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o TÍNH CHẤT THỐNG NHẤT 

CỦA TÔN GIÁO ISLAM  

o NHỮNG ĐIỀU TIN TƯỞNG 

NƠI ALLAH  

 Tôn Giáo Chân Lý 

Điều đầu tiên chúng ta cần biết chính 

xác và minh bạch về Islam và bản chất 

danh từ “Islam” là gì? Nó có ý nghĩa 

như thế nào? Islam không phải là tôn 

giáo do cá nhân hay một tổ chức nào 

sáng lập ra. Islam là nguồn gốc, là biểu 

tượng tôn giáo thuộc về Allah I, Đấng 

Chúa Tể của vũ trụ là sự quy phục hoàn 

toàn tuyệt đối với Allah هلالج لج . 

Trong khi những tôn giáo khác đều dựa 

theo tên của người sáng lập hay những 



 

 

 

người truyền giảng ban đầu. Chẳng hạn 

như là Thiên chúa giáo (Christian) thì 

do Jesus Christ truyền giảng, Phật giáo 

(Budhism) thì do vị Gotama Buddha tự 

sáng lập ra, đạo Khổng thì do ông 

Khổng Tử, Karl Marx là người đưa ra 

chủ nghĩa Mac, và Do Thái Giáo 

(Judaism) thì xuất xứ từ bộ lạc Judah. 

Nhưng theo ngôn từ Arập “Islam” có 

nghĩa là phục tùng, vâng lệnh, xác nhận 

Allah هلالج لج  là Thượng Đế duy nhất, không 

một ai có thể tổ hợp cùng Ngài. Islam 

đã có từ thời Nabi Adam u, con người 

đầu tiên của nhân loại và cũng là Thiên 

Sứ đầu tiên mang thông điệp từ Allah هلالج لج , 

không những thế Islam còn là tôn giáo 

của tất cả các vị Sứ Giả đã được Allah هلالج لج  



 

 

 

lựa chọn mang thông điệp đến cho loài 

người. Islam là danh xưng của Allah هلالج لج  

và sẽ không một ai có quyền quyết định 

phát sinh ra một tên khác để thay thế.  

Sau bao nhiêu thế kỷ thì con người đã 

lầm lạc, do đó kể từ thế kỷ thứ VII trở 

đi, Allah đã giao cho Thiên Sứ 

Muhammad e có nhiệm vụ phải đem 

Islam truyền bá cho nhân loại, vì Islam 

là tôn giáo duy nhất (từ buổi sơ khai) 

của Allah هلالج لج  và đến hôm nay Thiên Sứ 

Muhammad e là vị Thiên Sứ cuối cùng 

của Allah هلالج لج  phải hoàn thành nhiệm vụ 

do sự lựa chọn của Ngài, và rõ ràng hơn 

khi mà đề cập tới điều này thì trong 

Thiên kinh Qur'an có những đoạn kinh 

đã được Ngài phán như sau: 



 

 

 

ٱۡليَۡوَمأَۡكَمۡلُتلَُكۡمِدينَُكۡمَوأَۡتَمۡمُتَعلَۡيُكۡمنِۡعَمِتيَوَرِضيُتلَُكُمٱۡلِژ فَََلتَۡخَشۡوُهۡمَوٱۡخَشۡوِنِۚ َمِدينا ِۚۚ ژۡۡسلَ 

 ٣الم ۚئدة:

{Bởi thế, chớ có sợ chúng mà hãy khiếp 

sợ TA. 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.} 

Al-Ma-idah, câu 3 (Chương 5). 

Trong chương Al-Imron Allah phán: 

ِسِريَنَوَمنيَۡبتَغَِغۡيَرٱۡلِژ ِمِدينا ۚفَلَنيُۡقبََلِمۡنهَُوُهَوفِيٱۡۡلِٓخَرةِِمَنٱۡلَخ 
 ٨٥آلعمران:ژ٨٥ۡۡسلَ 

{Và ai tìm kiếm một đạo nào khác 

ngoài tôn giáo Islam thì việc làm đó của 

y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp 

nhận và ở đời sau y sẽ là một trong 



 

 

 

những kẻ bị thua thiệt} Ali I'mron: 85 

(chương 3). 

ۡسِلما َۚوَم َۚك َۚنِمَنٱۡلُمۡشِرِكيَنژ ِكنَك َۚنَحنِيفا ۚمُّ
ِهيُميَُهوِدي ا َۚوََلنَۡصَرانِي ا َۚولَ  آلژ٦٧َم َۚك َۚنإِۡبَر 

 ٦٧عمران:

{Ibrohim không là một người Do Thái 

giáo và cũng không là một tín đồ Thiên 

Chúa giáo mà Người là một người 

Muslim chính thống (chỉ tôn thờ Allah 

duy nhất) và lại càng không phải là một 

người Đa Thần giáo.} Ali I'mron: 67 

(chương 3). 

Chúng ta không tìm thấy được bất cứ 

bằng chứng nào trong Thiên Kinh 

Qur'an rằng Allah هلالج لج  cho rằng Nabi 

Musa u thuộc về dân tộc hay con cháu 

của những người Do Thái theo đạo Do 

Thái giáo hay Thiên Chúa giáo thuộc 



 

 

 

những người theo đạo Thiên Chúa giáo, 

và trên thực tế Giê-su không phải là tên 

của Người!!! Danh từ “Christ” mà 

chúng ta thường hay nghe là chúa “Giê-

su” có nguồn gốc từ nước Hy Lạp 

(Greek) và danh từ Christos cũng được 

phiên âm một cách nôm na như danh từ 

Christ. Vậy “Christ” đó chỉ là một danh 

từ do người Hy Lạp dịch sang theo 

tiếng của người Hebrew (Do Thái cổ) 

với danh xưng “Messiah” tức là “Đấng 

Cứu Thế”, còn danh từ “Jesus” lại là 

một mặt khác, đó chỉ là tiếng Latin bản 

dịch theo một ngôn ngữ khác thuộc 

ngôn ngữ của người Hebrew có tên 

Esau. 



 

 

 

Tuy chỉ như vậy, nhưng chúng ta vẫn 

cần suy nghĩ, xem xét lại rằng, có phải 

Jesus là Thiên Sứ hay Thượng Đế? Mà 

tại sao họ lại tôn thờ Jesus như Thượng 

Đế vậy? Về phần tôn giáo, ông kêu gọi 

mọi người theo ông để làm gì? Giống 

như các Thiên Sứ lúc trước, họ luôn 

kêu gọi, cảnh báo nhân loại từ bỏ mọi 

điều xấu xa, tội lỗi Shrik (tổ hợp) trong 

việc tôn thờ Thượng Đế để hướng đến 

một con đường chân chính đó là chân lý 

Islam. 

Theo như Kinh Tân Ước thì Jesus đã 

chỉ dạy những tín đồ nên cầu nguyện 

như sau: “Cuộc sống trên trần gian này 

sẽ là nơi hưởng thụ (Thiên đàng) của 

các con.” 



 

 

 

 THÔNG ĐIỆP CỦA ISLAM 

Thông điệp cơ bản trong tôn giáo Islam 

đó là bản chất quy phục một cách tuyệt 

đối trong việc thờ phụng Allah I. Islam 

là chỉ thờ phụng một Thượng Đế 

(Allah) duy nhất và tránh xa việc tổ hợp 

Ngài với các đối tác hay bất cứ vật nào 

khác. Allah هلالج لج  là Đấng Tạo Hóa tất cả 

mọi vạn vật trên thế giới vũ trụ này, 

mọi tạo hóa mà Allah هلالج لج  đã tạo ra trên 

thế gian đều quy tụ thuộc về Ngài. Chỉ 

mình Ngài đáng được thỉnh cầu và đáp 

lại lời cầu xin của chúng ta. Khi một 

người dựng lên một hình tượng cây cối 

hay tượng phật sau đó lại cầu xin những 

hình ảnh này để hy vọng mong sao 

những lời cầu nguyện đó có thể mang 



 

 

 

lại cho họ nhiều điều may mắn thì 

những lời cầu xin đó quả thật chẳng 

đem lại cho họ lợi ích gì cả và đó là 

một điều hiển nhiên. Cũng giống như 

việc những người cầu nguyện đến các 

vị Jesus, Buddha, Krishna hay đến các 

vị thánh Christopher hay Jude… cho dù 

đến cả Thiên Đứ Muhammad e đi 

chăng nữa thì họ cũng không thể nào 

đáp lại lời cầu xin của những người 

này, nhưng đối với Allah I, Ngài có khả 

năng tất cả mọi quyền hạn trong việc 

này. Jesus (tức Nabi Ysa u) vị Sứ Giả 

của Allah I, Người không bao giờ cho 

rằng hãy thờ phụng Người (Jesus), mà 

Người kêu gọi chỉ thờ phụng, tôn kính 

một Đấng Allah هلالج لج  duy nhất. Như trong 



 

 

 

Qur'an đề cập và chứng minh rất rõ như 

sau: 

ٹٹژ ِِۖ َهۡيِنِمندُوِنٱَّلله
َيإِلَ  ِعيَسىٱۡبَنَمۡريََمَءأَنَتقُۡلَتِللنه ِۚسٱتهِخذُونِيَوأُم ِ ُيَ  ق ََۚلَوإِۡذقَ َۚلٱَّلله

نََكَم ۚيَُكوُنِلٓيأَۡنأَقُوَلَم ۚلَۡيَسِليبَِحق  ِۚ  11٦الم ۚئدة:ژُۡسۡبَح 

{Và (hãy nhớ) lúc Allah sẽ bảo: Hỡi 

Ysa con trai của Mar-yam! Có phải 

Ngươi đã nói với nhân loại: “Hãy nhận 

Ta và mẹ của Ta làm hai Thượng Đế 

bên cạnh Allah ?” (Ysa) sẽ thưa: “Ngài 

thật quang vinh và trong sạch! Bề tôi 

không bao giờ có thể nói được điều mà 

bề tôi không có quyền nói.”} Al-Ma-i-

dah: 116 (chương 5). 

Và do đó, nguyên tắt cơ bản nhất khi 

mở đầu chương Al-Fatihah của thiên 

kinh Qur’an, câu số 5 Allah đã phán: 



 

 

 

 .٥الف ۚتحة:ژ٥إِيه َۚكنَۡعبُدَُوإِيه َۚكنَۡستَِعيُنژ

{Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và 

cũng duy chỉ Ngài chúng tôi cầu xin sự 

giúp đỡ.} Al-Fatihah: 5 (chương 1). 

Còn ở chương khác trong Qur'an Allah 

mặc khải như sau: 

ٱلهِذيَنيَۡستَۡكبُِروَنَعۡنِعبَ ۚدَتِيَۡسيَۡدُخلُوَنَجَهنهمَژ إِنه ژ٦٠دَاِخِريَنَوقَ َۚلَربُُّكُمٱۡدُعونِٓيأَۡۡستَِجۡبلَُكۡمِۚ

 ٦٠غ ۚفر:

{Và Thượng Đế của các ngươi phán 

rằng: “Hãy cầu xin TA đi sẽ được TA 

đáp lại cho các ngươi. Quả thật, những 

kẻ kiêu ngạo xem thường việc thờ 

phụng TA thì sẽ đi vào hỏa ngục một 

cách nhục nhã.”} Ghofir: 60 (chương 

40). 



 

 

 

Đó là giá trị mang tính thông điệp căn 

bản của Islam, nó chứng tỏ rằng Allah هلالج لج  

là Đấng Tạo Hóa muôn vẻ vũ trụ này và 

có sự khác nhau rất rõ rệt về thực thể 

của con người với Ngài. Ngài cũng 

không phải do tạo hóa nào khác sinh ra, 

và Ngài cũng không phải do một vật 

nào đó sinh ra.  

Điều này có vẻ hiển nhiên, thay vì 

Đấng Tạo Hóa (Allah) là Người mà họ 

cần phải thờ phụng, nhưng họ lại tôn 

sùng, kính trọng những vị sáng tạo 

mang một tư tưởng lớn dưới trình độ 

kém hiểu biết hơn. Là điều cốt lõi về 

đức tin trong Islam nên nhớ rằng, Allah 

هلالج لج  luôn luôn ở khắp mọi nơi trong việc 

tạo hóa của Ngài với điều Thiêng liêng 



 

 

 

và sự hiện hữu của Ngài, sẽ chứng minh 

cho thấy rằng việc tôn thờ một Đấng 

Thượng Đế (Allah) mang tính quyết 

định hơn. Vì thế, thông điệp mà các vị 

Thiên Sứ của Allah هلالج لج  mang đến cho 

Islam là chỉ tôn thờ một Thượng Đế 

duy nhất (Allah) và tránh xa việc tôn 

thờ hay tổ hợp các thần linh khác cho 

dù trực tiếp hay gián tiếp đến với Ngài. 

Trong Qur'an Allah هلالج لج  phán: 

ُۡسوًَلژ ٖةره أُمه ُُوَََِۖۖولَقَۡدبَعَۡثنَ ۚفِيُكل ِ
ََوٱۡجتَنِبُوا ٱلَّٰه   ٣٦النحل:ژأَِنٱۡعبُدُوا ٱَّلله

{Và chắc chắn TA đã cử phái cho mỗi 

cộng đồng một vị Thiên Sứ (với mệnh 

lệnh): "Hãy thờ phụng Allah (duy nhất) 

và tránh xa Toghut (Tà Thần)."} Al-

Nahl: 36 (chương 16). 



 

 

 

Khi một người thờ cúng tượng thần câu 

hỏi được đặt ra là tại sao bản thân anh 

ta lại phải cuối đầu tôn thờ những tượng 

thần mà do chính tay con người tạo ra, 

thì câu trả lời không thực tế khi cho 

rằng: “Họ không thực sự thờ hình ảnh 

hay đá nhưng Allah là Người ở trong 

đó.” Họ cho rằng các thần tượng chỉ là 

một biểu tượng hình dung về Allah هلالج لج  

mà thôi chứ không phải là Allah هلالج لج  thật 

sự! Số người đã đồng ý với tư tưởng 

rằng thần thánh luôn luôn hiển diện 

theo bất cứ cách nào đó trong sự biến 

hóa để bắt buộc mọi người công nhận 

mà tôn thờ. Nhưng ngược lại, những 

người đã hiểu biết thông điệp về Islam 

thì không bao giờ thừa nhận rằng việc 



 

 

 

sùng bái các thần linh lại không có vấn 

đề, và vấn đề đó hợp lý ra sao ? 

Cũng có những người khẳng định 

Thượng Đế luôn trong thân tâm họ qua 

mọi lứa tuổi. Cũng có một sai lầm đó là 

việc họ có thể hình dung được hình ảnh 

của Allah I. Dẫu rằng họ không có đức 

tin (nghi ngờ) nhưng họ vẫn khẳng định 

có Allah I. 

Tương tự như vậy, cũng có người khi 

đã chấp nhận tôn thờ thần linh nào đó 

thì họ lại nảy sinh ra giữa một ý tưởng 

khác ngoài thần linh mà họ luôn tôn 

thờ, chấp nhận đức tin sai lầm đó để đi 

đến một sự ngờ vực khác không phân 

biệt một cách triệt để đâu là Thượng Đế 



 

 

 

luôn hiển diện trong tâm linh của họ. 

Một người khi đã hiểu thấu được nền 

tảng về thông điệp cơ bản trong Islam 

thì họ sẽ không bao giờ bị níu kéo hoặc 

sẽ không bao giờ đồng ý tôn thờ bất cứ 

thần linh hay người nào dù trong mọi 

hoàn cảnh nào đi chăng nữa. “Thượng 

Đế” là tiếng gọi rất minh bạch đó là 

tiếng gọi có trong tâm linh con người, 

nó phản ánh được bản chất trong vấn đề 

thờ phụng Đấng Tạo Hóa (Allah) đồng 

thời bác bỏ tất cả việc tổ hợp các thần 

linh khác với Ngài. Vì vậy, đây được 

xem là ý nghĩa phương châm trong 

Islam: 

للاُ هَإَِله ـ   ََلإِلَ

((La i la ha il lol lah)) 



 

 

 

(Không có Thượng Đế xứng được thờ 

phụng ngoài Allah) 

Đây là câu nói có ý nghĩa rất đặc biệt 

trong Islam, đem lại cho chúng ta một 

đức tin vững vàng. Trong đó, chắc chắn 

sẽ là một Thiên đàng vĩnh cửu. Vì vậy, 

có thể thấy trong Hadith sau đây: 

 ُمعَ ِۚذب ِنَجبَل  هَإَِلهللاُدََخَلال َجنهةَ(:e َۚل:ق ََۚلَرُۡسوُلللاِقtََعن  ـ  َك َۚنآِخُرَكَلَِمِهَلَإِلَ ())َمن 

 رواهالبخ ۚريومسلم.

Ông Mu-a’d bin Jabal t thuật lại: Thiên 

Sứ Muhammad e nói: “Người nào nói 

lời cuối cùng câu La i la ha il lol lah 

trước khi chết, Allah sẽ cho họ vào 

thiên đàng.” Hadith Al-Bukhary và 

Muslim ghi lại. 



 

 

 

Đó là điều thiết yếu trong vấn đề phục 

tùng Thượng Đế, tuân theo những điều 

mà Ngài chỉ dẫn, đồng thời tránh xa 

những điều đa thần. 

 THÔNG ĐIỆP SAI LẦM VỀ TÔN 

GIÁO ISLAM 

Có rất nhiều giáo phái, các nghi thức 

thờ cúng, các tôn giáo, các nhà tranh 

luận, các nhà hoạt động phong trào trên 

thế giới, tất cả đều tuyên bố tôn giáo 

Islam là con đường chân chính, đúng 

nhất. Vậy trên thực tế làm thế nào có 

thể xác định được đâu là đúng cho dù 

tất cả đều cho là chính xác ? 

Một trong những phương án để trả lời 

câu hỏi này có thể thấy được đó là giáo 



 

 

 

huấn làm sao có thể xóa đi những mối 

còn đa nghi trong thân tâm hay về mặt 

bề ngoài khác nhau trong vấn đề chân 

lý, đồng thời phải xác định được cái mà 

họ “gọi trung tâm của việc thờ phượng 

trực tiếp hay gián tiếp.” Các tôn giáo đã 

có một số tư tưởng sai lầm chung về 

mặt khái niệm liên quan đến Thượng 

Đế (Allah). Họ khẳng định rằng tất cả 

con người chúng ta cũng giống như 

thần linh hoặc ngược lại cũng giống 

như Allah هلالج لج  và họ bịa đặt hình ảnh mà 

họ cho là Thượng Đế (Allah) hay thần 

linh nào đó qua sự tưởng tượng của họ 

mà thôi !. Như vậy, có thể nói rằng ý 

tưởng mà họ đưa ra đó là sai lầm rất lớn 

trong tôn giáo và điều chính xác Allah هلالج لج  



 

 

 

mới là Thượng Đế đáng được thờ 

phụng, bằng chứng là qua sự tạo hóa 

của Ngài cho chúng ta thấy được điều 

đó. 

Một điều sai lầm khác nữa trong tôn 

giáo, đó là việc cho rằng con người 

cũng đáng được thờ phụng như Đấng 

Tạo Hóa (Allah) vậy, hoặc về khía cạnh 

nào đó cũng giống như Thượng Đế. Ví 

dụ như Thiên Sứ Ysa (Jesus u) được 

Allah هلالج لج  chọn lựa làm theo mệnh lệnh, 

hướng dẫn mọi người theo đường lối 

của Ngài (Allah), nhưng có người lại 

cho rằng việc theo đường lối Thiên Sứ 

Ysa (Jesus u) và tôn thờ Người cũng 

giống như là tôn thờ một Thượng Đế 



 

 

 

Allah هلالج لج  vậy. Ngoài ra, họ còn khẳng 

định rằng Ysa (Jesus) là Allah !!! 

Buddha (thuộc đạo phật) là một người 

đưa ra chủ trương, nguyên tắc về chủ 

nghĩa nhân văn đến với tôn giáo của Ấn 

Độ. Ông cũng chẳng bao giờ cho rằng 

bản thân ông là Thượng Đế hay vị thần 

và chẳng bao giờ đề nghị hay thừa nhận 

rằng những người theo ông xem ông 

như là một đối tượng đáng được thờ 

phượng. 

Tuy nhiên, ngày nay ngoài nước Ấn Độ 

ra, hầu hết những người theo đạo phật 

phần lớn họ lấy hình ảnh của Buddha 

mà họ tự tạo ra những thần tượng bằng 

đá qua sự tưởng tượng chân dung của 



 

 

 

ông để thờ cúng và tôn sùng ông như 

Thượng Đế vậy. Như vậy, chúng ta có 

thể dễ dàng nhận ra sai lầm tôn giáo của 

họ trong vấn đề xác định đối tượng thờ 

phượng chỉ là một bản chất giả tạo. 

Như trong Qur’an, Allah هلالج لج  phán như 

sau: 

ُبَِه ِۚمنُۡسلۡژ ۡيتُُموَه ۚٓأَنتُۡمَوَءابَ ُۚٓؤُكممه ۚٓأَنَزَلٱَّلله َۡسمه ٓأَۡۡسَم ۚٓءا َم ۚتَۡعبُدُوَنِمندُونِِهۦٓإَِله إِِنٱۡلُحۡكُمإَِله ن ِۚ
 ََّٰ

ِأََمَرأَ أَۡكثََرٱلنه ِۚسََليَۡعلَُموَنَّلِله ِكنه يُنٱۡلقَي ُِمَولَ  ِلَكٱلد ِ
ذَ  ٓإِيه ۚهُِۚ تَۡعبُدُٓوا إَِله  ٤٠يوۡسف:ژ٤٠َله

{Những vật (hay thần linh) mà các bạn 

đang thờ phụng chỉ là những tên gọi mà 

các bạn và cha mẹ của các bạn đã đặt 

cho chúng, chứ Allah đã không ban cấp 

cho một chút thẩm quyền nào. Chắc 

chắn chỉ duy Allah thôi nắm quyền xét 

xử. Ngài ra lệnh cho các bạn không 

được thờ phụng ai khác mà chỉ thờ 



 

 

 

phụng riêng Ngài. Đó là tôn giáo chính 

trực nhưng đa số nhân loại lại không 

biết.} Yusuf: 40 (chương 12). 

Có thể lập luận rằng tất cả các tôn giáo 

điều dạy cho con người những cái hay, 

những điều tốt đẹp. Vậy tại sao tôn giáo 

lại là vấn đề mà chúng ta phải đi theo. 

Câu trả lời ở đây là tất cả các tôn giáo 

điều có sự sai lầm rất lớn trong vấn đề 

thờ phượng tạo hóa. Thờ phượng những 

gì mà Allah هلالج لج  đã tạo ra là một trong 

những tội lỗi rất lớn mà con người đã 

phạm đến. Bởi vì, những lý lẽ đó nó đi 

nghịch với những nguyên tắc, mục đích 

của Đấng Tạo Hóa (Allah). Do đó, con 

người được tạo ra chỉ được thờ phượng 



 

 

 

duy nhất một mình Allah هلالج لج  như trong 

Qur'an Allah هلالج لج  có phán như sau: 

ِليَۡعبُدُوِنژ نَسإَِله َوٱۡلِ  ٥٦الذاري َۚۖ:ژ٥٦َوَم َۚخلَۡقُتٱۡلِجنه

{Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài 

Jin và loài người ngoại trừ để tôn thờ 

TA.} Al-Zariyat: 56 (chương 51). 

Cho nên, thờ phượng những gì mà 

Đấng Tạo Hóa đã tạo ra hay sùng bái 

những thần linh, là tội lỗi không thể tha 

thứ được. Một người đã chết trong tình 

trạng tôn thờ thần linh thì số phận cuộc 

sống sau này sẽ bị niêm phong lại. Họ 

sẽ ở trong địa ngục đời đời, kiếp kiếp. 

Như trong Qur'an Allah هلالج لج  đã mặc khải 

như sau:  

ژ ِلَكِلَمنيََش ُۚٓءِۚ ِفُرَم ۚدُوَنذَ  ُۡ ِفُرأَنيُۡشَرَكبِهِۦَوَي ُۡ َََليَ ٱَّلله  ٤٨النس ۚء:ژإِنه



 

 

 

{Quả thật, Allah không bao giờ tha thứ 

việc tổ hợp (ai hay vật gì) cùng với 

Ngài nhưng Ngài lại tha thứ những tội 

lỗi khác ngoài nó cho bất cứ ai Ngài 

muốn} Al-Nisa: 48 (chương 4). 

 TÍNH CHẤT THỐNG NHẤT CỦA 

TÔN GIÁO ISLAM 

Sau những hậu quả quá sai lầm nghiêm 

trọng của các tôn giáo khác, thì tôn giáo 

Islam là một tôn giáo chính trực của 

Allah هلالج لج  đã đưa đến cho con người 

chúng ta nhiều điều dễ hiểu hơn và 

thông suốt hơn, nó đã mở ra một trang 

sử mới về tầm nhìn và cách hiểu về lý 

lẽ, từ đó đánh giá chính xác bản chất 

thật sự của Islam. 



 

 

 

Dù trong mọi thời gian, hoàn cảnh nào 

đi chăng nữa thì Islam cũng không có 

giới hạn trong vấn đề tìm tòi, học hỏi 

hay trao dồi kiến thức cho con người. 

Islam không giống như tôn giáo khác 

về vấn đề áp đặt điều kiện để muốn cho 

tín đồ của mình được cuộc sống tốt đẹp, 

được hưởng những nơi cực lạc ở thiên 

đàng, cần phải làm lễ rửa tội hay cần 

phải tin vào đấng cứu thế hay một thần 

linh nào đó qua trung gian.... hồng đem 

lại cho con người họ những điều tốt đẹp 

hơn. 

Nhưng trong thân tâm của con người 

Islam, về mặt nguyên tắc đó là quy 

phục hoàn toàn tuyệt đối với Allah I. 

Do đó, khi đã trở thành một người có 



 

 

 

nhận thức được về thuộc tính duy nhất 

của Allah هلالج لج  chỉ là một, và nhận ra mọi 

sự khác biệt trong vấn đề tạo hóa, vạn 

vật của thế giới vũ trụ này đều thuộc về 

Allah هلالج لج  thì bản thân anh ta sẽ thờ phụng 

và hướng đến Allah I, một khi đã hội tụ 

được những điều kiện trên và trở thành 

một người Muslim (theo đạo Islam) thì 

bản thân và linh hồn anh ta sẽ có một 

cuộc sống vĩnh cửu sau này ở thiên 

đàng, chính thiên đàng là phần thưởng 

mà Thượng Đế ban cho tất cả những 

người Muslim. 

Do đó, bất cứ ai tại bất cứ nơi nào thuộc 

những vùng xa xôi, hẻo lánh trên trái 

đất này điều có thể trở thành một người 

Muslim, theo tôn giáo Allah (Islam), 



 

 

 

đơn giản chỉ từ bỏ những việc làm như 

tôn thờ thần linh hay thờ phụng những 

gì mà Allah tạo ra, từ đó hướng về thờ 

phụng một mình Thượng Đế duy nhất, 

đó là Allah I. Tuy nhiên, có một điều 

cần lưu ý rằng một khi đã thừa nhận và 

biết quy phục, tin tưởng nơi Allah هلالج لج  thì 

phải biết lựa chọn giữa cái đúng và cái 

sai và phải có trách nhiệm về những 

điều lựa chọn đó. Con người khi đã tự 

cho mình có trách nhiệm về một điều 

lựa chọn nào đó với Allah هلالج لج  thì bản thân 

hay cá nhân họ phải luôn luôn tin 

tưởng, phó thác mọi việc đến với Allah 

I, họ sẽ phấn đấu hết sức mình để làm 

điều tốt và tránh xa mọi điều xấu xa. 



 

 

 

Như trong Qur'an, Allah هلالج لج  đã phán như 

sau:  

بِژ َوٱلصه  َرى  ٱلهِذيَنَءاَمنُوا َوٱلهِذيَنَه ۚدُوا َوٱلنهَص  ِلحا ۚ ِإِنه  َٰ َِوٱۡليَۡوِمٱۡۡلِٓخِرَوَعِمَل يَنَمۡنَءاَمَنبِلَّلله

 ٦٢البقرة:ژ٦٢َخۡوٌفَعلَۡيِهۡمَوََلُهۡميَۡحَزنُوَنفَلَُهۡمأَۡجُرُهۡمِعندََرب ِِهۡمَوََل

(Quả thật, những ai trong số nhóm 

người có đức tin, nhóm người Do Thái 

giáo, nhóm người Thiên Chúa giáo và 

nhóm người Sabian có niềm tin tưởng 

nơi Allah và ngày phán xử cuối cùng và 

ngoan đạo làm việc thiện thì sẽ có phần 

thưởng nơi Thượng Đế của họ và họ sẽ 

không lo sợ và sẽ không buồn phiền.) 

Al-Baqoroh: 62 (chương 2). 

Trong chương khác Allah هلالج لج  phán: 

ب ِِهۡمژ نره نِجيَلَوَم ۚٓأُنِزَلإِلَۡيِهمم ِ ةََوٱۡلِ َولَۡوأَنهُهۡمأَقَ ُۚموا ٱلتهۡوَرى  َۡلََكلُوا ِمنفَۡوقِِهۡمَوِمنتَۡحِتأَۡرُجِلِهمِۚ

ۡنُهۡمَۡس َۚٓءَم ۚيَۡعَملُوَن َوَكِثيٞرم ِ
ۡقتَِصدَٞةِۖ ٞةمُّ ۡنُهۡمأُمه  ٦٦الم ۚئدة:ژ٦٦م ِ



 

 

 

{Nếu họ tuân hành (điều lệnh trong) 

Tauroh (Kinh Cựu Ước) và Injil (Kinh 

Tân Ước) và thi hành tất cả các điều 

lệnh từ Thượng Đế của họ ban xuống 

thì chắc chắn họ sẽ hưởng (vô số) thiên 

lộc từ bên trên và từ bên dưới (chân 

của) họ. Trong họ, có một tập thể tuân 

theo chính đạo, còn đa số thì làm điều 

thối nát (tội lỗi).} Al-Ma-i-dah: 66 

(chương 5). 

 NHỮNG ĐIỀU TIN TƯỞNG NƠI 

ALLAH 

Các câu hỏi được đặt ra ở đây là: Làm 

thế nào để mọi người có thể hoàn toàn 

tin tưởng Allah هلالج لج  một cách thật sự trong 

bối cảnh ảnh hưởng rất nhiều vấn đề 



 

 

 

khác nhau về mặt xã hội hay nền văn 

hóa? Vì thế, để mọi người ai cũng phải 

có trách nhiệm trong vấn đề thờ phụng 

một Allah هلالج لج  duy nhất thì tất cả họ cần 

phải am hiểu, tìm tòi kiến thức vì đây 

được xem là những phương tiện đưa họ 

đến gần gũi hơn trong vấn đề xác nhận 

Allah I. 

Trong bộ sách Tân Ước, cuối cùng đã 

dạy cho nhân loại rằng mỗi người phải 

thừa nhận và phải ghi sâu vào trong tâm 

trí họ xác nhận chỉ có một Allah هلالج لج  duy 

nhất, vì đây được xem là một phần bản 

chất con người với những gì mà họ đã 

được Allah tạo ra. 



 

 

 

Trong chương Al-A'raaf Allah هلالج لج  đã 

phán như sau: 

أَنفُِسِهۡمأَلَۡسُتبَِرب ِكُژ ٓ يهتَُهۡمَوأَۡشَهدَُهۡمَعلَى  َوإِۡذأََخذََربَُّكِمۢنبَنِٓيَءادََمِمنُظُهوِرِهۡمذُر ِ قَ ۚلُوا بَلَى  ۡمِۖ

  1٧٢اۡلعراف:ژَشِهۡدنَ ِۚٓۚ

{Và Thượng Đế của Ngươi 

(Muhammad) đã giao ước với tất cả con 

cháu Adam và chính chúng đã tự xác 

nhận sự thật đó, Ngài hỏi họ rằng: 

“Phải chăng TA là Thượng Đế của các 

ngươi ?” Tất cả họ cùng đáp: “Dạ đúng 

vậy, Chúng tôi xin xác nhận.”} Al-

A'raaf: 172 (chương 7). 

Sau đó Allah هلالج لج  cũng đã giải thích 

nguyên nhân tại sao Ngài phải bắt buộc 

bọn họ làm chứng, xác nhận rằng chính 

Ngài đã tạo ra họ và chỉ có một mình 



 

 

 

Ngài là Thượng Đế đáng được tôn thờ. 

Và câu giải thích được Allah هلالج لج  cho biết:  

ژ
ةُۢ ُِحجه يَُكوَنِللنه ِۚسَعلَىٱَّلله ِريَنَوُمنِذِريَنِلئََله بَش ِ مُّ ُۡسَلا رُّ ُۡسِلِۚ  1٦٥النس ۚء:ژبَۡعدَٱلرُّ

{Các vị Thiên Sứ vừa làm người báo tin 

vui vừa cảnh cáo mọi người để cho 

nhân loại không còn dựa vào lý do nào 

khác để khiếu nại với Allah sau khi các 

vị Thiên Sứ đó (đã được cử phái đến 

gặp họ)} Al-Nisa: 165. 

Điều đó cũng để nói lên rằng, chúng ta 

vẫn chưa biết được Allah هلالج لج  là Thượng 

Đế của chúng ta. Không một ai cho 

rằng chúng ta phải có nhiệm vụ chỉ thờ 

phượng một Thượng Đế (Allah). Để đi 

sâu vào điều này Allah هلالج لج  đã giải thích: 



 

 

 

أَفَتُۡهِلُكنَ ۚبَِم ۚفَعََلٱۡلُمۡبَِّٰلُوَنأَۡوتَقُولُٓوا إِنهَم ۚٓژ ۢنبَۡعِدِهۡمِۖ م ِ يهةا ژ1٧٣أَۡشَرَكَءابَ ُۚٓؤنَ ِۚمنقَۡبُلَوُكنه ۚذُر ِ

 1٧٣اۡلعراف:

{Hoặc các ngươi lại nói: “Chính cha mẹ 

của chúng tôi chủ trương việc thờ 

phụng nhiều thần linh trước đây, chúng 

tôi chỉ là hậu duệ của họ, (chúng tôi 

không hay biết gì). Phải chăng Ngài sẽ 

tiêu diệt chúng tôi vì điều (tội lỗi) mà 

những kẻ theo ngụy giáo đã làm ?} Al-

A'raaf: 173 (chương 7). 

Vì vậy, khi tất cả những đứa trẻ được 

sinh ra thì bản thân của đứa trẻ cũng đã 

ít nhiều tin tưởng Allah هلالج لج  và có một 

điều “bẩm sinh” đó là khuynh hướng 

chỉ tôn thờ một mình Ngài mà trong 

tiếng Arập gọi là “Fitrah”. 



 

 

 

Nếu một đứa trẻ bị bỏ rơi một mình 

trong một môi trường nào đó, mà nơi 

đó có những người Muslim sinh sống 

hay cho dù có những người ngoại đạo 

đi chăng nữa thì họ sẽ thờ phụng Allah 

هلالج لج  và đi theo con đường của Ngài, nhưng 

rồi tất cả các đứa trẻ lại bị ảnh hưởng, 

chịu tác động đến môi trường của 

chúng trong vấn đề tôn thờ bằng mọi 

hình ảnh xung quanh mà chúng thấy 

qua việc làm con người hay qua điều 

tưởng tượng mà con người phát sinh ra 

trong cách tôn thờ Thượng Đế. Như 

Thiên Sứ Muhammad e đã mách bảo 

trong Hadith Qu'dsi, Allah هلالج لج  có phán 

như sau:  

أَتَت ُهُمالشهيَ ِۚطيُنفَ ۚج  َوإِنهُهم  ())إِن ِيَخلَق ُتِعبَ ِۚديُحنَفَ َۚءُكلهُهم  ِدينِِهم  َعن   (ت َۚلَت ُهم 



 

 

 

“Chính TA đã tạo ra con người trong 

nguyên thủy là theo tôn giáo chính 

thống (Islam) nhưng Shayton (loài quỷ) 

đã dụ dỗ, lôi cuốn họ lầm đường lạc 

lối.” Hadith Muslim ghi lại số 3786. 

Có Hadith khác: 

أَبِيُهَري َرةَ قَ tَۚعن  :eَل:قَ َۚلالنهبِىُّ دَانِِهأَو  ِ َرةِ،فَأَبََواهُيَُهو  إَِلهيُولَدَُعلَىال ِفَّٰ  لُود  َمو  ))َم ِۚمن 

َجد َع َۚء( تُِحسُّوَنفِيَه ِۚمن  عَ َۚء،َهل  َس ۚنِِه،َكَم ۚتُن تَُجال بَِهيَمةُبَِهيَمةًَجم  يَُمج ِ َرانِِهأَو  (رواهيُنَص ِ

 البخ ۚريومسلم.

Ông Abu Huroiroh t thuật lại, Nabi e 

nói: “Mỗi đứa trẻ sinh ra đều mang tính 

bẩm sinh “Fitrah” trong sạch không có 

tội lỗi, nhưng cha mẹ của chúng đã làm 

cho chúng trở thành (đi theo) đạo Do 

Thái giáo hoặc đạo Thiên Chúa giáo 

hoặc một người (đa thần giáo) thờ lửa, 

cũng giống như những động vật vậy, 



 

 

 

khi sinh ra, chúng có bị thiếu mất bộ 

phận nào trên cơ thể không? Tất cả sự 

thiếu mất đều xảy ra sau đó.” Hadith 

Al-Bukhari và Muslim ghi lại. 

Vì vậy, cũng giống như những đứa trẻ, 

chúng sẽ trải qua một quá trình lâu dài 

từ lúc còn nhỏ cho tới khi trưởng thành 

để phát triển thành một nhân cách con 

người mang tính tổng thể tích lũy được 

những kinh nghiệm trong cuộc sống. Vì 

đây là bản năng bẩm sinh mà Allah هلالج لج  đã 

áp đặt cho chúng, tâm trí của chúng 

cũng sẽ trải qua cùng với sự thay đổi tự 

nhiên, cho đến khi chúng nhận ra sự 

thật rằng Allah I, chính Ngài là Thượng 

Đế và cũng là Đấng Tạo Hóa. Nhưng 

tiếc thay, cha mẹ của chúng lại đưa 



 

 

 

chúng đi theo con đường khác. Bởi vì, 

trong giai đoạn đầu cuộc sống chúng 

không có khả năng phản kháng để 

chống đối lại với ý muốn của cha mẹ 

chúng. Nếu trong trường hợp như vậy, 

tôn giáo mà các đứa trẻ đi theo trong 

thời gian đó sẽ trở thành một trong 

những phong tục của chúng và Allah هلالج لج  

cũng không quy chúng vào một tội lỗi 

hay trừng phạt chúng vì tôn giáo mà 

chúng đi theo. 

Con người khi đã sống trong suốt 

những quãng thời gian, chặn đường từ 

lúc còn thơ ấu, cho đến khi lìa trần thì 

tâm trí của họ sẽ nhận thấy được những 

biểu hiện tất cả các tôn giáo trên thế 

giới này mà họ đã thấy hay nghe, đến 



 

 

 

một thời gian nào đó khi họ nhận ra 

một dấu hiệu sự thật rằng chỉ có một 

tôn giáo duy nhất tôn thờ một Thượng 

Đế (Allah) đó là Islam. Allah هلالج لج  đã phán 

như sau: 

َيتَبَيهَنلَُهۡمأَژ تِنَ ۚفِيٱۡۡلٓفَ ِۚقَوفِٓيأَنفُِسِهۡمَحتهى  َۡسنُِريِهۡمَءاَي  ُكل ِ أََولَۡميَۡكِفبَِرب َِكأَنههُۥَعلَى 
نههُٱۡلَحقُُّّۗ

 ٥٣فصلت:ژ٥٣َشۡيٖءَشِهيدٌ

{TA sẽ sớm cho chúng thấy các Dấu 

hiệu của TA trong vũ trụ và chính trên 

bản thân của chúng; cho đến khi phân 

tích rõ ràng cho chúng thấy Nó (Qur'an) 

là Chân lý (tuyệt đối). Thượng Đế của 

Ngươi (Muhammad) thừa sức làm nhân 

chứng cho tất cả mọi việc.} Fussilat: 53 

(chương 41). 

Thực ra mà nói, nếu mỗi con người 

luôn thành thật với bản thân, từ bỏ làm 



 

 

 

những điều tội lỗi và quay về xám hối 

với Allah I, thì Allah هلالج لج  sẽ mở ra cho họ 

một đường lối chính trực, nhưng nếu họ 

vẫn còn tiếp tục phủ nhận Allah هلالج لج  về 

những dấu hiệu của Ngài và tôn thờ 

những tạo hóa ngoài Allah هلالج لج  thì họ sẽ 

không còn một lối thoát nào cả, ngoài 

việc phải hứng chịu một sự trừng phạt 

đau đớn ở Ngày phán xử cuối cùng. 

Lấy một thí dụ, tại khu vực đông nam 

thuộc khu rừng nhiệt đới Amazon ở 

Brazil, Nam Mỹ, có một bộ lạc nguyên 

thủy đã dựng lên ngôi lều bên cạnh nhà 

họ với tượng thần có tên Skwatch, 

tượng trưng cho Thượng Đế của họ, vị 

thần tối cao của tạo hóa. Vào ngày hôm 

sau, có một người thanh niên bước vào 



 

 

 

ngôi lều cầu nguyện, trong khi anh ta 

đang cầu nguyện xin vị thần giúp đỡ thì 

có một con chó thân mình đầy bẩn thỉu 

đi vào ngôi lều. Trong khoảng thời gian 

cầu nguyện anh thanh niên đã thấy con 

chó nhấc chân lên tiểu thẳng vào vị thần 

mà anh ta đang thờ phượng. Bị xúc 

phạm, người thanh niên liền đuổi con 

chó ra khỏi nơi đó, nhưng khi cơn giận 

dữ đã xoa diệu đi, anh ta chợt nhận thức 

được rằng hình tượng mà anh đang cầu 

xin không phải là Thượng Đế cũng 

không phải là vị thần mà bấy lâu nay 

anh từng uổng công để tôn thờ, xin 

được che chở hay giúp đỡ. Chắc chắn 

phải có Thượng Đế (Allah) ở nơi nào 

đó!!! giờ thì anh ta đã có một nhận thức 



 

 

 

tác động đến hiểu biết của anh và cho 

rằng mình nên hướng về Allah I, hay là 

vẫn tiếp tục những điều bất minh với 

sai lầm đức tin mà bấy lâu nay bộ tộc 

của mình đã làm ? 

Điều này có vẻ lạ thường, nhưng quả 

thật, đó lại là một dấu hiệu mà Allah هلالج لج  

đã cho người thanh niên đó thấy được 

qua sự nhận thức mà anh ta đã làm. 

Ngoài ra, bên trong những việc làm 

này, nó còn bao gồm cả sự hướng dẫn 

chỉ ra rằng, những gì mà anh ấy tôn thờ 

là một sai lầm, một điều giả dối. Như 

trong Qur'an, Allah هلالج لج  đã phán về Thiên 

Sứ Ibrohim u như sau: 

ِهيُمِۡلَبِيِهَءاَزَرأَتَتهژ۞ بِيٖنَوإِۡذقَ َۚلإِۡبَر  ٖلمُّ
َكَوقَۡوَمَكفِيَضلَ  نَ ًۚم َۚءاِلَهةًإِن ِٓيأََرى  ٰۡ ِلَك٧٤ِخذُأَ َوَكذَ 

ََِۖوٱۡۡلَۡرِضَوِليَُكوَنِمَنٱۡلُموقِنِيَن َو  َم  ِهيَمَملَُكوََۖٱلسه َعلَۡيِهٱلهۡيُلَرَءاَكۡوَكبا ٧٥ِۖۚنُِرٓيإِۡبَر  فَلَمه َۚجنه

فَلَمه ذَاَرب ِيِۖ ٱۡۡلٓفِِليَنقَ َۚلَه  فَلَمه ۚٓأَفََلق ََۚللَئِن٧٦ ۚٓأَفََلق ََۚلََلٓأُِحبُّ ذَاَرب ِيِۖ فَلَمه َۚرَءاٱۡلقََمَربَ ِۚزغا ۚقَ َۚلَه 



 

 

 

ِمَنٱۡلقَۡوِمٱلضه ۚٓل ِيَن ذَاَرب ِيَه ٧٧لهۡميَۡهِدنِيَرب ِيَۡلَُكونَنه قَ َۚلَه  فَلَمه ۚٓفَلَمه َۚرَءاٱلشهۡمَسبَ ِۚزَغةا ذَآأَۡكبَُرِۖ

مه ۚتُۡشِرُكوَن قَۡوِمإِن ِيبَِرٓيٞءم ِ ََِۖوٱۡۡلَۡرَضَحنِيفا ٧٨ِۖۚأَفَلَۡتقَ َۚليَ  َو  َم  ۡهُتَوۡجِهَيِللهِذيفََََّٰرٱلسه إِن ِيَوجه

 ٧٩-٧٤اۡلنع ۚم:ژ٧٩َوَم ۚٓأَنَ ِ۠ۚمَنٱۡلُمۡشِرِكيَن

{Và (hãy nhớ) khi Ibrohim thưa với 

Azar, phụ thân của Người như sau: 

“Phải chăng cha đã nhận các hình tượng 

này làm những thần linh? Con thấy cha 

và người dân của cha lầm lạc rõ rang” * 

Và TA (Allah) đã chỉ cho Ibrohim việc 

cai quản các tầng trời và trái đất để cho 

Người trở thành một người vững lòng 

tin * Bởi thế, khi màn đêm bao phủ lấy 

Người, Người thấy một vì sao. Người 

thốt lên: “Đây là Thượng Đế của Ta.” 

Nhưng khi thấy sao lặn, Người tự bảo: 

“Ta không thích các vật hay lặn.” * 

Nhưng khi thấy mặt trăng ló lên sáng 

ngời, Người tự bảo: “Đây là Thượng Đế 



 

 

 

của ta.” Nhưng khi thấy vần trăng lặn 

mất, Người tự bảo: “Nếu Thượng Đế 

của Ta không hướng dẫn thì chắc chắn 

Ta sẽ bị lầm lạc.” * Nhưng khi thấy mặt 

trời mọc lên rạng rỡ, Người tự bảo: 

“Đây mới là Thượng Đế của Ta, vị này 

lớn nhất.” Nhưng khi thấy mặt trời lặn, 

Người lớn tiếng bảo: “Này hỡi người 

dân Ta! Ta hoàn toàn vô can với những 

kẻ mà các người đã tôn thờ cùng chung 

với Allah * Ta thẳng thắn và thành thật 

hướng mặt của Ta về Đấng đã sáng tạo 

các tầng trời và trái đất và Ta sẽ không 

là một người thờ đa thần.} Al-An-a'm: 

74 – 79 (chương 6). 

Như đã đề cập ở phần đầu, các vị Thiên 

Sứ được Allah هلالج لج  cử đến mỗi dân tộc và 



 

 

 

mỗi bộ tộc trong mỗi thời đại để đem 

đến cho mọi người “Iman”, một chân lý 

tin tưởng nơi Allah هلالج لج  và một tâm hồn 

trong sạch thờ phượng một mình Ngài, 

đồng thời củng cố thêm lòng tin vững 

chắc. Mặc dù vậy, phần lớn những lời 

nói những điều giáo huấn mà các vị 

Thiên Sứ đem đến đều bị bóp méo, 

xuyên tạc, kể cả những quyển Kinh 

Sách được Allah mặc khải xuống cũng 

bị chỉnh sửa và thay đổi theo ý những 

kẻ quấy rối bất tuân. 

Ví dụ, trong mười điều mà Allah هلالج لج  chỉ 

dạy trong quyển kinh Tâuroh (Kinh 

Cựu Ước) đã thừa nhận vấn đề chân lý 

và nguyên tắc chỉ đạo cho con người có 

cuộc sống lành mạnh, đồng thời lên án 



 

 

 

chống lại những tội ác giết người, cướp 

bóc và tội ngoại tình mà phần lớn đã 

xảy ra trong xã hội cổ đại và đặc biệt 

hơn là trong một thế giới hiện đại mà 

chúng ta đang sống lúc bấy giờ. 

Thế nhưng, tiếc thay những lời nhắn 

nhủ mà các vị Thiên Sứ mang đến giờ 

đây con người lại phủ nhận, bác bỏ đi 

phần nào, xã hội dường như đang theo 

đuổi theo một chiều hướng khác trái 

lệch với những gì mà Islam đã chỉ dạy. 

Do đó, mỗi con người chúng ta phải có 

trách nhiệm với việc làm, phó thác kính 

sợ và tin tưởng Allah هلالج لج  chấp nhận một 

tôn giáo duy nhất đó là Islam, đồng thời 

quy phục Allah هلالج لج  một cách triệt để, 

không tổ hợp một ai khác với Ngài. 



 

 

 

Vinh quang nơi Allah I, cầu xin Ngài 

bảo vệ và hướng dẫn chúng ta đến một 

con đường chân chính, cầu xin Ngài 

ban phúc lành, đức tin và một cuộc 

sống hạnh phúc cho chúng ta, Đấng rất 

Khoan dung và Độ lượng, Đấng Toàn 

Năng. Xin Ngài ban phúc lành cho 

Thiên Sứ Muhammad e, gia đình của 

Người, những bạn hữu của Người và 

những ai noi theo con đường của Người 

cho đến Ngày Cuối Cùng. 


