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LI M U 


Mi li ca ngi và tán dơng kính dâng Allah, cu xin bng an và phúc lành cho v 

lãnh o, v Nabi yêu quý ca chúng ta, Thiên s ca Allah . . .  
Quý ng o nam n Muslim thân hu, chúng ta hãy bit rng vic hc hi bn 

iu sau ây là iu bt buc cho mi ngi chúng ta: 
Th nht:Kin thc. ó là kin thc v s nhn bit Allah  , nhn bit v Nabi  
ca Ngài và nhn bit tôn giáo Islam. Bi l không ưc phép th phưng Allah theo mt 
cách không có kin thc, và ai hành ng như th thì s tr nên lm lc ging như hành 
ng ca nhng ngưi Thiên Chúa giáo. 

Th hai:Thc hành. Ngưi nào có kin thc hiu bit nhưng li không thc hành thì 
hình nh ca h ging như nhng ngưi Do Thái vì h là nhng ngưi bit mà không làm 
theo. Và mt trong nhng th on ca Shaytan là nó làm cho con ngưi th ơ vi kin 
thc (v Allah , Nabi  ca Ngài và tôn giáo Islam)  ri con ngưi vin c là không 
h hay bit gì c khi i din vi Allah. Và ai bit bn thân mình tha kh nng hc hi mà 
không chu hc hi và tìm hiu thì qu tht iu ó s là mt minh chng  buc ti cho 
y. ây là trò bp bm và mánh li ca cng ng Nabi Nuh  , Allah ã nói v hành 
ng gian trá ca h, Ngài phán:   H ly ngón tay bt tai li 
và ly áo choàng ph lên mình  khi có bng chng buc ti h. (Chơng 71 – Nuh, câu 7)  

Th ba:Kêu gi và tuyên truynn vi kin thc ó, tc kin thc (v Allah , 
Nabi  ca Ngài và tôn giáo Islam). Bi qu tht, các v U’lama (các nhà hc gi thông 
thái v kin thc Islam) và nhng ngưi tuyên truyn là nhng ngưi k tha s nghip t 
các v Nabi, và qu tht Allah ã nguyn ra nhng ngưi Isra-il bi vì: 

  Chúng không ngn cn nhau làm iu xu 
mà chúng ã tng làm. Và nhng gì chúng làm tht là xu xa và ti li (Chơng 5 – Al-Ma-idah, câu 79). 

Vic tuyên truyn và hc hi tìm hiu kin thc là vic làm mang tính Fardu Kifaayah, có ngha 
là nu có mt ngưi ng ra thc hin nó thì s không mt ai trong cng ng b bt ti nhưng 
nu như trong mt cng ng không có ai ng ra làm nó thì c cng ng phi b mang ti. 

Th t:Kiên nhn và chu ngtrc nhng khó khn và nguy hi trong vic hc 
hi, thc hành và tuyên truyn kin thc (v Allah , Nabi  ca Ngài và tôn giáo Islam).  
Và  góp phn trong vic loi tr s ngu dt và to iu kin thun li cho vic hc hi và 
tìm hiu kin thc bt buc ca tôn giáo, chúng tôi ã tp hp trong quyn sách tóm gn này 
nhng kin thc giáo lut cn thit ti thiu nht, cùng vi Tafseer (Gii thích và phân tích) ba 
phn cui ca kinh Qur’an Al-Karim.Vic kèm theo phn Tafseer này ch nhm mc ích nhc 
li  b sung kin thc, bi vì (nhng gì không ưc nhn thc toàn din s không th nhn 
thc ht giá tr tht s ca nó) ... Và t nhng ni dung ó: ......................................  
Và tt c nhng ni dung ó u ưc chúng tôi tóm gn mt cách tht ngn gn và chính xác 
theo nhng gì úng thc t Nabi . Tuy nhiên, chúng tôi không dám khng nh rng chúng 
tôi ã t n s hoàn ho bi iu ó ch xy ra i vi chính Allah mà thôi. Tht ra, ây 
ch là nhng n lc ht mình và toàn tâm ca chúng tôi, nu nhng gì là úng thì nó n t 
Allah còn nu nhng gì sai sót thì ó là do chính bn thân chúng tôi và s quy nhiu ca 
Shaytan, Allah và Thiên s ca Ngài không liên can n, và Allah s yêu thương nhng ai sn 
sàng ch ra nhng thiu sót và sơ sut ca chúng tôi vi mc ích xây dng tt p hơn. 

Chúng tôi cu xin Allah  ban nhiu phưc lành cho tt c nhng ai ã tham gia óng 
góp trong vic son tho, in n cng như phân phi quyn sách này, và xin Ngài hãy chp 
nhn nhng vic làm ó t h và xin Ngài hãy nhân thêm cho h nhiu ân phưc. 
Allah là ng hiu bit hơn c, Cu xin bng an và phúc lành cho v lãnh o, v Nabi yêu quý ca 
chúng ta, Muhammad, và cho dòng dõi ca Ngưi cùng vi tt c các v bng hu ca Ngưi. 

n bn ln th mưi hai, có b sung và chnh sa.Tháng Shawwaal nm 1434 (niên lch Islam) 

Quyn sách này c chng nhn bi mt nhóm U’lama và các nghiên cu sinh Islam trên th gii. 
 bit thêm thông tin, hoc  tham gia óng góp hay xin sách, xin liên h:  
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Nhân danh Allah ng rt 
mc  lng ng rt 

mc Khoan dung 



  

ông nói: “K t do nghe ưc li nói ó ca Rasul  n nay bn di chúc 

luôn  bên cnh tôi.” 

 Imam Ahmad nói: “Tôi s không vit bt c Hadith nào vào sách tr phi 

tôi ã làm nó, có ln tôi c ưc Nabi ã giác n và tr công cho Abu Taiyibah 

mt Dinaar, th là tôi ã làm theo và tr công cho ngưi th giác mt Dinaar.” 

 Imam Al-Bukhary nói: “Tôi chưa tng nói xu sau lưng bt c ai k t khi 

tôi bit nó là Haram (b cm), tôi mong ưc rng khi trc din vi Allah s không 

b Ngài tính toán vi tôi vic nói xu ngưi khác.” 

 Nabi  nói: “Ai c câu Kinh Al-Kursy sau mi ln hành l Salah bt 
buc, s chng còn iu gì có th ngn cn y vào thiên àng ngoài cái cht c.” 

Hadith do Al-Nasaa-y ghi li. 

Shaikh Ibnu Al-Qaiyim nói: “Tôi ưc nghe k v Shaikh Al-Islam nói rng: 

Tôi chưa tng b c câu Kinh này sau mi ln hành l xong tr phi b quên hoc 

b gì ó tương t.” 

 Sau khi hiu bit và thc hành cn phi tuyên truyn kêu gi mi ngưi 
n vi hng phúc Allah ã ban cho các bn, ch t cm bn thân mình cng 

như mi ngưi hưng th s tt p ó, Nabi  nói:  “Ngi ch làm iu tt, y 

c hng ging nh ân phc ngi làm nó.” Hadith do Muslim ghi li. 

“Ngi tt nht trong các ngi là ngi trao di Qur’an ri truyn dy nó li.” 

Hadith do Al-Bukhary ghi li. 
“Các ngi hãy thay Ta truyn o dù ch là mt câu Kinh.” Hadith do Al-Bukhary và 

Muslim ghi li.  

Tuyên truyn s ban n cho các bn bit bao là iu tt p trong cuc 

sng trn gian thc ti và c sau khi lìa cõi i, Nabi  nói: “Mt khi con ngi t 

trn thì tt c mi hot ng b ct t, ngoi tr ba iu: Di sn lu truyn cho 
hu th, kin thc Islam giúp ích cho i và a con hiu tho cu xin cho.” 

Hadith do Muslim ghi li. 

M rng: Chúng ta c chương Al-Faatihah nhiu hơn mưi by ln trong ngày 

s tránh ưc s gin d ca Allah như Ngài ã gin d bn Do Thái bi h hiu 

bit tưng tn mà chng làm, và tránh ưc s lm ưng lc li như s lm lc 

ca Thiên Chúa, bi h ch bit làm vô kin thc. 

Cu xin Allah ban cho tt c chúng là tín  Islam hc hi ưc kin 
thc úng thc hu ích và luôn áp dng thc hành vic c hnh. 

Allah am tưng tt c, cu xin bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad, cho gia quyn và tt c bng hu ca Ngưi. 






