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 وأ ٍد أن َل ِإإل ٰـ ً ِإإَل ا﵀ وحده َل ِإ، ٌا ِإاي
َحلو َحلر ُدسَ ُد ُد

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah!
Bầy tôi xin ca ngợi và tán dương Ngài, bầy tôi cầu xin Ngài
phù hộ và che chở, bầy tôi cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, bầy
tôi xin quay về sám hối với Ngài, và bầy tôi cầu xin Ngài
giúp bầy tôi tránh khỏi mọi điều xấu từ bản thân bầy tôi và
mọi điều xấu từ việc làm và hành vi của bầy tôi. Quả thật,
người nào được Allah hướng dẫn sẽ không bao giờ bị lạc lối,
còn người nào bị Ngài làm cho lạc lối thì sẽ không bao giờ
tìm thấy sự hướng dẫn. Bề tôi xin chứng nhận rằng không có
Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế
duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và bề tôi xin chứng
nhận Muhammad là người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài.
Tin nơi các Thiên thần là một trong sáu trụ cột của
đức tin Iman như Allah đã phán:

َ َ ُ ٓ َ ُ ُ َّ َ َ َ
َ َٰٓ َ َ َ َّ َ َ َ ٌّ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َّ
لئِكتِىِۦ
ٌن ُك ءامن ةِٱَّللِ وم
َۚ هزل إ ِ َۡلىِ مِن ربِىِۦ وٱلمؤمِو
ِ ﴿ءامن ٱلرسٌل ةِما أ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ َ ۡ
ۡ ُ َُ َ
ّ ِر َ َ أ َ ٖد ّمِن ُّر ُسلِىَِۚۦ َوقالٌا َس ِم ۡػ َوا َوأ َط ۡػ َواۖ غ َراهك
َوك ُتتِىِۦ َو ُر ُسلِىِۦ
َ ۡ َ َ َّ َ
ُ ك ٱل ۡ َم ِص
]285/ ﴾ [سَرة ابلقرة٢٨٥ ري
ربوا ِإَوَل

Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban
xuống cho Người từ Thượng Đế của Người và những
người có đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin
tưởng nơi Allah, nơi các thiên thần của Ngài, các kinh
3
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sách của Ngài và các vị sứ giả của Ngài. Họ nói: Chúng
tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào trong các Sứ giả
của Ngài. Chúng tôi nghe và vâng lời. Xin Ngài tha thứ
cho chúng tôi. Lạy Thượng Đế của chúng con, chắc chắn
chúng con sẽ quay lại với Ngài. (Chương 2 – Albaqarah,
câu 285).
Nabi  nói:

ْم
ُد
ْم َحل
ُد ْم
َحل َحل
َحل ْم ُد ْم َحل
اآلخ ِإر َحلوثؤ ِإن َحلو بِإالق َحلد ِإر
﵀ َحلو َحلمالئِإك ِإج ِإً َحلوكجُد ِإب ِإً َحلو ُدر ُدس ِإل ِإً َحلواْلَحل ْمَمِإ
ِإ
 أن ثؤ ِإنو بِإا ِإ. . .((
ِّ َحلخ ْم هِإ َحلو َحل
))ُشهِإ
ِإ
“Đức

tin Iman là tin nơi Allah, tin nơi các Thiên Thần của
Ngài, tin vào các kinh sách của Ngài, tin nơi các Thiên Sứ
của Ngài, tin nơi Ngày sau và tin vào sự tiền định tốt xấu”
(Albukhari, Muslim).
Đức tin nơi các Thiên thần là như thế nào? Đức tin
trụ cột này bao gồm những điều gì và giá trị của nó ra sao
đối với mỗi tín đồ Muslim?
 Tin vào sự tồn tại và hiện hữu của các Thiên thần:
rằng thế giới Thiên thần là một thế giới vô hình khác với thế
giới của loài người và thế giới của loài Jinn. Các Thiên thần
là tạo vật của Allah được Ngài tạo ra từ ánh sáng như Nabi
Muhammad  nói:

ُد َحل
ُد
ْم َحل
َحل
ْم َحل َحل َحل
ك ُدة ن ْمو ىُد َحل ُد َحل ْم َحل ُّ ْم َحل
ار َحلوخ ِإل َحلق آا ُدم ِإم َّنها
ِإ
ت الهالئِإ
((خ ِإلق ِإ
ٍ ار ٍج ِإنو ى
َر وخ ِإلق اْلان ِإنو ن ِإ
ٍ
َحل َحل ُد
))ُدو ِإضف لك ْمم

“Các Thiên thần được tạo ra từ ánh sáng, Ja-nn (tổ tiên
của loài Jinn) được tạo từ ngọn lửa và Adam (tổ tiên của
4

Niềm Tin Vào Giới Thiên Thần

loài người) được tạo ra từ thứ được miêu tả cho các ngươi
(trong Qur’an).” (Muslim).
 Tin rằng các Thiên thần là những tạo vật cao quý và
hết mực ngoan đạo, họ là những bề tôi thờ phượng Allah
bằng sự thờ phượng đích thực, họ luôn chấp hành tuyệt đối
theo mệnh lệnh của Allah và không bao giờ làm trái lệnh
Ngài. Như Ngài đã phán:
﴾ [سَرة٢٧

َ ُ
َ
ۡ دٞ
ۡ
َۡ
َ ُ
َ ُ
َ
 َ ۡ ت ِ ٌه ُى ةِٱٱ ٌۡ ِل َوي ة ِ ۡم ِره ِۦ َ ۡػ َملٌن٢٦ ﴿ةَ غ َِتاا ُّمك َر ُمٌن

]27 ،26 /األىبياء

Không, Họ không dám nói trước Ngài (qua mặt Allah
bất cứ một điều gì) và họ luôn chấp hành theo mệnh lệnh
của Ngài. (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 26, 27).

َ

َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ٓ َ َ َّ َ ُ ۡ َ َّ
َ ۡ ُ ٌن َما
﴿ ػصٌن ٱَّلل ما أمري و ػل

]6 /ؤم ُرون﴾ [سَرة اتلحريم

Họ không bao giờ bất tuân Allah về bất cứ điều gì mà
Ngài đã ra lệnh cho họ và họ tuyệt đối thi hành đúng
theo những gì được lệnh. (Chương 66 – Attahrim, câu 6).
 Tin rằng các Thiên thần là những tạo vật không có
giới tính tức không có hệ giới tính nam nữ, có nghĩa là họ
không có nhu cầu sinh lý như loài người và loài Jinn, và họ
cũng không có nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi.

َ
ۡ
ۡ
َ ُ
َ
دٞ
َ ٱلر ۡ َ ُن َو َ ا ُس ۡت
َّ َ
 َ ۡ ت ِ ٌه ُى٢٦ ح َو ُى َۚ ةَ غ َِتاا ُّمك َر ُمٌن
ۗ
َ َُ َۡ
َۡ
]27 ،26 /﴾ [سَرة األىبياء٢٧ ة ِ م ِره ِۦ ػملٌن

َ َّ ْ ُ َ َ
﴿وقالٌا ٱٱ
َۡ
ُ
ةِٱٱ ٌۡ ِل َوي

Và chúng (những kẻ ngoại giáo) đã nói: “Đấng
Arrahman (Đấng rất mực Độ lượng tức Allah) có một
5
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đứa con trai, thật vinh quan thay Allah (bởi Ngài tối cao
hơn những gì họ nói). Không (sự thật không như lời
chúng nói), mà họ (các Thiên thần) đều là những bề tôi
vinh dự (của Allah). Họ không dám nói trước Ngài (qua
mặt Allah bất cứ một điều gì) và họ luôn chấp hành theo
mệnh lệnh của Ngài. (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 26,
27).
150 :﴾ سٌرة الصافات١٥٠

َ َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
َ
َ ُ
لئِكث إ ِ ا َوي ۡ ش ًِ ُ ون
﴿أم ل وا ٱلم

Hoặc phải chăng chúng tận mắt chứng kiến TA (Allah)
đã tạo các Thiên thần là nữ giới hay sao ? (Chương 37 –

Assafat, câu 150).

َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ ۡ َّ َ ُ ّ َ ُ
﴿ ت ِ ٌن ٱَل وٱٱًار

]20 /ون﴾ [سَرة األىبياء

Họ tán dương ca tụng Ngài ngày đêm một cách không
ngừng nghỉ. (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 20).

 Tin vào tất cả các tên gọi được Qur’an và Hadith đề
cập đến về một số các vị Thiên thần cũng như tất cả những
vị không được nhắc đến tên của họ. Những vị được Qur’an
và Hadith nhắc đến tên của họ gồm có: Jibril, Mi-ka-il,
Isra-fil, Munkar và Nakir.
 Tin rằng các Thiên thần gồm nhiều loại khác nhau
và có thứ cấp lớn nhỏ khác nhau chẳng hạn như những vị
Thiên thần có cấp bậc lớn nhất trong các Thiên thần đó là
đại Thiên thần Jibril, Mi-ka-il và Isra-fil. Các Thiên thần đều
được Allah ban cho các phép màu và quyền năng nhất định,
họ có khả năng biến hóa thành nhiều dạng tạo vật khác và họ
có khả năng biến hóa thành con người, và các Thiên thần
6
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được Allah tạo ra với những chiếc cánh ít nhiều khác nhau
như Ngài phán:

َۡ َ َ َ
َ َٰٓ َ َ ۡ
َ ۡ َ ٓ كثِ ُر ُس اًل أُ ْو
َ ۡرض
ِ
ئ
ل
م
ٱل
غ
ا
ج
ت وٱۡل
ِ
ِ و
ِل أجو ِ ثٖد
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ
ۡ
َ
ّ
ٓ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ ُ ِف
َ َّ ٱۡللق َما َشا ُء إن
ۡ ٱَّلل لَع ُك
﴾١ درٞ ِ َشءٖد ق
ِ َۚ
ِ
ِ
ِ

َّ ٱۡل ۡم ُ ِ ََّّللِ فَاطِر ٱل
َۡ ﴿
ِ
ََّم ۡث ََن َوثُ َل َ َو ُر َب َع ز
ِ َۚ
]1 /[سَرة فاطر

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Ðấng đã

tạo hóa các tầng trời và trái đất, Ngài đã tạo ra các Thiên
Thần làm các vị Sứ giả với những chiếc cánh: hai cánh,
ba cánh, hoặc bốn cánh. Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ
cái gì Ngài muốn bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng trên
mọi thứ. Faa-tir: 1 (chương 35 - Fatir, câu 1).
Theo Ibnu Mas’ud thuật lại rằng Nabi  nói là
Người đã nhìn thấy nguyên hình của đại Thiên thần Jibril
 với sáu trăm chiếc cánh. (Hadith do Al Bukhary và Muslim
ghi lại).

َ َّ
 ِإَوها ٱَ ۡ ُن١٦٥

دٞد َّم ۡػلٌُمٞ﴿ َو َما م َِّوا ٓ إ َّ َ َُل َم َ ام
ِ
َ ُ ّ َ ُۡ
]166 - 164 /﴾ [سَرة الضافات١٦٦ ٱلم ت ِ ٌن

َ ُّ َّ ُ ۡ َ َ َّ
ٱلصٓافٌن
 ِإَوها ٱ ن١٦٤

Không ai trong chúng tôi (Thiên Thần) lại không có một

vị trí ấn định. Quả thật, chúng tôi đứng sắp hàng. Và quả
thật, chúng tôi là những vị tán dương ca tụng Ngài.
(Chương 37 - As-Saffat, câu 164 -166).
Thiên Thần còn có khả năng di chuyển rất nhanh.
Họ đi lên, xuống giữa Thiên Đàng và trần gian với tốc độ
7
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ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, Allah, Đấng Tối Cao
phán:

َ ُ ُّ َ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
ۡ َ َ
ََۡ
َۡ
َٰٓ ﴿تػرج ٱلم
﴾٤ وح إ ِ َۡلىِ ِِف َ ٌۡ ٖدم َكن ِم َ ُارهُ َخ ِ َ أٱف َس َوثٖد
لئِكث وٱلر

]4 /[سَرة املعارج

Các Thiên thần và Đại Thiên thần Jibril đi lên chầu
Ngài (Allah) trong một ngày tương đương với năm mươi
ngàn năm (theo niên lịch của con người). (Chương 70 –
Al-Ma’arij, câu 4).
 Tin rằng mỗi Thiên thần được tạo ra để làm một
nhiệm vụ nhất định theo lệnh của Allah. Mỗi Thiên thần sẽ
thực hiện nhiệm vụ được giao một cách không nghỉ ngơi và
không biết mỏi mệt. Có một số vị được Allah cho biết về
công việc cụ thể của họ và còn số khác thì Ngài không cho
biết.
Những vị Thiên thần tiêu biểu mà chúng ta được cho
biết về các công việc của họ:
 Đại Thiên thần Jibril  được Allah giao nhiệm vụ
mang những lời Mặc khải của Ngài xuống cho các vị Thiên
sứ
 Mi-ka-il là vị được Allah giao nhiệm vụ trông coi
và quản lý về mưa và cây trồng
 Isra-fil là vị được giao nhiệm vụ thổi còi cho Ngày
tận thế và Phục sinh
 Các Thiên thần được giao nhiệm vụ chuyên ghi chép
các việc làm của bầy tôi của Allah, như Allah phán:
8
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َّ

ۡ َ َ ّ َ َ ُ ۡ َّ َ َ َ ۡ
ُ ۡ َ َّ
دٞ َ َ ّ
َ
َۡ
ِ ان غ ِن ٱَلَ ِم ِ َوغ ِن
ِ  ما ل ِظ مِن قٌ ٍل إ١٧ ٱلشما ِل قػِي
ِ ﴿إِذ تلَّق ٱلمتل ِي
دٞ
ٌ َ َ ۡىِ َرؼ
]18 - 17/ ﴾ [سَرة ق١٨ ِيب َغت ِي

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).

َ ُ َۡ َ َ
َ
ُ ۡ َ َ َّ
َ َك ۡ ٱ
﴾١٢  َ ۡػل ُمٌن َما ت َػلٌن١١ َ ِ  ك َِراما كتِب١٠ َ ح ِ ِظ
﴿ِإَون غلي

]12- 10/[سَرة اَلىفطار

Và quả thật các ngươi có các Thiên thần theo trông

chừng và giam sát, họ là các vị ghi chép đáng tôn kính,
họ biết hết mọi điều các ngươi làm. (Chương 82 – AlInfitar, câu 10 – 12).
 Có các Thiên thần là những vị được giao nhiệm vụ
chuyên đi du hành trên trái đất để đi tìm những bề tôi nào
tụng niệm Allah hay những bề tôi nào ngồi lại cùng học hỏi
và trao đổi kiến thức đạo giáo để ngồi lại lắng nghe và cầu
nguyện cho họ.


Có các vị Thiên thần chuyên bảo vệ con người

 Có các vị Thiên thần chuyên rút hồn người chết
được gọi là Malak Al-Mawt (Thần chết)
 Các vị Thiên thần chuyên thẩm vấn người chết trong
cõi mộ (Nakir và Munkar)
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 Có các vị Thiên thần được giao nhiệm vụ tiếp đón
và nói lời chào đến những cư dân nơi Thiên Đàng, như Allah
phán:

َ ُ ُ ۡ َ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ
ُ َۡ َ ٌ َ َ
ۡ َ ك ة َما َص
َ ّ ُ ٌن َغلَ ۡيً ّمِن
َ َب ُت ۡ َۚ فَو ِۡػ
 سل غلي٢٣ اا
ل
﴿وٱلملئِكث
ِ
ِ
ِ
ُك ة ٖد
َّ َ ۡ ُ
]24،23/﴾ [سَرة اَلىفطار٢٤ ِع َب ٱ ار

Và các Thiên Thần vào chào họ từ mỗi cánh cửa:
Assalamualaykum (chào bằng an và phúc lành đến quí
vị) về những điều mà quí vị đã nhẫn nại chịu đựng. Bởi
thế, thật tuyệt hảo cho ngôi nhà cuối cùng ! (ArRad,13:23-24).

 Những điều liên quan
 Thiên Thần được Allah tạo ra trước con người. Bằng
chứng cho điều này là lời phán của Allah:

ّ َ َ َ ۡ َ ُّ َ َ َ ۡ
دٞ
َۡ َ ُْٓ َۖ َ َ ِ َ ۡ
َ َت َػ ُ ػ
َٰٓ ﴿ِإَوذ قال ربك ل ِلم
ِيًا َمن
لئِكثِ إ ِ ِّن َجا ِغ ِِف ٱۡلۡرض ل ِي ث قالٌا أ
َ
َ ۡ ّٓ َ َ َ َ ُ ّ َُ َ َ َۡ ُ ّ َُ ُ َۡ َ َٓ َ ّ ُ َۡ َ َ ُ ُۡ
ّن أغل ُ َما
ِ ِ ِ ػِيًا و ِك ٱ ِماء وَنن ن تِح ِِبم ِك و ِس لك ۖ قال إ
َ ََُۡ َ
]30/﴾ [سَرة ابلقرة٣٠ تػلمٌن

Và khi Thượng Đế (Allah) của Ngươi (Muhammad)
phán bảo các Thiên Thần : “TA sẽ đặt một Khalifah (Đại
Diện cho TA) dưới đất”. (Các Thiên Thần) thưa : “Phải
chăng Ngài định đặt một nhân vật sẽ hành động thối nát
và làm đổ máu nơi đó, trong lúc bầy tôi luôn ca ngợi, tán
dương và Vinh quang Ngài hay sao ?”. (Allah) phán :
“Quả thật, TA biết rõ điều mà các ngươi không hề biết”.
(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 30).
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 Về số lượng Thiên thần thì chúng ta không biết rõ là
bao nhiêu bởi vì chúng ta không được thông tin cụ thể về số
lượng của họ, chỉ có Allah duy nhất mới biết chính xác về số
lượng của họ mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định
rằng số lượng của họ là vô số kể qua các Hadith Sahih, tiểu
biểu như những gì được thuật lại trong Hadith Albukhari và
Muslim rằng mỗi ngày có bảy mươi ngàn Thiên thần đi vào
ngôi nhà Al-Ma’mur bên trên tầng trời thứ bảy để dâng lễ
nguyện Salah trong đó, và khi họ trở ra thì sẽ không bao giờ
quay lại.
 Các Thiên Thần thường ở trên Thiên Đàng và chỉ hạ
giới khi được Allah, Đấng Tối Cao giao phó nhiệm vụ.
Trong chương 97, Allah có phán:

َ ََۡ ََٓ
ۡ َ هز ۡٱ َن ُى ِف َ َۡللَثِ ۡٱٱ
دٞ َ َۡللَ ُث ۡٱٱ َ ۡ ر َ ۡري٢ ك َما َ َۡللَ ُث ۡٱٱ َ ۡ ر
َ َ﴿إ َّا ٓ أ
ى
ر
ا
أ
ا
م
و
١
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َۡ ّ ُ ّ ّ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ  ت٣ ّم ِۡن أٱ ِف ش ًۡر
ُّ َ
َٰٓ َنل ٱل َم
٤ ُك أم ٖدر
ِ لئِكث وٱلروح ػِيًا ِإِذ ِن رب ِ ًِ مِن
ٖد
َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ ٌ َ َ
ۡ
]5 - 1 /﴾ [سَرة القدر٥ ِر
م لعِ ٱٱ
ِ سل

Quả thât, TA (Allah) đã ban Nó (Qur’an) xuống vào
một Đêm định mệnh (Qadr). Và điều gì cho Ngươi biết
Đêm Định mệnh là gì? Đêm Định mệnh tốt hơn cả một
ngàn tháng. Trong đêm đó các Thiên Thần và Đại Thiên
Thần (Jibril) đi xuống trần và mang mọi quyết định của
Thượng Đế của họ theo phép của Ngài. Sự bằng an, nó
kéo dài cho đến hừng đông. (Chương 97 – Al-Qadr, câu 1
- 5).
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 Mặc dù con người hiếm khi nhìn thấy nguyên hình
dạng của Thiên Thần nhưng thú vật có thể nhìn thấy họ
thường xuyên hơn. Thiên sứ Muhammad  nói:

ً َحل ْم َحل
َحل
َحل َّن
َحل ْم
َحل َحل ْم ُد ْم َحل َحل ِّ َحل َحل
كة فَحل ْم
اسأَحللُدَا َحل
 َحلو ِإإذا، ف ِإإن َحلٍا َحلرأت َحلملًك،ًا﵀ ِإن ْمو ف ِإل ِإ
((إِإذا س ِإهعجم ِإضياا ااي ِإ
َحل ْم ُد ْم َحل َحل ْم َحل َحل َحل َحل َّن ُد
ً َحل َّن ُد َحل َحل
َحل َّن ْم َحل
)) ف ِإإىً َحلرأى يْم َحلطاىا،ان
س ِإهعجم ى ِإٍيق ِإ
ار فجعَذوا بِإا ِإ
﵀ ِإنو الشيط ِإ
ااه ِإ
“Khi các ngươi nghe tiếng gáy của các con gà trống thì các
ngươi hãy cầu xin Allah hồng phúc từ nơi Ngài, vì chúng
đã nhìn thấy Thiên Thần và khi các ngươi nghe tiếng kêu
của con lừa thì các ngươi hãy cầu xin Allah bảo vệ các
ngươi tránh xa Shaytan, bởi quả thật nó nhìn thấy
Shaytan”. (Al-Bukhari, Muslim).
Một ghi lại câu chuyện của một vị Sahabah tên
Usayd Bin Hudhayr  như sau : Một đêm nọ khi Usayd
Bin Hudhayr đang đọc Qur’an, chương Al-Baqarah thì con
ngựa cột bên cạnh ông bổng nhảy dựng lên và la hét dữ dội
và khi ông ngưng đọc thì nó cũng ngưng nhảy và không la
hét nữa. Cứ như vậy, mỗi khi Usayd đọc thì con ngựa cứ
nhảy dựng và la hét còn khi ông ngưng đọc thì nó ngưng
nhảy và ngưng la hét. Sau vài lần thì ông không đọc nữa vì
sợ con ngựa sẽ giẫm lên mình con trai của ông đang nằm ở
gần con ngựa. Usayd Bin Hudhayr mang đứa bé đi và khi
ông nhìn lên bầu trời thì ông vô cùng kinh ngạc vì thấy một
đám mây to với ánh bất thường ở phía trên đầu ông. Sáng
hôm sau Usayd Bin Hudhayr kể lại câu chuyện của ông cho
Thiên sứ Muhammad  nghe, Người bảo: “Anh nên tiếp
tục đọc hỡi Ibn Hudhayr! Anh nên tiếp tục đọc hỡi Ibn
Hudhayr!”. Usayd trả lời: “ Thưa Sứ Giả của Allah! Con
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trai của tôi, Yaya đang nằm gần con ngựa và tôi sợ con ngựa
sẽ giẫm lên mình của nó. Khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi thấy
một đám mây với gì đó như là những ngọn đèn”.Thiên sứ
Muhammad  hỏi: “Anh có biết đó là gì không ?”. Usayd
trả lời “Thưa không!”. Thiên sứ Muhammad  đáp: “Đó là
những Thiên Thần, Họ xuống để nghe ông đọc. Nếu ông
đã tiếp tục đọc cho đến sáng, có lẽ Họ đã ở lại và mọi
người có lẽ nhìn thấy Họ”.
 Chúng ta không biết chính xác rằng các Thiên Thần
có tử ở đời này hay không, vì không có câu Kinh Qur’an
cũng như không có bất cứ lời di huấn nào từ Sunnah đề cập
đến. Tuy nhiên vào Ngày Tận Thế, Allah, Đấng Tối Cao sẽ
hủy diệt tất cả, và vì thế chúng ta có thể biết được các Thiên
Thần sẽ không còn vào thời điểm đó. Allah, Đấng Tối Cao
đã phán :
]88 /﴾ [سَرة القطص

ُّ ُ
ۡ َّ ٌ َ ۡ َ ُك
﴿
َۚ َش ٍء يال ِك إ ِ َوج ًَ ُى

Mọi vật đều tiêu tan ngoại trừ Sắc Diện của Ngài.
(Chương 28 – Al-Qisas, câu 88).
﴾ [سَرة٢٧

ۡ ۡ َ َ َۡ ُ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُّ ُ
ٱۡلك َر ِام
ِ  و تَّق وجى ربِك ذو ٱۡلل ِ و٢٦ ان
﴿ُك من غليًا ف ٖد
]27 /الرمحو

Tất cả những ai trên trái đất đều bị hủy diệt Sắc diện
của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), Đấng Quyền
uy và Quang Vinh vẫn còn mãi. (Chương 55 – Arrahman,
câu 27).
 Đôi khi chúng ta tự hỏi giữa con người và Thiên
Thần, ai hơn ai và ai sẽ phục vụ cho ai ? Câu trả lời chính
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xác cho nghi vấn này là: Những người Muslim tốt sẽ tốt hơn
các Thiên Thần ở đời sau vì Allah (swt) đã chuẩn bị cho họ
những phần thưởng vô cùng xứng đáng nơi Thiên Đàng. Khi
họ bước vào Thiên Đàng, sẽ có rất nhiều Thiên Thần tiếp
đón và ân cần phục vụ họ. Còn ở đời này, các Thiên Thần tốt
hơn đa số con người bởi họ luôn vâng lời và thờ phụng
Allah một cách tuyệt đối, họ không hề phạm phải những tội
lỗi phàm tục như con người.
 Đức tin Iman nơi các Thiên thần mang lại những
trái quả thiêng liêng trong cuộc sống của người có đức
tin, tiêu biểu:
 Ý thức được sự vĩ đại của Allah và sức mạnh của
Ngài, ý thức được quyền năng vô song của Ngài, ý thức
được sự vĩ đại của các tạo vật và sự vĩ đại của Đấng Tạo
Hóa. Điều này làm người có đức tin tăng thêm sự tôn vinh
và sùng kính Allah khi mà Ngài đã tạo các Thiên thần từ ánh
sáng với những chiếc cánh khổng lồ.
 Ngay chính và trung trực trong việc tuân lệnh Allah,
Đấng Tối Cao, người nào tin rằng có các Thiên Thần luôn
ghi chép mọi hành động của y thì bắt buộc y phải sợ Allah,
Đấng Tối Cao mà không dám làm điều trái lệnh cũng như
không dám bất tuân Ngài một cách công khai hay thầm kín.
 Kiên nhẫn trong việc tuân lệnh và phục tùng Allah,
người có đức tin sẽ cảm thấy thanh thản và an bình vì biết
được rằng trong vũ trụ này có hàng ngàn và hàng ngàn các
Thiên thần đang phục tùng và thờ phượng Allah một cách
tuyệt đối và trọn vẹn.
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 Biết tri ân Allah, Đấng Tối Cao về việc Ngài đã luôn
phù hộ và che chở cho con người khi mà Ngài bắt một số
Thiên Thần phải bảo vệ và che chở cho họ.
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