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Kiểm duyệt: 

Abu Hisaan Ibnu Ysa 

Nhân danh Allah, 

 Đấng rất mực Độ Lượng, Đấng rất 

mực Khoan Dung 

 LỜI MỞ ĐẦU 

ه  ٍد َوَعلَى آلههه َوَصْحبههه َوَمْن دََعا بهدَْعَوتههه الَحْمدُ لِله ََلةُ َوالسَََّلُم َعلَى نَبهي هنَا ُمَحمَّ ْيَن، َوالصَّ ه اْلعَالَمه  َرب 

، ْينه ا بَْعدُ: إهلَى يَْومه الد ه   أَمَّ

Mọi lời ca ngợi kính dâng lên Allah, 

Thượng Đế của toàn vũ trụ, cầu xin 

Ngài ban sự bằng an cho Nabi của 

chúng tôi, Muhammad, và cho dòng dõi 

của Người cùng với các vị Sahabah bàn 

đồng hành của Người và những ai noi 



 

 

 

theo đường lối của Người tới Ngày 

Phán Xét, Amma Ba'd: 

Đây là bài thuyết giảng mà tôi đã thuyết 

giảng trong Masjid nhà thờ người 

Muslim Annabawi theo yêu cầu của 

Đức Vua Ma-rốc. Rồi một số quý anh 

em đạo hữu đã đề nghị tôi ghi lại để 

phổ biến và tôi đã đáp lại lời đề nghị 

của họ với hy vọng qua đó Allah ban 

cho chúng ta nhiều điều bổ ích. 

Allah, Đấng Tối Cao phán rằng: 

ٹ 

ينَُكمْ   لَُكمْ   أَْكَمْلتُ   اْليَْومَ    ٹ يتُ   نهْعَمتهي  َعلَْيُكمْ    َوأَتَْمْمتُ   ده ْسَلَمَ   لَُكمُ   َوَرضه ينًا  اإله اْضُطرَّ   فََمنه   ده

ثْمٍ   ُمتََجانهفٍ   َغْيرَ   َمْخَمَصةٍ    فهي   ه َ   فَإهنَّ   إل ه يم  َغفُور    للا  حه  ٣المائدة:     ٣  رَّ

{Ngày hôm nay TA đã hoàn tất cho các 

ngươi tôn giáo của các ngươi và TA đã 



 

 

 

hoàn thành trọn vẹn cho các ngươi ân 

huệ của TA và TA đã hài lòng lấy Islam 

làm tôn giáo cho các ngươi.} Chương 

5: Ma-idah, câu 3. 

Câu: {Ngày hôm nay} đó là ngày 

Arafah, nhằm ngày thứ sáu trong 

chuyến hành hương Hajj chia tay, câu 

kinh thiêng liêng này được mặc khải[1] 

xuống cho Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  trong lúc Người đang 

đứng tại Arafah nơi những người hành 

hương phải tập trung lại vào ngày mồng 

9 tháng Zul-hajj tức tháng 12 lịch Islam 

trong cuộc hành hương của mình vào 

lúc chiều của ngày hôm đó. Và sau sự 

khải thị của câu kinh này thì Người ملسو هيلع هللا ىلص  đã 

sống thêm 81 đêm. Và quả thật, Allah, 

Đấng Tối Cao đã tuyên bố trong câu 



 

 

 

kinh thiêng liêng này rằng Ngài đã hoàn 

tất toàn vẹn tôn giáo cho chúng ta, 

không bao giờ có sự thiếu sót cũng 

không bao giờ cần bổ sung hay thêm 

vào. Và đó là lý do mà Ngài đã chọn 

Nabi của chúng ta làm vị Nabi cuối 

cùng trong các vị Nabi của Ngài, cầu 

xin Allah ban sự bằng an cho tất cả họ. 

Và Ngài cũng tuyên bố rằng, quả thật 

Ngài đã hài lòng với Islam là tôn giáo 

cho chúng ta, và cũng vì lẽ đó mà Ngài 

đã phán bảo rằng chắc chắn Ngài sẽ 

không chấp nhận một tôn giáo nào khác 

ngoài nó: 

ٹ 

ْسَلَمه   َغْيرَ   يَْبتَغه   َوَمن   ٹ ينًا    اإله ْنهُ   يُْقبَلَ   فَلَن  ده نَ   َرةه اآلخه   فهي  َوُهوَ   مه ين  مه ره آل     ٨٥  اْلَخاسه

 ٨٥عمران: 



 

 

 

{Và người nào tìm kiếm một tôn giáo 

nào khác ngoài Islam thì người đó sẽ 

không bao giờ được thừa nhận và vào 

ngày sau y sẽ là người trong những kẻ 

thua thiệt.} Chương 3: Ali-imra'n, câu 

85. 

Allah phán ở chương khác: 

ينَ   إهنَّ    ٹ ٹ ندَ   الد ه ه    عه ْسَلَمُ   للا     ١٩آل عمران:    اإله

{Quả thật, tôn giáo được thừa nhận nơi 

Allah duy nhất chỉ có Islam.} Chương 

3: Ali-imra'n, câu 19 

Và trong sự toàn vẹn của tôn giáo và sự 

trình bày rõ ràng các giáo luật của nó, 

tất cả, là ân huệ cho cả hai thế giới, trần 

gian và ngày sau. Vì lẽ đó, Allah phán 

bảo:  



 

 

 

     ٣المائدة:    نهْعَمتهي  َعلَْيُكمْ    َوأَتَْمْمتُ    ٹ ٹ

{Và TA đã hoàn thành trọn vẹn cho các 

ngươi ân huệ của TA.} Chương 5: Ma-

idah, câu 3. 

Câu kinh trên đây là lời phán của Allah 

trong việc khẳng định rằng tôn giáo 

Islam đã không bỏ sót một điều gì mà 

tạo vật của Ngài cần đến trên trần gian 

cũng như ở ngày sau, tất cả đều được 

phân bạch rõ ràng. 

Và tôi xin đưa ra thí dụ cho điều đó qua 

phần phân tích và làm rõ mười vấn đề 

cốt lõi của cõi trần gian, trong đó, một 

số vấn đề rất quan trọng cho cả hai cõi, 

trần gian và ngày sau, và một số chỉ 

mang tính khuyến cáo và nhắc nhở. 



 

 

 

Thứ nhất là "Tawhid" Giáo lý độc thần 

Thứ hai là "Thuyết giáo"  

Thứ ba là "Sự khác biệt giữa điều thiện 

tốt và điều ngược lại" 

Thứ tư là "Việc thi hành luật khác với 

giáo luật Qur'an" 

Thứ năm là "Tình trạng xã hội giữa các 

cộng đồng" 

Thứ sáu là "Kinh tế" 

Thứ bảy là "Chính trị" 

Thứ tám là "Sự trên quyền của người 

ngoại đạo đối với người Muslim" 



 

 

 

Thứ chín là "Vấn đề yếu kém của người 

Muslim trong việc kháng cự lại người 

ngoại đạo cả về lực lượng và trang bị" 

Thứ mười "Vấn đề không đồng lòng 

giữ các cộng đồng" 

Tôi sẽ làm rõ cách giải tỏa các vấn đề 

đó từ Kinh Qur'an, và đây là sự đề cập 

nhanh đến các giải thích về tất cả những 

điều vừa nêu qua kinh Qur'an nhằm lưu 

ý cho mọi người. 

 1- Thứ nhất là Tawhid Giáo lý độc 

thần 

Như đã được biết từ kinh Qur'an, 

Tawhid được phân ra thành ba phần. 



 

 

 

*Phần thứ nhất: Tawhid Rububiyah 

Giáo lý độc thần về tính Tạo Hóa của 

Allah và sự làm chủ của Ngài trên mọi 

vạn vật. Đây là phần Tawhid vốn có 

trong tri thức bẩm sinh của con người, 

Allah phán:  

نْ   َسأَْلتَُهم  َولَئهن   ٹ ٹ ُ   لَيَقُولُنَّ    َخلَقَُهمْ   مَّ  ٨٧الزخرف:    للاَّ

{Và nếu như Ngươi Muhammad hỏi 

chúng ai là Đấng đã tạo hóa ra chúng 

thì chắc chắn chúng sẽ bảo rằng Allah} 

Chương 43 Al-Zukhruf, câu 87, Allah 

phán ở chương khác: 

ٹ 

نَ       يَْرُزقُُكم  َمن  قُلْ    ٹ ن  َواألَْرضه   السََّماء  م ه جُ   نَومَ   واألَْبَصارَ   السَّْمعَ   يَْملهكُ   أَمَّ الْ     يُْخره

نَ   َحيَّ  جُ   اْلَمي هته   مه نَ   اْلَميَّتَ   َويُْخره ه   مه ُ   فََسيَقُولُونَ    األَْمرَ      يُدَب هرُ   َوَمن  اْلَحي  تَتَّقُ   أَفََلَ   فَقُلْ   للا 

  ٣١يونس:    ٣١  ون



 

 

 

{Hãy hỏi họ Muhammad, ai là Đấng đã 

cấp dưỡng cho các ngươi từ trời đất? Ai 

nắm quyền kiểm soát thính giác và thị 

giác của các ngươi? Và ai đã đưa cái 

sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra 

khỏi cái sống? Ai quản lý định đoạt 

công việc của vũ trụ? Họ sẽ trả lời: 

"Allah". Vậy hãy bảo họ: "Thế các 

ngươi không sợ Ngài hay sao 

?"}  Chương 10 Ynus, câu 31, có rất 

nhiều các câu kinh tương tự trong 

Qur'an và đây chỉ là một số tiêu biểu. 

Nhưng bọn Fir-aun đã phủ nhận dạng 

Tawhid này một cách ngạo mạn và ngu 

dốt như Allah đã bảo trong Qur'an: 

يناْلعَا  َرب    َوَما  فهْرَعْونُ   قَالَ    ٹ ٹ  ٢٣الشعراء:    ٢٣       لَمه



 

 

 

{Fir-aun lên tiếng: Đấng Chủ Tể của vũ 

trụ này là gì vậy ?} Chương 26 Al-

Shu'ara, câu 23, Allah phán ở chương 

khác: 

اإلسراء:    بََصائهرَ   َواألَْرضه   السََّماَواته   َرب     إهالَّ   َهـُؤالء   أَنَزلَ   َما  َعلهْمتَ   لَقَدْ   قَالَ    ٹ ٹ

١٠٢ 

{Nabi Musa đáp: "Chắc chắn ngài Vua 

Fir-aun biết rõ không ai có khả năng 

ban những thứ này xuống làm bằng 

chứng trước mặt mọi người ngoại trừ 

Đấng Chủ Tể của các tầng trời và trái 

đất..."} Chương 17 Al-isra', câu 102, 

Allah phán ở chương khác: 

ا  ُظْلًما  أَنفُُسُهمْ   َواْستَْيَقنَتَْها  بهَها  َوَجَحدُوا   ٹ ٹ  ١٤النمل:    َوُعلُوًّ

{Nhưng vì sai quấy và kêu ngạo, chúng 

đã phủ nhận những phép lạ đó mặc dầu 



 

 

 

trong thâm tâm, chúng nhìn nhận đó là 

sự thật} Chương 27 An-Naml, câu 14. 

Bởi lý do này, kinh Qur'an đã được mặc 

khải xuống để xác nhận dạng Tawhid 

này với lối diễn đạt theo thể nghi vấn 

nhưng mang ý nghĩa khẳng định, tiêu 

biểu như các lời phán của Ngài:  

ه   أَفهي   ٹ ٹ ره   َشك    للا   ١٠إبراهيم:    َواألَْرضه   السََّماَواته    فَاطه

{Phải chăng các ngươi ngờ vực về 

Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng trời và 

trái đất ?} Chương 14 Ibrahim, câu 10, 

Allah phán  

ở chương khác: 

ه    رَ أََغيْ   قُلْ    ٹ ٹ ي  للا   ١٦٤األنعام:  َشْيٍء            ُكل ه   َرب    َوُهوَ   َربًّا  أَْبغه



 

 

 

{Hãy bảo họ Muhammad: "Chẳng lẽ Ta 

phải tìm một Đấng Chủ Tể nào khác 

ngoài Allah hay sao trong khi Ngài mới 

Đấng Chủ Tể của vạn vật ?"} Chương 6 

Al-An'am, câu 164, Allah phán ở 

chương khác: 

ب    َمن  قُلْ    ٹ ٹ ُ   قُله   َواألَْرضه    السََّماَواته   رَّ  ١٦الرعد:    للا 

{Hãy  bảo họ: Ai là Đấng Chủ Tể của 

các tầng trời và trái đất? hãy bảo: 

Allah.} Chương 13 Al-Ra'd, câu 16. 

 Và đây là dạng Tawhid không mang lại 

giá trị hay lợi ích nào cho những người 

ngoại đạo; bởi lẽ họ không 'độc tôn' 

Allah, một Đấng duy nhất trong việc 

thờ phượng Ngài, giống như Allah đã 

phán: 



 

 

 

نُ   َوَما   ٹ ٹ ه   أَْكثَُرُهمْ   يُْؤمه ُكون  َوُهم      إهالَّ   بهالِل  ْشره  ١٠٦يوسف:    ١٠٦  م 

{Và đa số bọn họ không tin tưởng nơi 

Allah, bọn họ chỉ là những kẻ thờ đa 

thần.} Chương 12 Yusuf, câu 106, 

Allah phán ở chương khác: 

بُونَا  إهالَّ   نَْعبُدُُهمْ   َما   ٹ ٹ ه      إهلَى   لهيُقَر ه  ٣الزمر:    ُزْلفَى  للاَّ

{..."chúng tôi tôn thờ họ chỉ vì nhờ họ 

đưa chúng tôi đến gần Allah"...} 

Chương 39 Az-Zumar, câu 3, Allah 

phán ở chương khác: 

ٹ 

ندَ    ُشفَعَاُؤنَا  َهـُؤالء  َويَقُولُونَ    ٹ ه   عه َ   أَتُنَب هئُونَ   قُلْ   للا  فه      َوالَ   السََّماَواته   فهي  يَْعلَمُ   الَ   بهَما  للا 

 ١٨يونس:    األَْرضه   ي

{...và họ bảo: "Những vị này là những 

người can thiệp giùm cho chúng tôi với 

Allah", hãy bảo họ: "Phải chăng các 

người muốn báo cho Allah biết điều mà 



 

 

 

Ngài không biết trong các tầng trời và 

trái đất hay sao ?"...} Chương 10 

Yunus, câu 18 

* Phần thứ hai: Tawhid trong việc thờ 

phượng Allah. 

Và nó đã diễn ra trong sự đấu tranh 

giữa các vị Thiên Sứ và các cộng đồng, 

và nó là điều mà Allah đã cứ phái các vị 

Thiên Sứ đến để xác thực và nó có 

nghĩa là "không có Đấng thờ phượng 

nào đáng được thờ phượng mà chỉ có 

Allah duy nhất", và nó được thiết lập 

trên hai yếu tố đó là phủ định và khẳng 

định. 

Ý nghĩa của yếu tố phủ định: là bác bỏ 

tất cả mọi thần linh cùng tất cả mọi 



 

 

 

dạng thờ phượng ngoài Allah, Đấng Tối 

Cao. 

Và ý nghĩa của yếu tố khẳng định: là 

xác nhận tính duy nhất của Allah trong 

việc thờ phượng, Ngài mới là Đấng 

đích thực để con người và tạo vật thờ 

phượng, tất cả mọi dạng thờ phượng chỉ 

danh riêng cho một mình Ngài. Allah 

đã khẳng định dạng Tawhid này trong 

Qur'an của Ngài: 

ةٍ   ُكل ه   فهي  بَعَثْنَا  َولَقَدْ    ٹ ٹ ُسوالً   أُمَّ َ   اْعبُدُواْ   أَنه   رَّ  ٣٦النحل:    الطَّاُغوتَ   َواْجتَنهبُواْ    للا 

{Và quả thật, TA đã cử phái một sứ giả 

đến cho mỗi cộng đồng với mệnh lệnh: 

"Hãy thờ phượng Allah và tránh xa các 

tà thần."} Chương 16 An-Nahl, câu 36, 

Allah phán ở chương khác: 



 

 

 

ٹ 

ن  أَْرَسْلنَا  َوَما   ٹ ن  قَْبلهكَ   مه ُسولٍ   مه ي  إهالَّ   رَّ   فَاْعبُدُون   أَنَا  إهالَّ         إهلَهَ    الَ    أَنَّهُ    إهلَْيهه   نُوحه

 ٢٥األنبياء:    ٢٥

{Và không một sứ giả nào đã được cử 

phái đến trước Ngươi Muhammad mà 

TA không mặc khải cho y bảo nói: 

"Không có thượng đế nào khác mà chỉ 

có TA, bởi thế hãy thờ phượng riêng 

TA"} Chương 21 Al-Anbiya, câu 25, 

Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

ن  بهالطَّاُغوته   يَْكفُرْ   فََمنْ    ٹ ه   َويُْؤمه البق      لََها  انفهَصامَ   الَ   اْلُوثْقَىَ   بهاْلعُْرَوةه   اْستَْمَسكَ    فَقَده   بهالِل 

 ٢٥٦رة: 

{Bởi thế, ai phủ nhận tà thần và tin 

tưởng nơi Allah, thì chắc chắn sẽ nắm 

vững chiếc cán hay sợi dây cứu rỗi 

không bao giờ đứt.} Chương 2 Al-



 

 

 

Baqarah, câu 256, Allah phán ở chương 

khác: 

ٹ 

ن  أَْرَسْلنَا  َمنْ   َواْسأَلْ    ٹ ن  قَْبلهكَ   مه ُسلهنَا  مه ن  أََجعَْلنَا    ر  ْحَمنه   دُونه   مه ا   ٤٥  يُْعبَدُون  آلهَهةً   الرَّ

 ٤٥لزخرف: 

{Và hãy hỏi những sứ giả của TA mà 

TA đã cử đến trước Ngươi xem TA có 

chỉ định những thần linh nào khác 

ngoài Đấng Độ Lượng để cho chúng 

tôn thờ hay không ?} Chương 43 Al-

Zukhruf, câu 45, Allah phán ở chương 

khác: 

ٹ 

د        إهلَه      إهلَُهُكمْ    أَنََّما     إهلَيَّ   يُوَحى  إهنََّما  قُلْ    ٹ ْسلهُمون    أَنتُم  فََهلْ    َواحه األنبياء:    ١٠٨  م 

١٠٨ 

{Hãy bảo họ: "Quả thật, Ta được mặc 

khải cho biết Thượng Đế của các ngươi 

đích thực chỉ một Thượng Đế duy nhất, 



 

 

 

thế các ngươi không chịu quy phục 

Ngài hay sao?"} Chương 21 Al-Anbiya, 

câu 108 

* Phần thứ ba: Tawhid về các tên và 

các thuộc tính của Allah.  

Dạng Tawhid này được dựng trên hai 

nguyên lý cơ bản như Allah đã phân 

bạch rõ ràng. 

Thứ nhất là không có sự tương đồng 

các thuộc tính của các tạo vật với Allah, 

bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, không có 

thứ gì có thể so sánh cùng Ngài. 

Thứ hai là đức tin vào tất cả những gì 

mà chính Allah đã tiết lộ và mô tả về 

Ngài hay tất cả những gì Thiên Sứ 



 

 

 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  thông tin về Ngài, phải 

tin tính hoàn hảo và vĩ đại của Ngài là 

sự thật chứ không phải là ẩn dụ. Và như 

đã biết rằng không ai mô tả về Allah có 

sự hiểu biết hơn Allah về bản thân Ngài 

và cũng không ai mô tả về Allah có sự 

hiểu biết về Allah xếp sau Allah hơn 

Thiên sứ của Ngài. Allah, Đấng Tối 

Cao đã phán bảo:  

ُ   أَمه   أَْعلَمُ   أَأَنتُمْ     ٹ ٹ  ١٤٠البقرة:     للا 

{Há các ngươi hiểu biết hơn Allah hay 

sao ?} Chương 2 Al-Baqarah, câu 140, 

và Ngài nói về Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص  của Ngài:  

قُ   َوَما   ٹ ٹ  ٤ – ٣النجم:    ٤  يُوَحى   َوْحي      إهالَّ   ُهوَ   إهنْ   ٣  اْلَهَوى  َعنه    يَنطه

{Và Y Muhammad không nói theo sở 

thích, quả thật, nó Qur'an đích thực là 



 

 

 

điều mặc khải được mặc khải xuống 

cho Y.} Chương 53 An-Najm, câu 3,4. 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã phủ 

nhận rằng không có gì giống Ngài với 

lời phán:  

 ١١الشورى:     ٿٿٿ  لَْيسَ    ٹ ٹ

{Không có một thứ gì giống với Ngài} 

chương 42 Al-Shuro, câu 11 và Ngài 

khẳng định tất cả các thuộc tính của 

Ngài đều là thực tế không phải hư ảo 

hay ẩn dụ bằng câu kinh:  

يعُ      َوُهوَ    ٹ ٹ ير  السَّمه  ١١الشورى:    ١١  البَصه

{Và Ngài là Đấng hằng nghe và hằng 

thấy} Chương 42 Ash-shura, câu 11. 

Câu kinh này bác bỏ sự suy diễn không 



 

 

 

đúng đắn về các thuộc tính của Allah, 

Ngài đã mặc khải câu kinh này nhằm 

mục đích khẳng định lại các thuộc tính 

của Ngài là đích thực không có sự 

tương đồng với bất cứ điều gì và phủ 

nhận mọi sự suy diễn và so sánh. Ngài 

đã phơi bày rõ ràng về sự yếu mềm của 

tạo vật đối với sự hiểu biết bao trùm 

của Ngài, Ngài phán:  

مْ   بَْينَ   َما  يَْعلَمُ    ٹ ٹ يهه يُطونَ     َوالَ   َخْلفَُهمْ   َوَما  أَْيده ْلًما      بههه    يُحه  ١١٠طه:    ١١٠  عه

{Ngài biết điều gì trước họ nhân loại và 

điều gì sau họ và họ không biết một tí 

gì về nó theo sự hiểu biết của họ} 

Chương 20 Ta-ha, câu 110. 

# # # 

 2. Thứ hai: Thuyết giáo 



 

 

 

Quả thật, tất cả các học giả Islam đều 

đồng thuận rằng Allah, Đấng Tối Cao, 

đã không đến từ trời xuống đất để là 

một Đấng cổ vũ hay một Đấng ngăn 

cản vĩ đại mà điều vĩ đại hơn hết là sự 

thuyết giáo của quan sát và kiến thức, 

có nghĩa là nó nhắc nhở con người rằng 

Thượng Đế của họ, Đấng Tối Cao, luôn 

theo dõi và quan sát họ, Ngài biết tất cả 

mọi sự việc, những gì được giấu kín và 

những gì được phô bày. 

Các học giả đã đưa ra thí dụ cho luận 

điểm "Đấng cổ vũ hay một Đấng ngăn 

cản vĩ đại" này là sự nhận thức bằng lý 

trí trở thành bằng cảm tính, họ bảo: Nếu 

chúng ta giả định về một vị vua khát 

máu, một chiến binh dũng mãnh, một 



 

 

 

kẻ hung bạo và tàn nhẫn, đứng ngay 

bên ông ta là một tên đao phủ hết mực 

vâng lời cùng với một cây kiếm đang 

dính đầy máu, và quanh vị vua đó có 

các công chúa con gái ông ta và các bà 

vợ của ông, thử hỏi liệu có phải là mạo 

hiểm hay không cho ai đó hiện diện 

trước ông ta có thái độ hay cử chỉ bất 

kính đối với các con gái và các bà vợ 

của ông trong khi ông ta biết và đang 

nhìn kẻ đó? Chắc chắn là không ai to 

gan dám làm vậy mà ngược lại những 

ai hiện diện trước vua đều phải kính sợ 

và khép nép, mắt của họ phải hạ thấp 

xuống, cơ thể của họ phải nghiêm trang 

với mục đích để được bình an. Không 

phải nghi ngờ gì nữa rằng Allah Tối 



 

 

 

Cao và Vĩ Đại hơn rất nhiều và rất 

nhiều, nhận thức của Ngài vĩ đại hơn, 

kiến thức của Ngài sâu rộng hơn vị vua 

kia, và không phải nghi ngờ rằng chắc 

chắn Ngài là Đấng quyền lực hơn và 

đáng sợ hơn, hình phạt của Ngài khủng 

khiếp hơn, và giả sử nếu như người dân 

của một xứ sở biết rằng vua của mình 

sáng ra nắm rõ tất cả những gì họ đã 

làm trong đêm thì chắc chắn họ sẽ lo sợ 

và từ bỏ tất cả mọi sai phạm vì sợ bị 

trừng trị. 

Và quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã 

giải thích rõ cho chúng ta biết giá trị và 

ý nghĩa về sự tạo hóa mọi vật là để 

Ngài thử nghiệm Ngài phán: 

 ٧: الكهف   ٧   َعَمَلً   أَْحَسنُ   أَي ُهمْ     لهنَْبلَُوُهمْ    ٹ ٹ 



 

 

 

{Để xem ai trong nhân loại là người tốt 

nhất trong việc làm của họ.} Chương 18 

Al-Kahf, câu 7. Ngài phán ở câu 7 

trong chương 11 – Hud  

ٹ 

تَّةه   فهي  َواألَْرضَ   السََّماَواته    َخلَق  الَّذهي  َوُهوَ    ٹ أَي    لهيَْبلَُوُكمْ   اْلَماء  َعلَى   َعْرُشهُ   َوَكانَ   أَيَّامٍ   سه

 ٧هود:    َعَمَلً   أَْحَسنُ   ُكمْ 

{Và Ngài là Đấng đã tạo các tầng trời 

và trái đất trong sáu ngày và Ngai 

vương A'rsh của Ngài nằm bên trên 

nước để Ngài có thể thử thách các 

ngươi xem ai trong các ngươi là người 

tốt nhất trong việc làm của mình} 

nhưng Ngài không nói là ai trong các 

ngươi là người nhiều nhất trong việc 

làm của mình. 



 

 

 

Và Ngài phán ở câu 2 trong chương 67 

- Al-Mulk:  

ٹ 

يزُ        َوُهوَ   َعَمَلً     أَْحَسنُ    أَي ُكمْ    لهيَْبلَُوُكمْ   َواْلَحيَاةَ   اْلَمْوتَ    َخلَقَ   الَّذهي   ٹ     اْلغَفُور       اْلعَزه

 ٢الملك:     ٢

{Ngài là Đấng tạo sự chết và sự sống để 

thử thách ai trong các ngươi là người 

tốt nhất trong việc làm của mình; và 

Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng 

Tha Thứ} 

Hai câu kinh vừa nêu trên đã giải thích 

rõ về ý nghĩa của câu kinh  

نَّ   َخلَْقتُ    َوَما   ٹ ٹ نسَ   اْلجه   ٥٨ – ٥٦الذاريات:   ٥٦   لهيَْعبُدُون  إهالَّ   َواإله

{Và TA đã tạo hóa loài Jinn Ma, quỷ và 

loài người chỉ với mục đích để chúng 

thờ phượng TA} Chương 51 – Al-



 

 

 

Zariyat, câu 56. Như vậy, với ý nghĩa 

Allah tạo hóa vạn vật nhằm mục đích 

thử thách và thí nghiệm như đã nói nên 

Đại Thiên Thần Jibril mới giải thích và 

tiết lộ cho chúng ta con đường thành 

công trong cuộc thử nghiệm đó, Đại 

Thiên Thần Jibril nói với Nabi ملسو هيلع هللا ىلص :  

ْيُل  ْبره ْحَسانه ؟: أَْخبهْرنهي عَ uقَاَل جه  نه اإْله

"Hãy cho ta biết về Ihsan" những việc 

lầm tốt nhất? – những gì mà vì nó tất cả 

tạo vật được tạo ra để thử nghiệm – và 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  đã giải thích về con đường Ihsan 

đó là:  

 اهُ فَإهنَّهُ يََراكَ : أَْن تَْعبُدَ هللاَ َكأَنََّك تََراهُ فَإهْن لَْم تَُكْن تَرَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل 

"Đó là anh phải thờ phượng Allah 

giống như anh nhìn thấy Ngài, nhưng 



 

 

 

nếu không thấy Ngài thì quả thật Ngài 

nhìn thấy anh"[2]. Bởi lẽ đó mà không 

một trang nào được lật ra từ quyển kinh 

Qur'an mà chúng ta không thấy sự 

thuyết giáo vĩ đại của Ngài, Ngài phán: 

ٹ 

نَسانَ   َخلَْقنَا  َولَقَدْ    ٹ سُ   َما  َونَْعلَمُ   اإله نْ         إهلَْيهه   أَْقَربُ   َونَْحنُ   نَْفُسهُ   بههه   تَُوْسوه يد  َحْبله   مه  اْلَوره

 

ينه الْ   َعنه           اْلُمتَلَق هيَانه    يَتَلَقَّى  إهذْ   ١٦ َماله     َوَعنه   يَمه يد        الش ه ن  يَْلفهظُ   َما  ١٧   قَعه قَْولٍ   مه

  ١٨ – ١٦ق:    ١٨  َعتهيد  َرقهيب    لَدَْيهه     إهالَّ   

{Và chắc chắn TA đã tạo hóa con người 

và biết điều mà bản thân y thì thào xúi 

giục y bởi vì TA gần kề y hơn tĩnh 

mạch nơi cổ của y * ... * Không một lời 

nào y thốt ra mà vị Canh Gác thiên thần 

bên cạnh lại không sẵn sàng ghi xuống} 

Chương 50 – Qaf, câu 16, 18, Allah 

phán ở chương khác: 



 

 

 

نَّ    ٹ ٹ م  فَلَنَقُصَّ ْلمٍ   َعلَْيهه  ٧ األعراف:    ٧  َغائهبهين            ُكنَّا  َوَما  بهعه

{Bởi thế, do hiểu biết, TA Allah sẽ kể 

lại cho chúng toàn bộ sự tích bởi vì TA 

không hề vắng mặt bất cứ lúc nào và 

nơi nào} Chương 7 – Al-A'raf, câu 7, 

Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

ْنهُ   تَتْلُو  َوَما  َشأْنٍ   فهي  تَُكونُ   َوَما   ٹ ن    مه نْ   تَْعَملُونَ   َوالَ    قُْرآنٍ   مه   َعلَْيُكمْ   ُكنَّا    إهالَّ   َعَملٍ   مه

 

ب هكَ   َعن  َيْعُزبُ   َوَما  فهيهه    تُفهيُضونَ   إهذْ   ُشُهودًا ن  رَّ ثْقَاله   مه ةٍ   م ه السَّمَ    فهي  َوالَ   األَْرضه   فهي   ذَرَّ

ن   أَْصغَرَ   َوالَ   اء   ٦١: يونس    ٦١  جثمث  فهي     إهالَّ   أَْكبَرَ    َوال  ذَلهكَ   مه

{Và không một hoạt động doanh 

thương nào mà Ngươi làm và không 

một đoạn kinh Qur'an nào mà Ngươi 

xướng đọc cũng không một hành động 

nào mà các ngươi nhân loại làm mà lại 

không nằm dưới sự chứng kiến của TA 

khi các ngươi miệt mài trong đó, bởi vì 



 

 

 

không có gì có thể giấu giếm khỏi được 

Thượng Đế của Ngươi dù cho đó sức 

nặng của một hạt nguyên tử nằm dưới 

đất hay ở trên trời đi chăng nữa và 

không có cái gì nhỏ hoặc lớn cái đó mà 

lại không được ghi chép trong một 

quyển sổ Định Mệnh rõ ràng} Chương 

10 – Yunus, câu 61, Allah phán ở 

chương khác: 

ٹ 

ْنهُ   لهيَْستَْخفُواْ   ُصدُوَرُهمْ   يَثْنُونَ           إهنَُّهمْ   أاَل   ٹ ينَ     أاَل  مه  َما  يَْعلَمُ         ثهيَابَُهمْ   يَْستَْغُشونَ   حه

ونَ   ر  دُور  بهذَاته   َعلهيم       إهنَّهُ   يُْعلهنُونَ   َوَما   يُسه  ٥هود:     ٥      الص 

{Nhưng này! Họ khép kín cõi lòng của 

họ để mong lẫn trốn khỏi Ngài. Nhưng 

không! Dẫu họ có lấy áo quần che kín 

thân mình của họ lại thì Ngài vẫn biết 

điều họ giấu giếm và điều họ phơi bày. 

Chắc chắn Ngài biết hết những điều 



 

 

 

thầm kín nhất trong lòng họ.} Chương 

11 – Hud, câu 5. 

# # # 

 3. Thứ Ba: Sự khác biệt giữa điều 

thiện tốt và điều ngược lại 

Quả thât, Allah đã nói rõ trong kinh 

Qur'an rằng việc làm thiện tốt là những 

gì phải hội đủ ba yếu tố, thiếu một 

trong ba yếu tố này thì chủ nhân của 

việc làm đó sẽ không được lợi ích gì ở 

Ngày Phán Xét. 

*Yếu tố thứ nhất: Việc làm đó phải theo 

đúng với những gì mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  mang 

đến[3], bởi Allah đã phán: 

ُسولُ   آتَاُكمُ   َوَما   ٹ ٹ  ٧الحشر:       افَانتَُهو  َعْنهُ     نََهاُكمْ    َوَما  فَُخذُوهُ   الرَّ



 

 

 

{Và những gì mà Thiên Sứ mang đến 

cho các ngươi thì các ngươi hãy tiếp 

nhận nó và những gì mà Thiên Sứ cấm 

thì các người hãy từ bỏ.} Chương 59 – 

Al-Hashr, câu 7, Allah phán ở chương 

khác: 

نْ    ٹ ٹ عه   مَّ ُسولَ   يُطه َ   أََطاعَ   فَقَدْ   الرَّ  ٨٠النساء:   للا 

{Ai vâng lời Thiên Sứ có nghĩa là vâng 

lời Allah} Chương 4 – Al-Nisa, câu 80, 

Allah phán ở chương khác: 

ب ونَ    ُكنتُمْ   إهن  قُلْ    ٹ ٹ َ   تُحه  ٣١آل عمران:    فَاتَّبهعُونهي   للا 

{Hãy nói đi Muhammad! Nếu các 

ngươi thực sự yêu mến Allah thì các 

ngươi hãy đi theo đường lối của Ta} 

Chương 3 – Ali-imran, câu 31, Allah 

phán ở chương khác: 



 

 

 

نَ   لَُهم  َشَرُعوا  ُشَرَكاء      لَُهمْ   أَمْ    ٹ ٹ ينه   م ه ُ   بههه   يَأْذَن  لَمْ   َما   الد ه  ٢١الشورى:    للاَّ

{Hoặc phải chăng họ có những kẻ đối 

tác ngang bằng với Allah đã thiết lập 

cho họ một tôn giáo mà Allah không 

cho phép} Chương 42 – Ash-Shura, câu 

21, Allah phán ở chương khác: 

ُ      ٹ ٹ نَ   آلِل  ه   َعلَى    أَمْ   لَُكمْ   أَذه  ٥٩يونس:    ٥٩  تَْفتَُرون   للا 

{Phải chăng Allah cho phép các ngươi 

làm thế hay tự ý các người bịa đặt ra rồi 

đổ thừa cho Allah ?} Chương 10 – 

Yunus, câu 59 

*Yếu tố thứ hai: Phải thành tâm vì một 

mình Allah duy nhất, Ngài phán:  

ُروا  َوَما   ٹ ٹ َ   لهيَْعبُدُوا  إهالَّ   أُمه ينَ   للاَّ ينَ   لَهُ    ُمْخلهصه  ٥لبينة: ا ُحنَفَاء   الد ه



 

 

 

{Và họ được lệnh phải thờ phượng một 

mình Allah, triệt để thần phục Ngài một 

cách chính trực} Chương 98 – Al-

Bayyinah, câu 5, Allah phán ở chương 

khác: 

ٹ 

ْرتُ      إهن هي  قُلْ    ٹ َ   أَْعبُدَ    أَنْ   أُمه ين   لَّهُ   ُمْخلهًصا  للاَّ ْرتُ َوأُ   ١١  الد ه لَ         أَُكونَ  ألَْن   مه اْلمُ   أَوَّ

ين يم   يَْومٍ   َعذَابَ    َرب هي  َعَصْيتُ       إهنْ   أََخافُ      إهن هي  قُلْ   ١٢  ْسلهمه َ   قُله   ١٣   َعظه   أَْعبُدُ   للاَّ

ينهي   لَّهُ   ُمْخلهًصا ئْتُم  َما  فَاْعبُدُوا  ١٤  ده ن  شه  ١٥ – ١١الزمر:    دُونههه   م ه

{Hãy bảo họ: "Quả thật, Ta Muhammad 

nhận lệnh phải thờ phương Allah, thành 

tâm thần phục riêng Ngài, và được lệnh 

phải trở thành một trong những người 

Muslim đầu tiên". Hãy bảo họ: "Ta sợ 

nếu bất tuân Thượng Đế của Ta thì Ta 

sẽ bị trừng phạt vào một Ngày xét xử vĩ 

đại". Hãy bảo họ: "Ta thờ phượng Allah 

và thành tâm thần phục riêng Ngài". 



 

 

 

Thế các ngươi cứ thờ phượng tùy ý các 

ngươi những thần linh khác ngoài 

Ngài} Chương 39 – Al-Zumar, câu 11 – 

15. 

*Yếu tố thứ ba: Viêc làm phải được 

thiết lập trên nền tảng giáo lý đúng đắn; 

bởi lẽ việc làm như cái nóc phía trên 

còn giáo lý như cái nền phía dưới. 

Allah phán: 

لَ   َمنْ    ٹ ٹ ن  َصالهًحا  َعمه ن    َوُهوَ   أُنثَى  أَوْ    ذََكرٍ   م ه   ٩٧النحل:    ُمْؤمه

{Và ai làm việc thiện bất luận nam hay 

nữ, và là người có đức tin} Chương 16 

– Al-Nahl, câu 97, Allah đã chói buộc 

điều đó bằng câu {và là người có đức 

tin}, còn đối với những ai không có đức 

tin, Ngài phán bảo:  



 

 

 

ٹ 

ينَ   أُْولَـئهكَ    ٹ َرةه   فهي  لَُهمْ    لَْيسَ   الَّذه ل         فهيَها  َصنَعُواْ   َما   َوَحبهطَ   النَّارُ        إهالَّ   اآلخه ا  َوبَاطه مَّ

 ١٦هود:    ١٦        يَْعَملُون  َكانُواْ   

{Họ là những kẻ sẽ không hưởng được 

gì ở Đời sau ngoài món Lửa của Hỏa 

Ngục; lúc đó họ sẽ thấy công trình của 

họ nơi trần gian sẽ tiêu tan và công việc 

mà họ đã từng là nơi đó sẽ trở thành vô 

nghĩa} Chương 11 – Hud, câu 16. 

# # # 

 4. Thứ tư: Việc Thi hành luật khác 

với giáo luật Qur'an 

Quả thật, kinh Qur'an đã nói rõ rằng 

việc làm này là sự phủ nhận thiên khải 

và phạm tội tổ hợp Shirk với Allah, 

Đấng Tối Cao, và khi Shaytan xúi giục 



 

 

 

những người bất tin ở Makkah hỏi Nabi 

của chúng ta ملسو هيلع هللا ىلص  về con cừu đã chết: Ai 

đã giết nó? Người bảo:  

 : هللاُ قَتَلََها قَالَ 

"Allah đã giết nó." Thế là, Shaytan lại 

xúi họ nói với Người: Những gì mà các 

ngươi giết bởi chính tay của các ngươi 

thì Halah được phép ăn, còn những gì 

mà do chính tay Allah giết là Haram 

cấm ăn sao? Vậy là các ngươi tốt hơn 

Allah![4] Allah đã mặc khải câu kinh: 

ٹ 

ينَ   َوإهنَّ    ٹ مْ         إهلَى  لَيُوُحونَ   الشَّيَاطه لُوُكمْ   أَْولهيَائههه ُكون  إهنَُّكمْ   أََطْعتُُموُهمْ   َوإهنْ   لهيَُجاده   لَُمْشره

 ١٢١األنعام:     ١٢١

{Và quả thật Shaytan xúi giục bạn bè 

của nó tranh luận với các ngươi. Và nếu 

các ngươi nghe theo chúng thì sẽ trở 



 

 

 

thành những người thờ đa thần.} 

Chương 6 – Al-An'am, câu 121. Câu 

kinh thiêng liêng này cho chúng ta biết 

rằng ai vâng lời Shaytan và ra luật qui 

định xác động vật chết là Halal được 

phép dùng thì người đó là kẻ phạm đại 

tội tôn thờ đa thần 'shirk' bị trục xuất 

khỏi Islam, các học giả trong giới Islam 

đều đồng thuận cho điều này, và vào 

Ngày xét xử Allah sẽ quát mắng chúng:  

ٹ 

بهين  َعدُو      لَُكمْ   إهنَّهُ   الشَّْيَطانَ   تَْعبُدُوا     الَّ   نأَ   آدَمَ   يَابَنهي  إهلَْيُكمْ   أَْعَهدْ    أَلَمْ   *   ٹ   َوأَنْ   ٦٠  م 

َراط    َهذَا   اْعبُدُونهي ْستَقهيم  صه  ٦١ – ٦٠يس:    ٦١  م 

{Há TA Allah đã không bảo các ngươi, 

hỡi con cháu của Adam! Chớ tôn thờ 

Shaytan bởi vì nó là kẻ thù công khai 

của các ngươi hay sao? * Hãy thờ 

phụng TA, đây mới là chính đạo !} 



 

 

 

Chương 36 – Yasin, câu 60, 61, và 

Allah phán về Ibrahim u, vị Khalil vị 

được ân sủng của Allah khi Người nói 

với cha của mình:  

 ٤٤مريم:      الشَّْيَطانَ   تَْعبُده   الَ   يَاأَبَته  

{Thưa cha yêu, cha chớ tôn thờ Shaytan 

!} Chương 19 – Maryam, câu 44, tôn 

thờ ở đây có nghĩa là chớ đi theo con 

đường bất tin và tội lỗi. 

Allah phán:  

ن  يَدُْعونَ   إهن   ٹ ٹ يدًا  َشْيَطانًا    إهالَّ    يَدُْعونَ   َوإهن   إهنَاثًا        إهالَّ   دُونههه   مه ره النساء:    ١١٧  مَّ

١١٧ 

{Chúng người ngoại đạo tại Makkah 

chỉ cầu nguyện những nữ thần thay vì 

Ngài Allah. Chúng không cầu nguyện 

ai khác ngoài tên Shaytan phản nghịch} 



 

 

 

Chương 4 – An-Nisa, câu 117, tức họ 

không thờ phượng ai khác ngoài 

Shaytan, họ đi theo bước đường nghịch 

đạo và tội lỗi của chúng. 

Allah phán ở chương khác: 

نَ   لهَكثهيرٍ     َزيَّنَ   َوَكذَلهكَ    ٹ ٹ يَن   م ه كه مْ   قَتْلَ  اْلُمْشره هه  ١٣٧األنعام:  ُشَرَكاُؤُهْم      أَْوالَده

{Và chắc chắn thần linh của họ đã làm 

cho họ giết con cái của họ tỏ ra hấp dẫn 

đối với đa số người thờ đa thần} 

Chương 6 – Al-An'am, câu 137, Ngài 

gọi họ là những kẻ thờ đa thần vì họ đi 

theo chúng trong việc giết con cái của 

họ. 

Và khi vị Sahabah, ông Adi bin Hatim 

y hỏi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  về lời phán của Allah:  



 

 

 

 ٣١التوبة:    أَْربَابًا  َوُرْهبَاَنُهمْ    اَرُهمْ أَْحبَ   اتََّخذُواْ    ٹ ٹ

{Họ đã nhận thầy tu Do thái Ahbar và 

thầy tu Công giáo Ruhban làm chúa của 

họ} Chương 9 – At-taubah, câu 31, 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  trả lời rằng việc nhận họ làm 

chúa của họ có nghĩa là tuân theo họ 

trong việc nghiêm cấm những gì Allah 

cho phép và cho phép những gì Allah 

nghiêm cấm[5], và sự việc này không 

có gì phải tranh luận, Allah phán: 

ٹ 

ينَ   إهلَى  تَرَ   أَلَمْ    ٹ لَ   بهَما  آَمنُواْ   أَنَُّهمْ   يَْزُعُمونَ   الَّذه لَ   َوَما         إهلَْيكَ   أُنزه ن  أُنزه يدُو  قَْبلهكَ   مه يُره

ُرواْ   َوقَدْ      الطَّاُغوته     إهلَى  يَتََحاَكُمواْ   أَن  نَ  يدُ   بههه   يَْكفُُرواْ   أَن  أُمه لَُّهمْ   أَن  الشَّْيَطانُ   َويُره    يُضه

يدًا  َضَلاَلً    ٦٠النساء:    ٦٠  بَعه

{Há Ngươi Muhammad! không lưu ý 

đến những kẻ đã xác nhận việc chúng 

tin điều mặc khải đã được ban xuống 

cho Ngươi và điều đã được ban xuống 



 

 

 

vào thời trước Ngươi hay sao? Chúng 

muốn nhờ Tà-thần Taghut xét xử công 

việc của chúng trong lúc chúng được 

lệnh phải tẩy chay Tà-thần. Và Shaytan 

muốn dắt chúng lạc đạo rất xa.} 

Chương 4 – An-Nisa, câu 60, Allah 

phán ở chương khác: 

ُ   أَنَزلَ   بهَما   يَْحُكم  لَّمْ   َوَمن   ٹ ٹ  ٤٤المائدة:    ٤٤  اْلَكافهُرون  ُهمُ   فَأُْولَـئهكَ   للا 

{Và ai không xét xử theo điều Allah đã 

ban xuống thì đó là những kẻ không có 

đức tin} Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 

44, Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

ه   أَفَغَْيرَ    ٹ ي   للا  تَابَ   إهلَْيُكمُ   أَنََزلَ     الَّذهي َوُهَو   َحَكًما  أَْبتَغه َلً   اْلكه ينَ    ُمَفصَّ تَابَ   آتَْينَاُهمُ   َوالَّذه  اْلكه

 

ل     أَنَّهُ   لَُمونَ يَعْ  ن  ُمنَزَّ ب هَك   م ه ه  رَّ نَ   تَُكونَنَّ   فََلَ    بهاْلَحق  ين  مه تْ   ١١٤  اْلُمْمتَره َرب ه         َكلهَمةُ   َوتَمَّ

دْقًا  كَ  له    الَّ   َوَعداْلً    صه يعُ   َوُهوَ   لهَكلهَماتههه   ُمبَد ه   ١١٥ - ١١٤األنعام:    ١١٥  اْلعَلهيم  السَّمه



 

 

 

{Hãy bảo họ: "Há Ta phải đi tìm một 

Đấng Xét Xử nào khác ngoài Allah hay 

sao trong lúc Ngài là Đấng đã ban kinh 

sách với lời giải thích cặn kẻ xuống cho 

các ngươi ?" Và những kẻ mà TA Allah 

đã ban cho kinh sách đều biết rõ rằng 

nó Qur'an đã được Thượng Đế của 

Ngươi ban xuống bằng sự thật. Bởi thế, 

Ngươi chớ là một người ngờ vực về 

hiện tượng đó * Lời phán của Thượng 

Đế của Ngươi hoàn hảo về chân-lý và 

công-lý. Không ai có thể thay đổi được 

Lời phán của Ngài bởi vì Ngài là Đấng 

Hằng Nghe, Đấng Hằng biết hết mọi 

việc} Chương 6 – Al-An'am, câu 114 – 

115. 



 

 

 

{Chân-lý} là ý nói về các thông điệp 

còn {Công-lý} là về các luật. 

Allah phán ở chương khác: 

لهيَّةه    أَفَُحْكمَ    ٹٹ  نَ   أَْحَسنُ   َوَمنْ   يَْبغُونَ   اْلَجاهه ه   مه  ٥٠المائدة:     ٥٠  يُوقهنُون  ل هقَْومٍ   ُحْكًما  للا 

{Phải chăng họ mong được xét xử theo 

luật lệ của Thời kỳ ngu muội? Và ai là 

Đấng xét xử tốt hơn Allah cho đám 

người có đức tin ?} Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 50 

# # # 

 5. Thứ Năm: Tình trạng xã hội giữa 

các cộng đồng 



 

 

 

Quả thật, Qur'an đã xóa đi trong xã hội 

lòng hận thù và soi sáng cho nó một 

con đường. 

Hãy nhìn xem Allah đã ra lệnh bảo vị 

đại lãnh tụ cư xử đối với cộng đồng của 

mình, Ngài bảo: 

نَ   اتَّبَعَكَ   لهَمنه   َجنَاَحكَ    َواْخفهضْ    ٹ ٹ نهين   مه   ٢١٥الشعراء:    ٢١٥  اْلُمْؤمه

{Hãy đối xử từ tốn và nhẹ nhàng với 

những người có đức tin theo Ngươi} 

Chương 26 – Ash-Shu'ara, câu 215, 

Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

نَ   َرْحَمةٍ   فَبهَما   ٹ ه    م ه واْ   اْلقَْلبه   َغلهيظَ   فَظًّا      ُكنتَ   َولَوْ   لَُهمْ   لهنتَ   للا  نْ   الَنفَض  فَاعْ    َحْولهكَ    مه

ْرُهمْ   لَُهمْ   َواْستَْغفهرْ   َعْنُهمْ   فُ   ١٥٩آل عمران:    األَْمره   فهي  َوَشاوه

{Bởi thế, với lòng khoan dung của 

Allah, Ngươi hỡi Sứ giả! nên đối xử 



 

 

 

hiền hòa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe 

và cứng rắn với họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi 

đi tản mác khắp nơi. Bởi thế, hãy lượng 

thứ cho họ và cầu xin Allah tha thứ cho 

họ và tham khảo ý kiến với họ trong 

công việc chung...} Chương 3 – Ali-

Imran, câu 159  

Và hãy xem Allah phán bảo cộng động 

cư xử với các lãnh đạo của mình, 

ينَ   يَاأَي َها   ٹ ٹ يعُواْ   آَمنُواْ   الَّذه َ   أَطه يعُواْ   للا  ُسولَ   َوأَطه نُكمْ   األَْمره    َوأُْولهي  الرَّ  ٥٩النساء:    مه

{Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuân 

lệnh Allah và tuân lệnh Sứ giả của Ngài 

và hãy tuân theo các viên chức có thẩm 

quyền trong các ngươi} Chương 4 – 

An-Nisa, câu 59. 



 

 

 

Và hãy xem Allah phán bảo từng cá 

nhân con người cư xử với cộng động 

nhỏ của mình như con cái và gia đình, 

ٹ 

ينَ   ايَاأَي هَ    ٹ َجاَرةُ    النَّاسُ   َوقُودَُها  نَاًرا   َوأَْهلهيُكمْ    أَنفَُسُكمْ   قُوا  آَمنُوا  الَّذه غه   َمَلَئهَكة    َعلَْيَها  َواْلحه

دَاد    الَظ   َ   يَْعُصونَ   الَ    شه  ٦التحريم:    ٦  يُْؤَمُرون  َما  َويَْفعَلُونَ   أََمَرُهمْ   َما  للاَّ

{Hỡi những ai có niềm tin! Hãy giữ gìn 

bản thân và gia đình của các ngươi 

tránh khỏi Lửa của Hỏa Ngục mà chất 

đốt là con người không có đức tin và đá 

bụt tượng, do những thiên thần lạnh 

lùng và nghiêm nghị quản lý, không bất 

tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh 

cho họ Thiên thần và thi hành đúng 

những điều được truyền.} Chương 66 – 

At-Tahrim, câu 6 



 

 

 

Và hãy xem Allah phán bảo con người 

cách lưu ý nhắc nhở cộng động nhỏ của 

mình qua việc cảnh cáo và dạy bảo, và 

Ngài bảo rằng nếu có ai đó trong cộng 

đồng nhỏ của mình vấp phải một điều 

gì đó không nên thì nên bỏ qua và tha 

thứ cho họ, Ngài bảo thứ nhất là cảnh 

báo và thứ hai là bỏ qua và tha thứ cho 

họ, Ngài phán: 

ٹ 

ينَ    يَاأَي َها   ٹ نْ   إهنَّ   آَمنُوا  الَّذه ُكمْ   مه ُكمْ   أَْزَواجه ا  َوأَْوالَده َوتَْصفَحُ   تَْعفُوا  َوإهن  مْ فَاْحذَُروهُ   لَُّكمْ    َعدُوًّ

َ   فَإهنَّ    َوتَْغفهُروا  وا يم  َغفُور    للاَّ حه  ١٤التغابن:    ١٤  رَّ

{Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, 

trong số người vợ và con cái của các 

ngươi, có người thù nghịch cản trở các 

ngươi tuân lệnh Allah và Sứ giả của 

Ngài. Bởi thế, hãy cảnh giác họ, nhưng 

nếu các ngươi lượng thứ bỏ qua và tha 



 

 

 

thứ cho họ thì quả thật Allah Hằng tha 

thứ, Rất mực Khoan dung.} Chương 64 

– At-Taghabun, câu 14. 

Hãy xem Allah phán bảo cách cư xử và 

giao tiếp giữa từng cá thể với nhau 

trong cộng đồng và giữa cá thế với 

cộng đồng và ngược lại. 

ٹ 

َ   إهنَّ   *   ٹ ْحَسانه    بهاْلعَدْله   يَأُْمرُ   للا  َوا  َواْلُمنَكره    اْلفَْحَشاء  َعنه   َويَْنَهى  اْلقُْربَى  ذهي  َوإهيتَاء  َواإله

ُظُكمْ   ْلبَْغيه   ٩٠النحل:    ٩٠   تَذَكَُّرون  لَعَلَُّكمْ   يَعه

{Quả thật, Allah truyền lệnh thi hành 

nền công-lý và làm điều thiện và bố thí 

giúp đỡ người ruột thịt[6] và cấm làm 

điều ác đức[7] và điều tội lỗi và áp bức 

bất công. Ngài dạy bảo các ngươi để 

may ra các ngươi lưu ý biết phúc và 



 

 

 

tội} Chương 16 – An-Nahl, câu 90, 

Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

ينَ   يَاأَي َها   ٹ نَ        َكثهيًرا  اْجتَنهبُوا  آَمنُوا  الَّذه   تََجسَُّسوا   َوالَ    إهثْم    الظَّن ه   بَْعضَ       إهنَّ   الظَّن ه   م ه

 ١٢الحجرات:    بَْعًضا   بَّْعُضُكم  يَْغتَب  َوالَ 

{Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tránh 

nghi kỵ càng nhiều càng tốt. Quả thật, 

sự nghi kỵ trong một vài trường hợp là 

một tội. Chớ dọ thám cũng chớ nói xấu 

lẫn nhau.} Chương 49 – Al-Hujurat, 

câu 12, Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

ينَ   يَاأَي َها   ٹ ن    قَوم     يَْسَخرْ    الَ   آَمنُوا  الَّذه ْنُهمْ   َخْيًرا  َيُكونُوا  أَن  َعَسى   قَْومٍ   م ه   نهَساء  َوالَ   م ه

ن   ْنُهنَّ      َخْيًرا   يَُكنَّ   أَن  َعَسى  ن هَساء  م ه ُزوا  َوالَ   م ه ا  بهئْسَ   األَْلقَابه به   تَنَابَُزوا  َوالَ   أَنفَُسُكمْ   تَْلمه

ْسمُ  يَمانه   بَْعدَ  اْلفُُسوُق    اله الهُمون  ُهمُ   فَأُْولَئهكَ   يَتُبْ   لَّمْ   َوَمن  اإله  ١١الحجرات:     ١١  الظَّ

{Hỡi những ai có niềm tin! Một đám 

người này chớ nên cười chê một đám 

người nọ. Biết đâu đám người bị chê 



 

 

 

bai lại tốt hơn đám người chế nhạo thì 

sao. Và một số phụ nữ này không nên 

cười chê một số phụ nữ nọ. Biết đâu 

nhóm phụ nữ bị chê bai tốt hơn nhóm 

phụ nữ chế nhạo thì sao. Chớ nói xấu 

lẫn nhau và chớ mắng nhiếc nhau bằng 

cách bêu tên tục của nhau ra trước công 

chúng. Việc bêu tên xấu của một người 

sau khi y đã tin tưởng là một việc xấu 

xa. Và ai không chừa bỏ thói xấu đó thì 

là những người làm điều sai quấy.} 

Chương 49 – Al-Hujurat, câu 11, Allah 

phán ở chương khác: 

ثْمه   َعلَى   تَعَاَونُواْ   الَ وَ   َوالتَّْقَوى  اْلبر ه   َعلَى  َوتَعَاَونُواْ    ٹ ٹ  ٢المائدة:    َواْلعُدَْوانه      اإله

{Hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và 

kính sợ Allah và chớ tiếp tay cho nhau 

gây tội ác và hận thù} Chương 2 – Al-



 

 

 

Ma-idah, câu 2, Allah phán ở chương 

khác: 

نُونَ   إهنََّما   ٹ ٹ  ١٠الحجرات:    أََخَوْيُكمْ   بَْينَ   فَأَْصلهُحوا       إهْخَوة    اْلُمْؤمه

{Quả thât, những người có đức tin đều 

là huynh đệ của nhau} Chương 49 – Al-

Hujurat, câu 10, Allah phán ở chương 

khác: 

 ٣٨لشورى: ا   بَْينَُهمْ   ُشوَرى  َوأَْمُرُهمْ    ٹ ٹ

{Và hãy làm việc theo lối tham khảo và 

ý kiến} Chương 42 – Ash-Shura, câu 38 

Đây chỉ là một số câu kinh tiêu biểu, 

trong Qur'an còn rất nhiều câu kinh 

khác nữa. 

Và một khi trong cộng đồng mà một cá 

nhân không được bình an bởi một nhóm 



 

 

 

cá thể nào đó thì điều đó sẽ gây ra hận 

thù và căm ghét trong xã hội loài người 

cũng như loài Jinn Ma, quỷ 

"Dù cố lánh mình lên đỉnh núi 

          Cũng không tránh khỏi tay kẻ 

thù" 

Và mỗi một cá nhân nên cần đến sự 

điều trị bằng phương thuốc mà nó có 

thể chống lại tai ách. Đấng Tối Cao đã 

nói rõ về cách điều trị sự hận thù và oán 

ghét của con người trong kinh Qur'an 

của Ngài qua ba điểm: sự phản kháng 

lại những cái xấu của bản thân, đưa bản 

thân tiếp nhận những điều thiện tốt và 

cầu xin Allah cứu rỗi khỏi sự quấy 

nhiễu và cám dỗ của Shaytan. 



 

 

 

- Điểm thứ nhất:  

ٹ 

ضْ   بهاْلعُْرفه    َوأُْمرْ     اْلعَْفوَ   ُخذه    ٹ لهين  َعنه   َوأَْعره ا  ١٩٩  اْلَجاهه نَ   يَنَزَغنَّكَ   َوإهمَّ   الشَّْيَطانه     مه

ذْ   نَْزغ   ه   فَاْستَعه يع    إهنَّهُ   بهالِل    ٢٠٠ - ١٩٩األعراف:    ٢٠٠  َعلهيم  َسمه

{Hãy lượng thứ và chỉ thị làm điều nào 

đúng nhưng hãy lánh xa những kẻ ngu 

dốt * Và nếu có một đề nghị của 

Shaytan xâm nhập đầu óc của Ngươi, 

Hãy cầu xin Allah che chở bởi vì Ngài 

hằng nghe và hằng biết} Chương 7 – 

Al-A'raf, câu 199 và 200. 

- Điểm thứ hai:  

ٹ 

ي هئَةَ   أَْحَسنُ   ههيَ   بهالَّتهي  ادْفَعْ    ٹ فُون  بهَما  أَْعلَمُ   نَْحنُ   السَّ ه   َوقُل   ٩٦  يَصه ب  نْ   بهكَ   أَُعوذُ   رَّ َهمَ   مه

ين  َزاته  ه     بهكَ   َوأَُعوذُ   ٩٧  الشَّيَاطه  ٩٨ - ٩٦المؤمنون:    ٩٨  يَْحُضُرون  أَن  َرب 

{Ngươi hãy lấy điều lành mà xóa tan 

điều dữ. TA Allah biết rõ điều chúng 



 

 

 

thốt ra * Và hãy thưa: "Lạy Thượng Đế 

của bề tôi! Xin Ngài che chở bề tôi 

tránh khỏi lời xúi giục của những tên 

Shaytan * và lạy Thượng Đế của bề tôi! 

Xin Ngài che chở bề tôi, sợ rằng chúng 

sẽ đến gần bề tôi} Chương 23 – Al-

Mu'minun, câu 96 – 98. 

- Điểm thứ ba: Allah đã phán trong 

chương Fussilat và quả thật Ngài đã nói 

rõ thêm rằng việc điều trị này là thiên 

trị để cắt đứt sự đầu độc của Shaytan, 

và Ngài cũng cho biết thêm là sự thiên 

trị không được ban xuống cho tất cả 

mọi người mà nó chỉ được ban xuống 

cho người nào có phần số lớn. Ngài 

phán: 



 

 

 

ٹ 

يم  َولهي             َكأَنَّهُ   َعدَاَوة    َوبَْينَهُ   بَْينَكَ   الَّذهي         فَإهذَا  أَْحَسنُ   ههيَ     بهالَّتهي  ادْفَعْ    ٹ  ٣٤  َحمه

 

ينَ     إهالَّ    يُلَقَّاَها  َوَما يم  َحظ ٍ     ذُو        إهالَّ       يُلَقَّاَها  َوَما  َصبَُروا  الَّذه ا  ٣٥  َعظه  يَنَزَغنَّكَ   َوإهمَّ

نَ   ذْ         نَْزغ      الشَّْيَطانه   مه ه   فَاْستَعه يعُ     ُهوَ     إهنَّهُ   بهالِلَّ  ٣٦ - ٣٤فصلت:    ٣٦  اْلعَلهيم  السَّمه

{Hãy dùng điều thiện để đẩy lùi điều 

ác. Rồi Ngươi sẽ thấy kẻ ôm lòng hận 

thù Ngươi sẽ trở thành người bạn thân 

tình của Ngươi * Và không ai được phú 

cho cái đó lòng tốt ngoại trừ những 

người thật sự kiên nhẫn và không ai 

được phú cho cái đó, ngoại trừ người có 

phần số lớn được vào Thiên Đàng * Và 

nếu có một đề nghị của Shaytan xâm 

nhập đầu óc của Ngươi, Hãy cầu xin 

Allah che chở bởi vì Ngài hằng nghe và 

hằng biết} Chương 41 – Fussilat, câu 

34, 35, 36. 



 

 

 

Và trong một số câu kinh khác, Allah 

phản bảo rằng sự thương xót và ôn hòa 

chỉ dành riêng cho những người tin 

tưởng không cho những người bất tin. 

ٹ 

ُ   يَأْتهي  فََسْوفَ    ٹ ب ُهمْ   بهقَْومٍ   للا  ب ونَهُ     يُحه لَّةٍ   َويُحه نهينَ   َعلَى  أَذه ةٍ   اْلُمْؤمه زَّ ينَ   َعلَى  أَعه المائد   اْلَكافهره

 ٥٤ة: 

{Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài 

sẽ yêu thương họ và họ sẽ yêu thương 

Ngài đến; họ sẽ hạ mình khiêm tốn 

trước những người có đức tin nhưng lại 

khắc khe với những kẻ không tin.} 

Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 54, Allah 

phán ở chương khác: 

د     ٹ ٹ َحمَّ ُسولُ   م  ه   رَّ ينَ   للاَّ دَّاء  َمعَهُ   َوالَّذه  ٢٩الفتح: ڀڀ   ُرَحَماء       اْلُكفَّاره   َعلَى  أَشه

{Muhammad là Sứ giả của Allah. Và 

những ai theo y thì nghiêm khắc với 



 

 

 

những kẻ không có đức tin nhưng rất 

thương xót lẫn nhau} Chương 48 – Al-

Fath, câu 29, Allah phán ở chương 

khác: 

ده   النَّبهي    يَاأَي َها   ٹ ٹ مْ   َواْغلُظْ   َواْلُمنَافهقهينَ   اْلُكفَّارَ   َجاهه  ٧٣التوبة:     َعلَْيهه

{Hỡi Nabi Muhammad! Hãy chiến đấu 

quyết liệt chống những kẻ không tin và 

những tên đạo đức giả và hãy cứng rắn 

đối với chúng} Chương 9 – At-Taubah, 

câu 73 

Cứng ở chỗ mềm là ngốc nghếch 

         Mềm ở chỗ cứng là yếu hèn 

Ai bảo nhịn, nói nhịn đúng nơi đúng lúc 



 

 

 

         Nhịn không đúng chỗ là kẻ dại 

khờ 

# # # 

 6. Thứ Sáu: Vấn đề kinh tế 

Quả thật, Qur'an phân bạch rõ các nền 

tảng gốc của nó để các nhánh phụ có 

thể dựa theo mà thực hành, và những 

vấn đề kinh tế có thể dựa trên hai nền 

tảng cốt lõi sau đây:  

*Thứ nhất: Hình thức tìm kiếm tài sản 

và của cải 

*Thứ hai: Hình thức chi dùng tài sản và 

của cải 



 

 

 

Hãy xem Allah đã mở ra trong Qur'an 

những đường lối tìm kiếm tài sản và 

của cải với các lý do thỏa đáng và 

gương mẫu và Ngài soi sáng các bước 

đường, Ngài phán:  

ٹ 

يَته   فَإهذَا   ٹ ُ   قُضه َلَة ُروا  الصَّ ن  َواْبتَغُوا      األَْرضه   فهي  فَانتَشه ه   فَْضله   مه َ   َواذُْكُروا  للاَّ ثهيًراكَ   للاَّ

 ١٠الجمعة:    ١٠   تُْفلهُحون  لَّعَلَُّكمْ        

{Rồi khi cuộc dâng lễ chấm dứt, hãy 

tản mác khắp nơi trên mặt đất đi tìm 

thiên lộc của Allah và hãy nhớ đến 

Allah cho thật nhiều để may ra các 

ngươi được thành công} Chương 62 – 

Al-Jumu'ah, câu 10, Allah phán ở 

chương khác: 

بُونَ   َوآَخُرونَ    ٹ ٹ ن  يَْبتَغُونَ   األَْرضه   فهي  يَْضره ه   فَْضله   مه  ٢٠المزمل:    للاَّ



 

 

 

{...Và một số khác đi tìm kiếm thiên lộc 

của Allah xa trên trái đất...} Chương 73 

– Al-Muzzammil, câu 20, Allah phán ở 

chương khác: 

ن  فَْضَلً   تَْبتَغُواْ    أَن  ُجنَاح    َعلَْيُكمْ   لَْيسَ    ٹٹ  ب هُكمْ   م ه  ١٩٨البقرة:    رَّ

{Các ngươi không mắc tội nếu các 

ngươi tìm kiếm thiên lộc của Thượng 

Đế của các ngươi qua việc mua bán đổi 

chác trong thời gian làm Hajj} Chương 

2 – Al-Baqarah, câu 198, Allah phán ở 

chương khác: 

ٹ 

ينَ   يَاأَي َها   ٹ له   بَْيَنُكمْ   أَْمَوالَُكمْ   تَأُْكلُواْ   الَ   آَمنُواْ      الَّذه  تََراٍض   َعن  تهَجاَرةً   تَُكونَ    أَن  إهالَّ   بهاْلبَاطه

نُكمْ    ٢٩النساء:    م ه

{Hỡi những ai có niềm tin! Chớ ăn 

không tài sản của các ngươi lẫn nhau 

bằng sự gian lận trừ phi do sự đồng ý 



 

 

 

mua bán giữa các người với nhau.} 

Chương 4 – Al-Ni-sa, câu 29, Allah 

phán ở chương khác: 

ُ   َوأََحلَّ    ٹ ٹ مَ   اْلبَْيعَ   للا  بَا  َوَحرَّ  ٢٧٥البقرة:    الر ه

{Allah cho phép buôn bán đổi chác 

nhưng Ngài cấm cho vay lấy lãi} 

Chương 2 – Al-Baqarah, câu 275, Allah 

phán ở chương khác: 

ا  فَُكلُواْ    ٹ ٹ مَّ  ٦٩األنفال:    َطي هبًا  َحَلاَلً   َغنهْمتُمْ      مه

{Hãy vui vẻ hưởng các món hợp pháp 

và tốt sạch mà các ngươi đã tịch thu 

trong chiến tranh} Chương 8 – Al-

Anfal, câu 69 

Hãy xem Allah phán bảo tiết kiệm và 

đúng mức trong việc chi tiêu của cải 



 

 

 

 ٢٩اإلسراء:    اْلبَْسطه   ُكلَّ    تَْبُسْطَها    َوالَ   ُعنُقهكَ     إهلَى  َمْغلُولَةً   يَدَكَ   تَْجعَلْ   َوالَ    ٹ ٹ

{Và chớ trói chặt bàn tay của Ngươi 

vào cổ như kẻ hà tiện cũng chớ giăng 

nó ra quá xa tầm với như kẻ hoang 

phí...} Chương 17 – Al-Isra', câu 29, 

Allah phán ở chương khác: 

ينَ    ٹ ٹ فُوا  لَمْ    أَنفَقُوا        إهذَا  َوالَّذه  الفرقان:    ٦٧  قََواًما  ذَلهكَ   بَْينَ   َوَكانَ   يَْقتُُروا  َولَمْ   يُْسره

٦٧ 

{Và những ai khi tiêu dùng không 

phung phí cũng không keo kiệt mà giữ 

mức trung bình giữa hai thái cực đó} 

Chương 25 – Al-Furqan, câu 67, Allah 

phán ở chương khác: 

 ٢١٩البقرة:     اْلعَْفوَ   قُله   يُنفهقُونَ   َماذَا  َويَْسأَلُونَكَ    ٹ ٹ

{Họ lại hỏi Ngươi phải chi dùng cái gì 

để làm việc thiện, hãy bảo họ: "Vật còn 



 

 

 

lại sau khi đã thỏa mãn những nhu cầu 

cần thiết} Chương 2 – Al-Baqarah, câu 

219 

Và Allah cấm tiêu dùng vào những điều 

không được phép tiêu dùng vào nó, 

Ngài phán:  

مْ    تَُكونُ   مَّ ثُ   فََسيُنفهقُونََها   ٹ ٹ  ٣٦األنفال:    يُْغلَبُونَ   ثُمَّ   َحْسَرةً   َعلَْيهه

{Bởi thế chúng sẽ tiếp tục chi dùng nó. 

Rồi nó sẽ làm cho chúng đau khổ, rồi 

cuối cùng chúng sẽ thu thiệt} Chương 8 

– Al-Anfal, câu 36  

# # # 

 7. Thứ bảy: Vấn đề chính trị 



 

 

 

Quả thật, Qur'an đã nêu rõ nền tảng căn 

bản về chính trị và phát sáng các kim 

chỉ của nó và phân bạch rõ các đường 

lối của nó. Chính trị là sự cai trị có 

nghĩa là sự quản lý và điều hành các vụ 

việc của một bộ máy lãnh đạo, nó chia 

làm hai loại: chính trị đối ngoại và 

chính trị đối nội. 

*Về đối ngoại: có hai nền tảng chủ yếu 

1. Trang bị sức mạnh đủ để ngăn chặn 

và phản kháng lại kẻ thù. 

Allah phán: 

د واْ    ٹ ٹ ا  لَُهم  َوأَعه ن  اْستََطْعتُم  مَّ ةٍ   م ه ن قُوَّ بَاطه   َومه بُونَ تُ    اْلَخْيله   ر ه  ٦٠األنفال:     بههه   ْرهه

{Và hãy dồn tất cả sức mạnh của các 

ngươi để chuẩn bị lực lượng sẵn sàng 



 

 

 

chống lại chúng kể cá các con chiến mã 

hầu làm cho kẻ thù của Allah và của 

các ngươi kinh hồn bạt vía} Chương 8 

– Al-Anfal, câu 60 

2. Sự đoàn kết và hợp nhất một cách 

toàn vẹn, Allah phán: 

ُمواْ    ٹ ٹ ه   بهَحْبله   َواْعتَصه يعًا  للا  قُواْ   َوالَ   َجمه  ١٠٣آل عمران:     تَفَرَّ

{Và hãy cũng nhau nắm vững sợi dây 

Islam mà Allah đã giăng ra cho các 

ngươi và đừng chia rẽ nhau} Chương 3 

– Ali-Imran, câu 103, Allah phán ở 

chương khác: 

يعُواْ    ٹ ٹ َ   َوأَطه يُحُكمْ   َوتَذَْهبَ   فَتَْفَشلُواْ   تَنَاَزُعواْ   َوالَ   َوَرُسولَهُ   للا   ٤٦األنفال:    ره

{Và hãy tuân lệnh Allah và Sứ giả của 

Ngài và chớ cãi nhau e rằng các ngươi 



 

 

 

sẽ thối chí và mất ưu thế} Chương 8 – 

Al-Anfal, câu 46 

Qur'an cũng nêu rõ những gì theo sau 

đó là sự giải hòa và thỏa thuận hòa 

bình, Ngài phán: 

ٹ 

ينَ   إهالَّ    ٹ نَ   َعاَهدت م  الَّذه ينَ   م ه كه ُرواْ   َولَمْ   َشْيئًا    يَنقُُصوُكمْ   لَمْ   ثُمَّ   اْلُمْشره فَأَتهم    أََحدًا  َعلَْيُكمْ   يَُظاهه

مْ   واْ  مْ      إهلَى  َعْهدَُهمْ    إهلَْيهه  ٤التوبة:    ُمدَّتههه

{Ngoại trừ những người dân đa thần 

nào mà các ngươi đã ký một thỏa hiệp 

với họ, rồi sau đó họ đã không lừa gạt 

các ngươi về bất cứ điều gì, cũng không 

tiếp tay cho một ai để chống lại các 

ngươi; bởi thế, hãy thi hành hiệp ước 

với họ cho đến khi chấm dứt thời hạn 

của họ.} Chương 9 – At-Taubah, câu 4, 

Allah phán ở chương khác: 



 

 

 

َ   إهنَّ   لَُهمْ   فَاْستَقهيُمواْ   لَُكمْ   اْستَقَاُمواْ     فََما   ٹ ٹ ب    للا   ٧التوبة:    ٧    اْلُمتَّقهين  يُحه

{Chừng nào chúng ngay thẳng với các 

ngươi thì hãy ngay thẳng lại với chúng 

bởi Allah yêu thương những người 

ngay chính} Chương 9 – At-Taubah, 

câu 7, Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

ا   ٹ ن  تََخافَنَّ   َوإهمَّ يَانَةً   قَْومٍ       مه مْ   فَانبهذْ   خه َ   إهنَّ   َسَواء  َعلَى      إهلَْيهه ب    الَ   للا     الَخائهنهين  يُحه

 ٥٨األنفال:    ٥٨

{Và nếu Ngươi sợ đám người nào bội 

ước, thì hãy ném trả lại chúng giáo ước 

của chúng để được ngang bằng nhau, 

bởi lẽ Allah không yêu thương những 

kẻ bội tín} Chương 8 – Al-Anfal, câu 

58, Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

نَ   َوأَذَان     ٹ ه   م ه ه   يَْومَ   النَّاسه   إهلَى   َوَرُسولههه   للا  َ   أَنَّ   األَْكبَره   اْلَحج  يء    للا  نَ   بَره ينَ   م ه كه چ    اْلُمْشره

 ٣التوبة:  



 

 

 

{Và một bản tuyên cáo từ Allah và Sứ 

giả của Ngài đã thông báo cho dân 

chúng tập trung vào ngày đại lễ Hajj 

rằng Allah và Sứ giả của Ngài hết can 

hệ với những người thờ đa thần. } 

Chương 9 – Al-Taubah, câu 3. 

Allah phán bảo phải đề cao cảnh giác 

các âm mưu và biêt nắm băt cơ hội, 

Ngài phán: 

ينَ   يَاأَي َها   ٹ ٹ ذَْرُكمْ   ُخذُواْ   آَمنُواْ   الَّذه  ٧١النساء:     حه

{Hỡi những ai có niềm tin! Hãy đề cao 

cảnh giác} Chương 4 – An-Nisa, câu 

71, Allah phán ở chương khác: 

ذَْرُهمْ   َوْليَأُْخذُواْ    ٹ ٹ ينَ   َودَّ   َوأَْسلهَحتَُهمْ   حه  ١٠٢النساء:    أَْسلهَحتهُكمْ   َعنْ   تَْغفُلُونَ   لَوْ   َكفَُرواْ    الَّذه



 

 

 

{Và dặn họ nên đề phòng và mang theo 

vũ khí cùng với họ. Những kẻ ngoại 

đạo chỉ mong các ngươi lơ là về vũ khí 

và hành trang hầu thừa cơ đánh úp các 

ngươi một trận} Chương 4 – An-Nisa, 

câu 102 

* Về đối nội: Các vấn đề của nó là nói 

về sự an ninh và yên bình trong nội bộ 

cộng đồng, sự ngăn chặn những điều 

bất công và trả lại quyền lợi cho chủ 

nhân của nó. 

Các yếu tố cốt lõi mà chính trị nội bộ 

phải lấy làm cơ sở và nền tảng có sáu: 

1.Tôn giáo: Giáo luật Islam yêu cầu 

phải gìn giữ, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  nói:  



 

 

 

ينَهُ فَاْقتُلُوهُ رواه البخاري من حديث ابن عباس، كتاب الجهاد، باب ال ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل   يعذب : َمْن بَدََّل ده

 .٤/٢١بعاذب هللا 

"Người nào thay đổi tôn giáo của mình 

thì hãy giết y." Albukhari: Chương 

"Jihad", mục "Không được dùng hình 

phạt của Allah để trừng phạt" 4/21, ý 

nghĩa ở đây không những thay đổi tôn 

giáo mà kể cả từ bỏ tôn giáo. 

2.Tính mạng: Allah đã qui định trong 

Qur'an luật Qisas tử hình đối với người 

phạm tội giết người nhằm bảo vệ tính 

mạng, Ngài phán: 

 ١٧٩البقرة:     َحيَاة    اْلقهَصاصه   فهي  َولَُكمْ    ٹ ٹ

{Và trong luật Qisas có việc cứu sinh 

mạng đối với các ngươi...} Chương 2 – 

Al-Baqarah, câu 179, Allah phán  



 

 

 

ينَ   يَاأَي َها   ٹ ٹ  ١٧٨البقرة:    اْلقَتْلَى  فهي  اْلقهَصاصُ   َعلَْيُكمُ            ُكتهبَ   آَمنُواْ   الَّذه

{Hỡi những ai có đức tin! Các ngươi 

được qui định luật Qisas về việc giết 

người} Chương 2 – Al-Baqarah, câu 

178, Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

مَ     الَّتهي  النَّْفسَ   تَْقتُلُواْ   َوالَ    ٹ ُ   َحرَّ ه   إهالَّ   للا  ي ههه   َجعَْلنَا  فَقَدْ   َمْظلُوًما  قُتهلَ    َوَمن  بهالَحق  َوله ُسْلَطا   له

ف  فََلَ   نًا  ٣٣اإلسراء:    ٣٣  َمْنُصوًرا     َكانَ    إهنَّهُ   اْلقَتْله    ف هي  يُْسره

{Và chớ giết hại một sinh mạng người 

mà Allah đã làm cho linh thiêng trừ phi 

với lý do chính đáng. Và ai bị giết oan 

một cách bất công, TA sẽ ban thẩm 

quyền đói thế mạng theo luật Qisas 

hoặc tha thứ hoặc lấy tiền chuộc Diyah 

thế mạng cho người thừa kế của y} 

Chương 17 – Al-Isra, câu 33. 



 

 

 

3. Trí tuệ: Trong có các qui định nhằm 

bảo vệ trí tuệ và ý thức của con người, 

Allah phán: 

ٹ 

ينَ   يَاأَي َها   ٹ رُ        اْلَخْمرُ   إهنََّما  آَمنُواْ   الَّذه ْجس    َواألَْزالَمُ   َواألَنَصابُ   َواْلَمْيسه نْ    ره الشَّيْ   َعَمله   م ه

 ٩١ - ٩٠المائدة:    ٩٠  تُْفلهُحون  لَعَلَُّكمْ   فَاْجتَنهبُوهُ   َطانه 

{Hỡi những ai có niềm tin! Uống rượu, 

cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ bằng đá 

và dùng tên bắn để làm quê xin xăm là 

điều khả ố, việc làm của Shaytan. Hãy 

từ bỏ nó để may ra các người được 

thành đạt} Chương 5 – Al-Ma-idah 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  bảo:  

ٍر َحَرام  َوَما أَْسَكَر َكثهيُرهُ فَقَلهيلُهُ َحَرام  أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة، كتاب  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل  : ُكل  ُمْسكه

وطرفه األول كل مسكر  ٣٣٩٢رقم الحديث  ٢/١١٢٤باب ما أسكر كثيره فقليله حرام  األشربة،

البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى معاذ إلى  عليه من حديث أبي موسى:حرام متفق 

، مسلم كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر ٥/١٠٨اليمن قبل حجة الوداع 

 .٢٠٠١، رقم الحديث ٣/١٥٨٥حرام 



 

 

 

"Tất cả mọi thứ gây say đều Haram bị 

cấm, những thứ làm cho say dù ít dù 

nhiều đều Haram."[8], nhằm mục đích 

bảo vệ trí tuệ và ý thức nên phải 

nghiêm cấm uống rượu. 

4. Dòng giống: Để bảo đảm và giữ gìn 

dòng giống Allah đã qui định luật về tội 

Zina thông dâm, gian dâm ngoài hôn 

nhân và ngoại tình, Allah phán:  

انهيَةُ    ٹ ٹ انهي  الزَّ دٍ        ُكلَّ   فَاْجلهدُوا  َوالزَّ ْنُهَما    َواحه ئَةَ   م ه  ٢النور:    َجْلدَةٍ     مه

{Về người phụ nữ và người đàn ông 

phạm tôi Zina gian dâm hãy đánh cả hai 

một trăm roi} Chương 24 – Al-Nur, câu 

2 

5. Danh dự và nhân phẩm: Để bảo vệ 

danh dự và nhân phẩm Allah ra lệnh 



 

 

 

đánh người vu khống tám mươi roi, 

Ngài phán:  

ٹ 

ينَ    ٹ ال   َجْلدَةً   ثََمانهينَ     فَاْجلهدُوُهمْ    ُشَهدَاء     بهأَْربَعَةه   يَأْتُوا  لَمْ    ثُمَّ      اْلُمْحَصنَاته   يَْرُمونَ   َوالَّذه

 ٤نور: 

{Và đối với những ai buộc tội những 

người phụ nữ trinh thục nhưng không 

đưa ra đủ 04 người làm chứng, hãy 

đánh chúng bốn mươi roi} Chương 24 – 

An-Nur, câu 4 

6. Tài sản và của cải: Nhằm mục đích 

bảo vệ tài sản và của cải Allah đã ra 

lệnh chặt tay những kẻ trộm cắp, Allah 

phán:  

قُ    ٹ ٹ قَةُ   َوالسَّاره يَُهَما   فَاْقَطعُواْ   َوالسَّاره نَ   نََكاالً          َكَسبَا  بهَما  َجَزاء  أَْيده ه    م ه المائدة:    للا 

٣٨ 



 

 

 

{Người nam hay nữ trộm cắp, hãy chặt 

tay của họ như là một sự phạt đền về tội 

mà họ đã phạm, một biện pháp từ Allah 

nhằm làm ngã lòng kẻ trộm cắp ..} 

Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 38 

Như vậy, thật rõ ràng là việc tuân thủ 

theo Qur'an sẽ là một sự toàn vẹn cho 

các vấn đề cải thiện cuộc sống xã hội 

trong và ngoài cộng đồng. 

# # # 

 8. Thứ tám: Sự trên quyền của người 

ngoại đạo đối với người Muslim 

Vấn đề này đã được các vị Sahabah bày 

tỏ với Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  trong lúc Người đang 

sống cùng với họ, Allah đã mặc khải 



 

 

 

xuống lời giải thích về vấn đề đó. Và 

vấn đề này thực tế đã xảy ra đối với 

người Muslim trong trận chiến Uhud và 

họ đã bày tỏ với Người, họ bảo: Làm 

thế nào mà những người thờ đa thần có 

thể trên quyền và chế ngự được chúng 

ta trong khi chúng ta là chân lý còn họ 

là lệch lạc, Allah đã mặc khải xuống 

giải thích khúc mắc đó [9] với câu kinh: 

ا   ٹ ٹ يبَة    أََصابَتُْكم  أََولَمَّ صه ثْلَْيَها  أََصْبتُم  قَدْ   م  نْ   ُهوَ   قُلْ    َهـذَا  أَنَّى  قُْلتُمْ   م ه نده   مه ُكمْ   عه آل    أَْنفُسه

 ١٦٥عمران: 

{Phải chăng khi các ngươi bị thiệt hại 

nặng tại Uhud mặc dầu trước đó tại 

Badr các ngươi đã đập kẻ thù bằng một 

đòn mạnh gấp hai đòn các ngươi đã bị 

tại Uhud rồi các ngươi than thở: "Tai 

họa này từ đâu đến ?" Hãy bạo họ:"Tai 



 

 

 

họa này từ chính bản thân các ngươi 

gây ra."} Chương 3 – Ali-Imran, câu 

165. 

ٹ 

ُ   دَقَُكمُ صَ   َولَقَدْ    ٹ ْلتُْم   إهذَا  َحتَّى  بهإهذْنههه   تَُحس وَنُهم  إهذْ   َوْعدَهُ    للا  َوَعَصيْ   األَْمره   فهي  َوتَنَاَزْعتُمْ   فَشه

ن  تُم ا   أََراُكم  َما  بَْعده   م ه ب ونَ   مَّ نُكم  تُحه ن  مه يدُ   مَّ نُكم  الد ْنيَا   يُره ن   َومه يدُ   مَّ َرةَ   يُره َصَرفَ   ثُمَّ   اآلخه

َيُكمْ   َعْنُهمْ   ُكمْ   ١٥٢آل عمران:     لهيَْبتَله

{Và quả thật, Allah đã thực hiện đúng 

lời hứa của Ngài với các ngươi khi các 

ngươi gần đánh bại chúng tại Uhud với 

sự chấp thuận của Ngài cho đến lúc các 

ngươi không còn tự chủ nữa và đâm ra 

cãi nhau về mệnh lệnh của sứ giả của 

Allah và không chấp hành nó sau khi 

Ngài trưng bày cho các ngươi thấy các 

món chiến lợi phẩm mà các ngươi thèm 

muốn. Trong các người, có người ham 

muốn đời sống trần tục này nhưng cũng 



 

 

 

có người mong muốn đời sau; rồi Ngài 

đã đưa đẩy các ngươi xa chúng để hầu 

thử thách các ngươi} Chương 3 – Ali-

Imran, câu 152. 

Allah đã khải thị xuống nguồn tư vấn 

cho họ rằng nguyên nhân người ngoại 

đạo đã thắng thế hơn họ là do từ chính 

bản thân họ, họ đã tranh cãi nhau và 

một số đã không tuân theo chỉ đạo của 

Sứ giả của Allah vì lòng ham muốn trần 

tục của họ. Nguyên nhân đó xảy ra là ở 

trên núi Al-Rumah, những người được 

lệnh bám trụ trên sườn núi để theo dõi 

và ngăn chặn những kẻ thù ngoại đạo 

tiến đánh người Muslim theo hướng 

đằng sau họ, nhưng vì lòng tham về 

phần chia từ nguồn chiến lợi phẩm mà 



 

 

 

những người Muslim vừa giành được 

trong việc đánh bại những người đa 

thần trong trận đánh đầu, họ đã bỏ chỉ 

đạo của Sứ giả của Allah ملسو هيلع هللا ىلص  vì chiến lợi 

phẩm, các món đồ của trần tục.[10] 

# # # 

 9. Thứ chín: Vấn đề yếu kém của 

người Muslim trong việc kháng cự lại 

người ngoại đạo cả về lực lượng và 

trang bị 

Allah đã giải thích rất rõ trong Qur'an 

của Ngài về sự trị liệu vấn đề này. Ngài 

nêu rõ rằng nếu Ngài thấy rõ trong trái 

tim của những bề tôi của Ngài có sự 

thành tâm thật sự thì kết quả của sự 

thanh tâm đó sẽ mang lại quyền lực và 



 

 

 

ưu thế cho họ. Bởi vậy, khi Ngài biết rõ 

những người tuyên thệ trung thành với 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص  dưới tàn cây tại Hudaybiyah 

bằng cả sự thành tâm trong trái tim của 

họ thì Ngài đã phát ánh sáng của Ngài 

vào sự thành tâm đó qua lời phán:  

ٹ 

يَ   لَقَدْ   *   ٹ ُ   َرضه نهينَ    َعنه   للاَّ مْ   فهي  َما  فَعَلهمَ   الشََّجَرةه   تَْحتَ   يُبَايهعُونَكَ   إهذْ   اْلُمْؤمه الفتح    قُلُوبههه

 :١٨ 

{Và chắc chắn Allah đã hài lòng với 

những người có đức tin khi họ tuyên thệ 

trung thành với Ngươi dưới tàn cây tại 

Hudaybiyah bởi vì Ngài biết điều nằm 

trong lòng của họ} Chương 48 – Al-

Fath, câu 18 

Ngài cũng nêu rõ rằng kết quả của sự 

thành tâm là Allah sẽ làm cho họ có khả 



 

 

 

năng trên những sự việc mà họ không 

thể, Ngài phán: 

ُروا   لَمْ   َوأُْخَرى   ٹ ٹ ُ   أََحاطَ   قَدْ   َعلَْيَها  تَْقده  ٢١الفتح:     بهَها  للاَّ

{Và kể cả những thắng lợi và chiến lợi 

phẩm khác mà Allah đã hứa nhưng các 

ngươi chưa có khả năng đạt được chúng 

nhưng Allah đã tóm thâu chúng} 

Chương 48 – Al-Fath, câu 21 

Ngài phán bảo rằng họ không có khả 

năng để chiếm được nó nhưng Ngài đã 

thâu tóm trong quyền lực của Ngài và 

làm cho họ có khả năng đạt được nó bởi 

vì Ngài đã biết rõ sự thành tâm trong 

trái tim họ. 

Và cũng như khi những người ngoại 

đạo đánh áp đảo người Muslim 



 

 

 

trong  trận Al-Ahzab, và đây là sự bao 

vây chiến sự mạnh mẽ được nhắc đến 

trong lời phán của Allah: 

ٹ 

ن  َجاُؤوُكم  إهذْ    ٹ نْ   فَْوقهُكمْ   م ه نُكمْ    أَْسفَلَ   َومه اْلَحنَاجه   اْلقُلُوبُ   َوبَلَغَته      األَْبَصارُ   َزاَغتْ   ذْ َوإه   مه

ه   َوتَُظن ونَ    رَ  نُونَ   اْبتُلهيَ   ُهنَالهكَ   ١٠  الظ نُونَا  بهالِلَّ لُوا    اْلُمْؤمه ْلَزاالً    َوُزْلزه يدًا  زه األحز   ١١  َشده

 ١١ - ١٠اب: 

{Khi chúng đến tấn công các ngươi từ 

phía trên và phía dưới của các ngươi và 

cặp mắt của các người đảo lộn sang một 

bên và quả tim nhảy lên đến tận cổ và 

các ngươi đâm ra nghỉ bậy về Allah * 

Vào lúc đó, các tín đồ bị thử thách tột 

độ và dao động tinh thần dữ dội} 

Chương 33 – Al-Ahzab, câu 10 - 11 

Tuy nhiên, liều thuốc cho sự yếu kém 

và sự bị phong tỏa trong trận chiến là 



 

 

 

sự thành tâm vì Allah và sức mạnh của 

đức tin, Ngài phán: 

ٹ 

ا   ٹ نُونَ   َرأَى  َولَمَّ ُ   َوَعدَنَا  َما  َهذَا    قَالُوا  األَْحَزابَ   اْلُمْؤمه ُ   َوَصدَقَ    َوَرُسولُهُ   للاَّ َوَرُسولُهُ   للاَّ

 ٢٢األحزاب:     ٢٢  َوتَْسلهيًما      إهيَمانًا    إهالَّ   َزادَُهمْ   َوَما  

{Và khi những người có đức tin thấy 

liên quân địch, họ nói: "Đây là điều mà 

Allah và Sứ giả của Ngài đã hứa với 

chúng tôi bởi vì Allah và Sứ giả của 

Ngài nói sự thật." Và điều đó chỉ làm 

tăng thêm đức tin và sự tuân phục của 

họ đối với Allah} Chương 33 – Al-

Ahzab, câu 22 

 Và từ những kết quả của sự thành tâm 

trong tim, Ngài phán: 

ٹ 

ُ   َوَردَّ    ٹ ينَ   للاَّ مْ   َكفَُروا    الَّذه هه ُ   َوَكفَى  َخْيًرا   يَنَالُوا    لَمْ   بهغَْيظه نهينَ   للاَّ ُ   َوَكانَ    اْلقهتَالَ   اْلُمْؤمه  للاَّ

 



 

 

 

يًّا يًزا  قَوه ينَ   َوأَنَزلَ   ٢٥  َعزه نْ   َظاَهُروُهم  الَّذه تَابه   أَْهله    م ه ن  اْلكه مْ   مه يهه قُلُو  فهي  َوقَذَفَ   َصيَاصه

مُ  ْعبَ   بههه يقًا      الر  ُرونَ   تَْقتُلُونَ   فَره يقًا  َوتَأْسه يَاَرُهمْ    أَْرَضُهمْ   َوأَْوَرثَُكمْ   ٢٦  فَره َوأَ   َوأَْمَوالَُهمْ   َوده

ُ   َوَكانَ   تََطُؤوَها  لَّمْ   ْرًضا يًرا   َشْيءٍ    ُكل ه   َعلَى  للاَّ  ٢٧ - ٢٥األحزاب:    ٢٧  قَده

{Và Allah đẩy lùi những kẻ vô đức tin 

ra đi trong giận dữ. Chúng không thu 

được một lợi lộc nào. Và Allah đủ giúp 

người tin tưởng chiến đấu. Bởi vì quả 

thật, Allah toàn lực và toàn năng * Và 

trong số người dân kinh sách, Ngài đã 

đuổi những kẻ đã tiếp tay cho địch 

xuống khỏi thành lũy của chúng và gieo 

khiếp đảm trong lòng của chúng, các 

ngươi đã giết một số và các ngươi bắt 

làm tu binh một số khác * Và Ngài cho 

các ngươi thừa hưởng đất đai, nhà cửa 

và tài sản chúng và một phần đất đai tại 

Khaibar mà các ngươi chưa đặt chân 

đến. Và Allah có toàn quyền làm bất cứ 



 

 

 

vật gì.} Chương 33 – Al-Ahzab, câu 25 

– 27 

Và đây là những gì mà Allah đã giúp họ 

với những binh lính của Ngài đó là các 

Thiên Thần và gió, Ngài phán: 

ٹ 

ينَ   يَاأَي َها   ٹ ه   نهْعَمةَ   اذُْكُروا  آَمنُوا   الَّذه مْ   فَأَْرَسْلنَا  ُجنُود     َجاءتُْكمْ   إهذْ   َعلَْيُكمْ   للاَّ يًحا  َعلَْيهه َوُجنُ   ره

 ٩األحزاب:    تََرْوَها  لَّمْ   ودًا

{Hỡi những ai có niềm tin! Hãy nhớ Ân 

huệ của Allah đã ban cho các ngươi khi 

đoàn quân địch kéo đến tấn công các 

ngươi[11] Nhưng TA đã gởi một trận 

cuồng phong và đoàn thiên binh Thiên 

Thần mà các ngươi không thể nhìn thấy 

bằng mắt thường đến giúp chống lại 

chúng.} Chương 33 – Al-Ahzab, câu 9. 



 

 

 

Bởi lẽ này, điều này là một trong những 

bằng chứng cho chân lý Islam rằng một 

nhóm ít người yếu kém nếu bám chắt 

và giữ vững đức tin thì sẽ thắng được 

những người ngoại đạo với số đông và 

hùng mạnh hơn, Allah phán: 

ن  َكم   ٹ ٹ ه   بهإهذْنه   َكثهيَرةً   فهئَةً   َغلَبَتْ    قَلهيلَةٍ   فهئَةٍ   م ه ُ   للا  ين  َمعَ   َوللا  ابهره البقرة:     ٢٤٩  الصَّ

٢٤٩ 

{Đã bao nhiều lần mà một lực lượng 

nhỏ bé có thể đánh bại một lực 

lượng  lớn với sự cho phép của Allah? 

Bởi vì Allah ở cùng với những người 

kiên cường bất khuất} Chương 2 – Al-

Baqarah, câu 249 

Và cũng vì thế mà Allah đã gọi chấn 

chiến Badr là một dấu hiệu và một 



 

 

 

minh chứng và sự phân biệt, Allah 

phán: 

ه   َسبهيله   فهي  تُقَاتهلُ   فهئَة    اْلتَقَتَا  فهئَتَْينه   فهي  آيَة    لَُكمْ    َكانَ   قَدْ    ٹ ٹ آل  َكافهَرة    َوأُْخَرى   للا 

 ١٣عمران: 

{Chắc chắn các ngươi hỡi người Do 

Thái! đã có một dấu hiệu trong việc hai 

đoàn quân giao chiến, một đoàn quân 

chiến đâu do chính nghĩa của Allah và 

đoàn quân kia không có đức tin chống 

lại Allah.} Chương 3 – Ali-Imran, câu 

13, Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

ه   آَمنتُمْ   ُكنتُمْ     إهن   ٹ نَا  َعلَى  أَنَزْلنَا  َوَما  بهالِل  األنفال:    اْلَجْمعَانه    اْلتَقَى  يَْومَ    اْلفُْرقَانه   يَْومَ   َعْبده

٤١ 

{Nếu các ngươi thực sự tin tưởng nơi 

Allah và nơi điều mặc khải đã được ban 

xuống cho người tôi trung Muhammad 



 

 

 

của TA Allah vào ngày phân biệt giữa 

chính giáo và tà giáo tức ngày hai lực 

lượng đụng độ nhau tại Badr} Chương 

8 – Al-Anfal, câu 41, Allah phán ở tiếp: 

 ٤٢األنفال:    بَي هَنةٍ   َعن  َهلَكَ    َمنْ    ل هيَْهلهكَ    ٹ ٹ

{...Để ai tới số chết sẽ chết theo một 

minh chứng rõ rệt...} Chương 8 – Al-

Anfal, câu 42 

Và không phải nghi ngờ gì nữa khi cho 

rằng việc một nhóm người nhỏ bé yếu 

ớt nhưng có đức tin đánh bại một nhóm 

người lớn mạnh không có đức tin là 

bằng chứng rõ ràng Islam là chân lý. 

Allah phán: 

ُ   نََصَرُكمُ   َولَقَدْ    ٹ ٹ لَّة     َوأَنتُمْ       بهبَدْرٍ   للا   ١٢٣آل عمران:    أَذه



 

 

 

{Và chắc chắn TA đã giúp các người 

chiến thắng tại Badr trong lúc các chỉ 

gồm một đội quân vô vọng} Chương 3 

– Ali-Imran, câu 123, Allah phán ở 

chương khác: 

ٹ 

ي  إهذْ    ٹ ينَ   فَثَب هتُواْ   َمعَُكمْ   أَن هي  اْلَمَلئهَكةه   إهلَى  َرب كَ   يُوحه ينَ   قُلُوبه   فهي  َسأُْلقهي   آَمنُواْ   الَّذه َكفَرُ   الَّذه

ْعبَ        واْ  بُواْ   الرَّ بُواْ   األَْعنَاقه    فَْوقَ   فَاْضره ْنُهمْ   َواْضره  ١٢األنفال:    ١٢  َنانبَ   ُكلَّ   مه

{Hãy nhớ khi Thượng Đế của Ngươi đã 

mặc khải cho các Thiên Thần: "TA ở 

cùng với các ngươi, hãy củng cố tấm 

lòng của những ai có đức tin; TA sẽ 

gieo niềm kinh hãi vào lòng của những 

kẻ không có đức tin, bởi thế, hãy đập 

vào cổ và từng đầu ngón tay của 

chúng"} Chương 8 – Al-Anfal, câu 12  



 

 

 

Và những người có đức tin đã được 

Allah hứa trợ giúp cho sự thắng lợi đã 

được Ngài nêu rõ thuộc tính và bản chất 

của họ để phân biệt những người khác, 

Ngài phán: 

ٹ 

ُ   َولَيَنُصَرنَّ    ٹ َ   إهنَّ   نُصُرهُ يَ   َمن  للاَّ ي    للاَّ يز   لَقَوه ينَ   ٤٠  َعزه نَّاُهمْ         إهن  الَّذه كَّ األَْرضه   فهي  مَّ

َ   أَقَاُموا   َلَة َكاةَ   َوآتَُوا    الصَّ ه    اْلُمنَكره   َعنه   َونََهْوا  بهاْلَمْعُروفه   َوأََمُروا  الزَّ َّ    األُُمور  َعاقهبَةُ   َولِله

 ٤١ – ٤٠الحج:    ٤١

{Và chắc chắn Allah sẽ giúp đỡ người 

nào giúp đỡ Chính nghĩa của Ngài, bởi 

quả thật, Allah rất mạnh và quyền năng 

* Những ai, nếu TA thiết lập họ trên 

trái đất, sẽ dâng lễ Salah và xuất Zakat 

bắt buộc và ra lệnh làm điều lành do 

Allah truyền và cấm làm điều ác  do 

Allah cấm. Và Allah là Đấng nắm 



 

 

 

quyền chúng quyết về mọi vấn đề} 

Chương 22 – Al-Hajj, câu 41 – 42 

Và đây là phương thuốc cứu chữa mà 

chúng ta nói rằng nó là phương thuốc 

cho vấn đề quân sự và chiến đấu, Allah, 

Đấng Tối Cao cũng đã đề cập đến trong 

chương Al-Munafiqun về phương thuốc 

cứu chữa đối với vấn đề bần cùng kinh 

tế, Ngài phán: 

ينَ   ُهمُ    ٹ ٹ ندَ   َمنْ   َعلَى  تُنفهقُوا  الَ       يَقُولُونَ   الَّذه ه   َرُسوله   عه وا  َحتَّى  للاَّ  ٧المنافقون:    يَنفَض 

{Chúng là những kẻ nói: "Chớ chi tiêu 

bố thí cho những người theo Sứ giả của 

Allah cho đến lúc họ bỏ đi Madinah.} 

Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 7 

Những kẻ ngoại đạo thờ đa thần muốn 

làm cho những người tin tưởng bị dồn 



 

 

 

vào ngõ cụt về kinh tế nhưng Allah, 

Đấng Tối Cao đã chỉ ra cách điều trị 

cho vấn đề này là sức mạnh của niềm 

tin vào Ngài thành tâm hướng về Ngài, 

Ngài phán: 

ه    ٹ ٹ َّ نَّ   َواألَْرضه    السََّماَواته   َخَزائهنُ    َولِله  ٧المنافقون:    ٧      يَْفَقُهون  الَ   اْلُمنَافهقهينَ   َولَكه

{Nhưng những người đạo đức giả 

không hiểu thấu kho lương thực của các 

tầng trời và trái đất đều là của Allah cả} 

Chương 63 – Al-Munafiqun, câu 7, 

Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

َ     يَتَّقه   َوَمن   ٹ نْ    َويَْرُزْقهُ   ٢  َمْخَرًجا    لَّهُ   يَْجعَل  للاَّ بُ    الَ   َحْيثُ    مه َعلَ   يَتََوكَّلْ   َوَمن  يَْحتَسه

ه   ى  ٣ - ٢الطَلق:      َحْسبُهُ   فَُهوَ   للاَّ

{Và ai kính sợ Allah thì sẽ được Ngài 

mở cho một lối thoát. Và Ngài sẽ cung 

dưỡng y từ nơi mà y không thể ngời tới. 



 

 

 

Và ai phó thác cho Allah, thì Ngài sẽ 

làm cho  y đầy đủ.} Chương 65 – At-

Talaq, câu 2,3, Allah phán ở chương 

khác: 

ْفتُمْ   َوإهنْ    ٹ ٹ ُ   يُْغنهيُكمُ   فََسْوفَ   َعْيلَةً   خه ن  للا   ٢٨التوبة:    َشاء       إهن  فَْضلههه   مه

{Nếu các ngươi sợ nghèo thì Allah sẽ 

làm cho các ngươi giàu có từ nguồn 

thiên lộc của Ngài nếu Ngài muốn} 

Chương 9 – At-Taubah, câu 28 

# # # 

 10. Thứ mười: Vấn đề không đồng 

lòng 

Quả thật, Allah đã nêu rõ trong chương 

Al-Hashr về nguyên nhân của vấn đề 

này là sự không hiểu biết, Ngài phán: 



 

 

 

يعًا      تَْحَسبُُهمْ    ٹ ٹ  ١٤الحشر:    َشتَّى  َوقُلُوبُُهمْ   َجمه

{Ngươi nghĩ rằng chúng đoàn kết 

nhưng kỳ thật tấm lòng của chúng chia 

rẻ. Sở dĩ như thế là vì chúng là một đám 

người không hiểu biết} Chương 59 – 

Al-Hashr, câu 14 

Và phương thuốc điều trị cho sự yếu ớt 

về nhận thức là sự tuân theo ánh sáng 

của thiên khải. Bởi lẽ, thiên khải sẽ chỉ 

dẫn đến với những tốt đẹp mà trí tuệ 

của con người không nhận thức được, 

Ngài phán: 

ٹ 

ي   نُوًرا   لَهُ   َوَجعَْلنَا  فَأَْحيَْينَاهُ   َمْيتًا            َكانَ   أََوَمن   ٹ ثَلُهُ          َكَمن  النَّاسه    فهي  بههه  يَْمشه مَّ

لَُماته   فهي   جٍ   لَْيسَ   الظ  ْنَها  بهَخاره  ١٢٢األنعام:    م ه

{Có thể nào một người đã chết tâm linh 

được TA ban cho sự sống và ánh sáng 



 

 

 

nhờ đó y có thể bước đi thong dong 

giữa thiên hạ ngang bằng với một người 

đắm chìm trong u mê mà hắn không 

bao giờ thoát ra nổi ?} Chương 6 – Al-

An'am, câu 122 

Ngài đã giải thích trong câu kinh này 

rằng ánh sáng của đức tin sẽ làm sống 

lại những ai đã chết và nó soi sáng 

đường cho y bước đi 

ُ    ٹ ٹ ينَ   َولهي    للا  ُجُهم  آَمنُواْ    الَّذه نَ   يُْخره لَُماته   م ه  ٢٥٧البقرة:     الن ُوره   إهلَى  الظ 

{Allah là Đấng bảo hộ của những người 

có đức tin, Ngài đưa họ từ tâm tối ra 

ánh sáng} Chương 2 – Al-Baqarah, câu 

257, Allah phán ở chương khác: 

ٹ 

بًّا     ييَْمشه   أَفََمن   ٹ هه   َعلَى  ُمكه ن  أَْهدَى  َوْجهه ي    أَمَّ يًّا   يَْمشه َراطٍ     َعلَى   َسوه ْستَقهيم  صه  ٢٢  م 

 ٢٢الملك:   



 

 

 

{Thế, một người gục mặt bước đi với 

dáng điệu đáng khinh được hướng dẫn 

đúng đường hay một người bước đi 

bình thản trên chính đạo ?} Chương 67 

– Al-Mulk, câu 22 

Và nhìn một cách tổng thể, phúc lợi con 

người mà với nó trật tự cuộc sống trần 

tục được hình thành qua ba dạng: 

1-                   Thứ nhất: Ngăn ngừa 

những điều xấu và nguy hại đến sáu 

điều đã được nói đến trước đó và đây 

cũng là những điều thiết yếu của con 

người và xã hội, và đó là: tôn giáo, tính 

mạng, trí tuệ nhận thức, dòng giống, 

danh dự nhân phẩm và tài sản. 



 

 

 

2-                   Thứ hai: Tìm kiếm phúc 

lợi, đây là những điều cần cho nhu cầu 

cuộc sống tiêu biểu như buôn bán kinh 

doanh, và tất cả mọi hình thức cho ra 

phúc lợi giữa cá thể trong cộng đồng 

dựa trên giáo luật của Islam. 

3-                   Thứ ba: Bồi dưỡng phẩm 

chất đạo đức tốt và giữ gìn bản sắc 

truyền thống và tập quán tốt đẹp, tiêu 

biểu như để râu cằm, cắt tỉa râu mép,... 

Và một trong những gì thuộc phẩm chất 

đạo đức tốt là nghiêm cấm những điều 

gây ô uế và bắt buộc phải bố thí giúp đỡ 

người ruột thịt nghèo khó. 

Và tất cả mọi điều phúc lợi sẽ không có 

cái gì có thể bảo vệ và duy trì nó tốt đẹp 



 

 

 

nhất mà chỉ có tôn giáo Islam, một con 

đường khôn ngoan và an lành. 

تَاب    الَر   ٹ ٹ َمتْ            كه لَتْ   ثُمَّ   آيَاتُهُ   أُْحكه ن  فُص ه يمٍ    لَّدُنْ    مه  ١هود:     ١  َخبهير   َحكه

{Alif. Lam. Ra. Đây là một Kinh Sách 

gồm những Câu cơ bản có ý nghĩa rõ 

ràng tiếp đó được giải thích chi tiết bởi 

Đấng Sáng Suốt, Đấng Hằng Quen 

thuộc với mọi việc} Chương 11 – Hud, 

câu 1 

Và cầu xin an lành cho Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  

và dòng dõi của Người và các bạn đồng 

hành của Người. 

 

 



 

 

 

([1]) Như trong Hadith được thuật lại từ 

ông Umar bin Khattab trong hai bộ ghi 

chép được cho là chính xác nhất: Bộ 

Albukhari, phần "Đức tin Iman", 

chương "Sự tăng giảm của đức tin 

Iman" (1/17); bộ Muslim, phần 

"Tafseer" (4/2312), số Hadith (3017).   

([2]) Hadith được thuật lại từ ông Abu 

Huroiroh được ghi chép trong hai bộ: 

bộ Albukhari, chương "Đức tin Iman", 

mục "Câu hỏi của Jibril đến Nabi (ملسو هيلع هللا ىلص ) về 

đức tin Iman" (1/18); bộ Muslim, 

chương "Đức tin Iman" (1/39), số 

Hadith: 9. Muslim cũng ghi chép hadith 

này trong chương "Đức tin Iman" 

(1/36) số 8 nhưng qua lời thuật của ông 

Umar bin Khattab.  



 

 

 

([3]) Chương "Sự giải hòa" mục "Khi 

nào chấp nhận sự giải hòa bất công thì 

sự giải hòa đó không được chấp nhận" 

(3/167) bộ Albukhari; bộ Muslim, 

chương "Luật tòa án", mục "Sự vô hiệu 

các luật không đúng nằm trong những 

điểu đổi mới" (3/1343), số Hadith 

(1718), theo lời thuật của bà A-ishah 

rằng Nabi (ملسو هيلع هللا ىلص ) nói: "Ai đổi mới một điều 

gì đó mà nó không thuộc sứ mệnh của 

ta thì điều đó không được chấp nhận", 

còn trong Muslim: "Ai làm một việc 

làm nào đó mà nó không thuộc sứ mệnh 

của ta thì điều đó không được công 

nhận"  

([4]) Theo Hadith của ông Ibn Abbas 

được ghi chép trong: Bộ ghi chép của 



 

 

 

Abu Dawood, chương "Các con vật tế", 

mục "Sự giết súc vật của dân kinh sách" 

=      = (3,245), số hadith (2818); bộ ghi 

chép của Tirmizhi, chương "Tafseer 

Qur'an", mục "Và từ chương Al-An'am) 

(5/246), số hadith (3069), và bộ ghi 

chép của Al-Nasa-i, chương "Các con 

vật tế", mục "Giải thích câu kinh  

ژ  ڎ  ڎ    ڌ    ڌ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ (       (7/237) số hadith 

(4437), được xác thực bởi ông Abdul 

Fattah Abu Ghadah, ông Ibn Majah 

cũng ghi lại hadith nay nhưng mang ý 

nghĩa khác, xem chương "Việc cắt cổ 

xúc vật", mục "Nhân danh Allah khi cắt 

cổ" (2/1059), số hadith (3173). 



 

 

 

([5])  Hadith  trong bộ của Tirmizhi, 

chương "Tafseer Qur'an", mục "Từ 

chương At-Taubah" (5/259), số Hadith 

(3095), và ông nói đây là Hadith lạ. 

([6])  Người ruột thịt gồm theo thứ tự: 

trước hết là cha mẹ, kế tiếp là con cái, 

rồi anh chị em ruột; chú, bác và cô; cậu 

dì; và bà con nội ngoại.  

([7])  Điều ác đức gồm các việc gian 

dâm ngoại tình, bất hiếu với cha mẹ, 

thờ đa thần, nối dối, làm chứng giả, 

trộm cướp, giết người vô cớ v.v..  

([8])  Được ghi chép trong bộ Ibn Ma-

jah ở chương "Các thức uống" mục 

"Những thứ gây say dù nhiều hay ít đều 

Haram (2/1123), số Hadith (3392). 



 

 

 

Phần đầu của Hadith "Tất cả mọi thứ 

gây say đều Haram" được ghi chép 

trong bộ Al-Bukhari và Muslim, Al-

Bukhari: chương "Ý thức", mục "Ông 

Ma-azh được cử phái đến Yemen trước 

hajj chia tay" (5/108) và trong bộ 

Muslim: Chương "Các thức uống", mục 

"Giải thích về tất cả mọi chất gây say 

đều là rượu và tất cả mọi loại rượu đều 

Haram" (3/1585), số hadith (2001).  

([9]) Trong bộ Tafseer của Abu Hatim 

(số 1822 – Ali-Imran), do ông Al-

Hasan Al-Basri.   

([10]) Xem hadith được thuật lại bởi 

ông Al-bara' bin A'zib trong bộ 

Albukhari ở chương "Jihad" mục 



 

 

 

"Những điều đáng ghét từ việc tranh cãi 

và lộn xộn trong trận chiến và những 

hình phạt dành cho ai không vâng lời 

lãnh đạo" (4/26)  

([11]) Vào năm thứ 5 tức 5 năm sau khi 

Nabi Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص ) dời cư về thành 

phố Madinah, liên quân (Al-Ahzab) 

người ngoại đạo kéo nhau đến bao vây 

và tấn công Madinah. Lịch sử Islam gọi 

trận chiến này là trận Chiến Hào. 


