
Tôn giáo Islam nâng cao địa vị 
của người phụ nữ trong xã hội 
và bảo vệ quyền lợi của họ. Phụ 
nữ và nam giới có hai địa vị khác 
nhau nhưng ở mỗi địa vị đều có 
tầm quan trọng hàng đầu trong 
xã hội và gia đình.

Thiên Kinh Qur’an là quyển Kinh 
Sách được đọc nhiều nhất trong lịch 
sử, vậy bí mật đằng sau Nó là gì? 
Những tín đồ của tôn giáo Islam (Hồi 
Giáo) liên kết với Kinh Sách của họ 
nhiều hơn bất kỳ tôn giáo nào khác 
và bạn có biết tại sao không?

Bạn hẳn đã từng nghe nói về 
Muhammad trước đây nhưng 
với những thông tin chưa đầy 
đủ về Người.
Hãy tìm hiểu thêm về Người.

Có rất nhiều những thần linh 
trên trái đất, và tất cả mọi 
người đều tuyên bố rằng vị thần 
linh của mình mới là đúng thật, 
nhưng đâu là sự thật? Thượng 
Đế thật sự là ai?

Có hàng trăm tôn giáo và 
tính ngưỡng khắp thế giới, 
nhưng điều gì khiến những 
người Hồi giáo gần như trở 
thành chủ đề hàng ngày 
của các phương tiện truyền 
thông?

Địa vị người phụ nữ trong tôn giáo Islam.
Tôn giáo Islam (Hồi Giáo) là gì?Muhammad Thiên Sứ của Allah là ai? Bạn biết gì về Thiên Kinh Qur’an?Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao là ai?

Phụ nữ và nam giới đều có bổn 
phận và quyền lợi.
Từ 1400 năm trước, Islam đã cho 
phụ nữ quyền sở hữu tài sản, tìm 
kiếm tiền bạc, tài sản và học tập, 
và những điều khác mà bạn có thể 
tìm hiểu.

5  bước để hiểu về  
 Islam
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Hãy tận 
hưởng

Những quyển sách khai sáng,
Nói về những số liệu,

Về các vấn đề quan trọng của 
Islam,

ở nhiều định dạng đọc,
 âm thanh và tương tác.


