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Tìm hiểu Islam: Quyển sách giới thiệu
về Islam qua một cái nhìn tổng thể. Nội
dung quyển sách là sự phân tích rõ ràng
va sâu sắc về những giá trị và chân lý
của Islam, đồng thời trong đó, tác giả
cũng có những lời lẽ phản hồi những
cáo buộc và vu khống không đúng của
dư luận về Islam. Đây là quyển sách

hữu ích và giá trị cho những ai muốn
tìm hiểu sự thật về Islam.
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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng
lên Allah, cầu xin bằng an và phúc lành
cho các vị thiên sứ của Allah.
Thật ra tôn giáo của tất cả các vị Nabi
đều là một, Allah đã gửi đến các vị
thiên sứ của Ngài và ban xuống các
kinh sách của Ngài với mục đích tuyên
truyền và mời gọi nhân loại đến với
một điều duy nhất, đó là Tawhid (độc
thần hóa) Allah, thờ phượng một mình
Ngài và sống theo lề lối đạo đức đúng
đắn và tốt đẹp.
Và tương tự như vậy, khi Allah
cử Muhammad e đến thì Ngài cũng ra
lệnh cho Người giống như Ngài ra lệnh
cho các vị Nabi huynh đệ của Người,

Ngài cử Người đến với toàn thể nhân
loại, Ngài đã hài lòng lấy tôn giáo của
Ngài làm tôn giáo cho toàn thể nhân
loại, Ngài đã hoàn chỉnh tôn giáo của
Ngài và đã hoàn tất ân huệ tốt đẹp nhất
của Ngài cho nhân loại.
Và cũng bởi vì Islam là tôn giáo cuối
cùng của Allah (từ nơi Ngài ban xuống)
cho nên bản chất và đặc điểm của nó
luôn vượt trội hơn các tôn giáo khác và
lan rộng khắp nơi trên trái đất dù trong
quá khứ hay ở thời đại hiện tại. Và thực
tế ngày nay Islam đã có mặt hơn nửa
quả địa cầu, và luôn dẫn đầu các tôn
giáo khác về việc có nhiều người quy
thuận và gia nhập mỗi khi họ đọc và
tìm hiểu vì thấy rằng Islam luôn thuận

với quy luật tự nhiện, hợp lẽ với ý thức
đúng đắn của con người, vị tha trong
đối nhân xử thế và đơn giản trong ý
niệm và đức tin.
Tuy nhiên, kết quả này, điều mà những
người Muslim thực hiện theo con
đường Islam của họ chỉ loại trừ được
một số tiếng xấu về Islam. Bởi lẽ,
không một tôn giáo hay không một tín
ngưỡng nào lại không bị tiếng xấu nếu
như nó luôn bị chống phá một cách dữ
dội từ đội ngũ binh lính của những kẻ
ngoại đạo vô đức tin ra sức hợp tác
xuyên tạc và bóp méo sự thật, đôi lúc
họ chỉ lạm dụng sự thiếu sót cũng như
mặt không đúng của sự thật để kết tội
và lên án, và đôi lúc khi họ hiểu sai lệch

thì họ lại quay sang suy diễn xa vời với
sự thật và bản chất của sự việc.
Dĩ nhiên, bản thân những người
Muslim chúng tôi không phải không
phạm sai sót và lỗi lầm, nhưng một số
hành vi xấu của một số tín đồ là nơi bản
thân họ chứ Islam vô can với những
hành vi xấu đó.
Như vậy, một khối óc biết nhận thức
đúng mực một khi muốn tìm hiểu một
tôn giáo nào đó thì nó phải xem xét và
nhìn vào nguyên thủy của nó mà đánh
giá chứ không nên đánh giá và bình
phẩm qua các hành vi sai trái của các
tín đồ cũng như những lời buộc tội từ
các kẻ thù của nó. Không một tôn giáo

nào cũng như không một hệ tư tưởng
nào lại không có điều sai và vi phạm từ
phía một số tín đồ và thành viên của nó.
Một thành viên hay một cá nhân nào đó
làm sai không có nghĩa là toàn bộ hệ
thống điều luật là sai. Do đó, để khẳng
định các tổ chức xã hội tốt hơn các tôn
giáo thì người ta phải xem xét về nền
tảng phép tắc của chúng chứ không
phải nhìn vào hành động sai phạm hoặc
thái quá của một số người đi theo
chúng. Như vậy, Islam cũng phải nên
được chúng ta hiểu như thế mới là hợp
lẽ rằng Allah đã ban Islam xuống khác
hẳn với những định kiến nặng nề theo
lời suy diễn dối trá của chủ nghĩa Đông
phương học.

Và khi chúng ta muốn tìm hiểu Islam
qua nguồn gốc nguyên thủy của nó thì
chúng ta thấy rằng không có một cách
mở đề nào tốt hơn việc suy ngẫm và
nhìn lại cuộc đối thoại đã được diễn ra
giữa Đại thiên thần Jibril u, một vị
truyền Lời mặc khải trung thực và đáng
tin nhất nơi cõi trời, và Nabi
Muhammad e, một vị truyền lời mặc
khải trung thực và đáng tin nhất nơi ở
cõi trần. Đại thiên thần Jibril u đã đến
gặp Nabi e và đã hỏi Người về các cấp
bậc giáo lý của tôn giáo, mục đích để
các vị Sahabah y (các vị bằng hữu) của
Người e nghe thấy câu trả lời của
Người và thông hiểu về tôn giáo của họ.

Dưới đây là toàn bộ nội dung lời đối
thoại:
سو ُل هللاه -
اإل ْسالَ هم .فَقَا َل َر ُ
َوقَا َل يَا ُم َح َّمدُ أ َ ْخ هب ْرنهى َع هن ه
اإل ْسالَ ُم أ َ ْن ت َ ْش َهدَ أ َ ْن الَ هإلَهَ
صلى هللاُ عليه وسلم  « -ه
ى
هإالَّ هللاُ َوأ َ َّن ُم َح َّمدًا َر ُ
يم ال َّ
سو ُل ه
هللا َوت ُ هق َ
صالَة َ َوتُؤْ هت َ
ْت هإ هن ا ْست َ َ
َّ
ت
ط ْع َ
ضانَ َوت َ ُح َّج ْالبَي َ
الز َكاة َ َوت َ ُ
وم َر َم َ
ص َ
ت .قَا َل فَعَ هج ْبنَا لَهُ يَ ْسأَلُهُ
صدَ ْق َ
هإلَ ْي هه َ
س هبيالً .قَا َل َ
ان .قَا َل « :أ َ ْن تُؤْ همنَ
َويُ َ
ص هدقُهُ .قَا َل فَأ َ ْخبه ْر هنى َع هن ه
اإلي َم ه
اآلخ هر َوتُؤْ همنَ
س هل هه َو ْاليَ ْو هم ه
هباهلله َو َمالَئه َكته هه َو ُكت ُ هب هه َو ُر ُ
ت .قَا َل فَأ َ ْخ هب ْرنهى
صدَ ْق َ
هبا ْلقَدَ هر َخي هْر هه َوش هَر هه »  .قَا َل َ
ان .قَا َل « :أ َ ْن ت َ ْعبُدَ هللاَ َكأَنَّ َك ت َ َراهُ فَإه ْن لَ ْم
اإل ْح َ
َع هن ه
س ه
اك » (البخاري ح ( ،)50ومسلم ح
ت َ ُك ْن ت َ َراهُ فَإهنَّهُ يَ َر َ
())9
((Đại thiên thần Jibril nói: Này
?Muhammad! Hãy cho ta biết về Islam
Thiên sứ của Allah e nói: “Islam là

ngươi phải chứng nhận rằng không có
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài
Allah và Muhammad là vị thiên sứ của
Ngài, ngươi phải dâng lễ nguyện Salah,
phải đóng thuế Zakah, phải nhịn chay
Ramadan và phải đi hành hương Hajj
tại ngôi đền thiêng liêng nếu ngươi có
khả năng và điều kiện cho việc đó”. Đại
thiên thần Jibril nói: Ngươi đã nói sự
thật. (Theo lời kể của Umar:) Chúng tôi
thật sự ngạc nhiên cho người đang hỏi
này vì y vừa hỏi vừa lại xác nhận là sự
thật! Đại thiên thần Jibril nói tiếp: Hãy
cho ta biết về đức tin Iman? Người e trả
lời: “Ngươi phải tin nơi Allah, tin nơi
các thiên thần của Ngài, tin các kinh
sách của Ngài, tin các vị thiên sứ của

Ngài, tin vào Ngày sau và tin vào định
mệnh tốt xấu”. Đại thiên thần Jibril lại
bảo: Ngươi nói sự thật. Và tiếp tục hỏi:
Hãy cho ta biết về Ihsan? Người e nói:
“Ngươi hãy thờ phượng Allah như thể
ngươi đang nhìn thấy Ngài, còn nếu
như không nhìn thấy Ngài thì hãy biết
rằng Ngài luôn nhìn thấy ngươi”))
(Albukhari: hadith thứ (50), Muslim:
hadith thứ (9)).
Đấy là toàn bộ nền tảng giáo lý của
Islam. Trong đó, liệu có bất cứ điều gì
đáng lên án hay đáng hổ thẹn chăng?
Chắc chắn chúng tôi sẽ giúp các độc giả
tìm hiểu về định nghĩa cũng như nội
dung chi tiết trong phần giải thích và

phân tích các nền tảng giáo lý này.
Chúng tôi sẽ đứng dưới góc độ đạo đức
khách quan và giới luật của bề trên
trong việc thiết lập Islam và đức tin
Iman để nhận xét các nguyên tắc này.
Chúng tôi cũng sẽ phân tích và trình
bày rõ để chứng minh sự thật về việc đã
có không ít người xuyên tạc và vu
khống cho Islam là khủng bố, là bạo
lực, là tôn giáo bất công, chèn ép quyền
hạn của phụ nữ. Chúng tôi sẽ trả lời cho
những lời vu khống đó để giải oan cho
Islam đồng thời giúp những ai muốn
tìm hiểu Islam bằng con đường tìm về
cội nguồn chân chính và nền tảng giáo
lý nguyên thủy trong sạch của nó.

Xin gởi bức thông điệp này với mục
đích mong muốn điều chân lý sẽ được
nhận thức đúng đắn theo đúng với tấm
lòng ngay thẳng và ý thức chuẩn mực
của những con người hiểu biết. Và đây
cũng là sự truyền bá để giáo dục tư
tưởng Islam cho những người tin tưởng,
những người sẽ được thành công tốt
đẹp nơi Allah như Ngài đã phán:
َٰٓ
ت أ ُ ْو َّٰلَئه َك ُه ۡم خ َۡي ُر
ص هل َّٰ َح ه
َّ َّٰ ﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ َو َع هملُواْ ٱل
 َجزَ آَٰ ُؤ ُه ۡم هعندَ َر هب هه ۡم َج َّٰنَّتُ َع ۡد ٖن ت َ ۡج هري همن٧ ۡٱلبَ هريَّ هة
َّ ي
ٱلِلُ َع ۡن ُه ۡم
ت َ ۡحته َها ۡٱۡل َ ۡن َّٰ َه ُر َّٰ َخ هلدهينَ فهي َها َٰٓ أَبَدٗ ۖا َّر ه
َ ض
َّٰ ُۚ
:ﮊ (سورة البينة٨ ُهي َربَّ ۥه
ُ َو َر
َ ضواْ َع ۡنهُ ذَ هل َك هل َم ۡن َخش
)٨ ،٧
{Quả thật, những ai có đức tin và làm
việc thiện tốt, họ sẽ là những sinh vật

tốt đẹp nhất. Phần thưởng của họ nơi
Thượng Đế của họ là những ngôi vườn
trong Thiên Đàng bên dưới có các dòng
sông chảy, họ sẽ được sống trong đó
mãi mãi và đời đời, Allah sẽ hài lòng về
họ và họ sẽ toại nguyện về những gì mà
Ngài ban thưởng. Đó là phần thưởng
dành cho ai kính sợ Thượng Đế của y}
(Chương 98 – Al-Bayyiah, câu 7, 8).
Cầu xin Allah khiến việc làm này thành
một việc làm đầy thành tâm hướng về
Ngài bởi Ngài là Đấng phù hộ và toàn
năng trên mọi thứ.
?

?

? ? ?

Islam Và Các Trụ Cột Của Nó

Trước khi đi vào tìm hiểu về phần giải
thích Islam và các trụ cột của nó thì
chúng ta cần phải nói về danh từ
“Islam”.
Tiếng “Islam” trong ngôn ngữ Ả rập là
một danh động từ “ ” هإ ْس َالمđược biến thể
từ động từ ”“أ َ ْسلَ َمcó nghĩa là sự quy
thuận và phục tùng, nó cũng có nghĩa là
được bằng ăn và phúc lành. Và khi
chúng ta nói đến việc nghiên cứu về
Islam thì chúng ta muốn nói đến một
tôn giáo được Allah ban xuống cho
Nabi của Ngài, Muhammad e. Tôn giáo
này được gọi là Islam bởi vì nó là một
tôn chỉ kêu gọi đến với sự quy thuận và
hạ mình phục tùng Allah một Đấng duy
nhất, và ai quy thuận và phục tùng Ngài

thì sẽ được bằng an và phúc lành ở Đời
Sau.
Và tên gọi này không phải được lấy từ
tên của Nabi hay tên của một đất nước
nào cả, mà nó xuất phát từ bản chất cơ
bản vốn có trong mọi giai đoạn sống
của một con người, đó là sự phủ phục
và quy thuận theo quy luật tạo hóa của
Allah, Đấng Phúc lành và Tối cao,
Đấng không có đối tác ngang hàng.
Và Islam là tôn giáo của Allah, Đấng đã
ban nó xuống cho tất cả các vị Nabi.
Tất cả các vị Nabi đều được lệnh kêu
gọi nhân loại đến với một điều căn bản
duy nhất, đó là độc thần hóa Allah,
sùng bái và tôn thờ Ngài, quy thuận và

phục tùng theo mọi mệnh lệnh và đạo
luật của Ngài; kêu gọi họ đến với nề
nếp đạo đức tốt đẹp cũng như giữ gìn
những phẩm chất cao quý của một con
người.
Và đối với những gì chúng ta nhìn thấy
trong thời đại ngày nay từ những tư
tưởng và tín ngưỡng khác nhau của
những người đi theo các tôn giáo khác
là do bởi chân lý và những gì được ban
xuống từ Allah trước kia đã bị xóa mất
để thế chỗ cho những điều sai lệch và
đen tối.
Và quả thật, Allah đã lấy tên gọi cao
quý “Islam” này để gọi những người có

đức tin trong mọi hoàn cảnh, như Ngài
đã phán:
)٧٨ :س َّم َّٰى ُك ُم ۡٱل ُم ۡس هل همينَ همن قَ ۡب ُل ﮊ (سورة الحج
َ ﮋ ُه َو
{Ngài đã đặt tên cho các ngươi là
những người Muslim từ thời trước và
trong hiện tại} (Chương 22 – Al-Hajj,
câu 78).
Bởi vì người Muslim là người có đức
tin nơi bất cứ một vị Nabi nào trong các
vị Nabi của Allah, y đã thực hiện và thi
hành theo sự thật của Islam, đó là quy
thuận và phục tùng Allah, vâng lệnh
mọi chỉ đạo của Ngài và luôn sống
trong giới hạn qui định của Ngài.

Người cha của các vị Nabi, Nuh u nói
với cộng đồng của Người như sau:
:ﮋ َوأ ُ هم ۡرتُ أ َ ۡن أ َ ُكونَ همنَ ۡٱل ُم ۡس هل همينَ ﮊ (سورة يونس
)٧2
{Và Ta được lệnh phải là người Muslim
(tức thần phục Allah)} (Chương 10 –
Yunus, câu 72).
Và Nabi Ibrahim u và đứa con trai của
Người Nabi Isma-il u đã cầu nguyện
Allah xin Ngài làm cho họ thành hai
người Muslim (thần phục Allah), họ
nói:
ۡ ﮋ َربَّنَا َو
ٱجعَ ۡلنَا ُم ۡس هل َم ۡي هن لَ َك َو همن ذُ هريَّ هتنَا َٰٓ أ ُ َّم ٗة ُّم ۡس هل َم ٗة لَّ َك
)12٨ :ﮊ (سورة البقرة

{Lạy Thượng Đế của chúng con! Xin
Ngài hãy làm cho chúng con thành hai
người Muslim thần phục Ngài và xin
Ngài hãy tạo ra một cộng động Islam
thần phục Ngài từ con cháu của chúng
con} (Chương 2 – Albaqarah, câu 128).
Và trước lúc lâm chung của Nabi
Yacob, Người đã tập hợp các con của
mình lại và dặn dò họ phải nắm lấy và
gìn giữ tín ngưỡng của tổ phụ Ibrahim,
một tín ngưỡng Islam thuần khiết:
1٣1 َب ۡٱل َّٰعَلَ همين
ﮋ هإ ۡذ قَا َل لَ ۥهُ َربُّ َٰٓۥهُ أ َ ۡس هل ۡۖم قَا َل أ َ ۡسلَ ۡمتُ هل َر ه
َ ۡٱلِلَ ٱص
َّ ي هإ َّن
طََ َّٰى
ُ ُص َّٰى هب َها َٰٓ هإ ۡب َّٰ َر ههۧ ُم بَ هني هه َويَعۡ ق
َّ َو َو
َّ وب َّٰيَبَنه
 أ َ ۡم ُكنت ُ ۡم1٣2 َلَ ُك ُم ٱلدهينَ فَ َال ت َ ُموت ُ َّن هإ َّال َوأَنتُم ُّم ۡس هل ُمون
ُ
وب ۡٱل َم ۡوتُ هإ ۡذ قَا َل هلبَنهي هه َما
َ ش َهدَآَٰ َء هإ ۡذ َح
َ ُض َر يَعۡ ق
هي قَالُواْ نَعۡ بُدُ هإ َّٰلَ َه َك َو هإ َّٰلَهَ َءابَا َٰٓ هئ َك هإ ۡب َّٰ َر ههۧ َم
ۖ تَعۡ بُدُونَ هم ۢن بَعۡ د

ﮊ٣٣ ََو هإ ۡس َّٰ َم هعي َل َو هإ ۡس َّٰ َحقَ هإ َّٰلَ ٗها َّٰ َو هحدٗ ا َون َۡح ُن لَ ۥهُ ُم ۡس هل ُمون
)1٣٣ ،1٣1 :(سورة البقرة
{Và hãy nhớ lại khi Thượng Đế của Y
(Ibrahim) đã phán bảo Y rằng hãy thần
phục TA thì Y đã nói: Bề tôi xin hạ
mình thần phục Thượng Đế của muôn
loài. Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó
cho các con của Y, và Yacob cũng dặn
dò các con của Y như thế, Y nói: Này
các con! Quả thật, Allah đã chọn cho
các con một tôn giáo, bởi thế, các con
hãy đừng chết trừ phi các con là những
người Muslim (thần phục Allah). Phải
chăng các ngươi (hỡi con cháu của
Israel!) đã chứng kiến cảnh Yacob sắp
từ trần khi Y bảo các con của Y: Các
con sẽ thờ phượng ai sau khi ta mất?

Các con của Y thưa: Chúng con sẽ thờ
phượng Thượng Đế của tổ tiên cha:
Ibrahim, Isma-il và Ishaq, một Thượng
Đế duy nhất, và chúng con là những
người Muslim thần phục Ngài}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 131, 133).
Tương tự, Nabi Musa u đã yêu cầu
cộng đồng của Người phải phục tùng
theo sự chỉ đạo của Islam, tôn giáo mà
họ quy thuận, Người nói:
ٱلِل فَعَلَ ۡي هه ت َ َو َّكلُ َٰٓواْ هإن ُكنتُم
ﮋ َّٰيَقَ ۡو هم هإن ُكنت ُ ۡم َءا َمنتُم هب َّ ه
)٨4 :ُّم ۡس هل همينَ ﮊ (سورة يونس
{Này hỡi dân ta! Nếu các người thực sự
tin tưởng nơi Allah thì các người hãy
phó thác cho Ngài nếu các người là

những người Muslim (thần phục Ngài)}
(Chương 10 – Yunus, câu 84).
Và những vị pháp sư của Fir’aun (Phara-ông) đã tiếp nhận sự kêu gọi của
Nabi Musa, họ nói:
ص ۡب ٗرا َوت َ َوفَّنَا ُم ۡس هل همينَ ﮊ (سورة
َ ﮋ َربَّنَا َٰٓ أ َ ۡف هر ۡغ َعلَ ۡينَا
)126 :اۡلعراف
{Lạy Thượng Đế của chúng con! Xin
Ngài xối lên chúng con sự kiên trì và
chịu đựng và xin Ngài hãy cho chúng
con được chết như những người
Muslim thần phục Ngài} (Chương 7 –
Al-‘Araf, câu 126).
Và cũng tương tự như vậy, Nabi Yusuf
u đã cầu nguyện Thượng Đế của Người

xin Ngài cho Người chết và phục sinh
Người sống lại cùng với những người
Muslim ngoan đạo, Người nói:
:ص هل هحينَ ﮊ (سورة يوسف
َّ َّٰ ﮋت َ َوفَّنهي ُم ۡس هل ٗما َوأ َ ۡل هح ۡقنهي هبٱل
)101
{Xin Ngài làm cho bề tôi chết như một
người Muslim và để bề tôi sống lại
cùng với những người ngoan đạo}
(Chương 12 – Yusuf, câu 101).
Và khi nữ hoàng của xứ sở Saba’ bước
vào khu tiền sảnh của cung điện Nabi
Sulayman u và nhìn thấy những dấu
hiệu thiêng liêng về sứ mạng của Người
thì bà đã thốt lên lời nói của đức tin
Iman, bà nói:

َ ب هإنهي
ب
ُ ظلَ ۡمتُ ن ََۡسهي َوأ َ ۡسلَ ۡمتُ َم َع
لِل َر ه
ﮋ َر ه
سلَ ۡي َّٰ َمنَ ه َّ ه
)44 :ۡٱل َّٰعَلَ همينَ ﮊ (سورة النمل
{Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật
bề tôi đã bất công với chính bản thân bề
tôi và bề tôi xin cùng với Sulayman
thần phục Allah, Đấng Chủ Tể của
muôn loài} (Chương 27 – Annaml, câu
44).
Và quả thật, vị Nabi cuối cùng trong số
các vị Nabi của Allah, Muhammad e,
đã trình bày rõ về tôn giáo của các vị
Nabi, Người nói:
سى اب هْن َم ْريَ َم فهى الدُّ ْنيَا َو ه
اآلخ َرةه
« أَنَا أ َ ْولَى النَّ ه
َ اس هب هعي
ٍ َّ َواۡل َ ْن هبيَا ُء هإ ْخ َوة هلعَال،
 َودهينُ ُه ْم،  أ ُ َّم َهات ُ ُه ْم َشتَّى، ت
))٣44٣( احد » (رواه البخاري ح
َو ه

“Ta là người gần với Ysa, con trai của
Maryam nhất ở trên đời này và ở Đời
sau, và các vị Nabi đều là anh em từ
một người cha, mẹ của họ lại khác nhau
và tôn giáo của họ là một” (Albukhari,
hadith số (3443)).
Như vậy, tất cả tôn giáo của các vị Nabi
thật ra chỉ là một, nó được thiết lập trên
cùng một nền tảng đó là kêu gọi nhân
loại đến với sự độc thần Allah, thờ
phượng duy nhất một mình Ngài, phục
tùng mọi mệnh lệnh của Ngài, và đó là
Islam, tôn giáo của Allah, Đấng Tối
cao, Ngài phán:
)19 :ٱإل ۡس َّٰلَ ُۗ ُم ﮊ (سورة آل عمران
ﮋ هإ َّن ٱلدهينَ هعندَ َّ ه
ٱلِل ۡ ه

{Quả thật, tôn giáo đích thực đối với
Allah chỉ có Islam} (Chương 3 – Ali
‘Imran, câu 19).
Và nó là tôn giáo duy nhất được Allah
chấp nhận từ con người, Ngài phán:
ٱإل ۡس َّٰلَ هم د ٗهينا فَلَن يُ ۡقبَ َل هم ۡنهُ َو ُه َو فهي
ﮋ َو َمن يَ ۡبت َ هغ غ َۡي َر ۡ ه
)85 : ﮊ (سورة آل عمران٨5 َۡٱۡل َٰٓ هخ َرةه همنَ ۡٱل َّٰ َخ هس هرين
{Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác
ngoài tôn giáo Islam thì tôn giáo đó của
y sẽ không được chấp nhận và vào
Ngày sau y sẽ là đồng bọn của những
người thua thiệt} (Chương 3 – Ali
‘Imran, câu 85).
Và quả thật, Allah đã phán bảo với
Nabi e của Ngài rằng:

)9 :س هل ﮊ (سورة اۡلحقاف
ُ ٱلر
ُّ َﮋقُ ۡل َما ُكنتُ به ۡد ٗعا همن
{Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một
người bịa đặt điều mới trong các sứ giả
(của Allah)} (Chương 46 – Al-Ahqaf,
câu 9).
Do đó, điều căn bản của tất cả những gì
Nabi Muhammad e mang đến đều là
những gì đã được các vị Nabi anh em
của Người trước kia đã mang đến.
Allah, Đấng Tối Cao phán rằng:
َ
َ
وح َوٱلنَّ هبيۧهنَ هم ۢن بَعۡ هد ُۚۚ هه
ٖ ُﮋ هإنَّا َٰٓ أ ۡو َح ۡينَا َٰٓ هإلَ ۡي َك َك َما َٰٓ أ ۡو َح ۡينَا َٰٓ هإلَ َّٰى ن
وب
َ ُيم َو هإ ۡس َّٰ َم هعي َل َو هإ ۡس َّٰ َحقَ َويَعۡ ق
َ َوأ َ ۡو َح ۡينَا َٰٓ هإلَ َّٰ َٰٓى هإ ۡب َّٰ َر هه
َسلَ ۡي َّٰ َم ُۚن
َو ۡٱۡل َ ۡسبَ ه
ُ س َو َّٰ َه ُرونَ َو
َ س َّٰى َوأَي
َ اط َو هعي
َ ُُّوب َويُون
)16٣ :ﮊ (سورة النساء16٣ ورا
َو َءات َ ۡينَا دَ ُۥ
ٗ ُاودَ زَ ب

{Quả thật, TA đã mặc khải cho Ngươi
(Muhammad!) giống như TA đã mặc
khải cho Nuh và các Nabi sau Y; và TA
đã mặc khải cho Ibrahim, Isma’il,
Ishaq, Yacob, và các bộ lạc (của Israel);
và cho Ysa, Ayyub, Yunus, Harun và
Sulayman; và TA đã ban cho Dawood
(David) kinh Zabur} (Chương 4 –
Annisa, câu 163).
Các Điều Trụ Cột Của Islam
Quả thật Islam là một ngôi vườn rộng
lớn chứa đựng toàn bộ mọi mặt của đời
sống con người và nó được thiết lập
dựa trên năm trụ cột căn bản được Nabi
Muhammad e giải thích rõ ràng, Người
nói:

َ اإل ْسالَ ُم َعلَى خ َْم ٍس
ُش َهادَةه أَ ْن الَ هإلَهَ هإالَّ هللا
ى ه
َ « بُنه
َّ اء
 َو هإيت َ ه، صالَ هة
ُ َوأ َ َّن ُم َح َّمدًا َر
الز َكاةه
َّ  َو هإقَ هام ال،سو ُل هللاه
ضانَ » (أخرجه البخاري ح
َ ص ْو هم َر َم
َ  َو، ج
 َو ْال َح ه،
))16( ) و مسلم ح٨(
“Islam được dựng trên năm trụ cột: Lời
tuyên thệ Shahadah (chứng nhận) rằng
không có Thượng Đế địch thực nào
khác ngoài Allah và Muhammad là vị
thiên sứ của Allah, dâng lễ nguyện
Salah, đóng Zakah, đi hành hương Hajj
và nhịn chay Ramadan” (Albukhari:
Hadith số 8, Muslim: Hadith số 16).
Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu về ý
nghĩa và giá trị của các trụ cột này,
chúng ta sẽ phân tích chi tiết về ý nghĩa
cũng như những điều luật được giáo

luật qui định về chúng, những điều mà
độc giả có thể hiểu từ những sách
Tawhid và Fiqh.
Trụ cột thứ nhất: Lời tuyên thệ
Shahadah (chứng nhận) Tawhid nơi
Allah và chứng nhận thiên sứ của Ngài,
Muhammad, là vị được Ngài giao phó
sứ mạng.
- Lời tuyên thệ Shahadah (chứng
nhận) Tawhid nơi Allah:
Quả thật, vấn đề quan trọng nhất mà
trách nhiệm của các Nabi phải thực
hiện trong việc truyền bá và kêu gọi đến
với nó cũng như nhân loại phải hiểu
biết về nó, đó là lời tuyên thệ Shahadah
(chứng nhận) Tawhid nơi Allah, tức

chứng nhận tính duy nhất của Allah,
Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ trong việc
thờ phượng cũng như phụng mệnh, và
phải nhận thức về mọi thuộc tính thiêng
liêng và vĩ đại của Ngài trong việc Ngài
tạo hóa vũ trụ này thật ưu việt và kỳ
diệu, và với những thuộc tính vĩ đại đó
đã khẳng định Ngài là Đấng Duy nhất
đáng được thờ phượng, không có Đấng
nào khác ngoài Ngài.
Quả thật, Kinh Qur’an đã khẳng định sự
tồn tại và hiện hữu của Allah, và điều
này là một thực tế mà không phải chỉ có
những người Muslim mà tất cả mọi tạo
vật trong thế giới càn khôn này đều
không thể phủ nhận sự hiện hữu và tồn
tại của Đấng Tạo hóa, sáng suốt, điều

hành và chi phối toàn vũ trụ một cách
tuyệt đối hoàn hảo và siêu việt. Và tất
cả mọi tạo vật tồn tại xung quanh chúng
ta là một thực tế, một sự thực đã chứng
nhận sự tồn tại của Allah, hơn thế nữa
là chứng nhận sự vĩ đại và hoàn mỹ
tuyệt đối của Ngài.
Quả thật, bản chất tự nhiện của con
người phàm tục không phủ nhận sự
hiện hữu và tồn tại của Thượng Đế, cho
dù giữa họ đã có sự khác biệt trong
cách xưng hô về Ngài hay cách nhận
định về các thuộc tính của Ngài có khác
nhau, nhưng niềm tin của họ luôn
khẳng định và thừa nhận chắc chắn có
Đấng Tạo hóa và điều hành vũ trụ càn

khôn này. Một số người gọi đây là sự
tồn tại hiển nhiên không thể phủ nhận.
Và thực tế ngay cả những gì được gọi là
học thuyết của chủ nghĩa duy vật vô
thần cũng không thể phủ nhận sự tồn tại
quyền lực thần linh đã tạo nên vũ trụ
càn khôn theo một quy luật hoạt động
vô cùng tinh vi. Những người theo học
thuyết này đã chạy bỏ khỏi cái tên gọi
mà nhà thờ thiên chúa giáo đã kêu gọi
đến với quyền lực vĩ đại (Allah), họ đã
chuyển cái tên gọi đó tức cái quyền lực
vĩ đại của Allah thành (tự nhiện và các
quy luật của tự nhiên). Danh từ “tự
nhiên” không cho thấy bất cứ điều gì cụ
thể cả, nó không thể được hiểu rằng con
người đầu tiên đã tạo chính bản thân

mình từ các thành phần của tự nhiên, nó
cũng không cho thấy rằng các biển và
các đại dương to lớn và trù phú thế kia
tự hình thành vào một thời điểm nào đó
không thể xác định, và nó cũng không
thể là cơ sở để nói rằng tất cả các loài
chim, các động vật là kết quả của các
loại động vật tiền sử, trái lại những sinh
vật đơn giản như các loài vi khuẩn cũng
không có khả năng tự cung cấp cho bản
thân chúng năng lượng sống để chúng
di chuyển và tồn tại trong môi trường
của chúng.
Và quả thật, không một ai có thể phủ
nhận thế giới càn khôn này là do sự tạo
hóa của Đấng Tạo Hóa vô cùng vĩ đại

và sáng suốt, đó là Thượng Đế của
chúng ta:
٣  َوٱلَّذهي قَد ََّر فَ َهدَ َّٰى2 س َّو َّٰى
َ َ ٱلَّذهي َخلَقَ ف1 ﮋ ۡٱۡل َ ۡعلَى
)٣ – 1 :ﮊ (سورة اۡلعلى
{Đấng Tối Cao đã tạo hóa, ban hình
thể, định lượng và hướng dẫn}
(Chương 87 – Al-‘Ala, câu 1-3).
Và cho dù những người đó có tin vào
tên gọi mà chúng đã đặt cho Đấng Tạo
hóa và Đấng chi phối điều hành mọi
vạn vật là tự nhiên thì tất cả mọi thứ
khác với Allah đều là tạo vật của Ngài,
Ngài phán:
ْ أ َ ۡم َخلَقُوا٣5 َﮋأ َ ۡم ُخ هلقُواْ هم ۡن غ َۡي هر ش َۡيءٍ أ َ ۡم ُه ُم ۡٱل َّٰ َخ هلقُون
 أ َ ۡم هعندَ ُه ۡم٣6 َض بَل َّال يُوقهنُون
س َّٰ َم َّٰ َو ه
َّ ٱل
َ ُۚ ت َو ۡٱۡل َ ۡر

َ خَزَ آَٰئه ُن َربه َك أ َ ۡم ُه ُم ۡٱل ُم
 ﮊ (سورة٣٧ َص ۡي هط ُرون
)٣6 - ٣5 :الطور
{Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ
cái không là gì cả hay phải chăng chúng
là Đấng tạo hóa? Phải chăng chúng đã
tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không,
chúng không có niềm tin vững chắc vào
điều đó. Phải chăng chúng là những
người giữ các kho tàng của Thượng Đế
của Ngươi và phải chăng họ có toàn
quyền quản lý (kho tàng của Ngài)?}
(Chương 52 – Attur, câu 35 - 36).
Và khi vị Sahabah Jabir bin Mut’im
nghe câu kinh này thì nói: (Tim tôi gần
như muốn bay) (Albukhari: Hadith
(4854)).

Quả thật, các học thuyết vô thần đã đưa
ra giả thuyết nhằm muốn phủ nhận
Đấng Tạo hóa đã đi ngược lại với ý
thức đúng đắn của người phàm và
nghịch lại với bản chất thông thường.
Do đó, con người không phải là Đấng
tạo ra chính bản thân mình, và nếu như
con người là một sự tồn tại hơn hẳn
những sự tồn tại khác bởi trí óc, ý muốn
và hành động vẫn không thể tạo ra bản
thân mình thì những gì khác con người
tồn tại trong vũ trụ này đương nhiên là
không có khả năng tạo hóa đó. Bởi vậy,
không thể nào tránh khỏi vũ trụ này tồn
tại là sự hiện hữu của một Đấng thần
linh vô cùng vĩ đại, ở mỗi góc của vũ
trụ đều là dấu hiệu cho sự hiện hữu và

tồn tại của Ngài, hơn thế nữa là dấu
hiệu cho sự hoàn mỹ, tối cao và vĩ đại
của một Đấng Tạo hóa.
Và điều quan trọng mà tất cả những vị
Nabi có nhiệm vụ truyền bá và kêu gọi
nhân loại đến với sự tôn thờ Allah duy
nhất, không được tôn thờ ai khác là
điều cốt lõi trong tất cả thông điệp sứ
mạng của họ, Allah phán:
َٰٓ َ ُي إهلَ ۡي هه أَنَّ ۥه
ال
سو ٍل إه َّال نُ ه
ُ س ۡلنَا همن قَ ۡب هل َك همن َّر
َ ﮋ َو َما َٰٓ أَ ۡر
َٰٓ وح
َٰٓ َّ هإ َّٰلَهَ هإ
ۡ َال أَن َ۠ا ف
)25 : ﮊ (سورة اۡلنبياء25 ُون
ٱعبُد ه
{Và không một vị sứ giả nào được phái
đến trước Ngươi (Muhammad) mà
không được TA mặc khải ra lệnh cho y
truyền bá: Không có Thượng Đế nào
khác mà chỉ có TA, bởi thế hãy thờ

phượng một mình TA} (Chương 21 –
Al-Anbiya, câu 25).
Và Kinh Qur’an thiêng liêng đã xác
thực nhiệm vụ truyền bá này qua lời nói
của các vị Nabi như Nuh, Hud, Salih,
Shu’aib và các vị khác. Tất cả họ cùng
nói chung một lời như Allah đã phán:
ۡ ﮋ َّٰيَقَ ۡو هم
َّ ْٱعبُدُوا
ٱلِلَ َما لَ ُكم هم ۡن هإ َّٰلَ ٍه غ َۡي ُر ُۚ َٰٓۥهُﮊ (سورة
،)60 ،50 : (سورة هود،)2٣ :المؤمنون
)٨5 :(اۡلعراف
{Này hỡi dân ta, các người hãy thờ
phượng Allah, quả thật các người
không có một Đấng thần linh nào khác
ngoài Ngài cả} (Chương 23 – AlMu’minun, câu 23), (Chương 11 – Hud,

câu 50, 60), (Chương 7 – Al-‘Araf, câu
85).
Và các vị Nabi luôn truyền bá kêu gọi
nhân loại đến với sự tôn thờ Allah duy
nhất. Họ luôn cảnh báo người dân của
họ những điều Shirk (sự tổ hợp cùng
với Allah một đối tác trong việc thờ
phượng) cho dù cái được tổ hợp Shirk
là con người, đá, động vật hay thiên
thần đi chăng nữa. Bởi lẽ Allah đã mặc
khải ra lệnh cho họ phải làm điều đó,
Ngài phán:
ت
َ ي هإلَ ۡي َك َو هإلَى ٱلَّذهينَ همن قَ ۡب هل َك لَ هئ ۡن أ َ ۡش َر ۡك
ﮋ َولَقَ ۡد أ ُ ه
َ وح
َ َلَيَ ۡحب
َّ  بَ هل65 َط َّن َع َملُ َك َولَتَ ُكون ََّن همنَ ۡٱل َّٰ َخس ههرين
َٱلِل
َّ َّٰ ٱعبُ ۡد َو ُكن همنَ ٱل
ۡ َف
،65 : ﮊ (سورة الزمر66 َش هك هرين
)66

{Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và
những vị Nabi trước Ngươi đã được
mặc khải cho biết rằng: Nếu Ngươi làm
điều Shirk (thờ phượng một thần linh
khác cùng với Allah) thì việc làm của
các ngươi sẽ trở thành vô nghĩa và chắc
chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của
những kẻ thất bại thật thảm hại. Các
ngươi hãy thờ phượng Allah duy nhất
một mình Ngài và hãy là những người
luôn biết tạ ơn Ngài} (Chương 39 –
Azzumar, câu 65, 66).
Và Giê-su, (Nabi Ysa) u là một trong
những vị Nabi đã cảnh báo cộng đồng
của Người về điều Shirk, Allah phán:

ۡ
ۡ ي هإ ۡس َّٰ ََٰٓر هءي َل
َّ ْٱعبُدُوا
ٱلِلَ َربهي َو َربَّ ُك ۡۖم
َٰٓ ﮋ َوقَا َل ٱل َمسهي ُح َّٰيَبَنه
َّ ٱلِل فَقَ ۡد َح َّر َم
ُٱلِلُ َعلَ ۡي هه ۡٱل َجنَّةَ َو َم ۡأ َو َّٰىه
هإنَّ ۥهُ َمن يُ ۡش هر ۡك هب َّ ه
َّ َّٰ ار َو َما هل
: ﮊ (سورة المائدة٧2 ص ٖار
ُ ۖ َّٱلن
َ لظ هل همينَ هم ۡن أَن
)٧2
{Và Masih (Nabi Ysa) đã nói: Này hỡi
con cháu Israel! Hãy tôn thờ Allah,
Thượng Đế của ta và Thượng Đế của
các ngươi. Quả thật, người nào làm
điều Shirk với Allah thì y sẽ bị cấm vào
Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi
Hỏa ngục. Và những kẻ làm điều sai
quấy sẽ không được ai giúp đỡ}
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 72).
Và nếu như thuộc tính và các đại danh
của Allah không được khối óc của con
người ý thức đúng đắn và sự nhận thức

về chúng còn mơ hồ thì Allah, Đấng
Phúc lành và Tối cao, với ân phúc của
Ngài, Ngài đã làm cho con người phàm
tục không còn phải mơ hồ nữa bằng
cách là Ngài thông điệp cho biết về các
thuộc tính thiêng liêng và các đại danh
hoàn mỹ của Ngài qua sự mặc khải cho
các vị Nabi cũng như ban kinh sách của
Ngài xuống cho toàn nhân loại. Do đó,
điều quan trọng mà trong việc thông
điệp đến nhân loại là giới thiệu cho họ
biết về Đấng Tạo hóa, biết về các thuộc
tính tối cao và các đại danh hoàn hảo
của Ngài. Allah, Đấng Phúc lành và Tối
cao đã nói về sự hoàn mỹ, tối cao và
quyền lực của Ngài như sau:

َٰٓ َ ُٱلِل
َّ ﮋ
 ﮊ (سورة٨ ال هإ َّٰلَهَ هإ َّال ُه ۖ َو لَهُ ۡٱۡل َ ۡس َما َٰٓ ُء ۡٱل ُح ۡسن ََّٰى
)٨ :طه
{Allah, không có Thượng Đế nào khác
ngoài Ngài và Ngài mang những tên gọi
tốt đẹp nhất} (Chương 20 – Taha, câu
8).
Và những tên gọi này đã chỉ rõ toàn bộ
bản chất và các thuộc tính của Allah mà
Ngài muốn người Muslim phải nhắc
đến trong lễ nguyện Salah và Du-a (Cầu
nguyện), Ngài phán:
عوهُ به َه ۖا ﮊ (سورة
ُ لِل ۡٱۡل َ ۡس َما َٰٓ ُء ۡٱل ُح ۡسن ََّٰى فَ ۡٱد
ﮋ َو ه َّ ه
)1٨0 :اۡلعراف
{Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và
hoàn hảo nhất, bởi thế, hãy gọi Ngài

bằng các tên gọi đó} (Chương 7 – Al‘Araf, câu 180).
Và một trong những tên gọi tốt đẹp nhất
của Allah là những tên gọi được chính
Allah nói đến trong Qur’an của Ngài,
Ngài phán:
ٱلِلُ ٱلَّذهي َ َٰٓ
ب َوٱل َّ
ﮋ ُه َو َّ
ش َّٰ َهدَ ۖةه ُه َو
ال إه َّٰلَهَ إه َّال ُه ۖ َو َّٰ َع هل ُم ۡٱلغ َۡي ه
ٱلِلُ ٱلَّذهي َ َٰٓ
ٱلر هحي ُم ُ 22ه َو َّ
ال هإ َّٰلَهَ هإ َّال ُه َو ۡٱل َم هلكُ
ٱلر ۡح َّٰ َم ُن َّ
َّ
س َّٰلَ ُم ۡٱل ُم ۡؤ هم ُن ۡٱل ُم َه ۡي هم ُن ۡٱل َع هز ُ
َّار ۡٱل ُمت َ َك هب ُۚ ُر
ُّوس ٱل َّ
يز ۡٱل َجب ُ
ۡٱلقُد ُ
ٱلِل َع َّما يُ ۡش هر ُكونَ ُ 2٣ه َو َّ
ار ُ
ئ
ُ
س ۡب َّٰ َحنَ َّ ه
ٱلِلُ ۡٱل َّٰ َخ هل ُق ۡٱلبَ ه
ت
س َّٰ َم َّٰ َو ه
س هب ُح لَ ۥهُ َما فهي ٱل َّ
ص هو ۖ ُر لَهُ ۡٱۡل َ ۡس َما َٰٓ ُء ۡٱل ُح ۡسن ََُّٰۚى يُ َ
ۡٱل ُم َ
ض َو ُه َو ۡٱل َع هز ُ
َو ۡٱۡل َ ۡر ه ۖ
يز ۡٱل َح هكي ُم 24ﮊ (سورة الحشر:
)24 - 22
{Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài
không có một Thượng Đế nào khác,
Ngài là Đấng biết điều vô hình và điều

hữu hình và Ngài là Đấng rất mực độ
lượng, rất mực khoan dung. Ngài là
Allah, Đấng mà ngoài Ngài không một
Thượng Đế nào khác, Ngài là Vua, là
Đấng Linh thiêng, là Đấng ban sự bằng
an, Đấng ban đức tin, Đấng bảo vệ an
ninh, Đấng Toàn năng, Đấng không
cưỡng lại được, Đấng Tự hào, quang
vinh thay Allah! Ngài vượt hẳn mọi
điều mà chúng đã gán cho Ngài. Ngài là
Allah, Đấng Tạo hóa, Đấng khởi sự,
Đấng ban hình thể, Đấng mang những
tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các
tầng trời và trái đất đều tán dương Ngài
bởi Ngài là Đấng Toàn năng và Sáng
suốt} (Chương 59 – Al- Hashr, câu 22 24).

Và các tên gọi linh thiêng này đã khẳng
định bản chất và thuộc tính linh thiêng
của Allah, chúng khẳng định Allah là
Đấng phúc lành và Tối cao, là Đấng
hoàn hảo một cách tuyệt đối trong bản
chất và thuộc tính của Ngài, Ngài là vị
vua tối cao không một ai (vật) cao hơn
Ngài, Ngài là Đấng Sáng suốt không có
ai (vật) sáng suốt và khôn ngoan hơn
Ngài, và Ngài là Đấng vĩ đại nhất
không ai được so sánh, suy diễn bởi
Ngài đã phán bảo:
ير ﮊ (سورة
َّ س َك هم ۡث هله ۚه ش َۡي ۖء َو ُه َو ٱل
ُ ص
س همي ُع ۡٱلبَ ه
َ ﮋلَ ۡي
)11 :الشورى

{Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả
và Ngài là Đấng nghe và thấy}
(Chương 42 – Al-Shura, câu 11).
Và Allah là Đấng duy nhất và độc lập,
không có Thượng Đế nào khác, Allah
phán:
َّ 1 ٱلِلُ أ َ َحد
َّ ﮋقُ ۡل ُه َو
٣  لَ ۡم يَ هل ۡد َولَ ۡم يُولَ ۡد2 ُص َمد
َّ ٱلِلُ ٱل
)4 -1 : ﮊ (سورة اإلخالص4 َُولَ ۡم يَ ُكن لَّ ۥهُ ُكَُ ًوا أ َ َح ۢد
{Hãy nói đi (Muhammad!) rằng Ngài là
Allah, là một Đấng duy nhất. Allah là
Đấng tự hữu, độc lập mà tất cả mọi vạn
vật phải lệ thuộc. Ngài không sinh con
cũng không do ai sinh ra. Và không có
bất cứ điều gì có thể so sánh với Ngài}
(Chương 112 – Al-Ikhlas, câu 1 - 4).

ۡ َ ﮋفَ َال ت
َّ لِل ۡٱۡل َ ۡمثَا ُۚ َل هإ َّن
َٱلِلَ يَعۡ لَ ُم َوأَنت ُ ۡم َال تَعۡ لَ ُمون
ض هربُواْ ه َّ ه
)٧4 : ﮊ (سورة النحل٧4
{Do đó, chớ đưa ra những hình ảnh so
sánh với Allah. Quả thật, Allah biết hết
trong lúc các ngươi không biết}
(Chương 16 – Annahl, câu 74).
Quả thật, đức tin nơi Allah với những
thuộc tính vĩ đại và những tên gọi hoàn
mỹ của Ngài sẽ điều chỉnh tính cách và
phẩm hạnh của con người, bởi vì con
người luôn biết rằng Thượng Đế luôn
quan sát và theo dõi y, Thượng Đế là
Đấng toàn năng có kiến thức bao trùm
trên mọi thứ, cho nên người có đức tin
nơi Ngài sẽ luôn cảm thấy xấu hổ khi
làm những điều tội lỗi vì Ngài sẽ nhìn

thấy rõ mọi hành động của y; Thượng
Đế là Đấng quyền lực và nghiêm khắc
trong việc trừng trị những kẻ nghịch
đạo, nếu biết rõ như vậy thì con người
sẽ không làm bậy mà luôn kính sợ và
thờ phượng Ngài để tìm sự hài lòng nơi
Ngài, để được vào Thiên Đàng, để được
Thượng Đế của y ban thưởng phần
thưởng vô cùng to lớn, và con người sẽ
quay về sám hối với Ngài vì biết rằng
Ngài là Đấng hằng tha thứ và khoan
dung độ lượng.
Và như thế, người có đức tin nơi Allah
sẽ luôn đi trên con đường ngay chính vì
sợ Allah, sợ hình phạt của Ngài, họ sẽ
thường xuyên khao khát và hy vọng đến
phần thưởng to lớn nơi Ngài, và đây là

tính cách của những người tin tưởng
được Allah khen ngợi, Ngài phán:
عونَنَا َرغَبٗ ا
س هرعُونَ فهي ۡٱلخ َۡي َّٰ َر ه
ُ ت َويَ ۡد
َ َّٰ ُﮋ هإنَّ ُه ۡم َكانُواْ ي
)90 : ﮊ (سورة اۡلنبياء90 ََو َرهَبٗ ۖا َو َكانُواْ لَنَا َّٰ َخ هش هعين
{Quả thật, họ đã thường phân đấu thi
đua nhau làm điều thiện tốt và thường
cầu nguyện TA với niềm hy vọng và
kính cẩn và họ là những người luôn
kính sợ TA} (Chương 21 – Al-Anbiya,
câu 90).
Quả thật, người Muslim một khi đã có
đức tin nơi Allah rằng Ngài là Đấng
duy nhất, Đấng Tạo hóa, Đấng ban
bổng lộc, Đấng quyền năng trên mọi vụ
việc thì y sẽ luôn tìm sự che chở và phù
hộ ở nơi Ngài duy nhất trong mọi hoàn

cảnh khó khăn, dù lớn hay nhỏ, bởi lẽ,
y ý thức được rằng chỉ có Allah, Đấng
Tối cao mới có quyền năng đó, chỉ có
Ngài mới thấu hiểu và thông tường mọi
sự việc và quyền lực của Ngài trên tất
cả mọi quyền lực. Allah, Đấng Tối Cao
phán:
ُ ﮋ هإنَّ َما َٰٓ أ َ ۡم ُر َٰٓۥهُ هإذَآَٰ أ َ َرادَ ش َۡيا أَن يَقُو َل لَ ۥهُ ُكن فَيَ ُك
٨2 ون
َس ۡب َّٰ َحنَ ٱلَّذهي هبيَ هده ۚه َملَ ُكوتُ ُك هل ش َۡي ٖء َو هإلَ ۡي هه ت ُ ۡر َجعُون
ُ َف
)٨٣ ،٨2 : ﮊ (سورة يس٨٣
{Quả thật, mọi điều Ngài muốn thì chỉ
cần Ngài nói hãy thành thì nó sẽ thành
theo ý của Ngài. Bởi thế, quang vinh
thay Ngài, Đấng mà quyền ngự trị và
chi phối vạn vật nằm trong tay Ngài, và
tất cả các ngươi sẽ phải quay về nơi

Ngài} (Chương 36 – Ya-sin, câu 82,
83).
ُ س
ۖ ت َو ۡٱۡل َ ۡر ه
شا َٰٓ ُء
َ َٱلر ۡزقَ هل َمن ي
س َّٰ َم َّٰ َو ه
َّ ﮋلَ ۥهُ َمقَا هليدُ ٱل
ُ ض يَ ۡب
ط ه
: ﮊ (سورة الشورى12 َويَ ۡقد ُۚ ُهر هإنَّ ۥهُ هب ُك هل ش َۡيءٍ َع هليم
)12
{Ngài nắm các chìa khóa của các tầng
trời và trái đất. Ngài nới rộng hoặc thu
hẹp bổng lộc cho người nào Ngài
muốn. Quả thật, Ngài là Đấng hiểu biết
tất cả mọi điều} (Chương 42 – Ashshura, câu 12).
Do đó, khi một người nhìn vào những
ân huệ không thể kể hết mà Allah đã
ban cho y thì trái tim của y sẽ tràn đầy
tình yêu đối với Ngài, như Allah đã
phán:

)165 :لِل ﮊ (سورة البقرة
ﮋ َوٱلَّذهينَ َءا َمنُ َٰٓواْ أ َ َشدُّ ُح ٗبا ه َّ ُۗ ه
{Và những ai có đức tin sẽ yêu thương
Allah nhiều hơn} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 165).
Làm sao có thể không yêu thương Allah
cho được khi Ngài luôn yêu thương
những người có đức tin và ngoan đạo,
Người phán:
َّ ﮋ هإ َّن
)195 :ب ۡٱل ُم ۡح هسنهينَ ﮊ (سورة البقرة
ُّ ٱلِلَ يُ هح
{Quả thật, Allah luôn yêu thương
những người ngoan đạo và đức hạnh
luôn làm điều thiện tốt} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 195).
َ َ ب ۡٱل ُمت
َّ ﮋ هإ َّن
ط هه هرينَ ﮊ (سورة
ُّ ب ٱلت َّ َّٰ َّو هبينَ َويُ هح
ُّ ٱلِلَ يُ هح
)222 :البقرة

{Quả thật, Allah yêu thương những
người biết ăn năn sám hối và yêu
thương những người luôn giữ mình
sạch sẽ} (Chương 2 – Albaqarah, câu
222).
َّ ﮋ َو
)146 :ص هب هرينَ ﮊ (سورة آل عمران
ُّ ٱلِلُ يُ هح
َّ َّٰ ب ٱل
{Và Allah luôn yêu thương những
người biết kiên nhẫn và chịu đựng}
(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 146).
ُ ﮋ هإنَّ ۥهُ ُه َو يُ ۡب هد
 ﮊ14 ُور ۡٱل َودُود
ُ ََُ َو ُه َو ۡٱلغ1٣ ُئ َويُ هعيد
)14 ، 1٣ :(سورة البروج
{Và Ngài là Đấng khởi tạo và tái tạo và
Ngài là Đấng hằng tha thứ và tràn đầy
yêu thương} (Chương 85 – Alburuj, câu
13, 14).

Và đây là tình yêu thương dành cho
Allah, nó gắn kết trái tim của người
Muslim với Allah, người Muslim sẽ hy
vọng sự hài lòng của Ngài và một trong
những điều vĩ đại mà người Muslim
luôn mong mỏi và khao khát đó là được
đến với Thiên Đàng, một nơi của đời
sống vĩnh hằng với cuộc sống hạnh
phục tuyệt đối mà Allah đã hứa hẹn làm
phần thưởng cho những bề tôi yêu
thương Ngài. Thiêng Đàng mà Allah
hứa với những người bề tôi yêu thương
Ngài là một nơi:
ُ
ي لَ ُهم همن قُ َّر هة أ َ ۡعيُ ٖن َجزَ آَٰ ۢ َء هب َما
َ َﮋفَ َال تَعۡ لَ ُم ن ََۡس َّما َٰٓ أ ۡخ ه
)1٧ : ﮊ (سورة السجدة1٧ ََكانُواْ يَعۡ َملُون

{Không một linh hồn nào biết được
niềm vui sướng đã được giấu kín dùng
làm phần thưởng cho họ về những việc
làm thiện tốt mà họ đã làm} (Chương
32 – Al-Sajdah, câu 17).
Và tình yêu của người Muslim dành
cho Thượng Đế của y sẽ ngăn cản y đến
với những điều mà Ngài giận dữ vì
Ngài yêu thương y, và Allah sẽ không
ghét bỏ ai ngoại trừ người đó là kẻ xấu
trong lời nói, hành động cũng như trong
tính cách. Allah, Đấng Tối Cao phán:
َّ ﮋ هإ َّن
ب َمن َكانَ خ ََّوانًا أ َ هِ ٗيما ﮊ (سورة
ُّ ٱلِلَ َال يُ هح
)10٧ :النساء

{Quả thật, Allah không yêu thương
những người dối trá và tội lỗi} (Chương
4 – Annisa, câu 107).
َّ ﮋ َو
)64 :ب ۡٱل ُم َۡ هسدهينَ ﮊ (سورة المائدة
ُّ ٱلِلُ َال يُ هح
{Và Allah không yêu thương những kẻ
thối nát thường hay phá hại} (Chương 5
– Al-Madinah, câu 64).
َّ ﮋ َو َال تَعۡ تَد َُٰٓو ُۚاْ هإ َّن
ب ۡٱل ُمعۡ تَدهينَ ﮊ (سورة
ُّ ٱلِلَ َال يُ هح
)87 :المائدة
{Và các ngươi đừng vượt quá giới hạn
bởi quả thật Allah không yêu thương
những kẻ vượt quá giới hạn} (Chương
5 – Al-Ma-idah, câu 87).
- Lời tuyên thệ chứng nhận rằng
Muhammad là vị sứ giả của Allah:

Để làm một minh chứng cho con người
khỏi chối cãi và biện minh cho sự phủ
nhận và bất tuân của họ đối với Ngài
nên Ngài đã cử phái các vị thiên sứ đến,
và vị cuối cùng mà Ngài cử phái đến đó
là Muhammad e, và Đây là vị thiên sứ
được Ngài cử phái đến cho toàn nhận
loại, Ngài phán:
هيرا ﮊ (سورة
ٗ هيرا َونَذ
ٗ اس بَش
س ۡل َّٰنَ َك هإ َّال َكآَٰفَّ ٗة هللنَّ ه
َ ﮋ َو َما َٰٓ أَ ۡر
)2٨ :سبأ
{Và TA chỉ cử phái Ngươi
(Muhammad) làm một người mang tin
mừng và một người cảnh báo cho toàn
nhân loại} (Chương 34 – Saba’, câu
28).

Và đây là một điều riêng biệt dành cho
Nabi Muhammad e khác với những vị
Nabi khác. Nabi Muhammad e nói:
ُ َى يُ ْبع
 َوبُ هعثْتُ هإلَى، ًصة
َّ ث هإلَى قَ ْو هم هه خَا
ُّ « َكانَ النَّ هب
)4٣٨( اس َكافَّةً » (أخرجه البخاري ح
النَّ ه
))521( ومسلم ح
“Thường mỗi vị Nabi chỉ được cử phái
đến với cộng đồng của y còn ta được cử
phái đến cho toàn nhân loại”
(Albukhari: Hadith (438), Muslim:
Hadith (521)).
Và Nabi e tên là Muhammad con trai
ông Abdul-Allah bin Abdul- Muttalib
thuộc bộ tộc Quraish. Người được sinh
ra là một đứa trẻ mồ côi cha tại
Makkah, vùng đất thiêng liêng, vào

năm 571 dương lịch. Người đã sống và
lớn lên ở đó, và khi Người được bốn
mươi tuổi thì Allah đã mặc khải sứ
mạng Nabi cho Người qua đại thiên
thần Jibril tại hang núi Hira’ nằm ở phía
đông của Makkah. Người đã kêu gọi
mọi người đến với Islam nhưng chỉ có
một số người từ giai cấp nghèo khổ tin
tưởng và đi theo còn phần lớn những
người nắm quyền các bộ tộc Quraish
cùng với những người thuộc tầng lớp
giàu có và địa vị thì không theo. Không
những vậy, những người không theo
này, đặc biệt là những người đứng đầu
của các bộ tộc còn ra sức chống cự một
cách kịch liệt vì họ e sợ bị mất đi địa vị
cũng như chức quyền của họ đang có.

Họ đã phủ nhận Người và tìm cách
ngăn cản sự truyền bá và kêu gọi của
Người, họ đã dùng mọi cách để hành hạ
và đàn áp một số vị Sahabah của
Người, có người đã bị họ giết không
thương tiếc (cầu xin Allah yêu thương
và hài lòng về họ).
Thế là Nabi e và những người có đức
tin được lệnh rời bỏ quê hương Makkah
của mình dời cư đến Yathrib (Ngày nay
được gọi là thành phố Madinah
Munawwarah) để thiết lập và gầy dựng
một xã hội Islam tuân thủ theo sự
hướng dẫn và chỉ đạo của Allah. Và
việc đầu tiên mà Nabi e thực hiện khi
đến Madinah là Người cho dựng lên
Masjid và kết huynh đệ giữa những

người Muslim, những người tuy ở
những xứ sở khác nhau nhưng đã có
cùng một đức tin. Sau đó, Người đã
thỏa hiệp với những người Do thái ở
Madinah rằng sẽ cùng nhau giữ gìn an
ninh và bảo vệ Madinah.
Và trong suốt thời gian ở Madinah
Munawwarah, Nabi e đã kêu gọi những
người Ả rập cũng như những người
không phải Ả rập đến với đức tin Iman,
Người đã cử các sứ giả đến gặp các vị
vua cũng như những nhà cầm quyền để
mời gọi họ đến với tôn giáo Islam
nhưng một số tin tưởng và một số khác
thì khước từ, họ còn gửi quân linh đến
khiêu chiến với Người. Người đã chiến
đấu với những ai là kẻ thù tôn giáo của

Người e và Allah đã ban sự thắng lợi
cho Người. Và trước khi Nabi
Muhammad e từ biệt cõi đời vào năm
633 dương lịch, Allah đã làm cho
Người vui sướng và hạnh phúc nhìn
thấy Islam được lan rộng đến các bán
đảo Ả rập còn lại.
Và quả thật, Allah đã ủng hộ cho Nabi
Muhammad e với những bằng chứng
chứng minh sứ mạng của Người giống
như Ngài đã ủng hộ điều đó cho các vị
Nabi, Thiên sứ anh em của Người trước
đây. Tuy nhiên, Allah đặc biệt cho
Người e một bằng chứng mà nó tồn tại
mãi theo bức thông điệp của Người, nó
không phai mờ bởi các thời đại tương
lai, đó chính là kinh Qur’an vĩ đại, một

kinh sách mầu nhiệm và huyền diệu
làm kinh ngạc toàn nhân loại, không
một ai có thể làm ra một kinh sách
giống như vậy, ngay cả chỉ một chương
ngắn hay chỉ là một câu kinh thì cũng
không bao giờ có ai có khả năng. Allah,
Đấng Tối Cao phán:
ۡ ﮋقُل لَّ هئ هن
نس َو ۡٱل هج ُّن َعلَ َّٰ َٰٓى أَن يَ ۡأتُواْ هب هم ۡث هل
ٱجت َ َمعَ ه
ُ ٱإل
ت ۡه
ض
ُ ۡان َال يَ ۡأتُونَ هب هم ۡث هله ۚه َولَ ۡو َكانَ بَع
ٖ ۡض ُه ۡم هلبَع
َّٰ َهذَا ۡٱلقُ ۡر َء ه
َ
)٨٨ : ﮊ (سورة اإلسراء٨٨ ظ هه ٗيرا
{Hãy bảo họ (Muhammad!): Nếu loài
người và loài Jinn có họp nhau lại để
làm một kinh sách giống như Qur’an
này thì cũng không bao giờ có thể làm
được giống như Nó, cho dù chúng có

nỗ lực hỗ trợ nhau đến mấy đi chăng
nữa} (Chương 17 – Al-Isra’, câu 88).
Nabi Muhammad e nói:
ى َما همثْلُهُ آ َمنَ َعلَ ْي هه
« َما همنَ اۡل َ ْنبهيَ ه
ى إهالَّ أُع ه
ٌّ اء نَبه
َ ْط
ى
َّ َ َو هإنَّ َما َكانَ الَّذهى أُوتهيتُ َو ْحيًا أ َ ْو َحاهُ هللاُ هإل، ْالبَش َُر
فَأ َ ْر ُجو أ َ ْن أ َ ُكونَ أَ ْكث َ َر ُه ْم تَا هبعًا يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة » (أخرجه
)) واللَظ له152( ) ومسلم ح49٨1( البخاري ح
“Không một vị Nabi nào từ các vị Nabi
mà không được ban cho điều để con
người tin vào và quả thật điều mà ta
được ban cho đó là lời mặc khải được
Allah mặc khải. Do đó, ta mong rằng
vào Ngày Phục sinh ta sẽ là vị Nabi có
nhiều người đi theo hơn những vị Nabi
khác” (Albukhari: Hadith (4981),

Muslim: Hadith (152) và lời Hadith là
của Muslim).
Quả thật, Qur’an hàm chứa nhiều kiến
thức mà những nhà khoa học, những
nhà bác học phải kinh ngạc trước sự ưu
việt và sâu sắc của nó. Làm sao mà
không kinh ngạc cho được bởi lẽ nó
được ban xuống từ nơi Allah, Đấng
hiểu biết mọi điều và mọi sự việc, Ngài
phán:
ُٱلِلُ يَ ۡش َهدُ هب َما َٰٓ أَنزَ َل هإلَ ۡي ۖ َك أَنزَ لَ ۥهُ به هع ۡل هم ۖه ۚه َو ۡٱل َم َّٰلََٰٓئه َكة
َّ ﮋ َّٰلَّ هك هن
ُۚ ُيَ ۡش َهد
: ﮊ (سورة اإلسراء166 ش ههيدًا
َ ٱلِل
ونَ َو َكََ َّٰى هب َّ ه
)166
{Và Allah xác nhận điều mặc khải được
ban xuống cho Ngươi (Muhammad).
Ngài đã ban nó (Qur’an) xuống từ kiến

thức, và các thiên thần cũng xác nhận
như thế, nhưng thật ra chỉ cần một mình
Allah thôi cũng đủ làm chứng cho điều
đó} (Chương 4 – Annisa’, câu 166).
Quả thật, Qur’an đã đi trước kiến thức
khoa học khi nó nói rằng vũ trụ được
hình thành từ rất xưa và những nhà
khoa học ngày nay đã gọi đó là một vũ
nổ lớn (Big Bang: vụ nổ lớn tạo ra vũ
trụ). Allah, Đấng Tối Cao phán:
ۡ ﮋِ ُ َّم
َٰٓ َّٰ ٱست َ َو
ي دُخَان فَقَا َل لَ َها
َّ ى هإلَى ٱل
َ س َما َٰٓ هء َو هه
َ عا أ َ ۡو َك ۡر ٗها قَالَتَا َٰٓ أَت َ ۡينَا
َ ض ٱ ۡئتهيَا
11 َطآَٰئه هعين
ً ط ۡو
َو هل ۡۡل َ ۡر ه
)11 :ﮊ (سورة فصلت
{Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó chỉ
là một lớp khói mờ và Ngài phán bảo
nó và trái đất: Hai ngươi hãy đến cùng

nhau, thuận hay không thuận? Cả hai
cùng thưa: Chúng tôi thuận đến với
nhau} (Chương 41 – Fussilat, câu 11).
ض َكانَتَا
س َّٰ َم َّٰ َو ه
َّ ﮋأ َ َو لَ ۡم يَ َر ٱلَّذهينَ َكََ ُر َٰٓواْ أ َ َّن ٱل
َ ت َو ۡٱۡل َ ۡر
َر ۡت ٗقا فَََت َ ۡق َّٰنَ ُه َم ۖا َو َج َع ۡلنَا همنَ ۡٱل َما َٰٓ هء ُك َّل ش َۡيءٍ َح ُۚي ٍ أَفَ َال
)30 : ﮊ (سورة اۡلنبياء٣0 َيُ ۡؤ همنُون
{Há những kẻ không có đức tin không
thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện
lại với nhau thành một khối thống nhất
trước khi Ta chẻ chúng ra làm hai hay
sao? Và TA đã tạo mọi sự sống đều từ
nước. Thế chưa đủ cho chúng tin hay
sao?} (Chương 21 – Al-Anbiya, câu
30).

Và kinh Qur’an cũng nói về sự bao la
và rộng lớn của vũ trụ, Allah, Đấng Tối
Cao phán:
 ﮊ (سورة4٧ َس َما َٰٓ َء بَن َۡي َّٰنَ َها هبأ َ ۡيي ْٖد َو هإنَّا لَ ُمو هسعُون
َّ ﮋ َوٱل
)4٧ :الذاريات
{Và bầu trời, TA đã dựng nó bằng
quyền năng của TA và TA là Đấng làm
cho nó bao la và rộng lớn} (Chương 51
– Adh-Dha-riyat, câu 47).
Và Qur’an cũng nhắc đến sự di chuyển
của mặt trời, mặt trăng và trái đất trong
các quỹ đạo nhất định, Allah, Đấng Tối
Cao phán:
َّ ﮋ َوٱل
يز ۡٱلعَ هل هيم
ُ س ت َ ۡج هري هل ُم ۡستَقَ ٖر لَّ َه ُۚا َّٰذَ هل َك ت َ ۡقد
ُ ش ۡم
هير ۡٱلعَ هز ه
هيم
ون ۡٱلقَد ه
 َو ۡٱلقَ َم َر قَد َّۡر َّٰنَهُ َمن ه٣٨
َاز َل َحت َّ َّٰى َعادَ َك ۡٱلعُ ۡر ُج ه

َّ  َال ٱل٣9
س يَ ۢنبَ هغي لَ َها َٰٓ أَن ت ُ ۡد هر َك ۡٱلقَ َم َر َو َال ٱلَّ ۡي ُل
ُ ش ۡم
 ﮊ (سورة40 َار َو ُكل فهي فَلَ ٖك يَ ۡسبَ ُحون
َ
سا هب ُق ٱلنَّ َه ُۚ ه
)40 - ٣٨ :يس
{Và mặt trời di chuyển theo quỹ đạo
được định sẵn cho nó, đó là sự định
đoạt và sắp xếp của Đấng Toàn năng
với kiến thức vô biên. Và mặt trăng, TA
đã quy định cho nó những giai đoạn cho
đến khi nó trở lại hình lưỡi liềm như cũ.
Mặt trời không được phép bắt kịp mặt
trăng, và ban đêm không được phép
vượt qua ban ngày; và mỗi cái đều bơi
trong quỹ đạo của nó} (Chương 36 –
Yasin, câu 38 – 40).
Và những thông tin này là kiến thức
khoa học chuẩn xác và chi tiết mà con

người chưa được biết đến ở thời trước
Qur’an cũng như thời sau nó mãi đến
khoảng giữa thể kỷ gần đây thôi.
Và một trong những thông tin khoa học
đã đi trước thời đại từ Qur’an làm kinh
ngạc giới trí thức và hiểu biết là thông
tin về các giai đoạn phát triển của bào
thai trong dạ con của người mẹ cũng
như các hình thù của chúng. Allah,
Đấng Tối Cao phán:
ث فَإهنَّا َخلَ ۡق َّٰنَ ُكم
ب همنَ ۡٱلبَعۡ ه
ُ َّﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلن
ٖ اس هإن ُكنت ُ ۡم فهي َر ۡي
ۡ اب ِ ُ َّم همن نُّ ۡطََ ٖة ِ ُ َّم هم ۡن َعلَقَ ٖة ِ ُ َّم همن ُّم
ضغ َٖة
ٖ همن ت ُ َر
ُّمخَلَّقَ ٖة َوغ َۡي هر ُمخَلَّقَ ٖة هلنُبَ هينَ لَ ُك ُۡۚم َونُ هق ُّر هفي ۡٱۡل َ ۡر َح هام َما
ْس ٗمى ِ ُ َّم نُ ۡخ هر ُج ُك ۡم هط َۡ ٗال ِ ُ َّم هلت َ ۡبلُغُ َٰٓوا
َ َن
َ شا َٰٓ ُء هإلَ َّٰ َٰٓى أ َ َج ٖل ُّم
ُ َأ
شدَّ ُك ۡۖم َو همن ُكم َّمن يُت َ َوفَّ َّٰى َو همن ُكم َّمن يُ َردُّ هإلَ َّٰ َٰٓى أ َ ۡرذَ هل
ض
َ ۡٱلعُ ُم هر هل َك ۡي َال يَعۡ لَ َم هم ۢن بَعۡ هد هع ۡل ٖم ش َٗۡي ُۚا َوت َ َرى ۡٱۡل َ ۡر

ۡ َامدَ ٗة فَإهذَآَٰ أَنزَ ۡلنَا َعلَ ۡي َها ۡٱل َما َٰٓ َء
ٱهت َ َّز ۡت َو َربَ ۡت َوأ َ ۢنبَت َ ۡت
ه ه
)5 : ﮊ (سورة الحج5 يج
همن ُك هل زَ ۡو ۢ ه
ٖ ج بَ هه
{Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi nghi
ngờ về việc phục sinh thì quả thật TA
đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ
tinh dịch, sau đó là một hòn máu đặc,
tiếp đến là một miếng thịt thành hình
đầy đủ hoặc không thành hình (sẩy thai)
để TA trưng bày cho các ngươi thấy
quyền năng của TA. Và TA đặt trong
các dạ con người nào TA muốn đến
một thời hạn ấn định, sau đó, TA cho
các ngươi ra đời thành những đứa bé rồi
cho các ngươi phát triển đến tuổi
trưởng thành, trong các ngươi có người
bị cho chết sớm và có người được cho
sống đến tuổi già yếu đến nỗi y không

có biết gì cả sau khi y đã biết rất nhiều.
Và ngươi thấy đó, đất đai khô nứt
nhưng khi TA tưới nước mưa lên nó thì
nó cựa mình sống lại và phồng lên rồi
làm mọc lên thành từng cặp cây cối
xanh tươi} (Chương 22 – Al-Hajj, câu
5).
Quả thật, đây là những mô tả chính xác
các giai đoạn của bào thai làm choáng
váng Giáo sư Marshall Johnson, người
đứng đầu của giải phẫu học đồng thời là
giám đốc của học viện Daniel thuộc Đại
học Thomas Jefferson, Philadelphia,
Hoa Kỳ. Ông nói: “Quả thật, là một nhà
khoa học, tôi chỉ có thể nghiên cứu và
giải quyết vấn đề với những thứ mà tôi
có thể nhìn thấy nó chính xác, tôi có thể

hiểu phôi học và phát triển sinh học, tôi
có thể hiểu được các từ dịch ra cho tôi
từ Kinh Qur'an .. tôi không nhìn thấy
bất cứ điều gì, không có lý do nào, cũng
không thấy bằng chứng nào có thể bác
bỏ quan điểm cho rằng cá nhân
Muhammad e đã thực sự nhận được các
thông tin này từ một nơi nào đó, vì vậy
tôi không thấy bất cứ điều gì không phù
hợp với khái niệm rằng có sự can thiệp
của Thiên Chúa, bao gồm cả khả năng
Chúa có thể đã thông báo cho ông”.
Giáo sư Keith Moore, tác giả của cuốn
sách nổi tiếng nói về giai đoạn phát
triển con người có tên (The Developing
Human) - được xem là nguồn tài liệu
tham chiếu trong các trường y học quốc

tế - nói: “Một điều rõ ràng với tôi rằng
những bằng chứng này được
Muhammad mang đến đích thực từ
Thiên Chúa, bởi vì tất cả các thông tin
này chưa được khám phá mà mãi cho
đến những thế kỷ gần đây, và điều này
chứng minh với tôi rằng Muhammad
thực sự là sứ giả của Thiên Chúa”([1]).
Allah, Đấng Tối Cao phán rằng:
ُۚ ت َو ۡٱۡل َ ۡر ه
ُض إهنَّ ۥه
س َّٰ َم َّٰ َو ه
َّ ﮋقُ ۡل أَنزَ لَهُ ٱلَّذهي يَعۡ لَ ُم ٱلس َّهر فهي ٱل
)6 : ﮊ (سورة الَرقان6 ورا َّر هح ٗيما
ٗ ََُكانَ َغ
{Hãy bảo chúng: Nó (Qur’an) là do
Đấng có kiến thức về điều bí mật trong
các tầng trời và trái đất ban xuống. Quả
thật, Ngài là Đấng hằng tha thứ, rất

mực khoan dung} (Chương 25 – AlFurqan, câu 6).
Và cứ như vậy, những thông tin này là
những thông tin về kiến thức khoa học
siêu hình – rất dài lời lẽ khi nói đến
chúng - là bằng chứng rõ rệt chứng
minh sứ mạng Nabi của Muhammad e.
Do đó, những kiến thức khoa học này
không thể nào có được vào thời điểm
đó, đặc biệt chúng được mang đến từ
một người đàn ông mù chữ lớn lên
trong môi trường rất lạc hậu. Allah,
Đấng Tối Cao phán:
ۡ ۡ
نز َل هإلَ ۡي َك همن َّر هب َك
هي أ ُ ه
َٰٓ ﮋ َويَ َرى ٱلَّذهينَ أ ُوتُواْ ٱل هعل َم ٱلَّذ
ۡ
يز ۡٱل َح همي هد
هي هإلَ َّٰى ه
ص َّٰ َر هط ۡٱل َع هز ه
َٰٓ ُه َو ٱل َح َّق َويَهۡ د
)6 :(سورة سبأ
ﮊ6

{Và những người được ban cho kiến
thức hiểu biết sẽ thấy được rằng điều
mà Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad) ban xuống cho Ngươi là
Chân lý, là điều hướng dẫn đến với con
đường của Đấng Toàn năng đáng được
ca ngợi} (Chương 34 – Saba’, câu 6).
Và một trong những điều chứng minh
sứ mạng Nabi của Người e là những gì
mà Người được ban cho từ những đức
tính tốt đẹp cũng như phẩm hạnh cao
quí và vĩ đại. Quả thật, chính Allah,
Thượng Đế của Người đã khẳng định
điều đó, Ngài phán:
ﮊ4 ق َع هظ ٖيم
ٍ ُﮋ َو هإنَّ َك لَعَلَ َّٰى ُخل

{Và quả thật, Ngươi được phú cho
những đức tính thật cao đẹp và vĩ đại}
(Chương 68 – Al-Qalam, câu 4).
Và quả thật, Người đã được biết đến
với biệt danh là (Assadiq Al-Amin) tức
người ngay thẳng và trung thực. Biệt
danh này hầu như được tất cả cư dân
Makkah biết đến về Người, bởi vậy mà
vị vua xứ Rome (La mã) Hirqal
(Hercules) đã nói với Abu Sufyan, kẻ
thù của Nabi Muhammad e lúc đó rằng:
“Ta biết rằng quả thật, y không dối gạt
nhân loại và cũng không bịa đặt lời của
Allah .. y bảo các ngươi thờ phượng
Allah và đừng làm điều Shirk với Ngài
một điều gì, y ngăn cấm các ngươi thờ
phượng các pho tượng, y bảo các ngươi

phải dâng lễ nguyện salah, phải trung
thực và phải có lòng vị tha .. Do đó, nếu
những gì ngươi nói là sự thật thì rồi đây
y sẽ thống trị ngay cả chỗ mà hai chân
của ta đang đứng, và quả thật, ta đã biết
rõ rằng y sẽ xuất hiện nhưng ta không
nghĩ là y thuộc cộng đồng các ngươi.
Nếu ta biết được ta có thể gặp được y
thì cho dù có phải quỳ xuống rửa bàn
chân của y ta cũng cam lòng”
(Albukhari: Hadith (7), Muslim: Hadith
(1773)).
Quả thật, những người tự xưng rằng họ
là những vị tiên tri là thật ra họ muốn
theo đuổi lợi ích trần gian rẻ mạt, có thể
họ muốn tìm kiếm tiền tài hay muốn
được người đời nghe theo để được lưu

danh về sau hoặc họ muốn được một
địa vị cao trong nhân loại để mọi người
xây cho họ một tòa nhà sang trọng hay
một chỗ ngồi quyền lực...
Liệu Nabi Muhammad e có phải thuộc
những hạng người nói trên không?
Nếu nhận xét nhanh chóng về con
đường của Người e thì ta thấy rằng
những gì ở nơi Nabi Muhammad e chỉ
có sự khiêm nhường và khổ hạnh trong
thế giới trần gian này, và hai điều đó đã
được biểu hiện rõ ràng qua đức tính cao
đẹp của Người cũng như bản chất trong
sạch của Người, và chúng thực sự nói
lên sứ mạng Nabi và thiên sứ của
Người e.

Và một trong những biểu hiện sự khổ
hạnh của Nabi Muhammad e là Người
đã không để lại thứ gì quý giá. Ông
Amru bịn Harith nói: (Người e lúc chết
chẳng để lại một thứ gì, một đồng
Dirham, một đồng Dinar, một người nô
lệ hay bất cứ một nữ hầu nào, ngoại trừ
một con lừa màu trắng và thanh kiếm
của Người, và một miếng đất người đã
biếu tặng) (Albukhari: Hadith (2739)).
Và miếng đất này là miếng đất bằng
phẳng mà vị Khalif sau Nabi e, Abu
Bakr Assiddiq đã không cho phép
quyền thừa kế, ông nói: Quả thật thiên
ُ ور
sứ của Allah e đã nói rằng:  َما،ث
َ ُ« الَ ن
» صدَقَة
َ “ ت َ َر ْكنَاTa không được phép để lại
quyền thứa kế, những gì ta để lại sẽ làm

đồ biếu tặng cho người”. Assiddiq nói
tiếp: “Tôi không bỏ đi bất cứ điều gì từ
thiên sứ của Allah e nếu Người làm thì
tôi làm, bởi vì tôi sợ nếu tôi bỏ đi một
điều gì đó thuộc mệnh lệnh của Người
thì tôi sẽ bị lầm lạc” (Albukhari: Hadith
(3093), Muslim: Hadith (1757)).
Quả thật, những gì mà Nabi
Muhammad e bỏ lại không phải vật
thừa kế để mọi người làm giàu sau khi
Người chết đi mà thật ra nó là món nợ
họ phải thực hiện sau Người. Quả thật
Nabi e chết đi trong khi Người vẫn
đang nợ người Do thái một cái chiêng
với giá ba mươi Sa’ lúa mạch (Ahmad
ghi lại, Hadith số (2719)).

Và quả thật, Nabi Muhammad e cũng
đã cảnh báo chính mình về việc từ biệt
cõi trần mà vẫn giữ lại chiến lợi phẩm,
Người nhắc vợ của Người, ‘A-ishah i
rằng Người vẫn còn trong nhà của bà
một số thỏi vàng, Người e nói với bà:
ْ َ قَال.» َب
«  قَا َل.ى هع ْندهى
« َما فَعَلَ ه
ُ ت الذَّه
َ ت قُ ْلتُ هه
الت ْس هع أ َ هو ْالخ َْم هس
ى َما بَيْنَ ه
َ  فَ هجئْتُ هب َها َو هه.» ائْ هتي هنى هب َها
 « َما- َار يَ هزيدُ هبيَ هد هه
َ فَ َو
َ  َوأَش- ضعَ َها فهى يَ هد هه ِ ُ َّم قَا َل هب َها
َ
ى هللاَ َع َّز َو َج َّل َو َه هذ هه هع ْندَهُ أ َ ْن هَ هقي َها
ظ ُّن ُم َح َّم ٍد هبا ه
َ هلل لَ ْو لَ هق
.))24964( » (أخرجه أحمد ح
“Số vàng đã được làm gì chưa?”. Bà
‘A-ishah nói: Tôi nói em vẫn giữ
chúng. Người bảo: “Hãy mang nó lại
đây cho ta”. Thế là tôi mang nó đến cho
Người và tất cả số vàng là khoảng chín

hay năm thỏi gì đấy, Người đặt chúng
lên tay và nói đồng thời chỉ tay vào
chúng:”Thề bởi Allah,quả thật
Muhammad không nghĩ rằng y đi gặp
Allah trong khi những thứ này vẫn còn
ở nơi y, nàng hãy mang chúng đi bố thí
hộ ta!” (Ahmad ghi lại: Hadith số
(24964)).
Và sự không màng tới địa vị và danh
hiệu của Người cũng không kém hơn sự
không màng tới tiền tài và bổng lộc.
Quả thật, đã có người xưng hô gọi
Người e: Thưa chủ nhân của chúng tôi,
người con của chủ nhân chúng tôi, hay
này người tốt đẹp nhất trong chúng tôi,
người con của người tốt đẹp nhất trong
chúng tôi, thì Người e bảo:

َ ش ْي
َّ اس َعلَ ْي ُك ْم بهت َ ْق َوا ُك ْم َوالَ يَ ْست َ ْه هويَنَّك ُم ال
ُ ط
ان
ُ َّ« أَيُّ َها الن
ب
ُّ سولُهُ َو هللاه َما أ ُ هح
ُ أَنَا ُم َح َّمدُ ب ُْن َع ْب هد هللاه َع ْبدُ هللاه َو َر
» أ َ ْن ت َ ْرفَعُو هنى فَ ْوقَ َم ْن هزلَ هتى الَّ هتى أ َ ْنزَ لَ هنى هللاُ َع َّز َو َج َّل
.))12141( (أخرجه أحمد ح
“Này hỡi người dân! Các người phải
luôn biết giữ gìn lòng kính sợ của các
người, chớ đừng để Shaytan lôi kéo và
cám dỗ các người. Quả thật ta là
Muhammad con trai người bề tôi của
Allah, ta là người bề tôi của Allah, là vị
sứ giả của Ngài. Xin Allah chứng giám,
quả thật ta không thích các người tâng
bốc ta lên cao hơn địa vị mà Allah,
Đấng Tối Cao và Quyền Lực đã giao
phó cho ta” (Ahmad ghi lại, Hadith số
(12141)).

Và Nabi Muhammad e cũng không hề
thích biểu hiện sự cao trọng bản thân
trước mọi người, Người ghét cái việc
các vị Sahabah của Người đứng dậy
mỗi khi Người bước vào buổi họp mặt.
ông Anas bin Malik t nói: (Chẳng có
người nào được họ (các Sahabah)
thương yêu và quý mến hơn thiên sứ
của Allah e, vậy mà khi họ gặp Người
họ không hề đứng dậy bởi vì họ biết rõ
rằng Người rất ghét điều đó) (Ahmad:
Hadith số (11936), Tirmizhi: Hadith số
(2754) và ông nói đây là Hadith tốt và
xác thực).
Quả thật thiên sứ e, ở nơi Người chứa
đầy những phẩm chất tốt đẹp của một
con người hoàn mỹ. Có lần một người

đàn ông đến gặp Người e với trạng thái
rụt rè và run run, Người bảo y:
« ه هَو ْن َعلَي َْك فَإهنهى لَ ْستُ هب َم هلكٍ هإنَّ َما أَنَا اب ُْن ْام َرأَةٍ تَأ ْ ُك ُل
 وصححه،)٣٣12( ْالقَدهيدَ » (خرجه ابن ماجه ح
))26٧٧( اۡللباني في صحيح ابن ماجه ح
“Hãy cứ thoái mái và tự nhiên đi, quả
thật, ta có phải là vua đâu, thật ra ta chỉ
là một đứa con của một người đàn bà ăn
thịt khô” (Ibnu Ma-jah: Hadith số
(3312), được Sheikh Albani xác nhận là
chính xác và đúng trong bộ Sahid Ibnu
Ma-jah: Hadith số (2677)).
Vợ của Người, bà ‘A-ishah đã kể lại về
sinh hoạt thường ngày của Người e
trong nhà đã cho thấy rằng Người quả
thật là một người giản dị rất bình

thường chứ không phải là một người
luôn biểu hiện sự tốt đẹp của mình
trước công chúng, không, phải nói là
bản chất của Người thật sự cao quý
không ai sánh được. Khi bà ‘A-ishah
được hỏi rằng Nabi e thường làm gì
trong nhà thì bà nói: (Người thường
giúp đỡ gia đình công việc nhà và khi
đến giờ dâng lễ nguyện Salah thì Người
đi dâng lễ nguyện), và trong một lời ghi
chép khác: (Người là một người bình
thường cũng như bao người phàm,
người cũng bắt rận quần áo của mình,
cũng đi vắt sữa uống từ cừu của mình
và cũng tự mình chăm lo cho bản thân).
(Albukhari: Hadith (676), Ahmad:
Hadith (25662)).

Ibnu Mas-ud t kể lại về việc Nabi e
cũng thay phiên nhau nghỉ ngơi trên
lưng con lạc đà trong chuyến đi đến
Badr cùng với mười hai người Sahabah
của Người. Có hai người tình nguyện đi
bộ để cho Nabi e nghỉ ngơi trên lưng
lạc đà thì Người bảo với hai người họ
rằng:
« َما أ َ ْنت ُ َما هبأ َ ْق َوى همنهى َوالَ أَنَا هبأ َ ْغنَى َع هن اۡل َ ْج هر هم ْن ُك َما
.))٣٧69( » (أخرجه أحمد ح
“Thật ra hai người cũng đâu phải là
người khỏe mạnh hơn ta, và ta cũng đâu
phải là người không cần đến công đức,
ta có hơn kém gì hai ngươi đâu”
(Ahmad: Hadith (3769)).

Và tới đây, thì xin hỏi: Nabi e đã đạt
được những gì từ lợi ích trần gian khi
Người tự nhận mình mang trọng trách
sứ mạng Nabi? Liệu những kẻ đã tự cho
mình là vị tiên tri một cách dối trá có
những hành động giống như vậy chăng?
Quả thật, bằng chứng chứng minh sứ
mạng Nabi của Người e là Allah đã
ban cho Người những điều thần diệu
được cảm nhận bằng các giác quan của
con người để làm các dấu hiệu cho sứ
mạng Nabi của Người. Và quả thật
những điều thần diệu mầu nhiệm này
được Allah phơi bày cho con người
thấy rất nhiều, có tới cả ngàn điều, tiêu
biểu như thông qua phúc đức của
Người e Allah đã ban thức ăn no đầy

cho cả ngàn người chỉ với một con cừu
duy nhất cùng với một túi lúa mạch có
trọng lượng không hơn ba ký lô vào
ngày đào chiến hào (Xem Albukhari:
Hadith (4102), Muslim: Hadith (2039)).
Một điều thần diệu tiêu biểu khác là
Allah cho nước phún ra từ giữa các
ngón tay của Người e để cho những
người Sahabah đang có mặt cùng với
Người uống no nê. (Xem Albukhari:
Hadith (169), Muslim: Hadith (2279)).
Và Allah đã ban cho khỏi bệnh một số
người bị bệnh qua bàn tay của Người,
một trong số người bệnh đó là
Muhammad bin Hatib, ông sơ ý để cánh
tay của ông rơi vào nồi nước sôi, thế là

Nabi thổi phun nhẹ nước bọt vào chỗ
bỏng và xoa tay lên đầu ông rồi cầu
nguyện cho ông, và thế là ông đứng dậy
như không có chuyện gì xảy ra (Xem
Musnad của Ahmad: Hadith (15027)).
Tương tự, Nabi e cũng đã từng xoa tay
lên chân của Abdullah bin ‘Atik, một
người Ansar khi nó bị gãy và sau khi
được xoa ông đứng dậy một cách bình
thường trước mặt Người (Xem bộ
Albukhari: Hadith (4039)).
Và một trong những bằng chứng chứng
minh sứ mạng Nabi của Muhammad e
là sự báo trước của các kinh sách trước
đó về sự xuất hiện của Người. Và mặc
dù những kinh sách này có bị thay đổi
và chỉnh sửa nhưng nó vẫn mang một

bằng chứng trung thực chỉ rõ về sứ
mạng Nabi của Muhammad e. Tiêu
biểu cho sự báo trước đó là sự báo
trước của hai vị Nabi Musa (Moses) và
Habakkuk về Người e, khi họ nói rằng
sẽ xuất hiện một vị Nabi thánh thiện
tinh khiết từ xứ Paran, còn riêng trong
Đệ Nhi Luật được cho là do Musa u
viết rằng Người đã nói với người dân
Israel trước lúc lâm chung: “Chúa đến
từ Sinai, mang đến cho họ ngọn lửa,
chiếu sáng từ ngọn núi Paran” (Đệ Nhị
Luât 33/2). Quả thật Nabi Musa u đã
thông báo cho họ rằng điều đó giống
như thông điệp của Allah đến cho
Người trên ngọn núi Attur tại Sinai rằng
quả thật sứ mạng Nabi sẽ được chiếu

sáng từ ngọn núi nằm trong trung tâm
Palestine, và đó chính là sứ mạng Nabi
của Ysa (Giê-su), sau đó, sứ mạng Nabi
sẽ chiếu sáng trên ngọn núi Paran bởi
một vị Nabi vĩ đại xuất hiện trong nó.
Và các kinh sách của Nabi Habakkuk
cũng báo trước về vị Nabi được cử phái
đến từ Paran, Người nói: “Vị thánh
thiện sẽ đến từ núi Paran, sự linh thiêng
của Người phủ đầy các tầng trời, và tất
cả mọi sinh linh trên trái đất đều tán
dướng Người” (Habakkuk 3/3).
Như vậy, ai là người bề tôi thánh thiện
tinh khiết có một uy thế xuất hiện từ
Paran khiến mọi sinh linh trên trái đất
cũng như những ai đi theo đều tán

dương ca tụng? Và Paran, nơi sứ mạng
Nabi được chiếu sáng trên núi của nó là
ở đâu?
Và ngay cả nó không được đề cập đến
một cách rõ ràng nhưng danh từ Paran
đã được kinh Tawrah (Cựu ước) dùng
để nói về Makkah thiêng liêng. Và quả
thật trong kinh Sáng thế có nói rằng
Nabi Ismael u đã sống và lớn lên tại
vùng hoang mạc Paran, kinh có nói về
Nabi Ismael: “Chúa đã ở cùng với cậu
bé, cậu bé lớn lên .... và sống trong
vùng đất hoang mạc Paran” (Kinh Sáng
thế 21/21). Do đó, Paran chính là vùng
đất Al-Hijaz tức Makkah, nơi mà các
nguồn lịch sử đều cho rằng Ismael đã
sống và lớn lên ở đó.

Và điều này cùng với những bằng
chứng được nêu ra trước đó là bằng
chứng của Allah xác nhận sứ mạng
Nabi của Muhammad e.
Và việc chứng nhận sứ mạng Nabi của
Muhammad e là bắt buộc người
Muslim phải thừa nhận ở nội tâm và
công khai bên ngoài rằng Người e là
người bề tôi của Allah, là vị sứ giả của
Ngài được cử đến với toàn nhân loại,
đồng thời phải hành động theo sự thừa
nhận đó bằng sự tuân thủ theo mọi chỉ
đạo và mệnh lệnh của Người, tin vào
những gì Người thông điệp, tránh xá
những điều Người ngăn cấm và tuyệt
đối không tự ý thờ phượng Allah ngoại

trừ được Người hướng dẫn và chỉ đạo.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
ُۚ ٗ س
 َّمن٧9 ش ههيدٗ ا
َ ٱلِل
ُ اس َر
س ۡل َّٰنَ َك هللنَّ ه
وال َو َكََ َّٰى هب َّ ه
َ ﮋ َوأ َ ۡر
ۖ َّ ع
َ َ سو َل فَقَ ۡد أ
س ۡل َّٰنَ َك
ُ ٱلر
َ طا
َّ يُ هط هع
َ ٱلِلَ َو َمن ت َ َولَّ َّٰى فَ َما َٰٓ أ َ ۡر
ٗ ََعلَ ۡي هه ۡم َح ه
)٨0 ،٧9 : ﮊ (سورة النساء٨0 يظا
{Và TA cử phái Ngươi làm một vị Sứ
giả đến với nhân loại. Và một mình
Allah đủ làm chứng cho điều đó. Ai
vâng lời Sứ giả của Ngài thì coi như đã
tuân lệnh Allah, nhưng ai quay mặt bỏ
đi thì TA không phái Ngươi đến để
canh gác chúng} (Chương 4 – Annisa’,
câu 79, 80).
َّ ْﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُ َٰٓواْ أ َ هطيعُوا
سو َل
ُ ٱلر
َّ ْٱلِلَ َوأ َ هطيعُوا
َوأ ُ ْو هلي ۡٱۡل َ ۡم هر همن ُك ۡۖم فَإهن ت َ َّٰنَزَ ۡعت ُ ۡم فهي ش َۡي ٖء فَ ُردُّوهُ هإلَى

ٱلِل َو ۡٱليَ ۡو هم ۡٱۡل َٰٓ هخ ُۚ هر َّٰذَ هل َك
ُ ٱلر
َّ ٱلِل َو
سو هل هإن ُكنت ُ ۡم ت ُ ۡؤ همنُونَ به َّ ه
َّ ه
ً س ُن ت َ ۡأ هو
)59 :ﮊ (سورة النساء59 يال
َ خ َۡير َوأ َ ۡح
{Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân
lệnh Allah và tuân lệnh Thiên sứ cũng
như hãy tuân lệnh vị lãnh đạo trong số
các ngươi. Nhưng nếu các ngươi có bất
đồng và tranh cãi với nhau về một vấn
đề nào đó thì các ngươi hãy đem vấn đề
đó trở về với Allah (Qur’an) và Thiên
sứ (Sunnah của Nabi Muhammad e)
nếu các ngươi thực sự có đức tin nơi
Allah và Đời Sau. Đó là cách giải trình
tốt nhất} (Chương 4 – An-Nisa, câu
59).
Và trong những biểu hiện đức tin Iman
nơi Nabi Muhammad là noi theo sự chỉ

đạo, phong cách và đạo đức của Người,
bởi Allah, Đấng Tối cao phán:
َسنَة هل َمن َكان
ُ ﮋلَّقَ ۡد َكانَ لَ ُك ۡم فهي َر
سو هل َّ ه
َ ٱلِل أ ُ ۡس َوة َح
َّ ٱلِلَ َو ۡٱليَ ۡو َم ۡٱۡل َٰٓ هخ َر َوذَ َك َر
َّ ْيَ ۡر ُجوا
ٱلِلَ َك هث ٗيرا ﮊ (سورة
)21 :اۡلحزاب
{Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có
được một tấm gương tốt đẹp cho các
ngươi noi theo, đối với những ai hy
vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày
Sau và những ai luôn tưởng nhớ đến
Allah thật nhiều} (Chương 33 – Al‘Ahzab, câu 21).
Trụ cột thứ hai: Dâng lễ nguyện
Salah

Lễ nguyện Salah là trụ cột thứ hai trong
các trụ cột của Islam, nó là trụ cột nền
tảng và thiết yếu của đạo.
Quả thật, Allah đã sắc lệnh qui định lễ
nguyện Salah thành nghi thức thờ
phượng cho mỗi người Muslim, có
những lễ nguyện mang tính bắt bắt
buộc như năm lễ nguyện Salah hằng
ngày, và đây là bổn phận đầu tiên mà
Allah qui định cho đám bề tôi của Ngài,
và có những lễ nguyện người Muslim
thực hiện nó chỉ mang tính làm thêm,
chỉ để tỏ lòng yêu thương và biết ơn
Allah đã tạo hóa ra y và đã ban cho y
vô số ân huệ mà y không tài nào kể hết.

Và bởi vì lễ nguyện Salah có ảnh hưởng
lớn đến bản chất của tâm hồn, thiết lập
tác phong và nhân cách và làm vững
chắc đức tin Iman nên Allah đã sắc lệnh
quy định cho các vị Nabi và những
cộng đồng trước đây phải thực hiện nó,
hầu như không có một đường lối giáo
luật nào lại không được Allah quy định
phải dâng lễ nguyện Salah, và quả thật
Allah đã phán kể trong Qur’an về các vị
Nabi cũng như các cộng đồng của họ,
tiêu biểu như lời cầu nguyện của Nabi
Ibrahim, người cha của các vị Nabi, đã
cầu nguyện với Thượng Đế của Người:
ۡ ۡ ب
صلَ َّٰوةه َو همن ذُ هريَّته ُۚي ﮊ (سورة
َّ يم ٱل
ﮋ َر ه
َ ٱجعَلنهي ُم هق
)40 :إبراهيم

{Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài
hãy làm cho bề tôi và con cháu của bề
tôi thành những người luôn giữ vững lễ
nguyện Salah} (Chương 14 – Ibrahim,
câu 40).
Thế là Allah đã chấp nhận lời cầu xin
của Người nên sau này con của Người,
Nabi Ismael cũng là người luôn duy trì
dâng lễ nguyện Salah, Allah, Đấng Tối
cao phán:
َّ صلَ َّٰوةه َو
ٱلز َك َّٰوةه َو َكانَ هعندَ َر هبه ۚه
َّ ﮋ َو َكانَ يَ ۡأ ُم ُر أ َ ۡهلَ ۥهُ هبٱل
)55 : ﮊ (سورة مريم55 ض ٗيا
َم ۡر ه
{Và Y đã thường sai bảo người nhà
dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah,
và quả thật, Y là người được thượng Đế

hài lòng} (Chương 19 – Maryam, câu
55).
Và sau hai Người họ, Allah đã phán nói
chuyện trực tiếp với vị Nabi của Ngài,
Musa u:
َٰٓ َّ ال هإ َّٰلَهَ هإ
َٰٓ َ ُٱلِل
ۡ َال أَن َ۠ا ف
َّ ي أَنَا
َ صلَ َّٰوة
َّ ٱعبُ ۡدنهي َوأَقه هم ٱل
َٰٓ ﮋ هإنَّنه
)14 : ﮊ (سورة طه14 ي
َٰٓ هلذ ۡهك هر
{Quả thật, TA đây chính là Allah,
không Thượng Đế đích thực nào khác
ngoài TA. Bởi thế, hãy thờ phượng Ta
và hãy dâng lễ nguyện Salah để tưởng
nhớ đến TA} (Chương 20 – Taha, câu
14).

Và Ngài đã phán bảo người phụ nữ
đồng trinh phải dâng lễ nguyện Salah,
Ngài phán:
ۡ ﮋ َّٰيَ َم ۡريَ ُم ۡٱقنُتهي هل َر هب هك َو
ٱلر هك هعينَ ﮊ
َّ َّٰ ٱس ُجدهي َو ۡٱر َك هعي َم َع
)4٣ : (سورة آل عمران
{Hỡi Maryam! Hãy dốc lòng thờ phụng
Thượng Đế của Nàng, và hãy quỳ lạy
phủ phục và cúi đầu hành lễ cùng với
những người cúi đầu hành lễ} (Chương
3 – Ali-‘Imran, câu 43).
Và Masih, Nabi Ysa (Giê-su) u đã trình
bày rõ rằng Allah đã ra lệnh cho Người
phải dâng lễ nguyện Salah, Người đã
nói lúc vẫn đang còn trong nôi:

 َو َجعَلَنهي٣0 ب َو َجعَلَنهي نَبه ٗيا
ﮋ هإنهي َع ۡبدُ َّ ه
َ َ ي ۡٱل هك َّٰت
َ ٱلِل َءات َ َّٰىنه
َّ صلَ َّٰوةه َو
ٱلز َك َّٰوةه َما
َّ صنهي هبٱل
َ َّٰ ار ًكا أ َ ۡينَ َما ُكنتُ َوأ َ ۡو
َ َُمب
)٣1 ، ٣0 :  ﮊ (سورة مريم٣1 د ُۡمتُ َح ٗيا
{Quả thật, Ta là người bề tôi của Allah,
Ngài ban cho Ta kinh sách và chỉ định
cho Ta làm một vị Nabi. Và Ngài làm
cho Ta thành điều phúc lành tại bất cứ
nơi nào Ta ở và ra lệnh cho Ta phải
dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah
suốt thời gian Ta còn sống.} (Chương
19 – Maryam, câu 30, 31).
Và Allah đã sắc lệnh lời giao ước cho
con cháu Israel rằng họ phải duy trì và
giữ gìn việc dâng lễ nguyện Salah, Ngài
phán:

َّٰ
ۡ ۡ
َّ ي هإ ۡس َّٰ ََٰٓر هءي َل َال تَعۡ بُدُونَ هإ َّال
َٱلِل
َٰٓ ﮋ َو هإذ أَخَذنَا هميث َقَ بَنه
ين
َ َّٰ س ٗانا َوذهي ۡٱلقُ ۡربَ َّٰى َو ۡٱليَ َّٰت َ َم َّٰى َو ۡٱل َم
َ َو هب ۡٱل َّٰ َو هلدَ ۡي هن هإ ۡح
س هك ه
َّ ْصلَ َّٰوة َ َو َءاتُوا
َ ٱلز َك َّٰوة
َّ اس ُح ۡس ٗنا َوأ َ هقي ُمواْ ٱل
َوقُولُواْ هللنَّ ه
)٨٣ : ﮊ (سورة البقرة
{Và TA đã sắc lệnh một giao ước cho
con cháu Israel rằng: Các ngươi chỉ
được thờ phượng một mình Allah duy
nhất, phải ăn ở tử tế với cha mẹ, bà con
ruột thịt, trẻ mồ côi, và những người
khó khăn thiếu thốn, và các ngươi hãy
ăn nói nhã nhặn với mọi người, hãy chu
đáo dâng lễ nguyện Salah và đóng
Zakah} (Chương 2 – Albaqarah, câu
83).
Và sau họ, Nabi của chúng ta e đến kêu
gọi chúng ta trở về với những gì mà các

vị Nabi anh em của Người đã kêu gọi
rằng phải vĩ đại hóa Allah và thờ phụng
riêng Ngài và phải dâng lễ nguyện
Salah hướng về Ngài. Quả thật, Allah
đã bảo Người như thế, Ngài phán:
َ ۡصلَ َّٰوةه َوٱص
ط هب ۡر َعلَ ۡي َه ۖا ﮊ (سورة طه
َّ ﮋ َو ۡأ ُم ۡر أ َ ۡهلَ َك هبٱل
)1٣2 :
{Và hãy bảo ban người nhà của Ngươi
dâng lễ nguyện Salah và duy trì một
cách kiên nhẫn} (Chương 20 – Taha,
câu 132).
Và Allah đã khen ngợi những bề tôi của
Ngài, những ai đã chuyên tâm dâng lễ
nguyện Salah, Ngài phán:

َّ َصلَ َّٰوة َ َويُ ۡؤتُون
ٱلز َك َّٰوة َ َو ُهم به ۡٱۡل َٰٓ هخ َرةه
َّ ﮋٱلَّذهينَ يُ هقي ُمونَ ٱل
َٰٓ
َٰٓ
 أ ُ ْو َّٰلَ هئ َك َعلَ َّٰى هُدٗ ى همن َّر هب هه ۡۖم َوأ ُ ْو َّٰلَئه َك ُه ُم4 َُه ۡم يُوقهنُون
)5 ،4 :  ﮊ (سورة لقمان5 َۡٱل ُم َۡ هل ُحون
{Những ai dâng lễ nguyện một cách
chu đáo và đóng Zakah và họ luôn có
một đức tin vững chắc ở Ngày sau thì
họ sẽ là những người đang theo đúng
Chỉ đạo của Thượng Đế của họ và họ sẽ
là những người thành đạt.} (Chương 31
– Luqman, câu 4, 5).
Và Allah hứa sẽ ban cho họ, những
người chu đáo dâng lễ nguyện Salah,
Thiên Đàng, một phần thưởng xứng
đáng tương ứng, Ngài phán:

َٰٓ
ُ صلَ َّٰ َوته هه ۡم يُ َحافه
 أ ُ ْو َّٰلَئه َك ُه ُم9 َظون
َ ﮋ َوٱلَّذهينَ ُه ۡم َعلَ َّٰى
َس ُه ۡم فهي َها َّٰ َخ هلدُون
َ  ٱلَّذهينَ يَ هرُِونَ ۡٱل هَ ۡردَ ۡو10 َۡٱل َّٰ َو هرُِون
)11 - 9 :  ﮊ (سورة المؤمنون11
{Và những ai luôn duy trì và giữ gìn
việc dâng lễ nguyện Salah một cách chu
đáo thì họ thật sự là những người thừa
kế. Họ sẽ thừa hưởng Thiên Đàng trên
tầng cao Firdaus vô cùng hạnh phúc, họ
sẽ được sống trong đó đời đời}
(Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 9 –
11).
Và Nabi e vẫn luôn dặn dò các tín đồ là
phải dâng lễ nguyện Salah hướng về
Allah và phải chuyên tâm thờ phụng
Ngài, Người vẫn luôn dặn dò như thế
cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Ông

Anas, một người sai vặt cho Nabi nói:
Lời dặn dò cuối cùng của thiến sứ của
Allah e được Người nhép trên môi
trước lúc từ biệt cõi trần:
ْ صالَة َ اتَّقُوا هللاَ هفي َما َملَ َك
» ت أ َ ْي َمانُ ُكم
َّ صالَة َ ال
َّ « ال
ابن ماجه ح، ،)5156( (أخرجه أبو داود ح
 وصححه اۡللباني في،)5٨6(  وأحمد ح،)269٨(
))269٨( صحيح ابن ماجه ح
“Lễ nguyện Salah, lễ nguyện Salah, hãy
kính sợ Allah về những nữ nô lệ đang ở
dưới quyền của các ngươi!” (Abu
Dawood: Hadith (5156), Ibnu Ma-jah:
Hadith (2698), Ahmad: Hadith (586),
và Albani đã xác nhận Hadith này là
đúng và chính xác trong bộ Sahih Ibnu
Ma-jah: Hadith (2698)).

Và Allah sắc lệnh quy định lễ nguyện
salah cũng như những hình thức thờ
phượng khác bởi vì Ngài là Đấng Ân
phúc và Tối cao, Ngài không hề sắc
lệnh qui định quá nhiều hay quá khả
năng của người bề tôi, Ngài cũng không
hề không ban thêm khi người bề tôi cố
gắng làm ngoan đạo và vâng lời và
cũng không hề bớt đi ân phước khi
người bề tôi làm điều tội lỗi, mà thật ra,
Ngài sắc lệnh quy định chúng chỉ để
ban điều hữu ích cho những người bề
tôi, Ngài muốn thanh lộc bản thân họ và
rèn luyện phẩm chất và đức hạnh cho
họ và Ngài muốn cải thiện cuộc sống
trần gian cũng như cuộc sống Đời sau
của họ.

Và điều đầu tiên được xác thực mà lễ
nguyện Salah mang lại cho người có
đức tin là nó soi sáng cuộc sống của y
và giúp y luôn tưởng nhớ đến Allah.
Quả thật, Nabi e đã mô tả lễ nguyện
Salah rằng nó là ánh sáng, Người bảo:
َ َ« َم ْن َحاف
ْ ظ َعلَ ْي َها َكان
َت لَهُ نُورا ً َوبُ ْرهَانا ً َونَ َجاة ً يَ ْو َم
 وابن حبان في،)6540( ْال هقيَا َم هة » (أخرجه أحمد ح
 ووِق الهيثمي رجاله في،)146٧( صحيحه ح
))292/1( مجمع الزوائد
“Ai giữ gìn nó thì nó sẽ là ánh sáng, là
bằng chứng và sự cứu rỗi ở Ngày phục
sinh” (Ahmad: Hadith (6540), Ibnu
Hibban trong bộ Sahih của ông: Hadith
(1467), và học Al-Haythami đã xác

nhận những người dẫn truyền trong bộ
Al-Zawa-id (1/292)).
» ضيَاء
َّ صدَقَةُ بُ ْرهَان َوال
َّ صالَة ُ نُور َوال
َّ « َوال
صب ُْر ه
))22٣( (أخرجه مسلم ح
“Lễ nguyện Salah là ánh sáng, là việc
làm tốt, là bằng chứng, là sự kiên nhẫn”
(Muslim: Hadith (223)).
Lời của Người e: “Lễ nguyện Salah là
ánh sáng” có nghĩa là lễ nguyện Salah
sẽ là điều ngăn cản người bề tôi làm
những điều tội lỗi và xấu xa trái đạo,
đồng thời hướng dẫn y đến với con
đường đúng đắn giống như ánh sáng soi
rọi cho y thấy rõ điều đúng và điều sai
quấy.

Còn đối với việc giúp người Muslim
tránh xa những đại tội, những điều
nghịch đạo nghiêm trọng thì việc dâng
lễ nguyện Salah sẽ nhắc nhỡ y rằng
Allah đang quan sát và theo dõi y cho
nên y sẽ không dám làm điều cấm,
Allah phán:
صلَ َّٰو ۖة َ هإ َّن
ﮋٱ ۡت ُل َما َٰٓ أ ُ ه
َّ ب َوأ َ هق هم ٱل
ي هإلَ ۡي َك همنَ ۡٱل هك َّٰت َ ه
َ وح
َّ شا َٰٓ هء َو ۡٱل ُمن َك ُۗ هر َولَذ ۡهك ُر
ٱلِله أ َ ۡكبَ ُۗ ُر
َ صلَ َّٰوة َ ت َ ۡن َه َّٰى َع هن ۡٱلََ ۡح
َّ ٱل
َّ َو
:  ﮊ (سورة العنكبوت45 َٱلِلُ يَعۡ لَ ُم َما ت َصۡ نَعُون
)45
{Ngươi hãy đọc những điều được mặc
khải Ngươi trong kinh Qur’an và hãy
dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo.
Quả thật, lễ nguyện Salah ngăn cản một
người tránh xa điều xàm bậy và tội lỗi.

Và việc tưởng nhớ đến Allah là điều to
lớn. Và Allah biết rõ những gì các
ngươi làm} (Chương 29 – Al-‘Ankabut,
câu 45).
Và khi Nabi e được thông báo cho biết
về một người đàn ông dâng lễ nguyện
ban đêm nhưng ban ngày lại đi cắp
trộm thì Người e nói:
))94٨6( سيَ ْن َهاهُ َما يَقُو ُل » (أخرجه أحمد ح
َ ُ« هإنَّه
“Quả thật những gì ý nói sẽ ngăn cản
việc làm đó của y” (Ahmad: Hadith
(9486)). Có nghĩa là việc dâng lễ
nguyện Salah của y sẽ làm thay đổi tính
cách và hành động của y.

Việc dâng lễ nguyện Salah còn nguyên
nhân để được Allah tha thứ những tội
lỗi nhỏ và giúp y quay trở về gần với sự
thương xót của Allah, bởi vì lễ nguyện
Salah là phương tiện giao tiếp giữa
người bề tôi và Thượng Đế của y. Nabi
Muhammad e có nói:
ُ ض
ان
َّ « ال
ُ صلَ َواتُ ْالخ َْم
َ س َو ْال ُج ُمعَةُ هإلَى ْال ُج ُمعَ هة َو َر َم
» َب ْال َكبَائه َر
ْ ضانَ ُم َك هَ َرات َما بَ ْينَ ُه َّن هإذَا
َ هإلَى َر َم
َ اجتَن
))2٣٣( (أخرجه مسلم ح
“Năm lễ nguyện Salah, lần Jumu’ah
này đến lần Jumu’ah kế tiếp và từ
Ramadan này đến Ramadan kế tiếp,
Allah sẽ xóa đi mọi tội lỗi nhỏ trong
khoảng thời gian giữa chúng nếu người

bề tôi tránh xa những đại tội” (Muslim:
Hadith (223)).
Và trong một Hadith khác, Nabi
Muhammad e đã hỏi các vị Sahabah
của Người:
ب أ َ َح هد ُك ْم يَ ْغت َ هس ُل هم ْنهُ ُك َّل يَ ْو ٍم
« أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم لَ ْو أ َ َّن نَ ْه ًرا هببَا ه
َ قَالُوا ال.» ش ْىء
ٍ س َم َّرا
َ ت ه َْل يَ ْبقَى هم ْن دَ َرنه هه
َ خ َْم
.ش ْىء
َ يَ ْبقَى هم ْن دَ َرنه هه
ت ْالخ َْم هس يَ ْم ُحو هللاُ هب هه َّن
صلَ َوا ه
َّ قَا َل « فَذَ هل َك َمث َ ُل ال
َ ْال َخ
 ومسلم ح،)52٨( طايَا » (أخرجه البخاري ح
.))666(
“Các người có thấy rằng nếu trước cửa
nhà của ai đó trong số các người có một
con sông để cho y tắm rửa mỗi ngày
năm lần thì trên thân thể y có còn dính

lại vết bẩn nào chăng?” Các Sahabah
đồng thanh đáp: Chắc chắn là không
còn nữa. Người e bảo: “Cũng như thế,
Allah sẽ dùng năm lễ nguyện Salah bôi
xóa những điều tội lỗi và sai quấy”
(Albukhari: Hadith (528), Muslim:
Hadith (666)).
Và việc dâng lễ nguyện Salah là cơ hội
để người Muslim giải lao sau những vất
vả và mệt nhọc của cuộc sống trần gian.
Và người Muslim khi đứng dâng lễ
nguyện Salah là y đang đứng trình diện
và nói chuyện với Thượng Đế của y,
Đấng bảo hộ y, lúc ấy trái tim y sẽ
thanh thản và an bình với mối quan hệ
này của y với Thượng Đế của y. Allah
phán:

ٱلِل أ َ َال بهذ ۡهك هر َّ
ٱلِله
ﮋٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ َوت َ ۡط َمئه ُّن قُلُوبُ ُهم بهذ ۡهك هر َّ ُۗ ه
وب  2٨ﮊ (سورة الرعد )2٨ :
ت َ ۡط َمئه ُّن ۡٱلقُلُ ُ
Bởi vậy, Nabi e đã từng nói với người
Mu-azzin Bilal:
صالَةه » (أخرجه أبو داود ح
« يَا هبالَ ُل أ َ هر ْحنَا هبال َّ
( ،)49٨5وأحمد في المسند ح ( ،)٣25٧٨واللَظ
له)
“Này Bilah, hãy cho ta nghỉ ngơi với lễ
nguyện Salah” (Abu Dawood: Hadith
(4985), Ahmad: Hadith (32578)).
Và mỗi khi có chuyện không vui thì
Người e thường dâng lễ nguyện Salah,
Người nói:
« َجعَلَ ْ
صالَ هة » (أخرجه النسائي ح
ت قُ َّرة ُ َع ْي هن ْي هف ْي ال َّ
( ،)٣9٣9وأحمد في المسند ح ())11٨٨4

“Ta luôn cảm thấy hạnh phúc trong lúc
dâng lễ nguyện Salah” (Annasa-i:
(3939), Ahmad trong Almusnad: Hadith
(11884)).
Và điều quan trọng hơn hết cho hình
thức thờ phượng này là Nabi e đã gọi
nó là nền tảng trụ cột của tôn giáo, và
Người e đã thông báo cho chúng ta biết
rằng nó là điều đầu tiên được đưa ra xét
xử vào Ngày phục sinh, Người bảo:
ب هب هه ْالعَ ْبدُ يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة هم ْن َع َم هل هه
ُ « هإ َّن أ َ َّو َل َما يُ َحا َس
ْ َ سد
ْ صلُ َح
ت فَقَ ْد
َ َت فَقَ ْد أ َ ْفلَ َح َوأ َ ْن َج َح َو هإ ْن ف
َ صالَتُهُ فَإه ْن
َ
،)41٣( َاب َو َخس َهر » (أخرجه الترمذي ح
َ خ
 وصححه اۡللباني في صحيح،)464( والنسائي ح
.))٣٣٧( الترمذي ح

“Quả thật, việc đầu tiên mà người bề tôi
bị xét xử vào Ngày phục sinh từ các
việc làm của y là lễ nguyện Salah, bởi
thế, nếu nó được hoàn tất tốt đẹp thì y
sẽ được thành công và đỗ đạt còn nếu
nó không được hoàn thành thì y sẽ thất
bại và thua thiệt” (Tirmizhi: Hadith
(413), Annasa-i: Hadith (464), và
Albani đã xác thực trong quyển Sahih
Tirmizhi: Hadith (337)).
Trụ cột thứ ba: Đóng Zakah
Con người được sống trong sự giàu
sang phú quý trên cõi đời này là nhờ ân
huệ mà Allah đã ban cho họ, họ đã
hưởng thụ biết bao nhiêu phúc lộc được
Ngài ban cho từ tiền bạc của cải, sự

sung túc và tiện nghi, những thứ đã
giúp cuộc sống thêm dễ dàng và tiện
lợi.
Và để tất cả mọi người sống trên trái
đất của Allah đều được hạnh phúc,
Ngài đã qui định bắt buộc những người
khá giả và giàu có phải trích một phần
bổng lộc mà họ có được từ Rizqi (phúc
lộc) của Ngài đem chia sớt cho những
người nghèo và khó khăn. Việc làm này
là một sự thử thách dành cho họ (những
người dư dả và giàu có). Allah, Đấng
Tối cao phán:
: هي َءات َ َّٰى ُك ُۡۚم ﮊ (سورة النور
ﮋ َو َءاتُو ُهم همن َّما هل َّ ه
َٰٓ ٱلِل ٱلَّذ
)24

{Hãy ban cấp cho họ từ tài sản mà
Allah đã ban cho các ngươi!} (Chương
24 – Annur, câu 33).
Và đây là bổn phận bắt buộc được qui
định được gọi là Zakah, và nó là trụ cột
thứ ba trong các trụ cột của Islam.
Và những gì mà người Muslim phải
xuất ra từ tài sản của mình thật ra chỉ là
sự thanh lọc tội lỗi cho y, và đó cũng là
điều làm trong sạch bản thân y cũng
như điều tuân thủ mệnh lệnh. Allah,
Đấng Tối cao phán:
َ ُ صدَقَ ٗة ت
ط هه ُر ُه ۡم َوتُزَ هكي ههم هب َها ﮊ
َ ﮋ ُخ ۡذ هم ۡن أ َ ۡم َّٰ َو هل هه ۡم
)10٣ :(سورة التوبة

{Ngươi hãy lấy phần bố thí từ tài sản
của họ (để phân phán cho người nghèo)
nhằm tẩy sạch và làm trong sạch họ}
(Chương 9 – Attawbah, câu 103).
Còn việc không thực hiện bổn phận
Zakah hay tìm cách ngăn chặn nó thì đó
là một hành động chiếm đoạt quyền lợi
của người nghèo và đối xử bất công với
họ. Allah, Đấng Tối Cao đã hứa trừng
phạt những người hành động như thế
một sự trừng phạt thật đau đớn, Ngài
phán:
ضةَ َو َال يُن هَقُونَ َها هفي
َّ ََب َو ۡٱل ه
َ ﮋ َوٱلَّذهينَ يَ ۡك هن ُزونَ ٱلذَّه
َّ س هبي هل
 يَ ۡو َم يُ ۡح َم َّٰى َعلَ ۡي َها فهي٣4 ب أ َ هل ٖيم
ٍ ٱلِله فَبَش ۡهر ُهم هبعَذَا
َ
ُ َار َج َهنَّ َم فَت ُ ۡك َو َّٰى هب َها هجبَا ُه ُه ۡم َو ُجنُوبُ ُه ۡم َو
ور ُه ۡۖم َّٰ َهذَا
ُ ظ ُه
ن ه

 ﮊ٣5 ََما َكن َۡزت ُ ۡم هۡلَنَُ هس ُك ۡم فَذُوقُواْ َما ُكنت ُ ۡم ت َ ۡكنه ُزون
)٣5 ،34 :(سورة التوبة
{Và những kẻ dự trữ vàng và bạc
nhưng không chi dùng cho con đường
chính nghĩa của Allah thì hãy báo cho
họ biết về một sự trừng phạt đau đớn.
Vào ngày mà nó (vàng bạc tích trữ) sẽ
được nung đỏ trong lửa và sẽ được
mang đến đóng vào trán, hông và lưng
của họ. Đấy chính là vật mà các ngươi
tích trữ cho bản thân của các ngươi, bởi
vậy các ngươi phải nếm lấy các vật mà
các ngươi đã tích trữ.} (Chương 9 –
Attawbah, câu 34, 35).
Và trong một Hadith, Nabi Muhammad
e có nói:

ُ
ى َعلَ ْي هه
ص ه
اح ه
َ « َما هم ْن
َ ب َك ْن ٍز الَ يُ َؤدهى زَ َكاتَهُ هإالَّ أ ْح هم
ُصََائه َح فَيُ ْك َوى هب َها َج ْنبَاهُ َو َج هبينُه
َ َار َج َهنَّ َم فَيُ ْجعَ ُل
فهى ن ه
َارهُ خ َْم هسين
ُ ََحتَّى يَ ْح ُك َم هللاُ بَيْنَ هعبَا هد هه هفى يَ ْو ٍم َكانَ هم ْقد
ار
َ سنَ ٍة ِ ُ َّم يُ َرى
َ ف
سبهيلَهُ إه َّما إهلَى ْال َجنَّ هة َوإه َّما إهلَى النَّ ه
َ أ َ ْل
))9٨٧( » (أخرجه مسلم ح
“Người tích trữ tài sản mà không chịu
thực hiện bổn phận Zakah thì tài sản đó
sẽ được nung đỏ trong lửa của Hỏa
ngục để đóng vào hai bên hông và trán
của y cho đến khi Allah sẽ xét xử tất cả
các bề tôi của Ngài vào Ngày mà
khoảng thời gian của nó bằng năm
mươi ngàn năm, sau đó y sẽ được cho
thấy y sẽ đi vào Thiên Đàng hay y đi
vào Hỏa ngục” (Muslim: Hadith (987)).

Và trong câu kinh khác, Allah cũng đã
nói về sự bắt buộc bổn phận này đối với
những người dư dả và giàu có, Ngài
phán bảo:
وم
َّ  هلل24 ي أ َ ۡم َّٰ َو هل هه ۡم َحق َّمعۡ لُوم
سا َٰٓ هئ هل َو ۡٱل َم ۡح ُر ه
َٰٓ ﮋ َوٱلَّذهينَ هف
)25 ،24 : ﮊ (سورة المعارج25
{Và những ai trích xuất tài sản của họ
để thực hiện một phần quy định bắt
buộc cho những người ăn xin và người
thiếu hụt} (Chương 70 – Al-Ma’a-rij,
câu 24, 25).
Và quả thật, Islam cũng chú trọng đến
mức lượng bố thí Zakah nhằm đảm bảo
quyền lợi của cả người giàu lẫn người
nghèo. Do đó, người giàu chỉ phải đóng
Zakah 2,5 % từ tổng tài sản tiền tệ cũng

như tài sản kinh doanh trong một năm
mà y có được, tức đây chỉ là phần dư
thừa không ảnh hưởng đến việc chi tiêu
và nhu cầu cần thiết của y và đó là phần
qui định bắt buộc. Còn những gì người
giàu cho đi không nằm trong phần qui
định bắt buộc này thì nó được gọi là
Sadaqah (lòng hảo tâm) mang tính
khuyến khích, điều mà những người
Muslim phấn đấu thi đua thực hiện để
được Allah yêu thương và hài lòng.
Và tất cả tài sản mà Allah bắt buộc phải
xuất Zakah gồm nhiều dạng, ngoài vàng
bạc và những gì được tính theo giá trị
của chúng như các loại tiền tệ và những
cổ phần kinh doanh, còn có vật nuôi và

cây trồng và quả hạt. Allah, Đấng Tối
cao phán:
َ ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُ َٰٓواْ أَن هَقُواْ همن
َٰٓ س ۡبت ُ ۡم َو هم َّما
ط هي َّٰبَ ه
َ ت َما َك
ۖ أ َ ۡخ َر ۡجنَا لَ ُكم همنَ ۡٱۡل َ ۡر ه
)26٧ :ض ﮊ (سورة البقرة
{Hỡi những ai có đức tin! Hãy bố thí
những bổng lộc tốt mà các ngươi đã tìm
kiếm được cũng như những bổng lộc
mà TA đã cho xuất ra cho các ngươi từ
đất đai} (Chương 2 – Albaraqah, câu
267).
Về những người được quyền hưởng
phần Zakah gồm tám thành phần, tất cả
tám dạng người này đã được nói rất rõ
trong câu kinh Qur’an sau đây:

ين َو ۡٱل َّٰعَ هم هلينَ َعلَ ۡي َها
َّ ﮋ هإنَّ َما ٱل
َ َّٰ صدَ َّٰقَتُ هل ۡلَُقَ َرآَٰ هء َو ۡٱل َم
س هك ه
َّ س هبي هل
ٱلرقَا ه
ٱلِله
َ ب َو ۡٱل َّٰغَ هر همينَ َوفهي
َو ۡٱل ُم َؤلَََّ هة قُلُوبُ ُه ۡم َوفهي ه
َّ ٱلِل َو
 ﮊ60 ٱلِلُ َع هليم َح هكيم
َّ َو ۡٱب هن ٱل
ض ٗة همنَ َّ ُۗ ه
َ س هبي ۖ هل فَ هري
)60 :(سورة التوبة
{Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn,
người thu và quản lý của bố thí, người
mới gia nhập Islam, người bị giam cầm
(nô lệ hay tù binh chiến tranh), người
mắc nợ, con đường phục vụ chính nghĩa
của Allah và người lỡ đường. Đó là
mệnh lệnh của Allah bởi vì Allah là
Đấng hằng biết và rất mực sáng suốt}
(Chương 9 – Attawbah, câu 60).
Và người bố thí Zakah phải được bố thí
cho người với cung cách và phẩm chất

đức hạnh của một người bề tôi của
Allah, không được có sự ngạo mạn, kêu
căn và xem thường người nghèo, bởi
quả thật, Allah đã mô tả những người
có đức tin với lời phán của Ngài như
sau:
َٰٓ ٱلِل ِ ُ َّم َال يُ ۡت هبعُونَ َما
س هبي هل َّ ه
َ ﮋٱلَّذهينَ يُن هَقُونَ أ َ ۡم َّٰ َولَ ُه ۡم فهي
َٰٓ َ أَنََقُواْ َم ٗنا َو
ال أ َ ٗذى لَّ ُه ۡم أ َ ۡج ُر ُه ۡم هعندَ َر هب هه ۡم َو َال خ َۡوف
 ۞قَ ۡول َّمعۡ ُروف262 ََعلَ ۡي هه ۡم َو َال ُه ۡم يَ ۡحزَ نُون
َّ صدَقَ ٖة يَ ۡتبَعُ َها َٰٓ أ َ ٗذ ُۗى َو
ي َح هليم
َ َو َم ۡغ هَ َرة خ َۡير همن
ٌّ ٱلِلُ َغنه
)26٣ ،262 : ﮊ (سورة البقرة26٣
{Những ai chi dùng tài sản của cải của
họ cho con đường chính nghĩa của
Allah nhưng không có kèm theo lời
nhắc khéo về sự rộng rãi của mình cũng
như không làm tổn thương danh dự của

người khác thì được phần thưởng nơi
Thượng Đế của họ, và họ sẽ không lo
sợ cũng sẽ không buồn phiền. Lời nói
tử tế và sự thông cảm tốt hơn của bố thí
có kèm theo sự làm tổn thương danh dự
của người khác. Và Allah là Đấng rất
mực giàu có và chịu đựng } (Chương 2
– Albaqarah, câu 262, 263).
Và người Muslim phải luôn định tâm
rằng những sự bố thí tùy lòng hảo tâm
và sự bố thí Zakah bắt buộc chỉ vì
muốn được Allah hài lòng và ban
thưởng nhiều phần thưởng tốt đẹp, còn
đối với ai chi dùng của cải của mình
cho con đường chính nghĩa của Allah
chỉ vì muốn được người đời khen ngợi
thì việc chi tiêu đó của y chẳng những

không được Allah chấp nhận, trái lại,
còn bị Ngài trừng phạt ở Ngày sau.
Điều này được Nabi Muhammad e đề
cập đến trong một Hadith do Muslim
ghi lại (Hadith số (1905)) rằng có ba
hạng người được đưa ra xét xử vào
Ngày phục sinh, trong đó có một hạng
người đã bố thí rất nhiều nhưng không
phải vì muốn Allah hài lòng mà chỉ vì
muốn được người đời khen ngợi là
người rộng lượng và tốt bụng, thế là y
bị trừng phạt thay vì được ban thưởng.
Allah, Đấng Tối cao cũng có phán:
ف هإلَ ۡي هه ۡم
ﮋ َمن َكانَ يُ هريدُ ۡٱل َحيَ َّٰوة َ ٱلد ُّۡنيَا َو هزينَت َ َها نُ َو ه
َٰٓ
َ أ ُ ْو َّٰلَئه َك ٱلَّذهين15 َسون
ُ أ َ ۡع َّٰ َملَ ُه ۡم فهي َها َو ُه ۡم هفي َها َال يُ ۡب َخ
َ ار َو َح هب
صنَعُواْ فهي َها
ُ ۖ َّس لَ ُه ۡم فهي ۡٱۡل َٰٓ هخ َرةه هإ َّال ٱلن
َ ط َما
َ لَ ۡي

،15 : ﮊ (سورة هود16 ََو َّٰبَ هطل َّما َكانُواْ يَعۡ َملُون
)16
{Những ai ham muốn sự hào nhoáng
của đời sống trần tục thì TA sẽ trả đầy
đủ phần công lao của họ và TA sẽ
không hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó.
Nhưng họ sẽ là những kẻ không hưởng
được gì ở Đời sau ngoài ngọn lửa nơi
Hỏa ngục, lúc đó họ mới nhận thấy
rằng công trình của họ nơi trần gian sẽ
tiêu tan và việc làm mà họ đã từng làm
nơi đó chỉ là vô nghĩa.} (Chương 11 –
Hud, câu 15, 16).
Quả thật, đây là luật của Thượng Đế về
Zakah, nó là một trong các hình ảnh thể
hiện tình nhân đạo và sự tương trợ

tướng ai nhằm giữ cho cộng đồng và xã
hội luôn được đoàn kết thành một thể
thống nhất, Nabi Muhammad e có nói:
ُ « َمث َ ُل ْال ُمؤْ همنهينَ هفى ت َ َو هاد هه ْم َوت َ َرا ُح هم هه ْم َوتَعَا
ط هَ هه ْم َمث َ ُل
س هد
ُ ُس هد هإذَا ا ْشت َ َكى هم ْنه
َ سا هئ ُر ْال َج
َ ُعضْو تَدَا َعى لَه
َ ْال َج
)6011( س َه هر َو ْال ُح َّمى » (أخرجه البخاري ح
َّ هبال
))25٨5( ومسلم ح
“Hình ảnh của những người có đức tin
trong việc họ yêu thương nhau, gắn bó
nhau và tương trợ cho nhau giống như
hình ảnh của một cơ thể khi một bộ
phận nào đó không khỏe thì toàn thân
phải gánh chịu” (Albukhari: Hadith
(6011), Muslim: Hadith (2585)).
Trụ cột thứ tư: Nhịn chay tháng
Ramadan

Nhịn chay là trụ cột thứ tư trong các trụ
cột Islam. Nó là một hình thức thờ
phượng mà Allah đã sắc lệnh phải thực
hiện trong tháng Ramadan([2]). Trong
tháng đó, người Muslim sẽ phải nhịn
ăn, nhịn uống và nhịn sinh hoạt vợ
chồng mỗi ngày từ lúc rạng đông cho
tới khi mặt trời lặn.
Nhịn chay là một bổn phận mà Allah đã
quy định cho những người Muslim và
các cộng đồng trước họ với mục đích
thiêng liêng, Ngài phán:
ب َعلَى
ب َعلَ ۡي ُك ُم ه
َ ٱلصيَا ُم َك َما ُك هت
َ ﮋ َّٰيََٰٓأ َيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ ُك هت
: ﮊ (سورة البقرة1٨٣ َٱلَّذهينَ همن قَ ۡب هل ُك ۡم لَعَلَّ ُك ۡم تَتَّقُون
)1٨٣

{Hỡi những người có đức tin! Việc
nhịn chay đã được sắc lệnh xuống cho
các ngươi giống như nó đã được sắc
lệnh xuống cho những người trước các
ngươi mong rằng các ngươi sẽ ngay
chính và ngoan đạo.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 183).
Và mục đích của việc thờ phượng này
là rèn luyện cho người có đức tin lòng
ngoan đạo luôn biết kính sợ Allah mà
tránh xa những điều nghiêm cấm, rèn
cho y khả năng kiềm hãm sự ham muốn
của bản thân trở thành người khắc kỉ
không bị các dục vọng thấp hèn của bản
thân lôi cuốn và ngự trị giúp y luôn làm
chủ bản thân. Người Muslim có thể bỏ
được việc ăn uống và hưởng thụ những

thứ Halal (được phép) vào ban ngày của
tháng Ramadan thì đương nhiên việc từ
bỏ và tránh xa những điều Haram (điều
cấm) vào ban đêm của tháng Ramadah
cũng như những ngày đêm còn lại của
các tháng khác là việc rất dễ dàng.
Và thật, Nabi Muhammad e đã nói về
ảnh hưởng của việc nhịn chay trong
việc kìm chế sinh lý bản năng của con
người như sau:
َ « َم ْن َكانَ هم ْن ُك ْم ذَا
ص هر
ُّ ط ْو ٍل فَ ْليَتَزَ َّو ْج فَإهنَّهُ أَغ
َ ََض هل ْلب
ص ْو ُم لَهُ هو َجاء » (أخرجه
َّ ج َو َم ْن الَ فَال
َ َوأ َ ْح
ص ُن هل ْلََ ْر ه
))٣206( النسائي ح
“Ai trong các ngươi có khả năng (đầy
đủ về sinh lý và có điều kiện kinh tế)
thì hãy cưới vợ bởi vì điều đó sẽ giúp y

hạ thấp cái nhìn xuống và giúp y tiết
chế được dục vọng của bản thân, còn ai
không có khả năng thì hãy thì hãy nhịn
chay, nó sẽ giúp y kiềm chế sự ham
muốn” (Annasa-i: Hadith (3206)).
Và Nabi e cũng mô tả việc nhin chay
như là một cái rào chắn ngăn người
Muslim khỏi những bản chất xấu, giúp
y luôn giữ mình trong phẩm chất đức
hạnh và tốt đẹp, Người nói:
َ فَال، ص ْو هم أ َ َح هد ُك ْم
« َو ه
َ  َو هإذَا َكانَ يَ ْو ُم، الصيَا ُم ُجنَّة
ْ ُيَ ْرف
 أ َ ْو قَاتَلَهُ فَ ْليَقُ ْل، سابَّهُ أ َ َحد
ْ َث َوالَ ي
َ  فَإه ْن، ْص َخب
،)1904(  » (أخرجه البخاري ح. صا هئم
َ هإ هنى ْام ُرؤ
))1151( ومسلم ح
“Nhịn chay là tấm chắn, và khi vào
ngày nhịn chay của ai đó trong số các

ngươi thì y đừng nói điều sàm bậy,
đừng to tiếng chửi mắng, nếu có ai đó
chửi rủa y hoặc gây chiến với y thì y
hãy nói: Quả thật tôi là người đang nhịn
chay” (Albukhari: Hadith (1904),
Muslim: Hadith (1151)).
Và trong một Hadith khác, Người e nói:
ص ْو ُم ُجنَّة َما لَ ْم يَ ْخ هر ْق َها » (أخرجه النسائي ح
َّ « ال
))1692(  وأحمد ح،)22٣5(
“Nhịn chay là một tấm chắn an toàn khi
nó không bị rách” (Annasa-i: Hadith
(2235), Ahmad: Hadith (1692)).
Ông Jabir bin Abdullah hiểu lời nói của
Nabi e và giải thích rằng: (Nếu anh nhịn
chay thì hãy nhịn cả cái nghe và cái

nhìn của anh, hãy nhịn chiếc lưỡi của
anh khỏi những điều nói dối và sàm
bậy, đừng la mắng người giúp việc, hãy
là người nghiêm trang và thanh tịnh cho
ngày nhịn chay của anh, và đừng để
ngày ăn uống thông thường của anh với
ngày nhịn chay của anh như nhau.)
(Ibnu Abi Shaybah: Hadith (2/422)).
Nhưng nếu như nhịn chay không phong
thái tốt đẹp và phẩm chất cao quý thì
coi như việc nhịn chay là một hành
động chết không có hồn, Nabi
Muhammad e nói:
ُّ ع قَ ْو َل
ْ َ« َم ْن لَ ْم يَد
ْس هلله َحا َجة
الز ه
َ ور َو ْالعَ َم َل هب هه فَلَي
َ ع
طعَا َمهُ َوش ََرابَهُ » (أخرجه البخاري ح
َ َفهى أ َ ْن يَد
.))190٣(

“Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá
mà cứ hành động thì quả thật Allah đâu
có nhu cầu cần đến việc y bỏ thức ăn và
thức uống của y” (Albukhari: Hadith
(1903)).
Và đây là việc làm không có hồn tức
người Muslim làm như vậy sẽ không
được ban phước, Nabi e nói:
ُّ صائه ٍم َح
َ َع َو ْالع
ب
ُ ام هه ْال ُجو
َّ ش َو ُر
َّ « ُر
صي َ ه
ُ ط
ظهُ هم ْن ه
َ ب
ُّ قَائه ٍم َح
س َه ُر » (أخرجه ابن ماجه ح
َّ ام هه ال
ظهُ هم ْن قهيَ ه
.))٨6٣9(  وأحمد ح،)1690(
“Có thể người nhịn chay sẽ không được
gì từ việc nhịn chay của y dù y đã đói
và khát và có thể người đứng dâng lễ
cũng chẳng được gì dù y đã thức

khuya” (Ibnu Ma-jah: Hadith (1690),
Ahmad: Hadith (8639)).
Và những gì mà người Muslim học
được từ lớp học Ramadan là sự cảm
nhận những khó khăn đói khổ của
người nghèo, tinh thần giúp đỡ và
tượng trợ cho họ, rèn luyện tính rộng
rãi và biết chi dùng cho con đường
chính nghĩa của Allah. Quả thật, Ibnu
Abbas, anh em chú bác với Nabi
Muhammad e nói: (Rasul của Allah là
người rộng rãi và hào phóng nhất trong
thiên hạ, nhất là trong tháng Ramadan ..
Và sự rộng rãi và hào phóng của Rasul
của Allah hơn cả những cơn gió (tức
không ngừng)) (Albukhari: Hadith (6),
Muslim: Hadith (2308)).

Và quả thật, Islam đã qui định cho
những ai không có khả năng tham gia
nhịn chay cùng với những người
Muslim khác do bệnh hay những
nguyên nhân nào đó được phép dùng
hình thức bố thí thức ăn cho người
nghèo và túng thiếu để thay thế cho
viêc nhịn chay của mình, tuy có thể họ
bị mất đi cơ hội chịu cảnh đói khát
cùng với những người nghèo và những
người không được phép ăn uống vì họ
đang nhịn chay nhưng họ không mất đi
phần đóng góp thức ăn cho họ để giúp
họ thoát khỏi cảnh đói khát. Allah,
Đấng Tối cao phán:

ٖۖ طعَا ُم هم ۡس هك
َ َين فَ َمن ت
َ ﮋ َو َعلَى ٱلَّذهينَ يُ هطيقُونَ ۥهُ فه ۡديَة
ع
َ ط َّو
صو ُمواْ خ َۡير لَّ ُك ۡم هإن ُكنت ُ ۡم
ُ َ خ َۡي ٗرا فَ ُه َو خ َۡير لَّ ُۚۥهُ َوأَن ت
)1٨4 : ﮊ (سورة البقرة1٨4 َتَعۡ لَ ُمون
{Và đối với những ai không có khả
năng nhịn chay thì có thể chuộc tội
bằng cách nuôi ăn người thiếu thốn,
nhưng người nào tự nguyện bố thí để
làm điều tốt thì điều đó càng tốt hơn
cho y. Tuy nhiên, việc các ngươi nhịn
chay sẽ tốt hơn cho các ngươi nếu các
ngươi biết được giá trị của việc làm đó}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 184).
Và phải nên thực hiện hình thức thờ
phượng này cho thật nhiều bởi Nabi
Muhammad e đã có lời di huấn bảo các
Sahabah của Người. Ông Abu Ama-

mah nói với Người e: Hãy ra lệnh cho
tôi điều mà tôi nên giữ lấy nó từ Người.
Thế là Người bảo:
الصيَ هام فَإهنَّهُ الَ همثْ َل لَهُ » ( أخرجه النسائي
« َعلَي َْك هب ه
.))216٣6(  وأحمد ح،)2221( ح
“Ngươi hãy nên nhịn chay bởi quả thật
không có cái gì như nó cả” (Annasa-i:
Hadith (2221), Ahmad: Hadith
(21636)).
Trụ cột thứ năm: Hành hương Hajj
đến ngôi nhà của Allah, Alharam
Hajj là một hình thức thờ phượng bằng
thể xác được Allah sắc lệnh qui định
bắt buộc mỗi người Muslim phải thực
hiện nó một lần trong đời. Những người

Muslim phải đưa cơ thể mình từ khắp
mọi miền trên trái đất đến với Qiblah
(Hướng mà người Muslim quay mặt về
đó khi dâng lễ nguyện Salah) của họ tại
Makkah linh thiêng để thực hiện nghi
thức hành hương của họ vào các ngày
được ấn định, nhằm mục đích xác nhận
lại đức tin của họ, đức tin mà Allah đã
sắc lệnh thành những hình thức thờ
phượng cho người cha của các vị Nabi,
Ibrahim u, khi Ngài nói với Người:
ۡ ﮋ َوأَذهن فهي ٱلنَّ ه
وك هر َج ٗاال َو َعلَ َّٰى ُك هل
َ ُ ج يَ ۡأت
اس هبٱل َح ه
ۡ ض ه
 هليَ ۡش َهدُواْ َم َّٰنَ هَ َع لَ ُه ۡم2٧ يق
َ
ٖ ج َع هم
ٍ َام ٖر يَأتهينَ همن ُك هل ف
ۡ َْويَ ۡذ ُك ُروا
ٍ ي أَي َّٖام َّمعۡ لُو َّٰ َم
ت َعلَ َّٰى َما َرزَ قَ ُهم هم ۢن
ٱس َم َّ ه
َٰٓ ٱلِل هف
ﮊ2٨ ير
َ س ۡٱلََ هق
َ بَ ههي َم هة ۡٱۡل َ ۡن َّٰعَ هۖم فَ ُكلُواْ هم ۡن َها َوأ َ ۡط هع ُمواْ ۡٱلبَآَٰئه
)2٨ ،2٧ :(سورة الحج

{Và hãy tuyên bố với nhân loại việc thi
hành Hajj. Họ sẽ đi bộ hoặc cưỡi từng
con lạc đà gầy ốm băng qua từng hẻm
núi sâu thẳm để đến cùng dâng lễ với
Ngươi. Để cho họ chứng kiến những
phúc lợi được ban cấp cho họ và để họ
tụng niệm đại danh của Allah trong các
ngày được ấn định và hãy nhân danh
Allah trên những con thú nuôi mà Ngài
ban cấp cho họ (khi giết tế chúng). Do
đó, hãy ăn thịt của chúng (những con
vật được giết tế) và phân phát cho
những người nghèo đói.} (Chương 22 –
Al-Hajj, câu 27, 28).
Thế là Ibrahim đã lên tiếng kêu gọi, và
những người có đức tin đã đáp lại lời
của Người từ khắp mọi miền, họ đã

thực hiện các nghi thức giống như Nabi
Ibrahim u đã thực hiện, họ đã gìn giữ
bảo lưu Sunnah của vị Khalil (Vị được
ân sủng nhất trong các vị Nabi),
Ibrahim u, giống như Nabi e đã nói với
những người Muslim về các nghi thức
Hajj:
ٍ « ُكونُوا َعلَى َمشَا هع هر ُك ْم فَإهنَّ ُك ْم َعلَى هإ ْر
ث
ث هم ْن هإ ْر ه
 وأبو داود ح،)٨٣٣( يم » (أخرجه الترمذي ح
َ هإب َْرا هه
 والحاكم ح،)٣011(  وابن ماجه ح،)1919(
 وصححه اۡللباني في صحيح أبي داود ح،)1699(
.))16٧5(
“Các người hãy thực hiện các nghi thức
Hajj của các người bởi quả thật các
người đang thừa kế di sản của tổ phủ
Ibrahim” (Tirmizhi: Hadith (833), Abu

Dawood: Hadith (1919), Ibnu Ma-jah:
Hadith (3011), Hakim: Hadith (1699),
Albani đã xác thực trong bộ Sahid Abu
Dawood: Hadith (1675)).
Và Hajj là một cuộc tập huấn rèn luyện
người Muslim thực tập vấn đề hòa bình,
bởi các nghi thức của nó được thực hiện
trong vùng đất cấm, nơi các loài chim,
cây cỏ và con người luôn được an toàn,
Nabi Muhammad e nói:
 َوالَ يُنَََّ ُر، ُضدُ ش َْو ُكه
َ  الَ يُ ْع،ُ« هإ َّن َهذَا ْالبَلَدَ َح َّر َمهُ هللا
ُ  َوالَ يَ ْلت َ هق، ُص ْيدُه
َ َط لُق
طتَهُ هإالَّ َم ْن َع َّرفَ َها » (أخرجه
َ
.))1٣5٣(  ومسلم ح،)15٨٧( البخاري ح
“Quả thật, vùng đất này được Allah sắc
lệnh làm vùng cấm địa, một cái gai của
nó cũng không được bẻ, thú săn trong

nó không được đuổi bắt và không được
nhặt lượm bất cứ cái gì nơi đó ngoại trừ
người đó biết rõ nó (vật đó là của ai)”
(Albukhari: Hadith (1587), Muslim:
Hadith (1353)).
Hành hương Hajj còn là một biểu hiện
tính bình đẳng, không ai hơn ai, thể
hiện sự thống nhất giữa những người
Muslim. Bởi lẽ, tất cả mọi người
Muslim từ khắp mọi nơi trên thế giới
cùng tập trung lại tại cùng một nơi,
cùng mặc chung một trang phục, người
giàu hay người nghèo, người da trắng
hay da đen, tất cả đều như nhau. Và quả
thật, Nabi Muhammad e đã thuyết
giảng cho các vị Sahabah của Người

vào những ngày hành hương Hajj,
Người nói:
َاحد أَال
احد َو هإ َّن أَبَا ُك ْم َو ه
اس أَالَ هإ َّن َربَّ ُك ْم َو ه
ُ َّ« يَا أَيُّ َها الن
ض َل هلعَ َر هب ٍى َعلَى أ َ ْع َج هم ٍى َوالَ هلعَ َج هم ٍى َعلَى َع َر هب ٍى
ْ َالَ ف
ََّوالَ ۡل َ ْح َم َر َعلَى أ َ ْس َودَ َوالَ أ َ ْس َودَ َعلَى أ َ ْح َم َر هإال
.))229٧٨( هبالت َّ ْق َوى » (أخرجه أحمد ح
“Này hỡi mọi người! Chẳng phải
Thượng Đế của các người chỉ có một,
và quả thật người cha của các người
cũng chỉ có một, tất cả các người đều
như nhau không ai hơn ai, không phải
dân Ả rập tốt hơn dân khác và dân khác
lại tốt hơn dân Ả rập, da đen hay da
màu đều không ai hơn ai ngoài trừ
những ai có Taqwa (lòng kính sợ Allah

và ngoan đạo)” (Ahmad: Hadith
(22978)).
Và một trong những ý nghĩa của hành
hương Hajj tụng niệm và tưởng nhớ đến
Allah, Đấng Tối Cao, để vĩ đại hóa
Ngài và xin Ngài tha thứ về những tội
lỗi và sai phạm đã làm. Allah, Đấng tối
Cao phán:
َّ ْﮋفَ ۡٱذ ُك ُروا
ٱلِلَ هعندَ ۡٱل َم ۡشعَ هر ۡٱل َح َر هۖام َو ۡٱذ ُك ُروهُ َك َما َهدَ َّٰى ُك ۡم
ضواْ هم ۡن
َّ َوإهن ُكنتُم همن قَ ۡب هله ۚه لَ همنَ ٱل
ُ  ِ ُ َّم أَفهي19٨ َضا َٰٓ هلين
ُۚ َّ ْٱست َ ۡغ هَ ُروا
ُ َح ۡي
ۡ اس َو
َّ ٱلِلَ هإ َّن
ٱلِلَ َغَُور َّر هحيم
ُ َّاض ٱلن
َ َث أَف
)199 ،19٨ : ﮊ (سورة البقرة199
{Hãy tụng niệm và tán dương Allah tại
ngôi đền linh thiêng, hãy tụng niệm vầ
tán dương Ngài theo đúng như Ngài đã
chỉ dẫn cho các ngươi bởi quả thật

trước đây các ngươi là những kẻ lầm
lạc. Rồi hãy vội vã rời khỏi
(Muzdalifah) nơi mà mọi người vội vã
bỏ đi và hãy cầu xin Allah tha thứ tội
lỗi. Quả thật, Allah là Đấng hằng tha
thứ và khoan dung} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 198, 199).
Và cũng như ở tại Muzdalifah là để
tụng niệm và tán dương Allah thì tương
tự vào ngày ở Mina cũng như vậy,
Allah, Đấng Tối Cao phán:
َّ ْﮋ َو ۡٱذ ُك ُروا
ت فَ َمن تَعَ َّج َل فهي يَ ۡو َم ۡي هن
ٖ ُۚ َي أَي َّٖام َّمعۡ دُو َّٰد
َٰٓ ٱلِلَ فه
َٰٓ َ َال هإ ِۡ َم َعلَ ۡي هه َو َمن تَأ َ َّخ َر ف
َٰٓ َ َف
ال هإ ِۡ َم َعلَ ۡي ۖ هه هل َم هن ٱتَّقَ َُّٰۗى
)20٣ :ﮊ (سورة البقرة
{Và hãy tụng niệm và tán dương Allah
vào những ngày (ở Mina) được ấn định.

Những ai vội vã rời đi sau hai ngày thì
không mang tội còn ai ở lại thêm thì
cũng không mang tội. Vấn đề là ở
người có lòng kính sợ Allah.} (Chương
2 – Albaqarah, câu 203).
Và sau khi đã hoàn tất cuộc hành hương
Hajj thì người Muslim được yêu cầu
phải luôn tụng niệm và tán dương Allah
vào những ngày bình thường của họ,
Allah, Đấng Tối Cao phán:
َّ ْض ۡيتُم َّم َّٰنَ هس َك ُك ۡم فَ ۡٱذ ُك ُروا
ٱلِلَ َكذ ۡهك هر ُك ۡم َءابَا َٰٓ َء ُك ۡم أ َ ۡو
َ َﮋفَإهذَا ق
)200 :شدَّ ذ ۡهك ٗر ُۗا ﮊ (سورة البقرة
َ َأ
{Do đó, khi nào các ngươi hoàn thành
cuộc hành hương Hajj của các ngươi thì
các ngươi hãy vẫn tụng niệm và tán
dương Allah như cách các ngươi đã

tướng nhớ cha mẹ của các ngươi trước
kia hoặc hãy nhiều hơn} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 200).
Và một trong các nghi thức của cuộc
hành hương Hajj đó là giết tế súc vật để
dâng lên Allah, Ngài phán:
ٱلِل لَ ُك ۡم فهي َها خ َۡي ۖر
َ ﮋ َو ۡٱلبُ ۡدنَ َجعَ ۡل َّٰنَ َها لَ ُكم همن
ش َّٰعََٰٓئه هر َّ ه
)٣6 :ﮊ (سورة الحج
{Và những con súc vật (lạc đà, bò, cừu,
dê) mà TA ban cấp cho các ngươi làm
vật tế là một trong những biểu hiệu của
Allah ban cho các ngươi và nơi chúng
có nhiều phúc lộc tốt lành} (Chương 22
– Al-Hajj, câu 36).

Và trong sự tốt lành đó đã xác nhận sự
Taqwa (lòng kính sợ) Allah, Ngài phán:
َّ ﮋلَن يَنَا َل
ٱلِلَ لُ ُحو ُم َها َو َال هد َما َٰٓ ُؤهَا َو َّٰلَ هكن يَنَالُهُ ٱلت َّ ۡق َو َّٰى
)٣٧ :همن ُك ُۡۚمﮊ (سورة الحج
{Thịt và máu của chúng (các con vật
được giết tế) sẽ không bao giờ đến tận
nơi Allah mà chỉ có lòng kính sợ của
các ngươi mới đến được nơi Ngài }
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 37).
Và một trong những ý nghĩa của việc
hành hương Hajj là rèn luyện tâm tánh
đức hạnh cho người Muslim, Allah,
Đấng Tối Cao phán:
ض فهي هه َّن ۡٱل َح َّج فَ َال
َ ﮋ ۡٱل َح ُّج أ َ ۡش ُهر َّمعۡ لُو َّٰ َم ُۚت فَ َمن فَ َر
ۡ
َ ََرف
ج َو َما ت َ َۡعَلُواْ هم ۡن
ُ ُث َو َال ف
سوقَ َو َال هجدَا َل فهي ٱل َح ُۗ ه

ُۗ َّ ُخ َۡي ٖر يَعۡ لَ ۡمه
َّ ٱلِلُ َوتَزَ َّودُواْ فَإه َّن خ َۡي َر
ون
ٱلزا هد ٱلت َّ ۡق َو َّٰۖى َوٱتَّقُ ه
)19٧ : ﮊ (سورة البقرة19٧ ب
َّٰيََٰٓأ ُ ْو هلي ۡٱۡل َ ۡل َّٰبَ ه
{Cuộc hành hương Hajj diễn ra trong
những tháng được ấn định rõ. Bởi thế,
người nào thực hiện cuộc hành hương
Hajj trong những tháng đó thì chớ dâm
dục, chớ làm điều sàm bậy, tội lỗi và
chớ cãi vã trong thời gian làm Hajj. Và
những việc thiện tốt mà các ngươi làm
Allah đều biết rõ, và các ngươi hãy
mang theo lương thực trong thời giàn
xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất là
lòng kính sợ Allah. Do đó, hãy kính sợ
TA hỡi những người hiểu biết!}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 197).

Do đó, người thực hiện hành hương
Hajj phải nên tránh xa những điều tội
lỗi để được Allah tha thứ tội lỗi, bởi
Nabi Muhammad e nói:
ْ ُ« َم ْن َح َّج فَلَ ْم يَ ْرف
ُس ْق َر َج َع َكيَ ْو هم َولَدَتْهُ أ ُ ُّمه
ُ َْ َث َولَ ْم ي
.))1521( » (أخرجه البخاري ح
“Ai làm Hajj mà không dâm dục, không
làm điều sàm bậy tội lỗi thì sẽ được trở
lại y như lúc mới lọt lòng mẹ”
(Albukhari: Hadith (1521)).
Và cuộc hành hương Hajj một khi đã
được thực hiện đúng theo các yêu cầu
và qui định của giáo luật và được chấp
nhận thì sẽ được một phần thưởng vô
cùng to lớn, Nabi Muhammad e nói:

ْس لَهُ َجزَ اء هإالَّ ْال َجنَّةُ » (أخرجه
ُ « ْال َح ُّج ْال َمب ُْر
َ ور لَي
.))2514(  وابن خزيمة ح،)140٧٣( أحمد ح
“Cuộc hành hương Hajj được chấp
nhận thì phần thưởng không gì hơn là
Thiên Đàng” (Ahmad: Hadith (14073),
Ibnu Khazaymah: Hadith (2514)).
Có người hỏi, vậy sẽ cư xử với người
đã làm Hajj thế nào? Người e bảo:
ْ « هإ
َّ طعَا ُم
َ ام َو
ب ال َك َال َم » » (أخرجه أحمد ح
ط هي ه
َ َالطع
.))2514(  وابن خزيمة ح،)140٧٣(
“Tiếp đãi thức ăn và nói lời nhã nhặn”
(Ahmad: Hadith (14073), Ibnu
Khazaymah: Hadith (2514)).
Cứ như vậy, tất cả các trụ cột của Islam
thực chất đều nhằm mục đích thanh lọc

người Muslim và rèn luyện cho y tâm
tánh đức hạnh và kết nối trái tim của y
với Thượng Đế của y, Đấng Tối Cao và
Ân Phúc.
Nhưng Islam không phải chỉ có mỗi
năm trụ cột như thế này thôi mà nó là
một món quà vĩ đại mà Allah dành cho
loài người, nó là một tôn giáo giải quyết
mọi vấn đề của con người về sự tranh
chấp và bất đồng, cải thiện và thiếp lập
mối qua hệ giữa con người với Thượng
Đế, giữa con người với người anh em
đồng loại, giữa con người với vũ trụ,
với thế giới xung quanh. Nó là tôn giáo
cân bằng giữa nhu cầu của thể xác và
nhu cầu của linh hồn, làm no đầy ý chí
và làm ấm áp xúc cảm.

Và chúng ta sẽ hiểu được sự thật này
khi chúng ta nói về khái niệm của việc
thờ phượng trong Islam.
?

?

? ? ?

Khái Niệm Sự Thờ Phượng Trong
Islam
Allah đã tạo hóa ra con người trên trái
đất với mục đích rất cao quý và thiêng
liêng. Mục đích tồn tại của con người
vượt hơn hẳn các tạo vật khác đang
cùng sống trên mặt đất rằng chúng chỉ
sống để ăn, uống và quan hệ giao phối.
Mục đích đó chính là thờ phượng Allah,
Đấng Tối Cao và Ân Phúc.

ُ َما َٰٓ أ ُ هريد56 ُون
َ ٱإل
ﮋ َو َما َخلَ ۡقتُ ۡٱل هج َّن َو ۡ ه
نس هإ َّال هليَعۡ بُد ه
َّ  هإ َّن5٧ ون
ٱلِلَ ُه َو
هم ۡن ُهم همن هر ۡز ٖق َو َما َٰٓ أ ُ هريدُ أ َن يُ ۡط هع ُم ه
ُ ٱلر َّز
ُ اق ذُو ۡٱلقُ َّو هة ۡٱل َم هت
56 : ﮊ (سورة الذاريات5٨ ين
َّ
)5٨ {Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người
mục đích chỉ để chúng thờ phượng
riêng TA. TA không đòi hỏi bổng lộc từ
chúng và cũng không đòi hỏi chúng
nuôi dưỡng TA. Quả thật, Allah mới là
Đấng ban bổng lộc cho tất cả, Ngài là
Đấng của mọi quyền lực và sức mạnh.}
(Chương 51 – Azh-zhariyat, câu 56 58).
Tuy nhiên, khái niệm thờ phượng trong
Islam không phải chỉ gói gọn trong việc
thực hiện các lễ nguyện Salah, các lời

tụng niệm, các nghi thức được thực
hiện vào các thời điểm nhất định nào
đó, mà phạm vi của nó rộng và bao la
hơn rất nhiều. Quả thật, nó là một hệ
thống phép tắc của toàn bộ đời sống
con người.
ب
ُ ُص َالتهي َون
لِل َر ه
اي َو َم َماتهي ه َّ ه
َ ﮋقُ ۡل هإ َّن
َ َس هكي َو َم ۡحي
يك لَ ۖۥهُ َو هب َّٰذَ هل َك أ ُ هم ۡرتُ َوأَن َ۠ا أ َ َّو ُل
َ  َال ش هَر162 َۡٱل َّٰعَلَ همين
)16٣ ، 162 : ﮊ (سورة اۡلنعام16٣ َۡٱل ُم ۡس هل همين
{Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật,
việc dâng lễ nguyện Salah của ta, việc
tế lễ của ta, cuộc sống và cái chết của ta
đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể
của toàn vũ trụ. Ngài là Đấng không có
đối tác, và ta được lệnh phải như thế, và

ta là người đầu tiên thần phục Ngài”.}
(Chương 6 – Al-An’am, câu 162, 163).
Do đó, người Muslim không có một
khoảnh khắc nào trải qua mà không
nằm trong sự thờ phượng Đấng bảo hộ
của mình.
Khái niệm Islam phủ nhận sự thờ
phượng cần phải có trung gian giữa
Allah và các bề tôi. Bởi vậy, trong
Islam sẽ không có các thầy tu hay
những người chức sắc đại diện cho tôn
giáo mà mỗi cá nhân Muslim sẽ dâng lễ
nguyện Salah một mình, hay cùng với
tập thể ở tại Masjid hay ở tại nhà hoặc ở
bất kỳ nơi nào sạch sẽ có thể thực hiện
cuộc lễ nguyện. Sự thờ phượng trong

Islam không cần đến bất cứ một vị
trung gian nào hay bất kỳ một vị tu sĩ
nào. Nabi Muhammad e nói:
َ ض َم ْس هجدًا َو
ْ َ« َو ُج هعل
 َوأَيُّ َما َر ُج ٍل، ورا
ُ ى اۡل َ ْر
ً ط ُه
َ ت هل
ص هل » (أخرجه البخاري
َّ هم ْن أ ُ َّم هتى أ َ ْد َر َكتْهُ ال
َ ُصالَة ُ فَ ْلي
.))521(  ومسلم ح،)٣٣5( ح
“Ta được ban cho mặt đất làm nơi cúi
đầu quỳ lạy và sạch sẽ, do đó, người
nào trong cộng đồng của ta khi đã đến
giờ dâng lễ nguyện Salah thì hãy dâng
lễ ở bất cứ nơi nào (sạch sẽ)”
(Albukhari: Hadith (335), Muslim:
Hadith (521)).
Và một khi người Muslim có thiếu sót
trong việc thực hiện bổn phận được
Allah sắc lệnh hoặc có lòng hàm muốn

được tích nhiều điều tốt đẹp từ nơi
Allah thì y chỉ cần cầu xin trực tiếp với
Ngài không cần đến một vị trung gian
nào cả. Allah, Đấng Tối Cao phán:
َ شةً أ َ ۡو
َّ ْس ُه ۡم ذَ َك ُروا
َ ﮋ َوٱلَّذهينَ هإذَا فَعَلُواْ َّٰفَ هح
َ َُظلَ ُم َٰٓواْ أَن
َٱلِل
ۡ َف
َّ وب هإ َّال
ٱلِلُ َولَ ۡم
َ ُٱست َ ۡغََ ُرواْ هلذُنُو هب هه ۡم َو َمن يَ ۡغ هَ ُر ٱلذُّن
َٰٓ
 أ ُ ْو َّٰلَئه َك1٣5 َص ُّرواْ َعلَ َّٰى َما فَ َعلُواْ َو ُه ۡم يَعۡ لَ ُمون
يُ ه
َجزَ آَٰ ُؤ ُهم َّم ۡغ هَ َرة همن َّر هب هه ۡم َو َج َّٰنَّت ت َ ۡج هري همن ت َ ۡح هت َها
 ﮊ (سورة1٣6 َۡٱۡل َ ۡن َّٰ َه ُر َّٰ َخ هلدهينَ فهي َه ُۚا َونهعۡ َم أ َ ۡج ُر ۡٱل َّٰعَ هم هلين
)1٣6 ، 1٣5 :آل عمران
{Và những ai khi đã làm điều tội lỗi
hoặc bất công với chính bản thân mình
thì liền tưởng nhớ đến Allah mà cầu xin
Ngài tha thứ tội lỗi cho họ, và không ai
có thể tha tội ngoài Allah, sau đó họ
không tái phạm điều sai quấy mà họ đã

làm. Phần thưởng dành cho những
người như thế là sự tha thứ tội lỗi từ
Thượng Đế của họ cùng với những ngôi
vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng
sông chảy, họ sẽ ở trong đó đời đời. Đó
là một ân huệ vô cùng to lớn dành cho
những người hành đạo và làm điều
thiện tốt.} (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu
135, 136).
Và Islam cũng không cho phép tôn giáo
giam giữ và hạn chế mối quan hệ giữa
người bề tôi và Thượng Đế của y, bởi
điều đó được cho là đã đi xa với với
mục đích mà Allah đã ban các kinh
sách xuống và cử phái các vị Nabi đến
với nhân loại. Và mục đích được nói
chính là cải thiện cuộc sống của con

người, trách nhiệm cai quản và trông
coi trái đất của Allah theo đúng với hệ
thống nguyên tắc cũng như các chỉ thị
của Ngài. Bởi mục đích này mà Allah
đã tạo hóa ra người cha Adam, tổ tiên
của chúng ta.
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ﮋ َو هإ ۡذ قَا َل َرب َُّك هلل َمل ه
)٣0 :ﮊ (سورة البقرة
{Và khi Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad) nói với các thiên thần:
Quả thật, TA sẽ đặt một đại diện của
TA trên trái đất} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 30).
Và đây là sự tiếp nhận trọng trách cai
quan và trông coi trái đất của Adam và

được tiếp nối cho thế hệ hậu duệ của
Người về sau, như Allah đã phán:
ََٰٓ َّٰ ُ َ
ُۚ ف فهي ۡٱۡل َ ۡر ه
:ض ﮊ (سورة فاطر
ئ
ه
َ ﮋ ُه َو ٱلَّذهي َجعَلك ۡم َخل
)٣9
{Ngài là Đấng đã làm cho các ngươi
thành người kế nghiệp trên trái đất}
(Chương 35 – Fatir, câu 39).
Và trong câu kinh khác, Allah gọi sự
hiện diện của con người là sự định cư,
Ngài phán:
ۡ ض َو
ٱستَعۡ َم َر ُك ۡم فهي َها ﮊ (سورة
ﮋ ُه َو أَنشَأ َ ُكم همنَ ۡٱۡل َ ۡر ه
)61 :هود
{Ngài đã cho sinh sản các ngươi từ trái
đất và định cư các ngươi nơi đó}
(Chương 11 – Hud, câu 61).

Tới đây, khái niệm thờ phượng trong
Islam đã cho thấy nó là sự bao hàm
toàn bộ. Như vậy, thờ phượng trong
Islam là tất cả những gì Allah yêu
thương và hài lòng từ hành động cũng
như lời nói công khai hay thầm kín. Và
nó không phải chỉ được biểu hiện bởi
hình thức bên ngoài mà nó phải kết hợp
giữa hành động của tâm hồn, chiếc lưỡi
và toàn thể xác.
Sự thờ phượng này được bao phủ bởi
nhiều phương diện trong cuộc sống
người Muslim. Phương diện thứ nhất là
mối quan hệ giữa y với Allah, Đấng táo
hóa y, phương diện thứ hai là những gì
liên quan đến bản chất con người từ
thói quen cá nhân như giữ vệ sinh thân

thể cho đến các phép tắc sinh hoạt đời
thường trong cuộc sống như ăn, uống,
ngủ, quan hệ tình dục, quần áo và giải
quyết nhu cầu (đại, tiểu tiện),..., phương
diện thứ ba là mối quan hệ của y với gia
đình, với cộng đồng và xã hội, phương
diện thứ tư là mối quan hệ của y đối với
đại gia đình nhân loại, và phương diện
cuối cùng là mối quan hệ của y với môi
trường cũng như thế giới vũ trụ xung
quanh.
Và hệ thống phép tắc của Thượng Đế
về sự thờ phượng trong Islam luôn chói
buộc lẫn nhau trong cơ cấu đức tin
Iman bao hàm trọn vẹn từ gốc đến
ngọn. Như Nabi Muhammad e đã nói:

ُ اإلي َم
ُضلُ َها قَ ْو ُل الَ هإلَهَ هإالَّ هللا
َ س ْبعُونَ فَأ َ ْف
َ ان بهضْع َو
« ه
َّ طةُ اۡلَذَى َع هن
َ َوأ َ ْدنَاهَا هإ َما
ُ ق َو ْال َحيَا ُء
َش ْعبَة همن
الط هري ه
.))25( ان » (أخرجه مسلم ح
ه
اإلي َم ه
“Đức tin Iman gồm có bảy mươi mấy
phần, phần tốt nhất đó là lời tuyên thệ
(ُ( – )الَ هإلَهَ هإالَّ هللاkhông có Thượng Đế
đích thực nào khác ngoài Allah), phần
thấp nhất là nhặt gai trên đường đi, và
tính mắc cỡ là một phần của đức tin
Iman.” (Muslim: Hadith (25)).
Và tất cả các mối tương quan đó đều
nằm trong một sự kết nối độc đáo và
hài hòa, không chấp nhận sự phân liệt
giữa đạo với các khía cạnh của đời sống
con người. Và những người phân biệt

giữa đạo và đời đã bị Allah chỉ trích và
khiển trách, Ngài phán:
ُۚ ٖ ۡب َوت َ ۡكَُ ُرونَ هببَع
ض فَ َما َجزَ آَٰ ُء
ض ۡٱل هك َّٰت َ ه
ﮋأَفَت ُ ۡؤ همنُونَ هببَعۡ ه
َمن يَ َۡعَ ُل َّٰذَ هل َك همن ُك ۡم هإ َّال هخ ۡزي فهي ۡٱل َحيَ َّٰوةه ٱلد ُّۡنيَ ۖا َويَ ۡو َم
َّ ب َو َما
ٱلِلُ هب َّٰغَ هَ ٍل َع َّما
ۡٱل هق َّٰيَ َم هة يُ َردُّونَ هإلَ َّٰ َٰٓى أَش هَد ۡٱلعَذَا ُۗ ه
ۡ َ أ ُ ْو َّٰلََٰٓئه َك ٱلَّذهين٨5 َتَعۡ َملُون
ٱشت َ َر ُواْ ۡٱل َحيَ َّٰوة َ ٱلد ُّۡنيَا هب ۡٱۡل َٰٓ هخ َر ۖةه
 ﮊ٨6 َص ُرون
ُ َف َع ۡن ُه ُم ۡٱلعَذ
ُ ََّفَ َال يُ َخ
َ اب َو َال ُه ۡم يُن
)٨6 ،٨5 :(سورة البقرة
{Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần
của kinh sách và phủ nhận phần còn
lại? Do đó, phần hình phạt dành cho
những ai trong các ngươi làm điều đó
không gì khác hơn là sự nhục nhã ở đời
này; rồi vào Ngày phục sinh, họ sẽ nhận
một sự trừng phạt khủng khiếp hơn, và
Allah không phải không hay biết những

gì các ngươi làm. Những người đó là
những kẻ đã mua đời này với giá của
Đời sau. Bởi thế, việc trừng phạt sẽ
không được giảm nhẹ với họ và họ
cũng không được ai cứu giúp} (Chương
2 – Albaqarah, câu 85, 86).
Và Allah đã sắc lệnh cho những người
Muslim phải nhận lấy tôn giáo với tất
cả toàn bộ các nguyên tắc và chỉ đạo
của nó, và cảnh báo họ không được
phân chia nó ra thành từng phần riêng
lẻ và quay mặt với một phần nào đó của
nó, bởi đó là một hành động coi thường,
một hành động chống đối lại với quyền
thống trị và điều hành tất cả mọi vấn đề
của đời sống con người, và trong thực
tế đó là sự theo bước của Shaytan, là sự

đáp lại lời kêu gọi của nó đến với con
đường lầm lạc, luôn làm cho một người
ở trong trạng thái phân vân khiến y bỏ
đi một phần nào đó rồi dần dần bỏ đi tất
cả. Allah, Đấng Tối Cao phán:
ْﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ ۡٱد ُخلُواْ فهي ٱلس ۡهل هم َكآَٰفَّ ٗة َو َال تَت َّ هبعُوا
ُ ُخ
َ َّٰ ش ۡي
َّ ت ٱل
 ﮊ (سورة20٨ ط ُۚ هن هإنَّ ۥهُ لَ ُك ۡم َعدُو ُّم هبين
ط َّٰ َو ه
)208 :البقرة
{Hỡi những người có đức tin! Hãy gia
nhập Islam một cách trọn vẹn và chớ
đừng theo bước chân của Shaytan bởi
quả thật nó là kẻ thù thực thụ của các
ngươi.} (Chương 2 – Albaqarah, câu
208).
Quả thật, sự hài hòa trong Islam giữa
đạo và đời, giữa linh hồn và thể xác,

giữa cõi trần và cõi Đời sau, giữa cá
nhân và cộng đồng xã hội đã được nói
bởi nhiều câu kinh khác nhau trong
Qur’an, tiêu biểu cho các câu kinh nói
về sự hài hòa của mối quan hệ giữa con
người với Allah trong một khía cạnh và
giữa con người với nhau trong một khía
cạnh đạo đức và cư xử giao tiếp là các
lời phán của Allah:
ب
ق َو ۡٱل َم ۡغ هر ه
ﮋلَّ ۡي َ
س ۡٱل هب َّر أَن ت ُ َولُّواْ ُو ُجو َه ُك ۡم قهبَ َل ۡٱل َم ۡش هر َٰٓه
ٱلِل َو ۡٱليَ ۡو هم ۡٱۡل َٰٓ هخ هر َو ۡٱل َم َّٰلَ هئ َك هة
َو َّٰلَ هك َّن ۡٱل هب َّر َم ۡن َءا َمنَ هب َّ ه
ب َوٱلنَّ هبيۧهنَ َو َءاتَى ۡٱل َما َل َعلَ َّٰى ُح هبه ۚه ذَ هوي ۡٱلقُ ۡربَ َّٰى
َو ۡٱل هك َّٰت َ ه
سآَٰئه هلينَ َوفهي
س هبي هل َوٱل َّ
س هكينَ َو ۡٱبنَ ٱل َّ
َو ۡٱليَ َّٰت َ َم َّٰى َو ۡٱل َم َّٰ َ
صلَ َّٰوة َ َو َءاتَى َّ
ٱلز َك َّٰوة َ َو ۡٱل ُموفُونَ
ام ٱل َّ
ٱلرقَا ه
ه
ب َوأَقَ َ
ۖ
ض َّرآَٰ هء
سا َٰٓ هء َوٱل َّ
بهعَهۡ هد هه ۡم هإذَا َّٰ َع َهدُواْ َوٱل َّٰ َّ
صبه هرينَ فهي ۡٱلبَ ۡأ َ
َٰٓ
ۡ ۡ ُ َّٰ ََٰٓ
َّ
َو هحينَ ٱلبَأ ه ُۗ
ذ
ٱل
ك
ئ
س أ ْول
صدَقُو ۖاْ َوأ ُ ْو َّٰلَئه َك ُه ُم ۡٱل ُمت َّقُونَ
هينَ
َ
ه
َ
 1٧٧ﮊ (سورة البقرة)1٧٧ :

{Sự ngoan đạo và đức hạnh không phải
ở việc các ngươi quay mặt về hướng
Đông hay hướng Tây mà sự ngoan đạo
và đức hạnh là ở việc ai tin tưởng nơi
Allah, tin nơi Ngày phán xử cuối cùng,
nơi các thiên thần, các kinh sách và các
vị Nabi của Ngài, và vì yêu thương
Ngài mà bố thí của cải cho bà con ruột
thịt, cho các trẻ mồ côi, cho những
người thiếu thốn, những người lỡ
đường, và những người ăn xin, và để
chuộc và giải phóng những người nô lệ,
chu đáo dâng lễ nguyện Salah, đống
Zakah, thực hiện lời hứa khi đã hứa,
kiên trì chịu đựng trong nghịch cảnh và
thiên tai và trong mọi sự khó khăn. Đó
mới là những người thực sự chân thật,

đó mới là những người thực sự ngay
– chính sợ Allah.} (Chương 2
Albaqarah, câu 177).
ﮋ َو ۡ
ٱعبُدُواْ َّ
س ٗنا
ٱلِلَ َو َال ت ُ ۡش هر ُكواْ هبه ۚه ش َٗۡي ۖا َو هب ۡٱل َّٰ َو هلدَ ۡي هن هإ ۡح َّٰ َ
ار ذهي ۡٱلقُ ۡربَ َّٰى
َو هبذهي ۡٱلقُ ۡربَ َّٰى َو ۡٱليَ َّٰت َ َم َّٰى َو ۡٱل َم َّٰ َ
ين َو ۡٱل َج ه
س هك ه
س هبي هل َو َما
ب َو ۡٱب هن ٱل َّ
ص ه
ب َوٱل َّ
ب هب ۡٱل َج ۢن ه
اح ه
ار ۡٱل ُجنُ ه
َو ۡٱل َج ه
َملَ َك ۡت أ َ ۡي َّٰ َمنُ ُك ُۡۗم هإ َّن َّ
ورا
ٱلِلَ َال يُ هح ُّ
ب َمن َكانَ ُم ۡخت َ ٗاال فَ ُخ ً
ۡ
اس هب ۡٱلبُ ۡخ هل َويَ ۡكت ُ ُمونَ
 ٣6ٱلَّذهينَ يَ ۡب َخلُونَ َويَأ ُم ُرونَ ٱلنَّ َ
ٱلِلُ همن فَ ۡ
َما َٰٓ َءات َ َّٰى ُه ُم َّ
ض هل ُۗه ۚه َوأ َ ۡعت َ ۡدنَا هل ۡل َّٰ َك هَ هرينَ َعذَابٗ ا ُّم هه ٗينا
اس َو َال يُ ۡؤ همنُونَ
َ ٣٧وٱلَّذهينَ يُن هَقُونَ أ َ ۡم َّٰ َولَ ُه ۡم هرئَا َٰٓ َء ٱلنَّ ه
ش ۡي َّٰ َ
ٱلِل َو َال هب ۡٱليَ ۡو هم ۡٱۡل َٰٓ هخ ُۗ هر َو َمن يَ ُك هن ٱل َّ
سا َٰٓ َء
هب َّ ه
ط ُن لَ ۥهُ قَ هر ٗينا فَ َ
قَ هر ٗينا  ٣٨ﮊ (سورة النساء)٣٨ - ٣6 :
{Các ngươi hãy thờ phượng Allah và
tuyệt đối không được Shirk với Ngài (tổ
hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ
cái gì, và các ngươi hãy ăn ở tử tế với

cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ
côi, với người thiếu thốn, và hãy cư xử
tử tế với xóm giềng gần xa, với bạn bè,
với người lỡ đường và với những người
là tù binh trong tay các ngươi, bởi quả
thật, Allah không yêu thương những kẻ
tự phụ kiêu căng. Những kẻ mang tâm
tính keo kiệt và xúi giúc thiên hạ keo
kiệt như mình và thường che giấu
những thiên lộc được Allah ban cho. Và
TA đã chuẩn bị cho những kẻ không có
đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. Và
những ai tiêu dùng tài sản của họ chỉ vì
muốn phô trương cho thiên hạ chứ
không phải vì tin tưởng nơi Allah và
Đời sau. Và ai lấy Shaytan làm bạn thì

đó là một người bạn xấu nhất.}
(Chương 4 – Annisa’, câu 36 – 38).
Và Islam khẳng định tính toàn vẹn của
nó bằng cách lưu ý một số hình thức
thờ phượng liên quan đến trách nhiệm
của các bề tôi. Nabi Muhammad e nói:
صدَقَة َوأ َ ْم ُر َك
َ س ُم َك فهى َو ْج هه أ َ هخ
ُّ َ« تَب
َ يك لَ َك
صدَقَة َو هإ ْرشَاد َُك
هب ْال َم ْع ُر ه
َ وف َونَ ْهيُ َك َع هن ْال ُم ْن َك هر
لر ُج هل
َّ ض ال
َّ ص ُر َك هل
َّ
الر ُج َل فهى أ َ ْر ه
َ َصدَقَة َوب
َ ضالَ هل لَ َك
َش ْو َكة
َ صدَقَة َوإه َما
َّ طت ُ َك ْال َح َج َر َوال
الرد ه
َّ
َ ص هر لَ َك
َ َهىء ْالب
ْ ََو ْالع
َّ ظ َم َع هن
ُ صدَقَة َو هإ ْف َرا
غ َك هم ْن دَ ْل هو َك
َ ق لَ َك
الط هري ه
صدَقَة » (أخرجه الترمذي ح
َ فهى دَ ْل هو أ َ هخ
َ يك لَ َك
.))1956(
“Mỉm cười với người anh em của mình
là một điều thiện, bảo ban người làm
việc thiện tốt và ngăn cản người làm

điều xấu là một điều thiện, hướng dẫn
người lạc đường là một điều thiện, nhìn
người thấp kém hơn mình với cái nhìn
không coi thường là một điều thiện,
nhặt viên đá, cái gai, khúc xương trên
đường đi là một điều thiện, và việc lấy
thùng của mình đổ hết vào thùng của
người anh em là điều thiện.” (Tirmizhi:
Hadith (1956)).
Và Nabi e cũng để một thước do về
những việc làm phúc thiện, Người cung
cấp các khái niệm toàn diện của sự thờ
phượng trong khi Người lại đặc biệt
một số hình thức này hơn những hình
thức khác, một số này được làm
Thượng Đế yêu thương hơn một số
khác. Người e nói:

ب
ُّ  وأ َ َح،اس
ُّ « أ َ َح
اس هإلى هللاه َع َّزو َج َّل أ َ ْنََعُ ُه ْم هللنَّ ه
ب النَّ ه
هف
ُ لى هللاه
ُ  أَو ت ُ ْكش،لى ُم ْس ٍلم
َ س ُر ْور ت ُ ْد هخلهُ َع
َ اۡل َ ْع َما هل هإ
ْ َ  أَو ت،ًض ْي َع ْنهُ هديْنا
،ًط ُردُ َع ْنهُ ُج ْوعا
 أ َ ْو ت َ ْق ه،َع ْنهُ ُك ْربَة
ي هم ْن أن
َّ خ هل ْي فه ْي َحا َج ٍة أ َ َحب إهل
ٍ َوۡل َ ْن أ َ ْم هش ْي َم َع أ
ش ْهرا ً » (أخرجه ابن أبي
َ ف في هذا ال َم ْسج هد
َ أ َ ْعت َ هك
 وحسن اۡللباني إسناده في،الدنيا في قضاء الحوائج
. ))906( السلسلة الصحيحة ح
“Người Allah yêu thương nhất là người
mang lại nhiều phúc lợi nhất cho mọi
người, và việc làm yêu thích nhất đối
với Allah là mang lại niềm vui cho
người Muslim, hoặc giúp y vơi đi sự
phiền muộn, hoặc giúp y thanh toán nợ,
hoặc giúp y xua đuổi cơn đói, và quả
thật việc Ta đi cùng với người anh em
của Ta vì giải quyết vấn đề của y là
điều yêu thích hơn việc Ta ở trong

Masjid suốt một tháng trời” (Ibnu Abu
Addunya ghi lại ở phần (giải quyết các
nhu cầu cần thiết), và Albani đã xác
nhận là Hadith tốt, các đường dẫn
truyền tốt, Hadith (906)).
Nếu người Muslim luôn gìn giữ các
tình yêu này với Thượng Đế của y thì
chúng sẽ thúc đẩy y làm nhiều điều tốt
hơn nữa cũng như thúc đẩy y luôn nỗ
lực phấn đấu làm điều tốt ngay làm điều
tốt đối với các loài vật. Quả thật, Nabi
Muhammad e có nói:
ُسا هإالَّ َكانَ َما أ ُ هك َل هم ْنهُ لَه
ً س غ َْر
ُ « َما هم ْن ُم ْس هل ٍم يَ ْغ هر
ُسبُ ُع هم ْنه
َّ صدَقَة َو َما أ َ َك َل ال
ُ صدَقَة َو َما
َ ُس هرقَ هم ْنهُ لَه
َ
َّ ت
َصدَقَةً َوال
صدَقَة َو َما أ َ َكلَ ه
َ ُالطي ُْر فَ ُه َو لَه
َ ُفَ ُه َو لَه

صدَقَة » (أخرجه مسلم ح
َ ُيَ ْرزَ ُؤهُ أ َ َحد هإالَّ َكانَ لَه
.))1552(
“Không một người Muslim nào trồng
một loại cây trồng mà lại không là điều
thiện, mỗi khi cây trồng đó được ăn thì
y được ghi cho một điều thiện, khi một
thứ gì đó bị lấy trộm từ cây trồng đó thì
y được ghi một điều thiện, khi cây trồng
đó bị thú dữ ăn những gì từ nó thì y
được ghi cho một điều thiên, chim chóc
ăn nó y cũng được ghi cho điều thiện và
bất cứ ai đến xin thì y sẽ được ghi cho
điều thiện” (Muslim: Hadith (1552)).
Và Nabi e đã đặt trong tâm hồn người
Muslim những cảm nhận sâu sắc về tầm
quan trọng của mọi hình thức thờ

phượng, ngay cả đó là trách nhiệm đối
với loài vật. Quả thật, Người e đã thông
điệp cho các vị Sahabah của Người
cùng với những người Muslim sau họ
câu chuyện rằng có một người đàn ông
ở thời trước khi nhìn thấy con chó bị
khát nước thì y đã lấy giầy của mình
múc nước cho nó uống, do đó để đáp lại
việc làm đó Allah đã thu nhận y vào
Thiên Đàng. Nghe xong cầu chuyện,
các vị Sahabah hỏi: Thưa Rasul của
Allah! Đối với loài vật chúng ta cũng
được ân phước hay sao? Người e nói:
ْ « هفى ُك هل َك هب ٍد َر
ط َب ٍة أ َ ْجر » (أخرجه البخاري ح
.))2244(  و مسلم ح،)1٧4(

“Với tất cả loài có sự sống đều có ân
phước” (Albukhari: Hadith (174),
Muslim: Hadith (2244)).
Còn đối với trái quả của việc thờ
phượng mà người Muslim phải thực
hiện đối với Thượng Đế của y thì rất
nhiều, tiêu biểu như làm tâm hồn thanh
thản và thể xác luôn hành động ngay
chính, nó là điều giúp một người tìm
thấy nguồn hạnh phúc trong thế giới
trần gian, và đó là những điều tốt đẹp
trên thế gian cái mà không phải là
những gì chúng ta đang nhìn thấy từ sự
ổn định tâm lý và xã hội trong cuộc
sống của người Muslim được Islam
hướng dẫn mà là kết quả của sự vâng

lệnh và đức tin Iman. Allah, Đấng Tối
Cao phán:
َّٰ ﮋ َم ۡن َع هم َل
ص هل ٗحا همن ذَ َك ٍر أ َ ۡو أُنث َ َّٰى َو ُه َو ُم ۡؤ همن
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ُ َ فَلَنُ ۡح هييَنَّ ۥهُ َحيَ َّٰوة ط هيبَ َ ه
)9٧ : ﮊ (سورة النحل9٧ ََكانُواْ يَعۡ َملُون
{Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và
là một người có đức tin thì chắc chắn
TA sẽ cho y sống một đời sống lành
mạnh và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ
ban cho họ phần thưởng tuy theo điều
tốt nhất mà họ đã làm.} (Chương 16 –
Annaml, câu 97).
Và ngược lại, quả thật những gì được
nhìn thấy ở một số cộng đồng về các tội
phạm xã hội, các chứng bệnh tâm lý
như các tình trạng tâm lý buồn chán,

phiền muộn, căng thẳng và trầm cảm
dẫn đến một tỉ lệ cao đáng lo lắng về tự
tử ([3]).
 َو َم ۡن12٣ ض ُّل َو َال يَ ۡشقَ َّٰى
اي فَ َال يَ ه
َ َﮋفَ َم هن ٱتَّبَ َع ُهد
ُ ض ٗنكا َون َۡح
ش ُر ۥهُ يَ ۡو َم
َ ض َعن ذ ۡهك هري فَإه َّن لَ ۥهُ َم هعيش َٗة
َ أ َ ۡع َر
)124 ،12٣ : ﮊ (سورة طه124 ۡٱل هق َّٰيَ َم هة أ َ ۡع َم َّٰى
{Ai theo chỉ đạo của TA thí sẽ không
lầm lạc cũng không khổ sở. Ngược lại,
ai tránh xa thông điệp nhắc nhở của TA
thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời eo
hẹp (không an tâm và khổ sở) và vào
Ngày Phục sinh TA sẽ phục sinh y trở
lại mù lòa.} (Chương 20 – Taha, câu
123, 124).
Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất mà
người có đức tin sẽ đạt được trong việc

thờ phượng Thượng Đế của y chính là
Thiên Đàng của Allah và sự hài lòng
nơi Ngài.
ۡ ﮋ َّٰيَقَ ۡو هم هإنَّ َما َّٰ َه هذ هه ۡٱل َحيَ َّٰوة ُ ٱلد ُّۡنيَا َم َّٰت َع َو هإ َّن
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َ
َ
َٰٓ َّٰ َس هيئ َ ٗة فَ َال يُ ۡجز
ى هإ َّال هم ۡثلَ َه ۖا َو َم ۡن
َ  َم ۡن َع هم َل٣9 ۡٱلقَ َر هار
َٰٓ
ص هل ٗحا همن ذَ َك ٍر أ َ ۡو أُنث َ َّٰى َو ُه َو ُم ۡؤ همن فَأ ُ ْو َّٰلَئه َك
َ َّٰ َع هم َل
 ﮊ40 اب
ٖ يَ ۡد ُخلُونَ ۡٱل َجنَّةَ يُ ۡرزَ قُونَ فهي َها هبغ َۡي هر هح َس
)40 ،٣9:(سورة غافر
{Hỡi người dân! Đời sống trần tục này
chỉ là một hưởng thụ ngắn ngủi và quả
thật Đời sau mới là một nơi ở vĩnh
hằng. Ai làm điều xấu thì chỉ bị phạt
ngang bằng với viếc xấu đó, còn ai làm
điều thiện, bất luận nam hay nữ, và có
đức tin thì sẽ được vào Thiên Đàng nơi

mà họ sẽ hưởng nguồn bổng lộc vô
tận.} (Chương 40 – Ghafir, câu 39, 40).
Thờ Phượng Và Đạo Đức
Và một trong những điều quan trọng
mà Allah đã cử phải các vị Nabi đến
với nhân loại vì nó là thanh lọc bản chất
đạo đức của các bầy tôi và làm cho đức
tính và nhân cách của họ tốt đẹp và
ngay chính. Quả thật, Allah đã ban ân
huệ và hồng phúc cho con người bởi
Nabi Muhammad e, vị đã mời gọi đến
với sự thanh lọc và tẩy sạch bản thân
khỏi những khuyết điểm và hành vi
xấu. Allah, Đấng Tối Cao phán:
ٗ س
َ َٱلِلُ َعلَى ۡٱل ُم ۡؤ همنهينَ هإ ۡذ بَع
َّ ﮋلَقَ ۡد َم َّن
وال هم ۡن
ُ ث فهي هه ۡم َر
ب
َ َ أَنَُ هس هه ۡم يَ ۡتلُواْ َعلَ ۡي هه ۡم َءا َّٰيَتهه ۚه َويُزَ هكي هه ۡم َويُعَ هل ُم ُه ُم ۡٱل هك َّٰت

َّٰ َ و ۡٱل هح ۡكمةَ وإن َكانُواْ همن قَ ۡب ُل لَ هَي
164 ين
ٍ ضلَ ٖل ُّمبه
َ َه
َ
)164:ﮊ (سورة آل عمران
{Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và
hồng phúc cho những người có đức tin
khi mà Ngài đã dựng lên trong họ vị Sứ
giả xuất thân từ họ để đọc cho họ các
lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và
dạy họ kinh sách, những điều lẽ phải
trong lúc trước đây họ là những người
lầm lạc.} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu
164).
Do đó, việc tẩy sạch và thanh lọc bản
thân với những phẩm chất đạo đức tốt
đẹp và cao quý là mục đích hàng đầu
của việc dựng lên các vị Nabi, trong đó
có Nabi Muhammad e và Người nói:

ق » (أخرجه أحمد
َ « هإنَّ َما بُ هعثْتُ ۡلُت َ هم َم
صا هل َح اۡل َ ْخالَ ه
 والبخاري في اۡلدب المَرد،) واللَظ له٨٧29( ح
.))45(  وصححه اۡللباني في الصحيحة،)2٧٣( ح
“Quả thật, Ta được cử đến là chỉ để
hoàn thiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp
và đúng đắn” (Ahmad: Hadith (8729),
Albukhari trong chương “Đạo đức cá
nhân”: Hadith (273), Hadith này được
Albani xác thực).
Và quả thật, Nabi Muhammad e đã luôn
đi đầu thực hiện thành một tấm gương
tốt đẹp cho các vị Sahabah của Người
trong việc thể hiện những đức tính và
nhân cách hoàn mỹ theo đúng những gì
được Allah mặc khải cho Người trong
Qur’an. Và quả thật, phẩm chất đạo đức

của Người là phẩm chất đạo đức được
Thượng Đế mô tả:
) 4 :  ﮊ (سورة القلم4 ق َع هظ ٖيم
ٍ ُﮋ َو هإنَّ َك لَعَلَ َّٰى ُخل
{Và quả thật, Ngươi (Muhammad)
được phú cho một phẩm chất đạo đức
thật vĩ đại} (Chương 68 – Al-Qalam,
câu 4).
Và vợ của Người e, bà ‘A-ishah i đã
xác nhận phẩm chất đạo đức của Người
e nói: (Phẩm chất và đức tính của
Người là Qur’an) (Hadith do Ahmad
ghi lại, số (24080)).
Và vị Sahabah của Người e, Abdullah
bin Amru t cũng đã khẳng định và nói:
Nabi Muhammad e chưa bao giờ làm

chuyện đồi bại và điều sàm bậy và
Người đã nói:
سنَ ُك ْم أ َ ْخالَقًا » (أخرجه البخاري
َ ار ُك ْم أ َ ْح
« هإ َّن هم ْن هخيَ ه
.))2٣21(  ومسلم ح، )٣559( ح
“Quả thật, người được chọn lọc từ trong
số các người là người có phẩm chất đạo
đức tốt đẹp nhất trong các người”
(Albukhari: Hadith (3559), Muslim:
Hadith (2321)).
Quả thật tầm quan trọng của phẩm chất
đạo đức được Nabi Muhammad e gắn
kết với điều thiện tốt của người Muslim
nơi Allah, và phẩm chất đạo đức hoàn
mỹ là điều luôn có trọng lượng hơn trên
chiếc cân cân các việc thiện và ngoan

đạo của người tin tưởng và là điều mà
Allah yêu thích. Nabi e nói:
ان ْال ُمؤْ هم هن يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة هم ْن
َ « َما
ش ْىء أَِْقَ ُل فهى هميزَ ه
» ش ْالبَذهى َء
َض ْالََ ه
ُ س ٍن َو هإ َّن هللاَ لَيَ ْبغ
َ ق َح
ٍ ُُخل
َ اح
 وصححه اۡللباني في،)2002( (أخرجه الترمذي ح
.))2641( صحيح الترغيب ح
“Vào Ngày Phán xét Không có điều gì
trên chiếc cân của người có đức tin
nặng hơn phẩm chất đạo đức tốt đẹp, và
quả thật Allah thực sự rất ghét điều sàm
bậy và bẩn thỉu” (Tirmizhi: Hadith
(2002), và được Albani xác nhận là
đúng trong bộ Sahih Altarghib: Hadith
(92641)).
Và ân phước phẩm chất đạo đức tốt đẹp
của người bề tôi được coi như ân phước

của việc nhịn chay và dâng lễ nguyện
Salah thờ phượng Allah trong đêm, và
hai hình thức thờ phượng này là tốt nhất
trong các hình thức thờ phượng trên
chiếc cân của người Muslim. Nabi e
nói:
صائه هم ْالقَائه هم
َّ « هإ َّن ْال ُمؤْ همنَ لَيُ ْد هركُ هب ُح ْس هن ُخلُ هق هه دَ َر َجةَ ال
 وأحمد ح،)4٧9٨( » (أخرجه أبو داود ح
 وصححه اۡللباني في صحيح الترغيب،)24492(
.))264٣( والترهيب ح
“Quả thật, phẩm chất đạo đức tốt đẹp
của người có đức tin sẽ tương đương
với ân phước của nhịn chay và dâng lễ
nguyện” (Abu Dawood: Hadith (4798),
Ahmad: Hadith (24492), và được

Albani xác nhận trong bộ Sahih
Attarghib waltarhib: Hadith (2643)).
Và song song với điều này, phẩm chất
đạo đức tốt đẹp còn là cánh cửa rộng
mở dẫn đến nơi Thiên Đàng. Bởi quả
thật khi thiên sứ của Allah e được hỏi
điều gì khiến con người có cơ hội vào
Thiên Đàng nhiều nhất thì Người bảo:
ق » (أخرجه الترمذي ح
« ت َ ْق َوى هللاَ َو ُح ْس ُن ْال ُخلُ ه
 وأحمد ح،)4246(  وابن ماجه ح،)2004(
،)2٨9(  والبخاري في اۡلدب المَرد ح،)940٣(
.))2642( وحسنه اۡللباني في صحيح الترغيب ح
“Lòng kính sợ Allah và phẩm chất đạo
đức tốt đẹp” (Tirmizhi: Hadith (2004),
Ibnu Majah: Hadith (4246), Ahmad:
Hadith (9603), và được Albani xác

nhận trong bộ Sahih Attarghib Hadith
(2642)).
Quả thật, người có phẩm chất đạo đức
tốt đẹp không những chỉ được vào
Thiên Đàng mà còn được ở tầng cao
nhất trong Thiên Đàng. Trong một
Hadith, Thiên sứ của Allah e có nói:
ٍ « أَنَا زَ هعيم هببَ ْي
ض ْال َجنَّ هة هل َم ْن ت َ َر َك ْال هم َرا َء
ت فهى َربَ ه
ٍ َو هإ ْن َكانَ ُم هحقًّا َو هببَ ْي
س هط ْال َجنَّ هة هل َم ْن ت َ َر َك
َ ت فهى َو
ٍ از ًحا َوبهبَ ْي
ت فهى أ َ ْعلَى ْال َجنَّ هة هل َم ْن
َ ْال َكذ
هب َوإه ْن َكانَ َم ه
 وحسنه،)4٨00( َحسَّنَ ُخلُقَهُ » (أخرجه أبو داود ح
.))264٨( اۡللباني في صحيح الترغيب ح
“Ta sẽ đảm bảo một ngôi nhà ở tầng
bên dưới của Thiên Đàng cho ai bỏ
tranh cãi dù y là người đúng, và một
ngôi nhà ở tầng giữa của Thiên đàng

cho ai bỏ nói dối dù y chỉ đùa, và một
ngôi nhà ở tầng cao nhất của Thiên
Đàng cho ai có phẩm chất đạo đức tốt
đẹp” (Abu Dawood: Hadith (4800),
được Albani xác thực trong bộ Sahih
Attarghib: Hadith (2648)).
Và tầng cao nhất nơi Thiên Đàng là
phần thưởng mà Allah dành ban thưởng
cho các vị Nabi. Và đây đúng là ân huệ
to lớn mà Allah ban tặng cho những
người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp bởi
Ngài đã để họ ở cùng với các vị Nabi
cao quý. Nabi Muhammad e nói:
اآلخ َرةه َم َحا هسنُ ُك ْم
ى َوأ َ ْق َربَ ُك ْم همنهى فهى ه
َّ َ« هإ َّن أ َ َحبَّ ُك ْم هإل
ى وأ َ ْبعَدَ ُك ْم همنهى فهى ه
اآلخ َرةه
َ َأ َ ْخالَقا ً َو هإ َّن أ َ ْبغ
َّ َض ُك ْم هإل
» َارونَ ْال ُمتَََ ْي ههقُونَ ْال ُمتَش هَدقُون
ُ َ ِسا هوي ُك ْم أ َ ْخالَقا ً الث َّ ْر
َ َم

 وحسنه اۡللباني في،)17278( (أخرجه أحمد ح
.)) بشواهده٣٧9/2( الصحيحة
“Quả thật, điều yêu quý nhất và gần gủi
nhất của các người đối với Ta vào Ngày
Sau là phẩm chất tốt đẹp và đức hạnh
của các người, và quả thật, điều ghét
nhất và xa xôi nhất của các người đối
với Ta vào Ngày Sau là tâm tính và bản
chất xấu của các người, đó là nói nhiều,
nói khoa trương và trêu đùa quá mức.”
(Ahmad: Hadith (17278), được Albanni
phê chuẩn là tốt trong bộ Sahih
(2/379)).
Và đây là tầm quan trọng của phẩm
chất và đạo đức và nó là một phần của
đức tin Iman. Do đó, đức tin Iman sẽ

không được hoàn thiện nếu như không
có phẩm chất và đạo đức, sẽ không nở
hoa kết trái nếu như phẩm chất đạo đức
không được xác thực, và đức tin Iman
sẽ giảm sút nếu như phẩm chất đạo đức
giảm sút và sẽ tăng lên nếu như phẩm
chất đạo đức tăng lên. Anas bin Malik t
nói: Nabi của Allah e thường thuyết
giảng, nói:
» ُ« الَ هإي َمانَ هل َم ْن الَ أ َ َمانَةَ لَهُ َوالَ دهينَ هل َم ْن الَ َع ْهدَ لَه
.))11975( (أخرجه أحمد ح
“Sẽ không có đức tin Iman đối với ai
không có chữ tín và sẽ không có đạo
đối với ai không giữ lời giao ước”
(Ahmad: Hadith (11975)).

» ب هلنَ َْ هس هه
ُّ ب ۡل َ هخي هه َما يُ هح
َّ « ال يُؤْ هم ُن أ َ َحدُ ُك ْم َحتَّى يُ هح
.))45(  ومسلم ح،)1٣( (أخرجه البخاري ح
“Không ai trong các người có thể hoàn
thiện được đức tin Iman của mình cho
đến khi nào y biết yêu thương người
anh em của y giống như y yêu thương
chính bản thân y vậy” (Albukhari:
Hadith (13), Muslim: Hadith (45)).
ق
ُ ان فهى ُمؤْ هم ٍن ْالبُ ْخ ُل َو
ْ « َخ
سو ُء ْال ُخلُ ه
ان الَ ت َ ْجت َ همعَ ه
صلَت َ ه
 قال اۡللباني في،)1962( » (أخرجه الترمذي ح
 “صحيح لغيره” ح:صحيح الترغيب والترهيب
.))260٨(
“Hai thuộc tính không tồn tại trong con
người có đức tin, đó là keo kiệt và tâm
tánh xấu” (Tirmizhi: Hadith (1962), và
Albani nói trong bộ Sahih Attarghib

Waltarhib rằng Hadith đúng: Hadith
(2608)).
Và phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà Islam
thiết lập và bắt những người Muslim
phải thực hiện như một hình thức thờ
phượng. Islam đã dạy bảo rất nhiều
phẩm chất tốt đẹp và đức hạnh, kinh
Qur’an đã nói rất nhiều nên không cần
phải giải thích dài dòng, sau đây là một
số lời phán tiêu biểu về phẩm chất cao
đẹp của Người tin tưởng:
ۡ َّ ﮋإ َّن
س هن َو هإيتَآَٰي ِٕ ذهي ۡٱلقُ ۡربَ َّٰى
َ َّٰ ٱإل ۡح
ٱلِلَ يَأ ُم ُر هب ۡٱلعَ ۡد هل َو ۡ ه
ه
ُ شا َٰٓ هء َو ۡٱل ُمن َك هر َو ۡٱلبَ ۡغ ُۚي ه يَ هع
ظ ُك ۡم لَعَلَّ ُك ۡم
َ َويَ ۡن َه َّٰى َع هن ۡٱلََ ۡح
) 90 :  ﮊ (سورة النحل90 َتَذَ َّك ُرون
{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng
và liêm chính, phải làm điều thiện tốt,

bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài
nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức,
cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất
công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong
rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc
và tội.} (Chương 16 – Annaml, câu 90).
ْسو َل َوت َ ُخونُ َٰٓوا
َّ ْﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ َال ت َ ُخونُوا
ُ ٱلر
َّ ٱلِلَ َو
) 2٧ :  ﮊ (سورة اۡلنَال2٧ َأ َ َّٰ َم َّٰنَ هت ُك ۡم َوأَنت ُ ۡم تَعۡ لَ ُمون
{Này hỡi những người có đức tin! Chớ
đừng gian lận với Allah và Sứ giả
(Muhammad) và chớ đừng gian lận tín
vật được ký thác nơi các ngươi trong
lúc các người biết.} (Chương 8 – AlAlfan, câu 27).
َّ ﮋ هإ َّن
ت هإلَ َّٰ َٰٓى أ َ ۡه هل َها َو هإذَا
ٱلِلَ يَ ۡأ ُم ُر ُك ۡم أَن ت ُ َؤدُّواْ ۡٱۡل َ َّٰ َم َّٰنَ ه
َّ اس أَن ت َ ۡح ُك ُمواْ هب ۡٱلعَ ۡد ُۚ هل هإ َّن
ٱلِلَ نه هع َّما
َح َك ۡمتُم بَ ۡينَ ٱلنَّ ه

ُ يَ هع
َّ ظ ُكم به ُۗ ه َٰٓ ۚه هإ َّن
 ﮊ (سورة5٨ ص ٗيرا
س همي ۢعَا بَ ه
َ َٱلِلَ َكان
) 5٨ : النساء
{Quả thật, Allah ra lệnh bảo các ngươi
phải giao hoàn tín vật về lại cho chủ
nhân của nó, và khi các ngươi phân xử
thiên hạ thì hãy phân xử một cách công
bằng. Quả thật, Allah là Đấng ân phúc
khi Ngài đã dạy bảo các ngươi về điều
đó, quả thật Allah là Đấng hằng nghe
và hằng thấy.} (Chương 4 – Annisa’,
câu 58).
َّ ْﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُوا
َص هدقهين
َّ َّٰ ٱلِلَ َو ُكونُواْ َم َع ٱل
) 119 :  ﮊ (سورة التوبة119
{Này hỡi những người có đức tin! Hãy
kính sợ Allah và hãy ở cùng với những

người chân thật và ngay chính.}
(Chương 9 – Attawbah, câu 119).
َص هدقهينَ َو ۡٱل َّٰقَنهتهينَ َو ۡٱل ُمن هَ هقين
َّ َّٰ ص هب هرينَ َوٱل
َّ َّٰ ﮋٱل
:  ﮊ (سورة آل عمران1٧ ار
َو ۡٱل ُم ۡست َ ۡغ هَ هرينَ هب ۡٱۡل َ ۡس َح ه
) 1٧
{Những người kiên nhẫn chịu đựng mọi
bất trắc, những người chân thật trong
lời nói và hành động, những người kiên
định trong đức tin, những người chi
dùng tài sản cho chính nghĩa của Allah,
và những người cầu nguyện xin Allah
tha thứ trong lúc tinh sương.} (Chương
3 – Ali ‘Imran, câu 17).
?

?

? ? ?

Các Cấp Bậc Giới Luật Trong Islam

Hệ thống giáo luật Islam được xoay
quanh trên năm cấp bậc giới luật chính:
Giới luật thứ nhất: Fardu và Wajib, đây
là những điều được Allah và Thiên sứ
của Ngài yêu cầu phải vâng lệnh và
tuân thủ mang tính bắt buộc. Người
vâng lệnh và tuân thủ các điều này sẽ
được ban ân phước và công đức, người
nghịch lại sẽ bị mang tội. Tiêu biểu cho
những điều trong giới luật này là năm lễ
nguyện Salah, Zakah, nhịn chay
Ramadan, kêu gọi người làm việc thiện
tốt và ngăn cản người làm điều xấu và
tội lỗi, phẩm chất tốt và đức hạnh, sám
hối ăn năn về các tội lỗi, tìm kiếm tiền
của bằng con đường Halal (hợp pháp
trong Islam), cấp dưỡng cho vợ và con

cái, hiếu thảo với cha mẹ và ông bà, gắn
kết tình thân tộc, giúp đỡ và hỗ trợ nhau
thực hiện cũng như thi hành những điều
ngoan đạo và kính sợ Allah, và che kín
toàn thân đối với người phụ nữ trước
người khác giới (có thể lấy làm chồng),
...
Giới luật thứ hai: Sunnah, đây là những
điều được Allah và Thiên sứ của Ngài
yêu cầu mang tính khuyến khích và thi
đua chứ không phải là bắt buộc. Allah
sẽ ban ân phước và công đức cho người
thực hiện nhưng sẽ không bắt tội người
không thực hiện. Tuy nhiên, việc thực
hiện các điều Sunnah sẽ là bằng chứng
rõ ràng nói lên tình yêu của người bề tôi
đối với Thượng Đế của y, giúp y một

lòng tuân lệnh Ngài cũng như giúp y
phấn đấu để được sự hài lòng nơi Ngài,
và đổi lại, Allah sẽ yêu thương và phù
hộ y. Quả thật, Nabi Muhammad e đã
thuật lại rằng Thượng Đế, Đấng Tối
Cao và Ân phúc có phán:
ى هم َّما
َ ى َع ْبدهى هب
َّ ش ْىءٍ أ َ َح
َ « َو َما تَقَ َّر
َّ َب هإل
َّ َب هإل
ى هبالنَّ َوا هف هل
ْ ا ْفت َ َر
ُ  َو َما يَزَ ا ُل َع ْبدهى يَتَقَ َّر، ضتُ َعلَ ْي هه
َّ َب هإل
، س ْمعَهُ الَّذهى يَ ْس َم ُع هب هه
َ ُ فَإهذَا أ َ ْحبَ ْبتُهُ ُك ْنت، َُحتَّى أ ُ هحبَّه
ُ  َويَدَهُ الَّتهى يَ ْب، ْص ُر هب هه
ُش هب َها َو هر ْجلَه
ُ ط
ص َرهُ الَّذهى يُب ه
َ ََوب
 َولَ هئ هن، ُْط َينَّه
سأَلَ هنى ۡلُع ه
َ  َو هإ ْن، الَّ هتى يَ ْمشهى هب َها
ا ْستَعَاذَنهى ۡل ُ هعيذَنَّهُ » ( أخرجه البخاري ح
.))6052(
“Và những gì mà người bề tôi của TA
tình nguyện thực hiện để được đến gần
TA sẽ là điều yêu thích đối với TA hơn

những gì TA đã qui định bắt buộc cho
y, và người bề tôi của TA vẫn không
ngừng tìm cách đến gần TA với những
việc làm khuyến khích cho tới khi TA
yêu thương y, và một khi TA đã yêu
thương y thì TA sẽ lắng nghe y, sẽ
hướng cái nhìn về phía y, tay của TA sẽ
sẵn sàng giúp đỡ y và chân của TA sẽ
đi đến y, và nếu y cầu xin TA chắc chắn
TA sẽ ban cho y và nếu y xin TA che
chở chắc chắn TA sẽ che chở cho y.”
(Albukhari: Hadith (6052)).
Và các điều Sunnah là cả một cánh cửa
rộng lớn thuộc các cánh cửa những điều
thiện tốt, tiêu biểu như các hình thức
thờ phượng khuyến khích: nhịn chay
ngoài tháng Ramadan, các lễ nguyện

Salah ngoài năm lễ nguyện Salah bắt
buộc, bố thí cho người nghèo, trẻ mồ
côi và những người thiếu thốn và khó
khăn ngoài phần Zakah bắt buộc, thăm
viếng người bệnh, thường xuyên câu
xin Allah tha thứ, tụng niệm, tình
nguyện tham gia vào các hoạt động
phúc lợi cho cộng đồng và xa hội.
Giới luật thứ ba: Mubah hay có thể gọi
(Halal), đây là những điều không qui
định khen thưởng hay trừng phạt như
ăn, uống, ngủ, buôn bán, kinh doanh,
kết hôn, ... Tuy nhiên, những điều này
và những sinh hoạt đời thường hằng
ngày khác sẽ trở thành những điều thờ
phượng nếu như có định tâm tốt, giá trị
của các sinh hoạt đời thường sẽ mang

giá trị của sự thờ phượng. Và để làm rõ
cho điều này là lời của Nabi
Muhammad e về việc một người đàn
ông ân ái với vợ của y với định tâm để
khỏi phạm vào điều cấm Haram:
سو َل هللاه أَيَأْتهى
ُ صدَقَة » قَالُوا يَا َر
َ ْع أ َ َح هد ُك ْم
« َوفهى بُض ه
ُ ش ْه َوتَهُ َويَ ُك
ون لَهُ فهي َها أ َ ْجر قَا َل « أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم لَ ْو
َ أ َ َحدُنَا
ضعَ َها هفى َح َر ٍام أ َ َكانَ َعلَ ْي هه هفي َها هو ْزر فَ َكذَ هل َك هإذَا
َ َو
 (أخرجه مسلم ح.» ضعَ َها فهى ْال َحالَ هل َكانَ لَهُ أ َ ْجر
َ َو
.))1006(
“Và trong sự ân ai của ai đó trong các
ngươi cũng là một điều thiện”. Các vị
Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah,
chẳng lẽ việc một người nào đó giải
quyết nhu cầu sinh lý của mình cũng
được ban ân phước nữa sao? Người e

nói: “Chẳng lẽ các ngươi không thấy là
nếu một người giải quyết nhu cầu sinh
lý của y theo cách Haram thì y sẽ bị bắt
tội đó sao? Như vậy, nếu y giải quyết
nhu cầu sinh lý của mình theo cách
Halal (hợp thức hóa trong Islam) thì dĩ
nhiên y cũng phải được ân phước”.
(Muslim: Hadith (1006)).
Giới luật thứ tư: Makruh, là những điều
mà người Muslim không nên dính vào,
tuy nhiên, những điều này là những
điều được Allah bỏ qua và không thanh
toán, tiêu biểu như việc bận rộn lo
chuyện đời mà ít tụng niệm, dành nhiều
thời gian cho những điều Mubah mà lơ
là và hời hợt với đạo đức và phép tắc

Islam trong việc ăn uống, sinh hoạt,
nói chuyện và thăm viếng.
Giới luật thứ năm: Haram, là những
điều mà Allah sẽ ban ân phước cho
những ai từ bỏ chúng và sẽ trừng phạt
những ai thực hiện chúng, như Shirk
(gán với Allah một thần linh ngang
hàng), dâm loạn, trao đổi và giao dịch
theo cách Riba (cho vay lấy lãi), gian
lận, bịp bợm và thủ đoạn cũng như
cưởng bức và chèn ép. Allah, Đấng Tối
Cao phán:
َ َظ َه َر هم ۡن َها َو َما ب
َ ش َما
َطن
َ ي ۡٱلََ َّٰ َو هح
َ ﮋقُ ۡل هإنَّ َما َح َّر َم َر هب
ۡ ۡ َو ۡ ه
َّ ق َوأَن ت ُ ۡش هر ُكواْ هب
ٱلِله َما لَ ۡم
ي هبغ َۡي هر ۡٱل َح ه
َ ٱإلِ َم َوٱلبَ ۡغ
َ َّٰ س ۡل
٣٣ َٱلِل َما َال تَعۡ لَ ُمون
ُ يُن هَز ۡل هبه ۚه
ط ٗنا َوأَن تَقُولُواْ َعلَى َّ ه
) ٣٣ : ﮊ (سورة اۡلعراف

{Hãy bảo chúng (Muhammad!) Thượng
Đế của Ta chỉ cấm làm các điều thô bỉ
và sàm bậy, dù công khai hay thầm kín,
Ngài cấm làm những điều tội lỗi, cấm
việc áp bức và chèn ép kẻ khác bất chấp
lẽ phải và sự thật, cấm làm điều Shirk
với Allah điều mà Ngài không bao giờ
chấp thuận và Ngài cấm việc nói bậy
cho Allah những điều mà các ngươi
không biết.} (Chương 7 – Al-‘Araf, câu
33).
ۚ ﮋقُ ۡل تَعَالَ ۡواْ أ َ ۡت ُل َما َح َّر َم َربُّ ُك ۡم َعلَ ۡي ُك ۡۖم أَ َّال ت ُ ۡش هر ُكواْ هب هه
س ٗن ۖا َو َال ت َ ۡقتُلُ َٰٓواْ أ َ ۡو َّٰلَدَ ُكم هم ۡن هإ ۡم َّٰلَ ٖق نَّ ۡح ُن
َ َّٰ ش َٗۡي ۖا َو هب ۡٱل َّٰ َو هلدَ ۡي هن هإ ۡح
َ ش َما
ظ َه َر هم ۡن َها َو َما
َ ن َۡر ُزقُ ُك ۡم َو هإيَّا ُه ۡۖم َو َال ت َ ۡق َربُواْ ۡٱلََ َّٰ َو هح
َ َب
َّ س ٱلَّتهي َح َّر َم
ق َّٰذَ هل ُك ۡم
َ َۡ َّط ۖنَ َو َال ت َ ۡقتُلُواْ ٱلن
ٱلِلُ هإ َّال به ۡٱل َح ُۚ ه
 َو َال تَ ۡق َربُواْ َما َل ۡٱليَته هيم151 َص َّٰى ُكم هبه ۚه لَعَلَّ ُك ۡم تَعۡ هقلُون
َّ َو
ُ َ س ُن َحت َّ َّٰى يَ ۡبلُ َغ أ
شدَّ ۥُۚهُ َوأ َ ۡوفُواْ ۡٱل َك ۡي َل
َ ي أ َ ۡح
َ هإ َّال هبٱلَّ هتي هه

سا هإ َّال ُو ۡسعَ َه ۖا َو هإذَا قُ ۡلت ُ ۡم
ً ََۡ ف ن
ُ َو ۡٱل هميزَ انَ به ۡٱل هق ۡس هۖط َال نُ َك هل
ۡ َف
ٱلِل أ َ ۡوفُو ُۚاْ َّٰذَ هل ُك ۡم
ٱع هدلُواْ َولَ ۡو َكانَ ذَا قُ ۡربَ َّٰۖى َو هبعَهۡ هد َّ ه
: ﮊ (سورة اۡلنعام152 َص َّٰى ُكم هبه ۚه لَعَلَّ ُك ۡم تَذَ َّك ُرون
َّ َو
) 152 ، 151
{Hãy bảo họ (Muhammad!): “Đến đây,
Ta sẽ đọc cho các người điều lệnh mà
Thượng Đế của các người đã cấm các
người rằng chớ đừng bao giờ làm Shirk
với Allah một điều gì, hãy ăn ở tử tế với
cha mẹ của các người, chớ vì sợ nghèo
mà các người giết con cái của của các
người bởi TA mới là Đấng cung dưỡng
các người và con cái của các người. Và
các người chớ đến gần những điều sàm
bậy một cách công khai hay kín đáo, và
chớ giết sinh mạng mà Allah đã nghiêm
cấm trừ phi vì lý do chính đáng. Đó là

điều chỉ thị cho các người mong rằng
các người biết suy nghĩ. Và các ngươi
chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ
phi với mục đích cải thiện nó cho đến
khi trẻ mồ côi đến tuổi trưởng thành, và
hãy đo cho đúng và cân cho đủ”; TA
chỉ bắt mỗi linh hồn gánh vác trách
nhiệm tùy theo khả năng của nó; và khi
các ngươi nói năng thì hãy công bằng
trong lời nói dẫu rằng nó có nghịch lại
với bà con ruột thịt đi chăng nữa; và các
ngươi hãy làm tròn lời giao ước của
Allah. Đó là điều Ngài chỉ thị cho các
ngươi mong rằng các ngươi biết ghi
nhớ.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 151,
152).

Các Đặc Điểm Và Mục Đích Của
Giáo Luật Islam
Quả thật, khái niệm Islam về sự thờ
phượng đã thực sự thể hiện tính vĩ đại
của giáo luật Islam, giáo luật mà Allah
đã ra lệnh và chỉ thị những người có
đức tin phải thi hành trên trái đất cũng
như Ngài đã làm cho nó thành một hiến
pháp cho đời sống xã hội của họ, cho hệ
thống đạo đức, kính tế và chính trị của
họ. Allah, Đấng Tối Cao phán:
ﮋِ ُ َّم َجعَ ۡل َّٰنَ َك َعلَ َّٰى ش هَريعَ ٖة همنَ ۡٱۡل َ ۡم هر فَٱت َّ هبعۡ َها َو َال تَت َّ هب ۡع
) 1٨ :  ﮊ (سورة الجاِية1٨ َأ َ ۡه َوآَٰ َء ٱلَّذهينَ َال يَعۡ لَ ُمون
{Rồi TA đặt ngươi (Muhammad) trên
con đường luật pháp của tôn giáo. Do
đó, hãy tuân thủ nó và chớ đi theo

những ham muốn của những kẻ không
biết gì.} (Chương 45 – Al-Jathiyah, câu
18).
Như vậy, con đường luật pháp của tôn
giáo hay được gọi ngắn gọn là giáo luật
là những qui định, hệ thống nguyên tắc
được Allah vạch định và chỉ thị cho bầy
tôi của Ngài về đạo cũng như đời sống
của họ nhằm mang lại phúc lợi và hữu
ích cho tất cả những người có đức tin
cho đến Ngày tận thế.
Thứ nhất: Các đặc điểm của giáo
luật Islam
Giáo luật Islam luôn xuất sắc và vượt
trội hơn bất cứ một hệ thống luật nào về
các nguyên tắc và điều luật của nó. Các

nguyên tắc và điều luật của nó sẽ vẫn
mãi còn giá trị cho đến giờ khắc tận thế.
Những đặc điểm quan trọng trong các
đặc điểm của giao luật Islam là:
1- Thượng Đế là khởi nguồn và mục
đích:
Đặc điểm đầu tiên của giáo luật Islam là
nó được ban xuống từ Đấng bề trên tức
Thượng Đế Allah và với mục đích đạt
được sự hài lòng ở nơi Ngài. Do đó,
người Muslim sẽ nhận lấy các điều luật
và các nguyên tắc khác nhau của
Thượng Đế thông qua hai nguồn luật cơ
bản, đó là kinh Qur’an thiêng liêng
được Allah mặc khải với các ngôn từ
của Ngài và sau đó là Sunnah (đường

lối) của Nabi e. Sunnah của Nabi e có
nghĩa là tất cả lời nói, hành động và thái
độ cũng như phản ứng của Người được
Allah ra lệnh dùng làm nền tảng giáo
luật như Ngài đã phán:
سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َه َّٰى ُك ۡم َع ۡنهُ فَٱنت َ ُهو ُۚاْ ﮊ
ُ ٱلر
َّ ﮋ َو َما َٰٓ َءات َ َّٰى ُك ُم
) ٧ : (سورة الحشر
{Và những gì mà Thiên sứ mang đến
cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận
lấy nó, và những gì mà y ngăn cấm các
ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó
ngay} (Chương 59 – Al-Hashr, câu 7).
Bởi Nabi e là vị mang thông điệp của
Allah đến cho nhân loại nên những gì
được khẳng định qua lời nói cũng như
hành động của Người đều là Allah mặc

khải và sai khiến. Allah, Đấng Tối Cao
phán:
َٰٓ َّٰ نط ُق َع هن ۡٱل َه َو
4  هإ ۡن ُه َو هإ َّال َو ۡحي يُو َح َّٰى٣ ى
ﮋ َو َما يَ ه
) 4 ،٣ : ﮊ (سورة النجم
{Và y không nói theo ý muốn ngẫu
hứng của bản thân mà đích thực nó là
lời mặc khải được mặc khải cho y.}
(Chương 53 – Al-Najm, câu 3, 4).
Và từ hai nguồn luật cơ bản này, dựa
vào hệ thống nguyên tắc và điều luật
của chúng, giới học giả đã tìm thấy
nhiều nguồn luật chi nhánh phát sinh
cho giáo luật như Ijma’ (sự thống nhất
quan điểm của tất cả giới học giả tại
một thời điểm nào đó về một vấn đề
cần giải quyết sau khi đã được bàn thảo

và tranh luận), Qiyas (sự suy luận dựa
trên cơ sở nguồn luật cơ bản để đưa ra
một cách giải quyết hợp lý về một vấn
đề chưa được hiểu cụ thể và rõ ràng),
Al-Istishab (dựa theo sự suy luận của
các Sahabah), Al-Istihsan (dựa theo sự
suy luận của cư dân Madinah), Urf (dựa
theo những điều lệ thông thường của
tập quán). Còn những gì nằm ngoài các
nguồn luật này từ các điều luật của con
người đều là các phép tắc và qui định
theo ý muốn của bản thân cũng như đã
phạm tội gán ghép với Allah một quyền
lực ngang hàng với Ngài.
َّ ار َك
ب ۡٱل َّٰعَلَ همينَ ﮊ
ُّ ٱلِلُ َر
َ َﮋأ َ َال لَهُ ۡٱلخ َۡل ُق َو ۡٱۡل َ ۡم ُۗ ُر تَب
)54 : (سورة اۡلعراف

{Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi
mệnh lệnh đều thuộc nơi Ngài đó sao,
thật phúc thay cho Allah, Đấng Chủ Tể
của muôn loài!} (Chương 7 – Al-‘Araf,
câu 54).
Bởi Ngài là Đấng Tạo hóa duy nhất nên
Ngài là Đấng duy nhất ban hành bộ
luật. Do đó, nếu ai đó kết hợp luật của
Allah với bất kỳ một hệ thống luật nào
khác thì có nghĩa là y đã thờ phường
tạo vật của Allah. Chứng minh cho điều
này là một Hadith rằng khi ‘Udai bin
Hatim vào gặp Nabi e thì nghe Người
đọc lời phán của Allah:
ُون
َ َﮋٱت َّ َخذُ َٰٓواْ أ َ ۡحب
ار ُه ۡم َو ُر ۡه َّٰبَنَ ُه ۡم أَ ۡربَابٗ ا همن د ه
)٣1 :ٱلِلﮊ (سورة التوبة
َّ ه

{Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu
sĩ Công giáo làm Thượng Đế của chúng
thay vì phải là Allah} (Chương 9 –
Attawbah, câu 31).
Ông lấy làm ngạc nhiên không hiểu cho
đến khi Nabi e giải thích lời phán đó,
Người nói:
« أ َ َما هإنَّ ُه ْم لَ ْم يَ ُكونُوا يَ ْعبُدُونَ ُه ْم َولَ هكنَّ ُه ْم َكانُوا هإذَا أ َ َحلُّوا
» ُش ْيئًا َح َّر ُموه
َ ش ْيئًا ا ْست َ َحلُّوهُ َو هإذَا َح َّر ُموا َعلَ ْي هه ْم
َ لَ ُه ْم
.))٣095( (أخرجه الترمذي ح
“Quả thật chúng không thờ phượng họ
nhưng khi nào họ bảo một điều gì đó
Halal (được phép) thì chúng coi đó là
Halal và khi nào họ bảo một điều gì đó
là Haram (không được phép) thì chúng

sẽ nghiêm cấm nó” (Tirmizhi: Hadith
(3095)).
Như vậy, việc những người đó thờ
phượng các vị tu sĩ Do Thái của họ
không phải được thể hiện ở việc họ cúi
đầu hay quỳ lạy những vị tu sĩ đó mà là
ở việc họ luôn nghe và tuân thủ theo
những gì mà những vị tu sĩ đó đã tự ý
cải biên và đổi mới trong đạo và họ cho
rằng những điều đổi mới là luật đồng
hành với luật của Allah.
Mục đích của giáo luật Islam là để đạt
được sự hài lòng của Allah, Đấng mà
với sự khôn ngoan và thông thái tuyệt
đối của Ngài, đã vạch ra một hệ thống
nguyên tắc sống và hành đạo cho nhân

loại để họ được hạnh phúc ở trên đời
này và ở Đời sau. Allah, Đấng Tối Cao
phán:
ُّ َاس همن
ت هإلَى
ٱلظلُ َّٰ َم ه
َ َّﮋ هك َّٰت َب أ َنزَ ۡل َّٰنَهُ هإلَ ۡي َك هلت ُ ۡخ هر َج ٱلن
َ ص َرا
1 يز ال َح هم ْي هد
ور هبإه ۡذ هن َر هب هه ۡم هإلَ َّٰى ه
ط ال َع هز ه
ٱلنُّ ه
)1 :ﮊ (سورة إبراهيم
{Đây là một Kinh sách mà TA đã ban
cho ngươi (Muhammad) để ngươi dùng
nó đưa nhân loại từ nơi tâm tối ra ngoài
ánh sáng với sự cho phép của Thượng
Đế của họ, hầu đi đến con đường của
Đấng Toàn năng và đáng ca ngợi.}
(Chương 14 – Ibrahim, câu 1).
Và giáo luật của Ngài luôn luôn là tốt
đẹp nhất bởi nó được khởi nguồn từ
Allah, Đấng biết rõ điều gì sẽ cải thiện

hoàn cảnh và tình trạng của chúng ta và
điều gì phù hợp với bản chất tự nhiên
của chúng ta.
14 ير
ُ يف ۡٱل َخ هب
ُ ﮋأ َ َال يَعۡ لَ ُم َم ۡن َخلَقَ َو ُه َو ٱللَّ هط
)14 :ﮊ (سورة الملك
{Há Đấng Tạo hóa không biết gì trong
khi Ngài là Đấng am tường và thông
lãm mọi điều ư?.} (Chương 67 – AlMulk, câu 14).
Khác với giáo luật của Allah, các hệ
thống luật do con người lập ra thường
là thiếu sót bởi sự hiểu biết kém cỏi và
nông cạn, đặc biệt con người có xu
hướng bảo vệ lợi ích riêng của cá nhân
và của tổ chức chẳng hạn như hệ thống
pháp luật của chủ nghĩa thế tục.

Còn đối với hệ thống luật của Thượng
Đế, nó không được lập ra dựa vào
chủng tộc, hay màu sắc, mà tất cả các
bề tôi của Allah đều bình đẳng như
nhau trước các điều luật và phép tắc của
Ngài.
صد ٗهقا هل َما بَ ۡينَ يَدَ ۡي هه همنَ
ﮋ َوأَنزَ ۡلنَا َٰٓ هإلَ ۡي َك ۡٱل هك َّٰت َ َ
ق ُم َ
ب هب ۡٱل َح ه
ٱح ُكم بَ ۡينَ ُهم هب َما َٰٓ أَنزَ َل َّ ۖ
ب َو ُم َه ۡي همنًا َعلَ ۡي ۖ هه فَ ۡ
ٱلِلُ َو َال
ۡٱل هك َّٰت َ ه
ق هل ُك ٖل َجعَ ۡلنَا همن ُك ۡم
تَت َّ هب ۡع أ َ ۡه َوآَٰ َء ُه ۡم َع َّما َجا َٰٓ َء َك همنَ ۡٱل َح ُۚ ه
شا َٰٓ َء َّ
ٱلِلُ لَ َجعَلَ ُك ۡم أ ُ َّم ٗة َّٰ َو هحدَ ٗة َو َّٰلَ هكن
اج ُۚا َولَ ۡو َ
هش ۡر َع ٗة َو هم ۡن َه ٗ
هليَ ۡبلُ َو ُك ۡم هفي َما َٰٓ َءات َ َّٰى ُك ۡۖم فَ ۡ
ٱلِل
ٱست َ هبقُواْ ۡٱلخ َۡي َّٰ َر ُۚ ه
ت هإلَى َّ ه
يعا فَيُن هَبئ ُ ُكم هب َما ُكنت ُ ۡم فهي هه ت َ ۡخت َ هلَُونَ َ 4٨وأَ هن
َم ۡر هجعُ ُك ۡم َج هم ٗ
ٱلِلُ َو َال تَت َّ هب ۡع أ َ ۡه َوآَٰ َء ُه ۡم َو ۡ
ۡ
ٱح ُكم بَ ۡينَ ُهم هب َما َٰٓ أَنزَ َل َّ
ٱحذَ ۡر ُه ۡم
ٱلِلُ هإلَ ۡي ۖ َك فَإهن ت َ َولَّ ۡواْ
ض َما َٰٓ أَنزَ َل َّ
أَن يَ َۡ هتنُ َ
وك َع ۢن بَعۡ ه
فَ ۡ
ٱعلَ ۡم أَنَّ َما يُ هريدُ َّ
ض ذُنُوبه هه ُۡۗم َو هإ َّن
صيبَ ُهم بهبَعۡ ه
ٱلِلُ أَن يُ ه
اس لَ َََّٰ هسقُونَ  49أَفَ ُح ۡك َم ۡٱل َّٰ َج هه هليَّ هة يَ ۡبغُ ُۚ
ونَ
َكثه ٗيرا همنَ ٱلنَّ ه

ﮊ (سورة50 َٱلِل ُح ۡك ٗما هلقَ ۡو ٖم يُوقهنُون
َو َم ۡن أ َ ۡح َس ُن همنَ َّ ه
)50 - 4٨ :المائدة
{Và TA đã ban cho Ngươi
(Muhammad) Kính sách bằng sự thật,
xác nhận lại các điều mặc khải trong
các Kinh sách trước và giữ gìn chúng
được nguyên vẹn. Bởi thế, hãy xét xử
theo điều Allah đã ban xuống và chớ
làm theo điều ham muốn của bản thân
họ nghịch với Chân lý mà Ngươi đã
tiếp thu. TA đã qui định cho từng Sứ
giả trong các ngươi một hệ thống luật
pháp và một lề lối. Và nếu Allah muốn,
Ngài thừa sức làm cho các ngươi thành
một cộng đồng duy nhất, nhưng Ngài
đã không làm thế vì muốn thử thách các
ngươi với điều mà Ngài đã ban cho các

ngươi. Bởi thế, hãy thi đua làm điều
thiện tốt. Tất cả các ngươi sẽ được đưa
về gặp Allah trở lại rồi Ngài sẽ cho các
ngươi biết kết quả về các điều mà các
ngươi đã từng tranh cãi. Và Ngươi
(Muhammad), hãy xét xử theo theo
điều Allah đã ban xuống và chớ làm
theo ý muốn của họ và hãy cảnh giác họ
sợ rằng họ sẽ quyến dụ Ngươi làm theo
điều nghịch lại với một phần trong các
điều lệnh mà Allah đã ban xuống cho
Ngươi; nếu họ từ chối thì nên biết rằng
Allah chỉ muốn trừng phạt họ về một số
tội lỗi của họ, và quả thật đa số nhân
loại là những kẻ dấy loạn. Phải chăng
họ mong được phân xử theo luật lệ của
thời kỳ ngu muội? Và ai phân xử tốt

hơn Allah cho đám người có đức tin?}
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 48 – 50).
Quả thật, hệ thống luật pháp này của
Allah mang lại uy tín và sức mạnh
trong các trái tim và linh hồn, điều mà
không thể tìm thấy trong bất cứ một bộ
luật nào khác. Do đó, con người sẽ
hướng về nó và tiếp nhận nó bằng sức
mạnh của đức tin đầy ắp trong tim, họ
hướng đến nó ở bề ngoài lẫn bên trong
một cách công khai và thầm kín. Họ
luôn nhận thức rằng tất cả đều phải chịu
hình phạt của Allah, Đấng mà không
một điều gì trong trái đất và các tầng
trời có thể thoát khỏi nơi Ngài.

Giáo luật Islam thể hiện vượt trội hơn
các hệ luật khác trong vấn đề phần
thưởng. Nó là hệ thống luật duy nhất có
phần thưởng ở đời này và cả đời sau.
Do đó, người có đức tin luôn luôn giữ
gìn giới hạn của mình, trong niềm hy
vọng hạnh phúc trên thế giới trần gian
này bằng cách sống đạo đức trong sự
tuân thủ nguyên tắc và điều luật, sau đó
y được hứa hẹn phần thưởng tốt lành
nơi Thiên Đàng ở cõi Đời sau, một
phần thưởng mà Allah dành cho những
người ngoan đạo và kính sợ trong đám
bầy tôi của Ngài. Bởi niềm hy vọng
điều tốt lành ở cả hai cõi, người có đức
tin luôn thực hiện theo đúng giáo luật.

Và để khẳng định tầm quan trọng của
đặc điểm này, chúng ta đề cập đến một
vấn đề tiêu biểu ở nước Mỹ rằng nước
Mỹ nhận thức được tác hại của rượu
ảnh hưởng đến sức khỏe, xã hội, và
kinh tế. Họ quyết định phải ngăn chặn
nó, họ đã ban hành luật để nghiêm cấm,
và sau hàng triệu lần thực thi điều luật
này, cùng với sự can thiệp từ các tổ
chức an ninh và tòa án thì sau khi bỏ tù
hàng ngàn người nghiện rượu thì Mỹ đã
quay trở lại với việc hợp pháp hoá đối
với rượu, dù họ biết rất rõ tác hại khôn
lường của rượu nhưng họ đã bất lực và
hệ thống luật pháp của con người cũng
không có khă năng tìm thấy sự đón
nhận của người dân.

Nhưng ngược lại, Islam đã nghiêm cấm
rượu không cần phải nhờ đến đội ngũ
cảnh sát, quân đội, hay các tòa án mà
vẫn không gặp khó khăn và trở ngại
trong việc làm cho cộng đồng Muslim
tinh khiết trong xã hội loài người ở việc
tránh xa tất cả các loại chất say. Và sự
thanh lọc xã hội khỏi những thứ bệnh
hoạn và tai hại không cần đến một biện
pháp ngoài việc Allah ban xuống một
câu kinh nghiêm cấm, đó là lời phán
của Ngài:
اب
ُ ص
َ ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُ َٰٓواْ هإنَّ َما ۡٱلخ َۡم ُر َو ۡٱل َم ۡيس ُهر َو ۡٱۡلَن
َ َّٰ ش ۡي
َّ َو ۡٱۡل َ ۡز َّٰلَ ُم هر ۡجس هم ۡن َع َم هل ٱل
ۡ َط هن ف
ٱجت َ هنبُوهُ لَعَلَّ ُك ۡم
) 90 : ﮊ (سورة المائدة90 َت ُ َۡ هل ُحون

{Này hỡi những người có đức tin! Quả
thật, uống rượu, cờ bạc, thờ cúng trên
bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm
quẻ xin xăm là điều khả ố thuộc những
việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy từ
bỏ và tránh xa chúng mong rằng như
vậy các ngươi mới có thể thành đạt.}
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 90).
Và các vị Sahabah luôn chấp hành tốt
các điều lệnh và luôn tuân theo lời chỉ
đạo của Qur’an và Thiên Sứ e. Anas bin
Malik nói: Tôi đã từng là người rót
rượu, trong lúc tôi đang rót rượu cho
một nhóm người tại nhà của Abu
Talhah thì có lệnh cấm uống rượu được
mặc khải xuống. Thế là Nabi e đã ra
lệnh cho người kêu hô để loan báo về

luật cấm đó. Nghe tiêng kêu hô, ông
Abu Talhah bảo tôi ra ngoài xem có
chuyện gì. Tôi đã ra ngoài và nghe
được lời thông báo, tôi bảo ông: Người
kêu hô thông báo rằng rượu đã bị cấm.
Lập tức, ông bảo tôi: Hãy đi đổ bỏ nó
hết! Thế là trên các con đường trong
Madinah biến thành các dòng chảy. Lúc
ấy, đã có một số người hỏi: Những
người mà trong bụng của họ có rượu có
bị giết không? Tức những người đã
uống rượu trước khi có lệnh cấm có bị
giết không? Thế là, Allah đã mặc khải
xuống lới phán:
ت ُجنَاح فهي َما
ص هل َّٰ َح ه
َّ َّٰ س َعلَى ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ َو َع هملُواْ ٱل
َ ﮋلَ ۡي
ْت ِ ُ َّم ٱتَّقَوا
َ
ص هل َّٰ َح ه
َّ َّٰ ط هع ُم َٰٓواْ هإذَا َما ٱتَّقَواْ َّو َءا َمنُواْ َو َع هملُواْ ٱل

َّ سنُو ُۚاْ َو
9٣ َب ۡٱل ُم ۡح هسنهين
ُّ ٱلِلُ يُ هح
َ َّو َءا َمنُواْ ِ ُ َّم ٱتَّقَواْ َّوأ َ ۡح
)93 :ﮊ (سورة المائدة
{Những ai có đức tin và làm việc thiện
tốt không mắc tội về món thực phẩm
mà họ đã dùng trong quá khứ khi họ
giữ mình khỏi phạm tội, và họ tin tưởng
và làm việc thiện rồi giữ mình khỏi
phạm tội, và họ tin tưởng và giữ mình
khỏi phạm tội và họ luôn làm tốt. Và
Allah chỉ yêu thương những người làm
tốt.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 93).
(Hadith trong Albukhari: Hadith
(4620), Muslim : Hadith (1980)).
Câu kinh có nghĩa là những người uống
rượu trước khi lệnh cấm được ban hành
sẽ không bị kết tội bởi lẽ sẽ không có

trừng phạt trừ phi đã có luật mà
phạm luật.
2- Công minh và bình đẳng
Công minh là một trong các đại danh
của Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc,
và cũng là thuộc tính vĩ đại của Ngài,
Đấng Chủ tể trong việc trông coi và cai
quản mọi vụ việc, ban hành luật cũng
như thưởng phạt. Và những biểu hiện
cho thấy sự công bằng của Allah trong
hệ thống điều luật của Ngài rất nhiều,
tiêu biểu cho biểu hiện sự công bằng
của Ngài trước tiên là Ngài không bắt
tội con người điều gì mà họ không có
khả năng thực hiện, bởi trong điều luật
Ngài không hề bắt một người làm một

điều gì đó quá khả năng của y. Ngài
phán:
َّ ف
سبَ ۡت َو َعلَ ۡي َها َما
ً ََۡ ٱلِلُ ن
ُ ﮋ َال يُ َك هل
َ سا هإ َّال ُو ۡسعَ َه ُۚا لَ َها َما َك
َ اخ ۡذنَا َٰٓ هإن نَّسهينَا َٰٓ أ َ ۡو أ َ ۡخ
ط ۡأن َُۚا َربَّنَا َو َال
سبَ ُۡۗت َربَّنَا َال ت ُ َؤ ه
َ َ ۡٱكت
ت َ ۡح هم ۡل َعلَ ۡينَا َٰٓ هإصۡ ٗرا َك َما َح َم ۡلت َ ۥهُ َعلَى ٱلَّذهينَ همن قَ ۡب هلن َُۚا َربَّنَا
َ َو َال ت ُ َح هم ۡلنَا َما َال
:طاقَةَ لَنَا هب ۖه ۚه ﮊ (سورة البقرة
)2٨6
{Allah không bắt một linh hồn gánh
vác trách nhiệm quá khả năng của nó.
Nó sẽ hưởng phúc về điều tốt mà nó đã
làm và sẽ chịu phạt về tội mà nó đã gây
ra. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt
tội chúng con nếu chúng con quên hay
sai sót; lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng
bắt chúng con gánh vác nặng nề giống
như Ngài đã đặt gánh nặng lên những

người trước chúng con; lạy Thượng Đế,
xin Ngài đừng bắt chúng con vác gánh
vượt quá khả năng của chúng con.}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 286).
Và các điều luật của Allah luôn được
thiết lập trên sự đơn giản và dễ dàng.
Ngài phán:
َّ ُﮋيُ هريد
ٱلِلُ هب ُك ُم ۡٱليُ ۡس َر َو َال يُ هريدُ هب ُك ُم ۡٱلعُ ۡس َر ﮊ (سورة
)185 :البقرة
{Allah muốn điều dễ dàng cho các
ngươi chứ Ngài không muốn gây khó
khăn cho các ngươi.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 185).

َّ ُﮋ َما يُ هريد
ُٱلِلُ هليَ ۡجعَ َل َعلَ ۡي ُكم هم ۡن َح َر ٖج َو َّٰلَ هكن يُ هريد
َ ُهلي
ط هه َر ُك ۡم َو هليُته َّم نهعۡ َمت َ ۥهُ َعلَ ۡي ُك ۡم لَعَلَّ ُك ۡم ت َ ۡش ُك ُرونَ ﮊ (سورة
)6 : المائدة
{Allah không muốn gây khó khăn cho
các ngươi mà thật ra Ngài chỉ muốn tẩy
sạch các ngươi và hoàn thiện ân huệ
của Ngài cho các ngươi để cho các
ngươi có thể tạ ơn Ngài.} (Chương 5 –
Al-Ma-idah, câu 6).
Và Nabi Muhammad e nói:
س ْم َحةُ » (أخرجه
ُّ « أ َ َح
َّ هللا ْال َح هني هَيَّةُ ال
هين هإلَى ه
ب الد ه
 وأحمد ح،))البخاري معلقا ً باب ((الدين يسر
.))210٨(
“Điều yêu thích nhất của đạo đối với
Allah là sự tinh khiết trong sạch và sự

thông cảm và khoan hồng.” (Albukhari
ghi nhận và Ahmad: Hadith (2108)).
Và trong những biểu hiện sự công bằng
của Đấng Tối Cao và Ân phúc, đó là
Ngài đã không bắt những đứa trẻ, mà sự
nhận thức của chúng chưa được hoàn
thiện, phải chịu trách nhiệm với các
điều luật mà Ngài đã ban hành. Nabi
Muhammad e nói:
َ « ُر هف َع ْالقَلَ ُم َع ْن َِالَِ َ ٍة َع هن النَّائه هم َحتَّى يَ ْست َ ْي هق
ظ َو َع هن
هب َو َع هن ْال َم ْعتُو هه َحتَّى يَ ْع هق َل » أخرجه
َّ ص هب هى َحتَّى يَش
َّ ال
،)٣042(  وابن ماجه ح،)142٣( الترمذي ح
.)94٣( وأحمد ح
“Cây viết sẽ ngừng ghi đối với ba loại
người: người đang ngủ cho đến khi y
tỉnh giấc, đứa trẻ đến khi nó trưởng

thành và người tâm thần mất trí đến khi
y tỉnh táo trợ lại” (Tirmizhi: Hadith
(1423), Ibnu Ma-Jah: Hadith (3042),
Ahmad: Hadith (943)).
Giống như Allah sẽ xí xóa cho những ai
nhầm lẫn và sai sót không mong muốn
hoặc cho những ai rơi vào hoàn cảnh bị
cưỡng ép hay quên mà phạm vào những
điều bị nghiêm cấm. Quả thật, Nabi e
nói:
َ « هإ َّن هللاَ ت َ َج َاوزَ َع ْن أ ُ َّمتهى ْال َخ
طأ َ َوالنه ْسيَانَ َو َما
.)٣04٣( ا ْست ُ ْك هر ُهوا َعلَ ْي هه » أخرجه ابن ماجه ح
“Quả thật, Allah sẽ xí xóa và bỏ qua
cho cộng đồng của ta về sự nhầm lẫn
sai sót, về điều sai phạm do quên hoặc

do bị cưỡng ép.” (Ibnu Ma-Jah: Hadith
(3043)).
Và nếu giáo luật không bắt tội đối với
lỗi lầm của những ai không phải chịu
trách nhiệm hành động của mình thì
việc khẳng định rằng giáo luật không
bắt một người chịu tội về lỗi lầm của
người khác là điều đương nhiên và rất
hợp lí. Dó đó, mỗi người chỉ phải chịu
trách nhiệm cho việc làm của chính
mình mà thôi.
ب ُك هل ش َۡي ٖ ُۚء َو َال
ُّ ٱلِل أ َ ۡب هغي َر ٗبا َو ُه َو َر
ﮋقُ ۡل أَغ َۡي َر َّ ه
هب ُك ُّل ن ََۡ ٍس هإ َّال َعلَ ۡي َه ُۚا َو َال ت َ هز ُر َو هاز َرة هو ۡز َر أ ُ ۡخ َر َُّٰۚى
ُ ت َ ۡكس
َِ ُ َّم هإلَ َّٰى َر هب ُكم َّم ۡر هجعُ ُك ۡم فَيُن هَبئ ُ ُكم هب َما ُكنت ُ ۡم فهي هه ت َ ۡخت َ هلَُون
)164 :  ﮊ (سورة اۡلنعام164

(Hãy bảo họ (Muhammad): Chẳng lẽ ta
phải tìm một Thượng Đế nào khác
ngoài Allah hay sao trong lúc Ngài mới
đích thực là Thượng Đế của mọi vạn
vật? Và mỗi linh hồn chỉ chịu trách
nhiệm cho chính bản thân mình, và
không một người nào sẽ vác giùm gánh
nặng của người khác. Rồi, các người sẽ
phải quay về trình diện Thượng Đế của
các người trở lại, và Ngài sẽ cho các
người biết thực hư về những gì các
ngươi đã tranh cãi.) (Chương 6 – AlAn’am, câu 164).
Do đó, Islam quả thật không thừa nhận
rằng mỗi người sinh ra đã phải mắc tội
lỗi được thừa kế từ tội lỗi ban đầu của
tổ tông [Adam và Hauwa (Eve)]. Tổ

tông mang tội thì họ phải chịu trách
nhiệm cho tội lỗi của họ, và hai người
họ đã sám hối và cầu xin Allah tha thứ
và Thượng Đế đã chấp nhận lời sám hối
và cầu xin tha thứ của họ. Tội lỗi của
hai người họ không liên can hay ảnh
hướng đến các thế hệ con cháu của họ
sau này, mà mỗi người phải chịu trách
nhiệm về các hành vi của chính mình.
اب
ٖ ﮋفَتَلَقَّ َّٰ َٰٓى َءادَ ُم همن َّر هبه ۚه َك هل َّٰ َم
ُ اب َعلَ ۡي ُۚ هه هإنَّ ۥهُ ُه َو ٱلت َّ َّو
َ َ ت فَت
ُ ٱه هب
ۡ  قُ ۡلنَا٣٧ ٱلر هحي ُم
يع ۖا فَإه َّما يَ ۡأ هتيَنَّ ُكم هم هني
َّ
ٗ طواْ هم ۡن َها َج هم
َاي فَ َال خ َۡوف َعلَ ۡي هه ۡم َو َال ُه ۡم يَ ۡحزَ نُون
َهُدٗ ى فَ َمن ت َ هب َع ُهد
َ
َٰٓ
ۖب ٱلنَّ ه
ار
ُ  َوٱلَّذهينَ َكََ ُرواْ َو َكذَّبُواْ هبا َّٰيَتهنَا َٰٓ أ ُ ْو َّٰلَئه َك أَصۡ َّٰ َح٣٨
)٣9 - ٣٧ :  ﮊ (سورة البقرة٣9 َُه ۡم هفي َها َّٰ َخ هلدُون
{Sau đó, Adam học được từ Thượng Đế
của Người lời mặc khải bởi vì Ngài xót

thương và đoái nhìn Người trở lại. Quả
thật, Ngài là Đấng hằng tha thứ và rất
mực khoan dung. TA phán bảo: Tất cả
hãy đi xuống khỏi đó (Thiên Đàng).
Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho
các ngươi, ai tuân theo Chỉ đạo của TA
thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn
phiền. Ngược lại, ai phủ nhận Chỉ đạo
của TA và cho những lời mặc khải của
TA là điều ngụy tạo thì sẽ làm bạn với
Hỏa ngục và sẽ ở trong đó đời đời.}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 37 – 39).
Và một trong những biểu hiện sự công
bằng của Allah, Đấng Tối Cao và Ân
phúc, trong giáo luật của Ngài là sự
phân biệt vai trò và quyền hạn giữa đàn
ông và phụ nữ. Ngài không bắt phụ nữ

phải gánh vác điều không phù hợp với
bản chất tự nhiên của họ như Ngài
không bắt họ phải có trách nhiệm đi
chiến đấu Jihad, phải rời khỏi nhà để đi
tìm nguồn bổng lộc để nuôi dưỡng và
chu cấp cho gia đình, và tất cả những gì
không tương xứng và phù hợp với
thuộc tính mềm yếu và bản chất tự
nhiện của họ thì Allah không bắt họ
phải gánh vác mà phải do đàn ông đảm
trách.
Và một trong những biểu hiện sự công
bằng rõ rệt nhất trong hệ thống luật của
Ngài là các điều luật được áp dụng như
nhau đối với tất cả mọi người, không
phân biệt giữa vua và dân thường,
không phân biệt giữa da trắng và da

đen, giữa người giàu và người nghèo,
tất cả đều như nhau, đều bình đẳng
trước hệ thống luật của Allah. Quả thật,
Nabi Muhammad e đã thuyết giảng
trước hơn một trăm ngàn Sahabah,
Người nói:
َاحد أَال
احد َو هإ َّن أَبَا ُك ْم َو ه
اس أَالَ هإ َّن َربَّ ُك ْم َو ه
ُ َّ« يَا أَيُّ َها الن
ض َل هلعَ َر هب ٍى َعلَى أ َ ْع َج هم ٍى َوالَ هلعَ َج هم ٍى َعلَى َع َر هب ٍى
ْ َالَ ف
ََّوالَ ۡل َ ْح َم َر َعلَى أ َ ْس َودَ َوالَ أ َ ْس َودَ َعلَى أ َ ْح َم َر هإال
.))229٧٨( هبالت َّ ْق َوى » ( أخرجه أحمد ح
“Này hỡi nhân loại, chẳng phải quả thật
Thượng Đế của các ngươi chỉ có một,
tổ phụ của các ngươi cũng chỉ có một?
Quả thật, không có sự hơn kém giữa
người Ả rập và người không phải Ả
rập, không có sự hơn kém giữa người

da đỏ và người da đen, tất cả đều như
nhau, ngoại trừ lòng kính sợ Allah.”
(Ahmad: Hadith (22978)).
Sự hơn kém của con người đối với
Allah được dựa trên việc thờ phượng và
lòng ngay chính. Allah, Đấng Tối Cao
và Ân phúc phán:
اس هإنَّا َخلَ ۡق َّٰنَ ُكم همن ذَ َك ٖر َوأُنثَ َّٰى َو َجعَ ۡل َّٰنَ ُك ۡم
ُ َّﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلن
ُۚ
ُ
ٱلِل أ َ ۡتقَ َّٰى ُك ُۡۚم هإ َّن
ارفُ َٰٓواْ هإ َّن أ َ ۡك َر َم ُك ۡم هعندَ َّ ه
َ َشعُوبٗ ا َوقَبَآَٰئه َل هلتَع
َّ
)1٣ :  ﮊ (سورة الحجرات1٣ ٱلِلَ َع هليم َخبهير
{Này hỡi nhân loại, quả thật TA đã tạo
hóa các ngươi từ một người nam và một
người nữ và làm cho các ngươi thành
quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận
biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của
các ngươi ở nơi Allah là lòng kính sợ

và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật,
Allah là Đấng thông lãm và am tượng
mọi sự việc.} (Chương 49 – Al-Hujurat,
câu 13).
Và quả thật, Nabi Muhammad e đã luôn
bắt bản thân thi hành theo sự công bằng
của Islam, Người luôn áp dụng và thực
thi theo sự công bằng của hệ thống luật
Islam đối với tất cả mọi người, không
phân biệt giai cấp và tấng lớp trong xã
hội, giới quý tộc hay giới bần hàn đều
phải tuân thủ theo đúng giáo luật. Nabi
e đã xử một phụ nữ trộm cắp thuộc
dòng họ tiếng tăm nhất của bộ tộc
Quraish với mức án là cắt tay của cô ta.
Mọi người đã cầu xin khoan hồng cho
cô ta, họ tìm đến Usa-mah bin Zaid,

một người được Nabi e nể trọng và nhờ
ông xin Nabi e khoan hồng cho cô ta.
Và Nabi e đã bảo ông: “Ông dám xin
khoan hồng cho mức an đã được Allah
sắc lệnh ư?”. Sau đó Người e đã đứng
trước mọi người và nói:
س َرقَ فهي هه ُم
َ « هإنَّ َما أ َ ْهلَ َك الَّذهينَ قَ ْبلَ ُك ْم أَنَّ ُه ْم َكانُوا هإذَا
َّ ال
يف أَقَا ُموا
َّ س َرقَ هفي هه ُم ال
ُ ض هع
ُ ش هر
َ  َو هإذَا، ُيف ت َ َر ُكوه
ْ َس َرق
ت
 لَ ْو أ َ َّن فَ ه،  َوا ْي ُم هللاه، ََّعلَ ْي هه ْال َحد
َ اط َمةَ ا ْبنَةَ ُم َح َّم ٍد
َ َلَق
،)٣4٧5( ط ْعتُ يَدَهَا » (أخرجه البخاري ح
.))16٨٨( ومسلم ح
“Quả thật, những người trước các ngươi
đã bi hủy diệt bởi khi nào có người
thuộc tầng lớp quý tộc hay tiếng tăm
phạm tội trộm cắp thì họ bỏ qua mà
không áp dụng luật đối với người đó

còn nếu như tên trộm là những người
nghèo khổ và thấp hèn thì họ lại cho thi
hành luật đối với y. Và xin Allah chứng
giám, cho dù đó là Fatimah con gái của
Muhammad (tức con gái của Người e)
đi chăng nữa thì Ta cũng sẽ cắt tay của
cô ta.” (Albukhari: Hadith (3475),
Muslim: Hadith (1688)).
Như vậy, sự công bằng và bình đẳng là
một biểu tượng của hệ thống luật của
Allah, điều mà Ngài đã sắc lệnh và bắt
nhân loại phải thi hành, Ngài phán:
ۡ َّ ﮋإ َّن
س هن َو هإيتَآَٰي ِٕ ذهي ۡٱلقُ ۡربَ َّٰى
َ َّٰ ٱإل ۡح
ٱلِلَ يَأ ُم ُر هب ۡٱلعَ ۡد هل َو ۡ ه
ه
ُ شا َٰٓ هء َو ۡٱل ُمن َك هر َو ۡٱلبَ ۡغ ُۚي ه يَ هع
ظ ُك ۡم لَعَلَّ ُك ۡم
َ َويَ ۡن َه َّٰى َع هن ۡٱلََ ۡح
) 90 :  ﮊ (سورة النحل90 َتَذَ َّك ُرون

{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng
và liêm chính, phải làm điều thiện tốt,
bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài
nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức,
cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất
công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong
rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc
và tội.} (Chương 16 – Annaml, câu 90).
3- Toàn vẹn và cân bằng
Vì Islam là thông điệp cuối cùng của
Allah cho nên lời phán của Ngài sẽ còn
mãi cho đến giờ tận thế. Quả thật, Allah
đã đặt cho con người tất cả những gì có
thể cải thiện mọi vấn đề của họ trong
đời sống ở cõi đời này cũng như ở cõi
Đời sau và Ngài đã hoàn tất các ân huệ

của Ngài dành cho họ khi Ngài đã ban
hành một hệ thống luật toàn vẹn cho họ,
Ngài phán:
ﮋ ۡٱليَ ۡو َم أ َ ۡك َم ۡلتُ لَ ُك ۡم دهينَ ُك ۡم َوأ َ ۡت َم ۡمتُ َعلَ ۡي ُك ۡم نهعۡ َمتهي
)٣ :ٱإل ۡس َّٰلَ َم د ٗهين ُۚا ﮊ (سورة المائدة
َو َر ه
ضيتُ لَ ُك ُم ۡ ه
{Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn
chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các
ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân huệ của
TA cho các ngươi và TA đã hài lòng
lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi}
(Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3).
Và tôn giáo Islam là một cơ cấu toàn
vẹn bao trùm toàn bộ mọi mặt khác
nhau của đời sống. Nó vừa là tốn giáo
của sự thờ phượng vừa là một hệ thống
nguyên tắc về đạo đức, văn hóa xã hội,

kinh tế, chính trị giúp cá nhân và cộng
đồng đạt được sự hạnh phúc ở cõi đời
này và ở Đời sau.
Quả thật, Islam đã qui định các mối
quan hệ khác nhau của con người kể từ
lúc chào đời cho tới khi lìa trần. Không
những vậy, nó còn bảo về quyền lợi của
một người ngay cả trước khi y chưa
chào đời và sau khi chết đi. Đối với
khoảng thời gian sống trên thế gian này
thì một người phải tuân thủ và thi hành
theo những phẩm chất đạo đức trong
thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng như
cách cư xử và giao tiếp. Islam không
những chỉ đạo và hướng dẫn mối quan
hệ của con người đối với gia đình, xã
hội mà còn hướng dẫn và chỉ đạo mối

quan hệ của họ với vũ trụ và thế giới
xung quanh ngay cả đối với loài vật và
những vật vô tri vô giác.
ََٰٓ َّٰ َ
َٰٓ َّ ير هب َجنَا َح ۡي هه هإ
ال
ط
ي
ر
ئ
ط
ه
ه
ُ َ ٖ ض َوال
ﮋ َو َما همن دَآَٰب َّٖة فهي ۡٱۡل َ ۡر ه
ب همن ش َۡي ٖ ُۚء ِ ُ َّم هإلَ َّٰى َر هب هه ۡم
أ ُ َمم أ َ ۡمثَالُ ُك ُۚم َّما فَ َّر ۡطنَا هفي ۡٱل هك َّٰت َ ه
)٣٨ :ﮊ (سورة اۡلنعام٣٨ َيُ ۡحش َُرون
{Và không có một loài thú vật nào sống
trên trái đất cũng như không có một loài
chim chóc nào bay được bằng hai cánh
mà không sống kết đoàn thành cộng
đồng giống như các ngươi. TA đã
không bỏ sót một điều nào trong quyển
Sổ (Định luật), rồi cuối cùng chúng sẽ
được đưa trở về trình diện Thượng Đế
của chúng trở lại.} (Chương 6 – AlAn’am, câu 38).

Đối với cấp độ tập thể, hệ thống luật
Islam tổ chức và quy định cho xã hội
các quyền và nhiệm vụ, thiết lập và
điều tiết mối quan hệ giữa quốc gia với
cộng đồng Islam một cách ngắn hạn và
dài hạn.
ب ته ۡب َّٰيَ ٗنا هل ُك هل ش َۡي ٖء َوهُدٗ ى َو َر ۡح َم ٗة
َ َﮋ َون ََّز ۡلنَا َعلَ ۡي َك ۡٱل هك َّٰت
)٨9 : ﮊ (سورة النحل٨9 ََوبُ ۡش َر َّٰى هل ۡل ُم ۡس هل همين
{Và TA đã ban xuống cho Ngươi
(Muhammad) Kinh sách (Qur’an) trình
bày rõ tất cả mọi điều, và Nó là một Chỉ
đạo, một hồng ân và một tin mừng cho
những người Muslim.} (Chương 16 –
Annahl, câu 89).
Hệ thống luật Islam đáp ứng các nhu
cầu khác nhau của con người, nó quan

tâm đến hình thể của con người nhưng
không hời hợt và bỏ bê linh hồn và tinh
thần, nó tìm kiếm và mong muốn ở cõi
Đời Sau nhưng không quên những gì ở
cõi trần, nó liên kết cộng đồng nhưng
không vứt bỏ lợi ích của cá nhân, và
cùng một lúc nó vừa giúp đạt được sự
gắn bỏ trong tập thể vừa đảm bảo quyền
và lợi ích của từng cá nhân một cách
cân đối lạ kỳ, nó thực sự không có bất
kỳ sơ suất nào, bởi nó là sự định đoạt
của Đấng Thông lãm và Am tường.
Quả thật, đặc tính kép này của nó đã
được nói rất nhiều trong Qur’an và
Sunnah. Tiêu biểu như lời phán của
Allah:

َّ ﮋ َو ۡٱبت َ هغ فهي َما َٰٓ َءات َ َّٰى َك
َصيبَ َك
نس ن ه
َ ٱلِلُ ٱلد
َ َ َّار ۡٱۡل َٰٓ هخ َر ۖة َ َو َال ت
َّ َسن
َ سا د
َ ََٱلِلُ هإلَ ۡي ۖ َك َو َال ت َ ۡب هغ ۡٱل
َ همنَ ٱلد ُّۡنيَ ۖا َوأ َ ۡحسهن َك َما َٰٓ أ َ ۡح
ۖ هفي ۡٱۡل َ ۡر ه
َّ ض هإ َّن
 ﮊ (سورة٧٧ َب ۡٱل ُم َۡ هسدهين
ُّ ٱلِلَ َال يُ هح
)٧٧ :القصص
(Hãy dùng những gì mà TA ban cho
Ngươi (Muhammad) để tìm kiếm một
ngôi nhà ở cõi Đời sau nhưng chớ quên
mất phần của Ngươi ở trên cõi trần,
Ngươi hãy làm tốt giống như việc Allah
đối xử tốt với Ngươi và chớ tìm cách
làm điều thối nát và xấu xa trên trái đất.
quả thật, Allah không yêu thương
những kẻ làm điều xấu xa và thối nát.)
(Chương 28 – Al-Qasas, câu 77).
Nếu cõi Đời sau là mục đích và niềm
hy vọng thì quả thật cõi trần là phương

tiện và điều kiện. Allah đã phán mô tả
hình ảnh của những người có đức tin
rằng họ luôn tiêu dùng tài sản và của
cải của họ một cách không hoang phí và
họ cũng không keo kiệt trước những
điều phúc lợi.
َﮋ َوٱلَّذهينَ هإذَآَٰ أَنََقُواْ لَ ۡم يُ ۡس هرفُواْ َولَ ۡم يَ ۡقت ُ ُرواْ َو َكانَ بَ ۡين
)6٧ :ﮊ (سورة الَرقان6٧ َّٰذَ هل َك قَ َو ٗاما
{Và những ai khi tiêu dùng không
phung phí cũng không keo kiệt mà luôn
giữ mức trung bình giữa hai thái cực
đó.} (Chương 25 – Al-Furqan, câu 67).
Và Allah phán nói với Nabi của Ngài,
Muhammad e:

س ۡط َها ُك َّل
ُ ﮋ َو َال ت َ ۡجعَ ۡل يَدَ َك َم ۡغلُولَةً هإلَ َّٰى
ُ عنُ هق َك َو َال ت َ ۡب
: ﮊ (سورة اإلسراء29 ورا
ُ وما َّم ۡح
ً س
ٗ ُۡٱلبَ ۡس هط فَت َ ۡقعُدَ َمل
)29
{Và chớ trói chặt bàn tay của Ngươi
vào cổ của Ngươi (ý nói hà tiện và keo
kiệt) và cũng chớ đừng giăng nó ra quá
xa tầm của nó (ý nói hoang phí) rồi
Ngươi sẽ bị khiển trách và trở nên
nghèo khổ.} (Chương 17 – Al-Isra, câu
29).
Và Nabi e đã nói chỉ dạy Uthman bin
Mazh’un về việc y muốn dành tất cả
cho linh hồn mà để thân thể bị khổ sở
bằng cách là ý muốn từ bỏ giấc ngủ, từ
bỏ phụ nữ và sẽ luôn nhịn chay, Người
nói:

ُ عثْ َم
ص هلى
َ ان أَ َر هغب
ُ « يَا
ُ ْت َع ْن
َ ُ  فَإهنهى أَنَا ُم َوأ..... سنَّتهى
ُ عثْ َم
ان فَإه َّن
ُ ق هللاَ يَا
ُ َ َوأ
َ صو ُم َوأ ُ ْف هط ُر َوأَ ْن هك ُح النه
سا َء فَات َّ ه
هك
َ ض ْي هَ َك َعلَي َْك َحقًّا َو هإ َّن هلنَ َْس
َ ۡل َ ْه هل َك َعلَي َْك َحقًّا َو هإ َّن هل
ص هل َونَ ْم » (أخرجه أبو
ُ ََعلَي َْك َحقًّا ف
َ ص ْم َوأَ ْف هط ْر َو
.))1٣69( داود ح
“Này Uthman, chẳng lẽ ngươi không ưa
thích Sunnah (đường lối) của ta ư? ...
Bởi quả thật, ta vẫn ngủ và dâng lễ
nguyện Salah, ta nhịn chay nhưng vẫn
ăn uống và cưới vợ. Này Uthman, hãy
kính sợ Allah bởi quả thật đối với gia
đình của ngươi ngươi phải có trách
nhiệm, đối với khách của ngươi ngươi
phải có trách nhiệm và ngay cả đối với
chính bản thân của ngươi ngươi cũng
phải có trách nhiệm. Do đó, hãy nhịn
chay và ăn uống, hãy dâng lễ nguyện

Salah và hãy đi ngủ.” (Abu Dawood:
Hadith (1369)).
Về việc kết hợp hài hòa giữa thế giới
cõi trần và thế giới ở cõi Đời sau thì
Allah có phán rằng:
َٰٓ
صلَ َّٰوةه همن يَ ۡو هم ۡٱل ُج ُمعَ هة
َّ هي هلل
َ ﮋ َّٰيَأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُ َٰٓواْ هإذَا نُود
ۡ َف
َّ ٱسعَ ۡواْ إهلَ َّٰى ذ ۡهك هر
ٱلِله َوذَ ُرواْ ۡٱلبَ ۡي ُۚ َع َّٰذَ هل ُك ۡم خ َۡير لَّ ُك ۡم إهن
صلَ َّٰوة ُ فَٱنتَش ُهرواْ فهي
ضي َ ه
َّ ت ٱل
 فَإهذَا قُ ه9 َُكنت ُ ۡم تَعۡ لَ ُمون
ۡ َض َو ۡٱبتَغُواْ همن ف
َّ ْٱلِل َو ۡٱذ ُك ُروا
ٱلِلَ َكثه ٗيرا
ۡٱۡل َ ۡر ه
ض هل َّ ه
)10 ،9 : ﮊ (سورة الجمعة10 َلَّعَلَّ ُك ۡم ت ُ َۡ هل ُحون
{Hỡi những ai có đức tin, khi tiếng
Azan được cất lên gọi các ngươi đến
dâng lễ nguyện Salah Al-Jum’ah vào
ngày thứ sáu thì các ngươi hãy tạm gác
lại việc mua bán mà nhanh chân đến
(Masjid) để tưởng nhớ Allah. Đó là việc

tốt đẹp cho các ngươi nếu các ngươi
nhận thức được. Rồi khi cuộc lễ nguyện
Salah đã kết thúc thì các ngươi hãy tản
mác khắp nơi trên mặt đất mà tìm kiếm
thiên lộc của Allah và các ngươi hay
luôn nhớ đến Allah cho thật nhiều,
mong rằng các ngươi sẽ được thành
đạt.} (Chương 62 – Al-Jum’ah, câu 9,
10).
Và khi có một số người trong các vị
Sahabah của Người e đã quay mặt và
không màng tới đời sống thế tục và
muốn hoàn toàn từ bỏ những phần
hưởng thụ được phép của cuộc sống thế
gian này, họ muốn rời bỏ phụ nữ của họ
và bắt ép bản thân mình luôn khổ hạnh

trong việc hành đạo, thì lúc bấy giờ
Nabi e bảo:
لى
« هإنَّ َما َهلَ َك َم ْن َكانَ قَ ْبلَ ُك ْم هبالت َّ ْش هد ْيدهَ ،
شدَّد ُْوا َع َ
الديَارات
أ َ ْنَُ هس هه ْم فَ َ
شدَّدَ هللاُ َعلَ ْي هه ْم ،فَأُولَئه َك فه ْي ه
ص َو هامع ،فَا ْعبُدُوا هللاَ والَ ت ُ ُ
ش هر ُك ْوا هب هه ،و َح ُّجوا
وال َ
وا ْعت َ هم ُروا ،وا ْست َ هق ْي ُموا يَ ْست َ هق ْم هب ُك ْم» َونَزَ لَ ْ
ت فهي هه ْم االية:
ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ َال ت ُ َح هر ُمواْ َ
ت َما َٰٓ أ َ َح َّل َّ
ٱلِلُ لَ ُك ۡم
ط هي َّٰبَ ه
َو َال تَعۡ تَد َُٰٓو ُۚاْ هإ َّن َّ
ب ۡٱل ُمعۡ تَدهينَ  ٨٧ﮊ (سورة
ٱلِلَ َال يُ هح ُّ
المائدة( .)٨٧ :أخرجه ابن جرير في التَسير ()9/4
 ،وابن المبارك في الزهد ح (.))10٣1
“Quả thật, những người thời trước các
ngươi đã bị hủy diệt bởi họ đã quá khắt
khe, họ đã khắt khe và làm khó chính
bản thân họ thế là Allah đã gây khó
khăn và khắt khe đối với họ. Họ là
những người đã tự giam cầm họ trong

ngục tù của khổ hạnh như những thầy
tu. Bởi thế, các ngươi hãy thờ phượng
Allah và đừng tổ hợp với Ngài một thần
linh nào khác, các ngươi hãy đi hành
hương Hajj và Umrah, các ngươi hãy
ngay chính và cân bằng thì Allah sẽ cân
bằng các ngươi một cách ngay chính.”
Và câu kinh được mặc khải xuống cho
họ: {Này hỡi những ngươi có đức tin!
Các ngươi chớ đừng tự ý cấm những
thứ tốt lành mà TA đã cho phép các
ngươi, và các ngươi đừng hành đồng
quá độ bởi quả thật, Allah không yêu
thương những người quá độ.} (Chương
5 – Al-Ma-idah, câu 87). (Đây là
Hadith do Ibnu Jarir ghi lại trong bộ

Tafseer (4/9), và Ibnu Mubarak trong
bộ Azzuhd: Hadith (1031)).
4 – Lý tưởng mang giá trị thiết thực
Đa số hệ thống giáo luật do con người
thiết lập ra đều có xu hướng của chủ
nghĩa lý tưởng không thực tế. Thuyết lý
tưởng thuần khiết của triết học gia Platon đã vượt quá tâm trí và ngòi bút của
mình, và trong thực tế nó đã khiến xã
hội đi ngược lại với sự thuần khiết, bởi
lẽ ông ta chỉ dựa theo sự thích nghi của
bản thân mình cùng với những nguyên
tắc hiện hành mà muốn những thực tế
nặng nề phải khuất phục ông trong lúc
xã hội phương tây đã bất lực vì không
tìm thấy biện pháp nào có thể cản trở

việc uống rượu, quan hệ tình dục bừa
bãi hay những việc làm đồi bại để rồi
cuối cùng những sự việc đó đã trở nên
hợp thức hóa đối với mọi người, nó hủy
hoại và đe dọa đến sự tồn tại của loài
người bởi hậu quả bệnh tật và một xã
hội thối nát. Để xác thực về những gì
Nabi Muhammad e đã thông điệp là lời
di huấn của Người e:
ْ َ « لَ ْم ت
ُّ َاح َشةُ فهى قَ ْو ٍم ق
َّط َحتَّى يُ ْع هلنُوا هب َها هإال
ظ َه هر ْالََ ه
َّ فَشَا هفي هه ُم
ْ ض
ُ ع
ت هفى
ُ ون َواۡل َ ْو َجا
ُ الطا
َ ع الَّ هتى لَ ْم ت َ ُك ْن َم
 » (أخرجه ابن ماجه ح.ض ْوا
َ أ َ ْسالَفه هه ُم الَّذهينَ َم
.))4019(
“Sự trụy lạc sẽ không lộ diện trong bất
cứ cộng động nào cho đến khi nào họ
thản nhiên công bố nó rồi lúc ấy những

bệnh dịch hạch và những nỗi đau,
những điều mà chưa từng xảy ra ở tổ
tiên họ trước đây, sẽ lan tràn trong họ.”
(Ibnu Ma-jah: Hadith (4019)).
Còn đối với Islam thì nó là một tôn giáo
của lý tưởng mang giá trị thiết thực. bởi
các thực tế của nó đều dựa trên bản chất
sinh tồn tự nhiên của con người diễn ra
hằng ngày, và lý tưởng của nó là nhằm
mục đích cải thiện cộng đồng và xã hội
và không chấp nhận cùng tồn tại song
song với sự sai quáy và trụy lạc.
Lý Tưởng của nó luôn phù hợp với bản
chất tự nhiên cũng như các nhu cầu
thực tiễn của con người, cái mà Allah
hiểu rõ và qui định phù hợp với nó.

14 ير
ُ يف ۡٱل َخبه
ُ ﮋأ َ َال يَعۡ لَ ُم َم ۡن َخلَقَ َو ُه َو ٱللَّ هط
)14 :ﮊ (سورة الملك
{Há Đấng Tạo hóa không biết gì trong
khi Ngài là Đấng am tường và thông
lãm mọi điều hay sao?.} (Chương 67 –
Al-Mulk, câu 14).
Bởi vậy, Islam không hề bảo phải kiềm
hãm bản năng tình dục mà nó luôn
khuyến khích thực hiện trong phạm vi
lành mạnh và tốt đẹp đó là kết hôn, và
nó cũng không bắt ép đôi nam nữ phải
cam chịu sống đời sống vợ chồng với
nhau nếu như cuộc sống đôi lứa của họ
không thể duy trì được nữa bằng cách
là nó cho phép chia tay nhau theo luật li
dị. Allah phán:

َّ َسعَته ُۚه ۚه َو َكان
َّ ﮋ َو هإن يَتَََ َّرقَا يُ ۡغ هن
ٱلِلُ َّٰ َو هسعًا
َ ٱلِلُ ُك ٗال همن
)1٣0 :ﮊ (سورة النساء1٣0 َح هك ٗيما
{Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi
nhau thì Allah sẽ làm cho đôi bên giàu
có với thiên lộc của Ngài. Và Allah là
Đấng rộng lượng và rất mực sáng suốt.}
(Chương 4 – Annisa’, câu 130).
Islam không sai bảo đánh trả lại má bên
trái đối với ai đã đánh má bên phải mà
nó chỉ qui định phản hồi lại với những
gì tương ứng với điều xấu đã gây ra và
ngăn chặn kẻ xấu tiếp tục hành động,
tuy nhiện, nó cũng yêu thích và vẫn
khuyến khích sự xí xóa, thông cảm và
tha thứ. Allah, Đấng Tối cao phán:

َٰٓ
ُسيهئَة هم ۡثلُ َه ۖا فَ َم ۡن َعََا َوأَصۡ لَ َح فَأ َ ۡج ُر ۥه
َ سيهئ َ ٖة
َ ْﮋ َو َج َّٰزَ ُؤا
َّٰ ٱلِل إنَّ ۥهُ َال يحب
َّ
َ
َ
ت
ٱن
ن
م
ل
و
40
م
ل
ٱلظ
َين
ُّ ُ ه
ه
ه
َص َر بَعۡ د
َ
َعلَى َّ ُۚ ه َٰٓه
َ َ ه
ُ
 ﮊ (سورة41 س هبي ٍل
َ ظ ۡل همه ۚه فَأ ُ ْو َّٰلَ هئ َك َما َعلَ ۡي ههم همن
)41 ،40 :الشورى
{Trả oán bằng cái oán tương tự. Tuy
nhiên, người nào lượng thứ bỏ qua và
giải hòa thì phần thưởng của y sẽ ở nơi
Allah. Quả thật, Ngài không yêu
thương những kẻ làm điều bất công, sai
trái. Và chắc chắn những ai tự vệ sau
khi bị áp bức thì không có lý do gì để
khiển trách họ.} (Chương 42 – AshShura, câu 40, 41).
Và sự kết hợp giữa thực tế với khuôn
mẫu lý tưởng đã chiếu sáng cho cơ cấu
Islam trong việc điều trị các căn bệnh

cũng như chấn chỉnh các tội lỗi và sai
quấy nghiêm trọng của xã hội. Cũng
như, khi Nabi Muhammad e được phái
đến cho một cộng đồng nghiện uống
rượu, thì quá trình nghiêm cấm rượu
trước tiên là phơi bày rõ tác hại của nó
để cho những người biết phân tích có
quyết tâm và hy vọng suy ngẫm.
ﮋيَ ۡسلُون ََك َع هن ۡٱلخ َۡم هر َو ۡٱل َم ۡيس ۖ ههر قُ ۡل فهي هه َما َٰٓ هإ ِۡم َك هبير
اس َو هإ ِۡ ُم ُه َما َٰٓ أ َ ۡكبَ ُر همن نَّ َۡ هع هه َم ُۗا َويَ ۡسلُون ََك َماذَا
َو َم َّٰنَ هَ ُع هللنَّ ه
ۖ ُيُن هَق
َّ ونَ قُ هل ۡٱلعَ َۡ ُۗ َو َك َّٰذَ هل َك يُبَ هي ُن
ت لَعَلَّ ُك ۡم
ٱلِلُ لَ ُك ُم ۡٱۡل َٰٓ َّٰيَ ه
)219 : ﮊ (سورة البقرة219 َتَتَََ َّك ُرون
{Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về rượu
và cờ bạc. Hãy bảo họ: Trong hài điều
đó vừa có một tội lớn vừa có một vài
cái lợi cho nhân loại, nhưng tội của hai

thứ đó lớn hơn cái lợi của chúng mang
lại. Và họ lại hỏi Ngươi phải chi dùng
cái gì để làm việc thiện. Ngươi hãy bảo
họ: Những gì còn lại sau khi đã thỏa
mãn những nhu cầu cần thiết. Đó là
những lời mặc khải mà Allah đã trình
bày rõ cho các ngươi mong rằng các
ngươi biết suy ngẫm.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 219).
Như vậy, rượu có một số cái lợi như
kinh doanh tuy nhiên tội lỗi và tác hại
mà nó mang lại lớn hơn rất nhiều.
Rồi giai đoạn tiếp theo trong quá trình
ngăn chặn việc uống rượu là nghiêm
cấm người Muslim nào uống rượu ban
ngày bởi vì nó làm cho họ bỏ bệ việc

dâng lễ nguyện Salah và sẽ làm ô uế lễ
nguyện Salah và làm cho họ hoang phí
thời gian.
س َّٰ َك َر َّٰى
ُ صلَ َّٰوة َ َوأَنت ُ ۡم
َّ ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ َال ت َ ۡق َربُواْ ٱل
)4٣ :َحت َّ َّٰى تَعۡ لَ ُمواْ َما تَقُولُونَ ﮊ (سورة النساء
{Này hỡi những người có đức tin! Chớ
đến gần việc lễ nguyện Salah khi các
ngươi say rượu cho đến khi các ngươi
tỉnh táo và biết điều các ngươi nói ra.}
(Chương 4 – Annisa’, câu 43).
Khi câu kinh này được mặc khải xuống
thì các vị Sahabah đã cảm nhận được
rằng quả thật Allah đã nghiêm khắc với
họ trong việc uống rượu, thế là Umar t
đã cầu nguyện Allah: Lạy Thượng Đế,
xin Ngài hãy trình bày rõ cho chúng tôi

về rượu để chúng tôi vững lòng, vậy là
câu kinh sau đây được ban xuống:
اب
ُ ص
َ ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُ َٰٓواْ هإنَّ َما ۡٱلخ َۡم ُر َو ۡٱل َم ۡيس ُهر َو ۡٱۡلَن
َ َّٰ ش ۡي
َّ َو ۡٱۡل َ ۡز َّٰلَ ُم هر ۡجس هم ۡن َع َم هل ٱل
ۡ َط هن ف
ٱجتَنهبُوهُ لَعَلَّ ُك ۡم
َ َّٰ ش ۡي
َّ  هإنَّ َما يُ هريدُ ٱل90 َت ُ َۡ هل ُحون
َ ط ُن أَن يُو هق َع بَ ۡينَ ُك ُم ۡٱلعَ َّٰدَ َوة
ٱلِل
ُ َضا َٰٓ َء فهي ۡٱلخ َۡم هر َو ۡٱل َم ۡيس ههر َوي
صدَّ ُك ۡم َعن ذ ۡهك هر َّ ه
َ َو ۡٱلبَ ۡغ
:ﮊ (سورة المائدة91 َصلَ َّٰو ۖةه فَ َه ۡل أَنتُم ُّمنت َ ُهون
َّ َو َع هن ٱل
) 91 ،90
{Này hỡi những người có đức tin! Quả
thật, uống rượu, cờ bạc, thờ cúng trên
bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm
quẻ xin xăm là điều khả ố thuộc những
việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy từ
bỏ và tránh xa chúng mong rằng các
ngươi mới có thể thành đạt. Shaytan chỉ
muốn tạo ác cảm và hận thù giữa các

ngươi qua việc uống rượu và cờ bạc, nó
muốn cản trở các ngươi nhớ đến Allah
và dâng lễ nguyện Salah. Thế các ngươi
không chịu ngưng hay sao?} (Chương 5
– Al-Ma-idah, câu 90).
Thế là Umar t được gọi đến và được
Nabi e đọc cho nghe câu kinh này, sau
khi nghe xong ông nói: “Chúng tôi sẽ
ngừng, chúng tôi sẽ ngừng”. (Hadith dó
Tirmizhi ghi lại (3049) và Annasa-i
(5540) và Abu Dawood (3670)).
Bà mẹ của những người có đức tin, ‘Aishah i nói: (Quả thật, phần đầu tiên
được mặc khải của kinh Qur’an là
những chương Al-mufassil (phân biệt)
nói về Thiên Đàng và Hỏa Ngục, rồi

cho đến khi mọi người đã giác ngộ
được Islam thì những qui định Halal
(được phép) và Haram (nghiêm cấm)
mới được mặc khải xuống. Còn nếu
điều đầu tiên được mặc khải xuống:
Không được uống rược, thì chắc chắn
họ sẽ nói: Chúng tôi không bao giờ bỏ
rượu. Còn nếu mặc khải xuống: Không
được làm điều Zina (quan hệ nam nữ
ngoài hôn nhân), thì chắc chắn họ sẽ
nói: Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ việc
Zina). (Albukhari).
Đối với điều này cũng như những gì
khác, một nhà Đông Phương học nổi
tiếng, Joseph Schacht, giảng viên bộ
môn nghiên cứu Islam tại trường Đại
học Oxford và Leiden đã kêu gọi trong

cuốn sách của ông có nhan đề “Các di
sản của Islam” về việc nghiên cứu giáo
luật Islam, ông nói: “Một trong những
điều quan trọng nhất mà tôn giáo Islam
đã để lại cho thế giới là nền văn minh
pháp luật về tôn giáo được gọi là
(Sharia). Và hệ thống giáo luật Islam
hoàn toàn rất khác so với các hệ thống
luật khác đáng để nghiên cứu; để đánh
giá cao các mức độ đầy đủ và toàn vẹ
của một bộ luật .. thì quả thật giáo luật
Islam là một cái gì đó duy nhất riêng
biệt, một hệ thống mệnh lệnh của Thiên
Chúa chi phối đời sống của mỗi người
Muslim trong tất cả mọi mặt và mọi
khía cạnh, và nó bao gồm các quy định
thờ phượng, các nghi lễ và phép tắc tôn

giáo cũng như nó bao gồm cả hệ thống
chí chính trị và pháp lý .. “ (Nói về
Islam, Imad Addin Khalil (203)).
Thứ hai: Mục đích của giáo luật
Islam
Hệ thống giáo luật Islam nhìn một cách
tổng thể thì mục đích của nó là cải thiện
mọi hoàn cảnh và điều kiện sống của
con người trên thế gian này để được
hạnh phúc ở cõi Đời Sau, dựa trên cơ sở
loại bỏ những điều xấu và tai hại và
củng cố những điều phúc lợi. Do đó,
những gì mà giáo luật Islam ra lệnh bảo
thực hiện thì đó là những gì mang lại
tốt đẹp cho con người, còn những gì mà
giáo luật Islam nghiêm cấm thì đó là

những điều mang lại tai hại cho con
người.
ۡ َيض قُ ۡل ُه َو أ َ ٗذى ف
ۖ ﮋ َويَ ۡسلُون ََك َع هن ۡٱل َم هح ه
سا َٰٓ َء
َ ٱعت َ هزلُواْ ٱلنه
َ َ يض َو َال ت َ ۡق َربُو ُه َّن َحت َّ َّٰى يَ ۡط ُه ۡر ۖنَ فَإهذَا ت
َط َّه ۡرن
فهي ۡٱل َم هح ه
ُۚ َّ ث أ َ َم َر ُك ُم
ُ فَ ۡأتُو ُه َّن هم ۡن َح ۡي
َّ ٱلِلُ هإ َّن
َب ٱلت َّ َّٰ َّو هبين
ُّ ٱلِلَ يُ هح
َ َ ب ۡٱل ُمت
)222 :ﮊ (سورة البقرة222 َط هه هرين
ُّ َويُ هح
{Và họ hỏi Ngươi (Muhammad) về
kinh nguyệt của phụ nữ, Ngươi hãy nói
với họ: Nó là một sự ô nhiễm. bởi thế,
hãy đừng đến gần phụ nữ (đừng ân ái
với vợ qua âm đạo) trong thời gian có
kì kinh mà hãy đến gần họ khi nào họ
đã sạch sẽ. Do đó, khi họ đã tẩy sạch
thân thể rồi, các ngươi có thể đến với
họ lúc nào nơi nào các ngươi muốn theo
sự chỉ đạo của Allah cho các ngươi.

Quả thật, Allah yêu thương những
người biết ăn năn sám hối và yêu
thương những người luôn giữ mình
sạch sẽ} (Chương 2 – Albaqarah, câu
222).
Và hệ thống giáo luật Islam mang đến
các điều luật cụ thể và chi tiết nhằm bảo
vệ năm mục tiêu chính yếu: tôn giáo,
tính mạng, trí tuệ và tinh thần, sinh đẻ,
và tài sản. Và việc đạt được các mục
tiêu này là quyền lợi quan trọng nhất
của con người và là sự cải thiện tốt đẹp
và an lành cho con người trong cuộc
sống.
1- Bảo vệ tôn giáo:

Khi một tôn giáo chân lý và vĩ đại chi
phối mọi phương diện của đời sống con
người thì theo lẽ tự nhiên hệ thống giáo
luật Islam phải đứng ra bảo vệ nó bởi
nó là một quyền lợi của con người, hơn
thế nữa, nó là quyền lợi quý giá và quan
trọng nhất của con người. Do đó, giáo
luật luôn chỉ thị những gì bảo vệ nó và
nghiêm cấm những gì hủy hoại và làm
suy yếu nó.
Quả thật, Qur’an đã thúc giục và
khuyến khích thờ phượng thật nhiều để
làm vững chắc đức tin Iman và giữ
vững nó trong lòng của những người có
đức tin. Một số thờ phượng ở hệ tư
tưởng và tâm trí như sự suy nghĩ,
nghiền ngẫm về sự tạo hóa của Allah để

nhận thức sự vĩ đại của Đấng Tạo hóa,
và một số thờ phượng thì ở hệ tâm trí
lẫn thể xác như dâng lễ nguyện Salah,
hoặc chỉ ở hệ thể xác như nhịn chay,
hoặc ở hệ tài sản và của cải như Zakah
(bố thí bắt buộc), Sadaqah (bố thí theo
lòng hảo tâm), hoặc ở hệ tâm trí, thể
xác và cả tài sản như hành hương Hajj.
Và để bảo vệ và gìn giữ đức tin Iman và
tôn giáo, Allah đã nghiêm cấm điều
Shirk cả tâm niệm lẫn hành động, cũng
như Ngài nghiêm cấm những gì dẫn tới
sự ngưỡng mộ thái quá đến nỗi tôn
sùng các vị Nabi và các vị ngoan đạo
với tâm niệm rằng Allah cần kẻ trung
gian giữa Ngài và bề tôi của Ngài và
tâm niệm rằng ngoài Allah còn có một

ai khác có quyền năng ban điều phúc và
khiến điều dữ.
Allah đã ra lệnh bắt buộc xã hội và nhà
nước phải bảo vệ tôn giáo và tạo điều
kiện thuận lợi cũng như khuyến khích
gìn giữ nó. Và cũng như vậy, Allah bắt
buộc phải ngăn chặn những gì phá hoại
nó như sự lệch lạc, sự cám dỗ làm điều
thái quá, tội lỗi và nghịch đạo bằng
cách hướng dẫn và chỉ đạo những người
lệch lạc và thái quá về đúng con đường
ngay chính, áp dụng và thực thi hình
phạt theo giáo luật đối với những người
rời bỏ tôn giáo.
2- Bảo vệ tính mạng con người

Cuộc sống con người là một món quà
được Allah ban tặng cho loài người,
không ai có quyền xâm phạm cái quyền
bất khả xâm phạm này và ngay cả bản
thân con người cũng không được phép
xâm hại chính mình. Allah đã tạo hóa
con người một cách cao quý và thiêng
liêng, và giao trách nhiệm cho họ quyền
kế thừa và trông coi trên trái đất, và vì
mục đích để thử thách họ trong vấn đề
thờ phượng và vâng lệnh Allah, Đấng
Chủ Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.
Và vì mục đích đó, Islam phải bảo vệ
sự tồn tại của con người với những gì
mà nó đã qui định thành các điều luật
trách nhiệm bảo vệ nó. Islam bắt buộc
xã hội có trách nhiệm phải quan tâm

đến những người yếu hèn, đảm bảo an
sinh cần thiết cho họ từ nhà ở, thức ăn,
đồ uống, quần áo cũng những thứ cần
thiết khác cho nhu cầu cuộc sống. Islam
yêu cầu phải đảm bảo điều đó bằng
cách qui định hình thức bố thí bắt buộc
Zakah và bố thí tùy lòng hảo tâm
Sadaqah, một hình thức có tổ chức
nhằm thể hiện tính tượng trợ tương ái
lẫn nhau, thể hiện sự ngoan đạo và lòng
kính sợ Allah của từng cá thể trong tập
thể nhằm đạt được sự đoàn kết xã hội
trong cộng đồng.
Islam đảm bảo một cuộc sống tươm tất
và an lành cho con người, cấm xúc
phạm và làm tổn hại đến lẫn nhau.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ْسبُوا
ﮋ َوٱلَّذهينَ يُ ۡؤذُونَ ۡٱل ُم ۡؤ همنهينَ َو ۡٱل ُم ۡؤ هم َّٰنَ ه
َ َ ت بهغ َۡي هر َما ۡٱكت
ۡ فَقَ هد
: ﮊ (سورة اۡلحزاب5٨ ٱحت َ َملُواْ بُهۡ َّٰت َ ٗنا َو هإ ِۡ ٗما ُّم هب ٗينا
)5٨
{Còn những ai xúc phạm những người
có đức tin, nam và nữ một cách không
thỏa đáng thì họ sẽ mang vào mình tội
vu cáo, một tội lỗi rất rõ ràng}
(Chuongw 33 – Al-Ahzab, câu 58).
Và Islam xem việc xâm hại thể xác và
tính mạng con người là một tội ác tồi tệ
và kỉnh tởm nhất, Islam đã liệt nó vào
danh sách bảy đại tội nghiêm trọng hủy
hoại tôn giáo và đời sống con người
trên thế gian. Nabi Muhammad e nói:
، سو َل هللاه
س ْب َع ْال ُموبهقَا ه
ْ «
َّ اجتَنهبُوا ال
ُ  قَالُوا يَا َر. » ت
 َوقَتْ ُل النَّ َْ هس، هح ُر
ْ  َوالس، َو َما ُه َّن قَا َل « الش ْهركُ هباهلله

 َوأ َ ْك ُل َما هل، الربَا
 َوأ َ ْك ُل ه، ق
الَّتهى َح َّر َم هللاُ هإالَّ به ْال َح ه
َّ  َوالت َّ َو هلى يَ ْو َم، ْاليَته هيم
ت
صنَا ه
الز ْح ه
ُ  َوقَ ْذ، ف
َ ف ْال ُم ْح
،)2٧6٧( ت » (أخرجه البخاري ح
ت ْالغَا هفالَ ه
ْال ُمؤْ همنَا ه
.))٨9( ومسلم ح
“Hãy tranh xa bảy đại tội hủy hoại tôn
giáo và cuộc đời”. Các vị Sahabah nói:
Thưa thiến sứ của Allah, các đại tội đó
là gì vậy? Người e nói: “Đó là Shirk với
Allah, dùng ma thuật và bùa ngải, giết
một mạng người mà Allah đã nghiêm
cấm trừ phi có lý do thỏa đáng, ăn đồng
tiên Riba’ (cho vay lấy lãi), ăn chặn tài
sản của trẻ mồ côi, đào binh, và vu
khống cho người phụ nữ có đức tin và
tiết hạnh.” (Albukhari: Hadith (2767),
Muslim: Hadith (89)).

Để cho thấy mức độ nghiêm trọng và
tội ác to lớn của việc xâm phạm đến
tính mạng con người, Allah đã qui định
rằng việc giết một mạng người thì tội
lỗi của nó giống như giết cả toàn nhân
loại. Ngài phán:
َّٰ
ي هإ ۡس َّٰ ََٰٓر هءي َل أَنَّ ۥهُ َمن قَت َ َل
َٰٓ ﮋ هم ۡن أ َ ۡج هل ذَ هل َك َكت َ ۡبنَا َعلَ َّٰى بَنه
اس
س ٖاد هفي ۡٱۡل َ ۡر ه
َ َسا هبغ َۡي هر ن ََۡ ٍس أ َ ۡو ف
َ ۢ ََۡ ن
َ َّض فَ َكأَنَّ َما قَت َ َل ٱلن
اس َج همي ٗع ُۚا َولَقَ ۡد
ٗ َج هم
َ َّيعا َو َم ۡن أ َ ۡحيَاهَا فَ َكأَنَّ َما َٰٓ أ َ ۡحيَا ٱلن
ت ِ ُ َّم هإ َّن َكثه ٗيرا هم ۡن ُهم بَعۡ دَ َّٰذَ هل َك فهي
سلُنَا هب ۡٱلبَ هي َّٰنَ ه
ُ َجا َٰٓ َء ۡت ُه ۡم ُر
)٣2 : ﮊ (سورة المائدة٣2 َض لَ ُم ۡس هرفُون
ۡٱۡل َ ۡر ه
{Bởi lý do đó, TA (Allah) đã sắc lệnh
quy định cho con cháu của Israel như
sau: ai giết một người không phải là
một tên sát nhân hay là một tên phá
hoại trên trái đất thì coi như y đã giết

toàn bộ nhân loại; và ai cứu sống một
sinh mạng thi coi như y đã cứu sống
toàn thể nhân loại. Và quả thật, các sứ
giả của TA đã mang đến cho họ những
bằng chứng rõ rệt nhưng sau đó đa số
bọn họ vẫn hành động thái quá trên mặt
đất.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 32).
Allah phán phán bảo về thuộc tính của
những người có đức tin rằng họ luôn
tránh xa việc giết những người vô tội
được Allah gọi trong Qur’an là (những
sinh mang bị Allah cấm giết):
َٱلِل هإ َّٰلَ ًها َءاخ ََر َو َال يَ ۡقتُلُون
ﮋ َوٱلَّذهينَ َال يَ ۡدعُونَ َم َع َّ ه
ُۚ ُق َو َال يَ ۡزن
َّ س ٱلَّتهي َح َّر َم
ونَ َو َمن يَ َۡعَ ۡل
َ َۡ َّٱلن
ٱلِلُ هإ َّال هب ۡٱل َح ه
)6٨ : ﮊ (سورة الَرقان6٨ َّٰذَ هل َك يَ ۡلقَ أَِ َ ٗاما

{Và những người không cầu nguyện
đến một thần lình nào khác cùng với
Allah, và không giết sinh mạng nào mà
Allah đã nghiêm cấm trừ phi vì điều
chân lý, và không làm điều Zina, và ai
phạm những điều đó là những kẻ tội
lỗi.} (Chương 25 – Al-Furqan, câu 68).
Lời phán đe dọa những ai xâm hại đến
người vô tội rằng họ sẽ bị người có
trách nhiệm bảo vệ công bằng cho
người bị hại xử lý theo luật Qisas
(mạng trả mạng) một cách ngay chính
và công bằng.
َّ س ٱلَّتهي َح َّر َم
ق َو َمن قُته َل
َ َۡ َّﮋ َو َال ت َ ۡقتُلُواْ ٱلن
ٱلِلُ هإ َّال به ۡٱل َح ُۗ ه
َ َّٰ س ۡل
ط ٗنا فَ َال يُ ۡس هرف فهي ۡٱلقَ ۡت ۖ هل
ُ وما فَقَ ۡد َجعَ ۡلنَا هل َو هل هيه ۚه
ٗ َُم ۡظل
)٣٣ : ﮊ (سورة اإلسراء٣٣ ورا
ٗ ص
ُ هإنَّ ۥهُ َكانَ َمن

{Và chớ giết hại một sinh mạng mà
Allah không cho phép ngoại trừ vì điều
chân lý. Và ai bị giết oan, TA sẽ ban
thẩm quyền cho người lãnh đạo đòi lại
công bằng, và chớ vượt quá mức giới
hạn trong việc giết chóc và y sẽ được
luật pháp Islam hỗ trợ.} (Chương 17 –
Al-Isra, câu 33).
Và luật lấy mạng trả mạng (tử hình kẻ
giết người) công minh là một trong
những biện pháp bảo vệ quan trọng
nhất để ngăn chặn sự lây lan của tội
phạm. Điều luật này sẽ làm những ai có
lòng hận thù và hung ác điều chỉnh lại
hành động của y đối với mọi người và
làm cho mọi người trong xã hội cảm
thấy an tâm vì được giới luật đảm bảo

sự công bằng trong cuộc sống. Allah,
Đấng Tối cao phán:
َب لَعَلَّ ُك ۡم تَتَّقُون
اص َحيَ َّٰوة َّٰيََٰٓأ ُ ْو هلي ۡٱۡل َ ۡل َّٰبَ ه
ص ه
َ ﮋ َولَ ُك ۡم فهي ۡٱل هق
)1٧9 :ﮊ (سورة البقرة1٧9
{Và trong luật Qisas (mạng đền mạng)
có việc cứu sinh mạng đối với các
ngươi hỡi những người hiểu biết, mong
rằng các ngươi thành những người
ngoan đạo và ngay chính.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 179).
Và để bảo vệ tiêu chuẩn thiêng liêng và
vĩ đại (bảo về tính mạng con người),
Qur’an đã ra lệnh bảo chiến đấu vì con
đường chính nghĩa nhằm bảo vệ những
người yếu hèn bị ngược đãi và giết hại.
Allah, Đấng Tối cao phán:

ٱلِل َو ۡٱل ُم ۡست َ ۡ
ضعَ هَينَ همنَ
سبهي هل َّ ه
ﮋ َو َما لَ ُك ۡم َال ت ُ َّٰقَتهلُونَ فهي َ
سا َٰٓ هء َو ۡٱل هو ۡل َّٰدَ هن ٱلَّذهينَ يَقُولُونَ َربَّنَا َٰٓ أ َ ۡخ هر ۡجنَا
ٱلر َجا هل َوٱلنه َ
ه
هم ۡن َّٰ َه هذ هه ۡٱلقَ ۡريَ هة َّ
ٱلظا هل هم أ َ ۡهلُ َها َو ۡ
ُنك َو هل ٗيا
ٱجعَل لَّنَا همن لَّد َ
َو ۡ
يرا  ٧5ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ يُ َّٰقَتهلُونَ
ٱجعَل لَّنَا همن لَّد َ
َص ً
ُنك ن ه
س هبي هل َّٰ َّ
ت
ٱلطغُو ه
س هبي هل َّ ۖ ه
ٱلِل َوٱلَّذهينَ َكََ ُرواْ يُ َّٰقَتهلُونَ هفي َ
فهي َ
ش ۡي َّٰ َ
ش ۡي َّٰ َ
ط ۖ هن هإ َّن َك ۡيدَ ٱل َّ
فَ َّٰقَتهلُ َٰٓواْ أ َ ۡو هليَا َٰٓ َء ٱل َّ
ض هعيًَا ٧6
ط هن َكانَ َ
ﮊ (سورة النساء)٧6 ،٧5 :
{Và điều gì ngăn cản các ngươi không
đi chiến đấu cho chính nghĩa của Allah
để bên vực cho những người đàn ông,
phụ nữ và trẻ thơ bị áp bức và ngược
đãi, những người đã luôn cầu nguyện:
Lạy Thượng Đế của chúng con, xin
Ngài cứu chúng con ra khỏi thị trấn này
bởi cư dân của nó là những kẻ áp bức
bất công, và xin Ngài dựng lên một
người bảo hộ để bảo vệ, xin Ngài hãy

dựng lên một vị cứu tinh để giúp đỡ
chúng con. Những người có đức tin sẽ
luôn chiến đấu vì chính nghĩa của Allah
còn những người phủ nhận đức tin sẽ
luôn chiến đấu cho tà thần. Do đó, hãy
chiến đấu chống lại bạn bè của Shaytan
bởi quả thật mưu đồ của Shaytan thật
yếu kém.} (Chương 4 – Annisa’, câu
75, 76).
Và chúng ta cũng không quên đề cập ở
đây rằng sinh mang đầu tiên mà Allah
nghiêm cấm xâm phạm và sát hại đến
nó, đó là sinh mạng của chính mình,
sinh mạng là tín vật được Allah ký gởi
cho mỗi con người, con người không
được phép hời hợt với bản thân mà tự
sát hoặc đưa bản thân vào con đường

hủy hoại. Người nào làm thế sẽ bị một
sự trừng phạt đau đớn, Nabi
Muhammad e nói:
، َار َج َهنَّ َم
َ َْ َ« َم ْن ت َ َردَّى هم ْن َجبَ ٍل فَقَت َ َل ن
 فَ ْه َو فهى ن ه، ُسه
س ًّما
َّ  َو َم ْن ت َ َح، يَت َ َردَّى هفي هه خَا هلدًا ُمخَلَّدًا هفي َها أَبَدًا
َ سى
َار َج َهنَّ َم
َّ  يَت َ َح، س ُّمهُ فهى يَ هد هه
َ َ  ف، ُ سه
َ َْ َفَقَت َ َل ن
ساهُ فهى ن ه
، ٍسهُ هب َحدهيدَة
َ َْ َ َو َم ْن قَت َ َل ن، خَا هلدًا ُمخَلَّدًا فهي َها أَبَدًا
ْ َ يَ َجأ ُ هب َها هفى ب، فَ َحدهيدَتُهُ هفى يَ هد هه
َار َج َهنَّ َم
ط هن هه فهى ن ه
خَا هلدًا ُمخَلَّدًا فهي َها أَبَدًا » (أخرجه البخاري ح
.))109(  ومسلم ح،)5٧٧٨(
“Ai tự giết bản thân bằng cách thả mình
rơi xuống từ trên núi thì y sẽ bị đày
trong lửa của Hỏa ngục, ở trong đó, y sẽ
mãi mãi hành động như vậy để hành hạ
bản thân mình; ai tự giết bản thân mình
bằng cách dùng thuốc độc thì trong Hỏa

ngục y sẽ mãi mãi hành động như thế
để hành hạ bản thân y; và ai tự giết bản
thân với dụng cụ bằng kim loại thì ở
trong Hỏa ngục y sẽ mãi mãi cứ lấy vật
kim loại đâm vào bụng của mình.”
(Albukhari: Hadith (5778), Muslim:
Hadith (109)).
3- Bảo vệ tinh thần và trí não
Trí óc là một đặc điểm quan trọng của
con người mà Allah đã ban cho, một
đặc ân mà Allah đã làm cho con người
vượt trội hơn tất cả mọi tạo vật khác
của Ngài.
ي َءادَ َم َو َح َم ۡل َّٰنَ ُه ۡم هفي ۡٱلبَ هر َو ۡٱلبَ ۡح هر
َٰٓ ﮋ َولَقَ ۡد َك َّر ۡمنَا بَ هن
َّ ََو َرزَ ۡق َّٰنَ ُهم همن
ض ۡل َّٰنَ ُه ۡم َعلَ َّٰى َكثه ٖير هم َّم ۡن َخلَ ۡقنَا
ٱلطيه َّٰبَ ه
َّ َت َوف
)٧0 : ﮊ (سورة اإلسراء٧0 ض ٗيال
ت َ َۡ ه

{Và quả thật, TA đã ban nhiều vinh dự
cho con cháu của Adam (nhân loại). Và
TA đã chuyên chở họ trên đất liền và
biển cả và cung cấp cho họ lộc ăn tốt
lành và đặc biệt TA đã ưu đãi họ nhiều
ân huệ vượt trội hơn đa số các tạo vật
khác của TA.} (Chương 17 – Al-Isra,
câu 70).
Và Islam đã xem trí não là yếu tố gánh
chịu cho tất cả mọi trách nhiệm trong
tôn giáo cũng như trong đời sống. Bởi
với nó, con người sẽ được hướng dẫn
đến với các sự thực và chân lý, điều mà
Allah đã kêu gọi đến với nó bằng sự
nhận thức của trí não chứ không đơn
thuần chỉ bằng đức tin Iman một cách
mù quáng.

ۖ
ﮋأ َ هم ٱت َّ َخذُواْ همن دُونه ه َٰٓ ۚه َءا هل َه ٗة قُ ۡل هَاتُواْ بُ ۡر َّٰ َهنَ ُك ۡۖم ﮊ
)24 :(سورة اۡلنبياء
{Phải chăng chúng nhận lấy những gì
khác Ngài (Allah) làm thần linh? Ngươi
hãy bảo chúng: Các người hãy mang
bằng chứng của các người xem!}
(Chương 21 – Al-Ambiya, câu 24).
Do đó, trí não sẽ hướng dẫn tất cả
những ai suy ngẫm về vũ trụ càn khôn
hiểu được và cảm nhận được sự tồn tại
của Allah và các thuộc tính của Ngài.
Allah, Đấng Tối cao phán:
ۡ ض َو
ف ٱلَّ ۡي هل
س َّٰ َم َّٰ َو ه
َّ ق ٱل
ٱخته َّٰلَ ه
ت َو ۡٱۡل َ ۡر ه
ﮋ هإ َّن فهي خ َۡل ه
 ﮊ (سورة آل190 ب
ٖ َار َۡل َٰٓ َّٰي
ت هۡل ُ ْو هلي ۡٱۡل َ ۡل َّٰبَ ه
َوٱلنَّ َه ه
)190 :عمران

{Quả thật, trong sự tạo hóa các tầng trời
và trái đất và sự luân chuyển ngày đêm
là những dấu hiệu (nhận biết Allah) cho
những người hiểu biết.} (Chương 3 –
Ali – ‘Imran, câu 190).
Như vậy, một người không được phép
không dùng trí não để thực hiện nhiệm
vụ của nó, đó là nhận thức chân lý,
nhận thức điều tốt, làm cho con người
nhìn thấy được những gì có thể cải
thiện cho cuộc sống của y trên thế gian
và cho thế giới mai sau. Với mục đích
đó nên Allah đã nghiêm cấm dùng ma
thuật, bùa ngải, bối toán và những gì
tượng tự khác trêu nghịch với trí não
làm nó mất đi khả năng nhận thức đúng
đắn; và cũng với mục đích đó nên Islam

đã nghiêm cấm uống rượu và Islam
xem việc uống rượu là điều ô uế và
mưu đồ của Shaytan để cám dỗ con
người khiến họ hủy hoại mối quan hệ
giữa họ với Thượng Đế của họ vì họ
luôn bận rộn với việc uống rượu mà
quên mất lễ nguyện Salah và thờ
phượng; ngoài ra Shaytan muốn dùng
rượu làm phương tiện để gây hại các
mối quan hệ xã hội.
اب
ُ ص
َ ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُ َٰٓواْ هإنَّ َما ۡٱلخ َۡم ُر َو ۡٱل َم ۡي هس ُر َو ۡٱۡلَن
َ َّٰ ش ۡي
َّ َو ۡٱۡل َ ۡز َّٰلَ ُم هر ۡجس هم ۡن َع َم هل ٱل
ۡ َط هن ف
ٱجتَنهبُوهُ لَعَلَّ ُك ۡم
َ َّٰ ش ۡي
َّ  هإنَّ َما يُ هريدُ ٱل90 َت ُ َۡ هل ُحون
َ ط ُن أَن يُوقه َع بَ ۡينَ ُك ُم ۡٱلعَ َّٰدَ َوة
ٱلِل
ُ َضا َٰٓ َء هفي ۡٱلخ َۡم هر َو ۡٱل َم ۡيس ههر َوي
صدَّ ُك ۡم َعن ذ ۡهك هر َّ ه
َ َو ۡٱلبَ ۡغ
:ﮊ (سورة المائدة91 َصلَ َّٰو ۖةه فَ َه ۡل أَنتُم ُّمنت َ ُهون
َّ َو َع هن ٱل
) 91 ،90

{Này hỡi những người có đức tin! Quả
thật, uống rượu, cờ bạc, thờ cúng trên
bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm
quẻ xin xăm là điều khả ố thuộc những
việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy từ
bỏ và tránh xa chúng mong rằng các
ngươi mới có thể thành đạt. Shaytan chỉ
muốn tạo ác cảm và hận thù giữa các
ngươi qua việc uống rượu và cờ bạc, nó
muốn cản trở các ngươi nhớ đến Allah
và dâng lễ nguyện Salah. Thế các ngươi
không chịu ngưng hay sao?} (Chương 5
– Al-Ma-idah, câu 90).
4- Bảo vệ và duy trì sự sinh đẻ
Sinh đẻ là một phương tiện duy trì sự
tồn tại và sống còn của con người. Vì lẽ

đó, Allah, Đấng toàn năng đã tạo hóa ra
hai giới và cho hai giới đó kết hợp với
nhau. Ngài kêu gọi hai giới thiết lập gia
đình bằng con đường hôn nhân, con
đường mà Islam xem nó là một cách lý
tưởng và tốt đẹp để sinh sản con cái với
mục đích duy trì và bảo tồn sự sống của
loài người.
Và quả thật, Islam luôn khuyến khích
kết hôn, nó thiết lập và qui định cho
hôn nhân thành một hệ thống nguyên
tắc xã hội nhằm đảm bảo mối quan hệ
giữa đôi vợ chồng và con cái trong gia
đình.
Và Islam qui định bắt buộc cha mẹ phải
có nhiệm vụ và bổn phận đối với con

cái của họ. Cha mẹ phải chăm sóc và
giáo dục cho chúng, phải hết lòng yêu
thương và quan tâm đến chúng, phải
chu cấp và nuôi dưỡng chúng một cách
trọn vẹn của tình phụ mẫu.
Và Islam tuyệt đối không cho phép giết
con cái trong đó bao gồm việc nạo phá
thai. Allah, Đấng Tối Cao phán:
ﮋ َو َال ت َ ۡقت ُلُ َٰٓواْ أ َ ۡو َّٰلَدَ ُك ۡم خ َۡشيَةَ هإ ۡم َّٰلَ ۖ ٖق نَّ ۡح ُن ن َۡر ُزقُ ُه ۡم َو هإيَّا ُك ُۡۚم
٣1 : ﮊ (سورة اإلسراء٣1 إه َّن قَ ۡتلَ ُه ۡم َكانَ هخ ۡٗطا َكبه ٗيرا
)
{Và các ngươi chớ vì sợ nghèo mà giết
hại con cái của các ngươi, chính TA là
Đấng ban thiên lộc nuôi dưỡng các
ngươi và con cái của các ngươi. Quả
thật, việc các ngươi giết hại chúng là

một tội lỗi vô cùng to lớn.} (Chương 17
– Al-Isra, câu 31).
Và để bảo vệ gia đình và chăm lo cho
mỗi thành viên trong gia đình, Allah đã
nghiêm cấm Zina (quan hệ nam nữ
ngoài hôn nhân) và dâm loạn, Ngài
phán:
 ﮊ٣2 س هب ٗيال
َ سا َٰٓ َء
َ ٱلزن َّٰۖ ََٰٓى هإنَّ ۥهُ َكانَ َّٰفَ هحش َٗة َو
ﮋ َو َال ت َ ۡق َربُواْ ه
)٣2 :(سورة اإلسراء
{Và các ngươi không được đến gần
Zina, bởi quả thật nó là một con đường
dâm loạn đồi bại.} (Chương 17 – AlIsra, câu 32).
Và Allah cũng nghiêm cấm những gì
đưa đường dẫn lối tới những điều dâm

loạn như không cho phép nam nữ tự do
giao ban với nhau, bắt buộc phụ nữ phải
ăn mặc kín đáo bằng cách che phủ toàn
thân khi xuất hiện trước những người
khác giới nhằm tránh điều không tốt
lành xảy ra. Do đó, phụ nữ trong Islam
được ví như ngọc ngà châu báu luôn
được che đậy cất giữ rất cẩn thận.
َسا َٰٓ هء ۡٱل ُم ۡؤ همنهين
َ ي قُل هۡل َ ۡز َّٰ َو هج َك َوبَنَاته َك َو هن
ُّ ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلنَّ هب
يُ ۡدنهينَ َعلَ ۡي هه َّن همن َج َّٰلَ هبي هب هه ُۚ َّن َّٰذَ هل َك أ َ ۡدن َّٰ ََٰٓى أَن يُعۡ َر ۡفنَ فَ َال
)59 :يُ ۡؤذَ ۡي ُۗنَ ﮊ (سورة اۡلحزاب
{Hỡi Nabi (Muhammad!) hãy bảo các
bà vợ của Ngươi, các đứa con gái của
Ngươi và các bà vợ của những người có
đức tin dùng áo choàng phủ kín cơ thể
của họ. Như thế sẽ dễ nhận biết họ và

họ sẽ không bị xúc phạm} (Chương 33
– Al-Ahzab, câu 59).
5- Bảo vệ tài sản
Tài sản và của cải là nhu cầu cần thiết
của cuộc sống. Islam coi tất cả những gì
mà con người tìm kiếm được từ nguồn
vật chất mà Allah ban cho là tài sản của
họ, nó cho phép người Muslim tìm
kiếm và sở hữu tài sản theo đúng giáo
luật được qui định, nó ra lệnh cho
người Muslim phải chi dùng tài sản để
đảm bảo nhu cầu cần thiết của bản thân
cũng như cho nhu cầu của cộng đồng xã
hội một cách hợp lý không phung phí
cũng không keo kiệt.

Và quả thật, Islam luôn khuyến khích
lao động sản xuất để tìm kiếm nguồn
của cải bằng các con đường hợp giáo
luật.
ٗ ُض ذَل
ُ وال فَ ۡٱم
شواْ هفي َمنَا هك هب َها
َ ﮋ ُه َو ٱلَّذهي َجعَ َل لَ ُك ُم ۡٱۡل َ ۡر
ُ َُّو ُكلُواْ همن هر ۡزقه ۖه ۚه َو هإلَ ۡي هه ٱلن
: ﮊ (سورة الملك15 ور
ُ ش
)15
{Ngài (Allah) là Đấng đã làm ra trái đất
cho các ngươi sử dụng. Do đó, các
ngươi hãy băng qua các nẽo đường của
nó và hãy dùng thiên lộc của Ngài, và
các ngươi được phục sinh trở lại với
Ngài.} (Chương 67 – Al-Mulk, câu 15).
Và Nabi Muhammad e luôn yêu thích
lao động và Người xem lao động là một

trong những việc làm đến gần với
Allah. Người nói:
ْ َ الر ُج ُل َك ْسبًا أ
َب هم ْن َع َم هل يَ هد هه َو َما أ َ ْنََق
َّ ب
َ َ طي
َ س
َ « َما َك
» صدَقَة
َّ
َ الر ُج ُل َعلَى نَ َْ هس هه َوأ َ ْه هل هه َو َولَ هد هه َوخَاد ههم هه فَ ُه َو
.))21٣٨( (أخرجه ابن ماجه ح
“Không có sự tìm kế sinh nhai nào tốt
lành hơn sự lao động bằng chính đôi tay
của mình và những gì mà một người chi
tiêu cho bản thân y, cho gia đình, vợ
con và cho người giúp việc đều là
Sadaqah (sự bố thí được ban ân
phước).” (Ibnu Ma-jah: Hadith (2138)).
Và có lần một người đàn ông đi ngang
qua chỗ của Nabi Muhammad e, các vị
Sahabah của Thiên sứ của Allah nhìn
thấy sự tích cực lao động của y, họ hỏi:

Thưa thiên sứ của Allah! Y tích cực lao
động đó có được coi là vì chính nghĩa
của Allah không? Nabi e nói:
صغَارا فَ ُه َو فه ْي
َ لى َولَ هد هه
َ « هإ ْن َكانَ خ ََر َج َي ْسعَى َع
ش ْي َخي هْن
َ لى أَبَ َوي هْن
س هب ْي هل ه
َ
َ  َو هإ ْن َكانَ خ ََر َج يَ ْسعَى َع،هللا
لى
َ  َو هإ ْن َكانَ خ ََر َج يَ ْسعَى َع،َك هبي َْري هْن فَ ُه َو فه ْي َس هب ْي هل هللاه
 َو هإ ْن َكانَ خ ََر َج هريَا ًء و،هللا
س هب ْي هل ه
َ نَ َْ هس هه يَعَُُّ َها فَ ُه َو هف ْي
َ ش ْي
ان » (أخرجه الطبراني
َ اخ َرة ً فَ ُه َو هف ْي َس هب ْي هل ال
ُمََ ه
ط ه
 وصححه اۡللباني،)15619( في معجمه الكبير ح
.))1692( في صحيح الترغيب والترهيب ح
“Nếu y ra ngoài lao động vì các con
nhỏ của y thì đó là con đường chính
nghĩa của Allah, nếu y ra ngoài lạo
động vì cha mẹ già yếu của y thì đó là
con đường chính nghĩa của Allah, nếu y
ra ngoài vì đáp ứng nhu cầu cần thiết

của bản thân thì đó là con đường chính
nghĩa của Allah và nếu y ra ngoài vì để
phô trương một cách ngạo mạn thì đó là
con đường của Shaytan.” (Attabra-ni
ghi lại trong bộ Mu’jam Kabir: Hadith
(15619), và Albani đã xác thực trong bộ
Sahih Attarghib wattarhib: Hadith
(1692)).
Tuy nhiên, việc tìm kiếm sinh nhai có
hai loại: loại tốt lành và loại không tốt
lành. Loại tốt lành là một người đi tìm
thiên lộc của Allah bằng các hình thức
được giáo luật Islam hợp thức hóa như
buôn bán kinh doanh, sản xuất, chăn
nuôi trồng trọt, và các hình thức lao
động hợp giáo luật khác.

َ ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ ُكلُواْ همن
ت َما َرزَ ۡق َّٰنَ ُك ۡم
طيه َّٰبَ ه
ۡ َو
 ﮊ (سورة1٧2 َلِل هإن ُكنت ُ ۡم هإيَّاهُ تَعۡ بُدُون
ٱش ُك ُرواْ ه َّ ه
)1٧2 :البقرة
{Này hỡi những người có đức tin! Các
ngươi hãy ăn những gì tốt lành mà TA
đã ban cấp cho các ngươi và hãy tạ ơn
Allah nếu các ngươi thực sự thờ
phượng Ngài.} (Chương 2 – Albaqarah,
câu 172).
Còn loại không tốt lành của việc tìm
kiếm sinh nhai là sự sở hữu tài sản bằng
các con đường tội lỗi như Riba (cho vai
lấy lãi), hối lộ, gian lận, lừa đảo hoặc
trao đổi mua bán với các hàng hóa và
sản phẩm gây hại cho người.

ﮋ َو َال ت َ ۡأ ُكلُ َٰٓواْ أ َ ۡم َّٰ َولَ ُكم بَ ۡينَ ُكم به ۡٱل َّٰبَ هط هل َوت ُ ۡدلُواْ به َها َٰٓ هإلَى
ٱإل ِۡ هم َوأَنت ُ ۡم
ۡٱل ُح َّك هام هلت َ ۡأ ُكلُواْ فَ هر ٗيقا هم ۡن أ َ ۡم َّٰ َو هل ٱلنَّ ه
اس هب ۡ ه
)1٨٨ : ﮊ (سورة البقرة1٨٨ َتَعۡ لَ ُمون
{Và các ngươi chớ gian lận ăn nuốt tài
sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ
dùng nó để hối lộ các quan tòa hầu các
ngươi có thể ăn không một phần tài sản
của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc
các ngươi biết điều đó.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 188).
Và về vấn đề này thì Islam qui định một
nguyên tắc chung mang tính khái quát,
Allah, Đấng Tối Cao phán:
َّ ﮋ َويُ هح ُّل لَ ُه ُم
َ ت َويُ َح هر ُم َعلَ ۡي هه ُم ۡٱل َخ َّٰبََٰٓ هئ
ث ﮊ (سورة
ٱلط هي َّٰبَ ه
)15٨ :اۡلعراف

{Và Người (Nabi Muhammad) cho
phép họ dùng những gì tốt lành và sạch
sẽ và cấm họ dùng những gì dơ bẩn.}
(Chương 7 – Al-‘Araf, câu 158).
Và vì thế, Islam luôn chỉ đạo phải chi
tiêu tài sản một cách đúng mức và hợp
lý, cho nên, một người sở hữu tài sản
không được phép chi tiêu như thế nào
cũng được, và việc chi tiêu phung phí
và quá mức hoặc luôn giữ chặt mà
không chi cho quyền lợi của người
nghèo được coi là hành động của
Shaytan.
س هبي هل َو َال
ﮋ َو َءا ه
َّ ت ذَا ۡٱلقُ ۡربَ َّٰى َحقَّ ۥهُ َو ۡٱل هم ۡس هكينَ َو ۡٱبنَ ٱل
َّ  هإ َّن ۡٱل ُمبَذ ههرينَ َكانُ َٰٓواْ هإ ۡخ َّٰ َونَ ٱل26 هيرا
ين
ً تُبَذ ۡهر ت َ ۡبذ
ش َّٰيَ هط ۖ ه

َ َّٰ ش ۡي
َّ َو َكانَ ٱل
 ﮊ (سورة2٧ ورا
ٗ َُط ُن هل َر هبه ۚه َك
)2٧ ،26:اإلسراء
{Và hãy cho họ hàng ruột thịt phần bắt
buộc của y, hãy cho người thiếu thốn
khó khăn, và khách lỡ đường nhưng
chớ phung phí quá mức. Quả thật,
những kẻ phung phí là anh em của
Shaytan và Shaytan lúc nào cũng bội ơn
và phủ nhận Thượng Đế của nó.}
(Chương 17 – Al-Isra, câu 26, 27).
Và Nabi Muhammad e cũng có nói:
،ت
 َو َوأْدَ ْالبَنَا ه، ت
عقُوقَ اۡل ُ َّم َها ه
ُ « هإ َّن هللاَ َح َّر َم َعلَ ْي ُك ْم
، س َؤا هل
َو َمنَ َع َوهَا ه
ُّ  َو َكثْ َرة َ ال،  َو َك هرهَ لَ ُك ْم قهي َل َوقَا َل، ت
،)240٨( ضا َعةَ ْال َما هل » (أخرجه البخاري ح
َ َو هإ
.))1٧15( ومسلم ح

“Quả thật, Allah nghiêm cấm việc bất
hiếu với mẹ, giết hại các con gái, keo
kiệt, tin đồn, nhiều câu hỏi và lãng phí
tiền bạc.” (Albukhari: Hadith (2408),
Muslim: Hadith (1715)).
Tài sản và của cải là phần ban cấp từ
nơi Allah, và Ngài cho quyền chúng ta
quản lý để chi tiêu và sử dụng nó hợp lý
theo qui định của giáo luật, và trong
những cách chi tiêu và sử dụng hợp lý
và đúng đắn nhất là bố thí cho những
người nghèo và người khó khăn.
:هي َءات َ َّٰى ُك ُۡۚم ﮊ (سورة النور
ﮋ َو َءاتُو ُهم همن َّما هل َّ ه
َٰٓ ٱلِل ٱلَّذ
)٣٣

{Hãy ban cấp cho họ từ tài sản mà
Allah đã ban cấp cho các ngươi.}
(Chương 24 – Annur, câu 33).
ﮋ َوأَن هَقُواْ هم َّما َجعَلَ ُكم ُّم ۡست َ ۡخلَ هَينَ فهي ۖ هه فَٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ همن ُك ۡم
)٧ : ﮊ (سورة الحديد٧ وأَنََقُواْ لَ ُه ۡم أ َ ۡجر َك هبير
{Và hãy chi dùng cho chính nghĩa của
Allah tài sản mà Ngài đã ban cấp cho
các ngươi thừa hưởng. Do đó, những ai
trong các ngươi có đức tin và chi dùng
cho con đường chính nghĩa của Allah
thì họ sẽ nhận được một phần thưởng
vô cùng to lớn.} (Chương 57 – Alhadid,
câu 7).
Và cứ như vậy, năm mục tiêu cần thiết
này là tiêu biểu cho các quyền lợi quan
trọng nhất của con người trong cuộc

sống mà tất cả các điều luật trong hệ
thống giáo luật Islam được qui định để
duy trì và đảm bảo chúng. Do đó, người
nào luôn tuân thủ theo hệ thống giáo
luật Islam thì Allah sẽ ban niềm vinh dự
cho y với sự hạnh phúc trến thế gian và
thành đạt ở cõi Đời Sau, ngược lại,
người nào không tuân thủ theo chỉ đạo
của nó thì sẽ đối mặt với sự bất hạnh
trên thế gian tương ứng theo những gì
mà y đã nghịch lại với Chỉ đạo và hệ
thống giáo luật công bằng và toàn vẹn
của Allah. Ngài phán:
 َو َم ۡن12٣ ض ُّل َو َال يَ ۡشقَ َّٰى
اي فَ َال يَ ه
َ َﮋفَ َم هن ٱتَّبَ َع ُهد
ُ ض ٗنكا َون َۡح
ش ُر ۥهُ يَ ۡو َم
َ ض َعن ذ ۡهك هري فَإه َّن لَ ۥهُ َم هعيش َٗة
َ أ َ ۡع َر
ي أ َ ۡع َم َّٰى َوقَ ۡد
 قَا َل َر ه124 ۡٱل هق َّٰيَ َم هة أ َ ۡع َم َّٰى
َٰٓ ب هل َم َحش َۡرتَنه

 قَا َل َك َّٰذَ هل َك أَت َ ۡت َك َءا َّٰيَتُنَا فَنَسهيت َ َه ۖا125 ص ٗيرا
ُكنتُ بَ ه
)126 ،12٣ :ﮊ (سورة طه126 س َّٰى
َ َو َك َّٰذَ هل َك ۡٱليَ ۡو َم تُن
{Ai theo chỉ đạo của TA thí sẽ không
lầm lạc cũng không khổ sở. Ngược lại,
ai tránh xa thông điệp nhắc nhở của TA
thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời eo
hẹp (không an tâm và khổ sở) và vào
Ngày Phục sinh TA sẽ phục sinh y trở
lại mù lòa. Y sẽ nói: “Lạy Thượng Đế,
tại sao Ngài dựng bề tôi sống lại mù lòa
trong lúc trước đây bề tôi vẫn còn nhìn
thấy”. Ngài phán: “Như thế đấy, các lời
mặc khải của TA đã đến với ngươi
nhưng ngươi không quan tâm; và Ngày
nay TA bỏ quên trở lại giống như thế.}
(Chương 20 – Taha, câu 123, 124).

?

?

? ? ?

Các Nền Tảng Của Đức Tin Iman
Đức tin Iman là cấp bậc giáo lý mà
người Muslim phải có sau khi y đã quy
thuận Islam, và nó là yếu tố để đánh giá
Islam của một người. Dó đó, trong đạo
không phải chỉ đứng ở góc độ biểu hiện
thờ phượng của thể xác bề ngoài mà nó
phải được hoàn thiện bởi đức tin Iman
biểu hiện trong nội tâm bởi lẽ tôn giáo
bao hàm tín ngưỡng, thờ phượng và
phẩm chất đạo đức. Nabi Muhammad e
nói:
ُ اإلي َم
ُضلُ َها قَ ْو ُل الَ هإلَهَ هإالَّ هللا
َ س ْبعُونَ فَأ َ ْف
َ ان هبضْع َو
« ه
َّ طةُ اۡلَذَى َع هن
َ َوأ َ ْدنَاهَا هإ َما
ُ ق َو ْال َحيَا ُء
َش ْعبَة همن
الط هري ه
.))25( ان » (أخرجه مسلم ح
ه
اإلي َم ه

“Đức tin Iman gồm có bảy mươi mấy
phần, phần tốt nhất đó là lời tuyên thệ
(ُ( – )الَ هإلَهَ هإالَّ هللاkhông có Thượng Đế
đích thực nào khác ngoài Allah), phần
thấp nhất là nhặt gai trên đường đi, và
tính mắc cỡ là một phần của đức tin
Iman.” (Muslim: Hadith (25)).
Và các nền tảng của đức tin Iman gồm
sáu nền tảng căn bản được nói rõ trong
Hadith được Umar kể lại rằng đại Thiên
thần Jibril đã đến hỏi Nabi e về đức tin
Iman thì Người bảo:
اآلخ هر
س هل هه َو ْاليَ ْو هم ه
ُ هلل َو َمالَ هئ َك هت هه َو ُكت ُ هب هه َو ُر
« أ َ ْن تُؤْ همنَ هبا ه
.))٨( َوتُؤْ همنَ هب ْالقَدَ هر َخي هْر هه َوش هَر هه » (أخرجه مسلم ح
“Đó là ngươi phải tin nơi Allah, phải tin
nơi các Thiên Thần của Ngài, tin vào

các kinh sách của Ngài, tin nơi các
Thiên Sứ của Ngài, tin nơi Ngày sau và
tin vào định mệnh tốt xấu.” (Muslim:
Hadith (8)).
Và như vậy, điều đầu tiên của đức tin là
người Muslim phải tin tưởng sáu nền
tảng này rồi sau đó y thể hiện hành
động để xác nhận đức tin của y. Do đó,
đức tin Iman là niềm tin được thể hiện
trong tim, lời nói và hành động, nó gia
tăng bằng sự vâng mệnh và sụt giảm
bằng sự bất tuân và nghịch đạo.
Như chúng ta đã nói về điều đầu tiên
của đức tin Iman và đó là tin nơi Allah
và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành
đề cập đến các nền tảng còn lại của nó.

Đức tin nơi các thiên thần
Các Thiên thần là những tạo vật độc
đáo với những ánh hào quang được
Allah tạo ra từ ánh sáng. Quả thật, Nabi
Muhammad e nói:
ور » (أخرجه مسلم ح
« ُخ هلقَ ه
ٍ ُت ْال َمالَئه َكةُ هم ْن ن
.))2996(
“Các thiên thần được tạo ra từ ánh
sáng.” (Muslim: Hadith (2996)).
Và các thiên thần là lực lượng binh lính
của Allah, không một ai có thể biết rõ
số lượng của họ là bao nhiêu ngoại trừ
Allah duy nhất, bởi Ngài phán:
ش
َ َي هإ َّال ذ ۡهك َر َّٰى هل ۡلب
َ ﮋ َو َما يَعۡ لَ ُم ُجنُودَ َر هب َك هإ َّال ُه ُۚ َو َو َما هه
)٣1 :ﮊ (سورة المدِر

{Và không một ai biết rõ lực lượng
binh lính của Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad) ngoại trừ Ngài. Và đó là
lời nhắc nhở cho người phàm.}
(Chương 74 – Al-Mudaththir, câu 31).
Bởi vì bản chất là ánh sáng nhẹ nhàng
nên các thiên thần có khả năng biến hóa
thành nhiều hình hài khác nhau. Do đó,
các thiên thần đã xuất hiện với hình hài
của người phàm tục như họ đã hiện
thân thành hình hài con người đến gặp
Nabi Ibrahim, Nabi Lut, và đại thiên
thần Jibril đã đến gặp bà Maryam trong
hình hài của một người đàn ông. Allah,
Đấng Tối Cao phán:

 قَالَ ۡت1٧ س هو ٗيا
َ س ۡلنَا َٰٓ هإلَ ۡي َها ُرو َحنَا فَت َ َمث َّ َل لَ َها بَش َٗرا
َ ﮋفَأ َ ۡر
 قَا َل هإنَّ َما َٰٓ أَن َ۠ا1٨ نت ت َ هق ٗيا
َ نك هإن ُك
َ ٱلر ۡح َّٰ َم هن هم
ُ َي أ
َّ عوذُ هب
َٰٓ هإنه
ُ َب لَ هك
 ﮊ (سورة19 غ َّٰلَ ٗما زَ هك ٗيا
ُ َر
َ سو ُل َر هب هك هۡلَه
) 19 – 1٧ :مريم
{TA đã cử thiên thần Jibril của TA đến
gặp nàng (Maryam). Y hiện ra trước
mặt nàng như một người đàn ông toàn
diện. Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin Đấng
rất mực Độ lượng bảo vệ tránh xa ông.
Xin đừng đến gần tôi nếu ông là người
sợ Allah”. Thiên thần bảo: Ta chỉ là
một sứ giả của Thượng Đế của nàng, Ta
được lệnh đến báo cho nàng biết rằng
Ngài sẽ ban cho nàng một đứa con trai
trong sạch.} (Chương 19 – Maryam,
câu 17 – 19).

Và việc xuất hiện của các thiên thần
dưới hình hài con người phàm tục này
sẽ gần gũi với tâm trạng của con người.
Do đó, Đại thiên thần Jibril mang lời
Mặc khải xuống cho Nabi Muhammad
e đa phần là dưới hình hài của một
người đàn ông. Quả thât, có lần AlHarith bin Hisham đã hỏi thiên sứ của
Allah e: Sự mặc khải đến với Người
như thế nào? Thiên sứ e nói:
َ َ  َو ُه َو أ- صلَ هة ا ْل َج َر هس
ُشدُّه
َ ص ْل
َ « أ َ ْحيَانًا يَأ ْ هتي هنى همثْ َل
 َوأ َ ْحيَانًا، ص ُم َعنهى َوقَ ْد َو َع ْيتُ َع ْنهُ َما قَا َل
َ َْ ُ فَي- ى
َّ ََعل
» ى ْال َملَكُ َر ُجالً فَيُ َك هل ُمنهى فَأ َ هعى َما يَقُو ُل
َ يَت َ َمث َّ ُل هل
.))2٣٣٣(  ومسلم ح،)2( (أخرجه البخاري ح
“Đôi lúc nó đến với Ta như tiếng loảng
xoảng của chuông và nó làm Ta khó

chịu nhất, cơ thể Ta như muốn vỡ tung
và Ta bắt đầu cảm nhận được những gì
y (Đại Thiên thần Jibril) nói, và đôi lúc
Đại thiên thân hiện thân thành một
người đàn ông đến nói trực tiếp với Ta
và Ta lặp lại theo lời y nói.”
(Albukhari: Hadith (2), Muslim: Hadith
(2333)).
Và các thiên thần đều là những bề tồi
của Allah, họ luôn một mực tự hào và
vinh dự trong việc thờ phượng Allah,
họ liên tục thờ phượng và phục tùng
mệnh lệnh của Ngài một cách không
ngừng nghỉ.
:ار َال يَ َۡت ُ ُرونَ ﮊ (سورة اۡلنبياء
َ ُ ﮋي
َ س هب ُحونَ ٱلَّ ۡي َل َوٱلنَّ َه
) 20

{Họ tán dương ca tụng Ngài ngày đêm
một cách không ngừng nghỉ} (Chương
21 – Al-Anbiya, câu 20).
Và họ cũng không biết mệt mỏi và chán
trong việc thờ phượng Allah.
ار َو ُه ۡم َال يَ ۡس ُمونَ ﮊ (سورة
َ ُ ﮋي
س هب ُحونَ لَ ۥهُ هبٱلَّ ۡي هل َوٱلنَّ َه ه
)٣٨ :فصلت
{Họ tán dương và ca tụng Ngài cả đêm
lẫn ngày mà không bao giờ mỏi mệt.}
(Chương 41 – Fussilat, câu 38).
Và quả thật, họ đáng được Allah mô tả
rằng họ là đại diện cho niềm vinh dự và
đạo đức (Chương 80 – ‘Abasa, câu 16)
bởi họ không bao giờ nghịch lại mệnh
lệnh của Allah.

َّ َصون
ٱلِلَ َما َٰٓ أ َ َم َر ُه ۡم َويَ َۡعَلُونَ َما يُ ۡؤ َم ُرونَ ﮊ
ُ ۡﮋ َّال يَع
)6 :(سورة التحريم
{Họ không bao giờ bất tuân Allah về
bất cứ điều gì mà Ngài đã ra lệnh cho
họ và họ tuyệt đối thi hành đúng theo
những gì được lệnh.} (Chương 66 –
Attahrim, câu 6).
Và các thiên thần đều có những nhiệm
vụ và việc làm nhất định, có các thiên
thần chuyên theo dõi cuộc sống của con
người và ghi chép toàn bộ hành vi của
họ và sẽ làm nhân chứng cho những gì
mà họ đã làm vào Ngày Phán xét.
 يَعۡ لَ ُمونَ َما11 َ هك َر ٗاما َّٰ َك هت هبين10 َﮋ َو هإ َّن َعلَ ۡي ُك ۡم لَ َّٰ َح هَ هظين
)12 - 10 : ﮊ (سورة االنَطار12 َت َ َۡعَلُون

{Và quả thật, có các vị thiên thần trông
chừng các ngươi, họ là những vị thiên
thần biên chép đáng tôn kính và họ biết
rõ mọi điều các ngươi làm.} (Chương
82 – Al-Infitar, câu 10 – 12).
Có các thiên thần chuyên ghi chép mọi
lời nói và hành vi của một ngươi. Allah
phán:
1٧ ٱلش َما هل قَ هعيد
ين َو َع هن ه
ان َع هن ۡٱليَ هم ه
ﮋ هإ ۡذ يَتَلَقَّى ۡٱل ُمتَلَ هقيَ ه
ُ ََّما يَ ۡل ه
 ﮊ (سورة1٨ ظ همن قَ ۡو ٍل هإ َّال لَدَ ۡي هه َرقهيب َعتهيد
)1٨ - 1٧ :ق
{Và khi hai vị thiên thần ngồi xuống
ghi chép bên phải và bên trái thì không
một lời nào y (con người) thốt ra mà hai
vị thiên thần theo dõi này lại không sẵn

sàng ghi chép.} (Chương 50 – Qaf, câu
17, 18).
Và việc người có đức tin hiểu biết được
rằng Các thiên thần luôn đồng hành với
y trong cuộc sống và họ luôn theo dõi
và ghi chép nhưng họ luôn ngoan đạo
và không hề biết mệt mọi trong việc thờ
phượng Allah sẽ khiến y hổ thẹn và
thức tỉnh.
Và các thiên thần là binh lính của
Allah, họ luôn thi hành mọi mệnh lệnh
và chỉ đạo của Ngài trong việc chống
lại kẻ thù của Ngài. Họ sẽ giáng xuống
các hình phạt lên những người tội lỗi và
xấu xa đáng bị sự trừng phạt của Allah,
giống như Allah đã gởi họ đi trừng phạt

cộng đồng của Nabi Hud, cộng đồng
của Nabi Salih và cộng đồng của Nabi
Lut.
Và một trong những việc làm của các
thiên thần là họ được Allah giao trách
nhiệm đi bắt hồn của những ai đã chấm
dứt thời hạn trên thế gian.
َ ََﮋ َو ُه َو ۡٱلقَا هه ُر فَ ۡوقَ هعبَا هد ۖه ۚه َويُ ۡر هس ُل َعلَ ۡي ُك ۡم َح
ظةً َحت َّ َّٰ َٰٓى
ُ سلُنَا َو ُه ۡم َال يََُ هر
َطون
ُ هإذَا َجا َٰٓ َء أ َ َحدَ ُك ُم ۡٱل َم ۡوتُ ت َ َوفَّ ۡتهُ ُر
)61 :ﮊ (سورة اۡلنعام61
{Và Ngài (Allah) là Đấng Tối Thượng
chi phối bầy tôi của Ngài. Và Ngài cử
các vị Canh gác theo trông chừng các
ngươi cho đến khi một trong các ngươi
đối diện với cái chết thì các thiên thần
của TA sẽ bắt hồn y và chúng sẽ không

chểnh mảng trong nhiệm vụ bắt hồn
đó.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 61).
ت ٱلَّذهي ُو هك َل هب ُك ۡم ِ ُ َّم هإلَ َّٰى َر هب ُك ۡم
ﮋقُ ۡل يَت َ َوفَّ َّٰى ُكم َّملَكُ ۡٱل َم ۡو ه
)11 : ﮊ (سورة السجدة11 َت ُ ۡر َجعُون
{Hãy bảo (Muhammad!): Thần chết, vị
phụ trách các người, sẽ bắt hồn của các
người rồi các người sẽ được đưa về gặp
Thượng Đế của các người trở lại.}
(Chương 32 – Al-Sajdah, câu 11).
Và các thiên thần yêu thích những gì
Allah yêu thích, do đó, họ sẽ yêu
thương những người có đức tin và
những người ngoan đạo biết kính sợ
Allah trong đám bầy tôi của Ngài, và
các thiên thần sẽ luôn cầu xin Allah tha
thứ cho họ. Allah, Đấng Tối Cao phán:

سبه ُحونَ به َح ۡم هد
َ ُش َو َم ۡن َح ۡولَ ۥهُ ي
َ ﮋٱلَّذهينَ يَ ۡح هملُونَ ۡٱلعَ ۡر
َر هب هه ۡم َويُ ۡؤ همنُونَ هبه ۚه َويَ ۡست َ ۡغ هَ ُرونَ هللَّذهينَ َءا َمنُو ۖاْ َربَّنَا
ۡ َت ُك َّل ش َۡي ٖء َّر ۡح َم ٗة َو هع ۡل ٗما ف
ْٱغ هَ ۡر هللَّذهينَ تَابُوا
َ َۡو هسع
 ﮊ (سورة٧ اب ۡٱل َج هح هيم
َ َسبهيلَ َك َوقه هه ۡم َعذ
َ َْوٱتَّبَعُوا
)٧ :غافر
{Những vị thiên thần mang Ngai vương
của Allah và những vị thiên thần đứng
hầu xung quanh đều tán dương lời ca
tụng Thượng Đế của họ và tin tưởng
nơi Ngài, và họ cầu xin Ngài tha thứ
cho những ai có đức tin, họ nói: “Lạy
Thượng Đế của chúng tôi, xin Ngài lấy
đức khoan dung và sự hiểu biết của
Ngài mà bao trùm lấy mọi vật, xin Ngài
tha thứ cho những ai quay vế sám hối
và tuân theo con đường của Ngài và

cứu vớt họ khỏi hình phạt của Hỏa
ngục.} (Chương 40 – Gafir, câu 7).
Và Nabi Muhammad e nói:
ام فهى
َ ُ صلَّى لَ ْم تَزَ هل ْال َمالَئه َكةُ ت
َ « فَإهذَا
َ َص هلى َعلَ ْي هه َما د
 » (أخرجه. ُار َح ْمه
ْ  الل ُه َّم، ص هل َعلَ ْي هه
َ صالَّهُ الل ُه َّم
َ ُم
 واللَظ،)649(  ومسلم ح،)64٧( البخاري ح
.)للبخاري
“Do đó, khi một người có đức tin dâng
lễ nguyện Salah thì các thiên thần sẽ
luôn cầu nguyện cho y trong suốt
khoảng thời gian của cuộc lễ nguyện:
Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sự
an lành cho y, lạy Thượng Đế, xin Ngài
hãy yêu thương y!” (Albukhari: Hadith
(647), Muslim: Hadith (649), và lời là
của Albukhari).

Các thiên thần vẫn luôn liên tục cầu xin
Allah tha thứ cho tất cả những người có
đức tin giống như Allah đã phán:
َٰٓ
س هب ُحونَ هب َح ۡم هد َر هب هه ۡم َويَ ۡست َ ۡغ هَ ُرونَ هل َمن فهي
َُ ﮋ َو ۡٱل َم َّٰلَئه َكةُ ي
َٰٓ َ َ ض أ
ُۗ ۡٱۡل َ ۡر ه
َّ ال هإ َّن
 ﮊ (سورة5 ٱلر هحي ُم
َّ ور
ُ ََُٱلِلَ ُه َو ۡٱلغ
)5 :الشورى
{Và các thiên thần luôn tán dương và ca
ngợi Thượng Đế của họ và họ luôn cầu
xin Allah tha thứ cho những ai trên trái
đất. Chẳng phải quả thật Allah là Đấng
Hằng tha thứ và Khoan dung.}
(Chương 42 – Ash-Shura, câu 5).
Còn đối với những ai phủ nhận Allah,
nghịch đạo và làm điều tội lỗi thì sẽ bị
các thiên thần nguyền rủa.

ُﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ َكََ ُرواْ َو َماتُواْ َو ُه ۡم ُكََّار أ ُ ْو َّٰلََٰٓئه َك َعلَ ۡي هه ۡم لَعۡ نَة
َٰٓ
: ﮊ (سورة البقرة161 َاس أ َ ۡج َم هعين
ٱلِل َو ۡٱل َم َّٰلَئه َك هة َوٱلنَّ ه
َّ ه
)161
{Quả thật, những người phủ nhận đức
tin và chết đi mà vẫn trong tình trạng vô
đức tin như thế thì họ là những người sẽ
bị Allah, các thiên thần và cả nhân loại
nguyền rủa.} (Chương 2 – Albaqarah,
câu 161).
Và khi Ngày Phán xét đến, các thiên
thần sẽ nghinh đón những người tin
tưởng ở nơi Thiên Đàng và áp tải
những người vô đức tin và đại nghịch
bất đạo đến với tầng đáy của Hỏa ngục.
Về việc các thiên thần nghinh đón

những người có đức tin và chúc tụng họ
thì Allah có lời phán như sau:
َٰٓ
س َّٰلَم َعلَ ۡي ُكم
َ 2٣ اب
ٖ َﮋ َو ۡٱل َم َّٰلَئه َكةُ يَ ۡد ُخلُونَ َعلَ ۡي ههم همن ُك هل ب
: ﮊ (سورة الرعد24 ع ۡقبَى ٱلد هَّار
ُ صبَ ۡرت ُ ُۡۚم فَنهعۡ َم
َ هب َما
)24 ،2٣
{Và các thiên thần vào chào đón họ từ
mỗi cánh cổng: Chào an lành đến quí vị
về những điều mà quí vị đã kiên nhẫn
chịu đựng. Bởi thế, đây là Ngôi nhà
cuối cùng thật hạnh phúc của quí vị!}
(Chương 13 – Ar-rad, câu 23, 24).
Còn đối với những kẻ không có đức tin
thì các thiên thần sẽ chấp hành mệnh
lệnh của Allah mà thi hành hình phạt
trừng trị họ trong Hỏa ngục.

َٰٓ
ارة ُ َعلَ ۡي َها َم َّٰلَ هئ َكة هغ َالظ هشدَاد َّال
ُ َّﮋ َوقُودُهَا ٱلن
َ اس َو ۡٱل هح َج
َّ َصون
 ﮊ6 َٱلِلَ َما َٰٓ أ َ َم َر ُه ۡم َويَ َۡعَلُونَ َما يُ ۡؤ َم ُرون
ُ ۡيَع
)6 :(سورة التحريم
{... mà chất đốt của nó (Hỏa ngục) là
con người (vô đức tin) và đá (bụt
tượng), do những thiên thần lạnh lùng
và nghiêm nghị quản lý, họ không bao
giờ bất tuân Allah một điều gì một khi
Ngài ra lệnh và họ tuyệt đối thi hành
đúng theo những gì được lệnh.}
(Chương 66 – Attahrim, câu 6).
Đức tin nơi các kinh sách
Và khi mà nhiệm vụ của các vị thiên sứ
là mang những Chỉ đạo của Thượng Đế
đến với nhân loại thì dĩ nhiên Allah
phải ban xuống cho họ lời mặc khải

cũng như sự hướng dẫn của Ngài để
loài người học được những điều hữu
ích, biết được đâu là chân lý mà tránh
xa khỏi những điều lệch lạc và ngụy
tạo.
َ َاس أ ُ َّم ٗة َّٰ َو هحدَ ٗة فَبَع
َّ ث
َٱلِلُ ٱلنَّ هبيۧهنَ ُمبَش ههرين
ُ َّﮋ َكانَ ٱلن
اس
ق هليَ ۡح ُك َم بَ ۡينَ ٱلنَّ ه
َ َ َو ُمنذ ههرينَ َوأَنزَ َل َمعَ ُه ُم ۡٱل هك َّٰت
ب هب ۡٱل َح ه
ۡ هفي َما
)21٣ :ٱختَلََُواْ هفي ُۚ ههﮊ (سورة البقرة
{Ban đầu nhân loại chỉ là một cộng
đồng duy nhất. Sau đó vì họ lầm lạc
nên Allah dựng lên các vị Nabi làm
những vị vừa mang tin mừng vừa cảnh
báo về tin dữ, và Allah gởi xuống cùng
với họ những kinh sách bằng chân lý để
họ dựa vào đó mà giải quyết và phân xử
nhân loại về những vấn đề mà họ

thường tranh chấp nhau.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 213).
Và những kinh sách thiêng liêng này đã
chứa đựng thông điệp của Allah đến với
con người làm sự chỉ đạo và ánh sáng
dẫn dắt nhân loại. Quả thật, Allah đã
mô tả kinh Tawrah (Kinh Cựu ước)
được ban xuống cho Musa (Moses) với
lời phán rằng:
ُۚ ُﮋإهنَّا َٰٓ أَنزَ ۡلنَا ٱلت َّ ۡو َر َّٰىةَ فهي َها هُدٗ ى َون
:ور ﮊ (سورة المائدة
)44
{Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống
Kinh Tawrah trong đó là sự chỉ đạo và
ánh sáng} (Chương 5 – Al-Ma-idah,
câu 44).

Và tương tự, Ngài cũng mô tả Kinh
Injil (Kinh Tân ước) được ban xuống
cho Nabi Ysa (Giê-su) e:
َصد ٗهقا هل َما بَ ۡين
ٱإل ه
َ نجي َل فهي هه هُدٗ ى َونُور َو ُم
ﮋ َو َءات َ ۡي َّٰنَهُ ۡ ه
َ يَدَ ۡي هه همنَ ٱلت َّ ۡو َر َّٰى هة َوهُدٗ ى َو َم ۡو هع
46 َظ ٗة هل ۡل ُمت َّ هقين
)46 :ﮊ (سورة المائدة
{Và TA đã ban cho y (Nabi Ysa) Kinh
Injil (Tân ước) trong đó là sự chỉ đạo và
ánh sáng, là sự chứng thực lại những
điều đã có trước trong Kinh Tawrah.
Quả thật, Kinh Injil vừa là một sự chỉ
đạo vừa là một lời khuyên dạy cho
những người ngoan đạo biết sợ Allah.}
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 46).
Như vậy, sự chỉ đạo và ánh sáng là hai
thuộc tính bắt buộc cho tất cả các thông

điệp được mặc khải từ Allah ban xuống
cho các vị Nabi của Ngài.
Và người Muslim luôn tin vào tất cả
các Kinh sách của Allah, luôn thi hành
mọi mệnh lệnh của Ngài và luôn tin
tưởng mọi lời phán của Ngài.
ب ٱلَّذهي
ُ ٱلِل َو َر
سو هله ۚه َو ۡٱل هك َّٰت َ ه
ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُ َٰٓواْ َء هامنُواْ به َّ ه
هي أَنزَ َل همن قَ ۡب ُۚ ُل َو َمن
ُ ن ََّز َل َعلَ َّٰى َر
سو هله ۚه َو ۡٱل هك َّٰت َ ه
َٰٓ ب ٱلَّذ
َٰٓ
س هله ۚه َو ۡٱليَ ۡو هم ۡٱۡل َٰٓ هخ هر فَقَ ۡد
ُ ٱلِل َو َم َّٰلَئه َكتهه ۚه َو ُكت ُ هبه ۚه َو ُر
يَ ۡكَُ ۡر هب َّ ه
)1٣6 : ﮊ (سورة النساء1٣6 ض َّٰلَ ۢ َال بَ هعيدًا
َ ض َّل
َ
{Hỡi những người có đức tin! Hãy tin
tưởng nơi Allah, tin tưởng nơi Sứ giả
của Ngài, và tin tưởng nơi Kinh sách
mà Ngài đã xuống cho Sứ giả của Ngài
và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống
trước đây. Và người nào phủ nhận

Allah, phủ nhận các thiên thần của
Ngài, các kinh sách của Ngài, các Sứ
giả của Ngài và Ngày Tận thế thì quả
thật y đã lầm lạc rất xa.} (Chương 4 –
Annisa’, câu 136).
Do đó, chỉ cần phủ nhận bất kỳ một
Kinh sách nào trong số các Kinh sách
của Allah thì coi như đã phủ nhận tất
cả. Bởi Allah ra lệnh cho Nabi của Ngài
e và những người có đức tin với lời
phán như sau:
نز َل هإلَ َّٰ َٰٓى هإ ۡب َّٰ َر ههۧ َم
ﮋقُولُ َٰٓواْ َءا َمنَّا هب َّ ه
نز َل هإلَ ۡينَا َو َما َٰٓ أ ُ ه
ٱلِل َو َما َٰٓ أ ُ ه
ُ
ي
وب َو ۡٱۡل َ ۡسبَ ه
َ َُو هإ ۡس َّٰ َم هعي َل َو هإ ۡس َّٰ َحقَ َويَعۡ ق
َ اط َو َما َٰٓ أو هت
ُ
ي ٱلنَّ هبيُّونَ همن َّر هب هه ۡم َال نََُ هر ُق
َ س َّٰى َو هعي
َ ُمو
َ س َّٰى َو َما َٰٓ أوته
ﮊ (سورة1٣6 َبَ ۡينَ أ َ َح ٖد هم ۡن ُه ۡم َون َۡح ُن لَ ۥهُ ُم ۡس هل ُمون
)1٣6 :البقرة

{Các ngươi hãy nói: Chúng tôi tin nơi
Allah và tin nơi những gì được ban
xuống cho chúng tôi cũng như những gì
được ban xuống cho Nabi Ibrahim,
Ismael, Ishaq, Yacob và các bộ lạc của
Israel và những gì được ban xuống cho
Nabi Musa và Ysa cùng với những gì
được ban xuống cho các vị Nabi từ
Thượng Đế của họ, chúng tôi không
phân biệt và kỳ thị một vị Nabi nào
trong số họ và chúng tôi là những người
Muslim (thần phục Allah).} (Chương 2
– Albaqarah, câu 136). (Xem Chương 3
– Ali ‘Imran, câu 84).
Quả thật, Allah, Đấng Tối cao đã ra
lệnh cho những cộng đồng trước đây
phải gìn giữ những gì được Allah ban

xuống cho họ từ Kinh sách, như Ngài
đã phán bảo:
ُۚ ُﮋ هإنَّا َٰٓ أَنزَ ۡلنَا ٱلت َّ ۡو َر َّٰىةَ فهي َها هُدٗ ى َون
َور يَ ۡح ُك ُم هب َها ٱلنَّ هبيُّون
ار هب َما
َّ ٱلَّذهينَ أ َ ۡسلَ ُمواْ هللَّذهينَ هَادُواْ َو
ُ َٱلر َّٰبَّنهيُّونَ َو ۡٱۡل َ ۡحب
ُ َٱست ُ ۡح ه
ُ ٱلِل َو َكانُواْ َعلَ ۡي هه
ۡ
ش َهدَآَٰ ُۚ َء ﮊ (سورة
ظواْ همن هك َّٰت َ ه
ب َّ ه
)44 :المائدة
{Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống
Kinh Tawrah trong đó là sự chỉ đạo và
ánh sáng. Các vị Nabi, những người
thần phục Allah đã dùng nó để phân xử
cho những người Do thái, những người
tiến sĩ Do thái và các thầy tu Do thái về
những gì mà họ đã gìn giữ từ Kinh sách
của Allah, và họ là những người minh
chứng cho nó.} (Chương 4 – Al-Maidah, câu 44).

Và những người thuộc thời kỳ đầu đã
làm mất nó, và họ đã không trung thực
với nó nên nó đã bị bóp méo và sửa đổi
cũng như thêm bớt.
َسبُوهُ همن
ﮋ َو هإ َّن هم ۡن ُه ۡم لَََ هر ٗيقا يَ ۡل ُوۥنَ أ َ ۡل هسنَت َ ُهم هب ۡٱل هك َّٰت َ ه
َ ب هلت َ ۡح
ٱلِل
ب َو َما ُه َو همنَ ۡٱل هك َّٰت َ ه
ۡٱل هك َّٰت َ ه
ب َويَقُولُونَ ُه َو هم ۡن هعن هد َّ ه
هب َو ُه ۡم
ٱلِل َويَقُولُونَ َعلَى َّ ه
َو َما ُه َو هم ۡن هعن هد َّ ه
َ ٱلِل ۡٱل َكذ
)٧٨ : ﮊ (سورة آل عمران٧٨ َيَعۡ لَ ُمون
{Và quả thật, một thành phần của họ đã
bóp méo Kinh sách với miệng lưỡi của
họ làm cho các ngươi tưởng lầm đó là
điều nằm trong Kinh sách nhưng thực
chất là không phải trong Kinh sách, và
họ đã bảo đó là điều do Allah ban
xuống nhưng thực chất đó không phải
là điều do Allah ban xuống, họ đã nói

dối và đổ thừa cho Allah trong lúc họ
biết rõ điều đó.} (Chương 3 – Ali
‘Imran, câu 78).
Và quả thật, Allah đã hứa sẽ trừng phạt
những kẻ đã làm điều đó, Ngài phán:
ب هبأ َ ۡيدهي هه ۡم ِ ُ َّم يَقُولُونَ َّٰ َهذَا هم ۡن
َ َ ﮋفَ َو ۡيل هللَّذهينَ يَ ۡكتُبُونَ ۡٱل هك َّٰت
ۖ ٗ ٱلِله هليَ ۡشت َ ُرواْ بهه ۚه ِ َ َم ٗنا قَ هل
َّ هعن هد
يال فَ َو ۡيل لَّ ُهم هم َّما َكتَبَ ۡت
: ﮊ (سورة البقرة٧9 َأ َ ۡيدهي هه ۡم َو َو ۡيل لَّ ُهم هم َّما يَ ۡك هسبُون
)٧9
{Bởi thế, thật thảm hại cho những kẻ đã
tự tay mình viết Kinh sách rồi bảo rằng
đó là Kinh sách do Allah ban xuống
hầu mang nó đi bán với một giá nhỏ
nhoi. Do đó, thật là thảm hại cho chúng
về những điều mà chúng đã viết ra bằng
chính tôi tay của chúng và thật thảm hại

thay cho cái lợi lộc mà chúng kiếm
được từ việc làm đó.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 79).
Và Allah cũng hứa sẽ trừng phạt những
ai đã thêm bớt cũng như thay đổi nội
dung của các Kinh sách bằng một hình
phạt đau đớn, Ngài phán:
َّ ﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ يَ ۡكت ُ ُمونَ َما َٰٓ أَنزَ َل
َب َويَ ۡشت َ ُرون
ٱلِلُ همنَ ۡٱل هك َّٰت َ ه
ۡ َيال أ ُ ْو َّٰلََٰٓئه َك ما ي
ُ
ُ
َّ
ً هبه ۚه ِ َ َم ٗنا قَ هل
ُ
َّ
ار َو َال
ن
ٱل
ال
إ
م
ه
ن
و
ط
ب
ي
ف
ل
ك
أ
َون
ُ
ه
ه
ۡ
َ
َ
ه ه
َّ يُ َك هل ُم ُه ُم
ٱلِلُ يَ ۡو َم ۡٱل هق َّٰيَ َم هة َو َال يُزَ هكي هه ۡم َولَ ُه ۡم َعذَاب أ َ هليم
)1٧4 : ﮊ (سورة البقرة1٧4
{Quả thật, những ai giấu giếm những
điều được Allah ban xuống từ Kinh
sách và dùng nó để mua bán thu lợi với
một giá nhỏ nhoi thì họ là những kẻ
đang nuốt lửa vào bụng của mình, và

vào Ngày phục sinh chúng sẽ không
được Allah nói chuyện và cũng không
tẩy sạch tổi lỗi cho chúng và chúng
phải chịu một sự trừng phạt đau đớn.}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 174).
Và một trong số Kinh sách trước đây bị
mất lạc là Kinh Injil (Tân ước)([4]),
Kinh sách được Allah ban xuống cho
Nabi Ysa u, con trai của Maryam.
َٰٓ َّٰ ص َر
سواْ َح ٗظا
ُ َى أَخ َۡذنَا همي َّٰث َقَ ُه ۡم فَن
َ َّٰ َﮋ َو همنَ ٱلَّذهينَ قَالُ َٰٓواْ إهنَّا ن
)14 :هم َّما ذُ هك ُرواْ هبه ۚه ﮊ (سورةالمائدة
{Và trong số những người tự gọi mình
là tín đồ Thiên Chúa giáo, TA (Allah)
đã nhận lời giao ước của họ nhưng họ
đã bỏ quên một phần của bức Thông

Điệp được bạn cho họ.} (Chương 5 –
Al-Ma-idah, câu 14).
Và để làm rõ sự thật đã bị mất đi từ các
Kinh sách trước đây hoặc để vạch trần
sự bóp méo, thay đổi và thêm bớt của
các Kinh sách, Allah đã cử Muhammad
e mang thông điệp cuối cùng đến cho
nhân loại. Ngài đã ban cho Người e
Kinh Qur’an, một Kinh sách cũng được
Ngài dùng làm chỉ đạo, ánh sáng và cứu
rỗi cho toàn thể nhân loại. Allah đã kêu
gọi họ đến với đức tin Iman nơi Người.
سولُنَا يُبَ هي ُن لَ ُك ۡم َك هث ٗيرا هم َّما
ُ ب قَ ۡد َجا َٰٓ َء ُك ۡم َر
ﮋ َّٰيََٰٓأ َ ۡه َل ۡٱل هك َّٰت َ ه
َب َويَعۡ َُواْ َعن َكثه ٖ ُۚير قَ ۡد َجا َٰٓ َء ُكم همن
ُكنت ُ ۡم ت ُ ۡخَُونَ همنَ ۡٱل هك َّٰت َ ه
)15 : ﮊ (سورةالمائدة15 ٱلِل نُور َو هك َّٰت َب ُّم هبين
َّ ه

{Hỡi người dân Kinh sách! Quả thật,
Sứ giả (Muhammad) của TA đến gặp
các ngươi trình bày rõ cho các ngươi
nhiều điều mà các ngươi đã từng giấu
giếm trong Kinh sách của các ngươi và
lướt qua nhiều điều không cần đề cập
nữa. Quả thật, một ánh sáng và một
Kinh sách quang minh từ nơi Allah đã
đến với các ngươi.} (Chương 5 – AlMa-idah, câu 15).
Và bởi lẽ đó, Kinh Qur’an đã trở thành
một sự mặc khải cuối cùng của Allah,
xác nhận lại những điều mặc khải trước
đó và đặc biệt nó sẽ được Allah bảo tồn
nguyên vẹn.

َصد ٗهقا هل َما بَ ۡينَ يَدَ ۡي هه همن
َ َ ﮋ َوأَنزَ ۡلنَا َٰٓ هإلَ ۡي َك ۡٱل هك َّٰت
َ ق ُم
ب به ۡٱل َح ه
ۖ َّ ٱح ُكم بَ ۡينَ ُهم هب َما َٰٓ أَنزَ َل
ۡ َب َو ُم َه ۡي همنًا َعلَ ۡي ۖ هه ف
ٱلِلُ َو َال
ۡٱل هك َّٰت َ ه
ق هل ُك ٖل َجعَ ۡلنَا همن ُك ۡم
تَت َّ هب ۡع أ َ ۡه َوآَٰ َء ُه ۡم َع َّما َجا َٰٓ َء َك همنَ ۡٱل َح ُۚ ه
)4٨ :اج ُۚا ﮊ (سورة المائدة
ٗ هش ۡر َع ٗة َو هم ۡن َه
{Và TA đã ban cho Ngươi
(Muhammad) Kinh sách bằng sự thật,
xác nhận lại các điều mặc khải trong
các kinh sách trước và giữ gìn chúng
được nguyên vẹn. Bởi thế, hãy xét xử
theo điều Allah đã ban xuống và chớ
làm theo điều ham muốn của bản thân
họ nghịch với Chân lý mà Ngươi đã
tiếp thu. TA đã qui định cho từng Sứ
giả trong các ngươi một hệ thống luật
pháp và một lề lối.} (Chương 5 – AlMa-idah, câu 48).

Và Allah đã hoàn tất ân huệ của Ngài
cho các bề tôi của Ngài với Kinh sách
này được gọi là Qur’an Vĩ đại và với
Sứ giả Muhammad, một vị được cử đến
cho toàn nhân loại. Đó là một hồng
phúc và một ân huệ vô cùng to lớn.
ٗ س
َ َٱلِلُ َعلَى ۡٱل ُم ۡؤ همنهينَ هإ ۡذ بَع
َّ ﮋلَقَ ۡد َم َّن
وال هم ۡن
ُ ث فهي هه ۡم َر
ب
َ َ أَنَُ هس هه ۡم يَ ۡتلُواْ َعلَ ۡي هه ۡم َءا َّٰيَ هته ۚه َويُزَ هكي هه ۡم َويُعَ هل ُم ُه ُم ۡٱل هك َّٰت
َّٰ َ و ۡٱل هح ۡكمةَ وإن َكانُواْ همن قَ ۡب ُل لَ هَي
164 ين
ٍ ضلَ ٖل ُّم هب
َ َه
َ
)164:ﮊ (سورة آل عمران
{Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và
hồng phúc cho những người có đức tin
khi mà Ngài đã dựng lên trong họ vị Sứ
giả xuất thân từ họ để đọc cho họ các
lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và
dạy họ kinh sách những điều lẽ phải

trong lúc trước đây họ là những người
lầm lạc.} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu
164).
Và lời phán của Allah sẽ chứng giám
cho tất cả mọi tạo vật của Ngài và Ngãi
sẽ bảo tồn Kinh sách cuối cùng này của
Ngài.
ُ َﮋ هإنَّا ن َۡح ُن ن ََّز ۡلنَا ٱلذ ۡهك َر َو هإنَّا لَ ۥهُ لَ َّٰ َح ه
 ﮊ (سورة9 َظون
)9:الحجر
{Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc
nhở (Qur’an) xuống và TA sẽ luôn bảo
quản nó} (Chương 15 – Al-Hijr, câu 9).
Và Ngài phán nói với Nabi của Ngài e:

ُ فَإهذَا قَ َر ۡأ َّٰنَهُ فَٱتَّبه ۡع قُ ۡر َءانَ ۥه1٧ ُﮋ هإ َّن َعلَ ۡينَا َج ۡمعَ ۥهُ َوقُ ۡر َءانَ ۥه
- 1٧ : ﮊ (سورة القيامة19 ُ ِ ُ َّم هإ َّن َعلَ ۡينَا بَيَانَ ۥه1٨
) 19
{Quả thật TA có nhiệm vụ tập hợp và
đọc nó lại cho Ngươi (Muhammamd).
Bởi thế, khi TA đọc nó thì Ngươi hãy
đọc theo và chính TA có nhiệm vụ giải
thích nó minh bạch. } (Chương 75 – AlQiyamah, câu 17 – 19).
Và như vậy, chỉ có kinh Qur’an mới là
Kinh sách duy nhất từ Thượng Đế được
bảo tồn nguyên vẹn bằng sự bảo quản
của chính Allah.
ﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ َكََ ُرواْ هبٱلذ ۡهك هر لَ َّما َجا َٰٓ َء ُه ۡۖم َو هإنَّ ۥهُ لَ هك َّٰت َب َع هزيز
ۡ
نزيل
 َّال يَأتهي هه ۡٱل َّٰبَ هط ُل هم ۢن بَ ۡي هن يَدَ ۡي هه َو َال هم ۡن خ َۡل هَ ۖه ۚه ت َ ه41
)42 ،41: ﮊ (سورة فصلت42 هم ۡن َح هك ٍيم َح هم ٖيد

{Quả thật, những ai phủ nhận lời nhắc
nhở (Qur’an) khi Nó đến với họ thì sẽ
bị trừng phạt. Và quả thật, Nó là một
Kinh sách rất đỗi quyền năng. Không
một điều giả dối nào có thể xâm nhập
Nó từ đằng trước hay đằng sau, bởi lẽ,
Nó do Đấng rất mực sáng suốt và đáng
khen ngợi ban xuống.} (Chương 41 –
Fussilat, câu 41, 42).
Và Allah đã bảo quản Kinh sách
(Qur’an) của Ngài bằng cách làm cho
nó dễ dàng được học thuộc lòng. Ngài
đã ban Nó xuống cho một người mù
chữ không biết đọc cũng chẳng biết
viết, và Nó chỉ được tiếp thu bằng cách
học thuộc lòng, đó là cách duy nhất để
kế thừa Nó.

 ﮊ1٧ س ۡرنَا ۡٱلقُ ۡر َءانَ هللذ ۡهك هر فَ َه ۡل همن ُّمدَّ هك ٖر
َّ َﮋ َولَقَ ۡد ي
)1٧ :(سورة القمر
{Và TA đã làm cho Qur’an dễ nhớ. Thế
có ai nhớ chăng?} (Chương 54 – AlQamar, câu 17).
Và Allah đã ban Qur’an xuống thành
từng phần riêng lẽ trong suốt hai mươi
ba năm để tiện cho việc ghi nhớ thuộc
lòng cũng như thuận lợi cho việc dạy và
học giữa Nabi e và các vị Sahabah của
Người.
Và quả thật, Nabi e đã thuộc lòng hết
toàn bộ Kinh Qur’an và được Allah
kiểm tra qua việc học và ôn giữa Người
và Đại thiên thần Jibril u vào mỗi tháng
Ramadan hàng năm. Ibnu Abbas nói:

(Thiên sứ của Allah là một người rộng
lượng và hào phóng nhất trong thiên hạ,
và Người hào phóng và rộng lượng nhất
vào tháng Ramadan khi được hội ngộ
Jibril, và Người thường gặp Jibril vào
mỗi đêm của tháng Ramadan để ôn
Qur’an. Do đó, thiên sứ của Allah là
người hào phóng trong từ thiện hơn cả
những cơn gió được thổi đi.)
(Albukhari: Hadith (1902), Muslim:
Hadith (2308)).
Và Kinh Qur’an đã mách bảo chúng ta
về sự rất cố gắng và nỗ lực trong việc
ghi nhớ thuộc lòng lời của Qur’an rằng
Người thường lặp đi lặp lại khi nghe
Đại thiên thần Jibril đọc vì sợ sẽ quên
mất một phần nào đó, Allah đã trấn an

Người và cho Người biết rằng Qur’an
sẽ được ghi nhớ thuộc lòng dưới sự bảo
quản của Ngài.
ُض َّٰ َٰٓى هإلَ ۡي َك َو ۡحيُ ۖۥه
َ ان همن قَ ۡب هل أَن يُ ۡق
ﮋ َو َال تَعۡ َج ۡل هب ۡٱلقُ ۡر َء ه
)114 : ﮊ (سورة طه114 ب هز ۡد هني هع ۡل ٗما
َوقُل َّر ه
{Và Ngươi (Muhammad) chớ đừng nôn
nóng và hấp tấp với Qur’an trước khi
việc mặc khải được hoàn tất cho Ngươi,
và Ngươi hãy cầu nguyện thưa: Lạy
Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài gia
tăng kiến thức cho bề tôi.} (Chương 20
– Taha, câu 114).
ُ هإ َّن َعلَ ۡينَا َج ۡمعَ ۥه16 سان ََك هلتَعۡ َج َل هب ه َٰٓ ۚه
َ ﮋ َال ت ُ َح هر ۡك هبه ۚه هل
) 1٧ ، 16 : ﮊ (سورة القيامة1٧ َُوقُ ۡر َءانَ ۥه

{Chớ uống lưỡi của Ngươi
(Muhammam) về Nó (Qur’an) hầu giục
Nó đến nhanh. Quả thật TA có nhiệm
vụ tập hợp và đọc nó lại cho Ngươi }
(Chương 75 – Al-Qiyamah, câu 16 –
17).
Và quả thật, Nabi e đã rất quan tâm đến
vấn đề truyền dạy Qur’an cho các
Sahabah của Người, và họ luôn quan
tâm truyện dạy Nó cho những ai mới
quy thuận Islam, lúc nào họ cũng ưu
tiên cho việc dạy và học những điều
được mặc khải trong Qur’an. ‘Iba-dah
bin Assa-mit nói: (Thiên sứ của Allah
rất bận rộn, nên mỗi khi có người đi
công việc thì Người e thường cử một

trong số chúng tôi thay y dạy Qur’an).
(Ahmad: Hadith (22260)).
Và hầu hết các vị Sahabah lúc nào cũng
hết sức quan tâm đến Qur’an, mỗi ngày
họ luôn theo dõi về những điều được
mặc khải xuống từ Qur’an. Umar bin
Atkhattab t nói: Tôi và một người hàng
xóm của tôi, -một người Ansar thuộc
dòng họ Ummiyah bin Zaid, một trong
những dòng cao quý ở Madinah thường luân phiên nhau đến gặp Thiên
sứ e, y đến một ngày và tôi đến một
ngày, khi nào tôi đến gặp và về lại thì
tôi đều thông báo cho y biết về thông
tin của Lời Mặc khải hay sự việc khác
trong ngày hôm đó và đến phiên y thì

cũng vậy. (Albukhari: Hadith (89),
Muslim: Hadith (89)).
Và Nabi e đã khuyến khích và thúc giục
các Sahabah của Người học và dạy
Qur’an, Người nói:
« َخي ُْر ُك ْم َم ْن تَعَلَّ َم ْالقُ ْرآنَ َو َعلَّ َمهُ » (أخرجه البخاري
.))502٧( ح
“Người tốt nhất trong các ngươi là
người học Qur’an và dạy Nó lại cho
người” (Albukhari: Hadith (5027)).
ْآن هإذَا دَ َخ َل ْال َجنَّةَ ا ْق َرأ
ص ه
اح ه
َ « يُقَا ُل هل
ب ْالقُ ْر ه
آخ َر
صعَدُ هب ُك هل آيَ ٍة دَ َر َجةً َحتَّى يَ ْق َرأ َ ه
ْ فَيَ ْق َرأ ُ َو َي.صعَ ْد
ْ َوا
.))٣٧٨0( ش ْىءٍ َمعَهُ » (أخرجه ابن ماجه ح
َ
“Khi vào Thiên Đàng, người học thuộc
lòng Qur’an sẽ được bảo: Hãy đọc và đi

lên! Thế là y đọc và đi lên các tầng
tương ứng theo mỗi câu kinh và y chỉ
dừng lại cho đến câu cuối cùng y đọc
được.” (Ibnu Ma-jah: Hadith (3780)).
Và việc đọc Qur’an và học thuộc lòng
Nó là một trong những việc làm thờ
phượng tốt nhất, Nabi e nói:
سََ َرةه ْال هك َر هام ْالبَ َر َرةه َوالَّذهى
َّ آن َم َع ال
« ْال َما هه ُر هب ْالقُ ْر ه
ٌّ يَ ْق َرأ ُ ْالقُ ْرآنَ َويَتَت َ ْعتَ ُع فهي هه َو ُه َو َعلَ ْي هه ش
» ان
َاق لَهُ أ َ ْج َر ه
،)٧9٨(  ومسلم ح،)49٣٧( ( أخرجه البخاري ح
.)واللَظ له
“Người đọc Qur’an lưu loạt và thông
thạo Qur’an sẽ ở cùng với các vị thiên
thần vinh dự, và người đọc Qur’an dấp
da dấp dính một cách rất khó khăn thì y

sẽ được hai công đức.” (Albukhari:
Hadith (4937), Muslim: Hadith (798)).
Và quả thật, các vị Sahabah luôn hối hả
tranh nhau trong việc cố gắng học thuộc
lòng các chương của Qur’an cũng như
lúc nào họ cũng quan tâm và học hỏi
nội dung ý nghĩa và các điều luật của
Nó. Trong họ, có cả đến trăm người là
những người lão luyện về đọc xuống
Qur’an, và một số họ đã học thuộc lòng
toàn bộ Kinh Qur’an ngay trong thời
của Nabi e. Có lần, Qata-dah đã hỏi
người sai vặt của Thiên sứ e, Anas bin
Malik, rằng có ai đã thuộc lòng hết toàn
bộ Qur’an ngay trong thời của Nabi e
hay không thì được ông bảo: (Có bốn
người, tất cả họ đều là người Ansar:

Abi bin Ka’ab, Mu-‘azd bin Jabal, Zaid
bin Tha-bit và Abu Zaid.) (Albukhari:
Hadith (5003), Muslim: Hadith (2465)).
Và một trong những người Sahabah nữ
thuộc lòng hết toàn bộ Qur’an là Ummu
Waraqah bin Abdullah bin Al-Harith
thuộc người Ansar. Bà được Nabi e ra
lệnh bảo làm Imam cho người trong gia
đình của bà, bà có một người Azan
riêng và bà đã làm Imam cho những
người trong gia đình của bà. (Abu
Dawood: Hadith (591), Ahmad: Hadith
(26739)).
Và quả thật, Qur’an đã được lưu truyền
nguyên vẹn vượt qua mọi thời gian và
Nó thực sự vẫn còn nguyên vẹn như

Allah và thiên sứ e của Ngài đã mô tả,
trong Hadith Qudsi, Nabi e đã thuật lại
lời nói của Allah, Đấng Tôi Cao với
Người:
« َوأ َ ْنزَ ْلتُ َعلَي َْك هكتَابًا الَ يَ ْغ هسلُهُ ْال َما ُء ت َ ْق َر ُؤهُ نَا هئ ًما
َ َويَ ْق
.))2٨65( ظانَ » (أخرجه مسلم ح
“Và TA đã ban xuống cho ngươi một
Kinh sách sẽ còn mãi trong trái tim con
người qua mọi thời gian và Nó sẽ được
bảo vệ lúc ngươi đang ngủ cũng như
lúc ngươi đang thức.” (Muslim: Hadith
(2865)).
Học giả Ibnu Jawzi nói: “Qur’an được
lưu truyền bằng cách ghi nhớ thuộc
lòng của những trái tim chứ không phải
bằng cách bảo quản những cuốn sách,

và đây là điều thiêng liêng mà Allah,
Đấng Tối Cao dành cho cộng đồng này
.. do đó, Đấng Tối Cao đã thông báo
rằng quả thật Qur’an không cần đến
việc bảo quản nó trong các trang giấy sẽ
bị nước rửa mất đi mà Nó sẽ được đọc
trong mọi hoàn cảnh giống như những
gì được mô tả về bản chất của cộng
đồng của Người:
،)6/1( :ُور هه ْم » ( النشر
ُ َاجيلُ ُه ْم فهي
« أَن ه
صد ه
والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ح
.))٣4٣(  والبيهقي في دالئل النبوة ح،)990٣(
“Ta là dòng thời gian trong lòng của
họ” (Annashr: (1/6), Attabra-ni: Hadith
(9903) trong bộ Mu’jam Kabir, và

Albayhaqi trong bộ các bằng chứng
Nabi: Hadith (343)).
Mặc dù có rất nhiều Sahabah là những
người lão luyện trong việc đọc và thuộc
lòng Qur’an nhưng có rất nhiều người
trong số họ đã bị giết, bảy mươi người
đã bị giết trong ngày Bi’ ﷺMa’u-nah.
Ông Anas nói: (Môt đám người đã đến
gặp Nabi e và bảo: Hãy gởi đi cùng với
chúng tôi những người đàn ông để dạy
chúng tôi Qur’an và Sunnah. Thế là,
Người đã gởi bảy mươi người đàn ông
Ansar được cho là học thuộc lòng và
đọc lão luyện Qur’an, họ thường xuyên
đọc Qur’an và truyền dạy vào ban đêm
.. Người đã phái họ đến với đám người

đó, nhưng những người đó đã giết hết
tất cả họ.) (Muslim: Hadith (677)).
Và sau khi Nabi e qua đời, rất nhiều
người học thuộc lòng Qur’an bị giết tại
Waqi’ah Al-yama-mah. Lúc ấy, Umar
lo ngại bị mất lạc một phần nào đó của
Qur’an nên ông đã nói với vị thủ lĩnh
Abu Bakr: (Quả thật, đã có quá nhiều
người học thuộc lòng Qur’an đã bị giết
vào ngày Al-yama-mah, và tôi thật sự
lo ngại rồi đây nhiều người học thuộc
lòng Qur’an sẽ bị giết hết trong xứ của
chúng ta). (Abukhari: Hadith (4986)).
Và đó là lý do thúc giục các Sahabah
bắt đầu tập hợp và thu gom Qur’an và
viết thành một quyển kinh hoàn chỉnh

và thời lãnh đạo của Abu Bakr Assiddiq
t.
Và sự thu gom Qur’an trong thời của
Abu Bakr chỉ là một sự thu gom những
gì đã được biên chép trong thời của
Nabi e, và những biên chép trong thời
của Người e chỉ nhằm lưu giữ các dòng
Kinh để thuận tiện cho việc học thuộc
lòng. Uthman bin ‘Affan t nói: Quả
thật, Nabi e, trước đây, khi có những
câu kinh nào đó được mặc khải xuống
cho Người thì Người bảo một số người
thuộc những người chuyên ghi chép
cho Người:

ورةه الَّتهى يُ ْذ َك ُر فهي َها َكذَا َو َكذَا
ُّ ض ْع َه هذ هه اآليَةَ فهى ال
َ «
َ س
 والترمذي ح،)٧٨6( » ( أخرجه أبو داود ح
.) واللَظ ۡلبي داود،)٣0٨6(
“Hãy để câu kinh này trong chương có
nói về điều này, điều này” (Abu
Dawood: Hadith (786), Attirmizhi:
Hadith (3086), lời là của Abu Dawood).
Và các vị Sahabah đã biên chép tất cả
mọi điều được mặc khải xuống, họ lúc
nào cũng hối hả làm điều đó cho dù có
nhiều như thế nào, tiêu biểu như họ đã
hối hả viết lại toàn bộ chương AlAn’am, một chương thuộc các chương
dài của Qur’an, được mặc khải xuống
một lượt tại Makkah. Ibnu Abbas e nói:
(Nó được mặc khải một lượt vào ban

đêm, họ đã ghi chép nó trong đêm
ngoại trừ sáu câu được mặc khải xuống
tại Madinah.) (Ibnu Jawzi nói trong bộ
“Zadul-Masir” (1/3), và Alqa-simi nói
trong bộ “Những suy luận tốt đẹp”
(6/446)).
Và quả thật, sự biên chép Qur’an những
lúc ban đầu ngay trước mặt của Nabi e
đã được Người quan tâm một cách chu
đáo, mọi điều được biên chép luôn
được Người kiểm tra tỉ mỉ. Zaid bin
Tha-bit, một người biên chép lời mặc
khải nói: (Tôi viết lời mặc khải bằng
cách thiên sứ của Allah đọc cho tôi biên
lại, cứ mỗi khi tôi viết xong thì Người
bảo: Hãy đọc nó! Thế là tôi đọc, và khi
có điều gì thiếu sót thì Người điều

chỉnh nó ngay.) (Tabra-ni ghi chép
trong bộ Al-Awsa’: Hadith (1985), ông
Al-haythami nói: Tabra-ni đã ghi lại
qua hai đường dẫn và những người dẫn
truyền trong hai đương dẫn đều đáng tin
cậy. Bộ Azzawa-id (8/257)).
Và bởi lo ngại có sự lẫn lộn giữa những
biên chép của Qur’an với những gì khác
từ lời nói của Nabi e nên Người đã ra
lệnh cho các Sahabah, nói:
ً شيْئا
َ ب َعنهى
َ « الَ ت َ ْكتُبُوا َعنهى
َ َ شيْئا ً هإالَّ ْالقُ ْرآنَ فَ َم ْن َكت
.))٣004( آن فَ ْليَ ْم ُحهُ » ( أخرجه مسلم ح
َغي َْر ْالقُ ْر ه
“Các ngươi đừng viết một điều gì ngoài
Qur’an, bởi thế, ai đã viết một điều gì
đó từ Ta mà nó không phải là Qur’an

thì hãy xóa nó đi.” (Muslim: Hadith
(3004)).
Sau đó, Nabi e qua đời trước khi việc
thu gom những biên chép ngay trước
mặt Người thành một quyển kinh hoàn
chỉnh. Người biên chép Lời Mặc khải,
Zaid bin Tha-bit, nói: (Nabi e qua đời
trong khi Qur’an vẫn chưa được thu
gom lại một điều gì cả) (Addir ‘A-quli
với đương dẫn đến từ Zaid bin Harith,
Almisyuti nói trong Al-itqan về kiến
thức Qur’an (1/164)).
Học giả Al-Khata-bi nói: “Quả thật, lý
do Nabi e chưa thu gom Qur’an lại
thành một quyển Kinh hoàn chỉnh là vì
Người đang theo dõi mệnh lệnh về điều

luật nào hay lời kinh nào sẽ bị xóa, tuy
nhiên, lời mặc khải vừa hoàn tất thì
cũng là lúc Người phải chia tay với cõi
trần; Allah để lại vấn đề đó cho các vị
Khalif trung trực sau Người e thực hiện
với lời hứa bảo quản Qur’an của Ngài
cho cộng đồng này. Và vấn đề đó đã
được bắt đầu bởi Abu Bakr Assiddiq
thông qua ý kiến của Umar.” (Bảo vệ
kiến thức Qur’an của Al-misyuti
(1/164)).
Và sau khi Nabi qua đời, cuốc chiến
chống lại những người bỏ đạo bắt đầu
diễn ra, và cuộc chiến khốc liệt nhất là
cuộc chiến Al-yama-mah, gần một ngàn
Sahabah của Nabi e bị giết trong trận
chiến này, trong số đó có rất nhiều

người học thuộc lòng và đọc lão luyện
Qur’an.
Thế là, Umar bin Khattab đã đến gặp
Kalif Abu Bakr Assiddiq và cho y kiến
rằng cần phải thu gom Qur’an lại thành
một quyển duy nhất hoàn chỉnh vì sợ
rằng Nó sẽ dần dần bị mất đi nếu có
thêm những người học thuộc lòng
Qur’an chết đi sau này. Kalif Abu Bakr
đã đồng thuận với ý kiến đó và ra lệnh
cho thành lập một ban phụ trách về việc
làm vĩ đại đó với người đứng đầu phụ
trách là người biên chép Lời mặc khải
cho Thiên sứ của Allah, một người
thanh niên tên Zaid bin Thabit, một vị
Sahabah, người đã truyền tải đến cho

chúng ta về thông điệp hoàn tất Nó như
sau:
(Abu Bakr đã gởi đến tôi nguồn tin về
những người đã chết trong trận Alyama-mah. Abu Bakr nói: Quả thật,
Umar đã đến gặp tôi và nói rằng thực
sự đã có nhiều người bị giết trong ngày
Al-yama-mah, ông ta nói: Quả thật, tôi
lo ngại việc có nhiều người học thuộc
lòng Qur’an bị giết sẽ khiến Qur’an có
thể bị mất dần đi trừ phi phải thu gom
và tập hợp lại, quả thật, tôi thấy anh nên
cho thu gom lại Qur’an. Tôi nói với
Umar: Làm sao tôi có thể làm một điều
mà thiên sứ của Allah không làm?
Umar nói: Allah chứng giám, thật sự đó
là điều tốt. Umar vẫn tiếp túc bàn vấn

đề này với tôi cho đến khi Allah đã mở
lòng của tôi cho điều đó, và tôi quan
điểm của mình giống như quan điểm
của Umar.
Abu Bakr nói với tôi: Quả thật, anh là
một người thanh niên hiểu biết, anh đã
từng viết Lời Mặc khải cho Thiến sứ e
của Allah, vậy anh hãy thu thập và gom
Qur’an lại.
Tôi (Zaid) nói: Thề bởi Allah, nếu ông
giao cho tôi di chuyển một quả núi
trong những quả núi thì điều đó còn
không nặng nề bằng việc ông ra lệnh
cho tôi thu gom Qur’an. Làm sao các
ông (Abu Bakr và Umar) lại làm điều
mà Nabi e không làm?

Abu Bakr nói: Xin Allah chứng giám,
quả thật đó là việc làm tốt.
Ông ta cứ tiếp tục yêu cầu và phân giải
vấn đề đó với tôi cho tới khi Allah mở
lòng của tôi giống như Ngài đã mở lòng
của Abu Bakr và Umar.
Thế là, tôi bắt đầu thu thập và nhặt gom
Qur’an được biên chép trên những
mảnh vải, tấm gỗ, tấm da và những gì
được thuộc lòng từ mọi người. Tôi đã
tìm thấy hai câu kinh của chương
Tawbah từ nơi Khuzaymah, người
Ansar, hai câu kinh mà tôi không tìm
thấy ở bất cứ người nào ngoài y:
سول هم ۡن أَنَُ هس ُك ۡم َع هزيز َعلَ ۡي هه َما َعنهت ُّ ۡم
ُ ﮋلَقَ ۡد َجا َٰٓ َء ُك ۡم َر
 فَإهن12٨ َح هريص َعلَ ۡي ُكم هبٱ ۡل ُم ۡؤ همنهينَ َر ُءوف َّر هحيم

َٰٓ َ ُٱلِل
َّ ي
ال هإ َّٰلَهَ إه َّال ُه ۖ َو َعلَ ۡي هه ت َ َو َّك ۡل ۖتُ َو ُه َو
َ ت َ َولَّ ۡواْ فَقُ ۡل َح ۡسبه
،12٨ :ﮊ (سورة التوبة129 ب ۡٱلعَ ۡر هش ۡٱلعَ هظ هيم
ُّ َر
)129
{Quả thật, một sứ giả xuất thân từ các
ngươi đã đến với các ngươi, y buồn rầu
vì thấy các ngươi đau khổ và hết sức lo
lắng cho các ngươi, y luôn thương xót
cho những người tin tưởng. Nhưng nếu
chúng từ chối thì hãy bảo chúng: “Allah
đủ cho ta, không có Thượng Đế nào
khác ngoài Ngài. Ta phó thác cho Ngài
bởi vì Ngài là Đấng Chủ Tể của chiếc
Ngai vương} (Chương 9 – Attawbah,
câu 128, 129).
Và quả thật, việc thu gom Qur’an thành
một quyển hoàn chỉnh được diễn ra

trong thời Khalif của Abu Bakr cho đến
khi ông qua đời, rồi nó được tiếp tục
qua thời Khalif của Umar cho đến khi
ông qua đời, rồi nó vẫn được tiếp tục
trong thời Hafsah, con gái của Umar.)
(Albukhari: Hadith (4679)).
Và một lời dẫn khác nữa cũng cho
chúng ta thấy rõ về quá trình thu gom
Qur’an của Zaid rằng ông không chỉ
dựa trên cơ sở những gì được học thuộc
lòng từ các Sahabah mà ông còn sưu
tầm từ những gì được biên chép lúc
Nabi e tại thế. Và những người biên
chép Qur’an cho Nabi e lúc Người còn
tại thế phải chứng nhận uy tín của mình
bằng hai câu tuyên thệ Shahadah. Ông
Yahya bin Abdurrahman bin Hatib nói:

(Umar bin Kattab đứng trước mọi
người nói: Ai tiếp thu được một điều gì
trong Qur’an từ thiên sứ của Allah thì
hãy mang nó đến cho chúng tôi, và
những Sahabah thường biên chép lưu
giữ Qur’an trên các tời giấy, tấm gỗ và
các tấm da, và Umar không chấp nhận
một điều gì từ bất kỳ ai trừ phi người đó
chứng nhận lời tuyên thệ Shahadah.)
(Được con trai của Abu Dawood trong
cuốn sách của ông “Almasa-hif”:
Hadith (33)).
Abu Sha-mah Al-maqdasi nói: (Và tiêu
chuẩn cho việc biên chép Qur’an là chỉ
nhận lấy từ những người biên chép
trước mặt Nabi chứ không phải chỉ đơn
thuần dựa vào sự học thuộc lòng của

họ. Bởi lẽ đó, mà ông (Zaid bin Thabit)
đã nói về câu kinh cuối của chương
Tawbah rằng tôi không tìm thấy chúng
từ nơi của những ai khác ngoài y
(Khuzaimah, người Ansar), có nghĩa tôi
không tìm thấy chúng được biên chép
từ ai khác ngoài y. Do đó, chỉ có học
thuộc lòng mà không có sự biên chép
thì chưa đủ điều kiện.) (Xem “Bạo vệ
kiến thức Qur’an” (1/167), và trong
Fathul Ba-ri (8/630)).
Và cứ như vậy, ban phụ trách thu gom
Qur’an đã hoàn thành công việc thu
gom dựa trên những biên chép được
biên chép trước mặt Nabi e và những
người biên chép phải chứng nhận lời
tuyên thệ Shahadah để xác thực việc họ

thực sự là những người đã biên chép
ngay trước mặt của Nabi e.
Và vào thời Khalif của Uthman t, ông
đã ra lệnh cho thành lập một ban phụ
trách xóa toàn bộ những bản Qur’an
được biên chép trong thời của Abu
Bakr, thành viên chính trong ban phụ
trách này gồm bốn người học thuộc
lòng lão luyện Qur’an([5]). Ban phụ
trách bắt đầu công việc xóa bỏ quyển
kinh Qur’an được biên chép trong thời
của Abu Bakr và tiến hành viết lại theo
tiếng nói của người Quraish. Huzaifah
nói: (Uthman đã gởi thông điệp đến bà
Hafsah: Hãy gởi cho tôi các quyển
Qur’an; chúng tôi sẽ xóa bỏ chúng để
thay với bản khác, rồi sau đó tôi sẽ gới

nó lại cho bà. Thế là, Hafsah đã gởi cho
Uthman. Sau đó, Uthman ra lệnh cho
Zaid bin Thabit, Abdullah bị Azzubair,
Sa-‘eed bin Al-‘As và Abdurrahman
bin Al-Harith bin Hisham tiến hành
công việc xóa quyển Qur’an cũ để thay
một ấn bản mới. Uthman nói với ba
thành viên là những người Quraish: Khi
nào các người thấy có gì khác với Zaid
bin Thabit về một điều gì đó từ Qur’an
thì các người cứ viết nó theo lưỡi của
người dân Quraish bởi quả thật Qur’an
được ban xuống theo lưỡi của người
dân Quraish). (Albukhari: Hadith
(3506)).
Và trong lời dẫn của Attirmizhi, những
thành viên trong ban biên chép đã có sự

bất đồng quan điểm về cách viết của
một từ. Huzaifah nói: (Họ đã bất đồng
quan điểm về từ “ ”التابوتvà “”التابوة,
những người Quraish thì nói từ thứ nhất
là đúng còn Zaid bin Thabit thì chọn từ
thứ hai. Thế là họ đã đem vấn đề này
đến trình kiến Uthman thì được ông
bảo: Các người hãy viết với từ “”التابوت,
bởi vì Nó (Qur’an) được ban xuống trên
chiếc lưỡi của người dân Quraish.)
(Tirmizhi: Hadith (3104)).
Và ấn bản quyển kinh Qur’an của
Uthman được hoàn tất thành bảy bản cả
thảy. Ông đã cho gửi đi mỗi một quốc
gia Muslim một bản để làm chủ đạo
cho dân chúng. Và để chỉ dùng chính
xác một bản thống nhất, Uthman đã ra

lệnh những ai đang cất giữ một thứ gì
đó từ các tờ Qur’an trước đó phải đem
đốt đi. Huzaifah nói: (Để họ vô hiệu
hóa bản Qur’an trước đó mà thay thế
bản Qura’n hiện thời, Uthman đã gửi lại
cho bà hafsah và gửi đến tất cả các nơi
bản Qur’an cũ và ra lệnh những gì khác
với bản Qur’an hiện hành đều phải đốt
bỏ). (Albukhari: Hadith (4988)).
Và nguyên nhân mà vị Khalif Uthman t
ra quyết định yêu cầu dân chúng phải
đốt bỏ những gì từ Qur’an được biên
chép trong các bản trước kia là bởi vì
trong một số phần của Qur’an được
biên chép ở giai đoạn cuối trong năm
cuối đời của Nabi e có phần đã được
xóa bỏ lời lẽ của nó (theo lệnh của

Allah) và cũng như trong các bản kinh
của các Sahabah rói riềng có những
câu, từ bị thiếu hoặc có câu từ dư thừa
để giải thích cho lời của Qur’an. Vì lo
ngại sau này sẽ có sự lầm tưởng rằng
những lời giải thích hoặc những phần
được Allah ra lệnh xóa bỏ là phần của
Qur’an, hơn nữa các bản biên chép
Qur’an của các vị Sahabah lại khác
nhau trong về thứ tự các chương, chẳng
hạn như bản biên chép của Ali t thi
được sắp xếp theo thứ từ trước sau của
sự mặc khải. Bởi những lý do nêu trên,
Uthman đã ra lệnh cho đốt bỏ hết
những bản biên chép trước.
Và quả thật, các Sahabah đã chấp hành
và thực hiện theo mệnh lệnh của vị

Khalif. Tất cả họ đều đồng thuận và tán
thành về cách xử lý đúng đắn này của
ông. Ali t nói: (Này hỡi mọi người, các
người đừng ngưỡng mộ quá mức về
Uthman, các người đừng nói lời khen
ngợi cho y ngoại trừ việc biên chép các
bản Qur’an và cho đốt các bản Qur’an.
Tôi thề bởi Allah, việc y làm về các
việc làm cho các bản biên chép Qur’an
là việc làm tốt đẹp và mang ý nghĩa lớn
lao cho tất cả chúng ta .. thề bởi
Allah, nếu tôi được giao phó quyền hạn
thì chắc chắn tôi sẽ hành động giống
như y đã hành động.) (Hadith dó Abu
Bakr, con trai Abu Dawood ghi trong
sách của ông “Al-Masa-hif”: Hadith
(77)).

Mus’ab bin Sa-‘eed e nói: (Tôi đã cũng
đã ở với mọi người khoảng thời gian
Uthman ra lệnh đốt các bản biên chép
Qur’an, điều đó luôn làm mọi người
phấn khởi và hài lòng, không một ai
phản đối cả.) (Albukhari đã ghi lại
trong “Đạo đức hành xử của người bề
tôi”: Hadith (161), và Al-Qasim bin
Salam ghi trong “Ân phúc của Qur’an”:
Hadith (460), và Al-Misyuti nói:
Đường dẫn truyền Hadith tốt).
Và việc chấp hành và thực thi mệnh
lệnh của các Sahabah là một khẳng định
sự đúng đắn của Uthman về vấn đề này,
bởi việc làm của Uthman là tái bản lại
bản biên chép Qur’an do Abu Bakr chỉ
thị được hoàn thiện và chính xác hơn,

đồng thời nó đồng thuận với các chữ
viết và tiếng nói của người dân Quraish.
Nếu như việc làm của Uthman là điều
tiêu cực, không tốt đẹp thì chắc chắn tất
cả đã nổi dậy phản đối ông giống như
đã có một số người nổi dậy phản đối
trong một số vấn đề như việc ông đề cử
một số người thân thuộc của ông nắm
quyền một số thành phố của người
Muslim.
Và dĩ nhiên là Uthman không ra lệnh
cho theo dõi dân chúng quan từng nhà
của họ để biết được ai chấp hành đốt
bản biên chép và ai không thực thi, mà
tất cả toàn bộ những người Muslim đã
thực thi việc làm đó bằng cả ý muốn và
sự lựa chọn của họ.

Và do đó, bản biên chép Qur’an đã tập
hợp được những người học thuộc lòng
từ các Sahabah của Nabi e lại với nhau
và giúp cộng đồng lưu giữ và truyền lại
cho các thế hệ sau một bản Qur’an
nguyên vẹn. Và quả thật, bản Qur’an đó
đã được bảo quản và lưu truyền nguyên
vẹn qua các thời gian đến tận tay chúng
ta ngày hôm nay, không có sự chỉnh
sửa, cải biên hay thêm bớt một điều gì.
Đức tin nơi các vị Nabi
Nhằm mục đích truyền tải Thông điệp
của Allah đến toàn nhân loại, Allah đã
chọn lọc những người tốt đẹp nhất
trong loài người và dựng họ thành
những vị thiên sứ nhận lãnh nhiệm vụ

thiêng liêng của Ngài để dạy con người
nhận thức tôn giáo của họ và truyền đạt
những gì Thượng Đế của họ mong
muốn ở họ. Do đó, người nào tin tưởng
và tuân thủ theo các vị thiên sứ của
Ngài thì sẽ được họ báo tin mừng về sự
hạnh phúc và toại nguyện, còn ngược
lại, ai phủ nhận và bất tuân thì y sẽ
được cảnh báo về phẫn nộ của Đấng
Chủ tể.
َّ اس َعلَى
ُ ﮋ ُّر
س ٗال ُّمبَش ههرينَ َو ُمنذ ههرينَ هلئ َ َّال يَ ُكونَ هللنَّ ه
ٱلِله
ۢ
ً ٱلِلُ َع هز
َّ َس ُۚ هل َو َكان
يزا
ُ ٱلر
ُّ َُح َّجةُ بَعۡ د
)165 :ﮊ (سورة النساء165 َح هك ٗيما
{Các vị sứ giả, họ vừa là những người
báo tin lành vừa là những người cảnh
báo để nhân loại không còn có lý do

khiếu nại với Allah sau khi các vị sứ
giả được phái đến. Và Allah là Đấng
Toàn năng và vô cùng sáng suốt.}
(Chương 4 – Annisa, câu 165).
Do đó, những vị thiên sứ này là bằng
chứng của Allah, Đấng Tối Cao và Ân
phúc đối với tạo vật của Ngài. Nabi
Muhammad e nói:
هللا هم ْن أ َ ْج هل ذَ هل َك
َّ ْس أ َ َحد أ َ َح
ب هإلَ ْي هه ْالعُ ْذ ُر همنَ ه
َ « َولَي
س َل » ( أخرجه مسلم ح
ُ الر
ُّ س َل
َ َ أ َ ْنزَ َل ْال هكت
َ اب َوأ َ ْر
.))2٧60(
“Và không có bất kỳ ai có thể viện lý
do trước Allah, vì mục đích đó, Ngài đã
ban xuống Kinh sách và cử phái các vị
Thiên sứ” (Muslim: Hadith (2760)).

Và các vị Thiên sứ cũng như các vị
Nabi, những người được Allah cử phái
đến rất nhiều, bởi vì không một cộng
đồng nào mà không được Allah cử phái
một vị Thiên sứ đến với họ. Allah phán:
)24 :ﮋ َو هإن هم ۡن أ ُ َّم ٍة هإ َّال خ ََال فهي َها نَذهيرﮊ (سورة فاطر
{Và không một cộng đồng nào mà
không có một Người cảnh báo đến với
họ.} (Chương 35 – Fatir, câu 24).
Và quả thật, Qur’an và Sunnah cũng có
nhắc đến tên của một số họ, tiêu biểu
như Adam, Nuh, Hud, Salih, Shu’aib,
Ibrahim, Lut, Ismael, Ishaq, Yacob,
Idris, Zhul-Kifli, Dawood (David),
Sulayman, Ayyob, Yusuf, Yunus, Musa
(Moses), Harun, Yusha’, Ilyas, Al-

Yasa’, Zakriya, Yahya, Ysa (Giê-su),
Muhammad, cầu xin Allah ban phúc
lành cho tất cả họ.
Tuy nhiên, còn rất nhiều vị khác nữa đã
không được nói đến trong Qur’an, như
Allah đã phán:
س ٗال لَّ ۡم
ُ صصۡ َّٰنَ ُه ۡم َعلَ ۡي َك همن قَ ۡب ُل َو ُر
ُ ﮋ َو ُر
َ َس ٗال قَ ۡد ق
َّ صصۡ ُه ۡم َعلَ ۡي ُۚ َك َو َكلَّ َم
164 س َّٰى ت َ ۡك هل ٗيما
ُ ن َۡق
َ ٱلِلُ ُمو
)164 :ﮊ (سورة النساء
{Và một số sứ giả trước đây, TA đã kể
lại câu chuyện của họ cho Ngươi, và
một số khác trong số họ thì TA đã
không kể. Và Allah đã nói chuyện trực
tiếp với Musa. } (Chương 4 – Annisa,
câu 164).

Và tất cả các vị Nabi đều là những con
người phàm tục, họ chẳng có gì khác
biệt với con người phàm tục bình
thường khác ngoại trừ sứ mạng Nabi và
những ánh sáng chỉ đạo được Allah
giao phó cho họ.
ي هإلَ ۡي هه ۡۖم فَ ۡسلُ َٰٓواْ أ َ ۡه َل
س ۡلنَا قَ ۡبلَ َك هإ َّال هر َج ٗاال نُّ ه
َ ﮋ َو َما َٰٓ أَ ۡر
َٰٓ وح
سدٗ ا َّال
َ  َو َما َجعَ ۡل َّٰنَ ُه ۡم َج٧ َٱلذ ۡهك هر هإن ُكنت ُ ۡم َال تَعۡ لَ ُمون
َّ َيَ ۡأ ُكلُون
 ﮊ (سورة٨ َام َو َما َكانُواْ َّٰ َخ هلدهين
َ َٱلطع
)٨ ، ٧:اۡلنبياء
{Và những sứ giả mà TA đã phái đến
trước Ngươi (Muhammad) cũng là
những con người phàm tục được TA
mặc khải cho Kinh sách. Bởi thế, nếu
các ngươi không biết thì hãy hỏi những
người hiểu biết. Và TA đã không tạo ra

các sứ giả với cơ thể không cần ăn uống
và họ cũng không phải là những người
bất tử.} (Chương 21 – Al-Ambiya, câu
7, 8).
Do đó, tất cả họ là những người phàm
bình thường giống như bao người phàm
khác, họ cũng ăn, uống, và bệnh tật, họ
cũng gặp họa và cũng phải chết, và họ
không nắm giữ một quyền năng hay bất
cứ một khả năng siêu phàm nào ngoài
những khả năng mà Allah đã ban cho
họ.
َّ سلُ ُه ۡم هإن نَّ ۡح ُن هإ َّال بَشَر هم ۡثلُ ُك ۡم َو َّٰلَ هك َّن
ُ ﮋقَالَ ۡت لَ ُه ۡم ُر
َٱلِل
شا َٰٓ ُء هم ۡن هعبَا هد ۖه ۚه َو َما َكانَ لَنَا َٰٓ أَن نَّ ۡأتهيَ ُكم
َ َيَ ُم ُّن َعلَ َّٰى َمن ي
َ َّٰ س ۡل
11 َٱلِل فَ ۡليَت َ َو َّك هل ۡٱل ُم ۡؤ همنُون
ُ هب
ٱلِل َو َعلَى َّ ه
ط ٍن هإ َّال هبإه ۡذ هن َّ ُۚ ه
)11 :ﮊ (سورة إبراهيم

{Những vị Sứ giả của họ bảo: Quả thật
chúng tôi chỉ là những người phàm như
các người, nhưng Allah ban ân huệ cho
người nào Ngài muốn trong số đám bề
tôi của Ngài. Và chúng tôi chỉ có thể
trưng bày cho các người một dấu hiệu
khi nào Allah cho phép. Và những
người có đức tin nên phó thác cho
Allah.} (Chương 14 – Ibrahim, câu 11).
Và quả thật, Allah thường ban cho các
vị Nabi những bằng chứng chứng minh
sứ mạng Nabi của họ cũng như khẳng
định sự chân thật về sứ mạng của họ.
Nabi Muhammad e nói:
ى َما همثْلُهُ آ َمنَ َعلَ ْي هه
« َما همنَ اۡل َ ْن هبيَ ه
ى هإالَّ أُع ه
ٌّ اء نَ هب
َ ْط
ى
َّ َ َو هإنَّ َما َكانَ الَّذهى أُو هتيتُ َو ْحيًا أ َ ْو َحاهُ هللاُ هإل، ْالبَش َُر

فَأ َ ْر ُجو أ َ ْن أ َ ُكونَ أَ ْكث َ َر ُه ْم تَابهعًا يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة » (أخرجه
)) واللَظ له152( ) ومسلم ح49٨1( البخاري ح
“Không một vị Nabi nào từ các vị Nabi
mà không được ban cho điều để con
người tin vào và quả thật điều mà ta
được ban cho đó là lời mặc khải được
Allah mặc khải. Do đó, ta mong rằng
vào Ngày Phục sinh ta sẽ là vị Nabi có
nhiều người đi theo hơn những vị Nabi
khác” (Albukhari: Hadith (4981),
Muslim: Hadith (152) và lời Hadith là
của Muslim).
Và một khi vị sứ giả chỉ có khả năng
theo những gì được giao phó, nên Allah
đã tuyển lựa và chọn lọc những vị Nabi
trong số nhân loại để họ trở thành các

vị đại diện của Ngài cho tạo vật của
Ngài, và họ là những có phẩm chất và
đạo đức tốt, và họ cũng là những người
trải qua nhiều gian truân và nạn kiếp
trong con đường gầy dựng và củng cố
tôn giáo của Ngài.
ٱلِل َويَ ۡخش َۡونَ ۥهُ َو َال يَ ۡخش َۡونَ أ َ َحدًا
ﮋٱلَّذهينَ يُبَ هلغُونَ هر َّٰ َس َّٰلَ ه
ت َّ ه
ُۗ َّ هإ َّال
: ﮊ (سورة اۡلحزاب٣9 ٱلِل َحسهيبٗ ا
ٱلِلَ َو َكََ َّٰى هب َّ ه
)٣9
{Những ai truyền bá thông điệp của
Allah và luôn kính sợ Ngài, họ không
sợ một ai khác ngoài Allah duy nhất.
Bởi chỉ cần một mình Allah thôi cũng
đã đủ thanh toán.} (Chương 33 – AlAhzab, câu 39).

Và các vị Thiên sứ, các vị Nabi thực thi
nhiệm vụ truyền bá Thông điệp của
Allah không phải muốn có được phần
thưởng từ nhân loại. Nabi Nuh u nói:
ۖ ً ال أ َ ۡسلُ ُك ۡم َعلَ ۡي هه َم
َٰٓ َ ﮋ َو َّٰيَقَ ۡو هم
ٱلِلﮊ
ي هإ َّال َعلَى َّ ُۚ ه
َ اال هإ ۡن أ َ ۡج هر
)29 :(سورة هود
{Này hỡi dân Ta, Ta không đòi hỏi tài
sản của các ngươi về việc truyền giáo
này. Phần thưởng của Ta là chỉ do
Allah ban cấp.} (Chương 11 – Hud, câu
29).
Và quả thật, Allah đã ra lệnh cho Nabi
của Ngài, Muhammad e, nói với dân
chúng điều mà những vị Nabi anh em
của Người đã nói:

شا َٰٓ َء أَن يَت َّ هخذَ هإلَ َّٰى
َ ﮋقُ ۡل َما َٰٓ أ َ ۡسلُ ُك ۡم َعلَ ۡي هه هم ۡن أ َ ۡج ٍر هإ َّال َمن
)5٧ : ﮊ (سورة الَرقان5٧ س هب ٗيال
َ َر هبه ۚه
{Hãy bảo (Muhammad!): Ta không đòi
hỏi các người trả thù lao cho Ta về việc
truyền bá này. Do đó, ai muốn thì cứ tự
do chọn lấy con đường đến với Thượng
Đế của y.} (Chương 25 – Al-Furqan,
câu 57).
Và sau khi nói về sự hoàn thiện của các
vị Nabi, Allah đã ra lệnh cho vị Nabi
của Ngài, Muhammad e và những
người có đức tin phải noi gương họ.
Cho nên, sau khi Allah liệt kê tên của
mười tám vị Thiên sứ thì Ngài phán
bảo:

َٰٓ
ب َو ۡٱل ُح ۡك َم َوٱلنُّبُ َّو ُۚة َ فَإهن يَ ۡكَُ ۡر
َ َ ﮋأ ُ ْو َّٰلَئه َك ٱلَّذهينَ َءات َ ۡي َّٰنَ ُه ُم ۡٱل هك َّٰت
َٰٓ َ هب َها َّٰ ََٰٓه ُؤ
٨9 َسواْ هب َها هب َّٰ َك هَ هرين
ُ ال هء فَقَ ۡد َو َّك ۡلنَا هب َها قَ ۡو ٗما لَّ ۡي
ۖ َّ أ ُ ْو َّٰلََٰٓ هئ َك ٱلَّذهينَ َهدَى
:ٱلِلُ فَ هب ُهدَ َّٰى ُه ُم ۡٱقت َ هدهُۡۗ ﮊ (سورة اۡلنعام
)90 ،٨9
{Họ là những người được Allah ban
cho Kinh sách và các đạo luật và sứ
mang truyền giáo. Bởi thế, nếu những
người hậu bối phủ nhận nó thì chắc
chắn TA sẽ giao nó cho một dân tộc sẽ
không phủ nhận nó.} (Chương 6 – AlAn’am, câu 89, 90).
Do đó, Nabi e đã noi theo sự chỉ đạo
của họ và đi trên con đường của họ và
Allah đã ban cho Người một địa vị cao
quý được mọi người ghi nhớ và Ngài đã

làm Người thành một tấm gương tốt
đẹp cho toàn nhân loại.
َسنَة هل َمن َكان
ُ ﮋلَّقَ ۡد َكانَ لَ ُك ۡم فهي َر
سو هل َّ ه
َ ٱلِل أ ُ ۡس َوة َح
َّ ٱلِلَ َو ۡٱليَ ۡو َم ۡٱۡل َٰٓ هخ َر َوذَ َك َر
َّ ْيَ ۡر ُجوا
ٱلِلَ َك هث ٗيرا ﮊ (سورة
)21 :اۡلحزاب
{Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có
được một tấm gương tốt đẹp cho các
ngươi noi theo, đối với những ai hy
vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày
Sau và những ai luôn tưởng nhớ đến
Allah thật nhiều} (Chương 33 – Al‘Ahzab, câu 21).
Và quả thật, sự truyền bá của tất cả các
vị Nabi cũng như các vị Thiên sứ đều
chung một nội dung căn bản đó là kêu
gọi đến với sự thờ phượng duy nhất

một mình Allah, không thờ phượng ai
(vật) khác ngoài Ngài.
َٰٓ َ ُي هإلَ ۡي هه أَنَّ ۥه
ال
سو ٍل هإ َّال نُ ه
ُ س ۡلنَا همن قَ ۡب هل َك همن َّر
َ ﮋ َو َما َٰٓ أَ ۡر
َٰٓ وح
َٰٓ َّ هإ َّٰلَهَ هإ
ۡ َال أَن َ۠ا ف
)25 : ﮊ (سورة اۡلنبياء25 ُون
ٱعبُد ه
{Và không một vị sứ giả nào được phái
đến trước Ngươi (Muhammad) mà
không được TA mặc khải ra lệnh cho y
truyền bá: Không có Thượng Đế nào
khác mà chỉ có TA, bởi thế hãy thờ
phượng một mình TA} (Chương 21 –
Al-Anbiya, câu 25).
Tương tự, nội dung căn bản về các đạo
luật cũng như cốt lõi của nó đều là một.

َٰٓ هي أ َ ۡو َح ۡينَا
ٗ ُص َّٰى بهه ۚه ن
َّ هين َما َو
َ ﮋش ََر
ع لَ ُكم همنَ ٱلد ه
َٰٓ وحا َوٱلَّذ
ْس َّٰۖ َٰٓى أ َ ۡن أَقهي ُموا
َّ هإلَ ۡي َك َو َما َو
َ س َّٰى َو هعي
َ يم َو ُمو
َ ص ۡينَا هب ه َٰٓ ۚه هإ ۡب َّٰ َر هه
)1٣ :ٱلدهينَ َو َال تَتَََ َّرقُواْ هفي ُۚ ههﮊ (سورة الشورى
{Ngài đã qui định cho các ngươi tôn
giáo mà Ngài đã truyền xuống cho Nuh
và tôn giáo mà TA đã mặc khải cho
Ngươi (Muhammad) cũng là những gì
TA đã truyền cho Ibrahim, Musa và Isa.
Hãy giữ vững tôn giáo và chớ chi rẽ
trong đó.} (Chương 42 – Ash-Shura,
câu 13).
Và người Muslim phải có đức tin nơi
tất cả các vị Nabi và không được chia rẽ
giữa họ.
ُۚ ُنز َل هإلَ ۡي هه همن َّربهه ۚه َو ۡٱل ُم ۡؤ همن
ونَ ُك ٌّل
ُ ٱلر
َّ َﮋ َءا َمن
سو َٰٓ ُل به َما َٰٓ أ ُ ه
َّ َءا َمنَ هب
س هله ۚه َال نََُ هر ُق بَ ۡينَ أ َ َح ٖد همن
ُ ٱلِله َو َم َّٰلَئه َكتهه ۚه َو ُكت ُ هبه ۚه َو ُر

َ َ س همعۡ نَا َوأ
ُ طعۡ ن َۖا
غ َۡ َران ََك َربَّنَا َو هإلَ ۡي َك
ُ ُّر
َ ْس هل ُۚه ۚه َوقَالُوا
)2٨5 :  ﮊ (سورة البقرة2٨5 ير
ُ ص
ۡٱل َم ه
(Thiên sứ (Muhammad) vào những gì
được ban xuống cho Người từ Thượng
Đế của Người và những người có đức
tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều
tin tưởng nơi Allah, các thiên thần của
Ngài, các kinh sách của Ngài và các vị
sứ giả của Ngài. Họ nói: Chúng tôi
không phân biệt và kỳ thị một vị nào
trong các Sứ giả của Ngài. Chúng tôi
nghe và vâng lời. Xin Ngài tha thứ cho
chúng tôi. Lạy Thượng Đế của chúng
con, chắc chắn chúng con sẽ quay lại
với Ngài.} (Chương 2 – Albaqarah, câu
285).

Và ai phủ nhận một vị Thiên sứ nào đó
trong các vị Thiên sứ thì coi như y đã
phủ nhận tất cả các vị Thiên sứ cùng
với những ai được cử đến với một
Thông điệp duy nhất. Allah phán:
ْس هله ۚه َويُ هريدُونَ أَن يََُ هرقُوا
ُ ٱلِل َو ُر
ﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ يَ ۡكَُ ُرونَ هب َّ ه
ض
ُ ٱلِل َو ُر
بَ ۡينَ َّ ه
ٖ ۡض َون َۡكَُ ُر هببَع
ٖ ۡس هله ۚه َويَقُولُونَ نُ ۡؤ هم ُن هببَع
َٰٓ
ً س هب
 أ ُ ْو َّٰلَ هئ َك ُه ُم150 يال
َ َويُ هريدُونَ أَن يَت َّ هخذُواْ بَ ۡينَ َّٰذَ هل َك
)151 ، 150 : ۡٱل َّٰ َك هَ ُرونَ َح ٗق ُۚا ﮊ (سورة النساء
{Quả thật, những ai phủ nhận Allah và
các Sứ giả của Ngài, và họ muốn chia
rẽ giữa Allah và các Sứ giả của Ngài.
Họ nói: Chúng tin tưởng một số Sứ giả
và phủ nhận một số khac. Và họ muốn
cho một lối đi ở chính giữa cái đó. Họ

đích thực là những kẻ phản nghịch.}
(Chương 4 – Annisa’, câu 150, 151).
Còn đối với cách thức mặc khải mà
Allah khải truyền Lời Mặc Khải cho
những vị Nabi thì có thể tóm gọn qua
ba cách: cách thứ nhất là nói phán
truyền trực tiếp như Allah đã nói trực
tiếp với Nabi Musa (Moses) tại thung
lũng thiêng liêng, cách thứ hai là Allah
thổi vào trái tim của Nabi, và cách thứ
ba là đại thiên thần của Allah sẽ mang
Lời mặc khải đến truyền trực tiếp cho
Nabi dưới hình hài của con người phàm
tục hoặc dưới hình hài thực thụ của
thiên thần.

َّ ُﮋ َو َما َكانَ هلبَش ٍَر أَن يُ َك هل َمه
ِٕ ٱلِلُ هإ َّال َو ۡحيًا أ َ ۡو همن َو َرآَٰي
ٗ س
شا َٰٓ ُۚ ُء ﮊ
َ َي هبإه ۡذنهه ۚه َما ي
وال فَيُ ه
ُ ب أ َ ۡو يُ ۡر هس َل َر
ٍ هح َجا
َ وح
)51 : (سورة الشورى
{Phương cách thích hợp đối với một
người phàm khi Allah muốn phán bảo
với y là sự truyền khải hoặc từ sau một
bức màn vô hình hoặc cử phái một
thiên thần đến mặc khải điều mà Ngài
muốn theo phép của Ngài.} (Chương 42
– Ash-Shura, câu 51).
Và tất cả các vị Thiên sứ, các vị Nabi
đều là những người phúc đức và hoàn
hảo, tuy nhiên, phúc của họ cũng có sự
khác nhau ở nơi Allah.

ٖۘ ٖ ۡض ُه ۡم َعلَ َّٰى بَع
ض هم ۡن ُهم َّمن َكلَّ َم
َّ َس ُل ف
ُ ٱلر
ُّ ﮋته ۡل َك
َ ۡض ۡلنَا بَع
ۖ َّ
سى ۡٱبنَ َم ۡريَ َم
ٖ ُۚ ض ُه ۡم دَ َر َّٰ َج
َ ۡٱلِلُ َو َرفَ َع بَع
َ ت َو َءات َ ۡينَا هعي
َّٰ
)25٣ : وح ۡٱلقُد ه ُُۗس ﮊ (سورة البقرة
ۡٱلبَ هي َّٰنَ ه
ت َوأَيَّ ۡدنَهُ هب ُر ه
{Các Sứ giả đó, TA đã ưu đãi một số
người này hơn một số người kia. Trong
họ, có người Allah nói chuyện trực tiếp
với y và nâng cao cấp bậc danh dự; và
TA đã ban cho Ysa, con trai của
Maryam, những bằng chứng rõ rệt và
hỗ trợ y thông qua đại thiên thần Jibril.}
(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 253).
Và tốt nhất trong số họ có năm vị được
liệt vào hạng những Nabi có ý chí quyết
liệt như Allah đã phán:

وح
َ ﮋ َو هإ ۡذ أَخ َۡذنَا همنَ ٱلنَّبهيهۧنَ همي َّٰث َقَ ُه ۡم َو هم
ٖ ُّنك َو همن ن
سى ۡٱب هن َم ۡريَ ۖ َم ﮊ (سورة
َ س َّٰى َو هعي
َ يم َو ُمو
َ َو هإ ۡب َّٰ َر هه
)٧ : اۡلحزاب
{Và khi TA đã nhận lời giao ước từ các
Nabi và từ Ngươi (Muhammad) và từ
Nuh, Ibrahim, Musa và Ysa, con trai
của Maryam} (Chương 33 – Al-Ahzab,
câu 7).
Và quả thật, Allah đã ra lệnh cho Nabi e
của Ngài phải kiên nhẫn bền lòng trong
việc truyền bá và trong mọi hoàn cảnh
gian truân để theo bước của những ai
trước Người trong số các vị Thiên sứ có
y chí quyết liệt.
س هل ﮊ (سورة
ُ ٱلر
ُّ َصبَ َر أ ُ ْولُواْ ۡٱلعَ ۡز هم همن
َ ﮋفَٱصۡ به ۡر َك َما
)٣5 : اۡلحقاف

{Dó đó, hãy kiên nhẫn như các Sứ giả
đầy cương nghị đã từng chịu đựng.}
(Chương 46 – Al-Ahqaf, câu 35).
Và vị Nabi, vị Thiên sứ tốt nhất trong
số các vị Nabi, các vị Thiên sứ của
Allah là Muhammad e con trai của
Abdullah, vị Nabi, vị Thiên sứ cuối
cùng được Ngài cử phái đến cho toàn
nhân loại. Nabi Muhammad e nói:
 « أَنَا:ٍسيهدُ َولَ هد آدَ َم يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة » َوفَي هر َواية
َ « أَنَا
س هيدُ َولَ هد آدَ َم يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة َوالَ فَ ْخ َر» (أخرجه مسلم ح
َ
 وابن ماجه ح،)1٣4٨(  والترمذي ح،)22٧٨(
.))2542(  وأحمد ح،)4٣0٨(
“Ta là người dẫn đầu tất cả con cháu
của Adam vào Ngày Phục sinh.”. Và
trong một lời dẫn khác: “Ta là người

dẫn đầu tất cả con cháu Adam và không
có vinh dự hơn.” (Muslim: Hadith
(2278), Tirmizhi: Hadith (1384), Ibnu
Ma-jah: Hadith (4308), và Ahmad:
Hadith (2542)).
Lời di huấn trên có nghĩa là còn ai vinh
dự hơn điều đó, bởi quả thật Allah đã
dành riêng cho Ta một đặc ân và vinh
dự cao quý.
Nhằm để không phân biệt hơn kém về
sự cao quý và phúc đức giữa các vị
Nabi, Nabi Muhammad e đã nghiêm
cấm khen ngợi vị này hơn vị kia, Người
đã nói với những ai đã nói rằng Người
tốt hơn Nabi Musa như sau:

صعَقُونَ يَ ْو َم
ْ َاس ي
َ « الَ تُخَيه ُرونهى َعلَى ُمو
َ َّ فَإه َّن الن، سى
ُ َون أ َ َّو َل َم ْن يُ ه
ُ  فَأ َ ُك، صعَ ُق َمعَ ُه ْم
 فَإهذَا، يق
ْ َ  فَأ، ْال هقيَا َم هة
 فَالَ أ َ ْد هرى أ َ َكانَ هفي َم ْن، ب ْالعَ ْر هش
سى ب َ ه
َ اطش َجا هن
َ ُمو
» ُ أ َ ْو َكانَ هم َّم هن ا ْستَثْنَى هللا، ص هعقَ فَأَفَاقَ قَ ْب هلى
َ
،)2٣٧٣(  ومسلم ح،)2411( (أخرجه البخاري ح
.)واللَظ للبخاري
“Các người đừng nói Ta tốt hơn Musa,
bởi quả thật, vào ngày Phục sinh tất cả
nhân loại đều thức giấc (sau cõi chết)
và Ta cũng thức giấc cùng với họ, và
Ta là người đầu tiên đứng dậy nhưng
lúc đó Musa đã có mặt bên cạnh chiếc
Ngai vương (của Allah). Bởi thế, Ta
không biết liệu có phải y thức giấc (sau
cõi chết) cùng với những người trước
Ta hay y là người thuộc những người
được Allah cho ngoại lệ.” (Albukhari:

Hadith (2411), Muslim: Hadith (2373),
và lời là của Albukhari).
Đức tin vào số mạng đã được định
sẵn
Trụ cột thứ sáu của đức tin Iman là tin
vào số mạng được Allah định đoạt từ
trước. Và quả thật, tất cả mọi sự việc
diễn ra trong thế giới trần gian này từ
điều tốt lành cho đến điều dữ và xấu
đều là sự sắp đặt và định đoạt của
Allah, không ai có thể ngăn cản hay
thay đổi nó, và quả thật, Allah đã định
đoạt và sắp đặt mọi sự việc trước khi
Ngài tạo hóa ra mọi tạo vật một thời
gian rất lâu.

Người Muslim tin tưởng vào Định
mệnh trên ba vấn đề:
Thứ nhất: Quả thật, Allah là Đấng am
tường mọi sự việc, tất cả mọi điều xảy
ra với chúng ta từ những điều lành hay
những điều dữ thì Allah đều biết rõ một
cách tường tận. Ngài khằng định quyền
năng của Ngài với lời phán:
َّ ﮋ
ض هم ۡثلَ ُه ۖ َّن
ٖ س َّٰ َم َّٰ َو
ت َو همنَ ۡٱۡل َ ۡر ه
َ س ۡب َع
َ َٱلِلُ ٱلَّذهي َخلَق
َّ يَتَن ََّز ُل ۡٱۡل َ ۡم ُر بَ ۡينَ ُه َّن هلتَعۡ لَ ُم َٰٓواْ أ َ َّن
ٱلِلَ َعلَ َّٰى ُك هل ش َۡي ٖء قَدهير
َ ٱلِلَ قَ ۡد أ َ َحا
َّ َوأ َ َّن
 ﮊ (سورة12 ط هب ُك هل ش َۡيءٍ هع ۡل ۢ َما
)12 : الطالق
{Allah là Đấng Tạo Hóa bảy tầng trời
và bảy hành tinh như trái đất. Mệnh
lệnh của Allah đi xuống giữa chúng
(các tầng trời và trái đất) để cho các

ngươi biết Allah có quyền định đoạt
trên tất cả mọi vạn vật và quả thật Allah
bao trùm hết tất cả mọi vật và mọi sự
việc dưới kiến thức cao siêu của Ngài.}
(Chương 65 – Attalaq, câu 12).
Thứ hai: Quả thật Allah đã ghi kiến
thức của Ngài trong quyển sổ. Ngài
phán:
ُۚ س َما َٰٓ هء َو ۡٱۡل َ ۡر ه
َّ ﮋأَلَ ۡم تَعۡ لَ ۡم أ َ َّن
ض هإ َّن َّٰذَ هل َك
َّ ٱلِلَ يَعۡ لَ ُم َما فهي ٱل
َّ ب إه َّن َّٰذَ هل َك َعلَى
:  ﮊ (سورة الحج٧0 ٱلِله يَسهير
ٍ ُۚ َ فهي هك َّٰت
)٧0
{Há ngươi không biết rằng Allah hiểu
biết tất cả mọi điều trên trời và dưới đất
hay sao? Quả thật, tất cả mọi sự việc
đều nằm trong một Quyển Kinh. Quả
thật, điều đó đối với Allah thật đơn giản

và dễ dàng.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu
70).
َّٰ َ ﮋ َو ُك َّل ش َۡيءٍ أ َ ۡح
: ين ﮊ (سورة يس
ٖ ي هإ َم ٖام ُّم هب
َٰٓ ص ۡينَهُ فه
)12
{Và tất cả mọi thứ đều được TA cho
ghi trong một quyển Sổ minh bạch.}
(Chương 36 – Yasin, câu 12).
Và tất cả mọi thứ được Allah ghi trong
quyển Sổ nơi Ngài và Ngài đã ghi
chúng năm mươi ngàn năm trước khi
Ngài tạo hóa tạo vật của Ngài. Nabi
Muhammad e nói:
ت
س َم َوا ه
َّ ق قَ ْب َل أ َ ْن يَ ْخلُقَ ال
َ َ « َكت
َ ب هللاُ َمقَاد
هير ْال َخالَ هئ ه
سنَ ٍة » (أخرجه مسلم ح
َ ف
َ َواۡل َ ْر
َ ض هبخ َْمسهينَ أ َ ْل
.))265٣(

“Allah đã ghi các định lượng cho mọi
tạo vật của Ngài năm mươi ngàn năm
trước khi Ngài tạo hóa trời đất”
(Muslim: Hadith (2653)).
ت
َ الذ ْك هر ُك َّل
س َم َوا ه
ب هفى ه
َّ  َو َخلَقَ ال، ٍش ْىء
َ َ « َو َكت
.))٣192( ض » (أخرجه البخاري ح
َ َواۡل َ ْر
“Và Ngài đã ghi trong bộ lưu trữ tất cả
mọi thứ và sau đó Ngài tạo hóa trời
đất.” (Albukhari: Hadith (3192)).
Thứ ba: Những gì Allah viết trong
quyển Sổ lưu trữ của Ngài là cố định
không ai có thể thay đổi chúng.
: ُورا ﮊ (سورة اۡلحزاب
ً ٱلِل قَدَ ٗرا َّم ۡقد
ﮋ َو َكانَ أ َ ۡم ُر َّ ه
)٣٨

{Và mọi lệnh của Allah là một Chỉ dụ
đã được quyết định.} (Chương 33 – AlAhzab, câu 38).
Và tất cả mọi điều xảy ra ở nơi con
người từ những điều xấu và những điều
lành đều nằm trong kiến thức và ý
muốn của Ngài. Allah phán:
َٰٓ َّ شا َٰٓ ُءونَ هإ
َّ شا َٰٓ َء
 ﮊ29 َب ۡٱل َّٰعَلَ همين
َ َال أَن ي
َ َ ﮋ َو َما ت
ُّ ٱلِلُ َر
)29 : (سورة التكوير
{Và những điều các ngươi muốn sẽ
không thể xảy ra trừ phí đó là những
điều Allah, Đấng Chủ Tể của Toàn
nhân loại muốn.} (Chương 81 – AlTakwir, câu 29).

Tuy nhiên, hành động của con người là
do chính con người quyết định, bởi con
người là một loài tạo vật tốt đẹp và cao
quý hơn những loài tạo vật khác của
Allah. Allah đã ban cho niềm vinh dự
và tự hào vì Ngài đã cho họ một khả
năng vượt trội hơn hẳn những tạo vật
khác.
ُ َو َهدَ ۡي َّٰنَه9 شََت َ ۡي هن
َ س ٗانا َو
َ  َو هل٨ ﮋأَلَ ۡم ن َۡجعَل لَّ ۥهُ َع ۡين َۡي هن
)10 - ٨ :  ﮊ (سورة البلد10 ٱلنَّ ۡجدَ ۡي هن
{Há TA đã không làm cho y (con
người) có cặp mắt. Và chiếc lưỡi cùng
đôi môi. Và hướng dẫn y hai con
đường: chính và tà?} (Chương 90 – AlBalad, câu 8 – 10).

Rồi sau đó, Allah, Đấng Tối Cao và Ân
phúc đã kêu gọi con người chọn lấy con
đường chính tức con đường của Chân lý
và bỏ đi con đường tà đạo và lệch lạc
một cách tùy thích không có sự cưỡng
ép.
Và một khi con người đã chọn lấy con
đường tốt nhất trong hai con đường thì
Ngài sẽ hướng dẫn và soi sáng bằng sự
Chỉ đạo của Ngài.
ۡ َﮋ َوٱلَّذهين
 ﮊ1٧ ٱهتَدَ ۡواْ زَ ادَ ُه ۡم هُدٗ ى َو َءات َ َّٰى ُه ۡم ت َ ۡق َو َّٰى ُه ۡم
)1٧ : (سورة محمد
{Và những ai được hướng dẫn thì sẽ
được Allah gia tằng thêm cho họ sự Chỉ
đạo và mang đến cho họ lòng kính sợ

Allah.} (Chương 47 – Muhammad, câu
17).
Và nếu con người chọn lấy con đường
tà đạo và lệch lạc, Allah sẽ gia tăng
thêm cho y sự lầm lạc, như Ngài đã
phán mô tả về những người Muna’fiq
(đạo đức giả, ngụy tạo đức tin):
َّ ﮋفهي قُلُو هب ههم َّم َرض فَزَ ادَ ُه ُم
ض ۖا َولَ ُه ۡم َعذَاب
ٗ ٱلِلُ َم َر
)10 :  ﮊ (سورة البقرة10 َأ َ هلي ۢ ُم هب َما َكانُواْ يَ ۡك هذبُون
{Trong lòng của chúng có một chứng
bệnh (giả dối), thế là Allah gia tăng
thêm làm bệnh của chúng trầm trọng
hơn nữa để rồi chúng sẽ bị trừng phạt
đau đớn về những gì mà chúng giả dối
và ngụy tạo.} (Chương 2 – Albaqarah,
câu 10).

Như vậy, con người tự quyết định hành
động của chính mình dưới sự tùy chọn
và ý muốn của y. Điều này như Allah
đã phán:
َّ ﮋ َو َما ت َ َۡعَلُواْ هم ۡن خ َۡي ٖر فَإه َّن
ٱلِلَ هبه ۚه َع هليم ﮊ (سورة
)215 : البقرة
{Và những việc thiện tốt mà các ngươi
làm, quả thật Allah đều biết.} (Chương
2 – Albaqarah, câu 215).
Nhưng sự lựa chọn và hành động của
con người không phải do Allah cưỡng
ép mà nó nằm trong quyền năng hiểu
biết của Ngài về tạo vật của Ngài.
َّ ﮋ َو
:  ﮊ (سورة الصافات96 َٱلِلُ َخلَقَ ُك ۡم َو َما تَعۡ َملُون
)96

{Và Allah đã tạo hóa ra các người và
những gì mà quý ông làm.} (Chương 37
– Assa-fat, câu 96).
Và đức tin nơi số mạng tiền định bao
hàm cả việc tin vào tất cả những kết
quả xảy ra đều đã được Allah định sẳn
từ trước bởi kiến thức của Ngài.
Những gì xảy đến với con người từ điều
tốt lành cũng như điều dữ đều là những
gì được định sẳn từ Allah. Nabi
Muhammad e nói:
« الَ يُؤْ هم ُن َعبْد َحتَّى يُؤْ همنَ به ْالقَدَ هر َخي هْر هه َوش هَر هه َحتَّى
َ صابَهُ لَ ْم يَ ُك ْن هليُ ْخ هطئَهُ َوأ َ َّن َما أ َ ْخ
طأَهُ لَ ْم
َ َ يَ ْعلَ َم أ َ َّن َما أ
، )2144( صيبَهُ » (أخرجه الترمذي ح
يَ ُك ْن هليُ ه
وصححه اۡللباني في صحيح الترمذي لشواهد تقويه
.))24٣9(  وفي السلسلة الصحيحة ح،)114٣( ح

“Người bề tôi sẽ không thực sự có đức
tin cho tới khi y tin nơi tiền định tốt và
xấu, cho tới khi y biết rõ rằng những gì
xấu xảy đến với y không phải do y làm
không đúng và những gì y làm không
đúng cũng chẳng mang lại hậu quả xấu
cho y.” (Tirmizhi: Hadith (2144), Albani xác nhận là đúng).
Vì lý do đó, trái tim của người bề tôi
luôn kết nối với Thượng Đế của y bằng
những nguyên nhân, và những nguyện
nhân này được Allah dùng làm động cơ
xảy ra theo những gì được định sẵn
trong quyển Sổ định mệnh. Và điều này
làm cho người có đức tin luôn cảm thấy
thanh thản và an lòng mỗi khi gặp tai
họa, y sẽ biết yêu quý những ân huệ

được ban cho và luôn hy vọng được ban
thêm.
ي أَنَُ هس ُك ۡم
صيبَ ٖة فهي ۡٱۡل َ ۡر ه
اب همن ُّم ه
َ ص
َ َ ﮋ َما َٰٓ أ
َٰٓ ض َو َال فه
ٱلِل يَسهير
ب همن قَ ۡب هل أَن نَّ ۡب َرأ َ َه ُۚا َٰٓ هإ َّن َّٰذَ هل َك َعلَى َّ ه
ٖ َ هإ َّال فهي هك َّٰت
س ۡواْ َعلَ َّٰى َما فَات َ ُك ۡم َو َال ت َ َۡ َر ُحواْ هب َما َٰٓ َءات َ َّٰى ُك ُۡۗم
َ  هل َك ۡي َال ت َ ۡأ22
َّ َو
:  ﮊ (سورة الحديد2٣ ور
ُّ ٱلِلُ َال يُ هح
ٍ ال فَ ُخ
ٖ َ ب ُك َّل ُم ۡخت
)2٣ ، 22
{Không một tai họa nào rơi xuống trái
đất hoặc nhằm vào bản thân các ngươi
mà lại không được ghi chép trong
Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA thể
hiện nó. Qur thật, điều đó rất đơn giản
đối với Allah. Để cho các ngươi chớ
buồn về vật gì đã mất và chớ mừng
cuống quýt về vật gì đã được ban cho
các ngươi. Và Allah không yêu thương

những kẻ khoác lác khoe khoang.}
(Chương 57 – Al-Hadid, câu 22, 23).
Và một trong những điều thuộc đức tin
nơi định mệnh là phải tin rằng tất cả
bổng lộc của tạo vật đều được định
lượng từ trước. Tất cả đều nằm trong
kiến thức bao quát của Ngài. Allah
phán:
ﮋ َو هإن همن ش َۡيءٍ هإ َّال هعندَنَا خَزَ آَٰئهنُ ۥهُ َو َما نُن هَزلُ َٰٓۥهُ هإ َّال هبقَدَ ٖر
)21 : ﮊ (سورة الحجر21 وم
ٖ َُّمعۡ ل
{Và không một thứ gì mà kho tài
nguyên của nó lại không nằm nơi TA
nhưng TA chỉ ban bổng lộc xuống theo
định lượng rõ rệt.} (Chương 15 – AlHajr, câu 21).

Và bởi đức tin này, người có đức tin
luôn kiên định phần thiên lộc của mình
nơi Allah và họ sẽ phó thác cho Ngài,
bởi chỉ Ngài mới là Đấng ban cấp bổng
lộc cho con người.
َّ ب
ٱلِلُ لَنَا ُه َو َم ۡولَ َّٰىن َُۚا َو َعلَى
ﮋقُل لَّن يُ ه
َ َ صيبَنَا َٰٓ هإ َّال َما َكت
)51 :  ﮊ (سورة التوبة51 َٱلِل فَ ۡليَت َ َو َّك هل ۡٱل ُم ۡؤ همنُون
َّ ه
{Hãy bảo chúng (Muhammad): “Chẳng
có điều gì xảy đến cho chúng tôi ngoại
trừ những gì Allah đã định sẵn cho
chúng tôi, Ngài là Đấng bảo hộ chúng
tôi”. Và những người có đức tin phải
nên phó thác nơi Allah.} (Chương 9 –
Attawbah, câu 51).

Và vì lẽ đó, Nabi Muhammad e đã dạy
Ibnu Abbas t và cộng đồng tín đồ của
Người:
ْ َاجت َ َمع
ش ْيءٍ لَ ْم
َ وك هب
ْ « أ َ َّن ْاۡل ُ َّمةَ لَ ْو
َ ُت َعلَى أ َ ْن يَ ْنََع
اجت َ َمعُوا َعلَى
َ وك هإ َّال هب
ْ  َولَ ْو،ش ْيءٍ قَ ْد َكتَبَهُ هللاُ لَ َك
َ ُيَ ْنََع
َ وك هإ َّال به
َ ض ُّر
َ ض ُّر
ُ ََيءٍ لَ ْم ي
ُ َأ َ ْن ي
ُش ْيءٍ قَ ْد َكتَبَهُ هللا
ْ وك هبش
ْ ََّت ْاۡل َ ْق َال ُم َو َج
ْ َ ُر هفع،َعلَي َْك
ف » (أخرجه
ُّ ت ال
ُ ص ُح
.))2664(  وأحمد ح،)2516( الترمذي ح
“Cho dù toàn thể cộng đồng tập hợp lại
hồng giúp cậu một việc gì đó thì chắc
chắn họ sẽ không thể thực hiện được
ngoại trừ đó là điều Allah định sẵn cho
cậu, và cho dù họ có cùng hợp lại để
hãm hại cậu thì chắc chắn họ cũng sẽ
không làm gì được cậu ngoại trừ đó là
điều mà Allah đã định sẵn cho cậu. Quả

thật, một khi cây viết được đưa lên khỏi
mặt giấy thì mực đã khô (ý không thể
thay đổi).” (Tirmizhi: Hadith (2516),
Ahmad: Hadith (2664)).
Và với đức tin rằng mọi thiên lộc đều
được Allah đã chia phần sẵn từ trước
nên người Muslim sẽ không bất chấp
mọi thứ để làm nô lệ cho đồng tiền mà
không màng đến Halal (được phép) hay
Haram (bị nghiêm cấm). Với đức tin
này, người Muslim chỉ tìm kiếm tài sản
bằng con đường hợp giáo luật. Nabi
Muhammad e nói:
وت العَ ْبدُ َحتَّى
َ  فَإهنَهُ لَ ْن يَ ُم، َالر ْزق
« الَ ت َ ْستَب هْطئ ُ ْوا ه
 أ َ ْخ هذ:فأج هملُوا في الطلب
ْ ،ُق ُه َو لَه
يَ ْبلُغَهُ ه
آخ ُر هر هز ه
الحرام » (أخرجه ابن حبان في
 َوت َ ْر هك،الحالل
ه

 والحاكم في مستدركه،)٣٣0٨( صحيحه ح
 وصححه اۡللباني في السلسلة الصحيحة،)224/4(
.))260٧( ح
“Các ngươi sẽ tìm thấy phần thiên lộc,
bởi quả thật, một người bề tôi sẽ không
bao giờ chết cho tới khi nào phần thiên
lộc thuộc về y sẽ đến với y. Do đó, các
người hãy tìm kiếm thiên lộc một cách
tốt lành: lấy con đường Halal (được
phép) và bỏ đi con đường Haram
(nghiêm cấm).” (Ibnu Hibban: Hadith
(3308), Hakim: Hadith (4/224), được
Al-Bani xác nhận là đúng và xác thức:
Hadith (2607)).
Và trong một Hadith khác, Nabi e nói:

َ َالر ْو َح اۡل َ هميْنَ قَ ْد نُ ه
 أَنَّهُ لَ ْن:ث فه ْي ُر ْو هع ْي
ُ « َو هإ َّن
 فَاتَّقُوا هللاَ َوأ َ ْج هملُوا،س َحتَّى ت َ ْست َ ْوفه ْي هر ْزقَ َها
َ ت َ ُم ْو
ُ َْ َت ن
هف ْي الطلب » (أخرجه الشافعي في كتابه الرسالة ص
 وصححه،)٧6/٧(  والبيهقي في السنن،)9٣ و٨٧(
.).أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة
“Và quả thật, Đại thiên thần Jibril đã
thổi truyền vào lòng Ta rằng quả thật
mỗi một linh hồn sẽ không bao giờ chết
trừ phi nó đã lĩnh đủ phần thiên lộc đã
được định sẵn cho nó. Do đó, các người
hãy kính sợ Allah và hãy đi tìm thiên
lộc một cách tốt đẹp.” (Ash-Shafi-y ghi
lại trong cuốn sách của ông “Bức
Thông Điệp” trang (87, 93), và
Albayhaqi trong Sunan (7/67), và
Ahmad Shakir đã xác thực trong phần
chú thích cho “Bức Thông Điệp”).

Và cũng như vậy, quả thật Allah đã
định sẵn tuổi thọ cho con người thông
qua kiến thức tiền định nơi Ngài.
َّ ﮋ
س هحينَ َم ۡوته َها َوٱلَّتهي لَ ۡم ت َ ُم ۡت فهي
َ َُٱلِلُ يَت َ َوفَّى ۡٱۡلَن
ت َويُ ۡر هس ُل
َ ض َّٰى َعلَ ۡي َها ۡٱل َم ۡو
َمن ه
َ ََام َه ۖا فَيُ ۡم هسكُ ٱلَّ هتي ق
َٰٓ َّٰ ۡٱۡل ُ ۡخ َر
ت هلقَ ۡو ٖم
ٖ َس ًّم ُۚى هإ َّن فهي َّٰذَ هل َك َۡل َٰٓ َّٰي
َ ى هإلَ َّٰ َٰٓى أ َ َج ٖل ُّم
)42 :  ﮊ (سورة الزمز42 َيَتَََ َّك ُرون
{Allah cho bắt lấy linh hồn khi nào nó
đến lúc phải chết và khi nó nằm ngủ.
Hồn của người nào Ngài quyết định cho
chết thì sẽ bị giữ lại; và các hồn khác
thì được gởi trở lại thể xác đến một thời
hạn ấn định. Quả thật, trong đó là các
Dấu hiệu cho đám người biết ngẫm
nghĩ.} (Chương 39 – Azzumar, câu 42).

Người Muslim có đức tin nơi điều này
sẽ biết được bản chất con người là yếu
mềm, luôn lệ thuộc vào Thượng Đế cho
nên y luôn cần đến Ngài. Nabi
Muhammad e nói:
ض هه لَعَذَّبَ ُه ْم
س َم َواته هه َوأ َ ْه َل أ َ ْر ه
« لَ ْو أ َ َّن هللاَ َعذَّ َ
ب أ َ ْه َل َ
َغي َْر َ
ظا هل ٍم لَ ُه ْم َولَ ْو َر هح َم ُه ْم َكان ْ
َت َر ْح َمتُهُ لَ ُه ْم َخيْرا ً هم ْن
أ َ ْع َما هل هه ْم َولَ ْو َكانَ لَ َك َجبَ ُل أ ُ ُح ٍد أ َ ْو همثْ ُل َجبَ هل أ ُ ُح ٍد ذَهَبا ً
س هبي هل هللاه َما قَ هبلَهُ هللاُ هم ْن َك َحتَّى تُؤْ همنَ هب ْالقَدَ هر
أ َ ْنََ ْقتَهُ فهى َ
صابَ َك لَ ْم يَ ُك ْن هليُ ْخ هطئ َ َك َوأ َ َّن َما أ َ ْخ َ
طأ َ َك
َوت َ ْعلَ َم أ َ َّن َما أ َ َ
صيبَ َك َو هإنَّ َك هإ ْن هم َّ
ت
ت َعلَى َغي هْر َهذَا دَخ َْل َ
لَ ْم يَ ُك ْن هليُ ه
ار » (أخرجه الترمذي ح ( ،)2155وابن ماجه ح
النَّ َ
( ،)٧٧وأحمد ح (.))21101
“Nếu quả thật Allah trừng phạt cư dân
trên trời và cư dân trên trái đất thì chắc
chắn Ngài sẽ trừng phạt họ một cách

công bằng; và nếu Ngài yêu thương họ
thì sự yêu thương của Ngài tốt hơn
những việc làm của họ; và cho dù
ngươi chi dùng hết cả một đống vàng to
như núi Uhud cho con đường chính
nghĩa của Allah thì Ngài sẽ không chấp
nhận nếu như ngươi không tin và thiên
mệnh tiền định; và ngươi hãy biết rằng
điều xấu xảy đến với ngươi không phải
sẽ làm ngươi sai lầm và những gì làm
ngươi sai lầm cũng không gây ra điều
gì cho ngươi. Và quả thật, nếu ngươi
chết mà không có đức tin như thế này
thì ngươi sẽ vào Hỏa ngục.” (Tirmizhi:
Hadith (2155), Ibnu Ma-jah: Hadith
(77), Ahmad: Hadith (21101)).

Do đó, người có đức tin luôn đón nhận
những gì xảy đến với họ bởi đó là
những định mệnh trên thế gian dành
cho con người, và họ luôn coi đó là
những thử thách mà Allah dành cho họ.
اك
َ َْس ذ
َ « َع َجبًا ۡل َ ْم هر ْال ُمؤْ هم هن هإ َّن أ َ ْم َرهُ ُكلَّهُ َخيْر َولَي
ُش َك َر فَ َكانَ َخي ًْرا لَه
َ س َّرا ُء
َ ُصابَتْه
َ َ ۡل َ َح ٍد هإالَّ هل ْل ُمؤْ هم هن هإ ْن أ
صبَ َر فَ َكانَ َخي ًْرا لَهُ » ( أخرجه
َ ُصابَتْه
َ ض َّرا ُء
َ َ َو هإ ْن أ
.))2999( مسلم ح
“Thật đáng ngạc nhiên cho mọi vụ việc
của người có đức tin, quả thật người có
đức tin luôn luôn được ban ân phước
trong mọi hoàn cảnh, điều mà không
bất kỳ ai có thể có được ngoài những
người có đức tin, nếu họ gặp phải điều
phúc lợi, họ tạ ơn Allah thì họ được ban

ân phước nhưng nếu họ gặp phải điều
dữ và tai ương họ kiên nhẫn và chịu
đựng thì họ được ban ân phước.”
(Muslim: Hadith (2999)).
Đức tin nơi Ngày Sau
Allah tạo hóa con người sống trên cõi
trần này với một tuổi đời được Ngài
định sẵn và thế giới cõi trần này cũng
có một thời hạn ấn định. Và khi thời
hạn đã hết, Allah sẽ tập hợp tất cả loài
người từ thuở ban đầu cho đến ngày
cuối cùng của thế gian vào một Ngày
mới, đó là Ngày Phát xét và thưởng
phạt. Vào Ngày hôm đó, mỗi con người
sẽ được thưởng hoặc bị trừng phạt theo
các việc làm và hành vi của y. Và đây

là sự công bằng và ý nghĩa về mọi sự
việc nơi Allah, bởi người tuân lệnh và
làm theo Chỉ đạo không thể giống như
người bất tuân và làm điều tội lỗi và
người có đức tin không thể giống như
người không có đức tin, và đó là mục
đích mà Allah phục sinh con người
sống trở lại.
15 َﮋأَفَ َحس ۡهبت ُ ۡم أَنَّ َما َخلَ ۡق َّٰنَ ُك ۡم َعبَ ٗثا َوأَنَّ ُك ۡم هإلَ ۡينَا َال ت ُ ۡر َجعُون
َٰٓ َ ٱلِلُ ۡٱل َم هلكُ ۡٱل َح ۖ ُّق
َّ فَت َ َّٰعَلَى
ب ۡٱلعَ ۡر هش
ُّ ال هإ َّٰلَهَ هإ َّال ُه َو َر
)116 ، 115 :  ﮊ (سورة المؤمنون116 ۡٱل َك هر هيم
{Phải chăng các ngươi nghĩ rằng TA đã
tạo hóa các ngươi chỉ để vui chơi phù
phiếm và các ngươi sẽ không trở lại gặp
TA ư? Bởi thế, Tối Cao thay Allah,
Đức Vua thật sự, rằng không có

Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài
là vị chủ nhân của chiếc Ngai vương
Vinh dự!} (Chương 23 – AlMu’minun,
câu 115, 116).
Và quả thật, Qur’an đã khẳng định sự
phục sinh và triệu tập một cách hợp lý
theo ý thức của trí não, Nó đã trả lời
phản hồi đến những kẻ đã phủ nhận sự
phục sinh dựa trên sự suy luận non kém
của họ về quyền năng vĩ đại của Allah:
َ َّٰ ﮋ َوقَالُ َٰٓواْ أ َ هءذَا ُكنَّا هع
ظ ٗما َو ُر َّٰفَتًا أ َ هءنَّا لَ َم ۡبعُوُِونَ خ َۡل ٗقا
 أ َ ۡو خ َۡل ٗقا50 ارة ً أ َ ۡو َحدهيدًا
َ  ۞قُ ۡل ُكونُواْ هح َج49 َج هديدٗ ا
سيَقُولُونَ َمن يُ هعيدُن َۖا قُ هل ٱلَّذهي
ُ هم َّما يَ ۡكبُ ُر هفي
َ َُور ُك ُۡۚم ف
صد ه
َ َف
)51 - 49 :ط َر ُك ۡم أ َ َّو َل َم َّر ٖ ُۚة ﮊ (سورة اإلسراء
{Chúng bảo: Phải chăng sau khi chúng
tôi đã trở thành xương khô và mảnh

vụn, chúng tôi sẽ được dựng sống lại
thành mới hoàn toàn sao? Hãy bảo
chúng (Muhammad!): Dẫu cho các
người có là đá hay sắt hoặc bất cứ tạo
vật nào mà tâm trí của các ngươi cho là
cứng nhất thì Allah cũng sẽ dựng các
ngươi sống lại. Rồi chúng lại bảo: Vậy
ai sẽ phục sinh chúng tôi trở lại? Ngươi
(Muhammmad) hãy bảo chúng: Đó là
Đấng đã tạo hóa cả người lúc ban đầu.}
(Chương 17 – Al-Isra’, câu 49 – 51).
Và Allah cũng đưa ra một hình ảnh thí
dụ gần với ý thức của con người cho
những người phủ nhận việc phục sinh.
َ َّٰ هي خ َۡلقَ ۖۥهُ قَا َل َمن يُ ۡحي ه ۡٱل هع
ظ َم
َ ﮋ َو
َ ض َر
َ ب لَنَا َمث َ ٗال َونَس
هي أَنشَأ َ َها َٰٓ أ َ َّو َل َم َّر ٖ ۖة َو ُه َو
َٰٓ  قُ ۡل يُ ۡح هيي َها ٱلَّذ٧٨ ي َر هميم
َ َو هه

َّ  ٱلَّذهي َجعَ َل لَ ُكم همنَ ٱل٧9 ق َع هليم
ش َج هر
ٍ به ُك هل خ َۡل
س ٱلَّذهي
َ ۡٱۡل َ ۡخ
َ  أ َ َو لَ ۡي٨0 َض هر ن َٗارا فَإهذَآَٰ أَنتُم هم ۡنهُ تُوقهدُون
ض هب َّٰقَد ٍهر َعلَ َّٰ َٰٓى أَن يَ ۡخلُقَ هم ۡثلَ ُه ُۚم
س َّٰ َم َّٰ َو ه
َّ َخلَقَ ٱل
َ ت َو ۡٱۡل َ ۡر
 إهنَّ َما َٰٓ أ َ ۡم ُر َٰٓهۥُ إهذَآَٰ أ َ َرادَ ش َۡيا أَن٨1 بَلَ َّٰى َو ُه َو ۡٱلخ ََّٰلَّ ُق ۡٱلعَ هلي ُم
ُ يَقُو َل لَ ۥهُ ُكن فَيَ ُك
س ۡب َّٰ َحنَ ٱلَّذهي هبيَ هده ۚه َملَ ُكوتُ ُك هل
ُ َ ف٨2 ون
)٨٣ - ٧٨ : ﮊ (سورة يس٨٣ َش َۡي ٖء َو هإلَ ۡي هه ت ُ ۡر َجعُون
{Và con người đưa ra một điều so sánh
về TA nhưng y lại quên bẵng bản thân
mình được tạo hóa như thế nào. Y bảo:
Ai có khả năng phục sinh lại được
những khúc xương đã rã mục? Ngươi
(Muhammad) hãy bảo y: ‘Đấng Tạo
hóa chúng ban đầu sẽ phục sinh chúng
trở lại bởi vì Ngài là Đấng am hiểu tất
cả mọi sự tạo hóa. Ngài là Đấng đã làm
ra lửa cho các người từ một loại cây
xanh mà các người dùng để nhúm lửa”.

Chẳng lẽ Đấng đã tạo hóa các tầng trời
và trái đất không có khả năng tạo hóa
được những cái giống như chúng hay
sao? Không, dĩ nhiên Ngài là Đấng Tạo
hóa toàn năng và toàn tri. Chỉ thị của
Ngài khi Ngài muốn tạo hóa một vật gì
đó thì chỉ cần Ngài nói: “Hãy thành!”
thì nó sẽ thành như ý của Ngài ngay tức
khắc. Do đó, quang vinh thay Ngài!
Đấng mà quyền thống trị vạn vật nằm
trong tay Ngài rằng chắc chắc các
ngươi sẽ được trở lịa với Ngài.}
(Chương 36 – Ya-sin, câu 78 – 83).
Và sự phục sinh bao gồm toàn thể nhân
loại, cả người có đức tin và người vô
đức tin.

:ﮋ َو َحش َۡر َّٰنَ ُه ۡم فَلَ ۡم نُغَاد ۡهر هم ۡن ُه ۡم أ َ َحدٗ ا ﮊ (سورة الكهف
)4٧
{Và TA sẽ triệu tập chúng lại và không
bỏ sót một ai} (Chương 18 – Alkahf,
câu 47).
َّ ت هب ُك ُم
:ٱلِلُ َج هميعً ُۚا ﮊ (سورة البقرة
ﮋأ َ ۡينَ َما ت َ ُكونُواْ يَ ۡأ ه
)14٨
{Dù cho các ngươi có ở nơi nào đi
chăng nữa thì Allah cũng sẽ đưa tất cả
các ngươi trở về gặp Ngài.} (Chương 2
– Albaqarah, câu 148).
Và giờ khắc nào, thời điểm nào sự phục
sinh sẽ đến là điều không ai biết được
mà chỉ có Allah duy nhất. Ngài phán:

َ سا َع هة َويُن هَز ُل ۡٱلغ َۡي
َّ ﮋ هإ َّن
ث َويَعۡ لَ ُم َما فهي
َّ ٱلِلَ هعندَ ۥهُ هع ۡل ُم ٱل
هب غَدٗ ۖا َو َما ت َ ۡد هري
ُ ۡٱۡل َ ۡر َح هۖام َو َما ت َ ۡد هري ن ََۡس َّماذَا ت َ ۡكس
ُۚ ض تَ ُم
َّ وتُ هإ َّن
 ﮊ٣4 ير
ُ ۢ ٱلِلَ َع هليم َخ هب
ُ ۢ ََۡ ن
ٖ س هبأَي ه أ َ ۡر
)٣4 :(سورة لقمان
{Quả thật chỉ riêng một mình Allah mới
biết rõ giờ khắc phục sinh sẽ xảy đến
khi nào, và Ngài là Đấng ban mưa
xuống và biết những gì nằm trong các
dạ con. Và không một linh hồn nào biết
rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày mai;
và không linh hồn nào biết được đâu là
mảnh đất mà y sẽ chết. Quả thật, Allah
là Đấng Hiểu biết và Am tường.}
(Chương 31 – Luqman, câu 34).
Do đó, khi nào mà Allah cho phép thế
gian này chấm dứt và biết mất, với

quyền năng và mệnh lệnh của Ngài, vũ
trụ sẽ bị hủy diệt và tiêu vong.
ْس َّٰ َم َّٰ َو ۖتُ َوبَ َر ُزوا
َّ ض َوٱل
ُ ﮋيَ ۡو َم تُبَدَّ ُل ۡٱۡل َ ۡر
ض غ َۡي َر ۡٱۡل َ ۡر ه
)4٨ : ﮊ (سورة إبراهيم4٨ ار
ه َّ ه
لِل ۡٱل َّٰ َو هح هد ۡٱلقَ َّه ه
{Ngày mà trái đất này sẽ biến thành
một trái đất khác và các tầng trời cũng
thế, và nhân loại sẽ được triệu tập đến
trình diện Allah, Đấng Duy nhất, Đấng
Ngự Trị.} (Chương 14 – Ibrahim, câu
48).
Và đồng hành với giờ khắc tận thế sẽ là
những hiện tượng và sự kiện dữ tợn và
kinh hoàng. Allah đã phán về một số sự
kiện xảy ra vào Ngày đó:

َّ ﮋ هإذَا ٱل
 َو هإذَا2  َو هإذَا ٱلنُّ ُجو ُم ٱن َكدَ َر ۡت1 س ُك هو َر ۡت
ُ ش ۡم
وش
ُ َار
ُ ۡٱل هجبَا ُل
ُ  َو هإذَا ۡٱل هعش٣ س هي َر ۡت
ُ  َو هإذَا ۡٱل ُو ُح4 ع هطلَ ۡت
وس
ُ ار
ُ  َو هإذَا ۡٱل هب َح5 ُحش َهر ۡت
ُ َُُّ َو هإذَا ٱلن6 س هج َر ۡت
9 ب قُتهلَ ۡت
ُ ُ  َوإهذَا ۡٱل َم ۡو ُۥءدَة٧ ُز هو َج ۡت
ٖ  بهأَي ه ذَ ۢن٨ سئهلَ ۡت
َ س َما َٰٓ ُء ُك هش
11 ط ۡت
َّ  َو هإذَا ٱل10 ف نُش َهر ۡت
ُّ َو هإذَا ٱل
ُ ص ُح
)11 - 1 :ﮊ (سورة التكوير
{Và khi mặt trời cuộn tròn và biến mất;
và khi các vì sao rơi rụng; và khi các
quả núi bị di chuyển mất dạng; và khi
các con lạc đà cái mang thai bi bỏ bê;
và khi các con dã thú sẽ tập trung lại; và
khi các đại dương dâng trà; và khi các
linh hồn sẽ được kết lại với thân xác; và
khi đứa các bé gái bị chôn sống sẽ được
tra hỏi vì tội gì mà chúng phải bị giết?
Và khi các tờ giấy ghi chép được mở ra;

và khi bầu trời bị lột trần.} (Chương 81
– Attakwir, câu 1- 11).
Và điều đầu tiên xảy ra vào Ngày Tận
thế là hai tiếng còi, tiếng còi thứ nhất
làm tất cả nhân loại kinh hoàng khiếp
vía mà ngất đi, và tiếng còi thứ hai làm
mọi người đứng dậy từ cõi mộ để trình
diện Thượng Đế của họ.
ت َو َمن فهي
س َّٰ َم َّٰ َو ه
َّ ص هعقَ َمن فهي ٱل
ُّ ﮋ َونُ هَ َخ فهي ٱل
َ َور ف
ص ه
ۖ َّ شا َٰٓ َء
ٱلِلُ ِ ُ َّم نُ هَ َخ فهي هه أ ُ ۡخ َر َّٰى فَإهذَا ُه ۡم قهيَام
َ ض إه َّال َمن
ۡٱۡل َ ۡر ه
ُ يَن
)6٨ : ﮊ (سورة الزمر6٨ َظ ُرون
{Và khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở
trong các tầng trời và dưới đất đều phải
ngất đi, ngoại trừ ai mà Allah muốn
buông tha. Rồi Tiếng còi thứ hai được
thổi lên, thì họ (loài người) sẽ đứng

thắng và ngóng nhìn.} (Chương 39 –
Azzumar, câu 68).
ث هإلَ َّٰى َر هب هه ۡم
ور فَإهذَا ُهم همنَ ۡٱۡل َ ۡجدَا ه
ُّ ﮋ َونُ هَ َخ فهي ٱل
ص ه
 قَالُواْ َّٰ َي َو ۡيلَنَا َم ۢن بَعَثَنَا همن َّم ۡرقَ هدنَا ُۗۗ َّٰ َهذَا َما51 َيَن هسلُون
 هإن َكان َۡت هإ َّال52 َسلُون
َّ ََو َعد
َ صدَقَ ۡٱل ُم ۡر
َ ٱلر ۡح َّٰ َم ُن َو
5٣ َض ُرون
َ ص ۡي َح ٗة َّٰ َو هحدَ ٗة فَإهذَا ُه ۡم َج هميع لَّدَ ۡينَا ُم ۡح
َ
فَ ۡٱليَ ۡو َم َال ت ُ ۡظلَ ُم ن ََۡس ش َٗۡيا َو َال ت ُ ۡجزَ ۡونَ هإ َّال َما ُكنت ُ ۡم
)54 - 51 : ﮊ (سورة يس54 َتَعۡ َملُون
{Và Tiếng Còi phục sinh được thổi lên
thì lúc đó họ (người chết) sẽ từ dưới mộ
đứng dậy vội vàng chạy đến trình diện
Thượng Đế của họ; Họ sẽ nói: Thật khổ
thân chúng tôi! Ai đã đánh thức chúng
tôi dậy từ nơi yên nghỉ của chúng tôi?;
Đây là điều mà Đấng Rất mực Độ
Lượng đã hứa và các vị Sứ giả đã xác

nhận. Chỉ cần một Tiếng Còi duy nhất
thì tất cả bọn họ sẽ được đứa đến trình
diện trước mặt TA. Vào Ngày đó,
không một người nào sẽ bị xét xử thiệt
thòi; và các ngươi sẽ được trả lại đầy đủ
về điều mà các ngươi đã làm.} (Chương
36 – Yasin, câu 51 – 54).
Và sau khi Allah cho triệu tập tất cả
nhân loại từ thời khởi đầu cho đến thời
cuối cùng, Allah bắt đầu cho tiến hành
cuộc xét xử. Allah sẽ ra lệnh trao cho
nhân loại các quyển số ghi chép cho họ
từng người từng người một để họ thấy
được mọi việc làm của họ trước kia trên
thế gian và sẽ biết được ai là người
ngoan đạo và ai là người tội lỗi và phản
nghịch. Do đó, đấy là Ngày Xét xử

công bằng của Allah và Ngài sẽ thưởng
phạt một cách công minh.
Và Qur’an cũng mô tả cảnh tượng nhân
loại mỗi người được trao cho quyển sổ
ghi chép các việc làm của mình. Đối
với người có đức tin họ sẽ nhận lấy
quyển sổ của họ từ nơi cánh tay phải và
họ rất đỗi vui mừng vì nhìn thấy những
việc làm ngoan đạo của họ.
ُ
ي هك َّٰت َبَ ۥهُ بهيَ همينهه ۚه فَيَقُو ُل َها َٰٓ ُؤ ُم ۡٱق َر ُءواْ هك َّٰت َبهيَ ۡه
َ ﮋفَأ َ َّما َم ۡن أوته
َّٰ
َ  هإنهي19
 فَ ُه َو فهي هعيش َٖة20 سا هبيَ ۡه
َ ق هح
ٍ َظنَنتُ أَنهي ُمل
ُ ُ ق22  فهي َجنَّ ٍة َعا هليَ ٖة21 اضيَ ٖة
ْ ُكلُوا2٣ طوفُ َها دَانهيَة
َّر ه
ۡ َو
 ﮊ24 ٱش َربُواْ َه هن ۢ َٰٓيا هب َما َٰٓ أَ ۡسلَ َۡت ُ ۡم هفي ۡٱۡلَي هَّام ۡٱلخَا هليَ هة
)24 - 19 :(سورة الحاقة
{Đối với ai được trao cho quyển sổ từ
nơi cánh tay phải thì họ sẽ reo la trong

niềm vui sướng và khoe: “Mọi người
hãy đến đây xem quyển sổ của tôi đây
này! Quả thật, tôi cứ tưởng mình sẽ
phải chịu sự thanh toán nghiệt ngã...”.
Thế là, y được sống một đời sống thật
toại nguyện và hài lòng nơi Thiên Đàng
trên cao, có trái cây gần tầm tây hái, và
họ được mời gọi: Nào, quí vị hãy ăn và
uống cho thỏa thích về những gì mà quí
vị đã làm trong những ngày trước đây.}
(Chương 69 – Al-Haqqah, câu 19 – 24).
Còn đối với những người vô đức tin nơi
Allah và nơi Ngày sau thì họ sẽ nhận
lấy quyển sổ ghi chép các việc làm của
họ từ nơi cánh tay trái, và khi họ nhìn
thấy những gì trong đó từ những việc

làm tội lỗi và nghịch đạo của họ thì họ
sẽ than khóc:
ُ
وت
َ ُ ي هك َّٰت َبَ ۥهُ هب هش َما هله ۚه فَيَقُو ُل َّٰيَلَ ۡيتَنهي لَ ۡم أ
َ ﮋ َوأ َ َّما َم ۡن أوته
ت
 َّٰيَلَ ۡيت َ َها َكانَ ه26 سا هبيَ ۡه
َ  َولَ ۡم أ َ ۡد هر َما هح25 هك َّٰت َ هبيَ ۡه
 َهلَ َك َع هني2٨  َما َٰٓ أ َ ۡغن ََّٰى َع هني َما هليَ ۡه2٧ َاضيَة
ۡٱلقَ ه
َ َّٰ س ۡل
)29 - 25 : ﮊ (سورة الحاقة29 طنهيَ ۡه
ُ
{Còn đối với ai được trao cho quyển sổ
từ nơi cánh tay trái thì họ sẽ than khóc
trong nuối tiếc: Ôi thật khổ thân! Phải
chi mình đừng được trao cho quyển sổ
như thế này. Ôi, mình thiệt không biết
gì về việc thanh toán này cả. Ôi, thà
chết phức cho rồi. Sao của cải của mình
chẳng giúp ích được gì cho mình thế
này. Quyền lực của mình đã hủy diệt

bản thân mình.} (Chương 69 – AlHaqqah, câu 25 – 29).
Và quyển số ghi chép này, mỗi người sẽ
tìm thấy tất cả mọi việc làm và hành
động của mình trong đó.
 فَ َمن6 اس أ َ ۡشتَا ٗتا هليُ َر ۡواْ أ َ ۡع َّٰ َملَ ُه ۡم
ُ َّﮋيَ ۡو َمئه ٖذ يَصۡ د ُُر ٱلن
 َو َمن يَعۡ َم ۡل هم ۡثقَا َل ذَ َّر ٖة٧ ُيَعۡ َم ۡل هم ۡثقَا َل ذَ َّرةٍ خ َۡي ٗرا يَ َر ۥه
)٨ - 6 : الزلزلة: ﮊ (سورة٨ ُش َٗرا يَ َر ۥه
{Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành
từng đoàn để đến chứng kiến các việc
làm của họ. Do đó, người nào làm một
việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi
cũng sẽ thấy nó, còn người nào làm một
việc xấu cho dù nhỏ như hạt bụi thì
cũng sẽ thấy nó.} (Chương 99 – AlZilzilah, câu 6 – 8).

ب فَت َ َرى ۡٱل ُم ۡج هر همينَ ُم ۡش هَ هقينَ هم َّما فهي هه
ُ َ ض َع ۡٱل هك َّٰت
ﮋ َو ُو ه
ير ٗة َو َال
َويَقُولُونَ َّٰيَ َو ۡيلَتَنَا َما هل َّٰ َهذَا ۡٱل هك َّٰت َ ه
َ ب َال يُغَاد ُهر
َ ص هغ
َٰٓ َّ يرة ً هإ
اض ٗر ُۗا َو َال
ص َّٰى َه ُۚا َو َو َجدُواْ َما َع هملُواْ َح ه
َ ال أ َ ۡح
َ َك هب
)49 : ﮊ (سورة الكهف49 يَ ۡظ هل ُم َرب َُّك أ َ َحدٗ ا
{Và quyển sổ sẽ được mang đặt trước
mặt. Rồi Ngươi (Muhammad) sẽ thấy
những kẻ tội lỗi kinh hãi về những điều
ghi trong đó. Và chúng sẽ than: “Ôi,
thật khổ thân chúng tôi! Quyển sổ gì
như thế này! Sao nó ghi không sót một
điều gì dù nhỏ hay lớn”. Và chúng sẽ
nhìn thấy trước mặt chúng tất cả những
điều mà chúng đã làm. Và Thượng Đế
của Ngươi sẽ không đối xử bất công đối
với một ai.} (Chương 18 – Al-Kahf, câu
49).

Và Allah sẽ thanh toán và xét xử toàn
nhân loại dựa theo những việc làm của
họ.
َّ ﮋ َو
)102 :ب ﮊ (سورة البقرة
س هري ُع ۡٱل هح َسا ه
َ ُٱلِل
{Và Allah rất nhanh nhẹn trong việc
thanh toán và xét xử.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 102).
Và Ngài cho dựng lên một chiếc cân
công minh ở nơi xét xử. Chiếc cân này
không phải để cân đo chiều dài hay
trọng lượng cơ thể của họ, mà để cân
một cách chính xác và công bằng các
việc làm và hành vi của người bề tôi.
Nabi Muhammad e nói:

ُ س هم
ين يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة الَ يَ هز ُن
َّ الر ُج ُل ْالعَ هظي ُم ال
َّ « هإنَّهُ لَيَأْتهى
ض ٍة َوقَا َل ا ْق َر ُءوا ﮋفَ َال نُ هقي ُم لَ ُه ۡم يَ ۡو َم
َ هع ْندَ هللاه َجنَا َح بَعُو
) » (أخرجه105 :ۡٱل هق َّٰيَ َم هة َو ۡز ٗناﮊ (سورة الكهف
.))2٧٨5(  ومسلم ح،)4٧29( البخاري ح
“Quả thật, vào Ngày Phán xét sẽ có
những người đàn ông với cơ thể hoành
tráng nhưng ở nơi Allah trọng lượng
của họ không bằng cái cánh của con
muỗi, các ngươi hãy đọc lời phán của
Allah: {Bởi thế, vào Ngày Phán xét, họ
chẳng có một giá trị nào cả.} (Chương
18 – Al-Kahf, câu 105).” (Albukhari:
Hadith (4729), Muslim: Hadith (2785)).
Và chiếc cân này là một biểu hiện của
những biểu hiện về sự công bằng, anh
minh và kiên thức bao trùm của Allah.

Chiếc cần này sẽ cân đo những điều
nhỏ bé một cách chính xác như nó cân
đo chính xác những gì to lớn. Allah
phán:
َ ض ُع ٱ ۡل َم َّٰ َو هزينَ ۡٱل هق ۡس
ط هليَ ۡو هم ۡٱل هق َّٰيَ َم هة فَ َال ت ُ ۡظلَ ُم ن ََۡس
َ َﮋ َون
ش َٗۡي ۖا َو هإن َكانَ هم ۡثقَا َل َحب َّٖة هم ۡن خ َۡردَ ٍل أَت َ ۡينَا هب َه ُۗا َو َكََ َّٰى هبنَا
)4٧ : ﮊ (سورة اۡلنبياء4٧ ََّٰ َح هس هبين
(Và TA đã đặt những chiếc cân công
minh cho Ngày Phán xét, bởi thế,
không một linh hồn nào bị bất công bất
cứ một điều gì, và cho dù điều gì đó có
nhỏ bằng hạt bụi đi chăng nữa cũng sẽ
được TA mang ra phán xét. Và một
mình TA thanh toán là quá đủ!)
(Chương 21 – Al-Ambiya, câu 47).
Rồi sau đó, kết quả sẽ là:

٧ اضيَ ٖة
 فَ ُه َو فهي هعيش َٖة َّر ه6 ُﮋفَأ َ َّما َمن َِقُلَ ۡت َم َّٰ َو هزينُ ۥه
ﮊ (سورة9  فَأ ُ ُّم ۥهُهَا هويَة٨َُوأ َ َّما َم ۡن َخََّ ۡت َم َّٰ َو هزينُ ۥه
)9 - 6 :القارعة
{Và đối với ai mà trọng lượng của y
nặng trên chiếc cân thì y sẽ sống một
đời sống thật hài lòng và toại nguyện (ở
nơi Thiên Đàng hạnh phúc), còn đối với
ai mà trọng lượng của y nhẹ trên chiếc
cân thì chỗ ở của y sẽ là Hỏa ngục.}
(Chương 101 – Al-Qari’ah, câu 6 – 9).
Và những điều có trọng lượng nặng trên
chiếc cân của người bề tôi vào Ngày
Phán xét đó là những việc làm ngoan
đạo và những điều thiện tốt. Và một
trong những việc làm ngoan đạo có
trọng lượng nặng trên chiếc cân là Zikir

(tụng niệm và tưởng nhớ Allah). Nabi
Muhammad e nói:
، ان
ان َعلَى ه
َ الل
ان فهى ْال هميزَ ه
 ِ َ هقيلَت َ ه، ان
س ه
ان َخ هَيََت َ ه
« َك هل َمت َ ه
َس ْب َحان
ُ ، هللا ْالعَ هظ هيم
ُ ، الر ْح َم هن
َّ ان هإلَى
س ْب َحانَ ه
َح هبيبَت َ ه
 ومسلم،)6406( هللا َو هب َح ْم هد هه » (أخرجه البخاري ح
ه
.))2694( ح
“Hai từ rất nhẹ trên chiếc lưỡi nhưng lại
có trọng lượng rất nặng trên chiếc cân
và là điều yêu thương nơi Đấng rất mực
Độ lượng: “ ”س ْب َحانَ هللاه ْالعَ هظ هيم
ُ –
“Subhanollo-hil-Azim: Allah vinh
quang, Đấng Vĩ đại”, “هللا َو هب َح ْم هد هه
ُ ”–
س ْب َحانَ ه
“Subhanolloh-wabihamdih: Allah vinh
quang và mọi sự ca ngợi và tán dương
kính dâng lên Ngài”“ (Albukhari:
Hadith (6406), Muslim: Hadith (2694)).

Và những điều có trọng lượng tương tự
như sự kiên nhẫn, Tasbih (tán dương
nói: “هللا
ُ ”), Tahlil (nói: “ َّالَ هإلَهَ هإال
س ْب َحانَ ه
(”ُهللا, Tahmid (ca ngợi và cảm tạ, nói:
“لِل
)”ا َ ْل َح ْمدُ ه ه, Takbir (nói: “)”هللاُ أ َ ْكبَ ُر. Nabi
Muhammad e nói:
َ الَ هإلَه،لِل
ُ :ان
 ا َ ْل َح ْمدُ ه ه،هللا
س ْب َحانَ ه
« َما أَِْقَلَ ُه َّن فهى ْال هميزَ ه
صا هل ُح يُت َ َوفَّى هل ْل َم ْر هء
َّ  َو ْال َولَدُ ال، َوهللاُ أ َ ْكبَر،ُهإالَّ هللا
.))152٣5(  (أخرجه أحمد ح.» ُال ُم ْس هل هم فَيَ ْحت َ هسبُه
“Những điều có trọng lượng nặng trên
chiếc cân là nhữn câu tụng niệm: “ َس ْب َحان
ُ
هللا
“ – ” هAllah vinh quang”, “لِل
– ”ا َ ْل َح ْمدُ ه ه
“Mọi lời ca ngợi và tạ ơn kính dâng lên
Allah, “ُ“ – ”الَ هإلَهَ إهالَّ هللاKhông có Thượng
Đế đích thực nào khác ngoài Allah”,
““ – ”هللاُ أ َ ْكبَرAllah Vĩ đại”, và người

Muslim có người con ngoan đạo chết đi
nhưng biết kiên nhẫn chịu đựng”
(Ahmad: Hadith (15235)).
Còn riêng đối với phẩm chất đạo đức
tốt thì nó có trọng lượng nặng nhất trên
chiếc cân. Nabi e nói:
»ق
َ « َما هم ْن
ان هم ْن ُح ْس هن ْال ُخلُ ه
ش ْىءٍ أَِْقَ ُل فهى ْال هميزَ ه
 وأبو داود ح،)2002( (أخرجه الترمذي ح
.))269٧1(  وأحمد ح،)4٧99(
“Không có điều gì có trọng lượng nặng
trên chiếc cân hơn phẩm chất đạo đức
tốt đẹp.” (Tirmizhi: Hadith (2002), Abu
Dawood: Hadith (4799), và Ahmad:
Hadith (26971)).

Và một cây cầu Sirat được bắt ngang
qua Hỏa ngục mà tất cả mỗi người phải
đi qua nó. Và mỗi người sẽ băng qua
chiếc cầu này theo các việc làm và hành
vi của mình, hoặc y sẽ đi qua một cách
an toàn đến nơi Thiên Đàng, hoặc phải
té lên té xuống rất khó khăn, hoặc bất
hạnh phải bị rơi xuống Hỏa ngục. Nabi
Muhammad e nói:
ُ الص َرا
َ َط بَيْن
 َوفهى َج َهنَّ َم... ى َج َهنَّ َم
ُ « َويُض َْر
ب ه
ْ ظ ْه َر
 َغي َْر أَنَّهُ الَ يَ ْعلَ ُم َما قَ ْد ُر... ان
َّ يب همثْ ُل ش َْو هك ال
ُ َكالَ هل
س ْعدَ ه
َ  ت َ ْخ، ُظ هم َها هإالَّ هللا
َ هع
 فَ هم ْن ُه ُم، اس هبأ َ ْع َما هل هه ْم
ُ ط
َ َّف الن
 َو هم ْن ُه ُم،  أ َ هو ْال ُموِ َ ُق هبعَ َم هل هه، ى هبعَ َم هل هه
َ ْال ُموبَ ُق بَ هق
ْال ُمخ َْردَ ُل أ َ هو ْال ُم َجازَ ى » (أخرجه البخاري ح
.))1٨2(  ومسلم ح،)٧4٣٨(

“Và chiếc cầu Sirat được bắt ngang qua
bên trên Hỏa ngục ... và trong Hỏa ngục
bên dưới có những chiếc móc sắt nhọn
chằn chịt nhô lên ... không một ai biết
rõ có bao nhiêu thanh sắt nhọn như thế
ngoại trừ Allah. Con người sẽ bị những
thanh sắt nhọn kia vồ lấy theo việc làm
của họ, có người được an toàn, có
người bị trầy xước, có người bị nó móc
rơi xuống Hỏa ngục” (Albukhari:
Hadith (7438), Muslim: Hadith (182)).
Và những người bị té rớt xuống nơi
Hỏa ngục là những người vô đức tin,
những người Muslim làm điều tội lỗi và
nghịch đạo. Đối với những người vô
đức tin thì họ sẽ mãi mãi sống trong
Hỏa ngục không có ngày trở ra, còn

những người tội lỗi từ những người
Muslim thì họ sẽ được trở ra khỏi Hỏa
ngục sau khi đã bị trừng phạt.
َٰٓ
ۖب ٱلنَّ ه
ار ُه ۡم
ُ ﮋ َوٱلَّذهينَ َكََ ُرواْ َو َكذَّبُواْ بها َّٰيَتهنَا َٰٓ أ ُ ْو َّٰلَئه َك أَصۡ َّٰ َح
)٣9 :  ﮊ (سورة البقرة٣9 َهفي َها َّٰ َخ هلدُون
{Ngược lại, ai phủ nhận Chỉ đạo của
TA và cho những lời mặc khải của TA
là điều ngụy tạo thì sẽ làm bạn với Hỏa
ngục và sẽ ở trong đó đời đời.}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 39).
Và Allah miêu tả về sự hối hận muộn
màng của những kẻ bị đày trong Hỏa
ngục như sau:
ْض َّٰى َعلَ ۡي هه ۡم فَيَ ُموتُوا
ُ ﮋ َوٱلَّذهينَ َكََ ُرواْ لَ ُه ۡم ن
َ َار َج َهنَّ َم َال يُ ۡق
َّٰ
ور
ُ َََّو َال يُ َخ
ٖ َُف َع ۡن ُهم هم ۡن َعذَا هب َه ُۚا َكذَ هل َك ن َۡج هزي ُك َّل َك

َ ۡ َو ُه ۡم يَص٣6
ص هل ًحا
َ َّٰ ط هر ُخونَ فهي َها َربَّنَا َٰٓ أ َ ۡخ هر ۡجنَا نَعۡ َم ۡل
غ َۡي َر ٱلَّذهي ُكنَّا نَعۡ َم ُۚ ُل أ َ َو لَ ۡم نُعَ هم ۡر ُكم َّما يَتَذَ َّك ُر فهي هه َمن
َّ َّٰ هير فَذُوقُواْ فَ َما هل
ير
ُ ۖ تَذَ َّك َر َو َجا َٰٓ َء ُك ُم ٱلنَّذ
لظ هل همينَ همن نَّ ه
ٍ ص
)٣٧ ، ٣6 :  ﮊ (سورة فاطر٣٧
{Và những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng
phạt trong Hỏa ngục, họ sẽ không chết
và cũng không được giảm nhẹ hình
phạt, đó là phần thưởng thỏa đáng mà
TA dành cho những kẻ vô đức tin. Và
chúng sẽ than khóc trong đó: Lạy
Thượng Đế của chúng con, xin hãy cho
chúng con ra khỏi (Hỏa ngục) rồi chúng
con sẽ làm điều thiện tốt và sống ngoan
đạo trở lại.(Allah đáp lại lời chúng):
Chẳng phải TA đã cho các ngươi sống
đủ lâu để các ngươi có thể tỉnh ngộ
nhận lấy sự nhắc nhở và hơn nữa đã có

một người đến cảnh báo cho các ngươi.
Bởi thế, các ngươi hãy cứ tiếp tục nếm
mùi vị của hình phạt, chắc chắn những
kẻ làm điều sai quấy sẽ không có vị cứu
tinh nào cả.} (Chương 35 – Fatir, câu
36, 37).
Và để những người nơi Hỏa ngục vẫn
cứ tiếp tục chịu sự trừng phạt, Allah tạo
ra các nguyên nhân để sự trừng phạt
luôn được duy trùy và tiếp diễn liên tục.
ف نُصۡ هلي هه ۡم ن َٗارا ُكلَّ َما
َ ﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ َكََ ُرواْ هبا َّٰيَتهنَا
َ س ۡو
اب
ن ه
َ ُۗ ََض َج ۡت ُجلُودُ ُهم بَد َّۡل َّٰنَ ُه ۡم ُجلُودًا غ َۡي َرهَا هليَذُوقُواْ ۡٱلعَذ
ً ٱلِلَ َكانَ َع هز
َّ هإ َّن
:  ﮊ (سورة النساء56 يزا َح هك ٗيما
)56
{Quả thật, những kẻ phủ nhận những
Lời Mặc khải của TA thì TA sẽ nướng

chúng trong Hỏa ngục, mỗi khi da của
chúng đã chín thì TA sẽ thay cho chúng
một lớp da mới để chúng nếm lấy cơn
đau của sự trừng phạt. Quả thật, Allah
là Đấng toàn năng và anh minh.}
(Chương 4 – Annisa’, câu 56).
Và những câu kinh Qur’an cũng đã mô
tả một số cảnh tượng về hình ảnh
những người nơi Hỏa ngục bị trừng
phạt trong đó.
ب همن
ُّ ص
َ ُﮋفَٱلَّذهينَ َكََ ُرواْ قُ هطعَ ۡت لَ ُه ۡم ِهيَاب همن نَّ ٖار ي
ُ ُ يُصۡ َه ُر هب هه ۚ َما فهي ب19 ق ُر ُءو هس هه ُم ۡٱل َح همي ُم
طونه هه ۡم
فَ ۡو ه
 ُكلَّ َما َٰٓ أ َ َراد َُٰٓواْ أَن21  َولَ ُهم َّم َّٰقَ هم ُع هم ۡن َحد ٖهيد20 َُو ۡٱل ُجلُود
اب
َ َيَ ۡخ ُر ُجواْ هم ۡن َها هم ۡن غ ٍَم أ ُ هعيدُواْ فهي َها َوذُوقُواْ َعذ
)22 - 19 :  ﮊ (سورة الحج22 ق
ۡٱل َح هري ه

{Do đó, những kẻ vô đức tin sẽ được
cho mặc bộ quần áo từ lửa và người ta
sẽ đổ lên đầu của chúng nước cực sôi,
làm da và những gì trong bụng của
chúng tan rã. Và chúng sẽ bị đánh đập
với những cây búa tạ bằng sắt. Mỗi khi
chúng muốn thoát khỏi sự đau đớn
trong đó chúng bị lôi trở lại và tiếp tục
nếm mùi vị của hình phạt thêu đốt.}
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 19 – 22).
Và Nabi Muhammad e đã mách bảo
chúng ta về người bị trừng phạt nhẹ
nhất trong Hỏa ngục như sau:
ان
« هإ َّن أ َ ْه َونَ أ َ ْه هل النَّ ه
ار َعذَابًا َم ْن لَهُ نَ ْعالَ هن َو هش َرا َك ه
ُ َار يَ ْغ هلى هم ْن ُه َما هد َما
غهُ َك َما يَ ْغ هلى ْال هم ْر َج ُل َما يَ َرى
ٍ هم ْن ن
( .» شدُّ هم ْنهُ َعذَابًا َو هإنَّهُ ۡل َ ْه َونُ ُه ْم َعذَابًا
َ َ أ َ َّن أ َ َحدًا أ

،)21٣(  ومسلم ح،)6561( أخرجه البخاري ح
.)واللَظ له
“Quả thật, người chịu hình phạt nhẹ
nhất trong Hỏa ngục là người bị cho
mang đôi dép và giày từ lửa làm sôi cả
phần óc trên đỉnh đầu giống như nồi
nước nóng đang sôi ùng ục, và y cứ
tưởng y là người bị trừng phạt nặng nề
nhất trong khi y là người chịu hình phạt
nhẹ nhất trong Hỏa ngục.” (Albukhari:
Hadith (6561), Muslim: Hadith: (213)).
Còn những người có đức tin, họ là
những người hạnh phúc, họ sẽ được
sống trong một nơi an lạc với sung
sướng bất tận.

ت
ص هل َّٰ َح ه
ٖ َّت أ َ َّن لَ ُه ۡم َج َّٰن
َّ َّٰ ﮋ َوبَش ههر ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ َو َع هملُواْ ٱل
ت َ ۡج هري همن ت َ ۡحته َها ۡٱۡل َ ۡن َّٰ َه ۖ ُر ُكلَّ َما ُر هزقُواْ هم ۡن َها همن ِ َ َم َر ٖة
ش هب ٗه ۖا
َ َّٰ َ هر ۡز ٗقا قَالُواْ َّٰ َهذَا ٱلَّذهي ُر هز ۡقنَا همن قَ ۡب ۖ ُل َوأُتُواْ هبه ۚه ُمت
َ َولَ ُه ۡم فهي َها َٰٓ أ َ ۡز َّٰ َوج ُّم
 ﮊ25 َط َّه َر ۖة َو ُه ۡم فهي َها َّٰ َخ هلدُون
)25 : (سورة البقرة
{Và hãy báo tin vui cho những người
có đức tin và làm việc thiện tốt rằng họ
sẽ được ban thưởng các ngôi vườn
Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông
chảy, mỗi khi họ dùng những thiên lộc
từ các loại trái quả nơi đó thì họ sẽ bảo
đây là những gì chúng tôi được ban cho
trước đây, và họ được ban cho vô số kể,
và họ được ban cho những người vợ
(người chồng) trong sạch và họ sẽ sống
trong đó mãi mãi và mãi mãi.} (Chương
2 – Albaqarah, câu 25).

Quả thật, niềm hạnh phúc và sung
sướng nơi Thiên Đàng không ai có thể
diễn ta hết được, nó vượt trội hơn
những gì chúng ta có thể tưởng tượng,
và không có bất cứ thứ gì trên thế gian
có thể so sánh với những gì trong đó,
những gì được nói về Thiên Đàng với
những danh từ miêu tả của thế gian
thực chất chỉ giống nhau qua tên gọi
nhưng bản chất của mọi vật, mọi sự
việc ở hai nơi hoàn toàn khác nhau.
Trong một Hadith Qudsi, Nabi
Muhammad e nói rằng Allah đã thông
điệp cho chúng ta về những gì ở nơi
Thiên Đàng như sau:
َ َوال، ت
ْ َ صا هل هحينَ َما الَ َعيْنَ َرأ
َّ « أ َ ْعدَدْتُ هل هعبَادهى ال
َ  َوالَ َخ، ت
ْ َس همع
 فَا ْق َر ُءوا هإ ْن، ب بَش ٍَر
ط َر َعلَى قَ ْل ه
َ َأُذُن

ُ
ي لَ ُهم همن قُ َّرةه أ َ ۡعيُ ٖن
َ َ ﮋفَ َال تَعۡ لَ ُم ن ََۡس َّما َٰٓ أ ۡخ ه:هشئْت ُ ْم
» )1٧ : َجزَ آَٰ ۢ َء هب َما َكانُواْ يَعۡ َملُونَ ﮊ (سورة السجدة
.))2٨24(  ومسلم ح،)٣244( (أخرجه البخاري ح
“TA đã chuẩn bị cho đám bề tôi ngoan
đạo và đức hạnh của TA những thứ
không có cặp mắt nào từng nhìn thấy,
không một đôi tai nào từng nghe qua,
và cũng không một trái tim con người
phàm tục nào từng nghĩ đến. Bởi thế,
hãy đọc lời kinh sau nếu các người
muốn: {Không một linh hồn nào biết
được những gì TA đã giấu kín cho họ
từ niềm vui sướng, một phần thưởng
cho những gì mà họ đã làm.}“
(Albukhari: Hadith (3244), Muslim:
Hadith (2824)).

Và một trong những điều hạnh phúc và
huy hoàng ở nơi Thiên Đàng là Allah
tạo ra trong đó các con sông chứa
nguồn nước uống tinh khiết và tuyệt
hảo.
ۖ ُﮋ َّمث َ ُل ۡٱل َجنَّ هة ٱلَّتهي ُو هعدَ ۡٱل ُمتَّق
ونَ فهي َها َٰٓ أ َ ۡن َّٰ َهر همن َّمآَٰءٍ غ َۡي هر
َ َءا هس ٖن َوأ َ ۡن َّٰ َهر همن لَّ َب ٖن لَّ ۡم يَتَغَي َّۡر
طعۡ ُم ۥهُ َوأ َ ۡن َّٰ َهر هم ۡن خ َۡم ٖر
َّ َّٰ لَّذَّ ٖة هلل
ص َٗ ۖى َولَ ُه ۡم هفي َها همن
َ ش هر هبينَ َوأ َ ۡن َّٰ َهر هم ۡن َع
َ س ٖل ُّم
)15 : ت َو َم ۡغ هَ َرة همن َّر هب هه ۡۖم ﮊ (سورة محمد
ُك هل ٱلث َّ َم َّٰ َر ه
{Hình ảnh Thiên Đàng được hứa hẹn
dành cho những người ngoan đạo và
đức hạnh là nơi mà trong đó có các
dòng sông nước ngọt không hôi tanh,
các dòng sông sửa không thay đổi mùi
vị, các dòng sông rượu thơm ngon tuyệt
hảo dành cho người thích uống và các

dòng sông mật ong tinh khiết. Và ở
trong đó, họ sẽ được ban cho đủ loại
trái cây cùng với sự tha thứ từ Thượng
Đế của họ.} (Chương 47 – Muhammad,
câu 15).
Và một những niềm hạnh phúc nơi
Thiên Đàng mà Allah đã báo tin vui
cho những người tuân thủ theo Chỉ đạo
của Ngài là những gì qua lời phán của
Ngài:
 فهي هس ۡد ٖر2٧ ين
ُ ين َما َٰٓ أَصۡ َّٰ َح
ُ ﮋ َوأَصۡ َّٰ َح
ب ۡٱليَ هم ه
ب ۡٱليَ هم ه
َ  َو2٨ ود
٣0 ُود
ٖ  َو هظ ٖل َّم ۡمد29 ود
ٖ ض
ُ ط ۡل ٖح َّمن
ٖ ض
ُ َّم ۡخ
ُ  َّال َم ۡق٣2 ير ٖة
طو َع ٖة َو َال
ٖ َو َما َٰٓ ٖء َّم ۡس ُك
َ  َو َّٰفَ هك َه ٖة َك هث٣1 وب
:  ﮊ (سورة الواقعة٣4  َوفُ ُر ٖش َّم ۡرفُو َع ٍة٣٣ َم ۡمنُو َع ٖة
)٣4 - 2٧

{Và những người bạn của cánh tay
phải. Ai là những người bạn của cánh
tay phải? Họ là những người sẽ được ở
nơi có những cây táo không gai góc,
giữa những cây chuối ra trái chồng lên
nhau, có những bóng mát tỏa rộng, có
nguồn nước tràn trề, trái cây dồi dào
không dứt mùa cũng không thiếu hụt,
có những chiếc tràng kỷ cao thật huy
hoàng.} (Chương 56 – Al-Waqi’ah, câu
27 – 34).
Và Nabi Muhammad e cũng báo tin vui
cho những người sẽ được vào Thiên
Đàng về những hồng phúc khác mà
Allah dành cho họ ở nơi đó:

شبَابُهُ »
س َ ،وال ت َ ْبلَى ِهيَابُهُ َ ،وال يَ َْنَى َ
« يَ ْنعَ ُم َوال يَبْأ َ ُ
(أخرجه مسلم ح (.))2٨٣6
“Chỉ có hạnh phúc không có khổ đau,
quần áo sẽ không bị cũ và sự trẻ trung
”sẽ không bị mất đi (không bị lão hóa).
(Muslim: Hadith (2836)).
Và hơn thế nữa, Allah sẽ lấy khỏi họ
những gì không tốt đẹp đối với họ trên
thế gian. Nabi Muhammad e nói:
طونَ َوالَ يَتَغ ََّو ُ
صقُونَ فهي َها َوالَ يَ ْمت َ هخ ُ
طونَ ،
« الَ يَ ْب ُ
َب  ،أ َ ْمشَا ُ
ض هة ،
ب َو ْال هَ َّ
آ هنيَت ُ ُه ْم هفي َها الذَّه ُ
ط ُه ْم همنَ الذَّ َه ه
اح ٍد
ام ُر ُه ُم اۡلَلُ َّوة ُ َ ،و َر ْش ُح ُه ُم ْال هم ْسكُ َ ،و هل ُك هل َو ه
َو َم َج ه
اء اللَّ ْح هم ،
سوقه هه َما هم ْن َو َر ه
ان  ،يُ َرى ُم ُّخ ُ
هم ْن ُه ْم زَ ْو َجت َ ه
همنَ ْال ُح ْس هن  ،الَ ْ
ف بَ ْينَ ُه ْم َوالَ تَبَا ُ
ض  ،قُلُوبُ ُه ْم
غ َ
اخ هتالَ َ
سبه ُحونَ هللاَ بُ ْك َرة ً َو َع هشيًّا » (أخرجه
قَ ْلب َو ه
احد  ،يُ َ
البخاري ح ( ،)٣245ومسلم ح (.))2٨٣4

“Trong đó (Thiên Đàng) họ sẽ không
còn phải khạc nhổ, không phải hỉ mũi,
không phải đi đại tiện hay tiểu tiện. Các
vật dụng (ly, chén, ..) của họ bằng vàng,
những chiếc lược của họ được làm từ
vàng và bạc, nước hoa họ dùng là
những loại trầm hương với hương thơm
thật dễ chịu, mồ hôi của họ mang
hương thơm của xạ hương. Mỗi người
trong đó sẽ được ban cho hai người vợ,
làn da của họ đẹp đến nỗi phần tủy bên
trong ống cẳng chân có thể nhìn thấy từ
phía sau lớp thịt, họ sẽ không có sự
mâu thuận và ganh ghét lẫn nhau, trái
tim của họ là một, họ chỉ biết tán dương
Allah sáng chiều.” (Albukhari: Hadith
(3245), Muslim: Hadith (2834)).

Và một trong những niềm hạnh phúc vĩ
đại bất tận của người dân nơi Thiên
Đàng là họ sẽ được sống mãi mãi và
Thiên Đàng là nơi tồn tại vĩnh hằng.
َٰٓ
ت أ ُ ْو َّٰلَ هئ َك ُه ۡم خ َۡي ُر
ص هل َّٰ َح ه
َّ َّٰ ﮋ هإ َّن ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ َو َع هملُواْ ٱل
 َجزَ آَٰ ُؤ ُه ۡم هعندَ َر هب هه ۡم َج َّٰنَّتُ َع ۡد ٖن ت َ ۡج هري همن٧ ۡٱلبَ هريَّ هة
َّ ي
ٱلِلُ َع ۡن ُه ۡم
ت َ ۡحته َها ۡٱۡل َ ۡن َّٰ َه ُر َّٰ َخ هلدهينَ فهي َها َٰٓ أَبَدٗ ۖا َّر ه
َ ض
َّٰ ُضواْ َع ۡن ُۚه
ۡ
َ
َ
: ﮊ (سورة البينة٨ ُهي َربَّ ۥه
ش
خ
ن
م
ل
ك
ل
ذ
َ
ُ َو َر
ه
ه
َ
َ
)٨ ، ٧
{Quả thật, những người có đức tin và
làm điều thiện tốt, họ là những sinh vật
tốt đẹp nhất. Phần thưởng dành cho họ
nơi Thượng Đế của họ là những ngôi
vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng
sông chảy, họ sẽ trong đó đời đời, Allah
sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện

về những gì Ngài ban cho. Đó là phần
thưởng dành cho những ai kính sợ
Thượng Đế của họ.} (Chương 98 – AlBayyinah, câu 7, 8).
Và Nabi Muhammad e báo tin vui về
đời sống vĩnh hằng nơi Thiên Đàng,
Người nói:
ص ُّحوا فَالَ ت َ ْسقَ ُموا أَبَدًا َو هإ َّن
« يُنَادهى ُمنَا ٍد هإ َّن لَ ُك ْم أ َ ْن ت َ ه
َلَ ُك ْم أ َ ْن ت َ ْحيَ ْوا فَالَ ت َ ُموتُوا أَبَدًا َو هإ َّن لَ ُك ْم أ َ ْن ت َ هشبُّوا فَال
 فَذَ هل َك.سوا أَبَدًا
ُ ت َ ْه َر ُموا أَبَدًا َوإه َّن لَ ُك ْم أ َ ْن ت َ ْنعَ ُموا فَالَ ت َ ْبتَئه
ور ِۡت ُ ُموهَا هب َما
قَ ْولُهُ َع َّز َو َج َّل ﮋ َونُود َُٰٓواْ أَن ته ۡل ُك ُم ۡٱل َجنَّةُ أ ُ ه
) » (أخرجه4٣ :ُكنت ُ ۡم تَعۡ َملُونَ ﮊ (سورة اۡلعراف
.))2٨٣٧( مسلم ح
“Thượng Đế phán bảo: “Quả thật các
ngươi sẽ luôn khỏe mạnh không bao
giờ bệnh hoạn, các ngươi sẽ sống mãi

không bao giờ chết, các ngươi sẽ trẻ
mãi không giờ bị lão hóa, và các ngươi
sẽ mãi hạnh phúc không bao giờ khổ
đau”. Đó chính là ý nghĩa lời phán của
Allah: {Rằng đó là Thiên Đàng của các
ngươi, các ngươi sẽ thừa kế nó bởi
những gì các ngươi đã làm} (Chương 7
– Al-‘Araf, câu 47)”. (Muslim: Hadith
(2837)).
Và điều hạnh phúc lớn lao và vĩ đại
nhất không có điều sánh được ở nơi
Thiên Đàng cho cư dân nơi đó là họ
được nhìn thấy diện mạo của Thượng
Đế của họ. Những người bề tôi của
Ngài ở trên trần gian trước kia không
thể nhìn thấy Ngài thì vào Ngày sau

Ngài sẽ cho phép họ nhìn thấy Ngài,
một ân phúc thiêng liêng dành cho họ.
2٣ َاظ َرة
 هإلَ َّٰى َر هب َها ن ه22 اض َرة
ﮋ ُو ُجوه يَ ۡو َمئه ٖذ نَّ ه
)2٣ ، 22 :ﮊ (سورة القيامة
{Ngày hôm đó, có những gương mặt
sáng ngời nhìn ngắm Thượng Đế của
họ trong niềm vui sướng.} (Chương 75
– Al-Qiyamah, câu 22, 23).
Và đức tin Iman vào Ngày sau là một
động lực rất lớn để rèn luyện tâm tánh
và điều chỉnh hành vi của người
Muslim. Bởi y luôn hài lòng với những
gì Allah ra lệnh và khiếp sợ sự trừng
phạt của Ngài, nên y luôn chấp hành và
thực hiện đúng theo mọi mệnh lệnh của
Ngài và luôn tin tưởng một cách kiên

định trong lòng rằng y sẽ trình diện
trước Ngài vào mai kia và y luôn kiên
định rằng mọi điều thiện tốt và ngoan
đạo đều sẽ được ban thưởng một cách
trọn vẹn.
 فَ َمن6 اس أ َ ۡشتَا ٗتا هليُ َر ۡواْ أ َ ۡع َّٰ َملَ ُه ۡم
ُ َّﮋيَ ۡو َمئه ٖذ يَصۡ د ُُر ٱلن
 َو َمن يَعۡ َم ۡل هم ۡثقَا َل ذَ َّر ٖة٧ ُيَعۡ َم ۡل هم ۡثقَا َل ذَ َّرةٍ خ َۡي ٗرا يَ َر ۥه
)٨ - 6 : الزلزلة: ﮊ (سورة٨ ُش َٗرا يَ َر ۥه
{Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành
từng đoàn để đến chứng kiến các việc
làm của họ. Do đó, người nào làm một
việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi
cũng sẽ thấy nó, còn người nào làm một
việc xấu cho dù nhỏ như hạt bụi thì
cũng sẽ thấy nó.} (Chương 99 – AlZilzilah, câu 6 – 8).

Vì vậy, các trụ cột của đức tin Iman là
cái van an toàn cho xã hội loài người, vì
những gì được gieo trồng trong lòng
của các tín hữu sẽ là nguyên nhân của
lòng từ bi, của sự yên bình, và tấm lòng
nhân đạo. Và kết quả của nó làm cho tín
hữu có xu hướng làm từ thiện và thể
hiện tấm lòng nhân dạo, mang lại cho
con người niềm hạnh phúc trên thế
gian, và tâm hồn luôn thanh thản hài
lòng với những gì Thượng Đế ban cho.
?

?

? ? ?

Phản Hồi Những Xuyên Tạc Và Vu
Cáo
Quả thật, người Muslim ngày nay phải
đối mặt với nhiều thách thức rất lớn.

Điều đáng lưu ý nhất là cuộc tấn công
tôn giáo của giới báo chí và chính trị,
tất cả đều tập trung lại để vu khống và
xuyên tạc Islam với mục đích ngăn
chặn thế giới biết đến sự thật của Islam.
Họ đã vẽ ra bức tranh cho rằng Islam là
một tôn giáo kết hợp giữa sư man rợ và
không văn minh, một tôn giáo bất công
với phụ nữ, giết người vô tội, luôn gây
thù địch với nên văn minh, gieo oán
hận cho nhân loại và những điều vu
không khác một cách không hiểu biết,
thiếu khách quan và công bằng.
Và bức thông điệp này mục đích chính
của nó là để giới thiệu về Islam chứ
không phải để phản hồi các cáo buộc
của người khác, tuy nhiên, cũng rất hợp

tình và đạt lý khi chúng tôi đưa ra một
số dư luận không đúng về Islam để làm
một mô hình đo lường cho người đọc tự
nhận xét và đánh giá sự thật. Và một
điều chắc chắn rằng mọi sự thật sẽ được
những người có ý thức đúng đắn và
khách quan nhận thức và hiểu rõ.
Vấn đề thứ nhất: Islam và phụ nữ
Một trong những điều sai lệch mà một
số người đã cố ý tuyên truyền không
đúng về Islam là Islam đã hạ thấp và
kiềm hãm quyền hạn của người phụ nữ
mà chỉ ủng hộ và đề cao quyền hạn và
vai trò của người đàn ông ...
Khẳng định này hoàn toàn không có
điều gì là đúng sự thật cả, bởi vì người

Ả Rập hay không phải người Ả Rập
đều biết rõ rằng Islam luôn tôn trọng và
bảo vệ danh dự của người phụ nữ hơn
một hệ thống nguyên tắc và điều luật
nào khác. Vị thủ lĩnh chính trực của
những người có đức tin, Umar bin
Atkhattab nói: (Thề bởi Allah, quả thật
trong thời Jahiliyah (thời kỳ ngu muội
trước Islam) chúng tôi đã không cho
phụ nữ một quyền hạn nào cả cho đến
khi Allah mặc khải xuống những gì
thuộc về họ và những gì phải chia cho
họ.) (Albukhari: Hadith (4913)).
Và đã rất lâu trước khi một số quốc gia
công nhận quyền con người của phụ nữ
thì Islam đã khẳng định sự bình đẳng
nam nữ trong các quyền con người và

tất cả mọi sự việc trong đời sống cũng
như trong thờ phượng mà không có sự
phân biệt giữa hai giới trong bất cứ điều
gì trừ phi có sự mâu thuân và khác biệt
giữa bản chất tự nhiên, tâm lý và chức
năng vốn có được Allah tạo hóa riêng
biệt giữa cơ thể nam và nữ.
Về việc bình đẳng giữa hai giới nam nữ
về quyền con người, quả thật Nabi
Muhammad e đã khẳng định như sau:
الر َجا هل » (أخرجه أحمد
َ سا ُء
َ « هإنَّ َما النه
شقَائه ُق ه
 والترمذي ح،)2٣6(  وأبو داود ح،)2566٣(
 وحسنه اۡللباني في صحيح أبي داود ح،)11٣(
.))2٣4(
“Quả thật, phụ nữ là huynh đệ ruột thịt
của đàn ông” (Ahmad: Hadith (25663),

Abu Dawood: Hadith (236), Tirmizhi:
Hadith (113), và Albani đã xác nhận là
Hadith tốt trong bộ Sahih của Abu
Dawood: Hadith (234)).
Làm sao phụ nữ và đàn ông không phải
là huynh đệ ruột thịt của nhau cho được
vì thực chất họ đều cùng nguồn gốc là
con người. Allah phán:
اس هإنَّا َخلَ ۡق َّٰنَ ُكم همن ذَ َك ٖر َوأُنثَ َّٰى ﮊ (سورة
ُ َّﮋ َّٰيََٰٓأ َيُّ َها ٱلن
)1٣ : الحجرات
{Này hỡi nhân loại, quả thật TA đã tạo
hóa các ngươi từ một người nam
(Adam) và một người nữ (Hauwa).}
(Chương 49 – Al-Hujurat, câu 13).

Và cả nam lẫn nữ đều được Allah ban
cho sự cao quý và danh dự của một con
người.
ي َءادَ َم َو َح َم ۡل َّٰنَ ُه ۡم فهي ۡٱلبَ هر َو ۡٱلبَ ۡح هر
َٰٓ ﮋ َولَقَ ۡد َك َّر ۡمنَا بَنه
َّ ََو َرزَ ۡق َّٰنَ ُهم همن
ض ۡل َّٰنَ ُه ۡم َعلَ َّٰى َك هث ٖير هم َّم ۡن َخلَ ۡقنَا
ٱلط هي َّٰ َب ه
َّ َت َوف
)٧0 : ﮊ (سورة اإلسراء٧0 ض ٗيال
ت َ َۡ ه
{Và quả thật, TA đã ban nhiều vinh dự
cho con cháu của Adam (nhân loại). Và
TA đã chuyên chở họ trên đất liền và
biển cả và cung cấp cho họ lộc ăn tốt
lành và đặc biệt TA đã ưu đãi họ nhiều
ân huệ vượt trội hơn đa số các tạo vật
khác của TA.} (Chương 17 – Al-Isra,
câu 70).
Và Qur’an cũng khẳng định và thừa
nhận học vấn, đức tin Iman, trách

nhiệm và sự thờ phượng của người phụ
nữ, họ sẽ bị thanh toán và thưởng phạt
giống như đàn ông, không có gì khác
biệt giữa họ.
َّٰ ﮋ َم ۡن َع هم َل
ص هل ٗحا همن ذَ َك ٍر أ َ ۡو أُنث َ َّٰى َو ُه َو ُم ۡؤ همن
َ
ۖ َ ٗ
س هن َما
فَلَنُ ۡح هييَنَّ ۥهُ َحيَ َّٰوة
َ ط هيبَ ٗة َولَن َۡج هزيَنَّ ُه ۡم أ َ ۡج َر ُهم هبأ َ ۡح
)9٧ : ﮊ (سورة النحل9٧ ََكانُواْ يَعۡ َملُون
{Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và
là một người có đức tin thì chắc chắn
TA sẽ cho y sống một đời sống lành
mạnh và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ
ban cho họ phần thưởng tùy theo điều
tốt nhất mà họ đã làm.} (Chương 16 –
Annaml, câu 97).

َٰٓ َ اب لَ ُه ۡم َربُّ ُه ۡم أَنهي
ۡ َ ﮋف
ضي ُع َع َم َل َّٰ َع هم ٖل همن ُكم
ال أ ُ ه
َ ٱست َ َج
ۖ ٖ ۡض ُكم هم ۢن بَع
ض ﮊ (سورة آل
ُ ۡهمن ذَ َك ٍر أ َ ۡو أُنث َ َّٰۖى بَع
)195 :عمران
{Bởi thế, Thượng Đế của họ đã đáp lại
lời nguyện cầu của họ, Ngài nói: Quả
thật, TA sẽ không làm mất bất kỳ một
việc làm nào của các ngươi, dù nam hay
nữ, người này hay người kia.} (Chương
3 – Ali ‘Imran, câu 195).
Và Islam cũng không bao giờ cho rằng
phụ nữ là nguồn gốc của điều xấu.
Islam không thừa nhận rằng phụ nữ là
nguyên nhân khiến Adam phải bị cám
dỗ của Shaytan bởi Qur’an đã mách bảo
rằng Adam và vợ của Người (Hauwa)

đều là đồng phạm bởi cả hai đều tham
gia sự việc. Allah phán:
َ َّٰ ش ۡي
َّ ﮋفَأَزَ لَّ ُه َما ٱل
ط ُن َع ۡن َها فَأ َ ۡخ َر َج ُه َما هم َّما َكانَا فهي ۖ هه ﮊ
)٣6 :(سورة البقرة
{Thế là Shaytan đã cám dỗ hai người
họ khiến hai người họ bị trục xuất khỏi
nơi mà hai người đang sống.} (Chương
2 – Al-baqarah, câu 36).
Cả hai người đều cùng tham gia phạm
tội và cả hai người cũng đều ăn năn và
quay đầu sám hối với Allah.
َ ﮋقَ َاال َربَّنَا
سنَا َو هإن لَّ ۡم ت َ ۡغ هَ ۡر لَنَا َوت َ ۡر َح ۡمنَا
َ َُظلَ ۡمنَا َٰٓ أَن
)2٣ : ﮊ (سورة اۡلعراف2٣ َلَنَ ُكون ََّن همنَ ۡٱل َّٰ َخ هس هرين
{Hai người họ thưa: Lạy Thượng Đế
của chúng con, quả thật chúng con đã

tự bất công với chính bản thân chúng
con, nếu không được Ngài tha thứ và
đoái thương chúng con thì chắc chắn
chúng con đã trở thành những kẻ thua
thiệt.} (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 23).
Và điều này là sự ngang bằng nhau của
cha mẹ trong vấn đề chịu trách nhiệm
đối với thế con cái và hậu duệ của họ
bởi Allah xem đan ồng và phụ nữ bình
đẳng với nhau trong việc ban thưởng và
trừng phạt các hành vị tội lỗi và sai trái
của con người, Ngài không phân biệt
giới tính để thưởng phạt.
ت
ت َو ۡٱل ُم ۡؤ همنهينَ َو ۡٱل ُم ۡؤ هم َّٰنَ ه
ﮋ هإ َّن ۡٱل ُم ۡس هل همينَ َو ۡٱل ُم ۡس هل َّٰ َم ه
ص هد َّٰقَ ه
َو ۡٱل َّٰقَنهتهينَ َو ۡٱل َّٰقَنه َّٰت َ ه
َص هب هرين
َّ َّٰ ت َوٱل
َّ َّٰ ص هدقهينَ َوٱل
َّ َّٰ ت َوٱل
ت َو ۡٱل َّٰ َخ هش هعينَ َو ۡٱل َّٰ َخ هش َّٰعَ ه
ص هب َّٰ َر ه
َص هد هقين
َّ َّٰ َوٱل
َ َ ت َو ۡٱل ُمت

ََّٰٓ َّٰ صئه همينَ وٱل
ََّٰٓ َّٰ ت وٱل
َّٰ َ َ و ۡٱل ُمت
صئه َّٰ َم ه
َت َو ۡٱل َّٰ َح هَ هظين
َ
َ ص هدقَ ه
َ
َّٰ
َّٰ
َّٰ
ۡ
َ َفُ ُرو َج ُه ۡم َوٱل َّٰ َح ه
َّ َت َوٱلذَّ هك هرين
َّت أ َ َعد
ٱلِلَ َكثه ٗيرا َوٱلذَّ هك َّٰ َر ه
ظ ه
َّ
 ﮊ٣5 ٱلِلُ لَ ُهم َّم ۡغ هَ َر ٗة َوأ َ ۡج ًرا َع هظ ٗيما
)٣5 :(سورة اۡلحزاب
{Quả thật, những nam nữ Muslim,
những nam nữ có đức tin, những nam
nữ có lòng kiên định, những nam nữ
chân thật, những nam nữ biết kiên nhẫn
chịu đựng, những nam nữ kính sợ
Allah, những nam nữ dùng tiền của bố
thí cho người, những nam nữ nhịn chay,
những nam nữ biết gìn giữ nhục dục, và
những nam nữ luôn tưởng nhớ Allah
thật nhiều, tất cả sẽ được Allah tha thứ
và ban thưởng phần thưởng vô cùng vĩ
đại.} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 35).

Quả thật, Kinh Qur’an đã cảnh cáo về
việc làm của những người ở thời đại
ngu muội trước Islam rằng họ xem việc
có con gái là điều xấu hổ và nhục nhã,
họ tìm cách làm giảm bớt phụ nữ bằng
cách giết hại con cái của họ lúc còn ấu
thơ nếu chúng là con gái.
َ ﮋ َو هإذَا بُش َهر أ َ َحدُ ُهم هب ۡٱۡلُنث َ َّٰى
ظ َّل َو ۡج ُه ۥهُ ُم ۡس َو ٗدا َو ُه َو
س َٰٓو هء َما بُش َهر هب ُۚ ه َٰٓ ۚه
ُ  يَت َ َّٰ َو َر َّٰى همنَ ۡٱلقَ ۡو هم همن5٨ َك هظيم
سا َٰٓ َء َما
ُّ ُون أ َ ۡم يَد
س ۥهُ فهي ٱلت ُّ َرا ُۗ ه
َ ب أ َ َال
ٍ أَيُ ۡم هس ُك ۥهُ َعلَ َّٰى ُه
)59 ،5٨ : ﮊ (سورة النحل59 َيَ ۡح ُك ُمون
{Và một khi ai đó trong số họ được báo
tin mừng với một đứa con gái thì mặt
của y trở nên sầm tối và giận dữ. Y cố
che giấu cộng đồng của y điều xấu mà y
được báo tin, y do dự trong lòng không

biết nên giữ đứa trẻ lại một cách hèn hạ
hay phải chôn sống nó xuống lòng đất?
Há đó không phải là điều tội tệ mà
chúng đã định đoạt hay sao?} (Chương
16 – Annahl, câu 58, 59).
Và để ngăn chặn sự thật bất công này
của thời ngu muội, Nabi Muhammad e
đã đề cao giá trị của các con gái và các
chị gái với lời di huấn:
ُسنَ إهلَ ْي هه َّن ُك َّن لَه
َ ت
« َم ْن يَ هلى هم ْن َه هذ هه ْالبَنَا ه
َ ش ْيئًا فَأ َ ْح
،)5995( ار » (أخرجه البخاري ح
هستْ ًرا همنَ النَّ ه
.))2629( ومسلم ح
“Ai có con gái và luôn đối xử tốt với
chúng thì sẽ được ban cho một tấm
chắn ngăn cách y khỏi Hỏa ngục.”

(Albukhari: Hadith (5995), Muslim:
Hadith (2629)).
Và Người e cũng báo tin vui cho những
ai đối xử tốt với các con gái và các chị
gái của ho:
ُ َت أ َ ْو َِال
ُ َ« َم ْن َكانَ لَهُ َِال
ٍ ث أَخ ََوا
ٍ ث بَنَا
ان
ت أ َ هو ا ْبنَت َ ه
ُص ْحبَت َ ُه َّن َواتَّقَى هللاَ فهي هه َّن فَلَهُ ْال َجنَّة
ُ َسن
َ ان فَأ َ ْح
أ َ ْو أ ُ ْخت َ ه
 وأبو داود ح،)1916( » (أخرجه الترمذي ح
.))10991(  وأحمد ح،)514٧(
“Ai có ba đứa con gái hoặc ba người
chị (em) gái, hoặc hai đứa con gái, hoặc
hai người chị (em) gái, rồi y đối xử tốt
với họ và kính sợ Allah trong việc bảo
vệ quyền lợi và chăm sóc cho họ thì
người đó sẽ được ban thưởng Thiên
Đàng.” (Tirmizhi: Hadith (1916), Abu

Dawood: Hadith (5147), Ahmad:
Hadith (10991)).
Và trong một Hadith khác, Nabi
Muhammad e có nói về phần thưởng
của những người đối xử tốt với con gái,
chị (em) gái của họ sẽ được ở trên tầng
cao nhất của Thiên Đàng cùng với
những vị Nabi và những người ngoan
đạo:
اريَتَي هْن َحتَّى ت َ ْبلُغَا َجا َء يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة أَنَا
« َم ْن َعا َل َج ه
.))26٣1(  ( أخرجه مسلم ح.ُصا هبعَه
َ  َو.» َو ُه َو
َ َ ض َّم أ
“Ai chăm sóc và nuôi dưỡng hai đứa
con gái của y đến trưởng thành thì vào
Ngày sau Ta và y sẽ gần nhau”. Và
Người nắm các tay lại. (Muslim: Hadith
(2631)). Nghĩa là y sẽ là người láng

giềng của Nabi e nơi Thiên Đàng giống
như các ngón tay nằm trên cùng một
bàn tay vậy.
Và tất cả những điều trên là sự khích lệ
của Islam nhằm làm mất đi những việc
làm xấu xa của thời kỳ ngu muội đối
vợi phụ nữ. Chẳng những thế, Nabi e
còn đề cao bản chất tốt đẹp của họ, nói:
» ُساتُ ْالغَا هليَات
« الَ ت َ ْك َر ُهوا ْالبَنَا ه
َ ت فَإهنَّ ُه َّن ْال ُمؤْ نه
.))16922( (أخرجه أحمد ح
“Đừng ghét bỏ các con gái bởi quả thật
chúng là những người thân thiện và
đáng yêu.” (Ahmad: Hadith (16922)).
Và Islam vô can đến việc phân biệt nam
và nữ mà ngược lại nó luôn đề cao giá

trị của phụ nữ bằng cách bảo rằng ai tôn
trọng vinh dự của người phụ nữ thì sẽ
được vào Thiên Đàng như Nabi e đã
nói:
ْ « َم ْن َكان
َُت لَهُ أ ُ ْنثَى فَلَ ْم يَ هئ ْدهَا َولَ ْم يُ هه ْن َها َولَ ْم يُؤْ هِ ْر َولَدَه
َعلَ ْي َها أ َ ْد َخلَهُ هللاُ ْال َجنَّةَ » ( أخرجه أبو داود ح
.))195٨(  وأحمد ح،)5146(
“Ai có con gái nhưng không chôn sống
nó, không la mắng nó và không xem
con trai trọng hơn nó thì Allah sẽ cho y
vào Thiên Đàng.” (Abu Dawood:
Hadith (5146), Ahmad: Hadith (1958)).
Giống như việc Islam dạy phải chăm
sóc và yêu quý con gái, Islam cũng ra
lệnh làm điều đó với mỗi người phụ nữ
như vợ và mẹ. Nabi e nói:

ُ الر ُج ُل ت َ ُكو ُن لَهُ اۡل َ َمةُ فَيُعَ هل ُم َها فَيُ ْحس
، هن ت َ ْع هلي َم َها
َّ «
ُ َويُ َؤ هدبُ َها فَيُ ْحس
ُ فَلَه،  ِ ُ َّم يُ ْعتهقُ َها فَيَتَزَ َّو ُج َها، هن أَدَبَ َها
.))٣011( ان » (أخرجه البخاري ح
أ َ ْج َر ه
“Một người đàn ông sở hữu một nữ hầu
nô lệ, y dạy cô ta kiến thức tốt đẹp và
rèn luyện cô ta có phẩm chất đạo đức
tốt, sau đó y trả tự do cho cô ta rồi cưới
cô ta làm vợ thì y được ban cho hai
công đức.” (Albukhari: Hadith (3011)).
Còn đối với người phụ nữ là người mẹ
thì Islam qui định cho họ những giá trị
cao quý riêng biệt. Islam ra lệnh phải
hiếu thảo và cư xử tử tế với họ. Về điều
này, Kinh Qur’an cũng như lời di huấn
của Nabi Muhammad e đã nói rất nhiều.
Quả thật, Nabi Muhammad e đã luôn

đặt quyền lợi của người mẹ lên quyền
lợi của người cha. Người e cho rằng
trong thiên hạ người đáng để cho con
người cư xử tốt đẹp và tử tế nhất trước
tiên hết là người mẹ của mình. Như
trong một Hadith được thuật lại rằng có
một người đàn ông đến gặp Thiên sứ
của Allah e hỏi: Ai là người trước tiên
mà tôi có bổn phận phải đối xử tử tế?
Người e nói: Mẹ của người. Người đàn
ông lại hỏi tiếp sau đó là ai? Người e lại
nói: Mẹ của ngươi. Người đàn ông lại
hỏi vậy kế đó là ai? Người e vẫn nói:
Mẹ của ngươi. Người đàn ông vẫn cứ
hỏi vậy sau đó là ai nữa? Người e nói:
Cha của ngươi. (Albukhari: Hadith
(5971), Muslim: Hadith (2548)).

Còn đối với người vợ thì cô ta có quyền
tham gia với người đàn ông quán xuyến
và chăm lo cho mái ấm gia đình, cô ta
có quyền tham gia với chồng của mình
trong việc mua bán và trao đổi. Nabi e
thường cho lời khuyên các vị Sahabah
phải biết quí mến và coi trọng người vợ
của mình, và trong lần hành hương Hajj
cuối cùng được gọi lần hành hương
chia tay, trước mặt hơn một trăm ngàn
các vị Sahabah đang triệu tập trước
Người, Người e đã nói bài thuyết giảng,
sau khi tạ ơn và tán dương Allah Người
nói:
اء َخي ًْرا فَإهنَّ َما ُه َّن َع َوان هع ْندَ ُك ْم
س ه
ُ « أَالَ َوا ْست َ ْو
َ صوا بهالنه
» سائه ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم َحقًّا
َ سائه ُك ْم َحقًّا َو هلنه
َ  أَالَ هإ َّن لَ ُك ْم َعلَى نه....

 وابن ماجه ح،)116٣( (أخرجه الترمذي ح
.))1٨51(
“Chẳng phải ở phụ nữ có rất nhiều điều
tốt đẹp đó sao? Bởi quả thật, họ chỉ là
những người dưới quyền kiểm soát của
các ngươi .... Chẳng phải đối với các
ngươi thì họ phải có bổn phận và nhiệm
vụ và ngược lại đối với họ các ngươi
cũng có bổn phận và nhiệm vụ.”
(Tirmizhi: Hadith (1163), Muslim:
Hadith (1851)).
Và Người e vẫn luôn di huấn bảo vệ
quyền lợi của người phụ nữ, cũng như
Người luôn cảnh báo những người đàn
ông dùng đến sức lực của phái mạnh
đàn áp và gây tổn thương cho phụ nữ.

Người e đã cầu nguyện xin Allah chứng
giám rằng Người luôn vô can với
những ai đã xúc phạm và gây tổn
thương cho phụ nữ, Người e nói:
» ض هعيََي هْن ْاليَ هت هيم َو ْال َم ْرأ َ هة
َّ « الل ُه َّم هإ هنى أ ُ َح هر ُج َح َّق ال
 وأحمد ح،)٣6٧٨( (أخرجه ابن ماجه ح
.))9٣٧4(
“Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi
nghiêm cấm việc xâm hại đến quyền lợi
của hai phái yếu: trẻ mồ côi và phụ nữ.”
(Ibnu Ma-jah: Hadith (3678), Ahmad:
Hadith (9374)).
Và người vợ là người được bảo vệ và
che chở, cô ta không có bổn phận phải
nhọc nhằn và khổ sở làm việc để bảo
đảm nguồn kinh tế cho gia đình, đó

không phải là trách nhiệm của cô ta mà
đó là trách nhiệm và bổn phận của
người chồng. Và điều này là hợp lý vì
bản chất nữ tính tự nhiên của phụ nữ
chỉ phù hợp với việc quán xuyến, chăm
sóc nhà cửa và nuôi dạy con cái hơn, và
người đàn ông chắc chắn không thể
quán xuyến, chăm sóc nhà cửa và nuôi
dạy con cái hiệu quả hơn người phụ nữ,
cho nên việc qui trách nhiệm cho người
phụ nữ công việc này là thỏa đáng và
hớp lý. Nabi e nói:
... ،  َو ُكلُّ ُك ْم َم ْسئُول َع ْن َر هعيَّته هه، ٍ« ُكلُّ ُك ْم َراع
، الر ُج ُل َراعٍ هفى أ َ ْه هل هه َو ْه َو َم ْسئُول َع ْن َر هعيَّ هت هه
َّ َو
ت زَ ْو هج َها َو َم ْسئُولَة َع ْن َر هعيَّته َها
َو ْال َم ْرأَة ُ َرا هعيَة فهى بَ ْي ه
 ومسلم ح،)٨9٣( » (أخرجه البخاري ح
.))1٨29(

“Tất cả các ngươi đều là những người
trông coi và chăm sóc, và tất cả các
ngươi đều có trách nhiệm với những
thứ mà y có bổn phận phải trông coi và
chăm sóc, ..., và người đàn ông có bổn
phận trông coi và chăm sóc gia đình của
y và y sẽ phải chịu trách nhiệm về điều
đó, và người phụ nữ có bổn phận quán
xuyến nhà cửa và chăm sóc chồng của
cô ta, và cô ta sẽ chịu trách nhiệm trước
những gì thuộc phần trông coi của cô
ta.” (Albukhari: Hadith (893), Muslim:
Hadith (1829)).
Và phụ nữ trong Islam là người được
hưởng quyền nuôi dưỡng và chu cấp từ
phía đàn ông nếu họ là mẹ, vợ, chị (em)
gái hay con gái. Do đó nhìn chung,

người đàn ông phải có trách nhiệm bắt
buộc chu cấp và nuôi dưỡng gia đình
đặc biệt là đối vợ cho dù người vợ có
tài sản riêng và công việc kiếm tiền
riêng. Bởi quả thật, Nabi e đã ra lệnh
bảo điều đó trong bài thuyết giảng vào
ngày Arafah thiêng liêng trước đông
đảo các vị Sahabah của Người, Người
nói:
» وف
« َولَ ُه َّن َعلَ ْي ُك ْم هر ْزقُ ُه َّن َو هك ْس َوت ُ ُه َّن هب ْال َم ْع ُر ه
.))121٨( (أخرجه مسلم ح
“Và các ngươi có trách nhiệm chu cấp
bổng lộc và quần áo cho họ một cách
đàng hoàng.” (Muslim: Hadith (1218)).
Và Allah cũng ra lệnh bắt buộc người
chồng phải chu cấp nhà ở đàng hoàng

cho người vợ theo khả năng tài chính
mà y có được:
ُ ﮋأ َ ۡس هكنُو ُه َّن هم ۡن َح ۡي
س َكنتُم همن ُو ۡج هد ُك ۡم ﮊ (سورة
َ ث
)6 :الطالق
{Hãy chu cấp chỗ ở cho họ giống như
chỗ ở của các ngươi theo khả năng của
các ngươi.} (Chương 65 – Attalaq, câu
6).
Và tương tự, Allah cũng ra lệnh bắt
buộc người đàn ông phải cư xử tử tế và
sống có tình có nghĩa với vợ của mình
trong lúc yêu thương hay giận hờn.
Ngài phán:

س َّٰ َٰٓى أَن
ﮋ َو َعا هش ُرو ُه َّن به ۡٱل َمعۡ ُر ُۚ ه
َ َوف فَإهن َك هر ۡهت ُ ُمو ُه َّن فَع
َّ ت َ ۡك َر ُهواْ ش َٗۡيا َويَ ۡج َع َل
ٱلِلُ فهي هه خ َۡي ٗرا َكثه ٗيراﮊ (سورة
)19 :النساء
{Và các ngươi hãy ăn ở tử tế với họ
(vợ). Bởi nếu các ngươi ghét bỏ họ e
rằng các ngươi đang ghét bỏ một thứ
mà Allah đã đặt trong nó nhiều điều tốt
đẹp.} (Chương 4 – Annisa’, câu 19).
Và việc người đàn ông ăn ở và sống tử
tế với vợ của mình được Islam coi là
thước đo phẩm chất cao đẹp và đức tin
Iman của một người ở nơi Allah, và
điều đó thúc đẩy người Muslim phấn
đấu để được Allah yêu thương và hài
lòng. Nabi Muhammad e nói:

« َخي ُْر ُك ْم َخي ُْر ُك ْم ۡل َ ْه هل هه َوأَنَا َخي ُْر ُك ْم ۡل َ ْه هلى » (أخرجه
،)19٧٧(  وابن ماجه ح،) ٣٨95( الترمذي ح
.))2٨5( وصححه اۡللباني في السلسلة الصحيحة ح
“Người tốt nhất trong các ngươi là
người đối xử tốt với vợ của y, và Ta là
người tốt nhất trong các ngươi trong
việc đối xử tốt với vợ của Ta.”
(Tirmizhi: Hadith (3895), Ibnu Ma-jah:
(1977), Albani đã xác nhận là đúng
thực trong bộ Silsilah Assahih: Hadith
(285)).
َ سنُ ُه ْم ُخلُقًا َوأ َ ْل
طَُ ُه ْم
َ « هإ َّن هم ْن أ َ ْك َم هل ْال ُمؤْ همنهينَ هإي َمانًا أ َ ْح
 وأبو داود ح،)1162( هبأ َ ْه هل هه » (أخرجه الترمذي ح
.))2٣64٨(  وأحمد ح،)46٨2(
“Quả thật, người có đức tin hoàn thiện
nhất trong những người có đức tin là

người có phẩm chất tốt và đức hạnh
nhất và ăn ở với vợ tử tế nhất trong số
họ.” (Tirmizhi: Hadith (1162), Abu
Dawood: Hadith (4682), Ahmad:
Hadith (23648)).
Như vậy, mối quan hệ vợ chồng là một
chuỗi biểu hiện trách nhiệm qua lại
giữa người đàn ông và phụ nữ, nó là
một bản giao ước cho và nhận như ý
nghĩa mà Allah đã phán:
وف َو هل هلر َجا هل َعلَ ۡي هه َّن
ﮋ َولَ ُه َّن هم ۡث ُل ٱلَّذهي َعلَ ۡي هه َّن هب ۡٱل َمعۡ ُر ُۚ ه
)22٨ :دَ َر َج ُۗة ﮊ (سورة البقرة
{Và họ được hưởng quyền lợi giống
như trách nhiệm của họ theo tiêu chuẩn
sống. Tuy nhiên, người đàn ông được

giao cho quyền hạn cao hơn một bậc.}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 228).
Và quyền hạn cao hơn một bậc có nghĩa
là có trách nhiệm chính trong việc bảo
vệ chu toàn cho gia đình.
Và quyền hạn cao hơn một bậc không
phải là sự hơn kém dưới gốc độ giới
tính, nữ thấp kém hơn nam hay ngược
lại, mà là sự hơn kém phù hợp với bản
chất tự nhiên mà Allah đã phú cho
người đàn ông trội hơn về thể lực cũng
như trí lực. Điều đó khiến người đàn
ông phải có trách nhiệm chính hơn
trong việc chu cấp, quản lý và bảo vệ
gia định, như Allah đã phán:

َّ ض َل
ض ُه ۡم
َّ َسا َٰٓ هء به َما ف
َ ۡٱلِلُ بَع
َ ٱلر َجا ُل قَ َّٰ َّو ُمونَ َعلَى ٱلنه
ﮋ ه
:ض َو هب َما َٰٓ أَنََقُواْ هم ۡن أ َ ۡم َّٰ َو هل هه ُۡۚم ﮊ (سورة النساء
ٖ َۡعلَ َّٰى بَع
)٣4
{Người đàn ông phải có trách nhiệm
bảo vệ và che chở cho phụ nữ bởi
những ân phúc mà Allah đã ban cho họ
vượt trội lẫn nhau và phải có trách
nhiệm chu cấp cho họ (phụ nữ) từ
nguồn tài sản của họ (đàn ông).}
(Chương 2 – Annisa’, câu 34).
Nhà báo Anh Rose Marie Hao nói:
“Islam đã tôn vinh người phụ nữ và cho
cô quyền của mình như một con người,
và như một người phụ nữ thực thụ, trái
với những gì mọi người nghĩ rằng phụ
nữ phương Tây có quyền của họ ... Ví

dụ, phụ nữ phương Tây không thể thực
hiện đầy đủ các quyền của họ giống
như phụ nữ Islam. Việc phải ra ngoài
lao động cực nhọc để kiếm sống và lo
cho gia đình đã trở thành một nhiệm vụ
bắt buộc trên đôi vai người phụ nữ. Còn
đối với người phụ nữ Islam thì họ có
quyền lựa chọn, họ được hưởng quyền
bắt người đàn ông ra ngoài lao động và
làm việc để chu cấp cho họ và cho các
thành viên trong gia đình. Bởi lẽ, Chúa
Allah đã bắt người đàn ông có trách
nhiệm giám hộ và che chở cho phụ nữ
có nghĩa là người đàn ông phải có trách
nhiệm làm việc để kiếm sống và củng
cố gia đình của họ, còn phụ nữ Islam lại
có một vai trò lớn hơn và quan trọng

hơn một công việc ở bên ngoài, đó là
sinh sản và nuôi dưỡng con cái. Tuy
nhiên, Islam vẫn cho phụ nữ có quyền
làm việc nếu như họ thích làm như vậy,
và nếu điều đó bảo đảm cho quyền lời
của họ.” (“Họ nói về Islam” của ‘Imad
Addin Khaleel (436)).
Và một số người đã nhấn mạnh rằng
Islam bất công với phụ nữ khi cho phép
người đàn ông lấy nhiều vợ và họ cho
rằng điều này gây hại đến lợi ích của
người phụ nữ.
Và trước khi đi vào tìm hiểu chế độ đa
thê trong luật Islam thì chúng ta phải
nên biết rằng Islam không phải là hệ
thống luật đầu tiên trong các hệ thống

luật cho phép chế độ này mà trước nó
đã có những quốc gia cũng như những
hệ luật chấp nhận và cho phép nó. Và
chỉ cần nói đến Kinh Cựu ước cũng đã
đủ làm bằng chứng, kinh sách mà người
Do Thái và Thiên Chúa giáo đã tin
tưởng vào nó, nó đã nói rằng Nabi
Sulayman đã có tới một ngàn người vợ
(xem Kings (1) 11/4). Do đó, theo Kinh
Cựu ước thì chế độ đa thê là hợp pháp
và đó là một thực tế mà các vị Nabi
cũng như các cộng đồng trước Islam đã
sống.
Và Islam, khi nó cho phép người đàn
ông có quyền đa thê mục đích chỉ vì
giúp người đàn ông ở một số mặt căn
bản và đó là một thực tế hiển nhiên,

như người đàn ông có nhu cầu cưới
thêm vợ do người đương thời bị bệnh
hay không có khả năng sinh con hoặc
do những nguyên nhân khác. Việc
người đàn ông cưới thêm người vợ sẽ
tốt hơn việc y li dị người vợ đó để đi
cưới người vợ khác, và nó cũng tốt hơn
việc người đàn ông đi ngoại tình với
các tình nhân, một việc làm bị cấm
đoán trong Islam. Do đó, chế độ đa thê
được cho phép mục đích nhằm đóng lại
cánh cửa “ngoại tình”, một việc làm bị
nghiêm cấm trong Islam nhưng lại tràn
lan và phổ biến ở các xã hội phản đối
chế độ đa thê và chấp nhận một người
đàn ông có nhiều tình nhân bên ngoài.

Quả thật, nhân loại sẽ không thể tồn tại
một cách tinh khiết và trọn vẹn nếu
không có chế độ đa thê. Và điều này
cho ta thấy rõ qua số liệu thống kê toàn
cầu về tỉ lệ phụ nữ nhiều hơn nam giới.
Nếu ở tại Hoa kỳ đã có tỉ lệ nữ giới
nhiều hơn nam giới bốn triệu người thì
xã hội Mỹ phải lựa chọn một trong hai
trường hợp, hoặc là chấp nhận bốn triệu
phụ nữ kia là những người phụ nữ tình
nhân của người đàn ông hoặc là chấp
nhận bộn triệu hộ gia đình hợp pháp với
chế độ đa thê.
Nhà lịch sử học Gustave Le Bon nói
trong cuốn sách của ông có tựa đề “Nền
văn minh của người Ả Rập”: “Các
nguyên tắc về chế độ đa thê phương

Đông là hệ thống nguyên tắc tốt đẹp đề
cao đạo đức và luân lý của cộng đồng
và làm cho mái ấm gia đình thêm gắn
kết, và cho phụ nữ sự tôn trọng và hạnh
phúc, điều mà tôi không nhìn thấy ở
châu Âu, và tôi cũng không thấy có lý
do nào cho rằng chế độ đa thê hợp pháp
ở phương Đông lại kém hơn so với chế
độ đa thê lén lút của người châu Âu, mà
tôi thấy ngược lại rằng nó tốt đẹp và
cao quý hơn.”
Ông cũng nói: “Quả thật, chế độ đa thê
của những người phương Đông tốt hơn
so với chế độ đa thê giả tạo của những
người châu Âu và theo sau là những
đứa con không hợp pháp” (“Họ nói về
Islam” của ‘Imad Addin Khaleel (431)).

Và đối với việc khi chúng ta cho phép
chế độ đa thê thì sự việc sẽ khác đi, vì
tất cả mọi người đều sẽ sống trong một
khuôn khổ gia đình một cách hợp pháp
và hợp với lẽ tự nhiên. Bởi lẽ đó,
Montekomre Watt nói trong cuốn sách
của ông có tựa đề “Muhammad tại
Madinah”: “Quả thật, một ý tưởng tuyệt
vời trong kinh Qur'an rằng nếu những
người Muslim kế tục chế độ đa thê thì
quả thật tất cả các cô gái đến tuổi lấy
chồng đều có thể kết hôn với một hình
ảnh tốt đẹp.” (“Họ nói về Islam” của
‘Imad Addin Khaleel (438)).
Và thực tế của Islam trong việc cho
phép chế độ đa thê được thiết lập thành
một nguyên tắc hẳn hoi. Nó chỉ cho

phép người đàn ông cưới tối đa là bốn
vợ và nó qui định người chồng phải đối
xử công bằng với các người vợ. Allah
phán:
َ ﮋفَٱن هك ُحواْ َما
َ َسا َٰٓ هء َم ۡثن ََّٰى َوِ ُ َّٰل
ث َو ُر َّٰبَ ۖ َع
اب لَ ُكم همنَ ه
َ ط
َ ٱلن
فَإه ۡن هخ َۡت ُ ۡم أ َ َّال تَعۡ هدلُواْ فَ َّٰ َو هحدَة ً أ َ ۡو َما َملَ َك ۡت أ َ ۡي َّٰ َمنُ ُك ُۡۚم َّٰذَ هل َك
)٣ : ﮊ (سورة النساء٣ ْأ َ ۡدن َّٰ ََٰٓى أ َ َّال تَعُولُوا
{Các ngươi hãy cưới những phụ nữ
được cho là tốt đẹp với các ngươi, hai
người, ba người, hoặc bốn người,
nhưng nếu các ngươi e sợ không thể đối
xử công bằng thì các ngươi hãy cưới
một vợ thôi hoặc những phụ nữ tù binh
dưới quyền các ngươi. Điều đó sẽ giúp
các ngươi tránh khỏi sự bất công của
bản thân.} (Chương 4 – Annisa’, câu 3).

Và Nabi Muhammad e cũng cảnh báo
về sự trừng phạt dành cho những ai đối
xử bất công với một trong các người vợ
của mình vào Ngày Phục sinh, Người e
nói:
ْ « َم ْن َكان
ان يَ همي ُل َم َع هإ ْحدَا ُه َما َعلَى
َت لَهُ ْام َرأَت َ ه
ساقهط » (أخرجه
َ اۡل ُ ْخ َرى َجا َء يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة َوأ َ َحدُ هشقَّ ْي هه
.))٨٣6٣(  وأحمد ح،)1969( ابن ماجه ح
“Người nào có hai người vợ nhưng y lại
thiên vị với người này hơn người kia thì
vào Ngày Phục sinh một trong hai vai
của y sẽ bị lệch thành bên cao bên
thấp.” (Ibnu Ma-jah: Hadith (1969),
Ahmad: Hadith (8363)).
Quả thật, chế độ đa thê được phép trong
giáo luật Islam không phải là vì để giải

quyết ham muốn nhục dục, hoặc cũng
không phải là một dạng của sự phân
biệt đối xử và ưu đãi, mà đó là cách cải
thiện thực tế nhằm hệ thống hóa vấn đề
xã hội khiến người đàn ông có gia tăng
trách nhiệm trong việc xây dựng và
đảm bảo an sinh, và thực hiện mọi đáp
ứng về tài chính, xã hội, và nhân đạo.
Và chúng ta tự hỏi trong phần kết thúc
về phần luận này: Chẳng lẽ không đủ
để phản hồi những cáo buộc đầy dối trá
của một số dư luận về thân trạng người
phụ nữ trong Islam qua lời chứng nhận
công bằng của một nhà tư tưởng Marcel
Boisard được nói trong cuốn sách của
ông “Nhân đạo của Islam”: “Giáo lý
Qur’an và giáo lý của Muhammad đã

chứng mình rằng nó đích thực đã bảo
vệ quyền của người phụ nữ” (“Họ nói
về Islam” của ‘Imad Addin Khaleel
(410)).
Vấn đề thứ hai: Islam và khủng bố
Allah cử phái vị Nabi của Ngài e đến
với toàn nhân loại để cảnh báo và mang
tin vui. Ngài đã mô tả vị Nabi của Ngài
với lời phán:
 ﮊ (سورة10٧ َس ۡل َّٰنَ َك هإ َّال َر ۡح َم ٗة هل ۡل َّٰعَلَ همين
َ ﮋ َو َما َٰٓ أَ ۡر
)10٧ :اۡلنبياء
{Và TA gửi Ngươi (Muhammad) đến
cốt chỉ để mang đến hồng phúc cho
toàn nhân loại.} (Chương 21 – AlAmbiya’, câu 107).

سول هم ۡن أَنَُ هس ُك ۡم َع هزيز َعلَ ۡي هه َما َعنهت ُّ ۡم
ُ ﮋلَقَ ۡد َجا َٰٓ َء ُك ۡم َر
 ﮊ12٨ َح هريص َعلَ ۡي ُكم هب ۡٱل ُم ۡؤ همنهينَ َر ُءوف َّر هحيم
)12٨ :(سورة التوبة
{Quả thật, một sứ giả xuất thân từ các
ngươi đã đến với các ngươi, y buồn rầu
vì thấy các ngươi đau khổ và hết sức lo
lắng cho các ngươi, y luôn thương xót
cho những người tin tưởng.} (Chương 9
– Attawbah, câu 128).
Như vậy, Nabi Muhammad e là người
mang hồng phúc và sự yêu thương của
Allah đến cho chúng sinh của Ngài.
Và quả thật, Allah đã ban phúc cho loài
người khi Ngài dựng lên cho họ một vị
Nabi để giải tỏa sự hận thù gây gắt đã

tồn tại bấy lâu trong xã hội loài người.
Allah phán:
َف بَ ۡين
َ ﮋ َو ۡٱذ ُك ُرواْ نهعۡ َم
ت َّ ه
َ َّٱلِل َعلَ ۡي ُك ۡم هإ ۡذ ُكنت ُ ۡم أ َ ۡعدَآَٰ ٗء فَأَل
شََا ُح َۡ َر ٖة
َ قُلُو هب ُك ۡم فَأَصۡ بَ ۡحتُم هبنهعۡ َمته ه َٰٓ ۚه هإ ۡخ َّٰ َو ٗنا َو ُكنت ُ ۡم َعلَ َّٰى
َّ ار فَأَنقَذَ ُكم هم ۡن َه ُۗا َك َّٰذَ هل َك يُبَ هي ُن
ٱلِلُ لَ ُك ۡم َءا َّٰيَ هته ۚه لَعَلَّ ُك ۡم
همنَ ٱلنَّ ه
)10٣ : ﮊ (سورة آل عمران10٣ َتَهۡ تَدُون
{Các ngươi hãy nhớ lại hồng phúc mà
Allah đã ban cho các ngươi, lúc các
ngươi đang oán thù nhau thì Ngài đã
kết nối tình hữu nghị giữa trái tim các
ngươi lại và các ngươi đã trở thành
huynh đệ của nhau dưới hồng phúc của
Ngài, rồi lúc các ngươi đang ở trên bờ
của Hỏa ngục thì Ngài đã cứu thoát các
ngươi khỏi Nó. Đó là điều mà Allah
muốn phân trần cho các ngươi được rõ

về các lời Mặc khải của Ngài, mong
rằng các ngươi sẽ được hướng dẫn.}
(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 103).
Và Allah cũng mô tả Kinh sách cuối
cùng của Ngài – Qur’an Thiêng Liêng –
là một sự thương xót và phương thuốc
trị liệu qua lơi phán:
َ اس قَ ۡد َجا َٰٓ َء ۡت ُكم َّم ۡو هع
ظة همن َّر هب ُك ۡم َو هشََآَٰء هل َما
ُ َّﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلن
 ﮊ (سورة5٧ َُور َوهُدٗ ى َو َر ۡح َمة هل ۡل ُم ۡؤ همنهين
ُّ فهي ٱل
صد ه
)5٧ :يونس
{Hỡi nhân loại, quả thật, đã đến với các
ngươi một lời khuyên bảo (Qur’an) từ
Thượng Đế của các ngươi; nó là một
phương thức chữa lành bệnh trong lòng
của các ngươi; nó còn là một Chỉ đạo

và là sự thương xót cho những người có
đức tin } Chương 10 – Yunus, câu 57).
ََٰٓ َّٰ َﮋ َّٰ َهذَا ب
 ﮊ20 َاس َوهُدٗ ى َو َر ۡح َمة هلقَ ۡو ٖم يُوقهنُون
صئه ُر هللنَّ ه
)20 :(سورة الجاِية
{Đây (Qur’an) là nguồn soi sáng cho
nhân loại, Nó là Chỉ đạo và sự thương
xót cho đám người kiên định trong đức
tin.} (Chương 45 – Al-Jathiyah, câu
20).
Và sự thương xót còn là một thuộc tính
của Allah, của Nabi và Kinh Qur’an của
Ngài, và nó cũng là thuộc tính của
những người có đức tin. Bởi Allah là
Đấng Thương xót, Ngài luôn thương
xót những ai có lòng thương xót trong
đám bề tôi của Ngài. Nabi e nói:

اس الَ يَ ْر َح ْمهُ هللاُ » (أخرجه
َ َّ« َم ْن الَ يَ ْر َح هم الن
.))2٣19(  ومسلم ح،)٧٣٧6( البخاري ح
“Ai không có lòng thương người thì
Allah sẽ không thương người đó.”
(Albukhari: Hadith (7376), Muslim:
(2319)).
Và những người luôn khuyên bảo nhau
rèn luyện đức tính vĩ đại này, họ là
những người hạnh phục ở Ngày Phán
xét.
ص ۡب هر
َّ ص ۡواْ هبٱل
َ ﮋِ ُ َّم َكانَ همنَ ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ َو َٰٓت َ َوا
 ﮊ1٨ ب ۡٱل َم ۡي َمنَ هة
ُ  أ ُ ْو َّٰلَئه َك أَصۡ َّٰ َح1٧ ص ۡواْ به ۡٱل َم ۡر َح َم هة
َ َوت َ َوا
)1٨ ،1٧ :(سورة البلد
{Rồi những ai tin tưởng, khuyên bảo
nhau biết kiên nhẫn và chịu đựng và

khuyên bảo nhau rèn luyện tấm lòng
biết thương xót, họ là những người bạn
của Thiên Đàng.} (Chương 90 – AlBalad, câu 17, 18).
Và quả thật, Nabi e đã bảo những người
Muslim phải rèn luyện bản thân sao cho
có tấm lòng thương người trong việc
đối nhân xử thế, ngay cả trong việc đối
xử với các loài vật. Và lời nói của
Người e “Ai không có lòng thương
người” là một lời nói mang nghĩa tổng
quát bao hàm tất cả loài người, không
phân biệt màu da, sắc tộc hay tôn giáo.
Và một hình ảnh của tấm lòng thương
người đối với những người không phải
là người Muslim đó là bố thí cho những

người khó khăn trong số họ. Một
Hadith được Abu Ubaid thuật lại rằng
một số người Muslim có người thân từ
bộ tộc Quraizhah và Annadhir, họ đã bố
thí hỗ trợ giúp đỡ những người đó với
mong muốn những người đó sẽ gia
nhập Islam, thế là câu kinh sau đây
được mặc khái xuống:
َّ س َعلَ ۡي َك ُهدَ َّٰى ُه ۡم َو َّٰلَ هك َّن
شا َٰٓ ُۗ ُء َو َما
َ َٱلِلَ يَهۡ دهي َمن ي
َ ﮋلَّ ۡي
)2٧2 :تُن هَقُواْ هم ۡن خ َۡي ٖر فَ هۡلَنَُ هس ُك ُۡۚم ﮊ (سورة البقرة
{Ngươi (Muhammad) sẽ không có khả
năng hướng dẫn trái tim của họ mà chỉ
có Allah mới là Đấng hướng dẫn người
nào Ngài muốn, và những gì mà các
ngươi chi dùng cho việc thiện tốt thì
các ngươi đã làm điều tốt cho bản thân

các ngươi.} (Chương 2 – Albaqarah,
câu 272).
Và ý nghĩa của tấm lòng thương người
bao hàm cả kẻ thù trên chiến trường
một khi họ đã trở thành tù binh của
những người Muslim. Abu Razin nói:
Có lần, trong lúc tôi đang ở cùng với
Sufyan bin Salmah thì có một nhóm tù
binh thuộc những người thờ đa thần đi
ngang qua, thế là ông bảo tôi bố thí cho
họ, rồi ông đọc lời kinh:
َّ َﮋ َويُ ۡط هع ُمون
يرا
ً ام َعلَ َّٰى ُح هبه ۚه هم ۡس هك ٗينا َويَته ٗيما َوأ َ هس
َ َٱلطع
)٨ : ﮊ (سورة اإلنسان٨
{Và họ (những người ngoan đạo)
thường bố thí thức ăn cho những người
khốn khó, các trẻ mồ côi, và những tù

binh với tấm lòng thương người.}
(Chương 76 – Al-Insan, câu 8).
Abu ‘Uzair bin ‘Umair nói: “Tôi đã
từng là tù binh trong trận chiến Badr, và
lúc đó Thiên sứ của Allah e bảo:
ْ ص ْوا
ارى َخيْرا ً » (أخرجه الطبراني
َ « اه ْست َ ْو
َ باۡل ُ َس
: قال الهيثمي،)1٨410( في معجمه الكبير ح
.))٨6/6( “إسناده حسن” مجمع الزوائد
“Các ngươi hãy khuyên bảo nhau đối
xử tốt với các tù binh.”.
Và lúc đó, tôi ở cùng với những người
thuộc dân Al-Ansar, mỗi khi đến bữa
trưa và bữa tối thì họ ăn chà là khô và
cho tôi ăn bánh mì vì họ làm theo lời
dặn của Thiên sứ của Allah e“.

(Attabrani ghi lại trong bộ “Mu’jam
Alkubra”: Hadith (18410), Alhaythami
nói trong “Majmu’ Azzawa-id” (6/86):
đường dẫn truyền tốt.).
Và nếu Islam là tôn giáo của lòng
thương xót và nhân đạo thì tại sao ai đó
lại xấu mồm xấu miệng buông lời vu
khống cáo buộc cho Islam là tôn giáo
của khủng bố, bạo lực và tàn ác, họ
minh chứng cho lời nói vu khống của
họ bằng cách trích dẫn những gì trong
Qur’an từ các lời mặc khải chỉ bảo
những người Muslim chuẩn bị vũ trang
chống lại quân xâm lược, thậm chí sẵn
sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tôn
giáo, quê hương và tính mạng con
người.

Quả thật, lòng thương xót của Islam
không phải là sự nhu nhược, hèn nhát
và khúm núm trước thế lực bất công,
bạo ngược và hung tàn của kẻ xâm
lăng, nó cũng không phải là ức hiếp và
xỉ nhục những kẻ yếu cơ và thấp kém,
mà nó là lòng thương xót của sức mạnh
và khả năng bảo vệ quyền lợi và chân
lý chống lại kẻ thù.
Đúng thật là Qur’an ra lệnh bảo phải
chiến đấu, tuy nhiên, phải nên có sự
phân biệt giữa giết chóc và chiến đấu,
giữa khủng bố và đấu tranh bảo vệ
chính nghĩa. Khủng bố là sự hà hiếp và
bạo ngược với những người yếu hèn,
những người vô tội không có khả năng
chiến đấu và chống lại sự bạo tàn. Và

trong Islam, giết hại kẻ vô tội là một
hành động khủng bố đầy tội ác và hủy
hoại trái đất, hơn thế nữa, là tội ác hơn
bất cứ tội ác nào khác.
Quả thật, Qur’an đã coi việc Fir’aun
(Pharaon) giết hại trẻ con và những
người yếu hèn thuộc những người Do
thái là một hành động khủng bố, được
cho là việc làm thối nát và ác độc hủy
diệt trái đất:
ض َو َجعَ َل أ َ ۡهلَ َها هشيَ ٗعا
ﮋ هإ َّن هف ۡر َع ۡونَ َع َال فهي ۡٱۡل َ ۡر ه
َ ف
ۡ َ يَ ۡست
سا َٰٓ َء ُه ُۡۚم
ۚ  طآَٰئهََ ٗة هم ۡن ُه ۡم يُذَ هب ُح أ َ ۡبنَا َٰٓ َء ُه ۡم َويَ ۡست َ ۡح
ُ ض هع
َ ي ه نه
)4 : ﮊ (سورة القصص4 َهإنَّ ۥهُ َكانَ همنَ ۡٱل ُم َۡ هسدهين
{Quả thật, Fir’aun ( Bạo chúa Pharaon)
tự suy tôn là tối cao trong xứ và chia
dân chúng thành nhiều giáo phái; hắn

đã áp bức một nhóm dân (Israel) bằng
cách giết con trai của họ và tha sống
cho phụ nữ của họ. Quả thật, hắn là một
tên tàn bạo quá mức.} (Chương 28 –
Al-Qisas, câu 4).
Và Qur’an cũng nói về sự giận dữ của
Allah đối với những kẻ hủy diệt và tàn
ác:
ۖ سادَ هفي ۡٱۡل َ ۡر ه
َّ ض هإ َّن
َب ۡٱل ُم َۡ هسدهين
ُّ ٱلِلَ َال يُ هح
َ ََﮋ َو َال ت َ ۡب هغ ۡٱل
)٧٧ : ﮊ (سورة القصص٧٧
{và chớ tìm cách làm điều thối nát và
xấu xa trên trái đất. quả thật, Allah
không yêu thương những kẻ làm điều
xấu xa và thối nát.} (Chương 28 – AlQasas, câu 77).

Và Qur’an cũng nói về hành động gian
ác của những kẻ hủy diệt và tàn phá trái
đất.
ض هليُ َۡ هسدَ فهي َها َويُهۡ هل َك
سعَ َّٰى فهي ۡٱۡل َ ۡر ه
َ ﮋ َو هإذَا ت َ َولَّ َّٰى
َ ۡٱل َح ۡر
َّ ث َوٱلنَّ ۡس ُۚ َل َو
 ﮊ (سورة205 َساد
ُّ ٱلِلُ َال يُ هح
َ ََب ۡٱل
)205 :البقرة
{Và khi nào chúng nắm quyền, chúng
đi khắp trái đất để tàn phá những gì
trong đó, chúng tàn phá mùa màng và
hủy diệt chúng sinh. Và Allah không
yêu thương sự hủy hoại thối nát.}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 205).
Quả thật chỉ cần giết hại một sinh mạng
vô tội thì đã là hành động hủy hoại cả
hành tinh, một việc làm thối nát và tàn

bạo, huống chi gây oán thù cho toàn
nhân loại. Allah phán:
ض فَ َكأَنَّ َما
س ٖاد هفي ۡٱۡل َ ۡر ه
َ َسا هبغ َۡي هر ن ََۡ ٍس أ َ ۡو ف
َ ۢ ََۡ ﮋ َمن قَت َ َل ن
اس
ٗ اس َج هم
َ َّيعا َو َم ۡن أ َ ۡحيَاهَا فَ َكأَنَّ َما َٰٓ أ َ ۡحيَا ٱلن
َ َّقَت َ َل ٱلن
)٣2 :يع ُۚا ﮊ (سورة المائدة
ٗ َج هم
{Ai giết một người không phải là một
tên sát nhân hay là một tên phá hoại
trên trái đất thì coi như y đã giết toàn bộ
nhân loại; và ai cứu sống một sinh
mạng thì coi như y đã cứu sống toàn thể
nhân loại.} (Chương 5 – Al-Ma-idah,
câu 32).
Và quả thật, Allah nghiêm cấm giết hại
sinh mạng con người trừ phi điều đó là
vì chân lý (tức xử tội chết cho kẻ sát
nhân hay phạm tội đáng phải lãnh tội

chết theo giáo luật), và điều này được
Qur’an nói rất nhiều, tiêu biểu như lời
phán:
َّ س ٱلَّتهي َح َّر َم
ق ﮊ (سورة
َ َۡ ََّو َال ت َ ۡقتُلُواْ ٱلن
ٱلِلُ هإ َّال هب ۡٱل َح ُۚ ه
) ٣٣ : اإلسراء، 151 : اۡلنعام
{Và chớ giết sinh mạng mà Allah đã
nghiêm cấm trừ phi vì lý do chính
đáng.} (Chương 6 – Al-An’am, câu
151; Chương 17 - Al-Isra, câu 33).
Và Allah mô tả những người bề tôi có
đức tin rằng họ:
َّٰ ﮋ َال يَ ۡدعُونَ مع َّ ه
س ٱلَّتهي
َ َۡ َّٱلِل هإلَ ًها َءاخ ََر َو َال يَ ۡقتُلُونَ ٱلن
َ َ
َّ َح َّر َم
)6٨ :ق ﮊ (سورة الَرقان
ٱلِلُ هإ َّال هب ۡٱل َح ه
{Không cầu nguyện đến một thần lình
nào khác cùng với Allah, và không giết

sinh mạng nào mà Allah đã nghiêm
cấm trừ phi vì điều chân lý.} (Chương
25 – Al-Furqan, câu 68).
Và người nào giết một mạng người
không vì chân lý thì người đó bị xem
như đã nằm ngoài tôn giáo của y. Nabi
e nói:
ْصب
 َما لَ ْم يُ ه، « لَ ْن يَزَ ا َل ْال ُمؤْ هم ُن فهى فُ ْس َح ٍة هم ْن دهينه هه
.))6٨62( دَ ًما َح َرا ًما » (أخرجه البخاري ح
“Người có đức tin sẽ vẫn ở trong khuôn
viên tôn giáo của mình khi y không giết
hại một mạng người bị nghiêm cấm.”
(Albukhari: Hadith (6862)).
Một vị Sahabah, Abdullah bin Umar t
nói:

َ « هإ َّن هم ْن َو ْر
ور الَّتهى الَ َم ْخ َر َج هل َم ْن أ َ ْوقَ َع
طا ه
ت اۡل ُ ُم ه
س َْ َك الد هَّم ْال َح َر هام هبغَي هْر هح هل هه » (أخرجه
َ ، سهُ فهي َها
َ َْ َن
.))6٨6٣( البخاري ح
“Quả thật, một trong những điều không
có lối thoát là đối với ai đã giết hại một
mạng người vô tội.” (Albukhari: Hadith
(6863)).
Và việc nghiêm cấm giết hại mạng
người không phải chỉ riêng đối với
người Muslim mà kể cả những người
không phải Muslim, ngay cả đó là
những kẻ địch chiến tranh. Và điều này
sẽ được phân bạch rõ ràng cho những ai
có ý nghĩ rằng có thể giết hại người
không phải Muslim qua lời di huấn của
Nabi e:

 َو هإ َّن هري َح َها، « َم ْن قَت َ َل ُمعَا َهدًا لَ ْم يَ َر ْح َرائه َحةَ ْال َجنَّ هة
هيرةه أَ ْربَ هعينَ َعا ًما » (أخرجه البخاري ح
َ تُو َجدُ هم ْن َمس
.))٣166(
“Ai giết hại một người thuộc những
người trong hiệp ước (người không phải
Muslim được thỏa hiệp sống an toàn
trong đất của người Muslim) thì sẽ
không ngửi thấy hương của Thiên
Đàng, mặc dù hương của Nó tỏa đi rất
xa với khoảng cách của bốn mươi năm
thời gian.” (Albukhari: Hadith (3166)).
Và những người này là những người
thuộc diện thỏa hiệp hòa bình tuy
không phải là Muslim nhưng họ có một
hiệp ước, nên họ được đảm bảo an toàn
trước Allah và Thiên sứ của Ngài, và

Nabi đã cảnh báo về sự trừng phạt
nghiêm khắc cho những ai làm như thế:
سو هل هه
ُ سا ُمعَا ههدَة ً لَهُ هذ َّمةُ هللاه َو هذ َّمةُ َر
ً َْ َ« أَالَ َم ْن قَت َ َل ن
هللا فَالَ يَ َر ْح َرائه َحةَ ْال َجنَّ هة َو هإ َّن هري َح َها
فَقَ ْد أ َ ْخََ َر هب هذ َّم هة ه
س ْب هعينَ خ هَريًَا » (أخرجه الترمذي
َ هير هة
َ لَيُو َجدُ هم ْن َمس
.))26٨٧(  وابن ماجه ح،)140٣ ( ح
“Ai giết hại một người thuộc những
người trong hiệp ước (người không phải
Muslim được thỏa hiệp sống an toàn
trong đất của người Muslim) là vi phạm
hiệp ước của Allah và Thiên sứ của
Ngài và y sẽ không ngửi thấy mùi
hương của Thiên Đàng mặc dù mùi
hương của Nó tỏa đi xa với khoảng
cách của bảy mươi năm thời gian.”

(Tirmizhi: Hadith (1403), Ibnu Ma-jah:
Hadith (2687)).
Quả thật Islam nghiêm cấm giết hại
những người đó vì Islam không cho
phép cư xử và hành động một cách bất
công, hơn nữa, Nabi e là người cò lòng
nhân hậu và công bằng, Người sẽ làm
chứng vào Ngày Phán xét về việc
những người Muslim đối xử bất công
với những người đó:
َ َصهُ أ َ ْو َكلَََّهُ فَ ْوق
َ « َم ْن
طاقَته هه أ َ ْو
َ َظلَ َم ُمعَا ههدًا أ َ هو ا ْنتَق
ب نَ َْ ٍس فَأَنَا َح هجي ُجهُ يَ ْو َم ْال هقيَا َم هة
َ ُأ َ َخذَ هم ْنه
ش ْيئًا هبغَي هْر هطي ه
 ونحوه في سنن،)٣052( » (أخرجه أبو داود ح
 وصححه اۡللباني في صحيح،)2٧49( النسائي ح
.))2626( أبي داود ح

“Ai bất công, hoặc miệt thị, hoặc chèn
ép quá khả năng với người nằm trong
hiệp ước hoặc lấy đi một thứ gì đó một
cách không tốt đẹp từ họ thì quả thật Ta
sẽ làm chứng cho họ vào Ngày Phán
xét.” (Abu Dawood: Hadith (3052),
Annasa-i: Hadith (2749), Albani xác
thực trong bộ Sahih của Abu Dawood:
Hadith (2626)).
Như vậy, việc có hành vi bất công cho
dù là đối với bất kỳ ai thì đều bị Allah
phẫn nộ và Ngài là Đấng luôn chấp
nhận lời than thở của người bị đối xử
bất công cho dù kẻ bị đối xử bất công
đó là người không phải Muslim đi
chăng nữa. Và Allah sẽ đáp lại lời cầu
nguyện không tốt lành của người bị đối

xử bất công cho người Muslim đối xử
bất công. Nabi e nói:
ْ « اتَّقُوا دَع َْوة َ ْال َم
ْس دُونَ َها
ظل ُ ه
َ وم َو هإ ْن َكانَ َكا هفرا ً فَإهنَّهُ لَي
.))12140( هح َجاب » (أخرجه أحمد ح
“Các người hãy kính sợ Allah mà coi
chừng lời cầu nguyện của người bị đối
xử bất công cho dù đó là người vô đức
tin, bởi quả thật lời cầu xin đó sẽ không
có gì làm cản trở (sự đáp lại của Alla)”
tức Allah sẽ luôn đáp lại lời cầu nguyện
của họ. (Ahmad: Hadith (12140)).
Và quả thật, Allah đã không cho phép
chính bản thân Ngài, Đấng Tối cao làm
điều bất công, trong một Hadith, Nabi e
nói rằng Allah đã phán:

ُّ ُ« يَا هعبَادهى هإنهى َح َّر ْمت
ُالظ ْل َم َعلَى نَ َْسهى َو َجعَ ْلتُه
َ َ بَ ْينَ ُك ْم ُم َح َّر ًما فَالَ ت
ظالَ ُموا » (أخرجه مسلم ح
.))25٧٧(
“Này hỡi các bề tôi của TA! Quả thật,
TA đã nghiêm cấm bản thân TA làm
điều bất công và TA cũng không cho
phép các ngươi làm điều đó. Bởi thế,
các ngươi chớ đừng hành xử bất công.”
(Muslim: Hadith (2577)).
Và ngay cả việc hành xử bất công với
loài vật thôi cũng đã khiến một người bị
rơi vào Hỏa ngục thì nói chi đến việc
một người hành xử bất công đối với
đồng loại của mình. Nabi Muhammad e
nói:

ْ ُ  فَلَ ْم ت، طتْ َها
َ َار فهى هه َّرةٍ َرب
، ط هع ْم َها
« دَ َخلَ ه
َ َّت ْام َرأَة الن
ض » (أخرجه
َاش اۡل َ ْر ه
َولَ ْم تَدَ ْع َها تَأ ْ ُك ُل هم ْن هخش ه
.))2619(  ومسلم ح،)٣٣1٨( البخاري ح
“Một người phụ nữ phải vào Hỏa ngục
chỉ vì cô ta nhốt con mèo và không cho
nó ăn và không thả nó để tự nó đi tìm
thức ăn trên mặt đất.” (Albukhari:
Hadith (3318), Muslim: Hadith (2619)).
Như vậy, Islam là một tôn giáo xa vời
với các tôn giáo bị cho là bất công,
hoặc bị chỉ trích và lên án, nhưng điều
đó không can hệ đến việc giáo luật
Islam quy định chiến đấu vì chính
nghĩa, chống lại sự bất công và bạo
ngược của kẻ xâm lược và bảo vệ tín

ngưỡng cũng như quyền tự do thờ
phượng Allah.
Nếu chúng ta muốn nói về cuộc thánh
chiến, tốt nhất là chúng ta hãy đọc mặc dù chỉ đọc một cách nhanh qua một số sự kiện vào buổi đầu của Islam
thì chúng ta sẽ thấy rằng khi Allah dựng
Muhammad e làm vị Thiên sứ hướng
dẫn toàn nhân loại thì ngay lập tức bi
những người Quraish cùng với những
bộ tộc Ả Rập khác kịch liệt chống phá,
họ đã đàn áp, hà hiếp và giết hại những
người có đức tin, nhưng những người
có đức tin đã chịu đựng vì Allah không
cho phép họ đứng dậy chiến đấu, Allah
ra lệnh bảo họ:

ْﮋأَلَ ۡم ت َ َر هإلَى ٱلَّذهينَ قهي َل لَ ُه ۡم ُكَُّ َٰٓواْ أ َ ۡي هديَ ُك ۡم َوأَقهي ُموا
َّ ْصلَ َّٰوة َ َو َءاتُوا
)٧٧ :ٱلز َك َّٰوة َ ﮊ (سورة النساء
َّ ٱل
{Há Ngươi (Muhammad) không lưu ý
đến những kẻ đã được bảo hãy ngưng
tay chiến đấu và dâng lễ nguyện Salah
một cách chu đáo và đóng Zakah.}
(Chương 2 – Annisa’, câu 77).
Tuy nhiên, sự bạo ngược và tàn ác vô
nhân đạo của những kẻ bất công càng
ngày càng dữ dội hơn, nên Allah đã cho
phép những người có đức tin đang bị
đàn áp và hà hiếp đến đường cùng phải
vùng lên chiến đấu và tự vệ bản thân
họ.

ُ ﮋأُذهنَ هللَّذهينَ يُ َّٰقَتَلُونَ بهأَنَّ ُه ۡم
َّ ظ هل ُمو ُۚاْ َو هإ َّن
ٱلِلَ َعلَ َّٰى نَصۡ هر هه ۡم
َٰٓ َّ ق هإ
ال أَن
ٍ  ٱلَّذهينَ أ ُ ۡخ هر ُجواْ همن هد َّٰيَ هر ههم هبغ َۡي هر َح٣9 لَقَدهير
ُۗ َّ يَقُولُواْ َربُّنَا
)40 ، ٣9 :ٱلِلُ ﮊ (سورة الحج
{Allah cho phép những ai bị đối xử bất
công vùng lên chiến đấu để tự vệ bởi họ
bị áp bức. Quả thật, Allah là Đấng toàn
năng trong việc trợ giúp những ai bị
trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ một
cách bất công, họ bị đối xử bất công chỉ
vì họ nói: Thượng Đế của chúng tôi là
Allah.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu 39,
40).
Và cũng ngay trong câu kinh này,
những lời phán tiếp theo cho thấy phải
có sự chống trả và vùng lên bằng sức
lực mới có thể ngăn chặn kẻ thù và đảm

bảo an toàn trật tự cho cộng đồng và xã
hội.
ص َّٰ َو هم ُع
ﮋ َولَ ۡو َال دَ ۡف ُع َّ ه
َ ۡاس بَع
ٖ ۡض ُهم هببَع
َ ض لَّ ُه هد َم ۡت
َ َّٱلِل ٱلن
ۡ س هجدُ يُ ۡذ َك ُر فهي َها
ٱلِل َكثه ٗير ُۗا
ٱس ُم َّ ه
َ َّٰ صلَ َّٰ َوت َو َم
َ َو هبيَع َو
َّ ص ُر ُۚ َٰٓۥهُ هإ َّن
َّ ص َر َّن
 ﮊ40 ي َع هزيز
ُ ٱلِلُ َمن يَن
ُ َولَيَن
ٌّ ٱلِلَ لَقَ هو
)40 :(سورة الحج
{Và nếu Allah không dùng người này
chặn đứng một số ngươi kia thì những
tu viện và nhà thờ, giáo đường và thánh
đường, những nơi mà tên Allah được
tụng niệm nhiều chắc chắn sẽ bị phá
sụp. Và chắc chắn Allah luôn giúp đỡ
những ai ủng hộ chính nghĩa của
Ngài, quả thật, Allah là Đấng Toàn
năng đầy quyền lực và sức mạnh.}
(Chương 22 – Al-Hajj, câu 40).

Và câu kinh tiếp sau đó cũng mô tả
những thuộc tính và bản chất mà những
người có đức tin Iman, những người
luôn được Allah phù hộ và giúp đỡ cần
phải có.
ْصلَ َّٰوة َ َو َءات َ ُوا
َّ ض أَقَا ُمواْ ٱل
ﮋٱلَّذهينَ هإن َّم َّك َّٰنَّ ُه ۡم هفي ۡٱۡل َ ۡر ه
َّ
لِل
ٱلز َك َّٰوة َ َوأ َ َم ُرواْ هب ۡٱل َمعۡ ُر ه
وف َونَ َه ۡواْ َع هن ۡٱل ُمن َك ُۗ هر َو ه َّ ه
)41 : ﮊ (سورة الحج41 ور
َّٰ َع هقبَةُ ۡٱۡل ُ ُم ه
{Những ai mà TA để họ vững vàng trên
trái đất thì họ sẽ dâng lễ nguyện Salah
một cách chu đáo, đóng Zakah, bảo ban
nhau làm điều phải và ngăn cản nhau
làm điều sai quấy. Nhưng tất cả mọi sự
việc đều ở nơi định đoạt của Allah.}
(Chương 22 – Hajj, câu 41).

Và Allah đã không cho phép Nabi e của
Ngài cùng với các vị Sahabah của
Người gây hận thù và khởi chiến, Ngài
phán:
ٱلِل ٱلَّذهينَ يُ َّٰقَ هتلُونَ ُك ۡم َو َال تَعۡ تَد َُٰٓو ُۚاْ هإ َّن َّ
س هبي هل َّ ه
ﮋ َو َّٰقَ هتلُواْ هفي َ
ٱلِلَ
ب ۡٱل ُمعۡ تَدهينَ َ 190و ۡٱقتُلُو ُه ۡم َح ۡي ُ
ث ِ َ هق َۡت ُ ُمو ُه ۡم
َال يُ هح ُّ
َوأ َ ۡخ هر ُجو ُهم هم ۡن َح ۡي ُ
شدُّ همنَ ۡٱلقَ ۡت ُۚ هل
ث أ َ ۡخ َر ُجو ُك ُۡۚم َو ۡٱل هَ ۡتنَةُ أ َ َ
َو َال ت ُ َّٰقَ هتلُو ُه ۡم هعندَ ۡٱل َم ۡس هج هد ۡٱل َح َر هام َحت َّ َّٰى يُ َّٰقَ هتلُو ُك ۡم هفي ۖ هه فَإهن
َّٰقَتَلُو ُك ۡم فَ ۡٱقتُلُو ُه ُۡۗم َك َّٰذَ هل َك َجزَ آَٰ ُء ۡٱل َّٰ َك هَ هرينَ  191فَإه هن ٱنت َ َه ۡواْ
فَإه َّن َّ
ٱلِلَ َغَُور َّر هحيم َ 192و َّٰقَتهلُو ُه ۡم َحت َّ َّٰى َال ت َ ُكونَ فه ۡتنَة
َويَ ُكونَ ٱلد ُ
ع ۡد َّٰ َونَ هإ َّال َعلَى
لِل فَإه هن ٱنت َ َه ۡواْ فَ َال ُ
هين ه َّ ۖ ه
َّٰ َّ
شهۡ ُر ۡٱل َح َرا ُم هبٱل َّ
ٱلظ هل همينَ  19٣ٱل َّ
شهۡ هر ۡٱل َح َر هام
ص ُۚ
ٱعتَدَ َّٰى َعلَ ۡي ُك ۡم فَ ۡ
اص فَ َم هن ۡ
ٱعتَدُواْ َعلَ ۡي هه
َو ۡٱل ُح ُر َّٰ َمتُ قه َ
ٱلِلَ َو ۡ
هب هم ۡث هل َما ۡ
ٱعلَ ُم َٰٓواْ أ َ َّن َّ
ٱعتَدَ َّٰى َعلَ ۡي ُك ُۡۚم َوٱتَّقُواْ َّ
ٱلِلَ َم َع
ۡٱل ُمت َّ هقينَ  194ﮊ (سورة البقرة)194 - 190 :

{Và vì chính nghĩa của Allah, các
ngươi hãy đánh trả những ai đã đánh
các ngươi trước nhưng chớ vượt quá
mức giới hạn, bởi quả thật Allah không
yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn.
Và các ngươi hãy giết chúng nơi nào
các ngươi bắt được chúng và đánh đuổi
chúng ra khỏi nơi mà chúng đã đánh
đuổi các ngươi, và việc quấy rối còn
nghiêm trọng hơn giết chóc, tuy nhiên,
các ngươi đừng đánh chúng trong
Thánh đường Linh Thiêng (Al-Haram
tại Makkah) trừ phi chúng đánh các
ngươi trong đó, và nếu chúng đánh các
ngươi thì hãy giết chúng lại, đó là quả
báo dành cho những kẻ không có đức
tin. Nhưng nếu chúng ngưng chiến thì

các ngươi hãy biết rằng quả thật Allah
luôn là Đấng tha thứ và khoan dung. Và
các ngươi hãy tiếp tục chiến đấu với
chúng cho đến khi nào chúng thôi quấy
nhiễu và để tôn giáo được hướng về
Allah một cách tốt đẹp. Do đó, khi nào
chúng đã ngưng chiến thì các ngươi chớ
gây hận thù với chúng nữa trừ phi có kẻ
làm điều sai quấy. Tháng cấm kỵ là
tháng cấm kỵ (cho cả đôi bên Muslim
và Kafir) và có luật trả đủa về những
điều cấm kỵ. Bởi thế, người nào vi
phạm giới cấm nhằm lất át các ngươi
thì các ngươi hãy lấn át trả lại chúng
giống như thế. Và các ngươi hãy kính
sợ Allah và hãy làm điều thiện tốt, quả
thật Allah luôn ở cùng với những người

ngoan đạo biết sợ Ngài.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 190 – 194).
Và nếu kẻ thù rút lui không chiến đấu
nữa thì trái đất sẽ được an bình khỏi sự
chiến tranh và hủy diệt.
ۡ ﮋفَإه هن
سلَ َم فَ َما
َّ ٱعتَزَ لُو ُك ۡم فَلَ ۡم يُ َّٰقَتهلُو ُك ۡم َوأ َ ۡلقَ ۡواْ هإلَ ۡي ُك ُم ٱل
َّ َجعَ َل
)90 :سبهي ٗال ﮊ (سورة النساء
َ ٱلِلُ لَ ُك ۡم َعلَ ۡي هه ۡم
{Và nếu Allah muốn, Ngài thừa sức
làm cho chúng có ưu thế hơn các ngươi.
Nhưng nếu chúng rút lui xa các ngươi,
không đánh các người và để nghị hòa
bình với các người thì Allah không cho
phép các ngươi gây chiến đánh chúng
trong bất cứ lý do nào.} (Chương 2 –
Annisa’, câu 90).

Và khi những người thờ đa thần thông
báo khiêu chiến với toàn bộ với người
Muslim, thì Islam đã đứng dậy đối mặt
với họ. Allah đã ra lệnh trong Qur’an
phải chiến đấu với họ bảo vệ giáo lý
Tawhid:
ۡ ﮋ َو َّٰقَتهلُواْ ۡٱل ُم ۡش هر هكينَ َكآَٰفَّ ٗة َك َما يُ َّٰقَتهلُونَ ُك ۡم َكآَٰفَّ ُٗۚة َو
ٱعلَ ُم َٰٓواْ أ َ َّن
َّ
)٣6 :ٱلِلَ َم َع ۡٱل ُمت َّ هقينَ ﮊ (سورة التوبة
{Và các ngươi hãy chiến đấu với toàn
bộ người dân thờ đa thần như chúng đã
đánh các ngươi toàn bộ. Và các ngươi
hãy biết rằng Allah luôn ở cùng với
những người ngay chính sợ Ngài.}
(Chương 9 – Attawbah, câu 36).
Như vậy, chiến đấu trong Islam luôn
theo việc áp dụng các lý do chính đáng

và luận cứ thực tế. Quả thật, chiến tranh
không phải là điều yêu thích của bất kỳ
con người nào, nhưng nó là con dao
giải phẫu mà một cơ thể bệnh hoạn
muốn được khỏe mạnh phải cần đến.
ْس َّٰ َٰٓى أَن ت َ ۡك َر ُهوا
َ ﮋ ُكته
َ ب َعلَ ۡي ُك ُم ۡٱل هقتَا ُل َو ُه َو ُك ۡره لَّ ُك ۡۖم َو َع
س َّٰ َٰٓى أَن ت ُ هحبُّواْ ش َٗۡيا َو ُه َو شَر لَّ ُك ُۡۚم
َ ش َٗۡيا َو ُه َو خ َۡير لَّ ُك ۡۖم َو َع
َّ َو
: ﮊ (سورة البقرة216 َٱلِلُ يَعۡ لَ ُم َوأَنت ُ ۡم َال تَعۡ لَ ُمون
)216
{Lệnh chiến đấu đã được truyền xuống
cho các ngươi và đó là điều mà các
ngươi không hề thích. Nhưng có thể
điều các ngươi không thích lại mang
điều tốt cho các ngươi và điều mà các
ngươi thích lại mang điều xấu cho các
ngươi. Allah mới là Đấng biết rõ còn

các ngươi chẳng biết gì cả.} (Chương 2
– Albaqarah, câu 216).
Và Nabi e đã thường chỉ dạy các
Sahabah của Người cầu nguyện Allah
tránh khỏi kẻ thù và cắt đứt mọi điều
xấu mà không cần đến việc chiến đấu
và đánh trận, Người nói:
ُ َّ« يَا أَيُّ َها الن
َاس الَ تَت َ َمنَّ ْوا هلقَا َء ْالعَد هُو َوا ْسأَلُوا هللا
ص هب ُروا » (أخرجه البخاري ح
ْ ْالعَافهيَةَ فَإهذَا لَ هقيت ُ ُمو ُه ْم فَا
.))1٧42(  ومسلم ح، )٣024(
“Này hỡi người dân, các ngươi chớ
đừng mong muốn đối mặt với kẻ thù
mà hãy cầu xin Allah sự an bình, nhưng
nếu các ngươi đã đối mặt với họ thì các
ngươi hãy kiên nhẫn.” (Albukhari:
(3024), Muslim: Hadith (1742)).

Và quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã
ban phúc cho Nabi của Ngài trong việc
đuổi những người không tin tưởng ra
khỏi Madinah mà không cần đến chiến
đấu và giết chóc.
َّ َّﮋ َو َرد
ٱلِلُ ٱلَّذهينَ َكََ ُرواْ هبغ َۡي هظ هه ۡم لَ ۡم يَنَالُواْ خ َۡي ٗر ُۚا َو َكََى
َّ َٱلِلُ ۡٱل ُم ۡؤ همنهينَ ۡٱل هقتَا ُۚ َل َو َكان
َّ
25 ٱلِلُ قَ هويًّا َع هز ٗيزا
)25 :ﮊ (سورة اۡلحزاب
{Và Allah đã đẩy lùi những kẻ vô đức
tin ra đi trong giận dữ. Chúng không
thu được một lợi lộc nào. Và Allah đủ
giúp những người tin tưởng chiến đấu.
Bởi quả thật, Allah là Đấng Toàn năng
đầy quyền lực và sực mạnh.} (Chương
33- Al-Ahzab, câu 25).

Và ý nghĩa cũng như mục đích của cuộc
chiến trong Islam không phải để thống
trị thế gian và thiên hạ, bởi lẽ người nào
yêu thích và ham muốn trần gian sẽ gặp
khổ ải ở Đời sau. Allah phán:
علُ ٗوا فهي
ُ ََّار ۡٱۡل َٰٓ هخ َرة ُ نَ ۡجعَلُ َها هللَّذهينَ َال يُ هريدُون
ُ ﮋته ۡل َك ٱلد
 ﮊ (سورة٨٣ َسادٗ ُۚا َو ۡٱل َّٰعَ هقبَةُ هل ۡل ُمت َّ هقين
ۡٱۡل َ ۡر ه
َ َض َو َال ف
)٨٣ :القصص
{Đó (Thiên Đàng) là ngôi nhà của Đời
sau mà TA đã làm ra cho những ai
không muốn tự suy tôn mình cao cả và
cũng không làm điều thối nát và hủy
hoại trái đất. Và những người ngay
chính biết sợ Allah sẽ luôn có một kết
cuộc tốt đẹp.} (Chương 28 – Al- Qasas,
câu 83).

Và có lần, một người đàn ông dân quê
đến gặp Nabi e và hỏi Người về ý nghĩa
và mục đích của việc chiến đấu cho
chính nghĩa của Allah, y nói: Một
người chiến đấu vì muốn chiến lợi
phẩm, một người chiến đấu để được lưu
danh, một người chiến đấu vì địa vị và
quyền thế của y, ai trong số họ là người
vì chính nghĩa của Allah? Nabi e đã giải
bày rõ ràng rằng tất cả cuộc chiến vì vật
chất và những lợi ích của thế gian đều
là những cuộc chiến thối nát và tàn ác,
Người nói:
س هبي هل
« َم ْن قَات َ َل هلت َ ُكونَ َك هل َمةُ ه
َ ى ْالعُ ْليَا فَ ُه َو هفى
َ هللا هه
،)2٨10( هللاه َع َّز َو َج َّل » (أخرجه البخاري ح
.))1904( ومسلم ح

“Người nào chiến đấu để cho khẩu hiệu
của Allah là điều cao cả thì người đó đã
chiến đấu vì chính nghĩa của Allah.”
(Albukhari: Hadith (2810), Muslim:
Hadith (1904)).
Quả thật, nếu ai đó suy ngẫm về những
gì được nói trong Qur’an và Sunnah
cũng như những gì diễn ra trong lịch sử
của người Muslim thì sẽ không bao giờ
mà không nhận thấy được hai ý nghĩa
cao quý mà Allah đã ban lệnh chiến đấu
nhằm để bảo vệ chúng:
Ý nghĩa thứ nhất: Ngăn chặn kẻ thù
đánh phá tôn giáo, đảm bảo sự thờ
phượng Allah một cách bình an, như
Allah đã phán:

ُ ﮋ َو َّٰقَتهلُو ُه ۡم َحت َّ َّٰى َال ت َ ُكونَ فه ۡتنَة َويَ ُكونَ ٱلد
لِل فَإه هن
هين ه َّ ۖ ه
َّ َّٰ ع ۡد َّٰ َونَ هإ َّال َعلَى
 ﮊ (سورة19٣ َٱلظ هل همين
ُ ٱنت َ َه ۡواْ فَ َال
)193 :البقرة
{Và các ngươi hãy tiếp tục chiến đấu
với chúng cho đến khi nào chúng thôi
quấy nhiễu và để tôn giáo được hướng
về Allah một cách tốt đẹp. Do đó, khi
nào chúng đã ngưng chiến thì các ngươi
chớ gây hận thù với chúng nữa trừ phi
có kẻ làm điều sai quấy.} (Chương 2 –
Albaqarah, câu 193).
Ibnu Umar t nói: (Quả thật, chúng tôi
đã hành động trong thời của Thiên sứ
của Allah e khi Islam vẫn còn ít rằng
nếu có một người quấy nhiễu tôn giáo
thì hoặc là chúng tôi sẽ giết y hoặc là

bắt y quy thuận để Islam được nhiều
thêm.) (Albukhari: Hadith (4515)).
Quả thật, người Muslim bước đi chiến
đấu là để giải phóng cho con người
được tự do, cho y được quyền tự do lựa
chọn và ngăn chặn điều xấu và gian ác
của những kẻ muốn quấy nhiễu và hủy
diệt. Do đó, việc chiến đấu với những
kẻ đó là điều ngoan đạo và đáng làm.
ﮋ َو ۡٱل هَ ۡتنَةُ أ َ ۡكبَ ُر همنَ ۡٱلقَ ۡت ُۗ هل َو َال يَزَ الُونَ يُ َّٰقَتهلُونَ ُك ۡم َحت َّ َّٰى
َ َّٰ َ ٱست
ۡ يَ ُردُّو ُك ۡم َعن دهينه ُك ۡم هإ هن
طعُو ُۚاْ َو َمن يَ ۡرتَد ۡهد همن ُك ۡم َعن
َ دهينهه ۚه فَيَ ُم ۡت َو ُه َو َكافهر فَأ ُ ْو َّٰلََٰٓئه َك َح هب
ط ۡت أ َ ۡع َّٰ َملُ ُه ۡم فهي ٱلد ُّۡنيَا
َٰٓ
ﮊ21٧ َار ُه ۡم هفي َها َّٰ َخ هلدُون
ُ َو ۡٱۡل َٰٓ هخ َر ۖ هة َوأ ُ ْو َّٰلَ هئ َك أَصۡ َّٰ َح
ب ٱلنَّ ۖ ه
)217 :(سورة البقرة
{Và việc quấy nhiễu bằng bạo lực còn
nghiêm trọng hơn cả giết chóc. Và

chúng sẽ không ngừng đánh các ngươi
cho đến khi nào chúng làm cho các
ngươi bỏ đạo của các ngươi nếu chúng
có khả năng. Và ai trong các ngươi bỏ
đạo và chết trong tình trạng không có
đức tin thì sẽ là những người mà việc
làm sẽ trở thành vô nghĩa ở đời này lẫn
Đời sau. Và họ sẽ làm bạn với Hỏa
ngục, họ sẽ ở trong đó đời
đời.} (Chương 2 – Albaqarah, câu
217).
Và quả thật, Rabi’a bin ‘Amir đã làm
nổi bật mục tiêu cao quý và thiêng liêng
này khi ông nói với Rustum, vị tướng
của toán quân Ba tư tại Al-Qadisiyah
lúc y hỏi ông: Tại sao ngươi đến?
Rabi’a đã trả lời: “Allah phái ta đến để

đưa những ai Ngài muốn từ nơi thờ
phượng bề tôi đến với thờ phượng
Allah, từ bể khổ của trần gian đến với
niềm hạnh phúc của nó, từ những tôn
giáo bất công không chân lý đến với sự
công bằng và anh minh của Islam. Ngài
phái chúng tôi mang tôn giáo của Ngài
đến cho tạo vật của Ngài để kêu gọi họ
quay về với Ngài.” (Xem “Albidayah
Wanihayah” (7/40)).
Đức tin Iman là tài sản đáng giá nhất
của một người Muslim, được xứng
đáng để cho y bất chấp mọi thứ ngay cả
việc hy sinh bản thân, và quả thật tác
giả Peggy Roderick đã viết không vượt
quá sự thật khi ông ta nói: “Islam cho
phép Thiên sứ của nó chiến đấu để đánh

đổ sự bất công và tàn ác .. và để loại bỏ
những trở ngại cản trở con đường
truyền bá Islam. Và sự truyền bá đó
không có sự cưỡng bức và ép buộc bất
cứ ai qui thuận tôn giáo này mà thực tế
nó chỉ là một sự mời gọi mọi người đến
với nó và nó cho họ quyền tự do lựa
chọn hoàn toàn ... quả thật Islam là tôn
giáo của hòa bình, hòa bình cùng với
Allah và hòa bình cùng với tất cả mọi
người.” (Xem “Họ nói về Islam”
(246)).
Ý nghĩa thứ hai: Chống trả và kháng cự
lại kẻ thù xâm lược đã tàn phá quê
hương xứ sở của người Muslim và đã
đụng chạm đến quyền bất khả xâm
phạm của họ và giúp con người giải

thoát khỏi sự áp bức và tàn ác của kẻ
xâm lăng. Do đó, sự bất công là điều
Allah giận dữ, là điều mà không một
lương tâm nào nào cho phép, điều mà
tất cả những ai yêu công lý và sự thật
trong các tầng trời và trái đất sẽ sẵn
sàng chiến đấu để loại trừ nó.
ۡ َ ٱلِل َو ۡٱل ُم ۡست
َضعَ هَينَ همن
س هبي هل َّ ه
َ ﮋ َو َما لَ ُك ۡم َال ت ُ َّٰقَ هتلُونَ هفي
سا َٰٓ هء َو ۡٱل هو ۡل َّٰدَ هن ٱلَّذهينَ يَقُولُونَ َربَّنَا َٰٓ أ َ ۡخ هر ۡجنَا
َ ٱلر َجا هل َوٱلنه
ه
َّ هم ۡن َّٰ َه هذ هه ۡٱلقَ ۡريَ هة
ۡ ٱلظا هل هم أ َ ۡهلُ َها َو
ُنك َو هل ٗيا
َ ٱجعَل لَّنَا همن لَّد
ۡ َو
: ﮊ (سورة النساء٧5 يرا
َ ٱجعَل لَّنَا همن لَّد
ً َص
ُنك ن ه
)٧6 ،٧5
{Và điều gì ngăn cản các ngươi không
đi chiến đấu cho chính nghĩa của Allah
để bên vực cho những người đàn ông,
phụ nữ và trẻ thơ bị áp bức và ngược

đãi, những người đã luôn cầu nguyện:
Lạy Thượng Đế của chúng con, xin
Ngài cứu chúng con ra khỏi thị trấn này
bởi cư dân của nó là những kẻ áp bức
bất công, và xin Ngài dựng lên một
người bảo hộ để bảo vệ, xin Ngài hãy
dựng lên một vị cứu tinh để giúp đỡ
chúng con} (Chương 4 – Annisa’, câu
75, 76).
Và Nabi e đã báo tin vui cho những ai
đã hy sinh vì ra sức bảo vệ tài sản,
người thân và tôn giáo của mình:
ش ههيد َو َم ْن قُ هت َل دُونَ أ َ ْه هل هه أ َ ْو
َ « َم ْن قُ هت َل دُونَ َما هل هه فَ ُه َو
ش ههيد » (أخرجه الترمذي
َ دُونَ دَ هم هه أ َ ْو دُونَ دهينه هه فَ ُه َو
.))4٧٧2(  وأبو داود ح،)1421( ح

“Ai bị giết vì đã ra sức bảo vệ tài sản
của mình là người Shaheed (tử trận vì
đạo) và ai bị giết vì đã ra sức bảo vệ
người thân, tính mạng và tôn giáo của y
là người Shaheed.” (Tirmizhi: Hadith
(1421), Abu Dawood: Hadith (4772)).
Và khi người Muslim ra sức chiến đấu
thì y phải khẳng định trong sự chiến
đấu của y các yếu tố đặc trưng để phân
biệt với hành động được cho là khủng
bố:
- Chấp nhận hòa bình và thỏa thuận
ngừng giao chiến khi các chiến binh
bên địch yêu cầu. Allah phán:
ۡ َس ۡل هم ف
ٱلِل هإنَّ ۥهُ ُه َو
َّ ﮋ َو هإن َجنَ ُحواْ هلل
ٱجن َۡح لَ َها َوت َ َو َّك ۡل َعلَى َّ ُۚ ه
وك فَإه َّن
َ ع
َّ ٱل
ُ َ َو هإن يُ هريد َُٰٓواْ أَن يَ ۡخد61 س همي ُع ۡٱلعَ هلي ُم

ُۚ َّ َح ۡسبَ َك
62 َهي أَيَّدَ َك بهنَصۡ هره ۚه َوبه ۡٱل ُم ۡؤ همنهين
َٰٓ ٱلِلُ ُه َو ٱلَّذ
)62 ،61 :ﮊ (سورة اۡلنَال
{Nhưng nếu kẻ thù chịu hòa thì hãy giải
hòa với chúng và phó thác cho Allah,
quả thật, Ngài là Đấng hằng nghe và
hằng biết. Và nếu chúng có ý định
muốn lừa gạt Ngươi (Muhammad) thì
Allah đủ giúp Ngươi, Ngài là Đấng sẽ
ủng hộ Ngươi qua sự giúp đỡ của Ngài
và qua những người có đức tin.}
(Chương 8 – Al-Anfal, câu 61, 62).
- Không được giết chết thường dân, phụ
nữ, trẻ em, người già cũng như những
người dân thường nằm trong hiệp định
được bảo vệ như nhân viên lao động,
những người làm công, những giáo sĩ

và những người khác không tham gia
trong cuộc chiến. Bởi quả thật, Nabi e
đã nghiêm cấm giết hại phụ nữ, người
già, trẻ con, như lời của Ibn Umar t nói:
(Trong một số trận chiến nào đó của
Thiên sứ Allah e tôi đã thấy có một thi
thể phụ nữ bị giết, thế là thiên sứ của
Allah e ra lệnh nghiêm cấm không được
giết hại phụ nữ và trẻ em) (Albukhari:
Hadith (3015), Muslim: Hadith (1744)).
Và khi Thiên sứ của Allah e cử một
đoàn quân ra chinh chiến thì Người
thường dặn dò:
َ « ا ْن
َسو هل هللاه َوال
ُ هللا َو هباهلله َو َعلَى هملَّ هة َر
ط هلقُوا هبا ْس هم ه
َيرا َوالَ ا ْم َرأَة ً َوال
َ ت َ ْقتُلُوا
ً ص هغ
َ َش ْي ًخا فَانهيًا َوالَ هط َْالً َوال

ُ تَغُلُّوا َو
ْ َ ض ُّموا َغنَا هئ َم ُك ْم َوأ
َص هل ُحوا َوأَ ْح هسنُوا ( هإ َّن هللا
.))2614( ب ْال ُم ْح هسنهينَ ) » (أخرجه أبو داود ح
ُّ يُ هح
“Các ngươi hãy nhân danh Allah mà ra
trận, và trước sự chứng giám của Allah
và cồng đồng của Thiên sứ của Allah,
các ngươi không được giết hại người
già yếu, trẻ con, và phụ nữ, không được
chiếm hữu chiến lợi phẩm, hãy cải
thiện và cư xử tử tế và tốt đẹp bởi quả
thật Allah luôn thương yêu những
người làm tốt.” (Abu Dawood: Hadith
(2614)).
Và bằng chứng rằng Nabi e đã nghiêm
cấm giết phụ nữ, những người làm công
và những công nhân lao động không
tham gia chiến đấu, là Hadith được kể

lại từ một vị Sahabah tên Rubah bin
Arrabi’a: Có lần chúng tôi cùng với
Thiên Sứ của Allah e trong một cuộc
chính chiến, thấy mọi người tập trung
một đám đông, Người đã cho một
người đi xem và nói: “Ngươi hãy đi
xem những người kia có chuyện gì
thế?” Y đi và quay về bảo: Một người
phụ nữ bị giết. Người nói: “Người phụ
nữ này làm sao có thể bị giết”, và có
một lần Khalid bin Alwalid dẫn đầu
chinh chiến, Thiên sứ đã cử một người
đến dặn ông ta, Người nói:
 الَ ت َ ْقتُلَ َّن ْام َرأة ً َوالَ َع هسيَْا ً » (أخرجه أبو:« قُ ْل هل َخ هلد
.)،)2٨42(  وابن ماجه ح،)2669( داود ح

“Ngươi hãy nói với Khalid: Đừng giết
phụ nữ và người phục dịch cho binh
lính nhưng không tham gia chiến đấu.”
(Abu Dawood: Hadith (2669), Ibnu
Ma-jah: Hadith (2842)).
Và khi Nabi e cử một đoàn quân đi
đánh những người đa thần ở trận chiến
Hunain, đoàn quân này đã đánh và giết
cả con cái của họ, khi họ quay về thì
Nabi e đã chỉ trích họ, Người nói: “Sao
các ngươi lại giết con trẻ của họ?” Họ
bảo: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng
cũng là con cái của những người đa
thần. Người giải thích và khuyên bảo
cho họ hiểu, nói:

س
ُ َ« أ َ َوه َْل هخي
ُ َْ َار ُك ْم هإالَّ أ َ ْوالَدُ ْال ُم ْش هر هكينَ َوالَّذهى ن
ْ َس َم ٍة تُولَدُ هإالَّ َعلَى ْال ه
ط َرةه َحتَّى
َ َُم َح َّم ٍد هبيَ هد هه َما هم ْن ن
سانُ َها » (أخرجه أحمد في المسند ح
َ يُ ْع هر
َ ب َع ْن َها هل
.))15161(
“Chẳng lẽ giết con cháu của những
người thờ đa thần là lựa chọn của các
ngươi hay sao? Ta thề bởi Đấng đã tạo
ra ta rằng không con người nào được
sinh ra mà không theo bản chất tự nhiên
là quy phục Allah cho tới khi chiếc lưỡi
của nó biết bày tỏ.” (Ahmad: Hadith
(15161)).
Như vậy, Nabi e không những đã
nghiêm cấm giết hại con cái của những
người đa thần, mà Người còn cho biết
rằng chúng được sinh ra theo bản chất

tự nhiên là những người có đức tin, chỉ
được quyền phán xét chúng là vô đức
tin khi nào chúng trưởng thành, lúc đó
chúng mới quyết định lựa chọn theo cha
mẹ của chúng hay không theo.
Và những người mà Islam không cho
phép giết họ đó là những tu sĩ không
tham gia chiến đấu. Quả thật, vị Thủ
lĩnh Abu Bakr đã dặn dò người cầm đầu
đoàn quân Muslim đi chính chiến xứ
Sham với lời dặn: (Ngươi sẽ thấy một
số người tuyên bố rằng họ đã khóa
mình cho Allah, thế thì hãy để mặc họ
và những gì mà họ tuyên bố rằng họ đã
bị khóa) (Malik ghi lại trong bộ
Almuwatta: Hadith (982)).

Như vậy, rõ ràng Islam vô can với
khủng bố, và cũng như thế, những
người Muslim trong lịch sử đã chiến
đấu với những nguyên tắc của Islam, họ
không giống như những kẻ chinh chiến
khác chỉ làm thối nát và hủy hoại trái
đất, và trong tay chúng tôi có nhiều
bằng chứng xác nhận về điều này.
Nhà sử học lừng danh Wall Durant nói:
“Quả thật những người Muslim là
những người đàn ông hoàn hảo hơn so
với những người Thiên Chúa giáo, họ
tuân thủ hiệp ước, đa số họ luôn có lòng
thương xót những kẻ bại trận, và thực
sự hiếm khi thấy trong lịch sử rằng họ
có hành động tàn bạo như những người
Thiên Chú Giáo đã hành động để chiếm

lãnh Jerusalem năm 1099 tây lịch”.
(Xem “Họ nói về Islam” (245)).
Còn nhà sử học Gustave Le Bon thì nói:
“Thực tế rằng không có cộng đồng nào
được biết là đi chinh chiến lại có lòng
thượng xót và vị tha như người Ả Rập
và cũng không có tôn giáo nào bao
dung như tôn giáo của họ”. (Xem “Nền
văn minh Ả rập” của Gustave Le Bon
(720)).
Và nói về hình ảnh cư xử của những
người Muslim với những người không
phải Muslim thì ông nói: “Và người Ả
rập - nói về sự khoan dung và độ lượng
vĩ đại của họ - được coi là biểu tượng
của tinh thần hiệp sĩ lý tưởng, họ có

tấm lòng thương xót những kẻ yếu hèn,
cư xử tử tế với những kẻ thua trận, và
họ luôn chấp hành các điều khoản của
riêng họ, và những cung cách đối nhân
xử thế tốt đẹp khác mà các cộng đồng
Thiên Chúa giáo ở Châu Âu mới học
hỏi theo gần đây.” (“Nền văn minh của
Ả rập” của Gustave Le Bon (720)).
Như vậy, sự thật cho thấy có sự khác
biệt rất lớn giữa cuộc chiến đấu theo
chủ nghĩa Islam và những tiêu cực của
hành vi khủng bố mà một số người
Muslim và những người không phải
Muslim đã hành động ngày nay. Và
hành vi khủng bố là điều được Islam
xem như một hành đồng hủy hoại, làm

thối nát trái đất, một hành động tàn bạo
và bất công.
Do đó, việc vu cáo Islam khủng bố là
một sự vu khống đầy dối trá, bịa đặt và
hoàn toàn trái ngược với sự thật. Những
người đã khẳng định như thế là chỉ dựa
theo những thành phần được cho là uy
tín và trung thực khi họ dùng những
ngòi bút và giọng nói điêu luyện của họ
gán tội khủng bố cho Islam, trong khi
đó họ không hề nói đến những điều xấu
của các tôn giáo khác, những tôn giáo
đã cho phép giết hại phụ nữ, trẻ con, trẻ
sơ sinh và những người dân thường
khác không trực tiếp tham gia đánh
chiến. “Như vậy, Chúa của các đạo
quân nói: .... Bây giờ hãy đi, hãy đánh

và tàn phá tất cả, các ngươi hãy nghiêm
cấm tất cả những gì thuộc về họ, chớ rủ
lòng thương xót họ, hãy giết tất cả đàn
ông, phụ nữ, trẻ con và sơ sinh, hãy giết
cả bò, dê, lạc đà và lừa.” (Samuel (1) 2
– 3 / 15; Samuel là Xa-mu-en, hai
quyển trong Cựu ước kể chuyện từ cuối
thời kỳ các Thủ lĩnh cho đến những
năm cuối đời của vua David.).
Dĩ nhiên, chúng tôi không yêu cầu
những người này phải cáo buộc người
khác mà thật ra chúng tôi yêu cầu họ
làm vậy chỉ để họ hiểu đúng về nội
dung và ý nghĩa của Kinh sách Thiêng
liêng của chúng tôi như chúng tôi đã
hiểu về nó, để họ không còn hiểu sai
lệch và nhầm lẫn, và để mà khi họ

muốn dùng ngòi bút của họ để nói về
chúng tôi khi chúng tôi vắng mặt thì họ
vẫn nói theo một sự hiểu biết đúng
thực, còn nếu không như vậy, tốt nhất
là họ nên cho chúng tôi biết lý do thực
sự về việc họ chỉ chỉ trích chúng tôi mà
không chỉ trích những ai khác cũng như
các kinh sách của họ.
Và cuối cùng, để thay cho lời kết chúng
tôi xin trích lời của nhà văn Mỹ
Andrew Paterson khi ông nói: “Bạo lực
với tên Islam thực sự không phải là
điều thuộc về Islam, mà là điều trái
ngược với tôn giáo này bởi nó có nghĩa
là hòa bình và không bạo lực.” (“Sau
ngày hôm nay sẽ không còn yên lặng
nữa” Paul Findley).

Vần đề thứ ba: Islam và ngoại giao
Đã có một số tổ chức về các phương
tiện truyền thông cáo buộc Islam phân
biệt chủng tộc trong việc giao tế và đối
ngoại với người không phải là
Muslim, họ cho rằng Islam đã cưỡng
ép nhiều người phải chấp nhận nó, và
thúc giục tín đồ căm ghét mọi người và
khuyến khích họ làm điều bất công và
sai trái.
Các phương tiện truyền thông này thật
sự là dốt nát không hiểu biết gì về Islam
cũng như các giáo luật của nó, hoặc các
phương tiện truyền thông này đã cố tình
muốn bóp méo sự thật. Và cho dù như
thế nào đi chăng nữa, Islam vẫn luôn vô

can với lời cáo buộc này, bởi lịch sử đã
cho thấy rằng những người Muslim
trong suốt thời gian họ được ban cho
nền văn minh vĩ đại, họ đã chưa từng
cưỡng bách và ép buộc một cộng đồng
hay một cá nhân nào đón nhận tôn giáo
của họ. Và quả thật, họ đều biết rõ rằng
con người luôn có sự mâu thuẫn trong
các hệ thống luật pháp và lề lối của họ,
và điều đó luôn nằm trong ý muốn của
Allah và sự sáng suốt của Ngài. Ngài
phán:
َّ شا َٰٓ َء
ٱلِلُ لَ َجعَلَ ُك ۡم
َ اج ُۚا َولَ ۡو
ٗ هل ُك ٖل َجعَ ۡلنَا همن ُك ۡم هش ۡر َع ٗة َو هم ۡن َه
ْٱست َ هبقُوا
ۡ َأ ُ َّم ٗة َّٰ َو هحدَ ٗة َو َّٰلَ هكن هليَ ۡبلُ َو ُك ۡم هفي َما َٰٓ َءات َ َّٰى ُك ۡۖم ف
4٨ :يعا (سورة المائدة
ۡٱلخ َۡي َّٰ َر ُۚ ه
ٗ ٱلِل َم ۡر هجعُ ُك ۡم َج هم
ت هإلَى َّ ه
)50 -

{TA đã qui định cho từng Sứ giả trong
các ngươi một hệ thống luật pháp và
một lề lối. Và nếu Allah muốn, Ngài
thừa sức làm cho các ngươi thành một
cộng đồng duy nhất, nhưng Ngài đã
không làm thế vì muốn thử thách các
ngươi với điều mà Ngài đã ban cho các
ngươi. Bởi thế, hãy thi đua làm điều
thiện tốt. Tất cả các ngươi sẽ được đưa
về gặp Allah trở lại} (Chương 5 – AlMa-idah, câu 48 – 50).
Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ làm cho
toàn nhân loại đều là những người
Muslim theo bản chất bẩm sinh mà
không cho họ quyền tự do lựa chọn.

َ ﮋ َولَ ۡو
َاس أ ُ َّم ٗة َّٰ َو هحدَ ٗۖة َو َال يَزَ الُون
َ َّشا َٰٓ َء َرب َُّك لَ َجعَ َل ٱلن
 هإ َّال َمن َّر هح َم َرب ُۚ َُّك َو هل َّٰذَ هل َك َخلَقَ ُه ُۡۗم11٨ َُم ۡخت َ هل هَين
)119 ، 11٨: ﮊ (سورة هود
{Và nếu muốn Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad) sẽ làm cho toàn nhân loại
thành một cộng đồng duy nhất nhưng
họ vẫn không ngừng bất đồng ngoại trừ
những ai được Thượng Đế của Ngươi
thương xót. Và vì thế mà Ngài đã tạo ra
họ.} (Chương 11 – Hud, câu 118, 119).
Và bởi thế, những người Muslim luôn
nhận thức được rằng việc hướng dẫn
hết tất cả toàn nhân loại là điều không
thể, và họ cũng nhận thức được rằng
còn rất nhiều người không tin tưởng và
bản thân họ phải có nhiệm là cố gắng

hết sức mình trong việc tuyên truyền và
mời gọi mọi người đến với chân lý, và
trong việc tìm cách cho việc dẫn dắt họ,
bởi lẽ, Allah đã phán bảo với họ rằng
nhiệm vụ quan trọng của họ là chỉ
truyền bá mời gọi và chính Ngài mới là
Đấng sẽ thanh toán những ai phản lại
lời kêu gọi đó vào Ngày sau. Allah đã
phán bảo Nabi e của Ngài:
)٨2: ﮋفَإهن ت َ َولَّ ۡواْ فَإهنَّ َما َعلَ ۡي َك ۡٱلبَ َّٰلَ ُغﮊ (سورة النحل
{Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì quả thật
nhiệm vụ của Ngươi chỉ là truyền đạt
mà thôi.} (Chương 16 – Annahl, câu
82).
ۡ ﮋفَإه ۡن أ َ ۡسلَ ُمواْ فَقَ هد
ٱهتَدَو ۖاْ َّو هإن ت َ َولَّ ۡواْ فَإهنَّ َما َعلَ ۡي َك ۡٱلبَ َّٰلَ ُۗ ُغ
َّ َو
)20: ير هب ۡٱل هعبَا هد ﮊ (سورة آل عمران
ُۢ ص
ٱلِلُ بَ ه

{Nếu họ theo Islam thì họ đã được
hướng dẫn đến với chân lý, còn nếu họ
quay mặt bỏ đi thì nhiệm vụ của Ngươi
chỉ là truyền đạt thông điệp của Allah.
Và Allah là Đấng luôn thấy rõ bầy tôi
của Ngài.} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu
20).
ض ُكلُّ ُه ۡم َج هميعً ُۚا
َ ﮋ َولَ ۡو
شا َٰٓ َء َرب َُّك َۡل َٰٓ َمنَ َمن هفي ۡٱۡل َ ۡر ه
 ﮊ (سورة99 َاس َحت َّ َّٰى يَ ُكونُواْ ُم ۡؤ همنهين
َ َ أَفَأ
َ َّنت ت ُ ۡك هرهُ ٱلن
)99: نونس
{Và nếu Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad) muốn thì từng người một
trên trái đất này, tất cả sẽ có đức tin.
Phải chăng Ngươi cưởng bách và bắt ép
thiên hạ phải tin tưởng hay sao?}
(Chương 10 – Yunus, câu 99).

Và Islam không cho phép cưởng ép
người khác, nó đã nói rõ điều đó qua lời
phán của Allah:
َٰٓ َ ﮋ
ٱلر ۡشدُ همنَ ۡٱلغ َُۚي ه ﮊ (سورة
ُّ َهين قَد تَّبَيَّن
ال هإ ۡك َراهَ فهي ٱلد ۖ ه
)256 : البقرة
{Không có sự cưởng ép tín ngưỡng
trong tôn giáo. Chắc chắn điều chân lý
và lẽ phải bao giờ cũng rõ ràng và khác
biệt với điều ngụy tạo và sai lệch.}
(Chương 2 – Albaqarah, câu 256).
شا َٰٓ َء
َ شا َٰٓ َء فَ ۡليُ ۡؤ همن َو َمن
َ ﮋ َوقُ هل ۡٱل َح ُّق همن َّر هب ُك ۡۖم فَ َمن
َّ َّٰ فَ ۡليَ ۡكَُ ُۡۚر هإنَّا َٰٓ أ َ ۡعت َ ۡدنَا هل
َ َارا أ َ َحا
س َرا هدقُ َه ُۚا ﮊ
ُ ط به هه ۡم
ً لظ هل همينَ ن
)29 : (سورة الكهف
{Và hãy bảo: Chân lý là từ Thượng Đế
của các người. Bởi thế, ai muốn tin thì

tin và ai không muốn thì cứ tự do
không tin. Quả thật, TA đã chuẩn bị
cho những kẻ làm điều sai quấy Lửa
ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt chúng lại
bên trong.} (Chương 18 – Al-Kahf, câu
29).
Quả thật, Islam chối bỏ việc cưỡng
bách bởi những nguyên nhân đơn giản
và rõ ràng: thứ nhất là việc cưỡng bách
sẽ không cho đức tin thực sự, sẽ không
khiến một người thực hiện tròn nghĩa
vụ của mình trên thế gian và cũng
không mạng lại lợi ích hay ân phúc gì
cho y, thứ hai, đó không phải là mệnh
lệnh và ý muốn của Thượng Đế.

Và quả thật, các sử gia đã xác nhận
rằng những người Muslim luôn tuân thủ
theo các giáo luật của họ trong phương
diện này. Nhà tư tưởng Tây Ban Nha,
Blasqua Ibanez, nói trong cuốn sách
của ông có tựa đề “Những cái bóng của
nhà thờ”, nói về các cuộc chinh phục
Andalusia của Islam: “Quả thật, Tây
Ban Nha đã đón nhận một cách tốt đẹp
những người đàn ông đó, những người
đến từ châu Phi, và các ngôi làng đã
quy thuận Islam mà không cần đến vũ
lực và thù hằn, mà chỉ là sự tiếp cận của
các hiệp sĩ người Ả rập đến một trong
các ngôi làng và thế là những cánh cửa
được mở toang để đón nhận một cách
nồng hậu .. đó là một cuộc chiến thời

gian, không cần đến trận chiến và chinh
phục .. và những đứa con của nền văn
minh đó đã không cần phải từ bỏ quyền
tự do tín ngưỡng trong lòng mình, và đó
là một trụ cột thiêng liêng luôn tồn tại ở
mỗi dân tộc. Do đó, họ được các thành
phố dưới quyền kiểm soát của các nhà
thờ Thiên Chúa giáo và Do thái đón
nhận, và Thánh đường Islam không sợ
bị các nhà thờ của các tôn giáo trước nó
vượt trội, nó thừa nhận các quyền của
các nhà thờ đó, và tồn tại song phương
với chúng mà không có sự đố kỵ và
cũng không có ý định nắm chủ quyền
trên chúng.” (“Nghệ thuật lãnh đạo
trong Islam” của Mustafa Abu Zaid
Fahmi (387)).

Nhà sử học người Anh Thomas Arnold
nói trong cuốn sách của ông có nhan đề
“Sự kêu gọi đến với Islam”: “Quả thật,
những người Muslim Ả rập đã cư xử
với những người Thiên Chúa giáo vô
cùng tử tế và nhân hậu kề từ thế kỷ đầu
của Hijrah (lịch Islam), và sự tử tế và
nhân hậu này vẫn tiếp diễn cho đến các
thế kỷ sau này. Và chúng ta có thể
khẳng định một cách đúng thực rằng
các bộ tộc của người Thiên Chúa giáo,
những người đã quy thuận Islam, đã
quy thuận nó bằng sự tự nguyện, và quả
thật những người Thiên Chúa giáo Ả
Rập sống vào thời đại của chúng ta
ngày nay giữa các cộng đồng người
Muslim thực sự đã chứng kiện sự tự tế

và tấm lòng nhân hậu này.” (“Sự kêu
gọi đến với Islam” (51)).
Nữ đông phương học người Đức Sigrid
Honkh nói: “Người Ả Rập đã không áp
đặt lên các dân tộc bị bại trận bắt họ
phải cải sang Islam, những Thiên Chúa
thuộc phái Zoroastrians (Bái Hòa giáo)
và người Do Thái khi gặp Islam thì họ
đã là những người vô cùng sùng đạo
nên Islam cho phép tất cả họ mà không
hề có bất kỳ hành động nào làm trở
ngại việc hành đạo của họ, và những
người Muslim để mặc các nhà thờ, các
tu viện cũng như các linh mục và giáo
sĩ tự do hành đạo mà không có sự gây
hại nào. Như vậy, đó chẳng phải là quá
khoan dung và độ lượng ư? Làm sao

tìm thấy một hành động thiện tốt đến
như vậy trong lịch sử? “ (“Mặt trời Ả
rập tỏa sáng trời Tây” (364)).
Và quả thật, nguyên nhân thực sự làm
lan rộng Islam trên khắp mặt đất là
hành vi cư xử tử tế với mọi người chứ
không phải là bạo lực như một số dư
luận đã cáo buộc. Đích thực, các cộng
đồng đã đọc và biết được sự thật về
cung cách cư xử tử tế của người
Muslim, trái với so với các cộng đồng
khác thường bất công và ngang ngược.
Sử gia Gustave Le Bon nói: “Chắc chắn
sức mạnh không phải ở chỗ làm cho
Kinh Qur’an lan rộng bởi lẽ người Ả
rập đã để mặc cho những người bại trận
được quyền tự do trong tín ngưỡng của

họ .. và nếu xảy ra việc một số dân tộc
Thiên Chúa chuyển sang Islam thì họ
đã lấy tiếng Ả rập làm ngôn ngữ của họ.
Do đó, người Ả rập được cho là giành
chiến thắng một cách anh minh, điều
mà trong nhân loại không tìm thấy
giống như vậy và bởi vì Islam là tôn
giáo dễ dàng tiếp nhận mà các tôn giáo
không có.” (“Nền văn minh Ả rập”
(127)).
Ông cũng nói: “Các nhà sử học đã thiếu
hiểu biết về khả năng chịu đựng và kiên
nhẫn cũng như tấm lòng nhân hậu và
khoan dung của những người Ả rập đi
chinh phục bờ cõi, và đó là một trong
những nguyên nhân giúp họ mở rộng
bờ cõi một cách nhanh chóng và dễ

dàng thuyết phục nhiều cộng đồng,
quốc gia chấp nhận tôn giáo và ngôn
ngữ của họ .. Sự thật là các cộng đồng,
quốc gia chưa từng biết đến việc có kẻ
xâm lược lại có lòng thương xót và
khoan dung như người Ả Rập và họ
cũng chưa từng biết đến bất kỳ tôn giáo
nào lại có lòng khoan dung như tôn
giáo của họ.” (“Nền văn minh của
Người Ả rập” (605)).
Nhà sử học Wall Durant cũng đồng
quan điểm vừa nêu trên, ông nói: “Mặc
dù kế hoạch đối xử tử tế và khoan dung
trong tôn giáo mà những người Muslim
buổi đầu đã theo đuổi, hoặc vì kế hoạch
này mà đại đa số những người Thiên
Chúa giáo, tất cả những người Bãi Hòa

giáo và những người thờ tượng đã tiếp
nhận tôn giáo mới ngoại trừ một số ít
còn lại trong số họ vẫn theo tôn giáo cũ
của họ .. Tôn giáo Islam đã chiếm lấy
trái tim của hàng trăm dân tộc ở các
nước từ Trung Quốc, Indonisia cho đến
Marrakesh (Thành phố miền Tây Marốc), Andalusia (Tây Ban Nha), nó đã
nắm lấy tư tưởng của họ, kiểm soát
phẩm chất đạo đức của họ, xây dựng
cuộc sống của họ và mang đến cho họ
niềm hy vọng, làm giảm bớt những đau
khổ và khốn cùng của cuộc sống.”
(“Câu chuyện của nền văn minh” (13
/133)).
Quả thật, lòng nhân hậu và bao dung
của Islam là một chỉ đạo của Qur’an

luôn cần thiết cho người có đức tin phải
tuân theo. Allah phán:
َّ ﮋ َّال يَ ۡن َه َّٰى ُك ُم
هين َولَ ۡم
ٱلِلُ َع هن ٱلَّذهينَ لَ ۡم يُ َّٰقَتهلُو ُك ۡم فهي ٱلد ه
ُ يُ ۡخ هر ُجو ُكم همن هد َّٰيَ هر ُك ۡم أَن تَبَ ُّرو ُه ۡم َوت ُ ۡق هس
ط َٰٓواْ هإلَ ۡي هه ُۡۚم هإ َّن
َّ
)٨ : هطينَ ﮊ (سورة الممتحنة
ُّ ٱلِلَ يُ هح
ب ۡٱل ُم ۡقس ه
{Allah không cấm các ngươi đối xử tử
tế và công bằng với những ai không
giao chiến với các ngươi và trục xuất
các ngươi ra khỏi nhà cửa của các
ngươi vì vấn đề tôn giáo bởi vì quả thật
Allah luôn yêu thương những người
công bằng.} (Chương 60 – AlMumtahinah, câu 8).
Câu kinh trên đã nói đến hai lối hành
xử cao đẹp, hai lối hành xử đó là điều
đúng đắn đối với tất cả những người

ngoại đạo không giao chiến cũng như
không gây thù hằn với mỗi người
Muslim.
Lối hành xử thứ nhất là đối xử tử tế,
đây là điều mong muốn của Qur’an
được phản ánh trong nhiều điều luật của
Islam, điều mà nó luôn phù hợp với bản
chất tốt đẹp vốn có trong con người.
Quả thật, Qur’an ra lệnh bắt buộc phải
đối xử tốt trong quan hệ thân tộc ngay
cả có sự khác biệt tôn giáo đi chăng
nữa. Allah sắc lệnh bắt buộc phải luôn
đối xử tốt với cha mẹ, và ngay cả
trường hợp cha mẹ quyết liệt đấu tranh
bắt con cái của họ từ bỏ Tawhid để đến
với Shirk thì lúc đó quyền được đối xử

tốt và công bằng của họ từ phía con cái
cũng không bị mất đi. Allah phán:
س لَ َك هبه ۚه هع ۡلم
َ َﮋ َو هإن َّٰ َج َهد
َ اك َعلَ َّٰ َٰٓى أَن ت ُ ۡش هر َك هبي َما لَ ۡي
ٗ اح ۡب ُه َما فهي ٱلد ُّۡنيَا َمعۡ ُر
وف ۖا ﮊ (سورة
ص ه
َ فَ َال ت ُ هطعۡ ُه َم ۖا َو
)15 : لقمان
{Và nếu cha mẹ của ngươi đấu tranh
bắt ngươi tổ hợp với TA những kẻ (vật,
điều) mà ngươi không hề biết đến bao
giờ thì chơ nghe lời hai người họ,
nhưng ngươi hãy ăn ở tử tế với hai
người họ ở này.} (Chương 31 –
Luqman, câu 15).
Và có lần, Asma’ con gái của Abu Bakr
Siddiq đến gặp Thiên sứ của Allah e, bà
nói: Thưa Thiến sứ của Allah! Mẹ của
tôi (thờ đa thần) đã đến tìm tôi, vậy tôi

có được phép kết thân với bà không?
Người e nói với tấm lòng nhân hậu và
bao dung:
،)2620( ص هلى أ ُ َّم هك » (أخرجه البخاري ح
« ه
.))100٣( ومسلم ح
“Hãy kết nối tình thân tộc với mẹ của
nàng”. (Albukhari: Hadith (2620),
Muslim: Hadith (1003)).
Và một trong những biểu hiện của việc
đối xử tử tế và tấm lòng nhân hậu bao
dung, điều mà sự khác biệt tôn giáo
không phải là rào cản, đó là thăm viếng
người bệnh. Quả thật, Nabi e đã thường
tới lui thăm viếng người chú ngoại đạo
của Người, Abu Talib, trong thời gian

ông lâm bệnh (Ahmad: Hadith (2009),
Tirmizhi: Hadith (3232)).
Và Người e cũng đã thường đi thăm
viếng những người Do thái hàng xóm
của Người khi họ bệnh và Người
thường ngồi sát gần họ khi đến thăm.
(Albukhari: Hadith (1356)).
Tương tự, Nabi e cũng đã từng tặng
biếu quà cáp cho một số người thù hằn
và chống đối Người về tôn giáo, mục
đích là để tác động đến trái tim và hóa
giải hận thù. Quả thật, Người e đã từng
biếu chà là Ajwah (một loại chà là
thượng hạn) cho Abu Sufyan tại
Makkah và viết cho ông lời mời gọi đến
với Chỉ đạo (Ibnu Zajwiyah trích dẫn

trong sách “Tài sản” (2/589)), giống
như Nabi cũng đón nhận các món quà
của các đức vua gởi cho Người, như
món quà từ Cyrus (quốc vương nước
Ba Tư), từ Vua Elah Akidr, từ Vua
Kisra. (xem Albukhari: Hadith (1482),
Ahmad: Hadith (749)).
Còn ở cấp quan hệ xã hội trong cộng
đồng thì Nabi e đã đáp lại lời mời của
bà Zaynab con gái ông Al-Harithah, là
một người Do thái giáo, khi bà mời
Người đến ăn tiệc cừu nướng tại
Khaibar (Albukhari: Hadith (2617),
Muslim: Hadith (2190)). Tương tự,
Người cũng đáp lại lời mời của người
Do thái đến ăn tiệc bánh mì lúa mạch
(Ahmad: Hadith (12789)).

Còn đối với lối hành xử tốt đẹp thứ hai
mà câu kinh trong chương 60 được nói
ở trên - Sự công bằng - là biểu hiện của
tinh thần đạo đức cao cả được Islam
yêu câu phải duy trì. Và nó là mục đích
rất gần với nguồn gốc và bản chất của
tôn giáo Islam rằng nó luôn đảm bảo
tính công minh giữa tình anh em đồng
đạo, tình thân tộc và tình nhân loại.
Tuy nhiên, sự tin tưởng vào điều này
chỉ được phơi bày rõ khi có xuất hiện
xung đột tôn giáo và lợi ích cuộc sống.
Bởi lẽ đó, Qur’an thiêng liêng đã sắc
lệnh phải công bằng đối với toàn nhân
loại nói chung, và Nó nhấn mạnh thêm
ở chỗ là phải công bằng ngay cả với

những kẻ thù đối nghịch và bất công.
Allah phán:
ُ لِل
ش َهدَآَٰ َء هب ۡٱل هق ۡس هۖط
ﮋ َّٰيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ ُكونُواْ قَ َّٰ َّو همينَ ه َّ ه
ۡ ْان قَ ۡو ٍم َعلَ َّٰ َٰٓى أ َ َّال تَعۡ هدلُو ُۚا
ُ َ شن
ٱع هدلُواْ ُه َو
َ َو َال يَ ۡج هر َمنَّ ُك ۡم
)٨ : ب هللت َّ ۡق َو َّٰۖى ﮊ (سورة المائدة
ُ أ َ ۡق َر
{Hỡi những người có đức tin! Hãy vì
chân lý mà hiên ngang đứng lên làm
chứng cho Allah. Và chớ để cho lòng
hận thù đối với một đám người nào đó
khiến các ngươi hành động bất công.
Các ngươi hãy công bằng, điều đó gần
với lòng ngay chính và kính sợ Allah.}
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 8).
Tiến sĩ luật Nazmi Luke nói: “Tôi
không thấy có một hệ thống luật pháp
nào kêu gọi sự công bằng và nghiêm

cấm sự bất công như hệ thống luật
pháp: {Và chớ để cho lòng hận thù đối
với một đám người nào đó khiến các
ngươi hành động bất công. Các ngươi
hãy công bằng, điều đó gần với lòng
ngay chính và kính sợ Allah.} (Chương
5 – Al-Ma-idah, câu 8), vậy có người
nào sau điều này là người bảo vệ vinh
dự bản thân mình khi y lại đi theo một
tôn giáo khác tôn giáo này hoặc y giữ
lấy một tôn giáo kém công bằng và
ngay chính hơn nó?” (“Muhammad,
bức thông điệp và Sứ mạng Thiên sứ”
(26)).
Và những bằng chứng biểu hiện sự
công bằng của những người Muslim đối
với những người dưới quyền kiểm soát

của họ rất nhiều. Tiêu biểu như câu
chuyện tranh chấp giữa vị Thủ lĩnh thứ
tư Ali bin Abu Talib t và một người Do
thái về cái chiêng đánh trận của ông bị
mất và sau đó được tìm thấy ở nơi của
người Do thái kia. Hai người họ đã
trình lên vị tòa người Muslim phân xử.
Thế là vị Tòa đã xử rằng cái chiêng đó
thuộc về người Do thái, vậy là người
Do thái này đã quy thuận Islam và nói:
“Quả thật tôi chứng nhận đây đích thực
là các điều luật của các vị Nabi! Thủ
lĩnh của những người có đức tin đã đưa
tôi đến vị tòa của ngài nhưng lại bị
phân xử thiệt hơn! Tôi chứng nhận
không có Thượng Đế đích thực nào
khác ngoài Allah và Muhammad là Sứ

giá của Allah. Thưa vị thủ lĩnh của
những người có đức tin, cái chiêng đó
là cái chiêng của ngài, lúc tôi đi theo
đoàn quân và khi ngài rời khỏi hàng
ngủ thì cái chiêng rớt ra từ con lạc đà
của ngài”. Ali t nói: “Nhưng giờ ngươi
đã quy thuận Islam thì nó là của ngươi”.
(“Sự cao quý của những người lãnh
đạo” (4/141), Albidayah wannihayah
(8/ 4 – 5)).
Và một trong những hình ảnh biểu hiện
sự công bằng với những kẻ đối nghịch
là câu chuyện giữa Albaqati với Amru
bin Al-As, người đại diện trông coi các
vụ việc của Ai cập và con trai của ông.
Vị Thủ lĩnh của những người tin tưởng
Umar bin AlKhattab đã phân xử phần

đúng nghiêng về phía Albaqati và ông
nói một câu nói trở thành bất hủ trong
nhân loại: “Này Amru, khi ngươi bắt
mọi người làm nô lệ thì quả thật cha mẹ
của họ đã sinh ra họ là những người tự
do”. (xem “Lịch sử về Umar” của Ibnu
AlJawzi (129 -130), xem “Các cuộc
chinh phục Ai cập” của Ibn Al-Hakim
(195)).
Quả thật, những thí dụ về những hoàn
cảnh trên đây đã đồng thuận với những
gì mà tộc trưởng ở Jerusalem trong thế
kỷ thứ chín nói về người Ả rập trong
cuốn sách của ông cho thượng phụ
Constantinople (tên cũ của Istanbul –
Thổ Nhĩ kỳ): “Quả thật, họ là những
người đối xử tuyệt đối công bằng, họ

không bao giờ bất công với chúng tôi,
và họ cũng chẳng bao giờ dùng đến bạo
lực với chúng tôi.” (“Mặt trời Ả Rập
tỏa sáng ở trời Tây” (364)).
Gustave Le Bon nói: “Islam là tôn giáo
phù hợp với những khám phá của khoa
học, và một trong những điều vĩ đại của
nó là làm trong sạch cho các linh hồn
và duy trì công lý, bác ái và bao dung.”
(“Nền văn minh Ả rập” (126)).
Và sự chân thật của Tiến sĩ Louis
Young trong cuốn sách “Những người
Ả Rập và châu Âu” khi ông nói: “Quả
thật, có rất nhiều điều mà phương Tây
vẫn còn phải học hỏi từ nền văn minh
Islam của người Ả Rập, như nên học ở

người Ả rập sự bao dung và tử tế, như
nên học ở họ sự không phân biệt tôn
giáo, chủng tộc, và màu da.” (“Họ nói
về Islam” của ‘Imad Addin Khaleel
(326)).
Như vậy, Islam vô can với những xác
nhận và khẳng định của những văn bản
và lịch sử rằng Islam là tôn giáo phân
biệt chủng tộc và tôn giáo. Nhưng
ngược với những gì họ cáo buộc, những
người Islam là các mô hình văn hóa độc
đáo mà nhân loại phải nên học hỏi theo,
và đó là điều rất cần thiết cho họ trong
thời buổi hiện nay, thời buổi mà sự hận
thù và căm ghét dành cho người
Muslim đang leo thang từ phía những
người muốn tạo mối nguy hiểm và hủy

hoại các nền văn minh rồi cáo buộc và
vu khống cho nền văn minh Islam.
Vấn đề thứ tư: Những người Muslim và
các thách thức của thời đại.
Một cái nhìn nhanh chóng vào thực tế
của người Islam ngày hôm nay, quả thật
sẽ không có sự sai lầm khi nói rằng
cộng đồng Islam đang đối mặt với
nhiều thách thức ở thế kỷ 21 này.
Có lẽ thách thức đầu tiên của những
thách thức này là việc một cộng đồng
đã luôn dẫn đầu nền văn minh nhân loại
trong tám thế kỷ qua giờ lại ở dưới
cùng của danh sách trong hệ thống phân
cấp của nền văn minh và kiến thức.

Một số người đã dùng thực tế cay đắng
này để liên kết giữa người Muslim và
tôn giáo của họ, mà quên rằng đó là
điều không công bằng và thiếu khách
quan khi họ đánh giá một tôn giáo chỉ
dựa vào thực trạng về các tín đồ của nó
trong một khoảnh khắc của thời gian.
Bởi lẽ, Islam là tôn giáo của kiến thức
và văn minh, và những người Muslim
giữ tôn giáo của họ luôn luôn là những
người đi đầu trong nền văn minh, đặc
biệt là về kiến thức và sáng tạo, tuy
nhiên, khi họ dần dần rời xa tôn giáo
của họ, họ thay đổi và pha trộn vào nó
với những thu lượm từ chỗ này, chỗ kia
để rồi họ đánh mất những ân huệ mà

Allah đã ban cho từ nguồn kiến thức và
hiểu biết.
Quả thật, Qur’an kể từ khi nó được mặc
khải xuống với câu kinh đầu tiên:
ۡ ﮋ ۡٱق َر ۡأ هب
)1 :  ﮊ (سورة العلق1 َٱس هم َر هب َك ٱلَّذهي َخلَق
{Hãy đọc! Nhân danh Allah Thượng Đế
của Ngươi, Đấng Tạo hóa.} (Chương
96 – Al-‘Alaq, câu 1).
Là lời kêu gọi những người Muslim
phải học hỏi kiến thức, và Qur’an đã
khen ngợi và ca tụng những học giả
cũng như những người trí thức.
َّ ﮋيَ ۡرفَ هع
ٱلِلُ ٱلَّذهينَ َءا َمنُواْ همن ُك ۡم َوٱلَّذهينَ أُوتُواْ ۡٱل هع ۡل َم
َّ ت َو
: ٱلِلُ هب َما تَعۡ َملُونَ َخ هبير ﮊ (سورة المجادلة
ٖ ُۚ دَ َر َّٰ َج
)11

{Allah sẽ nhấc cao những người có đức
tin trong các ngươi và những ai được
ban cho kiến thức lên địa vị và cấp bậc
cao. Và Allah hiểu rõ những gì các
ngươi làm.} (Chương 58 – AlMujadalah, câu 11).
ُۗ ﮋقُ ۡل ه َۡل يَ ۡست َ هوي ٱلَّذهينَ يَعۡ لَ ُمونَ َوٱلَّذهينَ َال يَعۡ لَ ُم
ونَ هإنَّ َما
)9 : ب ﮊ (سورة الزمر
يَتَذَ َّك ُر أ ُ ْولُواْ ۡٱۡل َ ۡل َّٰبَ ه
{Háy nói đi (Muhammad): Phải chăng
những người hiểu biết và những người
thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư?
Quả thật, chỉ có những người thông
hiểu mới thấu hiểu được (lời khuyến
cáo này).} (Chương 39 – Azzumar, câu
9).

Quả thật, Islam rất quý trọng kiến thức,
nó đã cho những người có kiến thức ân
phúc và địa vị cao hơn những người ít
hiểu biết, bao gồm những ngưởi chỉ biết
thờ phượng và hành đạo. Nabi
Muhammad nói:
 هإ َّن،ض هلى َعلَى أ َ ْدنَا ُك ْم
ْ ََض ُل ْالعَا هل هم َعلَى ْالعَا هب هد َك
ْ َ« ف
َض َحتَّى النَّ ْملَة
س َم َوا ه
َّ هللاَ َو َمالَ هئ َكتَهُ َوأ َ ْه َل ال
ت َواۡل َ ْر ه
اس
َ فهى ُج ْح هرهَا َو َحتَّى ْال ُح
صلُّونَ َعلَى ُمعَ هل هم النَّ ه
َ ُوت لَي
.))26٨5( ْال َخي َْر » (أخرجه الترمذي ح
“Ân phúc của người có kiến thức hơn
người hành đạo giống như ân phúc của
ta và người gần nhất với ta trong các
ngươi. Quả thật, các thiên thần, và tấ cả
mọi tạo vật trong các tầng trời và trái
đất, ngay cả con kiến trong tổ của nó,

và ngay cả cá voi, tất cả đều cầu xin
phúc lành cho truyền dạy kiến thức cho
nhân loại.” (Tirmizhi: Hadith (2685)).
Còn khi nào những người Muslim luôn
nắm lấy tôn giáo của họ và tuân thủ
theo các giáo luật của nó thì họ sẽ là
cộng đồng đi đầu trên thế gian và họ sẽ
mang ngọn đuốc cho kiến thức và văn
minh, và họ sẽ là những người của nền
văn minh độc đáo. Chỉ cần đưa ra một
số nhận định của một số các nhà khoa
học có đầu óc công bằng và sáng tạo.
Quả thật, những lời nói của họ được ghi
chép đều có sự ảnh hưởng của nền văn
minh Islam và họ là những nhân chứng
công bằng về các tác động của nền văn
minh Islam.

Tiến sĩ Lynn Paul Stanley nói trong
cuốn sách của ông có tựa đề “Lịch sử
thế giới”: “Đã không xảy ra trong lịch
sử nền văn minh nào đạt được sư huy
hoàng rực rở hơn nền văn hóa bất chợt
xảy ra trong khắp thế giới Islam, tất cả
người Muslim, từ vị thủ lĩnh cho đến kẻ
lao động sản xuất dường như đều có sự
quan tâm đến kiến thức và khát khao đi
du lịch, và đó là điều tiến bộ nhất mà
Islam đã mang đến.” (“Họ nói về
Islam” (396)).
Nhà sử học Jolliver Costello nói thêm
trong cuốn sách của ông “Luật pháp của
lịch sử”: “Sự tiến bộ của người Ả Rập
sau khi Nhà tiên tri qua đời thật là vĩ
đại, nó đã tiến triển rất nhanh và đó là

thời gian sẵn sàng cho sự lan đi của
Islam. Nền văn minh Islam đã hình
thành và phát triển thật ấn tượng và
đáng kinh ngạc, nó có mặt ở khắp mọi
nơi bởi những cuộc chinh phục thông
minh kỳ lạ, dấu tích của nó đã xuất hiện
trong nghệ thuật, văn học, thơ ca và
khoa học. Và người Ả Rập đã nắm
vững trong tay họ trong suốt nhiều thế
kỷ ngọn đuốc của ánh sáng và trí tuệ, và
họ là biểu tượng cho mọi kiến thức của
nhân loại ... họ đã trở thành bậc thầy
của tư tưởng, sáng tạo và phát minh,
không phải bằng lý thuyết, mà những gì
tiến bộ của họ là phương pháp khoa học
được áp dụng mang lại hiệu quả thực tế
và đạt được mục tiêu thiết thực, tuy nền

văn minh Ả Rập chỉ tồn tại trong một
thời gian ngắn ngủi nhưng nó là ấn
tượng đáng kinh ngạc, và chúng ta chỉ
có thể bày tỏ sự tiếc nuối cho sự biến
mất của nó.” (“Họ nói về Islam” (389)).
Nếu tình hình của người Islam trong
quá khứ là như thế, vậy thì do đâu mà
cộng đồng Islam lại bị phai mờ đi
những hình ảnh tốt đẹp? Và tại sao
ngày hôm nay nó lại lùi về phía sau?
Quả thật, những gì chúng ta đang chứng
kiến về một nền văn minh Islam yếu
kém của ngày hôm nay có liên quan đến
hai yếu tố:
Yếu tố đầu tiên đó là những người
Muslim đã rời xa tôn giáo của họ, tôn

giáo đã từng được châu Âu vay mượn
để làm chuyển đổi tình thế. Nếu chúng
ta muốn phục hồi lại nó thì điều đó sẽ
không bao giờ thành hiện thực trừ phi
chúng ta phải trở về với tôn giáo của
chúng ta, chúng ta phải tách biệt giữa
tình của chúng ta và tình hình của họ để
tìm ra sự khác biệt giữa các đặc điểm
tôn giáo.
Và yếu tố thứ hai cũng góp phần làm
suy giảm tình hình của cộng đồng
Islam, đó là bị chủ nghĩa thực dân
phương Tây xâm lược và cai trị trong
nhiều thập kỷ. Điều đó đã để lại trong
cộng đồng Islam những dư âm mà
những thế hệ sau khó mà thay đổi
chúng.

Và một trong những khía cạnh làm cho
những người Muslim có thực trạng như
ngày hôm nay là sự bất đồng, mâu
thuẫn lẫn nhau giữa họ, thậm chí là
đánh nhau giữa các nhóm, các phái bởi
tư tưởng và sự đổi mới, và thêm nữa là
họ đã trái lệnh Thượng Đế của họ khi
Ngài bảo họ phải đoàn kết và cùng giữ
lấy sợi dây của Allah.
ۡ ﮋ َو
َّ ص ُمواْ هب َح ۡب هل
يعا َو َال تَََ َّرقُواْ ﮊ (سورة آل
ٗ ٱلِله َج هم
ٱعت َ ه
)10٣ :عمران
{Các ngươi hãy cùng nhau nắm lấy sợi
dây (Islam) mà Allah đã giăng ra cho
các ngươi và chớ đừng chia rẽ nhau}
(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 103).

Và họ cũng đã làm trái lệnh Ngài khi
Ngài kêu gọi họ đến sự thống nhất một
cộng đồng duy nhất trong tôn thờ một
mình Allah.
ﮊ52 ون
ﮋ َو هإ َّن َّٰ َه هذ هَٰٓ ۚه أ ُ َّمت ُ ُك ۡم أ ُ َّم ٗة َّٰ َو هحدَ ٗة َوأَن َ۠ا َربُّ ُك ۡم فَٱتَّقُ ه
)52 :(سورة المؤمنون
{Và quả thật, cộng đồng này của các
ngươi là một cộng đồng duy nhất, và
TA là Thượng Đế của các ngươi. Do
đó, hãy kính sợ TA.} (Chương 23 – AlMu’minun, câu 52).
Việc mâu thuẫn và không đoàn kết của
những người Muslim do nhiều nguyên
do khác nhau, nhưng nguyên do quan
trọng nhất đó là sự phân chia thành các
hệ phái, nhưng nhiều hệ phái Islam mâu

thuẫn nhau đã không làm ảnh hưởng
đến tính hợp nhất của những người
Muslim trong suốt lịch sử của họ giống
như tình hình quan hệ giữa hệ phái
Sunnah và không phải Sunnah, hoặc
giữa những người theo bốn trường phái
giáo lý lớn.
Quả thật, những người Muslim khi họ
phân chia nhau, họ không phân chia
nhau bởi nguyên nhân mâu thuẫn xung
quanh giáo lý căn bản của tôn giáo, và
đây là những gì mà các giáo phái được
công nhận đều không vi phạm. Bởi thế,
tất cả họ đều tin tưởng Allah, Đấng duy
nhất, tin vào thuộc tính của Ngài, các
Kinh sách của Ngài và các vị Nabi của
Ngài, tin vào các nền tảng giáo lý và

các trụ cột của tôn giáo, và sự bất đồng
và mâu thuẫn của họ là ở những gì xa
vời với căn bản của tôn giáo. Như vậy,
sự mâu thuẫn của phái Sunnah (Sunni)
và Asshi’ah (Si-ai) - một sự mâu thuẫn
đang diễn ra quyết liệt và dữ dội giữa
những người Muslim ngày ngay - chỉ là
sự mâu thuẫn xoay quanh vấn đề người
xứng đáng kế vị Khalifah (chức Thủ
lĩnh) sau Nabi e. Và đây thực chất là sự
mâu thuẫn chính trị trong lịch sử không
liên can đến các căn nguyên của tôn
giáo.
Và việc phân chia của những người
Muslim cũng là điều đã được Allah
định sẵn của cho các cộng đồng, trong
đó, nói lên sự chân thật về sứ mạng

Nabi của Nabi e chúng ta khi Người
nói:
احدَة
« ا ْفت َ َرقَ ه
س ْب هعينَ فه ْرقَةً فَ َو ه
ت ْاليَ ُهودُ َعلَى هإ ْحدَى َو َ
ارى َعلَى
ار َوا ْفت َ َرقَ ه
فهى ْال َجنَّ هة َو َ
ت النَّ َ
ص َ
س ْبعُونَ فهى النَّ ه
احدَة
ار َو َو ه
س ْب هعينَ هف ْرقَةً فَإه ْحدَى َو َ
هِ ْنتَي هْن َو َ
س ْبعُونَ هفى النَّ ه
س ُم َح َّم ٍد هبيَ هد هه لَت َ َْت َ هرقَ َّن أ ُ َّمتهى َعلَى
فهى ْال َجنَّ هة َوالَّذهى نَ َْ ُ
َِالَ ٍ
س ْبعُونَ
س ْب هعينَ فه ْرقَةً فَ َو ه
ان َو َ
ث َو َ
احدَة فهى ْال َجنَّ هة َوِه ْنت َ ه
هللا َم ْن ُه ْم قَا َل « ْال َج َما َعةُ
ار » هقي َل يَا َر ُ
سو َل ه
هفى النَّ ه
»( .أخرجه ابن ماجه ح (.))٣992
“Những người Do thái phân chia thành
bay mươi mốt nhóm, chỉ một nhóm
được vào Thiên Đàng còn bảy mươi
nhóm kia vào Hỏa ngục; Những người
Thiên Chúa giáo phân chia thành bảy
mươi hai nhóm, bảy mươi mốt nhóm
vào Hỏa ngục và chỉ có một nhóm vào

Thiên Đàng; và Ta thề bởi Đấng nắm
lấy linh hồn Muhammad rằng cộng
đồng của Ta sẽ phân thành bảy mưới ba
nhóm nhưng chỉ có một nhóm duy nhất
vào Thiên Đàng còn bảy mươi hai
nhóm còn lại sẽ vào Hỏa ngục.” Có lời
hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, họ
(nhóm người được vào Thiên Đàng) là
ai? Người bảo: Aljama’ah (những
người theo Qur’an và Sunnah của
Người). (Ibnu Ma-jah: Hadith (3992)).
Như vậy, việc phân chia cũng là một sự
kế thừa từ các cộng đồng trước đây, và
sự mâu thuẫn và hận thù nhau của một
số trong cộng đồng chúng ta là điều dẫn
đến sự rời xa chỉ đạo của Islam để đến

với những con đường sai lệch và vô đức
tin. Nabi e nói:
 َك ُح ْر َم هة يَ ْو هم ُك ْم، « فَإه َّن هد َما َء ُك ْم َوأ َ ْم َوالَ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم َح َرام
َ  فهى، َهذَا
َ هإلَى يَ ْو هم ت َ ْلقَ ْون،  فهى بَلَ هد ُك ْم َهذَا، ش ْه هر ُك ْم َهذَا
ض ُك ْم
ُ ب بَ ْع
ُ ارا يَض هْر
ً ََّ فَالَ ت َ ْر هجعُوا بَ ْعدهى ُك... َربَّ ُك ْم
،)1٧41( ض » (أخرجه البخاري ح
ٍ اب بَ ْع
َ َهرق
.))16٧9( ومسلم ح
“Quả thật, sinh mạng và tài sản của các
người là thứ bị nghiêm cấm xâm phạm
như sự nghiêm cấm của ngày này,
tháng này và xứ xở này của các người
cho đến ngay các người gặp lại Thượng
Đế của các người ... Các người chớ trở
lại với sự vô đức tin sau thời của Ta mà
đánh vào cổ của nhau.” (Albukhari:
Hadith (1741), Muslim: Hadith (1679)).

Quả thật, tình trạng hiện nay của những
người Muslim sẽ không thể cải thiện trừ
phi nó được cải thiện như trong quá khứ
của nó. Quả thật, Islam là tôn giáo đã
làm những người Ả Rập và những
người khác thành một cộng đồng duy
nhất, và đã chuyển họ từ một cộng đồng
dốt nát và ngu muội thành một cồng
đồng dẫn đầu cho nền văn minh nhân
loại trong tám thế kỷ.
Và sự cân bằng trong các nguyên tắc và
khái niệm của Islam là điều mà những
người có trí thức vẫn mãi còn nghiên
cứu và tìm hiểu bởi tất cả sự cao quý,
thiêng liêng và văn minh đều nằm trong
việc duy trì và gìn giữ Islam, còn việc
xuất hiện sự chia rẻ và mâu thuẫn là kết

quả của sự rời xa Islam. Do đó, điều tốt
nhất là chúng hãy nhanh chóng quay về
với Islam và giữ lấy sự chỉ đạo của nó.
?

?

? ? ?

Lời Kết
Như vậy, sự thật đã được trình bày rõ
ràng một cách công bằng. Do đó, người
nào đón nhận món quà chân lý từ Allah
thì Ngài sẽ mở rộng tấm lòng của y với
Islam.
َّٰ ۡ ٱلِلُ ص ۡدر ۥهُ هل
ۚ ور همن َّر هب ُۚ هه
ﮋأَفَ َمن ش ََر َح َّ َ َ ه
ٖ ُۡل ۡسلَ هم فَ ُه َوَٰٓ َعلَ َّٰى ن
َّٰ َ ٱلِل أ ُ ْو َّٰلَئه َك فهي
ين
فَ َو ۡيل هل ۡل َّٰقَ هسيَ هة قُلُوبُ ُهم همن ذ ۡهك هر َّ ُۚ ه
ٍ ضلَ ٖل ُّم هب
)22 : ﮊ (سورة الزمر22
{Phải chăng một người được Allah mở
rộng tấm lòng để tiếp thu Islam, rồi

bước theo ánh sáng của Thượng Đế của
y giống với một người không có đức tin
ư? Thật khốn khổ cho những ai mà tấm
lòng đã trở thành chai cứng trước Lời
nhắc nhở của Allah. Những người đó
thực sự là những người đang trong lầm
lạc.} (Chương 39 – Azzumar, câu 22).
Điều gì ngăn cản một người gia nhập
Islam, chẳng lẽ đó là một sự nhục nhã
đối với y khi y thờ phượng Allah duy
nhất ư hay đó là một sự nhục nhã khi y
đi theo tôn giáo được các vị Nabi mang
đến và được Allah hài lòng?
Còn chúng ta thì sao – trong thế kỷ 21 –
chúng ta thích kế thừa từ ông cha mà bỏ

đi cái chân ly đích thực luôn được trí
tuệ tin tưởng?
Quả thật, đã có nhiều con người khôn
ngoan và hiểu biết đã nhanh chóng tiếp
nhận chân lý một khi nó đến vơi họ.
Tiêu biểu như Đức Vua của Alhabasah,
Al-Najashi khi được các vị Sahabah
phân trần về Islam thì ông nói: Này hỡi
các linh mục và tu sĩ, những gì những
người này nói thật không khác với
những gì mà các ngươi nói về con trai
của Maryam (Nabi Ysa (Giê-su)). Xin
hận hạnh đón tiếp các người và người
mà các người nói đến (Muhammad).
Quả thật, Ta chứng nhận Người là
Thiên sứ của Allah, là người được Nabi
Ysa con trai của Maryam báo trước về

sự xuất hiện của y. Giá như ta không
phải gánh vác giang sơn này thì chắc
chắn ta sẽ đến với Người để xách dép
cho Người. (Abu Dawood: Hadith
(3205), Ahmad: Hadith (4836), và Ibnu
Abi Shaybah: Hadith (36640)).
Đã có bao nhiêu trái tim con người
được Islam soi sáng, Allah đã đưa họ từ
cuộc sống bất an và đau khổ đến với
cuộc sống hạnh phúc và an lành ở Đời
sau, nhưng cũng lại có biết bao nhiêu
con người phải sống trong sự eo hẹp
của cuộc đời trần gian rồi sau đó lại bị
một hình phạt khổ ải ở Đời sau.
َّ ﮋفَ َمن يُ هر هد
ۡل ۡس َّٰلَ هۖم َو َمن
َ ٱلِلُ أَن يَهۡ هديَ ۥهُ يَ ۡش َر ۡح
ص ۡد َر ۥهُ هل ۡ ه
ُصعَّد
َّ َض هيقًا َح َر ٗجا َكأَنَّ َما ي
َ ُص ۡد َر ۥه
يُ هر ۡد أَن يُ ه
َ ضلَّ ۥهُ يَ ۡجعَ ۡل

َّ س َما َٰٓ ُۚ هء َك َّٰذَ هل َك يَ ۡجعَ ُل
س َعلَى ٱلَّذهينَ َال
َّ فهي ٱل
ٱلِلُ ه
َ ٱلر ۡج
)125 :ﮊ (سورة اۡلنعام125 َيُ ۡؤ همنُون
{Bởi thế, ai là người mà Allah muốn
hướng dẫn thì sẽ được mở tấm lòng để
đến với Islam. Và ai là người mà Allah
đánh lạc hướng thì Ngài sẽ thu hẹp tấm
lòng của y, chật chội đến mức y có cảm
giác như đang đi lên trời. Allah đặt sự ô
uế lên những kẻ không tin tưởng đúng
như thế.} (Chương 6 – Al-An’am, câu
125).
Quả thật Islam đã mang đến chân lý,
bằng chứng minh bạch và rõ ràng phủ
đầy khắp hành tinh. Và theo số liệu
nghiên cứu và thống kê thì nó là một
tôn giáo có tỷ lệ lan tràn và phổ biến

rộng rãi nhất so với các tôn giáo khác
mặc dù nhìn chung sự yếu kém vẫn ám
ảnh cộng đồng Islam, và mặc dù Islam
luôn phải đối mặt với sự vu khống cáo
buộc bởi các trang truyền thông, các
kênh truyền hình và những phương tiện
truyền thông khác. Và tất cả điều này
được xác thực qua lời phán của Allah:
َٰٓ َّ ٱلِلُ هإ
َّ ٱلِل هبأ َ ۡف َّٰ َو هه هه ۡم َويَ ۡأبَى
ال أَن
ور َّ ه
َ ُﮋيُ هريدُونَ أَن يُ ۡط هَواْ ن
: ﮊ (سورة التوبة٣2 َور ۥهُ َولَ ۡو َك هرهَ ۡٱل َّٰ َك هَ ُرون
َ ُيُته َّم ن
)٣2
{Họ muốn dập tắt Ánh sáng của Allah
bằng miệng lưỡi của họ nhưng Allah
không chấp thuận, ngược lại Ngài muốn
hoàn chỉnh Ánh sáng của Ngài mặc dù
những kẻ không có đức tin luôn căm

ghét điều đó.} (Chương 9 – Attawbah,
câu 32).
Và tiến sĩ Luật Nazmi Luke nói về Nabi
e: “Tôi cảm thấy bức xúc trước quan
điểm không công bằng của nhiều nhà
đông phương học cũng như những
thành phần khác về vị Thiên sứ người
Ả Rập. Thật ra khi tôi dùng trí óc của
mình để nhận định tôi thấy chỉ toàn là
điều tốt đẹp ở nơi ông ta .. bởi chưa
từng có những con người hợp thành
một thể thống nhất như trong thời của
ông, và ông là người hội tụ những ân
phúc tốt đẹp của các vị Thiên sứ, ông là
vị anh hùng xuất chúng. Do đó, nói một
cách công bằng rằng ông ta xứng đáng

được tôn vinh”. (“Muhammad, Bức
thông điệp và Sứ mạng Thiên sứ” (28)).
Quả thật, nhân loại ngày nay cân phải
trở thành người Islam, nếu như họ
muôn thoát khỏi những vấn đề nguy
cấp của thời đại, bởi Islam một mình nó
đủ giải quyết và điều trị những căn
bệnh tinh thần và xã hội của chúng ta,
Islam một mình nó sẽ làm giảm tỷ lệ tự
tử, và những người tuyệt vọng, bất lực
trong khốn cùng sẽ hồi sinh lại trở về
với cuộc sống tươi đẹp và tràn đầy hy
vọng dưới bóng mát của Islam.
Ông Douglas Arthur nói: “Nếu Islam
được hiển thị tốt đẹp trong nhân loại thì
chắc chắn sẽ có thể giải quyết mọi vấn

đề của cuộc sống, có thể đáp ứng các
nhu cầu xã hội, tinh thần và chính trị
cho những ai đang sống dưới cái bóng
của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng
sản đều được như nhau. Quả thật, cả hai
hệ thống chủ nghĩa này đều thất bại
trong việc giải quyết các vấn đề con
người. Còn Islam, nó sẽ mang lại hòa
bình, niềm hy vọng, và sự hướng dẫn
cho những người thoái chí và mất
phương hướng. Như vậy, Islam có tiềm
năng lớn nhất để hiện đại hóa thế giới
này và huy động các tiềm năng con
người để đạt được mức cao nhất trong
sản xuất và hiệu quả.” (“Họ nói về
Islam” của ‘Imad Addin Khaleel (443)).

Riêng nhà văn Ân Độ Kovha Lal Gaba
lại nói trong cuốn sách của ông có tựa
đề: “Vị thiên sứ của vùng Sa mạc”:
“Islam với sự bao la của nó có thế đáp
ứng tất cả nhu cầu của con người trong
thời đại hiện nay. Bởi không có một tôn
giáo nào giống như Islam có thể cung
cấp các giải pháp thành công nhất cho
các trở ngại và các vấn đề đương đại.
Chẳng hạn như những gì thế giới thực
sự cần đến nó cho ngày hôm nay là tình
huynh đệ và bình đẳng, và tất cả những
đức tính này không ai có thể kết hợp
được chúng ngoại trừ tôn giáo Islam
bởi vì Islam không có sự phân biệt hơn
kém giữa con người mà chỉ dựa trên cơ

sở công việc và lòng tốt.” (“Họ nói về
Islam” (450)).
Cuối cùng, chúng tôi không có gì khác
ngoài việc xin lặp lại lời nói chân thành
của nhà văn Đức Johann Goethe: “Nếu
những điều này thực sự là Islam, chẳng
phải tất cả chúng ta nên là những người
Muslim hay sao?”. (“Họ nói về Islam”
(147)).
Các nguồn tài liệu tham khảo
- Kinh Qur’an
- Kinh Thánh: Phiên bản của văn phòng
Kinh Thánh tại Trung Đông.
- “Trình độ khoa học của Qur’an” của
học giả Jalal Addin Assuyuti, xác thực:

Muhammad Abu Al-Fadhl Ibrahim,
Thư viện Al-‘Asriyah, Siđôn, 1408 lịch
Hijr.
- Tập hợp các Hadith Sahih (Sunan
Tirmizhi), của học giả Muhammad bin
Surah Attirmizhi, xác thực: Ahmad
Shakir, Makkah Mukarramah, Thư viện
Faisaliyah.
- “Các đặc điểm chung của Islam” của
Yusuf Al-Qardhawi, phiên bản 4,
Cairo, Thư viện Wahibah, 1409 lịch
Hijr.
- “Zadul Masir” về kiến thức Tafseer
của học giả Jamal Addin Abdurrahman
bin Ali Aljawzi, thư viện Islam ấn loát
và phát hành.

- Bộ Sahih của Muhammad Nasir
Addin Albani, Riyadh, thư viện
Alma’arif.
- Sunan Ibnu Ma-jah, Abu Abdullah
Muhammad bin Yazid Alqazwayni.
Oman.
- Sunan Abu Dawood, Abu Dawood
người Sijistani, thư viện Darul-Hadith,
1391 lịch Hijr.
- Sunan Annasa-i, Abu Adarrahman
Ahmad bin Shu’aib Annasa-i, xác thực:
Abdul Fatah Abu Guddah, phiên bản 2,
văn phòng ấn loát Islam, 1406 lịch Hijr.
- Sahih Albukhari, Muhammad bin
Ismael Albukhari, hệ thống câu chữ và

số: Muhammad Fu’ad Abdul Baqi;
Fathul Bari giải thích Sahih Albukhari
của học giả Ibnu Hajar Al-‘Asqala-ni,
phiên bản 2, Cairo, thư viện Arrayyan
về Di sản, 1407 lịch Hijr.
- Sahih Attarghib Wattarhib,
Muhammad Nasir Addin Albani, phiên
bản 5, thủ đô Riyadh, thư viện AlMa’arif.
- Sahih Muslim, Muslim bin Al-Hajaj
Alqushayri, số và hệ thống các dấu:
Muhammad Fu’ad Albaqi, thư viện
Ihya’ Atturath Al’arabi, Beirut.
- “Họ nói về Islam” của ‘Imad Addin
Khaleel, do Hội thanh niên Muslim thế
giới xuất bản, 1412 lịch Hijr.

- “Câu chuyện của nền văn minh” của
Wall Durant, chuyển dịch: Muhammad
Badran, phiên bản 2, do Ban viết, dịch
và tuyên truyền xuất bản, 1964 Tây
lịch.
- “Muhammad, bức thông điệp và sứ
mạng Thiên sứ” của Nazmi luke, phiên
bản 2, do văn phòng sách Ả Rập xuất
bản, 1959 Tây lịch.
- “Bước đầu nghiên cứu luật Shari’ah”
của Abdul Hakim Zaidan, phiên bản 5,
do trường Đại học Baghdad, 1396 lịch
Hijr.
- “Các quyển Kinh Qur’an” của Abu
Bakr bin Abu Dawood người Sijistani,
xác thực: Muheb Addin Abdul

Assubhan Wa-‘izh, phiên bản 2, văn
phòng Daru Albasha-ir Al-Islamiyah,
1423 lịch Hijr.
?

?

? ? ?

([1]) Đó là sự thật, theo hội đồng quốc
tế về các phép mầu của Qur’an và
Sunnah thuộc Liên Hiệp Thế Giới Islam
(Trang 49, 51 -52, 81, 116 – 120)
([2]) Tháng Ramadan là tháng chín tính
theo các tháng của năm âm lịch tức dựa
theo mặt trăng.
([3]) Theo tài liệu thống kê của tổ
chức Y tế thế giới được công bố vào

ngày Thế giới phòng chống nạn tự sát
và quan tâm đến sức khỏe tâm thần
ngày 10 tháng chín năm 2006 rằng hàng
năm có hai mươi triệu người cố gắng tự
tử và những người tự tử thành công hơn
1 triệu người mỗi năm.
([4]) Những gì mà chúng ta nhìn thấy
ngày nay ở nơi của những người Thiên
chúa giáo đích thực không phải là Kinh
Injil (Tân ước) thực sự được mặc khải
xuống từ Allah cho Nabi Ysa, mà là
những cuốn Kinh Injil do những học trò
của Nabi Ysa và các học trò sau này
của nhóm học trò của Nabi Ysa biên
soạn. Họ đã biên soạn các tác phẩm tiểu
sử của họ và ghi chép trong đó tiểu sử
của Nabi Ysa u và các thông điệp về sự

nghiệp truyền bá cũng như về các phép
màu của Người. Và các tác phẩm do
chính con người biên soạn này cũng có
một số được ghi chép theo đúng những
gì được mặc khải cho Người u.
([5]) Thật ra, những thành viên trong
ban chấp hành này sau đó có tới mười
hai người từ các Sahabah của Nabi.
Kathir bin Aflah nói: (Khi Uthman
muốn viết các quyển kinh Qur’an, ông
đã tập hợp mười hai người đàn ông từ
bộ tộc Quraish và cư dân Madinah
(Ansar) trong đó có Ubai bin Ka’b và
Zaid bin Thabit) (Được ghi nhận bởi
con trai của Abu Dawood trong cuốn
sách của ông “Al-Masa-hif”: Hadith
(89)).

