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Phần Một 

ِ ََنَْمُدهُ َونَْستَِعيْنُُه َونَْستَْغِفُرهُ  نُْفِسنَا َوِمْن وَ  ،إِنَّ احلَْمَد ّلِِلَّ
َ
ْورِ أ َنُعوْذُ بِاهللِ ِمْن ُُشُ

ْعَماِِلَا 
َ
ْن ََل  ْشَهدُ أَ وَ  .َو َمْن يُْضِلْل فاََل َهاِدَي ََلُ  ،َمْن َيْهِد اهلُل فاََل ُمِضلَّ ََلُ  ،َسيِّئَاِت أ

َ
أ

هَ  ـٰ ًدا َعبُْدهُ  هللُ إَِلَّ ا إِلَ نَّ حُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
يَك ََلُ َوأ  َورَُسوَُلُ  وَْحَدُه ََل َُشِ

ِن نَّۡفس  ﴿ ِي َخلََقُكم م 
َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َۡۡهقا  َوَِٰحَدة   َيَٰٓ ََ ِم َزوَۡجَهقا وََخلَق

ُۡۡهَما ََ رَِجاٗل  َوَبثَّ ِم َ ََكنَ َوٱتَُّقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ   رَۡحاَم  إِنَّ ٱَّللَّ
َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلَّ  َّللَّ

 ١: النساء ﴾١ا َعلَۡيُكۡم َرقِيبٗ 
ۡسقلُِموَن ﴿ ُُم مُّ نق

َ
ََّ ُتَقاتِهِۦ َوَل َتُموُتنَّ إِلَّ َوأ َ َح ُۡواْ ٱتَُّقواْ ٱَّللَّ ِيَن َءاَم َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ آل  ﴾١٠٢َيَٰٓ

 ١٠١: عمران

َ َوقُولُواْ قَۡوٗل ﴿ ُۡواْ ٱتَُّقواْ ٱَّللَّ ِيَن َءاَم َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ِديدٗ َيَٰٓ ََ ۡعَمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لِۡح يُۡص  ٧٠ا  

َ
لَُكۡم أ

ۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  وََلُ َُ َ َوَر  ٠١ – ٠٠: األحزاب ﴾  ٧١لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱَّللَّ

Alhamdulillah, 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 
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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. 

Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah với lẽ 

mà Ngài phải đáng được kính sợ và các ngươi chớ đừng 

chết ngoại trừ các ngươi đã là những người Muslim (qui 

phục Ngài).  (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 102). 

Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, 

Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (Adam) 

và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y (Hauwa) rồi từ hai 

người họ Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn bà (trên khắp 

trái đất). Và hãy kính sợ Allah, Đấng mà các  người đòi hỏi 

(quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) dạ con bởi vì quả 

thật Allah luôn theo dõi các ngươi. (Chương 4 - Annisa’, 

câu 1). 

Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah mà hãy 

nói lời trung thực và ngay thẳng, rồi Ngài sẽ cải thiện hành 

động của các ngươi và tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Và 

người nào tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì chắc 

chắn sẽ được thành công vô cùng to lớn. (Chương 33 – Al-

Ahzab, câu 70, 71). 

Ilmu trong tiếng Ả rập là một danh từ biến thể từ động 

từ “ مَ لِ عَ  ”  có nghĩa “biết và hiểu”, vì vậy, theo nghĩa của từ thì 

Ilmu có nghĩa là sự hiểu biết. 

Còn theo thuật ngữ giáo lý thì Ilmu có nghĩa là sự hiểu 

biết, kiến thức và sự thông thái về giáo lý Islam. Cho nên, một 
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người hiểu biết hay thông thái về giáo lý Islam thì được gọi là 

 .”Ulama“ – ”ُعلََماء“ A’lim” số nhiều là“ – ”ََعلِم  “

Tuy nhiên, trong khái niệm chung thì Ilmu có nghĩa là 

sự hiểu biết và kiến thức không chỉ về giáo lý Islam mà là sự 

hiểu biết và kiến thức bao hàm mọi lĩnh vực, đạo hay đời, tâm 

linh, cuộc sống xã hội hay khoa học. 

Như vậy, Ilmu có nghĩa là kiến thức giáo lý nếu nói theo 

khía cạnh tôn giáo còn nếu nói đến khái niệm chung thì Ilmu 

có nghĩa là kiến thức bao hàm. 

Trong mọi xã hội văn minh và tiến bộ, con người luôn 

nhấn thức được rằng kiến thức đóng vai trò hết sức quan trọng 

trong phát triển cuộc sống con người và xã hội, kiến thức sẽ 

phát triển tư duy, nâng cao tri thức, kiến thức tạo động lực để 

phát triển bản thân, gia đình, và cộng đồng xã hội, và kiến thức 

giúp người bề tôi ý thức được Allah và sự tạo hóa vĩ đại của 

Ngài. 

Islam nói gì về kiến thức, Islam có quan tâm đến kiến 

thức hay không và quan tâm như thế nào? 

Câu trả lời: Islam đã khẳng định tầm quan trọng của kiến 

thức cách đây hơn 1400 năm. Islam không những quan tâm và 

xem trọng kiến thức mà còn đặt ra những giáo lý khuyến khích 

và thúc đẩy các tín đồ đến với nó.  

Những lời Kinh đầu tiên được mặc khải xuống cho 

Thiên sứ Muhammad  là lời phán: 

﴿ ِ ِم َرب َِك ٱَّلَّ َۡ  بِٱ
ۡ
ََ ٱۡقَرأ  [1: سورة العلق]﴾ ١ي َخلَ
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Hãy đọc! Nhân danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng đã tạo 

hóa. Al-A’laq: 1 (Chương 96), và Allah phán tiếp: 

ۡكَرُم ﴿
َ
 َوَربَُّك ٱۡۡل

ۡ
ِي َعلََّم بِٱۡلَقلَِم  ٣ٱۡقَرأ نَسََٰن َما لَۡم َيۡعلَۡم  ٤ٱَّلَّ َم ٱۡۡلِ

 ﴾٥َعلَّ
 [5 - 3: سورة العلق]

Hãy đọc! Và Thượng Đế của Ngươi là Đấng Quảng Đại. 

Đấng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết, Đấng đã dạy con 

người điều mà y không biết. Al-A’laq: 3 - 5 (Chương 96). 

Đây là những câu Kinh mà Allah  thông điệp cho các 

bề tôi của Ngài biết rằng Ngài ra lệnh cho họ phải đọc và học 

hỏi kiến thức, phải đọc và học hỏi bất kỳ nguồn kiến thức nào 

hữu ích cho đạo và cuộc sống. 

Cùng với mệnh lệnh này, Allah  đã trình bày địa vị cao 

quý của những người có kiến thức trong nhiều câu Kinh 

Qur’an, tiêu biểu như lời phán: 

َۢا بِٱۡلقِۡسِطِۚ َلٓ إَِلَٰهَ ﴿ ْولُواْ ٱۡلعِۡلِم قَآئَِم
ُ
نَُّهۥ َلٓ إَِلََٰه إِلَّ ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوأ

َ
ُ أ إِلَّ  َشِهَد ٱَّللَّ

 [81: سورة آل عمران] ﴾١٨ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡۡلَِكيُم 
Allah xác nhận và các Thiên thần cũng như những người 

hiểu biết đều làm chứng rằng quả thật không có Thượng 

Đế nào khác cả duy chỉ có Ngài, Đấng duy trì nền công lý. 
Ali I’mran: 18 (Chương 3). 

Trong câu Kinh, Allah  cho biết rằng: “Không có 

Thượng Đế đích thực nào khác mà chỉ có Allah duy nhất” là 

chân lý, và chân lý này chỉ có những ai có kiến thức và hiểu 

biết mới nhận thức được nó. 
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ِيَن َل َيۡعلَُموَنۗۡ ﴿ ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱَّلَّ َُوِي ٱَّلَّ  [9: سورة الزمر] ﴾قُۡل َهۡل يَۡس

Hãy nói đi (Muhammad): Phải chăng những người hiểu 

biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư 

? Al-Zumar: 9 (Chương 39). 

Câu kinh được diễn đạt theo phong cách câu hỏi nhưng 

mang ý nghĩa phủ định, tức Allah  nói rằng những người dốt 

nát, những người thiếu hiểu biết không ngang bằng với những 

người có hiểu biết và có kiến thức được. Một anh nông dân 

không ngang bằng với một anh kỷ sư nông nghiệp, một nữ y tá 

không ngang bằng với một nữ bác sĩ, một người ít hiểu biết 

không ngang bằng với một nhà thông thái, ... 

Cũng chính vì vậy mà Allah  phán trong một câu Kinh 

số 11 của chương Al-Muja-dalah: 

﴿ ِۚ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجَٰت 
ُ
ِيَن أ ُۡواْ ِمُۡكۡم َوٱَّلَّ ِيَن َءاَم ُ ٱَّلَّ  [11: سورة املجادلة] ﴾يَۡرفَِع ٱَّللَّ

Allah sẽ nhấc cao những người có đức tin trong các ngươi 

và những ai được ban cho kiến thức lên địa vị và cấp bậc 

cao. Al-Mujadalah: 11 (Chương 58). 

Thiên sứ của Allah  nói:  

ْهَل  َوَماَلئَِكتَهُ  اهللَ  إِنَّ ))
َ
َمَواِت  َوأ رِْض  السَّ

َ
 وََحّتَّ  ُجْحرَِها ِف  اِلَّْملَةَ  َحّتَّ  َواأل

 (( اْْلَْيَ  اِلَّاِس  ُمَعلِّمِ  ََعَ  ََلَُصلُّونَ  احْلُوَت 
“Quả thật Allah và các Thiên thần của Ngài, cùng với 

những ai ở trên trời và đưới đất, ngay cả con kiến trong tổ 

của nó và ngay cả con cá voi, đều cầu nguyện tốt lành cho 

những ai chỉ dạy nhân loại đều tốt lành.” (Tirmizhi). 
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Thiên sứ của Allah  nói:  

 ((اْْلَنَّةِ  إَِل  َطِريقاً  ََلُ  اهللُ  َل َسهَّ  ِعلْماً  ِفيهِ  يَلْتَِمُس  َطِريقاً  َسلََك  َمنْ ))
“Ai tìm kiếm con đường để học hỏi kiến thức, Allah sẽ mở 

một con đường dễ dàng cho y đến với Thiên Đàng.” 

(Muslim). 

Ân phúc này không phải chỉ dành riêng cho những ai 

học hỏi kiến thức giáo lý, mà ân phúc này bao hàm tất cả mọi 

kiến thức mà người bề tôi Muslim học hỏi mang lại điều hữu 

ích cho bản thân, cho mọi người và cho cuộc sống miễn sao 

kiến thức đó không trái với ý nghĩa và mục đích của giáo lý 

Islam. 

Các kiến thức về những gì liên quan đến đời sống thế tục 

là cần thiết cho sự phát triển cuộc sống của những người 

Muslim nói riêng và mọi người nói chung. Allah  nói: 

َُۡعَمَرُكۡم فِيَها﴿ َۡ ۡرِض َوٱ
َ
َِن ٱۡۡل ُكم م 

َ
نَشأ
َ
 [11: سورة هود] ﴾ُهَو أ

Ngài (Allah) đã cho sinh sản các ngươi từ trái đất và cho 

các ngươi định cư nơi đó. Hud: 61 (Chương 11). 

Định cư nơi Trái đất dĩ nhiên cần phải hiểu biết vững 

chắc về kiến thức cải tạo, sản xuất, trồng trọt, phải hiểu biết 

vững chắc về kinh tế, thương mại và cách thức phát triển và áp 

dụng các phương tiện hiện đại trong việc duy trì và đảm bạo 

cuộc sống tốt đẹp, lâu dài. Allah  phán: 
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ۡرِض ﴿
َ
ُيواْ ِِف ٱۡۡل َِ ةَ ٱٓأۡلِخَرةَ  إِنَّ  قُۡل 

َ
ُ يُنِشئُ ٱلنَّۡشأ ََ  ُثمَّ ٱَّللَّ  ٱۡۡلَۡل

َ
ۡيَف بََدأ ََ فَٱنُظُرواْ 

ء   ِ ََشۡ
َٰ ُك  َ لََعَ  .[02: سورة العنكبوت] ﴾٢٠قَِديٞر  ٱَّللَّ

Hãy bảo: “Các ngươi hãy đi du lịch trên Trái Đất để quan 

sát Ngài (Allah) đã khởi sự việc tạo hóa rồi Allah phục sinh 

Đời Sau như thế nào. Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng 

trên tất cả mọi thứ.” Al-Ankabut: 20 (Chương 29). 

Đây chính là bằng chứng cho thấy mối quan tâm của 

Islam đến việc quan sát, suy ngẫm, tìm tòi, nghiên cứu và học 

hỏi kiên thức từ vạn vật xung quanh trong vũ trụ. 

Quả thật, Thiên sứ của Allah  là người đầu tiên trong 

lịch sử kêu gọi đến với sự nghiên cứu y học qua nhiều lời di 

huấn của Người, trong đó, lời di huấn nói về nền tảng quan 

trọng cho y học là lời di huấn: 

نَْزَل اهللُ ))
َ
نَْزَل ََلُ ِشَفاءً  َما أ

َ
 ((َداًء إَِلَّ أ

“Không một căn bệnh nào Allah ban xuống mà Ngài không 

ban xuống phướng thuốc điều trị cho căn bệnh đó.” 

(Albukhari). 

Đây là lời di huấn rất vĩ đại khẳng định chắc chắn rằng 

luôn tồn tài một phương thuốc điều trị cho mỗi một căn bệnh. 

Với ý nghĩa này, nếu con người chịu nghiên cứu và tìm tòi 

cách điều trị thì sẽ tìm thấy nó. 

Lời di huấn này như một sự khuyến khích con người 

nghiên cứu y học. 

Chẳng phải các nhà khoa học ngày nay đã thực hành 

giống như lời di huấn này rằng họ không ngừng nghiên cứu để 
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tìm ra phương thức chữa trị cho nhiều căn bệnh mà trong quá 

khứ cứ tưởng chừng như các căn bệnh đó không có cách điều 

trị? 

Và Allah  phán: 

ِۡل َوٱنلََّهارِ ٓأَلَيَٰت  إِنَّ ِِف ﴿
َِٰف ٱَّلَّ ۡرِض َوٱۡخَُِل

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َِ ٱلسَّ   َخۡل

ُ
ِ َِٰ  ۡل  َٰ ۡل

َ
ْو ِي ٱۡۡل

 [190: سورة آل عمران ] ﴾١٩٠
Quả thật, trong sự tạo hóa các tầng trời và trái đất và sự 

luân chuyển ngày đêm là những dấu hiệu (nhận biết Allah) 

cho những người hiểu biết. Ali I’mran: 190 (Chương 3). 

Allah  bảo chỉ có những người có kiến thức và hiểu 

biết mới nhận thức được sự vĩ đại và quyền năng của Ngài. 

Cho nên con người cần phải học hỏi và tìm tòi kiến thức, 

đặc biệt là những người Muslim tin tưởng nơi Allah  thì càng 

phải học hỏi và tìm tòi kiến thức nhiều hơn nữa, bởi vì càng có 

kiến thức người Muslim càng vững tin nhiều hơn nữa nơi 

Allah  và nơi chân lý của Ngài, càng có kiến thức người 

Muslim càng có thể phục vụ tốt hơn cho tôn giáo cũng như 

càng có thể cải thiện cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

بَارََك اهلُل ِِل َولَُكْم يِف الُْقْرآِن الَْعِظيِْم، َوَنَفَعِِن َوإِيَاُكْم بَِمـا ِفيْـِه 
قُْوُل 

َ
ْكِر احْلَِكيِْم، أ ْسـتَْغِفُر اهلَل ِِل َولَُكـْم َوِلَففَّـِة ِمَن اآليَاِت َواذلِّ

َ
قَْوِِل َهَذا َوأ

 .الُْمْسِلِمْْيَ ِمْن ُُكِّ َذنٍْب فَاْستَْغِفُروُه إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحيْمُ 
Cầu xin Allah ban niềm may mắn trong Thiên Kinh 

Qur'an vĩ đại cho tôi và cho mọi người, xin Ngài nâng cao địa 

vị của tôi và mọi người qua những câu kinh và lời tán dương 

sáng suốt. Tôi nói ra những lời này rồi cầu xin Allah tha thứ tội 
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lỗi cho tôi, cho mọi người và cho tất cả người Muslim. Cho 

nên, hãy cầu xin Allah tha thứ đi, quả thật Ngài là Đấng vô 

cùng độ lượng vô cùng khoan dung. 

 

 

Phần Hai 

ِ رَبِّ الَْعالَِمْْيَ  ـاَلُم ََعَ َوالَْعاقِبَُة لِلُْمتَِّقَْي،  ،احَْلَْمُد ّلِِلَّ ـاَلُة َوالسَّ َوالصَّ
ِميِنِه ََعَ وَْحِيِه، وََصْفَوتِِه ِمْن َخلِْقـِه،

َ
 َوإَِماِمنَـا وََسـيِِّدنَا انَـيِّ بِ نَ  َعبِْدهِ َورَُسوَِلِ َوأ

  دٍ مَّ حُمَ 
َ
، َوَمْن َسلََك َسِبيلَُه، َواْهتََدى بُِهَداهِ إَِل يَـْوِم هِ بِ احَ ْص بِْن َعبِْد اهلِل، وَََعَ أ

ا مَّ
َ
يِْن، أ  : دُ عْ بَ  ادلِّ

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi, tạ ơn đều kính dâng 

Allah Đấng chúa tể của vủ trụ và chắc chắn kết quả tốt đẹp sẽ 

thuộc về nhóm người biết kính sợ. Cầu xin Ngài ban bình an và 

phúc lành đến cho bề tôi, cho Rasul xuất sắc về sứ mạng, vị tốt 

đẹp nhất trong nhân loại, vị Nabi, vị Imam, vị dẫn đầu của 

chúng ta Muhammad con trai ông Abdullah, cho tất cả bằng 

hữu của Người, cho những ai bước trên đường lối của Người, 

bám theo chỉ đạo của Người cho đến ngày tận thế. Và sau nữa: 

 

 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Mọi kiến thức trong cuộc sống đều rất quan trọng và cần 

thiết cho mỗi con người và xã hội, nhưng kiến thức tôn giáo 

(Islam) là kiến thức quan trọng hơn hết cho mỗi tín đồ Muslim. 
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Mọi kiến thức khác có thể chỉ mang tính khuyến khích trong 

việc học hỏi và tìm tòi nhưng kiến thức tôn giáo lại mang tính 

bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim, bởi lẽ không có kiến thức 

tôn giáo thì không thể hành đạo thờ phượng Allah, không biết 

đâu là Haram (điều nghiêm cấm) và đâu là Halal (điều được 

phép), đâu là nghĩa vụ bắt buộc Wajib và đâu là việc làm tự 

nguyện (Sunnah). 

Hơn nữa kiến thức giáo lý (Islam) sẽ đưa người tín đồ 

Muslim đến gần với sự thương xót của Allah và Thiên Đàng 

của Ngài. Thiên sứ của Allah  nói: 

 َوإِنَّ  اْْلَنَّةِ  ُطُرقِ  ِمنْ  َطِريًقا بِهِ  اهللُ  َسلََك  ِعلًْما ِفيهِ  َيْطلُُب  َطِريًقا َسلََك  َمنْ ))
ْجِنَحتََها ََلََضعُ  الَْماَلئَِكةَ 

َ
 ِف  َمنْ  ََلُ  ْغِفرُ لَيَْستَ  الَْعالِمَ  َوإِنَّ  الِْعلْمِ  لَِطاِلِب  رًِضا أ

َمَواِت  رِْض  ِف  َوَمنْ  السَّ
َ
 الَْعابِدِ  ََعَ  الَْعالِمِ  فَْضَل  َوإِنَّ  الَْماءِ  َجوِْف  ِف  َواحْلِيتَانُ  األ

نِْبيَاءِ  َوَرثَةُ  الُْعلََماءَ  َوإِنَّ  الَْكَواِكِب  َسائِرِ  ََعَ  اْْلَْدرِ  ََلْلَةَ  الَْقَمرِ  َكَفْضِل 
َ
 َوإِنَّ  األ

نْبِ 
َ
ثُوا لَمْ  يَاءَ األ ثُوا ِدرَْهًما َوَلَ  ِدينَاًرا يَُورِّ َخَذهُ  َفَمنْ  الِْعلْمَ  َورَّ

َ
َخذَ  أ

َ
 ((َوافِرٍ  ِِبَظ   أ

“Ai tìm đường học hỏi kiến thức, Allah sẽ mở đường cho 

người đó đến Thiên Đàng và các vị Thiên thần sẽ đặt các 

chiếc cánh của họ cho sự hài lòng về người học hỏi kiến 

thức. Và những ai ở trên các tầng trời và những ai ở trái 

đất, ngay cả cá voi trong lòng đại dương đều cầu xin Allah 

tha thứ cho người có kiến thức. Và người có kiến thức (học 

giả) hơn người thờ phượng (không có kiến thức) giống như 

mặt trăng đêm rằm so với các vì sao. Và những người có 

kiến thức (những học giả) là những người kế thừa từ các vị 

Nabi, và quả thật các vị Nabi không để lại di sản là những 

đồng tiền vàng hay những đồng tiền bạc mà di sản của họ 

để lại là kiến thức (tôn giáo), bởi thế, ai lấy được nó là lấy 
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được cả kho báu vô giá.” (Abu Dawood, Tirmizhi, Ibnu Ma-

jah và Ahmad). 

Trong một Hadith khác, Thiên sứ của Allah  nói: 

رِْض  ِف  الُْعلََماءِ  َمثََل  إِنَّ ))
َ
َماءِ  ِف  اِلُُّجومِ  َكَمثَِل  األ  الَْبِّ  اِت ُظلُمَ  ِف  بَِها ُيْهتََدى السَّ

وَْشَك  اِلُُّجومُ  اْنَطَمَسِت  فَإَِذا َواْْلَْحرِ 
َ
نْ  أ

َ
 ((الُهَداةُ  تَِضلَّ  أ

“Quả thật, hình ảnh của những người học giả trên trái đất 

giống như hình ảnh của các vì sao trên trời chỉ dẫn phương 

hướng cho những nơi tối tăm của đất liền và biển cả, khi 

nào các vì sao bị lu mờ thì phương hướng sẽ mất đi.” 

(Ahmad). 

Kiến thức tôn giáo làm cho người bề tôi tin tưởng nơi 

Allah và kính sợ Ngài nhiều hơn, như Allah  đã phán: 

﴿ ْۡۗ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمَٰٓ  [01: سورة فاطر] ﴾إِنََّما ََيََۡش ٱَّللَّ

Trong số bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai hiểu biết 

mới sợ Allah. Faatir: 28 (Chương 35). 

Ibnu Abbas  nói: “Người có kiến thức (A’lim) về Đấng 

Rahman trong số bầy tôi của Ngài là người không tổ hợp với 

Ngài bất cứ một điều gì, cho phép những điều Halal, nghiêm 

cấm những điều Haram, gìn giữ lời giáo huấn của Allah, tin 

một cách kiên định rằng y sẽ quay về trình diện Ngài và Ngài 

sẽ phán xét các việc làm của y.” 

Như vậy, người có kiến thức đích thực về giáo lý Islam 

tức vị học giả Islam đích thực là người luôn tránh xa điều tội 

lỗi, luôn nỗ lực trong việc chấp hành mệnh lệnh của Allah, 

luôn phấn đấu đi tìm sự hài lòng của Ngài. 
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Học giả Al-Hasan Al-Basri  nói: “Người A’lim là 

người kính sợ Đấng Rahman mốt cách vô hình, yêu thích 

những gì Allah yêu thích và không thích những gì Allah ghét 

bỏ.” 

Quí đồng đạo thân hữu, 

Hãy kính sợ Allah, hãy tạ ơn Ngài và phục tùng Ngài, 

hãy chấp hành theo mệnh lệnh của Ngài và chớ đừng nghịch 

lại ý chỉ của Ngài. Quả thật, lòng kính sợ Allah là nền tảng của 

kiến thức và là chiếc chìa khóa để hiểu nguồn kiến thức bởi 

Allah đã phán: 

ٍء َعلِيمٞ ﴿ ِ ََشۡ
ُ بُِكل  ۗۡ َوٱَّللَّ ُ َۖ َوُيَعل ُِمُكُم ٱَّللَّ َ  [282: اْلقرة] ﴾٢٨٢ َوٱتَُّقواْ ٱَّللَّ

Và hãy kính sợ Allah rồi Allah dạy các ngươi (kiến thức) 

bởi Allah là Đấng Hiểu biết và Am tường mọi thứ. 
(Chương 2 – Al-Baqarah, cau 282). 

Ai kính sợ Allah , Allah sẽ phù hộ cho người đó điều 

tốt lành và điều tốt lành hơn hết là Ngài soi sáng cho người đó 

thông hiểu giáo lý Islam. Thiên sứ Muhammad  nói: (( ْيُرِدِ  َمن 
ْههُ  َخْيًا بِهِ  اهللُ  يِن  ِف  ُيَفقِّ ((ادلِّ  “Người nào mà Allah muốn cho y 

điều tốt đẹp thì Ngài sẽ làm cho y thông hiểu giáo lý.” 

(Albukhari và Muslim). 

Quí đạo hữu Muslim thân mến, hãy cầu xin bình an và 

phúc lành cho Nabi Muhammad, đây là sắc lệnh của Allah 

phán truyền: 
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﴿ َ ُۡقواْ اَوقلُّواْ َعلَۡيقهِ إِنَّ ٱَّللَّ ِيقَن َءاَم َهقا ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ِ  َيَٰٓ  ٱنلَِّّي 

َُُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ  َوَمَلَٰٓئَِك
ل ُِمواْ تَۡسلِيًما  ََ  ٦٥: األحزاب ﴾٥٦َو

Quả thật, Allah và Thiên Thần của Ngài cầu xin bình an 

và phúc lành cho Nabi, hỡi những người có đức tin hãy cầu 

xin bình an và phúc lành cho Người cho thật nhiều. Al-

Ahzaab: 56 (chương 33), và Nabi  có nói: 

َّ َواِحَدًة َصَّلَّ ا)) ا هللُ َمْن َصَّلَّ لََعَ  (( َعلَيِْه َعْْشً
“Ai cầu xin phúc lành cho Ta một lần sẽ được Allah ban 

cho mười lần.” Hadith do Muslim ghi lại. 

 مَ ـإِبَْراِهي ىـَعلَ  لَّيَْت ـَص  اـَكمَ  ،دٍ ـحُمَمَّ  آلِ  ىـوََعلَ  دٍ ـحُمَمَّ  ىـَعلَ  لِّ ـَص  مَّ ـاللَّهُ 
ي إِنََّك  ،مَ ـإِبَْراِهي آلِ  ىـوََعلَ  ي د  ـََحِ  آلِ  ىـوََعلَ  دٍ ـحُمَمَّ  ىـَعلَ  بَارِكْ  مَّ ـاللَّهُ  .د  ـََمِ
ي ِميد  ـحَ  إِنََّك  ،مَ ـإِبَْراِهي آلِ  ىـوََعلَ  مَ ـيإِبَْراهِ  ىـَعلَ  بَاَرْكَت  اـَكمَ  ،دٍ ـحُمَمَّ   د  ـََمِ

Lạy Allah, cầu xin hãy ban sự bình an và phúc lành cho Nabi 

Muhammad và dòng tộc của Người giống như Ngài đã ban cho 

Nabi Ibrahim và dòng tộc của Người. Quả thực, Ngài là Đấng 

Tối Cao và Rộng Lượng. 

 


