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LỜI GIỚI THIỆU
: أَ َّما بَ ْع ُد، ِص ْح ِبه
َ الس َلم َعلَى َم ْن َل نَب َِّي بَ ْع َدهُ َو َعلَى آلِهِ َو
َّ اَلْ َح ْم ُد لِلهِ َو ْح َدهُ َو
َّ الص َلةُ َو

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng Duy nhất, cầu xin bằng
an và phúc lành cho vị Nabi mà sau Người không có vị Nabi nào nữa, và cầu
xin bằng an và phúc lành cho gia quyến của Người cùng các bạn đạo của Người.
Quả thật, tôi đã xem qua bài viết giáo lý đức tin giá trị và ngắn gọn được biên soạn
bởi người anh em của chúng ta, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimeen.
Tôi thấy bài viết trình bày giáo lý đức tin của phái Sunnah và Jama’ah về chủ đề
Tawhid (độc tôn hóa) Allah  và các danh xưng, các thuộc tính của Ngài, về các
chủ đề: đức tin nơi các Thiên Thần, đức tin nơi các Kinh sách, đức tin nơi các vị
Thiên sứ, đức tin nơi Ngày Sau và đức tin nơi sự tiền định tốt, xấu.
Quả thật, ông đã làm rất tốt trong việc thu thập và biên soạn ra bài viết đó,
trong đó, chứa đựng điều mà những học sỹ và tất cả tín đồ Muslim cần đến
trong đức tin nơi Allah , nơi các Thiên thần của Ngài, nơi các Kinh sách của
Ngài, nơi các Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi sự tiền định tốt, xấu.
Bài viết thực sự đã mang lại nhiều hữu ích liên quan đến giáo lý đức tin, cái
mà có thể không tìm thấy ở nhiều cuốn sách khác nói về giáo lý đức tin Iman.
Cầu xin Allah  ban ân phước cho ông và tăng thêm cho ông nhiều kiến thức
và sự hướng dẫn, xin Ngài ban cho bài viết này cũng như những biên soạn khác
của ông mang điều hữu ích cho mọi người, và xin Ngài hướng dẫn và soi sáng
tất cả anh em đồng đạo Muslim chúng ta thành những người hướng dẫn, tuyên
truyền và kêu gọi đến với Ngài bằng kiến thức đúng đắn; quả thật Ngài là Đấng
Hằng Nghe và Gần Kề.

. ِص ْح ِبه
َ صلَّى الل ُه َو َسلَّ َم َعلَى نَ ِب ِّينَا ُم َح َّم ٍد َوآلِهِ َو
َ َو

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho vị Nabi của chúng ta,
Muhammad, cho gia quyến của Ngài cùng tất cả các bạn đạo của Người!
Người bề tôi nghèo cần đến Allah
Abdul-Aziz Bin Abdullah Bin Baaz
Tổng Mufti vương quốc Ả Rập Saudi
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َّ  َو َل ُع ْد َوا َن إ َِّل َعلَى، َوالْ َعاقِ َبة ِلل ْ ُمتَّقِ يْ َن،اَلْ َح ْم ُد لِلهِ َر ِّب الْ َعالَمِ يْ َن
 َوأَ ْش َه ُد أَ ْن َل إله إ َِّل،الظالِميْ َن
ُ  َوأَ ْش َه ُد أَنَّ ُم َح َّمداً َعبْ ُدهُ َو َر ُس ْولُ ُه خَ ا،الل ُه َو ْح َدهُ َل َشرِ يْ َك لَ ُه الْ ُمل ْ ُك الْ َحقُّ الْ ُم ِبيْ ُن
مت ال َّن ِب ِّييْ َن َو ِإ َما ُم
: أَ َّما بَ ْع ُد، ِِإح َس ٍان ِإلَى يَ ْو ِم الدِّ يْن
َ ،الْ ُمتَّقِ يْ َن
ْ ص َحا ِبهِ َو َم ْن تَ ِب َع ُه ْم ب
ْ َصلَّى الل ُه َعلَيْهِ َو َعلَى آلِهِ َوأ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và
muôn loài, Đấng ban kết cuộc tốt đẹp cho những người ngoan đạo (kính sợ
Ngài), Đấng mà chỉ có những người làm điều sai quấy mới chống đối Ngài.
Tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah,
Ngài là Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang vai, Vương quyền đích thực là
của Ngài; và tôi chứng nhận Muhammad là người bề tôi của Ngài, là vị Thiên
sứ của Ngài, là vị Nabi cuối cùng, và là vị Imam của những người ngoan đạo.
Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho Người, cho gia quyến của
Người, các bạn đạo của Người cùng những ai đi theo họ trên con đường tốt đẹp
cho đến Ngày Tận Thế...
Quả thật, Allah  đã cử phái vị Thiên sứ của Ngài, Muhammad  đến mang
sự chỉ đạo và tôn giáo chân lý như một hồng ân cho vũ trụ và muôn loài; đến
như một tấm gương tốt đẹp cho toàn thể nhân loại; và đến để làm một nhân
chứng cho toàn thể bầy tôi của Ngài. Người  đến trình bày những điều được
Allah  ban xuống cho Người từ Kinh sách và sự khôn ngoan nhằm để cải
thiện cho các bề tôi của Ngài sống ngay chính và đúng mực trong đạo cũng như
trong đời sống trần tục. Người  đến để dạy các tín ngưỡng đúng đắn, hướng
dẫn những việc làm chuẩn mực và những phẩm chất đạo đức lý tưởng cũng
như cách đối nhân xử thế cao đẹp.
Thiên sứ của Allah  đến để lại cho cộng đồng tín đồ của Người ánh hào
quang sáng ngời, ban đêm cũng như ban ngày luôn tỏa sáng, không ai bị lệch
ra khỏi ánh sáng này ngoại trừ những ai muốn bị hủy diệt. Cộng đồng tín đồ
của Người, những người đã đáp lại mệnh lệnh của Allah  và lời kêu gọi của
Thiên sứ  vẫn cứ đi trên ánh sáng đó. Họ là những người tốt nhất trong nhân
loại, và họ chính là các vị Sahabah, các vị Ta-bi’een và những ai đi theo họ
trên con đường tốt đẹp. Họ chấp hành theo hệ thống giáo lý của Người , nắm
chặt lấy Sunnah (đường lối) của Người ; họ cắn chặt Sunnah của Người 
bằng những chiếc răng hàm của họ, họ bám sát theo Người trong đức tin, thờ
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phượng, đạo đức và cả trong văn hóa sống cũng như ứng xử. Họ trở thành một
nhóm người vẫn mãi đi trên chân lý, và những kẻ chống đối và trái nghịch với
họ không thể làm hại đến họ trừ phi Allah  đã an bài cho họ.
10

Và chúng ta - Alhamdulillah - đang đi theo dấu chân của họ qua các tiểu sử của
họ được ủng hộ bởi Qur’an và Sunnah. Chúng ta nói điều đó vì muốn tuyên bố
hồng phúc và ân huệ của Allah  cũng như muốn trình bày rõ về những điều
bắt buộc mỗi người có đức tin phải đi theo.
Cầu xin Allah  phù hộ chúng ta và các anh em đồng đạo Muslim của chúng
ta giữ vững lời nói Tawhid một cách kiên định ở trên thế gian và ở cõi Đời Sau,
xin Ngài ban cho chúng ta ân huệ và hồng phúc nơi Ngài bởi vì Ngài là Đấng
Ban Phát, Đấng Hằng Cho.
Vì tầm quan trọng của chủ đề này cũng như để phân biệt với những tư tưởng
lệch lạc theo dục vọng riêng của con người nên tôi viết một cách tóm gọn giáo
lý đức tin của chúng ta, đó là giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama’ah, và
đó là đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh sách của
Ngài, nơi các Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi sự tiền định tốt, xấu.
Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao, Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài, làm
cho việc làm đó thành việc làm thành tâm vì Ngài và mang lại điều hữu ích cho
các bề tôi của Ngài.
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GIÁO LÝ ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA
Giáo lý đức tin của chúng ta: tin nơi Allah , nơi các Thiên Thần của Ngài,
nơi các Kinh sách của Ngài, nơi các Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi
sự tiền định tốt, xấu.

Đức tin nơi Allah :
Chúng ta tin nơi Rububiyah của Allah  (được gọi là Tawhid Rububiyah):
có nghĩa là tin rằng Ngài là Đấng Chủ Tể, là Thượng Đế của vũ trụ và muôn
loài; là Đấng Tạo Hóa, Điều Hành, Chi Phối và Chế Ngự mọi vạn vật và
mọi sự việc.
Chúng ta tin nơi Uluhiyah của Allah  (được gọi là Tawhid Uluhiyah): có
nghĩa là tin rằng Ngài là Đấng Thờ Phượng đích thực, tất cả mọi thần linh
được thờ phượng khác ngoài Ngài đều là hư cấu không thực.
Chúng ta tin nơi Asma’ Wassifaat của Allah  (được gọi là Tawhid Asma’
Wassifaat): có nghĩa là tin rằng Ngài có các tên gọi và các thuộc tính tối
cao, vĩ đại, hoàn hảo và tuyệt mỹ.
Chúng ta tin nơi tính độc nhất của Allah: có nghĩa là tin rằng Ngài không
có đối tác ngang vai để chia sẻ cùng với Ngài trong Rububiyah, Uluhiyah và
Asma’ Wassifaat. Allah, Đấng Thờ Phượng Duy Nhất phán:
]65 :(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ) [مرمي

(Ngài là Đấng Chủ Tể của các tầng trời, trái đất và những gì giữa trời

đất. Bởi thế, các ngươi hãy thờ phượng Ngài, và hãy kiên nhẫn trong việc
thờ phượng Ngài. Há ngươi biết có ai giống Ngài chăng?) (Chương 19 Maryam, câu 65).
Chúng ta tin rằng Ngài là Đấng như Ngài đã phán:

(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
]255 :ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) [البقرة
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(Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng Hằng

12

Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi dưỡng vạn vật, Ngài không buồn ngủ và cũng
không ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là của Ngài. Ai là
người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có phép của Ngài? Ngài
biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát
được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn
cho họ biết. Ngai vương (Arsh) của Ngài bao trùm các tầng trời và trái
đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt vì Ngài là Đấng
Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.) (Chương 2 - Al-Baqarah, câu 255).
Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán:

(ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
]24 - 22 :ﯴ ﯵ ﯶ) [احلشر

(Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế nào khác,

Ngài là Đấng biết điều vô hình và điều hữu hình và Ngài là Đấng rất mực
độ lượng, rất mực khoan dung. Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không
có một Thượng Đế nào khác, Ngài là Vua, là Đấng Linh thiêng, là Đấng
ban sự bằng an, Đấng ban đức tin, Đấng bảo vệ an ninh, Đấng Toàn năng,
Đấng không cưỡng lại được, Đấng Tự hào, quang vinh thay Allah! Ngài
vượt hẳn mọi điều mà chúng đã gán cho Ngài. Ngài là Allah, Đấng Tạo
hóa, Đấng khởi sự, Đấng ban hình thể, Đấng mang những tên gọi tốt đẹp
nhất và hoàn mỹ nhất. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều tán
dương Ngài bởi Ngài là Đấng Toàn Năng và Sáng Suốt.) (Chương 59 - AlHashr, câu 22 -24).
Chúng ta tin rằng mọi vương quyền trong các tầng trời và trái đất đều chỉ thuộc
riêng một mình Allah  như Ngài đã phán:

(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
]50 ،49 :ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [الشورى

(Quyền thống trị và chế ngự các tầng trời và trái đất là ở nơi Allah, Ngài

tạo hóa vật gì Ngài muốn theo ý Ngài, Ngài ban con gái cho ai Ngài muốn
và ban con trai cho ai Ngài muốn, hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và
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Ngài làm cho hiếm muộn đối với ai Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng
Toàn Tri và Định Đoạt (mọi thứ).) (Chương 42 - Ash-Shura, câu 49, 50).
Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán:

( ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
]11 :ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [الشورى

(Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng nghe và thấy. Ngài

nắm các chìa khóa của các tầng trời và trái đất. Ngài nới rộng hoặc thu
hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng hiểu biết
và am tường tất cả mọi điều.) (Chương 42 - Al-Shura, câu 11, 12).
Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán:
]6 :(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [هود

(Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương thực lại

không do Allah cung cấp. Ngài biết nơi cư trú và nơi tạm ngụ của chúng.
Tất cả đều được ghi chép trong một quyển sổ (định mệnh) rõ ràng.)
(Chương 11 - Hud, câu 6).
Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán:

(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
]59 :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ) [األنعام

(Mọi chiếc chìa khóa của cõi vô hình đều ở nơi Ngài (Allah), chỉ riêng một

mình Ngài biết rõ chúng. Ngài là Đấng biết rõ mọi vạn vật trên đất liền
cũng như trong biển cả, không một chiếc lá nào rơi rụng cũng như không
một hạt giống nào chôn sâu dưới  tối của lòng đất mà Ngài không biết,
cái xanh tươi hay sự khô héo, tất cả đều được ghi sẵn trong một quyển sổ
định mệnh rõ ràng.) (Chương 6 - Al-An’am, câu 59).
Chúng ta tin Allah  như Ngài đã phán:

(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
]34 :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) [لقمان

(Quả thật chỉ riêng một mình Allah mới biết rõ giờ phục sinh sẽ xảy đến

khi nào, và Ngài là Đấng ban mưa xuống và biết những gì nằm trong các dạ
con. Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày mai;
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và không một linh hồn nào biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết. Quả
thật, Allah là Đấng Hiểu biết và Am tường.) (Chương 31 - Luqman, câu 34).
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Chúng ta tin rằng Allah  nói những điều Ngài muốn, Ngài nói khi nào Ngài
muốn và Ngài nói như thế nào tùy ý Ngài, như Ngài đã phán trong các câu Kinh:
]164 :(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [النساء

(Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa.) (Chương 4 - Annisa, câu 164).
]143 :(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [األعراف

(Và khi Musa (Moses) đến chỗ hẹn của TA (Allah) và Thượng Đế của Y

đã nói chuyện với Y.) (Chương 7 - Al-A’raf, câu 143).

]52 :( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) [مرمي

(Và TA (Allah) gọi Y (Musa) từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và đưa

Y xích lại gần để TA nói nhỏ.) (Chương 19 - Maryam, câu 52).
Chúng ta tin Allah  như Ngài đã phán:

]109 :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [الكهف

(ﯱ ﯲ

(Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Nếu đại dương dùng làm mực (để viết)

những lời phán của Thượng Đế của ta thì chắc chắn đại dương sẽ cạn
trước khi dứt lời phán của Thượng Đế của ta ngay cả chúng ta có mang
đến một đại dương khác tương tự để châm thêm.) (Chương 18 - Al-Khafh,
câu 109).

(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ
]25 :ﰆ ﰇ ﰈ) [لقمان

(Và nếu cây cối trên trái đất được dùng làm bút viết và biển cả làm mực

và châm thêm bảy biển (để viết lời phán của Allah) thì lời phán của Allah
sẽ không bao giờ cạn kiệt. Bởi quả thật Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng
Chí Minh.) (Chương 31 - Luqman, câu 27).

Chúng ta tin rằng lời phán của Allah  là những lời phán hoàn hảo tuyệt đối
về chân lý và công lý, chân lý trong thông tin và công lý trong giáo luật, và tốt
đẹp trong lời lẽ và ngôn từ. Ngài phán:
]115 :ﮬ ﮭ ﮮ) [األنعام

(ﮪ ﮫ
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(Lời phán Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) hoàn hảo tuyệt đối về

chân lý và công lý.) (Chương 6 - Al-An’am, câu 115).
]87 :(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [النساء

(Và ai thật hơn Allah về lời nói?) (Chương 4 - Annisa’, câu 87).

Chúng ta tin rằng Qur’an là lời phán của Allah , Ngài đã phán bằng lời nói
thực sự của Ngài cho Đại Thiên Thần Jibril , rồi đại Thiên Thần Jibril 
truyền xuống vào lòng của Thiên sứ Muhammad  như Ngài đã phán:
]102 :(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [النحل

(Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: Ruh - Al-Qudus (Đại Thiên Thần

Jibril) mang Nó (các câu Kinh Qur’an) xuống từ Thượng Đế của Ngươi
bằng sự thật.) (Chương 16 - Annahl, câu 102).

(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
]195 - 192 :ﮤ ﮥ ﮦ ) [الشعراء

(Quả thật, Nó (Qur’an) do Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài ban xuống.

Đại Thiên Thần Jibril đã mang Nó xuống, đặt vào quả tim của Ngươi
(Muhammad) để Ngươi trở thành một Người báo trước, bằng tiếng Ả rập
trong sáng rõ ràng.) (Chương 26 - Ash-Shu’ara’, câu 192 - 195).
Chúng ta tin rằng Allah  là Đấng Tối Cao trên tất cả mọi vạn vật bằng bản
chất của Ngài và các thuộc tính của Ngài như Ngài đã phán:
]255 :(ﯻ ﯼ ﯽ) [البقرة

(Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.) (Chương 2 - Al-Baqarah, câu 255).
]18 :(ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ) [األنعام

(Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên các bầy tôi của Ngài, Ngài là

Đấng rất mực Sáng suốt, Đấng Am tường mọi sự việc.) (Chương 6 - Alan’am, câu 18).
Chúng ta tin Allah  như Ngài đã phán:
]3 : (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ) [يونس

(Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Allah, Đấng đã tạo các tầng trời
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và trái đất trong sáu ngày rồi lên an vị trên chiếc Ngai vương (Arsh) để
điều hành và quản lý công việc.) (Chương 10 - Yunus, câu 3).
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Allah  an vị trên Ngai Vương có nghĩa là Ngài ở bên trên chiếc Ngài Vương
bằng thân thể thực sự của Ngài theo sự tối cao và vĩ đại của Ngài, sự an vị trên
chiếc Ngai Vương của Ngài là theo cách riêng biệt của Ngài, không một ai biết
được cách an vị của Ngài trên đó như thế nào ngoại trừ bản thân Ngài.
Chúng ta tin rằng Allah  tối cao bên trên các tạo vật của Ngài và Ngài an vị
trên chiếc Ngai Vương của Ngài, Ngài biết tất cả mọi hoàn cảnh, tình trạng các
tạo vật của Ngài, Ngài nghe hết lời nói của họ, Ngài nhìn thấy hết mọi hành
động và từng cử chỉ của họ, Ngài kiểm soát và điều hành mọi hoạt động của
tạo vật, Ngài nuôi dưỡng những kẻ nghèo, Ngài ban vương quyền cho ai Ngài
muốn và lấy đi vương quyền từ kẻ nào Ngài muốn, Ngài nâng cao giá trị và vị
thế cho ai Ngài muốn và hạ thấp người nào Ngài muốn, điều tốt lành đều từ
Ngài và Ngài có quyền năng trên tất cả mọi thứ. Sự điều hành, quản lý, kiểm
soát, chế ngự, chi phối, nuôi dưỡng, ban phúc, giáng điều dữ, tất cả đều là thật,
và Ngài luôn dõi và quan sát họ là sự thật và Ngài an vị trên chiếc Ngai Vương
(Arsh) của Ngài là sự thật nhưng:
]11 :(ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [الشورى

(Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng nghe và thấy)

(Chương 42 - Al-Shura, câu 11).

Chúng ta không nói giống như nhóm người Al-Hulu-liyah thuộc phái AlJahmiyah và những hệ phái khác rằng Allah  ở cùng với tạo vật của Ngài
trên trái đất. Và chúng ta cho rằng ai nói như thế là Kafir (kẻ vô đức tin, không
phải là người Muslim) hoặc là kẻ lệch lạc bởi vì người đó đã mô tả Allah 
với những điều kém cỏi không hoàn hảo và không phải là thuộc tính tối cao và
hoàn hảo tuyệt đối đích thực của Ngài.
Chúng ta tin theo những gì mà vị Thiên sứ của Allah  đã thông điệp rằng
Allah  xuống tầng trời hạ giới vào lúc một phần ba còn lại của mỗi đêm:

ِ ِني يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل
اآلخ ُر يَقُو ُل َم ْن يَ ْد ُعونِى
َ الس َماءِ ال ُّدنْ َيا ِح
َّ «يَنْزِ ُل َر ُّبنَا تَ َبا َر َك َوتَ َعالَى ُك َّل لَيْل َ ٍة ِإلَى
.يب لَ ُه َم ْن يَ ْس َألُنِى َفأُ ْع ِط َي ُه َم ْن يَ ْستَغْفِ ُرنِى َف َأ ْغفِ َر لَهُ» رواه البخاري ومسلم
َ َف َأ ْست َِج
“Vào lúc một phần ba thời gian còn lại của mỗi đêm thì Thượng Đế của
chúng ta, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đều đi xuống tầng trời hạ giới và
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phán: Ai cầu nguyện TA, TA sẽ đáp lại lời cầu nguyện của y; ai xin TA
điều gì, TA sẽ ban cho y điều đó; ai xin TA tha thứ, TA sẽ tha thứ cho y.”
(Albukhari, Muslim).
Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao và Ân Phúc sẽ đến vào Ngày được hứa (Ngày
Phục sinh) để phân loại giữa các bề tôi của Ngài như Ngài đã phán:

(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
]23 - 21 :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) [الفجر

(Nhưng không. Khi trái đất bị chấn động dữ dội. Và khi Thượng Đế của

Ngươi đến và các Thiên thần đứng xếp thành hàng chỉnh tề. Và Ngày đó,
Hỏa ngục được mang đến. Ngày đó, con người sẽ thức tỉnh nhưng sự thức
tỉnh đó chỉ là vô ích.) (Chương 89 - Al-Fajr, câu 21 - 23).
Chúng ta tin Allah  như Ngài đã phán:
]16 :(ﯷ ﯸ ﯹ) [البروج

((Ngài là) Đấng làm bất cứ thứ gì Ngài muốn.) (Chương 85 - Al-Buruj,

câu 16).

Chúng ta tin rằng ý muốn của Allah  được chia thành hai dạng:
Dạng thứ nhất: Ý muốn mang tính qui luật của vũ trụ; có nghĩa là tất cả
những gì xảy ra đều tuân theo ý của Ngài nhưng những điều đó không nhất
thiết phải là những điều Ngài yêu thích, và đây là ý nghĩa về ý muốn của
Ngài ở hai câu Kinh:
]253 :(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [البقرة

(Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh lẫn nhau, tuy nhiên,

Allah đã làm bất cứ điều gì Ngài muốn.) (Chương 2 - Albaqarah, câu 253).

(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
]34 :ﯤ) [هود
((Nuh bảo): Nếu ta muốn khuyên bảo các người điều tốt lành thì nó

chẳng giúp ích gì được cho các người một khi Allah muốn bỏ mặc các
người lệch lạc; vì Ngài là Thượng Đế của các người.) (Chương 11 Hud, câu 34).
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Dạng thứ hai: Ý muốn mang tính pháp lý; đó là những điều Allah  muốn
nhưng không nhất thiết xảy ra và những điều trong ý muốn này không nhất
thiết đều là những điều Ngài yêu thích, chẳng hạn như trong lời phán của Ngài:
18

]27 :(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [النساء

(Allah muốn tha thứ cho các ngươi.) (Chương 4 - Annisa’, câu 27).

Chúng ta tin rằng ý muốn của Allah  dù ở dạng mang tính qui luật của vũ
trụ hay ở dạng mang tính pháp lý thì đều được diễn ra theo sự sáng suốt và chí
minh của Ngài. Tất cả mọi thứ mà Ngài định đoạt và an bài đều mang ý nghĩa
và giá trị từ sự anh minh thông lãm của Ngài, dù chúng ta có cảm nhận được
hoặc không cảm nhận được. Allah  phán:
]8 :(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) [التني

(Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao Minh hay sao?!)

(Chương 95 - Attin, câu 8).

]50 :(ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) [املائدة

(Và ai phân xử tốt hơn Allah cho đám người có đức tin?) (Chương 5 - Al-

Ma-idah, câu 50).

Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao và Ân Phúc yêu thương những người Wali (ủng
hộ và tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài) và họ yêu thương Ngài. Allah  phán:
]31 : (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [آل عمران

(Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương Allah thì hãy

tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi Allah sẽ yêu thương các người.) (Chương
3 - Ali-‘Imran, câu 31).
]146 :(ﯡ ﯢ ﯣ) [آل عمران

(Và Allah luôn yêu thương những người biết kiên nhẫn và chịu đựng.)

(Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 146).

]9 : (ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [احلجرات

(Hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công bằng và vô tư. Quả thật, Allah

yêu thương những người công bằng vô tư.) (Chương 49 - Al-Hujurat, câu 9).
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]195 :(ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [البقرة

(Quả thật, Allah luôn yêu thương những người ngoan đạo và đức hạnh

luôn làm điều thiện tốt.) (Chương 2 - Albaqarah, câu 195).

Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao hài lòng với những việc làm, lời nói mà Ngài
đã sắc lệnh và Ngài ghét những việc làm, lời nói mà Ngài đã nghiêm cấm. Ngài
 phán:
]7 :(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [الزمر

(Nếu các ngươi phủ nhận thì quả thật Allah không hề cần đến các ngươi

nhưng Ngài không hài lòng với thái độ vong ân của đám bầy tôi của Ngài,
còn nếu các ngươi tri ân Ngài thì Ngài sẽ hài lòng với các ngươi.) (Chương
39 - Azzumar, câu 7).
]46 : (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) [التوبة

(Nhưng Allah lại không thích việc chúng đi tham chiến; bởi thế, Ngài giữ

chúng lại và phán: “Hãy ở lại nhà cùng với những người ở lại.”.) (Chương
9 - Attawbah, câu 46).

Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao hài lòng với những người có đức tin và làm
việc thiện tốt và ngoan đạo, như Ngài  đã phán:
]8 : (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [البينة

(Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện về những gì Ngài ban cho. Đó

là phần thưởng dành cho những ai kính sợ Thượng Đế của họ.) (Chương
98 - Al-Bayyinah, câu 8).
Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao phẫn nộ và nổi giận đối với ai đáng bị Ngài
giận và phẫn nộ từ những người vô đức tin và những người khác họ; Ngài phán:

(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
]6 :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ) [الفتح

(Và để Ngài trừng phạt những tên giả tạo đức tin nam cũng như nữ, và

những người thờ đa thần nam nữ, đã nghĩ xấu về Allah, đến lượt chúng
phải đền tội; và chúng đón nhận cơn thịnh nộ của Allah) (Chương 48 Alfath, câu 6).
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]106 :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [النحل

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

(Còn kẻ nào vỗ ngực tuyên bố không tin tưởng thì sẽ đón nhận cơn thịnh
20

nộ và giận dữ của Allah và sẽ phải chịu một sự trừng phạt rất nặng.)
(Chương 16 - Annahl, câu 106).
Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao có sắc diện và sắc diện của Ngài được mô tả
bằng sự tối thượng, quyền uy như Ngài phán:
]27 :(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [الرحمن

(Và Sắc diện của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), Đấng Quyền uy và

Quang Vinh vẫn còn mãi.) (Chương 55 - Arrahman, câu 27).
Chúng ta tin rằng Allah  có hai tay rất vĩ đại như Ngài phán:
]64 :(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [املائدة

(Không như lời họ (Do thái) nói mà đích thực hai tay của Ngài đều mở

rộng, Ngài chi dùng thiên lộc của Ngài như thế nào tùy ý Ngài.) (Chương
5 - Al-Ma-idah, câu 64).

(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
]67 :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [الزمر

(Và họ đánh giá Allah không đúng với bản chất và giá trị của Ngài. Vào

Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn trong tay của Ngài và tất
cả các tầng trời sẽ được cuộn lại trong Tay Phải của Ngài. Thật quang vinh
và trong sạch cho Ngài! Ngài Tối Cao vượt hẳn điều mà họ đã qui rằng
Ngài có những đối tác ngang vai.) (Chương 39 - Azzumar, câu 67).
Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao có đôi mắt thực sự như Ngài phán:
]37 :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ) [هود

(ﰆ ﰇ ﰈ

(Và hãy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan sát của TA (Allah) và tuân

theo điều mặc khải của TA và chớ khiếu nại với TA giùm cho những kẻ
làm điều sai quấy. Chắc chắn chúng sẽ bị nhấn chìm dưới nước (lụt).)
(Chương 11 - Hud, câu 37).
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ص ُرهُ مِ ْن
.خلْقِ هِ » رواه مسلم
َ َب

ِات َو ْجهِ هِ َما انْتَ َهى ِإلَيْه
ِ
ُ «ح َجابُ ُه النُّو ُر لَ ْو َك َش َف ُه ألَ ْح َر َق ُسبُ َح
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“Bức màn ngăn cách (con người không thể nhìn thấy Allah) là ánh hào
quang, nếu ánh hào quang của Ngài được mở ra thì (đôi mắt con người
phàm tục) sẽ cháy (mù lòa); và gương mặt của Ngài thì tuyệt đẹp; và cái
nhìn của Ngài bao trùm tất cả mọi tạo vật của Ngài.” (Muslim).
Tất cả phái Sunnah đều đồng thuận rằng Allah  có đôi mắt thực sự, điều này
được thể hiện ở lời của Thiên sứ  khi Người nói về Dajjaal:

.س ِب َأ ْع َو َر » رواه البخاري ومسلم
َ ْ« ِإ َّن ُه أَ ْع َو ُر َوإ َِّن َر َّب ُك ْم لَي
“Quả thật hắn là tên một mắt còn Thượng Đế của các ngươi không phải
một mắt” (Muslim).
Chúng ta tin nơi Allah  như Ngài đã phán:
]103 :(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [األنعام

(Không có cái nhìn nào bắt kịp được Ngài trong lúc Ngài bắt kịp tất cả

mọi cái nhìn; bởi vì Ngài là Đấng Tinh Tế, Đấng Am Tường (mọi thứ).)
(Chương 6 - Al-An’am, câu 103).
Chúng ta tin rằng vào Ngày Phục sinh những người có đức tin sẽ nhìn thấy
Thượng Đế của họ, như Ngài đã phán:
]23 ، 22 :ﭞ ﭟ) [القيامة

(ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

(Ngày hôm đó, có những gương mặt sáng ngời nhìn ngắm Thượng Đế của

họ trong niềm vui sướng.) (Chương 75 - Al-Qiyamah, câu 22, 23).

Chúng ta tin rằng không có bất cứ thứ gì có thể sánh được với Allah  và Allah
 không giống bất cứ thứ gì trong tạo vật của Ngài, và mọi thuộc tính của Ngài
đều hoàn hảo và tuyệt đối:
]11 :(ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [الشورى

(Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng nghe và thấy.)

(Chương 42 - Al-Shura, câu 11).

Chúng ta tin rằng Allah  không ngủ như Ngài phán:
]255 :(ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [البقرة

(Ngài không buồn ngủ và cũng không ngủ.) (Chương 2 - Al-Baqarah, câu

255). Bởi vì Ngài là Đấng Bất Diệt và Toàn Năng.
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Chúng ta tin rằng Allah  không bất công với bất cứ một ai bởi vì sự công
bằng của Ngài là tuyệt đối và chúng ta tin rằng Ngài không lơ là và bỏ sót bất
cứ việc làm cũng như hành động nào của các bề tôi của Ngài bởi vì sự giám sát
của Ngài là trọn vẹn và sự bao quát của Ngài là tuyệt đối.
Chúng ta tin rằng không có bất cứ thứ gì có thể làm Allah  bất lực, dù là ở
trên trời hay dưới đất, bởi vì kiến thức của Ngài là vô tận, sức mạnh của Ngài
là vô biên.
]82 :(ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [يس

(Quả thật, bất cứ điều gì Ngài muốn thì chỉ cần Ngài nói hãy thành thì nó

sẽ thành đúng theo ý của Ngài.) (Chương 36 - Ya-sin, câu 82).

Và chúng ta tin rằng Allah  không mệt mỏi và không cần đến sự nghỉ ngơi vì
sức mạnh và quyền lực của Ngài là tuyệt đối như Ngài đã phán:
]38 :(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [ق

(Và quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và mọi vạn

vật giữa hai chúng trong sáu ngày và TA không hề mỏi mệt.) (chương 50
- Qaf, câu 38).
Chúng ta tin và khẳng định những gì mà Allah  đã khẳng định về bản thân
Ngài hoặc những gì mà vị Thiên sứ của Ngài  đã khẳng định về Ngài từ các
tên gọi, các thuộc tính của Ngài; nhưng chúng ta không so sánh và suy diễn.
So sánh: là nói bằng tâm hay bằng chiếc lưỡi rằng các thuộc tính của Allah 
giống với các thuộc tính của các tạo vật; suy diễn: là nói bằng tâm hay bằng
chiếc lưỡi rằng các thuộc tính của Allah  như thế này thế nọ.
Chúng ta tin và phủ nhận tất cả những gì mà Allah  đã phủ nhận cho bản
thân Ngài hoặc những gì mà vị Thiên sứ của Ngài  đã phủ nhận cho Ngài, và
chúng ta tin rằng sự phủ nhận đó hàm chứa sự khẳng định tính hoàn hảo tuyệt
đối của Ngài, và chúng ta im lặng đối với những gì mà Allah  và Thiên sứ
của Ngài  im lặng.
Chúng ta thấy rằng đi theo cách này là nghĩa vụ bắt buộc đối với chúng ta, bởi
vì những gì Allah  khẳng định về bản thân Ngài hay những gì Ngài phủ nhận
cho bản thân Ngài chính là thông điệp mà Ngài muốn thông tin cho chúng ta
biết về bản thân Ngài; và chắc chắn Ngài hiểu rõ về bản thân của chính mình
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hơn ai hết còn các bầy tôi của Ngài không thể hiểu hết các thuộc tính tối cao
và tuyệt đối của Ngài. Và những gì mà Thiên sứ của Ngài  khẳng định hoặc
phủ nhận về Ngài chính là thông điệp mà Người muốn thông tin cho chúng ta
biết về Ngài, và dĩ nhiên Người là người am hiểu về Thượng Đế của Người
nhất trong nhân loại và Người là người trung thực nhất và dùng ngôn từ rõ ràng
nhất trong nhân loại.
Và trong lời phán của Allah  cũng như trong lời nói của Thiên sứ  đều
mang kiến thức và sự hiểu biết hoàn hảo, trung thực, và rõ ràng. Bởi thế, không
có lý do gì để ai đó không đón nhận.
Tất cả những gì chúng ta nêu ra từ các thuộc tính của Allah  một cách tổng
quát hay chi tiết, khẳng định hay phủ định, thì chúng ta đều dựa trên Kinh
sách của Allah  (Qur’an) và Sunnah Nabi  của chúng ta, cũng như dựa
trên những gì mà những người Salaf (bậc tiền bối trong thời Sahabah, Tabi’een) và những vị Imam chính trực sau họ đã đi.
Chúng ta thấy cần phải nêu ra các văn bản giáo lý từ Kinh Qur’an và Sunnah
về vấn đề đó để nói lên bản chất đích thực của Allah Tối Cao, chúng ta phải
tách mình khỏi sự suy diễn, bóp méo làm cho vấn đề trở nên khác đi với những
gì mà Allah  và Thiên sứ của Ngài  mong muốn, chúng ta phải tách mình
khỏi sự so sánh của những người đã so sánh một cách lệch lạc không nằm trong
ý nghĩa của Allah  và Thiên sứ của Ngài .
Và chúng ta biết một cách kiên định rằng những gì trong Kinh sách của Allah
(Qur’an) hay trong Sunnah của Thiên sứ của Ngài là sự thật, cả hai không có
bất cứ sự mâu thuẫn nào cả. Allah  phán:
]82 :(ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [النساء

(Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? Nếu như từ một

Đấng nào khác ngoài Allah thì chắc chắn chúng sẽ tìm thấy trong đó nhiều
điều mâu thuẫn.) (Chương 4 - Annisa’, câu 82).
Không hề có sự mâu thuẫn trong các thông điệp của Allah  và Thiên sứ của
Ngài . Người nào cho rằng trong Qur’an hoặc Sunnah của Thiên sứ  có
những điều mâu thuẫn hay giữa Qur’an và Sunnah có sự mâu thuẫn lẫn nhau
thì quả thật đó là một ý niệm xấu và lệch lạc. Người đó phải sám hối với Allah
 và rút bản thân mình ra khỏi điều đó ngay lập tức. Còn ai nghi ngờ rằng có
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điều mâu thuẫn trong Qur’an và Sunnah của Thiên sứ  hoặc có sự mâu thuẫn
giữa cả hai thì đó là bởi vì người đó ít hiểu biết hoặc chậm hiểu hoặc không
chịu nghiền ngẫm. Người này phải tìm tòi, học hỏi kiến thức và siêng năng
nghiền ngẫm để hiểu ra điều chân lý; còn nếu chưa rõ thì người đó phải đưa sự
việc đến người có kiến thức hiểu biết để người có kiến thức giúp y loại bỏ sự
nghi ngờ và y hãy nói giống như những người có sự hiểu biết vững chắc đã nói:
]7 :ﯡ ﯢ ﯣ) [آل عمران

(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

(Chúng tôi tin tưởng nó, toàn bộ của nó đều đến từ nơi Thượng Đế của

chúng tôi.) (Chương 3 - Ali-Imran, câu 7).

Và người đó phải biết rằng quả thật Kinh sách của Allah  (Qur’an) và Sunnah
của Thiên sứ  không hề có bất kỳ một sự mâu thuẫn nào.
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TIN NƠI CÁC THIÊN THẦN CỦA ALLAH
Chúng ta tin nơi các Thiên Thần của Allah  như Ngài đã phán về họ:
]27 -26 :(ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [األنبياء

(Họ đều là những bề tôi vinh dự (của Ngài). Họ (các Thiên thần) không

dám nói trước Ngài (một điều gì) mà họ chỉ luôn tuân thủ và hoàn toàn
phục tùng theo mệnh lệnh của Ngài.) (Chương 21 - Al-Ambiya’, câu 26, 27).
Allah Tối Cao tạo họ ra là để họ thờ phượng Ngài và phụng mệnh Ngài như
Ngài phán:
)(ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
]20-19 :[األنبياء

(Và các Thiên thần ở nơi Ngài đều không biết tự cao tự đại trong việc thờ

phượng Ngài và họ cũng không hề biết mỏi mệt. Họ tán dương ca tụng Ngài
ngày đêm một cách không ngừng nghỉ.) (Chương 21 - Al-Anbiya, câu 19, 20).

Allah  đã che mắt chúng ta không để cho chúng ta nhìn thấy các Thiên Thần.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng Ngài cũng để cho một số bề tôi của Ngài nhìn thấy
họ. Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã nhìn thấy đại Thiên Thần Jibril  hiện
nguyên hình trạng của ngài với sáu trăm chiếc cánh che cả bầu trời; đại Thiên
Thần Jibril  hóa thân thành hình dạng người phàm đến báo tin mừng cho
Maryam (Maria), ngài nói chuyện trực tiếp với bà và bà nói chuyện với ngài;
đại Thiên thần Jibril  đến gặp Thiên sứ của Allah  lúc Người đang ngồi
cùng với các vị Sahabah, ngài đến dưới hình hài một người đàn ông trong y
phục trắng tinh với mái tóc đen mun, không có dấu vết của người lữ hành và
không được ai quen biết, ngài đến ngồi áp sát đầu gối của mình với đầu gối
của Thiên sứ , hai tay đặt lên đùi và nói chuyện trực tiếp với Thiên sứ  và
Thiên sứ  nói chuyện với ngài, sau đó Thiên sứ  nói cho các vị Sahabah
biết rằng người đàn ông đó chính là đại Thiên Thần Jibril .
Chúng ta tin rằng các Thiên Thần được giao phó các công việc nhất định: Đại
Thiên Thần Jibril  được giao phó công việc truyền những lời mặc khải từ nơi
Allah  xuống cho các vị Thiên sứ và các vị Nabi, Thiên Thần Mi-ka-il được
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giao công việc trông coi mưa và cây cối, Thiên Thần Isra-fil được giao công việc
thổi còi cho giờ khắc Tận thế và Phục sinh, Malak Al-Mawt (Thiên thần chết)
được giao công việc rút các linh hồn của con người khi đã đến thời hạn phải lìa
trần, có Thiên Thần được giao công việc cai quản núi non, có Thiên Thần được
giao công việc cai quản Hỏa Ngục, có những Thiên Thần được giao công việc
dang những chiếc cánh để bảo vệ những dạ con, có những Thiên Thần được giao
công việc bảo vệ con cháu của Adam (con người), có những Thiên Thần được
giao công việc ghi chép các việc làm tốt và xấu của con người và mỗi một con
người sẽ có hai vị Thiên Thần ở bên phải và bên trái như Allah  đã phán:
]18-17 :(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [ق

(Và khi hai vị thiên thần ngồi xuống ghi chép bên phải và bên trái thì

không một lời nào y (con người) thốt ra mà hai vị thiên thần theo dõi này
lại không sẵn sàng ghi chép.) (Chương 50 - Qaf, câu 17, 18).

Có các Thiên thần được giao công việc chất vấn người chết trong cõi mộ sau khi
vừa tới nơi (sau khi được chôn cất). Hai vị Thiên thần sẽ đến hỏi y ba điều: về
Thượng Đế của y, tôn giáo của y và vị Nabi của y; nhưng chỉ có những ai có đức
tin thực sự mới có thể trả lời thông thạo ba câu hỏi này như Allah  đã phán:

(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
]27 :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [إبراهيم

(Allah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin trên cõi đời này

và ở Đời Sau và Allah sẽ bỏ mặc những kẻ làm điều sai quấy đi lạc (khiến
chúng không nói được), và Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn.) (Chương
14 - Ibrahim, câu 27).
Có những Thiên Thần được giao công việc đón tiếp cư dân Thiên Đàng như
Allah  phán:
]24 -23 :(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [الرعد

(Và các thiên thần vào chào đón họ từ mỗi cánh cổng: Chào an lành đến

quí vị về những điều mà quí vị đã kiên nhẫn chịu đựng. Bởi thế, đây là Ngôi
nhà cuối cùng thật hạnh phúc của quí vị!) (Chương 13 - Ar-rad, câu 23, 24).

Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã cho chúng ta biết rằng ngôi nhà Al-Ma’mour
ở trên trời, cứ mỗi ngày có 70 ngàn Thiên Thần đi vào - có lời Hadith nói rằng
đi vào để dâng lễ nguyện Salah trong đó - nhưng không quay trở lại lần hai (có
nghĩa là mỗi ngày đều có 70 ngàn Thiên thần đi vào, nhưng hôm sau là 70 ngàn
Thiên Thần khác, cứ như vậy).
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Đức tin nơi các Kinh sách của Allah:
Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã gởi xuống cho các vị Thiên sứ của Ngài các
Kinh sách để làm bằng chứng khởi tố và bằng chứng biện hộ cho hai loài (Jinn
và loài người) và để dạy họ sự khôn ngoan và để thanh lọc họ.
Chúng ta tin rằng Allah  đã ban xuống cho mỗi vị Thiên sứ một Kinh sách
như Ngài phán:
]25 :(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) [احلديد

(Quả thật, TA (Allah) đã cử các Sứ giả của TA đến với những Bằng chứng

rõ rệt và đã ban xuống cùng với họ Kinh sách và chiếc Cân (công lý))
(Chương 57 - Al-Hadid, câu 25).

Chúng ta biết các Kinh sách này:
Kinh Tawrah (Kinh Cựu ước): Là Kinh sách được Allah  ban xuống cho
Nabi Musa (Moses) . Đây là một trong những Kinh sách linh thiêng nhất
của dân Isra-il (Israel). Allah  phán:

(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
]44 :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) [املائدة

(Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah trong đó là sự chỉ đạo

và ánh sáng. Các vị Nabi, những người thần phục Allah đã dùng nó để
phân xử cho những người Do thái, những người tiến sĩ Do thái và các thầy
tu Do thái về những gì mà họ đã gìn giữ từ Kinh sách của Allah, và họ là
những người minh chứng cho nó.) (Chương 4 - Al-Ma-idah, câu 44).
Kinh Injil (Kinh Tân ước): Là Kinh sách được Allah  ban xuống cho Nabi
Ysa (Jesus - Giê-su) . Đây là Kinh sách chứng thực lại những điều trong
Kinh Tawrah như Allah  đã phán:
)(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
]46 :[املائدة
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(Và TA đã ban cho y (Nabi Ysa) Kinh Injil (Tân ước) trong đó là sự chỉ đạo
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và ánh sáng, là sự chứng thực lại những điều đã có trước trong Kinh Tawrah.
Quả thật, Kinh Injil vừa là một sự chỉ đạo vừa là một lời khuyên dạy cho
những người ngoan đạo biết sợ Allah.) (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 46).
]50 :(ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ) [آل عمران

(Và giải tỏa một số những giới cấm đã ràng buộc các ngươi trước đây.)

(Chương 3 - Ali-Imran, câu 50).

Kinh Zabur (Sách Thánh thi): Là Kinh sách được Allah  ban xuống cho
Nabi Dawood .
Kinh Suhuf của Ibrahim  và Musa .
Kinh Qur’an: Là Kinh sách được Allah  ban xuống cho vị Nabi của Ngài,
Muhammad, vị Nabi cuối cùng. Qur’an là Kinh sách như Allah  đã phán:

(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
.]185 :ﮣ) [البقرة

(Tháng Ramadan là tháng mà Kinh Qur’an được ban xuống làm Chỉ

đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về sự Chỉ đạo và Tiêu
chuẩn phân biệt phúc tội.) (Chương 2 - Albaqarah, câu 185).
]48 :(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [املائدة

(Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách bằng sự thật, xác

nhận lại các điều mặc khải trong các Kinh sách trước và giữ gìn chúng
được nguyên vẹn.) (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 48).
Allah  xóa bỏ tất cả các Kinh sách trước và lấy Qur’an thay thế cho tất
cả, và Ngài sẽ là Đấng bảo tồn và giữ cho Nó không bị bóp méo sửa đổi
như Ngài đã phán:
]9:(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [احلجر

(Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) xuống và TA sẽ

luôn bảo quản Nó.) (Chương 15 - Al-Hijr, câu 9).

Bởi lẽ, Qur’an sẽ mãi còn là nhân chứng cho tất cả loài người cho đến Ngày
Phục sinh; còn những Kinh sách trước đó thì chỉ dành cho một giai đoạn
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nhất định, mỗi Kinh sách đó chỉ tồn tại cho đến khi một cái khác được ban
xuống để xóa bỏ nó. Và những Kinh sách trước đã có sự bóp méo, sửa đổi
và thêm bớt bởi vì đã không được sự bảo quản từ nơi Allah .
]46 :(ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [النساء

(Trong số những người Do thái, có một số đã cố ý làm sai lệch ý nghĩa

của những lời phán.) (Chương 4 - Annisa’, câu 46).

(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
]79 :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [البقرة

(Bởi thế, thật thảm hại cho những kẻ đã tự tay mình viết Kinh sách

rồi bảo rằng đó là Kinh sách do Allah ban xuống hầu mang nó đi bán
với một giá ít ỏi. Do đó, thật là thảm hại cho chúng về những điều
mà chúng đã viết ra bằng chính đôi tay của chúng và thật thảm hại
thay cho cái lợi lộc mà chúng kiếm được từ việc làm đó.) (Chương 2 Albaqarah, câu 79).

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
]91 :ﭰ) [األنعام

(Hãy bảo họ: “Thế ai ban Kinh sách mà Musa (Moses) đã mang đến

như một ánh sáng và như một chỉ đạo cho nhân loại? (Kinh sách) mà
các người trình bày một phần trên các miếng da thuộc nhưng lại giấu
đi nhiều phần khác.) (Chương 6 - Al-An’am, câu 91).

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ
]79-78 :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [آل عمران

(Và quả thật, một thành phần của họ đã bóp méo Kinh sách với miệng

lưỡi của họ làm cho các ngươi tưởng lầm đó là điều nằm trong Kinh
sách nhưng thực chất là không phải trong kinh sách, và họ đã bảo đó
là điều do Allah ban xuống nhưng thực chất đó không phải là điều do
Allah ban xuống, họ đã nói dối và đổ thừa cho Allah trong lúc họ biết
rõ điều đó. (Này hỡi người!) nếu ngươi gặp điều lành thì đó là do Allah
ban cho. Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì đó là tự mình làm ra. Và

29

Giáo Lý Đức Tin Của Phái Sunnah & Jama’ah

TA chỉ cử Người (Muhammad) làm một sứ giả (để mang Thông Điệp)
đến cho nhân loại. Và Allah đủ làm một Nhân chứng.) (Chương 3 - Ali
‘Imran, câu 78, 79).
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(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
]15 :ﭷ ﭸ) [املائدة

(Hỡi người dân Kinh sách! Quả thật, Sứ giả (Muhammad) của TA đến

gặp các ngươi trình bày rõ cho các ngươi nhiều điều mà các ngươi đã
từng giấu giếm trong Kinh sách của các ngươi.) (Chương 5 - Al-Maidah, câu 15).
]17 :(ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [املائدة

(Chắc chắn là không có đức tin đối với những ai nói rằng Allah là Giê-

su (Nabi Ysa) con trai của Maryam (Maria).) (Chương 5 - Al-Ma-idah,
câu 17).
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Đức tin nơi các vị Thiên sứ của Allah:
Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã cử phái đến với nhân loại các vị Thiên sứ
như Ngài  đã phán:
]165 :(ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ) [النساء

(Các vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là những người

cảnh báo để nhân loại không còn có lý do khiếu nại với Allah sau khi các vị
sứ giả được phái đến. Và Allah là Đấng Toàn năng và vô cùng Sáng suốt.)
(Chương 4 - Annisa, câu 165).
Chúng ta tin rằng vị Thiên sứ đầu tiên được cử phái đến là Nuh (Noah)  và
vị cuối cùng là Muhammad . Allah  phán:
]163 :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) [النساء

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

(Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) giống như

TA đã mặc khải cho Nuh và các Nabi sau Y.) (Chương 4 - Annisa, câu 163).
)(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
]40 :[األحزاب

(Muhammad không phải là người cha của một ai trong số đàn ông các ngươi,

mà Y chính là Thiên sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi.
Và Allah là Đấng Am tường mọi sự việc.) (Chương 33 - Al-Ahzab, câu 40).
Chúng ta tin rằng những vị tốt đẹp và phúc đức nhất trong các vị Thiên sứ là các
vị: đầu tiên là Muhammad , kế đến là theo thứ tự Ibrahim (Abraham), Musa
(Moses), Nuh (Noah), rồi đến Ysa (Jesus)  con trai của Maryam (Maria).
Những vị này là những vị được nhắc đến tên của họ một cách riêng biệt trong
lời phán của Allah:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
]7 : ﭢ) [األحزاب

(Và khi TA đã nhận lời giao ước từ các Nabi và từ Ngươi (Muhammad)
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và từ Nuh, Ibrahim, Musa và Ysa, con trai của Maryam, và TA đã nhận từ
nơi họ lời giao ước thật nặng nề.) (Chương 33 - Al-Ahzab, câu 7).
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Chúng ta tin rằng hệ thống giáo lý của Thiên sứ Muhammad  chứa đựng các
giá trị từ các hệ thống giáo lý của các vị Thiên sứ được nêu danh một cách đặc
biệt này như lời phán của Allah:

(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
]13 :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [الشورى

(Ngài đã qui định cho các ngươi tôn giáo mà Ngài đã truyền xuống cho

Nuh và tôn giáo mà TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) cũng là
những gì TA đã truyền cho Ibrahim, Musa và Isa. Hãy giữ vững tôn giáo
và chớ chia rẽ trong đó.) (Chương 42 - Ash-Shura, câu 13).
Chúng ta tin rằng tất cả các vị Thiên sứ đều là người phàm, họ không có bất cứ
đặc tính nào của Rububiyah (tức không có bất cứ đặc điểm nào của thần thánh
và Thiên Chúa). Allah  phán về lời nói của Nuh :
]31 :(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [هود

(Và ta đã không bảo các người rằng ta có được các kho tàng của Allah,

ta không biết được điều vô hình và ta cũng không bảo mình là một Thiên
thần.) (Chương 11 - Hud, câu 31).
Allah  ra lệnh cho Thiên sứ Muhammad  nói:
]50 :(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [األنعام

(Hãy bảo họ (Muhammad!): Ta không hề nói với các người rằng ta giữ

kho tàng của Allah, ta không hề biết điều vô hình và ta cũng không hề nói
với các người rằng ta là Thiên Thần.) (Chương 6 - Al-An’am, câu 50).
]188 :(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) [األعراف

(Hãy bảo họ (Muhammad): “Ta không có quyền quyết định điều lợi hoặc

điều hại cho chính bản thân ta trừ phi điều nào Allah muốn.) (Chương
7 - Al’Araf, câu 188).
)(ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
]22-21 :[اجلن
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(Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả thật, ta không có quyền năng gieo

điều dữ cho các người và cũng không có quyền năng hướng các người theo
Chân lý”. Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả thật, không một ai có thể
cứu được ta khỏi sự trừng phạt của Allah nếu ta bất tuân Ngài, và ngoài
Ngài, ta không bao giờ có thể tìm được một chỗ nương thân và trú ẩn an
toàn nào khác.) (Chương 72 - Al-Jinn, câu 21, 22).
Chúng ta tin rằng các vị Thiên sứ của Allah - cầu xin Allah  ban bằng an và
phúc lành cho họ - đều là các bề tôi của Ngài, họ được nâng lên tầm địa vị cao
quý là do Allah  giao phó sứ mạng thiêng liêng cho họ, họ được mô tả là
những người ngoan đạo nhất trong các bề tôi của Ngài và họ là những người
được Allah  khen ngợi. Allah  phán về Nuh :
]3 :(ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [اإلسراء

(Hỡi con cháu của những người mà TA (Allah) chở cùng với Nuh (trên

chiếc thuyền)! Quả thật, Y (Nuh) là một người bề tôi biết ơn.) (Chương
17 - Al-Isra, câu 3).
Allah  phán về vị Thiên sứ của cuối cùng Muhammad :
]1 :(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [الفرقان

(Phúc thay Đấng (Allah) đã ban Tiêu chuẩn (phân biệt phúc và tội) xuống

cho người bề tôi trung thành và tận tụy của Ngài (Muhammad) để Y trở
thành một vị cảnh báo cho muôn loài (Loài người và Jinn).) (Chương 25
- Al-Furqan, câu 1).
Allah  phán về các vị Thiên sứ khác - cầu xin Allah  ban bằng an và phúc
lành cho họ -:
]45 :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [ص

(ﭮ ﭯ ﭰ

(Và hãy nhớ đến những người bề tôi Ibrahim (Abraham), Ishaq (Isaac)

và Ya’qub (Jacob) của TA. Họ là những người kiên cường và nhìn thấu sự
việc.) (Chương 38 - Sad, câu 45).
]17 :(ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ) [ ص

(Và hãy nhớ đến người bề tôi của TA Dawood (David), một con người

kiên cường. Quả thật, Y hằng quay về (sám hối với Allah).) (Chương 38 Sad, câu 17).
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]30 :(ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ) [ ص

(Và TA đã ban cho Dawood (David) đứa con trai Sulayman (Solomon),
34

một người bề tôi ưu hạng của TA bởi vì Y hằng quay về sám hối với TA.)
(Chương 38 - Sad, câu 30).
Allah  phán về Ysa (Jesus)  con trai của Maryam:
]59 :(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [الزخرف

(Y (Ysa) chỉ là một người bề tôi. TA (Allah) ban ân cho Y và lấy Y làm

một tấm gương cho con cháu của Isra-il (Israel).) (Chương 43 - Azzukhruf,
câu 59).

Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã kết thúc các bức Thông Điệp của Ngài
cũng như kết thúc việc cử phái các vị Thiên sứ đến bởi bức Thông Điệp mà
Muhammad  mang đến; và Ngài cử phái Người đến cho toàn nhân loại. Ngài
phán:

(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
]158 :ﯣ) [األعراف

(Hãy bảo: “Này hỡi nhân loại! Quả thật, Ta là Sứ giả của Allah được cử

phái đến cho tất cả các người; Allah là Đấng điều hành và chế ngự các
tầng trời và trái đất, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài,
Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết”. Bởi thế, các người hãy tin
tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, một vị Nabi mù chữ đã tin tưởng Allah
và các lời phán của Ngài. Hãy tuân theo Y, mong rằng các ngươi sẽ được
hướng dẫn đúng đường.) (Chương 7 - Al’Araf, câu 158).
Chúng ta tin rằng hệ thống giáo lý của Thiên sứ Muhammad  là Islam được
Allah  hài lòng và lấy làm tôn giáo cho các bề tôi của Ngài, và rằng Allah 
không chấp nhận bất kỳ tôn giáo nào khác như Ngài đã phán:
]19 :(ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [آل عمران

(Quả thật, tôn giáo đích thực đối với Allah chỉ có Islam.) (Chương 3 - Ali

‘Imran, câu 19).

]3 :(ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [املائدة
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(Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các

ngươi; TA cũng đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài
lòng lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi.) (Chương 5 - Al-Ma’idah, câu 3).
] 85:(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [آل عمران

(Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì tôn giáo

đó của y sẽ không được chấp nhận và vào Ngày Sau y sẽ là đồng bọn của
những người thua thiệt.) (Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 85).

Chúng ta quan niệm rằng ai khẳng định rằng có những tôn giáo khác ngoài
Islam được chấp nhận nơi Allah  Tối Cao từ Do thái hoặc Thiên chúa
hoặc các tôn giáo khác thì người đó là Kafir (vô đức tin) cần phải sám hối,
nếu y sám hối thì là người Muslim còn không thì y sẽ bị giết do sự bỏ đạo
bởi vì y đã phủ nhận Qur’an.
Chúng ta cho rằng ai phủ nhận bức Thông Điệp của Muhammad  không
phải là bức Thông Điệp đến với toàn thể nhân loại thì quả thật người đó đã
phủ nhận toàn thể các vị Thiên sứ, ngay cả khi người đó khẳng định rằng
mình tin tưởng vị Thiên sứ của y và đi theo y. Allah  phán:

(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ
]151-150 : ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) [النساء

(Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các Sứ giả của Ngài, và họ

muốn chia rẽ giữa Allah và các Sứ giả của Ngài. Họ nói: Chúng tôi tin
tưởng một số Sứ giả và phủ nhận một số khác. Và họ muốn cho một lối
đi ở chính giữa cái đó. Họ đích thực là những kẻ phản nghịch và TA
(Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin một sự trừng phạt nhục
nhã.) (Chương 4 - Annisa’, câu 150 - 152).
Chúng ta tin rằng sau Thiên sứ Muhammad  sẽ không có vị Thiên sứ hay
vị Nabi nào được cử phái đến nữa, và ai tự nhận mình mang sứ mạng Nabi
sau Người hoặc tin vào kẻ đã tự nhận mình mang sứ mạng Nabi đó thì y là
Kafir (vô đức tin) bởi vì y đã phủ nhận Allah  và Thiên sứ của Ngài  và
phủ nhận điều được các tín đồ Muslim thống nhất (Ijma’).
Chúng ta tin rằng Thiên sứ của Allah, Muhammad , có những vị Khalif
(vị kế thừa quyền trông coi cộng đồng tín đồ theo giáo lý của Islam) trung
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trực trông coi và lãnh đạo các tín đồ Muslim theo giáo lý và Sunnah của
Người. Những người đáng kế thừa quyền này nhất là Abu Bakr Assiddeeq,
kế đến là Umar Bin Al-Khattaab, sau đó là Uthman Bin Affaan và kế đến là
Ali Bin Abu Talib (cầu xin Allah hài lòng về họ).
Các vị Sahabah được bổ nhiệm làm Khalif dựa theo mức độ ân phúc và đạo
hạnh của họ. Và Allah  luôn là Đấng Sáng suốt và Anh minh trong việc
lựa chọn một người tốt đẹp nhất và đủ phẩm chất đạo đức trong một giai
đoạn và các vị Sahabah này là những vị tốt nhất trong giai đoạn đó trong
việc thừa kế chức vụ Khalif.
Chúng ta tin rằng ân phúc và sự tốt đẹp của những vị Sahabah này có thể
vượt trội hơn những vị khác nhưng không hẳn là tất cả mọi mặt, bởi vì giữa
các vị Sahabah  không có sự phân ranh cao thấp và hơn kém tuyệt đối,
chắc chắn người này tốt hơn người kia ở mặt này nhưng lại kém hơn người
kia ở mặt khác bởi vì ân phúc và sự tốt đẹp có nhiều dạng khác nhau chứ
không phải chỉ có một dạng duy nhất.
Chúng ta tin rằng cộng đồng này (cộng đồng tín đồ của Muhammad ) là
cộng đồng tốt nhất và ân phúc nhất so với các cộng đồng khác. Họ là cộng
đồng được Allah  lựa chọn làm đại diện gương mẫu cho nhân loại như
Ngài đã phán:

(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
]110 : ﭩ) [آل عمران

(Các ngươi (những người có đức tin) là một cộng đồng được gầy dựng

để làm gương cho nhân loại: Các ngươi hãy kêu gọi làm việc tốt và
ngăn cản làm việc xấu và các ngươi tin tưởng nơi Allah.) (Chương 3 Ali - ‘Imran, câu 110).
Chúng ta tin rằng những người tốt nhất trong cộng đồng này (cộng đồng tín
đồ của Muhammad ) là các vị Sahabah , kế đến là những người Tabi’een (những người tiếp theo sau Sahabah ), kế đến là những người tiếp
theo sau Ta-bi’een. Và vẫn luôn có một nhóm người trong cộng đồng này đi
trên chân lý một cách công khai, không ai trong những người trái biệt với
họ có thể hãm hại được họ hoặc có thể ngăn họ chùn bước trên con đường
chân lý ngoại trừ những gì được Allah  định đoạt và an bài.
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Chúng ta quan niệm rằng những điều Fitnah (sự xung đột, bất đồng và xích
mích) xảy ra giữa các vị Sahabah  là xuất phát từ sự nỗ lực nghiên cứu
để tìm lẽ đúng chứ không phải từ sự hận thù, chia rẽ và phá hoại tôn giáo.
Bởi thế, ai trong số họ đạt đến cái đúng thì người đó được hai ân phước còn
ai trong số họ bị sai thì người đó sẽ được một ân phước và những sai sót
của họ được xí xóa và tha thứ. Chúng ta nhận thấy rằng cần phải dừng lại
việc nêu ra những khuyết điểm ở nơi họ mà chỉ nên nêu ra những mặt tốt
của họ để chúng ta ca ngợi và kính trọng họ; chúng ta cần phải thanh lọc
trái tim của chúng ta khỏi sự khinh thường, soi mói bất cứ ai trong số họ,
bởi vì Allah  đã phán:

(ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
)ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
]10 :[احلديد

(Và tại sao các người không chi dùng cho Chính đạo của Allah trong

lúc quyền thừa kế các tầng trời và trái đất thuộc về Allah? Không
ngang bằng nhau giữa các ngươi, những ai đã chi dùng (tài sản của họ)
và chiến đấu (cho con đường chính nghĩa của Allah) trước khi xảy ra
cuộc đại thắng (chinh phục Makkah, với những ai chi dùng và chiến
đấu về sau). Những người này trội hơn những người chi dùng và chiến
đấu về sau. Tuy nhiên, Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất cả. Bởi
quả thật, Ngài là Đấng Am tường mọi việc các ngươi làm.) (Chương
57 - Al-Hadeed, câu 10).

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
]10 :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [احلشر

(Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi!

Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho những người anh em đã tin tưởng
trước bầy tôi, xin Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với
những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng Nhân Từ và
Khoan Dung”.) (Chương 59 - Al-Hashr, câu 10).
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Đức tin nơi Ngày Sau:
Chúng ta tin nơi Ngày Sau, đó là Ngày Phục Sinh, Ngày mà không có ngày nào
sau nó, Ngày mà tất cả nhân loại được cho sống lại và tồn tại mãi mãi, hoặc là
được sống ở nơi hạnh phúc hoặc là sống ở nơi của cực hình đau đớn và khổ ải.
Chúng ta tin rằng sự phục sinh là Allah  làm sống lại con người từ cõi chết
khi tiếng còi do Thiên Thần Isra-fil thổi lên ở lần thứ hai như Allah  đã phán:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
]68 :ﭥ ﭦ ﭧ) [الزمر

(Và khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng trời và dưới đất đều

phải ngất đi, ngoại trừ ai mà Allah muốn buông tha. Rồi Tiếng còi thứ hai
được thổi lên, thì họ (loài người) sẽ đứng thẳng và ngóng nhìn.) (Chương
39 - Azzumar, câu 68).
Con người sẽ đứng dậy từ nơi cõi mộ để trình diện trước Thượng Đế, Đấng
Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, họ đi ra từ ngôi mộ trần truồng không quần
áo, và không có Khitaan (tức nam giới: da qui đầu của họ vẫn còn) như mới lọt
lòng mẹ. Allah  phán:
]104 :(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [األنبياء

(Giống như việc TA khởi nguyên sự tạo hóa lần đầu, TA sẽ tái lập nó. Đó

là một lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện. Quả thật, TA chắc chắc sẽ làm
điều này.) (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 104).
Chúng ta tin rằng các quyển sổ ghi chép các việc làm của mỗi người sẽ được
trao cho từ cánh tay phải hoặc được trao cho từ phía sau bởi cánh tay trái. Allah
 phán:

(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
]12-7 :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ) [ االنشقاق

(Bởi thế, đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi tay phải. Thì họ sẽ được

thanh toán bằng một sự thanh toán đơn giản. Và được trở về với gia đình
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thật vui vẻ. Ngược lại, đối với ai được trao cho quyển sổ từ sau lưng của y.
Thì sẽ kêu gào và than thân. Và sẽ sa vào ngọn lửa cháy bùng.). (Chương
84 - Al-Inshiqaaq, câu 7 - 12).
40

(ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
]14-13 :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [اإلسراء

(Và TA (Allah) cột vào cổ của mỗi người, vào Ngày Phục sinh, y sẽ mang

một quyển sổ (ghi chép việc làm của y) được mở sẳn, (với lời phán): “Hãy
đọc quyển sổ của ngươi! Ngày hôm nay, linh hồn của ngươi đủ thanh toán
ngươi”.) (Chương 17 - Al-Isra’, câu 13, 14).
Chúng ta tin nơi những chiếc cân công lý được mang ra vào Ngày Phục sinh,
nó không bất công bất kỳ điều gì cho bất cứ linh hồn nào. Allah  phán:
]8-7 :(ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [الزلزلة

(Do đó, người nào làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ

thấy nó, còn người nào làm một việc xấu cho dù nhỏ như hạt bụi thì cũng
sẽ thấy nó.) (Chương 99 - Al-Zilzilah, câu 7 - 8).

(ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
]104-102 :ﰆ ﰇ ﰈ) [املؤمنون

(Những ai mà những bàn cân của họ nặng (với những việc làm thiện tốt)

thì đó là những người thành đạt. Còn những ai mà những bàn cân của họ
nhẹ (với những việc làm thiện tốt) thì đó là những kẻ thua thiệt bản thân
mình. Chúng sẽ ở trong Hỏa Ngục đời đời. Lửa của Hỏa Ngục sẽ thiêu đốt
bộ mặt của chúng và trong đó chúng nhe răng như cười.) (Chương 23 - AlMu’minun, câu 102 - 104).
)(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
]160 :[األنعام

(Ai đến trình diện Allah với một điều phúc lành thì sẽ được hưởng mười

điều lành tương tự, ngược lại, ai đến gặp Allah với một điều xấu thì sẽ bị
phạt bằng một điều xấu tương tự. Và họ sẽ không bị đối xử bất công.)
(Chương 6 - Al-An’am, câu 160).
Chúng ta tin rằng Thiên sứ của Allah, Muhammad , được ban cho đặc ân: quyền
cầu xin ân xá (Shafa’ah). Allah  cho phép Người cầu xin ân xá cho các bề tôi
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của Ngài. Vào Ngày Phán Xét, những bề tôi của Allah  lo lắng và sợ hãi, họ
chạy đi tìm các vị Nabi để nhờ cầu xin Allah  ân xá cho họ, họ lần lượt tìm đến
Adam, rồi đến Nuh, rồi Musa, Ysa và cuối cùng họ tìm đến Thiên sứ của Allah .
Chúng ta tin rằng có sự cầu xin ân xá cho những người có đức tin ra khỏi
Hỏa Ngục sau khi đã vào đó; và quyền cầu xin ân xá này là của Thiên sứ
Muhammad , các vị Nabi khác, một số những người có đức tin và các Thiên
Thần. Và chúng ta tin rằng Allah Tối Cao sẽ cứu rỗi những nhóm người có đức
tin khỏi Hỏa Ngục không bởi sự cầu xin ân xá mà do Hồng phúc và lòng Nhân
từ của Ngài.
Chúng ta tin nơi cái hồ nước Al-Hawdh của Thiên sứ Muhammad , nước
của nó trắng như sữa, ngọt như mật ong, thơm hơn cả xạ hương, chiều dài của
nó bằng một tháng, bề rộng của nó bằng một tháng, những vật dụng (bình, ly,
tách) trong nó giống như những tinh tú trên bầu trời rất nhiều và rất đẹp, và ai
uống nước từ nó thì sẽ không bao giờ khát nữa.
Chúng ta tin rằng có cây cầu Sirat được bắt ngang qua Hỏa Ngục, con người sẽ
đi qua chiếc cầu này bằng mức lượng việc làm của họ (tốt hay xấu), những người
đầu tiên đi qua được cây cầu này nhanh như tia chớp, kế đến có những người đi
qua như gió, rồi có những người đi như chim, có những người đi qua như đi bộ
một cách rất khó khăn, ... Thiên sứ của Allah  đứng trên cây cầu Sirat nói: Lạy
Thượng Đế của bề tôi, xin ban cho bằng an, xin ban cho bằng an; những người
có việc làm thiện tốt ít sẽ qua chiếc cầu bằng cách bò rất khốn đốn, hai bên cây
cầu có những chiếc móc sắt nhọn được bố trí sẵn, chúng sẽ vồ lấy ai mà chúng
được lệnh, có người bị chúng cào trầy da và có người bị rơi xuống Hỏa Ngục.
Chúng ta tin nơi tất cả những gì được nói trong Qur’an và Sunnah về những
thông tin của Ngày hôm đó. Cầu xin Allah  phù hộ chúng ta trong Ngày đó.
Chúng ta tin nơi sự cầu xin ân xá của Thiên sứ  cho những người của Thiên
Đàng được vào đó. Đó là đặc ân dành riêng cho Thiên sứ .
Chúng ta tin nơi Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Thiên Đàng là cõi hạnh phúc bất
tận mà Allah  chuẩn bị cho những người ngoan đạo, trong đó là những hưởng
thụ chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa đôi tai nào từng nghe qua và chưa
từng có trái tim con người phàm nào từng hình dung đến. Allah  phán:
]17 :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [السجدة

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
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(Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã được giấu kín

dùng làm phần thưởng cho họ về những việc làm thiện tốt mà họ đã làm.)
(Chương 32 - Al-Sajdah, câu 17).
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Hỏa Ngục là cõi trừng phạt và đọa đày mà Allah  chuẩn bị cho những kẻ
vô đức tin và những người tội lỗi, trong đó, có những cực hình mà con người
phạm tục chưa từng hình dung đến. Allah  phán:

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
]29 : ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [الكهف

(Quả thật, TA (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy Lửa

ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt chúng lại bên trong. Và nếu chúng kêu la
xin giảm bớt hình phạt thì chúng được giảm cho bằng một loại nước sôi
giống như loại dầu sôi; nó sẽ lột hết da mặt của chúng. Thật khiếp đảm
thay loại nước uống đó và thật xấu xa thay cho chỗ nghỉ này của chúng!)
(Chương 18 - Al-Kahf, câu 29).
Thiên Đàng và Hỏa Ngục hiện đang tồn tại và hai nơi này là hai nơi trường tồn
vĩnh hằng như Allah  phán:

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
]11 : ﰁ) [الطالق

(Và ai có đức tin nơi Allah và làm việc thiện tốt sẽ được Ngài thu nhận

vào những ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ
ở trong đó đời đời. Chắc chắn, Allah sẽ ban cấp cho y bổng lộc tốt nhất.)
(Chương 65 - Attalaaq, câu 7).

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
]66 - 64 :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [األحزاب

(Quả thật, Allah nguyền rủa những kẻ không có đức tin và Ngài chuẩn

bị cho chúng Lửa nơi Hỏa ngục. Chúng sẽ ở trong đó đời đời kiếp kiếp
và sẽ không tìm ra một vị che chở hoặc một vị cứu tinh nào cả. Vào Ngày
mà bộ mặt của chúng bị đặt úp vào Lủa, chúng sẽ than: “Ôi thật khổ
thân chúng tôi! Phải chi chúng tôi vâng lệnh Allah và vâng lời Thiên sứ
(Muhammad)!”.) (Chương 33 - Al-Ahzab, câu 64 - 66).
Chúng ta chứng nhận Thiên Đàng đối với bất cứ ai được Qur’an và Sunnah
đã chứng nhận cho họ một cách chỉ định cụ thể hay bằng sự mô tả. Những
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người được chứng nhận bằng sự chỉ định cụ thể như Abu Bakr, Umar bin AlKhattaab, Uthman bin Affaan, Ali bin Abi Talib và các vị Sahabah khác (cầu
xin Allah  hài lòng về họ) được Thiên sứ của Allah  chứng nhận cụ thể;
và những người được chứng nhận qua sự mô tả là tất cả những người có đức
tin ngoan đạo.
Chúng ta chứng nhận Hỏa Ngục đối với bất cứ ai được Qur’an và Sunnah đã
chứng nhận cho họ một cách chỉ định cụ thể hay bằng sự mô tả. Những người
được chứng nhận một cách cụ thể như Abu Lahab, Amru bin Lahy Al-Khazaa’i
và những người khác; còn những người được chứng nhận bằng sự mô tả là tất
cả những ai vô đức tin, những kẻ thờ đa thần và những người Munafiq.
Chúng ta tin rằng (Finah) có sự thử thách nơi cõi mộ: đó là người chết được
hỏi trong mộ ba câu hỏi về Thượng Đế của y, tôn giáo của y và vị Nabi của y.
Allah  phán:
]27 :(ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [إبراهيم

(Allah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin trên cõi đời này

và ở Đời Sau.) (Chương 14 - Ibrahim, câu 27).

Người có đức tin sẽ trả lời: Thượng Đế của tôi là Allah, tôn giáo của tôi là
Islam và vị Nabi của tôi là Muhammad; còn người Kafir (vô đức tin) và người
Munafiq (giả tạo đức tin) thì nói: tôi không biết, tôi nghe thiên hạ nói một điều
gì đó và tôi nói theo.
Chúng ta tin có sự hưởng thụ nơi cõi mộ dành cho những người có đức tin,
Allah  phán:
]32 :(ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) [النحل

(Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong tình trạng tốt sạch, các

Thiên thần chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin mời quí vị bước vào
Thiên Đàng do những việc làm (thiện tốt) mà quí vị đã từng làm (trên thế
gian)”.) (Chương 16 - Annahl, câu 32).

Chúng ta tin rằng có sự trừng phạt nơi cõi mộ đối với những người sai quấy và
vô đức tin, Allah  phán:

(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
]93 :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) [األنعام
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(Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình cảnh của những
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kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp chết khi các Thiên thần giăng tay
đến chúng để lôi linh hồn của chúng ra khỏi chúng. Các Thiên thần bảo:
Hãy xuất hồn ra, ngày nay các ngươi sẽ nhận lấy hình phạt nhục nhã vì tội
các ngươi đã từng nói cho Allah những điều không đúng với sự thật và các
ngươi đã khinh thường và phủ nhận các lời Mặc khải của Ngài.) (Chương
6 - Al-An’am, câu 93).
Các Hadith nói về vấn đề này rất nhiều, bởi thế, người có đức tin phải tin vào
tất cả những gì được Qur’an và Sunnah nói đến từ những điều ở cõi vô hình,
không được phủ nhận những điều đó bởi những gì nhìn thấy trên cõi trần bởi
vì những điều ở cõi Đời Sau không thể mang ra so sánh và đối chiếu với những
điều ở cõi trần gian do có khoảng cách biệt rất lớn giữa hai cõi. Cầu xin Allah
 phù hộ và hướng dẫn!
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Đức tin nơi sự tiền định tốt xấu
Chúng ta tin nơi sự tiền định tốt và xấu. Sự tiền định là sự định đoạt và an bài
từ trước của Allah  cho các tạo vật của Ngài bằng kiến thức Thông Lãm, Anh
Minh của Ngài.
Sự tiền định được thể hiện ở bốn dạng:
Dạng thứ nhất: Kiến thức, tin rằng Allah Tối Cao biết tường tận tất cả mọi
thứ, Ngài biết những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sắp xảy ra, xảy ra như thế
nào, tất cả mọi hiện tượng, mọi sự việc đều nằm trong kiến thức vô hạn của
Ngài, ở nơi Ngài không có sự khôi phục kiến thức sau khi không biết, cũng
không có sự quên sau khi đã biết.
Dạng thứ hai: Sự ghi chép, tin rằng Allah  đã ghi chép trong bản văn lưu
trữ Al-Lawhu Al-Mahfuzh những gì diễn ra cho đến Ngày Phục Sinh như
Ngài đã phán:
]70 :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [احلج

(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

(Há Ngươi (Muhammad!) không biết rằng Allah biết mọi điều trên

trời và dưới đất hay sao? Quả thật, mọi điều đó đều được ghi hết trong
Quyển Kinh. Quả thật, điều đó đối với Allah rất đơn giản.) (Chương
22 - Al-Hajj, câu 70).
Dạng thứ ba: Ý muốn, tin rằng tất cả mọi vật, mọi sự việc, mọi hiện tượng
trong vũ trụ càn khôn này đều từ ý muốn của Allah , không có bất cứ
thứ gì nằm ngoài ý muốn của Ngài cả, những gì Ngài muốn thì nó sẽ thành
như ý muốn của Ngài còn những gì Ngài không muốn chắc chắn sẽ không
thành.
Dạng thứ tư: Sự tạo hóa, tin rằng Allah  là Đấng tạo hóa tất cả mọi thứ,
Ngài phán:
)(ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
]63-62 :[الزمر

45

Giáo Lý Đức Tin Của Phái Sunnah & Jama’ah

(Allah là Đấng Tạo hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài là Đấng bảo hộ tất

cả mọi thứ. Ngài nắm tất cả các chìa khóa của các tầng trời và trái
đất.) (Chương 39 - Azzumar, câu 62, 63).
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Bốn dạng này bao hàm tất cả những gì từ phía Allah  và những gì từ phía các
bề tôi của Ngài. Tất cả những gì từ lời nói và hành động của các bề tôi đều được
biết tường tận ở nơi Allah  và đều được ghi chép ở nơi Ngài. Allah  phán:
]29 ،28 : (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ) [التكوير

(Nhắc nhở ai trong các ngươi muốn đi đúng đường. Và những điều các

ngươi muốn sẽ không thể xảy ra trừ phi đó là những điều Allah, Đấng Chủ
Tể của vũ trụ và muôn loài muốn.) (Chương 81 - Al-Takwir, câu 28, 29).
]253 :(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [البقرة

(Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh lẫn nhau, tuy nhiên,

Allah đã làm bất cứ điều gì Ngài muốn.) (Chương 2 - Albaqarah, câu 253).
]137 :(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [األنعام

(Và nếu Allah muốn khác đi thì họ đã không làm điều đó. Thôi, hãy bỏ

mặc họ với điều mà họ bịa đặt.) (Chương 6 - Al-An’am, câu 137).
]96 : (ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) [الصافات

(Và Allah đã tạo hóa ra các người và những gì mà quý ông làm.) (Chương

37 - Assa-fat, câu 96).

Tuy nhiên, cùng với điều đó chúng ta tin rằng Allah Tối Cao ban cho người bề
tôi sự lựa chọn và khả năng nói và hành động. Bằng chứng cho khả năng hành
động và quyền tự do lựa chọn của người bề tôi:
Thứ nhất: Lời phán của Allah :
]223 :(ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [البقرة

(Vợ của các ngươi là một miếng đất trồng cho các ngươi. Do đó, các

ngươi hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách
mà các ngươi muốn.) (Chượng 2 - Albaqarah, câu 223).
]46 : (ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [التوبة

(Và nếu chúng có ý định đi chiến đấu thì chúng đã chuẩn bị (cho cuộc

chiến binh) rồi.) (Chương 9 - Attawbah, câu 46).
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Allah  đã khẳng định rằng người bề tôi được quyền lựa chọn, có ý muốn
riêng và có khả năng chuẩn bị cho ý muốn của mình.
Bằng chứng thứ hai: Allah  sắc lệnh xuống cho người bề tôi các nghĩa vụ
và những điều cấm làm, nếu người bề tôi không có sự lựa chọn và không
có khả năng thì sự sắc lệnh đó của Allah  đã hướng đến kẻ không có khả
năng và điều đó thật vô lý trong khi mệnh lệnh của Allah  được mặc khải
xuống bằng sự Chí Minh và lòng Nhân từ của Ngài:
]286 :(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة

(Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách nhiệm quá khả

năng của nó.) (Chương 2 - Albaqarah, câu 286).

Bằng chứng thứ ba: Allah  khen ngợi người làm tốt về hành động thiện tốt
của họ và khiển trách người xấu về hành động xấu của họ, tất cả mỗi người
sẽ nhận lấy kết quả xứng đáng theo hành động và việc làm của họ. Cho nên,
nếu hành động diễn ra không bằng ý muốn và sự lựa chọn của người bề tôi
thì việc khen ngợi người làm tốt chắc chắn là một điều hoàn toàn vô nghĩa
và phù phiếm, còn việc trừng phạt cho hành động và việc làm xấu là hoàn
toàn bất công; trong khi đó, ở nơi Allah Tối Cao không hề có sự phù phiếm,
vô nghĩa và bất công.
Bằng chứng thứ tư: Allah Tối Cao đã cử phái các vị Thiên sứ đến với mục
đích như Ngài đã phán:

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
]165 :ﮍ) [النساء

(Các vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là những người

cảnh báo để nhân loại không còn có lý do khiếu nại với Allah sau khi
các vị sứ giả được phái đến. Và Allah là Đấng Toàn năng và vô cùng
sáng suốt.) (Chương 4 - Annisa, câu 165).
Như vậy, nếu hành động của người bề tôi không bằng ý muốn và sự lựa
chọn của y thì chắc chắn việc cử phái các vị Thiên sứ đến để nhân loại
không còn có lý do khiếu nại là vô nghĩa.
Bằng chứng thứ năm: Quả thật, mỗi một chủ thể khi hành động đều cảm
nhận được rằng y làm một điều gì đó hoặc y bỏ một điều gì đó đều không
gặp phải bất cứ sự cưỡng ép nào. Y đứng, ngồi, đi vào, đi ra, đi xa hay ở lại
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đều là do ý muốn của y, y cảm nhận được rằng không có bất kỳ ai ép buộc
và cưỡng chế y phải làm những điều đó; không những thế, bản thân y còn
có thể phân biệt rất rõ ràng giữa hành động bị cưỡng ép và hành động tùy
thích theo sự lựa chọn. Cũng chính vì thế mà giáo lý phân biệt một cách rõ
ràng và anh minh khi nó không bắt tội người bị cưỡng ép hành động về một
điều gì đó liên quan đến quyền Allah .
Chúng ta nhận thấy rằng không có lý do cho người làm chuyện trái luật Allah
 đổ thừa sự tiền định của Ngài; bởi người làm trái luật thực hiện hành động
trái luật đó của y theo sự lựa chọn của y và y cũng chẳng hề biết Allah  đã
định đoạt điều đó cho y. Allah  phán:
]34 :(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [لقمان

(Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày mai; và

không một linh hồn nào biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết.) (Chương
31 - Luqman, câu 34)
Nếu như không một ai biết được Allah  định đoạt và an bài như thế nào cho
đến khi sự việc đã xảy ra như Ngài đã phán trong câu Kinh thì làm sao lại lấy
những điều không hề biết đó làm lý do để khiếu nại và đổ lỗi, đó là điều thật vô
lý. Allah  đã vô hiệu hóa sự khiếu nại và đổ lỗi theo cách vô lý đó với lời phán:

(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
]148 : ﮆ) [األنعام

(Những người tôn thờ đa thần sẽ nói: “Nếu Allah muốn khác thì chúng

tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh cùng với Ngài và chúng
tôi cũng không cấm đoán điều gì”. Những kẻ trước họ cũng đã nói để
phủ nhận giống như thế cho đến khi họ nếm hình phạt của TA. Ngươi
(Muhammad) hãy hỏi họ: “Há các người có một sự hiểu biết chắc chắn
(về điều các người nói) hay chăng? Nếu có thì hãy mang nó đến trình bày
trước bọn ta. Các người chỉ làm theo sở thích và các người chỉ phỏng đoán
mà thôi.”) (Chương 6 - Al-An’am, câu 148).
Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah  rồi đổ lỗi cho sự tiền
định: Tại sao anh (chị) không hành động để tuân lệnh Allah  và cho rằng
quả thật Ngài đã định đoạt và an bài từ trước cho anh (chị) việc làm tuân
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lệnh đó? Cũng chính vì không thể đổ lỗi cho sự tiền định nên khi Thiên sứ
của Allah  nói cho các vị Sahabah biết rằng tất cả mỗi người đều được
ghi chỗ ở của y ở Thiên Đàng hay ở Hỏa Ngục thì họ nói: vậy chúng ta cứ
theo sự tiền định đó mà không cần làm gì cả? Thiên sứ của Allah  nói:

.«اع َملُوا َف ُك ٌّل ُم َي َّس ٌر ِل َما خُ ِل َق لَهُ» رواه البخاري ومسلم
ْ
“Các ngươi hãy làm bởi tất cả mỗi người sẽ được tạo điều kiện để đạt
được những gì được tạo ra cho y” (Albukhari, Muslim).
Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah  rồi đổ lỗi cho sự tiền định:
Nếu anh (chị) muốn đi đến Makkah và có hai con đường để đến được nơi
đó, anh (chị) được một người trung thực nói cho biết con đường thứ nhất
không an toàn có nhiều trở ngại và nguy hiểm còn con đường thứ hai an
toàn không có trở ngại thì chắc chắc anh (chị) sẽ chọn đi bằng tuyến đường
thứ hai và không thể nào lại chọn lấy tuyến đường thư nhất đầy nguy hiểm
và không an toàn rồi nói: sự nguy hiểm và không an toàn đã được định đoạt
và an bài cho tôi trong sự tiền định. Nếu anh (chị) thực sự làm vậy thì chắc
chắn thiên hạ sẽ liệt kê anh (chị) vào danh sách những kẻ điên và tâm thần.
Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah  rồi đổ lỗi cho sự tiền
định: Nếu anh (chị) biết được hai công việc và có khả năng chọn một trong
hai, một trong hai công việc này mang lại lương cao và ổn định thì chắc
chắn anh (chị) sẽ chọn lấy công việc lương cao và ổn định; nếu anh (chị)
khôn ngoan lựa chọn như vậy thì tại sao anh (chị) lại chọn việc làm mang
lại kết quả xấu cho cuộc sống Đời Sau trong khi anh (chị) biết rõ rằng song
song với việc làm xấu đó có việc làm mang lại kết quả tốt đẹp cho cuộc
sống của anh (chị) ở Đời Sau?
Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah  rồi đổ lỗi cho sự tiền
định: Tôi thấy khi anh (chị) bị bệnh thì anh (chị) tìm đến bác sĩ để y chữa
trị cho anh (chị) và anh (chị) sẽ kiên nhẫn chịu đựng trước cơn đau khi bị
giải phẫu và vị đắng của thuốc; vậy tại sao anh (chị) không làm như vậy đối
với căn bệnh trái lệnh Allah  của trái tim anh (chị)?
Chúng ta tin rằng điều xấu không đến từ Allah Tối Cao bởi vì Ngài là Đấng
hoàn hảo về lòng Nhân từ, hoàn hảo tuyệt đối về cái đẹp. Thiên sứ của
Allah  nói:

َّ « َو
.س ِإلَيْ َك» رواه مسلم
َ ْالش ُّر لَي
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Bản thân sự định đoạt, an bài của Allah  không bao giờ mang ý nghĩa xấu bởi
vì nó đến từ lòng Nhân từ và sự Chí Minh của Ngài; điều xấu chỉ hình thành
trong những điều được định đoạt bởi Thiên sứ của Allah  nói trong lời Du-a
Qunut mà Người đã dạy Al-Hasan:

َ « َوقِ نِى َش َّر َما َق
.ت» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
َ ْضي
“Xin Ngài giúp bề tôi tránh khỏi điều xấu mà Ngài đã định đoạt” (Abu
Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-jah và Ahmad).
Và những điều xấu trong khi được định đoạt không phải là điều xấu hoàn toàn
mà chỉ là điều xấu về một mặt nào đó nhưng mặt khác lại là điều tốt, hoặc chỉ
là điều xấu ở địa điểm nào đó nhưng lại là điều tốt ở một địa điểm khác, chẳng
hạn như bệnh tật, nghèo khó, sợ hãi là điều xấu trên trái đất nhưng nó lại tốt ở
một chỗ khác; Allah  phán:
)(ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
]41 :[الروم

(Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả là vì những hành vi thối nát do

bàn tay con người đã làm ra, cho nên (Allah) cho họ nếm (hậu quả) của
những điều mà họ đã làm dể may ra họ còn có dịp (tỉnh ngộ) mà quay về
(với con đường ngay chính).) (Chương 30 - Arrum, câu 41).
Việc cắt tay người trộm cắp và ném đá người Zina là điều xấu đối với người
trộm cắp và người Zina trong việc cắt tay và hủy diệt tính mạng nhưng lại tốt
cho hai người đó ở mặt khác, đó là họ được bôi xóa tội lỗi và vào Đời Sau họ
sẽ không bị trừng phạt nữa; đồng thời việc làm này còn tốt ở một điểm khác
nữa, đó là bảo vệ tài sản, danh dự và huyết thống.
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Trái quả của đức tin:
Đức tín cao đẹp và thiêng liêng này chứa đựng các nền tảng của niềm tin mang
lại nhiều trái quả:

Trái quả của đức tin nơi Allah :
Đức tin Iman nơi Allah Tối Cao, nơi các danh xưng và thuộc tính hoàn hảo,
tuyệt đối của Ngài giúp người bề tôi yêu thương Allah , tôn vinh Ngài, chấp
hành đúng các nghĩa vụ và bổn phận mà Ngài ra lệnh, dừng và tránh những
điều Ngài nghiêm cấm. Với những điều này, cá nhân và tập thể sẽ đạt đến niềm
hạnh phúc trọn vẹn ở đời này và ở cõi Đời Sau.

(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
]97 :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [النحل

(Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức tin thì chắc

chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh và tốt đẹp, và chắc chắn TA
sẽ ban cho họ phần thưởng tùy theo điều tốt nhất mà họ đã làm.) (Chương
16 - Annaml, câu 97).

Trái quả của đức tin nơi các Thiên Thần:
Biết được sự vĩ đại, quyền năng, tối cao và sức mạnh của Đấng đã tạo hóa
ra họ.
Tạ ơn Allah  đã quan tâm và trông coi các bề tôi của Ngài khi Ngài đã giao
phó công việc cho những vị Thiên thần bảo vệ họ, ghi chép các việc làm
của họ cũng những điều tốt đẹp khác.
Yêu thương các Thiên thần về điều mà họ đã làm cho các bề tôi của Allah 
và về việc họ cầu xin tha thứ cho những người có đức tin.

Trái quả của đức tin nơi các Kinh sách:
Biết được lòng nhân từ và hồng phúc của Allah  dành cho tạo vật của Ngài
khi mà Ngài đã ban xuống cho mỗi cộng đồng một Kinh sách để hướng dẫn họ.
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Nhìn nhận sự sáng suốt và chí minh của Allah  khi mà Ngài sắc lệnh trong
các Kinh sách này các hệ thống giáo lý phù hợp cho từng cộng đồng. Và Kinh
sách cuối cùng trong các Kinh sách này là Qur’an vĩ đại, Nó phù hợp cho toàn
thể nhân loại trong mọi thời đại cũng như mọi nơi cho đến Ngày Tận Thế.
Biết tri ân những ân huệ của Allah .

Trái quả của đức tin nơi các vị Thiên sứ:
Biết được lòng nhân từ và sự quan tâm của Allah  dành cho các bề tôi của
Ngài khi Ngài cử phái các vị Thiên sứ của Ngài đến với họ để hướng dẫn
và truyền dạy họ điều chân lý.
Biết tri ân Allah Tối Cao về các đặc ân mà Ngài ban cho.
Yêu thương và kính trọng các vị Thiên sứ, khen ngợi họ về những điều cao
đẹp của họ; bởi họ là các Thiên sứ của Allah . Họ là những bề tôi toàn
tâm toàn ý với Ngài, họ là những bề tôi hết lòng thờ phượng Ngài, toàn tâm
toàn lực hoàn thành sứ mạng rao truyền bức Thông Điệp của Ngài, và họ là
những người bề tôi phải chịu đựng và kiên nhẫn những thử thách nhiều nhất.

Trái quả của đức tin nơi Ngày Sau:
Giúp người bề tôi cố gắng giữ gìn và duy trì việc tuân lệnh Allah Tối Cao,
thúc giục người bề tôi ham muốn phần ân thưởng của Ngày đó, giúp người
bề tôi tránh xa điều tội lỗi và trái lệnh Allah  vì sợ sự trừng phạt ở Ngày đó.
Giúp người bề tôi có đức tin không xem trọng vật chất và thú vui ở trên thế
gian mà họ chỉ hy vọng và mong đợi ân huệ và ân phước ở cõi Đời Sau.

Trái quả của đức tin nơi sự tiền định:
Dựa vào Allah  trong hành động tạo nguyên nhân và động cơ, bởi vì tất cả
đều do Allah  định đoạt và an bài.
Tinh thần thanh thản, trái tim bằng an; bởi vì khi người bề tôi biết rằng tất cả
mọi thứ đều do sự định đoạt và an bài của Allah  thì y sẽ hài lòng và chấp
nhận, y sẽ sống hài lòng và chấp nhận với những gì đã được an bài và định
đoạt, y sẽ luôn cảm thấy an lòng và thanh thản, không lo lắng và sợ hãi.
Giúp người bề tôi tri ân Allah  khi Ngài đã định đoạt và an bài cho y điều
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tốt đẹp.
Giúp người bề tôi không lo âu, không tuyệt vọng mỗi khi gặp phải sự mất
mát và thiệt hại, y sẽ kiên nhẫn chịu đựng để mong tìm ân phước ở nơi
Allah . Và điều này được chỉ ra trong lời phán của Allah:

(ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
)ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
]23- 22 : [احلديد

(Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào bản thân

các ngươi mà lại không được ghi chép trong Quyển Sổ Định Mệnh
trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với
Allah. Để cho các ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng cuống
quýt về vật gì đã được ban cho các ngươi. Và Allah không yêu thương
những kẻ khoác lác khoe khoang.) (Chương 57 - Al-Hadid, câu 22, 23).
Cầu xin Allah Tối Cao làm vững chắc chúng ta trên giáo lý đức tin này, xin
Ngài phù hộ chúng ta đạt được những trái quả của giáo lý đức tin này và xin
ban thêm cho chúng ta ân phúc. Cầu xin Allah  đừng làm lệch lạc trái tim
của chúng ta sau khi Ngài đã hướng dẫn chúng ta, xin Ngài hãy ban cho chúng
ta hồng phúc của Ngài bởi quả thật Ngài là Đấng Hằng Cho, Hằng Ban Phát
không giới hạn.

ص َحا ِبهِ َوالتَّا ِبعِ يْ َن لَ ُه ْم
َ  َو.َوالْ َح ْم ُد لِلهِ َر ِّب الْ َعالَمِ يْ َن
ْ َصلَّى الل ُه َو َسلَّ َم َعلَى نَ ِب ِّينَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آلِهِ َوأ
.ِب ِإ ْح َس ٍان
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah , Đấng Chủ Tể của vũ trụ
và muôn loài. Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho Nabi của chúng
ta Muhammad, cho gia quyến của Người, các bạn đạo của Người và những ai
đi theo họ trên con đường tốt đẹp!!.
Sheikh
Muhammad Assaleh Al-Uthaimeen
Ngày 30 tháng Shauwal năm 1404 hijri
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