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ْعَماِِلَا  ،إِنَّ احلَْمُد لِِلِ ََنَْمُدهُ َونَْستَِعيْنُُه َونَْستَْغِفُرُه 
َ
ْنُفِسنَا َوِمْن َسيِّئَاِت أ

َ
ْوِر أ َو َمْن  ،َمْن َيْهِد اهلُل فاََل ُمِضلَّ ََلُ  ،َوَنُعوُْذ بِاهلِل ِمْن ُُشُ

  .يُْضِلْل فاََل َهاِدَي ََلُ 
َ
ْن ََل  ْشَهدُ َوأ

َ
هَ أ ـٰ ًدا َعبْدُ  هللُ إَِلَّ ا إِلَ نَّ ُُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
يَك ََلُ َوأ  ُه َورَُسوَُلُ وَْحَدُه ََل َُشِ

نُْتْم ُمْسلُِموَن  ﴿
َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِ َوال َتُموُتنذ إاِل َوأ ِيَن آَمُنوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ

َ
 ﴾يَاأ

ِي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثذ ِمنُْهَما﴿ ُقوا َربذُكُم اَّلذ َها انلذاُس اتذ يُّ
َ
ِي  يَاأ َ اَّلذ رَِجاال َكثرًِيا َونَِساًء َواتذُقوا اَّللذ

َ ََكَن َعلَيُْكْم َرقِيًبا  ﴾تََساَءلُوَن بِهِ َواألرَْحاَم إِنذ اَّللذ

ْعَمالَُكْم َوَيْغفِْر لَُكْم ُذنُ ﴿
َ
َ َوقُولُوا قَْوال َسِديًدا  يُْصلِْح لَُكْم أ ِيَن آَمُنوا اتذُقوا اَّللذ َها اَّلذ يُّ

َ
َ َورَُسوََلُ َفَقْد َفاَز وبَ يَاأ ُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللذ

 ﴾فَْوًزا َعِظيًما

ْصَدَق احلَِديِْث ِكتَاُب اهلِل َتَعاَل 
َ
ا َبْعُد فَإِنَّ أ مَّ

َ
د   ،أ ُمْوِر ُُمْتَثَاُتَها ،وََخْْيَ الَهْدِي َهْدُي ُُمَمَّ

ُ
 بِْدَعة  َضالَ . َوُُكُّ ُُمْتَثَة  بِْدَعة  . َوَُشَّ األ

 .لَة  َوُُكُّ
 .َوُُكُّ َضاَللَة  ِِفْ اِلَّارِ 
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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng Tối Cao, Thượng Đế của vũ 

trụ và muôn loài, một Thượng Đế Duy Nhất. Xin chứng nhận không có Thượng Đế đích thực 

nào khác ngoài Allah và Muhammad là người bề tôi, là vị Thiên sứ của Ngài. 

Xin Tạ ơn Allah đã tạo hóa con người chúng ta với vóc dáng và hình hài tốt đẹp nhất, 

xin tạ ơn Ngài đã ban cho con người biết bao nhiêu ân huệ: Ngài cho con người chiếc lưỡi biết 

nói để biểu đạt ý muốn và cảm xúc; khối óc biết tư duy, suy ngẫm, sáng tạo và phân biệt đúng 

sai; chân tay, thân hình gọn gàng có thể dễ dàng đứng ngồi, di chuyển và hoạt động một cách 

nhanh nhẹn và hiệu quả. 

Xin tạ ơn Ngài đã ban cho con người chúng ta biết bao ân huệ, trong đó, ân huệ vĩ đại 

và lớn lao nhất chính là tôn giáo Islam. Islam là tôn giáo chỉ đạo, hướng dạy con người mọi 

thứ, mọi điều trong cuộc sống. Islam không tách con người khỏi cuộc sống thế tục của trần 

gian mà nhập con người hòa vào trong cuộc sống thế gian một cách chân lý, tốt đẹp, nguyên 

tắc và hợp với lẽ tự nhiên mà Allah đã táo hóa. Islam hướng dẫn và chỉ dạy con người từ việc 

sinh hoạt cá nhân cho đến mối quan hệ cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể xã hội. 

Thân hữu Muslim thân mến,  

Tình yêu thương dành cho Nabi Muhammad  là nguồn vĩ đại xuất từ nguồn gốc niềm 

tin. Nếu người Muslim nào gieo được hạt giống tình yêu Nabi Muhammad  trong tim rồi bảo 

quản nó với tấm lòng Ikhlass (thành tâm) và noi theo Sunnah của Người thì chắc chắn sẽ cho 

họ nhận được thành quả vĩ đại là một lòng tuân thủ bám lấy đường lối Sunnah của Nabi 

Muhammad , bởi tình yêu Nabi Muhammad  được kết chặt với tình yêu đến Allah không 

thể tách rời, thứ tình yêu đó được lớn lên một khi tình thương Allah tăng lên và sẽ bị nhỏ lại 

khi tình yêu Allah giảm đi. Allah phán: 

ُ َغُفور  قُۡل إِن ﴿ ُ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚۡ َوٱَّللذ َ فَٱتذبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّللذ ِطيُعواْ ٱ ٣١ رذِحيم   ُكنُتۡم ُُتِبُّوَن ٱَّللذ
َ
َۖ فَإِِن تََولذإۡواْ قُۡل أ َ َوٱلرذُسوَل َّللذ

َٰفِرِيَن  َ اَل ُُيِبُّ ٱلَۡك  13 - 13: آل عمران ﴾٣٢فَِِنذ ٱَّللذ

Hãy bảo (tín đồ Muslim, hỡi Muhammad)! “Nếu các người thực sự yêu thương Allah thì 

hãy tuân lệnh Ta đây, có thế các ngươi mới được Allah yêu thương và tha tội, bởi Allah là 

Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Vô Cùng Khoan Dung.” * Hãy bảo chúng: “Các ngươi hãy tuân 

lệnh Allah và Rasul, nếu các ngươi dám quay lưng thì hãy biết rằng Allah không hề thương 

yêu đám người Kaafir ngoại đạo.” Ali I’mraan: 31 - 32 (chương 3). 

Quí đồng đạo thân hữu! 

Thời đại ngày nay, không ít người nói câu “َل هلإ إَل اهلل ُممد رسول اهلل” nhưng thực sự họ 

không hiểu ý nghĩa của câu nói này hoặc có thể họ biết nghĩa của câu này là “Không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là Thiên sứ của Allah” nhưng họ 

không tìm hiểu ý nghĩa xâu xa của "Lời tuyên thệ" trong nền tảng thứ nhứt của tôn giáo Islam. 

Rất tiếc, bởi thực sự không tìm hiểu ý nghĩa của câu tuyên thệ trọng đại này nên chúng 

ta thấy ngày nay có rất nhiều người Muslim tự làm khác với lời giáo huấn của Thiên sứ 



 
C h a n l y i s l a m  

 

 3 

Muhammad  hoặc họ lơ đễnh - hờ hợt... và không quan tâm đến Sunnah của Người . 

Vậy ý nghĩa đích thực của câu “Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah 

và Muhammad là Thiên sứ của Allah” là gì? Ý nghĩa đích thực của nó là: Chỉ thờ phượng một 

mình Allah  duy nhất không tổ hợp với Ngài bất cứ một thần linh nào khác và phải vâng lời 

và nhất nhất làm theo sự chỉ dạy của Thiên sứ Muhammad , bởi Người được Allah giao 

trọng trách mang thông điệp cuối cùng của Ngài đến nhân loại. Đây cũng chính là tình yêu 

đích thực danh cho Allah  và Thiên sứ của Ngài . Allah  phán: 

ُ َغُفور  ﴿ ُ َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ذُنُوَبُكۡمۚۡ َوٱَّللذ َ فَٱتذبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّللذ  [13:  سورة آل عمران] ﴾ ٣١ رذِحيم   قُۡل إِن ُكنُتۡم ُُتِبُّوَن ٱَّللذ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh 

của Ta rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho các người. Bởi Allah là 

Đấng Khoan Dung và Nhân Từ. (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِى » َحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  لَ  بَِيِدهِ  َنْفِس  فََواَّلذ
َ
ُكونَ  َحّتذ  أ

َ
َحبذ  أ

َ
ْْجَِعيَ  َوانلذاِس  َوَوَِلِهِ  َواِِلِهِ  ِمنْ  إََِلْهِ  أ

َ
 .رواه ابلخاري ومسلم «أ

“Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng không ai trong các ngươi có đức 

tin (Iman) trọn vẹn cho đến khi nào Ta là người mà y yêu quý hơn cả cha và con của y 

cùng tất cả nhân loại.” (Albukhari, Muslim). 

Câu Kinh và Hadith trên là bằng chứng rằng tín đồ Muslim phải yêu thương Allah  và 

Thiên sứ của Ngài , tình yêu dành cho Thiên sứ của Allah  theo sau tình yêu dành cho 

Allah ; và biểu hiện tình yêu dành cho Allah  là phải vâng lời và tuân thủ theo mệnh lệnh 

của Thiên sứ , phải đi theo đúng đường lối của Người được gọi là Sunnah của Người. Những 

ai tuân thủ và theo đúng đường lối của Thiên sứ  thì Ngài mới yêu thương và tha thứ tội lỗi 

cho họ. Đó là mệnh lệnh của Allah  còn riêng mệnh lệnh của Thiên sứ, Người nói: 

ُلََفاءِ  وَُسنذةِ  بُِسنذِّت  َفَعلَْيُكمْ »
ْ
ُكوا الرذاِشِدينَ  الَْمْهِديِّيَ  اْل وا بَِها َتَمسذ َدثَاِت  َوإِيذاُكمْ  بِانلذَواِجذِ  َعلَْيَها َوَعضُّ ُمورِ  َوُُمْ

ُ
 ُُمَْدثَة   ُكذ  فَإِنذ  األ

 .رواه أبو داود وأمحد « َضالَلَة   بِْدَعة   َوُكذ  بِْدَعة  

“Các ngươi phải bám chặt lấy Sunnah của Ta và Sunnah của các vị Khalifah chính trực 

được hướng dẫn sau thời của Ta, các ngươi hãy giữ chặt lấy nó và cắn chặt nó bằng răng 

hàm của các ngươi; và các ngươi hãy tránh xa những điều đổi mới bởi quả thật mọi điều 

đổi mới đều Bid’ah và mọi điều Bid’ah đều lầm lạc” (Abu Dawood, Ahmad). 

Allah  và Thiên sứ của Ngài  bảo các tín đồ phải đi theo Sunnah của Thiên sứ  

nhưng dường như Sunnah của Thiên sứ  trong thời đại ngày nay đã và đang dần bị quên lãng 

của những người Muslim nghiêng đời lánh đạo, và sự quên lãng đó có thể nói gần như đã chết 

hẵn đối với một khối lượng không ít trong cộng đồng tín đồ Muslim thế giới, trong đó có 

Muslim Việt Nam của chúng ta. 

Với khao khát đóng góp vào việc làm sống lại cũng như gìn giữ và duy trì Sunnah của 
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Thiên sứ Muhammad , anh em trong ban biên tập Chanlyislam đã tiến hành làm một dự án 

Chương trình Video Clips “Bảo tồn Sunnah”; hy vọng rằng sản phẩm này có thể là một 

trong những phương tiện truyền tải và bảo lưu con đường Sunnah của Thiên sứ Muhammad , 

một vị Nabi nhân từ, một tấm gương đạo đức vĩ đại của Islam. Allah phán: 

ۡسَوةٌ َحَسَنة  رَُسوِل ٱلذَقۡد ََكَن لَُكۡم ِِف ﴿
ُ
ِ أ َ َكثرِير  َّللذ َ َوٱۡۡلَوَۡم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّللذ  [33: سورة األحزاب] ﴾٢١ ال َِمن ََكَن يَرُۡجواْ ٱَّللذ

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, 

đối với những ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và những ai luôn tưởng 

nhớ đến Allah thật nhiều. (Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21). 

Dự án Chương trình Video Clips “Bảo tồn Sunnah” dự 

định phát hành hơn bốn mươi chủ đề, sẽ được lần 

lượt đăng tải trên trang web "chanlyislam.net" vào 

mỗi thứ bảy hàng tuần và chủ đề đầu tiên sẽ được bắt 

đầu đăng vào ngày thứ bảy 18 tháng 04 năm 2015, 

InshaAllah. 

Cuối lời, mong quí tín hữu Muslim gần xa có thể 

cùng nhau chia sẻ những video clips này, bởi cần một cái 

“click” nhẹ nhàng và đơn giản vào logo "Bảo tồn Sunnah" 

của trang web thì bạn đã có thể đóng góp vào việc bảo tồn 

và lưu giữ Sunnah của Thiên sứ , đồng thời việc làm đó 

sẽ mang lại ân phước to lớn cho bạn, bởi Thiên sứ của 

Allah  đã nói: 

نذهُ  »
َ
ْحَيا َمنْ  أ

َ
ِميتَْت  قَدْ  ُسنذِّت  ِمنْ  ُسنذة   أ

ُ
ْجرِ  ِمنَ  َلُ  فَإِنذ  َبْعِدى أ

َ
نْ  َغْيِ  ِمنْ  بَِها َعِمَل  َمنْ  ِمْثَل  األ

َ
ُجورِهِمْ  ِمنْ  َيْنُقَص  أ

ُ
 .رواه الرتمذي « َشيْئ ا أ

“Quả thật, người nào làm sống lại một điều Sunnah từ những điều Sunnah của Ta, điều 

Sunnah mà đã bị chết đi sau thời của Ta, thì người đó sẽ được ban cho ân phước giống 

như ân phước của những ai thực hiện điều Sunnah đó; và những người thực hiện điều 

Sunnah đó sẽ không bị giảm mất bất cứ điều gì từ ân phước của họ.” (Tirmizdi). 

Cầu xin Allah  hướng dẫn và phù hộ bầy tôi luôn đi trên con đường Sunnah của Thiên 

sứ . Cầu xin Allah  chấp nhận việc làm của bầy tôi và ban phúc lành cho bầy tôi. Cầu xin 

Allah  cứu rỗi bầy tôi khỏi Hỏa Ngục và thu nhận bầy tôi vào Thiên Đàng của Ngài! Amin. 
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