J îJ-$j at

rr;+11

ù,Ju

dlÉ

(132; ulrâe
Ngugc l?i, hây vâng lÇnh Allah và Sû
Giâ (cûa Atlah) dô may ra câc ngucri tlugc
khoan dung. . rr'
(54:-rCl) ( l:3iÉ;,;*bi û!r )
:Jt; ciô
( .. và néu câc nguoi vânh tÇnh Nguùi thi
sê dugc huông dân dûng ituông .. ,rJ suroh:
<

24 :54.

''

r r r r r' r r r r r r r r r r r

Ë;ii
ËË1r
Phân loçi vè At Tawhid
At Tawhid : At Tawhid cô nghîa là chi tin
tuôrng thàn phuc ô Allah d,ry nhût vè Dâng T?o
Hôa hay Dâng Chû Nhân, vê sU thù phUng và
danh tânh tu câch tuyft dôi cao câ cùa Ngài
^ata

t

)- S,rroh z4: 69
)- soroh : 1g2
t Suroh 324:
)s4
t
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At Tawhid dugc chia ra làm ba lgai, dô là
Tawhid Amrbubiyâh, Tawhid
Tawhid Al Asmaau và As Sifat.

Al

Uluhiyah và

r4ï!f iiï

Ar Rububiyah :
Dô 1à tawhid hay sU tin tuôrng duy nhût ô
1)- Tawhid

Dâng Tao Hôa vè str An B ày,di"h do4t cùa Ngài,
thçc, cuQc
nhu sU Tao hôa, sU Ban Bô lucnrg
.^ | ,\
'
A
| \
| à,
'
sông, S\T xêp dët an bày
yiÇt luân chuyên,
",h.-g
bién hôa trong vû t4r, sp sông chét v.v..
Allah là Dâng Tao Hôa duy nhût chir không
cô ai khâc, guâ lùi phân cùa Allah nhu sau :
iJS b!ts 1i'l )' JH dlÉ
(62
: -*jl) (
( Attah tà Dâng Qo hôa tât câv?n vât và
là Dâng Bâo hO.. ) Suroh :39:62.
Allah là Dâng Duy nhut, ban bô lucrng thgc
và nuôi duông , guâ lùi phân cùa Ngài.
's) tJH dl'!
u! o.j9 é rtt',u lâ
( qÉj;+11
(6: r-lÀ )
AtÀ
( Và không mQt sinh vât nào song tren
trâi Aât mà rrg,rôtr lucrng thgc lAi không do
Allah cung câ;1..
Allah là Dâng Cai quân, quân li trên tX câ,
qua lùi phân cùa Ngài :
dli
) (.1--fl JI tul"lt b" ";^Tl Ï$ )
'JH
rÈJl
(5 ' 6'
< Ngài sÉp dit mgi công viÇc tùr trên trùi
xuông duôi Oât..

ré

é

t

)- Suroh rr : 6

,M,%":t

2l
Công viÇc hay su sông chét, su tôn tai dèu
do sU an bày cùa Ngài , guâ lùi phan cùa Ngài.
: cr-:u) ( b-É;;li41!r'$'t,# $ ) :.'JH dlé
(s6
< Ngài ban sF sông và gây cho câi chét và
câc nguùi sê dugc dua vè gep Ngài trôr lai .. ,r'
Suroh

:

l0 :65.

Nhûmg dièu ffên dây dâ dugc nhùng nguùi
da thàn châp nhân vào thùi cùa Rosul (saw) môi
nhfn lânh wahy ô Mecca, tthrmg hg ttr chôi tin
theo Islam, nhu Allah dâ phân :
.t Jtlfr çrl-r^1Jf éÉi lt Êét CIj ) rJH dl,i
(2s gt^il ) ( 3l Uél
( Và giâ sû Nguoi (Muhammad) hôi
chûng : ' Ai dâ t?o ra câc tàng trùi và trâiaât ?

chÉc chÉn chûng sê atâp

: 'Atlah >'..3

Suroh :31 :25.

,4eJTl
2)- Tawhid At Uluhiyah

Tawhid

Al

Uluhiyah

$ii

:

là tawhid hay li

thuyét tôn thù mà nô lç phâi thi hành Aôi vôi Dâng
T?o Hôa Duy nhût, do thiêng lçnh cùa Ngài ban
A
xuông mà nô lÇ không dugc hucrng sç thù phuçrng
hay hành dao vào dôi tugrg khâc ngoài Allah ra
nhu sU càu xin (du-a), sU sg hâi (alkhaffu), phô
t

'
'

)- suroh 32 : s
)- Suroh ro : 56
)- Suroh 3r : 2s

-û.%,{d
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AÀ

thâc (tawakkal), càu xin mong muon, cau sU xa
lânh, trânh n?n v.v...
Chï dugc càr, xin ô Allah Duy Nhfrt qua lùi
phân ctia Ngài :
:>b ) ( lsr i..r>31"l ;-lâir #r,l!3r
)

'JHciô
(60

( Và Rabb cûa câc nguùi phân: Hây càu
nguyÇn Ta, Ta sê atâp

lei câc nguûi..

40 :60.

Chirng ta chi sg Allah duy nhirt qua lùi
phân cùa Ngài :
,Ji ) (',j,*it'i^ ÉK .i o-Ésj É3t3.3 t$ ) :Ju c}'i
( 17 5: ctl-P
(.. bôi thé chô sg chûng mà hây sg Ta
(Altah) néu câc nguoi Ià nhilng nguùi cô itûc
tin..
Chirngta chi phô thâc cho Allah Duy nhût,
qua lùi phân cùa Ngài:
JH dlÉ
) (;i-,r"9 ËK û! lérïtÀl
"J'r) 23
' ; ô.t'r[Jl
(( .. và hây phô thâc cho Attah néu qui vi
cô drfrc tin t{rWc slr.. ,)3 Suroh : 5 :23.
Chi câu xin sU giirp dô ô Allah duy nhut,
qua lùi phân cùa Ngài :
(5 a-:ti!l) ( birllÉ élÉJ r Sli alç! ) :Jti dt!

t

)- S,roh 4o:6o

')- srrroh g: r7s

' )- s,rroh s : 29
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(

(Ôi A|hh) duy chi Ngài chrfing rôi rhù
phBng và chi vôi riêng Ngài chûng tôi càu xin
dugc giûp dô.. )' Suroh: Fatiha: 5.
chi câu xin ô Allah duy nhût , guâ lùi phan
cûa Ngài.

(l
:.rsl )(lltlll Çt'JÉÎ iJt;:Jt.idl3
( Hây bâo (hq) Tôi càu xin Rabb @âng
Chû té) cûa nhân lqi >. Suroh tt4: l.
Dô là tawhid mà Rosul (saw) dâ dugc Allah
gôi Nguùi xuông dé truyèn bâtrong quàn chûng,
qua rùi
iirj ) :r.-, d,i

T*î.iÏlrî,1i,Ëii}'$,,

( và c h Éc c h i n

fï;fJ ljuïf#]ffi|l

cho môi cOng dàng (vôi MÇnh lÇnh) Hây thù

phçng Allah và trânh xa Tà

thàn..

Suroh :16 :36.

Dô là lopi tawhid hay l! thuyét tôn thù duy
nhlirt mà nhimg.nguùi bât tin tù xua dén nay rùr
chôi, không châp nhân, guâ lùi phan cùa Allah
nhu sau

:

'5frçJI liJy tt+Î ):JHdlÉ
( 5 :rr)(
( Phâi chàng Y (Muhammad) nhâp (tât
câ) câc thàn finh lei thành m0t Thugng-Dé ?
Dâv thât là mQt Aièu trét
quâi
., >>'

fçâ loilt t-ri b!

I

ri.

Suroh :38 :5
' )-Suroh Fatiha : 5
t
)- Suroh 16: 96
')- Suroh 98 : s

ii
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3)- Tawhid At Asma'u và As Sifat

:

Tawhid vè qui danh và dat tânh tuyÇt AOi cùa
Allah..
gât buQc chung taphâi tin tuong tuyêt AOi
ô rùimg gi thiên kinh Quran mà Allah dâ phân vê
Ngài và nhùne hadith soheh ctra Rosul (saw) dâ
ttoi vè danh tânh và d?t tfuh tuyÇt Aôi cùa Allah.
Danh tânh cùa Allah thât nhièu, thi du nhu:
Arrohman, Dâttg Khoan Dung, As Samia-u Dâttg
Nghe Thâu, Al Basiru Dâttg Trông Thây, A\azizrt,
Al Hakimv.v..
Allah dâ phan:
( Ji'4ll ëÉJt 1rïçr' j'l3rs,;";l ) rJH dlé

(..

I I : ..5;-Éll

không cô câi gi giông Ngài câ. Và

NgÈi là, Dâng Hàng Nghe

, Dâng Hàng

Thây..,>t Srnoh:42:II

Cil-till Ér[irâ
Dât tânh cûa sF thành công..
l$lr U.-i,Â"ilbtJ)l b! .,i-JJlr)
'Judti
; jl-tq f-bl -;r éJt+ i,-l -ft ç:,tll-L.l | & r
|

1

t

)- suroh 42 i LL

|

(3- I

fti',1;

J'-'Jl

-û,ru
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( Thè bôi thùi gian. Quâ thât ,con nguùi
së di vào thua
-*o\

thiçt. Ngoçi trùr nhûng ai cô ttûc

tin và làm viÇc thiÇn và khuyên bâo nhau tôn
trgng sF thât và khuyên bâo nhau kiên
nhân..

Attah dâ thè bôi thùi gian dô tà thùi gian
mà con nguùi cô thê së mât mât và hai dén bân
thân ngo4i tru dat dugc bôn dièu sau:
1)- Imam Drîc tin :
Dô là su hiêu biét rô ràng vè AUah Tôi Cao,
hiêu biét vè Thiên Sir cùa Ngài, hiêu biét vè Islam
tôn giâo ctia Ngài t.ryèn xu6ng.
. 2)- Su hfuh dao mQt câch chân thât,,dirng
dân : nhu As Solah (hành lê) Az Zakat (bô thi),

(bô thi c6 tfnh câch tinh nguyên), hiéu thâo vôi
cha mç .
3) Khuyên nhû thi hành rùùng sg hành dao
tôt lành dê t4o thêm nièm tin, hành dao mQt câch
dtrng dân, tôt tành và lo sg cô eâne thi hành
nhûmg sU tôt lành, mQt câch thành thât.
4)- Khuyên nhû nhau phâi biét kiên nhân
trong viÇc thi hành nhimg nghîa v1r mà Islam giao
phô, kiên nhân chig dgng truÔc nhûng sU thù
ûrarn,taibién xây dén .

t

)-Suroh ro3 : 1-g
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iti;É

ô-ru43 $r'él
Nhfrng ttièu tàm hai dén Tawhid và thiêt thôi
cûa nô..
1)- Allah Dâttg Tôi Cao ra lçnh cho nhân
loai phâi tin tuong, thù phugng Ngài duy nhût , Xâ
lânh nhimg thân linh khâc .
NhuNgài dâ phan :
Ât t:$rl û1 TÉjyl cjs qri rr3+ \itj ) ,JH cjô
.36: cj=ill ( ûÉl.tll lrilli,fj
(( Và chÉc chÉn Tattâ cfr mQt Sû Giâ dén
cho môi cQng dàng (vôi MÇnh lÇnh) ' Hây thù

ph+ng Allah và trânh xa Tà thàn . >t

S.rroh:

16 :36

2)- 'i.nghia At Tgogut : Tât câ nhûrig gi
liên quan dên vân dê tôn thô hay thù phuqng
ngoài Allah ra dèu bi khuôc tù.(cô nghia là chi
dugc phép tôn thù Allah d.ry nhirt mà thôi ).
3)- Hinh thirc phân lai At Tgogut : Cô r)ghia
là hoan toàm dût khoât, không liên hç vôi bât cir
nhûmg gi c6 ti+ câch thù phugng ngoài Allah rà,
phân dôi và chông lai bàng mei phucrng câch,mgi
hinh thirc dua dén su thù phugngbât chanh ngoài
Allah ra.

4)- As Shirk phan lai At Tawhid, At

Tawhid cô nghîa là chi tôn thù cô Allah Duy
Nhirt, côn Shirk c6 nghTa là tôn thô bên c?nh hay
ngang hang voi Allah thàn hnh hay nhûrng thàn
t

)- Soroh t6: g6

-V.%/
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linh khâc, nhu càu nguyên ô thàn hnh mà không
càu ff.uc- tiép vôi Allah, ho{c c{ri sujud phU phUt
truôc thân linh khâc ngoài Altah .
5)- As Shirk tô hQp hay thù da thàn h môr
trgng tQi lôrn lao, qua lùi phân cùa Ngài :
bi3 l. lilH':*élJ:ii ù1 jil U dr'l
li! )

(

'JHdti
16 : Et*.'ilf ( ;Ud
è;4éUi
không tha thû viÇc tô
1

Quâ thât Allah
c_ai gi) cùng voi Ngài (Allah), nhung
tha thrfr djèu gi khâc.hon ttièu dô cho nguùi nào
Ngài muôn.. D' Suroh :4 :1 16.
\.-g ai phqn phâi tQi shirk, thù phuqng
tô hçrp dàng dâng thtu linh khâc vôi Anah; trhùttg
su hành dao cùa hç dèu bi khuôc tu tiêu tan theo
mây khôi, së bi Allah hanh hp mâi mâi trong dia
nggc, Së không bao giù dugc thoât ra khôi dô, rùu
Allah dâ phân :
e-rÇ ç;"Llfi-A*ç;[j+rl çS AUi):JEdlÉ
gg : ;L*:!t (ûi[^î"i-És 11 ÉE
tts]l -;r
( Eô là Chi D?o cûa Allah mà Ngài dâ
dùng dô huotrg dân nguoi nào Ngài muôtt
trong sô bàV tôi
Nhung néu hg tô hçp
"ûlNgài.
(tôn thù) nhfrng thân linh khâc cùng vtfi Ngài
(trong viÇc thù phçng) thi tât câ viÇc làm cûa

hgp (ai,

l#

hg sê hoài hét .. ,r'S,rroh: 6 :88
4:i$ 1;I; hr iÉ iii 4ru uJlr,i Éâi! )

dtô

'JH( lutl ifrur
72:pbït

t

t

)- s,rroh 4: tt6
)- Suroh 6 : 88
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19,h.*^thàn tinh cùng vôi
9":rthâ1 , ^i
Allah thi châc chân sê bi câm vào Thiên Dàng
và chô û cûa y sê tà Lua (cûa Hoâ NgUc).. ,>t
Suroh :5 :72

6)- Al Kufnr phân lai At Tawhid, cô nghia
là phân bQi hay khuôc tù qua lùi nôi, hành dQng
cùa hç ra khôi tawhid và dûc tin drry nhirt noi
Allah.
Thf du : Nôi dùa, chê bai, giêu cgt vè Allah
hay nhùng Dâu hiêu, Chi D?o cùa Ngài, hay vè
Sû Giâ cùa Ngài, euâ lùi phân cùa Allah nhu sau :
( JJe.x
" ' '"''31ÂJK il-*-1J#l;j 4lt+1 ,ti ) tJU c.ïô
.66-65: a+él ( F-L+! .+ ÉrK U l:11fi.3 V
( ..Hây bâo hg I ' Cô phâi câc nguoi dang
t A .7
chê giêu Allah và câc Lùi màc khâi cûa Ngài và
Sû giâ cûa Ngài ?..
( Chô tim câch biÇn b4ch . Chnc chÉn
câc ngucri chôi-bô ttûc tin sau khi dâ tuyên bô
tin tuông.. ,r' . Suroh :9 : 65-66
7)- An Nifaq d?o dirc giâ, ngpy thiÇn cûng
là dièu ph{ lai tawhid, vi t nghîa cùa sU nguy
thiÇn là : thê hiên bên ngoài sç tawhid và dirc tin,
trhyng bên trong (lông) thi tô hçp, dông dâng và
chông lai Islam.
Thf dU vè sU nguy thiÇn : Lùi nôi cùa hq thï
thôt ra nhirng dièu hên quan't è dûc tin ncvi Allah,

t
2

)- Suroh s:72
)- Suroh g : 6s-66
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nhmg thuc té thi bên trong cùa hg lai phan Islam.
Qua lùi phan cùa Allah :

riy

aét+_r1nt+ t''rtL

iJé

ttllÉlt

cy|t) rJH cJÉ
g : ô..r.+lt ( b*b,h *u}

( Và trong nhân loçi cô nhilng nguùi nôi
: ' Chûng tôi tin tuông ncri Allah và Ngày
(Phân Xfï) Cuôi cùng' nhung thât ra chrfittg
không tin gi câ.. >>t Suroh :2 :8.
Cô nghia là lùi nôi cùa h9 thôt ra toàur là
nhimg lùi tin tucnrg noi Allah, nhung thpt té thi hq
không phâi là nhûmg nguôi tin tuôrng thât thù vi
trong lông cria hq không hè cô mÔt chirt nièm tin
nào noi Allah.

ts-

Il eCt+ irL.)l

Tin tuônrg ô ngày Cuôi cùng..
Y nghia ngày Cuôi cùng..
Tin tucrng tuyêt Oôi là ngày Cuôi cùng (tân
thé) së xëry rà, mgi nguùi trong chirng tadèu phâi
tin ràng Allah së tâi sanh lai toàn nhân lopi tù
trong ngôi mô tà, sau dô Ngài së xét sù mgi nguùi
dça theo sU hành dao cùa hg, rôi ban sU thuôrng
phat tuy theo sU hành d?o dô, và nhùng nguùi
dugc vào Thiên Dàng thi dô là phàn thucnrg cùa
hg, nên hq xung dâng dê hucrng thU nhûrng gi hç
t

)- S.rroh z : 8
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mu6n trong dô, côn nhûng nguùi bi dày vào Eia
ngpc thi së bi dày vào dô cfê chuQc tQi cùa hç.
SU tin tucmg t ry?t OOi vào ngày Cuôi cùgg
là mQt trong nhûng dièu kiÇn trong dirc tin, néu
nguùi Muslim không tin dièu này thi dirc tin cùa
h9 không cô guâtri.
Tin tuông vào ngàyt CuOi cùng bao gàm ba
t À
,n
ri
/\
'
phân tù sau không thê thiêu duqc dô là :
1)- Tin tuông vào sF phçc sinh và tç hQp
a
a

Allah cho sông dây toàur thê nhân lopi tù

trong mô và nhâp li$ hôn vào thân xâc cùa he,
xong hq q hqp dê dên trinh diên truôc Chù Nhân
cfia nhân lopi vôi mgi hïnh hài khâc nhau, nguôi
thi di chân không, nguùi thi tràn truôn, nguùi thi
dâo diênlghiên ûgâ,. nguùi thi di hiên nqang vôi
nhùng vêt thucrng dây minh, nghia là bàng mgi
hinh hài cùa con nguùi dâlàm và chét di trong tQi
lôi hay s.ç tôt lành cû? hs.
Bàng chimg vè sU phUc sinh, qua lùi phân
cria

Allah

:

l;çlt |_;Ét '"é.b-#éUr r,+#t F)
(ùÉit
lGl5:ù_p.Ft'JHdLî
( Rôi sau dô, chÉc chÉn câc nguùi sê chét

. Rôi vào Ngày,Ph$. Sinh, chiic chÉn câc nguùi
sê dugc dgng sông tei.. r>t S*oh:23:15-16
,rt5ll
) : C*l ql' dlrl .'J^- 4lJÉ J,.TJI ù1._l
4Jlr .-!fi^ ( UÉ lf-r- 31-it i^çll i;

]ë

t

)- Suroh zg I 15-16
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Bàttg chtmg vè su s6ng dây và ru hôp lai dé
phân
chù
xét qua hadith cfia Rosul (saw) : ( Vào
ngay tu hôp, con nguèi tu hçp lqi vôi nhau, nguài
thi ili chân không, t à, truôn voi mei hinh hài..1
hadith do Al Bukhory và Muslim ghi hi.

2)-Tin tuông vè cân cân và sF phân xét :
Vào ngày.dô, Allah sê phân xét nhân lopi
qua su hành dao cùa hg ô trên trfu gian này.
Nhùng nguùi chét ftong tawhid, và thân phuc ti,i
hành theo mênh lçnh cùa Allah và Sû Giâ cûa
Ngài truyèn d?y, thi së dugc xér sù mÔr câch dê
dang rùanh chông, ngugc lai nhùng nguùi chét
trong diic tin da thân và bâttutu phuc Allah rhï
së e?p phâi nhùng su thù thâch ghê gcrm, khô
khàn:.

Bàn cân cùa Ngài së dugc bày ra m0r câch
pgtriêm chïnh và công bàttg, chânh d?i, nhûng su
hành dao ttit lành së dugc dât lên mÔt bên và *Ot
bên nûa thi sr:r hành d?o bât lành, nhûng su hành
deo tiSt lfuh cùa ai dugc trOi hon câi iâ" thi së
dugc vào thiên dang, côn ngugc lai thi së bl dày
vào dia ngpc .
Qua bàng chirng sau :
I J;Éti):Jt;dtÉ
i+"l-,-ilG .*}y,;)tEs é,
tt-1s ',€îrl L;^tlÎj .l)J'j);dtÎ C i,,!qJ. f'Jir-.{ qt*..>

; eili.*rYl

(f 'É;I4J .U-#ltL{ ii..}*. e-'c};lJt
r2-7

&,%e
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I)o dô, Aôi vôi ai dugc trao hô so cûa
minh noi tay phâi. Thi sê tlugc thanh toân
r)
Dang mQt cuQc thanh toân dê dàng . Và tlugc
trô vè voi gia dinh vui vé . Ngugc I?i, dôi vti ai
dugc trao hà so cûa minh tùr sau lung. Thi sê
kêu gào cho tlugc chét phût, Và buôc vào Lûa
<<

nggn chây bùng.. >'.Suroh:84 :7-12.
Bâng chimg vê bàn cân nhu sau :
lr^ll '{-zi]1tJ6 41ii
tli
ilLi !çiJl el*l J-titt ti;
rb rrirf diF u #dtib bls ci:ti1i tË
bi+,"r= l+
47: o!$!l (
( Và Ta sê thiét Bp câc bàn cân công ty
vào Ngày Phçc sinh. Bôi thé sê !.hôtg cô -qt
nguùilri"rt hôn)_nào bi Aôi xû Uât công vè Uât
*.À.
gi. Và ttéu (chûng cô làm mQt viÇc dù
cu, diêi
nhô) bàng sûc nàng cûa mQt hçt câi di ntla, thi
Ta cûng sê mang nô ra (cân do). Và minh Ta

ér

dû làd công ùç. thanh toân sô sâch..
Suroh :21 :47.

3)- Thiên Dàng và Dia NgUc :
Thiên Dàng 1à ncû Ô vînh cÛru, noi hucmg
thù mà Allah dâ danh cho nhùng nguôi tin tuôrng
chân thât, thàn phUc Allah và Sû giâ ctra Ngài,
trong dô cô tàt éanhûng dièu vui huôrng f:^rhi
an uông mQt.câchcao lucmg m! vi, không thiêu gi
chi uôc muôn là dugc liên, ngoài dô ra côn cô
t

'

)- S,torh 84:7-L2
)- Suroh 2L . 4T
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nhtmg trang phuc mf lÇ không thiéu gi chi uôc
muôn là dugc.
Ngu_gc lai Dia Ngur là noi ehê ghdrm,
khùng khiép -à Allah t?o ra d,iàành hâ nhimg ké
phân bQi (ku|, nhùng ké bâttutu mçnh lÇnh cùa
Allah và Sû Giâ cùa Ngài truyèn lênh, trong dô c6
dù mqi hinh phat mà thé gian này không thé fiông

tugngradugc.
Bàng chimg vè Thiên Dàng
#tÉ.1 A |ifiJ! * ..i*,: ) :Jt-i 4JrË
17 ; ôri...11 (,iâ ÉtU Lrie,l .trJ\Jt, çltilJl tiià
t

g-

( Và hây nhanh chông càu xin sF Tha
thû

tùr Rabb cûa câc nguùi và (càu

xin) Thiên
Dàng mà khoâng rQng bàng câc tàng trùi và
trâi Aât gQp l?i, tlugc chuân bi cho nhi?ng
nguùi
ôltl! :s Allah..
iglt
qJy_r
oli_:tdtl tldr4 Ê+l ,sË1 t â!.3 )ti )
17 . ô'î Jl (

b;ll;

t..riK U.l

( Bôi vi'JHkhông

mQt nguùi (tinh hôn) nào Uiét dugc nôi vui
suông da. tlugc giâu kfn dùng tàm phàn thuông
cûa hg vê nhûng yiêc thiÇn mà hg dâ tùrng Iàm
(trên thf gian) >. ' t*oh:32 :17.
Bâng chirng vê Dia nggc, guâ lùi phan cria

Allah:

f_Érltr iJ"rltt t.l'3.É3ét JÉtt t-É3ri ) rJH4Lrs
24:ô.-rt+lf

t

)- s.rroh g : 1gg

( bl.,)i-tS! i:riPl
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(..Thi hây sg nggn Lfra mà chât A6t là
con nguoi va dâ tlugc chuân bi sân cho nhfrng
kë phû nh$n ttûc tin .. ,rt Srnoh:2 :24.

W

ritlÉtr. tlp.lrtltsl qsU)

'Jwdy,

cj..-*ll ( tJgIÎ qlÉr
< Quâ thât, Ta cô sân nhilng sgi dây xfch
và Lrra nggn . Và loçi thrfrc àn làm lghçn hgng
và mQt tft Trùrng phet dau dôn..
l2-13.
Càu xin vôi Allah ban cho chirng ta thiên
dàng và nhûTrg gi gân gûi nô qua nhimg lÙi càu
xin và sU hành dao chân chânh ctia chring tà, và
càu xin ô Ngài xa lânh chirng ta tù lùa dia ngqc
qua nhûng iOi nôi và hành dông bât lành cùa

l3-l1:

chûngta.

q$lif3 {fxtyl ô+iitf gp i;it
Giôi thiÇu vè sF quan trgng crîa y thûc hç
trong Islam..
Tôn giâo Islam bao gàm vè

y

thirc

hç

(Aqictah) và giâo ly (Shariah).
Aciidah: Y thûc he cô nghîa là : NhÛng gi
liên quan vè y thric trong tâm mà con nguÙi phâi
tin tuông châc chân ô trong tâm nâo và trâi tim

cùa hg, né.t dugc nhu vây hq mÔi t?o dugc sU
binh àn, thoâi mâi mà không cô sU nghi ngÙ trong
tâm.
t

t

)- suroh 2:24
)- s.troh Tg i t2-Lg,
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As Sariah : Giâo li Islam là nhûng giâo lufr
mà Islam dua ra dé nguùi Muslim thi hành nô nhu
As solah hành lê, Az zakat bô thf, Nhin chay
thâng Ramadan, hahj (hành huong) , hiéu thâo vôi
cha me..v.v..
Nguôn gôc vè y thtîc hÇ cùa Islam dô là :
Eûc tin ô Alleh, nhimg vi Thiên thàn, nhimg kinh
sâch, nhûng,v! Sû giâ cùa Ngài và tin vào ngày
Phân xti Cuôi cùng,tin tuong vào dênh mÇnh-tôt
-,
xâu do slr an
lay rùu Allah
Bàng cht'mg vê sr:r thê qua lùi phân cùa
Allah nhu sau :

.

,j.,ËJ| ùiSlij ljjûf
_rFJt .dl) :JL.:dl6
*ÉSll: iS-UJfJJiY eél_r +tt+ gyrt; tt At',ÉJ9;..'L11_r
17 7:e.,*,lt ( dr#iltj
< D?o tlûc không phâi là câc nguoi quay
mât vè huông rlông hay huông tây, -â dço itûc
tà vjÇc ai tin tuông noi Altah và Ngày phrfln xfr
Cu6i cùng, và câc Thiên thàn, và Kinh sâch
(cûa Allah) và câc Nabi ( cûa Allah)..
2 :177.

r,.t. JS ittt-r E,eiJS Él )

:.,1rilf

+Ju+Jy_r

50-/;9:-,,ill ( t e$ C^lS Sbfr TI rr]Ët
(( Q"t thât Ta (Attah) t?o hôa tât câ mgi
vât theo Tièn dinh. Và Mç,nh Lpnh cria Ta duy
nhût, nhu mOt câi nhây màt .." z Suroh:54:49-50

t

)- S,rroh

')-
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: 4g-so
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'rilrûÎ iiL"Jp ) : C-l 4iI' Àl (JL- aJy-r
j': Ji! | eét j {. -i's i'113j 1a?afr'5
Q -rtj Ji- ;.il! U
lItU

g

Qua hadith:cùa Rosul (saw) nôi : ( Ddtc tin
tà tin tuÔng noi Allah, nhirng thiên thân, nhirng
kinh sdch, nhîrng vi sth giâ cûa {Sà!, tln ulo
",9à!
phân xth cu6i cùng, tin vào tiên ilênh tôt xâu ).
Hadith do Muslim ghi lpi.

&Ëy

Û-+iijti;liî

Nhthrg dièu quan trgng vè y thrfrc hç
trong Islam..
Nhimg dièu quan trgng liên quan dén y thûc
hç trong Islam râtnhièu, dugc tôm luqt qua nhÛmg
-.À quan trgngahu sau :
diêu
1)- Nhân lo?i hay chirngtarâtcàn dén 9U y
thirc hg này ffên tât câ mqi tU trong cuQc s6ng,
nhu vây chirngtamÔi mong tim dugc sU an nhàn,
thanh tînh trong tâm và hAnh phirc trong cuQc
sôtrg, con nguôi không thê tim dugc sU an nhàn
hilù phûc ngo4i tù tôn thù Allah Duy Nhût mQt
câch chân thanh và vui vé .
2)- f thirc hç cùa Islam 1à dièu quan trg1g
bfu.buQc phâi cô trong lông mqi nguùi. Eô là diêu
dôi hôi mà Islam dua tl,nhu lùi cùa Rosul (saw)
dânôi:

-M.r.-e
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g,"Élt djÉl û1 ii.,rrl :d-:ql'Àf sl.-dti
"j1'
. C."._l ,t_lti*ll ( Àf ,Jr--; f.r,or.o gf, nt YI 4JI Y O1 f3i,'i:il
( Ta ra lênh cho tqt ngrùi tranh clciu voi
*?i nguùi cho cîén hç châp riqn Allah Duy Nhirt
ilê tôn thù, và Muhammad là Sdc Gïâ cùa Ngài ).
Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lai .
3)-. Aqidah hay y thirc hç cùa Islam là
phuong thûc duy nhirt môi cô thê t?o cho con
nguoi cô dugc cuQc s6ng thanh tfuh, an nhàn,
h?nh phirc vui vé trong cuQc dùi này cûng nhu
ngày Sau . Nhu Allah dâphan :
;liÎ âJiûE"U 1j1ro t;'. jiLl $é):Jt;cJLâ
I lzi-#l (ù..tiiil É :tr i.1;1" t-iÉ É: .tJtp
( VâDg, Aât crfr ai n?p trgn sâc diÇn cûa
minh cho Altah cilông thùi là mQt nguoi tàm t6t
thi sê dugc phàn thuông noi Rabb cûa y Hg sê
không lo rg cûng sê t nOog buôn pËiè"..

Suroh:2:112.
f thtic he cùa Islam duy nhût môi tAo cho
con ngucri dugc sU ldrng tâm, ân l0c, bâo toàn tù
Allah, guâ lùi phân cùa Allah :
É+le

fËiil l-#tr tiht;.s-lilt

iJÂî

bl Jlù:JudrÉ

96:*irfTr (.Èftj er^l,Jt uFtsj
( Và néu dân cu cria câc thi trân fin
tuông và sg Allah thi chic chÉn Ta sê mô ra
cho hç bao thû ân phrfic tùr trên troi xu6ng duôi
dât .. ir' Suroh :7 :96.
t

2:Lt2
')-SurohT:96
)- Suroh
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4)- Qua y thûc hç cùa Islam, con nguùi moi
nhân thirc và t?o dugc sU tharù binh trên l'r;âL dât
và xây dyng dugc cuQc sông an lành, thanh bïrù
nhu thôi xua Islam dâ dem lai cho thé giôi. Nhu
Allah dâ phan :
dl6
bÎ .rsi'll J.+ U.t-Â:jl qj uI6 iilj )
'JE
. 105 : ot++rïl ( ûë.lLIf ,t-s;g Ç-É.Èj!f
( Và chic chÉn Tartâ ghi trong Thi thiên
(dâ ban cho Nabi l)awud) cûa bûc Thông f,iêp
(dâ dugc ban cho Nabi Musa) ràng trâi Aât sê
là (bât dQng sân) mà nhilng bè tôi luong thiÇn
t
cûa Ta sê dùra huông >. S*oh:21/105

ib;, ÀçirqtJl
Dûc tin noi Allah.
ttghia vè Atc tin ncri Allah :
Tin tucrng mQt câch tuyÇt AOi là cô sU liçtr hûru
cùa Allah Eâng T?o Hôa, và Ngài là Eâng Duy
Nhirt Cai quân, Ban B6..Ngài là Dâng Allah Duy
Nhût dé tôn thù và tin tuông tuyÇt Aôi nhtrttg gi
liên quan vè danh tânh và d?t tanh tuyÇt dôi cùa
Ngài .
.
Dûc tin noi Allah phâi dugc thê hiÇn qua
bôn dièu sau dây :
1)- Tin tuông noi sg hiÇn hûu cùa Allah .

'i

t

)- s,troh 2l:1os
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?\- Tin
-,

tuôrng ràng Allah, Dâng T?o Hôa
Cai Quân trên tât câ.
2\- Tin tuong ràng Allah là Dâttg Duy Nhût
r),
Aé tOn thù.
4)- Tin tuong 'rrè nhùng danh tânh và dAt
tânh tuyÇt dôi cùa Ngài.
Chirng ta së giâi thfch r'è b6n dièu fiên môt
câchchi tiét hcrn .

:dti

Àt léJi irt-.,U| -(l
- 1)- Tin tuông oè sîr hiÇn'hilu cûa Allah
r6i Cao :
a)- Tin tuông vè su hiÇn hùu cùa Allah là
Thugng Dé Cao Cânhût, là dièu mà mei nguùi ai
cûng tin, dô là srsr thiên nhiên và thanh khiét cùa
con nguùi tù khi sanh rà, chi cô mÔt sô it nguùi
không tin tucrng dièu này mà thôi.
Bân chât tg nhiên cùa con nguùi sau khi
dugc sanh tà, dâ cô dtîc tin noi Dâng Tao Hôa
truôc khi h9 hqc hôi hiéu biét, sau dây chirng ta së
nghe và xâc nhân vè bàng chimg cu thê dô, khi
chting ta hôi nguùi nào dô, dù dfu du muc hay
nông dân châtphât dèu công rùânvfuqu;
lùi phân cùa Allah nhu sau :
9: cjtiill t é L. É.5lti p3;_, ;i:3*,3:,Â31 I rJH cj6

( Và (hây nhô) khi câc nguùi càu xin

Rabb (Chû Nhân) cûa câc nguùi (cûu girrip) và
Ngài dâ dâp lùi càu xin cûa câc nguoi (qu" tùi
huâ).. ) Suroh :8 :9.

M,%.ê/
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b)- Ai cûng dièu công nhên, bât cri cô1rg
viÇc gi xây ra trêntrâi dât dèu do mQt Eâng huyèn

bi cai quâ và dièu khiên oô, 9hô không phâi F

nhiên mà nô cô. Nhûng tai bién hay nhirng bién
cô, nhûng pç thé xây 5a mà chirng ta chimg kién
gap phâi hàng ngày dèu do Dâng an bày, *ép dat
trô, Dâng dô không ai khâc hon là Dâng Allah,
Dâng Tpo Hôa dâ tao ra chô không ai cô thê t4o
tà, vi con nguùi không thê tpo coq nguùi khâc
dugc, bôi vi bâtcir viÇc gi không thê ty nô t?o ra
trô, hay tU nhiên mà cô.
Allah dâ,phân nhu sau :
t,:éstl âi ïl /ç -e dlr lôdlitt :Jl-jdl3
35 : ;_ltll
( Phâi chàn chring dâ dugc t?o hôa tùr câi
không là gi câ ? Hay chûng là nht?ng tilâng Qo
hôa .. ,>t Suroh : 52:35.
f nghiâ dông kinh trên ; Không cô mQt vât
gi dugc t?o ra lai không do Dâng Tao Hôa t?o ra
trô, bôi vi hç hay con nguôi (hay vât) chirng
không thê tç chirng t?o ra chirng_dugc, nên tù dô
quâ q"yét tang ; bâttg t?o ra tàt câ vû try này
không ai khâc hcnr là Allah Dâng T?o Hôa Duy
nhut mà tàtcâ nhân lopi phâi tôn thù.
c)- Nhin ntrûng gi xung quanh, -tù trên trùi
xu_ong âuôi dât,rùrûrng ngôi sao, cày cOi sông ngôi
bién aâ, niri non v.v..chûng dugc t?o ra và sông
dQng bién hôa theo sU chi dinh duy nhût, dô
t

)- Suroh 52 :3s
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không ai khâc hon là Dâng Tao Hôa, Vinh Quang
noi Ngài Duy Nhût chô không cô thàn nnh hay tg
nhiên mà cô. Nhu Ngài dâ phan :
88 .di"oilt t séAù$ç-Jt i,f i1.ii.l rJHdlÉ

((.. Công trinh nghç thuit cûa Allah,
Dâng dâ hoàn chinh mgi vât.. ) Suroh :27:88.

Nhin nhûng ngôi sao, mët trùi mët tràng,
chirng ho{ dông hay di chuyên fiong guy dao và
theo sU tuân hoàn cùa ûô, dûng theo kê hopch do
Dâng T?o Hôa dâ thiét ké chi dinh cho ûô, nên nô
không bao giù sai lÇch mQt giây phirt nào, néu
không thi dâ xây rat4i hqa cho nhân loai. Qua lôi
phân cùa Allah :
djlt :rj _rôf c!;iiû1 Ç"jfi lÉ3I| ul ,JucJli
.40:tri t bÉil+ÉllidA-uÉltl b.!;
( Mât trùi không tlugc phép UÉt kip mât
tràng và ban tilêm không tilugc phép qua màt
ban ngày, môi câi boi tli theo quy d?o (cûa
nô).. >>t Suroh :36 :40.
: uJfÉsÀt 4Ï* irL..ljt (2
2)- Tin tuông noi Altah là Thugnrg Eé
duy nhrfrt dô tôn thù:
a)- f nghia vè sU tin tuông noi Allah 1à
Thugng Dé Duy nhût Aê tOn thù :
Cbâp nh$n ràng, Allah là Thugng Dé,Duy
Nhût Dâng dâ t?o ïà, cai quân, ban bô tât câ
try tày, Ngài là Dâng ban bô
nhûrng.gi tiong
","
cugc song, ruôt IâV câi chét, che chô bâo vç, nuôi
t

}.Suroh g6:4o
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duông, ban bô luong thgc, ât câ cÏèu nàm ffong
bàn tay cai quân cria Ngài, Ngài tà Dânq Duy
Nhût cô dù mei quyèn hành, Çô dû mei quyèn lçc
bién hôa tatcâ nhùng gi Ngài muôtt, nên| không cô
. rÀ
,. Ly- !. ,.'
' |
dâng tô hçrp vôi Ngài trong bât crî viÇc
ai dông
gi...
Tin tuong noi Allah 1à Chù Nhân Duy hthtft
cô nghîa là : Tin tog"g hoàn toàn nhirt quyêt
ràng ; Allah là Dâng Tôi Cao Duy Nhût Aê tOn thô
chôkhông dugc tô hçp vôi thân linh nào khâc , tât
câ mgi tU thù phuqng, tôn thù, càu nguyÇn dèu
dUa vào Attah duy nhut chô không cô thàn nnh
naô khâc trong sU thù phuqng chung vôi Ngài,
qua lùi phan ctia Allah :
'-A':
USr s*-US
EçiJS ôl-tÂ iot ] rJu dt^6
"J'
62:-*-/l t
( Allah là Eâng Qo hôa tâtcâ v?n vât và
t
là Dâng Bâo hO.. > S*oh:39:62.
Attah là Eâng. ban bô, nuôi duông tât cër
nhân sinh vât trên thê gian nây , guâ lùi phân cùa

Allah:

6:r,l t #b+r'l

e Ûl rplll êYtiuu. l-rl-:JudlÉ

( Và không

cô mQt sinh vât nào sông trên
trâi Oât mà nguôn lucrng thgc tei không do
Attah cung câp ..
Allah tàChù Nhân, Hoàng Dé cùa tât câ,
qua lùi phan cria Ngài :
t

)- Suroh gg:62

')-

Suroh

rr :6
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sil-r^l,Jf

&[â $ ] :Jtû dti
12 Q; ô-rrtJl
câc ràng tuùi

( Altah nâm quyèn th6ng tri
và trâi aât và v?n vât giiia trai dâû. Dt s-uroh

:

5 :120.

b)- Allah dâ @yètr lênh ràng Ngài là chfi
Nhân trên tât câ rhé gian này, qu; lùaphân ctra
Allah:

2: i.-lilt [ ùt+tl;Jt LJd,uJt ] :Jt'j dlÉ
< Vçi lûi ca tBng dèu dâng tên A[ah,

Rabb @âng Chû Tê) cûa vû trF và nhân loai ..
Suroh: Fatihatr: l.
f nghia chù Tê ctia vû try và nhtu lo4i cô
nghîa l4r Dâtrg T?o Hôa rî,Dâng Cai euân, Dâng
Ban Bô, An- Bày, su ân lOc, phuôc lành, utt
khucrng cho tât câ .
. c)- Nhân toai dugc t?o ra m01 câch tinh
khiét, tù dô hç dèu công nhân tàng Eâng Chù Tê
không ai khâc hon là Allah, ngay câ nhûng nguùi
Arab da thàn vào thùi Rosul (saw) hç cûng rOttg
nhfn nhu vây qua lùi phân cùa Allah:
LrJr eiJt ç,trÉt LJ d".IË I ,JH drg
"Ë;,.I
n2

EçcJSa;StgxÉiJâ. û-ffUiÎ iJâ/r,ùJ..É;..lti

iJË

+i,'û-.J_û .'û;)JLIJK ût

. êiF;Jl

# lçj Tr l# i

r

89-97:ùll3^tt tbr]Jj
ChÉc chÉn chrring sê ttâp :' Atlah ' hây
bâo chûng : Thé câc nguùi không sg Ngài hay
((

t

t

)- suroh s :rzo
)- S,rroh Al Fatihah :z
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sao ? Hây hôi chûng : Ai là Dâng ttÉq quyèn
th6ng tri mgi vât trong tay Ngài và là Dâng bâo
vÇ $ât câ). Nhung (chûng) không dugc ai bâo

tnoat khôi grtrr phai cûa) Ngài néu câc
"è
nguùi biét.. ,rt Suroh :23:87-89.
Nhtmg dûc tin duy nhtrt noi Allah 1à Dâng
T?o Hôa không thôi, không dû dê nguôi dô trÔ
thanh nguùi trong cQng dông Islam, ffià bfu. buQc
nguôi dô phâi cô thêm dtÎc tin nûa là chï tôn thù
Allah duy nhirt mà thôi, bÔi vi ngày xua Rosul
(saw) dâtranh dâu vôi ntrûng nguôi Arab da thàn
truôc kia méc dù hç vân tin Allah là Dâng Tao
Hôa. Nhmg bên c?nh dô hç lai tôn thô nhtug
thàn hnh khâc.

d)- fâtcâ nhùng gi trong vû t4r, tù trên trôi
x.rông duôi dât, nhu nhûng ngôi sao, ti{ tû, cày
cô, ruQng nuong, con nguôi hay ma qui dêu thuQc
quyèn cai quân Cùa Altah .Nhu Ngài dâphân :
É3t rÈjltr ç:rlrÉJl é É C-'1 âJj )'JH Lï6
83 ; rJlJAc, di ( ti}j
( ..trong lûc Uât cû ai trong câc tàng troi

và trâi aâtrdù

hay không, dèu phâi thàn
Islam và hg sê tnugc dua vè

-,tôt

phçc (Ngài) tro]g
Ngài trôt lei ? >>.2 Suroh : 3 : 83.

Cho nên bàt cir nhûng gi trong trùi dX hay
trong \.û try không thé thoât khôi sU cai quân cùa
Allah, bôi vi Allah là Dâng Chù Tê , Dâng Tao
t

)- Suroh 2g i 8Z-88

')-

Suroh 3 :89
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Hôa, Dâng Cai Quân trên tât câ tuy y cùa Ngài,
cho nên ngoài AlJuh tî, tât câ dèu.do su t?o hgu
dèu là nô lê yéu duiSi nên luôn càn
"yuNgài,tâtcâ
dên Dâng T?o H6a.
e)- MOt khi dâ châp nhân Allah là Dâng Cai
Quân, dièu khién trên tât câ, thi t<ét lufn là chi cô
Allah Duy Nhût là Dâng T?o Hôa và Dâng Ban
Bô, Dâng Cai Quan trên tâtcâ chô không cô thàn
linh nào khâc. Cho nên tàt câ nhùtrg vât gi dù
rguy câ mQt tê bào nhô nhût mà con nguùj ph,ui
càn nhûmg kinh hiÇn vi tôi tân môi cô thé thây
dugc, chring sinh sông hopt dQng dèu do sU chi
dinh cùa Ngài, mQt duôrng gân nhô trong con
nguùi chûng ta néu Ngài làm bi di duôrng yân
chuyén giqt mair hay gi dô, thi con nguùi cô thê Ui
tê liÇt, cho nên tàtcâ dèu do mÇnh lÇnh cùa Allah.
Vi vây bât buQc chirng ta phâi luôn ràng
buQc voi Ngài Duy nhût dé dn tucrng, càu khân,
ph6 th,â",vi Ng3i DuyNhirt là Dâng qo hôa, dâng
ban bô và chù tê trên tât câ .

:luÉÀt 6Tt+irq$-(3
3)- Drfrc tin ncri Allah Duy Nhût

là

Thugng Dé dê tôn thù..
, a)- 'i nghia rrè dûc tin noi Allah là Thugng
Dê Duy Nhût dê tôn thù :
Phâi cô dric tin tuyÇt dôi ràttg, Allah Duy
Nhût là Dâng dê chirng ta tôn thù, dù sU thù
phuçng dô cô rô ràng hay thàm kin trong lông,
nhu sU : càu nguyÇn (du-a), sU sg h?i, sU phô thâc,

"û.%.,6/
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càu xin su che chô gitip dô, sg hành ç (solah), bô
thi, nhin chay V.v ..con nguoi phâi biêt ràng Allah
là Dâng Duy Mtrt mà chqng ta.phâi tôn thù chÔ
không tO thân linh nào dông dâng vôi Ngài, Vi
Ngài là Dâttg T?o Hôa nên nhân t4o phâi thù Û
Dâng T?o Hôa d.ty nhût thôi, qua lùi phan cùa

Ngài:
ijt

À}t ri

Y!

4{:t blr{J!

&J! :') 'JH dlô
t63: i-r+rr ( âblr

( Và Thugng Dé cûa câc nguùi tà mQt
Thugng Dé Duy nhût, Không cô Thugng qé
nào khâc, duy chi cô Ngài (Allah), Dâng rât
mçc Nhân fit; rât mgc Khoan dung..
2 : 163,

Qua y nghîa cùa câu kinh trên, Allah dâ,phân :
Ngài là Thugng Dé duy nhirt, nghia 1à Dâ+g duy
nhût dê con ngucyi tôn thù, chô không cô thân linh
nào khâc ctâng dé tôn thô. Dô là dûc tin tuyÇt Aôi
vè sU thù ptt"qtrg noi Eâng Allah duy nhût, chô
không cô thân linh nào khâc bên c?nh Ngài.
b)- Eirc tin tuyÇt AOi Ô sç tôn thù noi Allah
Duy nhût :
Châp nhân chi cô Allah dty nhrît là Thu$g
Dé dé tôn thù chô không cô thân linh nào khâc
bên cAnh Ngài.
Al Ilahu : theo sU giâi thich trong vàn tç
Arab cô nghia là : Dâng cao câ,.dâng dê chûng ta
thù phuqng mQt câch hanh diên vui vê và tôn
9.

t

.

,

)- Suroh

V

t-

:

z:t6g

\-
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sùng duy nhût trong mgi ltuh vFc liên quan dén
sU thù phugng , rùu : Không dugc càu nguyÇn
ngo?i tru noi Ngài, chi sg hpi ô Ngài, chi phô thâc
sinh mang và tât câ noi Ngài, không rùi lay ai
khâc ngoài Ng+i ra, không hy sinh không tôn sùng
ai khâc nhu thàn tuçng, duy chi ô Ngàiduy nhirr
thôi. Tôm lai bât cir nhûng su hành eao nào liên
quan dén lrân dè thù phuqng chi dugc tôn rhù ô
Ngài Duy nhut mà thôi.qua lùi phân cùa Ngài :
( bir5.i éll.Jr $'i alÉ )
5
ciô

'JH tôi thù
(('\91
(oi Allah) duy chi Ngài chûng

phugng và chi voi riêng Ngài chûng tôi càu xin
dugc gitip dô.. > ' Suroh : Fatihah : 5
c)- slr quan trgng trong dirc tin noi Allah
Duy nhût dé thùphu$g :
chting ta bât dàu giâi thich su quan rrgng
vè dirc tin này nhu sau :
1)- su thuàn tiry và thiên nhiên mà Allah
tao ra loài Jinn và con nguùi là dé thù phugng ô
Ngài duy nhirt chô không cô su dàng dâng ô dô,
qua lùi phân cùa Ngài :
( orS+! u! l/û)lj;fi.tt i',ïIr Ér )
dlÉ
'JH56; c{;frlf
( Và Ta dâ tag ra loài Jinn và loài nguùi chi
dé thù phu$g Ta. >>2 Suroh : 5l : 56.
2)- Muc dfch mà Allah dâ gôi nhûrng sû giâ
và nhimg thiên kinh cùa Ngài xu6ng không gi hon
t

t

al Fatihah :5
)- S,rroh 5r :56
)-
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là kêu gei nhâc lai mgc dich mà Ngài dâ tAo ra là
dê thù phuqng Ngài Duy nhût, nhu Ngài dâ phân :
int tr$tî o1 TÉJ l1l 1JÊ,,9tr3'+ silj ) : JH drÉ
36:cj=ill ( AÉûtt l.,.li$lj
( Và chic chin Ta dâ cû mQt Sû giâ dén
cho môi cQng dông (vôi MÇnh Lçnh) :' I,laV thù
phUng Allah và trânh xa tà thân.. )' Stnoh:
16 :36.

3)- SU bât buQc dàu tiên cho mqi nguùi 1à
phâi tin tuôrng goi Allah duy nhut dê thÙ phugng,
nhu lùi giâo huân cùa RosulW cho ôqg Muaz ibnu
khi Nguùi gôi ông ây di truyèn bâ Islam Ô
Yemen nhu sau : ( Ong së gdp rlhirng nguài dA
duqc truyèn *udng nhfing Kinh thânh truôc kia,
viQc dàu fiên tà kêu gai hç chtip nhqn câu
Shahadah hay Chiip nhqn chi cô Atlah duy nhtrt
dé fin thà..) Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi l?i.
Cô nghîa 1à kêu gai nJr.*g nguùi Ô dg (Do Thâi
và Thiên Chtia sinJr sông Ô dô) chi châp nhpn cô
Allah Duy Nhirt dê thù phug.ng, hay bât cir nhûrng
sU hành dao nào liên quan dên sç thù phuqng chi
dugc phép,tôr tho ô Allah Duy nhût mà thôi.
d)- Y nghîa câu La i la ha illolloh :
Câu shahadah này là mQt câu quan trqng
nhut và cûng 1à câu dàu tiên dé buÔc vào Islam và
cûng là câu cuôi cùng trong cuQc dùi khi vinh biçt
tràn gian ra di. Nhùng ai chét di mà trong lông
Jabal

t

,;Ëe

)- Suroh t6

86
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luôn luôn vôi câu châp nhân này thi së dugc lên
Thiên-Dàng, nhu Rosul W denôi :

lô'sci- dF I : eLl t*l' Àl .,l.- dt!
.+"^ t 4:ljt dt3.iÀt Y!
Nhîing ai chét di mà trong làng uâ, fin
tuông ô Allah dryt nhût, thi së duqc lên Thiên
4J!

Y Oî C+

Dàng..t M.rslim.
Vi vây, sy hiêu biét ro ràng và châc chân vè
câ-u shahadah này là dièu 6i u quan trgng và càn
I

thiét.

Y nghia .'è câu Shahadah Lai la ha illolloh
: Cô nghia là Chi châp nhân tôn thù cô Allah Duy
nhut, và choi tù tât ra nnrmg thàn hnh khâc ,rgoai
Allah ra. Hay nôi câch khâc, tât câ nhùng tAo hôa
do Allah t?o ra không dâng dé con nguùi thù
phugng, mà Eâng d.ry nhut dâng dé tôn thù là

Allah dry nht'rt.
Y nghia Al Ilahu : Dô là Allah Dâng dé
chirngtathù phugng, nên bât cir nhùng aitôn thù
khâc hcrn Allah, thi h9 dâ châp nhân thàn nnh
khâc ngoài Allah, nên tât câ nhûrng thàn hnh khâc
ngoài Allah rd, dèu không dugc châp nhân mà nô
trô thành dông dâng vôi Allah , hay xa hcrn nûa là
khuôc tù Allah mà thù phuçnrg nhûrng nhân t?o
cùa Ngài tAo ra.
Allah là Dâng Cao Câmà rnqi trâi tim dèu
phâi thucrng yêu, tôn thù mQt câch trung trpc,

' )- Hadith do Muslim ghi lpi
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khirm nirm, sg h?i, phô thâc và càu xin che chô,
ban bô tù Ngài mà thôi.
Con nguôi hay trâi tim chi dugc thoâi mâi,
binh yêp hanh phirc khi nào trong lông cô dirc tin
tuyÇt dôi noi Allah, thuong yêu phUt,tùng Ngài
trên hêt và quan trgng nhirt là hiêu biêt thUc thù
Àrlàtl
:-lr\rrr.ll'"
vê y nghîa : I(hông cô Thugng Eê nào khâc dê
tôn thù ngo?i tru Ngài duy nhirt, khi nào hiêu biét
và tin tuong dugc, môi t?o dugc slr hpnh phtic
trong lông ô trên dùi này và ngày sau.
e)- Nên tâng cùa,câu La i la ha illolloh I .
cao qui
Câu kitimah nstu sg?
iàT
tai cô hai nèn tang càn bân bfu.buQc phâi hiêu rô ô

*ye

Lf

co.

, Nèn,Éng thû nhut :\La ,-i la ha cô nghip là :
- tât câ nhûng thân linh khâc ngopi trù
Chôi tù
Allah d.,ry nhût, hay cô nghia 1à : Khôtg c6 sU
dông dâng ô dô, -côn cô nghîa là : Tù chôi tât câ
-

nhûng sW hành dao tôn thù nào không liên quan
dén Allah Duy Nhirt.
Nèn tâng thri nhi : Il lolloh cô nghîa 1à : Chi
r7
châp nhân tôr thù Allah .dty nhût , và mei sU
hanh d?o dèu hên quan dén A[ah duy nhût chô
không cô d hçrp voi thàn hnh nào khâc.Qua lùi
phân cùa Allah

rii

1tt+

:

U'ir çi

Étltt+ JiS; ùJ ) .Jt*i

dlô

256:ô.-cl ( é3Il tjr.Jt+,rù.frr,1
( ..8ôi thé, ai phûrnhin, Tà_thàn oà_tin
tuông ncri Allah, thi chàc chàc së nàm vttng

-M.%/

5l

chiéc cân (hay sgi dây cûu rôiy không bao giù

dût.."I

Suroh:2:246.

'i rghia (ai phû nhân Tà thàn) dô làt nghia

cria nèn Éng thir nhût là: không cô thàn hnh ttao
dé tôn thù. Y nghia (và tin tuong noi Allah) cô
nghia là nèn tâng thû nhi là: Chi cô Allah duy
nhirt Aé tOn thù.
0- Dièu kiçn vè câu LaI la ha illolloh :
Eièu kiÇn dé dugc châp nhân câu shahadah
: Chi châp nhân cô Allah Duy nhirt dé rôn rhù,
phâi trâi qua bây dièu kiÇn nhu sau, nguùi thôt ra
nô mcri cô hiÇu lgc .
l)- Al Ilmu : Hiéu biét vè câu La i la ha
illolloh châp nhân chi cô Allah Duy nhirr dé tôn
thù, nhu Allah dâ phân :
lg;Jns.e ( Àt y! 4I Y âir $ I ,JH dlÉ
( Bôi thé, nên Uiét ràng quâ rhât, không
cô Thugmg Dé nào khâc duy .ni Altah thôi.. rra
Suroh : 47 :19.

2)- Al Yaqin châc chân : Nguùi thôt ra câu

' tu=iir
tuyên
trong lông mi+h tuyên thç 'rrè câi gi, néu ffong
lông nguùi thôt ra cô su nghi ngù không chàc
chân vê câu tuyên thç dô thi không cô hiÇu quâ.
Qua lùi phan cùa Allah :
#'oJ_yj:1tt+ tr;'rtî l!"-Jt b_b:At lfrl),JHcjË
15 ;crl;+-Jl ( lj.tJJJ il

tirç

| \

t

)- Snroh z;256
')- Suroh 4T :rg

rùr;ht;

'

,

t

.

.-

r

.

^

-
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( Chi nhfrng ai tin tuônrg noi Allah và Sû
giâ cûa Ngài .ài-trhông nghi ngù tlièu gi .."r
Suroh: 49:15.

.

3)-

Al Oubul Su c.hâp nhân :cô nghi? 1à

châp nhân câu tuyên thê nây mQt câch tuyÇt dôi là
chô không cô tà thàn
chi tôn thù Allah duy
"hitt,
nào khâc bên c?nh. Nhûng ai châp nhân câu này,

nhung lai không thô phugng Allah Duy nhût, thi
tpa nhu;i nghîa mà Allah dâ phân nhu sau:
;jrjs3i+:nt yl o{ u ÊiJ rJs ti! trits Êc.! ) :Ju c,ll!
36-35 ;û1,.ôl'Jt ( Oel!.;et'il SiJl; lé;t3l t&Î b:I-fr'r.
( Quâ thât chûng là nhûng kê, khi dugc nhÉc :
Không cô Thugng Dé nào khâc duy chi Altah (
tà Thugng Dé) dâ tô, r^ ng?o m?n : Và chûng
bâo : Sao I chrfing tôi phâi bô câc thàn tinh cûa

chring

mQt tên thi sT mât tri
"i
hay sao ?. ,r.'Suroh :37 :35-36.

tôi chi

(Muhammad)
4)- Al lrrqiyad su khuât phUc, phuc tùng
qua lùi phân cùa Allah nhu sau :

;iii+.1.'$:rr't Câi+ri$"] ctr)
'Jwdri
2 2: ùÉ ( éljl tj-"Ju isl1,.'1'..f
( Và ai rIç n?p diÇn m?o cûa minh cho
Atlah dông thcri là -Ot nguùi làm t6t, thi chÉc
chÉn sê tr-É- dugc chiéc cân (cûu rôi; vûng
chÉc.. ,>'Swoh: 3l :2L.
nghia. ( dê nAp diÇn m?o..) cô nghîa 1à
phUc tùng khuât phUc Allah mQt câchvui vé, sung

f

t

)- S,rroh 49 :Ls
' )- Suroh gT :gs-g6
' )- Suroh gL:22
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sudrng. (nâm dugc chiéc cârr- cô nghia là : La i la
ha illolloh, châp nhân Allah Duy nn,rt dê tôn thù.

5)- As Sidqu Su chên thành, c6 nghîa là
thiSt ld ra" tryên thê
ày mÔt câch
chân thanh, xuât phât tù trong tim mà tà, qua lùi
nôi cùa Rosul (saw) :
rrl {,l';;Ëf dr u ] : C-lqlr Àf .,l^- Àl_rt cJts
Àl â'.o; Y!!I6 ,Jti\|- al_rt3 oJ.rc l' - o gîr rl,t yl 4J| Y
. C*._l ÇJ.=+ll [

]tl

,slÊ

( Nhirng ai thtit lên tài.' xin chtip nhqn chi
cô AUah dry nhtrt dê tôn thù và Muhammad tà nô
rc và sdr giâ cùa Ngài mat câch chân thành tù
trong lông, thi Allah së trânh cho hç thoât khôi
lûa dia nguc)
6)- Al Ikhlas su thanh tâm cô nghia là tât
câ sg hành d?9, tôn thù hoàn tôan xa lânh khôi sr:r
shirk (dông dâng) và thành tâm chi vi Allah duy
nhût, chô không vi sg lgi lOc, thanh danh trên ftàn
.À
gian này, qua lùi cânh giâc cùa Rosul (saw) :
cJti

t,

JSll

|--;irt bl ] :C-l ql' Àt ,,l"- dl,!
"J'
.C*, €_lti'll [ Àl 4iJ éU+ ,#, arrt y! 44 lt

( Quâ

,â*

vQy, Atlah së
ltha dia ngtlc dat
nhfing ai nôi lên câu La i Ia ha illolloh mat câch
thành tâm chi vï Ngài mà thôi .'Al Bukhory và
Muslim.

)

)- H.dith do Al Bukhoryvà Muslim ghi l3i.
tI H"dith
do Al Bukhory và Muslim ghi 6i.
)-
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7)- A,t Yuhibbah su thucng yêu vè câu

shahadah và châp rùrân thi hành theo
châp nhân, gue lùi phân cùa Allah :

rùûng gi dâ

tr,rtlll U:) rJH dti
(-.tltilïiî tjbt;C.llljrlrl ÉS#j.i

rnl O:3 L;,'$S
165 : ô.-r.+ll

f'rh31

( Nhung trong nhân loçi cô nhûng ké dâ

dgng nhûng O6i thû ngang vai vÛi Allah. Hg
yêu thuong chûng giông vôi tinh thumrg mà hg
dành cho Allah. Nhung ngugc l?i, nhfrng ai cô
dÉc tin thi yêu thuorng Allah mSnh hon.. D'
:2 :165.
Nhûng nguùi
Snroh

câu shahadah rnQt-câ9h
".hâp.nhân
trlnh trgng hiêu biêt y nghîa và thgc hfuih, thi
thuong yêu Allah mQt gâch mpnh liÇt hon tât câ
nhùng gi trêq thé gian này, ngugc lai nhtug nguôi
thtu phuc thàn hnh khâc (shirk) vcri Allah, thi h9
thucrng yêu nhùng thfu tinh dô ngang hàng vÔi
Allah hay hon Allah nûa, nên h9 dâ phan lai lùi
tuyên thç châp nhân shahadah ô trên.

g)- lrtsJl ,.P
rt?o

f

nghia

Al lbdah sF hành
a

:

Ibdah,hay sU hành d?o cô nhgîa là : Danh
xrmg cho tât câ ntrirng sU hành deo nào dugc
Allah yêu chuQng và châp nhân qua lùi nôi hay
hành dçng tù trong lông và hinh thûc bên ngoài.
Nhu sU thucrng yêu Allah và Sû giâL cùa
Ngài, sg Allah, phô thâc cho Ngài, cà,l xin ncvi
t

)- Suroh z:l:6g
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Ngài, sU hành lê, sg bô thf, sU hiéu thâo vôi cha
ffig, tpng niêm nhô dén Allah, hadj, tranh dâu vôi
nhûrng ké chông lai Islam tù ké ngoài dao hoflc
nhimg ké dao dûc giâho[c khâc dô nûa .
Su hành dao cô rât nhiêu câch và phuong
thirc, bao gàm tât câ nhùng dièu phUc tuttg, tuân
phUc Allah, nhu dçc kinh Qur'àî, dôi slr tôt lành
girip dô nhûng nguùi nghèo can thiét, bô thf
(không phâi bâtbuQc), trung tryc trong mçi công
viÇc, ngay câ nhûng lùi nôi ttit lành c6 t nghia..
nguoi tin tuôrng là
.SU hi"h dao cùa
rÀt
".ht"g
bao gôm tât câ nhihrg diêu
sinh hopt, hfuh dQng
cùa hq dâ dinh tâm cô tinh câch dê dugc gân gùi
và Allah hài lông. Ngay câ viÇc àn u6ng, nghi
ngoi, lâp gia dinh, di làm vôi sU dinh tâm là thân
phuc Allah thi âtcâ nhùng công viÇc mà chirngta
dinh tâm tôt lfuh vi Allah dô së dugc nhu phuôc
lçc dang hành d?o.
Tôm lai bât cû nhûng sU sinh hopt hàtrg
\
,
| J
4^
| ,
.
, ., |
, r
'
ngày hàng dêm cùa chtingta cô tinh câchtôt
lành
và vi Allah thi chtingta së hucrng dugc phuôc lôc
tù Ngài, ngay câ cuQc s6ng gia dinh hay nôi rô
hcnr viÇc chung dUng vg chông cûng là sU hành
dao trong Islam chô không phâi Ibadah hay sU
hành dao chi gicri han trong viÇc solah hay nhin
chay hay khâc nûa..
e)- SU htuh dao (Ibadah) là mpc dfch mà
Allah t4o ra..

-6.fu/

5ô

Allah t?o ra nhân lo4i không ngoài mgc
dich là dê con nguùi và loài ma qui thàn phUc tôn
thù Ngài qua lùi phân cùa Ngài :
$;1 É. rt:+;l YI L,Ë)lj bFJl f',î1:. t;J ) :JU dt!
'3jt al
$.r1 t j o3;,ëÉ.:f
lHt
b!.
_h
5g -56; cg_2t-rlt ( b++tt

j.ôt

,j#,bÎ

( Và Ta dâ t?o ra loài Jinn và loài nguoi

chi dê thù phugng TA. TA không dôi hôi bông
lQc tùr chûng và cûng không dôi chûng nuôi TA.
Chfnh Altah là Dâng Cung câp bông lQc (cho
tât câ), Chù Nhân cûa Quyèn Lrpc, nât hùng
mçnh..
Qua y nghia trên, Allah dâ irnan cho chirng
ta hiêu biêt là Allah t?o ra loài Jinn và con nguùi
không ngoài mp9 dich là dê thù phugng Ngài,Duy
nhût,Ngài là Dâng Giàu sang pltit qui trên tât aâ,
bô, giûp dô, ké yéu
Ngài khbng càtt
"hitttgtaban
khô là chring tà, nên lfrc nào chring ta
và nghèo
9'\tv,r-\
cûng cân dên sU giirp dô ban bô, thân phUc Ô

Ngài. ,

Dôi vôi Allah, con nguùi mÔi là ké nghèo
khô, yéu duôi nên bât buQq phâi tôn thù g Ngài
duy nhut chô không du,gc dông dâng vôi thàn hnh
khâc. Nhu càu càn thiét cùa chring ta dôi vcvi sU
nhu câu àn uông.
MQt khi trâi tim cùa chirng ta dâ thâm
nhuàn nguôn lyc thàn phuc vâng lçnh Allah và
thành tâm vi Ngài, thi lirc dô së không cô TQt
nguôn lUc hay t,tottg thçc nào so sânh cho bàng

bâo trg, gifrp dô cùa Ngài hcrn

1à
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trong lông bàtrg
su thàn phuc dô ô trên dôi lày, ù dô chirngta së
không câm thây sg hpi, lo lâng, buôn phièn nûa vi
lric nào chirngtacûng câm thây gàn gùi vôi Allah.
sU ng.et ngào, êm thâm, thoâi mâi

i)- ô.rtalf ûLfui Nètt 16ng cûa sF hành d?o :
SU htuh dao hay ibadah mà Allah ra lÇnh
phâi thi hành dugc dUa trên hai rèt tângsau :
Thû nhirt : Hoàn toàur thân phUc và sg
(Allah).
Thû nhi : Thuong yêu duy nhût ô Allah.
Nhùng sç hanh dao mà Ngài ra lÇnh cho nô
lç phâi thi hanh, châp chanh trong sU thfu phUc
hoàn toàn vcri sg vui vé tinh nguyÇn, kèm theo sU
lo lâng sg hai là không làm trôn nghîa vU, ngoàirc
côn sU thuong yêu, mong mgi, ao uôc dugc Ngài
Dung thû, ban hông phirc, ân lQc cho..
SU thucrng yêu không thôi, không kèm theo
sy lo âu sg h?i thi không giâtr! trong sU hành d?o,
vï chï thuong yêu không thôi thi không giâ tri, nô
không khâc Sr. nhu nhûng vât mà chirng ta yêu
thich thèm muôn nhu àn uông dôi khâc v|y,9ûtg
vây sU sg hai mà không cô thucrng yêu 1o lâng Ô
dô cûng không phâi là sg hai vi phUc tung mà sg
hai nhu chringta sg h?i thir dU nên sU sg dô không
thé ffô thành sç hành dao dugc.
MQt khi cô sU liên dôi giûa sU thucrng yêu
và sg hai cùng lûc thi nô mÔi trÔ thành sU hành
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dao hay ibadah và sU hành nào này chi vi Allah
duy nhûr mà rhôi.
h)- ôrlpJf .lrii r++., rFq'rll At Tawhid Ià ly
,tt

do dê ttugc châp nh$n ibadah :
Nhimg sU hành dao hay Al Ibadah mà Allah
phân lç+ phâi thi hành không thê gai là ibadah
dugc, nêu không fheo dirng tawhid, cho nên sU
ha1rh dao không thê gei là ibadah néu trong dô cô
sU dông dâng hay shirk vôi Allah. Cûng vây,
chûngtakhông thê trô thanh nô lÇ trung kiên cùa
Allah néu chung ta không theo dnng con duôrng
tawhid cùa Ngài và không tôn thù.Alluh duy nhirt.
Nhftigaivùra tôn thù Allah vùa $ô"g dâng (shirk)
vôi Ngài thi nguùi dô không thê gei là Abdulloh
(nô lç) cùa Allah dugc .
Cho nên sU tôn thù Allah duy nhût và hành dao
mQt câch thtuù tâm trung tryc vi Ngàj mà không
cô sU shirk ô dô, thi dô là diêu kiên dê dugc châp
nhân sU hành dao, ngoài dô ra sU hành dao càn
phâi dça hay di theo dirng con duôrng mà Islam
dua tà,n+îa.là dûng tfeo sunnah cùa Nabi (saw).
Hai dièu kiên dê dusc Altah châp nhân su
hành d?o là :
l)- Chi tôn thù Allah duy nhût (dô là
tawhid).
2)- Chi hanh dao theo nhûng gi Allah ra
lÇnh và dUa theo Stmnah cùa Rosul (saw) .Nhu
Allah dâphân nhu sau:
/

a

t

,

u'
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;-;'f âli bâ"L: I rÈlJ â.i;3 ÊLÎ dF é :Jt.: dlé
)
ttz:ôJ+lt ( û-rjj.l éTl Ê+rÉ t.iÉ:rr )ijrb
( vâtrg, nât crfr ai n?p trgn sÉc diÇn cria
minh cho Atlah tnông-thùi tà m0r nguùi làm
viÇc t6t thi sê dugc p[àn thuông ncri n"bb cria
y. Itq sê không lo sg ciing së không buôn phièn
.. >rt Strroh :2 :112.

Y nghia : ( n?p rrgn sâc diÇn cùa minh cho
Allah) : dô là sr:r châp nhân At Tawhid và hành
dao mQt câch thành tâm .
(Là môt nguôi tàm viÇc 6t) cô nghia là rhi
hành theo con duôrng sunnah cùa Roqul (saw).

g)- dlÉll As Shirk s$ tlông tlâng :

As Shirk cô nghîa là : phân lai dirc rin duy
nhrrt dé tôn thù Ô.Dâ;g Allah là Chù rê cùa muôn
loài, mà di thù thân linh khâc bên c?nh Ngài. Néu
rà19 su tin tuôrng ô Allah duy nhur dé tôn thù là
diêu kiÇn quan trgng nhût trgng dt'rc tin, thi ngugc
lei shirk là mÔt trgng r0i aoi vôi Allah, và dô là
trsng tOi duy nhûr mà Allah không thé tha thû
cho, qua lùi phân cùa Ngài :

o-l3t.l,id

seél_rn;û1

iiluat U),JHdlé
48

:et*..il1 1 ;Ut'J

dFl éI!3

Quâ thât, Allah không tha thû tOi tô
hgp nhitng thàn tinh cùng vrô'i Ngài nhung tha
thû (t0D _nào khâc vôi (tOi) dô cho nguùi nào
<

Ngài muôn.. ,rt S*oh: 4:48.
t

)- s,troh 2:Lr2

')- Suroh 4:48
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CLIéllilt b! ):Ju;LïÉ
Quâ thât, tô hgp nhûng thàn thânhI
khâc vôi Atlah tà mQt tilièu sai quây to lôn.. D
13 :

(..

Suroh:31 ;13.

nhûmg vi sohab+ (saw) hôi Rosul
(saw) tQi nào 1à trgng tQi dôi vÔi Allah, Rosul
(saw) trâ lùi:
'}'t lii À déJ bÎ :
( l{'Jr
) C-l ql' Àl ,,l.- dl6

Khi

.C*: t'-ll.+lt

ra

( Dô là stt dông diing vôi Attah Diing dA Qo
Al Bukhory và Muslim.
câc nguùi
Shirk së làm mât di nhûmg sy hành dao cùa

)..'

con nguùi, dù hç cô thi hành bao nhiêu di nûa
fch, vï Allah không châp nhân sW hành
cûng
"O
dao cùa nhimg nguùi shirk vôi Ngài, nhu Ngài dâ
phân:
: pr,iït G_&t-irsrÊaËrÉJ téir Jr)

'JHd\!
88

( .. Nhung

néu hg tô hgp (tôn thù) nhÉng

thàn tinh khâc cùng vôi Allah (trong viêc thù
phqng)

iftitât

câtviÇc làm cûa hg sê hoài hét."3

Suroh: 6:88.

Nhimg nguùi pham phâi tQi shirk mà không
xâm frOi truôc khi lia dùi thi hç së bi dày vào dia
ngpc vinh vién không ngày ra. Nhu Allah dâ
phân:

t

t

'

)- S,rroh 31 :1g
)- Hudith do Al Bukhory và Muslim ghi l4i.
)- Suroh 6 :88
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e-lijt

ât

iF Jii 1rr+ élJ,:i; ttâ4 ) ,JE cj,i

7 2: ô.rit-ll ( ]ritt llj^,
thâ!, ai tô hgp thàn linh cùng vôi
chÉc chÉn sê bi câm vào Thiên nang

( .. Qul

Allah thi
và chô û cria y sê tà Lrïa (cûa .Hôa ngBc)..J
Suroh :5 :72.

shirk cô hai lopi

: Shirk Akbar (lon) và

Shirk As Gar (nhô).

Shirk Akbar Shirk lôn : cô nghia là dông
dâng huy dua thàn linh khâc ngang hà"g vôi Allah
trong bât cir su ibadah hành dào nào. Tât câ
nhûmg sç hành dao bàng lùi nôi hay dông tâc dèu
thuQc vè Allah, dô su thàn phuc hay rawhid và
dûc tin d.ry nhirt ô Allah, néu hucrng nhûrng su
hành dao nào dô không phâi vi Allah mà vi thàn
linh khâc thi dâ trô rhành shirk lôn.
Thf dp : Nhu nhù hay càu xin ô thàn hnh
khâc ban bô thirc àn, sirc khéo hay phô thâc ùy
nhiÇm cho thàn nnh khâc bâo hO, ttuy ciri lqy
truôc nhân t?o..tât câ rùùng dièu này trô thfuh
shirk lôn. Qua lùi phân cùa Allah :
60 :..,tb ( é +.5L1 ,e*.1 St ijtij ) rJH dt!
( Và Rabb cria câc nguùi phân : ' Hây
À
cau nguyÇn Ta, Ta sê dâp lAi câc nguoi ..
Suroh : 40:60.

t

)- Suroh

')-

s: Tz

Suroh 4o :6o
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23:
((..và hây phô thâc cho Allah néu qui vi
cô dûc tin thuc str ..
62: Ê$l (ll$tljill lr'r+Lli ) :Ju c.llÉ-r
( Thôi hây qui mgp xu6ng Phû PhFc
Allah và thù phugnÈ Ngài. . >>'Suroh : 53 :62.
Su du-a càu xin, phô thâc Phù Phuc là
nhimg sU hành dao mà Allah ra lÇnh phâi thi
hàrù, ài thi hành vi Allah thi h9 trÔ thành nguùi
cô dûc tin duy nhût noi Allah, côn néu ai hucmg
nhûng dièu trên cho thfu linh khâc thi hq trô
thanh-nhimg nguùi da thàn hay bâttin.

As Shirk Asgar Shirk nhô : Tât câ nhûng
lùi nôi hay hành dông dua dên
shirk lûr, mà nguùi nào dô vâp phâi thi hç dâ

phucmg tiÇn qua

mang tQi shirk nhô.
Thi dU : Tpo hay tôn sùng nhûrng ngôi m0
nhu là masjid, hoflc soly @ât buQc trên ngôi m0)
ho_[c xây dUng masjid trên ngôi mÔ, dô là
"hqg
dièu haram (câm).. nhûrng nguùi thi hành hay vâp
phâi nhûrng tQi này, bi Atlah hûa tà së truf,t xuât
t ttOi sU che chô và hông phirc cùa Ngài, guâ lùi
cùa Rosul (saw) nhu sau :

t

)- s,troh s :2g
')- Suroh 59:62
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J9e+lt

"J'

Àt +ilJ

. C^"^J çJL.+If

I

] : C-l ql"

Àt

."l.-

r+t[ ÊÉJç+11 -lé

4lJËl

fJr3.!l csJt.-llfJ

Attah rguyè, rûa nhîing nguài Do Thdi và
Thiên Chûa gido da eo dqrng nhirng ngôi mç cùa
nhirng vi hièn nhân (sth giâ)-cûa h; thânh masjid
noi thà phuqng.,'Al Bukhory và Muslim.
Tqgdrrng,.Xây câtch3m sôc nhimg ngôi mô
nhu masjid là diêu haram câm trong Islam, guâ dô
së trô thanh phuong tiÇn dé nhûmg nguùi tttottg
hiéu biét së làm trung gian càu xin ô nhùng ngôi
mô dô.
Du-a hay càu xin tù nhûng nguùi chét là
shirk lôn. Nên tù dô chirngtaphâi dông lai nhùng
cânh cùa nhô dé dua dén cânh crTa ltu là shirÈ
lôn, mà ai chét di trong tinh rrpng dô së bi dày vào
dia nggc vînh viên không ngày thoât ra.
Càu xin vôi Allah *u lânh và che chô chirng
ta tù tQi shirk .

)]tl1;rÀt rt-tti

ir|."1yt <q

Dûc tin noi danh xung và dât tânh
tuyÇt dôi cûa Allah :
4).-

a)- gât buQc chirng ta phâi tin tuong tuyêt
dôi ô nhûrng danh xrmg hay dat tânh cao câ tuyÇt
aôi mà Ngài dâ rs phÀn trong thiên kinh e.rrian

,

t

)- H"dith do Al Bukhory và Muslim ghi l3i.
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và Sû giâ (saw) cùa Ngài dâ truyèn giâng, chô
không dugc thêm bôt.

Vinh qua|g noi Allah tôi cao,-danh gei và
d?t tanh tuyÇl eôi cùa Ngài không thé so sânh vôi
bât cir ai hay gi trên thé gian nây , guâ lùi phân
cùa Ngài

:

Aé

rJâ..È,Itlr çIl-rJl rt- É ) rJH dlÉ
L é'dirs,JSI 1+9 É3J31 Ëljil Êt;j!t,Jytçlj iÎ é+1
11 çJr*tl ( ]+4il air+:"Jt'-h':
( Dâng sâng t?o câc dng trùi và troi dât.
Ngài t?o tùr bân thân cûa câc nguùi câc nguùi
vg cho câc nguùi và (teo) tùr câc loçi gia sûc câc
con mâi cûa chûttg. Bàng câch dô' Ngài gia
tàng câc nguùi thêm tlông dâo._ Khôn-g cô câi gi
gigng Ngài câ.,Và Ngài Ià Dâng Hàng Nghe,
Dâng Hàng Thây.. D Suroh :42:l l.
Dagh gei và d?t tânh tuyÇt aôi cùa Allah
không thê giâi thich hay so sânh vÔi nhân tAo
dugc, -a: dù tên ggi giông nhau, nhrmg nhân t?o
không thé so sânh vôi Dâng Tao Hôa dugc, danh
xrmg cùa Allah th?t nhièu, thi dU vài danh xung
nhu sau :

3: i-iritt (æ1r Osll ):JHdl,!
( Dâng nât -F. DO L*gntgo Dâng nât

mrrc Khoan dung..
o

11

( Và

.s;-Éll ( ]#4ll bÉJt'-i's) rJt;dti
Ngài là Dâng Hàttg Nghe, Dâng

42:ll.

Hàng thây..
t

1- Suroh

Al Fathah

:3
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g

d,,rd(bsl'l| Ïj-Jt _*:):JucJ'i
( và Ngài là Dâng Toàn Nàng, bâtrg nât

MFc Sâng Suôt..2 Suoh:31

:9.

b)- Giâ rri vê dirc tin û danh xrmg và dët
rânh tuyêt Aôi cùa Allah :
Nhimg eiatr! vè dûc tin ô danh xlmg và dët
tânh tuyÇt aôi cùa Allah qua nhimg diè., ,u., dây t
1)- Hiéu biét ro rang rrè Allah, nhùng ai tin
tuong và cô dtÎc tin tÛ9g châc vè danh xLmg và
dat tânh cao câ tuyçt gôi cùa Allah, thi h9 d,rq.
tàng thêm kién thûc vè sU hiêu Uiét O Allah, nhù
vây dirc tin cùa hç,cûng
châc và tin tucrng
thêm, nhût là str hiéu biét vè iawhid cùa hç cûng
tàng và bèn vûng hon.
2)- Tôn kinh, khen nggi danh tôt lành cao
quf cùa Ngài là mÔt troqg nhûrng dièu tucrng nhô
và tung niÇm dén Ngài tôt lành nhûr, guâ lùiphân
cùa Ngài :
( lJjS l_rSi Al trrSit tf-r,lirIr rijç )
dr!

ttlg

,Jr

4t; ç15!l
( Hôi nhilng ai c6 nièm fin I Hây tuông
nhô Allah thât nhièu..
Stnoh : 33 :41
.

3)- Càu xin Allah qua danh xrmg hay danh
gei ctia Ngài là dièu tot lành nhûr qu; lùi phan
cùa Ngài:
t

)- S.uoh 42:tr
')- Suroh 92 :g
' )- Suroh 33 :4r
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*it*!r (QiÉiti;ÉÀll

;\ltut +t!j):JHciÉ
180

( Allah cô câc tên ggi tôt dçp nhât, do dô
hây ggi Ngài bàng câc tên ggi dô.. Dt
Suroh :7 :180.
Thi dU qua câu du-a sau

:

Allohumma irury as aluka bi-annaka Ar
Rozik Far

zukny

Ôt Allah

,

,

I Ngài là Diing Ban Bô Anong

thvc) xin Ngài Bor: Bô cho tôi.
4)- Hiêu biêt vê danh xung cira Allah së ç6
dugc sU hanh phirc và cô duqc cuQc sông ?n lành,
tôt dçp sung sudrng ankhuong Ô trên dùi nây cûng
nhu ngày Sau.
,sIULi +uh i1.1y JÉl
oè.tûc tin noi Allah..
hiÇu
Dâu

Nièm tin noi Allah cô quan hç và dâu hiçu
thât tôt lành ô trên dùi này cûng nhu ngày Sau,
nhô dirc.tin cao qui dô con nguùi mÔi t?o dUng
dugc sU thoâi mâi và h4nh phûco ffià con nguùi
nhfn thây trên dgi này.
Nhûng dièu mà con nguôi câm thây dugc
qua dtic tin dô nhu sau :
1)- Allah bâo vê nhimg nguùi cô dûc tin dô
tù nhûng slsr khô khfu thù thâch, gian nan trên dôi

t

)- Suroh 7 :r8o
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À

nây, t?o srJ an tâm truôc nhùng sg thâcb thrîc, ké
thù v.v.. qua lùi phân cùa Allah :
:A+l ( tr!,,te llrlt ;.t, êt$;i'l bl ) :Jt; ci6
( Quâ thât, Allah sê bâo vê nhitng ai cô

38

dûc tin

..

2)- Quâ vdy, nhù dûc tin û Allah môi

tAo
vé và dê

dugc cuQc s6ng an lành, hanh phirc, wi
dàng..dô cûng là l! do càn phâi tin tunng dût
khoât ô Allah duy nhut, qua lùi phân cùa Allah :

?-;ç

,

ï:'el ,1 éi L u1.. ',J", LÊ ) ,JH dl6
97:cHl ({itiljF âtËili

( Ai làm viÇc thiÇn Uât tufn nam hay nfr,

và là mQt nguoi c6 drfrc tin thi chÉc chÉn Ta sê
cho y sông mQt doi sông lành mçnh tiit dçp.. ,r'
Suroh : 16 :97.

3); Nhù dilc tin, t?o dugc sU s.âng suôt và
châc chân ffong lông tù nhûng dièu Aât lành
không dting vôi tôn giâo, bôi vi ntrûrng nguùi cô
dtîc tin duy rùût ô Allâh, trâi tim cùa h9 luôn rà19
buQc vôi Allah, bôi vi lirc nào chirSgta cûng diêu
nhô và nghi dén Allah là Chria Té cùa vû trg, và

,

Ngài Duy Nhût dâng Aê tOn thù chô không tôn thù
ai khâc, nên tù dô nguùi cô dirc tin không lo sg ai
khâc ngoài Ngài tà, và trâi tim cùa hg cûng vây
luôn vôi Allah chô không ai khâc. Nhù dirc tin dô
môi phân biêt và xa tânh dugc dièu bât lành, môi
mé xâry ra trong Islam.
t

)- soroh zz:gB

')-

Suroh 16 :g7
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4)- Qua dâu hiÇu và nièm tin virng châc dô
là sU thanh công han\ phir9, t6t lành, phân biÇt và
trânh dugc nhûng dièu bfu lành, môi mé không
dting yôi duôrng tôi và cuQc sông cùa nguùi
muslim, qua lùi phân cùa Allah :
'r;)Lrr csiÀ
p $sl: eg
) tJH dti

"J'a$iÎ
5:ô.-rr+lt (rrÉJillt

Hg là nhitng nguùi theo ttûng sF Dân
AÉt cria Rabb (Atlah) cûa hg (ban xuông) và là
nhfrng nguq sê thành d?t.. >t Suroh:2 :5.
<

hanh trong dirc
5)- Diêu quan trçng và
"lnh
tin là dugc Allah hài lông châp nhân và së ban
cho Thiên-Dàng, try"h công vé vang hanh phirc
muôn dùi do Hông An cùa Ngài ban thuôrng cho ô
trên dùi này cûng nhu ngày Sau.

{D

; i3j-ll,oJq iJu.,Ul

Dûc tin ncri nhilng vi Thiên thàn..
1â9-lL{!'ùQ,Ul

,#11

a)- Y nghia ,è d{rc tin noi nhftng v! thiên
.
thân..

gât buQc chirng taphâi tin tuôrng tuyÇt Aôi
vè sr:ï hiÇn diên cùa ntrûng vi Thiên thàn cùa
Allah, hg là nhân t?o cùa Allah, chï biét thàn phuc
và thi hành theo mÇnh lênh cùa Allah chô hq
không bao giù bât tuân. Qua lùi phân cùa Atlah :
t

)- snroh 2 :s

-6.%Jr'
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*idCt+âj,.ii"j

T

.b_;j$3qe,ilr ) :Jt':

dtg

27-Z 6: ob+$ ( ÛJ,*; g"rt+
((..H9 (nhilng ai mà chrfing chgn là con
câi cûa Allah) dèu tà bè tôi vinh dF (cûa Allah).
Hg (câc Sû giâ cûa Allah) không nôi truôc Ngài
(Allah) và chi làm theo mÇnh lÇnh cria Ngài
o. ,rt Suroh :21 :26-27.
Dûc tin noi Thiên thfu qua bôn dièu sau :
1)- Tin tuong sU hiÇn hiru cùa rùrûng vi
thiên thân.
?)- Tin tuông tù Fq Stt'an và ^h"djth)
,.
nôi vê danh ggi cfia thiên thân nhu thiên thân
Jibriel (A) và tât cânhùng vi thiên thàn khâc mà
chirngtakhông biét dugc tên cùa hg.
3)- Tin tugng châc chân vè d?t tânh cùa
nhimg vi thiên thân.
4)- Tin tuong 'rrè rùûrng sU châp chânh cùa
nhirng vi thiên thàn, nhu ngày dêm hç chi biét phù
phUc thù phUng tgng niÇm Allah, không biét mÇt
nhçc cûng nhu không bao giù ngLmg thi.hành.

Dtîc tin noi

ntrûrng

vi thiên thân là mQt

trong nhûng dièu kiên trong dirc tin cùa nguùi
muslim.
Qua lôi phan cùa Allah

)i'rg,a#Iu-Ëî

(

:

iaijÉ'jlt

L,lt;

)

'JHdÉ
295:ô-*Jt ( l+1<:#Vj À1+ ,;lt; tJS;-l-r+',A!,
Sû giâ (Muhammad) tin tuông noi tilièu

(mâc khâi) dâ tlugc ban xuông cho Nguùi
t

)- S,troh 2L:26-27

tùr
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Rabb cûa Nguùi và nhi?ng nguùi cô dûc tin
(cûng tin tuông nhu Nguùi). fât câ dèu fin
tuông ncri Allah và câc Thiên thàn cûa Ngài..
Suroh : 2 :285.

Rosul (saw) nôi vè dirc tin nhu sau :
1.*i3j$si- )-ojrrt+ ,irùf ]:C--rql'Àt .,L- dti
.C-". lrT.tgiÈ;rôlt+ ,b'j:, ilTl Êél :&i:
(Niêm tin noi Allah, noi nhimg Thiên-thàn,
nhîrng Thiên kinh, nhirng vi S:r giâ cûa Ngài, tin
tuông yàq ngày phân xét cuôi cùng và tin tuông
noi tièn dinh tit và *âu @o sQc an bày cûa

Allah)..'

Muslim.

: lSfiLlt c'rû {.+
b)- Ddt tânh cûa thiên thàn.'
Bân chât hay thê xâc cùa nhùng vi thiên
thàn dugc t4o ra tu Anh sâng nhu Rosul (saw) dâ

nôi:

.c..* [..-l.i ,J4sixJl ,-,tlt ] : p)^.Jl 4Je Lltii
( Nhirng vi thiên thàn duqc tqo ra tù ânh

sâng..)t Muslim
Allah dâ t?o ra và ban cho nhûng v! thiên
thàn nhimg,câi cânh tuy theo mgi vi mà aô, cô vi
chirngtabiét dugc cô vi chirngtakhông bi& dugc
bao nhiêu, dô là mênh lênh cùa Allah trong viÇc
t?o hôa cira Ngài, gu& lùi phân cùa Ngài nhu sau :

t)Surohz:e85

')t

Hadith do Muslim shi lai
)- H"dith do Muslim shi lai

-û-fu/

t,iul

7l
del+1-ÈJTlr
qp

çrlrlJl JFti À r'-ll I :J[*3 dlô

!i; ?É:rtètl3r .'jt.a-:,iï.f Jil Xi"] is-rJ^ll
I :-ltË( bt ?çiJS"J'âl o! ;l';T.r

< Mgi tùi ca tçng rtèu thuQc vè Ailah,
Dâng dâ sâng t?o câc tàng trùi và trâi dât,Ngài
dâ chi itinh câc thiên thàn làm thiên srfr cô cânh

:hai, h-oic ba hoic b6n (dôi). Ngài thêm và t?o
hôa uât cû câi gi Ngài mu6n bôi vi Ngài rhùra
khâ nàng Iàm dugc tât câ mgi vât (viÇc)..t
Suroh : 35 :1.

Rosul (saw) dâ thây dusc hinh hài thât thù
cùa Thiên thàn Jibriel (A) mà Nguùi dânôi nhu
sau : ( Thiên thàn Jibriel (A) cô dén sâu tràm câi
cdnh)..' Al Bukhory và Muslim.
aua mÇnh lçnh cùa Allah, nhûrng vi thiên
thàn cô thê bién hôa thành hinh hài con nguùi,
nhu truôrng hçp thiên thàn Jibriel (A) dugc Allah
bién thtuh hinh hài con nguùi và dén vôi Bà
Mariy&ffi, cûng v[y nhûng vi khâc dugc gôi dén
qua hinh ânh con nguùi nhu dén vôi Nabi Ibrohim
(A) và Nabi Load (A)..mà ngudi thuùng khâc
không hay biét.
,
Dùi sông hay cuQc sông cùa nhimg v! thiên
thàn không giông nhu con nguùi, hç t6ttg trong
thé giôi huyèn bf khâc biêt rh,ittgb,hç duqc teo
ra vôi mçc dich duy nhût là Thân php, châp hành
theo mÇnh lênh cùa Allah, chô hq không cô sU dôi
:1
)- S,rroh
t' H"dithBs
do At Bukhory và Muslim ghi l3i.
)-

&.fur/
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Ar

.r.

,

'

x
| |
hôi, dUc vgng, mong muôn, mêt môi, chï biêt tuân
lênh Allah mà thôi, qua lùi phân cùa Allah :
É bffij iÀ'tl t. nl'û.,|-4! ) :JL.j d'Ë
6: ËJ,rill ( c-l-l't"i
((.. không Uât tuân Atlah vè tlièu gi mà
Ngài r^ lÇnh chg h9 (thiên thàn).và t|i hành
thing nhi?ng tlièu hg dugc truyèD.. )t Suroh:

66 :6.
: #ÉêT34srX.Jt

âtîT

{e

c)- Cô nhièu logi thiên thàn vù công viQc

cûa

hg..

.

vi thiên thân cô trâcjh nhiçm

cùa hç
dé thi hành trong thé gian này, mQi vi cô trâch
nhiÇm và công viÇc riêng cùa hg, chirngta së giâi
thich tôm lugt qua vài công viÇc cùa nhÛng vi
thiên thàn dô nhu sau :
1)- Thiên thàn ltuh trâch nhiÇm mang
thông Aiêp tù Atlah xuông cho sû giâ cinNgài dô
1à thiên thân Jibriel
.
mua, giô, giông
vê
lo
chuyên
thân
Thiên
2)/
Nhûmg

(A).

t

tô v .v..
t'-l'

3)- Thiên thàn cô trâch nhiÇm dê thôi lên

tiéng côi bâo dông ngày tân thê së dên dô là thiên
thàn Isrofil (A).
\
/\.
,\
trâch nhiÇm dê thu hôi
cô
thân
Thiên
1)linh trôi khi nguôi nào dô dén ngày phâi ra di
,,

(chét).
t

)- S,rroh 66: 6
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5)- Thiên thân cô rrâch nhiÇm ghi

chép
nhùng công viÇc tôt xâu cùa mgi nguùi, dé phirc

trinh lên Allah, dô là thiên thân Al KiromaÈ Al
Katibin.
6)- Thiên thàn lo vè sU che chô bâo vÇ con
nguôi lirc hq ô mQt chô hay di duôrng, ngû hay
thirc và bât cir trong hoàn
cânh tnào (tru irir vg
t
\
À
,.
.
r À
chông gân gùi và nhu câu cân thiêt) , dô lànhûng
vi gçi là Al Muaqqobatu .
7)- Ngoài dô t&, cô nhùng vi thiên thân lo
canh giû thiên dàng,hay dia nguc, thiên thfu dén
giâm xâc che chô càu xin cho nhùng nguùi hiÇn
diÇn trong cuQc hQi hqp hqc hôi và tuôrng nhô
Allah. Thiên thàn vè niri, vè mei viÇc, thiên thàn
chuyên khiên vâtNgai Vàng cùa Allah..v.v..,hg là
nhûng quân linh cùa Allah, con sô hay cuQc sting
cùa hç nhu thé nào, chirngtakhông thé biét dugc,
chi cô Allah môi dièu khién ho và ra lênh cho ho
Aé tni hành mà thôi.

iSi:t lt+ ùtr;y -lt3ï{r
d)- Dliu tfch thê hiQn qao ttûc tin noi
nhfrng v! thiên thàn cûa Allah:
Dirc tin ncyi rùrûng v! thiên thàn cùa Allah
cô rùrûnrg quan hê và dâu tich thât nhièu AOi vôi
:

nguôi muslim qua nhimg dièu sau :
. 1)- Kién thirc vè 'rrè su Cao aâ, quyètt nâng
tôi thugng cùa Allah, vï Ngài là Dâng T?o Hôa ra
tât câ, Ngài muôn thi t?o ra tât câ, nhu sr:r t?o hôa

M,fu/
nhimg
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vi thiên thàn dâ làm !âng thêry nièm dn

virnglnâr noi chirng ta dê hiêu biét vè khâ nâng
tôi ào cûa Ngài, N[ai dâtao ra thiên thàn dr ânh
sâng và cô nhûmg cânh aê ai chuyên

-

.

2)- Nhù dô mà con nguùi luôn s6ng ffong
sp trung trgc, vi biét châc ràng, bên canh chtingta
luôn luôn cô thiên thàn cùa Attah dê ghi chép
nhûnrg hành dqng dù rô ràng hay kin dâo, tù dô
chirng ta luôn sg và thi hfuh theo mÇnh cùa Allah
và sông trong khuôn khô mà Islam và phâp luât
dua ra.
3)- Kiên nhân qui thufn theo mÇnh lÇn! cùa
Altah, và luôn câm thâV an tâm và vimg châc, vi
biét ràng bên cpnh chring ta côn cô câ triÇu triÇu
thiên thân cûng thi hành theo mÇnh lçnh cùa Allah
mQt câch hoàn chintr và thành tâm, chÔ không
con nguùi.
riêng gi
-4)Luôn biét on Attah và khen nggi Ng.ai
dâ t?o ranhûmg thiên thàn dé bâo vÇ che chÔ càu
nguyÇn cho con ng,uùi.
_ ,
5)t Luôn biêt ràqg, cuQc dùi nây chi là ncvi
tpm bq hgtg vinh vién, vi tqày tt+o dô khi sô
m?ng së hét,-niett thàn hay.thân chét së dén LâV
m?ng cira chirng ta dê ffÔ vè vôi Allah. Nhù v|y
con nguùi luôn ta"ft gtâc và chuân bi dé tiép dôn
ngày dô mQt câchhâng hoang mà không sg h?i.

-û,zu/
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qrl$lt+

irq$l

Drfrc tin noi nhûng thiên kinh..
: çt3|lb irçllt ,riir-1t

a)- f nghio ,è itftc tin noi nhfrng thiên
kinh cûa Allah:
Tin lrong tuyÇt aoi là Allah Dâng Tôi Cao
dâ gôi xuông rùùng thiên kinh cùa Ngai xuông
cho nhûng vi Sû giâ dé truyèn bâ cho nô lê cùà
Ngài. Nhûmg thiên kinh dô là lôi phân lÇnh cùa
Ngài. Trong dô cô su huong dân rrè con duôrng

chânh dao, ânh su+g- cûa chân l! dê soi sâng cuQc
A
\ r\ .
I
sông dao và dôi dê' con nguùi theo dô mà hqc hôi

âP

dung'

.

,.Él &!É û;à\qÉ$rr+ irqufr

Erfrc tin noi nhûng thiên kinh qua ba
dièu sau :
Thir nhût : Tin tuong châc chân và rhât ràttg
nhimg thiên kinh dô dugc truyèn xuông ù Allah.
Thû nhi : Tin tuôrng ràng ; nhimg tên ggi vè
thiên kinh dô là do Ngài d?t ra chû không phâi Sir
giâ cùa Ngài, nhu thiên kinh Qur'an truyèn xrrông
cho Nabi Muhammad (saw). Tawrot truyèn xuông
cho Nabi Musa (A) Injiel cho Nabi Isa (A).
Tht'r ba: Tin tqongchâc chân ràng, nhimg gi
dâ dugc truyèn
dèu là slr th?t nhu trong
"u6ng
kinh Qur'an dâ phân.
Dt'rc tin noi S.otg thiên kinh cira Ngài là
mÔt trong nhûnrg nên tâng cân bân cùa dfrc tin
không thé thiéu dugc, euâ l,ùi phân cùa Allah:
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.titl Htistlj +q U!,.t; ti[^t; lirlt çft ) ,JH dô

136;cL^orll (.Ib 6'U-!î ,rj!l çti5]l'sil-t-'1 u[c",JT
HâY tin
((
cô niêm
nhilng

Hôi

ai

tin !

tuông ncri Atlah và Sû giâ cûa Ng?i và Kinh
sâch tq"r'an) mà Ngài dâ ban xuông cho srfr
giâ,cûa Ngài và Kinh sâch mà Ngài dâ ban
iuông truôc dây.. ,)t Suroh :4 : 136.
Allah ra lÇnh phâi tin tuong ô Ngài, tin
tuôrng ncri nhimg vi sil giâ và nhimg kinh sâch cùa
Ngài dâ ban xuông nhu dâ ban xuông Kinh
Qur'an cho Nabi Muhammad (saw) và nhfug
kinh sâch cho nhimg vi Sû giâ truôc kia.
Rosul (saw) dâ nôi vê dirc tin nhu sau: ( Qn
tuông ô Allah, tin tuÛng Ô nhîing vi thiên thân,
nhirng kinh sdch và nhîrng vi sû giâ cûa Ngài,
cùng nhu phâi tin _tuÔng Ô,ngày ehdn.xét cuôi
cùng, tin tuông ô ttèn dinh ttit hoy *âu..).'Muslim.

b)- Sç wu tû cûa Kinh Qur'an:
Kinh Qur'an 1à lùi phân cùa Allah, truYèn
A
xuông cho Nabi Muhammad (saw), nên tù*g
Muslirn phâi tôn kinh, dê cao, hçc hôi dê
nguùi
urtr-'
hiéu biêt y nghîa cùa Qu1'an dê âp dugg vào cuQc
sông; vi dô là giâo l!, hién chucrng, hién phâp cùa
Islam.

t

)- S,rroh 4:1196
do Muslim ghi lai.

' )- Hadith
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Cuôn kinh Qur'an là ânh hào quang soi
r?rg, huong dân cgn nguùi dê âp dUng vao cugc,
sông ô trên dùi nây và t?o dpng hành trang dê
thành công ô Ngày Sau.
Kinh Qur'an c6 râtnhièu dièu thât rru tri tôt
lành và dët biÇt hon nhùng cu6n Kinh sâch dâ
dugc truyèn xuông truôc kia, nhu:
l)-'Trong kinh Qur'àî, chfrng ta së thây
nhûnrg giâo luât liên quan vè li thuyét tôn thù ô
Allah d.ry nhut (tawhid), dê h0 trg cho ntrûng
kinh sâch truôc kia mà Allah ban
dé kêu
"uông
ggi con nguùi hây tôn thù Ngài d.ry nht'rt.
Qua lùi phân cùa Ngài:
,;trUol tii: 'o étt+ LÉSII éUII r1lÏîr ) ,JH dl6
48 ; ôrJ,Jf ( {Ii, Ér1É.1l çtiSll'ûâ"{+
( Và Ta (Allah) dâ ban cho Ngu.n (hûi
Muhammad) Kinh Sâch (Qur'an) bàng s$
Thât, xâc nhfn lei câc ttièu (màc khâi) trong
Kinh sâch truôc Nô (Qur'an) và giù gin Nô
(Kinh sâch cû) cho dugc nguyên vçn..
Y ttghîa : (xâc nh$n lai câc dièu màc khâi
trong Kinh sâch truôc ): Kinh Qur'an dâ xâc
nhân nhûng dièu hay giâo luât dâ dugc truyèn
A
xuông truûc kia là sg thât.
Y nghia ( và gifr gin Nô (kinh sâch cû)
cho dugc nguyên vçn): cô nghia là kinh Qur'an
xâc nhân là truôc dô Allah dâ ban xuông nhûrng
kinh sâch dirng thât, nguyên vçn. (Nhtmg sau này,
l/\

t

)- S,rroh s :48
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con nguùi dâthay Aôi nô tuy theo thÙi dai dê dâp
img theo nhu càu mà hA cho là dirng và hçrp thoi ).
z)-KiS Qur'an.là diêm tga cao câ nhtrt mà
con nguôi càn phâi nâm giû theo dô. Nhân lo4i
À | .,,
cân pnai hqc hôi và thUc hành theo nhimg.gi trong
kinh Qur'an dâ truyèn d?y, .không giông nhu
nhûng cuôn Kinh dâ dugc truyèn xuông truôc kia,
vi nhimg cuôn kinh dô chi ap dUng trgng giôi han
và pham vi cùa Sri giil dugc gôi xuông, qua lùi
phân cûaAllah :
r,*,9 ( é ctrr+ÉJ;tUbl}l lii
'JHc,ïô
T9:
( .. Và Qur'an này aIâ dugc mâc khâi cho
Ta hàu dùng cânh câo câc nguùi vâ Aât crfr ai
mà nô cô thô tiép xric.. ,rt Suroh :6 :lg.
Allah dâphân trong Kinh Qur'an là Ngài së
bâo vÇ nô tù sU thay dôi, thêm bÔt trong dô, nên
hic nào cûng v$y, nô vân giû dugc sU nguyên thùy
cira oô, qua lôi phân cùa Ngài :

AIbiL)

(bilsl

câJtiljlrlt

t3-i1

bxti! ):Jtrjdl!

9:J+*Jl
( Quâ thât TA dâ ban Thông tIiçP nhÉc
nhô (Quran) xu6ng và chfnh TA sê bâo quân
Nô.. ,rt S*oh: 15 i9.
: ËJsll ûîiiJf r*3tiblr-(G
b)- Nghia vF cûa chûng ta dôi vôi Kinh

Qurtan:
t

t

)- Suroh 6:rg
)- Soroh ls :9
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Sau khi chirng ta dâ hqc và biét qua str uu
tû, cao quf, ich lgi, quan trgng càn thiét cùa Kinh
Qur'an, yav chô chirng cô trâch nhiÇm hay nghîa
vu gi dôi vôi Thiên Kinh Qur'an là cÔt rru và
diêm tga cùa con nguùi ?
gât buQc
.cho chring ta phâi kinh yêu, quf
trgng Nô horr bât cir nhûng gi khâc, vi ào h ioi
Phân cùa Allah Dâng Tao Hôa, và dô là Lùi Phân
Dûng Thât và Châc Chân nhirr.
gât cuQc cho chirng ta phâi hçc dé dçc nô
cho dting, hgg thuQc lông nhûng chuong hay
suroh, hiéu biét y nghia dring rhât cùa Nô.-Nhâ;
thirc tù nhûmg câu chuyÇn dugc ké lai trong dô vè
licb ô quâ khû, nhûmg giâo lY cùa n6 mà suy
Xt
ngâm, !,thûc và âp dUng theo.
Bàt buQc cho chûng ta phâi châp hành tuân
theo nhirng giâo ly bât buQc và xa lânh nhirng gi
trong Kinh Qur'an câm vàtuân theo sg giâo huân
vê câch cu sù và d?t tfuh sông dqng cùa Nô.
Khi nhûng v! sohabah hôi bà Aysah (mç
cùa nhûrng nguôi tin tucrng) vè Énh tinh (Akhlaq)
cùa Rosul (saw) bà trà lùi:

C*^ l Oi;ÊIt 4ifi ùtS J :crltÂi
(Tdnh tïnh hoy bân tdnh cùa Rosul (saw) là
Qur'on,..)t Muslim.
Y nghiâ cùa hadith: Rosul (saw) dâ âp dUng
và thgc hành cuQc s6ng cùa Nguùi nhu Kinh
Qur'an dâ truyèn d?y, Nguùi là iârn guong làm
.

' )- H"dith do Mnslim ghi l4i.
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mâu cho nhân lopi vè câch cu sù Aôi dâi, giao é
trong cuQc tôttg gia dïnh, xâ hQi và câ nhân lo4iBân tânh hay tânh tinh cùa NguÙi không ai cô thê
so sânh cho dugc, nên chirng ta phâi dUa vào dô
mà noi theo, qua lùi phân cùa Allah:
drl âil fpl rot,J-rt o9 é gtS \iI ),JH Lïô
ZI;,-,1;ïl ( I'J*!S Al ;S3 r Jiy irilli 1lllr,+j bts

( ChÉc chin noi Sû giâ cûa Allah câc

ngucri cô dugc mQt guo1g mâu tôt dçp nhrfrt Aôi
vôi nhûrng ai hy veqg vè (viÇc gap gô) Allah và
NglV @hân Xû) cuôi cùng và tuông nhô Allah
nttiè,, nhrfrt ..

:++Uf ','{tll .{f3'('
c)- Sç thay Aôi trong nhfrng Kinh sâch
truôc:

Allah dâphân trong Kinh Qur'an cho chirng
tabiét vè nhûmg nguôi dugc ban Kinh sâch truÔc
kia nhu Do Thâi và Thiên Chira giâo dâthay dôi,
thêm bôt nhûng giâo Li trong Kinh sâch cùa h9,
nên nô không côn nguyên thùy nhu lirc dugc Ngài
ban

",.rôtg..
Nhûmg nguùi Do Thâi giâo dâ thaY dôi,
.,

thêm bfr, làm sai lÇch nhûmg giâg ly trong Kinh
Tawrot dé hçp thrÎc hôa vôi nhu câu cuQc sông và
ich lqi cùa hg, Hg không tôn trqng sU nguyên thùy
mà bién hôa tuy theo thÙi , 9u& lùi phân cùa
Allah:
t

)- S,rroh gg:zL
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46:etJl 1
< lrong sô nhfrng ai là Do Thâi, cô mQt
A +A ,
sô dâ cô !, r\làm sai lÇch y nghïa cria nhfrng lùi
nôi.."I

Suroh: 4:46.

Cûng .yây, rhùtrg nguùi Thiên Chira giâo,
hq dâ rùq dôi, giâi thfch y nghîa sai lÇch thêm bôt
trong cuôn Kinh Injiel cùa hg, nên không côn
nguyên thùy nùa qua lôi phân cùa Allah:

rrtiSl! Ê*-i:1.'J1 lj!
,t qr'J Ê& "ûIr):Jl-j dlé
.+SIl Àl .J'ûiJ-fi:itl ,ùp A ;a.luj;+l.lSll 3r;...+"=ll
78; !l_rc,,JI ( j_&*j
( Và quâ thât, mQt thành phàn cria hg .tâ
bôp méo Kinh sâch vôi miÇng luûi cùa hg Ghi
dgc kilh) làm cho câc nguùi tuông tàm dô là
)
*. À
diêu
nàm.trong Kinh sâch trong lûc dô không
phâi là ttiêu nàm trong Kinh sâch, và hg bâo .Iô
tà ttièu do Allah ban *,rôrg nhung thgc sF dô
khôrg phâi tà tlièu do Allah ban xuông và hg
nôi dôi rôi dô thùra cho Altah trong hic hg uiét
.."2 Suroh: 3:78.

Trên thât té,Kinh Injiel và Tawrot hiÇn thùi
mà nguôi Do Thâi giâo và Thiên Chira giâo dang
âp dUng ngày hôm nly, không phâi là Kinh sâch
nguyên thùy dâ dugc Allah ban *.rôtrg cho Thiên
Sri Musa (A) và Thiên Sû Isa (A). Trong nhirng

t

t

)- S,rroh 4:46
)- snroh g iTB
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cuôn Kinh dô hg.(Do Thâi và Thiên chira) dâ sùa
aôi và thêm bôr râtnhièu.
Trong Kinh Injiel và Tawrot hiên thùi mà ngYd
Do Thâi và Thiên Chira dang ap dUng, bao gôm
nhûmg ly thuyét, nhût là vè i thirc hê hoàn toàn bi
sai lÇch, ntrûng câu chuyÇn xua kia, dâ dugc hg
thêm bôt cho hçrp thirc vôi sU suy tuôrng cùa hg,
nên n6 không thê dça vào hay tin tucrng dugc nhu
Kinh Qur'an dâ dugc Allah bâo vÇ và câ Sunnah
cùa Thiên Sû cuôi cùng nûa. Nên chring ta phâi
dça vào Kinh Qur'an và Sunnah dâ nôi gi vê hai
cu6n Kinh sâch trên, tù dô mà i thûc và biét duqc
sU thât.
: ,r.1flt+ iJÉ."!lf ..1til {o
d)- Dâu hiÇu vè dûc tin ncri nhiing Kinh
sâch :
Nièm tin ncyi nhûmg Kinh sâch cùa Allah
ban xuông cô nhièu di tich hay y tucrng trong
chirngtà,qua,nhûng cfiè.u sau :
1)- Kién thrîc vè Allah Tôi cao dâ luôn
glan tâm, chir trgng dén nhân lopi mà Ngài t?o ra
dé thô phugng Ngài, Ngài dâ ban sU hông P\ric,
ân sùng cho nhân lopi qua bàng chimg ban xuông
nhimg çitù sâch c\o mei thùi dai dê huôrng dân
hq mà lâV dô làm diém fua mà t?o dpng cuQc.sông
an nhàn , hanh phirc thanh binh Ô trên dùi này và

ngàySau. , \
_,
2)- Hiéu biêt vê sU quân bâ, rQng lugng, 9ê"

thirc, hiêu biêt tuyÇt dôi cùa Ngài, dâ ban xuông
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nhûng Kinh sâch tùy thuQc vào mei thùi d?i, vàn
rninh, kién thirc phât minh cùa con nguoi, dé hçrp
thûc voi cuQc sông mà không t?o sU nhUc thiâ thân
xâc và tâm linh cùa con nguùi qua lùi phân cùa

Ngài:
;ô.r3lJl

(l-=.

kir t'ro|ÈS!"

ti";

,J<J

I :JH

ci,3

48

(.. TA (Allah) dâ qui ilinh cho tùrng (Sû
giâ ) trong câc nq,ro,n mQt hç thông luft phâp
(Shir-ah) và mQt tè Éi Minhaj)..
)- Xin chân thanh khen nggi và t? cm Allah
Tôi Cao dâ ban xuông nhimg Kinh sâch, dê sôi
sâng, huong dân diu Aât con nguoi vào con duôrng
chân chânh dê tao dpg cuQc sông annhàn, thanh
binh hanh phirc ô trên dùi này và ngày sau.
An lQc, sU hucrng dân diu dât dô, chirng ta
không thé nào bù dâp dugc nên lûc nào cûng phâi
nghi và biét on Allah dâ ban nhûng Kinh sâch,
chân ly dê diu dât con nguoi vào con duôrng chân
chanh mà Ngài luôn hài lông và châp nhân sç càu
xin thi hành cùa nô lê.

)

4ll
t

)- soroh s :48
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.l-,ilt, Ot*,Jt
Dûc tin ntri nhiing vi Sû giâ cûa Atlah

:

.rtllt tr;.ts-(i

,Jt
',J-!f
dén nhilng vi Sû
càn
,ât
nguoi
a)- Con
giâ vôi sû m?ng cûa hg..
Sû m?,ng mà tthûttg vi Sû gitL manq trgng
trâch dem dén dê phô bién cho nhân lopi là dièu
càn thiét cho nhân lopi, sir
tôi u quan trgng
"a
m?ng là linh hôn hay tâm linh cùa W try và là ânh
sâng cùa cuQc sông- Thé gian cô thé tôt là"l.t dugc
ftuy f.ftông néu kh-ông côtâm linh, cuQc tOpe và
su ânh sâng dé dân tOi ? Thé gian së mù 6i néu
không cô ânh haô quâng soi sang cùa Sû m?ng, và
con duông hay phuong tiÇn duy nhût dé e$ hâi
duqc sy.tÈ"+ tôttg hpnh ght'rc ô dôi này và ngày
Sau là càn dén lU huong dân diu aâtcùa nhimg vi
Sû giâmang sû mAng tôi cao cùa Allah xuông.
Không cô phucrng tiÇn nào hcrn dé phân bigt
phâi trâi,tôixâ.r, hoà binh hay xâo trôn mà không
Ao sU truyèn giâng tù Sû Mang cùa nhûne vi Sfr
giâ cùa Allah.

Allah dâ gei rrtrirng vi sir çiâ cùa Ngài là

linh hôn buy tâm linh, cho nên thé xâc mà không
cô linh hôn trong dô thi không côn sông dÔng và
coi nhu chét, qua lùi phân cùa Allah:

Eil ,;r"t-:l 4ll tiÉiï é!frI r)
LI'E
'Ju
i;ti$tL
;131 Ct! ç)il \-;;ulé ûSIr btry ïr
ç;3i

CnS

t^

52:çJr*Jl ( ÛlÇe 'ë
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( Và dûng nhu thé, TA dâ màc khâi cho
Nguoi Tinh thàn theo MÇnh LÇnh cûa TA.
(Truôc d6) Nguoi không hè Uiét kinh sâch và
drfrc tin là gi. Nhung TA dâ làm cho Nô
(Qur'an) thành mQt nguôn sâng mà TA dùng
dé huông dân nguùi nào TA m,rôo trong sô
bàV tôi cûa TA.. )rt Suroh :43 :52.
Dûc tin ncyi.nhimg v! Sû giâL cùa Allah là
mQt trong nhimg nên tâng càn bân cùa Dûc tin, nô
không thé thiéu dugc trong Islam, guâ lùi phân
cùa Allah :

ÉjAgll iJùî

f-rijÉ';)t',gtc)
'JUcJLï
285:ô.-r'+ll ( dl] r$Àr)is)\^tjrU ,;"lt; LTg b-b'Af:

( Sû giât (Muhammad) fir tuông noi ttièu

(màc khâi) dâ tlugc ban r.rôttg cho Nguùi tùr
Rabb cria Nguùi và nhilng ngucri cô dûc tin
(cûng tin tuông nhu Nguùi). fât câ tilèu fin
tuông noi Allah, và câc Thiên thàn cûa Ngài,
và câc Kinh sâch cûa Ngài và câc Sû giâ cûa
Ngài.. ,rt S*oh:2:285.
Qua t nghia cùa dông Thiên kinh trên cho
biét là sU tin tucrng noi nhimg vi Sir eiâ cùa Allah
là dièu bât buQc, chô không cô su p!ân biÇt ô st'r
s:â T?o,lêi îsy?i Y"tJim không thê tin tuôrng ô
sir giâ này, l?i chôi tù sir giâ khâc nhu truôrng hçp
cùa nguùi Do Thâi huy Thiên Chria giâo.

t

)- S,rroh 4g:s2

' )- Srrroh z:z8g
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ÀU ,iiibÎ ] : ùL"l)l clt C-: +J' Àl .,I'- dl6
t ri't e iï; ;rËlt+ Uf:.É!l a:*ltj {.yi:J'Si !Ëlg)uj
. C."^

sau : ( Phâi tin
Rosul (saw) cô nôi vè dirc tin
"hy
tuông noi Allah, câc Thiên thân cûa Ngài, câc
Kinh sâch cûa Ngài, cdc, Sû giâ cûa Ngài, tin
tuông Ngày, P\tin xét cuôi cùng, và tin tuông Ô
Tièn dinh ttit *âu (dê" do Allah an bày).t M.rrlim.
glyi
, Ngày hôq fày, chirng tathéy fiên f9
da sô nhirng.quôc gia dugc gçi là vàn minh tiên
bO, phât trién vè ky công nghê, thuqrg m?i
v.v..nhtmg con nguùi lai thiéu tinh thucmg và tinh
thân d?o giâo, không biêt noi thù phuqng Ô dâu,
và tç hai nhrit tà tfuh tinh, câch cu sU giûa con
nguùi vôi nhau không côn sU tôn trqng nhau và
giâtri cùa con nguùi càng gi.u* di, bao nhiêy tOi
lôi xây t4, bao nhiêu sU thuân phong, m! thuft,
luân ly bi dôi ngugc.. dô là tai vi hq không thùa
nhan và coi thuôrng nhûng vi sir giâ cùa Altah
dugc ban xuông dê cânh giâc hg, nên tai hga mà
chirng ta dang chlu ngày hQ* nay là v$y.
: .J-,ltt+

ùt-Jl ;Ëû-(+,

b)- Y oghîa oè dûc tin ncri Sû giâ:
,
gât buQc chirng taphâi tin tucrrig tuyêt Aôi
là Allah dâ ban xuông nhirng v! srÎ giâ cùa Ngài
cho môi cQng dông,.vôi sir mAng cao câ 1à : kêu
gei con rrg*ù.trô;Ç tôn thù Allah duy nhirt chô
tttOttg duôc dông ct*g thàn hnh khâc vôi Ngàit

)- Hadith co Muslim ghi l?i.
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vi sir giâ cùa Ngài itèu là ntrimg v!

ctày dirc tin, trung tryc, thanh kinh, chân thanh
trong viÇc truyèn bâ cùa hg, h9 dâ châp chanh thi
hành mÇnh lênh cùa Allah mÔt câch hoàn chinh,
không"thiéu dièu gi, cûng nhu lrç không che dâv
thay dôi, stra chira dù chi m0t dâu hay mÔt lùi cûa
Allah, nên chirngtakhông thé nghi ngù hay thêm
bôt nhùng gi khâc hon nhûnrg giâo mà Sû eiâ
dâ truyèn giâ,ng, qua lùi phan cùa Allah :
:d=ill ( brnlt e$t yl di"jlt
dh ) :Jt; cjÉ

li

"p

35

(.. Vây phâi chàng nhiÇm vB cûa nhfrng
Sû giâ (cûa Atlah) chi là .Qng khai truyèn ttet (
Thông Diêp cûa Allah) .. >' Stroh : 16:35.
. Quâ thât, tât câ ùy"g vi Sû giâ cùa Allah
dêu là nhûng v! huong dân vào con duôrng chanh
d?o, dirng thât. Sû m?ng dông thqn cùa tât,eâ
nhûng vi Sir giâd6 là su kêu gqi cùa hq vè vôi su
tôn thù Allah Duy nhrrt hay tawhid, nhu Allah dâ
phân:
lélilral l:rpT ùf TÉ't{ldÊduïq silr )
36:cJLrill

(AÉûtt

( Và chÉc chÉn Ta dâ cû mQt Sû giâ dén
cho môi c0ng tlông (vôi MÇnh lÇnh) : 'Hây thù
phçng Allah và trânh xa, Tà thàn..
16 :36.

t

)- Sttroh 16 :3S

')- S,rroh 16 :36
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Nhtmg mei vi SiI giâdugc Allah gÔi

"uôtrg
trong truùng hçp và thùi thé khâc nhau,- nê+
nhCmg giâo l;i huy Shariah liên quan dén vân dè

halal (cho phép) và haram (câm) cô sU khâc biçt
nhau, euâ lùi phân cùa Allah :
dé
;ôrrtJl ( t;ti#'r'aL} éi4 ti+,lSt I

'JH

48
cho tùrng (S,,i

Ta (Allah) dâ qui ilinh
giâ) trong câc ngutri mQt hç thông luft phâp
(sni.'ah)
mQt iè t6i (Minhai).. ,rt
"a
Dirc tin noi nhûmg vi Sû giâ qua bôn dièu
(( ..

sau :

Thû.nhût : Tin tucmg tuyÇt Aôi ràttg nhirng
vi Sû giâ cùa Allah dèu mang srÎ- m?ng Dirng thât
tù Allah xuông truyètt bëLcho quàn chting. Nhimg
ai bât tin mQl trong nhûng sir giâ mang sir m?ng
cùa Allah xuông, dugc coi nhu hg dâ bât tin Ô tàt
câ sir giâvà sir m?ng cùa hg.
Ihtr "hi : Tin tucmg tuyÇt dôi Ô nhÛng vi SiI
giâ dugc Allah nêu danh trong Kinh Qur'àî, nhu
Nabi Muhammdd, Ibrohim, Musa, Isa , Noah )A)
và nhûng v! khâc nûra , côn tùÛttg .hông dugc
"i
nêu danh mà chûng ta không biêt dên, bàt buQc
chirng ta t{rtg ph?i tin nhu. hadith cùa Rosul

(saw)

dâ dê cAp dên vân dê qâY.
\
Tht'r ba : Tin tuôrng chàc chân ràng nhtug
sir giâ mang sri m?ng dèu dring thât, hay cô thft.
t

)- Suroh s :48

,
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tu : Châp chânh tuân phUc theo giâo ljl
mà Allah dâ ban xuông cho Nabi Muhammad
Tht'r

(saw) cùa chirng ta là sir mAng cao quf nhtrt trong
nhùng sir mAng khâc dâ dugc Allah ban xuông
truôc dây.
,b*JJfJg$f .{Ji3- (:e
c)- Y ttghia vè Nabi và Rosul :
An Nabi theo tù ngû dugc giâi thfch :
Nguùi dem tin dén dé thông tin hay thông bâo. Cô
nghia là : Vi dem tin lành tù Allah dên thông bâo
rÀ
quân chûng. Ngoài ra côn cô t nghîa khâc
chg
xuât xir tù tù Ær Nabwah cô nghia là : Nhûrng gi
trQi lên cao tù m{t dât, nên Nabi là vi cao câ nhur
trong con nguôi và cô môt dia vi khâc hon nguùi
a

a

thuôrng.

Nabi dugc giai thich qua y nghia thê vàn,
cô nghia là : Nguùi dàn ôrg, tg do, dugc Allah
chgn dê truyên bâ sir m?ng cùa Ngài.
Ar Rosul theo vàn tù cô nghîa là : Theo dôi,
A
1'
sir m?ng do Dâng (vi) dâ gôi sir m?ng oo
xuong
(cho)..
Ar Rosul theq nghia vàn thé cô nghia là :
Nguôi dàn ôrg, tç do, dugc Allah chgn dê truyèn
bâ sir m?ng, giâo l!, cho nhûng nguùi chông dôi,
bât tin.
SU khâc biçt giûa hai vi sir giëL hay giûa Nabi và
Rosul là : Rosul mang trâchnhiÇm tông quât rQng
râi khô khân hcrn, nên tàt câ nhûrng v! dugc ggi là

t

t'

Rosul dèu là Nabi, trgugc lai không phâi tàt câ
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Nabi dèu 1à Rosul. Vi sir m?qg cùa Rosul phâi di
truyèn bâ cho nhûng nguùi bât tin, chông dôi l?i,
hoflc nhimg nguùi không hiêu't è tôn giâo (Islam),
côn Nabi chi giôi han trong viÇc truyên bâ nhâc
nhô lai nhùng nguùi trong cQng dông truôc dâ
dugc biét qua vè Islam hay dâ dugc gôi Sir gLëL
dén ffuôc kia.
: Ê#$Jt'liJlf crLip- (-r
d)- Bân tânh và dâu hiÇu cûa Sû giâ..
Bân tfuh thiên nhiên cùa ntrûng vi Sû giâr
dô 1à con nguùi nhu bao con nguoi khâc, cûng
Àr-'r
can co nhu câu ân uông, cuôc sông nhu mgi nguùi
thuôrng khâc. Qua lùi phân cùa Allah :

(ic!.p-d16;II

alliitx1,11

Ér):JucJô

,

7:e$rYl
( Và truûc Ngucri (Hûi Muhammad) (câc
srfr grâ) do Ta cfr tilén chi là nhiing nguùi phànl
mà Ta ailâ mâc khâi cho (Kinh Sâch).. r>'
Stuoh :21 :7

C.-g vây, nhûng vi sri giâL cùa Allah, hg
cùng bi benh hay mang chimg benh nhu ngucri
phàm khâc, và hq cùng chét nhu bao con nguùi
khâc.
Trong hç không cô mor d?t diém khâc biÇt
nào hcrn nguùi phàT, ngo4i tru hq là mQt con
nguôi hoàn thiÇry itày dù,tu câch, bân ltuh tôt
n? chân thgc, là mQt
aép, can dâm, chât phât,
"ét,
con ngucri tôt Hnh trong xâ hôi, cô dông hç trong
t

)- suroh 2L:T
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sâng, vôi tri ôc thông-minh, hopt bât, vôi nhûng
lùi nôi chân thtuh chât phât làm rung dông tâm
lông con nguôi mQt câch chân thanh, và dâm dang
trâch nhiÇm mÔt câch hâng hoang, chiu dpng gian
nan, khô khân môt câch bât khuât.
su huyèn bf mà Allah gôi xuôttg rùùng vi
sfr giâ.qua con nguùi nhu chirng t&, dô cûng là
qat dâu hiÇu và bài hqc dé con nguùi nhân ù,it
ràng sfr gi? xuât thân tù chûng tà, hg cô trâch
nhiÇm, châp chânh stî m?ng rù" Allah chô hq
không dôi nOi gi hcnr ô chting talà châp nhan và
noi theo trong khâ nàng cô thé cùa chting ta. Hg
dén là vi Allah chô không vi quyèn lqi rhé luc gi,
nên chirngtalâv ù dô mà giâcng0 noi theo.
su SAt biÇt cùa rùûrtrg vi sû giâ là Allah
chgn hg dé giao sir m?ng mà nhûng nguùi thuùng
khâc không cô, qua lôi phân cùa Atlah :
Éâ:t É11 ,éé-dés,',"4uÎ u.31 ili;:Jr.:cJE
\7

I10.,ic(t (btr{J!
Hây bâo : ' Quâ thât, Ta (Muhammad)
là mOt nguoi phàm nhu câc ngucri nhung ta
dugc mâc khâi cho niét chÉc chÉn Thuqng Eé
cûa câc nguùi là mOt Thugng Dé Duy nhât.. ,rt
<

Suroh: 18 :ll0
Allah dâ chgn h9 (sir giâ) và trao cho h9 sfr

m?ng mà nguùi phàm khâc không c6, qua lùi
phân cùa Allah :
t2 4: rt'jItl ( 45Jt*,';t1,4êÉ eÎ jnr )
ciÉ

'JH

t

)- Suroh 18 :11o
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((.. Allah Uiét rô dâu là chô mà Ngài phâi
d?t Thông Djçp cûa Ngài.. ,>t Suroh : 6 :124
E?t diêm khâc biÇt ncvi nhimg vi Sû gâ là
hq truyên bâ thông diÇp mQt câch hoàn hâo không
so sôt, sai làm, không cô sg thêm bôt Ô dô, hq chi
nôi và châp hành theo mênh lÇnh cùa Allah mà
thôi.
DAt diêm khâc biÇt nûa là nhûng vi srÎ eiir
cùa Allah dèu là nhûng nguùi chân thât, hq luôn
chân thât tù lùi nôi và hành dÔng cùa hQ, qua lôi
phân cùa Allah :
/ ' '-,_,fll
( ÙJl^.
ô{,o'J blÂ}l'É]l. hi ) r.rJH.tl3
52 :u.'J
(.. Dây là dièu mà Dâng Ar Rohman dâ
hrfra và câc vi Sû gii. dâ xâc nh$n.. >r' Suroh :
t,À

36 :52.

D?t tânh dat biêt khâc cùa nhÛng vi Sû giëL
là h9 cô sirc chiu dUng nhin nhpc, kiên nhân ffuôc
mei sU thù thâch gian khô tù nguÙi chông dôi,
nhtmg dù trong hoàn cânh hay tinh thé nào hg vân
kiên nhân chiu d1mg dê truyèn bâ và hoàn tât sir
m?ng mà Allah giao phô mQt câch hôan hâo, guâ

lùi phân cùa Allah :
(lJ*!l ,;r"ÊFl l:J:î 'j+-l-S

li-ti ) tJH cjt-i

35:é\-i-Yl
( Do dô, hây kiên nhân nhu câc Sir giât
*À
tlây cucrng nghi (truôc Nguoi) dâ tùrng chiu
t

t

)- Snroh 6 :tz4
)- Suroh 96:52
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dFng và chô nông lông vè chûng (nhilng ké vô
tlûc tin).. >> Suroh : 46 :35.
Dët diém khâc biêt nûa ô nhùng vi Sû giâ
cùa Allah là Ngài ban cho sir giâ nhûrng phép la
màu nhiÇm mà tù ngû Arab gôi H Al M"oj izat,
khâc biçt vôi mei phép lp khâc cùa nguùi phàm dé
chimg minh su Dtitrg thât, chân chânh, giâ tr! thât
thù cira ïi Sû giâ mang Sû m?ng tù Allah, chô
không phâi do bfui thân cùa sû giâ dem dén.
Trong qu{ khfr, chirngta dâ dçc và biét qua

nhûng phép màu dô dâ dugc nhûtrg vi st'r giëL
chrlmg minh khi nguùi dân dôi hôi huy dé chông
lai nhûrtrg nguùi dùng thû dgan dê chông AOi sir
mAng cira Allah, sU màu nhiçm dô, con nguùi
p|àm khâc không cô dugc, ffià nhûrng sir eiâ dùng
dê chimg minh su thât chô không phô tnrcrng dé
nguôi dân tin tucrng mÔt câch hâng.hoang, vui vé
chô không vi sq hai mà tin tuôrng châp nhân.
Nhûng dâu tfch cua sU màu nhiÇm dpt biÇt
dô, nguùi phàm không sânh dugc, vi dô là do lçnh
cùa Allah ban cho, nô khâc hân sg hié., biét và cô
dugc cù? nguôi phàm. Nghia là nguùi phàm
không thé nào thé hiên giông dugc nhu nhirng dâu
tich mâu nhiêm d.?t biÇt cdra st'r giâ.
Nhu sU mâu nhiÇm dâu tfch xây ra trong
truôrng hgp cria Nabi Isa (A) thông bâo vôi quàn
cùa Nguùi vè nhùng gi liên quan dén thirc àn và
nhirng gi cô trong nhà cira hg..
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Truôrng hgp cùa Nabi Musa (A) dâ bién cày
gây thhh con ràn...
Truôrng hçp cùa Nabi Muhammud,(saw) dâ
chimg minh cho quân chirng Quraish thây sU ché
dôi cùa mât trâng..

éf

Aïrl

r .J-..ltf dU"Jl

UASrlI-

(o

d)- SF huyèn bf mà Allah .Iâ gÛi stfr giâ
xuong..
^

Allah dâ gôi nhimg yi Sû giâ cùa Ngài

mang sri rll?ng cào.câ dén dé truyèn bâ cho nhân
loai dé hiêu biêt vê sU hành d?o, tôn thù q Ngài
duy nhût chô không dugc dàng dâng roô1 thàn hnh
khâc. Là mQt dièu thông minh sang suôt mà con
nguùi phâi hiêu biét vè dièu cao qui dô...
Altah dâ goi xu6ng Sû giëL dê thi hành
mênh lçnh tôn giâo cùa Ngài, không dugc chia rê
phân të'rrr ra nhûrng tôn giâo hay tin nguÔng khâc,
qua lùi phân cùa Allah :
îJ?'$) tJU c.ï6
t'UlJ ÊJi * cs*'5l'C')i)ll dlr é

llill l3a$Î 6l ur,*: e-t^l illfAa+ ui; rut4,'I! titrif
13:.s-l-Éll (1lll-Éiii3Tr
< Ngài dâ qui ilinh cho câc nguoi tôn

giâo (Islam) mà Ngài dâ truyèn xu6ng cho
Noah và tà câi (tôn giâo) mà TA tilâ mà9 khâi
cho Nguoi và cûng là câi mà TA dâ truyèn cho
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Ibrohim, và cho Musa và cho rsa, phân bâo :
Hây thành Iâp tôn giâo và chô phân chia
(thàng giâo phâi) trong dô '..
cho nên sir m?ng cùa sû giâ là rhông bâo
\
va cânh giâc cho nhân lopi qua lùi phân cùa Allah
a
a

56 . . ir(f
( và TA.lâ cû phâi câc Sri giâ ttén chi dê
mang tin mùrng và cânh câo (nhân lo?i).. >r'
Suroh : l8 :56.
sû giâmang jhông dlçp cho quàn chirng, và
giâng .day cho hg vê cuQc sông ô trên dùi, làm sao
cho tôt lành, h?nh phirc và taà công fch cho ngày
Sau,.Liên quan vê cuQc sông dugc Allah phân nhu
sau

:

t-*'i ;o JéÎ ,l -,Éi dr bJt;',J), dr ) ,JU cj!
97 : diJl ( {P Élr*-,ÉËjlt

( Ai làm viÇc thiên Aât tu$n nam hay Dû,
mQt nguùi cô dûc tin thi chÉc chin TA sê

và là
cho y sông mQt doi sông lành mçnh tëitdçp.. ,r'
Suroh :16 :97.

sû giâ cûng cânh câo hg vè cuQc sôttg bât
lành, tai h?i, tÔi lôi ô trên dùi này và hinh ptta,
ghê gôrm ô Ngày sau, guâ lùi phân cûa Allah

:

d3r lieL #tsT dii -b-p1 OIi ) :Jt i dr.i
..,,t.
t

13

' )- S,rroh 42 :Lg

')- Suroh 18 :56

' )- Suroh 16:gT

i ( iË:,rÉ

jôFl...o

&.%^u
96
( Nhung néu hg quay bô di thi hây bâo
(hq) :' TA cânh câo nguùi vè luûi tàm sét gi6ng
nhu luôi dm sét dâ .ilânh nguoi dân Ad và
Thamud..
\
Nhimg Sir giëLcûng bâo tin mùmg cho hç vê
cuQc sông an nhàn, h?nh phirc vui suôrng trong
thiên-dàng, guâ lùi phân cùa Ngài :
,s;# trÉ+4ti$'oJ_t-'t:ri,f * ty's),JH dlô
13 ;et*.,ilt (riF;J lél AUii tiJ bdts jçttl tiiLl a
(..Và ai vâng lÇnh Allah và Sû giâ cûa
Ngài thi sê tlugc châp nhin vào Thiên-Dàng
bên duoi cô câc dông tOttg chây, dê vào ô tronq
dô atùi dcri, và aIô tà mQt sg thành tçu vi dçi..
Suroh : 4 :13.
aât lành
nguÙi bât
Sri gîâ cùng cârnh giâc nhimg nguùi
pham tQi ô trên dÙi nây së bi Allah trùmg phat ghê

lùi phân cùa
gdrm qua
-l.!;U

-

Ngài

:

ii:iL'i$'lajÉtJal uéty':),.rJH

d\-i

14: stJl ( bJ(iLIÉ 'Ûjtis l',$tÀ lju
< Ngugc l?i, ai không vâng tÇnh Allah và
cûa Sfr giâ cûa Ngài và vi ph?m câc giôi h?n
cûa Allah thi sê sa Hôa ngBc và ô trong dô .Ioi
dùi và sê hûng chiu mQt sg trùrng phet nhçc
nhâ.. ,r' Suroh : 4 :14.
Allah dâ gôi nhûng vi Siï giâ 9é" vôi bân
tânh, tu câch tuyÇt hâo, câch cu sU tôt dçp nhirt,
tânh tinh hoà nhâ, khiêm tôn, chiu dUng truôc mqi
t

)- Suroh 41 :13
' )- Suroh 4 iug
' )- Suroh 4:r4
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gian nan, bât châp hâu quâ dé truyèn tin lành và
thông diÇp cira Allah hàu câi t?o cuQc sông lành
mpnh, $ao hanh cho quàn chirng, qua lùi phân cùa
Ngài vè Nabi Muhammad (sawlntt" sau

'
li=ËFf Àt LlÉ)êébrs ril),JHdti
2t;çlF!r ( I'rjK at -,)sij Jiy iétr ii't téJr brs

dF!

Chàc chàn noi Sû giâ cûa Attah câc
nguùi cô dugc mOt gucrng mâu t6tdçp nhât aôi
vôi nhûng ai hy vgng vè (viÇc gap gô) Allah và
Nglv (Phân xfr) cuôi cùng và tuông nhô Attah
((

nhièu nhût..
: IÉ..ptrd*g4Je Àr ,rJ. ,n.,çirqlJ|-(_r
e)- Drfrc tin noi Thiên Sû Muhammad
(saw):

Tin tucrng ruyÇr dôi ô Thiên sû Muhammad
(saw) là nô lê và là st'r giâ cùa Allah, là vi sfr giâ
cao câ nhut trong hàng ngû sir giâ tù dàu cho dén
sau cùng, Nguùi là Sû giâ cuôi cùng cùa Islam,
sau Nguùi không côn Sir giâ nào xuât hiÇn nûa,
Nguùi dâ hoàn tât sir m?ng mQt câch hoàn hâo,
không thiéu sôt dièu gi, dâ truyèn bâ iràv dù sir
m?ng và dâ làm trôn trâch nhiÇm và nhiçm vU mà
Allah dâ giao phô, Nguùi dâ hiên ngang tranh dâu
và kiên nhân chlu dUng dé tpp nghiçp dao phâp và
xây dUng I;lary, và truyèn bâ cho thé gian nhu
chirngtabiêt dên ngày hôm nay.

t

)- S,rroh 39 :2r
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gât buQc chirng ta (nguùi tin tucrng) pqâi
tuyÇt dôi tin tuong ô nhûng gi NguÙi dâ truyên
bâ, thi hành châp chânh theo mÇnh lÇnh cùa
Nguùi, trânh xa rùrûng gi NguÙi ngân câm, tôn
thù Allah dUa vào sg truyên giâng ctra NguÙi chô
không dugc làm thêm, không dugc vâng lÇnh

ttg|. theo su giâo huân nào hâ:

tF giâo

"glui,
cùa Nguôi dê lai,

huân cùa Nguùi hay Sunnah
QUâ
lùi phân cùa Allah:
âi-Â !É1 Àl dÉ _t,êÊ3I btS rÂl )
LIl,!
'JH
,l'l
rjS
;,-,1;!l .( ll+is Al _js3r JiT'

ù;+)

iélj

léj

2l

chÉn ncri Sû giâ cûa Atlah câc
nguùi cô dugc mQt gucrng mâu tëitttçp nhrfrt aôi
vûi nhûng ai hy vgng vè (viÇc gàp gô) Allah và
Ngqv (P\ân $) cuôi cùng và tuông nhô Atlah
ttttiè,r nhât .."r Suroh: 33:21 .
Nguùi tin tucrng phâi d?t tât câ sU thucnrg
yêu, kinh trgng noi Thiên Sû Muhammad (saw)
hcrn cha ffig, vg chông con câi và tât câ nhûng gi
trên thé gian này, qua lùi nôi cùa Rosul (saw) :
(( ChÉc

béÎ

ééLÎ AiUl

.C*^^-l ,r-.rti+ll t ù+rê1

:eL;4rl'Àl .'l^-dt!

,rtlltj giJl g.Jtj er lJl LÂf

( Cdc nguùi không thê trô thành nguài tin

twông ngoqi trù câc nguài thuoYtg yêu Ta hon cha
mç con-cdi và mei nguài trên thé gian này).'AL
Bukhory và Muslim.
t

)- s,rroh 93 :21
')- Hadith do Al Bukhory nà Muslim ghi

hi -
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SU thuong yêu kinh trgng mQt câch chân
thât ô dây cô nghîa là tuân theo Sunnah và noi
theo sg huong dân cùa Nguùi.
SU hanh phtic vinh quang hoàn toàn, không
"
thé c6 dusc ngopi tru dëi hét nièm rin và châp
hành theo nhirng gi Nguùi truyèn d?y, qua lùi
phân cùa Allah :
)r!

dÉ1t

"J,

tj t:fe5;:4tj cl:),JH

dé

s4:rCr ( b$tr etlilr
( .. Và néu câc nguoi vâng lÇnh Nguùi thi
sê dugc huông dân dûng tluùng bôi vi nhiÇm
vç cûa mOt srfr giâ chi là công khai truyèn dat
(Thông tliêp cûa Allah).. ,rt Suroh :24 :54.
Fiât bugc chirng ta phâi châp nhfln hoàn
toàn tât câ nhûng gi mà Nguùi truyèn d?t, và làm
A
r,\
sông dây
Sunnah hay con duôrng chi d1y cùa
Nguùi, và luôn luôn coi sg hucmg dân gucrng mâu
cùa Ng-uùi trên tât câ sg hucrng dân soi sâng khâc
trên thé gian này, qua lùi phân cùa Allah :
t1'ri al,.xLj é j-bilt4Jj tli
dt!
)

'JH

(
Nguoi,

65;et^"ill ( ÉJltJ
Nhung không, nhân danh Rabb cûa
chûng chi thât lông tin tuông khi nào

chr[ng dén yêu càu Nguoi ilûng ra phân xû rè
tilièu chûng dang tranh châp rôi chûng câm
thây không uât rfrc trong lông vè quyét itinh mà

t

)- S.rroh 24:s4
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Nguoi dâ dua ra và chring hoàn tôan qui
p[$c..

,>t Suroh : 4 :65.

eât buôc chirng ta phâi luôn cânh giâc vè
nhùng gi Nguùi ngàn câm_, và xa lânh nhûng gi
bât lành vi néu chirng taAâttuân phUc sU khuyên
nhû râng day cùa Rosul (saw) së dem lai sU xâo
trQn, hopn û?o, mù quân và dua chirng ta dên tQi
lôi và bi hành ha khùng khiép sau này, qua lôi
phân cùa Allah :

#Ft

c;ïsi^l

i,

ùé].i;li*rlt JÉ;li)
'JHdô
63:tCt ( pf ilJa Êi-riFl
rli.i!

( .. Bôi thé, hây cânh câo nhiing ai chông
A

-Â.
mÇnh lÇnh cûa Ngucri (S,ft giâ Muhammad)
dôi
nên niét, ttéu làm thé, chring së gàp phâi ho?l
n?n hay gep phâi mQt hinh phet dau dûn..

Suroh :24 :63.

:

.{Éi'llf ltF il'o4t;;t-(

j

0- SF d?t biet vè srfr m?ng cûa Thiên sû

Muhammad (saw).
Sû m?qg d?t biêt cùa Thiên sti Muhammad
(saw) cô nhiêu sU d?t biçt khâc hcrn nhûrng sir
m?ng cira nhûrng sir giëL truÔc kia mà chirng ta së
nêu lên vài dièu quan trgng sau :
A.
Sû mAng cùa Rosul (saw) là sir mang cuol
cirng cfia Islam, không côn sir gLëL nào khâc mang
t

)- Suroh 4:65
')- Suroh z4 :69
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sir m?ng cùa Allah dén thé gian nûa qua lùi phân
cùa Ngài :
ûSIr É-Ç;
<

geFf rî 1 -'n bL< t. )

40.,-lj-ïl

,Ju drÉ

( bi+Xf iltij

rot

|_fj

Nabi (Muhammad) không phâi

tà
nguùi cha cria mOt ai trong s6 dàn ôog cria câc
nguùi. Ngugc l?i, Nguoi là Rosul (Sû Giâ) cûa
Atlah uà là Ân fin cria câcNabi.. ,>t's*oh:33 :40.

Sû m?ng cria Rosul (saw) dén dé tu bO,
hoàn chinh lai nhùng sir mang truôc kia, nên sir
mang cùa nhimg vi sir giâ truôc kia không côn âp
dung dugc nûa mà bât buQc hg (rùrùng nguùi cùa
kinh sâch truôc) phâi rin rucrng và thi hành theo
giâo ly do Rosul (saw) truyèn day. Con nguùi
không thé cô dugc hanh phirc an nhàn trong ftrien
dàng ngopi tru phâi nghe và tuân theo mçnh lçntr
cùa Nguùi. Rosul (Muhammad (saw)) là v! srî giâ
cao qûi nhût trong sir giâ dugc Allah gôi x,,rông,
và c0ng dông .ù? Nguùi là cOng dôtrg tôt lành
nhirt trong cOng dông và giâo li cùa Nguùi truyèn
bâ là giâo l! hoàn hâo dirng th?t nhirr. Qua lùi
phân cùa Allah :
l"r^.J$ ûli Q; ÊX-,)t jêè
r):Jtû dlc
&
g)"tJiy
85 ; ulJ,^c, ,Ji ( u>*Ht
çj i':
( Và ai tim kiém m0t d?o nào khâc hon
Islam thi dièu (uôc muôn) dô cûa y sê không
bao giù dugc Allah châp thu$n, và ô Dùi sau y

t

t

)- S,troh 39 :4o

e.%/
sê

I02

là mQt trong nhi?ng ké bi thua thiêt.. )r

Suroh :3 :38.

Hadith cùa Rosul (saw) cô nôi :
T ,g+ J.êr/e .r"ii çiJfJ ] : C-l tJIj Àl .'.L- ci'i
lrût4É,ilj,;3ll ç, -rgi-l!l o-ri ,ëLl ,# L;*
t j1j +c;l ur)l !c'l*Jj,f,it+ ,U'i
( Thê vôi Dâng nàm l,ây linh hôn cûa Ta
(Muhammad,), nhfing ai trên thé gian này ù
nguài lo Thâi hoy Thiên Chtita và khâc nîra cô
nghe dén Ta mà không chiip nhqn sdr mqng cûa Ta
mang dén, né, hp châ di ffong tinh trqng bât tin
dô së bi dày vào Dia nguc..)'Muslim.
Sfr mang cùa NâUi Muhammad (saw) dugc
truyèn bâ cho hai thé giôi hay hai loài dô là loài
Jinn (ma quy) và con nguùi, qua lùi phân cùa
Atlah liên quan vè loài Jinn nhu sau :
itl çlr lri*+Î tl..Éç ) :Cpll d3s ,re L.tS= Jt-i dti
31 : ,-itË-ïl (
( Hôi nguoi dân chûng tôi (Jinn) ! Hây
ttâp lai Nguùi mùi ggi cûa Allah (Nabi
Muhammad).. >r' S*oh :46 :3 l.
( rJi$j r'J#ti.rrll) liis Y! élul:"_j Éj )
dt3

'JH 28: T+( Và TA (Allah) chi cfr phâi Nguoi
3

(Muhammad) Iàm mQt nguùi mang tin mùrng

t

)- Soroh 3 :8S
Hadith do Muslim shi
t')- Suroh
)46:gt

hi.
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và mQt Nguoi cânh câo cho gât câ) nhân
loçi..
Rosul (saw) cô nôi qua hadith sau :
.(-,..,r
,!+$ ,jJÊ i',ll' i I : C--9 +lr Àl .,l^eÉUlJl

J

, â-its,JJlJl

i-,1-f

J!

6(Jc'JIt+'ûj;J,

,',1.,_,;i3

l.r-.,*'5

CSJI

dl6

i-,Jt

bt;

:.

1

lyfu.p,Tt

çJ,',1Â3
.C.".tO-d$t
(Atlah dA ban cho Ta sdu dièu mà nhfing vi
sri giâ khdc không cô dô là.' Kinh Qur'an là lài
Phdn và Thông diçp cûa Allah, ban su thành công
cho Ta truôc nhîrng su thth thâch cûa ké thù, cho
phép huông phàn chién lqi, phâm, Ngài tqo
mdnh diit trông sqch cho Ta dê dqrng lên masjid
chô nào cùng duqc, sdr mqng ctia Ta clén vûi toàn
câtt, và Ta là Sû giâ cuôi cùng, không côn sû giâ
nào khdc sau Ta ..)' Muslim.
;

\

,.F

t\

t^t

e

ç É,

|

'

, .J*_rtr*

ût4y JrJ{c

h)- Dâu hiÇu rè dûc tin noi srfr giâ..
Dirc tin n,ri Sû giâ mang dén nhûng dâu
tfch thât cao quf tôt lành mà chûng ta së trinh bày
sau dây :
1)- Là môt ân phuôc, hông phpc ca9 câcùa
Allah tôi cao dâ luôn quan tâm lo lâng dén nô lç
cùa Ngài, _nên Ngài gôi sir giâ xuông dé huong
dân diu aât con nguùi vào con duôrng Chân ti,
Dt'rng thât, giâi thfch giâng day cho h9 câch thrîc
thù phugng Ngài duy nhirt, bôi vi tri tuê con
' )- S,rroh 94:28

')- H"dith do Muslim ghi lpi.
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nguôi Sông thê 9q. lâp niêu rô nhùng rrâtr Aè nên
quan dên cuQc sông an lành và câch thù phuqng
dirng thft. Allah dâ phân vè Thiên st'r Muhammad
(saw) nttu sau :
:ot-,.. Tl ( ù*+ltiJl'a1=jY! éluLj Él ) :Ju dtj
r07
( Và TA dâ cfr phâi Nguoi (Muhammad)
dén nhu mQt Hông ân cho muôn loài.. ))r Suroh:

2l

:107.

2)- Chirng ta phâi luôn biét on cao câ mà
Allah dâ ban Hông ân dô, nên lirc nào cûng phâi
tuàn phuc và t? on Ngài.
3)- Thucnrg yêu Thiên Sû (Sû giâ) mQt câch
chân thât,,tuân theo mÇnh lÇnh và sU truyèn day
cùa Nguùi, luôn tghi. và biét on Nguùi dâ day
bâo, kh,ryên nhû dé biét câchsông cho dçp qùi và
dring d?o, vï nêu không nhù công lao truyên bâ
câch hành d?o thù phugng cùa Nguùi, thi chirng
ta së b! l?c làm mù.quân.
4)- TuyÇt dôi nghe và thi hành theo mênh
lÇnh và sû m?ng mà Thiên Sû dâ nhân lânh tù
Allah rài truyèn bâ l?i, nhù dô mà chirng ta Tôi
trô thành nguôi cô dirc tin dé tpo dUng cuQc sông
hanh phirc, thiÇn lành và thành công vui suông ô
cuQc dùi này và Ngay Sau. Qua lôi phân cùa

Allah:

"' (j^l;urt4xçhÀ él ùJ) rJHc.I'!
l(rl' '44r^âJ

tëJ.

.IZ4-I23 ;r! (
' )- S.troh 2L:LoT
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(..ai

theo Chi d?o cûa TA thi sê không
làm l?c cûng không khô sô. Ngugc I?i, ai tânh
xa Thông tliêp NhÉc nhô cûa TA thi chÉc chÉn
-^song mQt cuQc dùi eo hçp khô sô .. ,rt Suroh:
se
20 : 123-124.

JiIr

pé" r*

irqljl

Dûc tin ô Ngày Sau

'JiIf

eét+ iJt".'"!Jf
a)- Y nghia rè dûc tin noi Ngày Sau",Ë-(î
:
Dirc tin ô Ngày sau s.ë xây tà, dô 1à mQt sU
tin tuong hoàn toàn tuyÇt dôi là ngày dô së xây ra
thât thù, nên bât buQc phâi thi hhh, nhûng su
hành d?o dé chuân bi cho Ngày trsng dai dô.
Trong nhûng dièu phâi tin tucrng dô, là
chirng ta phâi tin tucrng nhûrng dâu hiéu dâ dugc
(Rosul (saw) b?o truôc khi xây tà, cûng nhu tin
tuong vè câi chét và nhûng cuQc diên xây ra trong
ngôi m0, ô trong ngôi mQ c6 sU an nhàn thoâi mâi
và c6 sU hành hA dau dôn trong dô. Tin tuqng së
c6 tiéng côi bâo dQng së xây ra ngày tân thé, sau
dô tât câ dèu dugc sông d|'V tù ngôi mô, nhûmg
viÇc xây ra sau khi tân thê, sU khùng hoâng khi
dugc tâi sinh, sU sg hai khi thây cânh tuông tu
hôp dông dâo vôi mët trùi vài ba tât hay vai ba
trâm thuôc trên dàu, rôi dugc ban cu6n sô ghi
chép hành dao cùa mgi nguùi, dtmg truôc sU phân
t

)- S,rroh 20 : L2g-t24
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Allah, guâ
càu sirot togol mustlguim, giéng nuôc mà Rosul
(saw) chô môn dê dé cho nuôc uông, sU ctm rôi
can thiÇp cùa Nguôi (sau khi Allah cho phép) và
nhûng viÇc khâc nûa xây ra trong lirc dô..tin
tucrng sU an binh, huôrng lac trong Thiên d?ttg và
chiêm nguông nhan sàc cao câ cùa Allah dê dugc
huôrng lac mâi mâi trong dô nhu Ngài dâ hira, tin
'bât
dn hay tQi lôi se bi
tucmg së cô nhûng nguôi
dày vào Dia nggc và bi hành ha dau dôrn khô c\ïc
trong.dô mà sU dau dfu không thê cô dugc trên
nhu Allah dâhuâ cho ké bfutuân.
dôi
"àV
(.+
:43rsr3 CJ b,l+,Jî}f it-$!
b)- Kinh\ Qur'an dè câp dén nhilng diôn
A
biên
^ và sg huyên bf d6..
'\r\
ràt
Trong thiên kinh Qurlan dâ nhâc dên
vê Ngày Sau, nhâc dén ffong mei truông
nhiêu
àu vè
trié
hçp và mei iU. vôi vàn chucrng và thé vàn Oéô triêu
càn phâi hiéu
khô
rô mà không
ôt ro
nhût dê con ngucri biêt
xâu hçc rQng, sç"quan tâm trong kinh Qur'an vê
ngày dô.dugc thê hiÇn ût nhièu ncyi trong nhièu
truùng hçrp khâc nhau, SU nhâc nhô quan tâm vè
ngày dô luôn luôn kèm theo sp tin tuôrng ncri ngày
dô vôi sU tin tucrng noi Allah, euâ lôi phân cùa
Ngài nhy sau :
aCtr +rt+ 'çr'ié! bts ,i"*L;;)ÊUi ) :Jtû dti

xét

cân cân công bâng công chânh cùa

-

Z3 Z:

ô_*tr 1JÉTr
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( ..f)ô tà ttièu dùng dê khuyên

bâo nhfrng
ai trong câc nguùi tin tuông ncri Allah và Ngày
sau..
SU quan tâm và nhâc nhô trong

kinh Qur'an
vê Ngày Sau và nhûng gi së xây ra truôc dô và
sau dô rât nhièu noi trong thiên kinh, hàu nhu
trong trVngkinh nào, khi chirng ta dgc qua dèu cô
nhàc dêl vôi y nghîa và hinh rhirc khâc nhau,
nhtmg rât rô ràng và dé hiêu, dê con nguùi rhirc
tinh và tin tuong.
Ngoài dô rà, Allah con nhâc nhô trong kinh
Qur'an vè Ngày dô së xây ra thât rhù qua ntt"g
tên gai khâc nhau nhu : Al Haqqo, Al V/àaqiau,

Al Qiyamah..
Trong nhirng danh gçi vè Ngay sau, së xây
ra thât khùng khiép dé nhâc nhô con nguùi nhu :
Al Goshiyah, At Tgomâh, As Sokhoh, Al Qoriah..
Nhùng tên- ggi vè Ngay sau trong Kinh
Qur'an dugc nhâc lai nhu sau : Yawmuddin,
Yawmulhisab, Yawmuljam-u, Yawmul Khulud,

Yawmul Khurut, Yawmul

Hasrotu,

Yawmultanaddu.
Eôi vôi_su màu nhiÇm huyèn bf trong sg rin
tuôrng tuyÇt Aôi ô Ngày Sau là : Nhù sg tin tucrng
dô mà con nguôi luôn tht'rc tînh và giâc ngÔ dén
nhùng gi së xây ra vào Ngày sau nên luôn hành
d?o, và cô cuQc s6ng thanh binh tôt lành rrên dùi

' )- S.troh
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X\r
nay va ruôn sg h4i dên sU phânxét công binh cùa
Allah vào Ngày sau.
Qua sU *à.r nhiêm quan tâm trong kinh
Qur'an liên quan vè Ngày sau luôn cô sU rà1g
buQc giûa dirc tin Ô Ngày lut.và rytù dao tôt
lành, mà chirngtathuôrng thây ràt nhiêu ncvi trong

kinh

n":hil

}1lixi#%' :qél
)'rH d,
i\Jl

(
(( Chi ai tin ncri Altah và Ngày (Phân xfr)
18

Cuôi cùng và nàng dâng lê (salah) và tilông
Zakah và không sg ai mà chi sg riêng Atlah
thôi môi là nhûng nguùi chàm sôc và bâo quân
câc Thânh duông cûa Allah.. ,>t Suroh:9:18.
d\!
é *'s+-b*.il>Tt+ ùr+i drllr^)

',rJH
92:pt*iYl ( ùr4t{ rdtL( .. Và nhûng ai tin noi Dùi sau sê tin Nô
(Qur'an) và h giir gin lê nguyÇn' Salah cÛr
ho..,r' Suroh:6:92.

Su màu nhiÇm mà thiên kinh Qur'ry

thuôrng hay nhâc dénthuôrng xuyên vè Ngày CuOi
cùng là vi.bân,tânh con nguôi thuôrng hay quên
lâng, bfcàn dén nhirng gi së xây tà, vï con
"gYgi
thuôrng chir tâm dén nhûng gj liên quan trçc tiêp
dén t.rQt sôttg trên thé gian này, mà không nhô và
nghi dén sU thê së xây ra Ô Ngay sau' nhimg hinh
phat thât dau dôrn dang chÙ dgi, nên qua sU quên
t

)- suroh 9 :r8
Suroh 6 :gz

')-
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it nghî dên dô mà h9 sau lâng di viÇc hành

dao cùa hg hay sg chuân bi hành trang cùa hq cho
ngày sau, qua lôi phân cùa Allah :
r3;9,r Ê31 .jS ti!
lutji^t; llrJr t[;f; ) :J1; Lïô
1

|

orl

tJilt'g*çill

é

tlri=Jt+ ?3j*31

*.tTt C.Iitst

4lrr

ùr-

ç4

38 : L.él ( ù!t tll>!t *+ SSlf tfri=ll AÉ. us
( Hôi nhûng ai cô nièm tin I Tai sao khi
tilugc yêu càu r^ di chién tilâu cho Chinh nghia
cria Allah, câc nguoi ngôi n duôi aât ? phâi
chàng câc nguùi thfch dcri sôttg ftàn trc này
hcrn Dùi Sau ? Nhung sg huông nhàn ô.nùi này
thât là nhô nhoi so vôi Dùi Sau .. ,rt suroh : 9 :3g.
Quâ thât, không gi cô thé lôi cuôn con
ng-uùi-ra khôi chôn làm than mù quân tâm tôi chi

biét sông ô tràn gian này ngopi tù hq cô dirc tin
ncvi Allah và dt'rc tin noi Ngày Sau cùa Ngài së
*?y tà, nhù vAy hg môi tin tucrng và biét châc ràng
tàt câ nhûng vAt hiÇn huù huy rùûrrrg gi mà hq
+A\1
,.r\--\
dang sông và huôrng thu trên trân gian nây chi là
t?m bg, nhut thùi không tàn @imâi, chi cô nhùtrg
gi Ngài huâ hçn ban cho ô Ngày sau môi tôn @i
vînh vién.. và cûng nhù su td tuôrng ô Ngày sau
dô,.së gfup cot nguùi trânh khôi tei lôi, bât công
chiêm dopt, bàng mei thù doan và mei giâ dé
thành công trong nhût thùi,
S*g së bi dga dày
hành hp trong Hôa ngpc sau nây.
MQt khi dâ cô dt'rc tin vùng châc ô Ngày
Sau, con nguùi së hiéu ràng slr huôrng thu vui vê ô
t

)- S,troh 9 :38
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trên dùi này chi 1à nhirt thÙi không thê so sânh
dugc vôi sg huong thù vui suôrng Ô Ngly t?t, nên
hç không quat tâm so do mà tranh dâu dê du99
huong O?Oi này dù vôi phucmg tiÇn bàt chânh dé
tôi chuôc tQi dau dôrn ô Ngày sau. Tù dô hq gûTg
biét châc ràng sg dau dtu khô hanh Ô trên dùi nây
khô.ng thê so sânh vÔi hinh phat dau dôrn Sl"g
khiêp ô Nguy sau, nên tù dô hç an tâm mà sông
vôi cuQc sông thanh binh, luôn sg hinh phat 3gàY
sau mà t f1ù.pham phâp và trânh rùimg tQi lôi dê
khôi chuôc lâV hâu q"â sau này..
: -x.lt e$i - (e
c)- Sç thû thâch trong ngôi mQ..
Tin tucmg tuyÇt aôi 'ttè Câi chét là sU th.?t
khôn

g aitrânh tûôi; nhtrng không phâi chét là hét,

qua lùi phân cùa Allah:
;+ iJ3t çJl ç:,r^ll &It étié cJt I ,JH dt!
É
11 . ô,r.Jt ( ùréJi
< Hây bâo : (Thàn chéto vi plrç trâch câc

J é

#J

nguùi, sê Aât hàn cûa câc nguoi rôi câc nguùi
re e,tgc dua vè g+p Rabb cûa câc nguùi trôr tei
..

Câi chét là dièu xây ra mQt c,âch,r6 ràng,
truôc mét mei nguùi mà ai cûng biêt dên-không
chôi câi dugc. E6i vôi chirng tà, dù câi chét vï ly
do nào hay hinh thirc nào dô nô cûng së dén,

t

)- Suroh 92

:11
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không.chfm cûng nhu nhanh mOr eiày phirt khi
giù khâc cùa nô dâ dén, qua lôi phân ctra Allah :
lrreêt*., û:.-*t-r u Étir ;ç tli ) ,JH dl6

34:-ilfYt ( tr.$U

((..8ôi thé khi thoi h?n dâ mân, hg sê

khôrrg thé tri hoân lai dugc m0t giù GhÉc) nào,
và cûng không thê ra di sôm hcrn (mQt giù khÉc
nào)..
Chirng ta phâi tin tuôrng vè sr:r thû thâch
trong m.o: squ khi dugc lâp dât và chôn xong,
thiên thàn dén hôi cung, nhùng câu hôi dô liên
À
quan vê : Ai là Rabb (Chù nhân) cùa ta", tôn giâo
nào chring ta dâ theo, sir giâ cùa chûng ta là ai?.
LÉ. dô, Allah së cûng cô rilrûng nguùi tin tucrng
vè câu trâ lùi cùa hg và hq sc tra lùi nhu sau :
Allah là Chù nhân cùa tôi, Islam là tôn giâo cùa
tôi và Nabi Muhammad (saw) là Sû giâcûa tôi.
Dôi vôi nhûng nguùi bât tin, thi Allah së
không chiéu cô dén hq và h9 së trâ lùi là : Ha ,hà,
tôi không biét gi . Nhûmg nguùi dao dirc giâ,nguy
thiÇn ho{c ùy"g nguôi bô dao (Murrar) thi n6i :
Tôi không biét, tôi nghe nguùi ta nôi rhé này rôi
bâtchuôc theo..
Chtingta cûng phâi tin tucrng su an nhàn và
khô hanh trong ngôi mO, nhûng nguùi së bi hành
trong ngôi m0 là : nhûng nguùi uât công, t0i
@
t X.
,t ' /\
t '
lôi, nguy thiÇn,
bât tin..qua lùi phân cùa Allah :

' )- Suroh T :g4
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Éét ç,f-,,;o os,iy'-U;tl )! ,{jjr ) :JH c.IÂ
+t.; b:-jJiét âs*ilÎ lé.,À1 16;$Î tê*qtr$ut,
#t; ùb rsr3ill j;è 1i'l "F bjFF]stroêt
93: pLrït ( briS3l,3
( .. Néu Nguoi cô thô nhin thây ttugc tinh
cânh cfia nhilng ké gian âc giây giUa dau dôn
vào tric sÉp chôt khi câc Thiên thàn giàng tay
tlén và phân: ' Hây giao hôn cûa c{c nguùi cho
ta. Ngày nay câc nguùi sê nhin Éy hinh phet
nhçc nhâ vi tQi câc nguùi dâ tùrng nôi cho Altah
nhflrng tlièu không ttring vôi slr Thât và câc
phû nhfn câc Dâu
ttg,roi dâ khinh thuùng
"A
triÇu cfia Ngài..
fs& ti#É i-';1'Alsl ) : û.s,lcji.'sJud'6
:yE ( çl-rlll 1iÎ irbt ôt; li+Î l';ÉJl â-rfi î*:Wj
46

( Lfra (Hoâ ngqc) mà chring sê bi OÉt ra
ch4m trân câ nuôi sâng lân nuôi chièu . Và vào
Ngày mà Giù (Xét xfr) sê tilugc ttriét lâp, sê cô
lùi (bâo thiên thàn) : ' Hây dua thuQc h4 cria
Fir'aun vào chô trùrng phAt khâc nghiÇt
nhât.. ,r'Suroh :40 :46.

&,s+iJf ,g Cr.1-3 rJ+ +j Éa-r= d;o C-"^ eJ-./-l
.+lrâ Ul<;"^'l .-1Î ^itt c.r]É..J lJ$lJ rJî UJl, ] .c!C--rqlt
1.,4! t:i'lri5l :cjLii1*+jæf É,[â]4;ri,"l .sll -rÉll
Àl

t

)- Snroh 6 : gg

' )- Suroh 4o :46
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tj-r, ] : dilii.JÉl ç+lrâ LrAU 3ili : t_rlE [;Élr +t-râ

; .r$l +l.râ tir ilt+ 3Ë ;lil3 , I JFll pl.râ ÙrÀLi
ong Zaidu ibnu Thabit @ thuft lai lùi cfia

Rosul (saw) : ( Néu ,àng Atlah không che lqi bdrt
màn sau khi cdc nguài dd duqc chôn, thi Ta së
câu xin voi Allah cho cdc nguùi nghe nhfing gï Ta
nghe duqc tù ngôi mç ). Rosul (saw) quay mët
nhïn chirng tôi và nôi : ( Hdy ,à, xin vôi Atlah
che chô và trdnh cdc nguài tù sq,r hành hq trong
Dia nguc).Chring tôi cùng thôt lên : Càu xin vcri
Allah che chô và trânh chring tôi tù lùa Dla nguc .
Rosul (saw) tiép : ( Hdy tà, xin vôi Atlah che chô
và trdnh kh1i su hành hq trong ngôi mp). Chirng
tôi cùng thôt lên : Càu xin vôi Allah che chô và
trânh cho chirng tôi tu su hành hp trong ngôi mÔ..r
,l

.

t

.

t tt

t

t-

.

Muslim.

ô trong ngôi m0, nhûrng nguùi
muslim cô dirc tin chân thât së hucrng su an nhàn,
thoâi mâi trong dô qua lùi phân cùa Allah:
l-.ll"l3Ll Éii't tdJ tjÉ &rlt 'd):cj+:..r'Àt d\!
él l-1itt tr3Ëilrt-djl.5Ur tr,âtÂ5Uf â$r^Jt æU:F
Cùng

30.,.,t. ô(blG.Éils
( Quâ thât, nhilng ai nôi : ' Rabb chûng

tôi là Altah' rôi cilûng vilng nhu bàn thçch, câc
Thiên thàn sê xu6ng dQng viên hg, bâo : ' Chô
lo sg cûng chô buàn phièn mà hây vui vé tên

t

)- H"dith do Muslim ghi lai.
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mùrng vè Thiên ilàng (hçnh phric) mà
qûi vi iilâ dugc hûa .. ,rt Suoh :41 :30.
.$S> S1; .irËlLJl ç:ÉIi l3l ltJs ) :JH cié_r
ÉrË ù! rjs .'ûrtà-)3 T ûlstl é+ l+tJ i,yr ûxj .-ôr:jbÂ3
6eblS ùl tlti . !;!-rt.. ÉS ùl ti,t .J.;',;'-f . b;iÉ 3àè
g9-g3 : L.jl ( Êl,J t bJ bqJ':?:'j.'û#;ÂIl
( Thé Qi sao câc nguùi không (can thiÇp)
khi nô lên tân cô (cûa y) ? Và tûc dô câc nguoi
chi Éy mit ttttin . Và TÂ ô gàn y hon câc nguùi
nhung câc nguùi không thây. Néu tç cho minh
không bi phân xfr thi tçi sao câc nguùi không
Dua nô (hôn) trôr IAi (cho thân xâc), néu câc

nguùi nôi thât ? Bôi thé, néu y là môt trong
nhûng nguùi gàn Ailah nhât, Thi sê ttugc an
nghi vûi huong thcrm và Thiên Dàng hçrih
phûc..

>>t

S*oh :56 :83-89.

,J dls C--, a+l' Àl t,l'- çc) dl ol çjt" ss elJ+lf ,e

J

rJl etJl ,êrt l ç*.i ]:o_r*s,J d,ÉJ Cl -.bT ti1 ù^_dl
qq 4J l-Â3lJ iiJl ,s;ÉjlJ AjJl u,.'-Ê.,Éti
çr+c, ôJL
l1 ox3 qf 4J e**, k+*tr k+-9] dr 4SfS I :cJ6 t l:+Jl C

..lgh3,ri 3 r^-1

ol3-,1

[

t;*4

Ôttg Al Buro'u ibnu Azim @ thuft lai lùi
cùa Rosul (saw) nôi vè nhûng nguùi moamin (tin
tucrng ) sau khi trâ lùi xong câu hôi cùa hai vi
thiên thàn (dén trong mO) thi : Cô tiéng phân trên
trùi cao là : TA dA chung thqt sU trâ lùi cùa nô Ie..
t

)- S.troh 41 : go

')-

Suroh 56 : 8S-8g

-M.k!
I t5

sau dô NSàù rA lênh cho thiên thàn ffai thâm và
mdc dà
thiên dàng, xong mô ctha cho hç thiiy
Thiên ilàng ). Rosul (saw) nôi tiép : ( Atlah cho
linh hàn cùa hç (nguài ch,él ffô tù uà mùi thom
phut và. mô.rang ngôi mô cûa hç rang rdi clén
khût mât )...'Ah-ad vàAbu Dawud.
Qua nhimg hadith và lùi dân d?y, giâi thich
cùa Rosul (saw) vè su an nhàn và khô hanh trong
ngôi m0, sç hôi cung cùa hai v! thiên thàn khi vira
Ép dât và thân nhân bô vè, nhimg dièu dô, bât
buQc nguoi muslim ètrtup ta ph.ui pyÇr. dôi dn
tuong, -ûrà không thâc mâc hôi vè vân dè xây ra
nhu thé nào, bôi vi tri tuÇ hay sg tuong tugng cùa
chirng ta không thé diên ââugc, cùng nhu Rosul
(saw) giâi thfch cho chirng ta biét nhu thé nào,
chring ta chi tin nhu vây, chô không dugc tô mô
giâi thich theo y tuong riêng.
Chirng ta cûng phâi hiêu thêm ràng, nhûrng
gi së xây ra tlong ngôi.mQ dô là sU huyèn bi hay
nàm trong thê giôi huyèn bi, bi mât tuyÇr dtii, mà
con nguùi chung ta không thé tuong tugrg hay
câm nghî dugc, néu câm nghi dugc thi côn dâu là
-a..'\\
thê gioi huyên bi và sU mâu nhiêm cùa Allah, ffià
con nguùi chi dugc khâm phâ trong giôi hAn nào
dô thôi. Con nguoi chét di thi phâi chôn cât, néu
không thi thfu xâc tan râ dô së eày bao sU kh6
chiu tai bién cho nguùi s6ng, nên nô dâ khuât di

ù

t

)- Hadith do Imam Ahmad và Abu Dawud ghi lai ttr hadith dài

dâ tôm luqt trên.
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dôi mât và cuQc dùi này nhu y nghia Rosul (saw)
dânôi :
chét dA khgng chôn ( dê khuât
, ( Néu ngwùi
mëit trên thê gian) , Ta së câu xin vôi Allah cho
cdc nguùi nghe sQr hành hq trong dô nhu Ta dA
duqc nghe)..Hadith do Muslim ghi l?i..
chét di, dâ buôc
Cô nghia là : Con nguùi
t
. | \
. , . | | ,
.r A
qua thê giôi khâc gqi là thê giûi,Al Barzak (chù
dqi),nên con nguùi kùQng thê biêt dqOc nhùng gï
dâ xây ravôi hq chi biét qua sU truyèn giâng ci,n
Rosul (saw) ngoài dô tà, chirng ta,không biêt
dugc, cûng vây néu nhûrrg nguùi chét dô ltq cô
thé xuât ra tù thé giôi cùa hq là he së ké cho
chirng ta nghe biét vè nhimg gi hq e?p phâi trong
dô..nhtmg dô là sU màu nhiÇm cùa Allah, nên
chirng ta chi tin nhûrng gi Rosul (saw) tlto chûng
ta biêt mà thôi, ngoài dô ra không nàm trong
pham vi hiêu biêt cùa con nguùi.
Nhtmg Allah lai cho nhûng thû vât nghe
dugc nhirng gi xây ra trong dô, vi chirng không cô
tri^tuÇ dé suy nghi và cô tQi,,chitng cûng không
thé thông bâo cho chûngtabiét, nên dô là sU màu
nhiÇm ctra Allah vây.
: iôL-Jl

.btll

-(.
,d)- Nhilng dâu hiÇu truôc khi xây r^ tân
thé..

t, |
Bàt buQc chring ta. phâi tin tucrng tuyÇt dôi
là ngày Tân thé së xëry td, d6 1à dièu hiÇn nhiên
,a

-û.ru
tt7
không thé chôi câi dugc, nhung giù giâc cùa trô,
không mQt aibiét dugc ngopi tru Allah Eâng T?o
Hôa duy nhût mà thôi, qua lùi phân cùa Allah :
r.1l ditit..-;'JiÎ i;É,Jt
a3-fu): JHdlÉ
st/Jl çd i:'lil Y! ti$1 t$b: y ùip [:tp
t<+Ie t.1! cji rii;
al3ts i,li.Ji,"j ilil yl ÈtijflJ u.rt!r_r
"É ( ,j-J"I4lt ;/tijl Jisl éJJ 411 -$p
187 t.it.-*Vt
<.Hg hôi Nguoi vè Giù (tân thé hay Phçc
sinh) chùrng nào sê xây ra. tIâV bâo hg : ' Duy
chi Rabb (Allah) cûa Ta riét rô nô. Chi riêng
Ngèi tiét rc thùi ttiôm cûa nô. Nô sê nëng nè
(dôi vôi mgi vâ0 trong câc tàng tuoi và trâi ttât.
Nô sê xây dén cho câc nguùi mQt câch Aât ngù.
Hg l!ôi Nguoi làm nhu Nguoi quen thuQc vôi
nô lim. Hây bâo hq; ' Chi riêng Altah Uiét rô
rô, ngugc lai da s6 nhân loai không Uiét gi câ

ji

e

.l,

' ..
,

,|\

\
/\

Cô rât nhiêu hadith cùa Rosul (saw)i dâ nôi
À ,
|
,
\y
\
'
vê y nghia và dâu
hiêu cùa Ngày Tân thê së xây
ra.
Trgng nhûrng dâu hiÇu nhô truôc khi xây ra
nhirng dâu hiÇu ltu mà Rosul (saw) dâ nôi dèu
liên quan dén 4.*g viÇc bât lành, câm giô, xâo
ffôn giûa cÔng dông và nhimg dièu *âu xa mà con
nguùi buôc ra khôi con duôrng Chân Chânh Dirng
Thât cùa Islam.
Nhûng dâu hiêu nhô:
t

)- Suroh 7 :r87
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Qua hadith dài dugc thu$t lai vè Thiên
Thàn dén hôi (day sohabah) Rosul (saw) rrè Islam,
trong dô cô câu mà thiên thàn hôi vè chimg nào së
xây ra ngày fâ" thé, Rosul (saw) trâ lùi: ( Nyrrùi
ctèu không btét
hq, cîing gi6ng
!{n!i.yâ^t?:
"!n
vê ngqt dô ).Thiên thân hôi vê dâu hiçu së xây rà,
thiên sû trâ lùi :( Khi nguài hàu sanh ra consâ trô
thành thû tânh ..và khi thtiy nhimg muc dông di
chân không tranh chtip thu dua nhau..)..t Al
Bukhory và Muslim.

Qua hadith khâc khi met nguùi dàn ông nQ
hôi Rosul (saw) vè chimg nào së xây ra ngày Tilr
thé ? Rosul (saw) trâ lùi: ( Khi nào sw tin cqy (tinh
côn. duqc coi trçng nîia thï së din
nhiêm)
lhônS
gan, ngay Tqn thé ). Nguùi dàn ông dô hôi tiép:
Thê nào môi mât lông tin cfy ? Rosul (saw) trâ
lùi: (Khi duqc giao uôc ddt tin cqy vào nguùi nào
dô lqi giao vôt giao uôc tin cqy dô cho nguài khâc
) (nghîa là bQi uôc, giao vât mà nguùi ta giao cho
minh coi chimg, minh lai giao cho nguùi khâc,
hay không làm trôn trâch nhiÇm khi dugc nguùi ta
tin c[y,tinh nhiÇm)..' Al Bukhory và Muslim.
Nhùng dâu hiêu lcrn: Dô là: khûng hoang
/
,
À
\
,^
,r '
'
së xây ra gân ngày tân thê, dô là dâu hiÇu vôi thf
dp qua bànq chimg;.giông nhu duôrng dây ctur
thâng cô nhiêu khirt gât buQc l?i, së dugc thâo gô

)- Hadirh do Al Bukhory và Muslim ghi lpi.
t' H"dith do al Bukhory ghi lai.
)-

_M_ru

llg

ra tùng gûr mÔr rôi së tàn khi girr cuôi cùng dugc
thâo ra.
Qua y nghîa hadith soheh dugc Rosul (saw)
cho hay muôi dâu hiÇu lôn dô së xây ra truôc
ngày T?r thé, qua hadith sau:
ong Htuaifah ibnu usaidi Al Go'frary (R)
thu$t lai: Rosul (saw) dén vôi chirng tôi mÔi câch
tinh cô trong lirc chirng tôi dang tham khâo nhau
vè Ngày sau, Nguùi hôi, (cdc nguài dang hçc hôi
vôi nhau) ? Chintg tôi trâlùi: Thua chirng tôi dang
nôi 'nè Ngày Tân thé. Nguùi nôi: ( wiU dô të
không xây ra ngoqi trù xây ra trrôc dô muài diiu
hiêu lo?r) . Trong nhirng dciu hiQu Iûn dô së xây ra
.' Mây khôi së buc binh câ bàu ffài, *rât hiên
Dgial (nguùi mat miit hay *fu té), nhirng con vqt
niit Iên t* nryg dtit, mdt irùi mec tù bên ioy, Nabi
Isa (A) con bà Mariyam (0 së xutit hiên, Yajuilvà
Majud. Ba hiên tuông vê nhqt nguyet thqt tôn së
xây ra: ô huông dông, xQy ra ô hu6ng tay và xây
rq tqi bdn clâo Arab, tuôi cùng là ngçn ttla khiing
tà së *rât hiên tù Yemen,.*àn
,a cfuèng ph;,
"s,îp
dô xô con nguài chây dtin noi tt4 hçp ,u6l Jirg..''
Muslim.

MQt trong nhûrng dâu hiÇu rrgng dai dô,
chirngtasë nôi so qua vè su xuât triên cùâ Djal.
Djal së gày xâo trQn, nâo lgan trong quân
-nhûrng
chûng vè sr,r kêu gai lgat ngèo , thay Aôi
giâo l! truôc kia dé bién chuyên theo thùi dai, dé
t

)- Hudith do Muslim ghi lpi.
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con nguùi vui huong theo nhu câu cùa sU tham
veng tni.n thil, sU nhUc dUc mà ông ta dua ra dê
con nguùi theo mOt câch dë dà,ng mà quên di
Islam,-rôi trô thành rùrùng ké bât tin, mù quan,
gày xâo trQn, lôi cuôn con nguùi vào sU làm than,
mà Rosul (saw) dâ cânh giâc nguùi Muslim vè
hiÇn tuong së xuât hiÇn truôc ông ta mQt câch rô
ràng hiÇn nhiên và rài dén luqt ông tà, qua nhùng
hadith sau:

t. ] : C-: qlt Àl .,l'- Àl cj-rt ciÉ :cI6 16î ,Jo
Ët'ttr jÈT â:1 :tf ,-l33ll JrtTl'rârl t$Î :É y! é A

, ç-;Li$t t tûél # ù11*.i..ÉL ,t?\,$l
Ôtrg Anas @ thuât lai, Rosril (saw) c6,nôi: (
Không cô'môt vi {û giâ nào lqi không nhàc nhÔ
cânh gidc c/ng clông hç vê nguà; mÔ! màt chuyên
nôi lio, quâ vqy ông ta chi cô mAt *fu thôi, nhtmg
chû nhân (Rabb) t*o câc nguùi khgng phâi là
ngaài chi cô mAt màt, và giira dôi màt cûa ông ta
cô viû chîi .' K,F,R (tô nghia tà kafir)..t Al
Bukhory.

*:'-2 ô-X-,;o çF+î ,e
a31 :lu'jÂéi+&Ét.dÇ.ll É qÉr<3L1 TTI'C-q
(=,# i-lijl Çl .JH,#ilti , -lt5llia^ll.r rli# ;êifrIr,;Èl

qlc Àl .,l^-

4Jll

cj-rt

. gt-4.-tJt 4+Ji1 t

dLi :cjti 4je Àl

a-ï ?'-;!

JSI ÉS

é]ll

çtt,_;Éll

thuft l?i, Rosul (f*)
Ôttg Abu Hurairoh
nôi : ( Cô phâi Ta së nôi cho câc nguài biêt vê
Djal mà ,ntug vi Nabi truôc kia clèu cânh gidc
@

t

)- H"dith do Al Bukhory ghi lai.
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cAllg clông cùa hç. Quâ
vây, ông ta chî cô mAt
*àt, ông ta së mang tqi vwùn rnien dàng và Dia
ftgttc, càn thiên ilàng cûa ôrg ta là dia ngvc (dOi
vôi Allah), Ta Nobù cânh giâc câc nguài nhu'
Nabi Noah (A) dd cânh gidc cang dàng cûa ông
Ta..)..t Al Bukhory và Muslim.
Không câch nào khâc hon dé thoât khôi sU
lôi cuôn c4m giô cùa Djal, ngopi tru b*g câch
hçc hôi dê hiêu biét và thi htuù rheo nhûng gi
hiêu biét châc chân, dting thft.
Vè su hiéu biét, chirng ta së biét rô ông ta
cûng là con nguùi phàm, vôi thân xâc nhu chûng
tà,,duy khâc là ô dôi mât ông t&, cô thê là mât lé
(bât thuôrng hay) chi cô mQt mât và cô dông dâu
giûa hai dôi mât chû Kafir, ông ta cûng àn uông
và thich thir dôi hôi nhu chirngta.
Vè hành dqng, môi làn hành lê (solah),
truôc khi salam dê châm dirt solah ho{c sau khi
salam xong chringtacàu xin vôi Allah dé dugc xa
lânh vâtrânh khôi sg câm giô cùa ông ta. Và viÇc
khâc nûa qua hadith cùa Rosul (saw) nôi nhu sau:
aç:rçÏ:;jô]àÉb"-] :c--,qlt Àl (5l.-4Jé
.C-'^ tc-lt*iil A'# ' ir(lf l3h,J:tl
Rosul (saw) nôi : (Nhirng ai hçc thuçc lông
muài ayat dâu cûa souroh Al Kof (|8) së duqc
bâo vQ tù Djat)..' Muslim.

t

)- Hudith do Al Bukhory và Muslim ghi l3i.
Hadith do Imam Muslim ghi l4i.
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Æ

b 4 33t: tril 1êIrl
:

e{tt

:o

F)- Sg phr;c sinh |
,
thé
tù Kinh Qur'an và
cU
chimg
bàng
Qua
Sunnah cùa Rosul (saw) dâ dugc dân chimg, con
ngucri binh thuôrng vôi sU khôn ngoan mà Allah
ban cho dèu châp nhAn và tin tuông mQt câch
tuyÇt AOi 1à së cô Ngày Phpc sinh, duqg tâi t?o và
Allah cho s6ng dâV tu ngôi mO, linh hôn së dugc
nhâp vào thé xâc và con nguùi së dén ffinh diên
truôc Dâttg T?o Hôa, qua lùi phân cùa Ngài nhu
sau

:

i-Sll

?-;$É, brÊilélli.'+$I p) 'Jud,i
161

5:

ùJr^j,^lt (,;.-Éjt

( Rôi sau dô, chÉc chÉn câc nguùi sê
chét. nôi vào Ngày Phr;c Sinh, chÉc chÉn câc
nguùi sp dugc dgng sông lai..rrtSuroh :23: l5- 16.
+'"t;!II ?i,-*tjll J"l'=|] :fL:t*l'Àl .,l^-ç+tll ci'i
,1$c ,iIL. t Tlâ lt-p 3tL
( Rosul (saw) nôi : ( Yào NSày Phwc Sinh,
\r
co:n nguùi së t6ng dqy vôi bàn chân không, lôa
thé Qôi nhièu hïnh hài khâc nhau)..Al Bukhory và
Muslim.

t

)- soroh 2g:15-16
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rât câ nhûnrg nguùi muslim tin tuôrng dèu
công nhân tuyçt aôi vào Ngày phpc sinh, a91nng
là mqt su màu nhiÇm huyèn bf tuyç.t qôi cùi
Allah, và dô cûng t?o cho con nguùi biét ràng giâ
tri.mà Allah t?o ra con nguùi không vô fch chi
biiét hucrng thu tranh chffie" trré ilutr-"àt;
phâi dugc trô vè vôi Ngài dê xét sri, công binh
cho rùûng thanh quâ tôt xâu mà nhûrng vi st giâ
cùa Ngài dâ cânh bâo, cânh giâc cho con nguôi,
vây chô con nguôi cô nghe và tuân theo nhûmg
mÇnh lÇnh cùa Allah và cùa Sû giâ cùa Ngài hay
không, qua lùi phân cùa Allah :
! t.lilJ #1; rl+, érrirr É11 ê;f ; :JL*: dlÉ
115: ùJl.oj^ll ( û..rr*.,,j
( Phâi chàng câc nguùi nghî ràng TA t?o
hôa câc ngucri dô giâi t\i và ràng câc nguùi sê
không trô lei vôi TA.. >)t Suroh :23: l 15.
Nhimg nguùi bât tin h9 tù ch6i, không châp
nh$n ràng së cô Ngày Phgc sinh, dô là mOr s1r viÇt
h,ottg thé nào xây ra dugc aoi vôi su suy nghi
hiêu biêt cùa hg, dô là su suy nghî hoàn toàn sai
làm aoi vôi nguùi biét suy tirùr, uiét câm nhân và
nghi xa yôi trf khôn mà Allah ban cho :
vè sr:r hiéu biét mà giâo l! dâ cânh giâc,
qua lùi phân cùa Allah :
la'
(dJJ r#'',Jâ l.ff C Of l:]iS lilllt A)
cj,!
'JH
4l3r ÉF U., ûi"ijlf É+tl
7;,;,J;ill ( ]ir.,;4Ll

;;

"J'

t
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( Nhfrng ké không cô nièm tin nghi rà-ng chûng
së không dugc phU. sinh trô l+i (dê chiu sç
Phân xfr). Hây bâo chring (hôi Muhampad)

:

Vâng, thè bôi Rabb cûa ta, chic chân câc
ng*ùi sê dugc dçng !ôtg bi tôi sê ttugc bâo
.tto Uiét vè nhfrng dièu mà câc nguoi dâ làm.
Và dièu dô ,âtdë Aôi vcri Allah ..
é cJâ4âtj"tt ti#tu l]l3 brll .Jtir ) 'JH c.ïô-r
3 b-,( rJ$Jl JÉ è$iftil é'r3
'
( Và nhirng ké không
tin tuông bâo : (
Giù (xét xfr) sê không 1ây tlén cho chrfing tôi,
'Hây bâo h9 ; Vâng, thè bôi Rabb (Altah) cûa
tarùâ"g nié,t tlièu vô hinh, châc chÉn Giù (xét

xfr) sê xây den cho câc nguùi ) . Suroh : 34:3.
Vân dê liên quan dên sU phUc sinh và xét
\
,,
,
,A,
I try
| . |
| -lA ll-1-*--^--truyên
Allah
dugc
sâch
kinh
xù, tàt câ nhûng
x,r6ng tràn gian này dèu dông thuân vôi nhau, ffià
không cô tU b*dàng hay cho ràng ngày Tân thé
së không xây ra.Ïât câ nhy g tôn giâo chânh cô
Kinh sâch dêu thùra nhân diêu trên.
SU chimg minh mà con nguùi cô thé thây
và biét dugc : Allah Dâng T?o Hôa dâ cho con
nguùi thây sU phUc sinh cùa nguùi chét dâ dugc
xây ra trên thé gian này, ô tlong suloh (chu*tg)
Al Baqoro (Con bô) dânôi dên nâm lân vê sç chêt
di sôttg lai dô.
Môt trong nhûns thi dU : Khi quàn chirng
cùa Nabi Musa (A) nôi vôi Nabi Musa 1à : Chring
t

)- Suroh 64:T
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'tôi chi tin khi nào chung tôi dugc hÔi kién công
khai vôi Allah. Sau dô Allah cho h9 chét di rôi
Ar'
sông lai dê xâc nhân lùi cùa Nabi Musa (A). eua
câu chuyÇn mà Allah dâ phân vè Bani Isroel nhu
sau

:

t,é

é[ brl C ér"ç # ilr ) :Jrû cjÉ
é; i'+ ,ë$Lii'+ É , i5':bYSÎ, aipr:.tl Ê33.iti 3Ï;
5G55 :ô-*Jt ,( ûrjfféH
( Và hây nhô lai khi câc nguùi dâ nôi vûi
Musa :' Chûng tôi sê hôlg bao giù tin tuông
thày trùr phi qHnng rôi rhâiAllaÈcông khai '?
\n thé, lufi dm sét dâ dânh câc t g,rôt trong
lûc câc nguùi mBc ki-ch rô (cânh tuông). nôi Ta
làm cho gâc nguoi s6ng lai sau câi cnét cûa câc
nguùi dé cho câc nguùi côn cô dip tq on
(AIIah)..
Nhimg câu chuyÇn khâc:
Thf du thir nhi : Allah thuât lai câu chuyÇn
cùa Dân Do Thâi da giét nguùi,
chôi ceirgi
"h*rg
lôi cùa minh mà cû tranh câi nhau, q.ru lùi phân
ii't o

cùa

Allah

:

( và hây nhô lai khi câc nguùi dâ giét

mOt sinh m?ng nhung câi nhau vè nô (vç ân
m?ng) . và Allah dua ra (âtnh sâng) tlièu (bf ât )
mà câc nguoi dâ giâu giém. Bôi rhé TA (Altahi
dâ phân : ' Hây dânh nô (nguùi ctrég vôi m0t
b0 phân cria nô (con bô câi dâ té). ' Bàng câch
dô, Allah Iàm cho nguùi chét s6ttg lai ( và khai
t

)- S.rroh z :55-56
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tên cûa thû ph?m trong v$ ân m?ng) và làm
cho câc nguoi tirây nâu fç .n" Ngài (Attah) dê
may ra.â. ngucri hiêu rô (sU tinh cûa vF sât
nhân..
Câu chuyÇn khâc vè nhûng nguùi bô chây
sg chét, rôi Allah cho hç chêt xong sông l?i, qua
lùi phân cria Ngài :
( Hâ Ngucri không dô y dén hàng ngàn
nguùi vi sg chét mà bô nhà cfra cûa hg r? di
h"V sao ? Atlah dâ phân vôi hq : ' Hây quyét tfr
f rôi Ngài làm cho hg s6t g trôr l?i. Quâ thât,
Attah rât mgc Nhân tùr vôi toài nguùi, nhung
da sô nhân Ëçi phU on (Ngài).. >rt S*oh:2:243.
Câu chuyên thri tu ; c6 nguùi di ngang qua
thhh"ph6 hoang tan nârttan, và nôi làm sao Allah
cô thê tâL t?o fài dugc, nên Ngài cho chét di và
sôtrg 1?i, qua lùi phân cùa Ngài :
<< Ho{c nhu ai dô dâ tti ngang qua mQt thi
fiân hoang tàn, nhà cfra sçp dô. Y bâo : ' Làm
sao Atlah pttçc sinh tçi thi fiân này sau khi nô
?). Bôi thé, Atlah làm cho {
.tâ chét (thé này
chét -Ot ftàm nàm rôi dgng y sông l?i..
Snroh:2 :259.
Câu chuyên thir nëm : Câu chuyÇn cùa Nabi
Ibrohim (A) và nhûmg con chim, 9uâ lùi phân cùa
Allah nhu sau:
t

)- suroh i2 iT2-Tg

Suroh 2:249
' )- s,troh 2:2sg
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và hây nhô khi rbrohim thua (vôi

Atlah): 'L?y Rabb cûa bè rôi I Xin Ngài cho bè
tôi thây.viÇc Ngài làm cho nguùi ché:t s6ng hi
nhu thé nào ?' Allah phân bâo (Ibrohim)-:
Hin nhà nguoi không tù (viÇc phçc sinh) tray
sao ? (rbrohim) thua: Bâm không phâi thé,
nhung dé cho bè rôi augg yên râm (îè viÇc dô):
(Allah) phân: Hây aat-b6n con chim, tâp luyÇn
cho chûtg xu huong vè ngucri (.0t ch.ûng lai và
bàm chûng thành

!t-g -ànq),'rôi d?r triitila-

cûa chûng tei môi nggn aôi, rôi ggi chûrg,
chûng sê bay nhanh ttén vôi nguoi. và hây bié';
ràng Allah Toàn Nàng, Toàn Tri (dû khâ nàng
và sF hiôu uiét dê làm mgi viÇc ) suroh :2:260.
Bàng chimg mà trf ôc con nguùi cô thé
nhên tht'rc dugc, Quâ sg diÇn hinh nhu sau:
Tl@: Allah Dâng T?o Hôa dâ t?o ra
trùi dâffig
gi trong dq dô qnhûng thû mà
Ngài dâ t?o hôa ra truôc tiê.n, dôi vôi Ngài là
Dâng Tao -hoâ ra thé gian này (nhûng gi truûc
tiên) thi AOi vÔi Ngài tUttg không cô gi-kË6 dé tai
t?o trô, qua lùi phan cûa Ngài:
: e:jl (;-i.{ É Otl'tt t3+ çrtt }j ) : JH dt!
27

rôi

( và Ngài là- Dâng !.hôi sF viÇc r?o hôa

$i lâp nô

Suroh : 30 :27.
t
z

)- S.troh z:z6o
)- Suroh go :27
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Allah dâ phân vè nhÛmg nguùi tù chôi viÇc
tâ\ t?o lai nhûrng cUc xuong dâ m$c nât, qua lÙi
phân
-il$ cira Ngài :
ê':r,^ J's 1tÀ[ill ç+lt ti*il dâ ) 'JH dô
79; ur.,i ( Ëlt pl1i
< Hây bâo Y O{thammad) ' Dâng dâ t?o
hôa chring hic ban tlàu sê phgc sinh chring l?i.
Bôi vi, xlai uiét tât câ viÇc t?o hôa..
.

36

:79

,

ThiI nhi : Hây nhin nhùng mânh dât hay

mâu ruQng khô càn, hgan tàn nhu chêt di, nhtmg
khi Allah ban mua xuông, chirng tai sôttg dây và
nhûng thâo mÔc cây.côi dua nhau mà t"0: và :!
trâi. Dân g s6 du. quyèn lyr dê phpc sinh mânh dât
dô cûng cô quyèn lçc dé tâi sinh nhirng nguùi dâ
chét, qua lùi phân cùa Ngài :
ÊÉ+ ! t$il. G KJt;: "rLe\-".Jl rra t3"5':),,JH LÏlé
)\j+l) lSjJ . \Jr' Ct tiJ;-,ti+t, [J:rIIJ . *troJl ['ÂJ
"
11- g:o: ( erllll 4stqiÉq4+uii-Ti
( Và Ta ban nuôc mua ttàY ân Phric tùr
trên trùi xuông mà Ta dùng làm mqc ra vuùng
tugc và trâi het vào mùa gqt . Và cây chà-là

cao lôn tilâm r^ trâi tùrng chùm lûng -làng'
.ttôtrg lên nhau . Làm luong thçc cho 9àv tôi
(cûa Allah) .- Và Ta dùng nq dê Iàm sông lei
m6t mântr Oât dâ chét khô càn. Và viÇc Phçc
sinh sê giôt g nhu thé.. ,>' S*oh : 50 :9-11.
r )z

Suroh 36:Zg
)- Suroh So :9-11
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con nguoi voi su thông mintr, hopt bât mà
Allah ban cho thây và nltâ" ttrttr dugc nhùtrg gi
xung quanh và ô trên dàu cùa hg, ffià chirng iu
không. thé nhin thâu dugc str tân rùttg cùa nô;rhi
hiéu iàtrg Pâ"g dâ r4o ra ttoi àâtvà vû try bao la
bât ngât này dâ clt rùûng quyèn htuù, thé luc tôi
cao vi dpi nhu thê nào môi tao h6a ra dugc nhùtrg
dièu huyèn bf không lô nhg vây. Vinh quang ,roi

Allah, Ngài dâ t?o ra trùi dâtthé gian này nù thé
nào, thi viÇc tâi tao buy phuc sinh nhûng mânh
xuong dâ muc nât eoi vôi Ngài thpt là Aiè" dê
dàng, guâ lùi phân cùa Ngài :
;lQ.rtTt, ç:,tr.ill éli ç)Jl L{lrf ) :Jt.; dt.â
81

;++.(

Êil;Jl

3tlljt

yr-\

Ê+IL

éli ù1 É

( Hâ Dâng dâ t?o hôa câc tàng trcri và
trâi aât thô-ns cô khâ nàng t?o h-ôa dugc
nhûng câi gi6lg nhu hg hay ruo ? Vâng, ttrft
vây, Ngài là Dâng T?o Hôa Toàn Tri ..
36 :81.
; r-r. lsglltilftïU"rll3
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G)- SF trinh diÇn, xét xfr và dçc sô ghi
chép hành vi..

Nhùng nguùi muslim bât buQc phâi rin
tuôrng tuyÇt Aoi ô su tnmg bày, dua ra nhûrng sô
sâch hành vi mà h9 dâ thi hành trên tràn gian này
dé dugc Ngài phân xét qua sr:r công Bilg tuvêt

t )- Suroh
36

:8r
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dôi cùa Ngài, ffià không
phân cùa Ngài:

i;ÉJl

ç43 e

çrÉ.:,ilj .'4i4'_)l

çiij $"é ) rJH dÉ

4;tfs
.4*il-3
.

yi
$"i

18-15

Vào Ngày tl6, Bién cô trgng tlei sê xây
ra. Và bàu trùi sê chê làm dôi bôi vi vào Ngày
at6 nô sê mông manh. Và câc Thiên Thàn së Û
trên ranh giôi cûa n6, và vào Ngày dô tâm
Thiên thàn sê khiêng Ngai Vucrng cûa Rabb
cûa Nguoi bên trên chûng. Vào Ngày ttôo câc
nguoi tO dugc triÇu tâp dê xét xû, không -Pt
dièu bi mât nào cûa câc ngucri sê dugc giâu
<<

nhçm nûra ..
t^3 tj;13+ riJ LL ê Çt

é -*-Pr )'JH cIé
t

d#;#ffiï'{ff
chinh
thành

( và chrins sê rrusc

tê. Chàc
hàng ngû
cûa Ngucri sÉp
chÉn .e" ttg,t.ri tlén gep TA.giông nhu tinh
trçng TA dâ t?o ra câc ngucri Iàn dàu.. ,rt S.rroh :
18 :48.

buQc rrhûng nguùi muslim phâi tin
tuôrng.tuygt aôi vè sU thânxét cùa Allah.'è hàrù
dao iôt xâu cùa h9 trên thé gian này, nhu thiên
kinh Qur'an và Sunnah cùa Rosul (saw) dâ dè
câp. Côn AOi vôi nguÔi kafir (bât tin) thi không cô

nât

r
z

)- Suroh 69 :15-19
)- Suroh 18 :48
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su phân xér vè hà|nh dao tôt xâu cùa h8, vi h9
không hè cô ss hành d?o dirng rhât và tot'iildô;
vôi Allah, chi cô dièu tôt xâu cùa ho dâ cu xù và
sông .treq tràn gian này mà hq dâ t?o ra dé phân
biçt tot xâu giûa hç. qua lùi phân cria Allah :

43JI c#ér! br"ty rifr) :Jr,idlô
.1"J5,-l É.[.o> {=r*t-j,-ii"ô . )i}nn {L1S ésl,i Éti
.r;ê ,b:trs é:l,jI.É1 s.tt::É4if Jt Lrlqr

1+}r1Ét-Ls

.

.l3r'j;;dtî ; gK

A31

.t-É é4r.13_#trL+.i-1*

:.3tis,)l ( Ur4i+ ûts'4|ù!

é

.'1.3fiûl bf ",$'ÉI
15-6

( Này- hôi co! nguùi ! Quâ thât, nguoi
làm tung trét sûc vât vâ dô ftô vè Gap) Rabb

cûa nguoi, bôi thé nguoi'sê eàp Ngâi-(Ailah).
Do dô, d6i vcri ai ttugc trao hà r,r cûa minh noi
tay phâi. Thi sê {*g. thanh toân bàng m0t
cuQc thanh toân dê dàng. và tlugc trôt rè vôi
gia dinh vui vé. Ngugc l?i, o6i vcri ai tlugc trao
hô so cûa minh tùr sau lung. Thi sê kêu gào cho
dugc chét phût; và buôc vào Lûa ngçn chây
bùng; Quâ thât (trên tràn thé), y dâ s6ttg rhfch
thû vôi gia dinh ! Quâ thgt y dâ nghi sê không
bao gio.trô l?i (gep TA); Vâng, Quâ thât Rabb
cûa y hàng thây y .."' Suroh: 84:6-1 5.
Bà Aysah @ (mç cùa rùûrng nguùi tin
tucrng) thuft lai lùi cùa Rosul(saw): ( Không ai bi
xét xth lqi duqc thodt thân ). Bà hôi: Thua ThiênSû cô phâi Allah dâ phan vôi y nghia: (Do dô, Aôi
t

)- Srroh 84 :6-15
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vôi ai dugc trao hô scr cûa minh noi tay phâi.
Thi sê ttugc thanh toân bàng mQt cuQc thanh
toân dê dàng). Rosul (saw) trâ lùi: ( Dô chi là sw
trïnh diên hôi ngô, không mat ai lqi cô thê thoât
thân iluqc) (tù sV khô khàn vât vd truÔc sv chÙ

dqi dé xét x{r)..t Al Bukhory.
\
Nguôi tin tuôrng gûtg phâi tin ràng, ngày
xét xù dô së fugc trao hô so vê quâ trinh hành dao
trgng cuQc s6ng cùa minh ô trên thé gian này, và
né., nguùi nào nhæ dugc cuôn sô ncvitay phâi vôi
sç tnrng bày 1à di dring theo con duôrng tawhid và
hành dao dûng thât thi hç së hâng hoang rrui
mirng cho sU thanh công cùa minh, 9uâ lùi phân
cùa Allah:
.ltJtis trî'j!|â3U Ur$ )A*{tls çtl ttrÉîi ) :Ju c}-6
51 .,9 . i;*b'& é'-11_. a#t+> çrltJl qrif 1iL é!
t5$^ li3lr l-rl3 . €li t#iJ .il.-É
uÇTt .É ÉtLï U.r
Z4-I9 :i3\Jl ( irl.-t3jl
( Bôi thé, Aôi vôi ai dugc trao cho Sô b0
cûa minh noi tay phâi thi sê nôi : ' Dây, hiy
tlqc Sô bô cûa tôi'.J Tôi nghï tôi sê hQi dû (dièu
thanh toân ù" tôi '. Bôi thé, y sê
f.i'ê"
xt "è) "iç.
song mQt dùi s6ng hçnh phûc; Noi mQt ngôi
Vuùn (Thiên ttàng) trên ca_o; Cho ra trâi tùrng
chùm ( thâp và gà,n) vùra tàm tay hâi; Hây àn
và uông thoâi mâi'vi tilièu (thiÇn) mà quf vi dâ

t

)- Do Al Bukhory ghi lâi.
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gôi di truôc cho minh vào nhihrg ngày

dâ

qua.."l Suroh: 60: 19-24.
Dôi vôi nh"Tg nguoi kafir 0ât tin), nguy
thiÇn và nhimg ké lâm than, hq së dugc trao Sô b0
qua tay trâi và sau ltmg. Khi nhândugc sô bO dô
thi hç kêu gào khôc lôc, than thô vi biét ntrùng gi
së xây dén vôi h8, qua lùi phan cùa Altah:

trtllr ) 'Ju dlÂ
"Silti{.Jr#$r.e{ÉS
.1)* till Éils ff l,Ç . A;..L"; É Jil Cj . a$,.ÉS çil1
é1U
/l l'
'
( ôJÈ^â ÊJ+ll Ê &. ;iii il.r3,. Li.-uoL & élli . L!; &
il

o;ri

3!- 2 S:aif-lt
< Ngugc tAi Aôi vôi ai dugc trao Sô b0
cûa minh noi tay trâi thi sê than: ' Thât khô
thân tôi I Thà tilùrng giao cho tôi sô b0 này cûa
tôi I Và thà ttùrnq hay Uiét gi vè viÇc thanh toân
(này) cûa tôi t Ôi, thà chét phût di cho rôi I
Cûa câi cûa tôi châng girûp gi tlugc cho tôi ;
Quyèn hành cûa tôi dâ rùi bô tôi I (Cô lÇnh
pfrân:) Hây tûm Aâtvà trôi hÉn hii Hây nuông
hÉn fiong nggn Ltra (Hôa ngçc).."'Stuoh: 69:2531.

:hfr-alfJ bfjflf --,1
G)- Cân cân và câi càu sirot..
Nguùi muslim phâi tin tuông t. cô sU phân
xét, vôi cân cân công bâng tuyÇt dôi cùa Allah,
qua lùi phân cùa Ngài:
t

)- S,rroh 69:Lg-24
')- Suroh 69 :25-31
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âUt lli 1.t+lll eé
( bi+*t'- q

ér

1 ,.lll ,Ujl,-Àl

Q diÉ

L,.15

A#-

r):sJt'i dti

clfir tK ,JItq$

i,ii

47 :ot++'ïl

( Và TA sê ttriét tâp câc bàn cân công ly
vào Ngày Phçc sinh. Bôi thé sê không cô mQt
nguùi (tinh hôn) nào bi a6i xfr uât công vè aât
crfr dièu gi. Và néu @hûng cô làm mQtviêc dù
nhô) bàng srfrc ning cûa m0t het câi di nila, thi
TA cûng sê mang nô ra (cân do). Và mQt minh
TA dû tàm công viÇc thanh toân sô sâch..
Suroh :21 :47.

Theo Sunnah cûa Rosul (saw) cho biét là
cân cân cùa hai bàn cân mà chting ta dugc biét
nhu hiên tai dê cân do hành dao sau khi xét xù
bôi vi sç xét xù thi dga vào nhimg hành dao
".org,
tôt xâu, côn cân cân dê phân biÇt trgng luçnrg cùa
viÇc mà minh dâ làm dé dugc thucrng phat tuy
theo trgng lugng dô, nên không mQt ai bi thiêr
thôi câ.
Tin tucrng chiéc cà.r Sirot bâtngang qua dia
rÂ
t.i,À
L\
'
'
nguc dê di dên
thiên-dàurg, ffià tàt
câ mgi ngucri
dèu phâi buôc ngang qua dô, tiSc dO và ttqttg
lugng mà nguùi di trên càu dô dua vào su hành
dao cùa ho.
Vào ngày dô, cô nhûng nguùi buôc qua càu
nhanh nhu ntrây mât, nguùi thi nhanh nlru sâm
xét, nguùi thi nhanh nhu giô thôi, ngucri thi nhanlr
nhu ngga dua, nguùi thi nhu lac dà chây, nguùi
t

)- Suroh 2L:47
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thi ntranh nhu nguoi chây, nguùi thi nhu di bÔ,
nguôi thi di mQt câch khô khân nguoi thi kùâp
mrêntr và rot xuông d?V cà.r và vào dia Tguc. Câi
càu thi nhô và bén giông nhu luôi lam dé c?o râu,
nên con nguùi buôc trên dô là do trgng luçnrg và
sirc nhanh cùa sU hành d?o, ntrùng ai buôc qua
khôi càu thi së dugc vào thiên-dàng. (càu xin vôi
Allah ban sU thành công cho chirng ta dê buôc
qua khôi câi càu thù thâch itàV gian nan d6, mà
không ai ctiu rôi dugc ngo4i tru hành dao chfnh

trgc dirng thpc cùa chirng ta trên dôi mà thôi,

Amine).

.,

r

\

Chirngta phâi hiêu biêt ràng, ntrûng ai tltWc
hành dting theo nhimg giâo ly và con duôrng chân
chânh cùa Allah do Nabi Muhammad (saw)
truyên giâng trên thê gian nây, thi hç mÔi thoât
.

À

..,

r

Â

t

\

thân và buôc qua thành công dugc trên

càu

Sirotgol Mustaqim ô Ngày Sau. Ngugc lei nhûng
ai không thi hfuh di dting theo con duôrng chfui
chântr ctia Islam giang day ô trên tràn gian này thi
ngày Sau hq cûng Sôtg thoât khôi sU thû thâch
và buôc qua dugccàu Sirotgol Mustaqim này.
Trong hic chô dqi dê buôc qua càu Sirot là
mQt thâm trpng ghê gcnn, dâthé nhimg thanh phàn
khâc nhau trong cuQc dùi này së dugc chimg minh
thé hiên ngày dô, nguùi tin tuôrng (moamine) thi
dtmg qua mQt bên côn rùûnrg ké ngpy thiÇn d?o
dûc gi+ và nhûng ké bât tin thi dirng qua bên.
Chen lân và dành nhau mà di, hoàng cânh thât hôn
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lgan. Nhûng nguùi tin tuôrng thi nhanh chông hon
dé buôc quacàu, côn
nguùi khâc thi tranh
"hTng
dành nhau dê di nhtmg rôi không
ai trong nhimg
-,
t
\
\ . t I
r
o .r , a
nguùi bât tin di qua dugc câi câu thù thâch nây.
, ..rÉt3

eiilt - 6

H)- Thiên ilàng và dia ngçc..
nât buQc chirng ta phâi tin tuông ràng
Allah dâ t?o ra thiên-dàng dê thuong cho nhûng
nguùi tin tuông. Và chûng ta cûng tin tucmg 1à
Atlah dành dia ngpc cIé ph4t nhûmg kë aâttin.
Thiên-dàng và dia ngpc cô thât, không cô
su nghi ngù bât tin ô dièu này. Dia nguc là ncyi
dành cho ké thù cùa Allah, côn thiên dang 1à noi
mà Allah ban thuôrng cho rùrûrng nguùi làm hài
lông và thàn phUc ô Ngài.
lÂ3-Éj ét Jrxt tri3li trtil Jr t,oLil C oti;
dlÉ
'JHlnLltl
t_#rtj[t; lilllt jt1'r. b-É-t$l iriel ftç.ltr

t_ijjiÉlslrslt riËi aç-#trr$#bÎ *r-Jtl.rr
#, rb.riiil ! t-É1j uE ù.rs;l ,flt tiÂ tJrr rijl tJ"-,ê
25-24: i-xll ( b:3!,i ti$ *'sf-É, 'o elt'jl [S
( Nhung ttéu câc nguùi không thô tàm

ri-i'

dugc và chÉc chÉn câc ngucri không thê tàm nôi
thi hây sg nggn Lua mà chât Oôt là con nguùi
và dâ dugc chuân bi sin cho nhilng ké phû
nhfn dûc tin . Và hây bâo cho nhilng ai cô dûc
tin và làm viÇc thiÇn oè viÇc hg sê dugc (Atlah)
ban thuông nhÉng ngôi Vuùn bên duôi cô câô
dông sông chây. Môi Iàn hq dugc cung câp trâi

-û.%g
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cây cûa chûng làm thgc phâm hg nôi: 'Dây là
nhitng môn mà chrfing tôi dâ dugc cung câp
truôc dây ". và hg sê ilugc ban cho nhi?ng
môn àn tuong tF, và trong dô hg sê cô nhttng
nguùi vg trong sçch và sê t trong atô .tùi dùi
..tt

I

Suroh :

2: 24-25.

Trong thiên-kinh Qur'an dâ diên

â

rât
nhièu 'rrè cânh tuông cùa thiên-dàurg và dia nguc,
diên ta vè su $urg sudrng
hucrng và vè su,"ryg
phat dau khô thât nhièu mà chûng ta tim rhâv
trong kinh Qur'an. Eôi khi Allah phan vê thiêndàng xong lai phân vè dia nguc cùng lûc và ngugc
lai. Dôi khi Ngài diën tâ vè thiên-dàng và kêu gai
con nguùi hây co gâne hành dao dé dat duqc
thiên-dàng và cânh câo vè su ffùmg phet ghê gcrm
trong dia nguc và kêu ggi con ngucri cô gânemà
trânh xa nô. Dôi lfic Ngài lai diên tâ vè rùùng gi
chuan b! cho nhimg nguùi dugc vào thiên-dàng àé
huong thU trô, và cûng diên tâ nhùng gi khô cgc
gian nan, dau khô khi bi trùng phat trong dia nguc
mà nhûmg nguùi bi dày vào dô së chiu dprg.
Dôi vôi chirng ta là nhûnrg ngucri tin tuong,
chfrng ta phâi hoàn toàur tin tucrng tuyÇt dôi là
thiên-dàng và dia-ngpc dâ dugc Allah t?o ra và nô
hiÇn hûu ô ngày hôm nay.
; ulJne t.Ji ( bii1l! i:,11r1 ): i.!Jl ,8 Jt*i cIÉ

*i
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t

)- Strroh 2 ;24-2s
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"..drïgc chuân bi cho nhfrng ngucri ngay
chfnh sg Altah.."l Suoh: 3: 133.
2 4: ô.,r*.tll ( bJJitS$ L'ipî ) : Jltll ,e c.IÉ-l
o'..dugc chuân bi bi sin cho nhfrng ké
phû nhfn dûc tin.."2 Stroh:2:24.
fuFéLÎ ci- l5! I :C*tql" Àl .,l.-.'gll cjé-r

U btS ûp , qr.'l'iJlj ôhlJl+ ir'i. **Ë 'r-b-r,)
.çJti+Il [;t$l dÂÎ ',;trÉtl dÂÎ ÙrbK'ûIr, ijill dtl

br. ALJI dÂÎ

Nabi (qu*; cô nôi : (( Mçt kh! ghûng ta chét
noi Ô\ vinh'
'thiên thân' së cho chûng ta thay
di,
t
t
;
Â.
\
.:
t
t t
,
t
viên cùa chûng ta vào buôi sdng và buôi chiêu tôi,t
\
. \ o
-f f
J
/l tA
-.1-l ,^
'{
nào duqc vào thiên-dàng- thï hç- së thây
nêrynguùi
ch6 ô cûa hç trong thiên-dàng, tô, nguùi nào bi
ilày vào dia-ngqc thi hç së thây chô ô cûa hç
trong hôa nglc ))..'Al Bukhory.
Nhimg dông thiên kinh Qur'an và hadith (Su$"Q
cùa Rosul (saw) dâ xâc nhân và nôi Ât nhiêu vê
dè ûi này, nên Atrlus Sururah và At Jamaah (tâp
thé) dâ dông thufn ràng ; thiên-dàng và dia nguc
dâ dugc t?o ra và chung hiÇn hûu Ô ngày hôm

nay.

,

C.ittg v[y, chirng ta cûng phâi tuyêt dôi tin
r,
,
)
,1 .-^
4!
!
*:tucrng tfog, thiên dang và dia ngpc së tôn tai mâi
mâi không bao giù â.g, qua dông kinh Qur'an
sau

:

35:.ro-!l ( ÉlFt élttiJsl ) 4bjl ue
t

)- suroh g :$g

')t

Suroh 2:24

)- Hadith do Al Bukhory ghi lçi.

J*i
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( .. và bông mât cûa nô sê vinh cfru..

Suroh:13:35.

i'l|lf

ijl\

I :C*l 4JIc, Ât .,L- Àt cj_rt cjy*_r
.S.* t tii Tj J!3'jr , ,Jb lrjÊrS
Rosul (saw) nôi : (( Nhirng ai duqc vào
dF

thiên-dàng, thi sung su6ng, vulvé khôrg chdn nân
và vînh cru không bao già chét ))..'Muslim.
Allah dâ phân vè slr truong cuu cùa dia
ngpc, euâ lùi phan cria Ngài :
37 ; 6-r.,LJf ( l,ill| it.; #r ) : Jl4j dô

( .. và hq sê chiu môt
. hinh phet trièn

'--

-

miên.. ,>3 s*oh :i1l .
Êd; LilS !j l-É3+$ ÊÊil; ;à{ u ) :Jt;eJy_r
36: >tË ( ti+t.' ,ë
(( .. chûng sê không clugc quyét itinh cho
chét phrfrc, và cûng không tilugc giâm nitç hinh
phat cûa Lua (Hôa NgBc).. >>o s*oh: 35 :36.

/p

l./././

'/

'z/

/tt

t

/

/

,r),

" I4

.t

r; q[.J] Ç; W,;-lf, ôv'.A'U [j;At
it

.-,qu'J;;t1!1 ;"r w -ûv'àk v:.),3;k,
/./-/////,/
Allohumma inna nas aluka ridoka wal

jannata wa ma qorroba ilaihima min qawly wa
amaly wa na-u-ztt bil(a min sakkhotika wan narry
wA ma qorba ilaihima min qawlywa amaly.
t

)- Suroh tg :g5
1 )- H.dith do Muslim ghi lsi.
' )- Suroh s:gT
o
)- Suroh gs :g6
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Ôi Allah, chûng tôi càu xin Ô sU hài lông
cùa Ngài mà ban cho chirng tôi thiên-dàng qua
nhùng sU hanh dao cùa chirng.tôi tù hfuù dÔng và
lùi nôi. Ôi Atlah, chirng tôi càu xin xa lânh tù sU
giân hôrn cùa Ngài và xin Ngài xa ltuh chirng tôi
ttr ttta dla ngpc,qua nhimg hành dQng bâtchânh và
lùi nôi không tôt lành cùa chirng tôi. Amine.

Jrllt+ irtçljl
Dûc tin vè sg fièn itinh

i1qUl éLt-l
1).- Y nghîa dûc tin vè sF ûèn dinh :
Bât buQc chirng ta phâi tin tuôrng tuyçt dôi
dèu do-sg
là tât cânhimg $ièu xây ra t6t hay
"âu
an bày xép déttâ" cùa Allah, bôi vï Allah tà Dâng
Chù Nhân, Ngài an\ bày tât câ nhûrng gi Ngài
,
;
A
,A,
,r- t:-^l^
muon, tû câxây ra dêu do y dinh cùa Ngài, tàt câ
nhûrng bién hôa dèu nàm trong sU qui dinh, di$
do4t cùa Ngài, không mQt vât hay diêu gi nhÔ dên
dâu, xây ra trong \.û try bao la bât ngâtnây dêu do
sU dinh dopt tùu Ngài . Tât câ xây ra dèu nàm
trong sU dinh dopt và do mçnh lçnh cùa Ngài,
không cô ai hay vât gi tt""tt khôi sU ?n bày cûa
: ,l.3lt+

Ngài. Nhûrng gi xây ra dêu nâm trong tiên dinh mà
Ngai dâ quy dinh trong'cu6n sô cùa mqi nguùi
môi vât.Ngài tà Dâng t?o ratâtcâ nhùng viêc xây

t4l
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ra và biên thiên cho nô lê, tù sg- hành dao và cuQc
|
A
,
t
-t-t
^A
^
sông, nên ô dô cô su tuân
theo và su bât tuân. Và
cûng tù dô Ngài ry lênh cho nô lê phâi thi hành
ntnmg gi Ngài muôn và câm nhimg gi Ngài không
bàng lông, rùûng dièu lÇnh hay'cho phép lrâ
không chà phép dô, Ngài tao ra dé nô lê ro q"va"
tg do lua chgn chir không cô su ép buQc û d6,
ngugc lai nô xây ra hay dugc rhi hành t"y vào khâ
nàng cô thê cria mei nguôi mà Ngài không dôi hôi
quâ sirc cùa con nguùi.
Allah là Dâ.rg Tao Hôa ra tât câ và cûng là
Dâng dâ an bày tiè;dinh cira tât aâ,Ngài soi
"i"g
huong thiÇn nhûmg aiNg?i muôn, và Ngài không
soi sâng và không diu aât ai tuy Ngài-và do rù
I(hôn Ngoan Tinh Tû cita,Ng?i, không ai cô thê
thâc mâc nghi ngù d?t vân dè vôi Ngai, chi cô
Ngài Pry Nhûr môi là Dâng së chàtrrâtr chirngta
sau nây.
Su tin tucrng noi tièn dinh cria Allah là mQt
trong rùyng rlèr tâng càn bân cùa drîc tin (imam)
không thé thiéu dugc nhu hadith vè nhûrng câu trâ
lùi cùa Rosul (saw) khi thiên thàn Jibriel (A) dén
hôi và day Islam cho ban hûu cùa Rosul (saw) vè
iman nhu thé nào ?
4+iSJ

4isil.J

att+

c,lûi ] : C-l trtr drl ..,l'- cjÉ

.C-,. I o$l o;É lÂlt+ t-rgsôJiyf eCtj aL-,13
Rosul W nôi : ( Ddcc tin là phâi tin tuông ô
Allah, ô nhirng vi thiên thàn cùâ Ngài, ô nhintg
kinh sâch mà Ngài ila truyèn *rông, tin tuætg -ô
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nhirng vi sth giâ ctia Ngài ilA gÔi *rôrg, tin tuông
phân xét tudt cùng, tin tuÛng Ô tièn dinh
ô
"Spy
ttit noy.. *âo)..t -LlMuslim.
l^1c I r
l.-.r- ct
lrc f I
i.t
I
nf
^ |
iJAt LlJe âi1..j1." lirl bÎ T ] : C-l tilt Àl .,l^- cjtS-l

i5K ?i43 i:, # C-tlà -e Êi;tl a;":tl iJtlr 4f;
riir $.1 d1; U3r éll bK'j'r, #J^tÎ d1," I'jL P'.)
bl'JJi:Jrôll+,u'l"s élrf âlii t. Jtr À1, ur^.',j 43iii3Î
lil élllriri, 3IbS il altxl'"rtf:;rl"J^1il bs il c1ul É
. .r.o=l 4+-.1,.î [

r,:t

i lii -e é

crt

Rosul (saw) nôi : ( Nêu Allah cô hành hq
nhîing nguùi ("i) ô trên trùi và duôi dtit, Ngài
không hành hq mat cdch biit công dâu , nguqc lqi
r)t\
hông an phuôc lçc cùa Ngài bao qudt hon nhîrng
sU hành dqo cûa hç dA thi hành. Nêu ai trong cdc
nguài cô tièn nhu ruii Uhud và tiêu dùng nô trên
,àn daàng phwc vtl Allah, Ngài không châp nhqn
vqt tiêu iltis dô truôc khi cdc nguùi chtip nhqr:
tin tuông ô sU tièn dinh cûa Ngài, và hdy biêt
,àng nh[ing gî îây ra vôi cdc nguùi dô, không
iliêu xâu cho cdc ngwÙi dâu, và nhirng
ph(i
-dièu là
cdc ngvùi cô thé sai làm dô không phâi là
hqi câc nguài dâu, và réu câc nguùi chét di mà
không cô ildrc tin uè nhirng dièu này thi së bi dày
vào dia nguc )..' Ahmad.
:JiiJti irtr1y
'
t

t

rÉ1

Çtl û;à\JriJh

)- Hadith do Muslim ghi hi.
)- H"dith do Imam Ahmad ghi lgi.

qflJi- ç

ùt-'.,!ll
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b)- Giai câp vè dûc tin noi sF fièn itinh :
Drîc tin noi su tièn dinh qua bôn giai dopn :
Thû nhirt : Tin tuong noi Allah Cao Câ là
r
ffi7
Dâng hiêu thâu tât câ nhûrng gi xây ra trên trùi và
duôi dàt dù l6rn boa. nhô-Aétr dâu. Allah Dâng
Tao Hôa hiéu biét dusc tât câ nhùng tièn di"h
tnrôc khi t?o ra vû tru và nhân lo?i, Ngài dâ an
bày lhirc àn, cuQc sông, lùi àn tiéng nôi htuh dçng
và tât câ nhùng su bién thiên, sinh hopt, noi ân,
gia dinh, quê quân xir sô cùa mgi nguùi, Ngài biét
éa nhimg rtl ui ân trong râm'và rù phô bâv cria
mei nguùi, Ngài biét ffuôc ai së là nguùi së dugc
vào thiên-dàng và ai là nguôi së bi dày vào dia
IlgUC.

h+lJl âlÉ
< Ngài

'-A

yl 4{ U

ç.Jt int rÂ ) ,JH c;r!
Z Z:JÉ-Jl ( til,i.liltj

tà Allah, ?âng mà ngôai

Ngài
không cô -01 Thugmg Dé nào khâc (ilâng drgc
tôn thù) ; Eâng uiét trét dièu vô hinh ra ilièu
hilu hinh. Ngài nât.mgc EO l*gng, Dâng nât
mgc Khoan dung..
;qplUf ( tj"lp /ç .JsJrÉ.Î Jg 4lrf '"rtl:):Jtû dli
t2
(.o và ràng Atlah bao trùm (quân xuyén)
trét tât câ mqi vât (viÇc) vôi s$ diêu niét-cria
Ngài.. >rt S*oi: 65 : !2.

t

)- S,rroh sg:22

')- Suroh 65:rz
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Thû nhi: Tin tuong ràng, nhûng dièu (viÇc)
xây ra Aa Artgç ghi chép trong *ô sâch (Lauhun
Mahfus) cùa Ngài, Nên nhimg gi xây ta dô, Ngài
dâ hiêu biét truôc tât câ.
Qua lôi phân ctra Allah:
.p Tj,ÈjTi; i$Frdr lL;Î ) 'Ju drÂ
Z 2: +dl ( til-eÉ ùT Lls rl+ p. tiS s4 tJI ér"irÎ
( Không mQt tai hga nào rcri xuông trâi
Aât hoic nhàm vào bân thân cûa câc ttgltil mà
lai không tlugc ghi chép trong Quyên Sô Dinh
MÇnh truôc khi TA (Allah) thô hiÇn nô. Quâ
tfrçt viÇc dô rât dô Aôi vôi Allah..

t

57

:22.

'

Ié

Àl

] : C-,-l tib .,L-,i=\ill
-;rUt Àl
i"il+ rrl
t aj- GII b$!.r_rTl3,rl-:1iJt

{y,
cJ$

éËl
'l

an

C^""

Qu a hadith cùa Rosul (s aw)nôi:(A'IIIta h dâ
^, câ (nhân looaari và
bày rilinh mÇnh cûa t^t
a

trong vû tru) truôc khi Ngài t?o thiên tâp tlia
nàm chçc ngàn nàm truôc )..'Muslim.
Thû bà : Tin tucmg troi sr:r an bày xép q$và
do t Muôn cùa Ngài, mQt khi Ngài Muôn gi
không ai cô thê thai Aôi hay trânh dugc. Sç chï
dinh cùa Ng?i Sôtg,ai trânh khôi, nên chirng ta
phâi luôn biét ràng tàt câ xây îa dÈ" do y MuÇn
cùa Allah môi thành hay không, qét Ngài Muôn
tât câ dèu thành và ngugc lai né.t Ngài không
t

t

)- Soroh sT :22
)- Hadith do Muslim ghi lai.
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Muôrr, không mQt aî trong vû try này cô thé làm
dugc, guâ lùi phân cùa Ngài :
30 .ùl.^"lTt ( rnt ;uri ù1 U! b:LwÉj ) : JH dri
( Nhung câc nguùi hhông muôn dàng trùr
phi Allah mu6n @uông dân..). ,rt Suroh :76:30.
dy,
27 : p*alJ.! . ( ;ud L inl ijÉ{r )
'Ju
(.. bôi vi Allah làm Uât crfr tnièu gi Ngài
muôn.. ,r' S*oh : 14 :27.
Thtî tu : Tp tuôrng ràng AUah 1à Dâng Iry
Nhût dâ t?o ra tât aâ, và Ngài Duy Nqû 1à Dâng
T?o Hôa chô không cô ai (Thuqllg Eê) khâc bên
q4nh Ngài.Ngoài Ngài ra tâtcâ dèu"là t4o hôa cria
Ngài, và Ngài tà Dâng Cai Quân và nâ- hét mei
quyên hành trong tay cùa Ngài. Qua lôi phan cùa

Ngài:

(
vât.,

dlÉ
16: r'_!1. (EçIJS é!ts bl )
'JH
Altah
..
tà Dâng T?o H6a tât câ van

>3 Srnoh: 13 :16.

.

(

l

;fi

ôJiiÉ

Ee

iJS

élrù;

dt-r.r-, aJy_l

2:olljl

( ..Và Ngài dâ t?o hôa tât câ mgi vât và
tlo luùng (mqi vâ0 theo dûng
nô..

mrfrc

lugng cûa

oh:25 :2.
eât buQc chirngtaphâi biét ràng ; tièn dinh
hay dÇnl mçnh là do sU dinh $oat an bày cùa
Allah Tôi Cao, tàt câ mei viÇc dêu dugc thi hành
t

>ro

S.r,

)- Suroh T6:go

' )- S,troh l.4:27
' )- Suroh 13 : 16
)- Suroh 2s i2

o
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do mênh lfuh cùa Ngài, và chi do y Muôn cùa
Ngài môi thi hfuh dugc. D6i voi nô lÇ, chirng ta
không cô khâ nâng dê dinh dopt hay thi hành
ngo4i tru thi hành theo f Mu6n ctia Allah, néu
Ngài không Mui5n thi không bao giù xâry ra hay
con nguoi làm nên, nên tâtcâ nhûng bién chuyêtt,
sinh hopt dèu do y MuOn ctra Allah hay không tuy

ôNgài.

?

\

\

Chfrng ta cûng phâi hiêu rô ràng ttog, nhimg tiên
dinh mà Allah dâ an bày truôc, d6 là bi mât tuyÇt
AOi cùa Ngài, không mQt ai biét duqc dù ntrùng vi
thiên-thàn xâc cânh bên Ngài hay n|tug vi sir giâ
cao quf cùa Ngài, không mQt ai biêt dugc nhùng
bi mât tuyÇt AOi cùa Allah.
Nhûng nguôi tin tuong luôn luôn hiêu rAng
; tâtcâ nhûng gi thuQc vè Atlah, guâ danh tânh dê
g9i Ngài hay Ngài t.u diên tâ vè bân tânh tuyêt hâo
cùa Ngài dèu hoàn toàn, không thé so sânh hay
con nguùi diên tâ dugc. Vi thé, nguùi tin tucrng
luôn tin ràng tât câ rùrùng gi xây ra dèu do sW an
bày và cô y nghia,L! do sùa Ngài, néu ràng chirng
takhông hiêu dugc bi ân nhûng gi xây ra dô, thi
chirng ta phâi hiêu rang ; sU hiéu biét thâi hôa cùa
chfrng ta chi cô gicfi h?n truôc sU Hiéu Biét, Bao
Quât cùa Allah, nên tù dô, chting ta không côn
nghi ngù thâc mâc truôc Dâng Cao CâVçn Toàn
mà phô thâc cho Ngài, vi chi cô Ngài môi d?t câu
hôi vcri chfrng ta chô chûng t3 là t?o vât cùa Ngài
không dù tu câch khâ nàng dê hôi Ngài..hay trâch,
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than phièn vcf Ngài vi tâtcâ mgi viÇc Ngài dâ an
bày theo tièn dinh cûa Ngài, khôrc mq; ai hiêu
biét dugc, ffià phâi qui thuàn và châp nhân.

: gÀr -r1 u. dtJÉ"llslr* â6iyf ifi -e
c)- sF uât binh vè fièn dinh mà Altah dâ

an

oul;.

tin noi su tièn dinh mà Allah dâ an
bày, không cô su mâu thuan Aoi vcri sg thi hành
cùa nô lÇ, mà Allah dâ ban cho nô lç phuong tiÇn
và t.u d9 chgn luq trong viÇc thi hành, ffià nô lÇ cô
dù quyèn hành dé qu d; chsn lrra và rhi hành, bôi
vi giâo lyJà thuc té dâ chimg minh nhimg dièu
Dây, qua dân chfmg sau

:

Dôi vôi giâo l! Islam, Alrah dâ phan nhu

sau :
. ( Éti.

#tC Éjt ;i3 ùr ) :+ii;r,,,i^ll çt' Jt.i

cJÉ

(..

Boi,thé nguùi nào mu6n hây.i;"tHJ
mOt chô ngr! vôi Rabb cûa y.."t s*oh:7g:39.
riJ [É3 y!
lf1 i rKi u ),_rsf
dri_r
c

tr

r

scA'ah kh

Ju

ô"?*l#l'ffi

fii;rff

nâng (trâch nhiÇm).quâ khâ nàng cûa Nô. Nô
huônrg (phlic) vè dièu t6t mà nô dâ tàm ra và
chiu phçt vè t0i n6 dâ gây ra. ."2 Swoh:2:287.

t

gg
z:287

)- Suroh zB

')-

Suroh
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Trên thgc të, con nguôi biét dugc minh cô
khâ nâng và phuong tiÇn dé thi hành hoflc không
thi hành công vjêc nào dô. Sg khâc biÇt trên hai
lânh vyc cô thé thi hành hay không, nhu minh
*uôn ùuôc di thï di dugc, côn nguùi.khâc mn6tt
buôc di thi buôc không dugc vi ông ày bi tê liÇt,
tuy vây sU cô thé và phuong tiÇn cùa nô lÇ,cûttg 1ç
ttt"O"vào y Muôn hâV khdg cùa Allah Dâng T?o
Hôa Dâng an bày, qua lùi Phan cùa Ngài:
.sr;!i . ( 3l ;uti ùl Y! b:|ffiÉr )
dl6

'JH

( Nhung câc ngucri không mu6n

ailâng trùr

30

phi

Altah mu6o ..
Bôi vi tâtcâ nhûmg gi trong vû try này dèu
Ngài là
thuQc .rrè sU dièu hành quan li
",iruNgài,
Chù Nhân và Vua Chira trên tàt aâ, nên bât cû
nhûng gi xây ra dù nhô hay ttu dèu do mÇnh lfuh
cùa Ngâi, chô không qô môt viÇc gi thoât khâi tàm
kiém ioât và dièu khiên ctra Ngài.
SU tin tuôrng ncri tièn dinh mà Allah dâ an
bày dô,"không cô nghia là nô 1ê không cô quyèn
tç do dê thi hành hay không thi hành nô nhûrng gi
Allah ra lÇnh hay ,â-. Nhûrng ai nôi ràng, vi dâ

trânh dugc sU
dyVc an bày truôc nên
S^ôlg
câm mà thi hành. Xong dô thira cho sô pbân mà
Allah dâ ?n bày dinh doat truÔc,,Y tuong này hoàp
toàn sai tàm eôi vôi sg Tir Bi Hông tu Sang Suôt
Tinh l(hôn cùa Allah.
t

)- Suroh 76:go
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'Él ;,eéLt.] .C-lqI'Àl sL-,r+rll dti:d$l
Tl . Êél ,ëiJiJ dt$ t dÉil cF:1 -jill Uo-.ei. .-,*:S 33 Y!
']o

. [ 4J,É tJ LFi.,JSi

éat.y

J .diti .Àt cjr-_j+ ds3i
. C^"._l ct_lti+lt

Vân Aè tièn dinh dugc giâi thfph rô hcm qua
nhimg dièu sau :
Thir nhût : Rosul (saw) cô nôi : ( Mçi nguùi
trong ch*ng dA duqc ghi truôc (trong *ô tièn
dinh) noi ô cudt cùng là dia nguc hofrc thiên-dàng
). Sau khi nghe qua cô nguùi trong nhôm hôi, thua
Thiên Sir :- nhu vây là chirng ta cir buôn xui cho
A
| ,\
Fr
|
/
\
. ., ,4.
./ trt
.A
sô phân. Rosul (saw) trâ, 1ùi.: ( Không,, hdy cô'
siing thi hành, mei sr tii giins và phân clciu së
thay aAi nhirng gi dd dinh...). Rosul (saw) ralênh
cho chrxrg ta phâi tranh dâu cti eâne vugt lên
nhtug sU khô khàn, chû không chan nân buôn
xuôi và dô thùa cho dçnh mênh.
t- Yl
. oH: r+'Jl )"1 JT*i Àl uT :çt3lf
"il$ C-,
16 ;u,r.ti3l . ( ft'4yl t.o al l..É31é ) rJH dl6 , e'Li+
Thri nhi : Allah ra lênh cho nô lç thi hanh
và ra lÇnh cho nQ lÇ không dugc thi htuh, nhung
chi bât buQc nô 1Ç thi hành trong khâ nàng cô thé
cùa nô lê chô không vugt quâ khâ nâng cùa con
nguùi, qua lùi phân cùa Ngài :
<< Do tlô, hây sg AIIah ( và làm trôn bôn

phân Aôi vôi Ngài) theo khâ nàng cûa
nguùi.o

t

)- S,rroh 64:16
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Néu ràng ntrûng dièu mà nQ le bi bât buôc
phâi thi hfuh, nhrmg nhihrg nguoi thi hành dô lai
t ttOttg chlu thi htuh theo khâ nàng cô thê, thi dô
môi tà sU sai làm không thi hanh dtmg khâ nàng
cô thê ctra minh, ngugc lai néu nô lç cô Fânethi
hành mQt câch vô kién thtîc (không biét) hoflc
lâng quên hoflc bi ép UuQ.c thi hq không cô tQi gi,
bôi vi sU thi hành dô nàm ngoài khâ nàng cùa
chûngta.
^n Q' .'" )!
.r,ig \Jt'5Àl
gl :ÉstJ
s&ltill
Jt''r arl J36bÎ
êt J f) .-,1Js
Zis Jt+ UâI+
.._)51L!l

Thir ba : Tièn dinh cùa Allah dâ an bày, dô
là su bi mât huyèn bf cùa Ngài dâ cô truôc, ûô dâ
xây ra xong, thi chung ta môi biét dô là do tièn
dinh cùa Allah. Con nguoi cô y muôn thi hành
cô1S viÇc gi dô truôc khi hç htuh dông, cho nên Y
muôn cùa nq làm, hq không biét dugc dô là tièn
dinh cùa Allah dâ an bày truôc, làm xong hq moi
dô thùa và biÇn- luân cho sô m?ng, nhrrng con
ngucri không thé chimg minh và biên hô cho
lrry\\llr"
nhûmg gi minh không hiêu biêt.
Cûng nhu nguùi vâp phâi tQi lôi và nôi :
Tièn dlnh dâ . sân cho tôi vâp phâi tQi lôi dô (
chô tôi dâu muôn).Nguôi ta hôi lai : Nhtmg truûc
khi anh htuh dQng, anh cô biét nhimg gi Aitatr dâ
an bày cho anh chua ? Dî nhiên ngucri dô së trâ lùi
là : Chua, tôi không biét, nhtmg trong hic dô
Allah lai ban cho anh sg thông minh dê lUa chgn
và an bày cho anh phâi không ? Allah dâ soi sang
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cho anh nào là tôt nào là xâu dé anh chgn lga
;
nên khi anh vâp phâi lôi làm dô là do su lua chgn
ctîa anh, và anh dâchgn sU bât tuân hcrnlà sg tuân
hành thàn phUc Allah, nên anh dane bi trùrng phet
là vpy.
..ç:,q+it U'É:j3 t.

é

+ôtl+ ê1lr bî : g1f.;il|

Ihir tu : Nhûng nguùi.th*Fg biçn hô ràng,

hq không thi hành tthÉttg dièu bât buQc mà Allah
ra lÇnh hay làm nhimg ctièu bât lành xong Aôi rhùa
tièn dinh mà Allah éa an bày sân ;Ë he, nhu
truôrng hçp nguoi nào dq, h9 tu câp hay lâV tièn
cùa anh, hay h9 pham dén rùûng dièu t,Oi ki cùa
anh nhu chpm dén vg con anh, *ottg dô thùa do
dênh mçnh cuâ Allah dâ an bày, nên dtmg trâch
tôi, chung ta cô thé châp nhân sU biÇn
-i"ft It
luân d6 không?.

Di nhiên qua lir luan và sF biÇn hô dô,

không mÔt ai trong chung tachâp nhâ sU dô thù;
dô khi nguùi nào dô dâ dUng chpm dén câ nhân và
quyèn h?n cùa chirng tà,'Déi lrbi Allah thi sao ?
Khi nguùi nào d6 không thi hành nhftrg dièu btit
buQc mà dô thùa cho Açnft mçnh ?; ùen Allah
không thé châp nhân duqc tu.li luen vô y rht'rc
dô.

Jriltr gqy Jûl_ ( .r
d)- Dâu fich rè itûc rin ncri sg tiènà;on :
Quâ vây, drîc tin noi tièn dinh là mÔr rrons
nhirng nghi thûc không fté thiéu dugc rrong nièÀ
tin và sl:r tin tuong trong i thûc hç cfia Islam; nô là
:
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mQt rrong nhûmg dièu kiÇn (rukun) trong nhirng
dièu kiê; phâi rO trong Islam, néu ai không tin
tucmg thi nq bi coi là ké bât tin. Bôi vï su tièn
dinh rO sU quan hç và ràng buQc\' trgc tiép vôi cuQc
\ ?
-L-- r).
hâng nFuY cua con nguol Inênnôthêhiên
sông
qua nhimg dâu tich nhu sau :
f;- Su dè; dinh là pçt trong,nhrrrtg dièu rât qu1q
trgng trong cuQc sông tbât té cùa .91 nguÙi, dê
con nguùi nhô dô mà hiéu và tranh dâu, hâng sai
làm ,riçr hon dê duqc Allah hài lông trong cuQc
rô"g trân gian này, rnO không phâi luôn thât veng
và lo âu buôn xuôi cho thùi vân. su tin tuôrng noi
tièn dinh tà mot sirc m?nh vô bicn cùa nguùi
muslim dê nhô dô mà hq hâng sai làm viÇc hcrn,
xong hq mÔi phô thâc nhÛmg gi côn lai cho Dâng
an bày mçt cach châc chân và dàV hy veng.
Nhûmg nguÙi tin tuôrng bât buÔc phâi tin và
dça vào ly do dê chûa tri hay phông bÇnh' xong
phô thâc cho Allah. Su tin tuôrng qoi ry do không
tO nghia 1à ât. câ sç thành công dèu do Ly do dô,
mà rhành hay bai tà do Altah, con nguùi di tim ly
do, côn thành hay không do Allah ban cho. Bôi vi
chinh Ngài là Dâng tao rary do, và chinh Ngài là
Dâng ban sg thành công hay không
ji3. çrrll b"3!l ] : C-:4Jl' Àl .,l^- ç+\ill cJé
LÂÎJ
& 'æ-r-\.-).'r3.dæ; e:-iir-:tr uËl 6rrÀl JIalilli
a['.UÎ Oft I'J)>L3TJ ,À!'"ûr3:'"1t,
ç"
,Jfi S
"é
t Ë ftùl ,l
bF ,g! irau, ÀtJiâ.Jâ,flj , tiS3 lr4 risl
. I Ott$tl'J;; Cf" rt
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Rosul (saw) cô nôi : (Nhirng nguùi moamin
khQe mgnh cuùng trdng, ttit lành và duqc Altah
*é, thich hut nw*g iguài tin tuông /fu: trong
mei truàng hry và hoàn cânh, hdy tti giirs tqo
dqrng nhfing gi cô thA dem tqi sw hint ich cho cdc
nguùi, luôn tàu xin noi Atlah, dù*g chdn nân thtit
veng, néu cô gi bâ ffâch xây ra cho cdc nguài,
dù*S than ràrg ; ' tqi tôi, nên gây ra chuyê; này
chuyQn kia, ,éu không tlxi.. hdybét dô là do su i"
bày trong tièn dinh cûa Allah, bôi vi.' chîi (néu.)
là chïa khôa mû ctha cûa Shaiton )..t Muslim.
( Khoé mpnh cuôrng trân ô dây cô nghîa là
trgn mgi lânh vuc, tinh thàn và vât chât, sâ" sàng
dé phuc vu Islam.. Nguùi muslim luôn dat nièÀ
tin tuôrng tuyÇt dôi ncri Allah, cô eâne, hành d?o,
làm viÇc, hgc hành trao oôi trong khâ nàng cô thé
À.
1 ,
rôi phô
thâc cho Allah dinh dopt chô không chân
nân, tiêu cuc và dôi thùa cho sô phân, nguùi
muslim rû_rg không cô dugc phép than trâch tai
này hay néu câi rày.rr.v.. vi ttéu [uy tei là do su
xrii dUc và mô cira cho Shaiton.. ).
Ngày xua khi nguùi muslim bât dàu dâng
thân vào cuQc chién dé bâo vÇ Islam, hg hgc hôi
và tim nhirng lY do chânh dâng dâ gày ra cuQc
chién cûng nhy tim mei phucrng câÀ dé phông
thù và chién dâu, xong h9 môi phô thâc.àu
rù
giirp dô cùa Allah, chô không phâi hq dung "itr
chù ô
m0t chô và nôi; Allah së hO trô nguùi moamin và
n,

t)- H"dith

do Muslim ghi lâi.

'
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t?o sU thât bai cho ké thù chông lai Islam, rôi-cir
nhu vây mà không chpân bi gi cho cuQc chién..
Ngyqc lpi, lro tim hiêu kê thù, hçc hôi nhu1g
chiétr luqt ké ho4ch, chuân bi chu dâo tù tinh thàn
dén vât chât, nhân n?i, chlu dwng su cam go khô
khân và sân sàng chién dâu vi chinh nghîa, phô
thâc cho Allah, nhù vây Allah môi ban sU thành
i-- t-:
'- -l---^ \Tt^
,\
r
I
I và
sg chuân bi --l
cô Islam..Nhù
cong cno hç và cûng
hy sinh cùa hç môi t?o dUng nên Islam ngày nay.
2)- Diên dch cùa dûc tin noi sU tièn dinh là con
nguùi luôn biét dugc dia vi cira minh trong thé
giutt và cuQc sông này, nên tù dô, con nguùi
t ttOttg côn biét tg cao, tU d?i, không hon thya,
tinh thàn,
không bai hopi, không chân trfu,
^{t
yéu lông truôc sU vjÇc *!ty td, nhy khi bi tai nAn
iroac gi dO xây,ra rôi mât tinh thàn và than trâch
cuQc dôi và Dâttg T?o Hôa..Con nguùi không ai
biét và doân dugc sô phân cùa minh, cûttg. không
mQt ai biét dugc côi vô hinh, không ai biêt dugc
nhûmg gi së îâry ra ngày mai, tù dô, con nguùi
luôn khiêm tôn vôi sU hiêu biétthâi hôa cùa minh
mà cô gâng trong khâ nâng và càu xin ncvi Allah
và phô thâc cho Ngài.
Bân tanh cùa con nguùi khi gaP dugc
nhûng dièu tôt lành thành công thi thuàrng buy
phô t**g, và khoe khoan, tV cao và cho t"tlg
minh giôi và hay hcrn nguùi khâc, trgugc lai néu
g?p pttai sU bât trâch thât ,bai thi hqang mang,
t"VCf vgng, và trâch môc, dô thira, buàn ràu, mât
--./rt"
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di su tg tinh rôi ffÔ thanh khùng hoâng rinh thàn,
ngo?i tru nhÛmg nguùi tin tucrng châc chân vào sU
an bàv'dÇnh mçnh cùa Allah thi h9
Tmg râm biét
ràng dô là do sU xép d?t và t muôn
cùa Allah
không ai biét dugc ngopi tru Ngài Duy Nhûr mà
a/

thôi.

(Tuong cùng nên nhi. l?i: Khi rai n?n huy
bién t6, bênlt hoan huy chét dén vôi gia dinh và
công dông nguôi
nguùi -.rrlim.không
'''urtim,
cân dên nhûtrg bâc s! tâm linh dê an ùi trân tinh
hgr vi hq can dâm biét chlu dpg, truôc thpt té dau

,

atç',

buôn xây t&,và luôn biét là nh*g viÇc xây ra dô,
do y dinh ctîa Allah chô hq không thé tràdr hay
thay dôi dugc,.hq
9ûng không ff:âch cho,dù viêl
xây ra vi h9 biét châc nô xây ialà do y
-.16r, .,iu
Allah hQtrg ai trânh.dugc, ngugc lai hg càng sg
Allah nhièu hcrn và càu xin ô Ngài tha thû và ban
cho nhûrtrg gi ti5t lành hm, chô h9 không ruyÇt
vgng và than vang trâch môc, dô thùa rai viêc rây,
A
t
r I A.
rr
D.
hay nêu khônq làm câi này hay câikia..v.v..)
cô vi tièn phong qâ nôi: ' Ai không rin ncri
sp tièn dinh thi không thé tao dung dusc éuQc dùi

tt.

( cûng nhu tai sao Islam câm
Fhôrg cho coi
bôi cûng nhu.tin tuôrng ô rùûtrg thày bôi, nôi vè
tucrng lai; Thày bôi không biét gi *'è côi vô hinh
và tucrng lai, khi dugc qôi tôt thi vui mùng, yêu
dùi, côn bôi xâu thi thât vgng buôn tha
so
"h" rà,
phân, cû lo âu cho nhûrng gi bât lành së xây
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nên tù dô dua con nguùi vào su tuyÇt vçng.ô cuQc
;ùt nây, nên không tao dwg dugc cuQc sông vui
vé hanh phirc
.
dinh mà xôa di duqc
tièn
vào
rin
dirc
4)-.l..Iht
nhiêu su bÇnh etthôi xâu ffong c0ng dông xâ hÔi,
xoâ di nhûmg su ganh ty hcrn thua giûa anh effi,
không cô lông trâch môc, ghen tucrng nhimg gi

nùa).

mà Allah ban cho nguùi anh em khâc mà minh
không cô, bôi vi trgrroi tin tuôrng biét ràng, nhûrng
ân lôc (risky) cùa Allah ban cbo ai nguôi dô
hucnrg, rrto nguôi khâc không thê dành râv dugc,
A,
nêu co su ganh W, than trâch ô dô thi nguùi dô
không tin tùcmg vào su xép d?t an bày cùa Allah
và coi thuôrng viÇc dçnh dopt tù3 Allah.
5)- Nhù dirc tin ncyi sU tiê1 dinh dâ t?o t!?
trâ\ tim cô lông tç tin ,rûng châc và can dâm dê
AOi phô truôc mqi tïnh huô.n, moi sU. thù t!âch,
tânjthgm sirc ftanh tinh thàn và nghi luc dê sân
sàng dôi phô và tranh dâu vôi meagian nan khô
cgc , ngar câ !rr'rÔ9 ryt ké thY,.không sg chét, vi
trong lông biét châc ràng câi chêt 1à do Allah dinh
dopt, ngày giù girunô không s6rm cûng nhu không
trê mQt giây khâc nào .
Khi tinh thàn tôn giâo,và dûc tin cùa nhÛrng
nguùi muslim xua kia dâ dên tQt dinh cùa nô, hg
không ngàn ng?i dé trçc diçn vôi c.uÔc chién vôi
li tucyng ua"È truôrng Islam và chông lai ké thù
ctra hç
-,rôn tiéu diçt hg, nên sirc mpnh tinh thàn
dâ tâng lên ngàn rà" và tinh thàn chién dâu cira hq
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ôûng hàng sai lên dù biét rô luc luqng cria ké thù
dông dâo và mpnh -horr, rh.mg hg không chùn
buôc và sg sêt dé dô phô, vi dric tin cfia Èq luôn
./\

J
\
-- -t^ar
nghi
viÇc gi cûng do su an bày cùa Allah,
{àng
,\À
nên câu xin tin tuong mânh liÇt.hon và phô thâc.
eho Ngài, và Ngài duy nhur tà Dâng Dinh Eopt sô
,t,

phân cùa hg..

6)-'Dirc tin noi su tièn dinh dâ tàng rhêm
dric tin và lông cuong quyét ffong lông ngnOi tin
tucmg trên mgi phucrng diÇn, nên hg luôn luôn
nghi dén Allah và càu *itr rrpc tiép ô Ngài, vi hq
biét châc ràng vôi su tin tuôrng .ra trung trgc cùa
hg, Allah së ban bô cho hg, xong ht dua vào

nhimg l! do dé thi hành và ph6 thâc cho Ngài sau
d6..Hg luôn luôn nhâc nhô và nghi dén Allah và
câu xin ô Ngài ban bô che chô, tù dô lông cùa hg
cûng biét thuong yêu nguùi khâc và diu dàng hay
glûp dô lo lâng hcrn rho nguùi khâc chô r.rto"g
sông cô lâp, chi biét nghi dén bân thân không thôI
oa

7)- Di tfch cùa dt'rc tin noi sp tièn dinh mà nhùng
nguùi di làm viÇc vi Allah hay nhûng nguùi di
truyên bâ Islam, së phâj rrgc diÇn vôi nhirng su
thû thâch tù bên ngoài lân bên trong, tù nguùi uât
tin, dén rùûrng trg.roi dôc âc, bât -ong,6ât binh
ganh W, phâ hopi ch6ng aôi..nhrmg lroi nièm tin
ncvi Allah, hg së không sg n6i huy làm gi dting
thât truôc mQt ai, mà chi sg ô Allah Dâng Cao Câ
dry nhirt.. H9 së giâi rhfch cho nguùi ta biét vè

158

-M,%#r/

thçc chât giâtri cùa dûc tin, gîâ t4 cùa dao giâo,
s\rkhâc biét giûa sç tin tuôrng và bâtdn giûa sU 9i
giâg và con duôrng chân chânh cùa Islam, hq bât
châp nguùi dùi mà nôi và hành dông theo sç dirng
thâi không ss mât lông hay thiên vi mQt ài, lÙi
thât thi din nhtmg hq vân châp nhân nôi lên sU
thât truôc nhirng gi không dirng và gian trâ, bât
công.
NhûTrg nguôi moamin dâm nôi lên nhùng diêu
thât, ÙOi vi dirc tin cùa hq dâ eâne lièn vôi sU
trung kiên, thiét ch{c sgi dây vÔi Allah, hQ không
sg gi vi hq dâ phô thâc m?ng sông cùa hç cho
con duôrng phUc
Allah, chiu .fUTtg
ShUt trên
vU Ngài, và biêt châc ràng nhÛng gi hç nôi lên sU
thât và dring, Allah së dem lai sU thhh công cho
hq, vi không mQt at khâc chi cô Allah Dty Nhirt
môi giirp dôvà ban bô cho hç, nhûmg sU hiêu biêt,
ân lO;, ôuôc s6ng này dèu 1ê thuQc vào Ngài, chÔ
nô lÇ không mQt at c6 khâ nàng dê thi hành viÇc gi
mQt minh dù h9 cô giàu sarlg phû qui và sirc T?nh
dén dâu, tàtcâ dè.t th.rqc vè Âilah và së trÔ vè vÔi

4i"

Allah,
,.

ùJUlqnritLLb
V/al ham dulillah hi robil a' lamin.
. . ,f*Ff

p"rJluladê ArrÇo",nlb,:

U,

phuÔc lQc cùa nhÛrng ai dqc
sâch này cho thân sinh.

Xin dâng mgi

-û.%,'fr/
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