
   



 

Islam 

Tổng quan ngắn gọn về Islam như được mô tả trong Kinh 

Qur’an và Sunnah 

 

 

Một quyển sách mà chủ đích trọng tâm là giới thiệu ngắn gọn về 

tôn giáo Islam, trong đó chỉ ra các nền tảng, giáo lý và các đặc tính 

ưu việt của tôn giáo dựa theo các bằng chứng gốc, đó là từ Thiên 

Kinh Qur’an và Sunnah của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Cuốn sách được gửi đến tất cả 

những người trưởng thành bao gồm cả người Muslim và không phải 

Muslim, bằng chính ngôn ngữ của họ, ở mọi thời đại và ở mọi nơi, 

bất kể hoàn cảnh và điều kiện. 

(Cuốn sách chứa đựng các bằng chứng từ Thiên Kinh 

Qur’an và Sunnah) 
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1- Islam là bức thông điệp của Allah 

gửi đến toàn thể loài người. Nó là bức 

thông điệp thiêng liêng vĩnh cửu cuối 

cùng trong số các bức thông điệp của 

Thượng Đế: 

Islam là bức thông điệp của Allah gửi đến với toàn thể loài người, 

Đấng Tối Cao phán: 

اَِللنَاِسَََكافَة ََإَِّلََأَْرَسْلنَاكَََاَومََ اَبَِشير  ِكنََََونَِذير   ﴾َ.٢٨﴿ََّلَيَْعلَُمونَََالنَاِسََأَْكثَرََََولََٰ

 {Và TA (Allah) cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để làm một 

Người mang tin mừng và một Người cảnh báo cho toàn bộ nhân loại 

nhưng đa số nhân loại không biết}. (chương 34 - Saba': 28) Allah Tối 

Cao phán: 

إِلَََٰ ُمْلُكَالَسَماَواِتََواْْلَْرِضَََّۖلَ إِلَْيُكْمََجِميع اَالَِذيَلَهَُ إِن ِيََرُسوُلََّللَاَِ أَيَُّهاَالنَاُسَ هََإَِّلَقُْلَيَاَ

َوَرُسولَِ بِاَّلَلَِ فَآِمنُواَ َويُِميُتََۖ يُْحيِيَ لَعَلَُكْمََهَُوَ َواتَبِعُوهَُ َوَكِلَماتِِهَ بِاَّلَلَِ يُْؤِمُنَ الَِذيَ َِ ي  اْْلُم ِ َِ النَبِي  ِهَ

َ﴾َ.١٥٨تَْهتَدُوَنَ﴿

 {(Hỡi Thiên Sứ!) Ngươi hãy nói: “Hỡi nhân loại! Ta đích thực là 

Sứ Giả của Allah được cử phái đến cho tất cả các ngươi}. (chương 7 

– Al-‘Araf: 158) Và Allah Tối Cao phán: 

اَلَُكْمَََۚوإِْنَتَْكفُُرواَفَإِنََ َِمْنََرب ُِكْمَفَآِمنُواََخْير  ِ أَيَُّهاَالنَاُسَقَدََْجاَءُكُمَالَرُسوُلَبِاْلَحق  ََِماََيَاَ ََّلِلَ

اَ﴿ اََحِكيم   ﴾.١٧٠فِيَالَسَماَواِتََواْْلَْرِضَََۚوَكاَنََّللَاََُعِليم 

 {Hỡi nhân loại, chắc chắn Thiên Sứ (Muhammad) đã đến với các 

ngươi mang theo Chân Lý từ Thượng Đế của các ngươi. Bởi thế, các 

ngươi hãy tin nơi Y, điều đó tốt cho các ngươi, còn nếu các ngươi 

phủ nhận Y thì quả thật vạn vật trong các tầng trời và trái đất đều 
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thuộc về Allah. Và Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt}. 

(chương 4 – An-Nisa’: 170)  Islam là bức thông điệp thiêng liêng vĩnh 

cửu cuối cùng trong số các bức thông điệp của Thượng Đế. Allah Tối 

Cao phán: 

َولََٰ ِرجاِلُكمَ ِمنَ أََحٍدَ أَباَ ُمَحَمدٌَ كاَنَ َشيٍءََماَ َ بُِكل ِ َّللَاَُ َوكاَنَ النَبِي يَنََۗ َوخاتََمَ َّللَاَِ َرسوَلَ ِكنَ

اَ﴿ َ﴾َ.٤٠َعليم 

 {Muhammad không phải là cha của bất kỳ ai trong số những 

người đàn ông của các ngươi mà Y chính là vị Thiên Sứ của Allah và 

là vị Nabi cuối cùng. Quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ}. 

(chương 33 – Al-Ahzab: 40) 
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2- Islam không phải là tôn giáo dành 

riêng cho một sắc tộc hay một cộng 

đồng riêng biệt nào mà nó là tôn giáo 

của Allah dành cho toàn thể loài người: 

Islam không phải là tôn giáo dành riêng cho một sắc tộc hay một 

cộng đồng riêng biệt nào mà nó là tôn giáo của Allah dành cho toàn 

thể loài người, và lệnh đầu tiên trong ở Qur’an vĩ đại là lời phán của 

Ngài: 

ٰٓاَيَُّهاَالنَاُسَاْعبُدُْواََربَُكُمَالَِذْيََخلَقَُكْمََوالَِذْيَنَِمْنَقَْبِلُكْمَلَعَلَُكْمَتََ َ﴿يَٰ  ﴾َ.٢١تَقُْوَنَۙ

 {Hỡi nhân loại, các ngươi hãy thờ phượng Thượng Đế của các 

ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi và các thế hệ trước các ngươi, 

mong rằng các ngươi biết kính sợ Ngài}. (chương 2 – Al-Baqarah: 21) 

Và Allah Tối Cao phán: 

نَنَْفٍسََواِحدَةٍََوَخلََقَِمْنَهاََزْوَجَهاََوبََثَِمْنُهَماَرَِيَاََ ََأَيَُّهاَالنَاُسَاتَقُواََربَُكُمَالَِذيََخلَقَُكمَم ِ َجاّل 

َََۚواتَقُواََّللَاََالَِذيَتََساَءلُوَنَبِِهََواْْلَْرَحاَمََۚإَِنََّللَاَََكاَنََعلَْيُكْمََرقِيب ا﴿ اََونَِساء   ﴾١َكثِير 

 {Hỡi con người, hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã 

tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (ông tổ Adam của các 

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

người họ, Ngài đã rải ra khắp nơi (trên trái đất) vô số đàn ông và 

phụ nữ}. (chương 4 – An-Nisa’: 1) Ông Ibnu ‘Umar thuật lại: Thiên Sứ 

của Allah ملسو هيلع هللا ىلص thuyết giảng cho người dân trong ngày chinh phục 

Makkah, Người nói: “Hỡi mọi người, quả thật Allah đã xoá đi khỏi 

các người bụi bẩn của thời tiền Islam và việc kiêu hãnh về ông cha. 

Trong khi con người được tóm gọn qua hai loại người: Đức hạnh, 

ngoan đạo, cao quý đối với Allah hoặc hư đốn, bất hạnh, đáng khinh 
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đối với Allah. Loài người đều là con cháu của Adam, Allah đã tạo hoá 

ra Adam từ đất, Allah phán: 

ََوَجعَلناُكمَُشعوب اََوقَبائَِلَِلتَعاَرفواََۚإَِنَأَكَرَمُكمَِعندََياَأَيَُّهاََ الن اُسَإِن اََخلَقناُكمَِمنَذََكٍرََوأُنثىَٰ

 ﴾.١٣َّللَاَِأَتقاُكمََۚإَِنََّللَاَََعليٌمََخبيٌر﴿

 {Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một người 

nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành các quốc gia và 

những bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, người vinh 

dự và cao quý nhất ở nơi Allah là người có Taqwa (sự ngay chính, 

ngoan đạo và sợ Allah) nhất trong các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng 

Hằng Biết, Đấng Thông Toàn}. (chương 49 – Hujurat: 13).” Tirmizdi 

ghi lại, số 3270. Bạn sẽ không tìm thấy trong mệnh lệnh của Kinh 

Qur’an vĩ đại hoặc mệnh lệnh của Thiên Sứ cao quý ملسو هيلع هللا ىلص mang giới 

luật dành riêng cho một nhóm người, một dân tộc, hay một bộ tộc 

nào. 
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3- Islam chính là bức thông điệp của 

Thượng Đế được ban xuống để hoàn 

chỉnh các bức thông điệp trước đây, 

các bức thông điệp mà chúng đã được 

ban xuống cho các vị Nabi, các vị Sứ Giả 

để họ rao truyền và hướng đẫn người 

dân của họ. 

Islam chính là bức thông điệp của Thượng Đế được ban xuống để 

hoàn chỉnh các bức thông điệp trước đây, các bức thông điệp mà 

chúng đã được ban xuống cho các vị Nabi, các vị Sứ Giả để họ rao 

truyền và hướng đẫn người dân của họ. Allah Tối Cao phán: 

نو َ إِلىَٰ أَوَحيناَ َكماَ إِلَيَكَ أَوَحيناَ َوإِسماعيَلََإِن اَ إِبراهيَمَ َ إِلىَٰ َوأَوَحيناَ بَعِدِهََۚ ِمنَ َوالنَبِي يَنَ حٍَ

داوودَََ َوآتَيناَ َوُسلَيماَنََۚ َوهاروَنَ َويونَُسَ َوأَي وَبَ َ َوعيسىَٰ َواْلَسباِطَ َويَعقوَبَ َوإِسحاَقَ

ا﴿  ﴾َ.١٦٣َزبور 

 {TA thực sự đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) giống 

như việc TA đã mặc khải cho Nuh và các vị Nabi sau Y; và TA đã mặc 

khải cho Ibrahim, Isma‘il, Is-haq (Isaac), Ya’qub (Jacob), và các bộ lạc 

(của Israel); và TA đã mặc khải cho Ysa, Ayyub (Job), Yunus, Harun 

(Aaron) và Sulayman (Solomon), và TA cũng đã ban cho Dawood 

(David) Kinh Zabur (Thánh Thi)}. (chương 4 – An-Nisa: 163). Tôn giáo 

mà Allah đã mặc khải cho Thiên Sứ Muhammad chính là tôn giáo mà 

Ngài đã mặc khải cho các vị Nabi trước đây; và Ngài ra lệnh cho Họ 

phải thực thi theo nó qua lời phán: 
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َََشَرَعَلَُكْمَِمَنَال اََوالَِذيَأَْوَحْينَاَإِلَْيَكََوَماََوَصْينَاَبِِهَإِْبَراِهيَمََوُموَسىَٰ َبِِهَنُوح  يِنََماََوَصىَٰ د ِ

يَنََوَّلَتَتَفََرقُواَفِيِهَََۚكبَُرََعلَىَاْلُمْشِرِكيَنََماَتَدُْعوهُْمَإِلَْيِهَََّۚللَاَُ ََۖأَْنَأَقِيُمواَالد ِ َيَْجتَبِيََوِعيَسىَٰ

 ﴾َ.١٣َيََشاُءََويَْهِديَإِلَْيِهََمْنَيُنِيُبَ﴿إِلَْيِهََمنَْ

 {Ngài đã ban hành cho các ngươi tôn giáo (Islam) mà Ngài đã 

truyền xuống cho Nuh. Và những gì TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ) cũng chính là những gì TA đã truyền cho Ibrahim, cho 

Musa và cho Ysa, (đó là): “Các ngươi hãy thiết lập tôn giáo và chớ 

phân chia thành giáo phái trong đó”. Thật khó khăn cho những 

người thờ đa thần chấp nhận điều Ngươi mời gọi họ. Allah muốn 

chọn người nào hướng về Ngài là tùy ý Ngài và Ngài hướng dẫn về 

với Ngài người nào biết quay về sám hối (với Ngài)}. (chương 42 – 

Ash-Shura: 13). Tôn giáo mà Allah mặc khải cho Thiên Sứ 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص là tôn giáo xác nhận lại những Thiên Kinh Sách 

trước, như Tawrah (Kinh Cựu Ước), Injil (Kinh Tân Ước), trước khi 

hai quyển Thiên Kinh này bị bóp méo. Allah Tối Cao phán: 

لََ بِِعبَاِدٖهَ ََ اَِنََّللاه يَدَْيِهََۗ بَْيَنَ ِل َماَ ق اَ ُمَصد ِ َ اْلَحقُّ ِبَهَُوَ اْلِكتَٰ ِمَنَ اِلَْيَكَ ﴿َََوالَِذْيٰٓاَْوَحْينَآَٰ بَِصْيٌرَ َ َخبِْيٌرٌۢ

٣١.َ﴾ 

 {Những điều mà TA (Allah) đã Mặc Khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 

trong Kinh Sách là chân lý, xác nhận lại những điều đã ban xuống 

trước Nó. Quả thật, Allah là Đấng Thông Toàn, Ngài thấy rõ các bầy 

tôi của Ngài}. (chương 35 – Fatir: 31) 
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4- Tất cả Nabi đều có chung một tôn 

giáo nhưng khác nhau về giáo luật: 

Tất cả Nabi đều có chung một tôn giáo nhưng khác nhau về giáo 

luật, Allah Tối Cao phán: 

ق اَِلَماَبَْيَنَيَدَْيِهَِمَنَاْلِكتَاِبََوُمَهْيِمن اََعلَْيِهََۖفَاْحكَُ َُمَصد ِ ِ ْمَبَْينَُهْمَبَِماَََوأَْنَزْلنَاَإِلَْيَكَاْلِكتَاَبَبِاْلَحق 

اَََۚولَْوََشاَءَأَْنَزَلََّللَاَََُۖوَّلَتَتَبِْعَأَْهَواَءهَُ َوِمْنَهاج  ََجعَْلنَاَِمْنُكْمَِشْرَعةَ  ََِۚلُكل ٍ ِ ْمََعَماََجاَءَكَِمَنَاْلَحق 

ِكْنَِليَْبلَُوُكْمَفِيََماَآتَاُكْمََۖفَاْستَبِقُواَاْلَخْيَراِتََۚإِلَىََّللَاَِ
َواِحدَة ،ََولََٰ ََمْرِجعُُكْمََجِميع اَََّللَاَُلََجعَلَُكْمَأَُمةَ 

 ﴾.٤٨ئُُكْمَبَِماَُكْنتُْمَفِيِهَتَْختَِلفُوَنَ﴿فَيُنَب َِ

 {TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) Kinh (Qur’an) 

bằng sự thật. Nó chứng thực lại mọi điều có trong Kinh Sách trước 

đây cũng như bảo tồn (nội dung) trong các Kinh Sách đó. Do đó, 

Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy phân xử (các vụ việc) giữa họ theo những 

điều mà Allah đã ban xuống, Ngươi chớ chạy theo lòng ham muốn 

của họ rồi ruồng bỏ chân lý đã đến với Ngươi. TA đã quy định cho 

mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề 

lối riêng biệt. Nếu muốn, Ngài đã làm cho các ngươi thành một cộng 

đồng duy nhất, nhưng (Ngài đã không làm thế) bởi vì Ngài muốn thử 

thách các ngươi qua những điều đã ban xuống cho các ngươi. Do 

đó, các ngươi hãy đua nhau làm điều thiện tốt, (bởi lẽ rồi đây) tất cả 

các ngươi sẽ phải trở về trình diện Allah, rồi Ngài sẽ cho các ngươi 

biết rõ về những điều mà các ngươi từng bất đồng nhau}. (chương 5 

– Al-Ma-idah: 48) Và Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص nói: “Trong thiên hạ, Ta là người 

xứng đáng nhất (có mối quan hệ gần gũi) với Ysa con trai của 

Maryam ở trần gian và cả Đời Sau. Các Nabi đều anh em cùng cha 

khác mẹ và tôn giáo của họ chỉ là một”. Al-Bukhari ghi lại, số 3443. 
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5- Islam kêu gọi - giống như các Nabi: 

Nuh (Nô-ê), Ibrahim (Abraham), Musa 

(Môi-sê), Sulayman (Solomon), 

Dawood (David), Ysa (Giê-su), đã kêu 

gọi. Tất cả đều kêu gọi đến với đức tin 

rằng Thượng Đế là Allah, Đấng Tạo 

Hoá, Đấng Ban Phát, Đấng làm cho 

sống và làm cho chết, Đức Vua nắm 

mọi vương quyền, Đấng chi phối mọi 

việc, và Ngài là Đấng Nhân Từ, Đấng Độ 

Lượng. 

Islam kêu gọi - giống như các Nabi: Nuh (Nô-ê), Ibrahim 

(Abraham), Musa (Môi-sê), Sulayman (Solomon), Dawood (David), 

Ysa (Giê-su), đã kêu gọi. Tất cả đều kêu gọi đến với đức tin rằng 

Thượng Đế là Allah, Đấng Tạo Hoá, Đấng Ban Phát, Đấng làm cho 

sống và làm cho chết, Đức Vua nắm mọi vương quyền, Đấng chi phối 

mọi việc, và Ngài là Đấng Nhân Từ, Đấng Độ Lượng. Allah Tối Cao 

phán: 

َنَالَسَمآِٰءوََ َِيَۡرُزقُُكۡمَم ِ ََِعلَۡيُكمََؕۡۡهۡلَِمۡنََخاِلـٍقََغۡيُرََّللاه اَيَُّهاَالنَاُسَاۡذُكُرۡوانِۡعَمَتََّللاه َيَٰٰۤ ََّلٰۤ اّۡلَۡرضِؕۡ

هََاَِّلَهَُوَۖاَِ  ﴾.35﴿َفَاَنهىتُۡؤفَُكۡونََلَٰ

 {Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy nhớ ân huệ mà Allah đã ban cho 

các ngươi. Lẽ nào có một Đấng Tạo Hóa khác Allah đã ban bổng lộc 

cho các ngươi từ trời đất? Không có Thượng Đế nào ngoài Ngài cả. 



 

12 

Vậy sao các ngươi lại lánh xa (điều chân lý)?} (chương 35 – Fatir: 3). 

Allah Tối Cao phán: 

مَِ اْلَحَيَ يُّْخِرُجَ َوَمْنَ َواّْلَْبَصاَرَ الَسْمَعَ يَْمِلُكَ اََمْنَ َواّْلَْرِضَ ِءَ الَسَماٰۤ َنَ ِم  يَْرُزقُُكْمَ َمْنَ َنَقُْلَ

َُ َفََسيَقُْولُْوَنََّللاه ََِوَمْنَيُّدَب ُِرَاّْلَْمَرۗ  ﴾َ.٣١َۚفَقُْلَاَفَََلَتَتَقُْوَنَ﴿اْلَمي ِِتََويُْخِرُجَاْلَمي َِتَِمَنَاْلَحي 

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy hỏi (những kẻ đa thần 

phủ nhận Allah): “Ai ban lộc cho các ngươi từ trời đất? Ai chi phối 

thính giác và thị giác của các ngươi? Ai đưa cái sống ra từ cái chết và 

đưa cái chết ra từ cái sống? Và ai điều hành, sắp xếp mọi hoạt động 

(của vũ trụ)?” Chúng sẽ nói: “Allah”. Vì vậy, Ngươi hãy nói với 

chúng: “Vậy tại sao các ngươi không sợ (Ngài)?”} (chương 10 – 

Yunus: 31). Allah Tối Cao phán:  

َنَالَسَمآٰءََِاۡلَخـۡلَقَثَُمَيُِعۡيدُهَ  يَۡبدَُؤا اََمنَۡ َََِواّۡلَۡرِضَ َوَمۡنَيَۡرُزقُُكۡمَم ِ ـهٌََمَعََّللاه َقُۡلََهاتُۡواَءاِلَٰ ۡؕؕ 

ِدقِۡينََ ُكۡنتُمَۡ اِنَۡ بُۡرَهانَُكمَۡ  ﴾.64﴿َصَٰ

{Thế ai đã khởi tạo rồi tái diễn nó lại, và ai đã cung dưỡng cho các 

ngươi từ trên trời và cả dưới đất. Lẽ nào lại có thần linh khác cùng 

với Allah? Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy bảo (những kẻ thờ đa thần): 

“Các người hãy trưng ra các bằng chứng của các người nếu các 

người nói thật?”} (chương 27 – An-Naml: 64). 

Tất cả Nabi và Sứ Giả đều được phái đi để kêu gọi mọi người đến 

với sự thờ phượng Allah duy nhất, Ngài phán: 

َََواۡجتَنِبُواالَطاُغۡوتََ َاَِنَاۡعبُدُواََّللاه َاَُمٍةََرُسۡوّل  ََُوِمۡنُهۡمََولَـقَۡدَبَعَۡثنَاَفِۡىَُكل ِ َفَِمۡنُهۡمََمۡنََهدَىََّللاه ۚؕ

لَةَُ بِۡينَََََؕۡمۡنََحقَۡتََعلَۡيِهَالَضلَٰ  ﴾َ.36﴿ََفَِسۡيُرۡوافِۡىاّۡلَۡرِضفَاْنُظُرۡواََكۡيَفََكاَنََعاقِبَةَُاۡلُمَكذ ِ

 {Quả thật, TA (Allah) đã gửi đến mỗi cộng đồng một vị Sứ Giả (để 

nói với họ): “Các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah và tránh xa 

tà thần.” Tuy nhiên, trong số họ có người được Allah hướng dẫn và 

có người không tránh khỏi sự lầm lạc. Vì vậy, các ngươi hãy đi chu 

du khắp trái đất để quan sát hậu quả của những kẻ phủ nhận (đã bị 
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trừng phạt) như thế nào!} (chương 16 – An-Nahl: 36). Allah Tối Cao 

phán: 

هََإَِّلَٰٓ َإِلَْيِهَأَنَهُۥَّلَٰٓإِلَٰ أَْرَسْلنَاَِمنَقَْبِلَكَِمنََرُسوٍلَإَِّلَنُوِحىٰٓ  ﴾َ.٢٥َأَنَ۠اَفَاْعبُدُوِنَ﴿َوَمآَٰ

 {Không một Sứ Giả nào được cử phái đến trước Ngươi mà lại 

không được TA mặc khải cho y rằng không có Thượng Đế đích thực 

nào khác ngoài TA nên chỉ hãy thờ phượng riêng một mình TA}. 

(chương 21 – Al-Ambiya’: 25). Allah cho biết Sứ Giả Nuh đã nói: 

اُف 
َ
خ
َ
ا  
ْْٓ
ِ
ِۗٗان ِّ
 
ه ُ ْيْ

َ
ٍه غ

ى
ِال ْن  ْم مِّ

ُ
ك
َ
ل َما   َ

ه
وا اّٰلل

ُ
اْعُبد ْوِم 

َ
ٰيق اَل 

َ
ق
َ
ْوِمٖه ف

َ
 ق

ى
ْوًحا ِاٰل

ُ
ن ا 
َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ا  
ْ
د
َ
ق
َ
ْم  ل

ُ
ْيك
َ
َعل  

اَب َيْوٍم َعِظْيٍم 
َ
 ﴾َ.٥٩﴿َعذ

 {Này hỡi dân ta, các người hãy thờ phượng một mình Allah thôi, 

các người không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Ta thực sự lo 

sợ giùm cho các người về sự trừng phạt vào một Ngày Vĩ Đại!} 

(chương 7 – Al-‘Araf: 59). Vị Khaleel Ibrahim nói - như Allah đã phán 

cho biết: 

ِهۡيمََ ََ اِۡذَقَاَلَِلقَۡوِمهَِ َواِۡبرَٰ َِلُكمَََََۡؕۡواتَقُۡوهَُاۡعبُدُواََّللاه  ﴾.16﴿َتَۡعلَُمۡونََ ُكۡنـتُمَۡ اِنَۡ لَـُكمَۡ َخۡيرٌَ َذَٰ

 {(Hỡi Thiên Sứ, Ngươi hãy nhớ lại) khi Ibrahim bảo người dân của 

mình “Các người hãy thờ phượng Allah và hãy sợ Ngài. Điều đó là 

tốt nhất cho các người nếu các người biết được.”} (chương 29 – Al-

‘Ankabut: 16). Nabi Saleh nói - như Allah đã phán cho biết: 

ثَُمۡودََ ىَ ا َواِلَٰ ِلح  قَۡومََِۘاََخاهُۡمَصَٰ يَٰ قَاَلَ َغۡيُرهَ  َ ٍهَ اِلَٰ ۡنَ م ِ لَـُكۡمَ َماَ ََ قَدَََۡؕۡاۡعبُدُۡواََّللاه ۡنَ َ م ِ بَي ِنَةٌَ َجآَٰءۡتُكۡمَ

َََََؕۡرب ُِكمَۡ ِذٖه يَة ََهَٰ اَٰ لَـُكۡمَ َِ َِ فِۡىَٰۤ تَۡاُكلَۡ فَذَُرۡوَهاََنَاقَةََُّللاه ءٍَ َوَّلَتََمسُّۡوَهاََاَۡرِضََّللاه اََ بُِسۡوٰٓ فَيَۡاُخذَُكۡمََعذَاٌبَ

 ﴾َ.٧٣﴿َِلۡيمٌَ

 {Hỡi dân ta, các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah thôi, các 

ngươi không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Quả thật, một 

bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đế của các ngươi đã đến với các 

ngươi. Đây là con lạc đà cái của Allah, một dấu hiệu dành cho các 
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ngươi. Cho nên, các ngươi hãy để nó được tự do ăn trên đất của 

Allah và chớ đừng đụng chạm đến nó bằng bất cứ điều xấu nào kẻo 

các ngươi bị trừng phạt đau đớn}. (chương 7 – Al-‘Araf: 73). Nabi 

Shu’aib nói - như Allah đã phán cho biết: 

َءۡتُكمبَي َِ قَۡدَجاٰۤ َغۡيُرهُۥۖ ٍهَ ٰـَ إِلَ ۡنَ م ِ لَُكمَ َماَ قَۡوِمٱۡعبُدُو۟اٱَّلَلََ ٰـَ يَ قَاَلَ ۚاَ
ࣰ
َمۡديَنَأََخاهُۡمُشعَۡيب َ نَوإِلَىَٰ م ِ َ

ࣱ
َنَة

بَۡعدَإَِ فِيٱْۡلَۡرِضَ تُۡفِسدُو۟اَ َوَّلَ َءهُۡمَ ٱلنَاَسأَۡشيَاٰۤ تَۡبَخُسو۟اَ َوَّلَ ٱۡلَكۡيلََوٱۡلِميَزاَنَ فَأَۡوفُو۟اَ ِحَهۚاََرب ُِكۡمۖ ٰـَ ۡصلَ

ۡؤِمنِيَنَ﴿ذَ َٰ َلَُكۡمَإِنَُكنتُمَمُّ
ࣱ
 ﴾َ.٨٥ِلُكۡمَخۡير

{Hỡi người dân của Ta, các người hãy thờ phượng một mình Allah 

thôi, các người không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Quả thật, 

một bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đế của các người đã đến với các 

người. Cho nên, các người hãy đong đo cho đúng, cân cho đủ, các 

người chớ đừng gian lận thiên hạ bất cứ điều gì, và chớ đừng tàn 

phá trái đất (bằng tội lỗi) sau khi nó đã được lập trật tự. Điều đó tốt 

nhất cho các người nếu các người là những người có đức tin}. 

(chương 7 – Al-‘Araf: 85). 

Điều đầu tiên mà Allah nói chuyện với Musa, Ngài phán: 

َ ٱْختَْرتَُكفَٱْستَِمْعَ ﴿َوأَنَاَ َ ٰٓ يُوَحىَٰ َوأَقِِم١٣ََِلَماَ فَٱْعبُدْنِىَ أَنَ۠اَ إَِّلَٰٓ هََ ٰـَ إِلَ ٱللَُهََلَٰٓ أَنَاَ َ ﴾إِنَنِىٰٓ

﴿َ ةَِلِذْكِرىٰٓ  ﴾َ.١٤ٱلَصلَوَٰ

 {“Và TA đã chọn Ngươi. Vì vậy, Ngươi hãy lắng nghe điều mặc 

khải.” “Quả thật, TA là Allah. Không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài TA cả. Cho nên, Ngươi hãy thờ phụng TA và hãy dâng lễ 

nguyện Salah để tưởng nhớ TA.”} (chương 20 – Taha: 13, 14). Allah 

phán cho biết về Musa rằng Người đã cầu xin Ngài phù hộ và che 

chở: 

َ نَُكل ِ ٰٓإِن ِىَُعذُْتَبَِرب ِىََوَرب ُِكمَم ِ ََّلَيُْؤِمُنَبِيَْوِمَٱْلِحَساِبَ﴿َوقَاَلَُموَسىَٰ  ﴾َ.٢٧ُمتََكب ٍِرٌۢ

 {Ta cầu xin Thượng Đế của Ta và cũng là Thượng Đế của quý ngài 

che chở Ta tránh khỏi tất cả những kẻ tự cao tự đại không có đức tin 
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nơi Ngày Phán Xét (Cuối Cùng)}. (chương 40 – Ghafir: 27). Allah 

phán cho biết về Masih Ysa rằng Người đã nói: 

ََّلَيُْؤِمُنَبِيَْوِمَٱْلِحَساِبَ﴿ َُمتََكب ٍِرٌۢ نَُكل ِ ٰٓإِن ِىَُعذُْتَبَِرب ِىََوَرب ُِكمَم ِ  ﴾َ.٢٧َوقَاَلَُموَسىَٰ

 {Allah đích thực là Thượng Đế của ta và cũng là Thượng Đế của 

các người. Cho nên, các người hãy thờ phượng Ngài, đó là con 

đường chính đạo}. (chương 3 – Ali ‘Imran: 51). Allah cũng phán cho 

biết rằng Masih Ysa đã nói: 

۟اَإِنََ لَقَدََْكفََرَٱلَِذينََ بَنِىَٰٓ ٱْبُنََمْريََمَََۖوقَاَلَٱْلَمِسيحَُ َٱَّلَلََهَُوَٱْلَمِسيحَُقَالُوٰٓ ٰـَ ِءيل يَ ٰٓ ٱْعبُدُو۟اٱَّلَلََ إِْسَرَٰ َؕ

ٱْلَجنَةََ َعلَْيِهَ ٱَّلَلَُ َحَرَمَ فَقَدَْ بِٱَّلَلَِ يُْشِرْكَ َمنَ إِنَهُۥَ َوَربَُكْمََۖ هَُ َرب ِىَ ِمْنَ َوَمأَْوىَٰ ِلِميَنَ ٰـَ ِللَظ َوَماَ ٱلنَاُرََۖ

َ﴿أَن  ﴾َ.٧٢َصاٍرٌۢ

 {Hỡi người dân Israel, các người hãy tôn thờ Allah, Thượng Đế 

của Ta và của các người. Ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì Ngài 

cấm kẻ đó vào Thiên Đàng và nơi ở của y sẽ là Hỏa Ngục, và đám 

người sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ}. (chương 5 – Ma-idah: 72). 

Kể cả trong hai quyển Kinh Tawrah và Injil đều khẳng định phải 

thờ phượng Allah duy nhất, như được ghi trong Phục Truyền Luật Lệ 

Ký (6:4) về mệnh lệnh của Musa (Môi-sê): “Này hỡi toàn dân Ít-ra-en 

(Israel), hãy lắng nghe! CHÚA, Thượng Đế của chúng ta là CHÚA duy 

nhất.” Và trong Kinh Injil, Mác (12:29) cũng đã khẳng định tính duy 

nhất của Allah khi Masih Ysa nói: “Giê-xu (Ysa) đáp, “Mệnh lệnh 

quan trọng nhất như sau: ‘Toàn dân Ít-ra-en nghe đây! Thượng Đế, 

Chúa chúng ta chỉ có một mà thôi.” 

Allah đã trình bày rằng tất cả Nabi đều được phái đi với cùng một 

sứ mạng quan trọng, đó là kêu gọi đến với tính duy nhất của Allah:  

َأَِنَٱْعبُدُواَ۟ ََرُسوّل  َأَُمٍةٌۢ غُوَتََۖفَِمْنُهمََمْنَهََ َوٱْجتَنِبُواَ۟ ٱَّلَلََ َولَقَدَْبَعَثْنَاَفِىَُكل ِ ٰـَ دَىَٱَّلَلََُوِمْنُهمَٱلَط

بِيَنَ﴿ ِقبَةَُٱْلُمَكذ ِ ٰـَ لَةََُۚفَِسيُرو۟اَفِىَٱْْلَْرِضَفَٱنُظُرو۟اََكْيَفََكاَنََع ٰـَ  ﴾َ.٣٦َمْنََحقَْتََعلَْيِهَٱلَضلَ
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{Quả thật, TA (Allah) đã gửi đến mỗi cộng đồng một vị Sứ Giả (để 

nói với họ): “Các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah và tránh xa 

tà thần.” Tuy nhiên, trong số họ có người được Allah hướng dẫn và 

có người không tránh khỏi sự lầm lạc. Vì vậy, các ngươi hãy đi chu 

du khắp trái đất để quan sát hậu quả của những kẻ phủ nhận (đã bị 

trừng phạt) như thế nào!} (chương 16 – An-Nahl: 36). Đấng Tối Cao 

phán: 

فِىََ ِشْرٌكَ لَُهْمَ اَْمَ اّْلَْرِضَ ِمَنَ َخلَقُْواَ َماذَاَ اَُرْونِْيَ َِ َّللاه دُْوِنَ ِمْنَ تَدُْعْوَنَ َماَ اََرَءْيتُْمَ قُْلَ

ْنَِعْلٍمَاِْنَُكْنتُْمَصََٰ َرةٍَم ِ اَْوَاَثَٰ ذَآَٰ ْنَقَْبِلَهَٰ ٍبَم ِ ائْتُْونِْيَبِِكتَٰ تِۖ وَٰ  ﴾.٤ِدقِْيَنَ﴿الَسمَٰ

 {Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ đa thần): 

“Các người đã xem xét những thần linh mà các người khấn vái ngoài 

Allah chưa? Các người hãy cho Ta xem những gì mà chúng đã tạo ra 

trên trái đất hoặc (hãy cho Ta biết) chúng có một phần chia sẻ nào 

trong (việc tạo ra) các tầng trời? Các người hãy mang đến cho Ta 

một Kinh Sách trước Kinh (Qur’an) này hoặc một vài kiến thức hiểu 

biết còn sót lại nếu các người nói thật!} (chương 46 – Al-Ahqaf: 4). 

Cố học giả Sheikh As-Sa'di đã nói: “Hãy biết rằng lập luận của những 

người đa thần về tín ngưỡng đa thần của họ không dựa trên bất cứ 

cơ sở hay bằng chứng nào cả. Họ chỉ dựa theo những phỏng đoán 

vô thực, những ý kiến viển vông cũng như những tâm trí sai trái, 

đưa bạn đến với sự sai trái của họ, muốn bạn khẳng định tình trạng 

của họ, đi theo kiến thức và việc làm của họ. Tuy nhiên, hãy xem 

những ai đã đổ hết tuổi đời của họ (cho việc thờ phượng các tà thần 

ngoài Allah) đạt được lợi ích gì ở trần gian và Đời Sau?” Tayseer Al-

Kareem Al-Mannaan, trang 779. 

6- Allah Hiển Vinh và Tối Cao, Ngài là 

Đấng Tạo Hoá, Đấng duy nhất xứng 
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đáng được thờ phượng, không ai khác 

ngoài Ngài đáng được thờ phượng. 

Allah là Đấng duy nhất xứng đáng được thờ phượng, không ai 

khác ngoài Ngài đáng được thờ phượng. Allah Tối Cao phán: 

ٰٓأَيُّهََ ٰـَ تَتَقُوَنَ﴿ اٱلنَاسَُ يَ لَعَلَُكْمَ قَْبِلُكْمَ َوٱلَِذيَنَِمنَ َخلَقَُكْمَ ٱلَِذىَ َربَُكُمَ لَُكُم٢١َٱْعبُدُو۟اَ َجعََلَ ﴾ٱلَِذىَ

ا ٱْْلَْرضََ ش ًۭ ٱلَسَمآٰءَِ َوٱلَسَمآٰءََ فَِرَٰ ِمَنَ َوأَنَزَلَ َ ٱلثَمََ بِنَآٰء ًۭ ِمَنَ بِهِۦَ فَأَْخَرَجَ َ تََِمآٰء ًۭ فَََلََ َرَٰ لَُكْمََۖ اَ ِرْزق ًۭ

اََوأَنتُْمَتَْعلَُموَنَ﴿ َِأَندَاد ًۭ  ﴾َ.٢٢تَْجعَلُو۟اََّلِلَ

 {(21) Hỡi nhân loại, các ngươi hãy thờ phượng Thượng Đế của 

các ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi và các thế hệ trước các 

ngươi, mong rằng các ngươi biết kính sợ Ngài. (22) Ngài đã tạo cho 

các ngươi trái đất như một tấm thảm và bầu trời như một chiếc lọng 

che, Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống làm mọc ra trái quả 

thành nguồn bổng lộc cho các ngươi. Cho nên, các ngươi chớ đừng 

dựng những thần linh ngang hàng với Allah trong khi các ngươi biết 

rõ sự thật}. (chương 2 – Al-Baqarah: 21, 22). Đấng đã tạo hoá ra 

chúng ta, đã tạo hoá ra các thế hệ trước chúng ta, đã trải rộng mặt 

đất cho chúng ta, đã ban mưa xuống cho chúng ta để Ngài cho mọc 

ra vô số trái quả làm lương thực, thực phẩm cho chúng ta, chỉ một 

mình Ngài mới xứng đáng được thờ phượng. Đấng Tối Cao phán:  

َنَٱلَسَمآٰءَِ ِلٍقََغْيُرَٱَّلَلَِيَْرُزقُُكمَم ِ ٰـَ ٰٓأَيَُّهاٱلنَاُسٱذُْكُرو۟اَنِْعَمَتَٱَّلَلََِعلَْيُكْمَََۚهْلَِمْنََخ ٰـَ َوٱْْلَْرِضَََّۚلََٰٓيَ

هََإَِّلَ ٰـَ َتُْؤفَُكوَنَ﴿إِلَ  ﴾.٣َهَُوََۖفَأَنَىَٰ

{Hỡi nhân loại! Các ngươi hãy nhớ ân huệ mà Allah đã ban cho 

các ngươi. Lẽ nào có một Đấng Tạo Hóa khác Allah đã ban bổng lộc 

cho các ngươi từ trời đất? Không có Thượng Đế nào ngoài Ngài cả. 

Vậy sao các ngươi lại lánh xa (điều chân lý)?} (chương 35 – Fatir: 3). 

Đấng Tạo Hoá và Ban Phát mới là Đấng duy nhất xứng đáng được 

thờ phượng, Allah Tối Cao phán: 
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َ َُكل ِ فَٱْعبُدُوهَََُۚوهَُوََعلَىَٰ ََشْىٍءٌۢ ِلُقَُكل ِ ٰـَ هََإَِّلَهَُوَََۖخ ٰـَ ِلُكُمَٱَّلَلََُربُُّكْمَََّۖلَٰٓإِلَ
﴿ َشْىٍءٌَۢذََٰ  ﴾َ.١٠٢َوِكيٌلًۭ

 {Đó là Allah, Thượng Đế của các ngươi (hỡi nhân loại). Không có 

Thượng Ðế đích thực nào khác ngoài Ngài. Ngài là Ðấng tạo hóa tất 

cả vạn vật nên các ngươi hãy thờ phượng riêng Ngài. Quả thật, Ngài 

là Đấng bảo hộ và trông coi tất cả mọi thứ}. (chương 6 – Al-An’am: 

102).Bất cứ vật thể nào được thờ phượng ngoài Allah đều không 

xứng đáng, bởi lẽ nó không chi phối bất cứ thứ gì trong trời đất, dù 

chỉ là một hạt bụi, nó không phải là cộng sự của Allah trong bất cứ 

mặt nào, không phải là kẻ hỗ trợ cũng không phải là kẻủng hộ của 

Allah. Sao nó lại được cầu nguyện cùng với Allah hoặc được dựng 

thành cộng sự của Allah, Allah Tối Cao phán: 

تَِ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم فِىَ َ ذََرةٌٍۢ ِمثْقَاَلَ يَْمِلُكوَنَ َّلَ ٱَّلَلََِۖ دُوِنَ نَ م ِ َزَعْمتُمَ ٱدُْعو۟اٱلَِذيَنَ ٱْْلَْرِضََََقُِلَ فِىَ َوَّلَ

﴿ نََظِهيٍرٌۢ ََوَماَلَهُۥَِمْنُهمَم ِ  ﴾.٢٢َوَماَلَُهْمَفِيِهَماَِمنَِشْرٍكٌۢ

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Các ngươi hãy cầu nguyện 

những kẻ mà các ngươi cho rằng (chúng là thần linh của các ngươi) 

ngoài Allah. Quả thật, chúng không hề nắm giữ và chi phối bất cứ 

vật gì trong các tầng trời và trái đất, cho dù đó chỉ là sức nặng của 

hạt nguyên tử; và chúng không hề có bất cứ phần chia nào trong 

trời đất này; và trong bọn chúng không hề có bất cứ tên nào là vịủng 

hộ của Ngài cả”}. (chương 34 – Saba’: 22). 

Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã tạo hoá ra tất cả vạn vật, Ngài đã 

tạo tất cả từ cái không là gì, và sự tồn tại của chúng là bằng chứng 

cho sự tồn tại của Ngài, hành động của Ngài và quyền được thờ 

phượng của Ngài, Allah Tối Cao phán: 

َعلَْيُكْمَ َوأَْسبََغَ ٱْْلَْرِضَ فِىَ َوَماَ ِتَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم فِىَ َماَ لَُكمَ َسَخَرَ ٱَّلَلََ أََنَ تََرْو۟اَ أَلَْمَ

مَُّ بٌٍۢ ٰـَ ىََوَّلَِكتَ ََوَّلَهُد ًۭ ِدُلَفِىَٱَّلَلَِبِغَْيِرَِعْلٍمٌۢ ٰـَ َََۗوِمَنَٱلنَاِسََمنَيَُج َوبَاِطنَة ًۭ ِهَرة ًۭ ٰـَ ﴿نِعََمهُۥَظ ﴾.َوإِذَا٢٠ََنِيٍرٌۢ

أََولَْوََكاَنَٱلشََقَِ َۚ َءابَآَٰءنَآَٰ َعلَْيِهَ نَتَبُِعََماََوَجدْنَاَ قَالُو۟اَبَْلَ ٱَّلَلَُ أَنَزَلَ ٱتَبِعُو۟اَمآَٰ لَُهُمَ ُنَيَدُْعوهُْمَيَلَ ٰـَ ْيَط

ََعذَاِبَٱلَسِعيِر﴿ َفَقَِدَٱْستَْمَسَكب٢١َِإِلَىَٰ َََۗ﴾.۞ََوَمنَيُْسِلْمََوْجَههُٓۥَٰإِلَىَٱَّلَلََِوهَُوَُمْحِسٌنًۭ ٱْلعُْرَوةِٱْلُوثْقَىَٰ
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ِقبَةَُٱْْلُُموِر﴿ ٰـَ ۟اََۚإَِن٢٢ََوإِلَىَٱَّلَلََِع ﴾.َوَمنََكفََرَفَََلَيَْحُزنَكَُكْفُرهُٓۥََٰۚإِلَْينَاََمْرِجعُُهْمَفَنُنَب ِئُُهمَبَِماََعِملُوٰٓ

ٱلصُّدُوِر﴿ بِذَاِتَ َ ٢٣ََٱللََهعَِليٌمٌۢ هُْم نَْضَطرُّ ثَُمَ َ قَِليَل ًۭ ﴿﴾.نَُمت ِعُُهْمَ َغِليٍظٌۢ َعذَاٍبَ َ َسأَْلتَُهم٢٤َإِلَىَٰ ﴾.َولَئِنَ

﴿ يَْعلَُموَنَ َّلَ أَْكثَُرهُْمَ بَْلَ ََِۚ َّلِلَ ٱْلَحْمدَُ قُِلَ ٱَّلَلََُۚ لَيَقُولَُنَ تَِوٱْْلَْرَضَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم َخلََقَ فِى٢٥َََمْنَ َماَ َِ ﴾.َّلِلَ

ٱْلغَنِىُّٱْلَحِميدَُ هَُوَ ٱَّلَلََ إَِنَ تَِوٱْْلَْرِضََۚ َوَٰ ٰـَ َشَجَرة٢٦ٍََ﴿ٱلَسَم ِمنَ ٱْْلَْرِضَ فِىَ أَنََماَ ﴾.َولَْوَ

ُتَٱَّلَلََِۗإَِنَٱَّلَلَََعِزيٌزََحكَِ ٰـَ ََماَنَِفدَْتََكِلَم بَْعِدهِۦََسْبعَةَُأَْبُحٍرٌۢ َوٱْلبَْحُريَُمدُّهُۥِمنٌۢ ٌمًۭ ٰـَ ﴿أَْقلَ  ﴾.٢٧يٌمًۭ

 {(20) Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài đã tạo các ngươi 

từ đất bụi, rồi sau đó các ngươi trở thành những người phàm sống 

rải rác khắp nơi. (21) Và trong các dấu hiệu của (Allah) là Ngài đã tạo 

cho các ngươi từ bản thân các ngươi những người vợ để các ngươi 

chung sống yên bình với họ và Ngài đã đặt giữa các ngươi tình yêu 

thương và lòng bao dung. Trong sự việc đó quả thật là những dấu 

hiệu dành cho đám người biết suy ngẫm. (22) Và trong các dấu hiệu 

của (Allah) là việc tạo hóa các tầng trời, trái đất cũng như sự khác 

biệt ngôn ngữ và màu da của các ngươi. Trong sự việc đó quả thật là 

các dấu hiệu cho những người hiểu biết. (23) Và trong các dấu hiệu 

của (Allah) là giấc ngủ của các ngươi vào ban đêm cũng như ban 

ngày và việc các ngươi tìm kiếm thiên ân của Ngài. Trong sự việc đó 

quả thật là các dấu hiệu cho đám người biết lắng nghe. (24) Và trong 

các dấu hiệu của (Allah) là Ngài làm cho các ngươi thấy tia chớp (để 

các ngươi) vừa lo sợ (sấm sét) vừa mong muốn (được mưa); và Ngài 

ban nước mưa từ trên trời xuống làm sống lại mảnh đất đã chết 

khô. Trong sự việc đó quả thật là những dấu hiệu cho đám người 

thông hiểu. (25) Và trong các dấu hiệu của (Allah) là bầu trời và trái 

đất đứng vững theo lệnh của Ngài; rồi khi Ngài gọi các ngươi bằng 

một tiếng Gọi duy nhất (vào Ngày Phục Sinh) thì các ngươi sẽ từ 

trong đất bước ra (để chịu sự xét xử và thưởng phạt của Ngài). (26) 

Tất cả những ai trong các tầng trời và trái đất đều là tạo vật của 

(Allah). Tất cả đều qui phục (mệnh lệnh của) Ngài. (27) (Allah) là 

Đấng bắt đầu việc tạo hóa rồi Ngài sẽ tái lập nó và điều đó đối với 

Ngài rất đơn giản}. (chương 30 – Ar-Rum: 20 – 27). 
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Tên bạo chúa Nimrud đã phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế, 

Nabi Ibrahim đã nói với hắn như Allah đã cho biết: 

ٱلَِذى إِلَىَ تََرَ هَُ َحآٰجََ أَلَْمَ َءاتَىَٰ أَْنَ َرب ِِهٓۦَٰ فِىَ َمَ ـۧ ِه ََ ٱَّلَلَُ إِْبَرَٰ إِذْ ٱلَِذىيُْحىِۦَٱْلُمْلَكَ َرب َِىَ ُمَ ـۧ ِه إِْبَرَٰ قَاَلَ

ٱَّلَلََ فَإَِنَ ُمَ ـۧ ِه إِْبَرَٰ قَاَلَ َوأُِميُتََۖ أُْحىِۦَ أَنَ۠اَ قَاَلَ ِمَنََ يَأْتِى َويُِميُتَ بَِهاَ فَأِْتَ ٱْلَمْشِرِقَ ِمَنَ بِٱلَشْمِسَ

لَِ ٱْلَمْغِرِبَفَبُِهَتَٱلَِذىََكفََرَََۗوٱَّلَلََُّلَيَْهِدىَٱْلقَْومََ ٰـَ  ﴾َ.٢٥٨ِميَن﴿ٱلَظ

 {Ibrahim nói: “Quả thật, Allah là Đấng làm cho mặt trời mọc lên 

ở hướng đông, vậy bệ hạ hãy làm cho nó mọc lên ở hướng tây xem 

nào.” Thế là kẻ vô đức tin đã bối rối (vì đuối lý). Quả thật, Allah 

không hướng dẫn đám người sai quấy}. (chương 2 – Al-Baqarah: 

258). Tương tự, Nabi Ibrahim cũng đã dẫn chứng trước người dân 

của Người rằng Allah đã hướng dẫn Người, đã ban thức ăn và đồ 

uống cho Người, đã chữa lành bệnh mỗi khi Người bị bệnh và Ngài 

chính là Đấng làm cho Người chết và làm cho Người sống như Allah 

đã cho biết: 

يَْهِديِن﴿ فَُهَوَ َخلَقَنِىَ َويَْسِقيِن﴿٧٨الَِذىَ يُْطِعُمنِىَ هَُوَ ٧٩َ﴾َوالَِذىَ فَُهَوََ َمِرْضُتَ ﴾َوإِذَاَ

 ﴾َ.٨١﴾َوالَِذىَيُِميتُنِىَثَُمَيُْحيِيِن﴿٨٠َيَْشِفيِن﴿

 {(78) “Ngài là Đấng đã tạo ra Ta rồi hướng dẫn Ta.” (79) “Ngài là 

Đấng đã cho Ta ăn và cho Ta uống.” (80) “Khi Ta bệnh thì Ngài là 

Đấng cho Ta khỏi bệnh.” (81) “Ngài là Đấng làm cho Ta chết rồi làm 

cho Ta sống lại”}. (chương 26 – Ash-Shu’ara’: 78 – 81). Allah phán 

cho biết về Nabi Musa khi Người tranh luận, nói với Pha-ra-ông rằng 

Thượng Đế của hắn là: 

﴿َ َُكَلََشْىٍءَخْلقَهُۥَثَُمََهدَىَٰ َأَْعَطىَٰ  ﴾َ.٥٠قَاَلََربُّنَاَٱلَِذىٰٓ

 {Đấng đã ban cho vạn vật hình thể rồi hướng dẫn}. (chương 20 – 

Taha: 50). 

Và Allah đã chế ngự mọi thứ trong trời đất cho con người sử 

dụng và Ngài bao quanh con người bằng những ân huệ mục đích để 
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con người thờ phượng Ngài và không phủ nhận Ngài, Allah Tối Cao 

phán: 

وََ ِتَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم فِىَ َماَ لَُكمَ َسَخَرَ ٱَّلَلََ أََنَ تََرْو۟اَ َعلَْيُكْمَأَلَْمَ َوأَْسبََغَ ٱْْلَْرِضَ فِىَ َماَ

مَُّ بٌٍۢ ٰـَ ىََوَّلَِكتَ ََوَّلَهُد ًۭ ِدُلَفِىَٱَّلَلَِبِغَْيِرَِعْلٍمٌۢ ٰـَ َََۗوِمَنَٱلنَاِسََمنَيَُج َوبَاِطنَة ًۭ ِهَرة ًۭ ٰـَ ﴿نِعََمهُۥَظ  ﴾َ.٢٠نِيٍرٌۢ

 {Chẳng lẽ các ngươi không nhận thấy việc Allah đã chế ngự cho 

các ngươi mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất (để các 

ngươi sử dụng) và Ngài đã hoàn tất ân huệ của Ngài cho các ngươi 

từ bên trong lẫn bên ngoài ư? Tuy nhiên, trong nhân loại, có kẻ 

thích tranh luận về Allah một cách không có kiến thức, không có bất 

cứ chỉ đạo nào làm cơ sở cũng như không dựa vào bất cứ Kinh Sách 

soi sáng nào}. (chương 31 – Luqman: 20). Tương tự, Allah cũng đã 

chế ngự mọi thứ trong các tầng trời và trái đất cho con người, Ngài 

tạo hoá ra con người dưới một hình dạng hoàn chỉnh và ban cho y 

đầy đủ mọi thứ mà bản thân y rất cần như thính giác, thị giác và trái 

tim suy nghĩ để y có thể tự học hỏi điều có lợi cho mình, điều đó 

chứng minh rằng Ngài là Đấng Bảo Hộ, Đấng Tạo Hoá ra y, Allah Tối 

Cao phán: 

تَِ ٰـَ َبُُطوِنَأَُمَه نٌۢ ـ ِدَةََََۙلَعَلَُكْمََوٱَّلَلَُأَْخَرَجُكمَم ِ َرَوٱْْلَْف ٰـَ اََوَجعََلَلَُكُمَٱلَسْمعََوٱْْلَْبَص ُكْمََّلَتَْعلَُموَنََشْيـ ًۭ

 ﴾.٧٨تَْشُكُروَنَ﴿

 {Chính Allah đã mang các ngươi (hỡi con người) ra khỏi bụng mẹ 

của các ngươi trong tình trạng không biết một điều gì. Rồi sau đó, 

Ngài ban cho các ngươi thính giác, thị giác và trái tim suy nghĩ, mong 

rằng các ngươi có thể biết tạ ơn}. (chương 16 – An-Nahl: 78). 

Cho nên, Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã tạo ra vũ trụ và con 

người, Ngài đã ban cho con người mọi thứ cần thiết từ các bộ phận 

của cơ thể và sức mạnh, rồi Ngài ban thêm cho con người những 

thứ hỗ trợ cho y hoàn thành nghĩa vụ thờ phượng Ngài, quản lý trái 
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đất. Ngoài ra, Allah còn chế ngự mọi thứ trong các tầng trời và trái 

đất để phục vụ cho con người. 

Allah cho thấy việc Ngài đã tạo hoá vạn vật vĩ đại này là minh 

chứng cho hành động siêu việt của Ngài nhằm bắt buộc họ phải 

chấp nhận việc thờ phượng Ngài duy nhất, Đấng Hiển Vinh và Tối 

Cao phán: 

ٱلَسَمآٰءَِ َنَ م ِ يَْرُزقُُكمَ َمنَ ٱلَسْمعََ قُْلَ يَْمِلُكَ أََمنَ ِمَنََ َوٱْْلَْرِضَ ٱْلَحَىَ يُْخِرُجَ َوَمنَ َرَ ٰـَ َوٱْْلَْبَص

ََوَمنَيُدَب ُِرَٱْْلَْمَرََۚفََسيَقُولُوَنَٱَّلَلََُۚفَقُْلَأَفَََلَتَتَقُونََ  ﴾َ.٣١﴿َٱْلَمي ِِتََويُْخِرُجَٱْلَمي َِتَِمَنَٱْلَحى ِ

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy hỏi (những kẻ đa thần 

phủ nhận Allah): “Ai ban lộc cho các ngươi từ trời đất? Ai chi phối 

thính giác và thị giác của các ngươi? Ai đưa cái sống ra từ cái chết và 

đưa cái chết ra từ cái sống? Và ai điều hành, sắp xếp mọi hoạt động 

(của vũ trụ)?” Chúng sẽ nói: “Allah”. Vì vậy, Ngươi hãy nói với 

chúng: “Vậy tại sao các ngươi không sợ (Ngài)?”} (chương 10 – 

Yunus: 31). Đấng Chân Lý Hiển Vinh phán: 

َِاَُرْونِْيََماذَاََخلَقُْواَِمَنَاّْلَْرِضَاَْمَلَُهْمَِشْرٌكَفِىَالسََ تَِۖقُْلَاََرَءْيتُْمََماَتَدُْعْوَنَِمْنَدُْوِنََّللاه وَٰ  مَٰ

نَْ ٍبَم ِ ِدقِْيَنَ﴿ائْتُْونِْيَبِِكتَٰ ْنَِعْلٍمَاِْنَُكْنتُْمَصَٰ َرةٍَم ِ اَْوَاَثَٰ ذَآَٰ  ﴾َ.٤َقَْبِلَهَٰ

 {Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Các 

người đã xem xét những thần linh mà các người khấn vái ngoài Allah 

chưa? Các người hãy cho Ta xem những gì mà chúng đã tạo ra trên trái đất 

hoặc (hãy cho Ta biết) chúng có một phần chia sẻ nào trong (việc tạo ra) 

các tầng trời? Các người hãy mang đến cho Ta một Kinh Sách trước Kinh 

(Qur’an) này hoặc một vài kiến thức hiểu biết còn sót lại nếu các người nói 

thật!} (chương 46 – Al-Ahqaf: 4). Allah Tối Cao phán: 

َفِىَٱْْلَْرِضَ َوأَْلقَىَٰ تََرْونََهاََۖ َ بِغَْيِرََعَمٍدٌۢ ِتَ َوَٰ ٰـَ َََۚ َخلََقَٱلَسَم َدَآَٰبٍةٌۢ فِيَهاَِمنَُكل ِ بُِكْمََوَبَثَ تَِميدََ ِسَىَأَنَ َرَوَٰ

َزََ َوأَنَزْلنَاَِمَنَٱلَسَمآِٰءَمآٰء ًَۭ َبْتنَاَفِيَهاَِمنَُكل ِ ََكِريٍمَ﴿فَأَنٌۢ ذَاََخْلُقَٱَّلَل١٠َِْوجٌٍۢ ٰـَ فَأَُرونِىََماذَاََخلََقَٱلَِذيَنَِمنَ ﴾ََه

﴿ ِبيٍنٌۢ مُّ ٍلٌۢ ٰـَ ِلُموَنَفِىََضلَ ٰـَ  ﴾.١١دُوِنهِۦَََۚبِلَٱلَظ
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 {(10) Ngài đã khởi tạo các tầng trời không cần trụ chống đỡ như các 

ngươi đang nhìn thấy và Ngài đã cắm lên trên mặt đất những quả núi kiên 

cố, sợ trái đất sẽ rung chuyển với các ngươi và Ngài đã rải khắp nơi trên 

trái đất vô số động vật. Và TA (Allah) đã trút nước mưa từ trên trời xuống 

để TA cho mọc ra trên nó vô số loại cỏ cây quý giá, từng cặp và từng cặp. 

(11) Đây là sự tạo hóa của Allah. Vậy các ngươi (hỡi những kẻ thờ đa thần) 

hãy cho TA xem đâu là tạo vật mà những thần linh (các ngươi thờ phượng) 

ngoài Ngài đã tạo? Không, những kẻ sai quấy đang lầm lạc rõ ràng}. 

(chương 31 – Luqman: 10, 11). Đấng Chân Lý Hiển Vinh phán: 

ِلقُوَن﴿ ٰـَ ٱْلَخ أَْمَهُُمَ َشْىٍءَ َغْيِرَ ِمْنَ ُخِلقُو۟اَ ت٣٥َِأَْمَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم َخلَقُو۟اَ يُوقِنُوَنَ﴿ ﴾أَْمَ َبلََّلَ ﴾أَْم٣٦ََوٱْْلَْرَضََۚ

ْيِطُروَن﴿ َ  ﴾َ.٣٧ِعندَهُْمََخَزآٰئُِنََرب َِكَأَْمَهُُمَٱْلُمص 

 {(35) Chúng được tạo ra từ cái không là gì hay chúng tự tạo ra bản thân 

chúng? (36) Hay phải chăng chúng đã tạo ra các tầng trời và trái đất? 

Không, (chỉ vì) chúng không có một niềm tin vững chắc (nơi Allah mà thôi). 

(37) Hay phải chăng chúng nắm giữ các kho tàng của Thượng Đế của 

Ngươi? Hoặc phải chăng chúng là những kẻ toàn quyền kiểm soát (các kho 

tàng của Ngài)?} (chương 52 – At-Tur: 35 – 37). Sheikh As-Sa’di nói: “Đây là 

lập luận đối với họ về vấn đề họ chỉ có thể phủ phục trước chân lý hoặc rời 

khỏi lý trí tích cực và tôn giáo.” Tafsir Ibnu Sa’di, trang 816. 
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7- Allah là Đấng Tạo Hoá vạn vật trong 

vũ trụ bao gồm những gì chúng ta nhìn 

thấy và không nhìn thấy. Tất cả vạn vật 

ngoài Allah đều là tạo vật của Ngài, và 

Allah đã tạo hoá các tầng trời và trái 

đất trong sáu ngày. 

Allah là Đấng Tạo Hoá vạn vật trong vũ trụ bao gồm những gì 

chúng ta nhìn thấy và không nhìn thấy. Tất cả vạn vật ngoài Allah 

đều là tạo vật của Ngài, Allah Tối Cao phán: 

ََ َوهُْمَََويَُسب ُِح يََشآُٰءَ َمنَ بَِهاَ فَيُِصيُبَ ِعَقَ ٱلَصَوَٰ َويُْرِسُلَ ِخيفَتِهِۦَ ِمْنَ ٰٓئَِكةَُ ٰـَ ٱلَرْعدُبَِحْمِدهِۦَوٱْلَملَ

ِدلُوَنَفِىَٱَّلَلََِوهَُوََشِديدَُٱْلِمَحاِل﴿ ٰـَ  ﴾َ.١٣يَُج

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với (những kẻ đa 

thần): “Ai là Chủ Nhân của các tầng trời và trái đất?” Ngươi hãy nói: 

“(Đó là) Allah”. Ngươi hãy nói với chúng: “Thế tại sao các ngươi lại 

chọn lấy những thần linh khác ngoài Ngài làm đấng bảo hộ cho các 

ngươi trong khi chúng không có khả năng tự định đoạt điều lợi cũng 

như điều hại cho bản thân chúng?” Ngươi hãy nói với chúng: “Phải 

chăng người mù và người sáng mắt lại ngang bằng nhau ư? Hoặc 

phải chăng ánh sáng và bóng tối lại ngang bằng nhau ư? Hay là các 

ngươi tựbịa ra các thần linh rồi tôn lên ngang bằng với Allah với 

niềm tin rằng (các thần linh đó) cũng có khả năng tạo ra (những thứ) 

giống tạo vật của Ngài ư?” Vì vậy, việc tạo hóa đối với (những kẻ đa 

thần) đều giống nhau. Ngươi hãy nói với chúng: “Chính Allah mới là 

Đấng Tạo Hóa ra mọi thứ, Ngài là Đấng Duy Nhất, Đấng Chí Tôn”}. 

(chương 13 – Ar-Ra’d: 16), và Allah Tối Cao phán: 
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َوٱْلبِغَالََ َوٱْلَخْيل َََۚويَْخلُُقََماََّلَتَْعلَُموَنَ﴿ َؕ  ﴾َ.٨َوٱْلَحِميَرَِلتَْرَكبُوَهاََوِزينَة ًۭ

 {Và (quả thật) Ngài tạo ra nhiều thứ (cho các ngươi) mà các 

ngươi thậm chí không biết}. (chương 16 – An-Nahl: 8). 

Và Allah đã tạo hoá các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, Allah 

Tối Cao phán: 

تَِ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم َخلََقَ ٱلَِذىَ فِىََ هَُوَ يَِلُجَ َماَ يَْعلَُمَ ٱْلعَْرِشََۚ َعلَىَ َ ٱْستََوىَٰ ثَُمَ َ أَيَاٍمٌۢ ِستَِةَ فِىَ َوٱْْلَْرَضَ

َوَماَيَنِزُلَِمَنَٱلَسَمآِٰءََوَماَيَْعُرُجَفِيَهاَََۖوهَُوََمعَُكْمَأَْيَنََماَُكنتُْمَََۚوٱَّلَلََُٱْْلَْرِضََوَماَيَْخُرُجَِمْنَهاََ

﴿  ﴾.٤بَِماَتَْعَملُوَنَبَِصيٌرًۭ

 {Ngài là Đấng đã tạo dựng trời đất trong sáu ngày rồi ngự lên 

Ngai Vương. Ngài biết rõ những gì thâm nhập vào trái đất và những 

gì từ dưới đất nhô lên, và (Ngài biết rõ) những gì từ trên trời xuống 

và những gì đi lên trời; và Ngài ở cùng với các ngươi mọi lúc mọi nơi. 

Quả thật, Allah thấy rõ những gì các ngươi làm}. (chương 57 – Al-

Hadid: 4). Allah Tối Cao phán: 

﴿َولَقَدَْخََ ََوَماََمَسنَاَِمنَلُّغُوٍبٌۢ تَِوٱْْلَْرَضََوَماَبَْينَُهَماَفِىَِستَِةَأَيَاٍمٌۢ َوَٰ ٰـَ  ﴾.٣٨لَْقنَاَٱلَسَم

 {Thật vậy, TA (Allah) đã tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng 

như vạn vật giữa chúng trong sáu Ngày và TA không hề mỏi mệt}. 

(chương 50 – Qaf: 38). 
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8- Allah Hiển Vinh và Tối Cao không có 

đối tác trong quản lý, tạo hoá, chi phối 

và thờ phượng. 

Allah Hiển Vinh và Tối Cao không có đối tác trong quản lý, tạo 

hoá, chi phối và thờ phượng. Allah Tối Cao phán: 

تَِۖقُْلَاََرَءْيتُْمََماَتَدُْعْوَنَِمْنَ وَٰ َِاَُرْونِْيََماذَاََخلَقُْواَِمَنَاّْلَْرِضَاَْمَلَُهْمَِشْرٌكَفِىَالَسمَٰ  دُْوِنََّللاه

ِدقِْيَنَ﴿ ْنَِعْلٍمَاِْنَُكْنتُْمَصَٰ َرةٍَم ِ اَْوَاَثَٰ ذَآَٰ ْنَقَْبِلَهَٰ ٍبَم ِ  ﴾َ.٤ائْتُْونِْيَبِِكتَٰ

 {Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói (với những kẻ đa thần): 

“Các người đã xem xét những thần linh mà các người khấn vái ngoài 

Allah chưa? Các người hãy cho Ta xem những gì mà chúng đã tạo ra 

trên trái đất hoặc (hãy cho Ta biết) chúng có một phần chia sẻ nào 

trong (việc tạo ra) các tầng trời? Các người hãy mang đến cho Ta 

một Kinh Sách trước Kinh (Qur’an) này hoặc một vài kiến thức hiểu 

biết còn sót lại nếu các người nói thật!} (chương 46 – Al-Ahqaf: 4). 

Cố học giả Sheikh As-Sa'di giải thích: “Nghĩa là (hãy nói) với những 

người mà họ tổ hợp với Allah các bục tượng, các thần linh không có 

khả năng gây hại hay ban lợi cho ai, chúng không có khả năng làm 

cho chết hay làm cho sống và cũng không có khả năng phục sinh. 

Hãy nói với họ nhằm khẳng định sự bất lực của đám bục tượng và 

rằng chúng không hề xứng đáng được thờ phượng: {Các người hãy 

cho Ta xem những gì mà chúng đã tạo ra trên trái đất hoặc (hãy cho 

Ta biết) chúng có một phần chia sẻ nào trong (việc tạo ra) các tầng 

trời?} Phải chăng chúng đã tạo ra thứ gì đó trong vỏ bọc của các 

tầng trời và trái đất? Phải chăng chúng đã tạo ra núi non? Phải 

chăng chúng đã kéo dòng chảy của sông ngòi? Phải chăng chúng đã 

phân bố động vật? Phải chăng chúng đã làm mọc lên cây cối? Phải 

chăng trong chúng có kẻ đã góp phần hỗ trợ trong việc tạo hoá? 
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Không điều nào trong số đó bởi sự thừa nhận của chính họ hơn là sự 

chỉ điểm của người khác. Đây chính là bằng chứng lí trí dứt khoát 

rằng mọi thứ ngoài Allah đều là sự thờ phượng hư cấu và ngụy tạo. 

Sau đó, đề cập đến việc không có bằng chứng, Allah phán: {Các 

người hãy mang đến cho Ta một Kinh Sách trước Kinh (Qur’an) này} 

tức là quyển Kinh kêu gọi đến với việc làm Shirk {hoặc một vài kiến 

thức hiểu biết còn sót lại} rằng Thiên Sứ đã ra lệnh làm như thế. Tất 

nhiên là họ bất lực trong việc dẫn chứng một vị Thiên Sứ cho việc 

làm đó, bởi chính họ cũng đã hiểu rõ tất cả Thiên Sứ đều kêu gọi 

đến với thuyết độc tôn Thượng Đế và cấm việc tổ hợp với Ngài 

trong thờ phượng, đó là điều vĩ đại nhất mà họ thừa hưởng được từ 

kiến thức của Thiên Sứ.” Tafsir Ibnu Sa’di, trang 779. 

Allah Hiển Vinh và Tối Cao, Ngài là Đức Vua nắm mọi quyền hành, 

Ngài không có cộng sự cùng chia sẽ vương quyền với Ngài, Ngài 

phán: 

ََ ََمنَتََشآُٰء ٱْلُمْلَكَِمَمنَتََشآُٰءََوتُِعزُّ ٱْلُمْلَكََمنَتََشآُٰءََوتَنِزعَُ ٱْلُمْلِكَتُْؤتِىَ ِلَكَ ٰـَ َم ٱللَُهَمَ َقُِلَ َوتُِذلُّ

﴿َمنَتََشآُٰءََۖبِيَِدكََ قَِديٌرًۭ ََشْىٍءٌۢ َُكل ِ  ﴾َ.٢٦َٱْلَخْيُرََۖإِنََكََعلَىَٰ

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Lạy Allah, Đức Vua 

nắm mọi vương quyền! Ngài muốn ban vương quyền cho ai và lấy 

lại vương quyền từ ai là tùy ý Ngài, Ngài muốn ban vinh dự cho ai và 

hạ nhục bất cứ ai là tùy ý Ngài. Mọi điều tốt lành đều nằm trong tay 

Ngài; quả thật, Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ”}. (chương 3 – Ali 

‘Imran: 26). Allah Tối Cao trình bày rõ ràng rằng vương quyền tuyệt 

đối là của một mình Ngài trong Ngày Tận Thế: 

ََۚل َِمِنَٱْلُمْلكَُيَْوَمَهُمَبََ ََعلَىَٱَّلَلَِِمْنُهْمََشْىٌءًۭ ِرُزوَنَََّۖلَيَْخفَىَٰ ِحدَِ ٰـَ َِٱْلَوَٰ  ﴾َ.١٦ٱْلقََهاِر﴿ ٱْليَْوَمَََّۖلِلَ

 {Ngày mà tất cả họ sẽ phải trình diện. Không có bất cứ điều gì 

của họ có thể giấu giếm khỏi Allah. Quyền phán xét vào Ngày đó 
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thuộc về ai? (Chắc chắn ngày đó) thuộc về Allah, Đấng Duy Nhất, 

Đấng Tối Thượng}. (chương 40 – Ghafir: 16). 

Allah Hiển Vinh và Tối Cao không có người đối tác chia sẽ trong 

vương quyền, sự tạo hóa, chi phối hoặc thờ phượng, Ngài phán: 

ٱلََ َِ َّلِلَ ٱْلَحْمدَُ ََََۖوقُِلَ ٱلذُّل ِ َنَ م ِ َ لَهُۥَوِلى ًۭ يَُكنَ َولَْمَ ٱْلُمْلِكَ فِىَ َ لَهُۥَشِريٌكًۭ يَُكنَ َولَْمَ اَ َولَد ًۭ يَتَِخذَْ لَْمَ ِذىَ

ا﴿  ﴾َ.١١١َوَكب ِْرهَُتَْكبِير ٌۢ

 {Và Ngươi hãy nói: “Alhamdulillah, Đấng đã không nhận bất cứ ai 

làm con trai (của Ngài) cũng như không có đối tác chia sẻ trong 

vương quyền; Ngài không yếu đuối để cần đến vị bảo hộ. Hãy tán 

dương sự vĩ đại của Ngài”}. (chương 17 – Al-Isra: 111). Và Allah Tối 

Cao phán: 

لَهُۥ يَُكنَ َولَْمَ اَ َولَد ًۭ يَتَِخذَْ َولَْمَ تَِوٱْْلَْرِضَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم ُمْلُكَ ُكَلََٱلَِذىلَهُۥَ َوَخلََقَ ٱْلُمْلِكَ فِىَ َ َشِريٌكًۭ

ا﴿ فَقَدََرهُۥتَْقِدير ًۭ  ﴾.٢َشْىٍءٌۢ

 {Đấng mà quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 

riêng một mình Ngài, Ngài không nhận (bất cứ ai) làm con trai và 

Ngài cũng không hề có bất cứ đối tác nào chia sẻ cùng Ngài trong 

việc ngự trị (vũ trụ); Ngài đã tạo hóa vạn vật và định cho mỗi vật với 

mức lượng nhất định}. (chương 25 – Furqan: 2). Ngài là Đấng Chi 

Phối còn tất cả những gì ngoài Ngài đều là những thứ chịu sự chi 

phối của Ngài, Ngài là Đấng Tạo Hoá còn tất cả những gì ngoài Ngài 

đều là tạo vật của Ngài, và Ngài là Đấng điều hành tất cả. Vì vậy, 

Đấng có quyền năng này xứng đáng được thờ phượng, còn mọi hình 

thức thờ phượng ngoài Ngài đều là sự thiểu năng của tâm trí và là 

sự đa thần băng hoại thế giới trần gian và thế giới Đời Sau, Allah Tối 

Cao phán: 

ِمَنَ َكاَنَ َوَماَ اََۖ َمَحنِيف ًۭ ـۧ ِه إِْبَرَٰ ِملَةََ بَْلَ قُْلَ تَْهتَدُو۟اََۗ َ َرىَٰ ٰـَ نََص أَْوَ هُود اَ ُكونُو۟اَ َوقَالُو۟اَ

 ﴾َ.١٣٥ٱْلُمْشِرِكيَن﴿
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 {Họ (dân Kinh Sách) bảo (tín đồ Muslim): “Nếu muốn được 

hướng dẫn đúng đường thì các người hãy là người Do Thái hoặc tín 

đồ Thiên Chúa.” Ngươi hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Không, tôn 

giáo thuần túy của Ibrahim (mới thực sự được hướng dẫn đúng 

đường) và Người không phải là kẻ thờ đa thần”}. (chương 2 – Al-

Baqarah: 135). Và Allah Tối Cao phán: 

ََِوهَُوَُمْحِسٌنًَۭ َمْنَأَْسلََمََوْجَههُۥََّلِلَ اَم ِ ِهيَمََ َوَمْنَأَْحَسُنَِدين ًۭ اَََۗوٱتََخذَٱَّلَلَُإِْبَرَٰ ِهيَمََحنِيف ًۭ َوٱتَبََعَِملَةََإِْبَرَٰ

﴿  ﴾َ.١٢٥َخِليَل ًۭ

 {Ai tốt hơn người đã dâng trọn (cả thể xác lẫn tâm hồn của mình) 

cho Allah đồng thời là một người đức hạnh và luôn đi theo tín 

ngưỡng thuần túy của Ibrahim?! Quả thật, Allah đã chọn Ibrahim 

làm vị Khaleel (của Ngài)}. (chương 4 – An-Nisa’: 125). Đấng Chân Lý 

Hiển Vinh khẳng định rõ ràng rằng ai đó đi theo tín ngưỡng khác tín 

ngưỡng của Ibrahim, vị Khaleel của Allah, thì y là kẻ ngu muội, Allah 

Tối Cao phán: 

هَُفَِى ٰـَ َمَإَِّلََمنََسِفهََنَْفَسهُۥَََۚولَقَِدَٱْصَطفَْينَ ـۧ ِه لَِةَإِْبَرَٰ ٱلدُّْنيَاَََۖوإِنَهُۥَفِىَٱْلـَٔاِخَرةَََََِوَمنَيَْرَغُبََعنَم ِ

ِلِحيَن﴿ ٰـَ  ﴾َ.١٣٠لَِمَنَٱلَص

 {Chỉ người nào (bất công với chính bản thân mình) bởi sự ngu 

muội của y mới chối bỏ tôn giáo của Ibrahim, bởi TA đã chọn Y (làm 

một vị lãnh đạo gương mẫu) ở đời này và ở Đời Sau chắc chắn Y sẽ 

thuộc hàng ngũ những người đức hạnh}. (chương 2 – Al-Baqarah: 

130). 
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9- Allah Hiển Vinh không sinh ra ai và 

cũng không do ai sinh ra, (mà là Đấng 

Tạo Hóa), và không có một ai (cái gì) có 

thể so sánh cùng Ngài. 
Allah Hiển Vinh không sinh ra ai và cũng không do ai sinh ra, (mà là 

Đấng Tạo Hóa), và không có một ai (cái gì) có thể so sánh cùng Ngài. Đấng 

Chân Lý Hiển Vinh phán: 

﴿ أََحدٌَ ٱَّلَلَُ هَُوَ ََ ﴾ٱَّلَل١َُقُْلَ ٢ََٱلَصَمدُ أََحدٌ ٱَّلَلَُ هَُوَ يُولَدَْ﴿٢ٱللَُهٱلَصَمدُ﴿١ََقُْلَ َولَْمَ يَِلدَْ لَهُۥََ﴾و٣ََ﴾.َْمَ يَُكنَ لَْمَ

﴿ اَأََحدٌٌۢ  ﴾.٤ُكفُو 

 {(1) Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Ngài là Allah, Đấng Duy 

Nhất.” (2) “Allah là Đấng Tự Hữu (Ngài không cần ai nhưng tất cả đều cần 

Ngài).” (3) “Ngài không sinh ra ai và cũng không do ai sinh ra, (mà là Đấng 

Tạo Hóa).” (4) “Và không có một ai (cái gì) có thể so sánh cùng Ngài”}. 

(chương 112 – Al-Ikhlas 1 - 4). Và Allah Tối Cao phán: 

تَِ َوَٰ ٰـَ َٱلَسَم دَِتهِۦَََۚهْلَتَْعلَُمَََوٱْصَطِبر َوٱْْلَْرِضََوَماََبْينَُهَماَفَٱْعبُدْهَُ َربُّ ٰـَ ا﴿ِلِعَب َ﴾َ.٦٥لَهُۥَسِمي ًۭ

 {Ngài là Thượng Đế của các tầng trời, trái đất và những gì giữa chúng. 

Bởi thế, các ngươi hãy thờ phượng Ngài, và các ngươi hãy kiên nhẫn trong 

việc thờ phượng Ngài. Quả thật, không có một ai (vật gì) sánh vai với Ngài 

(trong thờ phượng)}. (chương 19 – Maryam: 65). Và Đấng Chân Lý, Tối Cao 

phán: 

تَِ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم مَِ فَاِطُرَ ٰـَ ٱْْلَْنعَ َوِمَنَ اَ ج ًۭ أَْزَوَٰ أَنفُِسُكْمَ ْنَ م ِ لَكُمَ َجعََلَ لَْيَسََ َوٱْْلَْرِضََۚ فِيِهََۚ يَذَْرُؤُكْمَ اََۖ ج ًۭ أَْزَوَٰ

َََۖوهَُوَٱلَسِميعَُ  ﴾١١ٱْلَبِصيُر﴿ َكِمثِْلهِۦَشْىٌءًۭ

 {(Allah là) Đấng tạo hóa các tầng trời và trái đất. Từ bản thân các 

ngươi, Ngài tạo ra những người vợ cho các ngươi; và từ các loại gia súc, 

Ngài tạo ra nhiều con cái. Bằng cách đó, Ngài làm cho các ngươi trở nên 

đông đúc. Không có cái gì giống Ngài. Và Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng 

Hằng Thấy}. (chương 42 – Ash-Shura: 11). 
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10- Allah Hiển Vinh và Tối Cao không 

hoá thân vào bất cứ thứ gì, cũng không 

có bất cứ tạo vật nào là hiện thân của 

Ngài: 

Allah Hiển Vinh và Tối Cáo không hoá thân vào bất cứ thứ gì, 

cũng không có bất cứ tạo vật nào là hiện thân của Ngài và càng 

không hợp nhất vào bất cứ vật thể nào, bởi Allah là Đấng Tạo Hoá và 

tất cả mọi thứ ngoài Ngài đều là tạo vật của Ngài, Ngài tồn tại mãi và 

tất cả mọi thứ ngoài Ngài đều tiêu vong, tất cả mọi thứ đều là vật sở 

hữu của Ngài và Ngài là Chủ Sở Hữu. Vì vậy, Allah sẽ không hoá thân 

thành bất cứ gì trong tạo vật của Ngài và không một thứ gì là hiện 

thân của cơ thể Ngài, Allah Hiển Vinh và Tối Cao hơn tất cả, vĩ đại 

hơn mọi thứ. Allah đã bác bỏ lời vu khống rằng Allah hoá thân thành 

Masih qua lời phán: 

ٱلَِذينََ َكفََرَ ٱْلَمِسيحَُ لَقَدَْ ٱَّلَلََهَُوَ إَِنَ ۟اَ ٱَّلَلَِ قَالُوٰٓ ِمَنَ يَْمِلُكَ فََمنَ قُْلَ َمْريََمََۚ أَنََ ٱْبُنَ أََرادََ إِْنَ َشْيـ اَ

ٱْلَمِسيحََ ٱْْلَْرِضَ يُْهِلَكَ فِىَ َوَمنَ َوأَُمهُۥَ َمْريََمَ تَِ ٱْبَنَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم ُمْلُكَ َِ َوَّلِلَ اََۗ َوَماََ َجِميع ًۭ َوٱْْلَْرِضَ

﴿ قَِديٌرًۭ ََشْىٍءٌۢ َُكل ِ  ﴾َ.١٧بَْينَُهَماََۚيَْخلُُقََماَيََشآُٰءَََۚوٱَّلَلََُعلَىَٰ

 {Quả thật, những ai nói “Allah chính là Masih (Giê-su) con trai 

của Maryam (Maria)” là những kẻ vô đức tin. Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) hãy nói với họ: “Vậy thì ai có quyền ngăn Allah khi Ngài 

muốn tiêu diệt Masih con trai của Maryam và mẹ của Y cùng toàn 

thể loài người trên trái đất?!” Quả thật, Allah nắm quyền thống trị 

các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa chúng, Ngài tạo ra bất cứ 

thứ gì Ngài muốn, và Allah là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ}. 

(chương 5 – Al-Ma-idah: 17). Và Allah Tối Cao phán: 
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َِٱْلَمْشِرقَُ ِسٌعَعََ َوَّلِلَ ﴿َوٱْلَمْغِرُبََۚفَأَْينََماَتَُولُّو۟اَفَثََمََوْجهَُٱَّلَلََِۚإَِنَٱَّلَلَََوَٰ  ٱَّلَلَُ ﴾َوقَالُو۟اَٱتََخذ١١٥َََِليٌمًۭ

تَِ َوَٰ ٰـَ نَهُۥََۖبَلَلَهُۥََماَفِىَٱلَسَم ٰـَ اََُۗسْبَح نِتُوَن﴿ َولَد ًۭ ٰـَ لَهُۥقَ ت١١٦ََََِوٱْْلَْرِضََُۖكل ًۭ َوَٰ ٰـَ َوٱْْلَْرِضََۖ ﴾بَِديُعَٱلَسَم

َٰٓ اَفَإِنََماَيَقُوُلَلَهُۥَُكنَفَيَُكوُنَ﴿ َوإِذَاَقََضىَٰ  ﴾َ.١١٧أَْمر ًۭ

 {(115) Hướng đông và hướng tây đều là của Allah, cho nên, dù 

các ngươi có quay mặt về hướng nào đi chăng nữa thì cũng đều 

hướng đến Allah cả. Quả thật, Allah là Đấng Bao La, Đấng Hiểu Biết. 

(116) Họ (những người Do Thái, Thiên Chúa và đa thần) bảo rằng 

Allah có con trai. Thật trong sạch thay Ngài! Không phải như thế, bởi 

tất cả vạn vật trong các tầng trời và trái đất đều là của Ngài, tất cả 

đều phủ phục trước Ngài (với vai trò là những tạo vật của Ngài). 

(117) Ngài (Allah) đã sáng tạo ra các tầng trời và trái đất, (đối với 

Ngài) mỗi khi Ngài định điều gì, Ngài chỉ cần phán “Hãy thành”, 

(ngay lập tức) nó sẽ thành (theo đúng ý của Ngài)}. (chương 2 – Al-

Baqarah: 115 – 117). Và Allah Tối Cao phán: 

ٱتََخذََ نَُ َوقَالُو۟اَ ٰـَ ا﴿ ٱلَرْحَم ٨٨َََولَد ًۭ ِجئْتُْم ا﴿ َشْيـ ا﴾لَقَدَْ ٨٩ََإِد ًۭ َوتَنَشقُّ ِمْنهَُ يَتَفََطْرَنَ ُتَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم ﴾تََكادَُ

﴿َ َهد اَ ٱْلِجبَاُلَ َ َوتَِخرُّ اَ﴿٩٠ٱْْلَْرُضَ َولَد ًۭ ِنَ ٰـَ ِللَرْحَم دََعْو۟اَ يَتَِخذ٩١َََ﴾أَنَ أَنَ ِنَ ٰـَ ِللَرْحَم بَِغىَ يَنٌۢ ﴾َوَماَ

﴿ ت٩٢ََِولَد اَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم فِىَ َمنَ َ ُكلُّ نََِوٱْْلَرَْ ﴾إِنَ ٰـَ ٱلَرْحَم َءاتِىَ إَِّلَٰٓ ا﴿ ِضَ ُهْم٩٣َََعْبد ًۭ أَْحَصىَٰ ﴾لَقَدَْ

ا﴿ َمِةَفَْرد اََ﴿٩٤َوَعدَهُْمََعد ًۭ ٰـَ  ﴾َ.٩٥﴾َوُكلُُّهْمََءاتِيِهَيَْوَمَٱْلِقيَ

 {(88) Và họ (Do Thái, Thiên Chúa và một số kẻ đa thần) nói: 

“Đấng Độ Lượng đã có một đứa con trai.” (89) Quả thật các ngươi 

(hỡi những kẻ đã nói lời đó) đã mang đến một điều sàm bậy quá 

mức. (90) Các tầng trời gần như muốn vỡ tung, trái đất gần như 

muốn nứt ra làm hai và những quả núi gần như muốn sụp đổ từ lời 

nói đó. (91) Họ đã bịa đặt cho Đấng Độ Lượng có con trai. (92) Và 

thật không hợp lẽ chút nào khi cho rằng Đấng Độ Lượng có một đứa 

con trai. (93) Bởi quả thật tất cả những ai trong các tầng trời và trái 

đất đều đến trình diện Đấng Độ Lượng như một người bề tôi. (94) 

Quả thật, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác, (không 

điều gì của họ che giấu được Ngài). (95) Và vào Ngày Phục Sinh, 
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từng người đơn lẻ đến trình diện Ngài}. (chương 19 – Maryam: 88 – 

95). Và Đấng Tối Cao phán: 

هََإَِّلَهَُوَٱْلَحىَُّ ٱَّلَلَُ ٰـَ ِتََوَماَفِىَٱْْلَْرِضَََۗٱْلقَيُّوُمَََّۚلَتَأُْخذُهُۥ َّلَٰٓإِلَ َوَٰ ٰـَ ََۚلَهُۥََماَفِىَٱلَسَم ََوَّلَنَْوٌمًۭ ِسنَةًٌۭ

ْنَِعْلِمِهٓۦََٰمنَذَاَٱلَِذىَيَْشفَُعَِعندَهُٓۥَٰإَِّلَبِإِذْنِهِۦََۚيَْعلَُمََماَبَْيَنَأَْيِديِهْمََوَماََخْلفَُهْمَََۖوَّلَيُِحيُطوَنَبَِ َم ِ َشْىٍءٌۢ

تَِإَِّلَبَِماََشآَٰءَََۚوِسَعَ َوَٰ ٰـَ  ﴾َ.٢٥٥ٱْلعَِظيُم﴿ َوٱْْلَْرَضَََۖوَّلَيَـُٔودُهُۥَِحْفُظُهَماَََۚوهَُوَٱْلعَِلىَُّ ُكْرِسيُّهَُٱلَسَم

 {Allah (là Thượng Đế), không có Thượng Đế (đích thực) nào 

ngoài Ngài, Đấng Hằng Sống, Đấng Bất Diệt, Ngài không ngủ và cũng 

không buồn ngủ. Tất cả vạn vật trong các tầng trời và tất cả vạn vật 

trong trái đất đều thuộc về Ngài. Không ai có quyền can thiệp (biện 

minh, cầu xin ân xá cho ai) trước Ngài trừ phi Ngài cho phép. Ngài 

biết hết mọi điều xảy ra phía trước họ và đằng sau họ, không một ai 

đủ năng lực biết được kiến thức của Ngài ngoại trừ điều nào Ngài 

muốn cho y biết. Kursi (Bệ gác chân) của Ngài bao trùm hết cả các 

tầng trời và trái đất, và việc quản lý trời đất không làm Ngài mỏi mệt 

bởi Ngài là Đấng Tối Thượng, Đấng Vĩ Đại}. (chương 2 – Al-Baqarah: 

255). Đấy là chuyện của Allah, là chuyện tạo hoá của Ngài, thế thì 

làm sao Ngài hoá thân vào ai đó? Hoặc chọn lấy ai đó làm con trai? 

Hoặc dựng ra một thần linh ngang hàng cùng Ngài? 
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11- Allah Hiển Vinh, Tối Cao, tử tế, 

nhân từ với đám bầy tôi của Ngài, thế 

nên Ngài đã gửi các Sứ Giả và ban 

xuống cho Họ các Kinh Sách. 

Allah Hiển Vinh, Tối Cao, tử tế, nhân từ với đám bầy tôi của Ngài, 

thế nên Ngài đã gửi các Sứ Giả và ban xuống cho Họ các Kinh Sách, 

để đưa loài người từbóng tối của sự vô đức tin và đa thần đến với 

ánh sáng của sự tôn thờ duy nhất một Thượng Đế và chỉ đạo của 

Ngài, Allah Tối Cao phán: 

ٍتًَۭ ٰـَ َعْبِدِهٓۦَٰءايَ َ َعلَىَٰ ُلَ يُنَز ِ ٱلَِذىَ ََ هَُوَ َوإَِن ٱلنُّوِرََۚ إِلَىَ ِتَ ٰـَ ٱلظُّلَُم َنَ م ِ ل ِيُْخِرَجُكمَ َ ٍتٌۢ ٰـَ بُِكْمََبَي ِنَ ٱَّلَلََ

﴿ لََرُءوٌفًَۭ  ﴾َ.٩َرِحيٌمًۭ

 {Ngài là Đấng đã ban xuống cho Người Bề Tôi (Muhammad) của 

Ngài các Lời Mặc Khải rõ ràng để Ngài đưa các ngươi ra ánh sáng từ 

nơi tăm tối. Quả thật, Allah tử tế và nhân từ đối với các ngươi}. 

(chương 57 – Al-Hadid: 9). 

Và Allah Tối Cao phán: 

لَِميَنَ﴿ ٰـَ َل ِْلعَ َكَإَِّلََرْحَمة ًۭ ٰـَ أَْرَسْلنَ  ﴾َ.١٠٧َوَمآَٰ

 {TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để mang lại hồng 

phúc cho vũ trụ và muôn loài}. (chương 21 – Al-Ambiya’: 107). Allah 

đã ra lệnh bảo Nabi của Ngài thông báo với đám bầy tôi của Ngài 

rằng Ngài là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ, Ngài phán: 

َأَنَاَٱْلغَفُورَُ  ﴾َ.٤٩ٱلَرِحيُم﴿ ۞َنَب ِْئَِعبَاِدىٰٓأَن ِىٰٓ

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy thông báo cho các bề tôi 

của TA biết rằng TA thực sự là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.} 
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(chương 15 – Al-Hijr: 49). Vì sự tử tế và nhân từ của Ngài, Ngài giải 

nạn và ban điều tốt đẹp cho đám bầy tôi của Ngài. Allah phán: 

َفَََلََرآٰدََ َوإِنَيَْمَسْسَكَٱَّلَلَُ لَهُٓۥَٰإَِّلَهَُوَََۖوإِنَيُِردَْكَبَِخْيٍرٌۢ َفَََلََكاِشَفَ هِۦََۚيُِصيُبَبِهِۦَِلفَْضلَِ بُِضر ٌٍۢ

 ﴾َ.١٠٧ٱلَرِحيُم﴿ َمنَيََشآُٰءَِمْنَِعبَاِدهِۦَََۚوهَُوَٱْلغَفُورَُ

 {Nếu Allah muốn điều nguy hại chạm đến Ngươi thì chẳng có ai 

có khả năng loại bỏ nó khỏi Ngươi ngoại trừ Ngài, còn nếu Ngài 

muốn điều tốt lành cho Ngươi thì cũng chẳng có ai ngăn cản được 

thiên lộc đó (của Ngài). Ngài ban nó cho bất cứ ai Ngài muốn trong 

đám bề tôi của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Tha Thứ, Đấng Nhân 

Từ.} (chương 10 - Yunus: 107). 
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12- Allah, Ngài là Thượng Đế, là Đấng 

Nhân Từ, Ngài là Đấng Duy Nhất phán 

xét các tạo vật trong Ngày Phán Xét 

Cuối Cùng sau khi toàn bộ được phục 

sinh từ cõi mộ. Ngài thưởng phạt từng 

người tương ứng với những việc làm 

tốt xấu mà y đa làm. Người có đức tin 

và hành thiện sẽ được hưởng thụ 

muôn đời, còn ai vô đức tin và làm tội 

lỗi sẽ phải bị trừng phạt khủng khiếp ở 

Đời Sau. 

Allah, Ngài là Thượng Đế, là Đấng Nhân Từ, Ngài là Đấng Duy 

Nhất phán xét các tạo vật trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng sau khi 

được phục sinh từ cõi mộ. Ngài thưởng phạt từng người tương ứng 

với những việc làm tốt xấu mà y đa làm. Người có đức tin và hành 

thiện sẽ được hưởng thụ muôn đời, còn ai vô đức tin và làm tội lỗi 

sẽ phải bị trừng phạt khủng khiếp ở Đời Sau. Với sự công bằng toàn 

diện của Allah Hiển Vinh và Tối Cao, cũng như sự sáng suốt và nhân 

từ của Ngài đối với tạo vật của Ngài là Ngài quy định trần gian là nơi 

làm việc và quy định Đời Sau là nơi thanh toán, thưởng và phạt cho 

đến khi người đức hạnh nhận được phần thưởng cho công đức tốt 

lành của y và kẻ tội lỗi, bạo ngược và xấu xa gánh lấy hậu quả cho 

việc xấu xa và bất công mà y đã tạo. Bởi đây là vấn đề mà rất nhiều 

người đã xa lánh mặc dù Allah đã dẫn chứng rất nhiều bằng chứng 
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khẳng định rằng việc phục sinh là sự thật không có gì phải nghi ngờ, 

Ngài phán: 

تِِهٓۦَٰأَنََكَتََرىَٱْْلََ ٰـَ أَنَزْلنَاََعلَْيَهاَٱْلَمآٰءََ ْرضَََوِمْنََءايَ فَإِذَآَٰ ِشعَة ًۭ ٰـَ َأَْحيَاَهاََ َخ ٱْهتََزْتََوَربَْتََۚإَِنَٱلَِذىٰٓ

َقَِديٌرَ﴿ ََشْىٍءٌۢ َُكل ِ ََۚإِنَهُۥََعلَىَٰ ٰٓ  ﴾َ.٣٩لَُمْحِىَٱْلَمْوتَىَٰ

 {Trong các dấu hiệu (chứng minh quyền năng) của Ngài là Ngươi 

(Thiên Sứ) sẽ thấy đất đai khô nứt nhưng khi TA ban nước (mưa) 

xuống thì nó cựa mình sống lại và mọc ra (cây cối và thảo mộc). Thật 

vậy, Đấng đã làm cho nó sống lại chắc chắn sẽ làm cho người chết 

sống lại (vào Ngày Phục Sinh). Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Năng 

trên tất cả mọi thứ.} (chương 41 – Fussilat: 39). Và Allah Tối Cao 

phán: 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ َثَُمَِمْنََعلَقٍَةٌَۢ يَ َثَُمَِمنَنُّْطفٍَةٌۢ نَتَُراٍبٌۢ ُكمَم ِ ٰـَ َنَٱْلبَْعِثَفَإِنَاََخلَْقنَ َم ِ َثَُمَٱلنَاُسَإِنَُكنتُْمَفِىََرْيٍبٌۢ

ْضغٍَةٌَۢ مُّ ُمَخلََ ِمنَ َوَغْيِرَ َ َخلَقٍَةٌۢ نََشآٰءَُمُّ َماَ ٱْْلَْرَحاِمَ فِىَ َ َونُِقرُّ لَُكْمََۚ ل ِنُبَي َِنَ َ َٰٓ قٍَةٌۢ ثَُمََ أََجٍلٌَۢ إِلَىَٰ ىَ َسم ًۭ مُّ

َأَْرذَِلَٱلَْ ٰٓ إِلَىَٰ ََوِمنُكمََمنَيَُردَُّ ۟اَأَُشدَُكْمَََۖوِمنُكمََمنَيُتََوفَىَٰ َثَُمَِلتَْبلُغُوٰٓ عُُمِرَِلَكْيََلَيَْعلََمَنُْخِرُجُكْمَِطْفَل ًۭ

اَََۚوتََرىَٱْْلَْرضََ بَْعِدَِعْلٍمٌَََِۢمنٌَۢ أَنَزْلنَاََعلَْيَهاَٱْلَمآٰءََ َهاِمدَة ًَۭ َشْيـ ًۭ ََ فَإِذَآَٰ بَتَْتَِمنَُكل ِ ٱْهتََزْتََوَربَْتََوأَنٌۢ

﴿ بَِهيجٌٍۢ  ﴾.٥َزْوٍجًۭ

 {Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi hoài nghi về sự phục sinh thì (các 

ngươi hãy biết rằng) quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi rồi 

từ tinh dịch rồi từ một hòn máu đặc rồi từ một miếng thịt, (sau đó 

TA làm cho nó) thành một cơ thể hoàn chỉnh hoặc không thành (sẩy 

thai) mục đích để TA trưng bày cho các ngươi thấy (quyền năng của 

TA). Và TA đặt trong các dạ con những gì TA muốn đến một thời hạn 

ấn định; sau đó TA cho các ngươi ra đời thành những đứa bé; rồi để 

các ngươi trưởng thành; và trong các ngươi có người bị cho chết 

sớm và có người được cho sống đến tuổi già không còn biết gì sau 

khi đã biết rất nhiều. Và ngươi (hỡi con người) thấy đất đai nứt nẻ 

chết khô nhưng khi TA ban nước mưa xuống tưới lên nó thì nó cựa 

mình sống lại và mọc lên đủ loại cây cối từng cặp.} (chương 22 – Al-
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Hajj: 5). Trong câu Kinh này, Đấng Chân Lý đã liệt kê ra ba bằng 

chứng trí tuệ khẳng định sự phục sinh, gồm: 

1- Con người được Allah tạo ra đầu tiên từ đất. Và Đấng đã tạo ra 

y từ đất chắc chắn thừa khả năng tái sinh y thêm lần nữa sau khi y 

đã trở thành đất. 

2- Đấng đã tạo hoá con người từ tinh dịch chắc chắn thừa khả 

năng làm cho y sống lại sau cái chết. 

3- Đấng phục hồi sự sống cho mảnh đất chết khô bằng nước mưa 

thừa khả năng làm cho nhân loại sống lại sau khi họ đã chết. Câu 

Kinh này là bằng chứng vĩ đại khẳng định phép màu của Qur’an. Thật 

đáng kinh ngạc cho câu Kinh này, nó không quá dài nhưng lại kết 

hợp được ba bằng chứng trí tuệ xuất sắc cho một vấn đề trọng yếu. 

Allah Tối Cao phán: 

ٱلَسَمآٰءََ نَْطِوىَ َخْلٍقٌَۢ َكَطى َِ يَْوَمَ أََوَلَ بَدَأْنَآَٰ َكَماَ ِلْلُكتُِبََۚ َ ِجل ِ إِنَا ٱلس ِ َۚ َعلَْينَآَٰ َوْعد اَ ُكنَاَََنُِّعيدُهُۥََۚ

ِعِليَنَ﴿ ٰـَ  ﴾َ.١٠٤فَ

 {Ngày mà TA sẽ cuốn tròn bầu trời giống như các tờ kinh được 

cuốn tròn cho những quyển Kinh; TA sẽ tái lập nó lại giống như TA 

đã khởi tạo nó lần đầu, một Lời Hứa ràng buộc TA phải thực hiện. TA 

chắc chắn sẽ làm điều đó.} (chương 21 – Al-Ambiya’: 104). Allah Tối 

Cao phán: 

ََونَِسَىََخْلقَهُۥََۖقَاَلََمنَيُْحىَِ ﴿ َوَضَرَبَلَنَاََمثََل ًۭ َمََوِهَىََرِميٌمًۭ ٰـَ َٰٓ ﴾قُْلَيُْحيِيَهاَٱلَِذى٧٨َٰٓٱْلِعَظ أَنَشأََها

ََخْلٍقََعِليٌمَ﴿ َََۖوهَُوَبُِكل ِ  ﴾َ.٧٩أََوَلََمَرةٌٍۢ

 {(78) Y đưa ra hình ảnh thí dụ cho TA nhưng lại quên mất sự tạo 

hóa của mình (khi y đã được TA tạo ra từ cái không là gì). Y bảo: “Ai 

có thể làm sống lại những khúc xương khi chúng đã rã mục?” (79) 

Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói: “Đấng đã tạo hóa chúng lúc ban đầu sẽ 
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làm cho chúng sống lại. Bởi vì, Ngài thông toàn tất cả việc tạo hóa.”} 

(chương 36 – Yasin: 78, 79). Và Allah Tối Cao phán: 

َها﴿ بَنَىَٰ ٱلَسَمآُٰءََۚ أَِمَ َخْلق اَ أََشدَُّ َها﴿٢٧َءأَنتُْمَ فََسَوىَٰ َسْمَكَهاَ َوأَْخَرَج٢٨ََ﴾َرفََعَ لَْيلََهاَ ﴾َوأَْغَطَشَ

َها﴿ َهآٰ﴿ ﴾َوٱْْلَْرض٢٩ََُضَحىَٰ دََحىَٰ ِلَكَ ذََٰ َمآَٰءَهَا٣٠بَْعدََ ِمْنَهاَ َها﴿ ﴾.َْخَرَجَ  َوٱْلِجبَال ﴾٣٠َوَمْرَعىَٰ

َها﴿ أَْرَسىَٰ َؕ٣٢.﴾ 

 {(27) Việc tạo các ngươi khó hay việc TA đã dựng bầu trời khó 

hơn? (28) Ngài (Allah) đã nhấc (bầu trời) lên cao và cân đối nó. (29) 

Ngài đã làm cho ban đêm của nó trở thành tối và làm cho nó sáng 

trở lại vào ban mai. (30) Sau đó, Ngài đã trải rộng mặt đất bằng 

phẳng. (31) Từ đất, Ngài đã cho nước phun ra và làm mọc ra những 

đồng cỏ. (32) Và những quả núi, Ngài đã đặt chúng vững chắc.} 

(chương 79 – An-Nazi’at: 27 – 32). Đấng Chân Lý trình bày cho biết 

rằng việc tạo hoá con người không khó hơn việc tạo hoá trời đất và 

mọi thứ trong chúng. Vì vậy, Đấng có khả năng tạo hoá ra các tầng 

trời và trái đất không thể nào bất lực trong việc làm cho con người 

sống lại lần thứ hai. 
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13- Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã tạo 

hoá Adam (ông tổ của loài người) từ 

đất và từ Người mà loài người được 

phân bố đầy khắp nơi trên trái đất. Vì 

vậy, con người có chung nguồn gốc, họ 

đều như nhau, không dân tộc nào tốt 

hơn dân tộc nào, ngoại trừ lòng Taqwa 

(kính sợ Allah). 

Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã tạo hoá Adam (ông tổ của loài 

người) từ đất và từ Người mà loài người được phân bố đầy khắp nơi 

trên trái đất. Vì vậy, con người có chung nguồn gốc, họ đều như 

nhau, không dân tộc nào tốt hơn dân tộc nào, ngoại trừ lòng Taqwa, 

Allah Tối Cao phán: 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ا َي ُشعُوب ًۭ ُكْمَ ٰـَ َوَجعَْلَن َ َوأُنثَىَٰ َ ذََكٍرٌۢ نَ م ِ ُكمَ ٰـَ َخلَْقَن إِنَاَ ِٰٓئلََ ٱلنَاُسَ ٱَّلَلَِ َوقَبَا ِعندََ أَْكَرَمُكْمَ إَِنَ ۟اََۚ  ِلتَعَاَرفُوٰٓ

كَُ َ﴿أَتْقَىَٰ  ﴾َ.١٣ْمََۚإَِنَٱَّلَلَََعِليٌمََخِبيٌرًۭ

 {Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ một người 

nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành các quốc gia và 

những bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, người vinh 

dự và cao quý nhất ở nơi Allah là người có Taqwa (sự ngay chính, 

ngoan đạo và sợ Allah) nhất trong các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng 

Hằng Biết, Đấng Thông Toàn.} (chương 49 – Al-Hujurat: 13). Allah 

Tối Cao phán: 

َثَُمََجعََ َثَُمَِمنَنُّْطفٍَةٌۢ نَتَُراٍبٌۢ ََوَّلَتََضُعَإَِّلَبِِعْلِمهِۦَََۚوَماََوٱَّلَلََُخلَقَُكمَم ِ اَََۚوَماَتَْحِمُلَِمْنَأُنثَىَٰ ج ًۭ لَُكْمَأَْزَوَٰ

﴿ ِلَكََعلَىَٱَّلَلََِيِسيٌرًۭ
ٍبََۚإَِنَذََٰ ٰـَ ََوَّلَيُنقَُصَِمْنَُعُمِرِهٓۦَٰإَِّلَفِىَِكتَ عََمٍرٌۢ  ﴾َ.١١يُعََمُرَِمنَمُّ
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 {Allah đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ một giọt tinh dịch; 

sau đó Ngài làm cho các ngươi thành đôi (vợ chồng). Không một 

người phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sinh mà Ngài không biết. 

Không một người nào sống thọ hay đoản thọ mà không được ghi 

trong Quyển Kinh (Mẹ - Law-hul-mahfuzh). Quả thật, (tất cả) những 

sự việc đó thật đơn giản đối với Allah.} (chương 35 – Fatir: 11). Và 

Allah Tối Cao phán: 

ِلتَْبلُغُوَٰٓ َثَُمَ َثَُمَيُْخِرُجُكْمَِطْفَل ًۭ
َثَُمَِمْنََعلَقٍَةٌۢ َثَُمَِمنَنُّْطفٍَةٌۢ نَتَُراٍبٌۢ ُكونُو۟اَ۟اَأَُشدَُكْمَثَُمَِلتََهَُوَٱلَِذىََخلَقَُكمَم ِ

َ ۟اَأََجَل ًۭ َِمنَقَْبُلَََۖوِلتَْبلُغُوٰٓ اَََۚوِمنُكمََمنَيُتََوفَىَٰ ىََولَعَلَُكْمَتَْعِقلُوَنَ﴿ ُشيُوخ ًۭ َسم ًۭ  ﴾.٦٧مُّ

 {Ngài là Đấng đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ giọt tinh 

dịch, rồi từ một hòn máu đặc, sau đó Ngài đưa các ngươi ra (khỏi 

bụng mẹ của các ngươi) thành những đứa bé, sau đó Ngài (làm cho 

các ngươi phát triển) đến (tuổi) trưởng thành, và sau đó Ngài làm 

cho các ngươi trở thành già yếu. Trong các ngươi, có người chết 

sớm; và có người sống đến thời hạn qui định; (qua sự việc đó) mong 

rằng các ngươi thông hiểu.} (chương 40 – Ghafir: 67). Allah Tối Cao 

trình bày cho biết rằng Ngài đã tạo hoá Masih Giê-su bằng mệnh 

lệnh "Kun!" - "Hãy thành!" giống như việc Ngài đã tạo hoá ra Adam 

từ đất bằng mệnh lệnh "Kun!" - "Hãy thành!", Ngài phán: 

َثَُمَقَاَلَلَهُۥَُكنَفَيَُكوُنَ﴿ َِعندََٱَّلَلََِكَمثَِلََءادََمَََۖخلَقَهُۥَِمنَتَُراٍبٌۢ  ﴾َ.٥٩إَِنََمثََلَِعيَسىَٰ

 {Quả thật, việc tạo hóa Ysa đối với Allah cũng giống như (việc 

Ngài đã tạo ra) Adam. Ngài đã tạo (Adam) từ đất sét rồi phán: “Hãy 

thành!” thế là (Adam) thành (con người hoàn chỉnh đúng như thế).} 

(chương 3 – Ali ‘Imran: 59). Như đã đề cập ở mục số (2) rằng Nabi 

đã trình bày rõ rằng con người đều ngang bằng nhau, không ai hơn 

ai ngoại trừ lòng Taqwa. 
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14- Tất cả mỗi đứa trẻ sơ sinh đều 

được sinh ra trên Fit-rah (tôn giáo tự 

nhiên). 

Tất cả mỗi đứa trẻ sơ sinh đều được sinh ra trên Fit-rah, Allah Tối 

Cao phán: 

اََۚفِْطَرَتَٱَّلَلَِفَأَقَِ يِنََحنِيف ًۭ ينَُ ْمََوْجَهَكَِللد ِ ِلَكَٱلد ِ  ٱلَتِىَفََطَرَٱلنَاَسََعلَْيَهاَََّۚلَتَْبِديَلَِلَخْلِقَٱَّلَلََِۚذََٰ

ِكَنَأَْكثََرَٱلنَاِسََّلَيَْعلَُموَنَ﴿ ٰـَ  ﴾َ.٣٠ٱْلقَي ُِمََولَ

 {Bởi thế, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy hướng mặt mình về tôn giáo 

thuần túy (chỉ tôn thờ một mình Allah), Fitrah (tôn giáo tự nhiên) 

của Allah, tôn giáo mà theo đó Ngài đã tạo ra loài người, không có 

bất cứ sự thay đổi nào trong tạo hóa của Allah. Đó là chính đạo 

nhưng đa số nhân loại không biết.} (chương 30 – Ar-Rum: 30). Tôn 

giáo thuần tuý là tín ngưỡng của Ibrahim (Abraham), Allah Tối Cao 

phán: 

اَََۖوَماََكاَنَِمَنَٱْلُمْشِرِكيَن﴿ ِهيَمََحنِيف ًۭ إِلَْيَكَأَِنَٱتَبِْعَِملَةََإِْبَرَٰ  ﴾َ.١٢٣ثَُمَأَْوَحْينَآَٰ

 {Sau đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (Thiên Sứ Muhammad): “Hãy 

đi theo tín ngưỡng thuần túy của Ibrahim bởi Y không phải là một kẻ 

thờ đa thần.”} (chương 16 – An-Nahl: 123). Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: “Mỗi đứa trẻ sinh ra đều theo Fit-rah (tôn giáo tự nhiên) nhưng 

cha mẹ của nó làm cho nó thành tín đồ Do Thái hoặc Thiên Chúa 

hoặc Bái Hỏa giáo, cũng giống như một con vật được sinh ra lành 

mạnh không thiếu bộ phận nào.” Sau đó ông Abu Huroiroh xướng 

đọc câu Kinh: 

اََۚفِْطَرَتَٱَّلَلَِ يِنََحنِيف ًۭ ينَُٱلَتِىَفََطَرَٱلنَاَسََعلَْيَهاَََّۚلََ فَأَقِْمََوْجَهَكَِللد ِ ِلَكَٱلد ِ  تَْبِديَلَِلَخْلِقَٱَّلَلََِۚذََٰ

ِكَنَأَْكثََرَٱلنَاِسََّلَيَْعلَُموَنَ﴿ ٰـَ  ﴾َ.٣٠ٱْلقَي ُِمََولَ
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 {Fitrah (tôn giáo tự nhiên) của Allah, tôn giáo mà theo đó Ngài 

đã tạo ra loài người, không có bất cứ sự thay đổi nào trong tạo hóa 

của Allah. Đó là chính đạo nhưng đa số nhân loại không biết.} 

(chương 30 – Ar-Rum: 30). Sahih Al-Bukhari, số 4775. Và Thiên Sứ 

của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Thượng Đế của Ta đã ra lệnh cho Ta dạy các ngươi 

những điều các ngươi chưa hề biết về những gì mà Ngài đã dạy Ta 

trong ngày nay đây, rằng tất cả tài sản mà TA đã ban cho bề tôi của 

TA đều Halal (hợp pháp) và TA đã tạo ra bầy tôi của TA, tất cả chúng 

đều trên tín ngưỡng thuần tuý, nhưng Shaytan đã đến lôi kéo chúng 

rời khỏi tôn giáo của chúng và cấm chúng về những thứ mà TA cho 

phép chúng sử dụng và hắn xúi giục chúng tổ hợp cùng với TA 

những thứ mà TA không ban cho bất cứ thẩm quyền nào.” Muslim, 

số 2865. 
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15- Không một con người nào sinh ra 

liền mang tội hoặc phải gánh tội của 

người khác: 

Không một con người nào sinh ra liền mang tội hoặc phải gánh 

tội của người khác. Allah Tối Cao cho chúng ta biết rằng Adam và vợ 

của Người - Hauwa - làm trái lệnh cấm của Allah, cả hai ăn trái của 

cây cấm. Nhưng rồi cả hai đã hối cải và cầu xin Allah tha thứ. Allah 

khiến cho cả hai nói ra những lời lẽ tốt lành và Allah đã chấp nhận 

lời sám hối của cả hai, như Ngài phán: 

ََ ِذِه ٰـَ َٔادَُمٱْسُكْنَأَنَتََوَزْوُجَكَٱْلَجنَةَََوُكََلَِمْنَهاََرَغد اََحْيُثَِشئْتَُماََوَّلَتَْقَربَاََه ٓـٰ ٰـَ ٱلَشَجَرةَََوقُْلنَاَيَ

ِلِميَن﴿ ٰـَ ٱلَظ ِمَنَ ٱْهبُِطو۟اَ﴾فَأ٣٥ََفَتَُكونَاَ َوقُْلنَاَ فِيِهََۖ َكانَاَ ِمَماَ فَأَْخَرَجُهَماَ َعْنَهاَ ُنَ ٰـَ ٱلَشْيَط َزلَُهَماَ

﴿ َِحيٍنٌۢ إِلَىَٰ ٌعَ ٰـَ ََوَمتَ َََۖولَُكْمَفِىَٱْْلَْرِضُمْستَقَر ًۭ ٣٦ََبَْعُضُكْمَِلبَْعٍضََعدُو ًۭ ٍتٌۢ ٰـَ ََءادَُمَِمنََرب ِهِۦَكِلَم ٰٓ ﴾فَتَلَقَىَٰ

ىَفََمنَتَبَِع٣٧ََهُۥَهَُوَٱلتََوابُٱلَرِحيُم﴿فَتَاَبََعلَْيِهََۚإِنََ ن ِىَهُد ًۭ اََۖفَإَِماَيَأْتِيَنَُكمَم ِ ﴾قُْلنَاَٱْهبُِطو۟اَِمْنَهاََجِميع ًۭ

 ﴾َ.٣٨هُدَاَىَفَََلََخْوٌفََعلَْيِهْمََوَّلَهُْمَيَْحَزنُوَنَ﴿

 {(35) Và TA đã phán bảo (Adam): “Này Adam, Ngươi và vợ của 

Ngươi hãy sống trong Thiên Đàng và hai Ngươi hãy ăn thỏa thích 

những gì mình muốn, nhưng hai Ngươi chớ đến gần cây này kẻo hai 

Ngươi trở thành những kẻ làm điều sai quấy.” (36) Tuy nhiên, 

Shaytan đã làm cho cả hai rời khỏi Thiên Đàng, hắn đã làm cho hai 

người họ bị trục xuất khỏi nơi đang sinh sống. Và TA đã phán bảo 

(vợ chồng Adam và Iblis): “Các ngươi hãy xuống trái đất mà sống, 

các ngươi sẽ là kẻ thù của nhau; và trên trái đất các ngươi sẽ có một 

cuộc sống tạm đến một thời hạn nhất định.” (37) Nhưng rồi Adam 

đã hối cải với Thượng Đế bằng lời lẽ học được từ Ngài, và Ngài đã 

tha thứ tội lỗi cho Y bởi Ngài là Đấng Hằng Chấp Nhận sự sám hối, 

Đấng Khoan Dung. (38) TA phán: “Tất cả các ngươi (vợ chồng Adam 

và Iblis) hãy đi xuống khỏi nơi đó (Thiên Đàng). Rồi khi nào có chỉ 
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đạo từ nơi TA đến với các ngươi, ai biết đi theo chỉ đạo của TA thì 

họ sẽ không lo sợ và sẽ không buồn phiền.”} (chương 2 – Al-

Baqarah: 35 – 38). Khi Allah đã chấp nhận sự ăn năn hối cải của 

Adam, Người đã không còn mang tội kể từ đó bởi Người đã được 

xoá tội bởi sự sám hối đó, cho nên con cháu của Người không thừa 

kế lỗi lầm của Người trước đây, và con người không gánh tội lỗi của 

ai khác, Allah Tối Cao phán: 

ََقُْلَأََغْيَرَٱَّلَلَِأَبَْ َنَْفٍسَإَِّلََعلَْيَهاَََۚوَّلَتَِزُرََواِزَرةًٌۭ َََۚوَّلَتَْكِسُبَُكلُّ ََشْىٍءٌۢ َُكل ِ اََوهَُوََربُّ ِغىََرب ًۭ

ََرب ُِكمََمْرِجعُُكْمَفَيُنَب ِئُُكمَبَِماَُكنتُْمَفِيِهَتَْختَِلفُوَنَ﴿ ََۚثَُمَإِلَىَٰ  ﴾َ.١٦٤ِوْزَرَأُْخَرىَٰ

 {Tất cả mỗi linh hồn chỉ phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã 

làm, không ai phải gánh tội cho ai. Rồi đây các ngươi sẽ phải trở về 

trình diện Thượng Đế của các ngươi để Ngài cho các ngươi biết về 

những gì mà các ngươi đã từng tranh cãi.”} (chương 6 – Al-An’am: 

164).Allah Tối Cao phán: 

َِوْزَرََ  ََعلَْيَهاَََۚوَّلَتَِزُرََواِزَرةًٌۭ ِلنَْفِسهِۦَََۖوَمنََضَلَفَإِنََماَيَِضلُّ َفَإِنََماَيَْهتَِدىَ َمِنَٱْهتَدَىَٰ

﴿ َنَْبعََثََرُسوّل ًۭ بِيَنََحتَىَٰ َََۗوَماَُكنَاَُمعَذ ِ  ﴾.١٥أُْخَرىَٰ

 {Ai đi theo chỉ đạo thì việc theo đó có lợi cho bản thân y; còn ai 

lầm lạc thì y chỉ làm hại bản thân mình mà thôi. Không ai gánh chịu 

tội lỗi của người khác. Và TA không bao giờ trừng phạt (một ai) cho 

đến khi TA đã cử phái (đến với họ) một vị Thiên Sứ (cảnh báo 

trước).} (chương 17 – Al-Isra’: 15). Và Allah Tối Cao phán: 

ذََ َكاَنَ َولَْوَ َ َشْىٌءًۭ ِمْنهَُ يُْحَمْلَ َّلَ ِحْمِلَهاَ َ إِلَىَٰ ُمثْقَلَةٌَ تَدْعَُ َوإِنَ ََۚ أُْخَرىَٰ ِوْزَرَ َ َواِزَرةًٌۭ تَِزُرَ اََوَّلَ

فََ َ ةََََۚوَمنَتََزَكىَٰ ٱلَصلَوَٰ َوأَقَاُمو۟اَ بِٱْلغَْيِبَ يَْخَشْوَنََربَُهمَ ٱلَِذيَنَ إِنََماَتُنِذُرَ ََۗ ٰٓ ِلنَْفِسهِۦََۚقُْربَىَٰ يَتََزَكىَٰ إِنََماَ

 ﴾َ.١٨َوإِلَىَٱللَِهٱْلَمِصيُرَ﴿

 {Không ai phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của người khác; nếu 

một người yêu cầu được gánh tội thay cho ai đó thì y cũng không 

thể gánh tội thay được, cho dù đó là bà con ruột thịt của y đi chăng 



 

46 

nữa. Quả thật, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) chỉ có thể cảnh báo những ai sợ 

Thượng Đế của họ về điều vô hình, cũng như những ai mà họ chu 

đáo duy trì lễ nguyện Salah. Ai tẩy sạch tội lỗi thì thật ra việc tẩy 

sạch đó chỉ có lợi cho bản thân y mà thôi. Và tất cả đều phải trở về 

trình diện Allah (vào Ngày Phục Sinh để Ngài phán xét và thưởng 

phạt).} (chương 35 – Fatir: 18). 

16- Mục đích mà con người được tạo ra 

là để thờ phượng riêng Allah duy nhất: 

Mục đích mà con người được tạo ra là để thờ phượng riêng Allah 

duy nhất, Allah Tối Cao phán: 

نَسَإَِّلَِليَْعبُدُوِنَ﴿  ﴾َ.٥٦َوَماََخلَْقُتَٱْلِجنََوٱْْلِ

 {TA đã không tạo ra loài Jinn và loài người ngoại trừ là để chúng 

thờ phượng một mình TA.} (chương 51 - Azd-Zdariyat: 56). 

17- Islam coi trọng và ban vinh dự cho 

con người – cả nam lẫn nữ - và đảm 

bảo cho họ đầy đủ quyền lợi, nhưng họ 

phải chịu trách nhiệm cho mọi việc 

làm, mọi hành vi, mọi lựa chọn của 

chính họ, tức hành động gây hại bản 

thân hay gây hại người khác. 
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Islam coi trọng và ban vinh dự con người – cả nam lẫn nữ. Vì vậy, 

Allah Tối Cao tạo hoá ra con người để họ làm đại diện trên trái đất, 

Allah Tối Cao phán: 

فِيهََ يُْفِسدَُ َمنَ فِيَهاَ أَتَْجعَُلَ ۟اَ قَالُوٰٓ ََۖ ٱْْلَْرِضَخِليفَة ًۭ فِىَ َ ٰٓئَِكِةإِن ِىَجاِعٌلًۭ ٰـَ ِلْلَملَ َربَُّكَ قَاَلَ َويَْسِفُكَََوإِذَْ اَ

َمآَٰ َأَْعلَُمََماََّلَتَْعلَُموَنَ﴿ٱلد ِ ُسَلََكََۖقَاَلَإِن ِىٰٓ  ﴾َ.٣٠َءََونَْحُنَنَُسب ُِحَبَِحْمِدَكََونُقَد ِ

 {Ngươi hãy nhớ lại (hỡi Muhammad) khi Thượng Đế của Ngươi 

thông báo với các Thiên Thần: “TA sẽ đặt (con người) làm đại diện 

của TA trên trái đất.”} (chương 2 – Al-Baqarah: 30). 

Đây là vinh dự toàn diện mà Allah dành cho toàn thể con cháu 

của Adam, Ngài phán: 

ِتََوفََضْلنَ ٰـَ َنَٱلَطي ِبَ ُهمَم ِ ٰـَ َوٱْلبَْحِرََوَرَزْقنَ ُهْمَفِىَٱْلبَر ِ ٰـَ ََءادََمََوَحَمْلنَ ََ۞ََولَقَدََْكَرْمنَاَبَنِىٰٓ ُهْمََعلَىَٰ ٰـَ

َم َِ ﴿َكثِيٍرٌۢ  ﴾.٧٠َمْنََخلَْقنَاَتَْفِضيَل ًۭ

 {Quả thật, TA đã ưu đãi cho con cháu của Adam (khi TA ra lệnh 

bảo các Thiên Thần quỳ lạy chào ông tổ Adam của họ) và TA đã 

chuyên chở họ trên đất liền (bằng động vật cũng như các phương 

tiện khác) và trên biển khơi (bằng tàu bè), TA đã cấp cho họ biết bao 

bổng lộc tốt đẹp, và TA đã làm cho họ vượt trội hơn nhiều tạo vật 

khác mà TA đã tạo.} (chương 17 – Al-Isra’: 70). Và Allah Tối Cao 

phán: 

﴿ َأَْحَسِنَتَْقِويٍمٌۢ نَِفىٰٓ ٰـَ نَس  ﴾َ.٤لَقَدََْخلَْقنَاَٱْْلِ

 {Quả thật, TA (Allah) đã tạo ra con người với một hình thể tốt 

đẹp nhất.} (chương 95 – At-Tin: 4). 

Allah cấm con người biến bản thân thành người tôi tớ cho thần 

linh hoặc thần phục hoặc vâng lời kẻ khác ngoài Ngài, Allah Tối Cao 

phán: 
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َََِۗولَْوََ َوِمَنَٱلنَاِسََمنَيَتَِخذَُِمنَدُوِنَٱَّلَلَِ َ اََّلل ِ ُحب ًۭ ۟اَأََشدَُّ َِٱَّلَلَََِۖوٱلَِذيَنَءاَمنُوٰٓ اَيُِحبُّونَُهْمََكُحب  أَندَاد ًۭ

ٱلَِذينََ َشِديدُٱْلعَذَاِب﴿ يََرىَ ٱَّلَلََ َوأََنَ اَ َجِميع ًۭ َِ َّلِلَ ٱْلقَُوةََ أََنَ ٱْلعَذَاَبَ يََرْوَنَ إِذَْ ۟اَ تَبََرأ١٦٥ََََظلَُموٰٓ ﴾إِذَْ

 ﴾َ.١٦٦ٱتَبَعُو۟اََوَرأَُو۟اَٱْلعَذَاَبََوتَقََطعَْتَبِِهُمَٱْْلَْسبَاُب﴿ ٱتُّبِعُو۟اَِمَنَٱلَِذينََ ٱلَِذينََ

 {(165) Tuy nhiên, trong nhân loại có những kẻ dựng lên các thần 

linh để thờ phượng thay vì Allah, họ yêu thương các thần linh đó 

giống như yêu thương Allah; riêng những người có đức tin thì họ 

yêu thương Allah mãnh liệt hơn (mọi thứ). Và nếu như những kẻ sai 

quấy đó tận mắt nhìn thấy hình phạt thì lúc đó họ mới ngộ ra rằng 

tất cả quyền lực đều thuộc về Allah và Ngài quả thật rất nghiêm 

khắc trong sự trừng phạt. (166) Khi nhìn thấy hình phạt, những kẻ 

được thờ phượng tuyên bố vô can với tất cả những ai đã thờ 

phượng chúng và mọi quan hệ giữa chúng đều bị cắt đứt hoàn 

toàn.} (chương 2 – Al-Baqarah: 165, 166). Allah Tối Cao trình bày 

cho biết tình trạng của những kẻ đi theo và những kẻ được người 

khác đi theo một cách sai trái trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng: 

ٱلَِذينََ ُكنتُمَ قَاَلَ بَْلَ َجآَٰءُكمََۖ إِذَْ بَْعدََ َ ٱْلُهدَىَٰ َعِنَ ُكْمَ ٰـَ َصدَدْنَ أَنَْحُنَ ۟اَ ٱْستُْضِعفُوٰٓ ِللَِذيَنَ ٱْستَْكبَُرو۟اَ

﴿ ْجِرِميَنَ ٱلَْيلَِ ٱلَِذينََََ﴾َوقَال٣٢ََمُّ َمْكُرَ بَْلَ ٱْستَْكبَُرو۟اَ ِللَِذيَنَ أَنَ ٱْستُْضِعفُو۟اَ تَأُْمُرونَنَآَٰ إِذَْ َوٱلنََهاِرَ

َٰـَ و۟اَٱلنَدَاَمةََلََماََرأَُو۟اَٱْلعَذَاَبََوَجعَْلنَاَٱْْلَْغلَ اَََۚوأََسرُّ َأَْعنَاق لََنَْكفَُرَبِٱَّلَلََِونَْجعََلَلَهُٓۥٰأَندَاد ًۭ ٱ فِىٰٓ لَِذيَنَِؕ

 ﴾َ.٣٣َكفَُرو۟اَََۚهْلَيُْجَزْوَنَإَِّلََماََكانُو۟اَيَْعَملُوَنَ﴿

 {(32) Những tên cường bạo đáp lời những kẻ yếu thế, nói: “Há 

bọn ta đã ngăn cản các ngươi theo chỉ đạo sau khi nó đã đến với các 

ngươi chăng? Không, chính các ngươi mới là những kẻ tội lỗi.” (33) 

Những kẻ yếu thế đáp lời những tên cường bạo: “Đúng vậy, các 

người đã bày mưu cả đêm lẫn ngày khi bảo chúng tôi vô đức tin nơi 

Allah và dựng những đối tác ngang vai cùng với Ngài.” (Tất cả) bọn 

họ sẽ hối hận khi nhìn thấy hình phạt. TA sẽ xiềng những chiếc gông 

vào cổ của những kẻ vô đức tin. Quả thật bọn họ bị trừng phạt chỉ 

bởi những điều mà bọn họ đã làm.} (chương 34 – Saba’: 32, 33). 
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Với sự công bằng toàn diện của Allah Hiển Vinh và Tối Cao trong 

Ngày Phán Xét Cuối Cùng, những tên kêu gọi và những tên lãnh đạo 

lệch lạc sẽ gánh tội của họ và cả tội lỗi của những ai mù quáng đi 

theo họ, Allah Tối Cao phán: 

أََّلَ ِعْلٍمََۗ بِغَْيِرَ يُِضلُّونَُهمَ ٱلَِذيَنَ أَْوَزاِرَ َوِمْنَ َمِةَََۙ ٰـَ ٱْلِقيَ يَْوَمَ َ َكاِملَة ًۭ أَْوَزاَرهُْمَ ۟اَ َسآٰءََِليَْحِملُوٰٓ َماَََََ

 ﴾َ.٢٥يَِزُروَنَ﴿

 {Để chúng gánh trọn tội lỗi của chúng vào Ngày Phán Xét và gánh 

luôn cả tội lỗi của những kẻ chúng đã dắt đi lạc mà không hay biết. 

Thật tồi tệ cho điều mà chúng phải gánh chịu?!} (chương 16 – An-

Nahl: 25). 

Islam đảm bảo cho con người đầy đủ quyền lợi ở cuộc sống trần 

gian và Đời Sau. Quyền lợi to lớn nhất mà Islam đảm bảo cho con 

người, đó là quyền của Allah đối với loài người và quyền của con 

người đối với Allah. Ông Mu’adz thuật lại: Tôi ngồi phía sau Nabi 

(trên lưng lạc đà), Người gọi: “Này Mu’adz!” Tôi đáp: “Tôi đây, xin 

lắng nghe Người chỉ dạy.” Rồi Nabi nói ba lần: “Cậu có biết quyền 

của Allah đối với đám bầy tôi của Ngài là gì không?” Tôi đáp: “Thưa, 

không.” Người nói: “Quyền của Allah đối với đám bầy tôi của Ngài là 

họ phải thờ phượng riêng Ngài và không được thờ phượng bất cứ 

thứ gì khác cùng Ngài.” Rồi đi được khoảng một giờ thì Nabi nói: 

“Này Mu’adz!” Tôi đáp: “Tôi đây, xin lắng nghe Người chỉ dạy.” 

Người hỏi: “Cậu có biết quyền của đám bầy tôi đối với Allah là gì khi 

họ đã làm như thế không? Đó là Ngài không trừng phạt họ.” Sahih 

Al-Bukhari, số 6840. 

Islam đảm bảo cho con người tôn giáo chân lý, đảm bảo hậu duệ, 

tài sản và danh dự cho y. Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص nói: “Quả thực, Allah đã cấm 

các người xâm phạm đến tính mạng, tài sản và danh dự của các 

người giống như sự nghiêm cấm trong ngày này, tháng này, và tại xứ 

sở này của các ngươi.” Sahih Al-Bukhari, số 6501. Quả thật, Thiên 
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Sứملسو هيلع هللا ىلص đã trịnh trọng công bố lời giao ước vĩ đại này trong lần hành 

hương Hajj chia tay trước mặt hơn trăm ngàn Sahabah. Người đã 

lặp lại ý nghĩa này và khẳng định nó lần nữa trong ngày giết tế (‘Eid 

Al-Adhha) trong lần hành hương chia tay. 

Islam bắt buộc con người phải chịu trách nhiệm cho mọi việc làm, 

mọi hành vi, mọi lựa chọn của chính y, Allah Tối Cao phán: 

ا ب ًۭ ٰـَ َمِةِكتَ ٰـَ ٱْلِقيَ لَهُۥَيَْوَمَ ٰٓئَِرهُۥَفِىَُعنُِقهِۦَََۖونُْخِرُجَ ٰـَ َط هَُ ٰـَ ٍنَأَْلَزْمنَ ٰـَ اَ﴿ َوُكَلَإِنَس َمنُشور  هَُ ﴾ٱْقَرأ١٣ََََْيَْلقَىَٰ

بََ ٰـَ ا﴿ِكتَ َبِنَْفِسَكَٱْليَْوَمََعلَْيَكََحِسيب ًۭ  ﴾.١٤َكََكفَىَٰ

 {Tất cả mỗi người đều bị TA cột quyển sổ (ghi chép việc làm 

thiện ác vào cổ của y) và vào Đời Sau quyển sổ đó được mở sẵn (đặt 

trước mặt y).} (chương 17 – Al-Isra’: 13). Nghĩa là tất cả hành động 

tốt hoặc xấu đều được Allah cho đi cùng với y, không được gán cho 

ai khác. Vì vậy, người khác không bị phán xét bởi việc làm của y và y 

cũng không bị phán xét bởi việc làm của người khác, Allah Tối Cao 

phán: 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ َرََ يَ ُنَإِنََكََكاِدٌحَإِلَىَٰ ٰـَ نَس ِقيِهَ﴿ٱْْلِ ٰـَ اَفَُملَ  ﴾َ.٦ب َِكََكدْح ًۭ

 {Hỡi con người! Ngươi thực sự đang nỗ lực phấn đấu để đến với 

Thượng Đế của Ngươi, và ngươi sẽ gặp Ngài (để Ngài phán xét và 

thưởng phạt).} (chương 84 – Al-Inshiqaq: 6). Đấng Tối Cao phán:  

افَِلنَ ِلح ًۭ ٰـَ َل ِْلعَبِيِدََ﴿َمْنََعِمَلََص ٍمٌۢ ٰـَ َ﴾َ.٤٦ْفِسهِۦَََۖوَمْنَأََسآَٰءَفَعَلَْيَهاَََۗوَماََربَُّكَبَِظلَ

{Người nào làm điều thiện thì được phúc cho bản thân mình, còn 

người nào làm điều xấu thì sẽ gặp điều xấu (tương ứng). Quả thật, 

Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không bao giờ bất công với 

người bề tôi (của Ngài).} (chương 41 – Fussilat: 46). 

Islam bắt con người phải chịu trách nhiệm trước mọi hành động 

gây hại đến bản thân và người khác, Allah Tối Cao phán: 
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َنَْفِسهَِ اَفَإِنََماَيَْكِسبُهُۥََعلَىَٰ ا﴿َوَمنَيَْكِسْبَإِثْم ًۭ اََحِكيم ًۭ  ﴾َ.١١١ۦَََۚوَكاَنَٱَّلَلََُعِليم 

 {Ai làm điều tội lỗi thì thật ra y chỉ tự hại bản thân mình. Quả 

thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt.} (chương 4 – An-

Nisa’: 111). Và Allah Tối Cao phán: 

َبَنِىَٰٓ ِلَكََكتَْبنَاََعلَىَٰ
َفِىَٱْْلَْرِضَفََكأَنََماََ ِمْنَأَْجِلَذََٰ اَبِغَْيِرَنَْفٍسَأَْوَفََساٍدٌۢ ِءيََلَنَهُۥََمنَقَتََلَنَْفس ٌۢ ٰٓ إِْسَرَٰ

ٱلنَاسََ ٱلنَاسََ قَتََلَ أَْحيَاَ فََكأَنََمآَٰ أَْحيَاَهاَ َوَمْنَ اَ ُرُسلُنَا َجِميع ًۭ َجآَٰءتُْهْمَ َولَقَدَْ اََۚ إَِنََ َجِميع ًۭ ثَُمَ ِتَ ٰـَ بِٱْلبَي ِنَ

ِلَكَفِىَٱْْلَْرِضَلَُمْسِرفُوَنَ﴿ ْنُهمَبَْعدََذََٰ اَم ِ  ﴾َ.٣٢َكثِير ًۭ

 {Vì lẽ đó, TA (Allah) đã quy định cho con cháu Israel rằng ai giết 

chết một sinh mạng không phải để đền mạng (theo luật Qisas) hoặc 

không phải là kẻ phá hoại trái đất thì giống như y đã giết toàn bộ 

nhân loại; và ai cứu một mạng người thì giống như y đã cứu toàn bộ 

nhân loại.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 32). Và Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: “Không một sinh mạng nào bị giết oan ngoại trừ đứa con trai 

đầu lòng của Adam phải gánh lấy phần trách nhiệm bởi y là kẻ đã 

vạch ra đường lối giết người đầu tiên.” Sahih Muslim, số 5150. 
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18- Islam qui định nam và nữ như 

nhau về hành vi, trách nhiệm, thưởng 

và phạt. 

Islam qui định nam và nữ như nhau về hành vi, trách nhiệm, 

thưởng và phạt, Allah Tối Cao phán: 

ََوهَُوَُمْؤِمٌنًَۭ ِتَِمنَذََكٍرَأَْوَأُنثَىَٰ ٰـَ ِلَح ٰـَ ٰٓئَِكَيَدُْخلُوَنَٱْلَجنَةَََوَّلَيُْظلَُموَنََ َوَمنَيَْعَمْلَِمَنَٱلَص ٰـَ فَأُ۟ولَ

ا﴿  ﴾َ.١٢٤نَِقير ًۭ

 {Người nào hành thiện, dù nam hay nữ, đồng thời là người có 

đức tin thì sẽ được vào Thiên Đàng, họ sẽ không bị đối xử bất công 

một tí nào.} (chương 4 – An-Nisa’: 124). Allah Tối Cao phán: 

ُمْؤِمٌنًَۭ َوهَُوَ َ أُنثَىَٰ أَْوَ ذََكٍرَ نَ م ِ اَ ِلح ًۭ ٰـَ َص َعِمَلَ أَْجَرهُمََ َمْنَ َولَنَْجِزيَنَُهْمَ ََۖ َطي ِبَة ًۭ ة ًۭ فَلَنُْحيِيَنَهُۥَحيَوَٰ

 ﴾.٩٧َنَ﴿بِأَْحَسِنََماََكانُو۟اَيَْعَملُو

 {Bất cứ ai hành thiện, dù nam hay nữ, trong lúc y là một người 

có đức tin, TA chắc chắn sẽ ban cho y một cuộc sống tốt đẹp; và TA 

chắc chắn sẽ ban cho (những người như thế) một phần thưởng tốt 

hơn những gì họ đã từng làm.} (chương 16 – An-Nahl: 97). Allah Tối 

Cao phán: 

ََوهَُوَُمْؤِمٌنًَۭ نَذََكٍرَأَْوَأُنثَىَٰ اَم ِ ِلح ًۭ ٰـَ َإَِّلَِمثْلََهاَََۖوَمْنََعِمَلََص ٰٓ َفَََلَيُْجَزىَٰ ٰٓئَِكَ َمْنََعِمَلََسي ِئَة ًۭ ٰـَ فَأُ۟ولَ

﴿  ﴾َ.٤٠يَدُْخلُوَنَٱْلَجنَةََيُْرَزقُوَنَفِيَهاَبِغَْيِرَِحَساٍبٌۢ

 {“Người nào làm điều xấu thì chỉ bị phạt tương ứng với tội đã 

phạm. Người nào làm điều thiện tốt, dù nam hay nữ, và là người có 

đức tin thì sẽ vào Thiên Đàng, nơi mà họ sẽ được ban cho vô vàn 

bổng lộc.”} (chương 40 – Ghafir: 40). Allah Tối Cao phán: 

َ تِو ٱْلُمْسِلِمينََإَِنَ ٰـَ ٱْلُمْؤِمنِينََ َوٱْلُمْسِلَم تَِ َؕ ٰـَ نِتِينََ َوٱْلُمْؤِمنَ ٰـَ تَِ َوٱْلقَ ٰـَ نِتَ ٰـَ ِدقِينََ َوٱْلقَ ٰـَ  َوٱلَص

تَِ ٰـَ ِدقَ ٰـَ بِِرينََ َوٱلَص ٰـَ تَِ َوٱلَص بَِرَٰ ٰـَ ِشِعينََ َوٱلَص ٰـَ تَِ َوٱْلَخ ٰـَ ِشعَ ٰـَ قِينََ َوٱْلَخ تَِ َوٱْلُمتََصد ِ ٰـَ قَ  َوٱْلُمتََصد ِ
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تَِ ٰـَ ٰٓئَِم ٰـَ ٰٓئِِمينََوٱلَص ٰـَ تَِ َوٱلَص ٰـَ ِفَظ ٰـَ ِفِظيَنَفُُروَجُهْمََوٱْلَح ٰـَ ِكِرينََ َوٱْلَح ا ٱَّلَلََ َوٱلذََٰ ِتَأََعدََٱَّلَلََُ َكثِير ًۭ ِكَرَٰ َوٱلذََٰ

ا﴿ اََعِظيم ًۭ ََوأَْجر   ﴾.٣٥لَُهمََمْغِفَرة ًۭ

 {Quả thật, những người Muslim, nam cũng như nữ; những người 

có đức tin, nam cũng như nữ; những người cung kính, nam cũng 

như nữ; những người chân thật, nam cũng như nữ; những người 

kiên nhẫn, nam cũng như nữ; những người khiêm nhường, nam 

cũng như nữ; những người bố thí, nam cũng như nữ; những người 

nhịn chay, nam cũng như nữ; những người giữ bản thân không 

phạm các hành vi tình dục Haram, nam cũng như nữ; những người 

tưởng nhớ nhiều đến Allah, nam cũng như nữ; Allah đã chuẩn bị cho 

họ sự tha thứ và phần thưởng vĩ đại.} (chương 33 – Al-Ahzab: 35). 
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19- Islam ưu đãi phụ nữ, Islam xem 

phụ nữ là chị em ruột thịt với nam giới 

và bắt nam giới phải trách nhiệm cấp 

dưỡng khi có khả năng. Vì vậy, cha phải 

cấp dưỡng cho con gái, con trai phải 

cấp dưỡng cho mẹ khi đã trưởng thành 

và có khả năng và chồng phải cấp 

dưỡng cho vợ. 

Islam xem phụ nữ là chị em ruột thịt với nam giới, Thiên Sứ của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Quả thật, phụ nữ là chị em ruột thịt với nam giới.” 

Tirmizdi, số (113). 

Một trong những ưu đãi mà Islam dành cho phụ nữ là Islam bắt 

buộc con trai phải cấp dưỡng cho mẹ khi có khả năng, Thiên Sứ của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Bàn tay cho cao quý nhất là cho mẹ, cho cha, cho chị 

em (gái), cho anh em trai rồi đến những người thân gần nhất.” 

Imam Ahmad Phần giảng giải về vị trí của cha mẹ sẽ có trong đoạn 

(29) - dưới sự cho phép của Allah. 

Trong những ưu đãi mà Islam dành cho phụ nữ là Islam bắt buộc 

chồng phải cấp dưỡng cho vợ khi có khả năng, Allah Tối Cao phán:  

نََسعَتِهِۦَََۖوَمنَقُِدَرََعلَْيِهَِرْزقُهُۥَفَْليُنِفْقَِمَمآَٰ َم ِ هَُ ِليُنِفْقَذُوََسعٍَةٌۢ َّلَيَُكل ُِفَٱَّلَلَُنَْفس اَإَِّلََََٱَّلَلَُۚ َءاتَىَٰ

َهاَََۚسيَْجعَُلَٱَّلَلَُبَْعدََُعْسٍرٌَۢ ا﴿ َمآَٰءاتَىَٰ  ﴾َ.٧يُْسر ًۭ

{Người dư dả sẽ chi tiêu theo điều kiện dư dả của mình, còn 

người ít điều kiện thì chi tiêu theo những gì mà Allah ban cấp cho y. 
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Allah không bắt bất cứ linh hồn nào phải nặng gánh mà hãy tùy theo 

những gì Ngài đã ban cho. (Hãy biết rằng) sau khó khăn, Allah sẽ làm 

cho dễ dàng.} (chương 65 – At-Talaq: 7). Một người đàn ông hỏi 

Nabi: Người vợ có quyền gì đối với người chồng? Người đáp: “Hãy 

cho cô ta ăn và cho cô ta mặc giống như ngươi được ăn và được 

mặc, và ngươi không được đánh vào mặt và chê bai.” Imam Ahmad 

Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص trình bày rõ ràng một số quyền của vợ đối với 

chồng: “Đối với các nàng, các ngươi có trách nhiệm nuôi ăn và nuôi 

mặc một cách tử tế.” Sahih Muslim Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Đủ 

để một người mang tội y thiếu trách nhiệm với người được cấp 

dưỡng.” Imam Ahmad Al-Khattabi nói: “Với người được cấp dưỡng” 

muốn nói người mà y phải có trách nhiệm cấp dưỡng. Ý nghĩa của 

hadith giống như Người nói với người có trách nhiệm cấp dưỡng: 

Chớ đừng xem việc cấp dưỡng cho gia đình ngươi là hành động từ 

thiện với tâm niệm sẽ được ban phúc, bởi điều đó sẽ khiến ngươi 

mang tội khi ngươi thiếu trách nhiệm với họ.” 

Một trong những ưu đãi mà Islam dành cho phụ nữ là Islam bắt 

buộc cha phải cấp dưỡng cho con gái, Allah Tối Cao phán: 

َحوَْ دَهَُنَ ٰـَ أَْولَ يُْرِضْعَنَ ُتَ ِلدََٰ َوٱْلَوَٰ َوَعلَىََ۞َ ٱلَرَضاَعةَََۚ يُتَِمَ أَنَ أََرادََ ِلَمْنَ َكاِملَْيِنََۖ لَْيِنَ
ٌٌَۢ ِلدَة َبَِولَِدَهاََوَّلََٱْلَمْولُوِدلَهُۥَِرْزقُُهَنََوِكْسَوتُُهَنَبِٱْلَمْعُروِفَََّۚلَتَُكلَُفَنَْفٌسَإَِّلَُوْسعََهاَََّۚلَتَُضآَٰرَوَٰ

لَهُۥبَِولَِدهِۦَََۚوَعلَىَٱلَْ َفَََلَُجنَاَحَََمْولُودًٌۭ ْنُهَماََوتََشاُوٍرٌۢ َم ِ ََعنَتََراٍضٌۢ ِلَكََۗفَإِْنَأََرادَاَفَِصاّل  َواِرِثَِمثُْلَذََٰ

َءاتَْيتَُ َمآَٰ َسلَْمتُمَ إِذَاَ َعلَْيُكْمَ ُجنَاَحَ دَُكْمَفَََلَ ٰـَ أَْولَ ۟اَ تَْستَْرِضعُوٰٓ أَنَ أََردتُّْمَ َوإِْنَ بِٱْلَمْعُروِفََََۗعلَْيِهَماََۗ مَ

﴿َوٱتَقُواَ۟ ۟اَأََنَٱَّلَلََبَِماَتَْعَملُوَنَبَِصيٌرًۭ  ﴾َ.٢٣٣َٱَّلَلَََوٱْعلَُموٰٓ

 {Những bà mẹ (sau li dị) sẽ cho con bú trong hai năm tròn đối với 

(người cha nào) muốn cho con bú đủ kỳ hạn. Với khoảng ấy thời 

gian người cha phải có trách nhiệm cấp dưỡng tiền bạc và quần áo 

cho người mẹ một cách tử tế phù hợp (với lẽ truyền thống).} 

(chương 2 – Al-Baqarah: 233). Allah đã trình bày rõ ràng việc một 

người đàn ông được sinh cho một đứa con thì anh ta phải có trách 



 

56 

nhiệm nuôi ăn và nuôi mặc con của anh ta phù hợp với lẽ truyền 

thống, Allah Tối Cao phán: 

تَِ ٰـَ وهَُنَِلتَُضي ِقُو۟اََعلَْيِهَنَََۚوإِنَُكَنَأُ۟ولَ نَُوْجِدُكْمََوَّلَتَُضآٰرُّ ََأَْسِكنُوهَُنَِمْنََحْيُثََسَكنتُمَم ِ َحْمٍلٌۢ

فَـَٔاتَُ لَُكْمَ أَْرَضْعَنَ فَإِْنَ َحْملَُهَنََۚ يََضْعَنَ َ َحتَىَٰ َعلَْيِهَنَ بَْينَُكمََفَأَنِفقُو۟اَ َوأْتَِمُرو۟اَ أُُجوَرهَُنََۖ وهَُنَ

﴿َ َََۖوإِنَتَعَاَسْرتُْمَفََستُْرِضُعَلَهُٓۥَٰأُْخَرىَٰ  ﴾َ.٦بَِمْعُروٍفٌۢ

 {Nếu họ giúp các ngươi cho con bú, các ngươi hãy trả tiền công 

cho họ.} (chương 65 – At-Talaq: 6). Allah qui trách nhiệm buộc 

người cha phải trả thù lao người cho con anh ta bú. Điều này cho 

thấy việc cấp dưỡng cho con cái là trách nhiệm của người cha, và 

con bao hàm cả trai và gái.Và Hadith dưới đây là bằng chứng khẳng 

định trách nhiệm của người cha, người chồng đối với vợ và con của 

anh ta. Bà ‘A-ishah kể: Quả thật, bà Hind đã than với Nabi: Abu 

Sufyan là một người đàn ông keo kiệt, vì vậy tôi cần phải lấy thêm 

tiền của ông ta (để chi dùng). Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص nói với bà: “Cô hãy lấy vừa 

đủ cho cô và con cô chi dùng phù hợp sinh hoạt thường lệ.” Al-

Bukhari Nabi cao quý còn trình bày cho biết ân phúc của việc cấp 

dưỡng cho con gái và chị em gái, Người nói: “Ai đùm bọc hai hoặc 

ba đứa con gái hoặc hai hoặc ba chị em gái đến khi họ kết hôn hoặc 

y chết bỏ lại họ thì Ta và y giống như hai ngón tay này." Rồi Người 

chìa ngón trỏ và ngón giữa ra. Al-Silsilah Al-Sahihah, số 296. 
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20- Chết không phải là chấm hết mà nó 

là sự chuyển tiếp từ cõi của việc làm 

đến với cõi thưởng phạt. Cái chết liên 

quan đến thể xác và linh hồn. Chết là 

linh hồn rời khỏi thể xác, sau đó, vào 

Ngày Phục Sinh nó sẽ nhập trở lại thể 

xác. Sau khi chết, linh hồn sẽ không 

chuyển sang cơ thể khác và cũng 

không chuyển thành một kiếp khác. 

Chết không phải là chấm hết, Allah Tối Cao phán: 

ُكمََملَُكَٱْلَمْوتَِ َلَبَِ ۞َقُْلَيَتََوفَىَٰ ََرب ُِكْمَتُْرَجعُوَنَ﴿ٱلَِذىَُوك ِ  ﴾َ.١١ُكْمَثَُمَإِلَىَٰ

 {Ngươi (Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Thần Chết, vị được giao 

nhiệm vụ (bắt hồn) các ngươi, sẽ rút hồn các ngươi, rồi các ngươi sẽ 

được đưa về trình diện Thượng Đế của các ngươi.”} (chương 32 – 

As-Sajdah: 11). Cái chết liên quan đến thể xác và linh hồn. Chết là 

linh hồn rời khỏi thể xác, sau đó, vào Ngày Phục Sinh nó sẽ nhập trở 

lại thể xác, Allah Tối Cao phán:  

لَْمَتَُمْتَفِى يَتََوفَىَٱْْلَنفَُسَِحيَنََمْوتَِهاََوٱلَتِىَ ََعلَْيَهاَٱْلَمْوَتَََٱَّلَلَُ َمنَاِمَهاََۖفَيُْمِسُكَٱلَتِىَقََضىَٰ

َٰٓ َويُْرِسُلَٱْْلُْخَرىََٰ إِلَىَٰ ٍتٌَۢ ٰٓؕ ٰـَ ِلَكَلَـَٔايَ
ىََۚإَِنَفِىَذََٰ َسم  َمُّ َيَتَفََكُروَنَ﴿ أََجٍلٌۢ  ﴾َ.٤٢ل ِقَْوٍمٌۢ

{Allah cho bắt lấy linh hồn khi nào nó đến lúc phải chết và khi nó 

chưa chết lúc trong giấc ngủ. Hồn của người nào Ngài quyết định 

cho chết thì sẽ bị giữ lại; và các hồn khác thì được gởi trở về thể xác 

đến một thời hạn ấn định. Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu cho 
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đám người biết suy ngẫm.} (chương 39 – Az-Zumar: 42). Và Thiên Sứ 

của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Quả thật, khi linh hồn bị rút đi thì cặp mắt dõi 

nhìn theo nó.” Muslim, số 920. Sau khi chết, con người sẽ chuyển 

tiếp từ cõi của việc làm đến với cõi thưởng phạt, Allah Tối Cao phán: 

َحق َ ٱَّلَلَِ َوْعدََ اََۖ َجِميع ًۭ َمْرِجعُُكْمَ يُِعيدُهُۥِليَْجزَِإِلَْيِهَ ثَُمَ ٱْلَخْلَقَ يَْبدَُؤ۟اَ إِنَهُۥَ َوَعِملُو۟اَ اََۚ َءاَمنُو۟اَ ىَٱلَِذيَنَ

تَِ ٰـَ ِلَح ٰـَ َبَِماََكانُو۟اَيَْكفُُروَنَ﴿ ٱلَص ََوَعذَاٌبَأَِليٌمٌۢ ْنََحِميٍمٌۢ َم ِ  ﴾.٤بِٱْلِقْسِطَََۚوٱلَِذيَنََكفَُرو۟اَلَُهْمََشَراٌبًۭ

 {Rồi tất cả các ngươi phải trở về trình diện Ngài, lời hứa của Allah 

là sự thật. Thật vậy, Ngài đã bắt đầu (quá trình) tạo hóa rồi Ngài sẽ 

lập lại nó để Ngài có thể ban thưởng cho những ai đã tin tưởng và 

hành thiện theo lẽ công bằng. Riêng đối với những kẻ vô đức tin, 

chúng sẽ được chiêu đãi bằng một loại nước sôi và một hình phạt 

đau đớn cho những điều mà chúng đã từng phủ nhận.} (chương 10 

– Yunus: 4). 

Linh hồn sẽ không chuyển sang thể xác khác và cũng không 

chuyển thành một kiếp khác. Việc cho rằng linh hồn nhập vào cái 

thai để chuyển sang kiếp không được chứng minhrằng linh hồn 

nhập vào cái thai để chuyển sang kiếp không được chứng minh bằng 

lý trí tuệ hãy sự cảm nhận của các giác quan, hơn nữa không có sự 

truyền dạy nào được chứng thực về học thuyết này từ các vị Nabi. 
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21- Islam kêu gọi đến với đức tin gồm 

các nền tảng chính, đó là tin nơi Allah; 

tin nơi các Thiên Thần của Ngài; tin nơi 

các Thiên Kinh Sách như Tawrah (Kinh 

Cựu Ước), Injil (Kinh Tân Ước), Zabur 

(Thánh Thi) – trước khi bị bóp méo – 

và Kinh Qur’an; tin vào tất cả các vị 

Nabi, các vị Thiên Sứ, cũng như tin vào 

vị Thiên Sứ cuối cùng trong số họ và 

Người là Muhammad; tin vào Ngày 

Cuối Cùng, và chúng ta biết đinh ninh 

rằng cuộc sống trần gian này nếu như 

có ngày kết thúc thì sự sống và sự tồn 

tại của nó vốn là thứ phù phiếm; và tin 

vào sự Tiền Định. 

Islam kêu gọi đến với đức tin gồm các nền tảng chính, các nền 

tảng mà tất cả các vị Nabi, các vị Thiên Sứ đều kêu gọi đến với 

chúng, đó là: 

Thứ nhất: Tin Allah là Thượng Đế, là Đấng Tạo Hoá, là Đấng Ban 

Phát, là Đấng Chi Phối vũ trụ này, duy chỉ Ngài mới xứng đáng được 

thờ phượng, còn tất cả sự thờ phượng ngoài Ngài đều là sai, tất cả 
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thần linh được thờ phượng ngoài Ngài đều là ngụy tạo, chúng không 

xứng đáng được thờ phượng ngoại trừ một mình Ngài duy nhất. Và 

các bằng chứng cho vấn đề này đã được trình bày trong đoạn số (8). 

Trong Qur'an, Allah Hiển Vinh và Tối Cao đã đề cập đến các nền 

tảng chính này ở nhiều câu Kinh khác nhau, tiêu biểu như: 

إِلَْيِهَِمنََرب ِهِۦَوٱْلُمْؤِمنُوَنََُۚكلَ  َءاَمَنَٱلَرُسوَل أُنِزَلَ بَِمآَٰ ٰٓئَِكتِهَِ ََءاَمَنَبِٱَّلَلَُِؕ ٰـَ ۦَ ۦَوُرُسِلهَِ ۦَوُكتُبِهَِ َوَملَ

ُسِلهِۦَََۚوقَالُو۟اََسِمْعنَاََوأََطْعنَاََُۖغْفَرانََكََربَنَاََوإِلَْيَكَٱْلَمِصيُر﴿ نَرُّ َم ِ ُقَبَْيَنَأََحٍدٌۢ  ﴾َ.٢٨٥َّلَنُفَر ِ

 {Thiên Sứ (Muhammad) và những người có đức tin đều tin vào 

những điều được mặc khải xuống cho Y từ Thượng Đế của Y. Tất cả 

họ đều có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các 

Kinh Sách của Ngài, và nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: 

“Bầy tôi không phân biệt giữa các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin 

nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy 

tôi hỡi Thượng Đế của bầy tôi, và bầy tôi chắc chắn phải quay trở về 

trình diện Ngài.”} (chương 2 – Al-Baqarah: 285). Và Allah Tối Cao 

phán: 

أَنَتَُولُّو۟اَوَُ ٱْلبَِرَ لَْيَسَ بِٱَّلَلَِ۞َ ٱْلبَِرََمْنََءاَمَنَ ِكَنَ ٰـَ َولَ ٱْلَمْشِرقَِوٱْلَمْغِرِبَ قِبََلَ  َوٱْليَْوم ُجوَهُكْمَ

ٱْلـَٔاِخرَِ ٰٓئَِكةَِ ِؕ ٰـَ بَِ َوٱْلَملَ ٰـَ َُحب ِهِۦَذَِوىَٱْلقُْربَىََٰ َوٱْلِكتَ َنََوَءاتَىَٱْلَماَلََعلَىَٰ ـۧ َمىََٰ َوٱلنَبِي ِ ٰـَ َ ِكينََ َوٱْليَت ٰـَ  َوٱْلَمَس

ة ٱلَسبِيلَِ َوٱْبنََ ٱلَزَكوَٰ َوَءاتَىَ ةََ ٱلَصلَوَٰ َوأَقَاَمَ قَاِبَ ٱلر ِ َوفِىَ إِذَاَ َوٱلَسآٰئِِليَنَ بِعَْهِدِهْمَ َوٱْلُموفُوَنَ

ٱْلبَأَْسآٰءَِ فِىَ بِِريَنَ ٰـَ َوٱلَص َهدُو۟اََۖ ٰـَ ٰٓئِكََ َع ٰـَ أُ۟ولَ ٱْلبَأِْسََۗ َوِحيَنَ َصدََ َوٱلَضَرآِٰءَ هُُمََٱلَِذيَنَ ٰٓئَِكَ ٰـَ َوأُ۟ولَ قُو۟اََۖ

 ﴾َ.١٧٧ٱْلُمتَقُوَن﴿

 {Sự ngoan đạo không phải ở việc các ngươi quay mặt về hướng 

đông hay hướng tây mà sự ngoan đạo là một người phải có đức tin 

nơi Allah, nơi cõi Đời Sau, nơi các vị Thiên Thần, nơi Kinh Sách và nơi 

các vị Nabi, đồng thời bố thí tài sản mà y yêu thích cho bà con ruột 

thịt, cho các trẻ mồ côi, cho những người thiếu thốn, cho những 

người lỡ đường, cho những người ăn xin, chuộc tự do cho nô lệ; chu 

đáo duy trì lễ nguyện Salah, xuất Zakah, thực hiện đúng giao ước khi 
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đã giao ước; kiên nhẫn chịu đựng trong khó khăn (đói khổ), trong 

biến cố (bệnh tật), và lúc chinh chiến với kẻ thù. Đó mới là những 

người chân thật (trong đức tin) và đó mới là những người ngoan 

đạo.} (chương 2 – Al-Baqarah: 177). Allah kêu gọi đến với các nền 

tảng đức tin này, và Ngài trình bày rõ rằng ai phủ nhận chúng là kẻ 

lầm lạc, Allah Tối Cao phán: 
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﴿١٣٦ .﴾ 

 {Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi Allah, nơi 

Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách (Qur’an) mà Ngài đã ban xuống cho 

Thiên Sứ của Ngài cũng như các Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống 

trước đây. Người nào phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các 

Kinh Sách của Ngài, các Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối 

Cùng thì quả thật y đã lầm lạc quá xa.} (chương 4 – An-Nisa’: 136). 

Theo Hadith được ‘Umar bin Al-Khattab thuật lại: Một ngày nọ, 

trong lúc chúng tôi đang ngồi cùng Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص bổng có 

một người đàn ông xuất hiện trong bộ áo trắng tinh, mái tóc đen 

huyền, không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta là khách lữ hành, 

song không ai trong chúng tôi biết ông ta là ai. Ông ta đến ngồi trực 

diện với Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, ông để hai đầu gối của mình chạm hai đầu gối của 

Người, hai bàn tay đặt lên hai đùi của mình, ông nói: "Này 

Muhammad! Hãy cho ta biết Islam là gì?" Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص đáp: “Islam là 

anh tuyên thệ La i la ha il lol loh và Muhammad ro su lul loh (không 

có Thượng Đế đích thực nào khác ngoại trừ Allah và Muhammad là 

Thiên Sứ của Ngài), dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay 

Ramadan và hành hương Hajj nếu khả năng.” Người đàn ông nói: 

"Ngươi đã nói sự thật." Chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì ông ta hỏi 

Người rồi xác nhận Người nói sự thật. Người đàn ông hỏi tiếp: "Hãy 
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cho ta biết về đức tin Iman." Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص đáp: “Anh tin nơi Allah, nơi 

các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, nơi các Thiên 

Sứ của Ngài, nơi Ngày Cuối Cùng và anh tin vào sự Tiền Định tốt và 

xấu.” Người đàn ông nói: "Ngươi đã nói sự thật. Ngươi hãy cho ta 

biết về Ehsan." Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص đáp: “Anh thờ phượng Allah như thể anh 

nhìn thấy Ngài còn nếu như anh không nhìn thấy Ngài thì quả thật 

Ngài nhìn thấy anh.” Sahih Muslim, số 8. Trong Hadith này, đại Thiên 

Thần Jibril đã đến gặp Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص để hỏi về các cấp 

bậc của tôn giáo, đó là: Islam, Iman và Ehsan. Thiên Sứ Muhammad 

đã trả lời ngài, sau đó, Người cho các vị Sahabah của Người biết đó 

chính là Đại Thiên Thần Jibril, ngài đến để dạy họ về tôn giáo của họ. 

Đây chính là Islam, một thông điệp của Thượng Đế được Đại Thiên 

Thần Jibril truyền tải. Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص rao truyền nó cho 

nhân và các vị Sahabah Người đã giữ gìn và truyền tải cho thế hệ sau 

họ. 

Thứ hai: Tin nơi các Thiên Thần, và Thiên Thần thuộc thế giới vô 

hình. Allah tạo ra họ dưới một hình thể nhất định và giao phó cho 

họ những công việc vĩ đại. Một trong những công việc cao quí nhất 

của họ là truyền tải các thông điệp từ Thượng Đế đến các vị Nabi, 

các vị Sứ Giả. Thiên Thần có địa vị cao nhất là Đại Thiên Thần Jibril. 

Bằng chứng khẳng định việc Đại Thiên Thần truyền tải thông điệp 

đến các vị Sứ Giả là lời phán của Đấng Tối Cao: 

َٰـَ إِلَ أَنَهُۥَّلَٰٓ ۟اَ أَنِذُروٰٓ أَْنَ ِعبَاِدِهٓۦَٰ ِمْنَ يََشآُٰءَ َمنَ َ َعلَىَٰ أَْمِرهِۦَ ِمْنَ وحَِ ٰٓئَِكةَبِٱلرُّ ٰـَ ٱْلَملَ ُلَ أَنَ۠اََيُنَز ِ إَِّلَٰٓ هََ

 ﴾.٢فَٱتَقُوِن﴿

 {Ngài phái các Thiên Thần xuống, theo mệnh lệnh của Ngài, 

truyền đạt Lời Mặc Khải đến cho người nào Ngài muốn trong số bầy 

tôi của Ngài (và nói với họ): “Các ngươi (hỡi các Sứ Giả) hãy cảnh 

báo (loài người) rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài TA, 
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vì vậy hãy kính sợ riêng TA”.} (chương 16 – An-Nahl: 2). Và Allah Tối 

Cao phán:  

لَِميَن﴿ ٰـَ ٱْلعَ َِ َرب  لَتَنِزيُلَ وُحٱْْلَِميُن﴿١٩٢َوإِنَهُۥَ ٱلرُّ بِِهَ ِمَن١٩٣َ﴾نََزَلَ ِلتَُكوَنَ قَْلبَِكَ َ ﴾َعلَىَٰ

َ﴿١٩٤ٱْلُمنِذِريَن﴿ بِيٍنٌۢ مُّ  ﴾.١٩٦هُۥلَِفىَُزبُِرَٱْْلََوِليَن﴿﴾َوإِن١٩٥ََ﴾.ِِلَساٍنََعَربِى ٌٍۢ

{(192) Quả thật, Nó (Qur’an) đích thực được Thượng Đế của vũ 

trụ ban xuống. (193) Do Ruh (Đại Thiên Thần Jibril) đáng tin mang 

Nó xuống. (194) Đặt vào con tim của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) để Ngươi 

trở thành một Người cảnh báo. (195) Bằng tiếng Ả-rập rõ ràng. (196) 

Nó quả thật đã được nhắc đến trong những Kinh Sách trước.} 

(chương 26 – Ash-Shu’ara’: 192 – 196). 

Thứ ba: Tin nơi các Thiên Kinh Sách như Tawrah (Kinh Cựu Ước), 

Injil (Kinh Tân Ước), Zabur (Thánh Thi) – trước khi bị bóp méo – và 

Kinh Qur’an. Allah Tối Cao phán:  

بَِ ٰـَ َرُسوِلهِۦَوٱْلِكتَ َ َعلَىَٰ نََزَلَ بِٱلَِذىَ ٰـَ َوَرُسوِلهِۦَوٱْلِكتَ بِٱَّلَلَِ َءاِمنُو۟اَ ۟اَ ٰٓأَيَُّهاٱلَِذيَنَءاَمنُوٰٓ ٰـَ ِمنَيَ أَنَزَلَ َ ٱلَِذىٰٓ

ٰٓئَِكتِهِۦَوُكتُبِهَِ ٰـَ َبَِعيد اَ﴿قَْبُلَََۚوَمنَيَْكفُْرَبِٱللَِهَوَملَ َل ٌۢ ٰـَ  ﴾َ.١٣٦ۦَوُرُسِلهِۦَوٱْليَْوِمٱْلـَٔاِخِرَفَقَدََْضَلََضلَ

{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi Allah, nơi 

Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách (Qur’an) mà Ngài đã ban xuống cho 

Thiên Sứ của Ngài cũng như các Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống 

trước đây. Người nào phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các 

Kinh Sách của Ngài, các Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối 

Cùng thì quả thật y đã lầm lạc quá xa.} (chương 4 – An-Nisa’: 136). 

Allah Tối Cao phán:  

َٰـَ ٱْلِكتَ َعلَْيَكَ نِجيَل﴿ بِٱْلَحق َِ بََنََزَلَ ةََوٱْْلِ ٱلتَْوَرىَٰ َوأَنَزَلَ يَدَْيِهَ بَْيَنَ ل َِماَ اَ ق ًۭ ى٣َُمَصد ِ هُد ًۭ قَْبُلَ ﴾ِمنَ

ٰـَتَِ ِذيَنََكفَُرو۟اَبِـَٔايَ
َََۗوٱَّلَلَُ ٱَّلَلَِلَُهْمََعذَاٌبًَۭ ل ِلنَاِسََوأَنَزَلَٱْلفُْرقَاَنََۗإَِنَٱلَ َذُوَٱنتِقَاٍم﴿ َشِديدًٌۭ  ﴾َ.٤َعِزيٌزًۭ

{(3) Ngài đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) Kinh Sách (Qur’an). 

(Nó) là chân lý đích thực (không có gì phải hoài nghi) dùng để xác 

định lại những điều được ban xuống trước (Nó). Và Ngài đã ban 
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xuống Kinh Tawrah (Cựu Ước) và Kinh Injil (Tân Ước). (4) (Kinh 

Tawrah và Kinh Injil) được ban xuống trước làm nguồn chỉ đạo cho 

nhân loại và (tiếp sau đó) Ngài ban xuống Furqan(4) (Kinh Qur’an). 

Quả thật, những kẻ đã phủ nhận các lời mặc khải của Allah sẽ phải 

gánh lấy sự trừng phạt khủng khiếp. Quả thật, Allah là Đấng Toàn 

Năng, Đấng toàn quyền trừng phạt (không thể kháng cự).} (chương 

3 – Ali ‘Imran: 3, 4). Allah Tối Cao phán: 

ٱلَرُسولَُ بِٱَّلَلَِ َءاَمَنَ َءاَمَنَ َ ُكل  َرب ِهِۦَوٱْلُمْؤِمنُوَنََۚ ِمنَ إِلَْيِهَ أُنِزَلَ َّلَ بَِمآَٰ ٰٓئَِكتِهِۦَوُكتُبِهِۦَوُرُسِلهِۦَ ٰـَ َوَملَ

ُسِلهِۦَََۚوقَالُو۟اََسِمْعنَاََوأََطْعنَاََُۖغْفَرانََكََربَنَاََوإِلَْيَكَٱْلَمِصيُر﴿ نَرُّ َم ِ ُقَبَْيَنَأََحٍدٌۢ  ﴾َ.٢٨٥نُفَر ِ

 {Thiên Sứ (Muhammad) và những người có đức tin đều tin vào 

những điều được mặc khải xuống cho Y từ Thượng Đế của Y. Tất cả 

họ đều có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các 

Kinh Sách của Ngài, và nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: 

“Bầy tôi không phân biệt giữa các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin 

nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy 

tôi hỡi Thượng Đế của bầy tôi, và bầy tôi chắc chắn phải quay trở về 

trình diện Ngài.”} (chương 2 – Al-Baqarah: 285). Và Đấng Tối Cao 

phán:  

أُنِزَلََعلَْينَاََ قُْلََءاَمنَاَبِٱَّلَلَِ َقََويَْعقُوَبََوٱْْلَْسبَاطََِوَمآَٰ ٰـَ ِعيَلََوإِْسَح ٰـَ ِهيَمََوإِْسَم َإِْبَرَٰ ٰٓ أُنِزَلََعلَىَٰ  َوَمآَٰ

ْنُهْمََونَْحُنَلَهُۥَُمْسِلمَُ َم ِ ُقَبَْيَنَأََحٍدٌۢ ََوٱلنَبِيُّوَنَِمنََرب ِِهْمََّلَنُفَر ِ ََوِعيَسىَٰ أُوتَِىَُموَسىَٰ  ﴾.٨٤وَنَ﴿َوَمآَٰ

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Chúng tôi đã 

tin nơi Allah, nơi những gì được thiên khải xuống cho chúng tôi, cho 

Ibrahim (Abraham), cho Isma’il, cho Is-haq (Isaac), cho Ya’qub 

(Jacob), và cho những vị Nabi (thuộc con cháu của Ya’qub); chúng 

tôi tin nơi những gì được thiên khải xuống cho Musa, cho Ysa cũng 

như toàn bộ các vị Nabi được Thượng Đế phái đến; chúng tôi không 

phân biệt bất cứ ai trong số họ; và chúng tôi là những tín đồ Muslim 

(thần phục Allah).”} (chương 3 – Ali ‘Imran: 84). 
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Thứ tư: Tin vào tất cả các vị Nabi, các vị Thiên Sứ. Bắt buộc phải 

tin toàn bộ các vị Nabi, các vị Thiên Sứ đều được Allah cử phái đến. 

Họ có nhiệm vụ truyền đạt cho người dân của họ thông điệp, tôn 

giáo và giáo luật của Ngài, Allah Tối Cao phán:  

أُن ۟اََءاَمنَاَبِٱللَِهَوَمآَٰ َٰٓقُولُوٰٓ أُنِزَلَإِلَىَٰ َقََويَْعقُوَبََوٱْْلَْسبَاطَِ ِزَلَإِلَْينَاََوَمآَٰ ٰـَ ِعيَلََوإِْسَح ٰـَ َمََوإِْسَم ـۧ ِه  إِْبَرَٰ

ََ َونَْحُن ْنُهْمَ م ِ َ أََحٍدٌۢ بَْيَنَ ُقَ نُفَر ِ َّلَ َرب ِِهْمَ ِمنَ ٱلنَبِيُّوَنَ أُوتَِىَ َوَمآَٰ َ َوِعيَسىَٰ َ ُموَسىَٰ أُوتَِىَ لَهُۥََوَمآَٰ

 َ.﴾١٣٦ُمْسِلُموَنَ﴿

 {Các ngươi hãy nói với họ (hỡi những người Muslim!): “Chúng tôi 

tin tưởng vào Allah, tin tưởng vào những gì đã được mặc khải cho 

chúng tôi, cho Ibrahim, cho Isma’il, cho Is-haq, cho Ya’qub, cho 

mười hai bộ lạc của Israel; chúng tôi tin vào những gì đã được thiên 

khải cho Musa, cho Ysa và cho tất cả các vị Nabi được Thượng Đế 

của Họ cử phái đến, chúng tôi không hề phân biệt bất cứ ai trong số 

Họ và chúng tôi là những tín đồ Muslim (thần phục Ngài).”} (chương 

2 – Al-Baqarah: 136). Allah Tối Cao phán:  

ٱلَرُسولَُءََ بِٱَّلَلَِ اَمَنَ َءاَمَنَ َ ُكل  َرب ِهِۦَوٱْلُمْؤِمنُوَنََۚ ِمنَ إِلَْيِهَ أُنِزَلَ َّلَ بَِمآَٰ ٰٓئَِكتِهِۦَوُكتُبِهِۦَوُرُسِلهِۦَ ٰـَ َوَملَ

ُسِلهِۦَََۚوقَالُو۟اََسِمْعنَاََوأََطْعنَاََُۖغْفَرانََكََربَنَاََوإِلَْيَكَٱْلمََ نَرُّ َم ِ ُقَبَْيَنَأََحٍدٌۢ  ﴾َ.٢٨٥ِصيُر﴿نُفَر ِ

{Thiên Sứ (Muhammad) và những người có đức tin đều tin vào 

những điều được mặc khải xuống cho Y từ Thượng Đế của Y. Tất cả 

họ đều có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các 

Kinh Sách của Ngài, và nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: 

“Bầy tôi không phân biệt giữa các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi xin 

nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy 

tôi hỡi Thượng Đế của bầy tôi, và bầy tôi chắc chắn phải quay trở về 

trình diện Ngài.”} (chương 2 – Al-Baqarah: 285). Allah Tối Cao phán:  

َقََويَْعقُوَبََوٱْْلَْسبَاطَِ قُْلََءاَمنَاَبِٱَّلَلَِ ٰـَ ِعيَلََوإِْسَح ٰـَ ِهيَمََوإِْسَم َإِْبَرَٰ ٰٓ أُنِزَلََعلَىَٰ أُنِزَلََعلَْينَاََوَمآَٰ  َوَمآَٰ

ُقَبََ ََوٱلنَبِيُّوَنَِمنََرب ِِهْمََّلَنُفَر ِ ََوِعيَسىَٰ أُوتَِىَُموَسىَٰ ْنُهْمََونَْحُنَلَهُۥَُمْسِلُموَنَ﴿َوَمآَٰ َم ِ  ﴾.٨٤ْيَنَأََحٍدٌۢ
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{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Chúng tôi đã 

tin nơi Allah, nơi những gì được thiên khải xuống cho chúng tôi, cho 

Ibrahim (Abraham), cho Isma’il, cho Is-haq (Isaac), cho Ya’qub 

(Jacob), và cho những vị Nabi (thuộc con cháu của Ya’qub); chúng 

tôi tin nơi những gì được thiên khải xuống cho Musa, cho Ysa cũng 

như toàn bộ các vị Nabi được Thượng Đế phái đến; chúng tôi không 

phân biệt bất cứ ai trong sô họ; và chúng tôi là những tín đồ Muslim 

(thần phục Allah).”} (chương 3 – Ali ‘Imran: 84). 

Và phải tin vị Thiên Sứ cuối cùng trong số các vị Thiên Sứ và Nabi 

và Người là Muhammad, Allah Tối Cao phán:  

قََ َوإِذَْأََخذََٱَّلَلَُ ٰـَ نََ ِميثَ ـۧ ٍبٌَۢ ٱلنَبِي ِ ٰـَ نَِكتَ َءاتَْيتُُكمَم ِ َل َِماََمعَُكْمََ َرُسوٌلًَۭ ثَُمََجآَٰءُكمََََْوِحْكَمٍةٌَۢ لََمآَٰ ٌقًۭ َصد ِ مُّ

۟اَأَْقَرْرنَاََۚقََ ِلُكْمَإِْصِرىََۖقَالُوٰٓ
َذََٰ اَلَفَٱْشَهدُو۟اََوأَنَ۠اَلَتُْؤِمنَُنَبِهِۦَولَتَنُصُرنَهُۥََۚقَاَلََءأَْقَرْرتُْمََوأََخذْتُْمََعلَىَٰ

ِهِديَن﴿ ٰـَ َنَٱلَش  ﴾َ.٨١َمعَُكمَم ِ

{(Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah lấy giao 

ước với các vị Nabi rằng: “Cho dù TA có ban cho các ngươi Kinh Sách 

và sự khôn ngoan ra sao nhưng một khi Thiên Sứ (Muhammad) 

được cử đến kế nhiệm thì bắt buộc các ngươi phải hết lòng tin 

tưởng Y và hết lòng phò trợ Y.” (Allah) hỏi họ: “Các ngươi có chấp 

nhận và đảm bảo với TA về giao ước này không?” Tất cả đều đáp: 

“Bầy tôi xin chấp nhận.” (Allah) phán: “Thế thì các ngươi hãy chứng 

nhận và TA cũng sẽ chứng nhận cùng các ngươi.”} (chương 3 – Ali 

‘Imran: 81). 

Islam bắt buộc phải hết lòng tin tưởng vào tất cả các vị Nabi, các 

vị Thiên Sứ nói chung, cũng như bắt buộc tin tưởng vào vị Thiên Sứ 

cuối cùng trong số họ, đó là Thiên Sứ Muhammad, Allah Tối Cao 

phán:  

ٰٓأَْهلََ ٰـَ ِبَلَْستُْمَعََ قُْلَيَ ٰـَ نِجيلََٱْلِكتَ ةََوٱْْلِ َتُِقيُمو۟اَٱلتَْوَرىَٰ ََشْىٍءََحتَىَٰ نََرب ُِكْمََۗ لَىَٰ أُنِزَلَإِلَْيُكمَم ِ َوَمآَٰ

ا ن ًۭ ٰـَ أُنِزَلَإِلَْيَكَِمنََرب َِكَُطْغيَ ْنُهمََمآَٰ اَم ِ اََۖفَََلَتَأَْسََعلَىَٱْلقَْومَِ َولَيَِزيدََنََكثِير ًۭ ِفِريَن﴿ َوُكْفر ًۭ ٰـَ  ﴾َ.٦٨ٱْلَك
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{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách, các người 

không có bất cứ cơ sở nào (cho tôn giáo của mình) cho đến khi các 

người tuân thủ theo Tawrah và Injil và những điều được ban xuống 

cho các người từ Thượng Đế của các người (Qur’an). Chắc chắn bọn 

họ (dân Kinh Sách) sẽ càng thái quá và vô đức tin hơn nữa qua 

những gì mà Thượng Đế của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi (hỡi 

Thiên Sứ), cho nên Ngươi chớ thương tiếc cho đám người vô đức 

tin.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 68). Và Allah Tối Cao phán: 

ٰٓأَْهل ٰـَ ٱلَْ قُْلَيَ َبَْينَنَاََوبَْينَُكْمَأََّلَنَْعبُدََإَِّلَٱَّلَلَََوَّلَنُْشِرَكَبِهِۦَشيََْؕ َسَوآٍٰءًۭ
ََكِلَمٍةٌۢ ِبَتَعَالَْو۟اَإِلَىَٰ ٰـَ اََوَّلََِكتَ ـ ًۭ

نَدُوِنَٱَّلَلََِۚفَإِنَتََولَْو۟اَفَقُولُو۟اَٱْشَهدُو۟اَبِأَنَاَُمْسِلمَُ اَم ِ اَأَْربَاب ًۭ  ﴾َ.٦٤وَنَ﴿يَتَِخذََبَْعُضنَاَبَْعض 

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách (Do Thái và 

Thiên Chúa), các người hãy đến với một lời phán như nhau giữa 

chúng tôi và các người rằng chắc chắn chúng ta chỉ thờ phượng một 

mình Allah, không tổ hợp với Ngài bất cứ ai (vật gì) và không ai trong 

chúng ta nhận lấy ai khác ngoài Allah làm Thượng Đế.” Nhưng nếu 

họ ngoảnh mặt bỏ đi thì Ngươi hãy nói với họ: “Vậy thì các người 

hãy chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục 

Allah).”} (chương 3 – Ali ‘Imran: 64). 

Ai phủ nhận bất kỳ một vị Nabi nào là xem như y đã phủ nhận 

toàn bộ các vị Nabi, các vị Thiên Sứ, bởi lẽ Allah đã thông báo về tội 

trạng như thế đối với người dân của Nuh (Nô-ê):  

 ﴾َ.١٠٥َكذَبَْتَقَْوُمَنُوحٍَٱْلُمْرَسِليَن﴿

{Người dân của Nuh đã chối bỏ tất cả Thiên Sứ (của Allah).} 

(chương 26 – Ash-Shu’ara’: 105). Như đã biết rằng không một vị 

Thiên Sứ nào trước Nuh nhưng sau khi người dân của Nuh phủ nhận 

Người thì họ bị kết tội họ đã phủ nhận toàn bộ các vị Nabi và Thiên 

Sứ, bởi lẽ sự kêu gọi của họ là một và mục đích của họ cũng chỉ là 

một. 
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Thứ năm: Tin vào Ngày Cuối Cùng. Đó là Ngày Tận Thế, vào thời 

khắc cuối cùng của trần gian Allah ra lệnh cho Thiên Thần Israfil thổi 

còi, tất cả sẽ chết theo ý muốn của Allah, Ngài phán:  

إَِّلََمنََشآٰءَََونُِفَخَفِىَٱلصُّوِرَفََصِعَقََمنََ ِتََوَمنَفِىَٱْْلَْرِضَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم فِيِهََ فِىَ ٱَّلَلََُۖثَُمَنُِفَخَ

َيَنُظُروَنَ﴿ َفَإِذَاَهُْمَقِيَاٌمًۭ  ﴾.٦٨أُْخَرىَٰ

{Khi Tiếng Còi (Tận Thế) được thổi lên, tất cả những ai trong các 

tầng trời và tất cả những ai trong trái đất đều sẽ chết ngoại trừ ai 

mà Allah muốn (cho sống). Rồi khi Tiếng Còi thứ hai được thổi lên 

thì họ sẽ (sống lại) đứng dậy và ngóng nhìn.} (chương 39 – Az-

Zumar: 68). Sau khi mọi thứ trong các tầng trời và trái đất bị diệt 

vong ngoại trừ ai đó được Allah muốn ngoại lệ. Lúc đó, Allah sẽ cuốn 

toàn bộ trời đất như Ngài đã phán: 

أََوَلََخْلٍقٌَۢ يَْوَمَنَْطِوىَٱلَسَمآَٰءَكَطى َِ َِلْلُكتُِبَََۚكَماَبَدَأْنَآَٰ ِجل ِ ِعِليَنََ ٱلس ِ ٰـَ َۚإِنَاَُكنَاَفَ نُِّعيدُهُۥَََۚوْعد اََعلَْينَآَٰ

﴿١٠٤.َ﴾ 

 {Ngày mà TA sẽ cuốn tròn bầu trời giống như các tờ kinh được 

cuốn tròn cho những quyển Kinh; TA sẽ tái lập nó lại giống như TA 

đã khởi tạo nó lần đầu, một Lời Hứa ràng buộc TA phải thực hiện. TA 

chắc chắn sẽ làm điều đó.} (chương 21 – Al-Ambiya’: 104). Và Allah 

Tối Cao phán: 

قَدِْرهِۦَوٱْْلَْرضَُ َحَقَ ٱَّلَلََ قَدَُرو۟اَ تَُ َوَماَ َوَٰ ٰـَ َمِةَوٱلَسَم ٰـَ ٱْلِقيَ يَْوَمَ اقَْبَضتُهُۥَ ٌتٌَۢ َجِميع ًۭ ٰـَ بِيَِمينِهِۦَََۚ َمْطِويَ

ََعَماَيُْشِرُكوَنَ﴿ لَىَٰ ٰـَ نَهُۥََوتَعَ ٰـَ  ﴾َ.٦٧ُسْبَح

 {(Những kẻ đa thần) đã đánh giá Allah không đúng với giá trị và 

quyền năng của Ngài. Vào Ngày Phục Sinh, Ngài sẽ túm lấy toàn bộ 

trái đất và tất cả các tầng trời sẽ được cuộn lại trong tay phải của 

Ngài. Thật Quang Vinh thay Ngài! Ngài tối cao vượt hẳn những gì mà 

họ đã qui cho Ngài.} (chương 39 – Az-Zumar: 67). Và Thiên Sứ của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: "Vào Ngày Tận Thế, Allah sẽ cuốn tròn các tầng trời, 
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Ngài túm lấy chúng bằng tay phải của Ngài, xong Ngài nói: "TA là 

Chúa Tể. Đâu rồi những kẻ quyền lực? Đâu rồi những kẻ cao ngạo? 

Sau đó, Ngài cuốn tròng trái đất và những hành tinh như trái đất 

bằng tay trái của Ngài, xong Ngài nói: "TA là Chúa Tể. Đâu rồi những 

kẻ quyền lực? Đâu rồi những kẻ cao ngạo?" Muslim. 

Sau đó, Allah ra lệnh cho Thiên Thần Israfil thổi còi thêm lần nữa, 

tất cả loài người sẽ sống trở lại, họ đứng dậy ngóng nhìn, Allah Tối 

Cao phán:  

إَِّلََمنََشآٰءََ ِتََوَمنَفِىَٱْْلَْرِضَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم فِيِهََ َونُِفَخَفِىَٱلصُّوِرَفََصِعَقََمنَفِىَ ٱَّلَلََُۖثَُمَنُِفَخَ

َيَنُظُروَنَ﴿ َفَإِذَاَهُْمَقِيَاٌمًۭ  ﴾.٦٨أُْخَرىَٰ

{Rồi khi Tiếng Còi thứ hai được thổi lên thì họ sẽ (sống lại) đứng 

dậy và ngóng nhìn.} (chương 39 – Az-Zumar: 68). Sau khi Allah đã 

phục sinh nhân loại, Ngài triệu tập họ cho việc thanh toán, Allah Tối 

Cao phán: 

ََۚ ََعلَىَٱَّلَلَِِمْنُهْمََشْىٌءًۭ ِرُزوَنَََّۖلَيَْخفَىَٰ ٰـَ ِحِدٱْلقََهاِر﴿يَْوَمَهُمَبَ َِٱْلَوَٰ  ﴾َ.١٦ل َِمِنَٱْلُمْلُكٱْليَْوَمَََّۖلِلَ

 {Ngày mà trái đất sẽ vỡ nứt, và họ nhanh chóng đi ra (đến nơi 

triệu tập). Đó là một cuộc triệu tập dễ dàng đối với TA.} (chương 50 

– Qaf: 44). Và Allah Tối Cao phán: {Ngày mà tất cả họ sẽ phải trình 

diện. Không có bất cứ điều gì của họ có thể giấu giếm khỏi Allah. 

Quyền phán xét vào Ngày đó thuộc về ai? (Chắc chắn ngày đó) thuộc 

về Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng.} (chương 40 – Ghafir: 

16). Trong Ngày này, Allah sẽ phán xét toàn bộ loài người, Ngài sẽ 

lấy lại công bằng cho người bị đàn áp từ kẻ bạo ngược, Ngài sẽ 

thưởng phạt từng người dựa theo hành động tốt xấu của họ, Allah 

Tối Cao phán: 

َبَِماََكَسبَْتَََّۚلَُظْلَمَٱْليَْوَمََۚإَِنَٱَّلَلَََسِريُعَٱلَْ َنَْفٍسًۭ َُكلُّ  ﴾َ.١٧ِحَساِب﴿ٱْليَْوَمَتُْجَزىَٰ
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 {Ngày đó, mỗi linh hồn sẽ được đền bù (xứng đáng) cho những gì 

nó đã kiếm được. Ngày đó không có bất công. Quả thật, Allah rất 

nhanh trong việc thanh toán (phán xét và thưởng phạt).} (chương 

40 – Ghafir: 17). Allah Tối Cao phán: 

ا﴿إَِنَٱَّلَلََ اََعِظيم ًۭ ِعْفَهاََويُْؤِتَِمنَلَدُْنهَُأَْجر  ٰـَ َيَُض َََۖوإِنَتَُكََحَسنَة ًۭ  ﴾َ.٤٠ََّلَيَْظِلُمَِمثْقَاَلَذََرةٌٍۢ

 {Chắc chắn Allah không hề bất công (cho ai về bất cứ điều gì) dù 

(điều đó) chỉ nhỏ bằng hạt nguyên tử đi chăng nữa. Nếu có được 

một điều tốt nào, Ngài sẽ nhân nó lên gấp bội và Ngài sẽ ban thêm 

một phần thưởng vĩ đại khác.} (chương 4 – An-Nisa’: 40). Allah Tối 

Cao phán: 

ايََرهُۥ﴿ ايََرهُۥ﴿ ﴾َوَمنَيَْعَمْلَِمثْقَاَلَذََرة٧ٌٍَۢفََمنَيَْعَمْلَِمثْقَاَلَذََرةٍََخْير ًۭ  ﴾.٨َشر ًۭ

 {(7) Vì vậy, bất cứ ai hành thiện dù việc thiện đó chỉ nhỏ bằng hạt 

bụi, y cũng sẽ thấy nó. (8) Và bất cứ ai làm việc xấu dù việc xấu đó 

chỉ nhỏ bằng hạt bụi, y cũng sẽ thấy nó.} (chương 99 – Az-Zalzalah: 

7, 8). Và Allah Tối Cao phán: 

لَِ ِزينَٱْلِقْسَطَ ٱْلَمَوَٰ أَتَْينَاَََونََضُعَ ْنََخْردٍَلَ َم ِ َحبٍَةٌۢ َوإِنََكاَنَِمثْقَاَلَ اََۖ َشْيـ ًۭ نَْفٌسًۭ َمِةَفَََلَتُْظلَُمَ ٰـَ ٱْلِقيَ يَْوِمَ

ِسبِيَنَ﴿ ٰـَ َبِنَاََح  ﴾َ.٤٧بَِهاَََۗوَكفَىَٰ

 {Rồi đây TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phán Xét. 

Lúc đó sẽ không có một linh hồn nào bị đối xử bất công về bất cứ 

điều gì, cho dù một điều gì đó chỉ bằng sức nặng của một hạt cải thì 

TA cũng sẽ mang nó ra (để phân xử công minh). Và một mình TA 

thôi đủ thanh toán (các việc làm của đám bầy tôi của TA).} (chương 

21 – Al-Ambiya’: 47). 

Sau phục sinh và thanh toán là thưởng và phạt. Đối với ai làm 

điều thiện tốt thì được ban cho sự hưởng thụ bất tận không bao giờ 

tàn, còn đối với ai làm điều và vô đức tin thì sẽ bị trừng phạt, Allah 

Tối Cao phán: 
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فََ بَْينَُهْمََۚ يَْحُكُمَ َِ َ َّلل ِ َ ٱلنَِعيِم﴿ٱْلُمْلُكيَْوَمئٍِذٌۢ ِتَ ٰـَ َجنَ فِىَ ِتَ ٰـَ ِلَح ٰـَ ٱلَص َوَعِملُو۟اَ َءاَمنُو۟اَ ﴾َوٱلَِذيَن٥٦ََٱلَِذيَنَ

﴿ ِهيٌنًۭ مُّ ٰٓئَِكَلَُهْمََعذَابًٌۭ ٰـَ تِنَافَأُ۟ولَ ٰـَ  ﴾َ.٥٧َكفَُرو۟اََوَكذَبُو۟اَبِـَٔايَ

 {(56) Mọi quyền hành trong Ngày hôm đó đều thuộc về Allah, 

Ngài sẽ xét xử họ. Cho nên, những ai có đức tin và hành thiện thì 

sẽở trong những Ngôi Vườn Thiên Đàng hạnh phúc. (57) Còn những 

kẻ vô đức tin và phủ nhận những Lời Mặc Khải của TA thì sẽ phải 

hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhã.} (chương 22 – Al-Hajj: 56, 

57). Chúng ta biết cuộc sống trần gian này nếu như có ngày kết thúc 

thì sự sống và sự tồn tại của nó vốn là thứ phù phiếm, Allah Tối Cao 

phán: 

اََوأَنَُكْمَإِلَْينَاََّلَتُْرَجعُوَنَ﴿ ُكْمََعبَث ًۭ ٰـَ  ﴾َ.١١٥أَفََحِسْبتُْمَأَنََماََخلَْقنَ

 {“Có phải các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ngươi là để vui 

chơi vô ích và rằng các ngươi sẽ không quay trở lại trình diện TA 

chăng?”} (chương 23 – Al-Mu’minun: 115). 

Thứ sáu: Tin nơi sự Tiền Định. Bắt buộc phải tin rằng Allah biết 

hết mọi thứ, tất cả những gì đã xảy ra, những gì đang xảy và những 

gì sẽ xảy ra trong vũ trụ này, đều được Allah an bày trước khi trời 

đất được tạo ra, Allah Tối Cao phán: 

إَِّلَهَُوَََۚويَْعلَُمََماَفِىَٱْلبَر َِ َوٱْلبَْحِرَََۚوَماَتَْسقُُطَِمنََوَرقٍَةََ ۞ََوِعندَهُۥََمفَاتُِحَٱْلغَْيِبََّلَيَْعلَُمَهآَٰ

﴿إَِّلَيََ بِيٍنٌۢ مُّ بٌٍۢ ٰـَ ََوَّلَيَابٍِسَإَِّلَفِىَِكتَ ِتَٱْْلَْرِضََوَّلََرْطٍبٌۢ ٰـَ َفِىَُظلَُم  ﴾.٥٩ْعلَُمَهاََوَّلََحبٍَةٌۢ

 {Mọi chìa khóa (kho tàng) của cõi vô hình đều nằm ở nơi (Allah), 

không ai biết rõ chúng ngoại trừ một mình Ngài. Ngài biết rõ mọi vật 

trên đất liền cũng như trong biển cả, không một chiếc lá nào rơi 

rụng cũng như không một hạt nào trong bóng 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 (Lawhu Al-Mahfuzh) rõ ràng.} 
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(chương 6 – Al-An’am: 59). Và tất cả mọi thứ đều được bao trùm 

bởi kiến thức của Allah, Ngài phán: 

۟اَأَنََ ََوِمَنَٱْْلَْرِضَِمثْلَُهَنَيَتَنََزُلَٱْْلَْمُرَبَْينَُهَنَِلتَْعلَُموٰٓ ٍتٌۢ َوَٰ ٰـَ ََٱللَُهٱلَِذىََخلََقََسْبَعََسَم َُكل ِ ٱَّلَلَََعلَىَٰ

ا﴿ ََشْىٍءِعْلم ٌۢ ََوأََنَٱَّلَلََقَدَْأََحاَطَبُِكل ِ قَِديٌرًۭ  ﴾َ.١٢َشْىٍءٌۢ

 {Allah là Đấng đã tạo ra bảy tầng trời và (bảy) trái đất giống như 

chúng. Mệnh lệnh (của Ngài) truyền xuống giữa chúng để các ngươi 

biết rằng Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ và rằng Allah bao trùm 

toàn bộ mọi thứ bằng kiến thức của Ngài.} (chương 65 – At-Talaq: 

12). Không điều gì xảy ra trong vũ trụ này mà không nằm trong ý 

muốn của Allah, Ngài đã tạo ra nó và làm dễ dàng các nguyên nhân 

của nó, Allah Tối Cao phán: 

مَُ ُكَلََٱلَِذىلَهُۥَ َوَخلََقَ ٱْلُمْلِكَ فِىَ َ لَهُۥَشِريٌكًۭ يَُكنَ َولَْمَ اَ َولَد ًۭ يَتَِخذَْ َولَْمَ تَِوٱْْلَْرِضَ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم ْلُكَ

ا﴿ فَقَدََرهُۥتَْقِدير ًۭ  ﴾.٢َشْىٍءٌۢ

 {Đấng mà quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 

riêng một mình Ngài, Ngài không nhận (bất cứ ai) làm con trai và 

Ngài cũng không hề có bất cứ đối tác nào chia sẻ cùng Ngài trong 

việc ngự trị (vũ trụ); Ngài đã tạo hóa vạn vật và định cho mỗi vật với 

mức lượng nhất định.} (chương 25 – Furqan: 2). Trong tất cả mọi sự 

việc đều thể hiện nguồn trí tuệ sâu rộng của Allah mà loài người 

không sao thâu tóm được, Allah Tối Cao phán: 

ََۖفََماَتُْغِنَٱلنُّذُُر﴿ ِلغَةًٌۭ ٰـَ بَ
 ﴾َ.٥ِحْكَمةٌٌۢ

 {(Các thông điệp đó là) nguồn trí tuệ sâu rộng, nhưng sự cảnh 

báo không có ích gì (cho chúng).} (chương 54 – Al-Qamar: 5). Và 

Allah Tối Cao phán: 

تَِ َوهَُوَٱلَِذىَيَْبدَُؤ۟اَٱْلَخْلَقَثَُمَيُِعيدُهُۥََوهَُوَأَْهَوُنََعلَْيِهَََۚولَهَُٱْلَمثَُلُ َوَٰ ٰـَ َفِىَٱلَسَم َوٱْْلَْرِضََۚ ْْلَْعلَىَٰ

 ﴾َ.٢٧ٱْلَحِكيُم﴿ َوهَُوَٱْلعَِزيزَُ
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 {(Allah) là Đấng bắt đầu việc tạo hóa rồi Ngài sẽ tái lập nó và điều 

đó đối với Ngài rất đơn giản, và Ngài tối cao bên trên tất cả mọi thứ 

trong các tầng trời và trái đất. Quả thật, Ngài là Đấng Quyền Năng, 

Đấng Sáng Suốt.} (chương 30 – Ar-Rum: 27). Allah mô tả bản thân 

Ngài là khôn ngoan, sáng suốt và Ngài gọi chính Ngài là Al-Hakim 

(Đấng Sáng Suốt), Ngài phán: 

ٰٓئَِكةَُ ٰـَ َوٱْلَملَ هَُوَ إَِّلَ هََ ٰـَ إِلَ ٱللَُهأَنَهُۥَّلَٰٓ ٱْلِعْلمَِ َشِهدََ ا َوأُ۟ولُو۟اَ ٱْلعَِزيزَُ قَآٰئِم ٌۢ هَُوَ إَِّلَ هََ ٰـَ إِلَ َّلَٰٓ  بِٱْلِقْسِطََۚ

 ﴾َ.١٨ٱْلَحِكيُم﴿

 {Allah đã chứng nhận không có Thượng Đế (đích thực) nào khác 

ngoài Ngài, các Thiên Thần và những người hiểu biết đang duy trì 

nền công lý cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có Thượng 

Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.} (chương 

3 – Ali ‘Imran: 18). Allah cho về Ysa (Giê-su) rằng Người sẽ nói 

chuyện với Allah trong Ngày Phán Xét: 

ْبُهْمَفَإِنَُهْمَِعبَادَُكَََۖوإِنَتَْغِفْرَلَُهْمَفَإِنََكَأَنَتَٱْلعَِزيُزٱْلَحِكيمَُ  ﴾. ١١٨َ﴿إِنَتُعَذ ِ

 {“Nếu Ngài trừng phạt họ thì bởi vì họ vốn dĩ là đám bầy tôi của 

Ngài nhưng nếu Ngài lượng thứ cho họ thì bởi vì Ngài là Đấng Toàn 

Năng, Sáng Suốt.”} (chương 5 – Al-Ma-idah: 118). Allah phán bảo với 

Musa (Môi-sê) khi Ngài gọi Người lúc Người bên cạnh ngọn núi Tur:  

َٰٓ ُموَسىَٰ ٰـَ  ﴾َ.٩ٱْلَحِكيُم﴿ ٱْلعَِزيزَُ إِنَهُٓۥَٰأَنَاَٱَّلَلَُ يَ

{“Hỡi Musa, TA chính là Allah, Đấng Quyền Lực, Đấng Sáng 

Suốt.”} (chương 27 – An-Naml: 9). 

Allah đã miêu tả Qur’an vĩ đại chứa đựng nguồn kiến thức sâu 

rộng, Ngài phán:  

لَْتَِمنَلَدُْنََحِكيٍمََخبِيٍرَ﴿ تُهُۥَثَُمَفُص ِ ٰـَ ٌبَأُْحِكَمْتََءايَ ٰـَ  .﴾١الٰٓرََِۚكتَ



 

74 

{Alif. Lam. Ra. (Đây là) một Kinh Sách chứa đựng những câu mang 

ý tổng quát rồi sau đó được trình bày chi tiết bởi Đấng Sáng Suốt, 

Đấng Thông Toàn.} (chương 11 – Hud: 1). Và Allah Tối Cao phán:  

ِلَكَِمَمآَٰ َإِلَْيَكََربَُّكَِمَنََ ذََٰ ٰٓ اََأَْوَحىَٰ َفِىََجَهنََمََملُوم ًۭ اََءاَخَرَفَتُْلقَىَٰ ه  ٰـَ ٱْلِحْكَمِةَََۗوَّلَتَْجعَْلََمَعَٱَّلَلَِإِلَ

اَ﴿  ﴾َ.٣٩َمدُْحور 

{(Với những gì TA đã trình bày cho ngươi – hỡi con người), đó là 

sự khôn ngoan mà TA đã thiên khải cho ngươi, cho nên ngươi chớ 

dựng lên một thần linh nào đó cùng với Allah kẻo ngươi bị ném vào 

Ngục Lửa, bị sỉ nhục và bị bỏ xó.} (chương 17 – Al-Isra’: 39). 

22- Các vị Nabi không sai lầm về những gì họ truyền đạt từ Allah, 

họ không sai lầm về mọi thứ trái ngược với trí tuệ hoặc những gì 

đạo đức lành mạnh từ chối. Giới Nabi, họ được giao trách nhiệm 

truyền đạt mọi mệnh lệnh của Allah cho đám bầy tôi của Ngài (con 

người). Các vị Nabi không có bất cứ đặc điểm nào của Đấng tạo hoá 

hoặc Đấng Thờ Phượng. Đúng hơn, họ là những người phàm như 

bao người phàm khác, có điều họ được Allah mặc khải các thông 

điệp của Ngài. 

Các vị Nabi không sai lầm về những gì họ truyền đạt từ Allah, bởi 

Ngài đã tuyển chọn họ trong số tạo vật của Ngài để đảm nhận sứ 

mạng truyền đạt bức thông điệp của Ngài, Allah Tối Cao phán: 

ٰٓئَِكةَِٱَّلَلَُ ٰـَ ََوِمَنَٱلنَاِسََۚإَِنَٱَّلَلََ َيَْصَطِفىَِمَنَٱْلَملَ ﴿ َسِميٌعٌَۢ ُرُسَل ًۭ  ﴾.٧٥بَِصيٌرًۭ

 {Allah tuyển chọn các vị Sứ Giả trong giới Thiên Thần và trong 

nhân loại. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy.} 

(chương 22 – Al-Hajj: 75). Đấng Tối Cao phán:  

اََوآَلَإِْبَراِهيَمََوآَلَِعْمَراَنََعلَىََ  اْلعَالَِمينََإَِنََّللَاََاْصَطفَىَآدََمََونُوح 
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{Quả thật, Allah đã chọn Adam, Nuh, dòng dõi của Ibrahim và 

dòng dõi của ‘Imran vượt trội hơn thiên hạ (trong thời đại của họ).} 

(chương 3 – Ali ‘Imran: 33). Và Đấng Tối Cao phán: 

َٰٓ ُموَسىَٰ ٰـَ يَ ٱلنَاِسَ إِن ِى قَاَلَ َعلَىَ َنََبِرَِ ٱْصَطفَْيتَُكَ م ِ َوُكنَ َءاتَْيتَُكَ َمآَٰ فَُخذَْ ِمىَ ٰـَ َوبَِكلَ تِىَ ٰـَ لَ ٰـَ َس

ِكِريَن﴿ ٰـَ  ﴾َ.١٤٤ٱلَش

 {(Allah) phán: “Này Musa, quả thật, TA đã chọn Ngươi (và ban 

hồng phúc cho Ngươi) hơn ai khác trong nhân loại qua Bức Thông 

Điệp và Lời Phán của TA. Cho nên, Ngươi hãy nhận lấy điều mà TA 

đã ban cho Ngươi và Ngươi hãy là người biết tri ân.”} (chương 7 – 

Al-‘Araf: 144). Giới Thiên Sứ nhận thức rõ ràng rằng thông điệp mà 

họ nhận được là lời thiên khải của Thượng Đế và được giới Thiên 

Thần chứng nhận cho việc thiên khải đó, Allah Tối Cao phán: 

ََغْيبِِهٓۦَٰأََحد اَ﴿ ِلُمَٱْلغَْيِبَفَََلَيُْظِهُرََعلَىَٰ ٰـَ َِمنََرُسوٍل٢٦ٌََۢع َبَْيِنََ ﴾إَِّلََمِنَٱْرتََضىَٰ فَإِنَهُۥَيَْسلُُكَِمنٌۢ

اَ﴿ َخْلِفهِۦَرَصد ًۭ َوِمْنَ ٢٧ََيَدَْيِهَ َرب ِِهْم ِتَ ٰـَ لَ ٰـَ ِرَس أَْبلَغُو۟اَ قَدَْ أَنَ ُكَلََ﴾ل ِيَْعلََمَ َ َوأَْحَصىَٰ لَدَْيِهْمَ بَِماَ َوأََحاَطَ

اَ﴿  ﴾َ.٢٨َشْىٍءَعدَد ٌۢ

 {(26) (Ngài là) Đấng biết những điều không thể nhìn thấy. Và 

Ngài không tiết lộ những điều không thể nhìn thấy của Ngài cho bất 

cứ ai. (27) Ngoại trừ những ai mà Ngài hài lòng trong số các Sứ Giả 

của Ngài. Và Ngài phái cảnh vệ binh tháp tùng Y đằng trước và đằng 

sau. (28) Để Ngài có thể biết rằng họ đã truyền đạt các Thông Điệp 

của Thượng Đế của họ hay chưa và Ngài bao quát (kiểm soát) mọi 

điều nơi họ và tất cả mọi thứ đều được Ngài đếm số lượng.} 

(chương 72 – Al-Jinn: 26 – 28). Allah ra lệnh bảo họ phải truyền đạt 

Bức Thông Điệp của Ngài, Ngài phán: 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ يَ َوٱَّلَلََُ ۞َ ِرَسالَتَهُۥََۚ بَلَْغَتَ فََماَ تَْفعَْلَ لَْمَ َوإِنَ َرب َِكََۖ ِمنَ إِلَْيَكَ أُنِزَلَ َمآَٰ بَل ِْغَ ٱلَرُسوُلَ

ِفِريَن﴿ َنَٱلنَاِسََۗإَِنَٱَّلَلَََّلَيَْهِدىَٱْلقَْومََيَْعِصُمَكَمَِ ٰـَ  ﴾َ.٦٧ٱْلَك
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 {Hỡi Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi hãy truyền đạt toàn bộ 

thông điệp mà Thượng Đế của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi. Nếu 

như Ngươi không làm vậy thì quả thật Ngươi đã không truyền đạt 

thông điệp của Ngài. Allah sẽ bảo vệ Ngươi khỏi (sự hãm hại của) 

thiên hạ. Quả thật, Allah không bao giờ hướng dẫn đám người vô 

đức tin.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 67). Đấng Tối Cao phán: 

ٱ َعلَىَ ِللنَاِسَ يَُكوَنَ ِلئَََلَ َوُمنِذِريَنَ ِريَنَ بَش ِ مُّ َ ُسَل ًۭ اََ َّلَلَِرُّ َعِزيز  ٱَّلَلَُ َوَكاَنَ ُسِلََۚ ٱلرُّ بَْعدََ َ
ُحَجةٌٌۢ

ا﴿  ﴾.١٦٥َحِكيم ًۭ

 {Các vị Thiên Sứ vừa là những người báo tin mừng (cho người có 

đức tin) vừa là những người cảnh báo (đến những kẻ vô đức tin) để 

nhân loại không còn có lý do khiếu nại trước Allah sau khi các vị 

Thiên Sứ được phái đến (gặp họ). Quả thật, Allah là Đấng Toàn 

Năng, Đấng Sáng Suốt.} (chương 4 – An-Nisa’:165). 

Giới Thiên Sứ rất đỗi sợ hãi Allah và hết lòng kính sợ Ngài nên 

không bao giờ dám tự ý thêm hoặc bớt bất cứ điều gì về bức thông 

điệp, Allah Tối Cao phán:  

بِٱْليَِميِن﴿٤٤َولَْوَتَقََوَلََعلَْينَاَبَْعَضَٱْْلَقَاِويِل﴿ ٱْلَوتِيَن﴿٤٥﴾َْلََخذْنَاَِمْنهَُ ﴾فََما٤٦ََ﴾ثَُمَلَقََطْعنَاَِمْنهَُ

ِجِزيَنَ﴿ ٰـَ ْنَأََحٍدََعْنهََُح  ﴾َ.٤٧ِمنُكمَم ِ

{(44) Nếu Y (Muhammad) đã bịa ra một số lời rồi gán cho TA. (45) 

Chắc chắn TA đã túm bắt Y bằng tay phải. (46) Sau đó, TA đã cắt đứt 

động mạch chủ của Y. (47) (Lúc đó), không một ai trong các ngươi có 

thể bảo vệ Y. (chương 69 – Al-Haqqah : 44 – 47). Cố học giả Ibnu 

Kathir giảng giải: Đấng Tối Cao phán: 

 {(44) Nếu Y (Muhammad) đã bịa ra một số lời} nghĩa là nếu giống 

như những gì các ngươi khẳng định rằng Muhammad đã bịa thêm 

hoặc bớt đi lời nào đó trong bức thông điệp hoặc Y nói một điều gì 

đó từ bản thân Y rồi gán cho TA thì chắc chắn TA đã trừng phạt Y 

ngay tức khắc.} Vì lẽ đó, Allah phán:  
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{(45) Chắc chắn TA đã túm bắt Y bằng tay phải.} có lời giải thích là 

TA liền trừng phạt Y bằng tay phải, bởi tay phải sẽ túm bắt mạnh mẽ 

hơn}. Đấng Tối Cao phán:  

ٱَّلَلَُ قَاَلَ ِعيَسى َوإِذَْ ٰـَ ََ يَ َمْريََم ٱتَِخذُونِىٱْبَنَ ِللنَاِسَ قُْلَتَ قَاَلََ َءأَنَتَ ٱَّلَلََِۖ دُوِنَ َهْيِنَِمنَ ٰـَ إِلَ َىَ َوأُم ِ

َعِلْمتَهُۥََۚتَْعلَُمََماَفِى فَقَدَْ قُْلتُهُۥَ إِنَُكنُتَ ََۚ ٍ لَْيَسَِلىَبَِحق  أَْنَأَقُوَلََماَ َ ِلىٰٓ يَُكوُنَ نََكََماَ ٰـَ نَْفِسىََََُسْبَح

ََ ُمَٱْلغُيُوِب﴿َوَّلَٰٓأَْعلَُمََماَفِىَنَْفِسَكَۚ ٰـَ أََمْرتَنِىبِِهٓۦَٰأَِنَٱْعبُدُو۟اٱَّلَلََ ﴾َماَقُْلُتَلَُهْمَإَِّلََما١١٦َٰٓإِنََكَأَنَتََعلَ

اََماَدُْمُتَفِيِهْمََۖفَلََماَتََوفَْيتَنِىَُكنَتَأَنَتَٱلَرقِيَبََعلَيَْ ِهْمَََۚوأَنَتَََرب ِىََوَربَُكْمَََۚوُكنُتََعلَْيِهْمََشِهيد ًۭ

ََشِهيدٌَ﴿ََعلَىََٰ ََشْىٍءٌۢ  ﴾َ.١١٧ُكل ِ

{(116) (Ngươi - hỡi Thiên Sứ hãy nhớ lại) khi Allah phán bảo: “Hỡi 

Ysa con trai của Maryam, phải chăng nhà Ngươi đã bảo thiên hạ ‘các 

người hãy tôn vinh Ta và mẹcủa Ta như hai thượng đế thay vì Allah’ 

đúng không? (Ysa) thưa: “Thật vinh quang và tối cao thay Ngài, làm 

sao bề tôi dám nói ra điều mà bề tôi không có thẩm quyền. Nếu như 

bề tôi thực sự đã nói như thế thì chắc chắn Ngài đã biết bởi vì Ngài 

biết rõ những gì trong bản thân bề tôi còn bề tôi thì không biết 

những điều trong bản thân Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng thông toàn 

mọi điều vô hình.” (117) “Bề tôi chỉ nói với họ những gì Ngài đã ra 

lệnh cho bề tôi, (đó là): ‘Các người hãy thờ phượng Allah, Thượng 

Đế của Ta và Thượng Đế của các người.’ Bề tôi là nhân chứng cho họ 

trong suốt thời gian bề tôi còn sống bên họ, nhưng sau khi Ngài đưa 

bề tôi lên cùng với Ngài thì Ngài là Đấng Giám Sát họ và Ngài làm 

chứng cho tất cả mọi việc.”} (chương 5 – Al-Ma-idah: 116, 117). 

Trong những ưu đãi mà Allah đặc ân cho giới Nabi là Ngài củng cố 

đức tin của họ trong sứ mạng truyền đạt thông điệp của Ngài, Allah 

Tối Cao phán: 

ٱَّلَلََ أُْشِهدَُ َ إِن ِىٰٓ قَاَلَ ََۗ ٍءٌۢ بُِسوٰٓ َءاِلَهتِنَاَ بَْعُضَ َكَ ٱْعتََرىَٰ إَِّلَ نَقُوُلَ َماََ إِنَ م ِ َ ٌءًۭ بَِرىٰٓ أَن ِىَ ۟اَ َوٱْشَهدُوٰٓ

﴿ فَِكيد٥٤َُتُْشِرُكوَنَ دُونِهِۦََۖ ﴿ ونِى﴾ِمنَ تُنِظُروِنَ َّلَ ثَُمَ اَ َرب ِى٥٥َََََجِميع ًۭ ٱَّلَلَِ َعلَىَ تََوَكْلُتَ ﴾إِن ِىَ
ٍطٌَۢ َوَرب ُِكمَََۚماَِمنَدَآٰبٍَةَإَِّلَهَُوََءاِخذٌٌَۢ َِصَرَٰ َۚإَِنََرب ِىََعلَىَٰ ﴿ بِنَاِصيَتَِهآَٰ ْستَِقيٍمٌۢ  ﴾َ.٥٦مُّ
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 {(54) “Bọn ta chỉ nói với ngươi rằng có thể một số thần linh của 

bọn ta sẽ mang đến điều xấu cho ngươi”. (Hud) nói với chúng: “Vậy 

thì Ta xin Allah làm chứng và các ngươi cũng hãy làm chứng rằng Ta 

không can hệ với những gì các ngươi thờ phượng.” (55) “Ngoài Ngài. 

Các ngươi hãy cùng nhau lên kế hoạch hãm hại ta và đừng để cho Ta 

yên thân.” (56) “Quả thật, Ta xin phó thác cho Allah, Thượng Đế của 

Ta và Thượng Đế của các ngươi. (Các ngươi hãy biết rằng) không 

một sinh vật nào (sống trên trái đất này) mà Ngài không nắm quyền 

quản lý chúng. Quả thật, Thượng Đế của Ta ở trên con đường ngay 

chính (chân lý).”} (chương 11 – Hud: 54 – 56). Và Allah Tối Cao phán:  

ٱلَِذىَٰٓ َعِنَ لَيَْفتِنُونََكَ َكادُو۟اَ ا َوإِنَ َوإِذ ًۭ َغْيَرهُۥََۖ َعلَْينَاَ ِلتَْفتَِرَىَ إِلَْيَكَ  َّلَتََخذُوكََ أَْوَحْينَآَٰ

﴿ ث٧٣َََخِليَل ًۭ أَنَ ﴿﴾َولَْوَّلَٰٓ َ قَِليَل  اَ َشْيـ ًۭ إِلَْيِهْمَ تَْرَكُنَ ِكدَتَ لَقَدَْ َكَ ٰـَ ة٧٤ََِبَتْنَ ٱْلَحيَوَٰ ِضْعَفَ َكَ ٰـَ َْلَذَْقنَ اَ ﴾إِذ ًۭ

ا﴿  ﴾َ.٧٥َوِضْعَفَٱْلَمَماِتَثَُمََّلَتَِجدَُلََكََعلَْينَاَنَِصير ًۭ

{(73) Họ (người đa thần) gần như kéo được Ngươi (Thiên Sứ 

Muhammad) rời xa điều mà TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi và xúi 

giục Ngươi bịa ra một điều khác chống lại TA. Và nếu được như thế 

thì chắc chắn họ sẽnhận Ngươi làm một người thân tín. (74) Và nếu 

TA không giữ vững đức tin của Ngươi (thêm kiên định) thì suýt nữa 

Ngươi đã xiêu lòng nghe theo họ. (75) (Nếu Ngươi nghe theo họ) thì 

chắc chắn TA đã cho Ngươi nếm gấp đôi hình phạt ở đời này và gấp 

đôi hình phạt của Đời Sau, rồi Ngươi không thể tìm ra ai đó giúp đỡ 

Ngươi chống lại TA được.} (chương 17 – Al-Isra’: 73 – 75). Những 

câu Kinh này và những câu Kinh trước nó đều là bằng chứng khẳng 

định Qur’an là do Đấng Chủ Tể của vũ trụ và vạn vật ban xuống, bởi 

nếu như Qur’an là do Thiên Sứ Muhammad sáng tác thì chắc chắn 

nó đã không những lời hướng về Người như thế. 

Allah luôn bảo vệ giới Thiên Sứ của Ngài khỏi sự hãm hại của 

thiên hạ, Ngài phán: 
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أُنِزَلَإِلَْيَكَِمنََرب َِكَََۖوإِنَلَْمَتَْفعَْلَفََماَبَلَْغَتَِرَسالَتَهُۥََۚوََ ٰٓأَيَُّهاٱلَرُسوُلَبَل ِْغََمآَٰ ٰـَ ٱَّلَلَُيَْعِصُمَكََ۞َيَ

ِفِريَن﴿ مََِمَنَٱلنَاِسََۗإَِنَٱَّلَلَََّلَيَْهِدىَٱْلقَوَْ ٰـَ  ﴾َ.٦٧ٱْلَك

 {Hỡi Thiên Sứ (Muhammad), Ngươi hãy truyền đạt toàn bộ 

thông điệp mà Thượng Đế của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi. Nếu 

như Ngươi không làm vậy thì quả thật Ngươi đã không truyền đạt 

thông điệp của Ngài. Allah sẽ bảo vệ Ngươi khỏi (sự hãm hại của) 

thiên hạ. Quả thật, Allah không bao giờ hướng dẫn đám người vô 

đức tin.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 67). Và Allah Tối Cao phán:  

قَْوِمَإِنََكاَنََكبَُرََعلَْيُكمََمقَاِمى ٰـَ تَِ َوتَذِْكيرَِ ۞ََوٱتُْلََعلَْيِهْمَنَبَأََنُوحٍَإِذَْقَاَلَِلقَْوِمهِۦَيَ ٰـَ ٱَّلَلََِ ىبِـَٔايَ

َثَُمََ ۟اَأَْمَرُكْمََوُشَرَكآَٰءُكْمَثَُمََّلَيَُكْنَأَْمُرُكْمََعلَْيُكْمَُغَمة ًۭ ۟اَإِلََىََوَّلََفَعَلَىَٱَّلَلَِتََوَكْلُتَفَأَْجِمعُوٰٓ ٱْقُضوٰٓ

 ﴾.٧١تُنِظُروِنَ﴿

{(Hỡi Thiên Sứ Muhammad!) Ngươi hãy kể cho (những kẻ đa 

thần) nghe về thông tin của Nuh, khi Y bảo người dân của mình: 

“Hỡi dân của Ta! Nếu địa vị của Ta cũng như sự nhắc nhở của Ta về 

các dấu hiệu của Allah trở thành gánh nặng cho các người thì Ta xin 

phó thác cho Allah. Vậy các người hãy quyết theo kế hoạch của các 

người, các người hãy kêu gọi các thần linh của các người đến hỗ trợ 

công việc của các người, rồi các người chớ để cho kế hoạch của các 

người có điều gì sơ suất, sau đó hãy (dùng nó) xử trí Ta và chớ cho 

Ta thời gian nghỉ ngơi.”} (chương 10 – Yunus: 71). Allah Tối Cao 

phán cho biết về lời nói của Musa: 

﴿ َ يَْطغَىَٰ أَنَ أَْوَ َعلَْينَآَٰ يَْفُرَطَ أَنَ نََخاُفَ إِنَنَاَ َربَنَآَٰ إِنَنِى٤٥قَاَّلَ َۖ تََخافَآَٰ َّلَ أَْسَمُعََ ﴾قَاَلَ َمعَُكَمآَٰ

﴿َ  ﴾َ.٤٦َوأََرىَٰ

 {(45) Cả hai (Musa và Harun) thưa: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! 

Quả thật, bầy tôi sợ rằng y (Pha-ra-ông) sẽ có hành động quá quắt 

hoặc tàn bạo với bầy tôi.” (46) (Allah) phán: “Hai ngươi đừng sợ! 

Quả thật TA luôn ở cùng với hai ngươi. TA nghe và thấy (hết mọi 

việc).”} (chương 20 – Taha: 45, 46). Allah Tối Cao trình bày rõ rằng 
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chính Ngài bảo vệ giới Thiên Sứ của Ngài trước kẻ thù của họ, sẽ 

chẳng có bất cứ điều gì có thể hại được họ, và Đấng Chân Lý Hiển 

Vinh cũng cho biết rằng Ngài sẽ bảo quản lời mặc khải của Ngài. Vì 

vậy, Qur'an sẽ không bị thêm bớt bất cứ điều gì, Allah Tối Cao phán:  

ِفُظوَن﴿ ٰـَ ْكَرََوإِنَاَلَهُۥلََح  ﴾َ.٩إِنَاَنَْحُنَنََزْلنَاَٱلذ ِ

{Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở (Qur’an) xuống 

và chính TA sẽ bảo quản Nó.} (chương 9 – Al-Hijr: 9). 

Giới Thiên Sứ không sai lầm về mọi thứ trái ngược với trí tuệ 

hoặc đạo đức. Allah Tối Cao tuyên dương vị Nabi Muhammad của 

Ngài rằng: 

﴿ َُخلٍُقََعِظيٍمٌۢ  ﴾َ.٤َوإِنََكَلَعَلَىَٰ

 {Và quả thật, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) là người có phẩm 

chất đạo đức vĩ đại.} (chương 68 – Al-Qalam: 4). Và Allah còn phán:  

﴿وََ  ﴾.٢٢َماََصاِحبُُكمَبَِمْجنُوٍنٌۢ

{(Quả thật), người bạn của các ngươi (Muhammad) không phải là 

một kẻ mất trí.} (chương 81 – At-Takwir: 22). Như thế đó cho đến 

khi giới Nabi hoàn thành sứ mạng truyền đạt bức thông điệp một 

cách tốt nhất. Và giới Nabi, họ được giao trách nhiệm truyền đạt 

mọi mệnh lệnh của Allah cho đám bầy tôi của Ngài. Tuy nhiên, giới 

Nabi không có bất cứ đặc điểm nào của đấng tạo hoá hoặc đấng thờ 

phượng, đúng hơn, họ là những con người phàm như bao người 

phàm khác, có điều Allah mặc khải cho họ các bức thông điệp của 

Ngài. Allah Tối Cao phán: 

ََمنَيََشآُٰءَِمْنَِعبَادَِ ََعلَىَٰ ِكَنَٱَّلَلََيَُمنُّ ٰـَ ثْلُُكْمََولَ َم ِ هِۦَََۖوَماََكاَنََقَالَْتَلَُهْمَُرُسلُُهْمَإِنَنَْحُنَإَِّلَبََشٌرًۭ

ٍنَإَِّلَ ٰـَ أَنَنَأْتِيَُكمَبُِسْلَط  ﴾.١١بِإِذِْنَٱَّلَلَََِۚوَعلَىَٱَّلَلَِفَْليَتََوَكِلَٱْلُمْؤِمنُوَن﴿لَنَآَٰ
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 {Các Sứ Giả của chúng nói với chúng: “Đúng vậy, chúng tôi vốn 

cũng chỉ là những người phàm như các người, tuy nhiên, Allah muốn 

ban ân huệ cho người nào trong đám bầy tôi của Ngài là tùy ý Ngài. 

Và chúng tôi không thể mang đến cho các người bất cứ thẩm quyền 

nào trừ khi Allah cho phép, và những người có đức hãy phó thác cho 

Allah.”} (chương 14 – Ibrahim: 11). Allah Tối Cao đã ra lệnh cho 

Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص công bố với người dân của Người:  

لَِ يَْرُجو۟اَ َكاَنَ فََمنَ ََۖ ِحدًٌۭ َوَٰ ٌهًۭ ٰـَ إِلَ ُهُكْمَ ٰـَ إِلَ أَنََمآَٰ إِلََىَ َ ٰٓ يُوَحىَٰ ثْلُُكْمَ م ِ َ بََشٌرًۭ أَنَ۠اَ إِنََمآَٰ فَْليَْعَمْلََقُْلَ قَآَٰءَرب ِهِۦَ

ا﴿ اََوَّلَيُْشِرْكَبِِعبَادَةََِرب ِِهٓۦٰأََحد ٌۢ ِلح ًۭ ٰـَ َص  ﴾َ.١١٠َعَمَل ًۭ

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta thật ra cũng chỉ là một người 

phàm giống như các người nhưng Ta được mặc khải cho biết rằng 

quả thật Thượng Đế của các người chỉ có một Đấng Duy nhất. Bởi 

thế, ai mong được gặp gỡ Thượng Đế của y thì hãy làm việc thiện tốt 

và ngoan đạo; và chớ đừng dựng một ai (vật gì) làm đối tác của Ngài 

trong việc thờ phượng Ngài.”} (chương 18 – Al-Kahf: 110). 
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23- Islam kêu gọi đến với sự thờ 

phượng Allah duy nhất dựa trên các 

nền tảng của sự thờ phượng chính, đó 

là: (Thứ nhất): Lễ nguyện Salah gồm 

các nghi thức đứng, cúi mình, quỳ lạy, 

tụng niệm, tán dương và nguyện cầu. 

Một người phải hoàn thành lễ nguyện 

Salah này ngày đêm năm lần. Trong lễ 

nguyện Salah, loại bỏ mọi sự khác biệt; 

vì vậy, người giàu, người nghèo, nhà 

lãnh đạo và thường dân đều đứng cùng 

một hàng trong lễ nguyện Salah. (Thứ 

hai): Zakah, là xuất một ít tài sản theo 

định lượng nhất định – khi tài sản đã 

hội tụ đủ điều kiện mà Allah đã quy 

định – chỉ bắt buộc đối với người giàu 

có và phân phát lại cho người nghèo 

khó và những người khác theo quy 

định của Allah. Zakah chỉ bắt buộc một 
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lần trong năm. (Thứ ba): Nhịn chay, là 

nhịn ăn, uống, giao hợp vợ chồng trong 

suốt ban ngày của tháng Ramadan, 

nhằm rèn luyện bản thân ý chí và nhẫn 

nại. (Thứ tư): Hành hương Hajj, là đi 

thăm viếng Ngôi Nhà của Allah tại 

Makkah thiêng liêng một lần duy nhất 

trong đời đối với ai có khả năng. Trong 

hành hương thể hiện sự ngang bằng 

nhau của con người trước Allah, tất cả 

đều hướng đến Đấng Tạo Hoá Hiển 

Vinh và loại bỏ mọi khác biệt và phân 

cấp. 

Islam kêu gọi đến với sự thờ phượng Allah duy nhất dựa trên các 

nền tảng của sự thờ phượng chính và các việc hành đạo khác. Với 

các hình thức thờ phượng vĩ đại này, Allah đã quy định bắt tất cả các 

vị Nabi và Thiên Sứ phải thực hiện. Trong đó việc hành đạo vĩ đại 

nhất là: 

Thứ nhất: Lệ nguyện Salah, Allah bắt buộc toàn thể tín đồ Muslim 

cũng như toàn thể Nabi và Thiên Sứ phải thực hiện. Allah ra lệnh bắt 

Ibrahim - vị Nabi và là vị Khaleel của Ngài - phải giữ sạch Ngôi Nhà 
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của Ngài để mọi người đến Tawaf và lễ nguyện Salah, Allah Tối Cao 

phán: 

ا بَلَد اََءاِمن ًۭ ذَاَ ٰـَ َه ٱْجعَْلَ َِ ُمََرب  ـۧ ِه إِْبَرَٰ قَاَلَ ِمْنُهمَبِٱَّللََِ َوٱْرُزقَْ َوإِذَْ ِتََمْنََءاَمَنَ ٱلثََمَرَٰ  أَْهلَهُۥَِمَنَ

ََعذَاِبَٱلنَاِرَۖ َوٱْليَْومَِ هُٓۥَٰإِلَىَٰ َثَُمَأَْضَطرُّ  ﴾َ.١٢٦ٱْلَمِصيُر﴿ ََوبِئْسََٱْلـَٔاِخِرََۖقَاَلََوَمنََكفََرَفَأَُمت ِعُهُۥقَِليَل ًۭ

 {Ngươi hãy nhớ lại khi TA đã chỉ định Ngôi đền (Ka’bah) linh 

thiêng làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới lui thăm viếng và (TA ra 

lệnh cho những ai đến viếng): “Các ngươi hãy lấy chỗ đứng của 

Ibrahim làm chỗ dâng lễ nguyện Salah.” Và TA bắt Ibrahim và Isma’il 

cam kết giữ Ngôi Đền của TA luôn trong sạch cho những người đến 

để Tawaf (đi vòng quanh Nó), những người đến để I’tikaf (chuyên tu 

trong Nó) và những người đến để lễ nguyện Salah trong Nó.} 

(chương 2 – Al-Baqarah: 125). Trong lần đầu kêu gọi Musa, Allah sắc 

lệnh cho Nabi Musa phải thiết lập lễ nguyện, Ngài phán:  

بِٱْلَوادَِ إِنََكَ نَْعلَْيَكََۖ فَٱْخلَْعَ َربَُّكَ أَنَ۠اَ َ ى﴿ ٱْلُمقَدَِسَ إِن ِىٰٓ ٱْختَْرتُك١٢ََُطو ًۭ ِلَماَ ﴾َوأَنَاَ فَٱْستَِمْعَ

﴿ ٰٓ َأَنَاَٱَّلَل١٣َُيُوَحىَٰ ةََ ﴾إِنَنِىٰٓ هََإَِّلَٰٓأَنَ۠اَفَٱْعبُدْنِىََوأَقِِمَٱلَصلَوَٰ ٰـَ َ﴿ َّلَٰٓإِلَ  ﴾َ.١٤ِلِذْكِرىٰٓ

{(12) “Quả thật TA là Thượng Đế của Ngươi. Nào, Ngươi hãy cởi 

giày của Ngươi ra bởi đích thực Ngươi đang ở nơi thung lũng Tuwa 

linh thiêng.” (13) “Và TA đã chọn Ngươi. Vì vậy, Ngươi hãy lắng nghe 

điều mặc khải.” (14) “Quả thật, TA là Allah. Không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài TA cả. Cho nên, Ngươi hãy thờ phụng TA 

và hãy dâng lễ nguyện Salah để tưởng nhớ TA.”} (chương 20 – Taha: 

12 - 14). Masih Ysa đã cho biết rằng Allah đã ra lệnh cho Người phải 

duy trì lễ nguyện Salah và Zakah như Allah Tối Cao phán:  

نِى ٰـَ ةَِ َوَجعَلَنِىَُمبَاَرك اَأَْيَنََماَُكنُتََوأَْوَص ا﴿ بِٱلَصلَوَٰ ةََِماَدُْمُتََحي ًۭ  ﴾َ.٣١َوٱلَزَكوَٰ

{“Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta có mặt và ra lệnh cho 

Ta phải dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah suốt thời gian Ta sống 

trên đời.”} (chương 19 – Maryam: 31). Lễ nguyện Salah trong Islam 
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là hình thức thờ phượng gồm các nghi thức đứng thẳng, cúi mình, 

quỳ lạy, tụng niệm, tán dương và nguyện cầu. Một người phải hoàn 

thành lễ nguyện Salah này ngày đêm năm lần, Allah Tối Cao phán:  

تَِ ِفُظو۟اََعلَىَٱلَصلََوَٰ ٰـَ ةَِ َح نِتِيَنَ﴿ َوٱلَصلَوَٰ ٰـَ َِقَ ََوقُوُمو۟اََّلِلَ  ﴾َ.٢٣٨ٱْلُوْسَطىَٰ

{Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện Salah, nhất là cuộc 

lễ chính giữa (Salah ‘Asr), và các ngươi hãy đứng dâng lễ vì Allah 

một cách thành tâm cùng với tinh thần đầy sùng kính.} (chương 2 – 

Al-Baqarah: 238). Và Allah Tối Cao phán:  

ٱلَْيلَِ َغَسِقَ َ إِلَىَٰ ٱلَشْمِسَ ِلدُلُوِكَ ةََ ٱلَصلَوَٰ َكاَنََ َءانَََوقُرَْ أَقِِمَ ٱْلفَْجِرَ قُْرَءاَنَ إَِنَ ٱْلفَْجِرََۖ

ا﴿  ﴾.٧٨َمْشُهود ًۭ

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy chu đáo dâng lễ nguyện 

Salah lúc mặt trời nghiêng bóng cho đến đêm tối và Ngươi hãy đọc 

Qur’an lúc hừng đông bởi quả thật, việc đọc Qur’an lúc hừng đông 

được (hai nhóm Thiên Thần ban đêm và ban ngày) chứng giám.} 

(chương 17 – Al-Isra’: 78). Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Lúc cúi mình, 

các ngươi hãy tôn cao Thượng Đế Tối Cao và Quyền Năng; lúc quỳ 

lạy, các ngươi hãy năng cầu nguyện bởi đó là thời điểm đó các người 

xứng đáng được chấp nhận lời nguyện cầu.” Sahih Muslim 

Thứ hai: Zakah, Allah sắc lệnh bắt buộc nó đối với các tín đồ 

Muslim giống như Ngài đã sắc lệnh bắt buộc nó đối với các vị Nabi 

và Thiên Sứ trước đây. Đó là một ít tài sản – khi đã hội tụ đủ điều 

kiện mà Allah đã qui định – bắt buộc từ nguồn tài sản của người 

giàu có đem cho người nghèo khó và những người khác theo quy 

định của Allah. Zakah chỉ bắt buộc một lần trong năm, Allah Tối Cao 

phán:  

َي َوتَُزك ِ ُرهُْمَ تَُطه ِ َ َصدَقَة ًۭ ِلِهْمَ أَْمَوَٰ ِمْنَ َوٱَّلَلَُُخذَْ لَُهْمََۗ َ َسَكٌنًۭ تََكَ َصلَوَٰ إَِنَ َعلَْيِهْمََۖ َ َوَصل ِ بَِهاَ ِهمَ

 ﴾َ.١٠٣َسِميٌعََعِليٌمَ﴿
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{Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) hãy lấy tài sản mà họ Sadaqah để 

tẩy sạch và thanh lọc họ. Ngươi hãy cầu nguyện phúc lành cho họ, 

quả thật lời cầu nguyện phúc lành của Ngươi là một sự bằng an cho 

họ. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết.} (chương 9 

– At-Tawbah: 103). Khi Thiên Sứ của Allah gửi Mu’azd đi Yemen, 

Người nói với ông: “Ngươi đến gặp người dân Kinh Sách (Do Thái và 

Thiên Chúa), hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên thệ Laa i laa ha il lol 

loh wa in ni ro su lul loh (ý nghĩa: không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah và Ta là Thiên Sứ của Allah). Nếu như họ nghe theo 

ngươi thì hãy cho họ biết rằng Allah bắt buộc họ phải hoàn thành lễ 

nguyện Salah trong ngày đêm năm lần. Nếu như họ nghe theo ngươi 

thì hãy cho họ biết rằng Allah bắt buộc họ phải xuất Zakah, lấy tài 

sản người giàu đem chia lại cho người nghèo trong người dân của 

họ. Nếu như họ nghe theo ngươi thì ngươi hãy coi chừng đối với 

những loại tài sản tốt nhất của họ; ngươi hãy sợ sự cầu nguyện của 

người bị đối xử bất công bởi vì giữa nó và Allah không có bức màn 

ngăn cách.” Tirmizdi, số (625). 

Thứ ba: Nhịn chay, Allah Tối Cao sắc lệnh nó đối với các tín đồ 

Muslim giống như Ngài đã sắc lệnh nó đối với các vị Nabi và Thiên 

Sứ trước đây, Allah Tối Cao phán: 

ٰٓأَيُّهََ ٰـَ يَاُمََكَماَُكتَِبََعلَىَٱلَِذيَنَِمنَقَْبِلُكْمَلَعَلَُكْمَتَتَقُوَنَ﴿ يَ  ﴾َ.١٨٣اٱلَِذيَنََءاَمنُو۟اَُكتَِبََعلَْيُكُمَٱلص ِ

 {Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh 

cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước 

các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người ngoan đạo.} 

(chương 2 – Al-Baqarah: 183). Nhịn chay là nhịn ăn, uống, giao hợp 

vợ chồng trong suốt ban ngày của tháng Ramadan, nhằm rèn luyện 

bản thân ý chí và sự nhẫn nại. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Allah Toàn 

Năng và Hiển Vinh phán: Sự nhịn chay là của TA, TA trọng thưởng 

việc làm đó, y đã bỏ đi ham muốn, thức ăn và đồ uống chỉ vì TA, sự 
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nhịn chay là cái khiên. Người nhịn chay có hai niềm vui: niềm vui lúc 

xả chay và niềm vui khi trình diện Thượng Đế của y.” Sahih Al-

Bukhari, số 7492. 

Thứ tư: Hành hương Hajj, Allah Tối Cao sắc lệnh nó đối với các tín 

đồ Muslim giống như Ngài đã sắc lệnh nó đối với các vị Nabi và 

Thiên Sứ trước đây. Allah đã ra lệnh cho Nabi Ibrahim, vị Khaleel của 

Ngài, kêu gọi thiên hạ đến hành hương Hajj như Ngài đã phán:  

نَفِىَٱلنَاِسَ ﴿ َوأَذ ِ ٍََعِميٍقٌۢ َفَج  َيَأِْتيَنَِمنَُكل ِ ََضاِمٍرٌۢ َُكل ِ ََوَعلَىَٰ َِيَأْتُوَكَِرَجاّل ًۭ  ﴾َ.٢٧بِٱْلَحج 

{“Ngươi hãy thông báo kêu gọi nhân loại đến hành hương (Ngôi 

Đền mà Ngươi đã xây). Họ sẽ đi bộ hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy 

yếu đến với Ngươi từ mọi nẻo đường.”} (chương 22 – Al-Hajj: 27). 

Allah đã ra lệnh cho Ibrahim phải luôn giữ sạch Ngôi Đền Ka’bah linh 

thiêng để cho người hành hương Hajj đến viếng thăm, Ngài phán:  

َبْيتِىََ ْرَ َوَطه ِ اَ ِبىَشْيـ ًۭ تُْشِرْكَ َّلَ أَنَ ٱْلَبْيِتَ َمَكاَنَ ِهيَمَ ْبَرَٰ ِْلِ نَاَ
َبَوأْ ِٰٓئِمينََ ِللَطآٰئِِفينََ َوإِذَْ َكعَِ َوٱْلقَا  َوٱلرُّ

 ﴾.٢٦ٱلسُُّجوِد﴿

{(Ngươi hỡi Thiên Sứ Muhammad hãy nhớ lại) khi TA chỉ định cho 

Ibrahim địa điểm xây dựng Ngôi Đền, (TA đã phán bảo Y): “Ngươi 

không được Shirk với TA bất cứ thứ gì và Ngươi hãy giữ Ngôi Đền 

của TA trong sạch cho những người đi Tawwaf và cho những người 

đứng, cúi mình và quỳ lạy (trong lễ nguyện Salah).”} (chương 22 – 

Al-Hajj: 26). 

Hành hương Hajj là đi thăm viếng Ngôi Nhà của Allah tại Makkah 

thiêng thiêng bằng một số nghi thức nhất định. Nó chỉ bắt buộc một 

lần duy nhất trong đời đối với ai có khả năng. Allah Tối Cao phán:  

ٌتٌَۢ ٰـَ ٱْلَبْيِتََمِنَٱْستََطاعَََبَ فِيِهََءاَي َ ََِعلَىَٱلنَاِسَِحجُّ َوَّلِلَ اََۗ دََخلَهُۥََكاَنََءاِمن ًۭ ِهيَمَََۖوَمنَ إِْبَرَٰ ََمقَاُمَ ٌتًۭ ٰـَ إِلَْيِهَََي َِن

لَِميَن﴿ ٰـَ ََعِنَٱْلعَ َََۚوَمنََكفََرَفَإَِنَٱَّلَلَََغنِى   ﴾َ.٩٧َسِبيَل ًۭ
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{Tại đó có những chứng tích rõ ràng như chỗ đứng của Ibrahim, 

và ai đã vào trong đó là đã được an toàn. Và nhân loại phải đi hành 

hương đến ngôi đền (Ka’bah) để (thờ phượng) Allah khi có đủ khả 

năng cho sự việc đó. Còn ai phủ nhận (không tuân theo) thì quả 

thật, Allah rất giàu có vốn không cần đến vũ trụ và vạn vật.} (chương 

3 – Ali ‘Imran: 97). Trong việc hành hương Hajj toàn thể tín đồ 

Muslim đều tập trung tại một nơi duy nhất, thành tâm một lòng 

hướng về Đấng Tạo Hoá Hiển Vinh bằng việc hành đạo. Tất cả người 

hành hương đều thực hiện các nghi thức Hajj trên cùng một hình 

thức. Điều đó biểu hiện rõ ràng rằng con người trước Allah đều như 

nhau, loại bỏ mọi sự khác biệt về môi trường, văn hoá, địa vị, tầng 

lớp xã hội. 
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24- Điểm nổi bật nhất của thờ phượng 

trong Islam là hình thức, giờ giấc, điều 

kiện của nó đều do Allah Hiển Vinh và 

Tối Cao quy định. Thiên Sứ của Ngài 

truyền đạt nó, cho đến nay tuyệt đối 

không có sự thêm bớt của con người. 

Và tất cả hình thức thờ phường vĩ đại 

này đều được tất cả các vị Nabi kêu gọi 

thực hiện. 

Điểm nổi bật nhất của thờ phượng trong Islam là hình thức, giờ 

giấc, điều kiện của nó đều do Allah Hiển Vinh và Tối Cao qui định. 

Thiên Sứ của Ngài truyền đạt nó, cho đến nay tuyệt đối không có sự 

thêm bớt của con người, Allah Tối Cao phán: 

ِدينَكَُ لَُكْمَ أَْكَمْلُتَ فِىَٱْليَْوَمَ ٱْضُطَرَ فََمِنَ اََۚ َمِدين ًۭ ٰـَ ْسلَ ٱْْلِ لَُكُمَ َوَرِضيُتَ نِْعَمتِىَ َعلَْيُكْمَ َوأَتَْمْمُتَ ْمَ

﴿ َرِحيٌمًۭ َََۙفَإَِنَٱللََهغَفُوٌرًۭ ثٍْمٌۢ ِ ّل ِ  ﴾.٣َمْخَمَصٍةََغْيَرَُمتََجانٍِفٌۢ

 {Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh tôn giáo cho các ngươi, TA đã hoàn 

tất ân huệ của TA cho các ngươi, và TA đã hài lòng chọn Islam làm 

tôn giáo cho các ngươi.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 3). Và Allah Tối 

Cao phán: 

ٍطٌَۢ فَٱْستَْمِسكَْ َِصَرَٰ َأُوِحَىَإِلَْيَكََۖإِنََكََعلَىَٰ َ﴿ بِٱلَِذىٰٓ ْستَِقيٍمٌۢ  ﴾َ.٤٣مُّ

 {Vì vậy, Ngươi hãy nắm chắc những gì đã được mặc khải cho 

Ngươi. Quả thật, Ngươi đang ở trên con đường ngay thẳng (chính 
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đạo).} (chương 43 – Az-Zukhruf: 43). Allah Tối Cao phán về lễ 

nguyện Salah:  

ة ٱلَصلَوَٰ قََضْيتُُمَ فَٱذُْكُرواَ۟ فَإِذَاَ ا ٱَّلَلََ َؕ م ًۭ ٰـَ ُجنُوبُِكمَْ قِيَ َ َوَعلَىَٰ اَ فَأَقِيُمو۟اَََۚوقُعُود ًۭ ٱْطَمأْنَنتُْمَ فَإِذَاَ َ

ةَََكانَْتََعلَىَٱْلُمْؤِمنِينََ ةَََۚإَِنَٱلَصلَوَٰ ا ٱلَصلَوَٰ ب ًۭ ٰـَ اَ﴿ ِكتَ  ﴾.١٠٣َمْوقُوت ًۭ

{Khi các ngươi đã hoàn thành xong lễ nguyện Salah thì các ngươi 

hãy tụng niệm, tán dương Allah (như được truyền dạy theo Sunnah) 

trong mọi lúc dù đang đứng, đang ngồi hoặc đang nằm nghiêng một 

bên. Sau khi các ngươi được bình an (không còn sợ hãi nữa) thì các 

ngươi hãy thiết lập lễ nguyện Salah (cho thật chu đáo). Quả thật, lễ 

nguyện Salah đã được ban hành cho những người có đức tin vào giờ 

giấc ấn định.} (chương 4 – An-Nisa’: 103). Allah Tối Cao phán về việc 

chi Zakah: 

تَُ ٰـَ ٱلَصدَقَ إِنََماَ ِكينَِ ِلْلفُقََرآٰءَِ ۞َ ٰـَ قَابَِ َوٱْلَمَس ٱلر ِ َوفِىَ قُلُوبُُهْمَ َوٱْلُمَؤلَفَِةَ َعلَْيَهاَ ِمِليَنَ ٰـَ  َوٱْلعَ

ِرِميَنََوفِىََسبِيِلَٱ ٰـَ َ﴿ َوٱْبنَِ َّلَلََِوٱْلغَ َنَٱَّلَلَََِۗوٱَّلَلََُعِليٌمََحِكيٌمًۭ َم ِ  ﴾.٦٠ٱلَسبِيِلََۖفَِريَضة ًۭ

 {Quả thật, của bố thí (Zakah) chỉ dành cho người nghèo, người 

thiếu thốn, người thu gom và quản lý, người có trái tim thiện cảm 

(với Islam), nô lệ (bao gồm tù binh), người mắc nợ, dành phục vụ 

cho con đường chính nghĩa của Allah, và cho người lỡ đường. Một 

nghĩa vụ bắt buộc (được áp đặt) từ nơi Allah. Quả thật, Allah là Đấng 

Toàn Tri, Đấng Sáng Suốt.} (chương 9 – At-Tawbah: 60). Allah Tối 

Cao phán về nhịn chay: 

ٱْلُهدَىََٰ َنَ م ِ َ ٍتٌۢ ٰـَ َوبَي ِنَ ل ِلنَاِسَ ىَ ٱْلقُْرَءانُُهد ًۭ فِيِهَ أُنِزَلَ َ ٱلَِذىٰٓ َرَمَضاَنَ َشِهدَََ َشْهُرَ فََمنَ َوٱْلفُْرقَاِنََۚ

ََسفٍَرٌَۢ اَأَْوََعلَىَٰ ََ ِمنُكُمَٱلَشْهَرَفَْليَُصْمهَََُۖوَمنََكاَنََمِريض  ْنَأَيَاٍمَأَُخَرََۗيُِريدَُٱَّلَلُ َم ِ ًٌۭ بُِكُمَٱْليُْسَرََفَِعدَة

ُكْمََولَعَلَُكْمَتَْشكَُ ََماََهدَىَٰ  ﴾َ.١٨٥ُروَنَ﴿َوَّلَيُِريدَُبُِكُمَٱْلعُْسَرََوِلتُْكِملُو۟اَٱْلِعدَةَََوِلتَُكب ُِرو۟اَٱَّلَلَََعلَىَٰ

 {Tháng Ramadan là tháng mà Qur’an được ban xuống làm nguồn 

hướng dẫn cho nhân loại, trình bày rõ ràng về sự hướng dẫn và là 

tiêu chuẩn phân biệt (phúc và tội, chân lý và ngụy tạo). Vì vậy, ai 
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trong các ngươi chứng kiến tháng này (khi đang ở nhà) thì phải nhịn 

chay nguyên tháng, còn ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì y hãy nhịn bù 

lại vào những ngày khác tương ứng với số ngày đã không nhịn. Allah 

muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ không hề muốn gây khó khăn 

cho các ngươi; và Ngài muốn các ngươi hoàn thành tốt (việc nhịn 

chay) trong số ngày được quy định và Ngài muốn các ngươi tán 

dương sự vĩ đại của Ngài về việc Ngài đã hướng dẫn các ngươi, 

mong rằng các ngươi biết tri ân.} (chương 2 – Al-Baqarah: 185). 

Allah Tối Cao phán về hành hương Hajj: 

َ ٱْلَحجَُّ َِ أَْشُهٌرًۭ ََۚفََمنَفََرَضَفِيِهَنَٱْلَحَجَفَََلََرفََثََوَّلَفُُسوَقََوَّلَِجدَاَلَفِىَٱْلَحج  ٌتًۭ ٰـَ ََوَماََََۗمْعلُوَم

َيَْعلَْمهَُٱَّلَلَََُۗوتََزَودُو۟اَفَإَِنََخْيَرَٱلَزادَِ َََۚوٱتَقُونَِ تَْفعَلُو۟اَِمْنََخْيٍرٌۢ ٰٓأُ۟وِلى ٱلتَْقَوىَٰ ٰـَ ِبَ﴿ يَ ٰـَ  ﴾َ.١٩٧ٱْْلَْلبَ

 {Việc hành hương Hajj chỉ (được thực hiện) trong những tháng 

nhất định. Cho nên, ai thực hiện cuộc hành hương Hajj thì chớ dâm 

dục, chớ làm điều tội lỗi cũng như chớ cãi vã trong suốt thời gian 

hành hương. Và bất cứ việc tốt đẹp nào mà các ngươi làm, Allah 

đều biết rõ (Ngài sẽ ghi nhận tất cả). Và các ngươi hãy mang theo 

lương thực (cho chuyến đi) nhưng lương thực tốt nhất chính là 

Taqwa (sự ngay chính, ngoan đạo và sợ Allah). Bởi thế, các ngươi 

hãy Taqwa đối với TA hỡi những người hiểu biết!} (chương 2 – Al-

Baqarah: 197). Và tất cả hình thức thờ phượng vĩ đại này đều được 

tất cả các vị Nabi kêu gọi thực hiện. 
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25- Thiên Sứ của Islam là Muhammad 

con trai của ông ‘Abdullah, thuộc hậu 

duệ của Thiên Sứ Isma’il con trai của 

Thiên Sứ Ibrahim (Abraham). Người 

sinh năm 571 tại Makkah, và nhận lãnh 

sứ mạng tại đó, rồi di cư đến Madinah. 

Người chưa từng tham gia cùng với 

người dân của mình thờ phượng các 

bục tượng. Tuy nhiên, Người có tham 

gia cùng với họ trong những việc làm 

thời tiền Islam. Trước khi nhận lãnh sứ 

mạng Thiên Sứ, Người được biết đến 

với phẩm chất đạo đức vĩ đại, người 

dân của Người thường gọi Người là Al-

Amin (người chân thật và ngay thẳng). 

Khi Người tròn bốn mươi tuổi, Allah 

chọn Người làm Thiên Sứ và hỗ trợ 

Người với những phép màu vĩ đại. 

Phép màu vĩ đại nhất là Kinh Qur’an 



 

93 

cao quí. Qur'an là phép màu vĩ đại nhất 

trong tất cả các phép màu mà Allah đã 

ban cho các vị Nabi, các vị Thiên Sứ. Nó 

là phép màu trong số các phép màu mà 

Allah đã ban cho các vị Nabi, các vị 

Thiên Sứ còn tồn tại cho đến ngày nay. 

Sau khi Người được Allah phù hộ hoàn 

thành xuất sắc sứ mạng truyền đạt tôn 

giáo của Ngài, Allah đã cho Người chết 

ở tuổi sáu mươi ba và được an táng tại 

Madinah Nabawi. Thiên Sứ 

Muhammad là vị Thiên Sứ, vị Nabi cuối 

cùng được Allah dựng lên mang sự 

hướng dẫn và tôn giáo chân lý đưa 

nhân loại ra khỏi bóng tối của thờ 

phượng bục tượng, của sự vô đức tin 

và ngụ muội đến với ánh sáng của 

Tawhid (tôn thờ một mình Allah) và 

đức tin. Allah xác nhận rằng Ngài đã cử 
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phái Người làm một vị kêu gọi đến với 

Ngài dưới sự cho phép của Ngài. 

Thiên Sứ của Islam là Muhammad con trai của ông ‘Abdullah, 

thuộc hậu duệ của Thiên Sứ Isma’il con trai của Thiên Sứ Ibrahim 

(Abraham). Người sinh năm 571 tại Makkah, và nhận lãnh sứ mạng 

tại đó, rồi di cư đến Madinah. Người chưa từng tham gia cùng với 

người dân của mình thờ phượng các bục tượng. Tuy nhiên, Người 

có tham gia cùng với họ trong những việc làm thời tiền Islam. Trước 

khi nhận lãnh sứ mạng Thiên Sứ, Người được biết đến với phẩm 

chất đạo đức vĩ đại. Người được biết đến với phẩm chất đạo đức vĩ 

đại, người dân của Người thường gọi Người là Al-Amin (người chân 

thật và ngay thẳng). Allah Tối Cao miêu tả Người như sau: 

﴿ َُخلٍُقََعِظيٍمٌۢ  ﴾َ.٤َوإِنََكَلَعَلَىَٰ

 {Và quả thật, Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) là người có phẩm 

chất đạo đức vĩ đại.} (chương 68 – Al-Qalam: 4). Khi Người tròn bốn 

mươi tuổi, Allah chọn Người làm Thiên Sứ và hỗ trợ Người với 

những phép màu vĩ đại. Phép màu vĩ đại nhất là Kinh Qur’an cao quí. 

Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Bất cứ vị Nabi nào cũng được ban cho 

một phép lạ để con người tin. Còn riêng Ta thì được ban cho lời mặc 

khải, Allah đã mặc khải cho Ta. Vì vậy, Ta mong rằng mình có được 

nhiều tín đồ nhất trong Ngày Phán Xét.” Sahih Al-Bukhari. Kinh 

Qur’an vĩ đại là lời mặc khải của Allah đến Thiên Sứ của Ngài, Ngài 

phán: 

ْلُمتَِقيَنَ﴿ ىَل ِ ُبََّلََرْيَبََۛفِيِهََۛهُد ًۭ ٰـَ ِلَكَٱْلِكتَ  ﴾.٢ذََٰ

 {Đây là Kinh Sách mà trong đó không có gì phải nghi ngờ, một 

nguồn hướng dẫn dành cho những người ngoan đạo.} (chương 2 – 

Al-Baqarah: 2). Và Allah Tối Cao phán: 
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َا ف ًۭ ٰـَ ا أَفَََلَيَتَدَبَُروَنَٱْلقُْرَءاَنَََۚولَْوََكاَنَِمْنَِعنِدََغْيِرَٱَّلَلَِلََوَجدُو۟اَفِيِهَٱْختِلَ  ﴾.٨٢﴿ََكثِير ًۭ

{Tại sao họ không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? Nếu như Nó đến 

từ một ai khác ngoài Allah thì chắc chắn họ đã tìm thấy trong đó rất 

nhiều điều mâu thuẫn, đối lập nhau.} (chương 4 – An-Nisa’: 82). 

Allah thách thức toàn thể loài Jinn và loài người cùng phối hợp nhau 

để mang đến một quyển Kinh tương tự, Ngài phán: 

ٱْجتََمعَتَِ لَئِِنَ نسَُ قُلَ َكاَنََ ٱْْلِ َولَْوَ بِِمثِْلهِۦَ يَأْتُوَنَ ٱْلقُْرَءاِنََّلَ ذَاَ ٰـَ َه بِِمثِْلَ يَأْتُو۟اَ أَنَ َ ٰٓ َعلَىَٰ َ َوٱْلِجنُّ

َ ا﴿ بَْعُضُهْمَِلبَْعٍضٌۢ  ﴾.٨٨َظِهير ًۭ

 {Ngươi hãy nói với họ: “Dẫu cho loài người lẫn loài Jinn (ma quỉ) 

có hợp sức với nhau để sáng tác ra một kinh sách giống như kinh 

Qur’an này đây thì chắc chắn họ cũng không thể mang đến một 

quyển giống như nó ngay cả họ có nỗ lực và cố gắng đến mấy đi 

chăng nữa.”} (chương 17 – Al-Isra’: 88). Allah thách thức họ mang 

đến mười chương Kinh tương tự, Ngài phán: 

ٍتٌَۢ أَْمَيَقُولُوَنَاْفتََراهََُۖقُْلَفَأْتُو۟اَبِعَْشِرَُسَوٍرٌَۢ ٰـَ ثِْلهِۦُمْفتََريَ نَدُوِنَٱَّلَلَِإِنَ م ِ َوٱدُْعو۟اََمِنَٱْستََطْعتُمَم ِ

َٰـَ َ﴾َ.١٣ِدقِيَنَ﴿ُكنتُْمََص

 {Hay chúng nói: “Y đã bịa ra Nó (Qur’an).” Ngươi (hỡi Thiên Sứ 

Muhammad) hãy nói với chúng: “Vậy các ngươi hãy mang đến mười 

chương Kinh giống như Nó đã được bịa ra xem nào và các ngươi hãy 

kêu gọi bất cứ ai ngoài Allah đến hỗ trợ các ngươi, nếu các ngươi 

nói thật!”} (chương 11 – Hud: 13). Hơn thế nữa, Allah thách thức họ 

mang đến một chương Kinh duy nhất tương tự, Ngài phán:  

ثِْلهِۦَوٱدُْعواَ۟ نَم ِ َم ِ ََعْبِدنَاَفَأْتُو۟اَبُِسوَرةٌٍۢ َماَنََزْلنَاََعلَىَٰ َم ِ نَدُوِنَٱَّلَلََُِشَهدَآَٰ َوإِنَُكنتُْمَفِىََرْيٍبٌۢ َءُكمَم ِ

ِدقِيَنَ﴿ ٰـَ َ﴾َ.٢٣إِنَُكنتُْمََص

{Còn nếu như các ngươi hoài nghi về Qur’an mà TA đã mặc khải 

cho người Bề Tôi của TA (Muhammad) thì các ngươi hãy mang đến 

một chương Kinh giống như Nó, và các ngươi hãy mời gọi các nhân 
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chứng của các ngươi ngoài Allah đến xác nhận nếu các ngươi trung 

thực.} (chương 2 – Al-Baqarah: 23). 

Qur'an là phép màu vĩ đại nhất trong tất cả các phép màu mà 

Allah đã ban cho các vị Nabi, các vị Thiên Sứ. Nó là phép màu trong 

số các phép màu mà Allah đã ban cho các vị Nabi, các vị Thiên Sứ 

còn tồn tại cho đến ngày nay. Sau khi Người được Allah phù hộ hoàn 

thành xuất sắc sứ mạng truyền đạt tôn giáo của Ngài. Allah đã cho 

Người chết ở tuổi sáu mươi ba và được an táng tại Madinah 

Nabawi. 

Thiên Sứ Muhammad là vị Thiên Sứ, vị Nabi cuối cùng được Allah 

dựng lên cho loài người, Allah Tối Cao phán: 

بَِ ٱَّلَلَُ َوَكاَنَ َنََۗ ـۧ ٱلنَبِي ِ َوَخاتََمَ ٱَّلَلَِ َرُسوَلَ ِكنَ ٰـَ َولَ َجاِلُكْمَ ر ِ نَ م ِ َ أَبَآٰأََحٍدٌۢ ُمَحَمدٌَ َكاَنَ ََماَ ُكل ِ

ا﴿ َ﴾َ.٤٠َشْىٍءَعِليم ًۭ

 {Muhammad không phải là cha của bất kỳ ai trong số những 

người đàn ông của các ngươi mà Y chính là vị Thiên Sứ của Allah và 

là vị Nabi cuối cùng. Quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ.} 

(chương 33 – Al-Ahzab: 40) Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên 

Sứملسو هيلع هللا ىلص nói: “Hình ảnh của Ta và hình ảnh của các vị Nabi trước Ta 

giống như hình ảnh của một người đàn ông xây một ngôi nhà, y đã 

hoàn tất tốt công trình và hoàn thành rất đẹp trừ một miếng gạch 

tại một góc của công trình; thế là mọi người đi vòng quanh ngôi nhà, 

họ ngưỡng mộ nhưng họ nói phải chi chỗ này được gắn vào một 

miếng gạch thì hoàn mỹ biết mấy, Ta chính là viên gạch đó và Ta 

chính là vị Nabi cuối cùng.” Sahih Al-Bukhari. Trong Injil (Kinh Tân 

Ước), Masih Ysa đã báo trước về vị Thiên Sứ xuất hiện sau này tên là 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص: "Hòn đá bị thợ xây bỏ ra, trở thành đá đầu góc nhà. 

Chắc hẳn các ngươi đã đọc lời Thánh Kinh này: Chúa Giê-su bảo họ 

rằng Thượng Đế đã làm điều ấy, thật kỳ lạ trong mắt của chúng ta.” 

(Ma-thi-ơ:21:42). Và trong Tawrah (Kinh Cựu Ước): “Ta sẽ lập lên 
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cho chúng một vị Nabi giống như ngươi, thuộc trong số anh em của 

chúng. Ta sẽ để lời phàn của Ta trong miệng y, y sẽ nói với chúng 

mọi điều ta phán dặn y.” (Phục truyền luật lệ 18:18) 

Thiên Sứ Muhammad được Allah dựng lên mang sự hướng dẫn 

và tôn giáo chân lý và Allah đã chứng nhận rằng Người đang ở trên 

chân lý, rằng Ngài cử phái Người kêu gọi đến với Ngài, dưới sự cho 

phép của Ngài, Allah Tối Cao phán: 

ٰٓئَِكةَُيَْشَهدُوَنََۚ ٰـَ أَنَزَلَإِلَْيَكََۖأَنَزلَهُۥبِِعْلِمهِۦَََۖوٱْلَملَ ِكِنَٱَّلَلَُيَْشَهدَُبَِمآَٰ ٰـَ َبِٱَّلَلََِشِهيد اَ﴿لَ  ﴾َ.١٦٦َوَكفَىَٰ

 {(Những người Do Thái đã phủ nhận Ngươi – Thiên Sứ 

Muhammad) nhưng một mình Allah đã đủ làm chứng cho những 

điều mà Ngài đã ban xuống cho Ngươi. Ngài đã ban Nó (Qur’an) 

xuống (cho Ngươi) bằng kiến thức của Ngài, và các vị Thiên Thần 

(của Ngài) làm chứng (cho điều đó). Quả thật, một mình Allah thôi 

đã đủ làm chứng (cho điều đó).} (chương 4 – An-Nisa’: 166). Và 

Allah Tối Cao phán: 

ََوِديِنَٱْلَحق َِ َأَْرَسَلََرُسولَهُۥبِٱْلُهدَىَٰ ينَِ هَُوَٱلَِذىٰٓ َبِٱَّلَلَِ ِليُْظِهَرهُۥََعلَىَٱلد ِ اَ﴿ ُكل ِهِۦَََۚوَكفَىَٰ َ﴾َ.٢٨َشِهيد ًۭ

 {Ngài là Đấng đã phái Sứ Giả của Ngài (Thiên Sứ Muhammad) 

mang nguồn chỉ đạo và tôn giáo chân lý đến để Ngài làm cho nó 

vượt trội tất cả mọi tôn giáo; và một mình Allah đã đủ làm chứng 

(cho điều này).} (chương 48 – Al-Fath: 28). Allah cử Thiên Sứ 

Muhammad mang sự hướng dẫn đưa nhân loại ra khỏi bóng tối của 

thờ phượng bục tượng, sự vô đức tin và ngụ muội đến với ánh sáng 

của Tawhid (tôn thờ một mình Allah) và đức tin, Ngài phán: 

ِتَإِلَىَٱلنُّورَِ عََيَْهِدىَبِِهَٱَّلَلََُمِنَٱتَبََ ٰـَ َنَٱلظُّلَُم ِمََويُْخِرُجُهمَم ِ ٰـَ نَهُۥَُسبَُلَٱلَسلَ بِإِذْنِهِۦََويَْهِديِهْمََ ِرْضَوَٰ

ٍطٌَۢ َِصَرَٰ َ﴿ إِلَىَٰ ْستَِقيٍمٌۢ  ﴾َ.١٦مُّ

 {Với (Qur’an), Allah hướng dẫn những ai đi theo sự hài lòng của 

Ngài đến với những con đường bình an (thoát khỏi sự trừng phạt) 
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và đưa họ ra khỏi nơi tăm tối đến với ánh sáng theo sự ưng thuận 

của Ngài; và Ngài hướng dẫn họ đến con đường ngay chính.} 

(chương 5 – Al-Ma-idah: 16). Và Allah Tối Cao phán: 

هَُإِلَْيَكَِلتُْخِرَجَٱلنَاَسََ ٰـَ ٌبَأَنَزْلنَ ٰـَ ِطَٱْلعَِزيزَِالٰٓرََِۚكتَ َِصَرَٰ ِتَإِلَىَٱلنُّوِرَبِإِذِْنََرب ِِهْمَإِلَىَٰ ٰـَ  ِمَنَٱلظُّلَُم

 ﴾َ.١ٱْلَحِميِدَ﴿

 {Alif. Lam. Ra. (Đây là) Kinh Sách mà TA (Allah) đã ban xuống cho 

Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) để Ngươi có thể đưa nhân loại từ 

chốn tăm tối ra ánh sáng bằng sự cho phép của Thượng Đế của họ, 

hầu đi đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng Đáng Ca Tụng.} 

(chương 14 - Ibrahim: 1) 
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26- Bộ luật Islam được Thiên Sứ 

Muhammad mang đến là bức thông 

điệp cuối cùng và là bộ thiên luật mà 

Thượng Đế đã ban xuống. Nó là bộ luật 

hoàn hảo tuyệt đối, trong đó điều chỉnh 

tôn giáo và đời sống của nhân loại. Bộ 

luật ưu tiên bảo vệ tôn giáo, sinh mạng, 

tài sản, trí tuệ và giống nòi của con 

người. Nó thay thế tất cả các bộ thiên 

luật được ban xuống trước đây, giống 

như việc các bộ thiên luật trướcmad 

mang đến là bức thông điệp cuối cùng 

và là bộ thiên luật mà Thượng Đế đã 

ban xuống. Nó là bộ luật hoàn hảo 

tuyệt đối, trong đó điều chỉnh tôn giáo 

và đời sống của nhân loại. Bộ luật ưu 

tiên bảo vệ tôn giáo, sinh mạng, tài sản, 

trí tuệ và giống nòi của con người. Nó 

thay thế tất cả các bộ thiên luật được 
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ban xuống trước đây, giống như việc 

các bộ thiên luật trước đây đã thay thế 

nhau. 
Bộ luật Islam được Thiên Sứ Muhammad mang đến là bức thông điệp 

cuối cùng và là bộ thiên mà Thượng Đế đã ban xuống. Allah đã hoàn thiện 

bức thông điệp - tôn giáo - này và ban đầy đủân huệ cho con người bằng 

việc gửi Thiên Sứ Muhammad đến với họ, Allah Tối Cao phán:  

مَََوٱْخَشْوِنََۚٱْلَيْوَمَأَْكَمْلُتَلَُكْمَِدينَُكْمََوأَْتَمْمُتََعلَْيُكْمَنِْعَمتِىََوَرِضيُتَلَكَُ ٰـَ ْسلَ اََۚفََمِنَٱْضُطَرَفِىََ ُمَٱْْلِ ِدين ًۭ

َ َََۙفَإَِنَٱَّلَلََ َمْخَمَصٍةََغْيَرَُمتََجاِنٍفٌۢ ثٍْمٌۢ ِ َ ْل ِ ﴿ َغفُورًۭ  ﴾.٣َرِحيٌمًۭ

{Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh tôn giáo cho các ngươi, TA đã hoàn tất ân 

huệ của TA cho các ngươi, và TA đã hài lòng chọn Islam làm tôn giáo cho 

các ngươi.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 3). 

Bộ luật Islam là bộ luật hoàn hảo tuyệt đối, trong đó, điều chỉnh tôn 

giáo và đời sống của nhân loại, bởi trong bộ luật này hội tụ hết tất cả các 

bộ luật trước đây và được Allah hoàn thiện nó đến mức hoàn mỹ tuyệt 

đối, Ngài phán:  

ٱْلُمْؤِمِنينََ ُرَ َويَُبش ِ أَْقَوُمَ ِللَِتىِهَىَ يَْهِدىَ ٱْلقُْرَءاَنَ ذَاَ ٰـَ َه ا إَِنَ أَْجر ًۭ لَُهْمَ أََنَ ِتَ ٰـَ ِلَح ٰـَ ٱلَص يَْعَملُوَنَ  ٱلَِذيَنَ

ا﴿  ﴾َ.٩َكِبير ًۭ

{Qur’an này đích thực hướng dẫn (nhân loại) đến với điều chân chính 

nhất đồng thời báo tin mừng cho những người có đức tin và hành thiện 

rằng họ sẽ được phần thưởng vô cùng to lớn (nơi Allah).} (chương 17 – Al-

Isra’: 9). Bộ luật Islam đã trút bỏ khỏi con người những điều khoản mà 

chúng đã từng là gánh nặng và xiềng xích đối với các cộng đồng trước đây, 

Allah Tối Cao phán:  

ٱلَرُسولََ َيتَبِعُوَنَ ىََ ٱلَنبِىََ ٱلَِذيَنَ ةَِ ٱلَِذى ٱْْلُم ِ ٱلتَْوَرىَٰ فِىَ ِعندَهُْمَ َمْكتُوب اَ يَأُْمُرهُمََ َيِجدُونَهُۥَ نِجيِلَ َوٱْْلِ

إِْصرََ بِٱْلَمْعُروفَِ َعْنُهْمَ َوَيَضُعَ ِٰٓئَثَ ٰـَ ٱْلَخَب َعلَْيِهُمَ ُمَ َويَُحر ِ ِتَ ٰـَ ٱلَطي َِب لَُهُمَ َ َويُِحلُّ ٱْلُمنَكِرَ َعِنَ ُهْمَ هُْمَََوَيْنَهىَٰ
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لََ ٰـَ َوٱتَبَعُواَ۟ َوٱْْلَْغلَ َوَنَصُروهَُ َوَعَزُروهَُ ِبهِۦَ َءاَمنُو۟اَ فَٱلَِذيَنَ َعلَْيِهْمََۚ َكاَنْتَ َمعَهُٓۥَََٰۙٱلََ ٱلنُّورََ ٱلَتِىَ أُنِزَلَ َ ِذىٰٓ

ٰٓئَِكَهُُمَٱْلُمْفِلُحونََ ٰـَ  ﴾. ١٥٧﴿أُ۟ولَ

{Những người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammad), vị Nabi mù chữ, vị 

mà họ tìm thấy Y được nhắc đến trong Tawrah (Kinh Cựu Ước) và Injil 

(Kinh Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện và ngăn cấm họ 

làm điều xấu, Y cho phép họ dùng những thứ tốt lành và cấm họ dùng 

những thứ ô uế, Y trút bỏ gánh nặng và xiềng xích đang đè nặng lên họ. Vì 

vậy, những ai có đức tin nơi Y, ủng hộ Y, giúp đỡ Y và đi theo Ánh Sáng đã 

được ban xuống cho Y là những người thành công.} (chương 7 – Al-‘Araf: 

157). 

Bộ luật Islam thay thế tất cả các bộ luật đã được ban xuống trước đây, 

Allah Tối Cao phán:  

بََ ٰـَ ٱْلِكتَ إِلَْيَكَ َٰٓ َوُمَهْيِمن اَعََ بِٱْلَحق َِ َوأَنَزْلنَا ِبَ ٰـَ ٱْلِكتَ ِمَنَ يَدَْيِهَ َبْيَنَ ل َِماَ اَ ق ًۭ أَنَزَلَُمَصد ِ بَِمآَٰ َبْينَُهمَ فَٱْحُكمَ لَْيِهََۖ

ِشْرَعة ًَۭ ِمنُكْمَ َجعَْلنَاَ َ ِلُكل ٌٍۢ ََۚ ِ ٱْلَحق  ِمَنَ َجآَٰءَكَ َعَماَ أَْهَوآَٰءهُْمَ تَتَبِْعَ َوَّلَ لََجعَلَكُْمََ ٱَّلَلََُۖ َشآَٰءٱَّلَلَُ َولَْوَ اََۚ َوِمْنَهاج ًۭ

َيْبلَُوُكْمَفِىََمآَٰ ِكنَل ِ ٰـَ ََولَ ِحدَة ًۭ َوَٰ ُكْمََۖفَٱْستَبِقُواَ۟أَُمة ًۭ بَِماَُكنتُْمَفِيِهَ َءاتَىَٰ اَفَيَُنب ِئُُكمَ ِتََۚإِلَىَٱَّلَلََِمْرِجعُكُْمََجِميع ًۭ ٱْلَخْيَرَٰ

 ﴾. ٤٨﴿تَْختَِلفُوَنَ

{TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Thiên Sứ) Kinh (Qur’an) bằng sự 

thật. Nó chứng thực lại mọi điều có trong Kinh Sách trước đây cũng như 

bảo tồn (nội dung) trong các Kinh Sách đó. Do đó, Ngươi (hỡi Thiên Sứ) 

hãy phân xử (các vụ việc) giữa họ theo những điều mà Allah đã ban xuống, 

Ngươi chớ chạy theo lòng ham muốn của họ rồi ruồng bỏ chân lý đã đến 

với Ngươi. TA đã quy định cho mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hệ 

thống luật pháp và một lề lối riêng biệt. Nếu muốn, Ngài đã làm cho các 

ngươi thành một cộng đồng duy nhất, nhưng (Ngài đã không làm thế) bởi 

vì Ngài muốn thử thách các ngươi qua những điều đã ban xuống cho các 

ngươi. Do đó, các ngươi hãy đua nhau làm điều thiện tốt, (bởi lẽ rồi đây) 

tất cả các ngươi sẽ phải trở về trình diện Allah, rồi Ngài sẽ cho các ngươi 

biết rõ về những điều mà các ngươi từng bất đồng nhau.} (chương 5 – Al-

Ma-idah: 48) Kinh Qur’an cao quý chứa đựng bộ luật chứng thực lại những 

điều trong các thiên Kinh Sách trước, Nó khẳng định hoặc xoá bỏ chúng. 
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27- Allah Hiển Vinh và Tối Cao không 

chấp nhận bất cứ tôn giáo nào ngoài 

Islam, tôn giáo được Thiên Sứ 

Muhammad mang đến, và ai chọn theo 

tôn giáo nào khác tôn giáo Islam thì 

không bao giờ được chấp nhận. 

Allah Hiển Vinh và Tối Cao không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào 

ngoài Islam, tôn giáo được Thiên Sứ Muhammad mang đến, và ai 

chọn theo tôn giáo nào khác tôn giáo Islam thì không bao giờ được 

chấp nhận. Allah Tối Cao phán: 

مَِ ٰـَ ْسلَ ِسِريَنَ﴿ َوَمنَيَْبتَغََِغْيَرَٱْْلِ ٰـَ اَفَلَنَيُْقبََلَِمْنهََُوهَُوَفِىَٱْلـَٔاِخَرةَِِمَنَٱْلَخ  ﴾َ.٨٥ِدين ًۭ

 {“Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc 

làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp nhận và ở Đời Sau 

y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt.”} (chương 3 – Ali ‘Imran: 85). 

Và Allah Tối Cao phán:  

ٱَّلَلَِ يَنَِعندََ ُمَََۗوَماَٱْختَلَفََ إَِنَٱلد ِ ٰـَ ْسلَ َبَْعِدََماََجآَٰءهُمَُ ٱْْلِ َبَإَِّلَِمنٌۢ ٰـَ اََ ٱْلِعْلمَُ ٱلَِذيَنَأُوتُو۟اَٱْلِكتَ بَْغي ٌۢ

تَِ ٰـَ  ﴾َ.١٩ٱَّلَلَِفَإَِنَٱَّلَلَََسِريُعَٱْلِحَساِب﴿ بَْينَُهْمَََۗوَمنَيَْكفُْرَبِـَٔايَ

{Quả thật, tôn giáo được chấp nhận nơi Allah chỉ có Islam. Những 

ai được ban cho Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa) đã không tranh 

cãi nhau (về điều này) cho đến khi họ biết rõ sự thật (Islam được 

mang đến không bởi một người thuộc cộng đồng của họ) thì họ mới 

đâm ra đố kỵ và chia rẽ. Và ai vô đức tin nơi các lời mặc khải của 

Allah thì quả thật Allah mau chóng xét xử (họ).} (chương 3 – Ali 

‘Imran: 19). Đây là Islam, tôn giáo thuần tuý của vị Nabi Ibrahim 

(Abraham), Khaleel của Allah, Allah Tối Cao phán: 
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ٱْلبَْيتََ َجعَْلنَاَ َوأََ َوإِذَْ ل ِلنَاِسَ َ اَمثَابَة ًۭ مََ ْمن ًۭ ـۧ ِه إِْبَرَٰ َمقَاِمَ ِمنَ َوَعِهدْنَآَٰ َوٱتَِخذُو۟اَ ىََۖ َٰٓ ُمَصل ًۭ َمََ إِلَىَٰ ـۧ ِه إِْبَرَٰ

َراَبَْيتِىََ ِعيَلَأَنََطه ِ ٰـَ ِكِفينََ ِللَطآٰئِِفينََ َوإِْسَم ٰـَ َكعَِ َوٱْلعَ  ﴾. ١٣٠﴿ٱلسُُّجودَِ َوٱلرُّ

 {Chỉ người nào (bất công với chính bản thân mình) bởi sự ngu 

muội của y mới chối bỏ tôn giáo của Ibrahim, bởi TA đã chọn Y (làm 

một vị lãnh đạo gương mẫu) ở đời này và ở Đời Sau chắc chắn Y sẽ 

thuộc hàng ngũ những người đức hạnh.} (chương 2 – Al-Baqarah: 

130). Và Allah Tối Cao phán:  

ََِوهَُوَُمْحِسٌنًَۭ َمْنَأَْسلََمََوْجَههُۥََّلِلَ اَم ِ ِهيَمََ َوَمْنَأَْحَسُنَِدين ًۭ اَََۗوٱتََخذَٱَّلَلَُإِْبَرَٰ ِهيَمََحنِيف ًۭ َوٱتَبََعَِملَةََإِْبَرَٰ

َ  ﴾. ١٢٥﴿َخِليَل ًۭ

{Ai tốt hơn người đã dâng trọn (cả thể xác lẫn tâm hồn của mình) 

cho Allah đồng thời là một người đức hạnh và luôn đi theo tín 

ngưỡng thuần túy của Ibrahim?! Quả thật, Allah đã chọn Ibrahim 

làm vị Khaleel (của Ngài).} (chương 4 – An-Nisa’: 125). Và Allah ra 

lệnh bảo Thiên Sứ Muhammad:  

ن ِ 
َّ
ِإن ْل 

ُ
ٰىن ِ  ق

َ
د
َ
  ه

ا
ٍط ٰ ِصَ  ٰ

َ
ِإٰل  ْٓ ِقيٍما  َرِنِّ

َ
ْست ا مُّ ًۭ

ۢ
ِمَن   ِدين  

َ
ان
َ
ك َوَما  ا ۚ  ًۭ

ۢ
َحِنيف ِهيَم  ِإْبَرٰ  

َ
ة
َّ
ل مِّ ا  ِقَيۢمًۭ

 ِكْي َ 
ْ

ُمْش
ْ
 ﴾. ١٦١﴿ٱل

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với những kẻ đa thần): “Quả thật, 

Ta được Thượng Đế của Ta hướng dẫn đến với con đường ngay 

chính, một tôn giáo đúng đắn, tín ngưỡng thuần túy của Ibrahim; và 

(Ibrahim) không phải là kẻ thờ đa thần.”} (chương 6 – Al-An’am: 

161). 
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28- Kinh Qur’an cao quí là Kinh Sách 

được Allah thiên khải cho Thiên Sứ 

Muhammad, Nó là lời phán của 

Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. Allah 

đã thách thức toàn thể loài người và 

loài Jinn (ma quỷ) cùng hợp sức nhau 

để tạo ra một quyển kinh tư tượng 

hoặc chỉ một chương kinh bất kỳ, và lời 

thách thức này đến tận ngày nay vẫn 

chưa có đáp án. Kinh Qur’an cao quý 

giải đáp rất nhiều câu hỏi quan trọng 

của hàng triệu người đang trong hiện 

trạng rối rắm. Kinh Qur’an cao quý vẫn 

được bảo tồn bản gốc tiếng Ả-rập cho 

đến ngày nay, không bị thêm bớt và 

bóp méo dù chỉ là một chữ. Quyển Kinh 

được xuất bản rộng rải khắp nơi, và 

quyển Kinh vĩ đại này là một phép 

màuí là Kinh Sách được Allah thiên 
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khải cho Thiên Sứ Muhammad, Nó là 

lời phán của Thượng Đế của vũ trụ và 

vạn vật. Allah đã thách thức toàn thể 

loài người và loài Jinn (ma quỷ) cùng 

hợp sức nhau để tạo ra một quyển kinh 

tư tượng hoặc chỉ một chương kinh bất 

kỳ, và lời thách thức này đến tận ngày 

nay vẫn chưa có đáp án. Kinh Qur’an 

cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi quan 

trọng của hàng triệu người đang trong 

hiện trạng rối rắm. Kinh Qur’an cao 

quý vẫn được bảo tồn bản gốc tiếng Ả-

rập cho đến ngày nay, không bị thêm 

bớt và bóp méo dù chỉ là một chữ. 

Quyển Kinh được xuất bản rộng rải 

khắp nơi, và quyển Kinh vĩ đại này là 

một phép mầu kỳ diệu bởi lời xướng 

đọc bản gốc hoặc bản dịch ý nghĩa và 

nội dung của Nó. Ngoài Kinh Qur’an, 
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đường lối Sunnah của Thiên Sứ 

Muhammad, tiểu sử của Người, cách 

giáo dục của Người cũng được bảo tồn 

và truyền đạt rất kỹ lưỡng và chuẩn 

xác bởi những nhà học giả uy tín đáng 

tin cậy và cũng được xuất bản bằng 

tiếng Ả Rập mà Thiên Sứ dùng nói 

chuyện hằng ngày, và đã được biên 

dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

Kinh Qur’an cao quý và đường lối 

Sunnah của Thiên Sứ là hai bộ nguồn 

luật nền tảng của một bộ luật Islam. Vì 

vậy, bộ luật Islam không được lấy từ 

lời nói hay hành động của bất kỳ cá 

nhân nào, mà chỉ được lấy từ lời thiên 

khải: đó là Kinh Qur’an vĩ đại và đường 

lối Sunnah. 

Kinh Qur’an cao quý là Kinh Sách bằng tiếng Ả-rập được Allah 

thiên khải cho Thiên Sứ Muhammad, một người Ả-rập, và Nó là lời 

phán của Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật, Allah Tối Cao phán:  
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لَِميَن﴿ ٰـَ ٱْلعَ َِ َرب  لَتَنِزيُلَ وح١٩٢ََُوإِنَهُۥَ ٱلرُّ بِِهَ ِمَن١٩٣َٱْْلَِميُن﴿ ﴾نََزَلَ ِلتَُكوَنَ قَْلبَِكَ َ َعلَىَٰ َ﴾

﴿ َعَربِى ٍَ ﴾َبِِلَسان١٩٤ٍَٱْلُمنِذِريَن﴿ بِيٍنٌۢ مُّ ٌؕۢ١٩٥.َ﴾ 

{(192) Quả thật, Nó (Qur’an) đích thực được Thượng Đế của vũ 

trụ ban xuống. (193) Do Ruh (Đại Thiên Thần Jibril) đáng tin mang 

Nó xuống. (194) Đặt vào con tim của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) để Ngươi 

trở thành một Người cảnh báo. (195) Bằng tiếng Ả-rập rõ ràng.} 

(chương 26 – Ash-Shu’ara’: 192 – 195). Và Allah Tối Cao phán:  

 ﴾. ٦﴿َوإِنََكَلَتُلَقَىَٱْلقُْرَءاَنَِمنَلَدُْنََحِكيٍمََعِليٍمَ

{Quả thật Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đã tiếp thu Qur’an từ Đấng Anh 

Minh, Toàn Tri.} (chương 27 – An-Naml: 6). Kinh Qur’an này là do 

Allah thiên khải, chứng thực lại những điều của các thiên Kinh Sách 

trước, Ngài phán:  

َوتَْفِصيَلَ يَدَْيِهَ بَْيَنَ ٱلَِذىَ تَْصِديَقَ ِكنَ ٰـَ َولَ ٱَّلَلَِ دُوِنَ ِمنَ َ يُْفتََرىَٰ أَنَ ٱْلقُْرَءاُنَ ذَاَ ٰـَ َه َكاَنَ َوَماَ

بَِ ٰـَ لَِمينََٱْلِكتَ ٰـَ َِٱْلعَ  ﴾. ٣٧﴿ََّلََرْيَبَفِيِهَِمنََرب 

{Qur’an này không thểnào do ai khác ngoài Allah làm ra. Nó xác 

nhận lại những gì trước Nó và giải thích chi tiết về Kinh Thánh trước 

đây (như Tawrah, Injil, Zabur…), không có gì phải hoài nghi rằng Nó 

đến từ Đấng Chúa Tể của vũ trụ và vạn vật.} (chương 10 – Yunus: 

37). Kinh Qur’an vĩ đại rạch ròi rất nhiều vấn đề mà hai nhóm Do 

Thái và Thiên Chúa thường tranh luận nhau về tôn giáo của họ, Allah 

Tối Cao phán: 

َبَنِىَٰٓ ََعلَىَٰ ذَاَٱْلقُْرَءاَنَيَقُصُّ ٰـَ ِءيَلَأَْكثََرَٱلَِذىَهُْمَفِيِهَيَْختَِلفُوَنَإَِ إَِنََه ٰٓ  ﴾. ٧٦﴿ْسَرَٰ

 {Kinh Qur’an này thực sự kể lại cho con cháu của Israel nhiều 

điều mà họ thường tranh chấp nhau trong đó.} (chương 27 – An-

Naml: 76). Kinh Qur’an vĩ đại chứa đựng nhiều bằng chứng và lý lẽ 

dùng để lập luận trước toàn thể loài người về những sự thật liên 
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quan đến Allah Hiển Vinh và Tối Cao, về tôn giáo và sự thưởng phạt 

của Ngài, Allah Tối Cao phán:  

َلَعَلَُهْمَيَتَذََكُروَنَ ََمثٍَلٌۢ ذَاَٱْلقُْرَءاِنَِمنَُكل ِ ٰـَ َ﴾. ٢٧﴿ َولَقَدََْضَرْبنَاَِللنَاِسَفِىََه

{Quả thật, TA đã trình bày cho nhân loại trong Qur’an này tất cả 

các hình ảnh thí dụ, mong rằng họ biết ghi nhớ và lưu tâm.} (chương 

39 – Az-Zumar: 27). Đấng Tối Cao phán: 

وََ ُٰٓؤَّلِٰٓءََۚ ٰـَ َه َ َعلَىَٰ َشِهيد اَ بَِكَ َوِجئْنَاَ أَنفُِسِهْمََۖ ْنَ م ِ َعلَْيِهمَ َشِهيد اَ َ أَُمٍةٌۢ َ ُكل ِ فِىَ نَْبعَُثَ اََنََزْلنََويَْوَمَ

بَتَِ ٰـَ ََشْىءٍَ َعلَْيَكَٱْلِكتَ اَل ُِكل ِ ن ًۭ ٰـَ ى ْبيَ َوهُد ًۭ َِلْلُمْسِلِميَنَ ٌۢؕ ََوبُْشَرىَٰ  ﴾. ٨٩﴿َوَرْحَمة ًۭ

 {TA đã ban xuống cho Ngươi Kinh (Qur’an) như một lời giải thích 

rõ ràng cho tất cả mọi điều, như là một sựhướng dẫn, sự thương 

xót, và là nguồn báo tin vui cho những người Muslim (thần phục 

Allah).} (chương 16 – Al-Nahl: 89). 

Kinh Qur’an cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi quan trọng của 

hàng triệu người đang trong hiện trạng rối rắm. Kinh Qur’an cao quý 

giải thích rõ ràng trình tự việc Allah tạo hoá ra các tầng trời và trái 

đất, Đấng Tối Cao phán: 

تَِ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم أََنَ ۟اَ ٱلَِذينََكفَُروٰٓ يََرَ ا أََولَْمَ َرتْق ًۭ َكانَتَاَ ُكَلََ َوٱْْلَْرَضَ ٱْلَمآِٰءَ ِمَنَ َوَجعَْلنَاَ ُهَماََۖ ٰـَ فَفَتَْقنَ

ََۖأَفَََلَيُْؤِمنُوَنَ  ﴾. ٣٠﴿َشْىٍءَحى ٍ

 {Lẽ nào những kẻ vô đức tin không nhận thấy rằng các tầng trời 

và trái đất quyện lại với nhau trước khi TA chẻ chúng ra làm đôi hay 

sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từnước, lẽ nào chúng không tin ư?} 

(chương 21 – Al-Ambiya’: 30). Qur'an trình bày về việc Allah đã tạo 

hoá ra con người như thế nào, Ngài phán: 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ َثَُمَِمْنََعلَقٍَةٌَۢ يَ َثَُمَِمنَنُّْطفٍَةٌۢ نَتَُراٍبٌۢ ُكمَم ِ ٰـَ َنَٱْلبَْعِثَفَإِنَاََخلَْقنَ َم ِ َثَُمَٱلنَاُسَإِنَُكنتُْمَفِىََرْيٍبٌۢ

ْضغٍَةٌَۢ مُّ ََ ِمنَ لَُكْمَۚ ل ِنُبَي َِنَ َ ُمَخلَقٍَةٌۢ َوَغْيِرَ َ َخلَقٍَةٌۢ نََشآٰءَُمُّ َماَ ٱْْلَْرَحاِمَ فِىَ َ َٰٓ َونُِقرُّ ثَُمََ أََجٍلٌَۢ إِلَىَٰ ىَ َسم ًۭ مُّ

َأَْرذَِلَٱلَْ ٰٓ إِلَىَٰ ََوِمنُكمََمنَيَُردَُّ ۟اَأَُشدَُكْمَََۖوِمنُكمََمنَيُتََوفَىَٰ َثَُمَِلتَْبلُغُوٰٓ عُُمِرَِلَكْيََلَيَْعلََمَنُْخِرُجُكْمَِطْفَل ًۭ
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َبَْعِدَِعْلٍمٌَۢ اََۚ ِمنٌۢ أَنَزْلنَاََعلَْيَهاَٱْلَمآٰءََ  َهاِمدَة ًَۭ َوتََرىَٱْْلَْرضَََشْيـ ًۭ ََ فَإِذَآَٰ بَتَْتَِمنَُكل ِ ٱْهتََزْتََوَربَْتََوأَنٌۢ

َ
ًٍۭ
 ﴾. ٥﴿بَِهيجٌٍَۢ َزْوج

 {Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi hoài nghi về sự phục sinh thì (các 

ngươi hãy biết rằng) quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi rồi 

từ tinh dịch rồi từ một hòn máu đặc rồi từ một miếng thịt, (sau đó 

TA làm cho nó) thành một cơ thể hoàn chỉnh hoặc không thành (sẩy 

thai) mục đích để TA trưng bày cho các ngươi thấy (quyền năng của 

TA). Và TA đặt trong các dạ con những gì TA muốn đến một thời hạn 

ấn định; sau đó TA cho các ngươi ra đời thành những đứa bé; rồi để 

các ngươi trưởng thành; và trong các ngươi có người bị cho chết 

sớm và có người được cho sống đến tuổi già không còn biết gì sau 

khi đã biết rất nhiều. Và ngươi (hỡi con người) thấy đất đai nứt nẻ 

chết khô nhưng khi TA ban nước mưa xuống tưới lên nó thì nó cựa 

mình sống lại và mọc lên đủ loại cây cối từng cặp.} (chương 22 – Al-

Hajj: 5). Và con người sẽ đi về đâu, sự thưởng phạt dành cho người 

ngoan đạo và tội lỗi ra sao sau khi kết thúc cuộc sống trên cõi đời 

này đã được đề cập các bằng chứng cho vấn đề này ở đoạn 20. Phải 

chăng sự tồn tại của con người là ngẫu nhiên hay vì mục đích cao 

quý nào đó? Allah Đấng Tối Cao phán: 

َوََٰ ٰـَ َأَنَيَُكوَنَقَِدََ تَِأََولَْمَيَنُظُرو۟اَفِىََملَُكوِتَٱلَسَم ٰٓ ََوأَْنََعَسىَٰ َوٱْْلَْرِضََوَماََخلََقَٱَّلَلَُِمنََشْىٍءٌۢ

 ﴾. ١٨٥﴿بَْعدَهُۥَيُْؤِمنُوَنَ َحِديٍثًَۭ ٱْقتََرَبَأََجلُُهْمََۖفَبِأَى َِ

 {Lẽ nào chúng không quan sát thấy sự thống trị trời đất và mọi 

thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi thọ của họ đã sắp kết thúc. Thế 

còn lời nói nào ngoài (Qur’an) mà họ sẽ tin đây!} (chương 7 – Al-

‘Araf: 185). Và Đấng Tối Cao phán: 

اََوأَنَُكْمَإِلَْينَاََّلَتُْرَجعُوَنَ﴿ ُكْمََعبَث ًۭ ٰـَ  ﴾َ.١١٥َأَفََحِسْبتُْمَأَنََماََخلَْقنَ
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 {“Có phải các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ngươi là để vui 

chơi vô ích và rằng các ngươi sẽ không quay trở lại trình diện TA 

chăng?”} (chương 23 – Al-Mu’minun: 115). 

Kinh Qur’an cao quý vẫn được bảo tồn bản gốc tiếng Ả-rập như 

đã được ban xuống, cho đến ngày nay, Allah Tối Cao phán: 

ِفُظونََ ٰـَ ْكَرََوإِنَاَلَهُۥلََح  ﴾. ٩﴿إِنَاَنَْحُنَنََزْلنَاَٱلذ ِ

 {Thật vậy, chính TA đã ban Thông Điệp Nhắc Nhở (Qur’an) xuống 

và chính TA sẽ bảo quản Nó.} (chương 9 – Al-Hijr: 9). Kinh Qur’an 

vẫn còn nguyên bản không bị thêm bớt dù chỉ là một chữ, trong Nó 

tuyệt đối không tồn sự đối lập hoặc thiếu sót hoặc thay đổi, Allah 

Tối Cao phán: 

َا ف ًۭ ٰـَ ا أَفَََلَيَتَدَبَُروَنَٱْلقُْرَءاَنَََۚولَْوََكاَنَِمْنَِعنِدََغْيِرَٱَّلَلَِلََوَجدُو۟اَفِيِهَٱْختِلَ َ﴾. ٨٢﴿َكثِير ًۭ

 {Tại sao họ không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? Nếu như Nó đến 

từ một ai khác ngoài Allah thì chắc chắn họ đã tìm thấy trong đó rất 

nhiều điều mâu thuẫn, đối lập nhau.} (chương 4 – An-Nisa’: 82). 

Kinh Qur’an được xuất bản rộng rải khắp nơi, và quyển Kinh vĩ đại 

này là một phép mầu kỳ diệu bởi lời xướng đọc bản gốc hoặc bản 

dịch ý nghĩa và nội dung của Nó. Ngoài Kinh Qur’an, đường lối 

Sunnah của Thiên Sứ Muhammad, tiểu sử của Người, cách giáo dục 

của Người cũng được bảo tồn và truyền đạt rất kỹ lưỡng và chuẩn 

xác bởi những nhà học giả uy tín đáng tin cậy và cũng được xuất bản 

bằng tiếng Ả-rập mà Thiên Sứ dùng để nói chuyện hàng ngày và đã 

được biên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Kinh Qur’an cao quý 

và đường lối Sunnah của Thiên Sứ là hai bộ nguồn luật nền tảng của 

bộluật Islam. Vì vậy, bộ luật Islam không được lấy từ lời nói hay 

hành động của bất kỳ cá nhân nào, mà chỉ được lấy từ lời thiên khải: 

đó là Kinh Qur’an vĩ đại và đường lối Sunnah. Allah Tối Cao phán về 

Kinh Qur’an:  
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بِٱلذ َِ ٱلَِذيَنََكفَُرو۟اَ َإَِنَ ٌبََعِزيٌزًۭ ٰـَ لَِكتَ َوإِنَهُۥَ لََماََجآَٰءهُْمََۖ ِطلَُ﴾٤١﴿ْكِرَ ٰـَ ٱْلبَ يَأْتِيِهَ يَدَْيِهَ َّلَ َبَْيِنَ ِمنٌۢ

ْنََحِكيٍمََحِميٍدٌَۢ َم ِ  ﴾. ٤٢﴿َوَّلَِمْنََخْلِفهِۦََۖتَنِزيٌلًۭ

{(41) Quả thật, những kẻ phủ nhận Lời Nhắc Nhở (Qur’an) khi Nó 

đến với chúng (thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt vào Ngày Phán Xét). 

Quả thật, (Qur’an) là một Kinh Sách rất đỗi quyền năng (dưới sự bảo 

vệ của Allah). (42) Không một điều ngụy tạo nào có thể xâm nhập 

vào Nó dù từ đằng trước hay đằng sau. Bởi vì Nó do Đấng Chí Minh, 

Đấng Đáng Ca Tụng ban xuống.} (chương 41 – Fussilat: 41, 42) Và 

Đấng Tối Cao phán về đường lối Sunnah và khẳng định đấy cũng là 

lời thiên khải từ Allah:  

ََِوِللَرُسوِلََوِلِذىَٱْلقُْربَىََٰ أَفَآٰءََ َمآَٰ َ َلِلََفِ ََرُسوِلهِۦَِمْنَأَْهِلَٱْلقَُرىَٰ َعلَىَٰ َمىََٰ ٱَّلَلَُ ٰـَ َ ِكينَِ َوٱْليَت ٰـَ  َوٱْلَمَس

ُكمَُ َوٱْبنِٱلَسبِيلَِ َبَْيَنَٱْْلَْغنِيَآِٰءَِمنُكْمَََۚوَمآَٰءاتَىَٰ
ََ َكْىََّلَيَُكوَنَدُولَة ٌۢ َوَما ُكْمََعْنهَُ ٱلَرُسوُلَفَُخذُوهَُ نََهىَٰ

 ﴾. ٧﴿ٱَّلَلَََۖإَِنَٱَّلَلَََشِديدَُٱْلِعقَابَِ فَٱنتَُهو۟اَََۚوٱتَقُواَ۟

{Những gì Sứ Giả (Muhammad) mang đến cho các ngươi thì các 

ngươi hãy nhận lấy nó; và những gì Y cấm các ngươi thì các ngươi 

hãy dừng lại. Các ngươi hãy sợ Allah, bởi quả thật, Allah rất nghiêm 

khắc trong việc trừng phạt.} (chương 59 – Al-Hashr: 7). 
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29- Islam ban sắc lệnh phải hiếu thảo 

với cha mẹ cho dù cả hai là người ngoại 

đạo, và đây là di ngôn dành cho con cái. 

Islam ban sắc lệnh phải hiếu thảo với cha mẹ cho dù cả hai là 

người ngoại đạo, Allah Tối Cao phán:  

إِيََ إَِّلَٰٓ ۟اَ تَْعبُدُوٰٓ أََّلَ َربَُّكَ َ َوقََضىَٰ ِلدَْينَِ۞َ َوبِٱْلَوَٰ أَْوَ اهَُ أََحدُهَُمآَٰ ٱْلِكبََرَ ِعندََكَ يَْبلُغََنَ إَِماَ ن اََۚ ٰـَ إِْحَس

َ ََوَّلَتَْنَهْرهَُماََوقُلَلَُهَماَقَْوّل ًۭ ٌٍۢ أُف  ا﴿ ِكََلهَُماَفَََلَتَقُلَلَُهَمآَٰ  ﴾.٢٣ََكِريم ًۭ

{Và Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) sắc lệnh cho 

các ngươi phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài và phải đối xử 

tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người họ hoặc cả hai sống 

chung với các ngươi đến tuổi già thì các ngươi chớ buông tiếng ‘uf’ 

(âm thanh biểu hiện sự bất kính) với hai người họ, và chớ xua đuổi 

hai người họ, mà các ngươi phải ăn nói với hai người họ bằng lời lẽ 

đầy tôn kính.} (chương 17 – Al-Isra’: 23). Allah Tối Cao phán: 

َوْهٍنٌَۢ َ َعلَىَٰ َوْهن اَ هُۥَ أُمُّ َحَملَتْهَُ ِلدَْيِهَ بَِوَٰ َنَ ٰـَ نَس ٱْْلِ ََ َوَوَصْينَاَ أَِن َعاَمْيِنَ فِىَ لُهُۥَ ٰـَ ٱْشُكْرِلىَََوفَِص

ِلدَْيَكَإِلََىَٱْلَمِصيُر﴿ َ﴾َ.١٤َوِلَوَٰ

 {TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo với cha 

mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu này chồng lên đau yếu khác 

và cho y bú sữa và dứt sữa y trong thời gian hai năm. Do đó, (hỡi 

con người,) ngươi hãy tạ ơn TA và biết ơn cha mẹ của ngươi, bởi 

chắc chắn ngươi sẽ trở về trình diện TA.} (chương 31 – Luqman: 14) 

Và Allah Tối Cao phán: 

وََ اََۖ ُكْره ًۭ َوَوَضعَتْهَُ اَ هُۥُكْره ًۭ أُمُّ َحَملَتْهَُ ن اََۖ ٰـَ إِْحَس ِلدَْيِهَ بَِوَٰ َنَ ٰـَ نَس ٱْْلِ لُهَُ َحْملُهُۥَوَوَصْينَاَ ٰـَ ثُوَنَ َوفَِص ٰـَ ۥثَلَ

نِْعَمتَكََ أَْشُكَرَ أَْنَ َ أَْوِزْعنِىٰٓ َِ قَاَلََرب  َ َسنَة ًۭ أَْربَِعيَنَ َوبَلََغَ أَُشدَهُۥَ بَلََغَ إِذَاَ َ ٰٓ َحتَىَٰ اََۚ أَْنعَْمَتََ َشْهر  َ ٱلَتِىٰٓ

ا ِلح ًۭ ٰـَ ِلدََىََوأَْنَأَْعَمَلََص ََوَٰ هََُوأَْصِلْحَلَِ َعلََىََوَعلَىَٰ ََۖإِن ِىَتُْبُتَإِلَْيَكََوإِن ِىَِمَنََتَْرَضىَٰ يَتِىٰٓ ىَفِىَذُر ِ

َ﴾َ.١٥َٱْلُمْسِلِميَن﴿
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 {TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người phải hiếu thảo và tử tế 

với cha mẹ của mình. Mẹ của y đã mang thai y nặng nhọc và hạ sinh 

y trong đau đớn; thời gian mang thai và dứt sữa y là ba mươi tháng. 

Đến khi y trưởng thành và được bốn mươi tuổi, y cầu nguyện: “Lạy 

Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài phù hộ bề tôi biết ơn về các Ân Huệ 

mà Ngài đã ban cho bề tôi và cho cha mẹ của bề tôi, xin Ngài phù hộ 

bề tôi làm điều thiện tốt được Ngài hài lòng, và xin Ngài cải thiện 

con cháu của bề tôi. Quả thật, bề tôi quay về sám hối với Ngài và bê 

tôi xin làm một người Muslim (thần phục Ngài).”} (chương 46 – Al-

Ahqaf: 15). Ông Abu Huroiroh thuật lại: Có một người đàn ông đến 

hỏi Thiên Sứ của Allah: “Thưa Thiên Sứ của Allah, trong thiên hạ ai là 

người xứng đáng cho tôi đối xử tử tế nhất?” Thiên Sứ đáp: “Mẹ của 

anh.” Ông hỏi tiếp: “Kế đến là ai?” Thiên Sứ đáp: “Kế đến là mẹ của 

anh.” Ông lại hỏi tiếp: “Kế đến là ai?” Thiên Sứ đáp: “Kế đến vẫn là 

mẹ của anh.” “Kế đến là ai?” Người đàn ông hỏi tiếp. Thiên Sứ đáp: 

“Kế đến là cha của anh.” Sahih Muslim 

Và hiếu thảo là di ngôn dành cho con cái dẫu cho cha mẹ là 

Muslim hay không phải là người Muslim, Bà Asma’ bint Abu Bakr 

thuật lại: Mẹ tôi, một người phụ nữ đa thần cùng con của bà đến 

thăm tôi giữa lúc phe Quraish và Nabi có hiệp ước. Tôi đã hỏi Nabi: 

“Mẹ tôi đã đến và rất muốn vào thăm tôi, vậy tôi có được phép tiếp 

đón bà không?” Người đáp: “Có, hãy tiếp đón mẹ đi.” Sahih Al-

Bukhari. Tuy nhiên, nếu con cái bị cha mẹ là người ngoại đạo tìm 

mọi cách lôi kéo rời bỏ Islam thì Islam cấm con cái nghe theo lời cha 

mẹ trong trường hợp này, mà phải giữ vững đức tin nơi Allah, song, 

trách nhiệm con cái vẫn phải đối xử tốt và hiếu thảo với họ, Allah Tối 

Cao phán: 

ٱلدُّْنيَاوََ فِىَ َوَصاِحْبُهَماَ تُِطْعُهَماََۖ فَََلَ َ بِهِۦِعْلٌمًۭ لََكَ لَْيَسَ َماَ بِىَ تُْشِرَكَ أَنَ َ ٰٓ َعلَىَٰ َهدَاَكَ ٰـَ َج  إِنَ

اَََۖوٱتَبِْعََسبِيَلََمْنَأَنَاَبَإِلََىََۚثَُمَإِلََىََمْرِجعُُكْمَفَأُنَب ِئُُكمَبَِماَُكنتُْمَتَْعَملُوَنَ﴿  ﴾.١٥ََمْعُروف ًۭ
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 {Nếu cha mẹ của ngươi đấu tranh bắt ngươi làm điều Shirk với 

TA với những gì mà ngươi không biết thì ngươi chớ nghe theo hai 

người họ, tuy nhiên, ngươi vẫn phải ăn ở tử tế với họở đời này. 

Ngươi hãy đi theo đường lối của những ai quay về với TA. Rồi đây, 

tất cả các ngươi đều quay về trình diện TA, và TA sẽ cho các ngươi 

biết mọi việc các ngươi đã từng làm.} (chương 31 – Luqman: 15). 

Islam không cấm tín đồ Muslim cư xử tốt đẹp với bà con láng 

giềng hoặc ai khác là người đa thần miễn sao họ không thuộc tốp 

người gây chiến với nó, Allah Tối Cao phán: 

ُكمَُ يَْنَهىَٰ أَنََ َّلَ ِرُكْمَ ٰـَ ِديَ نَ م ِ يُْخِرُجوُكمَ َولَْمَ يِنَ ٱلد ِ فِىَ تِلُوُكْمَ ٰـَ يُقَ لَْمَ ٱلَِذيَنَ َعِنَ ٱَّلَلَُ

َٱْلُمْقِسِطينََ ۟اَإِلَْيِهْمََۚإَِنَٱَّلَلََيُِحبُّ وُهْمََوتُْقِسُطوٰٓ َ﴾. ٨﴿ تَبَرُّ

 {Allah không cấm các ngươi đối xử tử tế và công bằng với những 

người không chống lại các ngươi vì tôn giáo cũng như không trục 

xuất các ngươi khỏi nhà cửa của các ngươi. Quả thật, Allah yêu 

thương những người công bằng chính trực.} (chương 60 – Al-

Mumtahinah: 8). 

Islam ra lệnh cho cha mẹ phải giáo dục con cái theo khuôn khổ 

Islam, điều đầu tiên cần giáo dục con cái là về nghĩa vụ của chúng 

đối với Thượng Đế của chúng, giống như Thiên Sứ đã dạy con trai 

của người bác là ‘Abdullah bin ‘Abbas cầu xin Allah hài lòng về hai 

người họ: “Này cậu bé hoặc này chàng trai nhỏ, cậu có muốn Ta dạy 

cậu một vài điều sẽ được Allah ban hữu ích cho cậu bởi chúng?” 

Ibnu Abbas đáp: “Dạ, tôi muốn.” Thiên Sứ nói: “Cậu hãy bảo vệ 

Allah, Ngài sẽ bảo vệ cậu; cậu hãy bảo vệ Allah, cậu sẽ thấy Ngài 

trước mặt cậu; cậu biết đến Ngài trong phồn thịnh, Ngài sẽ biết cậu 

trong khó khăn; khi cậu muốn cầu xin, hãy cầu xin Allah; khi cậu cần 

cứu giúp, hãy cầu cứu Allah.” Ahmad, số 4/287. 
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Allah ra lệnh cho cha mẹ phải giáo dục con cái điều mang lại lợi 

ích cho chúng cả về tôn giáo và cuộc sống, Đấng Tối Cao phán: 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ َعلَْيَهاََ يَ ٱلنَاُسَوٱْلِحَجاَرةَُ َوقُودَُهاَ اَ نَار ًۭ َوأَْهِليُكْمَ أَنفَُسُكْمَ ۟اَ قُوٰٓ َءاَمنُو۟اَ ٱلَِذيَنَ

ٰٓئَِكةٌَ ٰـَ أََمَرُهْمََويَْفعَلُوَنَ ِغََلٌظًَۭ َملَ ََّلَيَْعُصوَنَٱللََهَمآَٰ  ﴾. ٦﴿َماَيُْؤَمُروَنَِشدَادًٌۭ

 {Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy bảo vệ bản thân và 

gia đình khỏi Hỏa Ngục, nơi mà chất đốt của nó là con người và đá, 

được những vị Thiên Thần lạnh lùng và nghiêm nghị cai quản. Họ 

không trái lệnh Allah bất cứ điều gì, họ chỉ biết thi hành đúng theo 

lệnh (của Ngài).} (chương 66 – At-Tahrim: 6). Ông ‘Aly nói về câu 

Kinh:  

{Các ngươi hãy bảo vệ bản thân và gia đình khỏi Hỏa Ngục} 

“nghĩa là rèn luyện và dạy dỗ chúng.” Nabi ملسو هيلع هللا ىلص ra lệnh cho các bậc 

làm cha phải giáo dục con cái về lễ nguyện Salah, rèn luyện chúng 

duy trì nó, Người nói: “Các ngươi hãy sai bảo con cái của các ngươi 

lễ nguyện Salah khi chúng đã được bảy tuổi.” Abu Dawood. Thiên Sứ 

của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Tất cả các người là người quản giáo và tất cả các 

ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc quản giáo đó của mình. Người 

lãnh đạo là người quản giáo và chịu trách nhiệm với việc quản giáo 

của y. Người đàn ông là người quản giáo trong gia đình y và y phải 

chịu trách nhiệm với việc quản giáo đó của y. Người phụ nữ là người 

quản giáo trong nhà chồng của cô ta và cô ta phải chịu trách nhiệm 

cho việc quản giáo của cô ta. Người nô lệ là người quản giáo tài sản 

của chủ và y phải chịu trách nhiệm cho việc quản giáo đó của y. Tóm 

lại, tất cả các người là người quản giáo và tất cả các ngươi phải chịu 

trách nhiệm cho việc quản giáo đó của mình.” Sahih Ibnu Hibban, số 

4490. 

Islam ra lệnh bảo người cha phải cấp dưỡng cho con cái và gia 

đình như đã được đề cập trong đoạn 18 ở trên. Hơn nữa, Thiên Sứ 
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còn trình bày rõ ràng ân phước về việc cấp dưỡng cho con cái, 

Người nói: “Đồng tiền tốt nhất để người đàn ông tiêu tốn là đồng 

tiền cấp dưỡng cho gia đình mình, đồng tiền cấp dưỡng cho chiến 

mã vì chính nghĩa của Allah, đồng tiền cấp dưỡng cho những người 

tham gia vì chính nghĩa của Allah.” Ông Abu Qilabah nhận xét: 

“Người đã bắt đầu với người thân trong gia đình trước tiên" và sau 

đó ông nói: "Có người đàn ông nào được ân phước vĩ đại hơn người 

đàn ông cấp dưỡng cho con cái thơ dại, vợi sự cấp dưỡng đó Allah 

sẽ phù hộ chúng hoặc Allah mang lại lợi ích cho chúng và làm cho 

chúng giàu có.” Sahih Muslim, số 994. 
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30- Islam ra lệnh phải công bằng cả 

trong lời nói và hành động, kể cả đối 

với kẻ thù. 

Allah Hiển Vinh và Tối Cao tự nhận Ngài là Đấng Công Bằng trong 

hành động và quản lý của Ngài trước đám bầy tôi của Ngài. Ngài 

luôn ở trên con đường ngay thẳng trong những điều Ngài ra lệnh, 

trong những điều Ngài cấm đoán, trong việc tạo hoá và trong việc 

an bày của Ngài, Ngài phán:  

ٱَّلَلَُ ٰٓئَِكةَُ َشِهدََ ٰـَ َوٱْلَملَ هَُوَ إَِّلَ هََ ٰـَ إِلَ ٱْلِعْلمَِ أَنَهُۥَّلَٰٓ ا َوأُ۟ولُو۟اَ ٱْلعَِزيزَُ قَآٰئِم ٌۢ هَُوَ إَِّلَ هََ ٰـَ إِلَ َّلَٰٓ  بِٱْلِقْسِطََۚ

 . ﴾١٨﴿ٱْلَحِكيمَُ

{Allah đã chứng nhận không có Thượng Đế (đích thực) nào khác 

ngoài Ngài, các Thiên Thần và những người hiểu biết đang duy trì 

nền công lý cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có Thượng 

Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.} (chương 

3 – Ali ‘Imran: 18). Allah ra lệnh bảo phải công bằng, Ngài phán:  

َ. ﴾٢٩﴿قُْلَأََمَرََرب ِىَبِٱْلِقْسِطَََۖوأَقِيُمواَ۟

{Thượng Đế của Ta chỉ sai bảo toàn điều công lý.} (chương 7 – Al-

‘Araf: 29). Tất cả các vị Thiên Sứ và Nabi đều mang đến điều công lý, 

Allah Tối Cao phán:  

بََ ٰـَ ٱْلِكتَ َمعَُهُمَ َوأَنَزْلنَاَ ِتَ ٰـَ بِٱْلبَي ِنَ ُرُسلَنَاَ أَْرَسْلنَاَ ٱلنَاسَُ لَقَدَْ ِليَقُوَمَ َوأَنَزْلنَاَ َوٱْلِميَزاَنَ بِٱْلِقْسِطََۖ

َ بَأٌْسًۭ فِيِهَ َمنََ ٱْلَحِديدََ ٱَّلَلَُ َوِليَْعلََمَ ِللنَاِسَ ِفُعَ ٰـَ َوَمنَ َ ََشِديدًٌۭ قَِوى  ٱَّلَلََ إَِنَ يَنُصُرهُۥَوُرُسلَهُۥبِٱْلغَْيِبََۚ

َ  ﴾. ٢٥﴿َعِزيٌزًۭ

{Quả thật, TA đã gửi các Sứ Giả của TA đến với những bằng 

chứng rõ rệt và TA đã ban xuống cùng với Họ những Kinh Sách và 

Chiếc Cân (công lý) để cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì sự công 



 

118 

bằng.} (chương 57 – Al-Hadid: 25). Cán cân là lẽ công bằng trong lời 

nói và hành động. 

Islam ra lệnh bảo phải luôn là người công bằng trong lời nói và 

hành động, kể cả đối với kẻ thù, Allah Tối Cao phán:  

ٰٓأَيُّهََ ٰـَ يَ َ۞ ََ َءاَمنُو۟ا بِٱْلِقْسطَِاٱلَِذيَنَ ِميَنَ قََوَٰ ِلدَْينَِ ُكونُو۟اَ ٱْلَوَٰ أَِوَ أَنفُِسُكْمَ َ ٰٓ َعلَىَٰ َولَْوَ َِ َّلِلَ  ُشَهدَآَٰءَ

ا فَِقير ًۭ أَْوَ َغنِي اَ إِنَيَُكْنَ أَْوََ َوٱْْلَْقَربِيَنََۚ ۟اَ تَْلُوٓۥٰ أَنَتَْعِدلُو۟اَََۚوإِنَ َ ٰٓ ٱْلَهَوىَٰ تَتَبِعُو۟اَ َبِِهَماََۖفَََلَ أَْولَىَٰ فَٱَّلَلَُ

اَ﴿تُعَْ  ﴾َ.١٣٥ِرُضو۟اَفَإَِنَٱَّلَلَََكاَنَبَِماَتَْعَملُوَنََخبِير ًۭ

{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy hiên ngang đứng lên 

bênh vực công lý như là những nhân chứng của Allah, cho dù điều 

đó có thể chống lại bản thân các ngươi hoặc chống lại cha mẹ và bà 

con ruột thịt của các ngươi. Dù (ai đó) giàu hay nghèo thì (các ngươi 

cũng đừng quan tâm) bởi Allah quan tâm đến hai người đó nhiều 

hơn các ngươi.(15) Cho nên, các ngươi chớ đừng chiều theo dục 

vọng của các ngươi để rồi các ngươi rời xa công lý. Nếu các ngươi 

làm trái hoặc ngoảnh mặt với (sự thật) thì (các ngươi hãy biết rằng) 

quả thật Allah thông toàn mọi điều các ngươi làm.} (chương 4 – An-

Nisa’: 135). Allah Tối Cao phán: 

ٰٓأَيُّهََ ٰـَ ٰٓئِرََ يَ ٰـَ ٰٓئِدََ ْهرََٱَّلَلََِوَّلَٱلشََ اٱلَِذيَنََءاَمنُو۟اََّلَتُِحلُّو۟اََشعَ ٰـَ ينَٱ ٱْلَحَراَمََوَّلَٱْلَهدَْىََوَّلَٱْلقَلَ  َوَّلَٰٓءآٰم ِ

ن اَََۚوإِذَاََحلَْلتُْمَفَٱْصَطادُو۟اَََۚوَّلَيَْجِرَمنَُكْمَشََ ْلبَْيتََ نََرب ِِهْمََوِرْضَوَٰ َم ِ نَـَٔاُنََ ٱْلَحَراَمَيَْبتَغُوَنَفَْضَل 

َََۖوَّلَتَعَاَونُو۟اََعلَىَ َراِمَأَنَتَْعتَدُو۟اَََۘوتَعَاَونُو۟اََعلَىَٱْلبِر َِقَْوٍمَأَنََصدُّوُكْمََعِنَٱْلَمْسِجِدٱْلحََ َوٱلتَْقَوىَٰ

ثْمَِ ِنَََۚوٱتَقُو۟اٱَّلَلَََۖإَِنَٱَّلَلَََشِديدَُٱْلِعقَاِب﴿ ٱْْلِ  ﴾.٢َوٱْلعُدَْوَٰ

 {Các ngươi chớ đừng vì việc bị nhóm người nào đó ngăn cản các 

ngươi đến Masjid Al-Haram khiến các ngươi có hành động phạm 

giới. Các ngươi hãy giúp nhau làm điều đạo đức và Taqwa (ngay 

chính, sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và gây hận thù. 

Các ngươi hãy kính sợ Allah, quả thật Allah thực sự nghiêm khắc 

trong việc trừng phạt.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 2). Và Allah Tối Cao 

phán:  
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{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy là những người đứng 

lên làm những nhân chứng cho Allah một cách công bằng. Các ngươi 

chớ đừng để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó khiến 

các ngươi hành động bất công, các ngươi hãy công bằng vô tư, điều 

đó gần với sự ngoan đạo nhất.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 8). Bạn có 

từng thấy lẽ công bằng này trong pháp luật ngày nay hoặc trong tôn 

giáo nào đó giống như việc Islam ra lệnh tín đồ phải luôn làm chứng 

theo sự thật và luôn nói lời trung thực kể cả phải chống lại bản thân, 

cha mẹ, họ hàng; và Islam còn ra lệnh phải công bằng với cả bạn và 

địch? 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص ra lệnh bảo phải luôn công bằng giữa con cái Ông ‘Amir 

thuật lại: Tôi nghe được An-Nu’man bin Bashir lúc ông đang ở trên 

bục giảng, nói: Cha tôi đã cho tôi phần quà. Lúc đó bà ‘Amrah bint 

Rawahah nói: Tôi không chấp nhận cho đến khi Thiên Sứ của Allah 

làm chứng cho điều đó. Rồi ông đến gặp Thiên Sứ của Allah trình 

bày: Quả thật, tôi đã cho con trai tôi với ‘Amrah bint Rawahah một 

phần quà thì vợ tôi bảo tôi nhờ Thiên Sứ làm chứng cho. Thiên Sứ 

của Allah hỏi: “Vậy, anh có cho các đứa con còn lại giống như vậy 

không?” Ông đáp: Thưa, không. Thiên Sứ bảo: “Các ngươi hãy kính 

sợ Allah, hãy công bằng giữa con cái của các ngươi.” Thế là người 

đàn ông đã lấy lại phần quà. Sahih Al-Bukhari, 2587. 

Bởi lẽ, vấn đề của con người và quốc gia sẽ không được giải 

quyết trừ phi dựa trên lẽ công bằng, hơn nữa con người sẽ không 

sao tìm thấy sự thanh thản cho tôn giáo của mình, cho sinh mạng 

của mình, cho con cái của mình, cho danh dự của mình, cho tài sản 

của mình và cho quê hương của mình trừ phi dựa theo lẽ công bằng. 

Vì vậy, chúng ta thấy khi mà tín đồ Muslim bị người đa thần Quraish 
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đàn áp ở Makkah thì Người ra lệnh bảo tín đồ Muslim di cư đến 

vùng đất Ethiopia và Người đưa ra nguyên nhân là bởi vì đức vua cai 

trị đất nước đó là vị vua công bằng, không bất công với bất cứ ai. 

31- Islam ra lệnh phải đối xử tốt với 

toàn thể tạo vật và kêu gọi đến với các 

phẩm chất đạo đức cao quý và những 

hành động tốt đẹp. 

Islam ra lệnh phải đối xử tốt với toàn thể tạo vật, Allah Tối Cao 

phán: 

بِٱ يَأُْمُرَ ٱَّلَلََ إَِنَ نَِ ْلعَدْلَِ۞َ ٰـَ ْحَس ٱْلفَْحَشآٰءَِ ِذى َوإِيتَآٰئَِ َوٱْْلِ َعِنَ َ َويَْنَهىَٰ َ  َوٱْلُمنَكرَِ ٱْلقُْربَىَٰ

 ﴾َ.٩٠َوٱْلبَْغِىََۚيَِعُظُكْمَلَعَلَُكْمَتَذََكُروَن﴿َ

 {Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng, phải sống tốt đẹp và 

phải giúp đỡ họ hàng thân tộc.} (chương 16 – An-Nahl: 90). Và Allah 

Tối Cao phán: 

ٱلَسَرآٰءَِ فِىَ يُنِفقُوَنَ ِظِمينََ َوٱلَضَرآٰءَِ ٱلَِذيَنَ ٰـَ ََ ٱْلغَْيظََ َوٱْلَك َعِن ََوٱْلعَافِيَنَ يُِحبُّ َوٱَّلَلَُ ٱلنَاِسََۗ

 ﴾َ.١٣٤ٱْلُمْحِسنِيَن﴿

 {Những người mà họ chi dùng (tài sản của mình cho chính nghĩa 

của Allah) trong lúc giàu có lẫn lúc cơ hàn, họ biết kiềm chế cơn giận 

và biết lượng thứ cho người khác. Quả thật Allah rất thương yêu 

những người làm tốt.} (chương 3 – Ali ‘Imran: 134) và Thiên Sứ của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Quả thật, Allah đã định sự tốt đẹp trong tất cả mọi 

việc, cho nên khi các người giết (con vật gây hại) thì hãy giết theo 

cách tốt nhất và khi các ngươi cắt tiết (con vật để ăn) thì các ngươi 

hãy cắt tiết cho thật nhanh gọn, hãy mài dao cho bén và để con vật 

ra đi một cách nhẹ nhàng.” Sahih Muslim. số 1955. 
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Islam kêu gọi đến với các phẩm chất đạo đức cao quý và những 

hành động tốt đẹp, Allah miêu tả về phẩm chất đạo đức của Thiên 

Sứ Muhammad được tìm thấy trong các Kinh Sách trước: 
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ُّ
ِذىْٓ  ٱلن

َّ
   ٱل

ُ
َمَعه َل  نز 

ُ
  ۙٓۥْ أ

َ
۟ول
ُ
أ ُم  

ُ
ه  

َ
ِئك

ـْٰٓ

 
َ
ِلُحون

ْ
ُمف
ْ
 . ﴾١٥٧﴿ٱل

 {Những người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammad), vị Nabi mù 

chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc đến trong Tawrah (Kinh Cựu 

Ước) và Injil (Kinh Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện 

và ngăn cấm họ làm điều xấu, Y cho phép họ dùng những thứ tốt 

lành và cấm họ dùng những thứ ô uế, Y trút bỏ gánh nặng và xiềng 

xích đang đè nặng lên họ. Vì vậy, những ai có đức tin nơi Y, ủng hộ 

Y, giúp đỡ Y và đi theo Ánh Sáng đã được ban xuống cho Y là những 

người thành công.} (chương 7 – Al-‘Araf: 157). Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: “Này ‘A-ishah, quả thật Allah là Đấng Tử Tế, Ngài yêu thương sự 

tử tế và Ngài ban cho sự tử tế những thứ mà Ngài không ban cho sự 

thô lỗ và cũng như bất cứ thứ gì khác.” Sahih Muslim, số 2593. 

Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Quả thật, Allah cấm các người: bất hiếu 

với mẹ (cha), chôn sống con gái, ngăn cản quyền lợi, và Ngài ghét 

các ngươi nói chuyện tầm phào, lời đồn nhảm, hỏi nhiều và phung 

phí tiền của.” Sahih Al-Bukhari, 2408. Và Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

“Các ngươi không thể vào Thiên Đàng cho đến khi các ngươi đã có 

đức tin, và các ngươi không thể có đức tin cho đến khi các ngươi 

biết yêu thương lẫn nhau. Các ngươi có muốn Ta chỉ cho các ngươi 

một thứ, khi mà các ngươi thực hiện nó thì các ngươi sẽ thương yêu 
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lẫn nhau? Đó là các ngươi hãy chào Salam đến nhau.” Sahih Muslim, 

số 54. 

32- Islam bảo sống bằng đạo đức tốt 

như chân thật, giữ lời, uy tín, trung 

thực, lịch sự, gan dạ, phấn đấu, rộng 

lượng, giúp người cần giúp, cứu trợ 

người hoạn nạn, nuôi ăn người đói, tốt 

với xóm giềng, gắn kết tình dòng tộc và 

tử tế với động vật. 

Islam bảo sống bằng đạo đức tốt, Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

“Thật ra, sứ mạng của Ta là để hoàn thiện phẩm chất đạo đức tốt 

đẹp.” Al-Adab Al-Mufird, số 207. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Quả 

thật, người được Ta thương yêu nhất và được ở gần Ta nhất trong 

Ngày Phán Cuối Cùng là người có đạo đức tốt nhất trong các người. 

Và người bị Ta ghét nhất và ở xa Ta nhất trong Ngày Phán Xét Cuối 

Cùng là những kẻ Thartharun (những kẻ ba hoa, khoác lác), những 

kẻ Mutashadiqun (những kẻ thô tục và khiếm nhã) và những kẻ Al-

Mutafaihiqun.” Mọi người hỏi: Chúng tôi đã biết những kẻ 

Thartharun và những kẻ Mutashadiqun, còn những kẻ Al-

Mutafaihiqun là ai? Người đáp: “Là những kẻ tự cao.” As-Salsilah As-

Sahihah, số 791. Ông 'Abdullah bin 'Amr thuật lại: Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص chưa 

từng nói lời tục tĩu và chưa từng sai bảo điều sàm bậy. Người 

thường: "Quả thật người tốt nhất trong các ngươi là người có phẩm 

chất đạo đức tốt nhất." Sahih Al-Bukhari, số 3559. Ngoài ra, còn có 

rất nhiều câu Kinh và Hadith khác khẳng định Islam luôn kêu gọi đến 

phẩm chất đạo đức tốt đẹp và hành động tử tế một cách tổng thể. 
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Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là trung 

thực, Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Các người phải trung thực, bởi lẽ 

sự trung thực hướng dẫn đến với sự ngoan đạo và sự ngoan đạo 

dẫn lối đến Thiên Đàng. Một người luôn trung thực và cố gắng giữ 

mình trung thực cho đến khi Allah chứng nhận y là người trung thực 

ở nơi Ngài.” Sahih Muslim, số 2607. 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là giữ 

chữ tín, Allah Tối Cao phán: 

َأََ ٰٓ تِإِلَىَٰ ٰـَ نَ ٰـَ ْهِلَهاََوإِذَاََحَكْمتُمَبَْيَنَٱلنَاِسَأَنَتَْحُكُمو۟اَبِٱْلعَدِْلََۚإَِنَ۞َإَِنَٱَّلَلََيَأُْمُرُكْمَأَنَتَُؤدُّو۟اَٱْْلََم

ا﴿ اَبَِصير  ﴾َ.٥٨ٱَّلَلََنِِعَماَيَِعُظُكمَبِِهٓۦََٰۗإَِنَٱَّلَلَََكاَنََسِميع ٌۢ  

 {Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các ngươi phải giao trả đầy đủ tín 

vật về lại cho chủ.} (chương 4 – An-Nisa’: 58). 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là đứng 

đắn, Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Có ba hạng người mà Allah có trách 

nhiệm bảo vệ họ: - trong số đó có – người kết hôn muốn giữ mình 

đứng đắn.” Sunan At-Tirmizdi, số 1655. Một trong những lời cầu xin 

mà Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص thường nguyện cầu là: “Lạy Allah, bề tôi thành khẩn 

Ngài cho cho bề tôi sự chỉ đạo, lòng Taqwa, sự đứng đắn và sự giàu 

có.” Sahih Muslim, số 2721. 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là biết 

xấu hổ, Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Bản tính biết xấu hổ không mang 

đến con người ngoại trừ điều tốt đẹp.” Sahih Al-Bukhari, 6117. Và 

Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Mỗi tôn giáo đều có đạo đức và đạo đức 

của Islam là tính biết xấu hổ.” Al-Baihaqi, các phân nhánh của đức 

tin số 6/2619. 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là gan dạ, 

ông Anas nói: “Nabi ملسو هيلع هللا ىلص là người tốt nhất, gan dạ nhất, rộng lượng 

nhất trong thiên hạ, Người đã làm người dân ở Madinah kinh ngạc 
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khi mà Người thắng họ trong cuộc đua ngựa.” Sahih Al-Bukhari, 

2820. Thiên Sứ của Allah thường cầu xin Allah che chở khỏi tính hèn 

nhát, Người khẩn cầu: “Lạy Allah, bề tôi thành khẩn Ngài che chở bề 

tôi khỏi tính hèn nhát.” Sahih Al-Bukhari, 6374. 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là biết bố 

thí và rộng lượng, Allah Tối Cao phán: 

بُلََ َُسنٌۢ بَتَْتََسْبَعََسنَابَِلَفِىَُكل ِ لَُهْمَفِىََسبِيِلَٱَّلَلََِكَمثَِلََحبٍَةَأَنٌۢ ۟ائَةَُ ةٍََمثَُلَٱلَِذيَنَيُنِفقُوَنَأَْمَوَٰ م ِ

ِسٌعََعِليٌم﴿ ِعُفَِلَمنَيََشآُٰءَََۗوٱَّلَلََُوَٰ ٰـَ  . ﴾٢٦١َحبٍَةَََۗوٱَّلَلَُيَُض

 {Hình ảnh của những người chi dùng tài sản của họ cho con 

đường chính nghĩa của Allah giống như hình ảnh của một hạt giống 

trổ ra bảy nhánh bông, mỗi nhánh bông trổ ra một trăm hạt. Và 

Allah sẽ nhân lên thêm nữa cho những ai Ngài muốn bởi vì Allah là 

Đấng Quảng Đại, Bao La, Hằng Biết hết mọi việc.} (chương 2 – Al-

Baqarah: 261). Một trong những đức tính cao quý của Thiên Sứ của 

Allah là rộng lượng, ông Ibnu ‘Abbas nói: “Nabi ملسو هيلع هللا ىلص là người rộng 

lượng nhất trong nhân loại, sự rộng lượng của Người thể hiện rõ 

nhất trong tháng Ramadan sau khi Người Jibril gặp Người. Cứ mỗi 

đêm của Ramadan, Jibril đến ôn Qur’an cùng Người, và sau mỗi khi 

Jibril gặp Người thì Người trở nên rộng lượng hơn, hơn cảđiều tốt 

mà cơn gió gửi đi.” Sahih Al-Bukhari, số 1902. 

Một trong những phẩm chất đạo đức mà Islam dạy bảo là giúp 

người cần giúp, cứu trợ người hoạn nạn, nuôi ăn người đói, tốt với 

xóm giềng, gắn kết tình dòng tộc và tự tế với động vật. Ông 

'Abdullah bin 'Amr thuật lại: Một người đàn ông đã hỏi Thiên Sứ của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص rằng việc làm nào tốt nhất trong Islam? Người bảo: "Nuôi 

ăn người nghèo và chào Salam đến những người quen hoặc không 

quen." Sahih Al-Bukhari, 12. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Có một 

người đàn ông, trong lúc đi trên đường thì bị khát, y thấy một cái 

giếng nước, y xuống giếng và uống. Sau khi trở lên, y bắt gặp một 
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con chó đang le lưỡi và táp ảo ảnh do quá khát, y tự nói: Con chó 

này đang bị khát giống như mình bị khát khi nãy. Rồi y trở xuống 

giếng, lấy chiếc giầy múc đầy nước cho con chó uống. Allah ghi ơn 

việc làm đó của y và tha thứ tội lỗi cho y.” Mọi người hỏi: Thưa 

Thiên Sứ của Allah, kể cả động vật chúng ta cũng được ân phước 

nữa sao? Người đáp: “Đúng vậy, trong tất cả con vật có gan tươi 

đều được ban cho ân phước.” Sahih Ibnu Hibban, số 544. Và Thiên 

Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Người đứng ra bảo hộ cho goá phụ và người 

nghèo khó giống như người Jihad vì chính nghĩa của Allah hoặc 

người đứng lễ nguyện Salah trong đêm hoặc người nhịn chay vào 

ban ngày.” Sahih Al-Bukhari, 5353. 

Islam nhấn mạnh các quyền của họ hàng thân quyến và bắt buộc 

phải hàn gắn tình dòng tộc, Allah Tối Cao phán: 

 ُّ ِنِ
َّ
ٰ بِ   ٱلن

َ
ْوٰل

َ
ِمِنْي َ أ

ْ
ُمؤ

ْ
   ٱل

ُ
ُجه َوٰ

ْ
ز
َ
ِسِهْم ۖ َوأ

ُ
نف
َ
   ٓۥْ ِمْن أ

۟
وا
ُ
۟ول
ُ
ُهْم ۗٗ َوأ

ُ
ت ـٰ َه مَّ

ُ
ْرَحاِم   أ

َ ْ
ٰ ِبَبْعٍض    ٱْل

َ
ْوٰل

َ
ُهْم أ

ُ
َبْعض

ِب   ـٰ ِ ِكتَ
ِ ف 

َّ
ِمِنْي َ ِمَن    ٱّٰلل

ْ
ُمؤ
ْ
ينَ وَ  ٱل ِجر 

ـٰ ُمَه
ْ
ْٰٓ   ٱل

َ
ِإٰل  

۟
ا وْٓ
ُ
َعل
ْ
ف
َ
ت ن 

َ
أ  
ْٓ َّ
مَّ  ِإَّل م 

ُ
ِئك
ٓ
ْوِلَيا

َ
ا أ

ً
ِ   ْۚعُروف

ف   
َ
ِلك ٰ

َ
ذ  
َ
ان
َ
 ك

ِب  ـٰ ِكتَ
ْ
وًرا ٱل

ُ
 . ﴾٦﴿َمْسط

 {Nabi (Muhammad) phải được quý mến đối với những người có 

đức tin hơn cả bản thân họ, và các bà vợ của Người được xem là các 

bà mẹ của họ. (Theo sắc lệnh của Allah) trong Kinh Sách của Ngài thì 

bà con ruột thịt được ưu tiên đối với nhau (về việc hưởng gia tài 

thừa kế) hơn so với những người có đức tin và những người Muhajir 

(di cư từ Makkah đến Madinah), trừ trường hợp các ngươi làm một 

hành động tử tế đối với những người thân thiết nhất của các ngươi. 

Đó là mệnh lệnh được ghi trong Kinh Sách (Văn bản lưu trữ hay 

quyển Kinh Mẹở nơi Allah).} (chương 33 – Al-Ahzab: 6). Islam cảnh 

báo hành động đoạn tuyệt tình dòng tộc và xem đó là hành động 

tàn phá trái đất, Allah Tối Cao phán: 
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ا َرَءا   مَّ
َ
 َول

َ
ون

ُ
ِمن
ْ
ُمؤ
ْ
ْحَزاَب  ٱل

َ ْ
ا    ٱْل

َ
ن
َ
ا َما َوَعد

َ
ذ ـٰ
َ
 ه
۟
وا
ُ
ال
َ
ُ ق

َّ
  ٱّٰلل

ُ
ه
ُ
    ۥ َوَرُسول

َ
ق
َ
ُ َوَصد

َّ
  ٱّٰلل

ُ
ه
ُ
 َوَما   ۚۥ َوَرُسول

ا ًۭ
ۢ
ن ـٰ  ِإيَم

ْٓ َّ
ْم ِإَّل

ُ
ه
َ
اد
َ
ا ز ْسِليۢمًۭ

َ
َن  َ﴾٢٢﴿َوت ِمِنْي َ مِّ

ْ
ُمؤ

ْ
    ٱل

۟
وا
ُ
َهد ـٰ  َما َع

۟
وا
ُ
ق
َ
َجالر َصد َ ر 

َّ
ن    ٱّٰلل ُهم مَّ

ْ
ِمن
َ
ْيِه ۖ ف

َ
َعل

 
ُ
ْحَبه

َ
ٰ ن

ض َ
َ
  ۥ ق

ۢ
ْبِديًل

َ
 ت
۟
وا
ُ
ل
َّ
ِظُر ۖ َوَما َبد

َ
ن َينت ُهم مَّ

ْ
 . ﴾٢٣َ﴿َوِمن

 {(22) Nhưng nếu các ngươi quay lưng ngoảnh mặt (với tôn giáo) 

thì có lẽ các ngươi sẽ làm điều thối nát trên trái đất và sẽ cắt đứt 

tình máu mủ ruột thịt. (23) Chúng (những kẻ làm như thế) là những 

kẻ mà Allah đã nguyền rủa, nên Ngài đã làm điếc (thính giác) của 

chúng và làm mù thị giác của chúng.} (chương 47 – Muhammad: 22, 

23). Và Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Không được vào Thiên Đàng đối 

với kẻ đoạn tuyệt tình dòng tộc.” Sahih Muslim, số 2556. Những 

người ruột thịt bắt buộc phải hàn gắn: cha mẹ, anh chị em, cô, chú, 

bác, dì. 

Islam nhấn mạnh quyền của người láng giềng kể cả là người vô 

đức tin, Allah Tối Cao phán:  

وَ   ۞ 
۟
وا
ُ
َ  ٱْعُبد

َّ
ِبهِ   ٱّٰلل  

۟
وا
ُ
 ك
ْ

ْش
ُ
ت  

َ
َوبِ ۦَوَل ا ۖ  ًـٔ ْي

َ
ْين  ش

َ
ِلد َوٰ

ْ
ا ٱل

ً
ن ـٰ ٰ  َوِبِذى ِإْحَس ْرِنَ

ُ
ق
ْ
َمٰ وَ  ٱل ـٰ َيتَ

ْ
 ٱل

  وَ 
ِكْي  ـٰ َمَس

ْ
َجار  وَ  ٱل

ْ
ٰ  ِذى ٱل ْرِنَ

ُ
ق
ْ
َجار  وَ  ٱل

ْ
ِب  ٱل

ُ
ُجن

ْ
اِحِب وَ  ٱل ِب بِ  ٱلصَّ

ا
َجن

ْ
ِبيِل  ٱْبن  وَ  ٱل     ٱلسَّ

ْ
ت

َ
ك
َ
َوَما َمل

 
َّ
ْم ۗٗ ِإن

ُ
ك
ُ
ن ـٰ ْيَم

َ
َ أ

َّ
وًرا ٱّٰلل

ُ
خ
َ
 ف
ۢ
اَل
َ
ت
ْ
 ُمخ

َ
ان
َ
 ُيِحبُّ َمن ك

َ
 . ﴾٣٦﴿َل

{Các ngươi hãy thờ phượng Allah và chớ Shirk với Ngài bất cứ thứ 

gì; các ngươi hãy ăn ởtử tế với cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ 

mồ côi, với người thiếu thốn, với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với 

người lỡ đường và với những nô lệ trong tay các ngươi. Quả thật, 

Allah không yêu thương những kẻ kiêu căng, tự phụ.} (chương 4 – 

An-Nisa’: 36). Và Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Jibril không ngừng căn 

dặn Ta về người láng giềng khiến Ta nghĩ rằng ngài sẽ bảo Ta để y 

thừa kế Ta.” Sahih Abu Dawood, số 5152. 
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33- Islam cho phép dùng các thức ăn 

và đồ uống tốt lành, và bảo giữ tâm 

hồn, thể xác và nhà cửa sạch sẽ. Chính 

vì vậy, Islam cho phép kết hôn lập gia 

đình giống như giới Nabi trước đây 

cũng chỉ sai bảo toàn điều tốt đẹp. 

Islam cho phép dùng các thức ăn và đồ uống tốt lành, Thiên Sứ 

của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Hỡi mọi người, quả thực, Allah là Đấng Tốt Lành, 

Ngài sẽ không chấp nhận ngoại trừ (những gì) tốt lành. Allah đã sắc 

lệnh cho những có đức tin giống như Ngài đã sắc lệnh cho các vị 

Thiên Sứ (các vị Nabi) trước đây. Ngài phán: 

 
َ
ه يُّ
َ
أ
ـْٰٓ ُسلُ ا َي  ِمَن   ٱلرُّ

۟
وا
ُ
ل
ُ
ِت ك ـٰ َب يِّ
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 وَ  ٱلط

۟
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ُ
 َعِليمر  ٱْعَمل

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
 ِبَما ت

ِلًحا ۖ ِإن ِّ ـٰ  . ﴾٥١﴿َص

 {Hỡi các Thiên Sứ, các ngươi hãy dùng thức ăn tốt và sạch, và các 

ngươi hãy làm việc thiện, bởi TA thực sự biết rõ mọi điều các ngươi 

làm.}, [ 23:51] và Ngài phán: 

ٰٓأَيُّهَ  ـ  ُكْم وَ َءاَمنُو۟ا ُكلُو ٱلَِّذينَ ا يَ ـ  ِت َما َرَزْقنَ ـ  ِ إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدونَ  ٱْشُكُروا۟ ۟ا ِمن َطي ِبَ  . ﴾١٧٢﴿ّلِِلَّ

 {Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy ăn những thực phẩm 

tốt sạch mà TA đã ban bố cho các ngươi.} [2:172]Xong, Người kể về 

một người đàn ông đang trong chuyến đi xa với đầu tóc rối bù, thân 

hình dơ bẩn vì đường dài (và gặp phải khó khăn cần giúp đỡ), y đưa 

hai tay lên trời khấn vái: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, lạy Thượng Đế 

của bề tôi" trong khi đó thức ăn của y Haram, nước uống của y 

Haram, quần áo của y Haram và cơ thể của y được phát triển từ thứ 

Haram. Thế thì làm sao lời cầu xin của y được chấp nhận?” Sahih 

Muslim, số 1015. Và Allah Tối Cao phán:  
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َأَْخَرَجَ قُْلََمْنََحَرَمَِزيَنةََٱَّلَلَِ ةَِٱلَتِىٰٓ ْزِقََۚقُْلَِهَىَِللَِذيَنََءاَمنُو۟اَفِىَٱْلَحَيوَٰ ِتَِمَنَٱلر ِ ٰـَ ٱلدُّْنيَاََ ِلِعبَاِدهِۦَوٱلَطي َِب

ِتَِلقَْوٍمَيَْعلَُموَن﴿ ٰـَ ُلَٱْلـَٔاَي ِلَكَنُفَص ِ َمِةَََۗكذََٰ ٰـَ َيْوَمَٱْلِقَي  .﴾٣٢َخاِلَصةَ 

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): “Ai đã cấm 

những thứ làm đẹp cũng như các loại (thực phẩm tốt sạch mà Allah đã tạo 

ra cho đám bề tôi của Ngài?” Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với họ: “Tất cả 

những thứ đó là dành cho những người có đức tin ở cuộc sống trần tục 

này và dành riêng cho họở Đời Sau.” Như thế đó, TA (Allah) đã giải thích rõ 

các lời mặc khải của TA cho nhóm người hiểu biết.} (chương 7 – Al-‘Araf: 

32). 

Islam ra lệnh gữư tâm hồn, thể xác và nhà cửa sạch sẽ. Chính vì vậy, 

Islam cho phép kết hôn lập gia đình giống như giới Nabi trước đây cũng chỉ 

sai bảo toàn điều tốt đẹp, Allah Tối Cao phán:  

ٱل َنَ م ِ َوَرَزقَُكمَ َوَحفَدَةَ  َبِنيَنَ ِجُكمَ أَْزَوَٰ ْنَ م ِ لَُكمَ َوَجعََلَ اَ ج  أَْزَوَٰ أَنفُِسُكْمَ ْنَ م ِ لَُكمَ َجعََلَ ِتََََۚوٱَّلَلَُ ٰـَ َطي َِب

ِطِلَيُْؤِمنُوَنََوِبنِْعَمِتَٱَّلَلَِهُْمَيَكَْ ٰـَ  ﴾.٧٢فُُروَن﴿أَفَبِٱْلَب

{Chính Allah đã tạo ra cho các ngươi những người bạn đời từ đồng loại 

của các ngươi; và từ những người bạn đời của các ngươi, Ngài đã tạo ra 

cho các ngươi con cái và cháu chắt; và Ngài ban cho các ngươi nguồn thực 

phẩm tốt sạch. Lý nào họ lại tin tưởng vào những thứ ngụy tạo và phủ 

nhận ân huệ của Allah?!} (chương 16 – An-Nahl: 72). Allah Tối Cao phán: 

ْرَ﴿ ْجَزفَٱْهُجْر﴿٤َوِثيَابََكَفََطه ِ  ﴾.٥﴾َوٱلرُّ

 {(4) Ngươi hãy làm sạch y phục của Ngươi. (5) Ngươi hãy tránh xa việc 

thờ phượng các bục tượng.} (chương 74 – Al-Muddaththir: 4, 5). Và Thiên 

Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Không được vào Thiên Đàng đối với kẻ mà trong con 

tim của y có tự cao dù chỉ nặng bằng hạt cải.” Một người đàn ông hỏi: Quả 

thật, đối với một người đàn ông thích mặc quần áo và giầy dép của mình 

đẹp đẽ thì sao? Người đáp: “Quả thật, Allah là Đấng Đẹp Đẽ luôn yêu thích 

sự đẹp đẽ, còn tự cao là không chấp nhận chân lý và khinh thường mọi 

người.” Sahih Muslim, số 91. 
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34- Islam cấm: Shirk với Allah, vô đức 

tin, thờ phượng bục tượng, nói về Allah 

một cách không kiến thức, giết con cái, 

giết người vô tội, tàn phá trái đất, bùa 

thuật, mọi điều ố uế công khai hay 

thầm kín, Zina (tình dục ngoài hôn 

nhân), tình dục đồng giới, Riba (vay 

lãi), ăn xác chết và mọi động vật cắt tiết 

cúng bái bục tượng; cấm ăn thịt heo và 

mọi thứ ô uế, dơ bẩn khác; cấm ăn tài 

sản của trẻ mồ côi, gian lận trong việc 

cân đo, đong đếm; cấm đoạn tuyệt tình 

dòng tộc. Tất cả Nabi đều thống nhất 

cấm tất cả những điều này. 

Islam cấm: Shirk với Allah, vô đức tin, thờ phượng bục tượng, nói 

về Allah một cách không kiến thức, giết con cái, Allah Tối Cao phán:  

ِلدَْينَِ َوبِٱْلَوَٰ أََّلَتُْشِرُكو۟اَبِهِۦَشْيـ اََۖ َربُُّكْمََعلَْيُكْمََۖ أَتُْلََماََحَرَمَ ۟اَ ۞َقُْلَتَعَالَْو۟اَ ن اَََۖوَّلَتَْقتُلُوٰٓ ٰـَ إِْحَس

ََ َوَما ِمْنَهاَ َظَهَرَ َماَ ِحَشَ ٱْلفََوَٰ تَْقَربُو۟اَ َوَّلَ َوإِيَاهُْمََۖ نَْرُزقُُكْمَ نَْحُنَ ٍقََۖ ٰـَ إِْملَ ْنَ م ِ دَُكمَ ٰـَ َوَّلََأَْولَ بََطَنََۖ

ُكمبِهِۦَلَعَلَُكْمَتَْعِقلُوَن﴿ ِلُكْمََوَصىَٰ ََۚذََٰ ِ ﴾َوَّلَتَْقَربُو۟اََماَلَٱْليَتِيِم١٥١َتَْقتُلُو۟اَٱلنَْفَسٱلَتِىََحَرَمَٱَّلَلَُإَِّلَبِٱْلَحق 

َيَْبلَُغَأَُشدَهُۥَََۖوأَْوفُو۟اَٱْلَكْيلََ بِٱْلِقْسِطَََّۖلَنَُكل ُِفَنَْفس اَإَِّلَُوْسعََهاَََۖ َوٱْلِميَزانََ إَِّلَبِٱلَتِىِهَىَأَْحَسُنََحتَىَٰ

َََۖوبِعَْهدَِ ُكمبِهِۦَلَعَلَُكْمَتَذََكُروَن﴿َوإِذَاَقُْلتُْمَفَٱْعِدلُو۟اََولَْوََكاَنَذَاَقُْربَىَٰ ِلُكْمََوَصىَٰ  ﴾َ.١٥٢َٱَّلَلَِأَْوفُو۟اََۚذََٰ
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{(151) Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói (với thiên hạ): “(Này hỡi mọi 

người) hãy cùng đến đây, Ta sẽ đọc cho các ngươi những điều mà 

Thượng Đế của các ngươi đã cấm các ngươi, đó là: các ngươi không 

được tổ hợp với Ngài bất cứ thứ gì; các ngươi hãy hiếu thảo với cha 

mẹ; các ngươi không được giết con cái của các ngươi vì sợ cái nghèo 

bởi TA (Allah) mới là Đấng Cung Dưỡng cho các ngươi và bọn chúng; 

các ngươi không được đến gần những hành vi ô uế (tình dục ngoài 

hôn nhân) dù công khai hay kín đáo; các ngươi không được giết một 

sinh mạng mà Allah đã quy định bất khả xâm phạm trừ phi vì lý do 

chính đáng. Đó là những điều cấm mà Ngài đã sắc lệnh cho các 

ngươi mong rằng các ngươi hiểu (mà tuân thủ chấp hành).” (152) 

“Các ngươi không được đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi các 

ngươi muốn cải thiện đời sống cho chúng đến khi chúng lớn khôn 

(tự quản lý được tải sản riêng); các ngươi hãy đong, đo và cân cho 

đúng; TA không bắt bất cứ linh hồn nào làm quá khả năng của nó; 

khi các ngươi nói thì các ngươi hãy nói lời lẽ công bằng cho dù (lời lẽ 

công bằng đó có nghịch lại) với bà con ruột thịt (của các ngươi); các 

ngươi hãy thực hiện cho đúng giao ước của Allah. Đó là những điều 

lệnh mà Ngài đã ban hành cho các ngươi mong rằng các ngươi ghi 

nhớ (mà tuân thủ chấp hành).”} (chương 6 – Al-An’am: 151, 152). Và 

Allah Tối Cao phán:  

ثْمََ ِحَشََماََظَهَرَِمْنَهاََوَماَبََطَنََوٱْْلِ ََوأََ قُْلَإِنََماََحَرَمََرب َِىَٱْلفََوَٰ ِ نَتُْشِرُكو۟اَََوٱْلبَْغَىَبِغَْيِرَٱْلَحق 

ن اََوأَنَتَقُولُو۟اََعلَىَٱَّلَلََِماََّلَتَْعلَُموَن﴿ ٰـَ ْلَبِهِۦَُسْلَط  ﴾.٣٣بِٱَّلَلََِماَلَْمَيُنَز ِ

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Quả thật, Thượng Đế của Ta chỉ 

cấm những điều ô uế dù công khai hay kín đáo; chỉ cấm điều tội lỗi 

và áp bức (người khác) một cách bất công; Ngài chỉ cấm việc tổ hợp 

(các thần linh) cùng với Allah trong thờ phượng, điều mà Ngài không 

ban xuống (cho ai) bất cứ thẩm quyền nào; và Ngài chỉ cấm các 

ngươi nói về Allah khi các ngươi không biết gì (về Ngài).”} (chương 7 

– Al-‘Araf: 33). 
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Islam cấm giết người vô tội, Allah Tối Cao phán: 

ٱلنَْفسََ تَْقتُلُو۟اَ فَََلََ َوَّلَ ن اَ ٰـَ ُسْلَط ِلَوِلي ِهِۦَ َجعَْلنَاَ فَقَدَْ اَ َمْظلُوم  قُتَِلَ َوَمنَ ََۗ ِ بِٱْلَحق  إَِّلَ ٱَّلَلَُ َحَرَمَ ٱلَتِىَ

ا﴿يُْسِرفَف ِىَٱْلقَتِْلََۖإِنَهُۥََكاَنَمََ  ﴾َ.٣٣نُصور 

{Các ngươi không được giết hại bất cứ một sinh mạng nào mà 

Allah đã cấm ngoại trừ với lý do chính đáng (theo giáo luật). Đối với 

người bị giết oan thì người thân của y được TA ban cho thẩm quyền 

(đòi lại công bằng: yêu cầu đền mạng hoặc tha mạng và nhận bồi 

thường hoặc không nhận bồi thường theo giáo luật), nhưng chớ 

vượt quá mức giới hạn trong việc giết chóc (như phanh thây chẳng 

hạn) bởi y sẽ được (luật pháp Islam) giúp đỡ.} (chương 17 – Al-Isra’: 

33). Và Allah Tối Cao phán: 

ََوَّلَيَْزنََُوٱلَِذيَنََّلَ ِ إَِّلَبِٱْلَحق  اََءاَخَرََوَّلَيَْقتُلُوَنَٱلنَْفَسٱلَتِىََحَرَمَٱَّلَلَُ ه  ٰـَ وَنََََۚيَدُْعوَنََمَعَٱَّلَلَِإِلَ

ا﴿ ِلَكَيَْلَقَأَثَام   ﴾.٦٨َوَمنَيَْفعَْلَذََٰ

 {Họ là những người không cầu nguyện bất cứ thần linh nào khác 

cùng với Allah cũng không giết một sinh mạng vô tội trừ phi với lý do 

chính đáng; họ không làm điều Zina; và ai vi phạm những điều đó 

đáng bị tội.} (chương 25 – Al-Furqan: 68). 

Islam cấm tàn phá trái đất, Allah Tối Cao phán: 

حَِ ٰـَ إِْصلَ بَْعدََ ٱْْلَْرِضَ فِىَ تُْفِسدُو۟اَ َنََ َهاَوَّلَ م ِ قَِريٌبَ ٱَّلَلَِ َرْحَمَتَ إَِنَ َوَطَمع اََۚ َخْوف اَ َوٱدُْعوهَُ

 ﴾َ.٥٦ٱْلُمْحِسنِيَن﴿

 {Các ngươi chớ đừng hủy hoại trái đất sau khi nó đã được cải 

thiện.} (chương 7 – Al-‘Araf: 56). Allah Tối Cao phán cho biết Nabi 

Shu’aib khi nói với người dân của mình: 

َجآَٰءتَْ قَدَْ َغْيُرهُۥََۖ ٍهَ ٰـَ إِلَ ْنَ م ِ لَُكمَ َماَ ٱْعبُدُو۟اٱَّلَلََ قَْوِمَ ٰـَ يَ قَاَلَ ُشعَْيب اََۗ أََخاهُْمَ َمدْيََنَ َ نََوإِلَىَٰ م ِ بَي ِنَةٌَ ُكمَ

ِحَهاَََۚأَْشيَآَٰءهُْمََوَّلََ َوٱْلِميَزاَنََوَّلَتَْبَخُسو۟اَٱلنَاسََ َرب ُِكْمََۖفَأَْوفُو۟اَٱْلَكْيلََ ٰـَ تُْفِسدُو۟اَفِىٱْْلَْرِضَبَْعدََإِْصلَ

ْؤِمنِيَن﴿ ِلُكْمََخْيٌرَلَُكْمَإِنَُكنتُمَمُّ
َ﴾َ.٨٥ذََٰ
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 {Hỡi người dân của Ta, các người hãy thờ phượng một mình 

Allah thôi, các người không hề có thần linh nào khác ngoài Ngài. Quả 

thật, một bằng chứng rõ ràng từ Thượng Đế của các người đã đến 

với các người. Cho nên, các người hãy đong đo cho đúng, cân cho 

đủ, các người chớ đừng gian lận thiên hạ bất cứ điều gì, và chớ 

đừng tàn phá trái đất (bằng tội lỗi) sau khi nó đã được lập trật tự. 

Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người là những người có 

đức tin.} (chương 7 – Al-‘Araf: 85). 

Islam cấm bùa thuật, Đấng Chân Lý Hiển Vinh và Tối Cao phán:  

حََ ٱلَساِحُرَ يُْفِلُحَ َوَّلَ ِحٍرََۖ ٰـَ َس َكْيدَُ َصنَعُو۟اَ إِنََماَ ۟اََۖ َصنَعُوٰٓ َماَ تَْلقَْفَ يَِمينَِكَ فِىَ َماَ ْيُثََوأَْلِقَ

﴿  ﴾َ.٦٩أَتَىَٰ

{“Ngươi hãy ném chiếc gậy trong tay phải của ngươi xuống, nó sẽ 

nuốt hết những vật mà họ đã làm ra. Quả thật, vật mà họ đã làm 

chẳng qua chỉ là trò ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ không thành công 

dù từ đâu đến đi chăng nữa.”} (chương 20 – Taha: 69). Và Thiên Sứ 

của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Các người hãy tránh xa bảy điều huỷ diệt.” Mọi 

người hỏi: Thưa Thiên Sứ, chúng là những điều gì? Người đáp: 

“Shirk với Allah, bùa thuật, giết hại người được Allah bảo vệ trừ khi 

vì chân lý, ăn đồng tiền vay lãi, ăn tài sản trẻ mồ côi, bỏ trốn vào 

ngày giao chiến và vu khống những phụ nữ đoan chính.” Sahih Al-

Bukhari, 6857. 

Islam cấm mọi điều ô uế công khai hay thầm kín, Zina (tình dục 

ngoài hôn nhân), tình dục đồng giới, và ở ngay dòng đầu của đoạn 

này, các bằng chứng cho thấy điều, và Islam cấm vay lãi, Allah Tối 

Cao phán: 
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 {Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy sợ Allah mà bỏ đi 

phần còn lại của tiền lời cho vay, nếu các ngươi thật sự có đức tin 

nơi Ngài. Nhưng nếu các ngươi không phục tùng theo mệnh lệnh thì 

xem như các ngươi đã khai chiến với Allah và Thiên Sứ của Ngài. Tuy 

nhiên, nếu các ngươi biết ăn năn hối cải thì các ngươi được thu hồi 

tiền vốn của mình, đây là cách các ngươi không gây bất công cho ai 

và cũng không bị thiệt thòi.} (chương 2 – Al-Baqarah: 278, 279). 

Allah đã không cho bất cứ tội lỗi nào là hành vi chiến tranh với Ngài 

và Thiên Sứ của ngoài tội vay lãi bởi vì vay lãi, nó làm hư tôn giáo, 

quê hương, tài sản và sinh mạng. 

Islam cấm ăn xác chết và mọi động vật cắt tiết cúng bái bục 

tượng, thần linh; cấm ăn thịt heo, Allah Tối Cao phán:  

ٱْلَمْيتَةَُ َعلَْيُكُمَ َمْتَ ٱْلِخنِزير ُحر ِ َولَْحُمَ ٱَّلَلَِ َوٱلدَُمَ ِلغَْيِرَ أُِهَلَ َوَمآَٰ َُ نِقَةَُبِهِۦَوٱْلُمْنخََ ِؕ  َوٱْلَمْوقُوذَة

يَةَُ تَْستَْقِسُمواَ۟ َوٱلنَِطيَحةَُ َوٱْلُمتََرد ِ َوأَنَ ٱلنُُّصِبَ َعلَىَ ذُبَِحَ َوَماَ ذََكْيتُْمَ َماَ إَِّلَ ٱلَسبُُعَ أََكَلَ  َوَمآَٰ

تَْخشََ فَََلَ ِدينُِكْمَ َكفَُرو۟اَِمنَ ٱلَِذيَنَ يَئَِسَ ٱْليَْوَمَ فِْسٌقََۗ ِلُكْمَ ذََٰ ِمََۚ ٰـَ أَْكَمْلُتَبِٱْْلَْزلَ ٱْليَْوَمَ َوٱْخَشْوِنََۚ ْوهُْمَ

َغيَْ َمْخَمَصٍةَ فِىَ ٱْضُطَرَ فََمِنَ ِدين اََۚ َمَ ٰـَ ْسلَ ٱْْلِ لَُكُمَ َوَرِضيُتَ نِْعَمتِىَ َعلَْيُكْمَ َوأَتَْمْمُتَ ِدينَُكْمَ َرَلَُكْمَ

ثٍْمَََۙفَإَِنَٱَّلَلَََغفُوٌرََرِحيٌم﴿ ِ  ﴾َ.٣ُمتََجانٍِفَْل ِ

{Các ngươi bị cấm ăn động vật chết, máu (tiết), thịt heo, những 

con vật cúng tế (cho ai khác) ngoài Allah (hoặc không nhân danh 

Allah lúc cắt tiết), những con vật bị giết bằng cách làm cho chết 

ngạt, những con vật bị giết bằng cách đánh đập, những con vật bị 

giết bằng cách thả rơi từ trên cao xuống, những con vật bị giết bằng 

cách cho chúng húc nhau, những con vật bị thú dữ ăn thịt trừ phi 

các ngươi kịp thời cắt tiết chúng (lúc chúng vẫn chưa chết); các 

ngươi bị cấm ăn thịt những con vật được giết cúng tế trên đá (cho 

các thần linh ngoài Allah) và các ngươi bị cấm chia phần bằng hình 

thức xin xăm. Quả thật, tất cả những thứ (bị cấm) đó đều bẩn thỉu, ô 

uế.} (chương 5 – Al-Ma-idah: 3). 
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Islam cấm uống rượu và mọi thứ ô uế, dơ bẩn khác, Allah Tối Cao 

phán: 

ٰٓأَيُّهََ ٰـَ ٱْلَخْمرَُ اٱلَِذينََ يَ إِنََماَ ۟اَ نَِ َوٱْْلَنَصابَُ َوٱْلَمْيِسرَُ َءاَمنُوٰٓ ٰـَ ٱلَشْيَط َعَمِلَ ْنَ م ِ ِرْجٌسَ ُمَ ٰـَ  َوٱْْلَْزلَ

تُْفِلُحوَن﴿ لَعَلَُكْمَ َوة٩٠ََفَٱْجتَنِبُوهَُ ٱْلعَدََٰ بَْينَُكُمَ يُوقَِعَ أَنَ ُنَ ٰـَ ٱلَشْيَط يُِريدَُ ٱْلَخمَْ ﴾إِنََماَ فِىَ  رََِوٱْلبَْغَضآَٰءَ

نتَُهوَن﴿ ةََِۖفََهْلَأَنتُمَمُّ  ﴾َ.٩١َوٱْلَمْيِسِرََويَُصدَُكْمََعنَِذْكِرَٱَّلَلََِوَعِنَٱلَصلَوَٰ

 {Hỡi những người có đức tin! Quả thật (uống) rượu, cờ bạc, thờ 

cúng trên bàn thờ đá và xin xăm là những thứ ô uế thuộc hành vi 

của Shaytan. Bởi thế, các ngươi hãy tránh xa chúng mong rằng các 

ngươi thành đạt. Quả thật, Shaytan chỉ muốn gieo lòng hận thù và 

hiềm khích giữa các ngươi qua (việc uống) rượu và cờ bạc. Thật ra 

(Shaytan) chỉ muốn cản trở các ngươi tưởng nhớ Allah và muốn các 

ngươi (sao lãng) lễ nguyện Salah mà thôi. Vậy các ngươi không chịu 

ngưng ư?!} (chương 5 – Al-Ma-idah: 90, 91). Ở đoạn số 31 đã đề cặp 

đến một trong những thuộc tính của Thiên Sứ được Allah báo trước 

trong Tawrah (Kinh Cựu Ước) rằng Người cấm họ mọi điều bẩn thỉu, 

ô uế, Allah Tối Cao phán: 

ٱلَرُسولََ يَتَبِعُوَنَ ىََ ٱلنَبِىََ ٱلَِذيَنَ ةَِ ٱلَِذى ٱْْلُم ِ ٱلتَْوَرىَٰ فِىَ ِعندَهُْمَ َمْكتُوب اَ نِجيِلَ يَِجدُونَهُۥَ َوٱْْلِ

بِٱْلَمْعُروفَِ َعلَْيِهمَُ يَأُْمُرهُمَ ُمَ َويَُحر ِ ِتَ ٰـَ ٱلَطي ِبَ لَُهُمَ َ َويُِحلُّ ٱْلُمنَكِرَ َعِنَ ُهْمَ َويََضُعَََََويَْنَهىَٰ ٰٓئَِثَ ٰـَ ٱْلَخبَ

ُلَلَتِىََكانَْتََعلَْيِهْمََۚفَٱلَِذيَنََءاَمنُو۟اَبِهِۦََوَعَزُروهََُونََصُروهََُوٱتَبََ ٰـَ  عُو۟اٱلنُّورَََعْنُهْمَإِْصَرهُْمََوٱْْلَْغلَ

ٰٓئَِكَهُُمَٱْلُمْفِلُحوَن﴿ ٰـَ َأُنِزَلََمعَهُٓۥَََٰۙأُ۟ولَ  ﴾َ.١٥٧ٱلَِذىٰٓ

 {Những người mà họ đi theo vị Sứ Giả (Muhammad), vị Nabi mù 

chữ, vị mà họ tìm thấy Y được nhắc đến trong Tawrah (Kinh Cựu 

Ước) và Injil (Kinh Tân Ước) của họ. Y ra lệnh cho họ làm điều thiện 

và ngăn cấm họ làm điều xấu, Y cho phép họ dùng những thứ tốt 

lành và cấm họ dùng những thứ ô uế, Y trút bỏ gánh nặng và xiềng 

xích đang đè nặng lên họ.} (chương 7 – Al-‘Araf: 157). 

Islam cấm ăn tài sản của trẻ mồ côi, Allah Tối Cao phán:  
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لَُهْمَََۖوَّلَتَتَبَدَلُو۟اَٱْلَخبِيثََ َأَْمَوَٰ ٰٓ َمىَٰ ٰـَ َ ِلُكْمََۚإِنَهُۥََكاَنَبِٱلَطي ِِبَََۖوَّلََ َوَءاتُو۟اَٱْليَت َأَْمَوَٰ ٰٓ لَُهْمَإِلَىَٰ ۟اَأَْمَوَٰ تَأُْكلُوٰٓ

ا﴿  ﴾.٢ُحوب اََكبِير 

{Các ngươi hãy giao lại cho trẻ mồ côi tài sản của chúng (khi 

chúng đã trưởng thành). Các ngươi chớ đừng (vì tham lam) mà tráo 

vật xấu của các ngươi để đối lấy vật tốt của chúng. Các ngươi cũng 

đừng ăn chặn (tài sản của chúng bằng cách) nhập chung tài sản của 

chúng vào tài sản của các ngươi, quả thật việc làm đó là một đại 

trọng tội.} (chương 4 – An-Nisa: 2). Và Allah Tối Cao phán:  

{Những kẻ ăn tài sản của trẻ mồ côi một cách bất công, thật ra là 

họ đang nuốt lửa vào bụng của mình; rồi đây họ sẽ sớm bị thiêu đốt 

trong Hỏa Ngục.} (chương 4 – An-Nisa: 10). 

Islam cấm gian lận trong việc cân đo và đong đếm, Allah Tối Cao 

phán: 

ل ِْلُمَطف ِِفيَن﴿ ٱْكت١َََوْيٌلَ إِذَاَ يَْستَْوفُوَن﴿﴾ٱلَِذيَنَ ٱلنَاِسَ َعلَىَ َوَزنُوهُْم٢َالُو۟اَ أَوَ َكالُوهُْمَ ﴾َوإِذَاَ

ٰٓئَِكَأَنَُهمََمْبعُوثُوَن﴿٣يُْخِسُروَن﴿ ٰـَ َأُ۟ولَ  ﴾.٤﴾أََّلَيَُظنُّ

{(1) Thật khốn thay cho những kẻ gian lận. Những kẻ mà khi nhận 

của người thì đòi cho đủ. Nhưng khi đong hoặc cân cho người thì lại 

cân và đong thiếu. Có phải những kẻ đó nghĩ rằng họ sẽ không được 

phục sinh? (chương 83 – Al-Mutaffifin: 1 - 4). 

Islam cấm đoạn tuyệt tình dòng tộc như đã đề cặp ở đoạn số 31 

với các câu Kinh và Hadith làm cơ sở, và tất cả các vị Nabi, các vị 

Thiên Sứ đều thống nhất cấm tất cả các điều này. 

35- Islam cấm các tính xấu xa như nói 

dối, gian lận, phản bội, lừa đảo, ganh tị, 

hãm hại người khác, trộm cắp, bạo 
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ngược, bất công và tất cả các tính xấu 

khác. 

Islam cấm các tính xấu nói chung, Allah Tối Cao phán: 

ُكَلََ َ يُِحبُّ َّلَ ٱَّلَلََ إَِنَ اََۖ َمَرح  ٱْْلَْرِضَ فِىَ تَْمِشَ َوَّلَ ِللنَاِسَ َخدََكَ ْرَ تَُصع ِ َوَّلَ

 . ﴾ ١٨﴿ فَُخوٍرٌَۢ ُمْختَاٍلٌَۢ

 {“Con chớ vênh mặt trước mọi người và chớ bước đi với dáng vẻ 

kênh kiệu trên mặt đất. Quả thật, Allah không yêu thương những kẻ 

cao ngạo khoác lác.”} (chương 31 – Luqman: 18). Thiên Sứ của Allah 

nói: “Quả thật, người được Ta thương yêu nhất và được ở gần Ta 

nhất trong Ngày Phán Cuối Cùng là người có đạo đức tốt nhất trong 

các người. Và người bị Ta ghét nhất và ở xa Ta nhất trong Ngày Phán 

Xét Cuối Cùng là những kẻ Thartharun (những kẻ ba hoa, khoác lác), 

những kẻ Mutashadiqun (những kẻ thô tục và khiếm nhã) và những 

kẻ Al-Mutafaihiqun.” Mọi người hỏi: Chúng tôi đã biết những kẻ 

Thartharun và những kẻ Mutashadiqun, còn những kẻ Al-

Mutafaihiqun là ai? Người đáp: “Là những kẻ tự cao." Assilsilah As-

Sahihah, số 791. 

Islam cấm nói dối, Allah Tối Cao phán: 

َ﴿َإِنََ َكذَاٌبًۭ  ﴾.٢٨َٱَّلَلَََّلَيَْهِدىََمْنَُهَوَُمْسِرفًٌۭ

 {Quả thật, Allah không hướng dẫn kẻ phạm tội, kẻ gian dối.} 

(chương 40 – Ghafir: 28). Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Các người hãy 

tránh xa việc nói dối, bởi lẽ sự dối trá dẫn đến tình trạng hư đốn và 

sự hư đốn sẽ dẫn đến Hoả Ngục. Một người cứ nói dối và không 

ngừng việc nói dối đó cho đến khi Allah chứng nhận y là kẻ dối trá ở 

nơi Ngài.” Sahih Muslim, số 2607. Và Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

“Dấu hiệu của kẻ giả tạo đức tin gồm có ba điều: Khi nói chuyện thì 
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dối, khi hứa thì không giữ lời và khi được tín nhiệm thì phản bội.” 

Sahih Al-Bukhari, 6095. 

Islam cấm gian lận Trong một Hadith được ghi lại, Thiên Sứ của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص đi ngang một chỗ bày bán lương thực khô thì Người đưa 

tay vào bên trong mớ lương thực khô thì thấy bị ướt ở các ngón tay, 

Người hỏi: “Đây là gì vậy ông chủ?” Người bán hàng đáp: Dạ, nó bị 

trúng nước mưa thưa Thiên Sứ của Allah. Thiên Sứ nói: “Vậy, sao 

anh không chịu đặt nó ở bên trên để mọi người nhìn thấy, ai gian 

lận thì không phải tín đồ của Ta.” Sahih Muslim, số 102. 

Islam cấm phản bội, lừa đảo, Allah Tối Cao phán:  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ تُِكْمََوأَنتُْمَتَْعلَُمونََ َوٱلَرُسولََ ٱلَِذيَنََءاَمنُو۟اََّلَتَُخونُو۟اَٱَّلَلََ يَ ٰـَ نَ ٰـَ ۟اَأََم ﴿ َوتَُخونُوٰٓ

٢٧ .﴾ 

{Hỡi những người có đức tin! Các ngươi đừng lừa dối Allah và Sứ 

Giả (Muhammad), và các ngươi chớ gian lận những tín vật được ủy 

thác cho các ngươi trong lúc các ngươi biết rõ (đó là lừa dối và bất 

tín).} (chương 8 – Al-Anfal: 27). Đấng Tối Cao phán:  

قَََٱلَِذيَنَيُوفُوَنَبِعَْهِدَٱَّلَلَِ ٰـَ  ﴾. ٢٠﴿  َوَّلَيَنقُُضوَنَٱْلِميثَ

{Những người thực hiện đúng giao ước với Allah và không phá vỡ 

giao ước (của Ngài)} (chương 13 – Ar-Ra’d: 20). Thiên Sứ của Allah 

 căn dặn quân lính của Người trước khi xuất trận: “Các người hãy ملسو هيلع هللا ىلص

chiến đấu (vì chính nghĩa của Allah), chớ đừng chiếm đoạt (chiến lợi 

phẩm), chớ đừng bội ước, chớ đừng phanh thây (xác chết) và chớ 

đừng giết trẻ con.” Sahih Muslim, số 1731. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص 

nói: “Có bốn điều mà ai có chúng trong người thì là kẻ giả tạo đức 

tin đích thực, còn ai chỉ có trong người một trong số chúng thì là kẻ 

đã có một phần của sự giả tạo đức tin cho đến khi y loại bỏ nó. Đó 



 

138 

là: khi được tín nhiệm phản bội, khi nói thì dối, khi hứa thì không giữ 

lời, và khi tranh luận thì văng tục.” Sahih Al-Bukhari, 34. 

Islam cấm ranh tị, Allah Tối Cao phán:  

ُهمَُ ََمآَٰءاتَىَٰ بََ أَْمَيَْحُسدُوَنَٱلنَاَسََعلَىَٰ ٰـَ ِهيَمَٱْلِكتَ َءاَلَإِْبَرَٰ  ٱَّلَلَُِمنَفَْضِلهِۦََۖفَقَْدََءاتَْينَآَٰ

ا َوٱْلِحْكَمةََ ْلك اََعِظيم  ُهمَمُّ ٰـَ  ﴾. ٥٤﴿َوَءاتَْينَ

{Hoặc lẽ nào họ đem lòng ganh tị với thiên hạ (Thiên Sứ 

Muhammad và các vị bạn đạo của Y) về ân huệ mà Allah ban cho họ 

trong khi trước đây TA đã ban cho hậu duệ của Ibrahim Kinh Sách và 

sự khôn ngoan và TA đã ban cho họ vương quyền vĩ đại?!} (chương 

4 – An-Nisa’: 54). Và Allah Tối Cao phán:  

ِعنِدَ ْنَ م ِ َحَسد اَ اَ ُكفَار  نُِكْمَ ٰـَ إِيَم بَْعِدَ َ نٌۢ م ِ يَُردُّونَُكمَ لَْوَ ِبَ ٰـَ ٱْلِكتَ أَْهِلَ ْنَ م ِ َكثِيٌرَ َودََ

ََۖفَٱْعفُواَ۟ َبَْعِدََماَتَبَيََنَلَُهُمَٱْلَحقُّ نٌۢ َيَأْتِىََ أَنفُِسِهمَم ِ بِأَْمِرِهٓۦََٰۗإَِنَٱَّلَلََ ٱَّلَلَُ َوٱْصفَُحو۟اََحتَىَٰ

ََشْىٍءقَِديرٌََعلََ َُكل ِ  ﴾. ١٠٩﴿ىَٰ

{Rất nhiều dân Kinh Sách chỉ vì lòng ganh tị mà họ muốn kéo các 

ngươi trở lại tình trạng vô đức tin như trước đây, mặc dù chân lý đã 

phơi bày rõ ràng trước mặt họ. Nhưng thôi, các ngươi hãy lượng thứ 

và bỏ qua cho họ đến khi Allah ban hành sắc lệnh của Ngài xuống. 

Quả thật, Allah toàn năng trên tất cả mọi việc.} (chương 2 – Al-

Baqarah: 109). Và Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Di căn đến các người 

mầm bệnh của các thế hệ trước đây, đó là ganh tị và thù ghét nhau. 

Nó chuyên cạo trọc, Ta không nói nó cạo trọc tóc mà nó cạo trọc tôn 

giáo. Xin thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng các 

người không thể vào Thiên Đàng cho đến khi các người đã có đức 

tin và các người không thể có đức tin cho đến khi các ngươi biết 

thương yêu lẫn nhau. Các người có muốn Ta cho các người biết điều 

giúp các người có được như thế? Cá ngươi hãy chào Salam qua lại 

giữa các người.” Sunan At-Tirmizdi, số 2510. 
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Islam cấm hãm hại người khác, Allah Tối Cao phán: 

أََ قَْريٍَةَ َ ُكل ِ فِىَ َجعَْلنَاَ ِلَكَ
إَِّلَََوَكذََٰ يَْمُكُروَنَ َوَماَ فِيَهاََۖ ِليَْمُكُرو۟اَ ُمْجِرِميَهاَ بَِرَ ٰـَ َك

 ﴾. ١٢٣﴿ بِأَنفُِسِهْمََوَماَيَْشعُُرونََ

 {Cũng như thế, TA (Allah) đã đặt trong mỗi thị trấn những tên tội 

phạm lớn nhất của nó để chúng hoạch định âm mưu trong đó. Tuy 

nhiên, chúng chỉ mưu hại chính bản thân chúng trong lúc chúng 

không nhận thấy (điều đó).} (chương 6 – Al-An’am: 123). Allah Tối 

Cao cho biết người Do Thái đã tìm cách sát hại Masih Ysa (Giê-su), 

họ đã lên kế hoạch nhưng Allah đã lập kế hoạch đối với chúng, và 

âm mưu hiểm độc của họ không hại được ai ngoài bọn họ, Allah Tối 

Cao phán: 

قَاَلَٱْلَحَواِريُّوَنََ۞َفَلََمآَٰ َإِلَىَٱَّلَلََِۖ َِمْنُهُمَٱْلُكْفَرَقَاَلََمْنَأَنَصاِرىٰٓ َأََحَسَِعيَسىَٰ

ََ ُمْسِلُموَن بِأَنَاَ بِٱللَِهَوٱْشَهْدَ َءاَمنَاَ ٱَّلَلَِ أَنَصاُرَ أَنَزْلَتََ﴾ ٥٢﴿نَْحُنَ بَِمآَٰ َءاَمنَاَ َربَنَآَٰ

َمَعََ ٱلَرُسولََ َوٱتَبَْعنَا ِهِدينََفَٱْكتُْبنَاَ ٰـَ َخْيُرََ﴾ ٥٣﴿ٱلَش َوٱَّلَلَُ ٱَّلَلََُۖ َوَمَكَرَ َوَمَكُرو۟اَ

ِكِرينََ ٰـَ ٱَّلَلَُ﴾٥٤﴿ٱْلَم قَاَلَ َٰٓ إِْذَ ِعيَسىَٰ ٰـَ ِمَنَ يَ ُرَكَ َوُمَطه ِ إِلََىَ َوَرافِعَُكَ ُمتََوف ِيَكَ إِن ِىَ

ٱلَِذينََ َوَجاِعُلَ َكفَُرو۟اَ ٱلَِذينََ ٱلَِذيَنَ فَْوَقَ إَِ ٱتَبَعُوَكَ ۟اَ إِلََىََكفَُروٰٓ ثَُمَ َمِةََۖ ٰـَ ٱْلِقيَ يَْوِمَ َ لَىَٰ

ََ.﴾٥٥﴿َمْرِجعُُكْمَفَأَْحُكُمَبَْينَُكْمَفِيَماَُكنتُْمَفِيِهَتَْختَِلفُوَنَ

 {(52) Khi Ysa nhận thấy sự vô đức tin ở nơi họ thì Y đã lên tiếng 

hỏi: “Ai sẽ là người phò trợ cho Ta (trong việc kêu gọi) đến với 

Allah?” Các tông đồ đáp: “Chúng tôi sẽ là những người phò trợ cho 

(tôn giáo của) Allah, chúng tôi đã có đức tin nơi Allah, và chúng tôi 

chứng nhận mình là những người Muslim (thần phục Allah).” (53) 

(Các tông đồ của Ysa cầu nguyện): “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, bầy 

tôi đã có đức tin nơi điều mà Ngài đã mặc khải và bầy tôi nguyện đi 

theo vị Thiên Sứ (của Ngài). Bởi vậy, xin Ngài hãy ghi tên bầy tôi 

cùng với những người chứng nhận (của sự thật này)”. (54) (Những 
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kẻ vô đức tin) đã mưu toan lập kế hoạch (hãm hại Ysa) và Allah cũng 

hoạch định mưu kế (của Ngài). Tuy nhiên, Allah là Đấng hoạch định 

mưu kế siêu việt. (55) (Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) 

khi Allah phán: “Hỡi Ysa, nay TA sẽ làm cho Ngươi chết (tạm), rồi 

mang (cả hồn lẫn xác) Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi 

khỏi (mọi lời cáo buộc của) những kẻ vô đức tin và TA sẽ phù hộ cho 

những ai theo Ngươi cao hơn những kẻ vô đức tin cho đến Ngày 

Phục Sinh. Rồi đây các ngươi được đưa về trình diện TA để TA phân 

xử mọi điều mà các ngươi tranh chấp lẫn nhau.” (chương 3 – Ali 

‘Imran: 52 - 55). Allah Tối Cao cho biết người dân của Nabi Saleh đã 

có mưu đồ sát hại Người và họ đã lên kế hoạch nhưng kế hoạch của 

họ bị Allah thâu tóm, Ngài đập tan kế hoạch của họ và tiêu diệt sạch 

bọn họ, Ngài phán: 

بِٱَّلَلَِقَالُواَ۟ تَقَاَسُمو۟اَ َوإِنَاََ َ أَْهِلهِۦَ َمْهِلَكَ َشِهْدنَاَ َماَ ِلَوِلي ِهِۦَ لَنَقُولََنَ ثَُمَ لَنُبَي ِتَنَهُۥَوأَْهلَهُۥَ

ََ ِدقُوَن ٰـَ ََ﴾ ٤٩﴿لََص يَْشعُُروَن َّلَ َوُهْمَ اَ َمْكر ًۭ َوَمَكْرنَاَ اَ َمْكر ًۭ فَٱنُظْرَ﴾٥٠﴿َوَمَكُرو۟اَ

ُهْمََوقَْوَمُهْمَأَْجَمِعيَنَ ٰـَ ِقبَةََُمْكِرِهْمَأَنَاَدََمْرنَ ٰـَ  .﴾٥١﴿ َكْيَفََكاَنََع

 {(49) Những kẻ đó bảo: “Chúng ta hãy cùng nhau thề với Allah 

rằng chúng ta nhất định sẽ giết (Saleh) và gia đình của Y vào ban 

đêm, rồi chúng ta sẽ nói với người thừa kế của Y rằng chúng ta 

không hề biết gì đến việc gia đình Y bị thủ tiêu và chúng ta hoàn 

toàn nói thật.” (50) Họ đã mưu toan một kế hoạch và TA cũng đã 

sắp đặt một kế hoạch trong lúc họ không hề hay biết. (51) Ngươi 

(hỡi Thiên Sứ) hãy xem mưu đồ của họ đã để lại kết cuộc cho họ 

như thế nào, chẳng phải TA đã tiêu diệt họ và toàn bộ đám dân của 

họ đó sao?!} (chương 27 – An-Naml: 49 - 51). 

Islam cấm trộm cắp, Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Người Zina 

không được xem là người có đức tin khi y gian dâm, người trộm cắp 

không được xem là người có đức tin khi y trộm cắp và người uống 
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rượu không được xem là người có đức tin khi y uống rượu, và sự 

sám hối sẽ không được chấp nhận sau đó.” Sahih Al-Bukhari, 6810. 

Islam cấm bạo ngược, Allah Tối Cao phán: 

ٱَّلَلََ إَِنَ بِٱْلعَْدلَِ۞َ يَأُْمُرَ نَِ َ ٰـَ ْحَس ٱْلفَْحَشآٰءَِ ِذى َوإِيتَآٰئَِ َوٱْْلِ َعِنَ َ َويَْنَهىَٰ َ  ٱْلقُْربَىَٰ

 ﴾َ.٩٠َوٱْلُمنَكِرَوٱْلبَْغِىََۚيَِعُظُكْمَلَعَلَُكْمَتَذََكُروَنَ﴿

 {Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng, phải sống tốt đẹp và 

phải giúp đỡ họ hàng thân tộc, và Ngài nghiêm cấm tất cả những 

hành vi vô luân, sai trái và áp bức. Ngài răn dạy các ngươi mong rằng 

các ngươi có thể lưu tâm.} (chương 16 – An-Nahl: 90). Thiên Sứ của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Quả thật, Allah đã thiên khải cho Ta rằng các ngươi 

hãy khiêm tốn và nhân từ để không còn ai bạo ngược với ai, và để 

không còn ai khinh thường ai.” Sahih Abu Dawood, số 4895. 

Islam cấm bất công, Allah Tối Cao phán: 

ِلِمينََ ٰـَ َٱلَظ َ﴾. ٥٧﴿ َوٱَّلَلََُّلَيُِحبُّ

 

 {Quả thật, Allah không ưa thích những kẻ làm điều sai quấy.} 

(chương 3 – Ali ‘Imran: 57). Đấng Tối Cao phán:  

ِلُمونََ ٰـَ  ﴾َ.٢١﴿إِنَهُۥََّلَيُْفِلُحَٱلَظ

{Chắc chắn những kẻ sai quấy không bao giờ thành đạt.} (chương 

6 – Al-An’am: 21). Đấng Tối Cao phán: 

ا ِلِميَنَأََعدََلَُهْمََعذَاب اَأَِليم ٌۢ ٰـَ  ﴾. ٣١﴿َوٱلَظ

 {Nhưng những kẻ làm điều sai quấy, Ngài đã chuẩn bị cho chúng 

một sự trừng phạt đau đớn.} (chương 76 – Al-Insan: 31). Thiên Sứ 

của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Có ba hạng người mà sự cầu xin của họ không bị 
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từ chối: Lãnh đạo cương trực, người nhịn chay cho đến khi xả chay, 

và lời cầu xin của người bị đối xử bất công , nó được mây chuyển đi 

và được tất cả cửa trời mở sẵn và Thượng Đế Toàn Năng và Hiển 

Vinh phán: Thề bởi sự toàn năng của TA, chắc chắn TA sẽ giúp 

ngươi.” Muslim, số 2749; At-Tirmizdi, số 2526; Ahmad, số 8043 và 

lời Hadith là của ông. Khi Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص gửi Mu’azd đi 

Yemen, Người nói với ông: “Anh hãy coi chừng lời cầu xin của người 

bị bất công, bởi lẽ giữa lời cầu xin đó với Allah không có bất cứ rào 

cản nào.” Sahih Al-Bukhari, 1496. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Chẳng 

phải kẻ bất công với người đã giao ước hoặc chèn ép y hoặc giao 

cho y công việc vượt khả năng của y hoặc lấy thứ gì đó từ y mà y 

không muốn sẽ phải bị Ta đứng ra bênh vực cho y trong Ngày Tận 

Thế đó sao!” Sunan Abu Dawood, 3052. Như bạn đã thấy Islam cấm 

tất cả các tính xấu, các ứng xử bất công và bạo ngược. 
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36- Islam cấm mọi hình thức thương 

mại liên quan đến vay lãi hoặc có hại 

hoặc lừa gạt hoặc bất công hoặc hối lộ 

hoặc dẫn đến hiểm hoạ hoặc gây thiệt 

hại đến xã hội, tập thể và cá nhân. 

Islam cấm mọi hình thức thương mại liên quan đến vay lãi hoặc 

có hại hoặc lừa gạt hoặc bất công hoặc hối lộ hoặc dẫn đến hiểm 

hoạ hoặc gây thiệt hại đến xã hội, tập thể và cá nhân. Ở ngay phần 

đầu của đoạn này đã liệt kê đầy đủ các câu Kinh và Hadith cấm vay 

lãi, bất công, hối lộ và tàn phá trái đất, Allah Tối Cao phán:  

ِتَبِغَْيِرََماَٱْكتََسبُو َوٱلَِذيَنَيُْؤذُوَنَٱْلُمْؤِمنِينََ ٰـَ اَََوٱْلُمْؤِمنَ ن اََوإِثْم  ٰـَ ۟اَفَقَِدَٱْحتََملُو۟اَبُْهتَ

بِين ا  ﴾. ٥٨﴿ مُّ

{Và những kẻ gây phiền nhiễu đến những người có đức tin, nam 

cũng như nữ, một cách không thỏa đáng thì quả thật họ đã mang 

vào mình tội vu khống và tội danh rõ ràng.} (chương 33 – Al-Ahzab: 

58). Và Allah Tối Cao phán: 

َل ِْلعَبِيِدَ ٍمٌۢ ٰـَ افَِلنَْفِسهِۦَََۖوَمْنَأََسآَٰءَفَعَلَْيَهاَََۗوَماََربَُّكَبَِظلَ ِلح ًۭ ٰـَ ْنََعِمَلََص َؕ  ؕ﴿٤٦ .﴾ 

 {Người nào làm điều thiện thì được phúc cho bản thân mình, còn 

người nào làm điều xấu thì sẽ gặp điều xấu (tương ứng). Quả thật, 

Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không bao giờ bất công với 

người bề tôi (của Ngài).} (chương 41 – Fussilat: 46). Trong một 

Hadith, Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Không được hại mình và hại 

người.” Sunan Abu Dawood. Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai đã tin 

tưởng Allah và Đời Sau thì chớ đừng gây hại đến người láng giềng 
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của y; ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì hãy đón tiếp khách của y 

thật nồng hậu và ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì hãy nói lời tốt 

đẹp hoặc giữ im lặng.” Có đường truyền khác: “... thì hãy đối xử tốt 

với người láng giềng của y.” Sahih Muslim, số 47. Thiên Sứ của Allah 

 nói: “Một phụ nữ bị trừng phạt vì một con mèo bởi vì cô ta đã ملسو هيلع هللا ىلص

nhốt nó lại đến chết. Cô ta bị đày vào Hoả Ngục vì cô ta không cho 

nó ăn và không cho nó uống lúc nhốt nó và cũng không để nó tự do 

kiếm ăn ở bên ngoài.” Sahih Al-Bukhari, 3482. Đây chỉ là hành động 

gây hại đến con mèo, sẽ ra sao nếu như sự gây hại hướng đến con 

người, ông Ibnu ‘Umar thuật lại: Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص bước lên bục 

giảng lớn tiếng gọi: “Này hỡi những ai mà chỉ công nhận Islam bằng 

chiếc lưỡi của mình, chứ đức tin chưa thâm nhập vào con tim của y, 

chớ đừng gây hại đến tín đồ Muslim, chớ đừng bêu xấu họ và cũng 

chớ đừng theo dõi những điều xấu hổ của họ, bởi lẽ, kẻ nào theo dõi 

những điều xấu hổ của người anh Muslim của y, Allah sẽ theo dõi 

những điều được che giấu của y. Và ai mà Allah theo dõi những điều 

xấu hổ của y Ngài sẽ phơi bày chúng cho dù y thực hiện tại nhà của y 

trong đêm khuya.” Rồi Ibnu ‘Umar hướng mắt nhìn về Ngôi Đền 

hoặc Ka’bah, nói: “Nhà ngươi vĩ đại làm sao và sự tôn nghiêm của 

ngươi cũng vĩ đại không kém nhưng đối với Allah người có đức tin 

còn vĩ đại hơn ngươi.” Tirmizdi, số 2032 và Ibnu Hibban, số 5763. 

Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai đã tin tưởng Allah và Đời Sau thì chớ 

đừng gây hại đến người láng giềng của y; ai đã tin tưởng Allah và 

Đời Sau thì hãy đón tiếp khách của y thật nồng hậu và ai đã tin 

tưởng Allah và Đời Sau thì hãy nói lời tốt đẹp hoặc giữ im lặng.” 

Sahih Al-Bukhari, 6018. Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

“Các người có biết kẻ trắng tay không?” Mọi người đáp: Người trắng 

tay trong chúng tôi, thưa Thiên Sứ của Allah là người không có tài 

sản và của cải gì cả. Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص nói: “Kẻ trắng tay trong cộng đồng 

của Ta là kẻ mà trong Ngày Phán có rất nhiều ân phước từ nhịn 

chay, lễ nguyện Salah, Zakah nhưng (ở cuộc sống trần gian) y đã 
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mắng chửi người này, vu khống người kia, ăn tiền bất chính của 

người nọ, thế là y bị bắt trả ân phước của y (tương ứng với điều đã 

làm) cho từng người một, đến khi ân phước của y đã hết mà vẫn 

chưa trả hết tội lỗi đã làm thì người ta lấy tội lỗi của họ đổ lên y và 

cuối y bị ném vào Hoả Ngục.” Muslim, số 2581; Tirmizdi, số 2418; 

Ahmad, số 8029 và lời Hadith của ông. 

Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Trên đường có một nhánh cây cản trở 

mọi người đi lại, một người đàn ông đã nhặt bỏ nó, vậy là y được 

vào Thiên Đàng.” Al-Bukhari, số 652 với ý nghĩa tương tự; Muslim, 

số 1914 cũng tương tự, Ibnu Maajah, số 3682; Ahmad, số 10432 và 

lời Hadith của hai ông. Chỉ mỗi việc nhặt bỏ những vật trở ngại trên 

đường đã được vào Thiên Đàng, sẽ như thế nào đối với kẻ gây hại 

đến con người và cuộc sống của họ. 
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37.Islam đến để bảo vệ tâm trí, cấm 

mọi thứ làm hư hại nó, chẳng hạn như 

uống rượu, nâng cao địa vị của tâm trí, 

biến nó thành đối tượng của trách 

nhiệm, và giải phóng nó khỏi xiềng xích 

của mê tính dị đoan và thờ cúng thần 

tượng. Trong Islam không hề có những 

điều bí ẩn hoặc giáo luật riêng dành 

cho một giai cấp nhất định nào đó, mà 

tất cả giáo luật của Islam đều phù hợp 

với tâm trí chân chính và dựa trên cơ 

sở công bằng và trí tuệ. 
Islam đến để bảo vệ tâm trí, nâng cao địa vị trí của nó, Allah Tối Cao 

phán:  

َ ٱلَسْمعََإَِنَ ٰٓئَِكََكاَنََعْنهََُمْسـُٔوّل ًۭ ٰـَ َأُ۟ولَ  ﴾.٣٦﴿َوٱْلَبَصَرَوٱْلفَُؤادََُكلُّ

{Bởi lẽ tất cả (mọi giác quan từ) cái nghe, cái nhìn và cả con tim đều 

phải chịu trách nhiệm cho sự làm chứng đó.} (chương 17 – Al-Isra’: 36). 

Cho nên, trách nhiệm của mỗi người là phải bảo vệ tâm trí của mình. Theo 

đó, Islam đã cấm rượu và mọi chất gây nghiện (như ma tuý, cần sa) - ở 

đoạn 34 đã đề cập rất nhiều câu Kinh cấm điều này và bây giờ xi kết thúc 

với lời phán của Allah:  

َ﴾. ٢٤٢﴿لَعَلَُكْمَتَْعِقلُوَنَ
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{mong rằng các ngươi hiểu.} (chương 2 – Al-Baqarah: 242). Và Allah Tối 

Cao phán: 

ة إَِّلَلَِعٌبََولَْهٌوَََۖولَلدَاُرَٱْلـَٔاِخَرةََُخْيٌرَل ِلَِذيَنَيَتَقُوَنََۗأَفَََلَتَْعِقلُونََ َوَماَٱْلَحيَوَٰ ٱلدُّْنيَآَٰ ُؕ ﴿٣٢ .﴾َ

 {Cuộc sống trần gian này chỉ là trò vui chơi và thú tiêu khiển (ngắn ngủi 

cho những ai không muốn làm hài lòng Allah), và cõi Đời Sau thực sự tốt 

đẹp (trường tồn) cho những người ngoan đạo (luôn cố gắng làm Allah hài 

lòng). Lẽ nào các ngươi không hiểu (hỡi những kẻ đa thần)?!} (chương 6 – 

Al-An’am: 32). Và Allah Tối Cao phán:  

اَلَعَلَُكْمَتَْعِقلُوَنَ ن اَعَربِي ًۭ هَُقُْرَءَٰ ٰـَ أَنَزْلنَ  ﴾. ٢﴿إِنَآَٰ

{Quả thật, TA (Allah) đã ban Nó xuống dưới dạng Qur’an (một bài đọc) 

bằng tiếng Ả-rập mà các ngươi có thể hiểu.} (chương 12 – Yusuf: 2). Allah 

Tối Cao trình bày rõ rằng nguồn chỉ đạo và sáng suốt sẽ không mang lại lợi 

ích ngoại trừ với người có trí tuệ bởi họ là những người chịu suy ngẫm, 

Ngài phán: 

ََ فَقَدْ ٱْلِحْكَمةََ يُْؤَتَ َوَمنَ يََشآُٰءََۚ َمنَ ٱْلِحْكَمةََ ايُْؤتِىَ َخْير ًۭ أُ۟ولُو۟اََ أُوتَِىَ إَِّلَٰٓ يَذََكُرَ َوَماَ اََۗ َكثِير ًۭ

بَِ ٰـَ َ﴾. ٢٦٩﴿ٱْْلَْلبَ

 {(Allah) ban sự khôn ngoan cho ai Ngài muốn, và ai được ban cho sự 

khôn ngoan thì quả thật y đã được ban cho biết bao điều tốt đẹp; tuy 

nhiên, không ai hiểu được điều đó ngoại trừ những người có kiến thức và 

chịu suy ngẫm.} (chương 2 – Al-Baqarah: 269). 

Vì vậy, Islam lấy tâm trí làm đối tượng quy trách nhiệm, Thiên Sứ của 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Cây viết được giơ lên (không ghi) đối ba đối tượng: Người 

ngủ cho đến khi thức dậy, trẻ con cho đến khi trưởng thành và người tâm 

thần, mất trí cho đến khi tỉnh táo.” Al-Bukhari, số 5269; Abu Dawood, số 

4402 và lời Hadith của ông; Tirmizdi, số 1423; An-Nasa-i’, số 7346; Ahmad, 

số 956; và Ibnu Maajah, số 2042. Islam giải phóng tâm trí khỏi xiềng xích 

của mê tín dị đoan và thờ cúng thần tượng. Allah Tối Cao cho biết về tình 

trạng của những cộng đồng thời trước do mê tín dị đoan nên đã chối bỏ 

chân lý đến từ Allah: 
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َٰٓ قَْ إِنَاََوَجدْنَا ِرِهمَمُّ ٰـَ ََءاثَ ٰٓ ََوإِنَاََعلَىَٰ َأَُمٍةٌۢ ٰٓ َٰٓءنَاََعلَىَٰ  ﴾َ.٢٣تَدُوَنَ﴿َءابَا

 {Tương tự như thế, không một vị cảnh báo nào trước Ngươi được TA 

cử phái đến cho một thị trấn mà những kẻ giàu có của thị trấn đó lại không 

nói: “Bọn ta thấy cha ông của bọn ta theo một tôn giáo nào đó nên bọn ta 

đi theo dấu chân của họ.”} (chương 43 – Az-Zukhruf: 23). Allah Tối Cao cho 

biết về Ibrahim, vị Khaleet của Ngài Người đã nói với người dân của mình:  

ٱلتََماثِيلَُ ِذِهَ ٰـَ َه َماَ َوقَْوِمهِۦَ ِْلَبِيِهَ قَاَلَ ِكفُوَن﴿ إِذَْ ٰـَ َع لََهاَ أَنتُْمَ َ َوَجدْنَا٥٢َٰٓٱلَتِىٰٓ لََ ﴾قَالُو۟اَ َهاََءابَآَٰءنَاَ

بِِديَنَ﴿ ٰـَ َ﴾َ.٥٣َع

{(52) Khi Y nói với cha và người dân của Y: “Đây, những thứ hình tượng 

mà các người sùng bái là gì chứ?” (53) Họ bảo: “Bọn ta thấy cha mẹ của 

bọn ta thờ cúng chúng.”} (chương 21 – Al-Ambiya’: 52, 53). Islam đến kêu 

gọi con người từ bỏ việc thờ phượng bục tượng và bài trừ mọi hình thức 

mê tín dị đoan mà họ thừa hưởng từ tổ tiên ông bà, để một lòng hướng 

theo đường lối của các vị Sứ Giả. 

Trong Islam không hề có điều bí ẩn hoặc giáo luật dành riêng cho một 

giai cấp nhất định nào đó. Có người hỏi ông ‘Ali bin Abu Talib, ông là con 

của người bác và là con rể của Thiên Sứملسو هيلع هللا ىلص: Thiên Sứ của Allah có điều gì 

đó dành riêng cho các người không? Ông đáp: “Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص bất 

cứ điều gì áp dụng cho chúng tôi cũng đều áp dụng chung cho cộng đồng 

ngoại trừ điều nằm trong bao kiếm này của ta, rồi ông lấy ra mảnh ghi 

chép, trong đó viết: Allah nguyền rủa ai cắt tiết không vì Allah; Allah 

nguyền rủa kẻ nào thay đổi ranh giới đất; Allah nguyền rủa kẻ mắng chửi 

cha y; và Allah nguyền rủa kẻ làm điều Bid’ah.” Sahih Muslim, số 1978. Tất 

cả giáo luật của Islam đều phù hợp với tâm trí chân chính và dựa trên cơ 

sở công bằng và trí tuệ. 

  



 

149 

38.Các tôn giáo nguỵ tạo đã không giúp 

tín đồ thấu hiểu hết mọi mâu thuẫn với 

tâm trí, khiến tông đồ rơi vào ảo tưởng 

rằng tôn giáo là thứ vượt bên trên tâm 

trí khiên nó không thể nhận thức và 

thấu hiểu được. Trong khi đó, Islam 

được công nhận là nguồn ánh sáng soi 

rọi con đường cho tâm trí; những 

người của tôn giáo nguỵ tạo muốn con 

người loại bỏ tâm trí để đi theo họ một 

cách mù quáng thì Islam muốn con 

người đánh thức sự nhận thức của tâm 

trí, để hiểu rõ được sự thật của mọi 

vấn đề mà họ đang theo. 

Các tôn giáo nguỵ tạo đã không giúp tín đồ thấu hiểu hết mọi 

mâu thuẫn với tâm trí, khiến tông đồ rơi vào ảo tưởng rằng tôn giáo 

là thứ vượt bên trên tâm trí khiên nó không thể nhận thức và thấu 

hiểu được. Trong khi đó, Islam được công nhận là nguồn ánh sáng 

soi rọi con đường cho tâm trí; những người của tôn giáo nguỵ tạo 

muốn con người tin tưởng trong mù quáng, loại bỏ tâm trí, thì Islam 

muốn con người đánh thức sự nhận thức của tâm trí, để họ nghiền 
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ngẫm, suy xét sự thật về mọi vấn đề mà họ đang theo, Allah Tối Cao 

phán:  

َٰـَ يَم ٱْْلِ َوَّلَ ُبَ ٰـَ ٱْلِكتَ َماَ تَْدِرىَ ُكنَتَ َماَ أَْمِرنَاََۚ ْنَ م ِ اَ ُروح ًۭ إِلَْيَكَ َٰٓ أَْوَحْينَا ِلَكَ
ُنَََوَكذََٰ

ٍطٌَۢ ِصَرَٰ َ إِلَىَٰ َ لَتَْهِدىٰٓ َوإِنََكَ ِعبَاِدنَاََۚ ِمْنَ نََشآُٰءَ َمنَ بِهِۦَ نَْهِدىَ اَ نُور ًۭ هَُ ٰـَ َجعَْلنَ ِكنَ ٰـَ  َولَ

ْستَِقيٍمٌَۢ  ﴾. ٥٢﴿مُّ

{Như thế đó, TA đã mặc khải cho Ngươi (hỡi Thiên Sứ) Ruh 

(Qur’an) từ Mệnh Lệnh của TA. Trước đây, Ngươi không hề biết Kinh 

Sách cũng như đức tin Iman là gì. Nhưng TA đã ban (Qur’an) xuống 

làm nguồn ánh sáng để TA hướng dẫn người nào TA muốn trong số 

đám bề tôi của TA. Quả thật, Ngươi đích thực là người hướng dẫn 

(nhân loại) đến con đường ngay chính.} (chương 42 – Ash-Shura: 

52). Thông điệp của Thượng Đế chứa đựng các bằng chứng và lí lẽ 

hướng dẫn tâm trí chân chính đến với mọi sự thật mà con người 

khát khao đến với sự nhận thức và tin tưởng nơi nó, Allah Tối Cao 

phán: 

َم َِ ٌنًۭ ٰـَ ٰٓأَيَُّهاٱلنَاُسَقَْدََجآَٰءُكمبُْرَه ٰـَ ايَ بِين ًۭ امُّ إِلَْيُكْمَنُور ًۭ  ﴾. ١٧٤﴿نََرب ُِكْمََوأَنَزْلنَآَٰ

 {Hỡi nhân loại, quả thật đã có một bằng chứng xác thực từ 

Thượng Đế của các ngươi đến với các ngươi; và TA đã ban xuống 

cho các ngươi một nguồn ánh sáng rõ rệt (Qur’an).} (chương 4 - An-

Nissa’: 174). Allah Hiển Vinh và Tối Cao muốn con người sống trong 

ánh sáng của chỉ đạo, của kiến thức và sự thật. Nhưng Shaytan và 

những tà thần thì lại muốn cho con người luôn sống trong bóng tối 

của vô đức tin, ngu muội và lầm lạc, Allah Tối Cao phán: 

َوٱلَِذينََََٱَّلَلَُ ٱلنُّوِرََۖ إِلَىَ ِتَ ٰـَ ٱلظُّلَُم َنَ م ِ يُْخِرُجُهمَ َءاَمنُو۟اَ ٱلَِذيَنَ َ ۟اَ َوِلىُّ َكفَُروٰٓ

أَْصحََ أَْوِليَآُٰؤُهمَُ ٰٓئَِكَ ٰـَ أُ۟ولَ ِتََۗ ٰـَ ٱلظُّلَُم إِلَىَ ٱلنُّوِرَ َنَ م ِ يُْخِرُجونَُهمَ غُوُتَ ٰـَ ُب  ٱلَط ار  ـٰ
َّ
  ۖ ٱلن

﴿ 
َ
ون

ُ
ِلد ـٰ

َ
ْم ِفيَها خ

ُ
 ﴾. ٢٥٧ه



 

151 

 {Allah là Đấng Bảo Hộ của những người có đức tin, Ngài đưa họ 

ra khỏi nơi tăm tối đến với ánh sáng. Riêng những kẻ vô đức tin, 

đấng bảo hộ của họ là Taghut; chúng đưa họ từ nơi ánh sáng đến 

chỗ tối tăm. Những kẻ đó sẽ làm bạn với Hỏa Ngục, họ sẽ phải sống 

trong đó mãi mãi.} (chương 2 - Al-Baqarah: 257). 

39- Islam đề cao kiến thức khoa học 

xác thực và thúc đẩy việc nghiên cứu 

khoa học, không có ý tưởng bất chợt và 

ham muốn, đồng thời kêu gọi xem xét 

và nghiền ngẫm về bản thân và vũ trụ 

xung quanh và kết quả của khoa học 

chính xác không bao giờ mâu thuẫn với 

Islam. 

Islam đề cao kiến thức khoa học xác thực, Allah Tối Cao phán:  

 َمنَذَاَٱلَِذىَيُْقِرُضَٱَّلَلََقَْرضَ 
ُ
ه
َ
ِعف ـٰ

َ
ُيض

َ
ا ف
ً
 ۥا َحَسن

ُ
ه
َ
 ۥل

ُ
ه
َ
يمر ﴿ ٓۥْ َول ر 

َ
ْجرر ك

َ
َ﴾. ١١أ

{Allah sẽnâng cao cấp bậc cho những người có đức tin và những 

người hiểu biết trong các ngươi. Quả thật, Allah thông toàn những 

điều các ngươi làm.} (chương 58 – Al-Mujadalah: 11). Allah đã kết 

hợp sự chứng nhận của các học giả cùng với sự chứng nhận của Ngài 

và giới Thiên Thần cho sự chứng nhận vĩ đại, Allah Tối Cao phán:  

ٱَّلَلَُ ٰٓئَِكةَُ َشِهدََ ٰـَ إَِّلَُهَوََوٱْلَملَ هََ ٰـَ ا َوأُ۟ولُو۟اَٱْلِعْلمَِ أَنَهُۥَّلَٰٓإِلَ إَِّلَُهَوَ قَآٰئِم ٌۢ هََ ٰـَ َّلَٰٓإِلَ بِٱْلِقْسِطََۚ

 ﴾. ١٨﴿ ٱْلَحِكيمَُ ٱْلعَِزيزَُ
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{Allah đã chứng nhận không có Thượng Đế (đích thực) nào khác 

ngoài Ngài, các Thiên Thần và những người hiểu biết đang duy trì 

nền công lý cũng chứng nhận (như thế). Quả thật, không có Thượng 

Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.} (chương 

3 – Ali ‘Imran: 18). Điều này khẳng định vị thế của giới học giả trong 

Islam và Allah đã không ra lệnh cho Nabi của Ngài Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

cầu xin Ngài ban cho thêm bất cứ điều gì ngoài kiến thức, Allah Tối 

Cao phán: {Và Ngươi hãy cầu nguyện:  

َِِزْدنِى ا َوقُلََرب  َ﴾. ١١٤﴿ِعْلم ًۭ

{Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài ban thêm kiến thức cho bề 

tôi.”} (chương 20 – Taha: 114). Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai bước 

trên con đường học hỏi trao dồi kiến thức (Islam) thì y sẽ được Allah 

tạo cho y một con đường dễ dàng đến với Thiên Đàng. Quả thật, 

giới Thiên Thần luôn dang rộng cánh của mình thể hiện sự hài lòng 

với người trao dồi kiến thức, và người học hỏi kiến thức được vạn 

vật trên trời và dưới đất cầu xin Allah tha thứ, kể cả con cá ở dưới 

nước cũng cầu xin cho y. Quả thật, giá trị của một học giả so với một 

người sùng đạo giống như giá trị của (ánh sáng đêm) trăng rằm với 

những vì sao, và chắc chắn giới học giả là những người kế thừa từ 

giới Nabi. Tất nhiên, giới Nabi đã không để lại đồng vàng hay đồng 

bạc, mà quả thật Họ chỉ để lại kiến thức. Vì vậy, ai đã lấy được nó là 

y đã lấy được tài sản vô giá.” Abu Dawood, số 3641; Tirmizdi, số 

2682; Ibnu Maajah, số 223 và lời Hadith của ông; và Ahmad, số 

21715. 

Islam thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, không có ý tưởng bất 

chợt và ham muốn, đồng thời kêu gọi xem xét, nghiền ngẫm về bản 

thân và về vũ trụ xung quanh, Allah Tối Cao phán: 
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يَْكِفََ أََولَْمَ ََۗ ٱْلَحقُّ أَنَهَُ لَُهْمَ يَتَبَيََنَ َ َحتَىَٰ أَنفُِسِهْمَ َ ٱْلـَٔافَاقَِوفِىٰٓ فِىَ تِنَاَ ٰـَ َءايَ َسنُِريِهْمَ

 ﴿بَِرب َِكَأَنَهُۥَعََ
ر
ِهيد

َ
ٍء ش ْ

َ
لِّ ْش

ُ
ٰ ك
َ

 ﴾. ٥٣ٰل

{ TA (Allah) sẽ cho chúng thấy các dấu hiệu của TA ở các chân trời 

và ngay trên bản thân của chúng cho đến khi chúng thấy rõ rằng đó 

là sự thật. Lẽ nào Thượng Đế của Ngươi (Thiên Sứ) không đủ là 

Nhân Chứng cho tất cả mọi việc ư?} (chương 41 – Fussilat: 53). Allah 

Tối Cao phán: 

تَِ َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم َملَُكوِتَ فِىَ يَنُظُرو۟اَ َوأَْنَ أََولَْمَ َشْىٍءَ ِمنَ ٱَّلَلَُ َخلََقَ َوَماَ َوٱْْلَْرِضَ

َأَنَيَُكوَنَقَِدَٱْقتََرَبَأََجلُُهْمََۖفَبِأَى َِ ٰٓ َ﴾. ١٨٥﴿ بَْعدَهُۥَيُْؤِمنُونََ َحِديٍثًَۭ َعَسىَٰ

 {Lẽ nào chúng không quan sát thấy sự thống trị trời đất và mọi 

thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi thọ của họ đã sắp kết thúc. Thế 

còn lời nói nào ngoài (Qur’an) mà họ sẽ tin đây!} (chương 7 – Al-

‘Araf: 185). Và Allah Tối Cao phán: 

۟اَأََشدََأََولَْمَيَِسيُرو۟اَفِىَٱْْلَْرِضَفَيَنُظُرو۟اََكْيَفََكاَنََ ِقبَةَُٱلَِذيَنَِمنَقَْبِلِهْمَََۚكانُوٰٓ ٰـَ َع

ٱْْلَْرضََ َوأَثَاُرو۟اَ قَُوةَ  ُهم  ِمْنُهْمَ
ُ
ُرُسل ُهْم 

ْ
َءت
ٓ
َوَجا ا 

َ
َعَمُروه ا  ِممَّ  َ

َ
َي
ْ
ك
َ
أ  
ٓ
ا
َ
َوَعَمُروه

ِت بِ  ـٰ نَ َبيِّ
ْ
  ۖٱل

َ
ان
َ
َما ك

َ
ُ  ف

َّ
ِلمُ ٱّٰلل

ْ
َسُهْم َيظ

ُ
نف
َ
 أ
۟
ا وْٓ
ُ
ان
َ
ِكن ك ـٰ

َ
ِلَمُهْم َول

ْ
 ﴿  ِلَيظ

َ
َ﴾. ٩ون

 {Sao họ không chịu đi chu du khắp trái đất để nhìn xem hậu quả 

của những ai sống trước họ như thế nào? Đám người đó mạnh hơn 

họ về sức lực, về khả năng khai khẩn đất đai, về tuổi thọ, về số 

lượng và sự giàu có; và những Sứ Giả đã được cử phái đến với đám 

người đó mang theo những bằng chứng rõ rệt. Do đó, Allah đã 

không hề làm hại họ mà chính họ đã tự làm hại bản thân mình.} 

(chương 30 – Ar-Rum: 9). 

Các kết quả của khoa học xác thực sẽ không bao giờ mâu thuẫn 

với Islam. Chúng tôi sẽ dẫn chứng một thí dụ về vụ việc đã được 

Kinh Qur’an trình bày chuẩn xác chi tiết cách đây hơn một ngàn bốn 
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trăm năm trước khi điều đó được công bố từ phía nghiên cứu khoa 

học sau này. Kết quả của công trình nghiên cứu khoa học đó hoàn 

toàn trùng khớp với Kinh Qur’an vĩ đại, đó là sự hình thành và phát 

triển của phôi thai trong bụng người mẹ, Allah Tối Cao phán: 

﴿ نِطيٍنٌۢ َم ِ لٍَةٌۢ ٰـَ َنَِمنَُسلَ ٰـَ نَس َفِىَقََراٍر١٢ٌََۢولَقَدََْخلَْقنَاَٱْْلِ هَُنُْطفَة ًۭ ٰـَ ﴿ ﴾ثَُمََجعَْلنَ ﴾ثَُمََخلَْقنَا١٣ََمِكيٍنٌۢ

َفََخلَقَْ ٱلنُّْطفَةََ َفََخلَْقنَاَٱْلُمْضغَةََ نَاَٱْلعَلَقَةَََعلَقَة ًۭ مََ ُمْضغَة ًۭ ٰـَ اَفََكَسْونَاَٱْلِعَظ م ًۭ ٰـَ هََُخْلق اَ ِعَظ ٰـَ اَثَُمَأَنَشأْنَ لَْحم ًۭ

ِلِقيَن﴿ ٰـَ َ﴾َ.١٤َءاَخَرََۚفَتَبَاَرَكَٱَّلَلَُأَْحَسُنَٱْلَخ

 {(12) Quả thật, TA (Allah) đã tạo con người (Adam) từ một loại 

hỗn hợp đất sét. (13) Sau đó, TA tạo ra con người (con cháu của 

Adam) từ tinh dịch được lưu trữ tại một nơi an toàn (dạ con của 

người mẹ). (14) Rồi TA tạo tinh dịch thành một hòn máu đặc, kế đến 

TA tạo hòn máu đặc thành một miếng thịt, rồi từ miếng thịt TA tạo 

hóa thành xương, sau đó TA lại bao xương bằng thịt rồi làm cho nó 

thành một tạo vật khác (có linh hồn và được ra đời). Bởi thế, thật 

phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu Việt!} (chương 23 – Al-Mu’minun: 

12 - 14). 
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40 -Allah không chấp nhận và ban 

thưởng cho bất cứ hành động nào ở 

Đời Sau ngoài những ai đã tin tưởng 

Allah, biết thần phục Ngài và chấp 

nhận sứ mạng của các Thiên Sứ của 

Ngài. Và Allah không chấp nhận bất cứ 

hình thức thờ phượng nào ngoài các 

hình thức mà Ngài đã quy định. Làm gì 

có chuyện con người phủ nhận Allah 

rồi lại mong muốn được Ngài ban 

thưởng? Và Allah cũng không chấp 

nhận bất cứ đức tin của một ai trong 

thiên hạ ngoài những ai đã tin tưởng 

toàn bộ các vị Nabi và tin tưởng luôn 

cả sứ mạng của Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

Allah không chấp nhận và ban thưởng cho bất cứ hành động nào 

ở Đời Sau ngoài những ai đã tin tưởng Allah, biết thần phục Ngài và 

chấp nhận sứ mạng của các Thiên Sứ của Ngài, Allah Tối Cao phán:  
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فِيَها لَهُۥَ َعَجْلنَاَ ٱْلعَاِجلَةََ يُِريدَُ َكاَنَ َجَهنََمَََََمنَ لَهُۥَ َجعَْلنَاَ ثَُمَ نُِّريدَُ ِلَمنَ نََشآُٰءَ َماَ

َها ا يَْصلَىَٰ ا َمْذُموم ًۭ َلََهاََسْعيََهاََوُهَوَُمْؤِمٌنًَۭ﴾١٨﴿َمْدُحور ًۭ  َوَمْنَأََرادََٱْلـَٔاِخَرةَََوَسعَىَٰ

َا ٰٓئَِكََكاَنََسْعيُُهمََمْشُكور ًۭ ٰـَ  ﴾. ١٩﴿فَأُ۟ولَ

{(18) Ai muốn đời sống chớp nhoáng (của thế giới trần tục này) 

thì TA sẽ sớm ban cho đối với người nào TA muốn, nhưng rồi đây (ở 

Đời Sau) TA sẽ quẳng y vào Ngục Lửa, Nó sẽ nướng y một cách nhục 

nhã đáng khinh. (19) Còn ai muốn Đời Sau, cố gắng hành đạo và hết 

lòng tin tưởng thì công sức cũng như những nỗ lực của họ sẽ được 

đền đáp xứng đáng.} (chương 17 – Al-Isra’: 18, 19). Và Allah Tối Cao 

phán: 

تِبُوَنَ﴿ ٰـَ َفَََلَُكْفَراَنَِلَسْعيِهِۦََوإِنَاَلَهُۥَك ِتََوهَُوَُمْؤِمٌنًۭ ٰـَ ِلَح ٰـَ  ﴾َ.٩٤فََمنَيَْعَمْلَِمَنَٱلَص

 {Do đó, người nào làm điều thiện tốt và có đức tin thì công sức 

của y sẽ không bị phủ nhận và chính TA sẽ ghi công lao cho y.} 

(chương 21 – Al-Ambiya’: 94). Hơn nữa, Allah không chấp nhận bất 

cứ hình thức thờ phượng nào ngoài các hình thức mà Ngài đã quy 

định, Allah Tối Cao phán: 

ٰٓءََ ِلقَا يَْرُجو۟اَ َكاَنَ َ فََمنَ َعَمَل ًۭ فَْليَْعَمْلَ بِِعبَادَةََِ َرب ِهِۦَ يُْشِرْكَ َوَّلَ اَ ِلح ًۭ ٰـَ َص

ا َ﴾. ١١٠﴿َرب ِِهٓۦٰأََحد ٌۢ

 {Bởi thế, ai mong được gặp gỡ Thượng Đế của y thì hãy làm việc 

thiện tốt và ngoan đạo; và chớ đừng dựng một ai (vật gì) làm đối tác 

của Ngài trong việc thờ phượng Ngài.} (chương 18 – Al-Kahf: 110). 

Một việc làm không được xem là đức hạnh ngoại trừ phải phù hợp 

với quy định của Allah, một lòng thành khẩn chỉ vì Allah trong việc 

làm của mình và y phải còn là người tin tưởng nơi Allah, tin toàn bộ 

các vị Nabi và Sứ Giả của Ngài. Đối với ai làm khác đi thì việc làm đó 

là thứ vô giá trị, Allah Tối Cao phán: 
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اَ ََمنثُور  هََُهبَآٰء ًۭ ٰـَ َفََجعَْلنَ ََماََعِملُو۟اَِمْنََعَمٍلٌۢ إِلَىَٰ َ﴾. ٢٣﴿َوقَِدْمنَآَٰ

 {Và TA sẽ xét lại mọi việc mà họ đã làm, tất cả đều bị TA biến nó 

thành tro bụi bay tứ tán.} (chương 25 – Al-Furqan: 23). Và Allah Tối 

Cao phán: 

َ ِشعَةٌَ﴿ُوُجوهًٌۭ ٰـَ ﴿٢يَْوَمئٍِذََخ َنَاِصبَةًٌۭ ﴿٣﴾َعاِملَةًٌۭ اََحاِميَة ًۭ َنَار  ﴾َ.٤﴾تَْصلَىَٰ  

 {(2) Vào Ngày đó, có những gương mặt sẽảm đạm vì sợ hãi. (3) 

Mệt mỏi và kiệt sức. (4) Chúng sẽ vào trong Hỏa Ngục cháy bùng.} 

(chương 88 – Al-Ghashiyah: 2 – 4). Đây là những gương mặt sợ hãi, 

kiệt sức với bao công sức đã bỏ ra nhưng không được đón nhận vì 

không phù hợp với chỉ đạo của Allah, thế là chỗ cư ngụ của họ là 

Hoả Ngục, do bởi việc làm không phù hợp với giáo luật mà Allah đã 

ban hành. Đúng hơn là họ đã theo đường lối thờ phượng sai trái, 

mù quáng đi theo lời kêu gọi của tôn giáo nguỵ tạo của những tên 

dẫn đầu lệch lạc. Như vậy, một việc làm tốt đẹp được chấp nhận đối 

với Allah là nó phải rập khuôn với điều mà Thiên Sứ Muhammad 

mang đến. Làm gì có chuyện con người phủ nhận Allah rồi lại mong 

muốn được Ngài ban thưởng? 

Và Allah không chấp nhận bất cứ đức tin của một ai trong thiên 

hạ ngoài những ai đã tin tưởng toàn bộ các vị Nabi và tin tưởng luôn 

cả sứ mạng của Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Chúng tôi đã liệt kê bằng chứng cho 

vấn đề này trong đoạn số 20, Allah Tối Cao phán: {Thiên Sứ 

(Muhammad) và những người có đức tin đều tin vào những điều 

được mặc khải xuống cho Y từ Thượng Đế của Y. Tất cả họ đều có 

đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách của 

Ngài, và nơi các vị Thiên Sứ của Ngài. Họ cùng nói câu: 
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ٱلَرُسولَُ بِٱَّلَلَِ َءاَمَنَ َءاَمَنَ َ ُكل  َرب ِهِۦَوٱْلُمْؤِمنُوَنََۚ ِمنَ إِلَْيِهَ أُنِزَلَ  بَِمآَٰ

َوأََطعَْ َسِمْعنَاَ َوقَالُو۟اَ ُسِلهِۦََۚ رُّ نَ م ِ أََحٍدَ بَْيَنَ ُقَ نُفَر ِ َّلَ ٰٓئَِكتِهِۦَوُكتُبِهِۦَوُرُسِلهِۦَ ٰـَ نَاََََۖوَملَ

يرُ ُغْفَرانََكََربَنَاََوإِلَْيَكَٱْلَمَص ِِ ﴿٢٨٥ .﴾َ

 {Bầy tôi không phân biệt giữa các vị Thiên Sứ của Ngài, bầy tôi 

xin nghe và phục tùng mệnh lệnh. Xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho 

bầy tôi hỡi Thượng Đế của bầy tôi, và bầy tôi chắc chắn phải quay 

trở về trình diện Ngài.”} (chương 2 – Al-Baqarah: 285). Allah Tối Cao 

phán: 

ٰٓأَيُّهََ ٰـَ بَِ اٱلَِذينََ يَ ٰـَ َوَرُسوِلهِۦَوٱْلِكتَ بِٱَّلَلَِ َءاِمنُو۟اَ ۟اَ َرُسوِلهِۦ َءاَمنُوٰٓ َ َعلَىَٰ نََزَلَ  ٱلَِذىَ

بَِ ٰـَ بِٱَّلَلَِ َوٱْلِكتَ يَْكفُْرَ َوَمنَ قَْبُلََۚ ِمنَ أَنَزَلَ َ ٰٓئَِكتِهِۦ ٱلَِذىٰٓ ٰـَ  َوٱْليَْومَِ َوُرُسِلهِۦ َوُكتُبِهِۦ َوَملَ

َبَِعيد ا َل ٌۢ ٰـَ َ﴾. ١٣٦﴿  ٱْلـَٔاِخِرَفَقَْدََضَلََضلَ

 {Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tin nơi Allah, nơi 

Thiên Sứ của Ngài, nơi Kinh Sách (Qur’an) mà Ngài đã ban xuống cho 

Thiên Sứ của Ngài cũng như các Kinh Sách mà Ngài đã ban xuống 

trước đây. Người nào phủ nhận Allah, các Thiên Thần của Ngài, các 

Kinh Sách của Ngài, các Thiên Sứ của Ngài và Ngày Phán Xét Cuối 

Cùng thì quả thật y đã lầm lạc quá xa.} (chương 4 – An-Nisa’: 136). 

Và Allah Tối Cao phán: 

ٱَّلَلَُ أََخذََ قََ َوإِْذَ ٰـَ ن ِميثَ ـۧ َرُسوٌلَ ٱلنَبِي ِ َجآَٰءُكْمَ ثَُمَ َوِحْكَمٍةَ ٍبَ ٰـَ ِكتَ نَ م ِ َءاتَْيتُُكمَ لََمآَٰ َؕ

ِلُكْمَإَِ
َذََٰ ٌقَل َِماََمعَُكْمَلَتُْؤِمنَُنَبِهِۦَولَتَنُصُرنَهُۥََۚقَاَلََءأَْقَرْرتُْمََوأََخْذتُْمََعلَىَٰ َصد ِ ْصِرىَََۖمُّ

۟اَأَْقَرْرنَاََۚقَاَلَفَٱْشَهدُو۟اََوأَنَ۠اََمعَُكمَم َِ  قَالُوٰٓ
َ
ِهِدينَ ن ـٰ

َّ
َ﴾. ٨١﴿ ٱلش

 {(Hỡi Thiên Sứ Muhammad, Ngươi hãy nhớ lại) khi Allah lấy giao 

ước với các vị Nabi rằng: “Cho dù TA có ban cho các ngươi Kinh Sách 

và sự khôn ngoan ra sao nhưng một khi Thiên Sứ (Muhammad) 

được cử đến kế nhiệm thì bắt buộc các ngươi phải hết lòng tin 

tưởng Y và hết lòng phò trợ Y.” (Allah) hỏi họ: “Các ngươi có chấp 
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nhận và đảm bảo với TA về giao ước này không?” Tất cả đều đáp: 

“Bầy tôi xin chấp nhận.” (Allah) phán: “Thế thì các ngươi hãy chứng 

nhận và TA cũng sẽ chứng nhận cùng các ngươi.”} (chương 3 – Ali 

‘Imran: 81). 

41- Mục đích của tất cả các bức thông 

điệp của Thượng Đế là nâng cao con 

người lên tầm xứng đáng với tôn giáo 

chân chính, đểcon người trở thành một 

nô lệ đích thực của Allah, Chúa Tể của 

vũ trụ và vạn vật và giải thoát con 

người khỏi sự thờ phượng con người 

giống như mình hoặc một vật thể vô tri 

hoặc mê tín dị đoan. Như bạn thấy, 

Islam không hề tôn cao bất cứ cá nhân 

nào vượt quá mức vị trí của y, Islam 

không tôn bất cứ ai trong số họ làm 

thượng đế và thần linh. 

Mục đích của tất cả các bức thông điệp của Thượng Đế là nâng 

cao con người lên tầm xứng đáng với tôn giáo chân chính, để con 

người trở thành một nô lệ đích thực của Allah, Chúa Tể của vũ trụ và 

vạn vật và giải thoát con người khỏi sự thờ phượng con người giống 

như mình hoặc một vật thể vô tri hoặc mê tín dị đoan, Thiên Sứ của 
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Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Thật khốn khổ cho kẻ làm nô lệ đồng tiền vàng, đồng 

tiền bạc, gấm vóc và y phục. Nếu được ban cho thì họ hài lòng, còn 

không được ban cho thì họ không hài lòng.” Sahih Al-Bukhari, số 

6435. Do đó, con người đều như nhau, không hạ thấp mình ngoại 

trừ trước Allah chớ không làm nô lệ cho tiền bạc, danh vọng, địa vị 

hay dân tộc nào cả. Với tình tiết trong câu chuyện sau đây sẽ phơi 

bày cho người đọc thấy rõ tình trạng của con người sống trong thời 

tiền Islam và họ trở thành như thế nào sau đó? 

Ở lần đầu tiên khi tín đồ Muslim di cư đi Ethiopia thì vua Andak – 

niên hiệu là An-Najashi – đã hỏi họ: “Tôn giáo này của các người là 

tôn giáo gì mà khiến các người tách rời khỏi người dân của mình, 

không gia nhập vào tôn giáo của ta và cũng không gia nhập vào bất 

cứ tôn giáo nào khác?” Ông Abu Ja’far bin Abu Talib đã đáp lời đức 

vua: “Hỡi đức vua, trước đây chúng tôi sống trong thời kỳ đen tối 

thờ phượng bục tượng, ăn xác chết, làm những điều ố uế, đoạn 

tuyệt tình dòng tộc, cư xử xấu với láng giềng, ỷ mạnh hiếp yếu. 

Chúng tôi cứ mãi sống cuộc sống như thế cho đến khi Allah gửi đến 

cho chúng tôi một Sứ Giả mà chúng tôi biết rõ về gia phả của Người, 

về lòng trung thực của Người, về danh dự của Người, về uy tín của 

Người. Người đã kêu gọi chúng tôi đến với Allah để độc tôn Ngài và 

thờ phượng một mình Ngài duy nhất, từ bỏ hết mọi thứ mà chúng 

tôi và tổ tiên ông bà từng thờ phượng trước đây như cây, đá, bục 

tượng. Người ra lệnh bảo chúng tôi trung thực trong lời nói, giữ chữ 

tín, thắt chặt tình dòng tộc, cư xử tốt với láng giềng, chấm dứt điều 

tội lỗi và giết chóc, Người cấm chúng tôi làm điều ố uế, nói dối, 

chiếm đoạt tài sản của trẻ mồ côi, vu khống phụ nữ đoan chính; 

Người ra lệnh chúng tôi chỉ được thờ phượng Allah duy nhất, không 

được thờ phượng cùng với Ngài bất cứ vật thể nào, Người ra lệnh 

bảo chúng tôi hành lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay . . . thế là 

chúng tôi đã nhận thấy chân lý ở điều Người kêu gọi và chúng tôi tin 
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tưởng nơi Người, chúng tôi tuân thủ theo điều mà Người mang đến, 

chỉ thờ phượng Allah duy nhất, không thờ phượng cùng với Ngài bất 

cứ vật thể nào, chúng tôi cấm những gì Người cấm chúng tôi và làm 

theo những gì người cho phép chúng tôi làm . . .” Ahmad, số 1740 và 

Abu Na’im, số 1/115. Islam như bạn thấy không hề tôn cao bất cứ 

nhân vật nào vượt quá mức vị trí của y, Islam không tôn họ làm 

thượng đế và thần linh. Allah Tối Cao phán: 

ٰٓأَْهلََقُْلَ ٰـَ َبَْينَنَاََوبَْينَُكْمَأََّلَنَْعبُدََإَِّلَٱَّلَلَََوَّلَنُْشِرَكَبِهِۦشََ يَ ََكِلَمٍةََسَوآٍٰءًۭ ِبَتَعَالَْو۟اَإِلَىَٰ ٰـَ ْيـ اََوَّلََٱْلِكتَ

نَدُوِنَٱَّلَلََِۚفَإِنَتََولَْو۟اَفَقُولُو۟اَٱْشَهدُو۟اَبِأَنََ اَأَْربَاب اَم ِ َ﴾َ.٦٤اَُمْسِلُموَنَ﴿يَتَِخذََبَْعُضنَاَبَْعض 

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi dân Kinh Sách (Do Thái và 

Thiên Chúa), các người hãy đến với một lời phán như nhau giữa 

chúng tôi và các người rằng chúng ta chỉ thờ phượng một mình 

Allah, không tổ hợp với Ngài bất cứ ai (vật gì) và không ai trong 

chúng ta nhận lấy ai khác ngoài Allah làm Thượng Đế.” Nhưng nếu 

họ ngoảnh mặt bỏ đi thì Ngươi hãy nói với họ: “Vậy thì các người 

hãy chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục 

Allah).”} (chương 3 – Ali ‘Imran: 64). Và Allah Tối Cao phán: 

ٰٓئَِكةََ ٰـَ ٱْلَملَ تَتَِخذُو۟اَ أَنَ يَأُْمَرُكْمَ أَنتُمََ َوَّلَ إِْذَ بَْعدََ بِٱْلُكْفِرَ أَيَأُْمُرُكمَ أَْربَاب اََۗ َنَ ـۧ َوٱلنَبِي ِ

ْسِلُمونََ َ﴾. ٨٠﴿ مُّ

 {Y cũng không hề sai bảo các ngươi chọn các Thiên Thần và các vị 

Nabi làm các thượng đế. Lẽ nào y lại ra lệnh cho các ngươi làm điều 

vô đức tin sau khi các ngươi đã là tín đồ Muslim (thần phục Allah)?!} 

(chương 3 – Ali ‘Imran: 80). Và Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: "Các ngươi 

chớ tâng bốc Ta giống như những người Thiên Chúa đã tâng bốc con 

trai của Maryam, bởi quả thật Ta chỉ là một người Nô Lệ của Allah. 

Vì vậy, các ngươi hãy gọi Ta là Nô Lệ của Allah và là Thiên Sứ của 

Ngài." Sahih Al-Bukhari, số 3445. 
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42- Trong Islam, Allah cho phép sám 

hối, đó là con người ăn năn quay trở lại 

với Thượng Đế của mình và từ bỏ điều 

sai trái đã phạm. Islam xóa hết mọi tội 

lỗi trước đó, và sự sám hối xoá hết mọi 

tội lỗi đã phạm trước đây, vì vậy không 

cần phải thú tội trước mặt bất cứ ai 

trong loài người. 

Trong Islam, Allah cho phép sám hối, đó là con người ăn năn quay 

trở lại với Thượng Đế của mình và từ bỏ điều sai trái đã phạm, Allah 

Tối Cao phán: 

۟اَإِلَىَٱَّلَلََِجِميع اَأَيُّهََٱْلُمْؤِمنُوَنَلَعَلَُكْمَتُْفِلُحوَنَ﴿ َ﴾َ.٣١َوتُوبُوٰٓ

 {Và tất cả các ngươi hãy quay về sám hối với Allah, hỡi những 

người có đức tin, mong rằng các ngươi thành đạt.} (chương 24 – An-

Nur: 31). Allah Tối Cao phán: 

ٱلَصدَقََ َويَأُْخذَُ ِعبَاِدهِۦَ َعْنَ ٱلتَْوبَةََ يَْقبَُلَ ُهَوَ ٱَّلَلََ أََنَ ۟اَ يَْعلَُموٰٓ ُهَوََأَلَْمَ ٱَّلَلََ َوأََنَ ِتَ ٰـَ

َ﴾. ١٠٤﴿ ٱلتََوابُٱلَرِحيمَُ

 {Lẽ nào (những người không tham chiến) không biết rằng Allah 

sẽ chấp nhận sự sám hối (thật lòng) của đám bầy tôi của Ngài và 

chấp nhận các việc làm Sadaqah (vì Ngài) và rằng Allah là Đấng Hằng 

Chấp Nhận sự sám hối, Đấng Nhân Từ ư?} (chương 9 - At-Tawbah: 

104). Và Allah Tối Cao phán: 
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ََ َويَْعلَُم ٱلَسي ِـَٔاِتَ َعِنَ َويَْعفُو۟اَ ِعبَاِدهِۦَ َعْنَ ٱلتَْوبَةََ يَْقبَُلَ ِذىَ
ٱلَ   َوُهَوَ

َ
ون

ُ
َعل
ْ
ف
َ
ت َما 

﴿٢٥ .﴾َ

 {Ngài là Đấng chấp nhận sự sám hối của đám bầy tôi của Ngài, 

Ngài xí xóa cho những hành vi xấu và Ngài biết rõ những gì các 

ngươi làm.} (chương 42 – Ash-Shura: 25). Thiên Sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

“Allah vui mừng tột cùng bởi sự sám hối của một nô lệ có đức tin 

của Ngài hơn cả niềm vui của một người đang đi trên vùng đất xa 

xôi chết chóc cùng với con vật cưỡi của mình, trên lưng nó gồm cả 

thức ăn và đồ uống. Sau khi y ngủ thiếp đi và thức dậy thì không 

thấy con vật đâu, y tức tốc đi tìm đến lả người, rồi y nói trong tuyệt 

vọng: Mình phải trở lại nơi khi nãy nằm ngủ chờ chết. Thế là y quay 

trở lại đặt đầu lên cẳng tay nằm ngủ chờ chết. Nhưng rồi khi thức 

dậy, y lại thấy con vật của mình cùng với đầy đủ hành lý, thức ăn và 

đồ uống. Allah vui mừng cho sự sám hối của một nô lệ có đức tin 

nhiều hơn sự vui mừng của người đàn ông này khi y tìm lại được 

hành lý là lương thực của mình.” Sahih Muslim, số 2744. 

Islam sẽ xoá sạch tội lỗi trước đó, và sự sám hối cũng xoá sạch 

mọi tội lỗi đã phạm trước đây, Allah Tối Cao phán: 

۟اَإِنَيَنتَُهو۟اَيَُ لَِذيَنََكفَُروٰٓ ْغفَْرَلَُهمََماَقَْدََسلََفََوإِنَيَعُودُو۟اَفَقَْدََمَضْتَُسنَُتََقُلَل ِ

َ﴾. ٣٨﴿ ٱْْلََوِلينََ

 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy bảo những kẻ vô đức tin 

nếu chúng biết dừng lại (việc ngăn chặn Islam và có đức tin nơi 

Allah) thì tội lỗi của chúng trong quá khứ sẽ được tha thứ, còn nếu 

chúng tiếp tục ngoan cố thì quả thật tiền lệ của các dân tộc [nổi 

loạn] trước đây (sẽ là sự cảnh báo dành cho chúng).”} (chương 8 – 

Al-Anfal: 38). Allah đã kêu gọi những người Thiên Chúa quay lại sám 

hối qua lời phán:  
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َ﴾.٧٤َويَْستَْغِفُرونَهُۥَََۚوٱَّلَلََُغفُوٌرََرِحيٌمََ﴿ وبُوَنَإِلَىَٱَّلَلَِأَفَََلَيَتَُ

{Sao bọn họ không chịu (thu lại lời nói) mà ăn năn sám hối với 

Ngài và cầu xin Ngài tha thứ trong khi Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, 

Khoan Dung?} (chương 5 – Al-Ma-idah: 74). Allah mong muốn tất cả 

những người tội lỗi và vi phạm điều cấm quay về sám hối với Ngài, 

Ngài phán: {Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Hỡi các bầy tôi của TA! 

Những ai đã làm hại bản thân mình (bởi những điều tội lỗi) thì chớ 

đừng tuyệt vọng nơi lòng thương xót của Allah. Chắc chắn Allah sẽ 

tha thứ tất cả tội lỗi (cho những ai quay về sám hối với Ngài); quả 

thật Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Nhân Từ.”} (chương 39 – Az-

Zumar: 53). Khi ‘Amru bin Al-‘Ass kiên quyết gia nhập Islam nhưng 

lại sợ tội lỗi trước đây của ông không được tha thứ, chính ‘Amru kể 

lại tình huống lúc đó: “Khi tôi được Allah gieo Islam vào lòng, tôi đã 

đến gặp Nabi ملسو هيلع هللا ىلص để giao ước vào Islam. Người đưa tay ra cho tôi bắt 

thì tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi sẽ không giao ước với Người 

cho đến khi tội lỗi của tôi trước đây được xoá.” Thiên Sứ bảo tôi: 

“Này ‘Amru, cậu không biết là cuộc Hijrah (di cư) sẽ xoá sạch tội lỗi 

đã phạm hay sao! Và hỡi ‘Amru, cậu không biết là Islam sẽ xoá sạch 

mọi tội lỗi đã làm trước đây hay sao!” Muslim, số 121, và Ahmad, số 

17827 và lời Hadith là của ông. 
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43- Trong Islam, mối quan hệ giữa con 

người với Allah là trực tiếp. Vì vậy, 

không cần bất cứ ai làm trung gian 

giữa bạn với Allah. Ngược lại, Islam 

tuyệt đối cấm mọi hình thức tôn con 

người lên vị trí thần thánh hoặc là cộng 

sự chia sẽ quyền hạn với Allah về hình 

thức thờ phượng hoặc quyền chi phối. 

Trong Islam, con người không cần phải thú tội trước bất cứ một 

con người nào, bởi lẽ trong Islam, mối quan hệ giữa con người với 

Allah là trực tiếp, không cần bất cứ ai làm trung gian giữa bạn với 

Allah như đã được đề cập trong đoạn số 36 rằng Allah kêu gọi tất cả 

loài người quay lại ăn năn sám hối với Ngài và Ngài cấm con người 

nhận lấy vị Nabi nào đó hoặc vị Thiên Thần nào đó làm trung gian 

cho mình với Allah qua lời phán:  

ٰٓئَِكةََ ٰـَ ٱْلَملَ تَتَِخذُو۟اَ أَنَ يَأُْمَرُكْمَ أَنتُمََ َوَّلَ إِْذَ بَْعدََ بِٱْلُكْفِرَ أَيَأُْمُرُكمَ أَْربَاب اََۗ َنَ ـۧ َوٱلنَبِي ِ

ْسِلُمونََ َ﴾. ٨٠﴿ مُّ

{Y cũng không hề sai bảo các ngươi chọn các Thiên Thần và các vị 

Nabi làm các thượng đế. Lẽ nào Y lại ra lệnh cho các ngươi làm điều 

vô đức tin sau khi các ngươi đã là tín đồ Muslim (thần phục Allah)?!} 

(chương 3 – Ali ‘Imran: 80). Islam, - như bạn đã thấy - cấm tuyệt đối 

mọi hình thức tôn con người lên vị trí thần thánh hoặc tôn con 

người thành cộng sự chia sẽ quyền năng với Allah về thờ phượng 

hoặc sự chi phối, Allah Tối Cao phán về những người Thiên Chúa:  
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نَدُوِنَٱَّلَلَِ نَُهْمَأَْربَاب اَم ِ ٰـَ ۟اَأَْحبَاَرُهْمََوُرْهبَ ۟اَإَِّلََ َوٱْلَمِسيحََ ٱتََخذُوٰٓ ٱْبَنََمْريََمََوَمآٰأُِمُروٰٓ

ا ه  ٰـَ ۟اَإِلَ نَهُۥََعَماَيُْشِرُكوَنَ﴿َِليَْعبُدُوٰٓ ٰـَ هََإَِّلَُهَوََُۚسْبَح ٰـَ ِحد اَََّۖلَٰٓإِلَ َ﴾َ.٣١َوَٰ

{Họ đã đưa các học giả và các tu sĩ của họ và cả Masih (Ysa) con 

trai của Maryam lên làm thượng đế thay vì Allah trong khi họ đều 

được lệnh chỉ thờ phượng một Thượng Đế (Allah) duy nhất. Quả 

thật không có Thượng Đế đích thực nào ngoài (Allah). Thật vậy, 

(Allah) trong sạch và tối cao vượt bên trên những gì mà họ đã tổ 

hợp với Ngài.} (chương 9 – At-Tawbah: 31). Allah đã phản đối việc 

người đa thần nhận lấy những kẻ làm trung gian giữa họ và Ngài qua 

lời phán: {Lẽ nào việc chân thành quy phục không phải chỉ dành 

riêng cho một mình Allah duy nhất ư? Những kẻ đã nhận lấy ngoài 

Ngài các đấng bảo hộ (từ các thần linh bục tượng, các tà thần, nói):  

ينَُ َِٱلد ِ إِلَىََ َََۚوٱلَِذينََٱْلَخاِلصَُ أََّلََّلِلَ َٰٓ بُونَا ٱتََخذُو۟اَِمنَدُونِِهٓۦٰأَْوِليَآَٰءََماَنَْعبُدُُهْمَإَِّلَِليُقَر ِ

َإَِنَٱَّلَلََيَْحُكُمَبَْينَُهْمَفِىََماَُهْمَفِيِهَيَْختَِلفُوَنََۗإَِنَٱَّلَلَََّلَيَْهِدىََمْنََ ٱَّللََ ٰٓ ِذٌبََُزْلفَىَٰ ٰـَ هَُوََك

َ﴾.٣َكفَاٌر﴿َ

{Chúng tôi không thờ phượng họ mà thật ra chúng tôi chỉ muốn 

nhờ họ đưa chúng tôi đến gần Allah mà thôi.” Allah chắc chắn sẽ xét 

xử giữa họ về điều họ tranh cãi. Quả thật, Allah không hướng dẫn kẻ 

nói dối, vô đức tin.} (chương 39 – Az-Zumar: 3). Allah đã dẫn chứng 

rõ sự lệch lạc của người đa thần – thờ phượng bục tượng thời tiền 

Islam – đã tự tạo ra kẻ trung gian giữa họ và Allah, họ biện luận bảo: 

Chẳng qua họ giúp chúng tôi được gần Allah hơn. 

Một khi Allah đã cấm con người nhận lấy các vịNabi hoặc các vị 

Thiên Thần làm trung gian giữa họ và Allah thì ngoài họ lệnh cấm 

còn nghiêm khắc hơn. Trong khi đó giới Nabi và Thiên Sứ đều là 

những người tranh đua nhau để được đến gần Allah Tối Cao hơn 

như Ngài đã thông báo về tình trạng của Họ như sau: 
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َٰـَ يَُس َكانُو۟اَ لَنَاََإِنَُهْمَ َوَكانُو۟اَ َوَرَهب اََۖ َرَغب اَ َويَْدُعونَنَاَ ِتَ ٱْلَخْيَرَٰ فِىَ ِرُعوَنَ

ِشِعيَن﴿ ٰـَ َ﴾.٩٠َخ

 {Quả thật họ là những người thường tranh nhau làm phúc. Họ 

thường cầu nguyện TA bằng niềm hy vọng và lòng kính sợ. Và họ là 

những người hạ mình kính cẩn trước TA.} (chương 21 – Al-Ambiya’: 

90). Và Allah Tối Cao phán:  

ٰٓئِكََ ٰـَ َرْحَمتَهُۥَ أُ۟ولَ َويَْرُجوَنَ أَْقَرُبَ أَيُُّهْمَ ٱْلَوِسيلَةََ َرب ِِهُمَ َ إِلَىَٰ يَْبتَغُوَنَ يَْدُعوَنَ ٱلَِذيَنَ

ا﴿ َويََخافُوَنََعذَابَهُٓۥََٰۚإَِنََعذَاَبََرب َِكََكاَنََمْحذُور 
٥٧.﴾َ

{Những thần linh mà họ khấn vái cũng tìm mọi cách (thi đua) xem 

ai trong số họ được gần Ngài hơn, họ cũng hy vọng nơi lòng thương 

xót của Ngài đồng thời cũng sợ sự trừng phạt của Ngài. Quả thật, 

hình phạt của Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) là 

thứ đáng phải khiếp sợ.} (chương 17 – Al-Isra’: 57). Nghĩa là kể cả 

những người được cầu xin ngoài Allah – từ các vị Nabi và những 

người đức hạnh – cũng là tốp người không ngừng tranh đua nhau 

đến gần Allah hơn, họ mong mỏi được lòng thương xót của Allah và 

lo sợ về hình phạt của Ngài, thế thì tại sao lại hướng đến cầu xin họ 

thay vì cầu xin Allah. 
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44- Ở phần cuối của bức thông điệp 

này chúng tôi xin nhắn nhủ rằng con 

người sống khác nhau về triều đại, về 

dân tộc, về quốc gia. Hơn nữa, trong xã 

hội loài người khác nhau về tư tưởng, 

về mục đích sống do họ khác nhau về 

môi trường sống, về việc làm, cho nên 

con người cần lắm một người đứng ra 

hướng dẫn họ trên một quy tắc nhất 

định, có một thẩm phán đứng ra lấy 

công bằng cho họ. Sứ mạng của giới 

Thiên Sứ là như thế, họ đứng ra lãnh 

đạo con người dựa theo lời thiên khải 

của Allah để hướng dẫn con người đi 

trên con đường tốt đẹp, chính thống và 

tập trung loài người trên bộ giáo luật 

của Allah, phân xử giữa họ dựa trên bộ 

giáo luật đó. Vì vậy, mọi vụ việc của họ 

luôn ngay chính dựa theo sự vâng lời 
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của mỗi người đối với các vị Thiên Sứ 

được gửi đến họ. Bức thông điệp cuối 

cùng mà Allah thiên khải xuống cho vị 

Sứ Giả Muhammad là bức thông điệp 

được Allah an bày được trường tồn và 

Ngài dùng nó làm chỉ đạo cho loài 

người, Nó là sự cứu rỗi, là ánh sáng, là 

sự hướng dẫn đưa con người bình an 

đến với Đấng Hiển Vinh. 
Ở phần cuối của bức thông điệp này chúng tôi xin nhắn nhủ rằng con 

người sống khác nhau về triều đại, về dân tộc, về quốc gia. Hơn nữa, trong 

xã hội loài người thấy khác nhau về tư tưởng, về mục đích sống do họ khác 

nhau về môi trường sống, về việc làm, cho nên con người cần lắm một 

người đứng ra hướng dẫn họ trên một quy tắc nhất định, có một thẩm 

phán đứng ra lấy công bằng cho họ. Thấy rõ là sứ mạng của giới Thiên Sứ 

là như thế, họ đứng ra lãnh đạo con người dựa theo lời thiên khải của 

Allah để hướng dẫn con người đi trên con đường tốt đẹp, chính thống và 

tập trung loài người trên bộ giáo luật của Allah, phân xử giữa họ dựa trên 

bộ giáo luật đó. Vì vậy, mọi vụ việc của họ sẽ được ngay chính dựa theo sự 

vâng lời của mỗi người đối với các vị Thiên Sứ được gửi đến họ. Ngay khi 

sự lệch lạc xảy ra khắp nơi, sự ngu muội bao trùm tất cả và việc thờ 

phượng bục tượng đâu đâu cũng có thì Allah cử phái xuống vị Thiên Sứ 

cuối cùng Muhammad cùng với sự chỉ đạo và tôn giáo chân lý để giải thoát 

con người thoát khỏi bóng tối của vô đức tin, ngu muội và tà thần để đến 

với đức tin và chỉ đạo. 
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45- Với tất cả giải trình ở phần trên, tôi 

hân hạnh mời gọi bạn, hỡi con người, 

hãy chân thành đứng lên vì Allah, chớ 

đừng bắt chước theo phong tục hay 

truyền thống nào cả, bởi bạn đã hiểu rõ 

sau khi chết là bạn phải trở về với 

Thượng Đế của bạn. Bạn xem xét chính 

bản thân và vùng trời xung quanh bạn, 

bởi lẽ chỉ có Islam mới có thể mang 

đến cho bạn niềm hạnh phúc đích thực 

ở ngay cuộc sống trần gian này và cả 

Đời Sau. Để trở thành một tín đồ 

Muslim chỉ cần bạn thốt ra lời tuyên 

thệ bằng nguyên văn tiếng Ả-rập “Ash 

ha đu al laa i laa ha il lol loh wa anh na 

mu hâm ma đanh ro su lul loh” (ý 

nghĩa: Tôi xin tuyên thệ không có 

Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah 

và xin chứng nhận Muhammad là Sứ 
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Giả của Allah) và bạn vô can hết mọi 

thứ được thờ phượng ngoài Allah, bạn 

tin tưởng rằng Allah sẽ phục sinh tất cả 

những ai được chôn dưới mộ, sự thanh 

toán thưởng phạt là sự thật. Ngay sau 

khi bạn đã tuyên thệ thì bạn đã trở 

thành một tín đồ Muslim thực thụ, 

trách nhiệm của bạn kể từ lúc này là 

hết lòng thờ phượng Allah đúng theo 

bộ giáo luật mà Ngài đã quy định qua 

các hình thức thờ phượng như hành lễ 

nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay và 

hành hương Hajj khi đã có đủ điều kiện 

và khả năng. 

Với tất cả giải trình ở phần trên, tôi hân hạnh mời gọi bạn, hỡi 

con người, hãy chân thành đứng lên vì Allah, chớ đừng bắt chước 

theo phong tục hay truyền thống nào cả như chính Allah Tối Cao đã 

mời gọi bạn qua lời phán: 

ِحدَةٍََۖأََ أَِعُظُكمَبَِوَٰ نَِجنٍَةَََۚ۞َقُْلَإِنََمآَٰ َثَُمَتَتَفََكُرو۟اَََۚماَبَِصاِحبُِكمَم ِ دَىَٰ ََوفَُرَٰ ََِمثْنَىَٰ نَتَقُوُمو۟اََّلِلَ

َ﴾َ.٤٦إِْنَهَُوَإَِّلَنَِذيٌرَلَُكمَبَْيَنَيَدَْىََعذَاٍبََشِديٍد﴿
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 {Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ thờ đa thần 

Quraish): “Ta chỉ khuyên các người một điều: các người hãy vì Allah 

mà đứng lên từng cặp hay từng người rồi suy ngẫm, (chắc chắn các 

người sẽ thấy) người bạn của các người (Muhammad) không phải là 

một gã điên mà đích thực là một vị cảnh báo các người về một sự 

trừng phạt khủng khiếp sắp đến.”} (chương 34 – Saba’: 46). Bạn đã 

hiểu rõ sau khi chết là bạn phải trở về với Thượng Đế của bạn, Allah 

Tối Cao phán: 

﴿ َسعَىَٰ َماَ إَِّلَ ِنَ ٰـَ نَس ِلّْلِ لَْيَسَ َوأَنَ
٣٩﴿ يَُرىَٰ َسْوَفَ َسْعيَهُۥَ ُهٱْلَجَزآٰء٤٠ََ﴾َوأََنَ يُْجَزىَٰ  ﴾ثَُمَ

﴿ ٱْْلَْوفَىَٰ
َ﴿﴾َوأََنَإ٤١َِ ََرب َِكَٱْلُمنتََهىَٰ لَىَٰ

٤٢﴾َ

 {(39) Và rằng: Mỗi người chỉ phải lãnh điều mà y đã làm ra. (40) 

Và công sức của y sẽ được thấy (vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng). (41) 

Rồi y sẽ được đền bù với sự đền bù đầy đủ nhất. (42) Thật vậy, việc 

trở lại với Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) là điều 

cuối cùng.} (chương 53 – An-Najm: 39 - 42). Bạn xem xét bản thân 

và vùng trời xung quanh bạn, Allah Tối Cao phán:  

تَِ َوَٰ ٰـَ َأَنَيَُكوَنَقَِدَََوٱْْلَْرِضََوَماََخلََقَٱَّلَلَُِمنََشْىٍءََوأَْنَعََ أََولَْمَيَنُظُرو۟اَفِىََملَُكوِتَٱلَسَم ٰٓ َسىَٰ

بَْعدَهُۥَيُْؤِمنُوَن﴿ َحِديٍثًَۭ ٱْقتََرَبَأََجلُُهْمََۖفَبِأَى َِ
١٨٥﴾ََ

{Lẽ nào chúng không quan sát thấy sự thống trị trời đất và mọi 

thứ mà Allah đã tạo ra? Có thể tuổi thọ của họ đã sắp kết thúc. Thế 

còn lời nói nào ngoài (Qur’an) mà họ sẽ tin đây!} (chương 7 – Al-

‘Araf: 185). 

Chỉ có Islam mới có mang đến cho bạn niềm hạnh phúc đích thực 

ở ngay cuộc sống trần gian này và cả Đời Sau. Để trở thành một tín 

đồ Muslim chỉ cần bạn thốt ra lời tuyên thệ bằng nguyên văn tiếng 

Ả-rập “Ash ha đu al laa i laa ha il lol loh wa anh na mu hâm ma đanh 

ro su lul loh” (ý nghĩa: Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế đích 

thực nào ngoài Allah và xin chứng nhận Muhammad là Sứ Giả của 
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Allah) Khi Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص gửi Mu’azd đi Yemen, Người nói 

với ông: “Anh sẽ đến gặp người dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên 

Chúa), anh hãy kêu gọi họ đến với lời tuyên thệ Laa i laa ha il lol loh 

wa in ni ro su lul loh (ý nghĩa: không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Allah và Ta đây là Thiên Sứ của Allah). Nếu như họ nghe 

theo lời anh thì anh hãy báo cho họ biết là Allah bắt buộc họ phải 

hoàn thành lễ nguyện Salah trong ngày đêm năm lần. Nếu như họ 

nghe theo lời anh thì anh hãy cho họ biết là Allah bắt buộc họ phải 

xuất Zakah lấy từ tài sản người giàu đem chia lại cho người nghèo 

trong người dân của họ. Nếu như họ đã nghe theo lời anh thì anh 

hãy coi chừng với những loại tài sản tốt của họ.” Sahih Muslim, số 

19. Bạn phải vô can hết mọi hình thức và mọi thứ được thờ phượng 

ngoài Allah, đó chính là tín ngưỡng thuần tuý của Ibrahim 

(Abraham), Allah Tối Cao phán:  

َوٱلَِذينََ ِهيَمَ إِْبَرَٰ َ فِىٰٓ َحَسنَةٌَ أُْسَوةٌَ لَُكْمَ َكانَْتَ َوِمَماََ قَدَْ ِمنُكْمَ ُؤ۟اَ ٰٓ بَُرَءَٰ إِنَاَ ِلقَْوِمِهْمَ قَالُو۟اَ إِذَْ َمعَهُٓۥَٰ

َوةَُتَْعبُدُوَنَِمنَدُوِنَٱَّلَلََِكفَْرنَاَبُِكْمََوبَدَاَبَْينَنَاَوََ َتُْؤِمنُو۟اَبِٱَّلَلَِ بَْينَُكُمَٱْلعَدََٰ ََ َوٱْلبَْغَضآُٰءَأَبَد اََحتَىَٰ َوْحدَهُٓۥٰ

أَْمِلُكَلََكَِمَنَٱَّلَلَِِمنََشْىٍءَََۖربَنَاََعلَْيكََ ِهيَمَِْلَبِيِهََْلَْستَْغِفَرَنَلََكََوَمآَٰ تََوَكْلنَاََوإِلَْيَكََََإَِّلَقَْوَلَإِْبَرَٰ

َ﴾٤َكَٱْلَمِصيُر﴿أَنَْبنَاََوإِلَيَْ

{Thực sựđã có một tấm gương tốt cho các ngươi ở nơi Ibrahim và 

những ai theo Y khi họ nói với người dân của mình: “Quả thật, 

chúng tôi không dính dáng với các người cũng như những gì mà các 

người tôn thờ ngoài Allah. Chúng tôi phủ nhận các người. Giữa 

chúng tôi và các người sẽ có mối hiềm thù mãi mãi cho tới khi các 

người có đức tin nơi một mình Allah.”} (chương 60 – Al-

Mumtahinah: 4). Bạn phải tin tưởng rằng Allah sẽ phục sinh tất cả 

những ai được chôn dưới mộ, Allah Tối Cao phán: 

ِلكََ ََشْىٍءَقَِديٌرَ﴿ ٱْلَمْوتَىََٰ َوأَنَهُۥيُْحىَِ بِأََنَٱَّلَلََهَُوَٱْلَحقَََُّذََٰ َُكل ِ ﴾َوأََنَٱلَساَعةَََءاتِيَةٌََّل٦َََوأَنَهُۥََعلَىَٰ

َ﴾٧َرْيَبَفِيَهاََوأََنَٱَّلَلََيَْبعَُثََمنَفِىَٱْلقُبُوِر﴿
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 {(6) Đó là bởi vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, chắc chắn Ngài làm 

cho người chết sống lại và chắc chắn Ngài toàn năng trên tất cả mọi 

thứ. (7) Quả thật, Giờ Tận Thế đang đến, điều đó không có gì phải 

hoài nghi, và Allah sẽ phục sinh tất cả những ai trong mộ.} (chương 

22 – Al-Hajj: 6, 7). Bạn phải tin sự thanh toán thưởng phạt ở Đời Sau 

là sự thật, Allah Tối Cao phán:  

تَِ َوَخلََقَٱَّلَلَُ َوَٰ ٰـَ َبَِماََكَسبَْتََوهُْمََّلَيُْظلَُموَن﴿ َوٱْْلَْرضََ ٱلَسَم َنَْفٍسًۭ َُكلُّ ََوِلتُْجَزىَٰ ِ َ﴾٢٢بِٱْلَحق 

{Allah tạo hóa các tầng trời và trái đất là vì chân lý. (Ngài tạo ra 

chúng) để mỗi linh hồn có thể được đền bù xứng đáng về những gì 

nó đã làm ra; và (các linh hồn) sẽ không bị đối xử bất công.} (chương 

45 – Al-Jathiyah: 22). 

Ngay sau khi bạn đã tuyên thệ thì bạn đã trở thành một tín đồ 

Muslim thực thụ, trách nhiệm của bạn kể từ lúc này là hết lòng thờ 

phượng Allah đúng theo bộ giáo luật mà Ngài đã quy định qua các 

hình thức thờ phượng như hành lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn 

chay và hành hương Hajj khi đã có đủ điều kiện và khả năng. 
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cuối cùng trong số họ và Người là Muhammad; tin vào Ngày Cuối Cùng, và chúng 

ta biết đinh ninh rằng cuộc sống trần gian này nếu như có ngày kết thúc thì sự sống 

và sự tồn tại của nó vốn là thứ phù phiếm; và tin vào sự Tiền Định. ...................... 59 

23- Islam kêu gọi đến với sự thờ phượng Allah duy nhất dựa trên các nền tảng của 

sự thờ phượng chính, đó là: (Thứ nhất): Lễ nguyện Salah gồm các nghi thức đứng, 
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lễ nguyện Salah này ngày đêm năm lần. Trong lễ nguyện Salah, loại bỏ mọi sự 

khác biệt; vì vậy, người giàu, người nghèo, nhà lãnh đạo và thường dân đều đứng 

cùng một hàng trong lễ nguyện Salah. (Thứ hai): Zakah, là xuất một ít tài sản theo 

định lượng nhất định – khi tài sản đã hội tụ đủ điều kiện mà Allah đã quy định – chỉ 

bắt buộc đối với người giàu có và phân phát lại cho người nghèo khó và những 
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ba): Nhịn chay, là nhịn ăn, uống, giao hợp vợ chồng trong suốt ban ngày của tháng 

Ramadan, nhằm rèn luyện bản thân ý chí và nhẫn nại. (Thứ tư): Hành hương Hajj, 
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là đi thăm viếng Ngôi Nhà của Allah tại Makkah thiêng liêng một lần duy nhất trong 

đời đối với ai có khả năng. Trong hành hương thể hiện sự ngang bằng nhau của 

con người trước Allah, tất cả đều hướng đến Đấng Tạo Hoá Hiển Vinh và loại bỏ 

mọi khác biệt và phân cấp. ..................................................................................... 82 

24- Điểm nổi bật nhất của thờ phượng trong Islam là hình thức, giờ giấc, điều kiện 

của nó đều do Allah Hiển Vinh và Tối Cao quy định. Thiên Sứ của Ngài truyền đạt 

nó, cho đến nay tuyệt đối không có sự thêm bớt của con người. Và tất cả hình thức 

thờ phường vĩ đại này đều được tất cả các vị Nabi kêu gọi thực hiện. .................. 89 

25- Thiên Sứ của Islam là Muhammad con trai của ông ‘Abdullah, thuộc hậu duệ 

của Thiên Sứ Isma’il con trai của Thiên Sứ Ibrahim (Abraham). Người sinh năm 

571 tại Makkah, và nhận lãnh sứ mạng tại đó, rồi di cư đến Madinah. Người chưa 

từng tham gia cùng với người dân của mình thờ phượng các bục tượng. Tuy nhiên, 

Người có tham gia cùng với họ trong những việc làm thời tiền Islam. Trước khi 

nhận lãnh sứ mạng Thiên Sứ, Người được biết đến với phẩm chất đạo đức vĩ đại, 

người dân của Người thường gọi Người là Al-Amin (người chân thật và ngay 

thẳng). Khi Người tròn bốn mươi tuổi, Allah chọn Người làm Thiên Sứ và hỗ trợ 

Người với những phép màu vĩ đại. Phép màu vĩ đại nhất là Kinh Qur’an cao quí. 

Qur'an là phép màu vĩ đại nhất trong tất cả các phép màu mà Allah đã ban cho các 

vị Nabi, các vị Thiên Sứ. Nó là phép màu trong số các phép màu mà Allah đã ban 

cho các vị Nabi, các vị Thiên Sứ còn tồn tại cho đến ngày nay. Sau khi Người được 

Allah phù hộ hoàn thành xuất sắc sứ mạng truyền đạt tôn giáo của Ngài, Allah đã 

cho Người chết ở tuổi sáu mươi ba và được an táng tại Madinah Nabawi. Thiên Sứ 

Muhammad là vị Thiên Sứ, vị Nabi cuối cùng được Allah dựng lên mang sự hướng 

dẫn và tôn giáo chân lý đưa nhân loại ra khỏi bóng tối của thờ phượng bục tượng, 

của sự vô đức tin và ngụ muội đến với ánh sáng của Tawhid (tôn thờ một mình 

Allah) và đức tin. Allah xác nhận rằng Ngài đã cử phái Người làm một vị kêu gọi 

đến với Ngài dưới sự cho phép của Ngài. .............................................................. 92 

26- Bộ luật Islam được Thiên Sứ Muhammad mang đến là bức thông điệp cuối 

cùng và là bộ thiên luật mà Thượng Đế đã ban xuống. Nó là bộ luật hoàn hảo tuyệt 

đối, trong đó điều chỉnh tôn giáo và đời sống của nhân loại. Bộ luật ưu tiên bảo vệ 

tôn giáo, sinh mạng, tài sản, trí tuệ và giống nòi của con người. Nó thay thế tất cả 

các bộ thiên luật được ban xuống trước đây, giống như việc các bộ thiên luật 

trướcmad mang đến là bức thông điệp cuối cùng và là bộ thiên luật mà Thượng Đế 

đã ban xuống. Nó là bộ luật hoàn hảo tuyệt đối, trong đó điều chỉnh tôn giáo và đời 

sống của nhân loại. Bộ luật ưu tiên bảo vệ tôn giáo, sinh mạng, tài sản, trí tuệ và 

giống nòi của con người. Nó thay thế tất cả các bộ thiên luật được ban xuống trước 

đây, giống như việc các bộ thiên luật trước đây đã thay thế nhau. ........................ 99 

27- Allah Hiển Vinh và Tối Cao không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào ngoài Islam, 

tôn giáo được Thiên Sứ Muhammad mang đến, và ai chọn theo tôn giáo nào khác 

tôn giáo Islam thì không bao giờ được chấp nhận. .............................................. 102 

28- Kinh Qur’an cao quí là Kinh Sách được Allah thiên khải cho Thiên Sứ 

Muhammad, Nó là lời phán của Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. Allah đã thách 
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thức toàn thể loài người và loài Jinn (ma quỷ) cùng hợp sức nhau để tạo ra một 

quyển kinh tư tượng hoặc chỉ một chương kinh bất kỳ, và lời thách thức này đến 

tận ngày nay vẫn chưa có đáp án. Kinh Qur’an cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi 

quan trọng của hàng triệu người đang trong hiện trạng rối rắm. Kinh Qur’an cao quý 

vẫn được bảo tồn bản gốc tiếng Ả-rập cho đến ngày nay, không bị thêm bớt và bóp 

méo dù chỉ là một chữ. Quyển Kinh được xuất bản rộng rải khắp nơi, và quyển 

Kinh vĩ đại này là một phép màuí là Kinh Sách được Allah thiên khải cho Thiên Sứ 

Muhammad, Nó là lời phán của Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. Allah đã thách 

thức toàn thể loài người và loài Jinn (ma quỷ) cùng hợp sức nhau để tạo ra một 

quyển kinh tư tượng hoặc chỉ một chương kinh bất kỳ, và lời thách thức này đến 

tận ngày nay vẫn chưa có đáp án. Kinh Qur’an cao quý giải đáp rất nhiều câu hỏi 

quan trọng của hàng triệu người đang trong hiện trạng rối rắm. Kinh Qur’an cao quý 

vẫn được bảo tồn bản gốc tiếng Ả-rập cho đến ngày nay, không bị thêm bớt và bóp 

méo dù chỉ là một chữ. Quyển Kinh được xuất bản rộng rải khắp nơi, và quyển 

Kinh vĩ đại này là một phép mầu kỳ diệu bởi lời xướng đọc bản gốc hoặc bản dịch ý 

nghĩa và nội dung của Nó. Ngoài Kinh Qur’an, đường lối Sunnah của Thiên Sứ 

Muhammad, tiểu sử của Người, cách giáo dục của Người cũng được bảo tồn và 

truyền đạt rất kỹ lưỡng và chuẩn xác bởi những nhà học giả uy tín đáng tin cậy và 

cũng được xuất bản bằng tiếng Ả Rập mà Thiên Sứ dùng nói chuyện hằng ngày, 

và đã được biên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Kinh Qur’an cao quý và đường 

lối Sunnah của Thiên Sứ là hai bộ nguồn luật nền tảng của một bộ luật Islam. Vì 

vậy, bộ luật Islam không được lấy từ lời nói hay hành động của bất kỳ cá nhân nào, 

mà chỉ được lấy từ lời thiên khải: đó là Kinh Qur’an vĩ đại và đường lối Sunnah. 104 

29- Islam ban sắc lệnh phải hiếu thảo với cha mẹ cho dù cả hai là người ngoại đạo, 

và đây là di ngôn dành cho con cái. ...................................................................... 112 

30- Islam ra lệnh phải công bằng cả trong lời nói và hành động, kể cả đối với kẻ 

thù. ........................................................................................................................ 117 

31- Islam ra lệnh phải đối xử tốt với toàn thể tạo vật và kêu gọi đến với các phẩm 

chất đạo đức cao quý và những hành động tốt đẹp. ............................................ 120 

32- Islam bảo sống bằng đạo đức tốt như chân thật, giữ lời, uy tín, trung thực, lịch 

sự, gan dạ, phấn đấu, rộng lượng, giúp người cần giúp, cứu trợ người hoạn nạn, 

nuôi ăn người đói, tốt với xóm giềng, gắn kết tình dòng tộc và tử tế với động vật.
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33- Islam cho phép dùng các thức ăn và đồ uống tốt lành, và bảo giữ tâm hồn, thể 

xác và nhà cửa sạch sẽ. Chính vì vậy, Islam cho phép kết hôn lập gia đình giống 

như giới Nabi trước đây cũng chỉ sai bảo toàn điều tốt đẹp. ................................ 127 

34- Islam cấm: Shirk với Allah, vô đức tin, thờ phượng bục tượng, nói về Allah một 

cách không kiến thức, giết con cái, giết người vô tội, tàn phá trái đất, bùa thuật, mọi 

điều ố uế công khai hay thầm kín, Zina (tình dục ngoài hôn nhân), tình dục đồng 

giới, Riba (vay lãi), ăn xác chết và mọi động vật cắt tiết cúng bái bục tượng; cấm ăn 

thịt heo và mọi thứ ô uế, dơ bẩn khác; cấm ăn tài sản của trẻ mồ côi, gian lận trong 
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việc cân đo, đong đếm; cấm đoạn tuyệt tình dòng tộc. Tất cả Nabi đều thống nhất 

cấm tất cả những điều này. .................................................................................. 129 

35- Islam cấm các tính xấu xa như nói dối, gian lận, phản bội, lừa đảo, ganh tị, hãm 

hại người khác, trộm cắp, bạo ngược, bất công và tất cả các tính xấu khác........ 135 

36- Islam cấm mọi hình thức thương mại liên quan đến vay lãi hoặc có hại hoặc lừa 

gạt hoặc bất công hoặc hối lộ hoặc dẫn đến hiểm hoạ hoặc gây thiệt hại đến xã hội, 

tập thể và cá nhân. ............................................................................................... 143 

37.Islam đến để bảo vệ tâm trí, cấm mọi thứ làm hư hại nó, chẳng hạn như uống 

rượu, nâng cao địa vị của tâm trí, biến nó thành đối tượng của trách nhiệm, và giải 

phóng nó khỏi xiềng xích của mê tính dị đoan và thờ cúng thần tượng. Trong Islam 

không hề có những điều bí ẩn hoặc giáo luật riêng dành cho một giai cấp nhất định 

nào đó, mà tất cả giáo luật của Islam đều phù hợp với tâm trí chân chính và dựa 

trên cơ sở công bằng và trí tuệ. ............................................................................ 146 

38.Các tôn giáo nguỵ tạo đã không giúp tín đồ thấu hiểu hết mọi mâu thuẫn với tâm 

trí, khiến tông đồ rơi vào ảo tưởng rằng tôn giáo là thứ vượt bên trên tâm trí khiên 

nó không thể nhận thức và thấu hiểu được. Trong khi đó, Islam được công nhận là 

nguồn ánh sáng soi rọi con đường cho tâm trí; những người của tôn giáo nguỵ tạo 
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con người đánh thức sự nhận thức của tâm trí, để hiểu rõ được sự thật của mọi 

vấn đề mà họ đang theo. ...................................................................................... 149 

39- Islam đề cao kiến thức khoa học xác thực và thúc đẩy việc nghiên cứu khoa 

học, không có ý tưởng bất chợt và ham muốn, đồng thời kêu gọi xem xét và nghiền 

ngẫm về bản thân và vũ trụ xung quanh và kết quả của khoa học chính xác không 

bao giờ mâu thuẫn với Islam. ............................................................................... 151 

40 -Allah không chấp nhận và ban thưởng cho bất cứ hành động nào ở Đời Sau 

ngoài những ai đã tin tưởng Allah, biết thần phục Ngài và chấp nhận sứ mạng của 

các Thiên Sứ của Ngài. Và Allah không chấp nhận bất cứ hình thức thờ phượng 

nào ngoài các hình thức mà Ngài đã quy định. Làm gì có chuyện con người phủ 

nhận Allah rồi lại mong muốn được Ngài ban thưởng? Và Allah cũng không chấp 

nhận bất cứ đức tin của một ai trong thiên hạ ngoài những ai đã tin tưởng toàn bộ 

các vị Nabi và tin tưởng luôn cả sứ mạng của Muhammad 155 ............................. .ملسو هيلع هللا ىلص 

41- Mục đích của tất cả các bức thông điệp của Thượng Đế là nâng cao con người 

lên tầm xứng đáng với tôn giáo chân chính, đểcon người trở thành một nô lệ đích 

thực của Allah, Chúa Tể của vũ trụ và vạn vật và giải thoát con người khỏi sự thờ 

phượng con người giống như mình hoặc một vật thể vô tri hoặc mê tín dị đoan. 

Như bạn thấy, Islam không hề tôn cao bất cứ cá nhân nào vượt quá mức vị trí của 

y, Islam không tôn bất cứ ai trong số họ làm thượng đế và thần linh. .................. 159 

42- Trong Islam, Allah cho phép sám hối, đó là con người ăn năn quay trở lại với 

Thượng Đế của mình và từ bỏ điều sai trái đã phạm. Islam xóa hết mọi tội lỗi trước 
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đó, và sự sám hối xoá hết mọi tội lỗi đã phạm trước đây, vì vậy không cần phải thú 

tội trước mặt bất cứ ai trong loài người. ............................................................... 162 

43- Trong Islam, mối quan hệ giữa con người với Allah là trực tiếp. Vì vậy, không 

cần bất cứ ai làm trung gian giữa bạn với Allah. Ngược lại, Islam tuyệt đối cấm mọi 

hình thức tôn con người lên vị trí thần thánh hoặc là cộng sự chia sẽ quyền hạn với 

Allah về hình thức thờ phượng hoặc quyền chi phối. ........................................... 165 

44- Ở phần cuối của bức thông điệp này chúng tôi xin nhắn nhủ rằng con người 

sống khác nhau về triều đại, về dân tộc, về quốc gia. Hơn nữa, trong xã hội loài 

người khác nhau về tư tưởng, về mục đích sống do họ khác nhau về môi trường 

sống, về việc làm, cho nên con người cần lắm một người đứng ra hướng dẫn họ 

trên một quy tắc nhất định, có một thẩm phán đứng ra lấy công bằng cho họ. Sứ 

mạng của giới Thiên Sứ là như thế, họ đứng ra lãnh đạo con người dựa theo lời 

thiên khải của Allah để hướng dẫn con người đi trên con đường tốt đẹp, chính 

thống và tập trung loài người trên bộ giáo luật của Allah, phân xử giữa họ dựa trên 

bộ giáo luật đó. Vì vậy, mọi vụ việc của họ luôn ngay chính dựa theo sự vâng lời 

của mỗi người đối với các vị Thiên Sứ được gửi đến họ. Bức thông điệp cuối cùng 

mà Allah thiên khải xuống cho vị Sứ Giả Muhammad là bức thông điệp được Allah 

an bày được trường tồn và Ngài dùng nó làm chỉ đạo cho loài người, Nó là sự cứu 

rỗi, là ánh sáng, là sự hướng dẫn đưa con người bình an đến với Đấng Hiển Vinh.
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45- Với tất cả giải trình ở phần trên, tôi hân hạnh mời gọi bạn, hỡi con người, hãy 

chân thành đứng lên vì Allah, chớ đừng bắt chước theo phong tục hay truyền thống 

nào cả, bởi bạn đã hiểu rõ sau khi chết là bạn phải trở về với Thượng Đế của bạn. 

Bạn xem xét chính bản thân và vùng trời xung quanh bạn, bởi lẽ chỉ có Islam mới 

có thể mang đến cho bạn niềm hạnh phúc đích thực ở ngay cuộc sống trần gian 

này và cả Đời Sau. Để trở thành một tín đồ Muslim chỉ cần bạn thốt ra lời tuyên thệ 

bằng nguyên văn tiếng Ả-rập “Ash ha đu al laa i laa ha il lol loh wa anh na mu hâm 

ma đanh ro su lul loh” (ý nghĩa: Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế đích thực 

nào ngoài Allah và xin chứng nhận Muhammad là Sứ Giả của Allah) và bạn vô can 

hết mọi thứ được thờ phượng ngoài Allah, bạn tin tưởng rằng Allah sẽ phục sinh tất 

cả những ai được chôn dưới mộ, sự thanh toán thưởng phạt là sự thật. Ngay sau 

khi bạn đã tuyên thệ thì bạn đã trở thành một tín đồ Muslim thực thụ, trách nhiệm 

của bạn kể từ lúc này là hết lòng thờ phượng Allah đúng theo bộ giáo luật mà Ngài 

đã quy định qua các hình thức thờ phượng như hành lễ nguyện Salah, xuất Zakah, 

nhịn chay và hành hương Hajj khi đã có đủ điều kiện và khả năng. ..................... 170 
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