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Maryam, Maria, hay Mary là tên gọi của người phụ nữ đồng trinh. Đó
là người mẹ của Nabi Ysa  (Jesus hay Giê-su theo cách gọi của người
Việt). Đây là người phụ nữ duy nhất trên thế giới trần tục này sinh con
nhưng không có bất kỳ người đàn ông nào từng chạm vào cơ thể của bà.
Hình ảnh của bà là một phép màu, một điều kỳ diệu mà Allah  muốn dùng
nó làm dấu hiệu cho nhân loại về quyền năng vô song của Ngài.
Dù người phụ nữ này được gọi với nhiều tên gọi khác nhau, có nhóm
người gọi bà là Maria, có nhóm người thì gọi bà là Mary, và cũng có nhóm
người gọi bà là Đức Mẹ đồng trinh, nhưng Allah, Thượng Đế Tối Cao và
Toàn Năng gọi bà là Maryam hay con gái của I’mraan.
Tên của bà, Maryam được đặt tên cho một chương Kinh trong Qur’an,
đó là chương số 19 – Maryam. Đây là chương Kinh mà Allah  đã dành
riêng nói về bà, ngoài ra, Ngài còn nhắc đến bà trong nhiều câu Kinh trong
các chương Kinh khác nữa. Có thể nói bà Maryam được nói đến trong
Qur’an còn nhiều hơn cả trong Injil (Kinh Tân Ước). Điều đó nói lên rằng
hình ảnh bà Maryam là hình ảnh cao quý, vinh dự, được tôn kính trong
Islam. Không những vậy, bà Maryam còn là một trong bốn phụ nữ được
Islam mệnh danh là những phụ nữ tốt nhất, đức hạnh nhất trên thế gian này;
Thiên sứ Muhammad  nói:

ْ َر َْ ر ْ َْ َ َ َ َر ْ ر ر
َ ْ َ ْر َ َْ َ َ َْ ََْر ْ ر
ُ،ِل
ُ  ُوخ ِدجي ُة ُبِن،ُوآ ِسي ُةُامر ُأةُف ِرعون،تُعِم َران
ُ ُمري ُمُبِن،ي ُأربع
ُ يُن ِساءُُِالعال ِم
ُ {خ
ٍِ تُخ َوي
ََ َ ر َْ ر ر
}ِلل
ُ ولُا
ُِ تُ َرس
ُ وفاطِم ُةُبن

“Những phụ nữ tốt đẹp và phẩm hạnh nhất trên thế gian có bốn người:
Maryam con gái của I’mraan, Asiyah vợ của Pharaon, Khadijah con gái
Khuwailid và Fatimah con gái Thiên sứ của Allah”. (Ibnu Mardawih).
Tiểu sử và lai lịch của bà Maryam được nói rõ trong Kinh Qur’an
cũng như trong nhiều Hadith của Thiến sứ .
Bà Maryam thuộc dân Isra-il (Israel), bà ra đời vào thời đoạn của vị
Nabi Zakriyaa  (Zacharias, tiếng Việt phiên âm là Gia-ca-ri-a), cha của bà
là ông I’mraan, một trong các vị tu sĩ Do thái và ông được biết là người

ngoan đạo nhất trong số họ; có lời nói rằng ông I’mraan cũng là vị Nabi
(Allah là Đấng rõ hơn hết). Nabi Zakriyaa  và ông I’mraan được xem là
hai vị bô lão hàng đầu của Jerusalem thời bấy giờ. Vợ của ông I’mraan tên
là Hannah, còn vợ của Nabi Zakriyaa  tên là Elizabeth; bà Hannah và
Elizabeth là hai chị em, cả hai được biết đến là hai phụ nữ ngoan đạo, đức
hạnh và mang phẩm chất cao quý. Và cả hai chị em bà đều sinh con ở độ
tuổi rất muộn.
Vợ chồng ông I’mraan cưới nhau và sống với nhau rất lâu năm nhưng
không có con. Họ luôn cầu nguyện xin Allah  ban cho họ một đứa con, và
họ luôn mong có một đứa con trai và mong Allah  ban cho đứa con của họ
thành người trông coi và quản lý người dân Isra-il. Nhưng mãi đến tuổi xế
chiều thì Allah  mới ban cho vợ của ông I’mraan mang thai tuy nhiên chưa
kịp nhìn thấy đứa con mà ông mong đợi bao năm thì ông qua đời. Trong lúc
mang thai, vợ của ông I’mraan bà Hannah đã thề nguyện hiến đứa con trong
bụng của mình cho Allah  để đặc biệt phụng sự Ngài nếu như Ngài ban
cho bà một đứa con và bởi vì bà, chồng của bà và cả gia đình của bà có
truyền thống là những người ngoan đạo. Allah  phán:

َ َ ۡ
َ َّ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ َّ ۡ ِ ي
َ َ ُ ۡ َ َ ِ ِ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ ۡ
َ
َّ نت
َ َك أ
ُٱلس ِميع
ب إ ِ ِّن نذرت لك ما ِِف بط ِِن ُمررا فتقبل م ِِِنۖٓإِن
ِ ﴿إِذ قال
ِ ت ٱمرأت عِمرن ر
ُ َۡ
]53 :﴾ [سورة آل عمران٣٥ ٱلعل ِيم

(Hãy nhớ lại) khi vợ của I’mraan cầu nguyện nói: “Lạy Thượng Đế của
bề tôi, quả thật bề tôi xin hiến đứa con trong bụng của bề tôi cho Ngài để
đặc biệt phụng sự Ngài, xin Ngài hãy chấp nhận sự hiến dâng này của bề
tôi, quả thật Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết mọi việc”. (Chương
3 – Ali-I’mraan, câu 35).
Bà Hannah đã luôn hy vọng đứa con trong bụng của mình sẽ là một
đứa con trai bởi vì bà muốn nó trở thành một người được Allah  giao cho
sứ mạng đặc biệt. Nhưng rồi bà đã hạ sinh một đứa con gái, Allah  phán
về lời cầu nguyện của bà với Ngài:

ُ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ِ ِ َ َ ۡ ُ َ ي
َٰٓۖ َ ٱذلك ُر كٱۡل
َٰ ب إ ِ ِّن وضعتها أ
نَث
نَث وٱَّلل أعلم بِما وضعت وليس
ِ ﴿فلما وضعتها قالت ر
َّ َ َ َ َّ ِ ُ َ َ َ ُ ُ ِ َ َّ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ِ ي
َّ ٱلش ۡي َطَٰن
]36 :﴾ [سورة آل عمران٣٦ جي ِم
ٱلر
ِإَوّن أعِيذها بِك وذرِيتها مِن
ِ ِإَوّن سميتها مريم
ِ
ِ
ِ
Bởi thế, khi bà ta hạ sinh, bà ta đã thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, bề
tôi đã hạ sinh một đứa con gái và Ngài biết rõ về đứa con mà bề tôi đã hạ
sinh, và con trai không giống như con gái, và bề tôi đặt tên cho nó là
Maryam, và bề tôi khẩn xin Ngài bảo vệ nó và con cái của nó tránh khỏi
Shaytan xấu xa và phản nghịch.” (Chương 3 – Ali-I’mraan, câu 36).
Theo Tafseer nói rằng tên Maryam trong ngôn ngữ của họ có nghĩa là
nữ thờ phượng, nữ đầy tớ. Vì bà Hannah luôn mong đứa con sẽ là con trai và

mong nó trở thành người thờ phượng Allah  và làm đầy tớ cho Ngài và bà
nguyện dâng hiến đứa con của mình cho Ngài để nó phụng sự Ngài. Tuy
nhiên, đứa con là con gái nhưng bà vẫn muốn nó là người luôn ngoan đạo và
phụng sự Ngài nên bà đặt tên là Maryam và bà vững tin rằng rồi đây đứa con
gái này của bà sẽ là người mẹ của một vị Nabi mà dân chúng mong đợi. Và
thực sự Allah  đã chấp nhận sự dâng hiến của bà và đã đáp lại cho đức tin
kiên định của bà ở nơi Ngài; Ngài phán:

َّ﴿ َف َت َق َّبلَ َها َر ُّب َها ب َقبُول َح َسن َوأَۢنبَتَ َها َنبَاتًا َح َسنا َو َك َّفلَ َها َز َكر َّياۖ ُُكَّ َما َد َخ َل َعلَ ۡي َها َز َكريا
ٍ ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ُ ۡ
ۡ ٱلۡم
َ اب َو َج َد ع
َ َّ ٱَّللِۖ إ َّن
َ ح َر
َٰ ِند َها رِ ۡزقاۖ قال َي َٰ َم ۡريَ ُم أ
ٱَّلل يَ ۡر ُزق
ت ه َو م ِۡن عِن ِد
ك هَٰذاۖ قال
ِ ّن ل
ِ
ِ
َ َمن ي َ َشا ي ُء ب َغ ۡۡي ح
]53 :﴾ [سورة آل عمران٣٧ اب
ِس
ِ ِ
ٍ

Bởi thế, Thượng Đế của bà đã chấp nhận bà bằng sự một sự chấp nhận
tốt đẹp, Ngài đã làm cho (Maryam) trưởng thành xinh đẹp và để cho
Zakriyaa chăm sóc và bảo hộ. Mỗi lần Zakriyaa đi vào nội phòng của
Nàng, Y luôn thấy bên cạnh nàng nhiều thực phẩm ngon lành. Y hỏi:
“Này Maryam, con có thức ăn này từ đâu ?”. Nàng đáp: “Dạ, nó từ nơi
Allah, quả thật, Allah cung dưỡng vô kể cho bất kỳ ai Ngài muốn.”
(Chương 3 – Ali-I’mraan, câu 36).
Khi chào đời, bà Maryam đã mồ côi cha, nên Allah  đã để cho Nabi
Zakriyaa  nuôi dưỡng và chăm sóc bà.
Nói về vấn đề nhận nuôi dưỡng và chăm sóc cho bà Maryam thì Allah
 cũng phán kể lại cho chúng ta biết tình huống mà Nabi Zakriyaa  nhận
quyền nuôi dưỡng và chăm sóc cho bà Maryam, Ngài phán:

َ
َ َ ُ َ َ َ َۡ
ََۡ َ ُۡ ۡ
ُُ ۡ
ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ ي
نت ََليۡ ِه ۡم إِذ يُلقون أقل َٰ َم ُه ۡم أ ُّي ُه ۡم يَكفل َم ۡريَ َم
ب نوحِيهِ إَِلكَۚ وما ك
ِ ﴿ذل ِك مِن أۢنباءِ ٱلغي
َ ُ ََۡ ۡ ۡ ۡ ََ َ ُ َ َ
]44 :﴾ [سورة آل عمران٤٤ صمون
ِ وما كنت َلي ِهم إِذ َيت

Đó là phần tin thuộc cõi vô hình mà TA đã mặc khải cho Ngươi
(Muhammad), và Ngươi không có mặt với họ khi họ ném các cây viết
của họ (xuống sông) để chọn ai là người của họ sẽ đứng ra nuôi dưỡng
và chăm sóc Maryam và Ngươi cũng không có mặt với họ khi họ tranh
luận với nhau về (vấn đề này). (Chương 3 – Ali-I’mraan, câu 44).
Như đã nói, gia quyến của I’mraan là gia đình có truyền thống ngoan
đạo và đức hạnh mà mọi người đều biết. Khi Maryam chào đời không có cha
thì những người có chức sắc trong ngôi đền ai cũng muốn mình là người
đứng ra nuôi dưỡng và chăm sóc Maryam để lấy tiếng tăm, riêng Nabi
Zakriyaa  thì thật lòng muốn nuôi dưỡng và chăm sóc Maryam bởi vì đó
là đứa cháu vợ của Người, là đứa con của một người đức hạnh và ngoạn đạo,
đó là I’mraan. Vì ai cũng tranh giành quyền nuôi dưỡng và chăm sóc
Maryam nên cuối cùng họ phải dùng cách bốc thăm để quyết định ai may

mắn nhận được niềm vinh dự đó. Cách bốc thăm của họ là mỗi người trong
họ sẽ ném cây viết của mình xuống con sông đang chảy, nếu cây viết nào
không trôi theo dòng chảy mà vững đứng yên một chỗ thì người chủ nhân
của cây viết đó sẽ là người được quyền nuôi dưỡng và chăm sóc Maryam.
Allah đã cho cây viết của Nabi Zakriyaa  không trôi thôi theo dòng chảy
và Người đã được quyền nuôi dưỡng và chăm sóc cho Maryam.
Nabi Zakriyaa  rất yêu thương Maryam, Người đã tận tình và hết
lòng chăm sóc và dạy dỗ Maryam, Nabi Zakriyaa  đã dạy dỗ Maryam trở
thành một trong những người am hiểu giáo lý tôn giáo nhất trong thời của
bà.
Vào đương thời của bà Maryam, việc cho một người phụ nữ làm hầu
dịch quét dọn cho đền thờ là không được phép nhưng với cương vị của Nabi
Zakriyaa  trong ngôi đền thì Người đã xây cho bà Maryam một cái phòng
riêng tại một góc trong ngôi đền để bà sống, sinh hoạt và tu hành trong ngôi
đền.
Khi lên chín tuổi, bà Maryam bắt đầu nhịn chay và cầu nguyện, bà
nhịn chay ban ngày và cầu nguyện ban đêm, sự ngoan đạo và đức tin Iman
của bà đều được mọi người biết đến trong thời của bà. Và bởi vì bà Maryam
là người ngoan đạo, đầy đức tin nên Allah  đã rất thương yêu bà, Ngài đã
ban cho bà nhiều bổng lộc một cách không thể ngờ tới, Ngài đã phán về điều
này ở câu 37 chương Ali-I’mraan như chúng ta đã nghe:

َّ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
ۡ َّن لَك َهَٰ َذاۖ قَال
ۡت ُه َو مِن
َٰ
﴿ُكما دخل عليها زكرِيا ٱل ِمحراب وجد عِندها رِزقاۖ قال يَٰمريم أ
ِ
َّ
َ ٱَّلل يَ ۡر ُز ُق َمن ي َ َشا ي ُء ب َغ ۡۡي ح
َ َّ ٱَّللِۖ إ َّن
]53 :﴾ [سورة آل عمران٣٧ اب
ِس
عِن ِد
ِ
ِ ِ
ٍ

Mỗi lần Zakriyaa đi vào phòng tu của Nàng, Y luôn thấy bên cạnh
nàng nhiều thực phẩm ngon lành. Y hỏi: “Này Maryam, con có thức ăn
này từ đâu ?”. Nàng đáp: “Dạ, nó đến từ nơi Allah, quả thật, Allah cung
dưỡng vô kể cho bất kỳ ai Ngài muốn”. (Chương 3 – Ali-I’mraan, câu 36).
Nabi Zakriyaa  thường mang thức ăn đến cho Maryam, nhưng
Người thấy trong phòng của Maryam, lúc nào trên bàn cũng có thức ăn, mặc
dù là mùa đông nhưng vẫn có thức ăn của mùa hè và mặc dù là mùa hè
những vẫn có thức ăn của mùa đông, và đó không phải là thức ăn của Người
mang đến. Điều đó làm cho Người cảm thấy kỳ lạ và rất đỗi ngạc nhiên nên
có lần Người đã hỏi: “Này Maryam, con có thức ăn này từ đâu ?”.
Maryam trả lời: “Dạ, nó đến từ nơi Allah, quả thật, Allah cung dưỡng vô
kể cho bất kỳ ai Ngài muốn”.
Đây cũng là một phép màu của Allah  cho nhân loại thấy về quyền
năng vô biên của Ngài.

Vì bà Maryam là người phụ nữ vô cùng ngoan đạo và tràn đấy đức
tin, bà thường dâng lễ nguyện Salah rất khuya trong đêm nên vào một đêm
nọ, Allah  cử các Thiên Thần xuống nói chuyện với bà và báo tin vui cho
bà:

َ
ۡ ٱص َط َفىَٰك َو َط َّه َر َو
ۡ ٱَّلل
ِ
ُۡ
َ َ َ ۡ ٱص َط َفىَٰك َ َ َٰ ي
َ َّ ﴿ َي َٰ َم ۡريَ ُم إ َّن
ك
ِك
ِ ِ  ي َٰ َم ۡريَ ُم ٱقن ِِت ل َِرب٤٢ لَع ن َِساءِ ٱلعَٰل ِمني
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ ۡ َ
َ
ُ ۡ َ
]25 - 24 :﴾ [سورة آل عمران٤٣ وٱسجدِي وٱرك ِِع مع ٱلرَٰكِعِني

Hỡi Maryam! Quả thật, Allah đã chọn nàng, Ngài đã tẩy sạch nàng và
chọn nàng (là người tốt đẹp và đức hạnh) hơn các phụ nữ khác trong
thiên hạ. Hỡi Maryam! Hãy dốc lòng thờ phụng Thượng Đế của nàng,
hãy phủ phục và cúi đầu thần phục cùng với những người cúi đầu thần
phục Ngài. (Chương 3 – Ali-I’mraan, câu 42, 43).
Đây là lời báo tin mừng thứ nhất dành cho bà, sau đó, các Thiên Thần
lại mang đến một tin mừng khác:

َ َ ۡ
َ
َ ِيح ع
ۡ كل َِمة ِم ِۡن ُه
ُ ٱس ُم ُه ٱل ۡ َمس
ُ ِ َ ُ َ َّ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َٰٓ َ ت ٱل ۡ َم
ِيَس ۡٱب ُن َم ۡريَ َم
ِ ﴿إِذ قال
ِ لئِكة يَٰمريم إِن ٱَّلل يب ِّشكِ ب
َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
َ َُ
َ َّكلِ ُِم ٱنل
َ ٱلََّٰٰلِح
َ ٱَل ۡنيَا َوٱٓأۡلخ َِرة ِ َوم َِن ٱل ۡ ُم َق َّرب
ُّ َوجيها ِف
ني
اس ِِف ٱلمه ِد وكهل ومِن
 وي٤٥ ني
ِ
ِ ِ
ِ
]45 :[سورة آل عمران

﴾ ٤٦

Hỡi Maryam! Quả thật, Allah báo cho nàng tin mừng về một Lời phán
từ Ngài (rằng Ngài sẽ ban cho Nàng một đứa con): Tên của Y là Masih
Ysa (Jesus hay Giê-su) con trai của Maryam, Y sẽ được vinh danh ở đời
này và Đời Sau và sẽ thuộc thành phần những người ở kế cận Allah. Y
sẽ nói chuyện với dân chúng lúc còn ấu thơ và lúc trưởng thành và sẽ là
một người ngoan đạo. (Chương 3 – Ali-I’mraan, câu 45).
Allah, Đấng Tối Cao cử phái Thiên Thần xuống báo tin vui cho bà
Maryam rằng Ngài sẽ ban cho bà một đứa con trai, Ngài đặt tên là Masih
Ysa, và Ngài cho biết rằng đứa con này của bà sau này sẽ trở thành một vị
Nabi được vinh danh ở đời này và ở Đời Sau và được cận kề bên Ngài, và
đặc biệt đứa con này sẽ nói chuyện với dân chúng khi hãy còn là một đứa trẻ
sơ sinh.
Câu chuyện bà Maryam mang thai được Allah  phán kể trong
chương Kinh mang tên bà từ câu 16 đến câu 33.

ۡ َ
َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ََ
ِ
ۡ
َ َ ۡ َ َٰ ٱذ ُك ۡر ِف ۡٱلك َِت
]61 :﴾ [سورة مريم١٦ ب مريم إِذ ِ ٱنتبذت مِن أهل ِها مَكنا َشق ِيا
﴿و
ِ
ِ

Và hãy nhớ lại trong Kinh Sách (Qur’an) về Maryam khi nàng rời gia
đình đi lánh mặt tại một nơi về phía đông. (Chương 19 – Maryam, câu
16).

Bà Maryam tạm lánh gia đình để đi giải quyết nhu cầu “vệ sinh” riêng
tư của bản thân tại một nơi về phía đông cách xa ngôi đền Maqdis. Trên
đường đi bà bổng gặp một người đàn ông với vẻ đẹp toàn diện xuất hiện
trước mặt mình nhưng người đàn ông lạ đó thực chất không phải là người
phàm mà là Đại Thiên Thần Jibril  được lệnh hạ phạm dưới hình hài con
người, Allah  phán:

َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ي
ِ
َ
]63 :﴾ [سورة مريم١٧ ﴿فأرسلنا إَِلها روحنا فتمثل لها بّشا سوِيا

TA đã cử thiên thần Jibril của TA đến gặp nàng. Y hiện ra trước mặt
nàng như một người đàn ông toàn diện. (Chương 19 – Maryam, câu 17).
Vì bà Maryam là một phụ nữ ngoan đạo, đoan trang, tiết hạnh và
thanh khiết nên bà đã hoảng hốt lo sợ khi gặp người khác giới đứng ngay
phía trước mình, ba sợ hãi lên tiếng:

ُ

َ

ُ ُ َ ِ

َ

َ ٱلرم ِنَٰم مِنك إن ك
َّ ّن أعوذ ب
﴿إ ِ ِ ي
]18 :﴾ [سورة مريم١٨ نت ت ِق ِيا
ِ
ِ

Tôi cầu xin Đấng rất mực Độ lượng bảo vệ tránh xa ông. Xin đừng đến
gần tôi nếu ông là người sợ Allah. (Chương 19 – Maryam, câu 18).
Đại Thiên Thần Jibril  nói:

ُ ُ َ ۠ َ َ َّ َ ي
َُ َ َ ََ
َ
ِ
ِ
َ
َٰ
]61 : ﴾ [سورة مريم١٩ ك غلما زك ِيا
ِ ك ِۡلهب ل
ِ ِ ﴿إِنما أنا رسول رب

Quả thật, Ta chỉ là một sứ giả của Thượng Đế của nàng, Ta được
lệnh đến báo cho nàng biết rằng Ngài sẽ ban cho nàng một đứa con
trai trong sạch. (Chương 19 – Maryam, câu 18).
Bà Maryam quá ngỡ ngàng trước lời nói đó và không khỏi bàng
hoàng, bà nói:

َ ُ َ َ

ََ

ۡ

َ

َُ

ُ ُ َ َّ َ

َ ّن يكون ِل غلَٰم َول ۡم َي ۡم
َٰ ﴿أ
]42 :﴾ [سورة مريم٢٠ سس ِِن بّش َول ۡم أك بغِ ِيا
ِ

Làm sao tôi có thể có được một đứa con trai khi chưa có một người
đàn ông nào chạm đến tôi; vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ
hư đốn. (Chương 19 – Maryam, câu 20).
Đại Thiên Thần Jibril  nói:

َ َ ُ ُّ َ َ َ
َ َ
ۡ َّ ۡ َ َ َ َ َّ ِ َ ۡ َ َ
َّ ِلَع َه ِني َونلِ َ ۡج َعلَ ُه يۥ َءايَة ل
ِ
ِ ِلن
﴾٢١ ضيا
ۖ ِ َّ ك ه َو
ِ ﴿كذَٰل ِِك قال رب
ِ اس ورۡحة مِنا َۚ وَكن أمرا مق
]46 :[سورة مريم

Sự việc sẽ đúng như thế! Thượng Đế của Nàng đã phán: “Điều đó rất
dễ dàng đối với TA; và quả thật TA sẽ làm cho nó (đứa con mà Allah sẽ

ban cho Maryam) thành một Dấu-lạ cho nhân gian và một hồng ân từ
TA. Và đó là điều mà Ngài đã định”. (Chương 19 – Maryam, câu 21).
Đại Thiên Thần Jibril  nói với Maryam rằng sự việc sẽ diễn ra
đúng như lời mà ngài đã báo tin cho bà tức bà sẽ có một đứa con trai. Allah
 đã phán như thế và Ngài nói rằng điều đó rất đơn giản đối với Ngài bởi vì
Ngài là Đấng Toàn Năng và mọi sự việc luôn hình thành và xảy ra theo ý
muốn của Ngài.

ُ ُ َ

ُ

َ ُ ُ

َّ َ

َۡ

َ َ َ

ُ َض أمرا فإن َما َيقول
َٰٓ ﴿إِذا ق
]53 :﴾ [سورة مريم٣٥ َلۥ كن ف َيكون
ِ

Khi nào Ngài quyết định điều gì, Ngài chỉ cần phán “Hãy thành !” thì
lập tức nó sẽ thành đúng như thế. (Chương 19 – Maryam, câu 53).
Thế là bà Maryam đã thụ thai sau khi lời phán của Allah  được thổi
vào bụng của bà. Khi bụng của bà bắt đầu lớn dần thì bà đã đi lánh mặt ở
một nơi xa cho đến khi hạ sanh thì bà mới quay về.
Nói về thời gian bà Maryam chuyển dạ và hạ sinh:
Khi bà Maryam chuyển dạ, trong bối cảnh một thân một mình đối mặt
với cơn đau đớn quằn quại của chứng lâm bồn, bà đã kiệt sức vì không có
thức ăn, thức uống cũng như không có sự chăm sóc của người thân. Bà
không những phải chịu nỗi đau của thể xác và sự đơn độc mà còn phải chịu
nỗi lo âu không biết sau khi hạ sinh bà sẽ phải đối mặt với gia đình và dân
làng của bà như thế nào, bà sẽ nói sao với họ về đứa con này. Nhưng rồi cơn
đau đã đưa bà đến bên một dòng sông, bà đã tựa mình dưới môt gốc cây chà
là gần đó, mỗi khi cơn đau quặn lên cùng với việc nghĩ đến chuyện không
biết phải đối mặt với gia đình và dân làng thế nào thì bà buông tiếng sầu
than:

َ ُ ُ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ُّ
َ َ َ
﴾٢٣ نت ن ۡسيا َّمنس ِِيا
﴿يَٰل ۡيت ِِن مِت قبل هذا وك

Ôi ước gì mình chết khuất cho xong trước sự việc này và quên đi tất cả
mọi thứ.
Trước sự tuyệt vọng và đau buồn của bà, Allah  đã cho đứa con cất
tiếng nói từ trong bụng bà, Subha-nallah, Allah phán về điều này:

َ ُّ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ي
َ َُِ ي
َ ۡ َّ
ۡ
ۡ
َ ََ
َ
ِ
َ
ۡ
ِك ِِبِذ ِع ٱنلخلة
ِ  وهزِي إَِل٢٤ َسيا
ِ ك َتت
ِ ﴿فنادى َٰ َها مِن َتتِها أَّل َتز ِِن قد جعل رب
ِ ك
َ
َ
َُ
ۡ َسقِ ۡط َعل
َ ۡ  فَ ُلُك َو٢٥ ك ُر َطبا َجن ِِيا
َٰ
]26 - 24 :ٱَش ِِب َوق ِرِي ع ۡيناۖ ﴾ [سورة مريم
ي
ت
ِ
ِ
Nhưng có tiếng gọi nàng từ bên dưới bảo: “Mẹ chớ buồn phiền. Quả
thật, Thượng Đế của mẹ đã tạo một dòng nước chảy bên dưới mẹ. Mẹ hãy
lắc thân cây chà là về phía mẹ rồi trái chín tươi sẽ rụng xuống nơi mẹ. Mẹ
hãy ăn và uống và hãy vui lên.” (Chương 19 – Maryam, câu 24 – 26).

Subha-nallah, trong sự việc này cho thấy quyền năng vô biên của
Allah , Ngài đã làm cho Nabi Ysa  cất tiếng nói từ trong bụng mẹ để
trấn an và hướng dẫn mẹ của mình trong tình cảnh nguy cấp. Rồi việc lắc
thân cây chà là cũng thế, đó là một dấu hiệu quyền năng của Allah ; như
chúng ta đã biết, cây chà là thường chỉ có trái chín vào mùa hè nhưng lúc đó
bà Maryam đang ở trong mùa đông, chính do quyền năng của Allah  đã
làm cho cây chà là có quả chín ngay lúc đó và làm cho nó rụng xuống.(1)
Và trong sự việc này còn mang cả một nguồn kiến thức khoa học cho
nhân loại. Khi chúng ta tự hỏi tại sao Allah  lại bảo bà Maryam ăn quả chà
là vào lúc bà đang chuẩn bị lâm bồn thì câu trả lời dĩ nhiên đó là sự thông
thái, sự am hiểu uyên thâm của Allah  về tất cả mọi sự việc. Ngày nay, cơ
sở khoa học đã thừa nhận rằng chà là là một lựa chọn thực phẩm tuyệt vời
cho người phụ nữ mang bầu và cho những ai mới sinh em bé. Quả chà là có
hàm lượng đường cao nhất trong các loại quả, cao tới 60-65%. Các bác sĩ
khuyên phụ nữ mang bầu nên ăn thức ăn chứa đường trong trái cây vào ngày
sinh em bé; mục đích là làm tăng năng lượng và tăng sức sống mới cho cơ
thể yếu ớt của người mẹ và cùng lúc kích thích hốc-môn tiết sữa làm tăng
hàm lượng sữa mẹ cho trẻ mới sinh. Hơn nữa, sự mất máu trong khi sinh
làm lượng đường trong cơ thể giảm, cho nên, quả chà là rất quan trọng trong
việc bổ sung lượng đường cho cơ thể để tránh bị tụt huyết áp, và nguồn năng
lượng cao trong quả chà là làm tăng cường sức khoẻ cho người bị ốm yếu
hay suy kiệt.
Trở lại câu chuyện vẫn còn dang dỡ .. sau khi bà Maryam hạ sinh, bà
đã mang đứa con trở về nhà của mình. Khi về đến nhà, trước hình ảnh của
một người con gái đơn thân chưa chồng, mới vắng mặt không lâu giờ lại
quay về với một đứa bé mới sinh ẳm trên tay, điều đó đã làm cả dân làng
quá đỗi ngạc nhiên, ai nấy cũng sửng sốt không tin vào mắt mình. Dân làng
bắt đầu bàn tán xôn xao và hầu hết họ đều quả quyết đứa bé đó chắc chắn là
kết quả của việc làm Zina tội lỗi. Có người ra vẻ đáng tiếc lắc đầu nói: làm
sao mà đứa con trong một gia đình có truyền thống ngoan đạo và đức hạnh

(1) Maryam hạ sinh vào mùa đông hay vào mùa hè là vấn đề bất đồng quan điểm trong
giới học giả Islam khi nói về câu Kinh số 25 chương 19 – Maryam. Thật ra họ không bất
đồng quan điểm về ngày sinh của Nabi Ysa  mà sự bất đồng của họ là ở sự hiểu về
hàm ý của lời phán trong câu Kinh đó khi mà Allah nói về quả chà là chín tươi trên cây
chà là vào lúc lâm bồn của bà Maryam. Họ bất đồng rằng liệu thời điểm mà bà Maryam
hạ sinh là vào mùa hẹ do câu Kinh có nhắc đến quả chà chín tươi hay không phải là vào
hè. Một số học giả cho rằng nó mang hàm ý vào mùa hè vì chỉ có quả chà là chín chỉ có
trong mùa hè; một số học giả khác thì cho rằng điều đó không nói lên rằng bà Maryam hạ
sinh vào mùa hè tức quả chà là chín tươi vào thời điểm đó không phải là thời điểm trong
mùa của nó (mùa hè) mà nó mang ý nghĩa rằng Allah  ban ân huệ đặc biệt cho bà
Maryam khi cho trái quả chà là chín tươi vào thời điểm trái mùa, điều này giống như
Allah  làm cho con trai của bà – Ysa  – nói chuyện lúc còn là một đứa bé sơ sinh.

thế kia lại làm chuyện tày trời và nhục nhã thế này. Có người buông lời gièm
pha:
]27 :[سورة مريم

َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َٰ َ
﴾٢٧ ت شيا فرِ ِيا
ِ جئ
ِ ﴿يمريم لقد

Này hỡi Maryam! Quả thật nàng đã mang về một điều hết sức quái
đản chưa từng thấy đây ! (Chương 19 – Maryam, câu 27).
Có người thì bảo một cách mỉa mai:

َ

َ ۡ

ُّ ُ ۡ َ َ َ

َُ َ َ َ َ

َ

ۡ ُ َ

َ يأخ
َٰٓ ﴿
]28 :﴾ [سورة مريم٢٨ ك بغِ ِيا
ِ ت ه َٰ ُرون ما َكن أبوكِ ٱم َرأ َس ۡوء َوما َكنت أم
Này em gái của Harun! Cha của nàng đâu phải là một người xấu xa và
mẹ của nàng cũng đâu phải là người phụ nữ lăng loàn, hư đốn ?!
(Chương 19 – Maryam, câu 28).
Trước những câu hỏi phê phán, chỉ trích và sự phản ứng gay gắt của
dân làng, bà Maryam lặng thinh, không nói gì .. và bà cũng chẳng biết nói gì
và nói như thế nào trước tình cảnh đó .. hơn nữa bà được Allah  phán bảo:

ۡ َِ َ ُ ََۡ ۡ َ
َ َ ِ َ َّ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ ي
ُ
َ
ۡ
ِ
ۡ
َّ
َ
﴾٢٦ ول إ ِ ِّن نذرت ل ِلرم ِنَٰم صوما فلن أكل ِم ٱَلوم إِنسِيا
ِ ّش أحدا فق
ِ ﴿فإِما تريِن مِن ٱلب
]26 :[سورة مريم

Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo: quả thật tôi đã
nguyện nhịn chay với Đấng Rất mực Độ Lượng, nên ngày hôm nay tôi
nhất định không nói chuyện với ai. (Chương 19 – Maryam, câu 26).
Cho nên trước những câu hỏi và sự phản ứng kịch liệt dồn dập của
dân làng, bà chỉ biết đưa tay chỉ vào đứa bé trong sự im lặng. Mọi người thốt
lên: Ôi Thượng Đế ơi, nàng ta muốn chúng ta nói chuyện với đứa bé sao, ôi
nàng ta đang giễu cợt với chúng ta à .. rồi họ nói với bà:

َ

ۡ ۡ

َ َ

َ ِ َ ُ

َ َ

]29 :﴾ [سورة مريم٢٩ ﴿ك ۡيف نكل ُِم من َكن ِِف ٱل َمه ِد صب ِ ِيا

Làm sao bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé nằm trong nôi
như thế chứ ? (Chương 19 – Maryam, câu 29).
Vừa lúc ấy, Allah  lại cho Nabi Ysa  cất lên tiếng nói và nói
chuyện trực tiếp với mọi người khi Người vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh
đang nằm nôi, Allah phán:

َ َ
َ َ ُ ُ َ َ َۡ ًَ َ ُ َ َ َ َ
َ َٰ ِن ٱلۡك َِت
َ ِ َٰ ﴿قَ َال إ ِ ِ ِّن َع ۡب ُد ٱ ََّّلل ِ َءاتَى
نت َوأ ۡوص َٰ ِِن
 وجعل ِِن مبارَك أين ما ك٣٠ ب َو َج َعل ِِن نب ِ ِيا
ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َّۢ َّ َ َ
َّ ب
َّ  َو٣٢ َي َعلِۡن َج َّبارا َشقِ ِيا
ُ ٱلز َك َٰوة ِ َما ُد ۡم
َّ ٱلصلَ َٰوة ِ َو
َّ َ َ ٱلس َل َٰ ُم
لَع ي َ ۡو َم
 وبرا بِو َِل ِِت ولم٣١ ت َح ِيا
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ُّ ُ
ُ ت َويَ ۡو َم أ ُم
ُ ]33 - 30 :﴾ [سورة مريم٣٣ وت َويَ ۡو َم أ ۡب َعث َح ِيا
و َِل

Đứa bé (Giê-su) lên tiếng: “Ta là một người bề tôi của Allah. Ngài ban
cho Ta Kinh sách và chỉ định Ta làm một vị Nabi. Và Ngài ban phúc cho
Ta bất cứ nơi nào Ta có mặt và truyền lệnh cho Ta phải dâng lễ nguyện
Salah và đóng Zakah suốt thời gian Ta còn sống, Ngài ra lệnh cho Ta
phải hiếu thảo vợi mẹ TA và không được hách dịch vô phúc. Và sự bằng
an được ban cho Ta vào ngày Ta chào đời, vào ngày Ta lìa đời và vào
ngày Ta được phục sinh trở lại.” (Chương 19 – Maryam, câu 30 - 33).
Đó là câu chuyện của bà Maryam được Allah  phán kể trong
Qur’an, Kinh sách của Ngài như là một sự nhắc nhở nhân loại về phép màu
và quyên năng của Ngài.
Quả thật, qua sự việc bà Maryam sinh ra một đứa con mà không có
một người đàn ông phàm tục nào từng chạm vào bà đã làm lệch lạc bao
nhóm người, có nhóm người đã không tin và cho rằng bà Maryam đã làm
chuyện đồi bại nên mới có một đứa con hoang và đứa con hoang đó chính là
Ysa (Jesus); một nhóm khác thì tin rằng bà Maryam là đức mẹ đồng trinh
nhưng họ lại thái quá trong đức tin, họ cho rằng Thượng Đế, Maryam, và
Ysa con của Maryam thực chất là ba trong một tức đều là chúa, họ quan
niệm rằng chúa ba ngôi: Đức Chúa cha, chúa con và đức mẹ, họ tin rằng
Thiên Chúa là duy nhất, hiện hữu trong ba ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Linh.
Nhưng Allah  đã phán kể lại câu chuyện để xác nhận một sự thật
không như họ đã nói và tin tưởng, và Ngài còn khẳng định với lời phán:

َّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ
ََ
َ َّ َ َ َّ َ َ َ
َ َُ ۡ َ
َ َ
ٱۡل ِ ِق ٱذلِي فِيهِ يم
﴿ذَٰل ِك عِيَس ٱبن مريمۖ قول
ِ  ما َكن َِّلل ِ أن يت٣٤ َتون
ٓۖخذ مِن وَل
َ َٰ َ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُّ َ َ ِ َ َ َّ َّ
ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َّ َ ۡ َ َٰٓ َ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ ُ ي
 ِإَون ٱَّلل ر ِِب وربكم فٱعبدوه َۚ هذا٣٥ سبحنه َۚۥ إِذا قَض أمرا فإِنما يقول َلۥ كن فيكون
َ ۡ ُّ َ
]51 - 52 :﴾ [سورة مريم٣٦ صرَٰط مستقِيم
ِ
Đó là Ysa con trai của Maryam, một lời nói thật mà chúng (những kẻ
không tin) vẫn còn hoài nghi. Việc cho rằng Allah tự nhận cho mình
một đứa con trai thật không hợp lý với quyền năng siêu việt của Ngài.
Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết định điều
gì, Ngài chỉ cần phán “Hãy thành!” thì lập tức nó sẽ thành đúng theo ý
của Ngài. Và (Ysa: Jesus hay Giê-su) nói: “Quả thật, Allah là Thượng
Đế của Ta và là Thượng Đế của các người. Bởi thế, các người hãy thờ
phượng Ngài. Đấy mới là chính đạo”. (Chương 19 – Maryam, câu 34 –
36).
Cầu xin Allah  hướng dẫn và soi sáng cho tất cả chúng ta luôn đi
đúng trên con đường ngay chính của Ngài!!
Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

