
 

 

Giáo Lý Đức Tin Của Phái Sunnah và 

Jama’ah 

Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-

U’thaimeen 

Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin 

Baaz nói: “Quả thật, tôi đã xem qua bài 

viết giáo lý đức tin giá trị và ngắn gọn 

được biên soạn bởi người anh em của 

chúng ta, Sheikh Muhammad bin Saleh 

Al-U’thaimeen. Tôi thấy bài viết trình 

bày giáo lý đức tin của phái Sunnah và 



 

 

Jama’ah về chủ đề Tawhid (độc tôn hóa) 

Allah và các danh xưng, các thuộc tính 

của Ngài, về các chủ đề: đức tin Iman nơi 

các Thiên Thần, đức tin nơi các Kinh 

sách, đức tin nơi các vị Thiên sứ, đức tin 

nơi Ngày Sau và đức tin nơi sự tiền định 

tốt và xấu. Quả thật, ông đã làm rất tốt 

trong việc thu thập và biên soạn ra bài 

viết đó chứa đựng điều mà những học sỹ 

và tất cả tín đồ Muslim cần đến trong đức 

tin nơi Allah, nơi các Thiên thần của 



 

 

Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi 

các Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau 

và nơi sự tiền định tốt và xấu. Bài viết 

thực sự đã mang lại nhiều hữu ích liên 

quan đến giáo lý đức tin, cái mà có thể 

không tìm thấy ở nhiều cuốn sách khác 

nói về giáo lý đức tin.” 
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 Giáo Lý Đức Tin Của Phái Sunnah & 

Jama’ah  

o Lời giới thiệu  

o Giáo lý đức tin của chúng ta:  

 Đức tin nơi Allah I:  
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 Tin nơi các Thiên Thần của 

Allah:  

 Đức tin nơi các Kinh sách 

của Allah:  

o Chúng ta biết các Kinh sách này:  

 Kinh Zabur (Sách Thánh 

thi): Là Kinh sách được 

Allah I ban xuống cho Nabi 

Dawood u.  

 Kinh Suhuf của Ibrahim u và 

Musa u  

 Kinh Qur’an: Là Kinh sách 

được Allah I ban xuống cho 

vị Nabi của Ngài, 

Muhammad, vị Nabi cuối 

cùng. Qur’an là Kinh sách 

như Allah I đã phán:  



 

 

 Đức tin nơi các vị Thiên sứ 

của Allah:  

 Đức tin nơi Ngày Sau:  

 Đức tin nơi sự tiền định tốt 

xấu  

o Trái quả của đức tin:  

 Trái quả của đức tin nơi 

Allah I:  

 Trái quả của đức tin nơi các 

Thiên Thần:  

 Trái quả của đức tin nơi các 

Kinh sách:  

 Trái quả của đức tin nơi các 

vị Thiên sứ:  

 Trái quả của đức tin nơi 

Ngày Sau:  



 

 

 Trái quả của đức tin nơi sự 

tiền định:  

 Giáo Lý Đức Tin Của Phái Sunnah & 

Jama’ah  

Nhân danh Allah 

Đấng Rất mực Độ lượng 

Đấng Rất mực Khoan dung 

 Lời giới thiệu 

، ََلةُ َوالسَََّلم َعلَى َمْن ََل نَبهيَّ بَْعدَهُ َوَعلَى آلههه َوَصْحبههه ه َوْحدَهُ َوالصَّ ا بَْعدُ: اَْلَحْمدُ لِله  أَمَّ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 

lên Allah, Đấng Duy nhất, cầu xin bằng 

an và phúc lành cho vị Nabi mà sau 

Người không có vị Nabi nào nữa, và cầu 



 

 

xin bằng an và phúc lành cho gia quyến 

của Người cùng các bạn đạo của Người. 

Quả thật, tôi đã xem qua bài viết giáo lý 

đức tin giá trị và ngắn gọn được biên 

soạn bởi người anh em của chúng ta, 

Sheikh Muhammad bin Saleh Al-

Uthaimeen. Tôi thấy bài viết trình bày 

giáo lý đức tin của phái Sunnah và 

Jama’ah về chủ đề Tawhid (độc tôn hóa) 

Allah I và các danh xưng, các thuộc tính 

của Ngài, về các chủ đề: đức tin nơi các 

Thiên Thần, đức tin nơi các Kinh sách, 

đức tin nơi các vị Thiên sứ, đức tin nơi 

Ngày Sau và đức tin nơi sự tiền định tốt, 

xấu. 



 

 

Quả thật, ông đã làm rất tốt trong việc 

thu thập và biên soạn ra bài viết đó, trong 

đó, chứa đựng điều mà những học sỹ và 

tất cả tín đồ Muslim cần đến trong đức 

tin nơi Allah I, nơi các Thiên thần của 

Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi 

các Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau 

và nơi sự tiền định tốt, xấu. Bài viết thực 

sự đã mang lại nhiều hữu ích liên quan 

đến giáo lý đức tin, cái mà có thể không 

tìm thấy ở nhiều cuốn sách khác nói về 

giáo lý đức tin Iman. 

Cầu xin Allah I ban ân phước cho ông và 

tăng thêm cho ông nhiều kiến thức và sự 

hướng dẫn, xin Ngài ban cho bài viết này 

cũng như những biên soạn khác của ông 

mang điều hữu ích cho mọi người, và xin 



 

 

Ngài hướng dẫn và soi sáng tất cả anh em 

đồng đạo Muslim chúng ta thành những 

người hướng dẫn, tuyên truyền và kêu 

gọi đến với Ngài bằng kiến thức đúng 

đắn; quả thật Ngài là Đấng Hằng Nghe 

và Gần Kề. 

. ٍد َوآلههه َوَصْحبههه  َوَصلَّى هللاُ َوَسلََّم َعلَى نَبهي هنَا ُمَحمَّ

Cầu xin Allah I ban bằng an và phúc lành 

cho vị Nabi của chúng ta, Muhammad, 

cho gia quyến của Ngài cùng tất cả các 

bạn đạo của Người! 

Người bề tôi nghèo cần đến Allah 

Abdul-Aziz Bin Abdullah Bin Baaz 

Tổng Mufti vương quốc Ả Rập Saudi 



 

 

ْيَن، وَ  ه اْلعَالَمه ه َرب  الهمْيَن، َوأَْشَهدُ أَْن ََل إله إهَلَّ هللاُ َوْحدَهُ اَْلَحْمدُ لِله ْلُمتَّقهْيَن، َوََل ُعدَْواَن إهَلَّ َعلَى الظَّ اْلعَاقهبَة له

داً َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ َخاتُم النَّبهي هْيَن َوإه  ْيَك لَهُ اْلُمْلُك اْلَحقُّ اْلُمبهْيُن، َوأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ تَّقهْيَن، َصلَّى هللاُ َماُم اْلمُ ََل َشره

، ْينه ا بَْعدُ: َعلَْيهه َوَعلَى آلههه َوأَْصَحابههه َوَمْن تَبهعَُهْم بهإْحَساٍن إهلَى يَْومه الد ه  أَمَّ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 

lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và 

muôn loài, Đấng ban kết cuộc tốt đẹp cho 

những người ngoan đạo (kính sợ Ngài), 

Đấng mà chỉ có những người làm điều 

sai quấy mới chống đối Ngài. Tôi xin 

chứng nhận rằng không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Allah, Ngài là 

Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang 

vai, Vương quyền đích thực là của Ngài; 

và tôi chứng nhận Muhammad là người 

bề tôi của Ngài, là vị Thiên sứ của Ngài, 

là vị Nabi cuối cùng, và là vị Imam của 

những người ngoan đạo. Cầu xin Allah I 

ban bằng an và phúc lành cho Người, cho 



 

 

gia quyến của Người, các bạn đạo của 

Người cùng những ai đi theo họ trên con 

đường tốt đẹp cho đến Ngày Tận Thế .. 

Quả thật, Allah I đã cử phái vị Thiên sứ 

của Ngài, Muhammad e, đến mang sự 

Chỉ đạo và tôn giáo chân lý như một 

hồng ân cho vũ trụ và muôn loài; đến như 

một tấm gương tốt đẹp cho toàn thể nhân 

loại; và đến để làm một nhân chứng cho 

toàn thể bầy tôi của Ngài. Người e đến 

trình bày những điều được Allah I ban 

xuống cho Người từ Kinh sách và sự 

khôn ngoan nhằm để cải thiện cho các bề 

tôi của Ngài sống ngay chính và đúng 

mực trong đạo cũng như trong đời sống 

trần tục. Người e đến để dạy các tín 

ngưỡng đúng đắn, hướng dẫn những việc 



 

 

làm chuẩn mực và những phẩm chất đạo 

đức lý tưởng cũng như cách đối nhân xử 

thế cao đẹp. 

Thiên sứ của Allah e đến để lại cho cộng 

đồng tín đồ của Người ánh hào quang 

sáng ngời, ban đêm cũng như ban ngày 

luôn tỏa sáng, không ai bị lệch ra khỏi 

ánh sáng này ngoại trừ những ai muốn bị 

hủy diệt. Cộng đồng tín đồ của Người, 

những người đã đáp lại mệnh lệnh của 

Allah I và lời kêu gọi của Thiên sứ e vẫn 

cứ đi trên ánh sáng đó. Họ là những 

người tốt nhất trong nhân loại, và họ 

chính là các vị Sahabah, các vị Ta-bi’een 

và những ai đi theo họ trên con đường tốt 

đẹp. Họ chấp hành theo hệ thống giáo lý 

của Người e, nắm chặt lấy Sunnah 



 

 

(đường lối) của Người e; họ cắn chặt 

Sunnah của Người e bằng những chiếc 

răng hàm của họ, họ bám sát theo Người 

trong đức tin, thờ phượng, đạo đức và cả 

trong văn hóa sống cũng như ứng xử. Họ 

trở thành một nhóm người vẫn mãi đi 

trên chân lý, và những kẻ chống đối và 

trái nghịch với họ không thể làm hại đến 

họ trừ phi Allah I đã an bài cho họ. 

Và chúng ta – Alhamdulillah – đang đi 

theo dấu chân của họ qua các tiểu sử của 

họ được ủng hộ bởi Qur’an và Sunnah. 

Chúng ta nói điều đó vì muốn tuyên bố 

hồng phúc và ân huệ của Allah I cũng 

như muốn trình bày rõ về những điều bắt 

buộc mỗi người có đức tin phải đi theo. 



 

 

Cầu xin Allah I phù hộ chúng ta và các 

anh em đồng đạo Muslim của chúng ta 

giữ vững lời nói Tawhid một cách kiên 

định ở trên thế gian và ở cõi Đời Sau, xin 

Ngài ban cho chúng ta ân huệ và hồng 

phúc nơi Ngài bởi vì Ngài là Đầng Ban 

Phát, Đấng Hằng Cho. 

Vì tầm quan trọng của chủ đề này cũng 

như để phân biệt với những tư tưởng lệch 

lạc theo dục vọng riêng của con người 

nên tôi viết một cách tóm gọn giáo lý đức 

tin của chúng ta, đó là giáo lý đức tin của 

phái Sunnah & Jama’ah, và đó là đức tin 

nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, 

nơi các Kinh sách của Ngài, nơi các 

Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và 

nơi sự tiền định tốt, xấu. Cầu xin Allah, 



 

 

Đấng Tối Cao, Thượng Đế của toàn vũ 

trụ và muôn loài, làm cho việc làm đó 

thành việc làm thành tâm vì Ngài và 

mang lại điều hữu ích cho các bề tôi của 

Ngài. 

 Giáo lý đức tin của chúng ta: 

Giáo lý đức tin của chúng ta: tin nơi 

Allah I, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi 

các Kinh sách của Ngài, nơi các Thiên sứ 

của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi sự tiền 

định tốt, xấu. 

 Đức tin nơi Allah I: 

f Chúng ta tin nơi Rububiyah của Allah I 

(được gọi là Tawhid Rububiyah): có 

nghĩa là tin rằng Ngài là Đấng Chủ Tể, là 



 

 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài; là 

Đấng Tạo Hóa, Điều Hành, Chi Phối và 

Chế Ngự mọi vạn vật và mọi sự việc. 

f Chúng ta tin nơi Uluhiyah của Allah I 

(được gọi là Tawhid Uluhiyah): có nghĩa 

là tin rằng Ngài là Đấng Thờ Phượng 

đích thực, tất cả mọi thần linh được thờ 

phượng khác ngoài Ngài đều là hư cấu 

không thực. 

f Chúng ta tin nơi Asma’ Wassifaat của 

Allah I (được gọi là Tawhid Asma’ 

Wassifaat): có nghĩa là tin rằng Ngài có 

các tên gọi và các thuộc tính tối cao, vĩ 

đại, hoàn hảo và tuyệt mỹ. 

Ä  Chúng ta tin nơi tính độc nhất của 

Allah I: có nghĩa là tin rằng Ngài không 



 

 

có đối tác ngang vai để chia sẻ cùng với 

Ngài trong Rububiyah, Uluhiyah và 

Asma’ Wassifaat. Allah, Đấng Thờ 

Phượng Duy Nhất phán: 

َرأ  ته َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ بُّ ٱلسَّ ا ﴿رَّ ي ّٗ لَُم لَهُۥ َسمه دَتهههۦۚ َهلأ تَعأ بََٰ َطبهرأ لهعه هُ َوٱصأ بُدأ َنُهَما فَٱعأ  [٦٥]سورة مريم: ﴾ ٦٥ضه َوَما بَيأ

{Ngài là Đấng Chủ Tể của các tầng trời, 

trái đất và những gì giữa trời đất. Bởi thế, 

các ngươi hãy thờ phượng Ngài, và hãy 

kiên nhẫn trong việc thờ phượng Ngài. 

Há ngươi biết có ai giống Ngài chăng?} 

(Chương 19 – Maryam, câu 65). 

Ä  Chúng ta tin rằng Ngài là Đấng như 

Ngài đã phán: 

َوَٰ  َمَٰ ٞمۚ لَّهُۥ َما فهي ٱلسَّ نَٞة َوََل نَوأ ُخذُهُۥ سه قَيُّوُمۚ ََل تَأأ َحيُّ ٱلأ
هَ إهَلَّ ُهَو ٱلأ

ُ ََلٓ إهلََٰ ي ﴿ٱلِلَّ ِۗ َمن ذَا ٱلَّذه ضه َرأ ته َوَما فهي ٱۡلأ

لأ  نأ عه ٖء م ه يُطوَن بهَشيأ ۖۡ َوََل يُحه فَُهمأ مأ َوَما َخلأ يهه ده َن أَيأ لَُم َما بَيأ نهههۦۚ َيعأ ندَهُۥٓ إهَلَّ بهإهذأ فَُع عه َع يَشأ ۦٓ إهَلَّ بهَما َشآَءۚ َوسه هه مه

َضۖۡ َوََل يَ  َرأ ته َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ يُّهُ ٱلسَّ سه يُم  وهُهُۥ  ُكرأ عَظه عَلهيُّ ٱلأ
ُظُهَمۚا َوُهَو ٱلأ فأ  [٢٥٥]سورة البقرة: ﴾ ٢٥٥حه



 

 

{Allah! Không có Thượng Đế nào khác 

ngoài Ngài, Ngài là Đấng Hằng Sống, 

Đấng Tự Hữu và Nuôi dưỡng vạn vật, 

Ngài không buồn ngủ và cũng không 

ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái 

đất đều là của Ngài. Ai là người có thể 

can thiệp được với Ngài nếu không có 

phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra 

trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không 

thể bao quát được sự hiểu biết của Ngài 

về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài 

muốn cho họ biết. Ngai vương (Arsh) của 

Ngài bao trùm các tầng trời và trái đất; và 

việc quản lý trời đất không làm cho Ngài 

mỏi mệt vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng 

Vĩ Đại.} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 

255). 



 

 

Ä  Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán: 

هَ إه 
ي ََلٓ إهلََٰ ُ ٱلَّذه يُم ﴿ُهَو ٱلِلَّ حه ُن ٱلرَّ َمَٰ حأ دَةهۖۡ ُهَو ٱلرَّ َهَٰ به َوٱلشَّ غَيأ ُم ٱلأ له هَ إهَلَّ ُهَو  ٢٢َلَّ ُهَوۖۡ َعَٰ

ي ََلٓ إهلََٰ ُ ٱلَّذه ُهَو ٱلِلَّ

ا يُ  ه َعمَّ َن ٱلِلَّ َحَٰ ُمتََكب هُرۚ ُسبأ َجبَّاُر ٱلأ يُز ٱلأ عَزه ُن ٱلأ مه ُمَهيأ ُن ٱلأ مه ُمؤأ ُم ٱلأ
لََٰ قُدُّوُس ٱلسَّ َملهُك ٱلأ ُكونَ ٱلأ ره لهُق  ٢٣ شأ َخَٰ ُ ٱلأ ُهَو ٱلِلَّ

يزُ  عَزه ۖۡ َوُهَو ٱلأ ضه َرأ ته َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ نَىَٰۚ يَُسب هُح لَهُۥ َما فهي ٱلسَّ ُحسأ
َمآُء ٱلأ َسأ ُرۖۡ لَهُ ٱۡلأ ه ُمَصو  ُئ ٱلأ بَاره يُم  ٱلأ َحكه ﴾ ٢٤ٱلأ

 [٢٤ - ٢٢]سورة الحشر: 

{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 có 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 và hoàn 

mỹ 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). 

Ä  Chúng ta tin rằng mọi vương quyền 

trong các tầng trời và trái đất đều chỉ 

thuộc riêng một mình Allah I như Ngài 

đã phán: 

ا َويََهُب لهَمن يََشآُء ٱلذُّ  ثّٗ لُُق َما يََشآُءۚ َيَهُب لهَمن يََشآُء إهنََٰ ۚ يَخأ ضه َرأ ته َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ ُك ٱلسَّ ه ُملأ َّ ُجُهمأ  ٤٩ُكوَر ﴿لِله ه أَوأ يَُزو 

يًمۚا  عَُل َمن يََشآُء َعقه اۖۡ َويَجأ ثّٗ ا َوإهنََٰ َرانّٗ يٞر  ذُكأ  [٥٠، ٤٩لشورى: ]سورة ا﴾ ٥٠إهنَّهُۥ َعلهيٞم قَده

{ ََ Quyền thống trị và chế ngự các tầng 

trời và trái đất là ở nơi Allah, Ngài tạo 

hóa vật gì Ngài muốn theo ý Ngài, Ngài 

ban con gái cho ai Ngài muốn và ban con 

trai cho ai Ngài muốn, hoặc Ngài ban cả 



 

 

hai, nam và nữ, và Ngài làm cho hiếm 

muộn đối với ai Ngài muốn. Quả thật, 

Ngài là Đấng Toàn Tri và Định Đoạt 

(mọi thứ).} (Chương 42 – Ash-Shura, 

câu 49, 50). 

Ä  Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán: 

يُر  بَصه يُع ٱلأ ٞءۖۡ َوُهَو ٱلسَّمه لههۦه َشيأ ثأ َس َكمه ۖۡ  ١١﴿لَيأ ضه َرأ ته َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ ُرۚ  لَهُۥ َمقَالهيدُ ٱلسَّ ده َق لهَمن يََشآُء َويَقأ زأ ُسُط ٱلر ه يَبأ

ٍء َعلهيٞم   [١١]سورة الشورى: ﴾  ١٢إهنَّهُۥ بهُكل ه َشيأ

{Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả 

và Ngài là Đấng nghe và thấy. 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 và am tường tất cả 

mọi điều.} (Chương 42 – Al-Shura, câu 

11, 12). 



 

 

Ä  Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán: 

تَقَرَّ  لَُم ُسأ قَُها َويَعأ زأ ه ره ضه إهَلَّ َعلَى ٱلِلَّ َرأ ن هَآبَّٖة فهي ٱۡلأ بهيٖن ﴿َوَما مه ٖب مُّ تََٰ هََعَهۚا ُكل ٞ فهي كه تَوأ ]سورة ﴾ ٦َها َوُمسأ

 [٦هوه: 

{Và không một sinh vật nào sống trên 

trái đất mà nguồn lương thực lại không 

do Allah cung cấp. Ngài biết nơi cư trú 

và nơi tạm ngụ của chúng. Tất cả đều 

được ghi chép trong một quyển sổ (định 

mệnh) rõ ràng.} (Chương 11 – Hud, câu 

6). 

Ä  Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán: 

ن َورَ  قُُط مه رهۚ َوَما تَسأ بَحأ بَر ه َوٱلأ لَُم َما فهي ٱلأ لَُمَهآ إهَلَّ ُهَوۚ َويَعأ به ََل َيعأ غَيأ
ندَهُۥ َمفَاتهُح ٱلأ لَُمَها َوََل َحبَّٖة ﴿َوعه قٍَة إهَلَّ يَعأ

بهيٖن فهي ُظلُ  ٖب مُّ تََٰ ٖب َوََل يَابهٍس إهَلَّ فهي كه
ضه َوََل َرطأ َرأ ته ٱۡلأ  [٥٩]سورة اۡلنعام: ﴾ ٥٩َمَٰ

{Mọi chiếc chìa khóa của cõi vô hình đều 

ở nơi Ngài (Allah), chỉ riêng một mình 

Ngài biết rõ chúng. Ngài là Đấng biết rõ 



 

 

mọi vạn vật trên đất liền cũng như trong 

biển cả, không một chiếc lá nào rơi rụng 

cũng như không một hạt giống nào chôn 

sâu dưới u tối của lòng đất mà Ngài 

không biết, cái xanh tươi hay sự khô héo, 

tất cả đều được ghi sẵn trong một quyển 

sổ định mệnh rõ ràng.} (Chương 6 – Al-

An’am, câu 59). 

Ä  Chúng ta tin Allah I như Ngài đã 

phán: 

اذَا ٞس مَّ ي نَفأ ره َحامهۖۡ َوَما تَدأ َرأ لَُم َما فهي ٱۡلأ َث َويَعأ غَيأ ُل ٱلأ ُم ٱلسَّاَعةه َويُنَز ه لأ ندَهُۥ عه َ عه اۖۡ َوَما  ﴿إهنَّ ٱلِلَّ ُب َغدّٗ سه تَكأ

َ َعلهيٌم َخبهيُرُۢ   إهنَّ ٱلِلَّ
ٖض تَُموُتۚ ه أَرأ ُسُۢ بهأَي  ي نَفأ ره  [٣٤]سورة لقمان: ﴾ ٣٤تَدأ

{Quả thật chỉ riêng một mình Allah mới 

biết rõ giờ 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 một 

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). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I nói những 

điều Ngài muốn, Ngài nói khi nào Ngài 

muốn và Ngài nói như thế nào tùy ý 

Ngài, như Ngài đã phán trong các câu 

Kinh: 

ا  لهيمّٗ ُ ُموَسىَٰ تَكأ  [١٦٤]سورة النساء: ﴾  ١٦٤﴿َوَكلََّم ٱلِلَّ

{Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với 

Musa.} (Chương 4 – Annisa, câu 16٤). 

تهنَا َوَكلََّمهُۥ َربُّهُۥ﴾  يقََٰ ا َجآَء ُموَسىَٰ لهمه  [١٤٣]سورة اۡلعراف: ﴿َولَمَّ



 

 

{Và khi Musa (Moses) đến chỗ hẹn của 

TA (Allah) và Thượng Đế của Y đã nói 

chuyện với Y.} (Chương 7 – Al-A’raf, 

câu 143). 

ا  ي ّٗ هُ نَجه نََٰ بأ َمنه َوقَرَّ َيأ ن َجانهبه ٱلطُّوره ٱۡلأ هُ مه نََٰ دَيأ  [٥٢]سورة مريم: ﴾ ٥٢﴿َونََٰ

{Và TA (Allah) gọi Y (Musa) từ phía bên 

phải của ngọn núi (Sinai) và đưa Y xích 

lại gần để TA nói nhỏ.} (Chương 19 – 

Maryam, câu 52). 

Ä  Chúng ta tin Allah I như Ngài đã 

phán: 

ئأ  ُت َرب هي َولَوأ جه َمَٰ َل أَن تَنفَدَ َكله ُر قَبأ بَحأ ته َرب هي لَنَفهدَ ٱلأ ا ل هَكلهَمَٰ دَاهّٗ ُر مه بَحأ ا ﴿قُل لَّوأ َكاَن ٱلأ لههۦه َمدَهّٗ ثأ ﴾ ١٠٩نَا بهمه

 [109]سورة الكهف: 

{Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Nếu đại 

dương dùng làm mực (để viết) những lời 



 

 

phán của Thượng Đế của ta thì chắc chắn 

đại dương sẽ cạn trước khi dứt lời phán 

của Thượng Đế của ta ngay cả chúng ta 

có mang đến một đại dương khác tương 

tự để châm thêm.} (Chương 18 – Al-

Khafh, câu 109). 

ا نَفهدَتأ كَ  ُحٖر مَّ عَةُ أَبأ هۦه َسبأ ده نُۢ بَعأ ُر يَُمدُّهُۥ مه بَحأ ٞم َوٱلأ
لََٰ ن َشَجَرةٍ أَقأ ضه مه َرأ َ ﴿َولَوأ أَنََّما فهي ٱۡلأ هۚ إهنَّ ٱلِلَّ ُت ٱلِلَّ َمَٰ له

يٞم  يٌز َحكه  [٢٥قمان: ]سورة ل﴾ ٢٧َعزه

{Và nếu cây cối trên trái đất được dùng 

làm bút viết và biển cả làm mực và châm 

thêm bảy biển (để viết lời phán của 

Allah) thì lời phán của Allah sẽ không 

bao giờ cạn kiệt. Bởi quả thật Allah là 

Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.} 

(Chương 31 – Luqman, câu 27). 

Ä  Chúng ta tin rằng lời phán của Allah I 

là những lời phán hoàn hảo tuyệt đối về 



 

 

chân lý và công lý, chân lý trong thông 

tin và công lý trong giáo luật, và tốt đẹp 

trong lời lẽ và ngôn từ. Ngài phán: 

 ۚ َلّٗ ا َوَعدأ قّٗ دأ تأ َكلهَمُت َرب هَك صه  [115 ﴾ ]سورة اۡلنعام: ﴿َوتَمَّ

{Lời phán Thượng Đế của Ngươi 

(Muhammad) hoàn hảo tuyệt đối về chân 

lý và công lý.} (Chương 6 – Al-An’am, 

câu 115). 

ا  يثّٗ ه َحده َن ٱلِلَّ دَُق مه  [87﴾ ]سورة النساء: ٨٧﴿َوَمنأ أَصأ

{Và ai thật hơn Allah về lời nói?} 

(Chương 4 – Annisa’, câu 87). 

Ä  Chúng ta tin rằng Qur’an là lời phán 

của Allah I, Ngài đã phán bằng lời nói 

thực sự của Ngài cho Đại Thiên Thần 

Jibril u, rồi đại Thiên Thần Jibril u truyền 



 

 

xuống vào lòng của Thiên sứ Muhammad 

e như Ngài đã phán: 

قُ  لَهُۥ ُروُح ٱلأ ﴾ ]سورة النحل: ﴿قُلأ نَزَّ ه َحق 
ب هَك بهٱلأ ن رَّ  [102دُسه مه

{Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: Ruh – 

Al-Qudus (Đại Thiên Thần Jibril) mang 

Nó (các câu Kinh Qur’an) xuống từ 

Thượng Đế của Ngươi bằng sự thật.} 

(Chương 16 – Annahl, câu 102). 

عََٰ  ه ٱلأ يُل َرب  يَن ﴿َوإهنَّهُۥ لَتَنزه يُن  ١٩٢لَمه َمه وُح ٱۡلأ يَن  ١٩٣نََزَل بههه ٱلرُّ ره ُمنذه َن ٱلأ بهَك لهتَُكوَن مه  ١٩٤َعلَىَٰ قَلأ

بهيٖن   [١٩٥ - ١٩٢]الشعراء: ﴾ ١٩٥بهلهَساٍن َعَربهي ٖ مُّ

{Quả thật, Nó (Qur’an) do Thượng Đế 

của vũ trụ và muôn loài ban xuống. Đại 

Thiên Thần Jibril đã mang Nó xuống, đặt 

vào quả tim của Ngươi (Muhammad) để 

Ngươi trở thành một Người báo trước, 

bằng tiếng Ả rập trong sáng rõ ràng.} 



 

 

(Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 192 – 

195). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I là Đấng Tối 

Cao trên tất cả mọi vạn vật bằng bản chất 

của Ngài và các thuộc tính của Ngài như 

Ngài đã phán: 

يُم  عَظه عَلهيُّ ٱلأ
 [٢٥٥]سورة البقرة: ﴾ ٢٥٥﴿َوُهَو ٱلأ

{Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.} 

(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255). 

َخبهيُر  يُم ٱلأ َحكه ههۦۚ َوُهَو ٱلأ بَاهه َق عه ُر فَوأ قَاهه  [١٨]سورة اۡلنعام: ﴾ ١٨﴿َوُهَو ٱلأ

{Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên 

các bầy tôi của Ngài, Ngài là Đấng rất 

mực Sáng suốt, Đấng Am tường mọi sự 

việc.} (Chương 6 – Al-an’am, câu 18). 



 

 

Ä  Chúng ta tin Allah I như Ngài đã 

phán: 

ُ ٱلَّذهي َخلََق ٱلسَّ  َرۖۡ ﴾ ﴿إهنَّ َربَُّكُم ٱلِلَّ َمأ ۖۡ يُدَب هُر ٱۡلأ شه عَرأ تََوىَٰ َعلَى ٱلأ تَّةه أَيَّاٖم ثُمَّ ٱسأ َض فهي سه َرأ ته َوٱۡلأ َوَٰ ]سورة َمَٰ

 [٣يونس : 

{Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là 

Allah, Đấng đã tạo các tầng trời và trái 

đất trong sáu ngày rồi lên an vị trên chiếc 

Ngai vương (Arsh) để điều hành và quản 

lý công việc.} (Chương 10 – Yunus, câu 

3). 

Allah I an vị trên Ngai Vương có nghĩa là 

Ngài ở bên trên chiếc Ngài Vương bằng 

thân thể thực sự của Ngài theo sự tối cao 

và vĩ đại của Ngài, sự an vị trên chiếc 

Ngai Vương của Ngài là theo cách riêng 

biệt của Ngài, không một ai biết được 



 

 

cách an vị của Ngài trên đó như thế nào 

ngoại trừ bản thân Ngài. 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I tối cao bên 

trên các tạo vật của Ngài và Ngài an vị 

trên chiếc Ngai Vương của Ngài, Ngài 

biết tất cả mọi hoàn cảnh, tình trạng các 

tạo vật của Ngài, Ngài nghe hết lời nói 

của họ, Ngài nhìn thấy hết mọi hành 

động và từng cử chỉ của họ, Ngài kiểm 

soát và điều hành mọi hoạt động của tạo 

vật, Ngài nuôi dưỡng những kẻ nghèo, 

Ngài ban vương quyền cho ai Ngài muốn 

và lấy đi vương quyền từ kẻ nào Ngài 

muốn, Ngài nâng cao giá trị và vị thế cho 

ai Ngài muốn và hạ thấp người nào Ngài 

muốn, điều tốt lành đều từ Ngài và Ngài 

có quyền năng trên tất cả mọi thứ. Sự 



 

 

điều hành, quản lý, kiểm soát, chế ngự, 

chi phối,  nuôi dưỡng, ban phúc, giáng 

điều dữ, tất cả đều là thật, và Ngài luôn 

dõi và quan sát họ là sự thật và Ngài an 

vị trên chiếc Ngai Vương (Arsh) của 

Ngài là sự thật nhưng: 

يُر  بَصه يُع ٱلأ ٞءۖۡ َوُهَو ٱلسَّمه لههۦه َشيأ ثأ َس َكمه  [١١]سورة الشورى: ﴾ ١١﴿لَيأ

{Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả 

và Ngài là Đấng nghe và thấy} (Chương 

42 – Al-Shura, câu 11). 

Ä  Chúng ta không nói giống như nhóm 

người Al-Hulu-liyah thuộc phái Al-

Jahmiyah và những hệ phái khác rằng 

Allah I ở cùng với tạo vật của Ngài trên 

trái đất. Và chúng ta cho rằng ai nói như 

thế là Kafir (kẻ vô đức tin, không phải là 



 

 

người Muslim) hoặc là kẻ lệch lạc bởi vì 

người đó đã mô tả Allah I với những điều 

kém cỏi không hoàn hảo và không phải là 

thuộc tính tối cao và hoàn hảo tuyệt đối 

đích thực của Ngài. 

Ä  Chúng ta tin theo những gì mà vị 

Thiên sứ của Allah e đã thông điệp rằng 

Allah I xuống tầng trời hạ giới vào lúc 

một phần ba còn lại của mỗi đêm: 

ُر يَ  يَن يَْبقَى ثُلُُث اللَّْيله اآلخه ُل َربُّنَا تَبَاَرَك َوتَعَالَى ُكلَّ لَْيَلٍة إهلَى السََّماءه الدُّْنيَا حه ُل َمْن يَدُْعونهى قُو))يَْنزه

يَهُ َمْن يَْستَْغفهُرنهى فَأَْغفهَر لَهُ( يَب لَهُ َمْن يَْسأَلُنهى فَأُْعطه  ( رواه البخاري ومسلم.فَأَْستَجه

“Vào lúc một phần ba thời gian còn lại 

của mỗi đêm thì Thượng Đế của chúng 

ta, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đều đi 

xuống tầng trời hạ giới và phán: Ai cầu 

nguyện TA, TA sẽ đáp lại lời cầu nguyện 

của y; ai xin TA điều gì, TA sẽ ban cho y 



 

 

điều đó; ai xin TA tha thứ, TA sẽ tha thứ 

cho y.” (Albukhari, Muslim). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao và 

Ân Phúc sẽ đến vào Ngày được hứa 

(Ngày Phục sinh) để phân loại giữa các 

bề tôi của Ngài như Ngài đã phán: 

ا  ا هَك ّٗ ُض هَك ّٗ َرأ  إهذَا هُكَّته ٱۡلأ
ۡۖٓ ا  ٢١﴿َكَلَّ ا َصف ّٗ َملَُك َصف ّٗ َمئهٖذ  ٢٢َوَجآَء َربَُّك َوٱلأ َمئهذهُۢ بهَجَهنََّمۚ َيوأ آْيَء يَوأ َوجه

َرىَٰ  كأ ُن َوأَنَّىَٰ لَهُ ٱلذ ه نَسَٰ ه  [٢٣ - ٢١]سورة الفجر: ﴾ يَتَذَكَُّر ٱۡلأ

{Nhưng không. Khi trái đất bị chấn động 

dữ dội. Và khi Thượng Đế của Ngươi 

đến và các Thiên thần đứng xếp thành 

hàng chỉnh tề. Và Ngày đó, Hỏa ngục 

được mang đến. Ngày đó, con người sẽ 

thức tỉnh nhưng sự thức tỉnh đó chỉ là vô 

ích.} (Chương 89 – Al-Fajr, câu 21 – 23). 



 

 

Ä  Chúng ta tin Allah I như Ngài đã 

phán: 

يدُ   [16﴾ ]سورة البروج: ١٦﴿فَعَّاٞل ل هَما يُره

{(Ngài là) Đấng làm bất cứ thứ gì Ngài 

muốn.} (Chương 85 – Al-Buruj, câu 16). 

Ä  Chúng ta tin rằng ý muốn của Allah I 

được chia thành hai dạng:  

 Dạng thứ nhất: Ý muốn mang tính 

qui luật của vũ trụ; có nghĩa là tất cả 

những gì xảy ra đều tuân theo ý của 

Ngài nhưng những điều đó không 

nhất thiết phải là những điều Ngài 

yêu thích, và đây là ý nghĩa về ý 

muốn của Ngài ở hai câu Kinh: 

يدُ ﴿وَ  عَُل َما يُره َ يَفأ نَّ ٱلِلَّ كه
تَتَلُواْ َولََٰ ُ َما ٱقأ  [٢٥٣]سورة البقرة: ﴾ ٢٥٣لَوأ َشآَء ٱلِلَّ



 

 

{Và nếu Allah muốn thì họ đã không 

chiến tranh lẫn nhau, tuy nhiên, Allah đã 

làm bất cứ điều gì Ngài muốn.} (Chương 

2 – Albaqarah, câu 253). 

﴾ ]سورة هوه: ﴿َوََل يَنفَعُ  يَُكمأۚ ُهَو َربُُّكمأ وه يدُ أَن يُغأ ُ يُره ٓي إهنأ أََرهتُّ أَنأ أَنَصَح لَُكمأ إهن َكاَن ٱلِلَّ حه ُكمأ نُصأ

34] 

{(Nuh bảo): Nếu ta muốn khuyên bảo các 

người điều tốt lành thì nó chẳng giúp ích 

gì được cho các người một khi Allah 

muốn bỏ mặc các người lệch lạc; vì Ngài 

là Thượng Đế của các người.} (Chương 

11 – Hud, câu 34). 

 Dạng thứ hai: Ý muốn mang tính 

pháp lý; đó là những điều Allah I 

muốn nhưng không nhất thiết xảy ra 

và những điều trong ý muốn này 



 

 

không nhất thiết đều là những điều 

Ngài yêu thích, chẳng hạn như trong 

lời phán của Ngài: 

﴾ ]سورة النساء:  ُكمأ يدُ أَن يَتُوَب َعلَيأ ُ يُره  [27﴿َوٱلِلَّ

{Allah muốn tha thứ cho các ngươi.} 

(Chương 4 – Annisa’, câu 27). 

Ä  Chúng ta tin rằng ý muốn của Allah I 

dù ở dạng mang tính qui luật của vũ trụ 

hay ở dạng mang tính pháp lý thì đều 

được diễn ra theo sự sáng suốt và chí 

minh của Ngài. Tất cả mọi thứ mà Ngài 

định đoạt và an bài đều mang ý nghĩa và 

giá trị từ sự anh minh thông lãm của 

Ngài, dù chúng ta có cảm nhận được 

hoặc không cảm nhận được. Allah I 

phán: 



 

 

يَن  مه كه َحَٰ َكمه ٱلأ ُ بهأَحأ َس ٱلِلَّ  [٨]سورة التين: ﴾ ٨﴿أَلَيأ

{Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô 

cùng Cao Minh hay sao?!} (Chương 95 – 

Attin, câu 8). 

ٖم يُوقهنُوَن  ا ل هقَوأ مّٗ ه ُحكأ َن ٱلِلَّ َسُن مه  [٥٠]سورة المائدة: ﴾ ٥٠﴿َوَمنأ أَحأ

{Và ai phân xử tốt hơn Allah cho đám 

người có đức tin?} (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 50). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao và 

Ân Phúc yêu thương những người Wali 

(ủng hộ và tuân thủ theo mệnh lệnh của 

Ngài) và họ yêu thương Ngài. Allah I 

phán: 

 ﴾ُ ُكُم ٱلِلَّ بهبأ َ فَٱتَّبهعُونهي يُحأ بُّوَن ٱلِلَّ  [٣١]سورة آل عمران : ﴿قُلأ إهن ُكنتُمأ تُحه



 

 

{Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các 

người yêu thương Allah thì hãy tuân thủ 

mệnh lệnh của Ta rồi Allah sẽ yêu 

thương các người.} (Chương 3 – Ali-

‘Imran, câu 31). 

يَن ﴾ ]سورة آل عمران:  بهره بُّ ٱلصََّٰ ُ يُحه  [146﴿َوٱلِلَّ

{Và Allah luôn yêu thương những người 

biết kiên nhẫn và chịu đựng.} (Chương 3 

– Ali ‘Imran, câu 146). 

 َ  إهنَّ ٱلِلَّ
ُطٓواْۖۡ سه يَن ﴿َوأَقأ طه سه ُمقأ بُّ ٱلأ  [٩]سورة الحجرات : ﴾ ٩ يُحه

{Hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách 

công bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu 

thương những người công bằng vô tư.} 

(Chương 49 – Al-Hujurat, câu 9). 

نهيَن ﴾  سه ُمحأ بُّ ٱلأ َ يُحه  [١٩٥]سورة البقرة: ﴿إهنَّ ٱلِلَّ



 

 

{Quả thật, Allah luôn yêu thương những 

người ngoan đạo và đức hạnh luôn làm 

điều thiện tốt.} (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 195). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao hài 

lòng với những việc làm, lời nói mà Ngài 

đã sắc lệnh và Ngài ghét những việc làm, 

lời nói mà Ngài đã nghiêm cấm. Ngài I 

phán: 

 ﴾ ِۗ َضهُ لَُكمأ ُكُرواْ يَرأ َرۖۡ َوإهن تَشأ ُكفأ
هه ٱلأ بَاهه َضىَٰ لهعه ۖۡ َوََل يَرأ َ َغنهيٌّ َعنُكمأ فُُرواْ فَإهنَّ ٱلِلَّ  [٧]سورة الزمر: ﴿إهن تَكأ

{Nếu các ngươi phủ nhận thì quả thật 

Allah không hề cần đến các ngươi nhưng 

Ngài không hài lòng với thái độ vong ân 

của đám bầy tôi của Ngài, còn nếu các 

ngươi tri ân Ngài thì Ngài sẽ hài lòng với 



 

 

các ngươi.} (Chương 39 – Azzumar, câu 

7). 

يَن  ده عه قََٰ عُدُواْ َمَع ٱلأ بهعَاثَُهمأ فَثَبََّطُهمأ َوقهيَل ٱقأ ُ ٱنُۢ هَ ٱلِلَّ ن َكره كه
 [46رة التوبة : ﴾ ]سو٤٦﴿َولََٰ

{Nhưng Allah lại không thích việc chúng 

đi tham chiến; bởi thế, Ngài giữ chúng lại 

và phán: “Hãy ở lại nhà cùng với những 

người ở lại.”.} (Chương 9 – Attawbah, 

câu 46). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao hài 

lòng với những người có đức tin và làm 

việc thiện tốt và ngoan đạo, như Ngài I 

đã phán: 

َي َربَّهُۥ  لهَك لهَمنأ َخشه هُۚ ذََٰ ُهمأ َوَرُضواْ َعنأ ُ َعنأ َي ٱلِلَّ ضه  [٨]سورة البينة : ﴾ ٨﴿رَّ

{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 – Al-

Bayyinah, câu 8). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao phẫn 

nộ và nổi giận đối với ai đáng bị Ngài 

giận và phẫn nộ từ những người vô đức 

tin và những người khác họ; Ngài phán: 

ءهۚ َعلَ  ه َظنَّ ٱلسَّوأ آن هيَن بهٱلِلَّ ته ٱلظَّ َكَٰ ره ُمشأ يَن َوٱلأ كه ره ُمشأ ته َوٱلأ
فهقََٰ ُمَنَٰ فهقهيَن َوٱلأ ُمَنَٰ َب ٱلأ ءهۖۡ ﴿َويُعَذ ه مأ هَآئهَرةُ ٱلسَّوأ هه يأ

مأ  هه ُ َعلَيأ َب ٱلِلَّ  [٦]سورة الفتح: ﴾ ٦َوَغضه

{Và để Ngài trừng phạt những tên giả tạo 

đức tin nam cũng như nữ, và những 

người thờ đa thần nam nữ, đã nghĩ xấu về 

Allah, đến lượt chúng phải đền tội; và 

chúng đón nhận cơn thịnh nộ của Allah} 

(Chương 48 – Alfath, câu 6). 

مأ َغَضٞب  هه ا فَعَلَيأ رّٗ ره َصدأ ُكفأ ن َشَرَح بهٱلأ ن مَّ كه
يٞم  ﴿َولََٰ ه َولَُهمأ َعذَاٌب َعظه َن ٱلِلَّ  [١٠٦]سورة النحل: ﴾ ١٠٦م ه



 

 

{Còn kẻ nào vỗ ngực tuyên bố không tin 

tưởng thì sẽ đón nhận cơn thịnh nộ và 

giận dữ của Allah và sẽ phải chịu một sự 

trừng phạt rất nặng.} (Chương 16 – 

Annahl, câu 106). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao có 

sắc diện và sắc diện của Ngài được mô tả 

bằng sự tối thượng, quyền uy như Ngài 

phán: 

َرامه  كأ ه له َوٱۡلأ
َجلََٰ هُ َرب هَك ذُو ٱلأ قَىَٰ َوجأ  [٢٧]سورة الرحمن: ﴾ ٢٧﴿َويَبأ

{Và Sắc diện của Thượng Đế của Ngươi 

(Muhammad), Đấng Quyền uy và Quang 

Vinh vẫn còn mãi.} (Chương 55 – 

Arrahman, câu 27). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I có hai tay rất 

vĩ đại như Ngài phán: 



 

 

 ﴾ َف يََشآُءۚ ُسوَطتَانه يُنفهُق َكيأ  [٦٤]سورة المائدة: ﴿بَلأ يَدَاهُ َمبأ

{Không như lời họ (Do thái) nói mà đích 

thực hai tay của Ngài đều mở rộng, Ngài 

chi dùng thiên lộc của Ngài như thế nào 

tùy ý Ngài.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, 

câu 64). 

يََّٰ  وه
ُت َمطأ َوَٰ َمَٰ َمةه َوٱلسَّ َيَٰ قه َم ٱلأ َضتُهُۥ يَوأ ا قَبأ يعّٗ ُض َجمه َرأ هۦه َوٱۡلأ ره َ َحقَّ قَدأ لَىَٰ ﴿َوَما قَدَُرواْ ٱلِلَّ نَهُۥ َوتَعََٰ َحَٰ ينهههۦۚ ُسبأ  بهَيمه

ُتُۢ

ُكوَن  ره ا يُشأ  [67﴾ ]سورة الزمر: ٦٧َعمَّ

{Và họ đánh giá Allah không đúng với 

bản chất và giá trị của Ngài. Vào Ngày 

Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn 

trong tay của Ngài và tất cả các tầng trời 

sẽ được cuộn lại trong Tay Phải của 

Ngài. Thật quang vinh và trong sạch cho 

Ngài! Ngài Tối Cao vượt hẳn điều mà họ 

đã qui rằng Ngài có những đối tác ngang 

vai.} (Chương 39 – Azzumar, câu 67). 



 

 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao có 

đôi mắt thực sự như Ngài phán: 

َرقُوَن ﴿َوٱ غأ يَن َظلَُمٓواْ إهنَُّهم مُّ نهي فهي ٱلَّذه بأ طه يهنَا َوََل تَُخَٰ يُنهنَا َوَوحأ َك بهأَعأ
فُلأ نَعه ٱلأ  [37﴾ ]سورة هوه: ٣٧صأ

{Và hãy đóng một chiếc tàu dưới mắt 

quan sát của TA (Allah) và tuân theo 

điều mặc khải của TA và chớ khiếu nại 

với TA giùm cho những kẻ làm điều sai 

quấy. Chắc chắn chúng sẽ bị nhấn chìm 

dưới nước (lụt).}  (Chương 11 – Hud, câu 

37). 

Thiên sứ của Allah e nói:  

هه » ْن َخْلقه هه َما اْنتََهى إهلَْيهه بََصُرهُ مه َجابُهُ النُّوُر لَْو َكَشفَهُ ۡلَْحَرَق ُسبَُحاُت َوْجهه  رواه مسلم. «حه

“Bức màn ngăn cách (con người không 

thể nhìn thấy Allah) là ánh hào quang, 

nếu ánh hào quang của Ngài được mở ra 



 

 

thì (đôi mắt con người phàm tục) sẽ cháy 

(mù lòa); và gương mặt của Ngài thì 

tuyệt đẹp; và cái nhìn của Ngài bao trùm 

tất cả mọi tạo vật của Ngài.” (Muslim). 

Tất cả phái Sunnah đều đồng thuận rằng 

Allah I có đôi mắt thực sự, điều này được 

thể hiện ở lời của Thiên sứ e khi Người 

nói về Dajjaal: 

 رواه البخاري ومسلم. «إهنَّهُ أَْعَوُر َوإهنَّ َربَُّكْم لَْيَس بهأَْعَوَر » 

“Quả thật hắn là tên một mắt còn Thượng 

Đế của các ngươi không phải một mắt” 

(Muslim). 

Ä  Chúng ta tin nơi Allah I như Ngài đã 

phán: 

َخبهيُر  يُف ٱلأ َرۖۡ َوُهَو ٱللَّطه َصَٰ َبأ ُك ٱۡلأ ره ُر َوُهَو يُدأ َصَٰ َبأ ُكهُ ٱۡلأ ره  [103﴾ ]سورة اۡلنعام: ١٠٣﴿َلَّ تُدأ



 

 

{Không có cái nhìn nào bắt kịp được 

Ngài trong lúc Ngài bắt kịp tất cả mọi cái 

nhìn; bởi vì Ngài là Đấng Tinh Tế, Đấng 

Am Tường (mọi thứ).} (Chương 6 – Al-

An’am, câu 103). 

Ä  Chúng ta tin rằng vào Ngày Phục sinh 

những người có đức tin sẽ nhìn thấy 

Thượng Đế của họ, như Ngài đã phán: 

َرةٌ  َمئهٖذ نَّاضه َرٞة  ٢٢﴿ُوُجوٞه يَوأ  [٢٣،  ٢٢]سورة القيامة:     ﴾ ٢٣إهلَىَٰ َرب هَها نَاظه

{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). 

Ä  Chúng ta tin rằng không có bất cứ thứ 

gì có thể sánh được với Allah I và Allah I 

không giống bất cứ thứ gì trong tạo vật 



 

 

của Ngài, và mọi thuộc tính của Ngài đều 

hoàn hảo và tuyệt đối: 

يُر  بَصه يُع ٱلأ ٞءۖۡ َوُهَو ٱلسَّمه لههۦه َشيأ ثأ َس َكمه  [١١]سورة الشورى: ﴾ ١١﴿لَيأ

{Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả 

và Ngài là Đấng nghe và thấy.} (Chương 

42 – Al-Shura, câu 11). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I không ngủ 

như Ngài phán: 

ٞمۚ ﴾  نَٞة َوََل نَوأ ُخذُهُۥ سه  [٢٥٥]سورة البقرة: ﴿ََل تَأأ

{Ngài không buồn ngủ và cũng không 

ngủ.} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255). 

Bởi vì Ngài là Đấng Bất Diệt và Toàn 

Năng. 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I không bất 

công với bất cứ một ai bởi vì sự công 



 

 

bằng của Ngài là tuyệt đối và chúng ta tin 

rằng Ngài không lơ là và bỏ sót bất cứ 

việc làm cũng như hành động nào của 

các bề tôi của Ngài bởi vì sự giám sát của 

Ngài là trọn vẹn và sự bao quát của Ngài 

là tuyệt đối. 

Ä  Chúng ta tin rằng không có bất cứ thứ 

gì có thể làm Allah I bất lực, dù là ở trên 

trời hay dưới đất, bởi vì kiến thức của 

Ngài là vô tận, sức mạnh của Ngài là vô 

biên. 

ُرهُۥٓ إهذَآ أََراهَ َشيأ   [٨٢]سورة يس: ﴾ ٨٢ا أَن يَقُوَل لَهُۥ ُكن فَيَُكوُن   ﴿إهنََّمآ أَمأ

{Quả thật, bất cứ điều gì Ngài muốn thì 

chỉ cần Ngài nói hãy thành thì nó sẽ 

thành đúng theo ý của Ngài.} (Chương 

36 – Ya-sin, câu 82). 



 

 

Và chúng ta tin rằng Allah I không mệt 

mỏi và không cần đến sự nghỉ ngơi vì sức 

mạnh và quyền lực của Ngài là tuyệt đối 

như Ngài đã phán: 

ن لُّغُوٖب  تَّةه أَيَّاٖم َوَما َمسَّنَا مه َنُهَما فهي سه َض َوَما بَيأ َرأ ته َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ نَا ٱلسَّ  [38ة ق: ﴾ ]سور٣٨﴿َولَقَدأ َخلَقأ

{Và quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa các 

tầng trời và trái đất và mọi vạn vật giữa 

hai chúng trong sáu ngày và TA không 

hề mỏi mệt.} (chương 50 – Qaf, câu 38). 

Ä  Chúng ta tin và khẳng định những gì 

mà Allah I đã khẳng định về bản thân 

Ngài hoặc những gì mà vị Thiên sứ của 

Ngài e đã khẳng định về Ngài từ các tên 

gọi, các thuộc tính của Ngài; nhưng 

chúng ta không so sánh và suy diễn. So 

sánh: là nói bằng tâm hay bằng chiếc lưỡi 



 

 

rằng các thuộc tính của Allah I giống với 

các thuộc tính của các tạo vật; suy diễn: 

là nói bằng tâm hay bằng chiếc lưỡi rằng 

các thuộc tính của Allah I như thế này thế 

nọ. 

Ä  Chúng ta tin và phủ nhận tất cả những 

gì mà Allah I đã phủ nhận cho bản thân 

Ngài hoặc những gì mà vị Thiên sứ của 

Ngài e đã phủ nhận cho Ngài, và chúng 

ta tin rằng sự phủ nhận đó hàm chứa sự 

khẳng định tính hoàn hảo tuyệt đối của 

Ngài, và chúng ta im lặng đối với những 

gì mà Allah I và Thiên sứ của Ngài e im 

lặng. 

Chúng ta thấy rằng đi theo cách này là 

nghĩa vụ bắt buộc đối với chúng ta, bởi vì 



 

 

những gì Allah I khẳng định về bản thân 

Ngài hay những gì Ngài phủ nhận cho 

bản thân Ngài chính là thông điệp mà 

Ngài muốn thông tin cho chúng ta biết về 

bản thân Ngài; và chắc chắn Ngài hiểu rõ 

về bản thân của chính mình hơn ai hết 

còn các bầy tôi của Ngài không thể hiểu 

hết các thuộc tính tối cao và tuyệt đối của 

Ngài. Và những gì mà Thiên sứ của Ngài 

e khẳng định hoặc phủ nhận về Ngài 

chính là thông điệp mà Người muốn 

thông tin cho chúng ta biết về Ngài, và dĩ 

nhiên Người là người am hiểu về Thượng 

Đế của Người nhất trong nhân loại và 

Người là người trung thực nhất và dùng 

ngôn từ rõ ràng nhất trong nhân loại. 



 

 

Và trong lời phán của Allah I cũng như 

trong lời nói của Thiên sứ e đều mang 

kiến thức và sự hiểu biết hoàn hảo, trung 

thực, và rõ ràng. Bởi thế, không có lý do 

gì để ai đó không đón nhận. 

f Tất cả những gì chúng ta nêu ra từ các 

thuộc tính của Allah e một cách tổng quát 

hay chi tiết, khẳng định hay phủ định, thì 

chúng ta đều dựa trên Kinh sách của 

Allah I (Qur’an) và Sunnah Nabi e của 

chúng ta, cũng như dựa trên những gì mà 

những người Salaf (bậc tiền bối trong 

thời Sahabah, Ta-bi’een) và những vị 

Imam chính trực sau họ đã đi. 

Chúng ta thấy cần phải nêu ra các văn 

bản giáo lý từ Kinh Qur’an và Sunnah về 



 

 

vấn đề đó để nói lên bản chất đích thực 

của Allah Tối Cao, chúng ta phải tách 

mình khỏi sự suy diễn, bóp méo làm cho 

vấn đề trở nên khác đi với những gì mà 

Allah I và Thiên sứ của Ngài e mong 

muốn, chúng ta phải tách mình khỏi sự so 

sánh của những người đã so sánh một 

cách lệch lạc không nằm trong ý nghĩa 

của Allah I và Thiên sứ của Ngài e. 

Và chúng ta biết một cách kiên định rằng 

những gì trong Kinh sách của Allah 

(Qur’an) hay trong Sunnah của Thiên sứ 

của Ngài là sự thật, cả hai không có bất 

cứ sự mâu thuẫn nào cả. Allah I phán: 

ءَ  قُرأ ا ﴿أَفَََل يَتَدَبَُّروَن ٱلأ ا َكثهيرّٗ فّٗ تهلََٰ ه لََوَجدُواْ فهيهه ٱخأ ره ٱلِلَّ نده َغيأ نأ عه  [٨٢]سورة النساء: ﴾ ٨٢اَنۚ َولَوأ َكاَن مه



 

 

{Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm 

về Qur’an? Nếu như từ một Đấng nào 

khác ngoài Allah thì chắc chắn chúng sẽ 

tìm thấy trong đó nhiều điều mâu thuẫn.} 

(Chương 4 – Annisa’, câu 82). 

Không hề có sự mâu thuẫn trong các 

thông điệp của Allah I và Thiên sứ của 

Ngài e. Người nào cho rằng trong Qur’an 

hoặc Sunnah của Thiên sứ e có những 

điều mâu thuẫn hay giữa Qur’an và 

Sunnah có sự mâu thuẫn lẫn nhau thì quả 

thật đó là một ý niệm xấu và lệch lạc. 

Người đó phải sám hối với Allah I và rút 

bản thân mình ra khỏi điều đó ngay lập 

tức. Còn ai nghi ngờ rằng có điều mâu 

thuẫn trong Qur’an và Sunnah của Thiên 

sứ e hoặc có sự mẫu thuẫn giữa cả hai thì 



 

 

đó là bởi vì người đó ít hiểu biết hoặc 

chậm hiểu hoặc không chịu nghiền ngẫm. 

Người này phải tìm tòi, học hỏi kiến thức 

và năng nghiền ngẫm để hiểu ra điều 

chân lý; còn nếu chưa rõ thì người đó 

phải đưa sự việc đến người có kiến thức 

hiểu biết để người có kiến thức giúp y 

loại bỏ sự nghi ngờ và y hãy nói giống 

như những người có sự hiểu biết vững 

chắc đã nói: 

نده َرب هنَاِۗ﴾ ]سورة آل عمران:  نأ عه  [7﴿َءاَمنَّا بههۦه ُكل ٞ م ه

{Chúng tôi tin tưởng nó, toàn bộ của nó 

đều đến từ nơi Thượng Đế của chúng 

tôi.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 7). 

Và người đó phải biết rằng quả thật Kinh 

sách của Allah I (Qur’an) và Sunnah của 



 

 

Thiên sứ e không hề có bất kỳ một sự 

mâu thuẫn nào. 

 Tin nơi các Thiên Thần của Allah: 

Ä  Chúng ta tin nơi các Thiên Thần của 

Allah I như Ngài đã phán về họ: 

َرُموَن  كأ بَاٞه مُّ َملُوَن  ٢٦﴿عه هۦه َيعأ ره له َوُهم بهأَمأ قَوأ بهقُونَهُۥ بهٱلأ  [27، ٢٦﴾ ]سورة اۡلنبياء: ٢٧ََل يَسأ

{Họ đều là những bề tôi vinh dự (của 

Ngài). Họ (các Thiên thần) không dám 

nói trước Ngài (một điều gì) mà họ chỉ 

luôn tuân thủ và hoàn toàn phục tùng 

theo mệnh lệnh của Ngài.} (Chương 21 – 

Al-Ambiya’, câu  26, 27). 

Allah Tối Cao tạo họ ra là để họ thờ 

phượng Ngài và phụng mệnh Ngài như 

Ngài phán: 



 

 

ُرونَ  سه تَحأ بَاهَتههۦه َوََل يَسأ بهُروَن َعنأ عه تَكأ ندَهُۥ ََل يَسأ تُُروَن  ١٩ ﴿َوَمنأ عه َل َوٱلنََّهاَر ََل يَفأ ﴾ ٢٠يَُسب هُحوَن ٱلَّيأ

 [٢٠، ١٩]سورة اۡلنبياء: 

{Và các Thiên thần ở nơi Ngài đều 

không biết tự cao tự đại trong việc thờ 

phượng Ngài và họ cũng không hề biết 

mỏi mệt. Họ tán dương ca tụng Ngài 

ngày đêm một cách không ngừng nghỉ.} 

(Chương 21 – Al-Anbiya, câu ١٩, 20). 

Allah I đã che mắt chúng ta không để cho 

chúng ta nhìn thấy các Thiên Thần. Tuy 

nhiên, thỉnh thoảng Ngài cũng để cho 

một số bề tôi của Ngài nhìn thấy họ. Quả 

thật, Thiên sứ của Allah e đã nhìn thấy 

đại Thiên Thần Jibril u hiện nguyên hình 

trạng của ngài với sáu trăm chiếc cánh 

che cả bầu trời; đại Thiên Thần Jibril u 

hóa thân thành hình dạng người phàm 



 

 

đến báo tin mừng cho Maryam (Maria), 

ngài nói chuyện trực tiếp với bà và bà nói 

chuyện vời ngài; đại Thiên thần Jibril u 

đến gặp Thiên sứ của Allah e lúc Người 

đang ngồi cùng với các vị Sahabah, ngài 

đến dưới hình hài một người đàn ông 

trong y phục trắng tinh với mái tóc đen 

mun, không có dấu vết của người lữ hành 

và không được ai quen biết, ngài đến 

ngồi áp sát đầu gối của mình với đầu gối 

của Thiên sứ e, hai tay đặt lên đùi và nói 

chuyện trực tiếp với Thiên sứ e và Thiên 

sứ e nói chuyện với ngài, sau đó Thiên sứ 

e nói cho các vị Sahabah biết rằng người 

đàn ông đó chính là đại Thiên Thần Jibril 

u. 



 

 

Ä  Chúng ta tin rằng các Thiên Thần 

được giao phó các công việc nhất định: 

Đại Thiên Thần Jibril u được giao phó 

công việc truyền những lời mặc khải từ 

nơi Allah I xuống cho các vị Thiên sứ và 

các vị Nabi, Thiên Thần Mi-ka-il được 

giao công việc trông coi mưa và cây cối, 

Thiên Thần Isra-fil được giao công việc 

thổi còi cho giờ khắc Tận thế và Phục 

sinh, Malak Al-Mawt (Thiên thần chết) 

được giao công việc rút các linh hồn của 

con người khi đã đến thời hạn phải lìa 

trần, có Thiên Thần được giao công việc 

cai quản núi non, có Thiên Thần được 

giao công việc cai quản Hỏa Ngục, có 

những Thiên Thần được giao công việc 

dang những chiếc cánh để bảo vệ những 



 

 

dạ con, có những Thiên Thần được giao 

công việc bảo vệ con cháu của Adam 

(con người), có những Thiên Thần được 

giao công việc ghi chép các việc làm tốt 

và xấu của con người và mỗi một con 

người sẽ có hai vị Thiên Thần ở bên phải 

và bên trái như Allah I đã phán: 

يٞد  َماله قَعه ينه َوَعنه ٱلش ه يَمه
ُمتَلَق هيَانه َعنه ٱلأ

هه  ١٧﴿إهذأ يَتَلَقَّى ٱلأ ٍل إهَلَّ لَدَيأ ن قَوأ فهُظ مه
ا يَلأ ﴾  ١٨َرقهيٌب َعتهيٞد مَّ

 [١٨ - ١٧]سورة 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). 

Có các Thiên thần được giao công việc 

chất vấn người chết trong cõi mộ sau khi 



 

 

vừa tới nơi (sau khi được chôn cất). Hai 

vị Thiên thần sẽ đến hỏi y ba điều: về 

Thượng của y, tôn giáo của y và vị Nabi 

của y; nhưng chỉ có những ai có đức tin 

thực sự mới có thể trả lời thông thạo ba 

câu hỏi này như Allah I đã phán: 

 ُ لُّ ٱلِلَّ َرةهۖۡ َويُضه ٓخه يَا َوفهي ٱۡلأ ةه ٱلدُّنأ َحيَوَٰ له ٱلثَّابهته فهي ٱلأ قَوأ يَن َءاَمنُواْ بهٱلأ ُ ٱلَّذه ُ َما ﴿يُثَب هُت ٱلِلَّ عَُل ٱلِلَّ يَنۚ َويَفأ لهمه
 ٱلظََّٰ

 [٢٧]سورة إبراهيم: ﴾ ٢٧يََشآُء 

{Allah làm vững chắc lời nói của những 

người có đức tin trên cõi đời này và ở 

Đời Sau và Allah sẽ bỏ mặc những kẻ 

làm điều sai quấy đi lạc (khiến chúng 

không nói được), và Allah làm bất cứ 

điều gì Ngài muốn.} (Chương 14 – 

Ibrahim, câu 27). 



 

 

Có những Thiên Thần được giao công 

việc đón tiếp cư dân Thiên Đàng như 

Allah I phán: 

ن ُكل ه بَاٖب  م م ه هه ُخلُوَن َعلَيأ ئهَكةُ يَدأ
ٓ َملََٰ بَى ٱلدَّاره  ٢٣﴿َوٱلأ َم ُعقأ تُمأۚ فَنهعأ ُكم بهَما َصبَرأ ٌم َعلَيأ

]سورة  ﴾  ٢٤َسلََٰ

 [٢٤، ٢٣الرعد: 

{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). 

Quả thật, Thiên sứ của Allah e đã cho 

chúng ta biết rằng ngôi nhà Al-Ma’mour 

ở trên trời, cứ mỗi ngày có 70 ngàn Thiên 

Thần đi vào – có lời Hadith nói rằng đi 

vào để dâng lễ nguyện Salah trong đó – 

nhưng không quay trở lại lần hai (có 



 

 

nghĩa là mỗi ngày đều có 70 ngàn Thiên 

thần đi vào, nhưng hôm sau là 70 ngàn 

Thiên Thần khác, cứ như vậy). 

 Đức tin nơi các Kinh sách của Allah: 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã 

gởi xuống cho các vị Thiên sứ của Ngài 

các Kinh sách để làm bằng chứng khởi tố 

và bằng chứng biện hộ cho hai loài (Jinn 

và loài người) và để dạy họ sự khôn 

ngoan và để thanh lọc họ. 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I đã ban 

xuống cho mỗi vị Thiên sứ một Kinh 

sách như Ngài phán: 

قه  يَزاَن لهيَقُوَم ٱلنَّاُس بهٱلأ مه َب َوٱلأ تََٰ كه نَا َمعَُهُم ٱلأ ته َوأَنَزلأ بَي هنََٰ نَا ُرُسلَنَا بهٱلأ َسلأ ﴾ ﴿لَقَدأ أَرأ طهۖۡ  [٢٥]سورة الحديد: سأ



 

 

{Quả thật, TA (Allah) đã cử các Sứ giả 

của TA đến với những Bằng chứng rõ rệt 

và đã ban xuống cùng với họ Kinh sách 

và chiếc Cân (công lý)} (Chương 57 – 

Al-Hadid, câu 25). 

 Chúng ta biết các Kinh sách này: 

·         Kinh Tawrah (Kinh Cựu ước): Là 

Kinh sách được Allah I ban xuống cho 

Nabi Musa (Moses) u. Đây là một trong 

những Kinh sách linh thiếng nhất của dân 

Isra-il (Israel). Allah I phán: 

ى َونُوٞرۚ  ةَ فهيَها ُهدّٗ َرىَٰ نَا ٱلتَّوأ ُكُم  ﴿إهنَّآ أَنَزلأ بَاُر بهَما يَحأ َحأ نهيُّوَن َوٱۡلأ بََّٰ يَن َهاهُواْ َوٱلرَّ لَُمواْ لهلَّذه يَن أَسأ بهَها ٱلنَّبهيُّوَن ٱلَّذه

 ﴾ هه ُشَهدَآَءۚ ه َوَكانُواْ َعلَيأ به ٱلِلَّ تََٰ ن كه فهُظواْ مه تُحأ  [٤٤]سورة المائدة: ٱسأ

{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-Ma-idah, câu 

44). 

·         Kinh Injil (Kinh Tân ước): Là 

Kinh sách được Allah I ban xuống cho 

Nabi Ysa (Jesus – Giê-su) u. Đây là Kinh 

sách chứng thực lại những điều trong 

Kinh Tawrah như Allah I đã phán: 

ى وَ  يَل فهيهه ُهدّٗ نجه ه هُ ٱۡلأ نََٰ ُمتَّقهيَن ﴿َوَءاتَيأ لأ َظةّٗ ل ه عه ى َوَموأ ةه َوُهدّٗ َرىَٰ َن ٱلتَّوأ هه مه َن يَدَيأ ا ل هَما بَيأ قّٗ ﴾  ٤٦نُوٞر َوُمَصد ه

 [٤٦]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). 

ُكمأۚ ﴾ ]سورة آل عمران:  َم َعلَيأ ي ُحر ه َض ٱلَّذه لَّ لَُكم بَعأ ُحه  [50﴿َوۡله

{Và giải tỏa một số những giới cấm đã 

ràng buộc các ngươi trước đây.} 

(Chương 3 – Ali-Imran, câu 50). 

 Kinh Zabur (Sách Thánh thi): Là 

Kinh sách được Allah I ban xuống cho 

Nabi Dawood u. 

 Kinh Suhuf của Ibrahim u và Musa u 

 Kinh Qur’an: Là Kinh sách được 

Allah I ban xuống cho vị Nabi của 



 

 

Ngài, Muhammad, vị Nabi cuối cùng. 

Qur’an là Kinh sách như Allah I đã 

phán:  

نَ  ٖت م ه ى ل هلنَّاسه َوبَي هَنَٰ َءاُن ُهدّٗ قُرأ َل فهيهه ٱلأ ٓي أُنزه ُر َرَمَضاَن ٱلَّذه ﴾ ]سورة البقرة:  ﴿َشهأ قَانهۚ فُرأ
ُهدَىَٰ َوٱلأ ٱلأ

185.] 

{Tháng Ramadan là tháng mà Kinh 

Qur’an được ban xuống làm Chỉ đạo cho 

nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về 

sự Chỉ đạo và Tiêu chuẩn phân biệt phúc 

tội.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 185). 

نَآ إهلَ 
ههۖۡ ﴾ ﴿َوأَنَزلأ نًا َعلَيأ مه به َوُمَهيأ تََٰ كه َن ٱلأ هه مه َن يَدَيأ ا ل هَما بَيأ قّٗ ه ُمَصد ه َحق 

َب بهٱلأ تََٰ كه َك ٱلأ  [٤٨]سورة المائدة: يأ

{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.} 

(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 48). 



 

 

Allah I xóa bỏ tất cả các Kinh sách trước 

và lấy Qur’an thay thế cho tất cả, và Ngài 

sẽ là Đấng bảo tồn và giữ cho Nó không 

bị bóp méo sửa đổi như Ngài đã phán: 

فهُظوَن  َر َوإهنَّا لَهُۥ لََحَٰ كأ نَا ٱلذ ه
لأ ُن نَزَّ  [٩]سورة الحجر:﴾  ٩﴿إهنَّا نَحأ

{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). 

Bởi lẽ, Qur’an sẽ mãi còn là nhân chứng 

cho tất cả loài người cho đến Ngày Phục 

sinh; còn những Kinh sách trước đó thì 

chỉ dành cho một giai đoạn nhất định, 

mỗi Kinh sách đó chỉ tồn tại cho đến khi 

một cái khác được ban xuống để xóa bỏ 

nó. Và những Kinh sách trước đã có sự 



 

 

bóp méo, sửa đổi và thêm bớt bởi vì đã 

không được sự bảo quản từ nơi Allah I.  

هۦه﴾  عه َواضه َكلهَم َعن مَّ فُوَن ٱلأ يَن َهاهُواْ يَُحر ه َن ٱلَّذه  [٤٦]سورة النساء: ﴿م ه

{Trong số những người Do thái, có một 

số đã cố ý làm sai lệch ý nghĩa của những 

lời phán.} (Chương 4 – Annisa’, câu 46). 

تَُرواْ بههۦه ثَمَ  ه لهيَشأ نده ٱلِلَّ نأ عه ذَا مه مأ ثُمَّ يَقُولُوَن َهَٰ يهه ده َب بهأَيأ
تََٰ كه تُبُوَن ٱلأ يَن يَكأ لَّذه ٞل ل ه ا َكتََبتأ ﴿فََويأ مَّ ٞل لَُّهم م ه ۖۡ فََويأ ا قَلهيَلّٗ نّٗ

بُوَن  سه ا يَكأ مَّ ٞل لَُّهم م ه مأ َوَويأ يهه ده  [٧٩]سورة البقرة: ﴾  ٧٩أَيأ

{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 ít ỏi. 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). 

دُونََها  يَس تُبأ عَلُوَنهُۥ قََراطه ۖۡ تَجأ لنَّاسه ى ل ه ا َوُهدّٗ ي َجآَء بههۦه ُموَسىَٰ نُورّٗ َب ٱلَّذه
تََٰ كه ﴾ ﴿قُلأ َمنأ أَنَزَل ٱلأ اۖۡ فُوَن َكثهيرّٗ َوتُخأ

 [٩١]سورة اۡلنعام: 

{Hãy bảo họ: “Thế ai ban Kinh sách mà 

Musa (Moses) đã mang đến như một ánh 

sáng và như một chỉ đạo cho nhân loại? 

(Kinh sách) mà các người trình bày một 

phần trên các miếng da thuộc nhưng lại 

giấu đi nhiều phần khác.} (Chương 6 – 

Al-An’am, câu 91). 

به وَ  تََٰ كه َن ٱلأ به َوَما ُهَو مه تََٰ كه َن ٱلأ َسبُوهُ مه به لهتَحأ تََٰ كه نَتَُهم بهٱلأ سه وُۥَن أَلأ ا يَلأ يقّٗ ُهمأ لَفَره نأ ه ﴿َوإهنَّ مه نده ٱلِلَّ نأ عه يَقُولُوَن ُهَو مه

لَُمونَ  َب َوُهمأ يَعأ َكذه ه ٱلأ ه َويَقُولُوَن َعلَى ٱلِلَّ نده ٱلِلَّ نأ عه َب  ٧٨ َوَما ُهَو مه تََٰ كه ُ ٱلأ تهيَهُ ٱلِلَّ َما َكاَن لهبََشٍر أَن يُؤأ

نهي ه  ن ُكونُواْ َربََّٰ كه
ه َولََٰ ن هُونه ٱلِلَّ ا ل هي مه بَاهّٗ لنَّاسه ُكونُواْ عه ةَ ثُمَّ َيقُوَل له َم َوٱلنُّبُوَّ ُحكأ

َب  َۧوٱلأ تََٰ كه َن بهَما ُكنتُمأ تُعَل هُموَن ٱلأ

ُرُسوَن   [٧٩،  ٧٨ورة آل عمران: ]س﴾ ٧٩َوبهَما ُكنتُمأ تَدأ

{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 Kính 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. (Này hỡi người!) nếu ngươi gặp điều 

lành thì đó là do Allah ban cho. Ngược 

lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì đó là tự 

mình làm ra. Và TA chỉ cử Người 

(Muhammad) làm một sứ giả (để mang 

Thông Điệp) đến cho nhân loại. Và Allah 

đủ làm một Nhân chứng.} (Chương 3 – 

Ali ‘Imran, câu 78, 79). 

كه  َن ٱلأ فُوَن مه ا ُكنتُمأ تُخأ مَّ ا م ه به قَدأ َجآَءُكمأ َرُسولُنَا يَُبي هُن لَُكمأ َكثهيرّٗ تََٰ كه َل ٱلأ أَهأ
ٓ به﴾ ﴿يََٰ  [١٥]سورةالمائدة: تََٰ

{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.} 

(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 15). 

﴾ ]سورةالمائدة: ﴿لَّقَدأ َكفََر ٱ يََمۚ ُن َمرأ يُح ٱبأ َمسه َ ُهَو ٱلأ يَن قَالُٓواْ إهنَّ ٱلِلَّ  [17لَّذه

{Chắc chắn là không có đức tin đối với 

những ai nói rằng Allah là Giê-su (Nabi 

Ysa) con trai của Maryam (Maria).} 

(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 17). 

 Đức tin nơi các vị Thiên sứ của Allah: 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã cử 

phái đến với nhân loại các vị Thiên sứ 

như Ngài e đã phán: 

 ُ ُسلهۚ َوَكاَن ٱلِلَّ دَ ٱلرُّ  بَعأ
ةُُۢ ه ُحجَّ لنَّاسه َعلَى ٱلِلَّ يَن لهئََلَّ يَُكوَن له ره يَن َوُمنذه ره بَش ه ُسَلّٗ مُّ ا ﴿رُّ يمّٗ يًزا َحكه ﴾ ١٦٥ َعزه

 [١٦٥]سورة النساء: 



 

 

{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 16٥). 

Ä  Chúng ta tin rằng vị Thiên sứ đầu tiên 

được cử phái đến là Nuh (Noah) u và vị 

cuối cùng là Muhammad e. Allah I phán: 

نَآ إهلَىَٰ نُوٖح َوٱلنَّبهي ه  َحيأ َك َكَمآ أَوأ نَآ إهلَيأ َحيأ ههۦۚ  ۧ﴿إهنَّآ أَوأ ده نُۢ َبعأ  [١٦٣]سورة النساء: ﴾ َن مه

{Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải cho 

Ngươi (Muhammad!) giống như TA đã 

mặc khải cho Nuh và các Nabi sau Y.} 

(Chương 4 – Annisa, câu 163). 



 

 

ه َوَخاتََم  ُسوَل ٱلِلَّ ن رَّ كه
َجالهُكمأ َولََٰ ن ر ه دٌ أَبَآ أََحٖد م ه ا َكاَن ُمَحمَّ ا  ۧٱلنَّبهي ه ﴿مَّ ٍء َعلهيمّٗ ُ بهُكل ه َشيأ ﴾ ٤َنِۗ َوَكاَن ٱلِلَّ

  [٤٠اۡلحزاب:   ]سورة

{Muhammad không phải là người cha 

của một ai trong số đàn ông các ngươi, 

mà Y chính là Thiên sứ của Allah và là vị 

Nabi cuối cùng trong các vị Nabi. Và 

Allah là Đấng Am tường mọi sự việc.} 

(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 40). 

Ä  Chúng ta tin rằng những vị tốt đẹp và 

phúc đức nhất trong các vị Thiên sứ là 

các vị: đầu tiên là Muhammad e, kế đến 

là theo thứ tự Ibrahim (Abraham) u, 

Musa (Moses) u, Nuh (Noah) u, rồi đến 

Ysa (Jesus) u con trai của Maryam 

(Maria). Những vị này là những vị được 

nhắc đến tên của họ một cách riêng biệt 

trong lời phán của Allah I: 



 

 

َن ٱلنَّبهي ه  نَا مه نَا ۧ﴿َوإهذأ أََخذأ يََمۖۡ َوأََخذأ نه َمرأ يَسى ٱبأ يَم َوُموَسىَٰ َوعه هه َرَٰ ن نُّوٖح َوإهبأ نَك َومه َقُهمأ َومه
يثََٰ قًا  َن مه يثََٰ ُهم م ه نأ مه

ا   [٧]سورة اۡلحزاب : ﴾ ٧َغلهيظّٗ

{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, và TA đã nhận từ nơi họ lời 

giao ước thật nặng nề.} (Chương 33 – 

Al-Ahzab, câu 7). 

Ä  Chúng ta tin rằng hệ thống giáo lý của 

Thiên sứ Muhammad e chứa đựng các 

giá trị từ các hệ thống giáo lý của các vị 

Thiên sứ được nêu danh một cách đặc 

biệt này như lời phán của Allah I: 

ٓي أَ  ا َوٱلَّذه ىَٰ بههۦه نُوحّٗ ينه َما َوصَّ َن ٱلد ه ٓۖۡ أَنأ ﴿َشَرَع لَُكم م ه يَسىَٰ يَم َوُموَسىَٰ َوعه هه َرَٰ ۦٓ إهبأ نَا بههه يأ َك َوَما َوصَّ نَآ إهلَيأ َحيأ وأ

﴾ ]سورة الشورى:  قُواْ فهيههۚ يَن َوََل تَتَفَرَّ  [13أَقهيُمواْ ٱلد ه



 

 

{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 chia rẽ trong đó.} 

(Chương 42 – Ash-Shura, câu 13). 

Ä  Chúng ta tin rằng tất cả các vị Thiên 

sứ đều là người phàm, họ không có bất 

cứ đặc tính nào của Rububiyah (tức 

không có bất cứ đặc điểm nào của thần 

thánh và Thiên Chúa). Allah I phán về lời 

nói của Nuh u: 

َب َوََلٓ أَقُوُل إهن هي َملَٞك﴾ ]سورة هوه:  غَيأ
لَُم ٱلأ ه َوََلٓ أَعأ ي َخَزآئهُن ٱلِلَّ نده  [31﴿َوََلٓ أَقُوُل لَُكمأ عه

{Và ta đã không bảo các người rằng ta có 

được các kho tàng của Allah, ta không 



 

 

biết được điều vô hình và ta cũng không 

bảo mình là một Thiên thần.} (Chương 

11 – Hud, câu 31). 

Allah I ra lệnh cho Thiên sứ Muhammad 

e nói: 

ه َوََلٓ أَعأ  ندهي َخَزآئهُن ٱلِلَّ ٓ أَقُوُل لَُكمأ عه َب َوََلٓ أَقُوُل لَُكمأ إهن هي َملٌَكۖۡ ﴾ ﴿قُل َلَّ غَيأ
 [٥٠]سورة اۡلنعام: لَُم ٱلأ

{Hãy bảo họ (Muhammad!): Ta không hề 

nói với các người rằng ta giữ kho tàng 

của Allah, ta khồng hề biết điều vô hình 

và ta cũng không hề nói với các người 

rằng ta là Thiên Thần.} (Chương 6 – Al-

An’am, câu 50). 

 ﴾ ُۚ ا إهَلَّ َما َشآَء ٱلِلَّ ا َوََل َضرًّ عّٗ ي نَفأ سه لهُك لهنَفأ ٓ أَمأ  [١٨٨]سورة اۡلعراف: ﴿قُل َلَّ

{Hãy bảo họ (Muhammad): “Ta không 

có quyền quyết định điều lợi hoặc điều 



 

 

hại cho chính bản thân ta trừ phi điều nào 

Allah muốn.} (Chương 7 – Al’Araf, câu 

188). 

ا  ا َوََل َرَشدّٗ لهُك لَُكمأ َضر ّٗ تََحدًا  ٢١﴿قُلأ إهن هي ََلٓ أَمأ ن هُونههۦه ُملأ دَ مه ه أََحٞد َولَنأ أَجه َن ٱلِلَّ يَرنهي مه قُلأ إهن هي لَن يُجه

 [٢٢،  ٢١]سورة الجن: ﴾ ٢٢

{Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả 

thật, ta không có quyền năng gieo điều 

dữ cho các người và cũng không có 

quyền năng hướng các người theo Chân 

lý”. Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả 

thật, không một ai có thể cứu được ta 

khỏi sự trừng phạt của Allah nếu ta bất 

tuân Ngài, và ngoài Ngài, ta không bao 

giờ có thể tìm được một chỗ nương thân 

và trú ẩn an toàn nào khác.} (Chương 72 

– Al-Jinn, câu 21, 22). 



 

 

Ä  Chúng ta tin rằng các vị Thiên sứ của 

Allah – cầu xin Allah I ban bằng an và 

phúc lành cho họ – đều là các bề tôi của 

Ngài, họ được nâng lên tầm địa vị cao 

quý là do Allah I giao phó sứ mạng 

thiêng liêng cho họ, họ được mô tả là 

những người ngoan đạo nhất trong các bề 

tôi của Ngài và họ là những người được 

Allah I khen ngợi. Allah I phán về Nuh u: 

ا  ا َشُكورّٗ دّٗ نَا َمَع نُوحٍۚ إهنَّهُۥ َكاَن َعبأ
يَّةَ َمنأ َحَملأ  [٣]سورة اۡلسراء: ﴾ ٣﴿ذُر ه

{Hỡi con cháu của những người mà TA 

(Allah) chở cùng với Nuh (trên chiếc 

thuyền)! Quả thật, Y (Nuh) là một người 

bề tôi biết ơn.} (Chương 17 – Al-Isra, 

câu 3). 



 

 

Allah I phán về vị Thiên sứ của cuối 

cùng Muhammad e: 

يًرا ﴿تَبَاَرَك  يَن نَذه لَمه عََٰ لأ هۦه لهيَُكوَن له ده قَاَن َعلَىَٰ َعبأ فُرأ
َل ٱلأ ي نَزَّ  [١]سورة الفرقان: ﴾ ١ٱلَّذه

{Phúc thay Đấng (Allah) đã ban Tiêu 

chuẩn (phân biệt phúc và tội) xuống cho 

người bề tôi trung thành và tận tụy của 

Ngài (Muhammad) để Y trở thành một vị 

cảnh báo cho muôn loài (Loài người và 

Jinn).} (Chương 25 – Al-Furqan, câu 1). 

Allah I phán về các vị Thiên sứ khác – 

cầu xin Allah I ban bằng an và phúc lành 

cho họ –: 

َصَٰ  َبأ ي َوٱۡلأ ده َيأ قُوَب أُْولهي ٱۡلأ َق َويَعأ َحَٰ يَم َوإهسأ هه َرَٰ دَنَآ إهبأ بََٰ ُكرأ عه  [٤٥]سورة ص: ﴾ ٤٥ره ﴿َوٱذأ

{Và hãy nhớ đến những người bề tôi 

Ibrahim (Abraham), Ishaq (Isaac) và 



 

 

Ya’qub (Jacob) của TA. Họ là những 

người kiên cường và nhìn thấu sự việc.} 

(Chương 38 – Sad, câu 45). 

ا دهۖۡ إهنَّهُۥٓ أَوَّ َيأ دَنَا هَاوُۥهَ ذَا ٱۡلأ ُكرأ َعبأ  [١٧ص:   ]سورة﴾ ١٧ٌب ﴿َوٱذأ

{Và hãy nhớ đến người bề tôi của TA 

Dawood (David), một con người kiên 

cường. Quả thật, Y hằng quay về (sám 

hối với Allah).} (Chương 38 – Sad, câu 

17). 

اٌب  دُ إهنَّهُۥٓ أَوَّ عَبأ
َم ٱلأ َنۚ نهعأ َمَٰ نَا لهدَاوُۥهَ ُسلَيأ  [30ص:   ﴾ ]سورة٣٠﴿َوَوَهبأ

{Và TA đã ban cho Dawood (David) đứa 

con trai Sulayman (Solomon), một người 

bề tôi ưu hạng của TA bởi vì Y hằng 

quay về sám hối với TA.} (Chương 38 – 

Sad, câu 30). 



 

 

Allah I phán về Ysa (Jesus) u con trai của 

Maryam: 

يَل ﴿إهنأ  ءه ٓ َرَٰ هُ َمثََلّٗ ل هبَنهٓي إهسأ َنَٰ
هه َوَجعَلأ نَا َعلَيأ عَمأ دٌ أَنأ  [٥٩]سورة الزخرف: ﴾ ٥٩ُهَو إهَلَّ َعبأ

{Y (Ysa) chỉ là một người bề tôi. TA 

(Allah) ban ân cho Y và lấy Y làm một 

tấm gương cho con cháu của Isra-il 

(Israel).} (Chương 43 – Azzukhruf, câu 

59). 

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã 

kết thúc các bức Thông Điệp của Ngài 

cũng như kết thúc việc cử phái các vị 

Thiên sứ đến bởi bức Thông Điệp mà 

Muhammad e mang đến; và Ngài cử phái 

Người đến cho toàn nhân loại. Ngài 

phán: 



 

 

ٓأَيَُّها ٱلنَّ  يه ﴿قُلأ يََٰ هَ إهَلَّ ُهَو يُحأ
ۖۡ ََلٓ إهلََٰ ضه َرأ ته َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ ُك ٱلسَّ ي لَهُۥ ُملأ يعًا ٱلَّذه ُكمأ َجمه ه إهلَيأ يُتۖۡ اُس إهن هي َرُسوُل ٱلِلَّ ۦ َويُمه

تههۦه َوٱتَّبهعُوهُ لَ   فَ  َمَٰ ه َوَكله ُن بهٱلِلَّ مه ي يُؤأ ه ٱلَّذه ي  ُم ه ه ٱۡلأ ه َوَرُسولههه ٱلنَّبهي  نُواْ بهٱلِلَّ تَدُوَن امه ]سورة ﴾ ١٥٨عَلَُّكمأ تَهأ

 [١٥٨اۡلعراف: 

{Hãy bảo: “Này hỡi nhân loại! Quả thật, 

Ta là Sứ giả của Allah được cử phái đến 

cho tất cả các người; Allah là Đấng điều 

hành và chế ngự các tầng trời và trái đất, 

không có Thượng Đế đích thực nào khác 

ngoài Ngài, Ngài là Đấng làm cho sống 

và làm cho chết”. Bởi thế, các người hãy 

tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, 

một vị Nabi mù chữ đã tin tưởng Allah 

và các lời phán của Ngài. Hãy tuân theo 

Y, mong rằng các ngươi sẽ được hướng 

dẫn đúng đường.} (Chương 7 – Al’Araf, 

câu 158).  

Ä  Chúng ta tin rằng hệ thống giáo lý của 

Thiên sứ Muhammad e là Islam được 



 

 

Allah I hài lòng và lấy làm tôn giáo cho 

các bề tôi của Ngài, và rằng Allah I 

không chấp nhận bất kỳ tôn giáo nào 

khác như Ngài đã phán: 

ندَ ٱ يَن عه ُمِۗ ﴾ ﴿إهنَّ ٱلد ه لََٰ سأ ه ه ٱۡلأ  [١٩]سورة آل عمران: لِلَّ

{Quả thật, tôn giáo đích thực đối với 

Allah chỉ có Islam.} (Chương 3 – Ali 

‘Imran, câu 19). 

ۚا ﴾  ينّٗ َم هه لََٰ سأ ه يُت لَُكُم ٱۡلأ َمتهي َوَرضه ُكمأ نهعأ ُت َعلَيأ َممأ ينَُكمأ َوأَتأ ُت لَُكمأ هه َملأ َم أَكأ يَوأ  [٣المائدة: ]سورة ﴿ٱلأ

{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). 



 

 

سأ  ه َر ٱۡلأ تَغه َغيأ يَن ﴿َوَمن يَبأ ره سه َخَٰ َن ٱلأ َرةه مه ٓخه هُ َوُهَو فهي ٱۡلأ نأ بََل مه ا فَلَن يُقأ ينّٗ مه هه
﴾ ]سورة آل  ٨٥لََٰ

 [ 85عمران:

{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). 

·         Chúng ta quan niệm rằng ai khẳng 

định rằng có những tôn giáo khác ngoài 

Islam được chấp nhận nơi Allah I Tối 

Cao từ Do thái hoặc Thiên chúa hoặc các 

tôn giáo khác thì người đó là Kafir (vô 

đức tin) cần phải sám hối, nếu y sám hối 

thì là người Muslim còn không thì y sẽ bị 

giết do sự bỏ đạo bởi vì y đã phủ nhận 

Qur’an. 



 

 

·         Chúng ta cho rằng ai phủ nhận bức 

Thông Điệp của Muhammad e không 

phải là bức Thông Điệp đến với toàn thể 

nhân loại thì quả thật người đó đã phủ 

nhận toàn thể các vị Thiên sứ, ngay cả 

khi người đó khẳng định rằng mình tin 

tưởng vị Thiên sứ của y và đi theo y. 

Allah I phán: 

ه َوُرُسلههۦه وَ  َن ٱلِلَّ قُواْ بَيأ يدُوَن أَن يُفَر ه ه َوُرُسلههۦه َويُره فُُروَن بهٱلِلَّ يَن يَكأ فُُر ﴿إهنَّ ٱلَّذه ٖض َونَكأ ُن بهَبعأ مه يَقُولُوَن نُؤأ

لهَك َسبهيًَل 
َن ذََٰ ذُواْ بَيأ يدُوَن أَن يَتَّخه ٖض َويُره ا  ١٥٠بهبَعأ ينّٗ هه ا مُّ يَن َعذَابّٗ فهره

َكَٰ لأ نَا له تَدأ ۚا َوأَعأ فهُروَن َحق ّٗ َكَٰ ئهَك ُهُم ٱلأ
ٓ أُْولََٰ

 [152 - ١٥٠﴾ ]سورة النساء : ١٥١

{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 tôi tin tưởng một số Sứ giả và 

phủ nhận một số khác. Và họ muốn cho 

một lối đi ở chính giữa cái đó. Họ đích 



 

 

thực là những kẻ phản nghịch và TA 

(Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ vô đức 

tin một sự trừng phạt nhục nhã.} 

(Chương 4 – Annisa’, câu 150 - 152). 

Ä  Chúng ta tin rằng sau Thiên sứ 

Muhammad e sẽ không có vị Thiên sứ 

hay vị Nabi nào được cứ phái đến nữa, và 

ai tự nhận mình mang sứ mạng Nabi sau 

Người hoặc tin vào kẻ đã tự nhận mình 

mang sứ mạng Nabi đó thì y là Kafir (vô 

đức tin) bởi vì y đã phủ nhận Allah I và 

Thiên sứ của Ngài e và phủ nhận điều 

được các tín đồ Muslim thống nhất 

(Ijma’). 

Ä  Chúng ta tin rằng Thiên sứ của Allah, 

Muhammad e, có những vị Khalif (vị kế 



 

 

thừa quyền trông coi cộng đồng tín đồ 

theo giáo lý của Islam) trung trực trông 

coi và lãnh đạo các tín đồ Muslim theo 

giáo lý và Sunnah của Người. Những 

người đáng kế thừa quyền này nhất là 

Abu Bakr Assiddeeq, kế đến là Umar Bin 

Al-Khattaab, sau đó là Uthman Bin 

Affaan và kế đến là Ali Bin Abu Talib 

(cầu xin Allah hài lòng về họ). 

Các vị Sahabah được bổ nhiệm làm 

Khalif dựa theo mức độ ân phúc và đạo 

hạnh của họ. Và Allah I luôn là Đấng 

Sáng suốt và Anh minh trong việc lựa 

chọn một người tốt đẹp nhất và đủ phẩm 

chất đạo đức trong một giai đoạn và các 

vị Sahabah này là những vị tốt nhất trong 



 

 

giai đoạn đó trong việc thừa kế chức vụ 

Khalif. 

·         Chúng ta tin rằng ân phúc và sự tốt 

đẹp của những vị Sahabah này có thể 

vượt trội hơn những vị khác nhưng 

không hẳn là tất cả mọi mặt, bởi vì giữa 

các vị Sahabah y không có sự phân ranh 

cao thấp và hơn kém tuyệt đối, chắc chắn 

người này tốt hơn người kia ở mặt này 

nhưng lại kém hơn người kia ở mặt khác 

bởi vì ân phúc và sự tốt đẹp có nhiều 

dạng khác nhau chứ không phải chỉ có 

một dạng duy nhất. 

·         Chúng ta tin rằng cộng đồng này 

(cộng đồng tín đồ của Muhammad e) là 

cộng đồng tốt nhất và ân phúc nhất so với 



 

 

các cộng đồng khác. Họ là cộng đồng 

được Allah I lựa chọn làm đại diện 

gương mẫu cho nhân loại như Ngài đã 

phán: 

هِۗ  نُوَن بهٱلِلَّ مه ُمنَكره َوتُؤأ َن َعنه ٱلأ َهوأ ُروفه َوتَنأ َمعأ
ُمُروَن بهٱلأ

لنَّاسه تَأأ َجتأ له ره ٍة أُخأ َر أُمَّ ]سورة آل ﴾  ﴿ُكنتُمأ َخيأ

 [١١٠عمران : 

{Các ngươi (những người có đức tin) là 

một cộng đồng được gầy dựng để làm 

gương cho nhân loại: Các ngươi hãy kêu 

gọi làm việc tốt và ngăn cản làm việc xấu 

và các ngươi tin tưởng nơi Allah.} 

(Chương 3 – Ali – ‘Imran, câu 110). 

·         Chúng ta tin rằng những người tốt 

nhất trong cộng đồng này (cộng đồng tín 

đồ của Muhammad e) là các vị Sahabah 

y, kế đến là những người Ta-bi’een 

(những người tiếp theo sau Sahabah y), 



 

 

kế đến là những người tiếp theo sau Ta-

bi’een. Và vẫn luôn có một nhóm người 

trong cộng đồng này đi trên chân lý một 

cách công khai, không ai trong những 

người trái biệt với họ có thể hãm hại 

được họ hoặc có thể ngăn họ chùn bước 

trên con đường chân lý ngoại trừ những 

gì được Allah I định đoạt và an bài. 

·         Chúng ta quan niệm rằng những 

điều Fitnah (sự xung đột, bất đồng và 

xích mích) xảy ra giữa các vị Sahabah y 

là xuất phát từ sự nỗ lực nghiên cứu để 

tìm lẽ đúng chứ không phải từ sự hận thù, 

chia rẽ và phá hoại tôn giáo. Bởi thế, ai 

trong số họ đạt đến cái đúng thì người đó 

được hai ân phước còn ai trong số họ bị 

sai thì người đó sẽ được một ân phước và 



 

 

những sai sót của họ được xí xóa và tha 

thứ. Chúng ta nhận thấy rằng cần phải 

dừng lại việc nêu ra những khuyết điểm ở 

nơi họ mà chỉ nên nêu ra những mặt tốt 

của họ để chúng ta ca ngợi và kính trọng 

họ; chúng ta cần phải thanh lọc trái tim 

của chúng ta khỏi sự khinh thường, soi 

mói bất cứ ai trong số họ, bởi vì Allah I 

đã phán: 

نأ  نُكم مَّ ي مه تَوه ۚ ََل َيسأ ضه َرأ ته َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ ُث ٱلسَّ يَرَٰ ه مه َّ ه َولِله حه ﴿َوَما لَُكمأ أََلَّ تُنفهقُواْ فهي َسبهيله ٱلِلَّ
فَتأ له ٱلأ ن قَبأ أَنفََق مه

َن  َظُم هََرَجةّٗ م ه ئهَك أَعأ
ٓ تََلۚ أُْولََٰ َملُوَن َخبهيٞر َوقََٰ ُ بهَما تَعأ نَىَٰۚ َوٱلِلَّ ُحسأ

ُ ٱلأ تَلُواْۚ َوُكَل ّٗ َوَعدَ ٱلِلَّ دُ َوَقَٰ نُۢ بَعأ يَن أَنفَقُواْ مه ٱلَّذه

 [10﴾ ]سورة الحديد: ١٠

{Và tại sao các người không chi dùng 

cho Chính đạo của Allah trong lúc quyền 

thừa kế các tầng trời và trái đất thuộc về 

Allah? Không ngang bằng nhau giữa các 

ngươi, những ai đã chi dùng (tài sản của 



 

 

họ) và chiến đấu (cho con đường chính 

nghĩa của Allah) trước khi xảy ra cuộc 

đại thắng (chinh phục Makkah, với 

những ai chi dùng và chiến đấu về sau). 

Những người này trội hơn những người 

chi dùng và chiến đấu về sau. Tuy nhiên, 

Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất cả. 

Bởi quả thật, Ngài là Đấng Am tường 

mọi việc các ngươi làm.} (Chương 57 – 

Al-Hadeed, câu 10). 

فه  مأ يَقُولُوَن َربَّنَا ٱغأ هه ده نُۢ بَعأ يَن َجآُءو مه َل ّٗ ﴿َوٱلَّذه عَلأ فهي قُلُوبهنَا غه نه َوََل تَجأ يَمَٰ ه يَن َسبَقُونَا بهٱۡلأ نهنَا ٱلَّذه َوَٰ خأ ه رأ لَنَا َوۡله

يٌم  حه يَن َءاَمنُواْ َربَّنَآ إهنََّك َرُءوٞف رَّ لَّذه  [١٠]سورة الحشر: ﴾ ١٠ل ه

{Và những ai đến sau họ cầu nguyện: 

“Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài 

tha thứ cho bầy tôi và cho những người 

anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin 

Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán 



 

 

thù đối với những người đã tin tưởng bởi 

quả thật Ngài là Đấng Nhân Từ và Khoan 

Dung”.}  (Chương 59 – Al-Hashr, câu 

10). 

 Đức tin nơi Ngày Sau: 

Ä  Chúng ta tin nơi Ngày Sau, đó là 

Ngày Phục Sinh, Ngày mà không có 

ngày nào sau nó, Ngày mà tất cả nhân 

loại được cho sống lại và tồn tại mãi mãi, 

hoặc là được sống ở nơi hạnh phúc hoặc 

là sống ở nơi của cực hình đau đớn và 

khổ ải. 

Ä  Chúng ta tin rằng sự phục sinh là 

Allah I làm sống lại con người từ cõi chết 

khi tiếng còi do Thiên Thần Isra-fil thổi 

lên ở lần thứ hai như Allah I đã phán: 



 

 

 َ ته َوَمن فهي ٱۡلأ َوَٰ َمَٰ َق َمن فهي ٱلسَّ وره فََصعه َرىَٰ فَإهذَا ُهمأ ﴿َونُفهَخ فهي ٱلصُّ ُۖۡ ثُمَّ نُفهَخ فهيهه أُخأ ضه إهَلَّ َمن َشآَء ٱلِلَّ رأ

 [٦٨]سورة الزمر:  ﴾  ٦٨قهيَاٞم يَنُظُروَن 

{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). 

Con người sẽ đứng dậy từ nơi cõi mộ để 

trình diện trước Thượng Đế, Đấng Chủ 

Tể của vũ trụ và muôn loài, họ đi ra từ 

ngôi mộ trần truồng không quần áo, và 

không có Khitaan (tức nam giới: da qui 

đầu của họ vẫn còn) như mới lọt lòng mẹ. 

Allah I phán: 

لهيَن  عه  إهنَّا ُكنَّا َفَٰ
نَآۚ دًا َعلَيأ يدُهُۥۚ َوعأ ٖق نُّعه َل َخلأ نَآ أَوَّ

 [١٠٤]سورة اۡلنبياء: ﴾ ١٠٤﴿َكَما بَدَأأ



 

 

{Giống như việc TA khởi nguyên sự tạo 

hóa lần đầu, TA sẽ tái lập nó. Đó là một 

lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện. Quả 

thật, TA chắc chắc sẽ làm điều này.} 

(Chương 21 – Al-Ambiya, câu 104). 

Ä  Chúng ta tin rằng các quyển sổ ghi 

chép các việc làm của mỗi người sẽ được 

trao cho từ cánh tay phải hoặc được trao 

cho từ phía sau bởi cánh tay trái. Allah I 

phán: 

ينههۦه  بَهُۥ بهيَمه تََٰ ا َمنأ أُوتهَي كه ا  ٧﴿فَأَمَّ يرّٗ ا َيسه َسابّٗ َف يَُحاَسُب حه ا  ٨فََسوأ ُرورّٗ لههۦه َمسأ ٓ أَهأ ا َمنأ  ٩َويَنقَلهُب إهلَىَٰ َوأَمَّ

هۦه  ره بَهُۥ َوَرآَء َظهأ تََٰ َف يَ  ١٠أُوتهَي كه ا فََسوأ ُعواْ ثُبُورّٗ يًرا  ١١دأ لَىَٰ َسعه  [١٢ - ٧] سورة اَلنشقاق: ﴾ ١٢َويَصأ

{Bởi thế, đối với ai được trao cho quyển 

sổ từ nơi tay phải. Thì họ sẽ được thanh 

toán bằng một sự thanh toán đơn giản. 

Và được trở về với gia đình thật vui vẻ. 

Ngược lại, đối với ai được trao cho quyển 



 

 

sổ từ sau lưng của y. Thì sẽ kêu gào và 

than thân. Và sẽ sa vào ngọn lửa cháy 

bùng.}. (Chương 84 – Al-Inshiqaaq, câu 

7 – ١٢). 

هُ  قَىَٰ ا يَلأ بّٗ تََٰ َمةه كه يََٰ قه َم ٱلأ ُج لَهُۥ يَوأ ره ههۖۦۡ َونُخأ ئهَرهُۥ فهي ُعنُقه
ٓ هُ َطَٰ نََٰ َزمأ ٍن أَلأ َك  ١٣َمنُشوًرا  ﴿َوُكلَّ إهنَسَٰ سه بََك َكفَىَٰ بهَنفأ

تََٰ َرأأ كه ٱقأ

ا  يبّٗ َك َحسه َم َعلَيأ يَوأ  [١٤، ١٣]سورة اۡلسراء: ﴾ ١٤ٱلأ

{Và TA (Allah) cột vào cổ của mỗi 

người, vào Ngày Phục sinh, y sẽ mang 

một quyển sổ (ghi chép việc làm của y) 

được mở sẳn, (với lời phán): “Hãy đọc 

quyển sổ của ngươi! Ngày hôm nay, linh 

hồn của ngươi đủ thanh toán ngươi”.} 

(Chương 17 – Al-Isra’, câu 13, 14). 

Ä  Chúng ta tin nơi những chiếc cân công 

lý được mang ra vào Ngày Phục sinh, nó 

không bất công bất kỳ điều gì cho bất cứ 

linh hồn nào. Allah I phán: 



 

 

ا يََرهُۥ  رّٗ ةٍ َخيأ قَاَل ذَرَّ ثأ َملأ مه ا يََرهُۥ  ٧﴿فََمن يَعأ ٖة َشر ّٗ قَاَل ذَرَّ ثأ َملأ مه  [٨ - 7]سورة : الزلزلة:   ﴾٨َوَمن يَعأ

{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 – Al-Zilzilah, câu 7 – 8). 

لهُحوَن  ُمفأ ئهَك ُهُم ٱلأ
ٓ ينُهُۥ فَأُْولََٰ زه ُرٓواْ أَنفَُسُهمأ فهي  ١٠٢﴿فََمن ثَقُلَتأ َمَوَٰ يَن َخسه ئهَك ٱلَّذه

ٓ ينُهُۥ فَأُْولََٰ زه َوَمنأ َخفَّتأ َمَوَٰ

لهدُوَن  فَُح وُ  ١٠٣َجَهنََّم َخَٰ لهُحوَن تَلأ  [١٠٤ - ١٠٢]سورة المؤمنون: ﴾ ١٠٤ُجوَهُهُم ٱلنَّاُر َوُهمأ فهيَها َكَٰ

{Những ai mà những bàn cân của họ 

nặng (với những việc làm thiện tốt) thì đó 

là những người thành đạt. Còn những ai 

mà những bàn cân của họ nhẹ (với những 

việc làm thiện tốt) thì đó là những kẻ 

thua thiệt bản thân mình. Chúng sẽ ở 

trong Hỏa Ngục đời đời. Lửa của Hỏa 

Ngục sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng và 

trong đó chúng nhe răng như cười.} 



 

 

(Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 102 - 

104). 

ثَاله  ُر أَمأ َحَسنَةه فَلَهُۥ َعشأ لَُموَن ﴿َمن َجآَء بهٱلأ لََها َوُهمأ ََل يُظأ ثأ ٓ إهَلَّ مه َزىَٰ ي هئَةه فَََل يُجأ ﴾ ١٦٠َهاۖۡ َوَمن َجآَء بهٱلسَّ

 [١٦٠]سورة اۡلنعام: 

{Ai đến trình diện Allah với một điều 

phúc lành thì sẽ được hưởng mười điều 

lành tương tự, ngược lại, ai đến gặp Allah 

với một điều xấu thì sẽ bị phạt bằng một 

điều xấu tương tự. Và họ sẽ không bị đối 

xử bất công.} (Chương 6 – Al-An’am, 

câu 160). 

Ä  Chúng ta tin rằng Thiên sứ của Allah, 

Muhammad e, được ban cho đặc ân: 

quyền cầu xin ân xá (Shafa’ah). Allah I 

cho phép Người cầu xin ân xá cho các bề 

tôi của Ngài. Vào Ngày Phán Xét, những 

bề tôi của Allah  I lo lắng và sợ hãi, họ 



 

 

chạy đi tìm các vị Nabi để nhờ cầu xin 

Allah I ân xá cho họ, họ lần lượt tìm đến 

Adam, rồi đến Nuh, rồi Musa, Ysa và 

cuối cùng họ tìm đến Thiên sứ của Allah 

e. 

Ä  Chúng ta tin rằng có sự cầu xin ân xá 

cho những người có đức tin ra khỏi Hỏa 

Ngục sau khi đã vào đó; và quyền cầu xin 

ân xá này là của Thiên sứ Muhammad e, 

các vị Nabi khác, một số những người có 

đức tin và các Thiên Thần. Và chúng ta 

tin rằng Allah Tối Cao sẽ cứu rỗi những 

nhóm người có đức tin khỏi Hỏa Ngục 

không bởi sự cầu xin ân xá mà do Hồng 

phúc và lòng Nhân từ của Ngài. 



 

 

Ä  Chúng ta tin nơi cái hồ nước Al-

Hawdh của Thiên sứ Muhammad e, nước 

của nó trắng như sữa, ngọt như mật ong, 

thơm hơn cả xạ hương, chiều dài của nó 

bằng một tháng, bề rộng của nó bằng một 

tháng, những vật dụng (bình, ly, tách) 

trong nó giống như những tinh tú trên 

bầu trời rất nhiều và rất đẹp, và ai uống 

nước từ nó thì sẽ không bao giờ khát nữa. 

Ä  Chúng ta tin rằng có cây cầu Sirat 

được bắt ngang qua Hỏa Ngục, con người 

sẽ đi qua chiếc cầu này bằng mức lượng 

việc làm của họ (tốt hay xấu), những 

người đầu tiên đi qua được cây cầu này 

nhanh như tia chớp, kế đến có những 

người đi qua như gió, rồi có những người 

đi như chim, có những người đi qua như 



 

 

đi bộ một cách rất khó khăn, ... Thiên sứ 

của Allah e đứng trên cây cầu Sirat nói: 

Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin ban cho 

bằng an, xin ban cho bằng an; những 

người có việc làm thiện tốt ít sẽ qua chiếc 

cầu bằng cách bò rất khốn đốn, hai bên 

cây cầu có những chiếc móc sắt nhọn 

được bố trí sẵn, chúng sẽ vồ lấy ai mà 

chúng được lệnh, có người bị chúng cào 

trầy da và có người bị rơi xuống Hỏa 

Ngục. 

Ä  Chúng ta tin nơi tất cả những gì được 

nói trong Qur’an và Sunnah về những 

thông tin của Ngày hôm đó. Cầu xin 

Allah I phù hộ chúng ta trong Ngày đó. 



 

 

Ä  Chúng ta tin nơi sự cầu xin ân xá của 

Thiên sứ e cho những người của Thiên 

Đàng được vào đó. Đó là đặc ân dành 

riêng cho Thiên sứ e. 

Ä  Chúng ta tin nơi Thiên Đàng và Hỏa 

Ngục. Thiên Đàng là cõi hạnh phúc bất 

tận mà Allah I chuẩn bị cho những người 

ngoan đạo, trong đó là những hưởng thụ 

chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa 

đôi tai nào từng nghe qua và chưa từng 

có trái tim con người phàm nào từng hình 

dung đến. Allah I phán: 

ٞس  لَُم نَفأ َملُوَن ﴿فَََل تَعأ يُٖن َجَزآَءُۢ بهَما َكانُواْ َيعأ ةه أَعأ ن قُرَّ فهَي لَُهم م ه آ أُخأ  [١٧]سورة السجدة: ﴾ ١٧مَّ

{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).  

Hỏa Ngục là cõi trừng phạt và đọa đày 

mà Allah I chuẩn bị cho những kẻ vô đức 

tin và những người tội lỗi, trong đó, có 

những cực hình mà con người phạm tục 

chưa từng hình dung đến. Allah I phán: 

يَن نَاًرا أَ  لهمه
نَا لهلظََّٰ تَدأ َس ﴿إهنَّآ أَعأ ُوُجوهَۚ بهئأ ي ٱلأ وه له يَشأ ُمهأ

يثُواْ يُغَاثُواْ بهَمآٖء َكٱلأ تَغه قَُهۚا َوإهن يَسأ مأ ُسَراهه َحاَط بههه

تََفقًا   [٢٩]سورة الكهف : ﴾ ٢٩ٱلشََّراُب َوَسآَءتأ ُمرأ

{Quả thật, TA (Allah) đã chuẩn bị cho 

những kẻ làm điều sai quấy Lửa ngọn mà 

mái vòm sẽ bao nhốt chúng lại bên trong. 

Và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình 

phạt thì chúng được giảm cho bằng một 

loại nước sôi giống như loại dầu sôi; nó 

sẽ lột hết da mặt của chúng. Thật khiếp 

đảm thay loại nước uống đó và thật xấu 



 

 

xa thay cho chỗ nghỉ này của chúng!} 

(Chương 18 – Al-Kahf, câu 29). 

Thiên Đàng và Hỏa Ngục hiện đang tồn 

tài và hai nơi này là hai nơi trường tồn 

vĩnh hằng như Allah I phán: 

يَن فهيهَ  لهده ُر َخَٰ َهَٰ َنأ تهَها ٱۡلأ ن تَحأ ي مه ره ٖت تَجأ
هُ َجنََّٰ لأ خه ا يُدأ لهحّٗ َملأ َصَٰ ه َويَعأ نُۢ بهٱلِلَّ مه ُ لَهُۥ ﴿َوَمن يُؤأ َسَن ٱلِلَّ اۖۡ قَدأ أَحأ آ أَبَدّٗ

قًا  زأ  [11﴾ ]سورةالطَلق : ١١ره

{Và ai có đức tin nơi Allah và làm việc 

thiện tốt sẽ được Ngài thu nhận vào 

những ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới 

có các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó 

đời đời. Chắc chắn, Allah sẽ ban cấp cho 

y bổng lộc tốt nhất.} (Chương 65 – 

Attalaaq, câu 7). 

يًرا  يَن َوأََعدَّ لَُهمأ َسعه فهره َكَٰ َ لَعََن ٱلأ ا  ٦٤﴿إهنَّ ٱلِلَّ يرّٗ ا َوََل نَصه ي ّٗ دُوَن َوله اۖۡ َلَّ يَجه يَن فهيَهآ أَبَدّٗ لهده َم تُقَلَُّب  ٦٥َخَٰ يَوأ

لَيأ  ُسوََل۠ ُوُجوُهُهمأ فهي ٱلنَّاره يَقُولُوَن يََٰ نَا ٱلرَّ َ َوأََطعأ نَا ٱلِلَّ  [66 - ٦٤﴾ ]سورة اۡلحزاب: ٦٦تَنَآ أََطعأ



 

 

{Quả thật, Allah nguyền rủa những kẻ 

không có đức tin và Ngài chuẩn bị cho 

chúng Lửa nơi Hỏa ngục. Chúng sẽ ở 

trong đó đời đời kiếp kiếp và sẽ không 

tìm ra một vị che chở hoặc một vị cứu 

tinh nào cả. Vào Ngày mà bộ mặt của 

chúng bị đặt úp vào Lủa, chúng sẽ than: 

“Ôi thật khổ thân chúng tôi! Phải chi 

chúng tôi vâng lệnh Allah và vâng lời 

Thiên sứ (Muhammad)!”.} (Chương 33 – 

Al-Ahzab, câu 64 – 66). 

Ä  Chúng ta chứng nhận Thiên Đàng đối 

với bất cứ ai được Qur’an và Sunnah đã 

chứng nhận cho họ một cách chỉ định cụ 

thể hay bằng sự mô tả. Những người 

được chứng nhận bằng sự chỉ định cụ thể 

như Abu Bakr, Umar bin Al-Khattaab, 



 

 

Uthman bin Affaan, Ali bin Abi Talib và 

các vị Sahabah khác (cầu xin Allah I hài 

lòng về họ) được Thiên sứ của Allah e 

chứng nhận cụ thể; và những người được 

chứng nhận qua sự mô tả là tất cả những 

người có đức tin ngoan đạo. 

Ä  Chúng ta chứng nhận Hỏa Ngục đối 

với bất cứ ai được Qur’an và Sunnah đã 

chứng nhận cho họ một cách chỉ định cụ 

thể hay bằng sự mô tả. Những người 

được chứng nhận một cách cụ thể như 

Abu Lahab, Amru bin Lahy Al-Khazaa’i 

và những người khác; còn những người 

được chứng nhận bằng sự mô tả là tất cả 

những ai vô đức tin, những kẻ thờ đa 

thần và những người Munafiq. 



 

 

Ä  Chúng ta tin rằng (Finah) có sự thử 

thách nơi cõi mộ: đó là người chết được 

hỏi trong mộ ba câu hỏi về Thượng Đế 

của y, tôn giáo của y và vị Nabi của y. 

Allah I phán: 

له ٱلثَّابهته فهي ٱلأ  قَوأ يَن َءاَمنُواْ بهٱلأ ُ ٱلَّذه َرةهۖۡ ﴾ ﴿يُثَب هُت ٱلِلَّ ٓخه يَا َوفهي ٱۡلأ ةه ٱلدُّنأ  [٢٧]سورة إبراهيم: َحيَوَٰ

{Allah làm vững chắc lời nói của những 

người có đức tin trên cõi đời này và ở 

Đời Sau.} (Chương 14 – Ibrahim, câu 

27). 

Người có đức tin sẽ trả lời: Thượng Đế 

của tôi là Allah, tôn giáo của tôi là Islam 

và vị Nabi của tôi là Muhammad; còn 

người Kafir (vô đức tin) và người 

Munafiq (giả tạo đức tin) thì nói: tôi 



 

 

không biết, tôi nghe thiên hạ nói một điều 

gì đó và tôi nói theo. 

Ä  Chúng ta tin có sự hưởng thụ nơi cõi 

mộ dành cho những người có đức tin, 

Allah I phán: 

مَ  َجنَّةَ بهَما ُكنتُمأ تَعأ ُخلُواْ ٱلأ ُكُم ٱهأ ٌم َعلَيأ
ئهَكةُ َطي هبهيَن يَقُولُوَن َسلََٰ

ٓ َملََٰ ُهُم ٱلأ يَن تَتََوفَّىَٰ ]سورة النحل: ﴾ ٣٢لُوَن ﴿ٱلَّذه

٣٢] 

{Những ai mà các Thiên thần bắt hồn 

trong tình trạng tốt sạch, các Thiên thần 

chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin 

mời quí vị bước vào Thiên Đàng do 

những việc làm (thiện tốt) mà quí vị đã 

từng làm (trên thế gian)”.} (Chương 16 – 

Annahl, câu 32). 



 

 

Ä  Chúng ta tin rằng có sự trừng phạt nơi 

cõi mộ đối với những người sai quấy và 

vô đức tin, Allah I phán: 

ُجٓواْ أَنفَُسُكُمۖۡ  ره مأ أَخأ يهه ده ُطٓواْ أَيأ ئهَكةُ بَاسه
ٓ َملََٰ ته َوٱلأ َموأ ته ٱلأ لهُموَن فهي َغَمَرَٰ

ٓ إهذه ٱلظََّٰ َن َعذَاَب ﴿َولَوأ تََرىَٰ َزوأ َم تُجأ يَوأ  ٱلأ

ته  ه َوُكنتُمأ َعنأ َءايََٰ َحق 
َر ٱلأ ه َغيأ ُهونه بهَما ُكنتُمأ تَقُولُوَن َعلَى ٱلِلَّ

بهُروَن ٱلأ تَكأ  [٩٣]سورة اۡلنعام: ﴾ ٩٣هۦه تَسأ

{Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn 

thấy được tình cảnh của những kẻ gian ác 

giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp chết khi 

các Thiên thần giăng tay đến chúng để lôi 

linh hồn của chúng ra khỏi chúng. Các 

Thiên thần bảo: Hãy xuất hồn ra, ngày 

nay các ngươi sẽ nhận lấy hình phạt nhục 

nhã vị tội các ngươi đã từng nói cho 

Allah những điều không đúng với sự thật 

và các ngươi đã khinh thường và phủ 

nhận các lời Mặc khải của Ngài.} 

(Chương 6 – Al-An’am, câu 93). 



 

 

Các Hadith nói về vấn đề này rất nhiều, 

bởi thế, người có đức tin phải tin vào tất 

cả những gì được Qur’an và Sunnah nói 

đến từ những điều ở cõi vô hình, không 

được phủ nhận những điều đó bởi những 

gì nhìn thấy trên cõi trần bởi vì những 

điều ở cõi Đời Sau không thể mang ra so 

sánh và đối chiếu với những điều ở cõi 

trần gian do có khoảng cách biệt rất lớn 

giữa hai cõi. Cầu xin Allah I phù hộ và 

hướng dẫn! 

 Đức tin nơi sự tiền định tốt xấu 

Ä  Chúng ta tin nơi sự tiền định tốt và 

xấu. Sự tiền định là sự định đoạt và an 

bài từ trước của Allah I cho các tạo vật 



 

 

của Ngài bằng kiến thức Thông Lãm, 

Anh Minh của Ngài. 

Sự tiền định được thể hiện ở bốn dạng: 

ü  Dạng thứ nhất: Kiến thức, tin rằng 

Allah Tối Cao biết tường tận tất cả mọi 

thứ, Ngài biết những gì đã xảy ra, đang 

xảy ra và sắp xảy ra, xảy ra như thế nào, 

tất cả mọi hiện tượng, mọi sự việc đều 

nằm trong kiến thức vô hạn của Ngài, ở 

nơi Ngài không có sự khôi phục kiến 

thức sau khi không biết, cũng không có 

sự quên sau khi đã biết. 

ü  Dạng thứ hai: Sự ghi chép, tin rằng 

Allah I đã ghi chép trong bản văn lưu trữ 

Al-Lawhu Al-Mahfuzh những gì diễn ra 



 

 

cho đến Ngày Phục Sinh như Ngài đã 

phán: 

ٍبۚ  تََٰ لهَك فهي كه ۚ إهنَّ ذََٰ ضه َرأ لَُم َما فهي ٱلسََّمآءه َوٱۡلأ َ يَعأ لَمأ أَنَّ ٱلِلَّ يٞر ﴿أَلَمأ تَعأ ه يَسه لهَك َعلَى ٱلِلَّ ]سورة ﴾ ٧٠إهنَّ ذََٰ

 [٧٠الحج: 

{Há Ngươi (Muhammad!) không biết 

rằng Allah biết mọi điều trên trời và dưới 

đất hay sao? Quả thật, mọi điều đó đều 

được ghi hết trong Quyển Kinh. Quả thật, 

điều đó đối với Allah rất đơn giản.} 

(Chương 22 – Al-Hajj, câu 70). 

ü   Dạng thứ ba: Ý muốn, tin rằng tất cả 

mọi vật, mọi sự việc, mọi hiện tượng 

trong vũ trụ càn khôn này đều từ ý muốn 

của Allah I, không có bất cứ thứ gì nằm 

ngoài ý muốn của Ngài cả, những gì Ngài 

muốn thì nó sẽ thành như ý muốn của 



 

 

Ngài còn những gì Ngài không muốn 

chắc chắn sẽ không thành. 

ü  Dạng thứ tư: Sự tạo hóa, tin rằng Allah 

I là Đấng tạo hóa tất cả mọi thứ, Ngài 

phán: 

يٞل  ٖء َوكه ٖءۖۡ َوُهَو َعلَىَٰ ُكل ه َشيأ لهُق ُكل ه َشيأ ُ َخَٰ َ  ٦٢﴿ٱلِلَّ ته َوٱۡلأ َوَٰ َمَٰ ﴾ لَّهُۥ َمقَالهيدُ ٱلسَّ ضه ، ٦٢]سورة الزمر: رأ

٦٣] 

{Allah là Đấng Tạo hóa tất cả mọi vạn 

vật và Ngài là Đấng bảo hộ tất cả mọi 

thứ. Ngài nắm tất cả  các chìa khóa của 

các tầng trời và trái đất.} (Chương 39 – 

Azzumar, câu 62, 63). 

Bốn dạng này bao hàm tất cả những gì từ 

phía Allah I và những gì từ phía các bề 

tôi của Ngài. Tất cả những gì từ lời nói 

và hành động của các bề tôi đều được 



 

 

biết tường tận ở nơi Allah I và đều được 

ghi chép ở nơi Ngài. Allah I phán: 

يَم  تَقه نُكمأ أَن يَسأ ٓ أَن ٢٨﴿لهَمن َشآَء مه يَن  َوَما تََشآُءوَن إهَلَّ لَمه عََٰ ُ َربُّ ٱلأ ﴾ ]سورة التكوير :  ٢٩يََشآَء ٱلِلَّ

28 ،٢٩] 

{Nhắc nhở ai trong các ngươi muốn đi 

đúng đường. Và những điều các ngươi 

muốn sẽ không thể xảy ra trừ phi đó là 

những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ 

trụ và muôn loài muốn.} (Chương 81 – 

Al-Takwir, câu 28, 29). 

يدُ  عَُل َما يُره َ يَفأ نَّ ٱلِلَّ كه
تَتَلُواْ َولََٰ ُ َما ٱقأ  [٢٥٣]سورة البقرة: ﴾ ٢٥٣﴿َولَوأ َشآَء ٱلِلَّ

{Và nếu Allah muốn thì họ đã không 

chiến tranh lẫn nhau, tuy nhiên, Allah đã 

làm bất cứ điều gì Ngài muốn.} (Chương 

2 – Albaqarah, câu 253). 

تَُروَن  ُهمأ َوَما يَفأ ُ َما فَعَلُوهُۖۡ فَذَرأ   [١٣٧]سورة اۡلنعام: ﴾ ١٣٧﴿َولَوأ َشآَء ٱلِلَّ



 

 

{Và nếu Allah muốn khác đi thì họ đã 

không làm điều đó. Thôi, hãy bỏ mặc họ 

với điều mà họ bịa đặt.} (Chương 6 – Al-

An’am, câu 137). 

َملُوَن  ُ َخلَقَُكمأ َوَما تَعأ  [٩٦]سورة الصافات : ﴾  ٩٦﴿َوٱلِلَّ

{Và Allah đã tạo hóa ra các người và 

những gì mà quý ông làm.} (Chương 37 

– Assa-fat, câu 96). 

Tuy nhiên, cùng với điều đó chúng ta tin 

rằng Allah Tối Cao ban cho người bề tôi 

sự lựa chọn và khả năng nói và hành 

động. Bằng chứng cho khả năng hành 

động và quyền tự do lựa chọn của người 

bề tôi: 

·         Thứ nhất: Lời phán của Allah I 



 

 

 ﴾ ۡۖ تُمأ ئأ ثَُكمأ أَنَّىَٰ شه تُواْ َحرأ
ٞث لَُّكمأ فَأأ  [٢٢٣]سورة البقرة: ﴿نهَسآُؤُكمأ َحرأ

{Vợ của các ngươi là một miếng đất 

trồng cho các ngươi. Do đó, các ngươi 

hãy đến gần mảnh đất trồng của các 

ngươi tùy lúc và theo cách mà các ngươi 

muốn.} (Chượng 2 – Albaqarah, câu 

223). 

﴾ ]سورة التوبة :  ُخُروَج َۡلََعدُّواْ لَهُۥ ُعدَّةّٗ  [46﴿َولَوأ أََراهُواْ ٱلأ

{Và nếu chúng có ý định đi chiến đấu thì 

chúng đã chuẩn bị (cho cuộc chiến binh) 

rồi.} (Chương 9 – Attawbah, câu 46). 

Allah I đã khẳng định rằng người bề tôi 

được quyền lựa chọn, có ý muốn riêng và 

có khả năng chuẩn bị cho ý muốn của 

mình. 



 

 

·         Bằng chứng thứ hai: Allah I sắc 

lệnh xuống cho người bề tôi các nghĩa vụ 

và những điều cấm làm, nếu người bề tôi 

không có sự lựa chọn và không có khả 

năng thì sự sắc lệnh đó của Allah I đã 

hướng đến kẻ không có khả năng và điều 

đó thật vô lý trong khi mệnh lệnh của 

Allah I được mặc khải xuống bằng sự 

Chí Minh và lòng Nhân từ của Ngài:  

عََهۚا﴾  ًسا إهَلَّ ُوسأ ُ نَفأ  [٢٨٦]سورة البقرة: ﴿ََل يَُكل هُف ٱلِلَّ

{Allah không bắt một linh hồn nào gánh 

vác trách nhiệm quá khả năng của nó.} 

(Chương 2 – Albaqarah, câu 286). 

·         Bằng chứng thứ ba: Allah I khen 

ngợi người làm tốt về hành động thiện tốt 

của họ và khiển trách người xấu về hành 



 

 

động xấu của họ, tất cả mỗi người sẽ 

nhận lấy kết quả xứng đáng theo hành 

động và việc làm của họ. Cho nên, nếu 

hành động diễn ra không bằng ý muốn và 

sự lựa chọn của người bề tôi thì việc 

khen ngợi người làm tốt chắc chắn là một 

điều hoàn toàn vô nghĩa và phù phiếm, 

còn việc trừng phạt cho hành động và 

việc làm xấu là hoàn toàn bất công; trong 

khi đó, ở nơi Allah Tối Cao không hề có 

sự phù phiếm, vô nghĩa và bất công. 

·         Bằng chứng thứ tư: Allah Tối Cao 

đã cử phái các vị Thiên sứ đến với mục 

đích như Ngài đã phán: 

ُ َعزه  ُسلهۚ َوَكاَن ٱلِلَّ دَ ٱلرُّ  بَعأ
ةُُۢ ه ُحجَّ لنَّاسه َعلَى ٱلِلَّ يَن لهئََلَّ يَُكوَن له ره يَن َوُمنذه ره بَش ه ُسَلّٗ مُّ ا يًزا حَ ﴿رُّ يمّٗ ﴾ ١٦٥كه

 [١٦٥]سورة النساء: 



 

 

{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 16٥). 

Như vậy, nếu hành động của người bề tôi 

không bằng ý muốn và sự lựa chọn của y 

thì chắc chắn việc cử phái các vị Thiên 

sứ đến để nhân loại không còn có lý do 

khiếu nại là vô nghĩa. 

·         Bằng chứng thứ năm: Quả thật, 

mỗi một chủ thể khi hành động đều cảm 

nhận được rằng y làm một điều gì đó 

hoặc y bỏ một điều gì đó đều không gặp 



 

 

phải bất cứ sự cưỡng ép nào. Y đứng, 

ngồi, đi vào, đi ra, đi xa hay ở lại đều là 

do ý muốn của y, y cảm nhận được rằng 

không có bất kỳ ai ép buộc và cưỡng chế 

y phải làm những điều đó; không những 

thế, bản thân y còn có thể phân biệt rất rõ 

ràng giữa hành động bị cưỡng ép và hành 

động tùy thích theo sự lựa chọn. Cũng 

chính vì thế mà giáo lý phân biệt một 

cách rõ ràng và anh minh khi nó không 

bắt tội người bị cưỡng ép hành động về 

một điều gì đó liên quan đến quyền Allah 

I. 

Ä  Chúng ta nhận thấy rằng không có lý 

do cho người làm chuyện trái luật Allah I 

đổ thừa sự tiền định của Ngài; bởi người 

làm trái luật thực hiện hành động trái luật 



 

 

đó của y theo sự lựa chọn của y và y 

cũng chẳng hề biết Allah I đã định đoạt 

điều đó cho y. Allah I phán: 

 ﴾ ٖض تَُموُتۚ ه أَرأ ُسُۢ بهأَي  ي نَفأ ره اۖۡ َوَما تَدأ ُب َغدّٗ سه اذَا تَكأ ٞس مَّ ي نَفأ ره  [٣٤]سورة لقمان: ﴿َوَما تَدأ

{Và không một linh hồn nào biết rõ vật 

gì y sẽ kiếm được vào ngày mai; và 

không một linh hồn nào biết được đâu là 

mảnh đất mà y sẽ chết.} (Chương 31 – 

Luqman, câu 34)  

Nếu như không một ai biết được Allah I 

định đoạt và an bài như thế nào cho đến 

khi sự việc đã xảy ra như Ngài đã phán 

trong câu Kinh thì làm sao lại lấy những 

điều không hề biết đó làm lý do để khiếu 

nại và đổ lỗi, đó là điều thật vô lý. Allah I 



 

 

đã vô hiệu hóa sự khiếu nại và đổ lỗi theo 

cách vô lý đó với lời phán: 

نَا َوََلٓ َءابَآ  َركأ ُ َمآ أَشأ َرُكواْ لَوأ َشآَء ٱلِلَّ يَن أَشأ ن ﴿َسيَقُوُل ٱلَّذه يَن مه لهَك َكذََّب ٱلَّذه ٖءۚ َكذََٰ ن َشيأ نَا مه مأ ُؤنَا َوََل َحرَّ

 إهن تَتَّبهعُوَن إهَلَّ ٱلظَّنَّ 
ُجوهُ لَنَآۖۡ ره ٖم فَتُخأ لأ نأ عه ندَُكم م ه َسنَاِۗ قُلأ َهلأ عه

مأ َحتَّىَٰ ذَاقُواْ بَأأ لههه ُرُصوَن  قَبأ َوإهنأ أَنتُمأ إهَلَّ تَخأ

 [١٤٨]سورة اۡلنعام : ﴾ ١٤٨

{Những người tôn thờ đa thần sẽ nói: 

“Nếu Allah muốn khác thì chúng tôi lẫn 

cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh 

cùng với Ngài và chúng tôi cũng không 

cấm đoán điều gì”. Những kẻ trước họ 

cũng đã nói để phủ nhận giống như thế 

cho đến khi họ nếm hình phạt của TA. 

Ngươi (Muhammad) hãy hỏi họ: “Há các 

người có một sự hiểu biết chắc chắn (về 

điều các người nói) hay chăng? Nếu có 

thì hãy mang nó đến trình bày trước bọn 

ta. Các người chỉ làm theo sở thích và 

các người chỉ phỏng đoán mà 



 

 

thôi.”}  (Chương 6 – Al-An’am, câu 

148). 

·         Chúng ta nói với người làm điều 

trái lệnh Allah I rồi đổ lỗi cho sự tiền 

định: Tại sao anh (chị) không hành động 

để tuân lệnh Allah I và cho rằng quả thật 

Ngài đã định đoạt và an bài từ trước cho 

anh (chị) việc làm tuân lệnh đó? Cũng 

chính vì không thể đổ lỗi cho sự tiền định 

nên khi Thiên sứ của Allah e nói cho các 

vị Sahabah biết rằng tất cả mỗi người đều 

được ghi chỗ ở của y ở Thiên Đàng hay ở 

Hỏa Ngục thì họ nói: vậy chúng ta cứ 

theo sự tiền định đó mà không cần làm gì 

cả? Thiên sứ của Allah e nói: 

 ( رواه البخاري ومسلم.))اْعَملُوا فَُكلٌّ ُميَسٌَّر لهَما ُخلهَق لَهُ(



 

 

“Các ngươi hãy làm bởi tất cả mỗi người 

sẽ được tạo điều kiện để đạt được những 

gì được tạo ra cho y” (Albukhari, 

Muslim). 

·         Chúng ta nói với người làm điều 

trái lệnh Allah I rồi đổ lỗi cho sự tiền 

định: Nếu anh (chị) muốn đi đến Makkah 

và có hai con đường để đến được nơi đó, 

anh (chị) được một người trung thực nói 

cho biết con đường thứ nhất không an 

toàn có nhiều trở ngại và nguy hiểm còn 

con đường thứ hai an toàn không có trở 

ngại thì chắc chắc anh (chị) sẽ chọn đi 

bằng tuyến đường thứ hai và không thể 

nào lại chọn lấy tuyến đường thư nhất 

đầy nguy hiểm và không an toàn rồi nói: 

sự nguy hiểm và không an toàn đã được 



 

 

định đoạt và an bài cho tôi trong sự tiền 

định. Nếu anh (chị) thực sự làm vậy thì 

chắc chắn thiên hạ sẽ liệt kê anh (chị) vào 

danh sách những kẻ điên và tâm thần. 

·         Chúng ta nói với người làm điều 

trái lệnh Allah I rồi đổ lỗi cho sự tiền 

định: Nếu anh (chị) biết được hai công 

việc và có khả năng chọn một trong hai, 

một trong hai công việc này mang lại 

lương cao và ổn định thì chắc chắn anh 

(chị) sẽ chọn lấy công việc lương cao và 

ổn định; nếu anh (chị) khôn ngoan lựa 

chọn như vậy thì tại sao anh (chị) lại 

chọn việc làm mang lại kết quả xấu cho 

cuộc sống Đời Sau trong khi anh (chị) 

biết rõ rằng song song với việc làm xấu 



 

 

đó có việc làm mang lại kết quả tốt đẹp 

cho cuộc sống của anh (chị) ở Đời Sau? 

·         Chúng ta nói với người làm điều 

trái lệnh Allah I rồi đổ lỗi cho sự tiền 

định: Tôi thấy khi anh (chị) bị bệnh thì 

anh (chị) tìm đến bác sĩ để y chữa trị cho 

anh (chị) và anh (chị) sẽ kiên nhẫn chịu 

đựng trước cơn đau khi bị giải phẫu và vị 

đắng của thuốc; vậy tại sao anh (chị) 

không làm như vậy đối với căn bệnh trái 

lệnh Allah I của trái tim anh (chị)? 

Ä  Chúng ta tin rằng điều xấu không đến 

từ Allah Tối Cao bởi vì Ngài là Đấng 

hoàn hảo về lòng Nhân từ, hoàn hảo tuyệt 

đối về cái đẹp. Thiên sứ của Allah e nói: 

 ( رواه مسلم.))َوالشَّرُّ لَْيَس إهلَْيَك(



 

 

“... Và điều xấy không phải từ nơi Ngài 

..” (Muslim). 

Bản thân sự định đoạt, an bài của Allah I 

không bao giờ mang ý nghĩa xấu bởi vì 

nó đến từ lòng Nhân từ và sự Chí Minh 

của Ngài; điều xấu chỉ hình thành trong 

những điều được định đoạt bởi Thiên sứ 

của Allah e nói trong lời Du-a Qunut mà 

Người đã dạy Al-Hasan: 

 ( رواه أبو هاوه والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد.))َوقهنهى َشرَّ َما قََضْيَت(

“Xin Ngài giúp bề tôi tránh khỏi điều xấu 

mà Ngài đã định đoạt” (Abu Dawood, 

Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-jah và 

Ahmad). 

Và những điều xấu trong khi được định 

đoạt không phải là điều xấu hoàn toàn mà 



 

 

chỉ là điều xấu về một mặt nào đó nhưng 

mặt khác lại là điều tốt, hoặc chỉ là điều 

xấu ở địa điểm nào đó nhưng lại là điều 

tốt ở một địa điểm khác, chẳng hạn như 

bệnh tật, nghèo khó, sợ hãi là điều xấu 

trên trái đất nhưng nó lại tốt ở một chỗ 

khác; Allah I phán: 

لُواْ لَعَلَُّهمأ  ي َعمه َض ٱلَّذه يَقُهم بَعأ ي ٱلنَّاسه لهيُذه ده ره بهَما َكَسبَتأ أَيأ بَحأ بَر ه َوٱلأ فََساهُ فهي ٱلأ عُوَن  ﴿َظَهَر ٱلأ جه ﴾ ٤١يَرأ

 [٤١]سورة الروم: 

{Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả 

là vì những hành vi thối nát do bàn tay 

con người đã làm ra, cho nên (Allah) cho 

họ nếm (hậu quả) của những điều mà họ 

đã làm dể may ra họ còn có dịp (tỉnh 

ngộ) mà quay về (với con đường ngay 

chính).} (Chương 30 – Arrum, câu 41). 



 

 

Việc cắt tay người trộm cắp và ném đá 

người Zina là điều xấu đối với người 

trộm cắp và người Zina trong việc cắt tay 

và hủy diệt tính mạng nhưng lại tốt cho 

hai người đó ở mặt khác, đó là họ được 

bối xóa tội lỗi và vào Đời Sau họ sẽ 

không bị trừng phạt nữa; đồng thời việc 

làm này còn tốt ở một điểm khác nữa, đó 

là bảo vệ tài sản, danh dự và huyết thống. 

 Trái quả của đức tin: 

Đức tin cao đẹp và thiêng liêng này chứa 

đựng các nền tảng của niềm tin mang lại 

nhiều trái quả: 

 Trái quả của đức tin nơi Allah I: 



 

 

Đức tin Iman nơi Allah Tối Cao, nơi các 

danh xưng và thuộc tính hoàn hảo, tuyệt 

đối của Ngài giúp người bề tôi yêu 

thương Allah I, tôn vinh Ngài, chấp hành 

đúng các nghĩa vụ và bổn phận mà Ngài 

ra lệnh, dừng và tránh những điều Ngài 

nghiêm cấm. Với những điều này, cá 

nhân và tập thể sẽ đạt đến niềm hạnh 

phúc trọn vẹn ở đời này và ở cõi Đời 

Sau. 

يهيَ  ٞن فَلَنُحأ مه ن ذََكٍر أَوأ أُنثَىَٰ َوُهَو ُمؤأ ا م ه لهحّٗ َل َصَٰ َسنه َما َكانُواْ ﴿َمنأ َعمه َرُهم بهأَحأ يَنَُّهمأ أَجأ زه  َولَنَجأ
ۡۖ ةّٗ َطي هبَةّٗ نَّهُۥ َحيَوَٰ

َملُوَن   [٩٧]سورة النحل: ﴾  ٩٧يَعأ

{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). 

 Trái quả của đức tin nơi các Thiên 

Thần: 

-          Biết được sự vĩ đại, quyền năng, 

tối cao và sức mạnh của Đấng đã tạo hóa 

ra họ. 

-          Tạ ơn Allah I đã quan tâm và 

trông coi các bề tôi của Ngài khi Ngài đã 

giao phó công việc cho những vị Thiên 

thần bảo vệ họ, ghi chép các việc làm của 

họ cũng những điều tốt đẹp khác. 

-          Yêu thương các Thiên thần về 

điều mà họ đã làm cho các bề tôi của 



 

 

Allah I và về việc họ cầu xin tha thứ cho 

những người có đức tin. 

 Trái quả của đức tin nơi các Kinh 

sách: 

-          Biết được lòng nhân từ và hồng 

phúc của Allah I dành cho tạo vật của 

Ngài khi mà Ngài đã ban xuống cho mỗi 

cộng đồng một Kinh sách để hướng dẫn 

họ. 

-          Nhìn nhận sự sáng suốt và chí 

minh của Allah I khi mà Ngài sắc lệnh 

trong các Kinh sách này các hệ thống 

giáo lý phù hợp cho từng cộng đồng. Và 

Kinh sách cuối cùng trong các Kinh sách 

này là Qur’an vĩ đại, Nó phù hợp cho 

toàn thể nhân loại trong mọi thời đại 



 

 

cũng như mọi nơi cho đến Ngày Tận 

Thế. 

-          Biết tri ân những ân huệ của Allah 

I. 

 Trái quả của đức tin nơi các vị Thiên 

sứ: 

-          Biết được lòng nhân từ và sự quan 

tâm của Allah I  dành cho các bề tôi của 

Ngài khi Ngài cử phái các vị Thiên sứ 

của Ngài đến với họ để hướng dẫn và 

truyền dạy họ điều chân lý. 

-          Biết tri ân Allah Tối Cao về các 

đặc ân mà Ngài ban cho. 

-          Yêu thương và kính trọng các vị 

Thiên sứ, khen ngợi họ về những điều 



 

 

cao đẹp của họ; bởi họ là các Thiên sứ 

của Allah I. Họ là những bề tôi toàn tâm 

toàn ý với Ngài, họ là những bề tôi hết 

lòng thờ phượng Ngài, toàn tâm toàn lực 

hoàn thành sứ mạng rao truyền bức 

Thông Điệp của Ngài, và họ là những 

người bề tôi phải chịu đựng và kiên nhẫn 

những thử thách nhiều nhất. 

 Trái quả của đức tin nơi Ngày Sau: 

-          Giúp người bề tôi cố gắng giữ gìn 

và duy trì việc tuân lệnh Allah Tối Cao, 

thúc giục người bề tôi ham muốn phần ân 

thưởng của Ngày đó, giúp người bề tôi 

tránh xa điều tội lỗi và trái lệnh Allah I vì 

sợ sự trừng phạt ở Ngày đó. 



 

 

-          Giúp người bề tôi có đức tin 

không xem trọng vật chất và thú vui ở 

trên thế gian mà họ chỉ hy vọng và mong 

đợi ân huệ và ân phước ở cõi Đời Sau. 

 Trái quả của đức tin nơi sự tiền định: 

-          Dựa vào Allah I trong hành động 

tạo nguyên nhân và động cơ, bởi vì tất cả 

đều do Allah I định đoạt và an bài. 

-          Tinh thần thanh thản, trái tim bằng 

an; bởi vì khi người bề tôi biết rằng tất cả 

mọi thứ đều do sự định đoạt và an bài của 

Allah I thì y sẽ hài lòng và chấp nhận, y 

sẽ sống hài lòng và chấp nhận với những 

gì đã được an bài và định đoạt, y sẽ luôn 

cảm thấy an lòng và thanh thản, không lo 

lắng và sợ hãi. 



 

 

-          Giúp người bề tôi tri ân Allah I 

khi Ngài đã định đoạt và an bài cho y 

điều tốt đẹp. 

-          Giúp người bề tôi không lo âu, 

không tuyệt vọng mỗi khi gặp phải sự 

mất mát và thiệt hại, y sẽ kiên nhẫn chịu 

đựng để mong tìm ân phước ở nơi Allah 

I. Và điều này được chỉ ra trong lời phán 

của Allah I: 

 إهنَّ ذََٰ 
َرأََهآۚ له أَن نَّبأ ن قَبأ ٖب م ه تََٰ ُكمأ إهَلَّ فهي كه ضه َوََل فهٓي أَنفُسه َرأ يبَٖة فهي ٱۡلأ صه ن مُّ ه ﴿َمآ أََصاَب مه لهَك َعلَى ٱلِلَّ

يٞر  اْ  ٢٢يَسه َسوأ ََل تَأأ تَاٖل فَُخوٍر ل هَكيأ بُّ ُكلَّ ُمخأ ُ ََل يُحه ِۗ َوٱلِلَّ ُكمأ َرُحواْ بهَمآ َءاتَىَٰ ﴾   ٢٣َعلَىَٰ َما فَاتَُكمأ َوََل تَفأ

 [٢٣،  ٢٢]سورةالحديد : 

{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 (Allah) thể 

hiện nó. Quả 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). 

Cầu xin Allah Tối Cao làm vững chắc 

chúng ta trên giáo lý đức tin này, xin 

Ngài phụ hộ chúng ta đạt được những trái 

quả của giáo lý đức tin này và xin ban 

thêm cho chúng ta ân phúc. Cầu xin 

Allah I đừng làm lệch lạc trái tim của 

chúng ta sau khi Ngài đã hướng dẫn 

chúng ta, xin Ngài hãy ban cho chúng ta 

hồng phúc của Ngài bởi quả thật Ngài là 

Đấng Hằng Cho, Hằng Ban Phát không 

giới hạn. 



 

 

ْيَن. َوَصلَّى هللاُ َوَسلََّم َعلَى نَبهي هنَا ُمَحمَّ  ه اْلعَالَمه ه َرب  ْيَن لَُهْم بهإهْحَساٍن.َواْلَحْمدُ لِله  ٍد َوَعلَى آلههه َوأَْصَحابههه َوالتَّابهعه

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng 

lên Allah I, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và 

muôn loài. Cầu xin Allah I ban bằng an 

và phúc lành cho Nabi của chúng ta 

Muhammad, cho gia quyến của Người, 

các bạn đạo của Người và những ai đi 

theo họ trên con đường tốt đẹp!!. 


