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Lời Mở Đầu 

ل  ُد ِلل َمح
اَلُم لََعَ  ،اَْلح اَلُة َوالسَّ  َبعحدُ  اهللل، وَ رَُسلل والصَّ

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên 

Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho các vị thiên sứ 

của Allah. 

Thật ra tôn giáo của tất cả các vị Nabi đều là 

một, Allah đã gửi đến các vị thiên sứ của Ngài và ban 

xuống các kinh sách của Ngài với mục đích tuyên 

truyền và mời gọi nhân loại đến với một điều duy nhất, 

đó là Tawhid (độc thần hóa) Allah, thờ phượng một 

mình Ngài và sống theo lề lối đạo đức đúng đắn và tốt 

đẹp. 

Và tương tự như vậy, khi Allah cử  Muhammad 

 đến thì Ngài cũng ra lệnh cho Người giống như 

Ngài ra lệnh cho các vị Nabi huynh đệ của Người, Ngài 

cử Người đến với toàn thể nhân loại, Ngài đã hài lòng 

lấy tôn giáo của Ngài làm tôn giáo cho toàn thể nhân 

loại, Ngài đã hoàn chỉnh tôn giáo của Ngài và đã hoàn 

tất ân huệ tốt đẹp nhất của Ngài cho nhân loại. 

Và cũng bởi vì Islam là tôn giáo cuối cùng của 

Allah (từ nơi Ngài ban xuống) cho nên bản chất và đặc 

điểm của nó luôn vượt trội hơn các tôn giáo khác và lan 

rộng khắp nơi trên trái đất dù trong quá khứ hay ở thời 

đại hiện tại. Và thực tế ngày nay Islam đã có mặt hơn 
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nửa quả địa cầu, và luôn dẫn đầu các tôn giáo khác về 

việc có nhiều người quy thuận và gia nhập mỗi khi họ 

đọc và tìm hiểu vì thấy rằng Islam luôn thuận với quy 

luật tự nhiện, hợp lẽ với ý thức đúng đắn của con 

người, vị tha trong đối nhân xử thế và đơn giản trong ý 

niệm và đức tin. 

Tuy nhiên, kết quả này, điều mà những người 

Muslim thực hiện theo con đường Islam của họ chỉ loại 

trừ được một số tiếng xấu về Islam. Bởi lẽ, không một 

tôn giáo hay không một tín ngưỡng nào lại không bị 

tiếng xấu nếu như nó luôn bị chống phá một cách dữ 

dội từ đội ngũ binh lính của những kẻ ngoại đạo vô đức 

tin ra sức hợp tác xuyên tạc và bóp méo sự thật, đôi lúc 

họ chỉ lạm dụng sự thiếu sót cũng như mặt không đúng 

của sự thật để kết tội và lên án, và đôi lúc khi họ hiểu 

sai lệch thì họ lại quay sang suy diễn xa vời với sự thật 

và bản chất của sự việc. 

Dĩ nhiên, bản thân những người Muslim chúng 

tôi không phải không phạm sai sót và lỗi lầm, nhưng 

một số hành vi xấu của một số tín đồ là nơi bản thân họ 

chứ Islam vô can với những hành vi xấu đó. 

Như vậy, một khối óc biết nhận thức đúng mực 

một khi muốn tìm hiểu một tôn giáo nào đó thì nó phải 

xem xét và nhìn vào nguyên thủy của nó mà đánh giá 

chứ không nên đánh giá và bình phẩm qua các hành vi 

sai trái của các tín đồ cũng như những lời buộc tội từ 

các kẻ thù của nó. Không một tôn giáo nào cũng như 
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không một hệ tư tưởng nào lại không có điều sai và vi 

phạm từ phía một số tín đồ và thành viên của nó. Một 

thành viên hay một cá nhân nào đó làm sai không có 

nghĩa là toàn bộ hệ thống điều luật là sai. Do đó, để 

khẳng định các tổ chức xã hội tốt hơn các tôn giáo thì 

người ta phải xem xét về nền tảng phép tắc của chúng 

chứ không phải nhìn vào hành động sai phạm hoặc thái 

quá của một số người đi theo chúng. Như vậy, Islam 

cũng phải nên được chúng ta hiểu như thế mới là hợp lẽ 

rằng Allah đã ban Islam xuống khác hẳn với những 

định kiến nặng nề theo lời suy diễn dối trá của chủ 

nghĩa Đông phương học. 

Và khi chúng ta muốn tìm hiểu Islam qua nguồn 

gốc nguyên thủy của nó thì chúng ta thấy rằng không 

có một cách mở đề nào tốt hơn việc suy ngẫm và nhìn 

lại cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa Đại thiên thần 

Jibril , một vị truyền Lời mặc khải trung thực và 

đáng tin nhất nơi cõi trời, và Nabi Muhammad , một 

vị truyền lời mặc khải trung thực và đáng tin nhất nơi ở 

cõi trần. Đại thiên thần Jibril  đã đến gặp Nabi  

và đã hỏi Người về các cấp bậc giáo lý của tôn giáo, 

mục đích để các vị Sahabah  (các vị bằng hữu) của 

Người  nghe thấy câu trả lời của Người và thông 

hiểu về tôn giáo của họ. Dưới đây là toàn bộ nội dung 

lời đối thoại: 
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. َفَقاَل رَُسوُل اهللل  اَلمل حِنل َعنل اإللسح ِبل
خح
َ
ُد أ  صىل اهللُ  - َوقَاَل يَا حُمَمَّ
نح اَل إلََلَ إلالَّ »  - عليه وسلم

َ
َهَد أ نح تَشح

َ
اَلُم أ ًدا  اهللُ اإللسح نَّ حُمَمَّ

َ
َوأ

َيحَت  رَُسوُل اهللل  ََكَة َوتَُصوَم َرَمَضاَن َوََتُجَّ اْلح َ الزَّ ِتل
اَلَة َوتُؤح يَم الصَّ َوتُقل

َُلُ 
َ
أ بحنَا ََلُ يَسح تََطعحَت إلََلحهل َسبلياًل. قَاَل َصَدقحَت. قَاَل َفَعجل إلنل اسح

. قَ  يَمانل حِنل َعنل اإلل ِبل
خح
َ
قُُه. قَاَل فَأ َن بلاهللل »  :اَل َوُيَصدِّ مل نح تُؤح

َ
 أ

ل  َقَدرل َخيح
َن بلالح مل رل َوتُؤح مل اآلخل َوح

  ِهل َوَرِّ ِهل َوَماَلئلَكتلهل َوُكتُبلهل َورُُسللهل َواَلح
. قَاَل  « َسانل حِنل َعنل اإللحح ِبل

خح
َ
بَُد »  :. قَاَل َصَدقحَت. قَاَل فَأ نح َتعح

َ
 اهللَ أ

نََّك تََرا ُِه فَإلنح لَمح تَُكنح تَ 
َ
(، ومسلم 05)اْلخاري ح ) « َرا ُِه فَإلنَُّه يََراَك َكأ
 ((9ح )

((Đại thiên thần Jibril nói: Này Muhammad! Hãy cho 

ta biết về Islam? Thiên sứ của Allah  nói: “Islam là 

ngươi phải chứng nhận rằng không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị 

thiên sứ của Ngài, ngươi phải dâng lễ nguyện Salah, 

phải đóng thuế Zakah, phải nhịn chay Ramadan và 

phải đi hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng 

nếu ngươi có khả năng và điều kiện cho việc đó”. Đại 

thiên thần Jibril nói: Ngươi đã nói sự thật. (Theo lời 

kể của Umar:) Chúng tôi thật sự ngạc nhiên cho 

người đang hỏi này vì y vừa hỏi vừa lại xác nhận là 

sự thật! Đại thiên thần Jibril nói tiếp: Hãy cho ta biết 
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về đức tin Iman? Người  trả lời: “Ngươi phải tin 

nơi Allah, tin nơi các thiên thần của Ngài, tin các 

kinh sách của Ngài, tin các vị thiên sứ của Ngài, tin 

vào Ngày sau và tin vào định mệnh tốt xấu”. Đại 

thiên thần Jibril lại bảo: Ngươi nói sự thật. Và tiếp 

tục hỏi: Hãy cho ta biết về Ihsan? Người  nói: 

“Ngươi hãy thờ phượng Allah như thể ngươi đang 

nhìn thấy Ngài, còn nếu như không nhìn thấy Ngài 

thì hãy biết rằng Ngài luôn nhìn thấy ngươi”)) 

(Albukhari: hadith thứ (50), Muslim: hadith thứ (9)). 

Đấy là toàn bộ nền tảng giáo lý của Islam. 

Trong đó, liệu có bất cứ điều gì đáng lên án hay đáng 

hổ thẹn chăng? 

Chắc chắn chúng tôi sẽ giúp các độc giả tìm 

hiểu về định nghĩa cũng như nội dung chi tiết trong 

phần giải thích và phân tích các nền tảng giáo lý này. 

Chúng tôi sẽ đứng dưới góc độ đạo đức khách quan và 

giới luật của bề trên trong việc thiết lập Islam và đức 

tin Iman để nhận xét các nguyên tắc này. Chúng tôi 

cũng sẽ phân tích và trình bày rõ để chứng minh sự thật 

về việc đã có không ít người xuyên tạc và vu khống cho 

Islam là khủng bố, là bạo lực, là tôn giáo bất công, chèn 

ép quyền hạn của phụ nữ. Chúng tôi sẽ trả lời cho 

những lời vu khống đó để giải oan cho Islam đồng thời 

giúp những ai muốn tìm hiểu Islam bằng con đường tìm 
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về cội nguồn chân chính và nền tảng giáo lý nguyên 

thủy trong sạch của nó. 

Xin gởi bức thông điệp này với mục đích mong 

muốn điều chân lý sẽ được nhận thức đúng đắn theo 

đúng với tấm lòng ngay thẳng và ý thức chuẩn mực của 

những con người hiểu biết. Và đây cũng là sự truyền bá 

để giáo dục tư tưởng Islam cho những người tin tưởng, 

những người sẽ được thành công tốt đẹp nơi Allah như 

Ngài đã phán: 

ََبِيَّةِ ژ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخۡۡيُ ٱلۡ

ُ
َّٰلَِحَِّٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ  ٧إِنَّ ٱَّلَّ

َُّٰر َخَِِّٰلِيَن  نَۡه
َ
َُّٰت َعۡدٖن ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنَّ

ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ  بَٗداۖ رَِِّضَ ٱَّللَّ
َ
َّٰلَِك لَِمۡن َخِِشَ َربَُّهۥ فِيَهآ أ  ژ٨َعۡنُهُۚ َذ

 (8، 7)سورة اْلينة: 
Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện tốt, 

họ sẽ là những sinh vật tốt đẹp nhất. Phần thưởng 

của họ nơi Thượng Đế của họ là những ngôi vườn 

trong Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 

họ sẽ được sống trong đó mãi mãi và đời đời, Allah 

sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện về những gì 

mà Ngài ban thưởng. Đó là phần thưởng dành cho 

ai kính sợ Thượng Đế của y (Chương 98 – Al-

Bayyiah, câu 7, 8). 
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Cầu xin Allah khiến việc làm này thành một 

việc làm đầy thành tâm hướng về Ngài bởi Ngài là 

Đấng phù hộ và toàn năng trên mọi thứ. 
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Islam Và Các Trụ Cột Của Nó 

Trước khi đi vào tìm hiểu về phần giải thích 

Islam và các trụ cột của nó thì chúng ta cần phải nói về 

danh từ “Islam”. 

Tiếng “Islam” trong ngôn ngữ Ả rập là một 

danh động từ “  اَلم được biến thể từ động từ ”إلسح لَمَ “  سح
َ
 ”أ

có nghĩa là sự quy thuận và phục tùng, nó cũng có 

nghĩa là được bằng ăn và phúc lành. Và khi chúng ta 

nói đến việc nghiên cứu về Islam thì chúng ta muốn nói 

đến một tôn giáo được Allah ban xuống cho Nabi của 

Ngài, Muhammad . Tôn giáo này được gọi là Islam 

bởi vì nó là một tôn chỉ kêu gọi đến với sự quy thuận và 

hạ mình phục tùng Allah một Đấng duy nhất, và ai quy 

thuận và phục tùng Ngài thì sẽ được bằng an và phúc 

lành ở Đời Sau. 

Và tên gọi này không phải được lấy từ tên của 

Nabi hay tên của một đất nước nào cả, mà nó xuất phát 

từ bản chất cơ bản vốn có trong mọi giai đoạn sống của 

một con người, đó là sự phủ phục và quy thuận theo 

quy luật tạo hóa của Allah, Đấng Phúc lành và Tối cao, 

Đấng không có đối tác ngang hàng. 

Và Islam là tôn giáo của Allah, Đấng đã ban nó 

xuống cho tất cả các vị Nabi. Tất cả các vị Nabi đều 

được lệnh kêu gọi nhân loại đến với một điều căn bản 

duy nhất, đó là độc thần hóa Allah, sùng bái và tôn thờ 
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Ngài, quy thuận và phục tùng theo mọi mệnh lệnh và 

đạo luật của Ngài; kêu gọi họ đến với nề nếp đạo đức 

tốt đẹp cũng như giữ gìn những phẩm chất cao quý của 

một con người. 

Và đối với những gì chúng ta nhìn thấy trong 

thời đại ngày nay từ những tư tưởng và tín ngưỡng khác 

nhau của những người đi theo các tôn giáo khác là do 

bởi chân lý và những gì được ban xuống từ Allah trước 

kia đã bị xóa mất để thế chỗ cho những điều sai lệch và 

đen tối. 

Và quả thật, Allah đã lấy tên gọi cao quý 

“Islam” này để gọi những người có đức tin trong mọi 

hoàn cảnh, như Ngài đã phán: 

َُّٰكُم ُهَو َسمَّ ژ  (78)سورة اْلج:  ژ ٱلُۡمۡسلِِمنَي ِمن َقۡبُل ى

Ngài đã đặt tên cho các ngươi là những người 

Muslim từ thời trước và trong hiện tại (Chương 22 

– Al-Hajj, câu 78). 

Bởi vì người Muslim là người có đức tin nơi bất 

cứ một vị Nabi nào trong các vị Nabi của Allah, y đã 

thực hiện và thi hành theo sự thật của Islam, đó là quy 

thuận và phục tùng Allah, vâng lệnh mọi chỉ đạo của 

Ngài và luôn sống trong giới hạn qui định của Ngài. 

Người cha của các vị Nabi, Nuh  nói với 

cộng đồng của Người như sau: 
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ۡن ژ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
ُكوَن مَِن ٱلُۡمۡسلِِمنيَ َوأ

َ
 (77)سورة يونس:  ژ أ

Và Ta được lệnh phải là người Muslim (tức thần 

phục Allah) (Chương 10 – Yunus, câu 72). 

Và Nabi Ibrahim  và đứa con trai của Người 

Nabi Isma-il  đã cầu nguyện Allah xin Ngài làm 

cho họ thành hai người Muslim (thần phục Allah), họ 

nói: 

ةٗ ژ مَّ
ُ
ِيَّتَِنآ أ ۡسلَِمةٗ  َربََّنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡسلَِمنۡيِ لََك َوِمن ذُر  )سورة  ژ لََّك  مُّ

 (878: اْلقرة
Lạy Thượng Đế của chúng con! Xin Ngài hãy làm 

cho chúng con thành hai người Muslim thần phục 

Ngài và xin Ngài hãy tạo ra một cộng động Islam 

thần phục Ngài từ con cháu của chúng con (Chương 

2 – Albaqarah, câu 128). 

Và trước lúc lâm chung của Nabi Yacob, Người 

đã tập hợp các con của mình lại và dặn dò họ phải nắm 

lấy và gìn giữ tín ngưỡng của tổ phụ Ibrahim, một tín 

ngưỡng Islam thuần khiết: 

ِ ٱلَۡعَّٰلَِمنَي ژ ۡمُت لَِرب 
ۡسلَ
َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
ۥٓ أ َّٰ بَِهآ  ١٣١إِۡذ قَاَل ََلُۥ َربُُّه َووََّصَّ

َ ٱۡصَطََفَّٰ لَُكمُ  مُ  ۧإِبَۡرَِّٰه  ِيَن فَََل  بَنِيهِ َوَيۡعُقوُب َيَّٰبَِِنَّ إِنَّ ٱَّللَّ ٱل 
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ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ
ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحََضَ َيۡعُقوَب  ١٣٢َتُموُتنَّ إَِّلَّ َوأ

َ
أ

ْ َنۡعبُُد إَِلََّٰهَك ِإَوَلََّٰه  ٱلَۡمۡوُت إِۡذ قَاَل ِِلَنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِدۖي قَالُوا
 ا َوََنُۡن ََلُۥ ُمۡسلُِمونَ ِحدٗ ا َوَّٰ َق إَِلَّٰهٗ َم ِإَوۡسَََّٰٰعِيَل ِإَوۡسَحَّٰ  َۧءابَآئَِك إِبَۡرَِّٰه 

 (133، 131)سورة البقرة:  ژ٣٣

Và hãy nhớ lại khi Thượng Đế của Y (Ibrahim) đã 

phán bảo Y rằng hãy thần phục TA thì Y đã nói: Bề 

tôi xin hạ mình thần phục Thượng Đế của muôn 

loài. Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó cho các con 

của Y, và Yacob cũng dặn dò các con của Y như thế, 

Y nói: Này các con! Quả thật, Allah đã chọn cho các 

con một tôn giáo, bởi thế, các con hãy đừng chết trừ 

phi các con là những người Muslim (thần phục 

Allah). Phải chăng các ngươi (hỡi con cháu của 

Israel!) đã chứng kiến cảnh Yacob sắp từ trần khi Y 

bảo các con của Y: Các con sẽ thờ phượng ai sau khi 

ta mất? Các con của Y thưa: Chúng con sẽ thờ 

phượng Thượng Đế của tổ tiên cha: Ibrahim, Isma-

il và Ishaq, một Thượng Đế duy nhất, và chúng con 

là những người Muslim thần phục Ngài (Chương 2 

– Albaqarah, câu 131, 133). 

Tương tự, Nabi Musa  đã yêu cầu cộng 

đồng của Người phải phục tùng theo sự chỉ đạo của 

Islam, tôn giáo mà họ quy thuận, Người nói: 
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ۡسلِِمنيَ ژ ْ إِن ُكنُتم مُّ ُٓوا ِ َفَعلَۡيهِ تََوَّكَّ  ژ َيََّٰقۡوِم إِن ُكنُتۡم َءاَمنُتم بِٱَّللَّ

 (88)سورة يونس: 
Này hỡi dân ta! Nếu các người thực sự tin tưởng 

nơi Allah thì các người hãy phó thác cho Ngài nếu 

các người là những người Muslim (thần phục Ngài) 
(Chương 10 – Yunus, câu 84). 

Và những vị pháp sư của Fir’aun (Pha-ra-ông) 

đã tiếp nhận sự kêu gọi của Nabi Musa, họ nói: 

ۡفرِۡغ ژ
َ
ٓ أ َنا ُمۡسلِِمنيَ ا َعلَۡيَنا َصَۡبٗ َربََّنا )سورة األعراف:  ژ َوتَوَفَّ

121) 

Lạy Thượng Đế của chúng con! Xin Ngài xối lên 

chúng con sự kiên trì và chịu đựng và xin Ngài hãy 

cho chúng con được chết như những người Muslim 

thần phục Ngài (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 126). 

Và cũng tương tự như vậy, Nabi Yusuf  đã 

cầu nguyện Thượng Đế của Người xin Ngài cho Người 

chết và phục sinh Người sống lại cùng với những người 

Muslim ngoan đạo, Người nói: 

َّٰلِحِ تََوفَِِّن ُمۡسلِمٗ ژ ۡۡلِۡقِِن بِٱلصَّ
َ
 (101)سورة يوسف:   ژ نيَ ا َوأ
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Xin Ngài làm cho bề tôi chết như một người 

Muslim và để bề tôi sống lại cùng với những người 

ngoan đạo (Chương 12 – Yusuf, câu 101). 

Và khi nữ hoàng của xứ sở Saba’ bước vào khu 

tiền sảnh của cung điện Nabi Sulayman  và nhìn 

thấy những dấu hiệu thiêng liêng về sứ mạng của 

Người thì bà đã thốt lên lời nói của đức tin Iman, bà 

nói: 

ِ ژ ِ ٱلَۡعَّٰلَِمنيَ َرب  ِ َرب  ۡمُت َمَع ُسلَۡيََََّٰٰن َّلِلَّ
ۡسلَ
َ
 ژ إِّن ِ َظلَۡمُت َنۡفِِس َوأ

 (44)سورة النمل: 

Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật bề tôi đã bất 

công với chính bản thân bề tôi và bề tôi xin cùng với 

Sulayman thần phục Allah, Đấng Chủ Tể của muôn 

loài (Chương 27 – Annaml, câu 44). 

Và quả thật, vị Nabi cuối cùng trong số các vị 

Nabi của Allah, Muhammad , đã trình bày rõ về tôn 

giáo của các vị Nabi, Người nói: 

نحبليَاُء » 
َ
َرةل ، َواأل نحيَا َواآلخل َيَم ِفل ادلُّ يىَس ابحنل َمرح ََل انلَّاسل بلعل وح

َ
نَا أ
َ
أ

د   ينُُهمح َواحل َهاُتُهمح َشَّتَّ ، وَدل مَّ
ُ
َوة  للَعالٍَّت ، أ )روا ِه اْلخاري ح  «إلخح

(3883)) 
“Ta là người gần với Ysa, con trai của Maryam nhất 

ở trên đời này và ở Đời sau, và các vị Nabi đều là anh 
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em từ một người cha, mẹ của họ lại khác nhau và tôn 

giáo của họ là một” (Albukhari, hadith số (3443)). 

Như vậy, tất cả tôn giáo của các vị Nabi thật ra 

chỉ là một, nó được thiết lập trên cùng một nền tảng đó 

là kêu gọi nhân loại đến với sự độc thần Allah, thờ 

phượng duy nhất một mình Ngài, phục tùng mọi mệnh 

lệnh của Ngài, và đó là Islam, tôn giáo của Allah, Đấng 

Tối cao, Ngài phán: 

ِينَ ژ ِ ٱۡۡلِۡسَلَُّٰم   ِعندَ  إِنَّ ٱل   (11)سورة آل عمران:  ژ ٱَّللَّ

Quả thật, tôn giáo đích thực đối với Allah chỉ có 

Islam (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 19). 

Và nó là tôn giáo duy nhất được Allah chấp 

nhận từ con người, Ngài phán: 

ُيۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ مَِن ا فَلَن َوَمن يَۡبَتِغ َغۡۡيَ ٱۡۡلِۡسَلَِّٰم دِينٗ ژ
 ( 85)سورة آل عمران: ژ ٨٥ٱۡلَخَِِّٰسِيَن 

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). 

Và quả thật, Allah đã phán bảo với Nabi  của 

Ngài rằng: 
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َِن ٱلرُُّسلِ ژ  (9)سورة األحقاف:  ژ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗٗع م 

Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa 

đặt điều mới trong các sứ giả (của Allah) (Chương 

46 – Al-Ahqaf, câu 9). 

Do đó, điều căn bản của tất cả những gì Nabi 

Muhammad  mang đến đều là những gì đã được các 

vị Nabi anh em của Người trước kia đã mang đến. 

Allah, Đấng Tối Cao phán rằng: 

ٓ إِ ژ ۡوَحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إََِلَۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ِ  ََلَّٰ نُوحٖ إِنَّ َن ِمۢن َبۡعِدِ ُِۚۚ  َۧوٱنلَّبِي 

ۡسَباِط 
َ
ٓ إََِلَٰٓ إِبَۡرَّٰهِيَم ِإَوۡسَََّٰٰعِيَل ِإَوۡسَحََّٰق َوَيۡعُقوَب َوٱۡۡل وَۡحۡيَنا

َ
َوأ

يُّوَب َوُيونَُس َوَهَُّٰروَن وَُسلَۡيََََّٰٰنُۚ َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزبُورٗ 
َ
ا وَِعيَِسَّٰ َوأ

 (863)سورة النساء:  ژ١٦٣

Quả thật, TA đã mặc khải cho Ngươi 

(Muhammad!) giống như TA đã mặc khải cho Nuh 

và các Nabi sau Y; và TA đã mặc khải cho Ibrahim, 

Isma’il, Ishaq, Yacob, và các bộ lạc (của Israel); và 

cho Ysa, Ayyub, Yunus, Harun và Sulayman; và TA 

đã ban cho Dawood (David) kinh Zabur (Chương 4 

– Annisa, câu 163). 
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Các Điều Trụ Cột Của Islam 

Quả thật Islam là một ngôi vườn rộng lớn chứa 

đựng toàn bộ mọi mặt của đời sống con người và nó 

được thiết lập dựa trên năm trụ cột căn bản được Nabi 

Muhammad  giải thích rõ ràng, Người nói: 

اَلُم لََعَ ََخحٍس َشَهاَدةل »  َ اإللسح نح اَل إلََلَ إلالَّ اهللُ  بُِنل
َ
  أ

َ
ًدا رَُسوُل َوأ نَّ حُمَمَّ

مل َرَمَضاَن اهللل  َجِّ ، وََصوح ََكةل ، َواْلح اَلةل ، َوإليتَاءل الزَّ )أخرجه  «، َوإلقَامل الصَّ
 ((86( و مسلم ح )8اْلخاري ح )

“Islam được dựng trên năm trụ cột: Lời tuyên thệ 

Shahadah (chứng nhận) rằng không có Thượng Đế 

địch thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị 

thiên sứ của Allah, dâng lễ nguyện Salah, đóng 

Zakah, đi hành hương Hajj và nhịn chay Ramadan” 

(Albukhari: Hadith số 8, Muslim: Hadith số 16). 

Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu về ý nghĩa và giá 

trị của các trụ cột này, chúng ta sẽ phân tích chi tiết về 

ý nghĩa cũng như những điều luật được giáo luật qui 

định về chúng, những điều mà độc giả có thể hiểu từ 

những sách Tawhid và Fiqh. 

Trụ cột thứ nhất: Lời tuyên thệ 

Shahadah (chứng nhận) Tawhid nơi Allah và 

chứng nhận thiên sứ của Ngài, Muhammad, là 

vị được Ngài giao phó sứ mạng. 
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- Lời tuyên thệ Shahadah (chứng nhận) 

Tawhid nơi Allah: 

Quả thật, vấn đề quan trọng nhất mà trách 

nhiệm của các Nabi phải thực hiện trong việc truyền bá 

và kêu gọi đến với nó cũng như nhân loại phải hiểu biết 

về nó, đó là lời tuyên thệ Shahadah (chứng nhận) 

Tawhid nơi Allah, tức chứng nhận tính duy nhất của 

Allah, Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ trong việc thờ 

phượng cũng như phụng mệnh, và phải nhận thức về 

mọi thuộc tính thiêng liêng và vĩ đại của Ngài trong 

việc Ngài tạo hóa vũ trụ này thật ưu việt và kỳ diệu, và 

với những thuộc tính vĩ đại đó đã khẳng định Ngài là 

Đấng Duy nhất đáng được thờ phượng, không có Đấng 

nào khác ngoài Ngài. 

Quả thật, Kinh Qur’an đã khẳng định sự tồn tại 

và hiện hữu của Allah, và điều này là một thực tế mà 

không phải chỉ có những người Muslim mà tất cả mọi 

tạo vật trong thế giới càn khôn này đều không thể phủ 

nhận sự hiện hữu và tồn tại của Đấng Tạo hóa, sáng 

suốt, điều hành và chi phối toàn vũ trụ một cách tuyệt 

đối hoàn hảo và siêu việt. Và tất cả mọi tạo vật tồn tại 

xung quanh chúng ta là một thực tế, một sự thực đã 

chứng nhận sự tồn tại của Allah, hơn thế nữa là chứng 

nhận sự vĩ đại và hoàn mỹ tuyệt đối của Ngài. 

Quả thật, bản chất tự nhiện của con người phàm 

tục không phủ nhận sự hiện hữu và tồn tại của Thượng 
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Đế, cho dù giữa họ đã có sự khác biệt trong cách xưng 

hô về Ngài hay cách nhận định về các thuộc tính của 

Ngài có khác nhau, nhưng niềm tin của họ luôn khẳng 

định và thừa nhận chắc chắn có Đấng Tạo hóa và điều 

hành vũ trụ càn khôn này. Một số người gọi đây là sự 

tồn tại hiển nhiên không thể phủ nhận. 

Và thực tế ngay cả những gì được gọi là học 

thuyết của chủ nghĩa duy vật vô thần cũng không thể 

phủ nhận sự tồn tại quyền lực thần linh đã tạo nên vũ 

trụ càn khôn theo một quy luật hoạt động vô cùng tinh 

vi. Những người theo học thuyết này đã chạy bỏ khỏi 

cái tên gọi mà nhà thờ thiên chúa giáo đã kêu gọi đến 

với quyền lực vĩ đại (Allah), họ đã chuyển cái tên gọi 

đó tức cái quyền lực vĩ đại của Allah thành (tự nhiện và 

các quy luật của tự nhiên). Danh từ “tự nhiên” không 

cho thấy bất cứ điều gì cụ thể cả, nó không thể được 

hiểu rằng con người đầu tiên đã tạo chính bản thân 

mình từ các thành phần của tự nhiên, nó cũng không 

cho thấy rằng các biển và các đại dương to lớn và trù 

phú thế kia tự hình thành vào một thời điểm nào đó 

không thể xác định, và nó cũng không thể là cơ sở để 

nói rằng tất cả các loài chim, các động vật là kết quả 

của các loại động vật tiền sử, trái lại những sinh vật đơn 

giản như các loài vi khuẩn cũng không có khả năng tự 

cung cấp cho bản thân chúng năng lượng sống để 

chúng di chuyển và tồn tại trong môi trường của chúng. 
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Và quả thật, không một ai có thể phủ nhận thế 

giới càn khôn này là do sự tạo hóa của Đấng Tạo Hóa 

vô cùng vĩ đại và sáng suốt, đó là Thượng Đế của 

chúng ta: 

لۡۡعَ ژ
َ
ِي َخلََق فََسوَّىَّٰ  ١ٱۡۡل َر َفَهَدىَّٰ  ٢ٱَّلَّ ِي قَدَّ )سورة  ژ ٣ َوٱَّلَّ
 (3 – 8األلَع: 

 Đấng Tối Cao đã tạo hóa, ban hình thể, định lượng 

và hướng dẫn (Chương 87 – Al-‘Ala, câu 1-3). 

Và cho dù những người đó có tin vào tên gọi mà 

chúng đã đặt cho Đấng Tạo hóa và Đấng chi phối điều 

hành mọi vạn vật là tự nhiên thì tất cả mọi thứ khác với 

Allah đều là tạo vật của Ngài, Ngài phán: 

ْ ِمۡن ژ ۡم ُخلُِقوا
َ
ۡم ُهُم ٱۡلَخَّٰلُِقوَن أ

َ
ٍء أ ۡم َخلَُقواْ  ٣٥َغۡۡيِ ََشۡ

َ
أ

ۡرَضُۚ بَل َّلَّ يُوقِنُوَن 
َ
َِّٰت َوٱۡۡل ََََّٰٰو ۡم ُهُم  ٣٦ٱلسَّ

َ
ۡم ِعنَدُهۡم َخَزآئُِن َرب َِك أ

َ
أ

 (36 - 30)سورة الطور:  ژ ٣٧ٱلُۡمصَۜۡيِطُروَن 

Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là 

gì cả hay phải chăng chúng là Đấng tạo hóa? Phải 

chăng chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? 

Không, chúng không có niềm tin vững chắc vào điều 

đó. Phải chăng chúng là những người giữ các kho 

tàng của Thượng Đế của Ngươi và phải chăng họ có 
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toàn quyền quản lý (kho tàng của Ngài)? (Chương 

52 – Attur, câu 35 - 36). 

Và khi vị Sahabah Jabir bin Mut’im nghe câu  

kinh này thì nói: (Tim tôi gần như muốn bay) 

(Albukhari: Hadith (4854)). 

Quả thật, các học thuyết vô thần đã đưa ra giả 

thuyết nhằm muốn phủ nhận Đấng Tạo hóa đã đi ngược 

lại với ý thức đúng đắn của người phàm và nghịch lại 

với bản chất thông thường. Do đó, con người không 

phải là Đấng tạo ra chính bản thân mình, và nếu như 

con người là một sự tồn tại hơn hẳn những sự tồn tại 

khác bởi trí óc, ý muốn và hành động vẫn không thể tạo 

ra bản thân mình thì những gì khác con người tồn tại 

trong vũ trụ này đương nhiên là không có khả năng tạo 

hóa đó. Bởi vậy, không thể nào tránh khỏi vũ trụ này 

tồn tại là sự hiện hữu của một Đấng thần linh vô cùng 

vĩ đại, ở mỗi góc của vũ trụ đều là dấu hiệu cho sự hiện 

hữu và tồn tại của Ngài, hơn thế nữa là dấu hiệu cho sự 

hoàn mỹ, tối cao và vĩ đại của một Đấng Tạo hóa. 

Và điều quan trọng mà tất cả những vị Nabi có 

nhiệm vụ truyền bá và kêu gọi nhân loại đến với sự tôn 

thờ Allah duy nhất, không được tôn thờ ai khác là điều 

cốt lõi trong tất cả thông điệp sứ mạng của họ, Allah 

phán: 
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نَا۠ ژ
َ
ٓ أ ََّٰه إَِّلَّ نَُّهۥ ََّلٓ إَِل

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إَِّلَّ نُوِِحٓ إََِلۡهِ أ

َ
َوَمآ أ

 (70)سورة األنبياء:  ژ ٢٥فَٱۡعُبُدوِن 

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước 

Ngươi (Muhammad) mà không được TA mặc khải 

ra lệnh cho y truyền bá: Không có Thượng Đế nào 

khác mà chỉ có TA, bởi thế hãy thờ phượng một 

mình TA (Chương 21 – Al-Anbiya, câu 25). 

Và Kinh Qur’an thiêng liêng đã xác thực nhiệm 

vụ truyền bá này qua lời nói của các vị Nabi như Nuh, 

Hud, Salih, Shu’aib và các vị khác. Tất cả họ cùng nói 

chung một lời như Allah đã phán: 

ۥُٓۚ ژ ٍَّٰه َغۡۡيُُِ ِۡن إَِل َ َما لَُكم م  (، 73)سورة املؤمنون:  ژَيََّٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّللَّ
 (80(، )األعراف: 65، 05)سورة هود: 

 Này hỡi dân ta, các người hãy thờ phượng Allah, 

quả thật các người không có một Đấng thần linh nào 

khác ngoài Ngài cả (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 

23), (Chương 11 – Hud, câu 50, 60), (Chương 7 – Al-

‘Araf, câu 85). 

Và các vị Nabi luôn truyền bá kêu gọi nhân loại 

đến với sự tôn thờ Allah duy nhất. Họ luôn cảnh báo 

người dân của họ những điều Shirk (sự tổ hợp cùng với 

Allah một đối tác trong việc thờ phượng) cho dù cái 
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được tổ hợp Shirk là con người, đá, động vật hay thiên 

thần đi chăng nữa. Bởi lẽ Allah đã mặc khải ra lệnh cho 

họ phải làm điều đó, Ngài phán: 

ۡكَت ََلَۡحَبَطنَّ ژ ۡۡشَ
َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ وِِحَ إََِلَۡك ِإَوََل ٱَّلَّ

ُ
َولََقۡد أ

َ فَٱۡعبُۡد َوكُ  ٦٥َعَملَُك َوََلَُكوَننَّ مَِن ٱلَۡخَِِّٰسِيَن  َِن بَِل ٱَّللَّ ن م 
َِّٰكرِيَن   (66، 60)سورة الزمر:  ژ ٦٦ٱلشَّ

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi 

trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: Nếu 

Ngươi làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh 

khác cùng với Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ 

trở thành vô nghĩa và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là 

đồng bọn của những kẻ thất bại thật thảm hại. Các 

ngươi hãy thờ phượng Allah duy nhất một mình 

Ngài và hãy là những người luôn biết tạ ơn Ngài 
(Chương 39 – Azzumar, câu 65, 66). 

Và Giê-su, (Nabi Ysa)  là một trong những 

vị Nabi đã cảnh báo cộng đồng của Người về điều 

Shirk, Allah phán: 
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ِ َوَربَُّكۡمۖ إِنَُّهۥ َمن ژ َ َرّب  َٰٓءِيَل ٱۡعُبُدواْ ٱَّللَّ َوقَاَل ٱلَۡمِسيُح َيََّٰبِِنٓ إِۡسَر
َُّٰه ٱنلَّاُرۖ َوَما  َوى

ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنََّة َوَمأ ِ َفَقۡد َحرََّم ٱَّللَّ َّٰلِِمنَي يُۡۡشِۡك بِٱَّللَّ لِلظَّ

نَصارٖ 
َ
 (77)سورة املائدة:  ژ ٧٢ ِمۡن أ

Và Masih (Nabi Ysa) đã nói: Này hỡi con cháu 

Israel! Hãy tôn thờ Allah, Thượng Đế của ta và 

Thượng Đế của các ngươi. Quả thật, người nào  làm 

điều Shirk với Allah thì y sẽ bị cấm vào Thiên Đàng 

và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa ngục. Và những kẻ làm 

điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ (Chương 5 – 

Al-Ma-idah, câu 72). 

Và nếu như thuộc tính và các đại danh của 

Allah không được khối óc của con người ý thức đúng 

đắn và sự nhận thức về chúng còn mơ hồ thì Allah, 

Đấng Phúc lành và Tối cao, với ân phúc của Ngài, Ngài 

đã làm cho con người phàm tục không còn phải mơ hồ 

nữa bằng cách là Ngài thông điệp cho biết về các thuộc 

tính thiêng liêng và các đại danh hoàn mỹ của Ngài qua 

sự mặc khải cho các vị Nabi cũng như ban kinh sách 

của Ngài xuống cho toàn nhân loại. Do đó, điều quan 

trọng mà trong việc thông điệp đến nhân loại là giới 

thiệu cho họ biết về Đấng Tạo hóa, biết về các thuộc 

tính tối cao và các đại danh hoàn hảo của Ngài. Allah, 

Đấng Phúc lành và Tối cao đã nói về sự hoàn mỹ, tối 

cao và quyền lực của Ngài như sau: 
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ۡسَمآُء ٱۡۡلُۡسَِنَّٰ ژ
َ
ََّٰه إَِّلَّ ُهَوۖ ََلُ ٱۡۡل ُ ََّلٓ إَِل  (8)سورة طه:  ژ ٨ٱَّللَّ

Allah, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài và 

Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất (Chương 20 – 

Taha, câu 8). 

Và những tên gọi này đã chỉ rõ toàn bộ bản chất 

và các thuộc tính của Allah mà Ngài muốn người 

Muslim phải nhắc đến trong lễ nguyện Salah và Du-a 

(Cầu nguyện), Ngài phán:  

ۖ ژ ۡسَمآُء ٱۡۡلُۡسَِنَّٰ فَٱۡدُعوُِ بَِها
َ
ِ ٱۡۡل  (885)سورة األعراف:  ژ َوَّلِلَّ

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo 

nhất, bởi thế, hãy gọi Ngài bằng các tên gọi đó 
(Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 

Và một trong những tên gọi tốt đẹp nhất của 

Allah là những tên gọi được chính Allah nói đến trong 

Qur’an của Ngài, Ngài phán: 

َهََّٰدةِۖ ُهَو ٱلرَّۡحَََُّٰٰن ُهَو ژ َّٰلُِم ٱۡلَغۡيِب َوٱلشَّ ۖ َع ََّٰه إَِّلَّ ُهَو ِي ََّلٓ إَِل ُ ٱَّلَّ ٱَّللَّ
َُّٰم  ٢٢ٱلرَِّحيُم  َل وُس ٱلسَّ ََّٰه إَِّلَّ ُهَو ٱلَۡملُِك ٱۡلُقدُّ ِي ََّلٓ إَِل ُ ٱَّلَّ ُهَو ٱَّللَّ

ُۚ ُسبۡ  ُ ِ ا يُۡۡشُِكوَن ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمُن ٱۡلَعزِيُز ٱۡۡلَبَّاُر ٱلُۡمَتَكَب  ِ َعمَّ َحََّٰن ٱَّللَّ
ٰۚ يَُسب ُِح ََلُۥ  ٢٣ ۡسَمآُء ٱۡۡلُۡسَِنَّٰ

َ
ۖ ََلُ ٱۡۡل ُِر ُ ٱۡلَخَّٰلُِق ٱِۡلَارُِئ ٱلُۡمَصو  ُهَو ٱَّللَّ
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ۡرِضۖ َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡۡلَِكيُم 
َ
َِّٰت َوٱۡۡل ََََّٰٰو  77)سورة اْلرش:  ژ٢٤َما ِِف ٱلسَّ

- 78) 
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 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. Mọi vật trong các tầng trời và trái 

đất đều tán dương Ngài bởi Ngài là Đấng Toàn năng 

và Sáng suốt (Chương 59 – Al- Hashr, câu 22 -24). 

Và các tên gọi linh thiêng này đã khẳng định 

bản chất và thuộc tính linh thiêng của Allah, chúng 

khẳng định Allah là Đấng phúc lành và Tối cao, là 

Đấng hoàn hảo một cách tuyệt đối trong bản chất và 

thuộc tính của Ngài, Ngài là vị vua tối cao không một 

ai (vật) cao hơn Ngài, Ngài là Đấng Sáng suốt không có 

ai (vật) sáng suốt và khôn ngoan hơn Ngài, và Ngài là 

Đấng vĩ đại nhất không ai được so sánh, suy diễn bởi 

Ngài đã phán bảo: 
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ِميُع ٱِۡلَِصۡيُ ژ ء ۖ َوُهَو ٱلسَّ  (11)سورة الشورى:  ژ لَۡيَس َكِمۡثلِه ِۚ ََشۡ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là 

Đấng nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11). 

Và Allah là Đấng duy nhất và độc lập, không có 

Thượng Đế nào khác, Allah phán: 

َحٌد ژ
َ
ُ أ َمُد  ١قُۡل ُهَو ٱَّللَّ ُ ٱلصَّ َولَۡم  ٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُوَلۡ  ٢ٱَّللَّ

َحُدۢ 
َ
ُۥ ُكُفًوا أ  (8 -8)سورة اإلخالص:  ژ ٤يَُكن َلَّ

Hãy nói đi (Muhammad!) rằng Ngài là Allah, là 

một Đấng duy nhất. Allah là Đấng tự hữu, độc lập 

mà tất cả mọi vạn vật phải lệ thuộc. Ngài không sinh 

con cũng không do ai sinh ra. Và không có bất cứ 

điều gì có thể so sánh với Ngài (Chương 112 – Al-

Ikhlas, câu 1 - 4). 

ْ ژ ِ فَََل تََۡضُِبوا نُتۡم ََّل َتۡعلَُموَن َّلِلَّ
َ
َ َيۡعلَُم َوأ ُۚ إِنَّ ٱَّللَّ ۡمَثاَل

َ
 ژ ٧٤ٱۡۡل

 (44)سورة النحل: 

Do đó, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với 

Allah. Quả thật, Allah biết hết trong lúc các ngươi 

không biết (Chương 16 – Annahl, câu 74). 

Quả thật, đức tin nơi Allah với những thuộc tính 

vĩ đại và những tên gọi hoàn mỹ của Ngài sẽ điều chỉnh 

tính cách và phẩm hạnh của con người, bởi vì con 
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người luôn biết rằng Thượng Đế luôn quan sát và theo 

dõi y, Thượng Đế là Đấng toàn năng có kiến thức bao 

trùm trên mọi thứ, cho nên người có đức tin nơi Ngài sẽ 

luôn cảm thấy xấu hổ khi làm những điều tội lỗi vì 

Ngài sẽ nhìn thấy rõ mọi hành động của y; Thượng Đế 

là Đấng quyền lực và nghiêm khắc trong việc trừng trị 

những kẻ nghịch đạo, nếu biết rõ như vậy thì con người 

sẽ không làm bậy mà luôn kính sợ và thờ phượng Ngài 

để tìm sự hài lòng nơi Ngài, để được vào Thiên Đàng, 

để được Thượng Đế của y ban thưởng phần thưởng vô 

cùng to lớn, và con người sẽ quay về sám hối với Ngài 

vì biết rằng Ngài là Đấng hằng tha thứ và khoan dung 

độ lượng. 

Và như thế, người có đức tin nơi Allah sẽ luôn 

đi trên con đường ngay chính vì sợ Allah, sợ hình phạt 

của Ngài, họ sẽ thường xuyên khao khát và hy vọng 

đến phần thưởng to lớn nơi Ngài, và đây là tính cách 

của những người tin tưởng được Allah khen ngợi, Ngài 

phán: 

ُهۡم ََكنُواْ يَُسَّٰرُِعوَن ِِف ٱۡۡلَۡيَرَِّٰت َوَيۡدُعوَنَنا رََغبٗ ژ اۖ َوََكنُواْ نَلَا ا َورََهبٗ إِنَّ
 (95)سورة األنبياء:  ژ ٩٠َخَِّٰشعنَِي 

Quả thật, họ đã thường phân đấu thi đua nhau làm 

điều thiện tốt và thường cầu nguyện TA với niềm hy 

vọng và kính cẩn và họ là những người luôn kính sợ 

TA (Chương 21 – Al-Anbiya, câu 90). 
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Quả thật, người Muslim một khi đã có đức tin 

nơi Allah rằng Ngài là Đấng duy nhất, Đấng Tạo hóa, 

Đấng ban bổng lộc, Đấng quyền năng trên mọi vụ việc 

thì y sẽ luôn tìm sự che chở và phù hộ ở nơi Ngài duy 

nhất trong mọi hoàn cảnh khó khăn, dù lớn hay nhỏ, 

bởi lẽ, y ý thức được rằng chỉ có Allah, Đấng Tối cao 

mới có quyền năng đó, chỉ có Ngài mới thấu hiểu và 

thông tường mọi sự việc và quyền lực của Ngài trên tất 

cả mọi quyền lực. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َراَد َشۡي ژ
َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرُِ

َ
َمآ أ ن َيُقوَل ََلُۥ ُكن َفَيُكوُن   ً إِنَّ

َ
فَُسۡبَحََّٰن  ٨٢ا أ

ءٖ ِإَوََلۡهِ تُرَۡجُعوَن  ِ ََشۡ
ِي بِيَِدِ ِۚ َملَُكوُت ُك  ، 87)سورة يس:  ژ ٨٣ٱَّلَّ

83) 
Quả thật, mọi điều Ngài muốn thì chỉ cần Ngài nói 

hãy thành thì nó sẽ thành theo ý của Ngài. Bởi thế, 

quang vinh thay Ngài, Đấng mà quyền ngự trị và chi 

phối vạn vật nằm trong tay Ngài, và tất cả các ngươi 

sẽ phải quay về nơi Ngài (Chương 36 – Ya-sin, câu 

82, 83). 

ُۚ ََلُ ژ ِۡزَق لَِمن يََشآُء َوَيۡقِدُر ۡرِضۖ يَبُۡسُط ٱلر 
َ
َِّٰت َوٱۡۡل ََََّٰٰو ۥ َمَقاَِلُد ٱلسَّ

ٍء َعلِيم   ِ ََشۡ
 (87)سورة الشورى:  ژ ١٢إِنَُّهۥ بُِكل 

Ngài nắm các chìa khóa của các tầng trời và trái 

đất. Ngài nới rộng hoặc thu hẹp bổng lộc cho người 
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nào Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng hiểu biết tất 

cả mọi điều (Chương 42 – Ash-shura, câu 12). 

Do đó, khi một người nhìn vào những ân huệ 

không thể kể hết mà Allah đã ban cho y thì trái tim của 

y sẽ tràn đầy tình yêu đối với Ngài, như Allah đã phán: 

ِينَ ژ َشدُّ ُحب ٗ  َوٱَّلَّ
َ
ِ  ا َءاَمُنوٓاْ أ َّ ِ  (860)سورة اْلقرة:  ژ َّلل 

Và những ai có đức tin sẽ yêu thương Allah nhiều 

hơn (Chương 2 – Albaqarah, câu 165). 

Làm sao có thể không yêu thương Allah cho 

được khi Ngài luôn yêu thương những người có đức tin 

và ngoan đạo, Người phán: 

َ ُُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننِيَ ژ  (890)سورة اْلقرة:  ژ إِنَّ ٱَّللَّ

Quả thật, Allah luôn yêu thương những người 

ngoan đạo và đức hạnh luôn làm điều thiện tốt 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 195). 

َّٰبنَِي َويُِحبُّ ٱلُۡمَتَطه ِ ژ َ ُُيِبُّ ٱَلَّوَّ  (222)سورة اْلقرة:  ژ رِينَ إِنَّ ٱَّللَّ

Quả thật, Allah yêu thương những người biết ăn 

năn sám hối và yêu thương những người luôn giữ 

mình sạch sẽ (Chương 2 – Albaqarah, câu 222). 

ََِّٰبِينَ ژ ُ ُُيِبُّ ٱلصَّ  (146)سورة آل عمران:  ژ َوٱَّللَّ
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Và Allah luôn yêu thương những người biết kiên 

nhẫn và chịu đựng (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 146). 

)سورة الِبوج:  ژ ١٤وَُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلَۡوُدوُد  ١٣إِنَُّهۥ ُهَو ُيۡبِدُئ َوُيعِيُد ژ
83 ، 88) 

Và Ngài là Đấng khởi tạo và tái tạo và Ngài là 

Đấng hằng tha thứ và tràn đầy yêu thương 
(Chương 85 – Alburuj, câu 13, 14). 

Và đây là tình yêu thương dành cho Allah, nó 

gắn kết trái tim của người Muslim với Allah, người 

Muslim sẽ hy vọng sự hài lòng của Ngài và một trong 

những điều vĩ đại mà người Muslim luôn mong mỏi và 

khao khát đó là được đến với Thiên Đàng, một nơi của 

đời sống vĩnh hằng với cuộc sống hạnh phục tuyệt đối 

mà Allah đã hứa hẹn làm phần thưởng cho những bề tôi 

yêu thương Ngài. Thiêng Đàng mà Allah hứa với 

những người bề tôi yêu thương Ngài là một nơi: 

ۡعنُيٖ  فَََل َتۡعلَُم َنۡفس  ژ
َ
ةِ أ ِن قُرَّ ۡخَِفَ لَُهم م 

ُ
ٓ أ ا ۢ بَِما ََكنُواْ  مَّ َجَزآَء

 (87: السجدة)سورة  ژ ١٧َيۡعَملُوَن 

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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Và tình yêu của người Muslim dành cho 

Thượng Đế của y sẽ ngăn cản y đến với những điều mà 

Ngài giận dữ vì Ngài yêu thương y, và Allah sẽ không 

ghét bỏ ai ngoại trừ người đó là kẻ xấu trong lời nói, 

hành động cũng như trong tính cách. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

ثِيمٗ ژ
َ
انًا أ َ ََّل ُُيِبُّ َمن ََكَن َخوَّ  (857: النساء)سورة  ژ اإِنَّ ٱَّللَّ

Quả thật, Allah không yêu thương những người dối trá 

và tội lỗi (Chương 4 – Annisa, câu 107). 

ُ ََّل ُُيِبُّ ٱلُۡمۡفِسِدينَ َوٱژ  (68: املائدة)سورة  ژ َّللَّ

Và Allah không yêu thương những kẻ thối nát 

thường hay phá hại (Chương 5 – Al-Madinah, câu 

64). 

َ ََّل ُُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِدينَ َوََّل َتۡعَتُدوٓ ژ ُْۚ إِنَّ ٱَّللَّ  (87: املائدة)سورة  ژ ا

Và các ngươi đừng vượt quá giới hạn bởi quả thật 

Allah không yêu thương những kẻ vượt quá giới 

hạn (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 87). 

- Lời tuyên thệ chứng nhận rằng 

Muhammad là vị sứ giả của Allah: 

Để làm một minh chứng cho con người khỏi 

chối cãi và biện minh cho sự phủ nhận và bất tuân của 
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họ đối với Ngài nên Ngài đã cử phái các vị thiên sứ 

đến, và vị cuối cùng mà Ngài cử phái đến đó là 

Muhammad , và Đây là vị thiên sứ được Ngài cử 

phái đến cho toàn nhận loại, Ngài phán: 

رَۡسۡلَنََّٰك إَِّلَّ َكٓافَّةٗ ژ
َ
 (78: سبأ)سورة  ژ اا َونَِذيرٗ بَِشۡيٗ ل ِلنَّاِس  َوَمآ أ

Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một 

người mang tin mừng và một người cảnh báo cho 

toàn nhân loại (Chương 34 – Saba’, câu 28). 

Và đây là một điều riêng biệt dành cho Nabi 

Muhammad  khác với những vị Nabi khác. Nabi 

Muhammad  nói: 

ثحُت إلََل انلَّاسل ََكفًَّة  »  ًة ، َوُبعل هل َخاصَّ مل ُّ ُيبحَعُث إلََل قَوح   «ََكَن انلَِّبل
 ((078( ومسلم  ح )838)أخرجه اْلخاري ح )

“Thường mỗi vị Nabi chỉ được cử phái đến với cộng 

đồng của y còn ta được cử phái đến cho toàn nhân 

loại” (Albukhari: Hadith (438), Muslim: Hadith (521)). 

Và Nabi  tên là Muhammad con trai ông 

Abdul-Allah bin Abdul- Muttalib thuộc bộ tộc Quraish. 

Người được sinh ra là một đứa trẻ mồ côi cha tại 

Makkah, vùng đất thiêng liêng, vào năm 571 dương 

lịch. Người đã sống và lớn lên ở đó, và khi Người được 

bốn mươi tuổi thì Allah đã mặc khải sứ mạng Nabi cho 
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Người qua đại thiên thần Jibril tại hang núi Hira’ nằm ở 

phía đông của Makkah. Người đã kêu gọi mọi người 

đến với Islam nhưng chỉ có một số người từ giai cấp 

nghèo khổ tin tưởng và đi theo còn phần lớn những 

người nắm quyền các bộ tộc Quraish cùng với những 

người thuộc tầng lớp giàu có và địa vị thì không theo. 

Không những vậy, những người không theo này, đặc 

biệt là những người đứng đầu của các bộ tộc còn ra sức 

chống cự một cách kịch liệt vì họ e sợ bị mất đi địa vị 

cũng như chức quyền của họ đang có. Họ đã phủ nhận 

Người và tìm cách ngăn cản sự truyền bá và kêu gọi 

của Người, họ đã dùng mọi cách để hành hạ và đàn áp 

một số vị Sahabah của Người, có người đã bị họ giết 

không thương tiếc (cầu xin Allah yêu thương và hài 

lòng về họ). 

Thế là Nabi  và những người có đức tin được 

lệnh rời bỏ quê hương Makkah của mình dời cư đến 

Yathrib (Ngày nay được gọi là thành phố Madinah 

Munawwarah) để thiết lập và gầy dựng một xã hội 

Islam tuân thủ theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Allah. 

Và việc đầu tiên mà Nabi  thực hiện khi đến 

Madinah là Người cho dựng lên Masjid và kết huynh 

đệ giữa những người Muslim, những người tuy ở 

những xứ sở khác nhau nhưng đã có cùng một đức tin. 

Sau đó, Người đã thỏa hiệp với những người Do thái ở 

Madinah rằng sẽ cùng nhau giữ gìn an ninh và bảo vệ 

Madinah. 
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Và trong suốt thời gian ở Madinah 

Munawwarah, Nabi  đã kêu gọi những người Ả rập 

cũng như những người không phải Ả rập đến với đức 

tin Iman, Người đã cử các sứ giả đến gặp các vị vua 

cũng như những nhà cầm quyền để mời gọi họ đến với 

tôn giáo Islam nhưng một số tin tưởng và một số khác 

thì khước từ, họ còn gửi quân linh đến khiêu chiến với 

Người. Người đã chiến đấu với những ai là kẻ thù tôn 

giáo của Người  và Allah đã ban sự thắng lợi cho 

Người. Và trước khi Nabi Muhammad  từ biệt cõi 

đời vào năm 633 dương lịch, Allah đã làm cho Người 

vui sướng và hạnh phúc nhìn thấy Islam được lan rộng 

đến các bán đảo Ả rập còn lại. 

Và quả thật, Allah đã ủng hộ cho Nabi 

Muhammad  với những bằng chứng chứng minh sứ 

mạng của Người giống như Ngài đã ủng hộ điều đó cho 

các vị Nabi, Thiên sứ anh em của Người trước đây. Tuy 

nhiên, Allah đặc biệt cho Người  một bằng chứng mà 

nó tồn tại mãi theo bức thông điệp của Người, nó 

không phai mờ bởi các thời đại tương lai, đó chính là 

kinh Qur’an vĩ đại, một kinh sách mầu nhiệm và huyền 

diệu làm kinh ngạc toàn nhân loại, không một ai có thể 

làm ra một kinh sách giống như vậy, ngay cả chỉ một 

chương ngắn hay chỉ là một câu kinh thì cũng không 

bao giờ có ai có khả năng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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تُواْ بِِمۡثِل َهََّٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن قُل ژ
ۡ
ن يَأ

َ
َٰٓ أ نُّ لَۡعَ نُس َوٱۡۡلِ ئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡۡلِ

لَّ
تُوَن بِِمۡثلِه ِۚ َولَۡو ََكَن َبۡعُضُهۡم ِِلَۡعٖض 

ۡ
)سورة  ژ ٨٨ا َظِهۡيٗ  ََّل يَأ

 (88اإلرساء: 

Hãy bảo họ (Muhammad!): Nếu loài người và loài 

Jinn có họp nhau lại để làm một kinh sách giống 

như Qur’an này thì cũng không bao giờ có thể làm 

được giống như Nó, cho dù chúng có nỗ lực hỗ trợ 

nhau đến mấy đi chăng nữa (Chương 17 – Al-Isra’, 

câu 88). 

Nabi Muhammad  nói: 

َما »  برََشُ ، َوإلنَّ
ثحلُُه آَمَن َعلَيحهل الح َى َما مل طل عح

ُ
ٌّ إلالَّ أ بليَاءل نَِبل

نح
َ
َن األ َما مل
 
ُ
لى أ وحَحا ِهُ اهللُ ََكَن اَّلَّ

َ
يًا أ ََثَُهمح تَابلًعا  وتليُت وَحح

كح
َ
ُكوَن أ

َ
نح أ
َ
رحُجو أ

َ
إلََلَّ فَأ

يَاَمةل  َم الحقل  ( واللفظ َل(807( ومسلم ح )8988ي ح ))أخرجه اْلخار «يَوح
“Không một vị Nabi nào từ các vị Nabi mà không 

được ban cho điều để con người tin vào và quả thật 

điều mà ta được ban cho đó là lời mặc khải được 

Allah mặc khải. Do đó, ta mong rằng vào Ngày Phục 

sinh ta sẽ là vị Nabi có nhiều người đi theo hơn 

những vị Nabi khác” (Albukhari: Hadith (4981), 

Muslim: Hadith (152) và lời Hadith là của Muslim). 
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Quả thật, Qur’an hàm chứa nhiều kiến thức mà 

những nhà khoa học, những nhà bác học phải kinh ngạc 

trước sự ưu việt và sâu sắc của nó. Làm sao mà không 

kinh ngạc cho được bởi lẽ nó được ban xuống từ nơi 

Allah, Đấng hiểu biết mọi điều và mọi sự việc, Ngài 

phán: 

نَزََلُۥ بِعِۡلِمه ِۖۚ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ژ
َ
نَزَل إََِلَۡكۖ أ

َ
ٓ أ ُ يَۡشَهُد بَِما َِّٰكِن ٱَّللَّ لَّ

 ِ ِ َشهِيًدا يَۡشَهُدوَنُۚ َوَكََفَّٰ ب  (166)سورة اإلرساء:  ژ ١٦٦ٱَّللَّ

Và Allah xác nhận điều mặc khải được ban xuống 

cho Ngươi (Muhammad). Ngài đã ban nó (Qur’an) 

xuống từ kiến thức, và các thiên thần cũng xác nhận 

như thế, nhưng thật ra chỉ cần một mình Allah thôi 

cũng đủ làm chứng cho điều đó (Chương 4 – 

Annisa’, câu 166). 

Quả thật, Qur’an đã đi trước kiến thức khoa học 

khi nó nói rằng vũ trụ được hình thành từ rất xưa và 

những nhà khoa học ngày nay đã gọi đó là một vũ nổ 

lớn (Big Bang: vụ nổ lớn tạo ra vũ trụ). Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

ۡرِض ٱئۡتَِيا َطوًٗۡع ژ
َ
َمآءِ َوِِهَ ُدَخان  َفَقاَل لََها َولِۡۡل ُثمَّ ٱۡسَتَوىَٰٓ إََِل ٱلسَّ

تَۡيَنا َطآئِعنَِي 
َ
ۡو َكۡرٗها قَاََلَآ أ

َ
 (11: فصلت)سورة  ژ ١١أ
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Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó chỉ là một lớp 

khói mờ và Ngài phán bảo nó và trái đất: Hai ngươi 

hãy đến cùng nhau, thuận hay không thuận? Cả hai 

cùng thưa: Chúng tôi thuận đến với nhau (Chương 

41 – Fussilat, câu 11). 

ۡرَض ژ
َ
َِّٰت َوٱۡۡل ََََّٰٰو نَّ ٱلسَّ

َ
ْ أ ِيَن َكَفُرٓوا َو لَۡم يََر ٱَّلَّ

َ
ا ََكَنَتا َرتۡقٗ  أ
فَََل يُۡؤِمُنوَن َفَفَتقۡ 

َ
ُۚ أ ٍء َِح ٍ ۖ وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُكَّ ََشۡ   ژ ٣٠َنَُّٰهَما

 (30: األنبياء)سورة 

Há những kẻ không có đức tin không thấy rằng các 

tầng trời và trái đất quyện lại với nhau thành một 

khối thống nhất trước khi Ta chẻ chúng ra làm hai 

hay sao? Và TA đã tạo mọi sự sống đều từ nước. 

Thế chưa đủ cho chúng tin hay sao? (Chương 21 – 

Al-Anbiya, câu 30). 

Và kinh Qur’an cũng nói về sự bao la và rộng 

lớn của vũ trụ, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َمآَء بَنَۡيَنََّٰها ژ ۡييْٖد ِإَونَّا لَُموِسُعوَن َوٱلسَّ
َ
 (44: اَّلاريات)سورة  ژ ٤٧بِأ

Và bầu trời, TA đã dựng nó bằng quyền năng của 

TA và TA là Đấng làm cho nó bao la và rộng lớn 
(Chương 51 – Adh-Dha-riyat, câu 47). 
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Và Qur’an cũng nhắc đến sự di chuyển của mặt 

trời, mặt trăng và trái đất trong các quỹ đạo nhất định, 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َّٰلَِك َتۡقِديُر ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيِم ژ ُۚ َذ َها
َّ ٖ ل ۡمُس ََتۡرِي لُِمۡسَتَقر   ٣٨َوٱلشَّ

َّٰ َٗعَد َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديِم  ۡرَنَُّٰه َمَنازَِل َحَّتَّ ۡمُس  ٣٩َوٱۡلَقَمَر قَدَّ ََّل ٱلشَّ
ٰۚ َوُك   ِِف فَلَٖك يَۢنَبِِغ لَهَ  ُۡل َسابُِق ٱنلََّهارِ

ن تُۡدرَِك ٱۡلَقَمَر َوََّل ٱَلَّ
َ
ٓ أ ا
 (40 - 38: يس)سورة  ژ ٤٠يَۡسَبُحوَن 

Và mặt trời di chuyển theo quỹ đạo được định sẵn 

cho nó, đó là sự định đoạt và sắp xếp của Đấng Toàn 

năng với kiến thức vô biên. Và mặt trăng, TA đã 

quy định cho nó những giai đoạn cho đến khi nó trở 

lại hình lưỡi liềm như cũ. Mặt trời không được phép 

bắt kịp mặt trăng, và ban đêm không được phép 

vượt qua ban ngày; và mỗi cái đều bơi trong quỹ 

đạo của nó (Chương 36 – Yasin, câu 38 – 40). 

Và những thông tin này là kiến thức khoa học 

chuẩn xác và chi tiết mà con người chưa được biết đến 

ở thời trước Qur’an cũng như thời sau nó mãi đến 

khoảng giữa thể kỷ gần đây thôi. 

Và một trong những thông tin khoa học đã đi 

trước thời đại từ Qur’an làm kinh ngạc giới trí thức và 

hiểu biết là thông tin về các giai đoạn phát triển của bào 
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thai trong dạ con của người mẹ cũng như các hình thù 

của chúng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َها ٱنلَّاُس إِن ُكنُتۡم ِِف َرۡيبٖ ژ يُّ
َ
أ َِن ٱِۡلَۡعِث فَإِنَّا  َيَٰٓ ِن م  َخلَۡقَنَُّٰكم م 
ۡضَغةٖ  ُثمَّ ِمۡن َعلََقةٖ  ُثمَّ ِمن نُّۡطَفةٖ  تَُرابٖ  َلََّقةٖ  ُثمَّ ِمن مُّ  وََغۡۡيِ ُُّمَلََّقةٖ  ُّمُّ
 َ ِ ُبَني  ِ

َجلٖ نل 
َ
رَۡحاِم َما نََشآُء إََِلَٰٓ أ

َ
َسم ٗ  لَُكۡمُۚ َونُقِرُّ ِِف ٱۡۡل ُثمَّ  مُّ

  ُثمَّ َِلَبۡ ُُنۡرُِجُكۡم ِطۡفَٗل 
َ
َّٰ َوِمنُكم لُُغٓواْ أ ن ُيَتَوَّفَّ ُكۡمۖ َوِمنُكم مَّ ُشدَّ

ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ لَِكۡيََل َيۡعلََم ِمۢن َبۡعِد ِعۡلمٖ 
َ
ن يَُردُّ إََِلَٰٓ أ ُۚ َوتََرى   ٗ َشۡي  مَّ ا
ۡرَض َهاِمَدةٗ 

َ
نَزنۡلَا َعلَۡيَها  ٱۡۡل

َ
ٓ أ ۢنبَتَۡت ِمن فَإَِذا

َ
ٱلَۡمآَء ٱۡهََتَّۡت َوَرَبۡت َوأ

ِ َزۡوِۢج بَهِ 
 (5: )سورة اْلج ژ ٥ يجٖ ُك 

Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi nghi ngờ về việc phục  

sinh thì quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ đất 

bụi, rồi từ tinh dịch, sau đó là một hòn máu đặc, tiếp 

đến là một miếng thịt thành hình đầy đủ hoặc không 

thành hình (sẩy thai) để TA trưng bày cho các ngươi 

thấy quyền năng của TA. Và TA đặt trong các dạ 

con người nào TA muốn đến một thời hạn ấn định, 

sau đó, TA cho các ngươi ra đời thành những đứa 

bé rồi cho các ngươi phát triển đến tuổi trưởng 

thành, trong các ngươi có người bị cho chết sớm và 

có người được cho sống đến tuổi già yếu đến nỗi y 

không có biết gì cả sau khi y đã biết rất nhiều. Và 
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ngươi thấy đó, đất đai khô nứt nhưng khi TA tưới 

nước mưa lên nó thì nó cựa mình sống lại và phồng 

lên rồi làm mọc lên thành từng cặp cây cối xanh 

tươi (Chương 22 – Al-Hajj, câu 5). 

Quả thật, đây là những mô tả chính xác các giai 

đoạn của bào thai làm choáng váng Giáo sư Marshall 

Johnson, người đứng đầu của giải phẫu học đồng thời 

là giám đốc của học viện Daniel thuộc Đại học Thomas 

Jefferson, Philadelphia, Hoa Kỳ. Ông nói: “Quả thật, là 

một nhà khoa học, tôi chỉ có thể nghiên cứu và giải 

quyết vấn đề với những thứ mà tôi có thể nhìn thấy nó 

chính xác, tôi có thể hiểu phôi học và phát triển sinh 

học, tôi có thể hiểu được các từ dịch ra cho tôi từ Kinh 

Qur'an .. tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì, không có 

lý do nào, cũng không thấy bằng chứng nào có thể bác 

bỏ quan điểm cho rằng cá nhân Muhammad  đã thực 

sự nhận được các thông tin này từ một nơi nào đó, vì 

vậy tôi không thấy bất cứ điều gì không phù hợp với 

khái niệm rằng có sự can thiệp của Thiên Chúa, bao 

gồm cả khả năng Chúa có thể đã thông báo cho ông”. 

Giáo sư Keith Moore, tác giả của cuốn sách nổi 

tiếng nói về giai đoạn phát triển con người có tên (The 

Developing Human) - được xem là nguồn tài liệu tham 

chiếu trong các trường y học quốc tế - nói: “Một điều 

rõ ràng với tôi rằng những bằng chứng này được 

Muhammad mang đến đích thực từ Thiên Chúa, bởi vì 

tất cả các thông tin này chưa được khám phá mà mãi 
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cho đến những thế kỷ gần đây, và điều này chứng minh 

với tôi rằng Muhammad thực sự là sứ giả của Thiên 

Chúa”
(1)

. 

Allah, Đấng Tối Cao phán rằng: 

َّ ژ ِ ِي َيۡعلَُم ٱلِس  نَزََلُ ٱَّلَّ
َ
ۡرِضٰۚ إِنَُّهۥ ََكَن َغُفورٗ قُۡل أ

َ
َِّٰت َوٱۡۡل ََََّٰٰو ا ِِف ٱلسَّ

 (1: )سورة الفرقان ژ ٦ا رَِّحيمٗ 

Hãy bảo chúng: Nó (Qur’an) là do Đấng có kiến 

thức về điều bí mật trong các tầng trời và trái đất 

ban xuống. Quả thật, Ngài là Đấng hằng tha thứ, rất 

mực khoan dung (Chương 25 – Al-Furqan, câu 6). 

Và cứ như vậy, những thông tin này là những 

thông tin về kiến thức khoa học siêu hình – rất dài lời lẽ 

khi nói đến chúng -  là bằng chứng rõ rệt chứng minh 

sứ mạng Nabi của Muhammad . Do đó, những kiến 

thức khoa học này không thể nào có được vào thời 

điểm đó, đặc biệt chúng được mang đến từ một người 

đàn ông mù chữ lớn lên trong môi trường rất lạc hậu. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

                                                           
(1)

 Đó là sự thật, theo hội đồng quốc tế về các phép mầu của 

Qur’an và Sunnah thuộc Liên Hiệp Thế Giới Islam (Trang 49, 51 -

52, 81, 116 – 120) 
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ْ ٱۡلعِۡلَم ژ وتُوا
ُ
ِيَن أ ب َِك ُهَو ٱۡۡلَقَّ َوَيَرى ٱَّلَّ نزَِل إََِلَۡك ِمن رَّ

ُ
ِٓي أ ٱَّلَّ
 (1: )سورة  سبأ      ژ٦َوَيۡهِدٓي إََِلَّٰ ِصَرَِّٰط ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِميِد 

Và những người được ban cho kiến thức hiểu biết 

sẽ thấy được rằng điều mà Thượng Đế của Ngươi 

(Muhammad) ban xuống cho Ngươi là Chân lý, là 

điều hướng dẫn đến với con đường của Đấng Toàn 

năng đáng được ca ngợi (Chương 34 – Saba’, câu 6). 

Và một trong những điều chứng minh sứ mạng 

Nabi của Người  là những gì mà Người được ban 

cho từ những đức tính tốt đẹp cũng như phẩm hạnh cao 

quí và vĩ đại. Quả thật, chính Allah, Thượng Đế của 

Người đã khẳng định điều đó, Ngài phán: 

   ژ٤لٍُق َعِظيٖم ِإَونََّك لََعََلَّٰ خُ ژ

Và quả thật, Ngươi được phú cho những đức tính thật 

cao đẹp và vĩ đại (Chương 68 – Al-Qalam, câu 4). 

Và quả thật, Người đã được biết đến với biệt 

danh là (Assadiq Al-Amin) tức người ngay thẳng và 

trung thực. Biệt danh này hầu như được tất cả cư dân 

Makkah biết đến về Người, bởi vậy mà vị vua xứ Rome 

(La mã) Hirqal (Hercules) đã nói với Abu Sufyan, kẻ 

thù của Nabi Muhammad  lúc đó rằng: “Ta biết rằng 

quả thật, y không dối gạt nhân loại và cũng không bịa 
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đặt lời của Allah .. y bảo các ngươi thờ phượng Allah 

và đừng làm điều Shirk với Ngài một điều gì, y ngăn 

cấm các ngươi thờ phượng các pho tượng, y bảo các 

ngươi phải dâng lễ nguyện salah, phải trung thực và 

phải có lòng vị tha .. Do đó, nếu những gì ngươi nói là 

sự thật thì rồi đây y sẽ thống trị ngay cả chỗ mà hai 

chân của ta đang đứng, và quả thật, ta đã biết rõ rằng 

y sẽ xuất hiện nhưng ta không nghĩ là y thuộc cộng 

đồng các ngươi. Nếu ta biết được ta có thể gặp được y 

thì cho dù có phải quỳ xuống rửa bàn chân của y ta 

cũng cam lòng” (Albukhari: Hadith (7), Muslim: Hadith 

(1773)). 

Quả thật, những người tự xưng rằng họ là 

những vị tiên tri là thật ra họ muốn theo đuổi lợi ích 

trần gian rẻ mạt, có thể họ muốn tìm kiếm tiền tài hay 

muốn được người đời nghe theo để được lưu danh về 

sau hoặc họ muốn được một địa vị cao trong nhân loại 

để mọi người xây cho họ một tòa nhà sang trọng hay 

một chỗ ngồi quyền lực... 

Liệu Nabi Muhammad  có phải thuộc những 

hạng người nói trên không? 

Nếu nhận xét nhanh chóng về con đường của 

Người   thì ta thấy rằng những gì ở nơi Nabi 

Muhammad  chỉ có sự khiêm nhường và khổ hạnh 

trong thế giới trần gian này, và hai điều đó đã được 

biểu hiện rõ ràng qua đức tính cao đẹp của Người cũng 
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như bản chất trong sạch của Người, và chúng thực sự 

nói lên sứ mạng Nabi và thiên sứ của Người .  

Và một trong những biểu hiện sự khổ hạnh của 

Nabi Muhammad  là Người đã không để lại thứ gì 

quý giá. Ông Amru bịn Harith nói: (Người  lúc chết 

chẳng để lại một thứ gì, một đồng Dirham, một đồng 

Dinar, một người nô lệ hay bất cứ một nữ hầu nào, 

ngoại trừ một con lừa màu trắng và thanh kiếm của 

Người, và một miếng đất người đã biếu tặng) 

(Albukhari: Hadith (2739)). 

Và miếng đất này là miếng đất bằng phẳng mà 

vị Khalif sau Nabi , Abu Bakr Assiddiq đã không 

cho phép quyền thừa kế, ông nói: Quả thật thiên sứ của 

Allah  đã nói rằng:  « نَا َصَدقَ  ،اَل نُورَُث «ة  َما تََركح  “Ta 

không được phép để lại quyền thứa kế, những gì ta để 

lại sẽ làm đồ biếu tặng cho người”. Assiddiq nói tiếp: 

“Tôi không bỏ đi bất cứ điều gì từ thiên sứ của Allah 

 nếu Người làm thì tôi làm, bởi vì tôi sợ nếu tôi bỏ 

đi một điều gì đó thuộc mệnh lệnh của Người thì tôi 

sẽ bị lầm lạc” (Albukhari: Hadith (3093), Muslim: 

Hadith (1757)).  

Quả thật, những gì mà Nabi Muhammad  bỏ 

lại không phải vật thừa kế để mọi người làm giàu sau 

khi Người chết đi mà thật ra nó là món nợ họ phải thực 
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hiện sau Người. Quả thật Nabi  chết đi trong khi 

Người vẫn đang nợ người Do thái một cái chiêng với 

giá ba mươi Sa’ lúa mạch (Ahmad ghi lại, Hadith số 

(2719)).  

Và quả thật, Nabi Muhammad  cũng đã cảnh 

báo chính mình về việc từ biệt cõi trần mà vẫn giữ lại 

chiến lợi phẩm, Người nhắc vợ của Người, ‘A-ishah 

 rằng Người vẫn còn trong nhà của bà một số thỏi 

vàng, Người  nói với bà: 

َهُب »  ى. قَاَل «. َما َفَعلَتل اَّلَّ نحدل َ عل تليِنل بلَها » قَالَتح قُلحُت ِهل
«. ائح

َمحسل فَوََضَعَها ِفل يَدل ِهل ُثمَّ قَاَل 
ول اْلح
َ
عل أ َ التِّسح َ َما َبْيح ئحُت بلَها َوِهل جل

فَ
يُد بليَدل ِهل  -بلَها  َشاَر يَزل

َ
ٍد بلاهللل »  -َوأ َ  َما َظنُّ حُمَمَّ َعزَّ وََجلَّ  اهللَ لَوح لَِقل

يَها  قل نحفل
َ
نحَد ُِه أ  .((24114أخرجه أمحد ح )) «َوَهذل ِهل عل

“Số vàng đã được làm gì chưa?”. Bà ‘A-ishah nói: 

Tôi nói em vẫn giữ chúng. Người bảo: “Hãy mang nó 

lại đây cho ta”. Thế là tôi mang nó đến cho Người và 

tất cả số vàng là khoảng chín hay năm thỏi gì đấy, 

Người đặt chúng lên tay và nói đồng thời chỉ tay vào 

chúng:”Thề bởi Allah,quả thật Muhammad không 

nghĩ rằng y đi gặp Allah trong khi những thứ này vẫn 

còn ở nơi y, nàng hãy mang chúng đi bố thí hộ ta!” 

(Ahmad ghi lại: Hadith số (24964)). 
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Và sự không màng tới địa vị và danh hiệu của 

Người cũng không kém hơn sự không màng tới tiền tài 

và bổng lộc. Quả thật, đã có người xưng hô gọi Người 

: Thưa chủ nhân của chúng tôi, người con của chủ 

nhân chúng tôi, hay này người tốt đẹp nhất trong chúng 

tôi, người con của người tốt đẹp nhất trong chúng tôi, 

thì Người  bảo: 

نَا » 
َ
يحَطاُن أ َينَّكُم الشَّ ول تَهح َواُكمح َواَل يَسح

َها انلَّاُس َعلَيحُكمح بلتَقح
يُّ
َ
أ

ُد بح  َفُعوِنل  اهللل َورَُسوَُلُ َو  َعبحُد اهللل  ُن َعبحدل اهللل حُمَمَّ  تَرح
نح
َ
بُّ أ حل

ُ
َما أ

لَ  ل
َق َمْنح َزلَِنل اهللُ فَوح

نح
َ
َّتل أ
 .((12141أخرجه أمحد ح )) «َعزَّ وََجلَّ  َّتل الَّ

“Này hỡi người dân! Các người phải luôn biết giữ gìn 

lòng kính sợ của các người, chớ đừng để Shaytan lôi 

kéo và cám dỗ các người. Quả thật ta là Muhammad 

con trai người bề tôi của Allah, ta là người bề tôi của 

Allah, là vị sứ giả của Ngài. Xin Allah chứng giám, 

quả thật ta không thích các người tâng bốc ta lên cao 

hơn địa vị mà Allah, Đấng Tối Cao và Quyền Lực đã 

giao phó cho ta” (Ahmad ghi lại, Hadith số (12141)). 

Và Nabi Muhammad  cũng không hề thích 

biểu hiện sự cao trọng bản thân trước mọi người, Người 

ghét cái việc các vị Sahabah của Người đứng dậy mỗi 

khi Người bước vào buổi họp mặt. ông Anas bin Malik 

 nói: (Chẳng có người nào được họ (các Sahabah) 
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thương yêu và quý mến hơn thiên sứ của Allah , 

vậy mà khi họ gặp Người họ không hề đứng dậy bởi 

vì họ biết rõ rằng Người rất ghét điều đó) (Ahmad: 

Hadith số (11936), Tirmizhi: Hadith số (2754) và ông 

nói đây là Hadith tốt và xác thực). 

Quả thật thiên sứ , ở nơi Người chứa đầy 

những phẩm chất tốt đẹp của một con người hoàn mỹ. 

Có lần một người đàn ông đến gặp Người  với trạng 

thái rụt rè và run run, Người bảo y: 

 « 
ح
ةٍ تَأ
َ
َرأ نَا ابحُن امح

َ
َما أ ُت بلَمللٍك إلنَّ  لَسح

نح َعلَيحَك فَإلِّنِّ يَد َهوِّ  «ُكُل الحَقدل
(، وصححه األْلاين يف صحيح ابن ماجه ح 3387خرجه ابن ماجه ح ))
(7677)) 

“Hãy cứ thoái mái và tự nhiên đi, quả thật, ta có phải 

là vua đâu, thật ra ta chỉ là một đứa con của một 

người đàn bà ăn thịt khô” (Ibnu Ma-jah: Hadith số 

(3312), được Sheikh Albani xác nhận là chính xác và 

đúng trong bộ Sahid Ibnu Ma-jah: Hadith số (2677)). 

Vợ của Người, bà ‘A-ishah đã kể lại về sinh 

hoạt thường ngày của Người  trong nhà đã cho thấy 

rằng Người quả thật là một người giản dị rất bình 

thường chứ không phải là một người luôn biểu hiện sự 

tốt đẹp của mình trước công chúng, không, phải nói là 

bản chất của Người thật sự cao quý không ai sánh 
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được. Khi bà ‘A-ishah được hỏi rằng Nabi  thường 

làm gì trong nhà thì bà nói: (Người thường giúp đỡ gia 

đình công việc nhà và khi đến giờ dâng lễ nguyện 

Salah thì Người đi dâng lễ nguyện), và trong một lời 

ghi chép khác: (Người là một người bình thường cũng 

như bao người phàm, người cũng bắt rận quần áo 

của mình, cũng đi vắt sữa uống từ cừu của mình và 

cũng tự mình chăm lo cho bản thân). (Albukhari: 

Hadith (676), Ahmad: Hadith (25662)). 

Ibnu Mas-ud  kể lại về việc Nabi  cũng 

thay phiên nhau nghỉ ngơi trên lưng con lạc đà trong 

chuyến đi đến Badr cùng với mười hai người Sahabah 

của Người. Có hai người tình nguyện đi bộ để cho Nabi 

 nghỉ ngơi trên lưng lạc đà thì Người bảo với hai 

người họ rằng: 

نحُكَما »  رل مل جح
َ
َِن َعنل األ

غح
َ
نَا بلأ
َ
ِنِّ َواَل أ قحَوى مل

َ
نحتَُما بلأ

َ
أخرجه ) «َما أ
 .((3769أمحد ح )

“Thật ra hai người cũng đâu phải là người khỏe 

mạnh hơn ta, và ta cũng đâu phải là người không cần 

đến công đức, ta có hơn kém gì hai ngươi đâu” 

(Ahmad: Hadith (3769)). 

Và tới đây, thì xin hỏi: Nabi  đã đạt được 

những gì từ lợi ích trần gian khi Người tự nhận mình 

mang trọng trách sứ mạng Nabi? Liệu những kẻ đã tự 
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cho mình là vị tiên tri một cách dối trá có những hành 

động giống như vậy chăng? 

Quả thật, bằng chứng chứng minh sứ mạng 

Nabi  của Người  là Allah đã ban cho Người những 

điều thần diệu được cảm nhận bằng các giác quan của 

con người để làm các dấu hiệu cho sứ mạng Nabi của 

Người. Và quả thật những điều thần diệu mầu nhiệm 

này được Allah phơi bày cho con người thấy rất nhiều, 

có tới cả ngàn điều, tiêu biểu như thông qua phúc đức 

của Người  Allah đã ban thức ăn no đầy cho cả ngàn 

người chỉ với một con cừu duy nhất cùng với một túi 

lúa mạch có trọng lượng không hơn ba ký lô vào ngày 

đào chiến hào (Xem Albukhari: Hadith (4102), Muslim: 

Hadith (2039)).  

Một điều thần diệu tiêu biểu khác là Allah cho 

nước phún ra từ giữa các ngón tay của Người  để cho 

những người Sahabah đang có mặt cùng với Người 

uống no nê. (Xem Albukhari: Hadith (169), Muslim: 

Hadith (2279)). 

Và Allah đã ban cho khỏi bệnh một số người bị 

bệnh qua bàn tay của Người, một trong số người bệnh 

đó là Muhammad bin Hatib, ông sơ ý để cánh tay của 

ông rơi vào nồi nước sôi, thế là Nabi thổi phun nhẹ 

nước bọt vào chỗ bỏng và xoa tay lên đầu ông rồi cầu 

nguyện cho ông, và thế là ông đứng dậy như không có 

chuyện gì xảy ra (Xem Musnad của Ahmad: Hadith 
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(15027)). Tương tự, Nabi  cũng đã từng xoa tay lên 

chân của Abdullah bin ‘Atik, một người Ansar khi nó 

bị gãy và sau khi được xoa ông đứng dậy một cách bình 

thường trước mặt Người (Xem bộ Albukhari: Hadith 

(4039)). 

Và một trong những bằng chứng chứng minh sứ 

mạng Nabi của Muhammad  là sự báo trước của các 

kinh sách trước đó về sự xuất hiện của Người. Và mặc 

dù những kinh sách này có bị thay đổi và chỉnh sửa 

nhưng nó vẫn mang một bằng chứng trung thực chỉ rõ 

về sứ mạng Nabi của Muhammad . Tiêu biểu cho sự 

báo trước đó là sự báo trước của hai vị Nabi Musa 

(Moses) và Habakkuk về Người , khi họ nói rằng sẽ 

xuất hiện một vị Nabi thánh thiện tinh khiết từ xứ 

Paran, còn riêng trong Đệ Nhi Luật được cho là do 

Musa  viết rằng Người đã nói với người dân Israel 

trước lúc lâm chung: “Chúa đến từ Sinai, mang đến cho 

họ ngọn lửa, chiếu sáng từ ngọn núi Paran” (Đệ Nhị 

Luât 33/2). Quả thật Nabi Musa  đã thông báo cho 

họ rằng điều đó giống như thông điệp của Allah đến 

cho Người trên ngọn núi Attur tại Sinai rằng quả thật sứ 

mạng Nabi sẽ được chiếu sáng từ ngọn núi nằm trong 

trung tâm Palestine, và đó chính là sứ mạng Nabi của 

Ysa (Giê-su), sau đó, sứ mạng Nabi sẽ chiếu sáng trên 

ngọn núi Paran bởi một vị Nabi vĩ đại xuất hiện trong 

nó. 
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Và các kinh sách của Nabi Habakkuk cũng báo 

trước về vị Nabi được cử phái đến từ Paran, Người nói: 

“Vị thánh thiện sẽ đến từ núi Paran, sự linh thiêng của 

Người phủ đầy các tầng trời, và tất cả mọi sinh linh 

trên trái đất đều tán dướng Người” (Habakkuk 3/3). 

Như vậy, ai là người bề tôi thánh thiện tinh 

khiết có một uy thế xuất hiện từ Paran khiến mọi sinh 

linh trên trái đất cũng như những ai đi theo đều tán 

dương ca tụng? Và Paran, nơi sứ mạng Nabi được 

chiếu sáng trên núi của nó là ở đâu? 

Và ngay cả nó không được đề cập đến một cách 

rõ ràng nhưng danh từ Paran đã được kinh Tawrah 

(Cựu ước) dùng để nói về Makkah thiêng liêng. Và quả 

thật trong kinh Sáng thế có nói rằng Nabi Ismael  

đã sống và lớn lên tại vùng hoang mạc Paran, kinh có 

nói về Nabi Ismael: “Chúa đã ở cùng với cậu bé, cậu 

bé lớn lên .... và sống trong vùng đất hoang mạc 

Paran” (Kinh Sáng thế 21/21). Do đó, Paran chính là 

vùng đất Al-Hijaz tức Makkah, nơi mà các nguồn lịch 

sử đều cho rằng Ismael đã sống và lớn lên ở đó. 

Và điều này cùng với những bằng chứng được 

nêu ra trước đó là bằng chứng của Allah xác nhận sứ 

mạng Nabi của Muhammad . 

Và việc chứng nhận sứ mạng Nabi của 

Muhammad  là bắt buộc người Muslim phải thừa 



Tìm Hiểu Islam 

56 

 

nhận ở nội tâm và công khai bên ngoài rằng Người  

là người bề tôi của Allah, là vị sứ giả của Ngài được cử 

đến với toàn nhân loại, đồng thời phải hành động theo 

sự thừa nhận đó bằng sự tuân thủ theo mọi chỉ đạo và 

mệnh lệnh của Người, tin vào những gì Người thông 

điệp, tránh xá những điều Người ngăn cấm và tuyệt đối 

không tự ý thờ phượng Allah ngoại trừ được Người 

hướng dẫn và chỉ đạo. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

رَۡسۡلَنََّٰك لِلنَّاِس رَُسوَّٗلُۚ ژ
َ
ِ َشِهيدٗ  َوَكََفَّٰ بِٱَوأ ن يُِطِع ٱلرَُّسوَل  ٧٩ا َّللَّ مَّ

رَۡسۡلَنََّٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيظٗ 
َ
َّٰ َفَمآ أ ۖ َوَمن تََوَّلَّ َ َطاَع ٱَّللَّ

َ
)سورة   ژ ٨٠ا َفَقۡد أ
 (80، 41: النساء

Và TA cử phái Ngươi làm một vị Sứ giả đến với 

nhân loại. Và một mình Allah đủ làm chứng cho 

điều đó. Ai vâng lời Sứ giả của Ngài thì coi như đã 

tuân lệnh Allah, nhưng ai quay mặt bỏ đi thì TA 

không phái Ngươi đến để canh gác chúng (Chương 

4 – Annisa’, câu 79, 80). 

ْ ژ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ِطيَيَٰٓ

َ
ۡمرِ أ

َ
ْوَِّل ٱۡۡل

ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱَّللَّ ُعوا

ءٖ  ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم فَُردُّوُِ إََِل ٱ ِمنُكۡمۖ فَإِن تََنَّٰزَۡعُتۡم ِِف ََشۡ َّللَّ
َّٰلَِك َخۡۡي   ٰۚ َذ ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وِيًَل  تُۡؤِمُنوَن بِٱَّللَّ

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
)سورة  ژ٥٩َوأ

 (09النساء: 
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Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah 

và tuân lệnh Thiên sứ cũng như hãy tuân lệnh vị 

lãnh đạo trong số các ngươi. Nhưng nếu các ngươi 

có bất đồng và tranh cãi với nhau về một vấn đề nào 

đó thì các ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah 

(Qur’an) và Thiên sứ (Sunnah của Nabi 

Muhammad ) nếu các ngươi thực sự có đức tin 

nơi Allah và Đời Sau. Đó là cách giải trình tốt nhất 
(Chương 4 – An-Nisa, câu 59). 

Và trong những biểu hiện đức tin Iman nơi Nabi 

Muhammad là noi theo sự chỉ đạo, phong cách và đạo 

đức của Người, bởi Allah, Đấng Tối cao phán: 

ۡسَوةٌ َحَسَنة  لََّقۡد ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسوِل ٱژ
ُ
ِ أ َ  َّللَّ ْ ٱَّللَّ ل َِمن ََكَن يَرُۡجوا

َ َكثِۡيٗ   (78)سورة األحزاب:  ژ اَوٱَۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّللَّ

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm 

gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những 

ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và 

những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều 
(Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21). 

Trụ cột thứ hai: Dâng lễ nguyện Salah 

Lễ nguyện Salah là trụ cột thứ hai trong các trụ 

cột của Islam, nó là trụ cột nền tảng và thiết yếu của 

đạo. 
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Quả thật, Allah đã sắc lệnh qui định lễ nguyện 

Salah thành nghi thức thờ phượng cho mỗi người 

Muslim, có những lễ nguyện mang tính bắt bắt buộc 

như năm lễ nguyện Salah hằng ngày, và đây là bổn 

phận đầu tiên mà Allah qui định cho đám bề tôi của 

Ngài, và có những lễ nguyện người Muslim thực hiện 

nó chỉ mang tính làm thêm, chỉ để tỏ lòng yêu thương 

và biết ơn Allah đã tạo hóa ra y và đã ban cho y vô số 

ân huệ mà y không tài nào kể hết. 

Và bởi vì lễ nguyện Salah có ảnh hưởng lớn đến 

bản chất của tâm hồn, thiết lập tác phong và nhân cách 

và làm vững chắc đức tin Iman nên Allah đã sắc lệnh 

quy định cho các vị Nabi và những cộng đồng trước 

đây phải thực hiện nó, hầu như không có một đường lối 

giáo luật nào lại không được Allah quy định phải dâng 

lễ nguyện Salah, và quả thật Allah đã phán kể trong 

Qur’an về các vị Nabi cũng như các cộng đồng của họ, 

tiêu biểu như lời cầu nguyện của Nabi Ibrahim, người 

cha của các vị Nabi, đã cầu nguyện với Thượng Đế của 

Người: 

ٰۚ ژ ِيََِّّت ةِ َوِمن ُذر  لَوَّٰ ِ ٱۡجَعۡلِِن ُمقِيَم ٱلصَّ  (85: إبراهيم)سورة  ژ َرب 

Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy làm cho bề 

tôi và con cháu của bề tôi thành những người luôn 

giữ vững lễ nguyện Salah (Chương 14 – Ibrahim, câu 

40).  
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Thế là Allah đã chấp nhận lời cầu xin của 

Người nên sau này con của Người, Nabi Ismael cũng là 

người luôn duy trì dâng lễ nguyện Salah, Allah, Đấng 

Tối cao phán: 

 ژ
ۡ
هۡ َوََكَن يَأ

َ
ِ  ۥلَهُ ُمُر أ ِ ٱب ة لَوَّٰ ةِ َوََكَن ِعنَد َرب ِه ِۚ َمۡرِضي ٗ  لصَّ َكوَّٰ  ژ ٥٥ا َوٱلزَّ

 (00: مريم)سورة 
Và Y đã thường sai bảo người nhà dâng lễ nguyện 

Salah và đóng Zakah, và quả thật, Y là người được 

thượng Đế hài lòng (Chương 19 – Maryam, câu 55). 

Và sau hai Người họ, Allah đã phán nói chuyện 

trực tiếp với vị Nabi của Ngài, Musa : 

ةَ َِّلِۡكرِٓي ژ لَوَّٰ قِِم ٱلصَّ
َ
۠ فَٱۡعُبۡدِّن َوأ نَا

َ
ٓ أ ََّٰه إَِّلَّ ُ ََّلٓ إَِل نَا ٱَّللَّ

َ
 ژ ١٤إِنَِِّنٓ أ
  (88: طه)سورة 

Quả thật, TA đây chính là Allah, không Thượng 

Đế đích thực nào khác ngoài TA. Bởi thế, hãy thờ 

phượng Ta và hãy dâng lễ nguyện Salah để tưởng 

nhớ đến TA (Chương 20 – Taha, câu 14). 

Và Ngài đã phán bảo người phụ nữ đồng trinh 

phải dâng lễ nguyện Salah, Ngài phán: 
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َّٰكِعِنيَ ژ آل )سورة  ژَيََّٰمۡرَيُم ٱۡقُنَِّت لَِرب ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِِع َمَع ٱلرَّ
 (83: عمران 

Hỡi Maryam! Hãy dốc lòng thờ phụng Thượng Đế 

của Nàng, và hãy quỳ lạy phủ phục và cúi đầu hành 

lễ cùng với những người cúi đầu hành lễ (Chương 3 

– Ali-‘Imran, câu 43). 

Và Masih, Nabi Ysa (Giê-su)  đã trình bày 

rõ rằng Allah đã ra lệnh cho Người phải dâng lễ nguyện 

Salah, Người đã nói lúc vẫn đang còn trong nôi: 

َِِّٰنَ ٱۡلِكَتََّٰب وََجَعلَِِن نَبِي ٗ إِّن ِ َعۡبُد ٱژ ِ َءاتَى ًَك وََجَعلَِِن ُمَبارَ  ٣٠ا َّللَّ
ةِ وَ  لَوَّٰ ۡوَصَِِّٰن بِٱلصَّ

َ
ۡيَن َما ُكنُت َوأ

َ
َكوَّٰةِ َما ُدۡمُت َحي ٗ أ )سورة  ژ ٣١ا ٱلزَّ

 (38،  35: مريم 
Quả thật, Ta là người bề tôi của Allah, Ngài ban 

cho Ta kinh sách và chỉ định cho Ta làm một vị 

Nabi. Và Ngài làm cho Ta thành điều phúc lành tại 

bất cứ nơi nào Ta ở và ra lệnh cho Ta phải dâng lễ 

nguyện Salah và đóng Zakah suốt thời gian Ta còn 

sống. (Chương 19 – Maryam, câu 30, 31). 

Và Allah đã sắc lệnh lời giao ước cho con cháu 

Israel rằng họ phải duy trì và giữ gìn việc dâng lễ 

nguyện Salah, Ngài phán: 
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يِۡن ژ َِّٰلَ َ َوبِٱۡلَو َٰٓءِيَل ََّل َتۡعُبُدوَن إَِّلَّ ٱَّللَّ َخۡذنَا ِميَثََّٰق بَِِنٓ إِۡسَر
َ
ِإَوۡذ أ
ْ لِلنَّاِس ُحۡسنٗ إِۡحَسانٗ  ا ا َوذِي ٱلُۡقۡرَّبَّٰ َوٱَۡلََتََّٰمَّٰ َوٱلَۡمَسَِّٰكنِي َوقُولُوا

َكوَّٰةَ  لَوَّٰةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
 (83: اْلقرة )سورة   ژَوأ

Và TA đã sắc lệnh một giao ước cho con cháu 

Israel rằng: Các ngươi chỉ được thờ phượng một 

mình Allah duy nhất, phải ăn ở tử tế với cha mẹ, bà 

con ruột thịt, trẻ mồ côi, và những người khó khăn 

thiếu thốn, và các ngươi hãy ăn nói nhã nhặn với 

mọi người, hãy chu đáo dâng lễ nguyện Salah và 

đóng Zakah (Chương 2 – Albaqarah, câu 83). 

Và sau họ, Nabi của chúng ta  đến kêu gọi 

chúng ta trở về với những gì mà các vị Nabi anh em 

của Người đã kêu gọi rằng phải vĩ đại hóa Allah và thờ 

phụng riêng Ngài và phải dâng lễ nguyện Salah hướng 

về Ngài. Quả thật, Allah đã bảo Người như thế, Ngài 

phán: 

ۡهلََك ژ
َ
ُمۡر أ
ۡ
ۖ َوأ ةِ َوٱۡصَطَِبۡ َعلَۡيَها لَوَّٰ  (837: طه )سورة  ژ بِٱلصَّ

Và hãy bảo ban người nhà của Ngươi dâng lễ 

nguyện Salah và duy trì một cách kiên nhẫn 
(Chương 20 – Taha, câu 132). 
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Và Allah đã khen ngợi những bề tôi của Ngài, 

những ai đã chuyên tâm dâng lễ nguyện Salah, Ngài 

phán: 

ةَ وَُهم بِٱٓأۡلِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنوَن ژ َكوَّٰ ةَ َويُۡؤتُوَن ٱلزَّ لَوَّٰ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ٱَّلَّ
َّٰ ُهدٗ  ٤ ْوَلَٰٓئَِك لَۡعَ
ُ
ْوَلَٰٓئَِك ى أ

ُ
ب ِِهۡمۖ َوأ ِن رَّ   ژ ٥ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن م 

 (0، 8: لقمان )سورة 
Những ai dâng lễ nguyện một cách chu đáo và đóng 

Zakah và họ luôn có một đức tin vững chắc ở Ngày 

sau thì họ sẽ là những người đang theo đúng Chỉ 

đạo của Thượng Đế của họ và họ sẽ là những người 

thành đạt. (Chương 31 – Luqman, câu 4, 5). 

Và Allah hứa sẽ ban cho họ, những người chu 

đáo dâng lễ nguyện Salah, Thiên Đàng, một phần 

thưởng xứng đáng tương ứng, Ngài phán: 

َّٰتِِهۡم ُُيَافُِظوَن ژ َّٰ َصلََو ِيَن ُهۡم لَۡعَ َّٰرِثُوَن  ٩َوٱَّلَّ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡو
ُ
 ١٠أ
وَن  ِيَن يَرِثُوَن ٱلۡفِۡرَدوَۡس ُهۡم فِيَها َخَِِّٰلُ  - 9: املؤمنون )سورة  ژ ١١ٱَّلَّ

88) 
Và những ai luôn duy trì và giữ gìn việc dâng lễ 

nguyện Salah một cách chu đáo thì họ thật sự là 

những người thừa kế. Họ sẽ thừa hưởng Thiên Đàng 

trên tầng cao Firdaus vô cùng hạnh phúc, họ sẽ 
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được sống trong đó đời đời (Chương 23 – Al-

Mu’minun, câu 9 – 11). 

Và Nabi  vẫn luôn dặn dò các tín đồ là phải 

dâng lễ nguyện Salah hướng về Allah và phải chuyên 

tâm thờ phụng Ngài, Người vẫn luôn dặn dò như thế 

cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Ông Anas, một 

người sai vặt cho Nabi nói: Lời dặn dò cuối cùng của 

thiến sứ của Allah  được Người nhép trên môi trước 

lúc từ biệt cõi trần:  

اَلَة اتَُّقوا اهللَ الصَّ »  َمانُُكم  اَلَة الصَّ يح
َ
)أخرجه أبو  «فليَما َملََكتح أ

(، وصححه األْلاين 086(، وأمحد ح )7698(، ،ابن ماجه ح )0806داود ح )
 ((7698يف صحيح ابن ماجه ح )

“Lễ nguyện Salah, lễ nguyện Salah, hãy kính sợ 

Allah về những nữ nô lệ đang ở dưới quyền của các 

ngươi!” (Abu Dawood: Hadith (5156), Ibnu Ma-jah: 

Hadith (2698), Ahmad: Hadith (586), và Albani đã xác 

nhận Hadith này là đúng và chính xác trong bộ Sahih 

Ibnu Ma-jah: Hadith (2698)). 

Và Allah sắc lệnh quy định lễ nguyện salah 

cũng như những hình thức thờ phượng khác bởi vì Ngài 

là Đấng Ân phúc và Tối cao, Ngài không hề sắc lệnh 

qui định quá nhiều hay quá khả năng của người bề tôi, 

Ngài cũng không hề không ban thêm khi người bề tôi 

cố gắng làm ngoan đạo và vâng lời và cũng không hề 
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bớt đi ân phước khi người bề tôi làm điều tội lỗi, mà 

thật ra, Ngài sắc lệnh quy định chúng chỉ để ban điều 

hữu ích cho những người bề tôi, Ngài muốn thanh lộc 

bản thân họ và rèn luyện phẩm chất và đức hạnh cho họ 

và Ngài muốn cải thiện cuộc sống trần gian cũng như 

cuộc sống Đời sau của họ. 

Và điều đầu tiên được xác thực mà lễ nguyện 

Salah mang lại cho người có đức tin là nó soi sáng cuộc 

sống của y và giúp y luôn tưởng nhớ đến Allah. Quả 

thật, Nabi  đã mô tả lễ nguyện Salah rằng nó là ánh 

sáng, Người bảo: 

يَاَمةل »  َم الحقل  «َمنح َحاَفَظ َعلَيحَها ََكنَتح ََلُ نُوراً َوُبرحَهاناً َوََنَاًة يَوح
(، ووثق اهليثيم 8867(، وابن حبان يف صحيحه ح )6085)أخرجه أمحد ح )

 ((8/797رجاَل يف جممع الزوائد )
“Ai giữ gìn nó thì nó sẽ là ánh sáng, là bằng chứng và 

sự cứu rỗi ở Ngày phục sinh” (Ahmad: Hadith (6540), 

Ibnu Hibban trong bộ Sahih của ông: Hadith (1467), 

và học Al-Haythami đã xác nhận những người dẫn 

truyền trong bộ Al-Zawa-id (1/292)). 

َدقَُة »  اَلُة نُور  َوالصَّ يَاء  َوالصَّ ُ ضل ِبح )أخرجه مسلم ح  «بُرحَهان  َوالصَّ
(773)) 

“Lễ nguyện Salah là ánh sáng, là việc làm tốt, là bằng 

chứng, là sự kiên nhẫn” (Muslim: Hadith (223)). 
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Lời của Người : “Lễ nguyện Salah là ánh 

sáng” có nghĩa là lễ nguyện Salah sẽ là điều ngăn cản 

người bề tôi làm những điều tội lỗi và xấu xa trái đạo, 

đồng thời hướng dẫn y đến với con đường đúng đắn 

giống như ánh sáng soi rọi cho y thấy rõ điều đúng và 

điều sai quấy. 

Còn đối với việc giúp người Muslim tránh xa 

những đại tội, những điều nghịch đạo nghiêm trọng thì 

việc dâng lễ nguyện Salah sẽ nhắc nhỡ y rằng Allah 

đang quan sát và theo dõi y cho nên y sẽ không dám 

làm điều cấm, Allah phán: 

لَوَّٰ ژ قِِم ٱلصَّ
َ
وِِحَ إََِلَۡك ِمَن ٱلِۡكَتَِّٰب َوأ

ُ
ٓ أ ةَ َتۡنََهَّٰ ٱتُۡل َما لَوَّٰ ۖ إِنَّ ٱلصَّ ةَ

ُ َيۡعلَُم َما تَۡصَنُعونَ  ۡكََبُ  َوٱَّللَّ
َ
ِ أ  َعِن ٱلَۡفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِِۗ َوََّلِۡكُر ٱَّللَّ

 (80: العنكبوت )سورة  ژ ٤٥

Ngươi hãy đọc những điều được mặc khải Ngươi 

trong kinh Qur’an và hãy dâng lễ nguyện Salah một 

cách chu đáo. Quả thật, lễ nguyện Salah ngăn cản 

một người tránh xa điều xàm bậy và tội lỗi. Và việc 

tưởng nhớ đến Allah là điều to lớn. Và Allah biết rõ 

những gì các ngươi làm (Chương 29 – Al-‘Ankabut, 

câu 45). 
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Và khi Nabi  được thông báo cho biết về một 

người đàn ông dâng lễ nguyện ban đêm nhưng ban 

ngày lại đi cắp trộm thì Người  nói: 

 ((9886)أخرجه أمحد ح ) «إلنَُّه َسيَنحَها ُِه َما َيُقوُل » 

“Quả thật những gì ý nói sẽ ngăn cản việc làm đó của 

y” (Ahmad: Hadith (9486)). Có nghĩa là việc dâng lễ 

nguyện Salah của y sẽ làm thay đổi tính cách và hành 

động của y. 

Việc dâng lễ nguyện Salah còn nguyên nhân để 

được Allah tha thứ những tội lỗi nhỏ và giúp y quay trở 

về gần với sự thương xót của Allah, bởi vì lễ nguyện 

Salah là phương tiện giao tiếp giữa người bề tôi và 

Thượng Đế của y. Nabi Muhammad  có nói: 

ُُمَعةل َوَرَمَضاُن إلََل َرَمَضاَن » 
ُُمَعُة إلََل اْلح

َمحُس َواْلح لََواُت اْلح الصَّ
تَنََب الحَكبَائلَر  َرات  َما بَيحنَُهنَّ إلَذا اجح  ((733)أخرجه مسلم ح ) «ُمَكفِّ

“Năm lễ nguyện Salah, lần Jumu’ah này đến lần 

Jumu’ah kế tiếp và từ Ramadan này đến Ramadan kế 

tiếp, Allah sẽ xóa đi mọi tội lỗi nhỏ trong khoảng thời 

gian giữa chúng nếu người bề tôi tránh xa những đại 

tội” (Muslim: Hadith (223)). 

Và trong một Hadith khác, Nabi Muhammad  

đã hỏi các vị Sahabah của Người: 
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ٍم ََخحَس »  نحُه ُُكَّ يَوح ُل مل تَسل ُكمح َيغح َحدل
َ
ًرا بلَبابل أ نَّ َنهح

َ
تُمح لَوح أ يح

َ
َرأ
َ
 أ

ء   نح َدَرنلهل ََشح اٍت َهلح َيبحَِق مل .«. َمرَّ ء  نح َدَرنلهل ََشح  قَالُوا اَل َيبحَِق مل
لََواتل » قَاَل  لَك َمثَُل الصَّ َمحسل َيمححُ فََذل

ََطايَا  و اهللُ اْلح نَّ اْلح  «بلهل
 .((666(، ومسلم ح )078)أخرجه اْلخاري ح )

“Các người có thấy rằng nếu trước cửa nhà của ai đó 

trong số các người có một con sông để cho y tắm rửa 

mỗi ngày năm lần thì trên thân thể y có còn dính lại 

vết bẩn nào chăng?” Các Sahabah đồng thanh đáp: 

Chắc chắn là không còn nữa. Người  bảo: “Cũng 

như thế, Allah sẽ dùng năm lễ nguyện Salah bôi xóa 

những điều tội lỗi và sai quấy” (Albukhari: Hadith 

(528), Muslim: Hadith (666)).  

Và việc dâng lễ nguyện Salah là cơ hội để người 

Muslim giải lao sau những vất vả và mệt nhọc của cuộc 

sống trần gian. Và người Muslim khi đứng dâng lễ 

nguyện Salah là y đang đứng trình diện và nói chuyện 

với Thượng Đế của y, Đấng bảo hộ y, lúc ấy trái tim y 

sẽ thanh thản và an bình với mối quan hệ này của y với 

Thượng Đế của y. Allah phán: 

ِ َتۡطَمئِنُّ ژ ََّل بِِذۡكرِ ٱَّللَّ
َ
ِ  أ  َوَتۡطَمئِنُّ قُلُوبُُهم بِِذۡكرِ ٱَّللَّ

ْ ِيَن َءاَمُنوا ٱَّلَّ
  (78: الرعد )سورة   ژ ٢٨ٱۡلُقلُوُب 

Bởi vậy, Nabi  đã từng nói với người Mu-

azzin Bilal: 
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اَلةل يَا بلاَلُل »  نَا بلالصَّ رلحح
َ
(، وأمحد يف املسند 8980أخرجه أبو داود ح )) «أ

 (، واللفظ َل(37078ح )
“Này Bilah, hãy cho ta nghỉ ngơi với lễ nguyện 

Salah” (Abu Dawood: Hadith (4985), Ahmad: Hadith 

(32578)). 

Và mỗi khi có chuyện không vui thì Người  

thường dâng lễ nguyện Salah, Người nói: 

اَلةل »  ح الصَّ ح يفل ةُ َعيحِنل رَّ
(، وأمحد يف 3939)أخرجه النسايئ ح ) « َجَعلَتح قُ
 ((88888املسند ح )

“Ta luôn cảm thấy hạnh phúc trong lúc dâng lễ 

nguyện Salah” (Annasa-i: (3939), Ahmad trong 

Almusnad: Hadith (11884)). 

Và điều quan trọng hơn hết cho hình thức thờ 

phượng này là Nabi  đã gọi nó là nền tảng trụ cột của 

tôn giáo, và Người  đã thông báo cho chúng ta biết 

rằng nó là điều đầu tiên được đưa ra xét xử vào Ngày 

phục sinh, Người bảo: 

َل َما »  وَّ
َ
نح َعَمللهل َصاَلتُُه فَإلنح إلنَّ أ يَاَمةل مل قل

َم الح ُُيَاَسُب بلهل الحَعبحُد يَوح
 َ ََح َوإلنح فََسَدتح َفَقدح َخاَب وََخِسل

َنح
َ
فحلََح َوأ

َ
أخرجه ) «َصلَُحتح َفَقدح أ
(، وصححه األْلاين يف صحيح 868(، والنسايئ ح )883الرتمذي ح )
 ((.337الرتمذي ح )
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“Quả thật, việc đầu tiên mà người bề tôi bị xét xử vào 

Ngày phục sinh từ các việc làm của y là lễ nguyện 

Salah, bởi thế, nếu nó được hoàn tất tốt đẹp thì y sẽ 

được thành công và đỗ đạt còn nếu nó không được 

hoàn thành thì y sẽ thất bại và thua thiệt” (Tirmizhi: 

Hadith (413), Annasa-i: Hadith (464), và Albani đã xác 

thực trong quyển Sahih Tirmizhi: Hadith (337)). 

Trụ cột thứ ba: Đóng Zakah 

Con người được sống trong sự giàu sang phú 

quý trên cõi đời này là nhờ ân huệ mà Allah đã ban cho 

họ, họ đã hưởng thụ biết bao nhiêu phúc lộc được Ngài 

ban cho từ tiền bạc của cải, sự sung túc và tiện nghi, 

những thứ đã giúp cuộc sống thêm dễ dàng và tiện lợi. 

Và để tất cả mọi người sống trên trái đất của 

Allah đều được hạnh phúc, Ngài đã qui định bắt buộc 

những người khá giả và giàu có phải trích một phần 

bổng lộc mà họ có được từ Rizqi (phúc lộc) của Ngài 

đem chia sớt cho những người nghèo và khó khăn. Việc 

làm này là một sự thử thách dành cho họ (những người 

dư dả và giàu có). Allah, Đấng Tối cao phán: 

اِل ٱژ ِن مَّ ِ َوَءاتُوُهم م  ِ ٱَّلَّ َُّٰكۡمُۚ َّللَّ  (78: انلور )سورة   ژ ٓي َءاتَى

Hãy ban cấp cho họ từ tài sản mà Allah đã ban cho 

các ngươi! (Chương 24 – Annur, câu 33). 
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Và đây là bổn phận bắt buộc được qui định 

được gọi là Zakah, và nó là trụ cột thứ ba trong các trụ 

cột của Islam. 

Và những gì mà người Muslim phải xuất ra từ 

tài sản của mình thật ra chỉ là sự thanh lọc tội lỗi cho y, 

và đó cũng là điều làm trong sạch bản thân y cũng như 

điều tuân thủ mệnh lệnh. Allah, Đấng Tối cao phán: 

َّٰلِِهۡم َصَدقَةٗ ژ ۡمَو
َ
ِي ُخۡذ مِۡن أ ُِرُهۡم َوتَُزك  : اتلوبة)سورة  ژ ِهم بَِهاُتَطه 

853) 
Ngươi hãy lấy phần bố thí từ tài sản của họ (để 

phân phán cho người nghèo) nhằm tẩy sạch và làm 

trong sạch họ (Chương 9 – Attawbah, câu 103). 

Còn việc không thực hiện bổn phận Zakah hay 

tìm cách ngăn chặn nó thì đó là một hành động chiếm 

đoạt quyền lợi của người nghèo và đối xử bất công với 

họ. Allah, Đấng Tối Cao đã hứa trừng phạt những 

người hành động như thế một sự trừng phạt thật đau 

đớn, Ngài phán: 

َة َوََّل يُنفُِقوَنَها ِِف ژ َهَب َوٱۡلفِضَّ وَن ٱَّلَّ ِيَن يَۡكِِنُ ِ  َوٱَّلَّ َسبِيِل ٱَّللَّ
َِلمٖ 
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ ۡوَم ُُيَۡمَّٰ َعلَۡيَها ِِف نَارِ َجَهنََّم َفُتۡكَوىَّٰ بَِها يَ  ٣٤ فَبَۡش 
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نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ َما 
َ
ُتۡم ِۡل ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُبُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ َهََّٰذا َما َكَِنۡ

وَن   (30، 34: اتلوبة)سورة  ژ ٣٥ُكنُتۡم تَۡكِِنُ

Và những kẻ dự trữ vàng và bạc nhưng không chi 

dùng cho con đường chính nghĩa của Allah thì hãy 

báo cho họ biết về một sự trừng phạt đau đớn. Vào 

ngày mà nó (vàng bạc tích trữ) sẽ được nung đỏ 

trong lửa và sẽ được mang đến đóng vào trán, hông 

và lưng của họ. Đấy chính là vật mà các ngươi tích 

trữ cho bản thân của các ngươi, bởi vậy các ngươi 

phải nếm lấy các vật mà các ngươi đã tích trữ. 
(Chương 9 – Attawbah, câu 34, 35). 

Và trong một Hadith, Nabi Muhammad  có 

nói: 

ٍ اَل يُؤَدِّى َزكَ » 
بل َكْنح نح َصاحل َ َعلَيحهل ِفل نَارل َجَهنََّم َما مل ِل حح

ُ
تَُه إلالَّ أ
َوى بلَها َجنحبَا ُِه وَجَ 

َعُل َصَفائلَح َفيُكح َ  بلينُُه َحَّتَّ َُيحُكَم اهللُ َفيُجح َبْيح
ا إلََل  َف َسنٍَة ُثمَّ يَُرى َسبليلَُه إلمَّ

لح
َ
َْي أ َدار ُُِه ََخحسل قح ٍم ََكَن مل بَادل ِهل ِفل يَوح عل

َنَّةل َوإلمَّ 
 ((987)أخرجه مسلم ح ) «ا إلََل انلَّارل اْلح

“Người tích trữ tài sản mà không chịu thực hiện bổn 

phận Zakah thì tài sản đó sẽ được nung đỏ trong lửa 

của Hỏa ngục để đóng vào hai bên hông và trán của y 

cho đến khi Allah sẽ xét xử tất cả các bề tôi của Ngài 
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vào Ngày mà khoảng thời gian của nó bằng năm 

mươi ngàn năm, sau đó y sẽ được cho thấy y sẽ đi vào 

Thiên Đàng hay y đi vào Hỏa ngục” (Muslim: Hadith 

(987)). 

Và trong câu kinh khác, Allah cũng đã nói về sự 

bắt buộc bổn phận này đối với những người dư dả và 

giàu có, Ngài phán bảo: 

ۡعلُوم  ژ َّٰلِِهۡم َحق   مَّ ۡمَو
َ
ِيَن ِِفٓ أ آئِِل َوٱلَۡمۡحُروِم  ٢٤َوٱَّلَّ )سورة  ژ ٢٥ل ِلسَّ

 (70، 78: املعارج
Và những ai trích xuất tài sản của họ để thực hiện 

một phần quy định bắt buộc cho những người ăn 

xin và người thiếu hụt (Chương 70 – Al-Ma’a-rij, 

câu 24, 25). 

Và quả thật, Islam cũng chú trọng đến mức 

lượng bố thí Zakah nhằm đảm bảo quyền lợi của cả 

người giàu lẫn người nghèo. Do đó, người giàu chỉ phải 

đóng Zakah 2,5 % từ tổng tài sản tiền tệ cũng như tài 

sản kinh doanh trong một năm mà y có được, tức đây 

chỉ là phần dư thừa không ảnh hưởng đến việc chi tiêu 

và nhu cầu cần thiết của y và đó là phần qui định bắt 

buộc. Còn những gì người giàu cho đi không nằm trong 

phần qui định bắt buộc này thì nó được gọi là Sadaqah 

(lòng hảo tâm) mang tính khuyến khích, điều mà những 

người Muslim phấn đấu thi đua thực hiện để được 

Allah yêu thương và hài lòng. 
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Và tất cả tài sản mà Allah bắt buộc phải xuất 

Zakah gồm nhiều dạng, ngoài vàng bạc và những gì 

được tính theo giá trị của chúng như các loại tiền tệ và 

những cổ phần kinh doanh, còn có vật nuôi và cây 

trồng và quả hạt. Allah, Đấng Tối cao phán: 

ۡخرَۡجَنا ژ
َ
آ أ نفُِقواْ ِمن َطي َِبَِّٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡرِضۖ 
َ
َِن ٱۡۡل  (767: اْلقرة)سورة  ژ لَُكم م 

Hỡi những ai có đức tin! Hãy bố thí những bổng 

lộc tốt mà các ngươi đã tìm kiếm được cũng như 

những bổng lộc mà TA đã cho xuất ra cho các ngươi 

từ đất đai (Chương 2 – Albaraqah, câu 267). 

Về những người được quyền hưởng phần Zakah 

gồm tám thành phần, tất cả tám dạng người này đã 

được nói rất rõ trong câu kinh Qur’an sau đây: 

َُّٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسَِّٰكنِي َوٱۡلَعَِّٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ ژ َدَق َما ٱلصَّ إِنَّ
ِ َوٱبِۡن  ِقَاِب َوٱۡلَغَّٰرِِمنَي َوَِّف َسبِيِل ٱَّللَّ بِيِلۖ فَرِيَضةٗ قُلُوُبُهۡم َوَِّف ٱلر   ٱلسَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيم   ِ  َوٱَّللَّ َِن ٱَّللَّ  (65: اتلوبة )سورة ژ ٦٠ م 

Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người nghèo, 

người có hoàn cảnh khó khăn, người thu và quản lý 

của bố thí, người mới gia nhập Islam, người bị giam 

cầm (nô lệ hay tù binh chiến tranh), người mắc nợ, 
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con đường phục vụ chính nghĩa của Allah và người 

lỡ đường. Đó là mệnh lệnh của Allah bởi vì Allah là 

Đấng hằng biết và rất mực sáng suốt (Chương 9 – 

Attawbah, câu 60). 

Và người bố thí Zakah phải được bố thí cho 

người với cung cách và phẩm chất đức hạnh của một 

người bề tôi của Allah, không được có sự ngạo mạn, 

kêu căn và xem thường người nghèo, bởi quả thật, 

Allah đã mô tả những người có đức tin với lời phán của 

Ngài như sau: 

نَفُقواْ َمن ٗ ژ
َ
ِ ُثمَّ ََّل يُۡتبُِعوَن َمآ أ َّٰلَُهۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ ۡمَو

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ا ٱَّلَّ

ذٗ َوََّلٓ 
َ
ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِهِۡم َوََّل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوََّل ُهۡم ى أ

َ
َُّهۡم أ َُيَۡزنُوَن ل

ِن  ۞قَۡول   ٢٦٢ ۡعُروف  َوَمۡغفَِرةٌ َخۡۡي  م  ذٗ  َصَدقَةٖ مَّ
َ
ُ َغِِنٌّ َوٱ ى  يَۡتَبُعَهآ أ َّللَّ

 (763، 767: اْلقرة )سورة ژ ٢٦٣ َحلِيم  

Những ai chi dùng tài sản của cải của họ cho con 

đường chính nghĩa của Allah nhưng không có kèm 

theo lời nhắc khéo về sự rộng rãi của mình cũng 

như không làm tổn thương danh dự của người khác 

thì được phần thưởng nơi Thượng Đế của họ, và họ 

sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. Lời nói tử 

tế và sự thông cảm tốt hơn của bố thí có kèm theo sự 

làm tổn thương danh dự của người khác. Và Allah 
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là Đấng rất mực giàu có và chịu đựng  (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 262, 263). 

Và người Muslim phải luôn định tâm rằng những sự bố 

thí tùy lòng hảo tâm và sự bố thí Zakah bắt buộc chỉ vì 

muốn được Allah hài lòng và ban thưởng nhiều phần 

thưởng tốt đẹp, còn đối với ai chi dùng của cải của 

mình cho con đường chính nghĩa của Allah chỉ vì muốn 

được người đời khen ngợi thì việc chi tiêu đó của y 

chẳng những không được Allah chấp nhận, trái lại, còn 

bị Ngài trừng phạt ở Ngày sau. Điều này được Nabi 

Muhammad  đề cập đến trong một Hadith do 

Muslim ghi lại (Hadith số (1905)) rằng có ba hạng 

người được đưa ra xét xử vào Ngày phục sinh, trong đó 

có một hạng người đã bố thí rất nhiều nhưng không 

phải vì muốn Allah hài lòng mà chỉ vì muốn được 

người đời khen ngợi là người rộng lượng và tốt bụng, 

thế là y bị trừng phạt thay vì được ban thưởng. Allah, 

Đấng Tối cao cũng có phán: 

ۡعَََّٰٰلَُهۡم فِيَها ژ
َ
ِ إََِلِۡهۡم أ ۡنَيا َوزِينََتَها نُوَف  َمن ََكَن يُرِيُد ٱۡۡلَيَوَّٰةَ ٱلُّ

ِيَن لَيَۡس لَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِّلَّ  ١٥َوُهۡم فِيَها ََّل ُيۡبَخُسوَن  ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ
ُ
أ
ْ َيۡعَملُوَن  ا َوَبَِّٰطل  ٱنلَّاُرۖ وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيهَ  ا ََكنُوا  )سورة ژ ١٦مَّ

 (86، 80: هود
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Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống 

trần tục thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ 

và TA sẽ không hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó. 

Nhưng họ sẽ là những kẻ không hưởng được gì ở 

Đời sau ngoài ngọn lửa nơi Hỏa ngục, lúc đó họ mới 

nhận thấy rằng công trình của họ nơi trần gian sẽ 

tiêu tan và việc làm mà họ đã từng làm nơi đó chỉ là 

vô nghĩa. (Chương 11 – Hud, câu 15, 16). 

Quả thật, đây là luật của Thượng Đế về Zakah, 

nó là một trong các hình ảnh thể hiện tình nhân đạo và 

sự tương trợ tướng ai nhằm giữ cho cộng đồng và xã 

hội luôn được đoàn kết thành một thể thống nhất, Nabi 

Muhammad  có nói: 

نلَْي ِفل تَوَ »  مل ُمؤح
ح ََسدل إلَذا َمثَُل ال

مح َمثَُل اْلح هل مح َوَتَعاُطفل هل مح َوتََرامُحل ادِّهل
 َِّ ُ َهرل َواْلح ََسدل بلالسَّ

و  تََداََع ََلُ َسائلُر اْلح نحُه ُعضح تَََك مل أخرجه ) «اشح
 ((7080) ح( ومسلم 6588) حاْلخاري 

“Hình ảnh của những người có đức tin trong việc họ 

yêu thương nhau, gắn bó nhau và tương trợ cho nhau 

giống như hình ảnh của một cơ thể khi một bộ phận 

nào đó không khỏe thì toàn thân phải gánh chịu” 

(Albukhari: Hadith (6011), Muslim: Hadith (2585)). 
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Trụ cột thứ tư: Nhịn chay tháng 

Ramadan 

Nhịn chay là trụ cột thứ tư trong các trụ cột 

Islam. Nó là một hình thức thờ phượng mà Allah đã sắc 

lệnh phải thực hiện trong tháng Ramadan
(2)

. Trong 

tháng đó, người Muslim sẽ phải nhịn ăn, nhịn uống và 

nhịn sinh hoạt vợ chồng mỗi ngày từ lúc rạng đông cho 

tới khi mặt trời lặn. 

Nhịn chay là một bổn phận mà Allah đã quy 

định cho những người Muslim và các cộng đồng trước 

họ với mục đích thiêng liêng, Ngài phán: 

ْ ُكتَِب ژ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َياُم َكَما ُكتَِب لَۡعَ َيَٰٓ ِ َعلَۡيُكُم ٱلص 

ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن   (883: اْلقرة )سورة ژ ١٨٣ٱَّلَّ

Hỡi những người có đức tin! Việc nhịn chay đã 

được sắc lệnh xuống cho các ngươi giống như nó đã 

được sắc lệnh xuống cho những người trước các 

ngươi mong rằng các ngươi sẽ ngay chính và ngoan 

đạo. (Chương 2 – Albaqarah, câu 183). 

Và mục đích của việc thờ phượng này là rèn 

luyện cho người có đức tin lòng ngoan đạo luôn biết 

kính sợ Allah mà tránh xa những điều nghiêm cấm, rèn 

                                                           
(2)

 Tháng Ramadan là tháng chín tính theo các tháng của năm âm 

lịch tức dựa theo mặt trăng. 
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cho y khả năng kiềm hãm sự ham muốn của bản thân 

trở thành người khắc kỉ không bị các dục vọng thấp hèn 

của bản thân lôi cuốn và ngự trị giúp y luôn làm chủ 

bản thân. Người Muslim có thể bỏ được việc ăn uống 

và hưởng thụ những thứ Halal (được phép) vào ban 

ngày của tháng Ramadan thì đương nhiên việc từ bỏ và 

tránh xa những điều Haram (điều cấm) vào ban đêm 

của tháng Ramadah cũng như những ngày đêm còn lại 

của các tháng khác là việc rất dễ dàng. 

Và thật, Nabi Muhammad  đã nói về ảnh 

hưởng của việc nhịn chay trong việc kìm chế sinh lý 

bản năng của con người như sau: 

جح »  ٍل فَلحيَََتَوَّ نحُكمح َذا َطوح َصُن  َمنح ََكَن مل حح
َ
بَََصل َوأ

للح َغضُّ ل
َ
فَإلنَُّه أ

ُم ََلُ ولَجاء   وح جل َوَمنح اَل فَالصَّ َفرح
للح  ((3756أخرجه النسايئ ح )) «ل

“Ai trong các ngươi có khả năng (đầy đủ về sinh lý và 

có điều kiện kinh tế) thì hãy cưới vợ bởi vì điều đó sẽ 

giúp y hạ thấp cái nhìn xuống và giúp y tiết chế được 

dục vọng của bản thân, còn ai không có khả năng thì 

hãy thì hãy nhịn chay, nó sẽ giúp y kiềm chế sự ham 

muốn” (Annasa-i: Hadith (3206)). 

Và Nabi  cũng mô tả việc nhin chay như là 

một cái rào chắn ngăn người Muslim khỏi những bản 

chất xấu, giúp y luôn giữ mình trong phẩm chất đức 

hạnh và tốt đẹp, Người nói: 
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فُثح َواَل »  ُكمح ، فاََل يَرح َحدل
َ
مل أ ُم َصوح  ، َوإلَذا ََكَن يَوح

يَاُم ُجنَّة  َوالصِّ
ُرؤ  َصائلم  .  يَُقلح إلِّنِّ امح

وح قَاتَلَُه فَلح
َ
َحد  ، أ

َ
َخبح ، فَإلنح َسابَُّه أ  «يَصح

 ((8808(، ومسلم ح )8958رجه اْلخاري ح )أخ)
“Nhịn chay là tấm chắn, và khi vào ngày nhịn chay 

của ai đó trong số các ngươi thì y đừng nói điều sàm 

bậy, đừng to tiếng chửi mắng, nếu có ai đó chửi rủa y 

hoặc gây chiến với y thì y hãy nói: Quả thật tôi là 

người đang nhịn chay” (Albukhari: Hadith (1904), 

Muslim: Hadith (1151)). 

Và trong một Hadith khác, Người  nói: 

َها »  قح رل
ُم ُجنَّة  َما لَمح ََيح وح (، وأمحد ح 7730أخرجه النسايئ ح )) «الصَّ

(8697)) 
“Nhịn chay là một tấm chắn an toàn khi nó không bị 

rách” (Annasa-i: Hadith (2235), Ahmad: Hadith 

(1692)). 

Ông Jabir bin Abdullah hiểu lời nói của Nabi  

và giải thích rằng: (Nếu anh nhịn chay thì hãy nhịn cả 

cái nghe và cái nhìn của anh, hãy nhịn chiếc lưỡi của 

anh khỏi những điều nói dối và sàm bậy, đừng la 

mắng người giúp việc, hãy là người nghiêm trang và 

thanh tịnh cho ngày nhịn chay của anh, và đừng để 

ngày ăn uống thông thường của anh với ngày nhịn 
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chay của anh như nhau.) (Ibnu Abi Shaybah: Hadith 

(2/422)). 

Nhưng nếu như nhịn chay không phong thái tốt 

đẹp và phẩm chất cao quý thì coi như việc nhịn chay là 

một hành động chết không có hồn, Nabi Muhammad 

 nói: 

َعَمَل بلهل » 
ورل َوالح َل الزُّ  قَوح

نح يََدَع  فَلَيحَس هللل  َمنح لَمح يََدعح
َ
َحاَجة  ِفل أ

ابَُه َطَعاَمُه وَ   .((8953أخرجه اْلخاري ح )) «َرَ

“Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá mà cứ hành 

động thì quả thật Allah đâu có nhu cầu cần đến việc y 

bỏ thức ăn và thức uống của y” (Albukhari: Hadith 

(1903)). 

Và đây là việc làm không có hồn tức người 

Muslim làm như vậy sẽ không được ban phước, Nabi 

 nói: 

نح »  ُه مل ُوُع َوالحَعَطُش َورُبَّ قَائلٍم َحظُّ
هل اْلح يَامل نح صل ُه مل رُبَّ َصائلٍم َحظُّ

َهُر  هل السَّ يَامل  ((.8639(، وأمحد ح )8695أخرجه ابن ماجه ح )) «قل
 

“Có thể người nhịn chay sẽ không được gì từ việc 

nhịn chay của y dù y đã đói và khát và có thể người 

đứng dâng lễ cũng chẳng được gì dù y đã thức 
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khuya” (Ibnu Ma-jah: Hadith (1690), Ahmad: Hadith 

(8639)). 

Và những gì mà người Muslim học được từ lớp 

học Ramadan là sự cảm nhận những khó khăn đói khổ 

của người nghèo, tinh thần giúp đỡ và tượng trợ cho họ, 

rèn luyện tính rộng rãi và biết chi dùng cho con đường 

chính nghĩa của Allah. Quả thật, Ibnu Abbas, anh em 

chú bác với Nabi Muhammad  nói: (Rasul của Allah 

là người rộng rãi và hào phóng nhất trong thiên hạ, 

nhất là trong tháng Ramadan .. Và sự rộng rãi và hào 

phóng của Rasul của Allah hơn cả những cơn gió 

(tức không ngừng)) (Albukhari: Hadith (6), Muslim: 

Hadith (2308)). 

Và quả thật, Islam đã qui định cho những ai 

không có khả năng tham gia nhịn chay cùng với những 

người Muslim khác do bệnh hay những nguyên nhân 

nào đó được phép dùng hình thức bố thí thức ăn cho 

người nghèo và túng thiếu để thay thế cho viêc nhịn 

chay của mình, tuy có thể họ bị mất đi cơ hội chịu cảnh 

đói khát cùng với những người nghèo và những người 

không được phép ăn uống vì họ đang nhịn chay nhưng 

họ không mất đi phần đóng góp thức ăn cho họ để giúp 

họ thoát khỏi cảnh đói khát. Allah, Đấng Tối cao phán: 
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ِيَن يُِطيُقونَُهۥ َولَۡعَ ژ َع َخۡۡيٗ  َطَعاُم ِمۡسِكنيٖۖ  فِۡديَة  ٱَّلَّ َفُهَو ا َفَمن َتَطوَّ
ُ  َخۡۡي   ْ َخۡۡي  َلَّ ن تَُصوُموا

َ
 )سورة ژ ١٨٤لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن  ۚۥُ َوأ

 (888: اْلقرة
Và đối với những ai không có khả năng nhịn chay 

thì có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn người thiếu 

thốn, nhưng người nào tự nguyện bố thí để làm điều 

tốt thì điều đó càng tốt hơn cho y. Tuy nhiên, việc 

các ngươi nhịn chay sẽ tốt hơn cho các ngươi nếu 

các ngươi biết được giá trị của việc làm đó (Chương 

2 – Albaqarah, câu 184). 

Và phải nên thực hiện hình thức thờ phượng này 

cho thật nhiều bởi Nabi Muhammad  đã có lời di 

huấn bảo các Sahabah của Người. Ông Abu Ama-mah 

nói với Người : Hãy ra lệnh cho tôi điều mà tôi nên 

giữ lấy nó từ Người. Thế là Người bảo: 

ثحَل ََلُ »  يَامل فَإلنَُّه اَل مل (، وأمحد 7778أخرجه النسايئ ح ) ) « َعلَيحَك بلالصِّ
 ((.78636ح )

“Ngươi hãy nên nhịn chay bởi quả thật không có cái 

gì như nó cả” (Annasa-i: Hadith (2221), Ahmad: 

Hadith (21636)). 
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Trụ cột thứ năm: Hành hương Hajj 

đến ngôi nhà của Allah, Alharam 

Hajj là một hình thức thờ phượng bằng thể xác 

được Allah sắc lệnh qui định bắt buộc mỗi người 

Muslim phải thực hiện nó một lần trong đời. Những 

người Muslim phải đưa cơ thể mình từ khắp mọi miền 

trên trái đất đến với Qiblah (Hướng mà người Muslim 

quay mặt về đó khi dâng lễ nguyện Salah) của họ tại 

Makkah linh thiêng để thực hiện nghi thức hành hương 

của họ vào các ngày được ấn định, nhằm mục đích xác 

nhận lại đức tin của họ, đức tin mà Allah đã sắc lệnh 

thành những hình thức thờ phượng cho người cha của 

các vị Nabi, Ibrahim , khi Ngài nói với Người: 

تُوَك رَِجاَّٗل ژ
ۡ
ذ ِن ِِف ٱنلَّاِس بِٱۡۡلَج ِ يَأ

َ
َّٰ َوأ ِ َضاِمرٖ  َولَۡعَ

تنَِي مِن  ُك 
ۡ
يَأ

ِ فَج ٍ 
ْ  ٢٧ َعِميقٖ  ُك  يَّامٖ ل ِيَۡشَهُدوا

َ
ِ ِِفٓ أ ْ ٱۡسَم ٱَّللَّ  َمَنَّٰفَِع لَُهۡم َويَۡذُكُروا

ۡعلُوَمٍَّٰت  َّٰ َمامَّ ۡطعُِمواْ  لَۡعَ
َ
ْ ِمۡنَها َوأ نَۡعَِّٰمۖ فَُُكُوا

َ
ِۢن بَِهيَمةِ ٱۡۡل َرزََقُهم م 

 (78، 77: اْلج )سورة ژ٢٨ٱِۡلَآئَِس ٱلَۡفقَِۡي 

Và hãy tuyên bố với nhân loại việc thi hành Hajj. 

Họ sẽ đi bộ hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy ốm băng 

qua từng hẻm núi sâu thẳm để đến cùng dâng lễ với 

Ngươi. Để cho họ chứng kiến những phúc lợi được 

ban cấp cho họ và để họ tụng niệm đại danh của 
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Allah trong các ngày được ấn định và hãy nhân 

danh Allah trên những con thú nuôi mà Ngài ban 

cấp cho họ (khi giết tế chúng). Do đó, hãy ăn thịt 

của chúng (những con vật được giết tế) và phân 

phát cho những người nghèo đói. (Chương 22 – Al-

Hajj, câu 27, 28). 

Thế là Ibrahim đã lên tiếng kêu gọi, và những 

người có đức tin đã đáp lại lời của Người từ khắp mọi 

miền, họ đã thực hiện các nghi thức giống như Nabi 

Ibrahim  đã thực hiện, họ đã gìn giữ bảo lưu 

Sunnah của vị Khalil (Vị được ân sủng nhất trong các 

vị Nabi), Ibrahim , giống như Nabi  đã nói với 

những người Muslim về các nghi thức Hajj: 

ُكمح فَإلنَُّكمح لََعَ إلرحٍث مل »  رل  َمَشاعل
يَم ُكونُوا لََعَ أخرجه ) «نح إلرحثل إلبحَراهل
(، واْلاكم 3588(، وابن ماجه ح )8989(، وأبو داود ح )833الرتمذي ح )

 .((8670) ح داود أيب صحيح(، وصححه األْلاين يف 8699ح )
“Các người hãy thực hiện các nghi thức Hajj của các 

người bởi quả thật các người đang thừa kế di sản của 

tổ phủ Ibrahim” (Tirmizhi: Hadith (833), Abu 

Dawood: Hadith (1919), Ibnu Ma-jah: Hadith (3011), 

Hakim: Hadith (1699), Albani đã xác thực trong bộ 

Sahid Abu Dawood: Hadith (1675)). 

Và Hajj là một cuộc tập huấn rèn luyện người 

Muslim thực tập vấn đề hòa bình, bởi các nghi thức của 



Tìm Hiểu Islam 

85 

 

nó được thực hiện trong vùng đất cấm, nơi các loài 

chim, cây cỏ và con người luôn được an toàn, Nabi 

Muhammad  nói: 

َمُه اهللُ إلنَّ »  َََلَ َحرَّ ُر َصيحُد ُِه ، َواَل َهَذا اْلح ُكُه ، َواَل ُينَفَّ َضُد َشوح ، اَل ُيعح
ُط لَُقَط  َفَها يَلحتَقل (، ومسلم ح 8087أخرجه اْلخاري ح )) «تَُه إلالَّ َمنح َعرَّ

(8303.)) 
“Quả thật, vùng đất này được Allah sắc lệnh làm 

vùng cấm địa, một cái gai của nó cũng không được 

bẻ, thú săn trong nó không được đuổi bắt và không 

được nhặt lượm bất cứ cái gì nơi đó ngoại trừ người 

đó biết rõ nó (vật đó là của ai)” (Albukhari: Hadith 

(1587), Muslim: Hadith (1353)). 

Hành hương Hajj còn là một biểu hiện tính bình 

đẳng, không ai hơn ai, thể hiện sự thống nhất giữa 

những người Muslim. Bởi lẽ, tất cả mọi người Muslim 

từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng tập trung lại tại cùng 

một nơi, cùng mặc chung một trang phục, người giàu 

hay người nghèo, người da trắng hay da đen, tất cả đều 

như nhau. Và quả thật, Nabi Muhammad  đã thuyết 

giảng cho các vị Sahabah của Người vào những ngày 

hành hương Hajj, Người nói: 
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اَل اَل » 
َ
د  أ بَاُكمح َواحل

َ
د  َوإلنَّ أ  َربَُّكمح َواحل

اَل إلنَّ
َ
َها انلَّاُس أ يُّ

َ
يَا أ

ٍّ وَ  ِل َج عح
َ
ٍّ لََعَ أ َل للَعَرِبل

وََد فَضح سح
َ
ََر لََعَ أ محح

َ
ٍّ َواَل أل  َعَرِبل

ٍّ لََعَ ِل اَل للَعَج
وَى   بلاتلَّقح

ََر إلالَّ محح
َ
وََد لََعَ أ سح

َ
 .((77978أخرجه أمحد ح )) «َواَل أ

“Này hỡi mọi người! Chẳng phải Thượng Đế của các 

người chỉ có một, và quả thật người cha của các 

người cũng chỉ có một, tất cả các người đều như 

nhau không ai hơn ai, không phải dân Ả rập tốt hơn 

dân khác và dân khác lại tốt hơn dân Ả rập, da đen 

hay da màu đều không ai hơn ai ngoài trừ những ai 

có Taqwa (lòng kính sợ Allah và ngoan đạo)” 

(Ahmad: Hadith (22978)). 

Và một trong những ý nghĩa của hành hương 

Hajj tụng niệm và tưởng nhớ đến Allah, Đấng Tối Cao, 

để vĩ đại hóa Ngài và xin Ngài tha thứ về những tội lỗi 

và sai phạm đã làm. Allah, Đấng tối Cao phán: 

ْ ٱژ َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ ٱۡۡلََراِمۖ َوٱذۡ فَٱۡذُكُروا َُّٰكۡم ِإَون َّللَّ ُكُروُِ َكَما َهَدى
ٓال نَِي  ِن َقۡبلِه ِۚ لَِمَن ٱلضَّ فَاَض  ١٩٨ُكنُتم م 

َ
ْ مِۡن َحۡيُث أ فِيُضوا

َ
ُثمَّ أ

َ َغُفور   ُۚ إِنَّ ٱَّللَّ َ ، 898)سورة اْلقرة:  ژ ١٩٩رَِّحيم   ٱنلَّاُس َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱَّللَّ
899) 

Hãy tụng niệm và tán dương Allah tại ngôi đền linh 

thiêng, hãy tụng niệm vầ tán dương Ngài theo đúng 
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như Ngài đã chỉ dẫn cho các ngươi bởi quả thật 

trước đây các ngươi là những kẻ lầm lạc. Rồi hãy 

vội vã rời khỏi (Muzdalifah) nơi mà mọi người vội 

vã bỏ đi và hãy cầu xin Allah tha thứ tội lỗi. Quả 

thật, Allah là Đấng hằng tha thứ và khoan dung 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 198, 199). 

Và cũng như ở tại Muzdalifah là để tụng niệm 

và tán dương Allah thì tương tự vào ngày ở Mina cũng 

như vậy, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

يَّامٖ ژ
َ
َ ِِفٓ أ ْ ٱَّللَّ ۡعُدوَدَّٰٖتٰۚ  َوٱۡذُكُروا َل ِِف  مَّ يَۡوَمنۡيِ فَََلٓ إِۡثَم َفَمن َتَعجَّ

 ِۗ َر فَََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۖ لَِمِن ٱتََّقَّٰ خَّ
َ
 (753)سورة اْلقرة:  ژ َعلَۡيهِ َوَمن تَأ

Và hãy tụng niệm và tán dương Allah vào những 

ngày (ở Mina) được ấn định. Những ai vội vã rời đi 

sau hai ngày thì không mang tội còn ai ở lại thêm thì 

cũng không mang tội. Vấn đề là ở người có lòng 

kính sợ Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 203). 

Và sau khi đã hoàn tất cuộc hành hương Hajj thì 

người Muslim được yêu cầu phải luôn tụng niệm và tán 

dương Allah vào những ngày bình thường của họ, 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡو ژ
َ
َ َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ  ٱَّللَّ

ْ َنَِّٰسَكُكۡم فَٱۡذُكُروا فَإَِذا قََضۡيُتم مَّ
َشدَّ ذِۡكرٗ 

َ
 (755)سورة اْلقرة:  ژ ا  أ
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Do đó, khi nào các ngươi hoàn thành cuộc hành 

hương Hajj của các ngươi thì các ngươi hãy vẫn 

tụng niệm và tán dương Allah như cách các ngươi 

đã tướng nhớ cha mẹ của các ngươi trước kia hoặc 

hãy nhiều hơn (Chương 2 – Albaqarah, câu 200). 

Và một trong các nghi thức của cuộc hành 

hương Hajj đó là giết tế súc vật để dâng lên Allah, Ngài 

phán: 

ۖ ژ ِ لَُكۡم فِيَها َخۡۡي  ِن َشَعَٰٓئِرِ ٱَّللَّ   ژ َوٱِۡلُۡدَن َجَعۡلَنََّٰها لَُكم م 

 (36: ْلج)سورة ا
Và những con súc vật (lạc đà, bò, cừu, dê) mà TA 

ban cấp cho các ngươi làm vật tế là một trong 

những biểu hiệu của Allah ban cho các ngươi và nơi 

chúng có nhiều phúc lộc tốt lành (Chương 22 – Al-

Hajj, câu 36). 

Và trong sự tốt lành đó đã xác nhận sự Taqwa 

(lòng kính sợ) Allah, Ngài phán: 

َ ُۡلُوُمَها َوََّل دَِمآؤَُها َوَلَِّٰكن َيَناَُلُ ٱَلَّۡقَوىَّٰ ژ لَن َيَناَل ٱَّللَّ
 (37: ْلج)سورة ا  ژِمنُكۡمُۚ 

Thịt và máu của chúng (các con vật được giết tế) sẽ 

không bao giờ đến tận nơi Allah mà chỉ có lòng kính 
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sợ của các ngươi mới đến được nơi Ngài  (Chương 

22 – Al-Hajj, câu 37). 

Và một trong những ý nghĩa của việc hành 

hương Hajj là rèn luyện tâm tánh đức hạnh cho người 

Muslim, Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡشُهر  ژ
َ
ُۚ َفَمن فََرَض فِيِهنَّ ٱۡۡلَجَّ فَََل  ٱۡۡلَجُّ أ ۡعلُوَمَّٰت  َرفََث َوََّل مَّ

ُسوَق َوََّل ِجَداَل ِِف ٱۡۡلَج ِ  َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡۡيٖ 
ُدواْ َيۡعلَۡمُه ٱ فُ ُ  َوتََزوَّ َّللَّ

ادِ  ۡلَبَِّٰب  فَإِنَّ َخۡۡيَ ٱلزَّ
َ
ْوَِّل ٱۡۡل

ُ
أ ۖ َوٱتَُّقوِن َيَٰٓ : اْلقرة)سورة  ژ ١٩٧ٱَلَّۡقَوىَّٰ

897) 
Cuộc hành hương Hajj diễn ra trong những tháng 

được ấn định rõ. Bởi thế, người nào thực hiện cuộc 

hành hương Hajj trong những tháng đó thì chớ dâm 

dục, chớ làm điều sàm bậy, tội lỗi và chớ cãi vã 

trong thời gian làm Hajj. Và những việc thiện tốt 

mà các ngươi làm Allah đều biết rõ, và các ngươi 

hãy mang theo lương thực trong thời giàn xa nhà, 

nhưng lương thực tốt nhất là lòng kính sợ Allah. Do 

đó, hãy kính sợ TA hỡi những người hiểu biết! 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 197). 

Do đó, người thực hiện hành hương Hajj phải 

nên tránh xa những điều tội lỗi để được Allah tha thứ 

tội lỗi, bởi Nabi Muhammad  nói: 
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ُه َمنح َحجَّ »  مُّ
ُ
تحُه أ مل َودَلَ ُسقح رََجَع َكيَوح فُثح َولَمح َيفح خرجه )أ «فَلَمح يَرح

 .((8078اْلخاري ح )

“Ai làm Hajj mà không dâm dục, không làm điều sàm 

bậy tội lỗi thì sẽ được trở lại y như lúc mới lọt lòng 

mẹ” (Albukhari: Hadith (1521)). 

Và cuộc hành hương Hajj một khi đã được thực 

hiện đúng theo các yêu cầu và qui định của giáo luật và 

được chấp nhận thì sẽ được một phần thưởng vô cùng 

to lớn, Nabi Muhammad  nói: 

َنَُّة »  ُوُر لَيحَس ََلُ َجَزاء  إلالَّ اْلح َمِبح
ح َجُّ ال (، 88573ح ) أخرجه أمحد) «اْلح

 ((.7088وابن خزيمة ح )
“Cuộc hành hương Hajj được chấp nhận thì phần 

thưởng không gì hơn là Thiên Đàng” (Ahmad: Hadith 

(14073), Ibnu Khazaymah: Hadith (2514)). 

Có người hỏi, vậy sẽ cư xử với người đã làm 

Hajj thế nào? Người  bảo: 

َعاُم  » مَ إلطح َعاَم َوَطيِّبل اللََكَ (، وابن 88573أخرجه أمحد ح )) « «  الطَّ
 ((.7088خزيمة ح )

“Tiếp đãi thức ăn và nói lời nhã nhặn” (Ahmad: 

Hadith (14073), Ibnu Khazaymah: Hadith (2514)).  
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Cứ như vậy, tất cả các trụ cột của Islam thực 

chất đều nhằm mục đích thanh lọc người Muslim và rèn 

luyện cho y tâm tánh đức hạnh và kết nối trái tim của y 

với Thượng Đế của y, Đấng Tối Cao và Ân Phúc. 

Nhưng Islam không phải chỉ có mỗi năm trụ cột 

như thế này thôi mà nó là một món quà vĩ đại mà Allah 

dành cho loài người, nó là một tôn giáo giải quyết mọi 

vấn đề của con người về sự tranh chấp và bất đồng, cải 

thiện và thiếp lập mối qua hệ giữa con người với 

Thượng Đế, giữa con người với người anh em đồng 

loại, giữa con người với vũ trụ, với thế giới xung 

quanh. Nó là tôn giáo cân bằng giữa nhu cầu của thể 

xác và nhu cầu của linh hồn, làm no đầy ý chí và làm 

ấm áp xúc cảm. 

Và chúng ta sẽ hiểu được sự thật này khi chúng 

ta nói về khái niệm của việc thờ phượng trong Islam. 
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Khái Niệm Sự Thờ Phượng Trong 

Islam 

Allah đã tạo hóa ra con người trên trái đất với 

mục đích rất cao quý và thiêng liêng. Mục đích tồn tại 

của con người vượt hơn hẳn các tạo vật khác đang cùng 

sống trên mặt đất rằng chúng chỉ sống để ăn, uống và 

quan hệ giao phối. Mục đích đó chính là thờ phượng 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc.  

نَس إَِّلَّ َِلَۡعُبُدوِن ژ نَّ َوٱۡۡلِ ۡقُت ٱۡۡلِ
ِن  ٥٦َوَما َخلَ رِيُد مِۡنُهم م 

ُ
ٓ أ َما

ن ُيۡطعُِموِن 
َ
رِيُد أ

ُ
ِۡزٖق َوَمآ أ زَّاُق ُذو ٱلُۡقوَّةِ ٱلَۡمتنُِي  ٥٧ر  َ ُهَو ٱلرَّ إِنَّ ٱَّللَّ

 (08 - 06اَّلاريات :  )سورة ژ٥٨
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ 

để chúng thờ phượng riêng TA. TA không đòi hỏi 

bổng lộc từ chúng và cũng không đòi hỏi chúng nuôi 

dưỡng TA. Quả thật, Allah mới là Đấng ban bổng 

lộc cho tất cả, Ngài là Đấng của mọi quyền lực và 

sức mạnh. (Chương 51 – Azh-zhariyat, câu 56 - 58). 

Tuy nhiên, khái niệm thờ phượng trong Islam 

không phải chỉ gói gọn trong việc thực hiện các lễ 

nguyện Salah, các lời tụng niệm, các nghi thức được 

thực hiện vào các thời điểm nhất định nào đó, mà phạm 

vi của nó rộng và bao la hơn rất nhiều. Quả thật, nó là 

một hệ thống phép tắc của toàn bộ đời sống con người. 



Tìm Hiểu Islam 

93 

 

ِ ٱۡلَعَّٰلَِمنَي ژ ِ َرب  ََّل  ١٦٢قُۡل إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمَۡياَي َوَمَماِِت َّلِلَّ
ُل ٱلُۡمۡسلِِمنيَ  وَّ

َ
۠ أ نَا
َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
َّٰلَِك أ ۥۖ َوبَِذ األنعام:  )سورة ژ ١٦٣ َۡشِيَك ََلُ

867 ، 863) 
Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ 

nguyện Salah của ta, việc tế lễ của ta, cuộc sống và 

cái chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ 

Tể của toàn vũ trụ. Ngài là Đấng không có đối tác, 

và ta được lệnh phải như thế, và ta là người đầu tiên 

thần phục Ngài”. (Chương 6 – Al-An’am, câu 162, 

163). 

Do đó, người Muslim không có một khoảnh 

khắc nào trải qua mà không nằm trong sự thờ phượng 

Đấng bảo hộ của mình. 

Khái niệm Islam phủ nhận sự thờ phượng cần 

phải có trung gian giữa Allah và các bề tôi. Bởi vậy, 

trong Islam sẽ không có các thầy tu hay những người 

chức sắc đại diện cho tôn giáo mà mỗi cá nhân Muslim 

sẽ dâng lễ nguyện Salah một mình, hay cùng với tập thể 

ở tại Masjid hay ở tại nhà hoặc ở bất kỳ nơi nào sạch sẽ 

có thể thực hiện cuộc lễ nguyện. Sự thờ phượng trong 

Islam không cần đến bất cứ một vị trung gian nào hay 

bất kỳ một vị tu sĩ nào. Nabi Muhammad  nói: 
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َّتل »  مَّ
ُ
نح أ َما رَُجٍل مل يُّ

َ
ًدا َوَطُهوًرا ، َوأ جل رحُض َمسح

َ
َ األ لَتح َلل وَُجعل

دحَرَكتحُه 
َ
اَلُة فَلحيَُصلِّ أ (، ومسلم ح 330أخرجه اْلخاري ح )) «الصَّ
(078.)) 

“Ta được ban cho mặt đất làm nơi cúi đầu quỳ lạy và 

sạch sẽ, do đó, người nào trong cộng đồng của ta khi 

đã đến giờ dâng lễ nguyện Salah thì hãy dâng lễ ở bất 

cứ nơi nào (sạch sẽ)” (Albukhari: Hadith (335), 

Muslim: Hadith (521)). 

Và một khi người Muslim có thiếu sót trong 

việc thực hiện bổn phận được Allah sắc lệnh hoặc có 

lòng hàm muốn được tích nhiều điều tốt đẹp từ nơi 

Allah thì y chỉ cần cầu xin trực tiếp với Ngài không cần 

đến một vị trung gian nào cả. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

َ ژ ْ ٱَّللَّ نُفَسُهۡم َذَكُروا
َ
ْ أ ۡو َظلَُموٓا

َ
َِّٰحَشًة أ ْ َف ِيَن إِذَا َفَعلُوا َوٱَّلَّ

َّٰ َما  ْ لَۡعَ وا ُ َولَۡم يُِِصُّ نُوَب إَِّلَّ ٱَّللَّ نُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱَّلُّ ْ َِّلُ فَٱۡسَتۡغَفُروا
ْ َوُهۡم َيۡعلَمُ  ۡغفَِرة   ١٣٥وَن َفَعلُوا ْوَلَٰٓئَِك َجَزآؤُُهم مَّ

ُ
ِن  أ َّٰت  م  ب ِِهۡم وََجنَّ  رَّ

ُۚ َونِۡعَم  نَۡهَُّٰر َخَِِّٰلِيَن فِيَها
َ
ۡجُر ٱۡلَعَِّٰملنَِي ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل

َ
 ژ ١٣٦أ

 (836 ، 830: آل عمران )سورة
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Và những ai khi đã làm điều tội lỗi hoặc bất công 

với chính bản thân mình thì liền tưởng nhớ đến 

Allah mà cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho họ, và 

không ai có thể tha tội ngoài Allah, sau đó họ không 

tái phạm điều sai quấy mà họ đã làm. Phần thưởng 

dành cho những người như thế là sự tha thứ tội lỗi 

từ Thượng Đế của họ cùng với những ngôi vườn 

Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ ở 

trong đó đời đời. Đó là một ân huệ vô cùng to lớn 

dành cho những người hành đạo và làm điều thiện 

tốt. (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 135, 136). 

Và Islam cũng không cho phép tôn giáo giam 

giữ và hạn chế mối quan hệ giữa người bề tôi và 

Thượng Đế của y, bởi điều đó được cho là đã đi xa với 

với mục đích mà Allah đã ban các kinh sách xuống và 

cử phái các vị Nabi đến với nhân loại. Và mục đích 

được nói chính là cải thiện cuộc sống của con người, 

trách nhiệm cai quản và trông coi trái đất của Allah 

theo đúng với hệ thống nguyên tắc cũng như các chỉ thị 

của Ngài. Bởi mục đích này mà Allah đã tạo hóa ra 

người cha Adam, tổ tiên của chúng ta. 

ۖ  ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلَٰٓئَِكةِ إِّن ِ َجاِعل  ژ ۡرِض َخلِيَفٗة
َ
 )سورة ژ ِِف ٱۡۡل

 (35: اْلقرة
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Và khi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) nói với 

các thiên thần: Quả thật, TA sẽ đặt một đại diện của 

TA trên trái đất (Chương 2 – Albaqarah, câu 30). 

Và đây là sự tiếp nhận trọng trách cai quan và 

trông coi trái đất của Adam và được tiếp nối cho thế hệ 

hậu duệ của Người về sau, như Allah đã phán: 

ۡرِضٰۚ ژ
َ
ِي َجَعلَُكۡم َخَلَٰٓئَِف ِِف ٱۡۡل  (39: فاطر )سورة ژ ُهَو ٱَّلَّ

Ngài là Đấng đã làm cho các ngươi thành người kế 

nghiệp trên trái đất (Chương 35 – Fatir, câu 39). 

Và trong câu kinh khác, Allah gọi sự hiện diện 

của con người là sự định cư, Ngài phán: 

ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَهاژ
َ
َِن ٱۡۡل ُكم م 

َ
نَشأ
َ
 (68: هود )سورة ژ ُهَو أ

Ngài đã cho sinh sản các ngươi từ trái đất và định 

cư các ngươi nơi đó (Chương 11 – Hud, câu 61). 

Tới đây, khái niệm thờ phượng trong Islam đã 

cho thấy nó là sự bao hàm toàn bộ. Như vậy, thờ 

phượng trong Islam là tất cả những gì Allah yêu thương 

và hài lòng từ hành động cũng như lời nói công khai 

hay thầm kín. Và nó không phải chỉ được biểu hiện bởi 

hình thức bên ngoài mà nó phải kết hợp giữa hành động 

của tâm hồn, chiếc lưỡi và toàn thể xác. 
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Sự thờ phượng này được bao phủ bởi nhiều 

phương diện trong cuộc sống người Muslim. Phương 

diện thứ nhất là mối quan hệ giữa y với Allah, Đấng táo 

hóa y, phương diện thứ hai là những gì liên quan đến 

bản chất con người từ thói quen cá nhân như giữ vệ 

sinh thân thể cho đến các phép tắc sinh hoạt đời thường 

trong cuộc sống như ăn, uống, ngủ, quan hệ tình dục, 

quần áo và giải quyết nhu cầu (đại, tiểu tiện),..., phương 

diện thứ ba là mối quan hệ của y với gia đình, với cộng 

đồng và xã hội, phương diện thứ tư là mối quan hệ của 

y đối với đại gia đình nhân loại, và phương diện cuối 

cùng là mối quan hệ của y với môi trường cũng như thế 

giới vũ trụ xung quanh. 

Và hệ thống phép tắc của Thượng Đế về sự thờ 

phượng trong Islam luôn chói buộc lẫn nhau trong cơ 

cấu đức tin Iman bao hàm trọn vẹn từ gốc đến ngọn. 

Như Nabi Muhammad  đã nói: 

فحَضلَُها» 
َ
ع  وََسبحُعوَن فَأ يَماُن بلضح ُل اَل إلََلَ إلالَّ ا اإلل دحنَاَها إلَماَطُة  هللُ قَوح

َ
َوأ

يَمانل  َن اإلل  مل
بَة  َيَاُء ُشعح يقل َواْلح رل َذى َعنل الطَّ

َ
أخرجه مسلم ح ) «األ
(70.)) 

“Đức tin Iman gồm có bảy mươi mấy phần, phần tốt 

nhất đó là lời tuyên thệ ( لله الَ إََِلَ إاِلَّ ا ) – (không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah), phần 
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thấp nhất là nhặt gai trên đường đi, và tính mắc cỡ là 

một phần của đức tin Iman.” (Muslim: Hadith (25)). 

Và tất cả các mối tương quan đó đều nằm trong 

một sự kết nối độc đáo và hài hòa, không chấp nhận sự 

phân liệt giữa đạo với các khía cạnh của đời sống con 

người. Và những người phân biệt giữa đạo và đời đã bị 

Allah chỉ trích và khiển trách, Ngài phán: 

َفُتۡؤِمُنوَن بَِبۡعِض ٱۡلِكَتَِّٰب َوتَۡكُفُروَن بَِبۡعٖضٰۚ ژ
َ
َفَما َجَزآُء َمن  أ

 َّٰ ۡنَياۖ َويَۡوَم ٱۡلقَِيََّٰمةِ يَُردُّوَن  لَِك ِمنُكۡم إَِّلَّ ِخۡزي  َيۡفَعُل َذ ةِ ٱلُّ ِِف ٱۡۡلََيوَّٰ
ا َتۡعَملُوَن  ُ بَِغَّٰفٍِل َعمَّ ِ ٱلَۡعَذاِبِۗ َوَما ٱَّللَّ َشد 

َ
ِيَن  ٨٥إََِلَٰٓ أ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ

ُ
أ

 ْ ُوا ُف َعۡنُهُم ٱۡلَعَذاُب َوََّل ُهۡم  ٱۡشََتَ ۡنَيا بِٱٓأۡلِخَرةِۖ فَََل ُُيَفَّ ٱۡۡلََيوَّٰةَ ٱلُّ
وَن   (86، 80: اْلقرة )سورة ژ ٨٦يُنَِصُ

Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần của kinh 

sách và phủ nhận phần còn lại? Do đó, phần hình 

phạt dành cho những ai trong các ngươi làm điều đó 

không gì khác hơn là sự nhục nhã ở đời này; rồi vào 

Ngày phục sinh, họ sẽ nhận một sự trừng phạt 

khủng khiếp hơn, và Allah không phải không hay 

biết những gì các ngươi làm. Những người đó là 

những kẻ đã mua đời này với giá của Đời sau. Bởi 

thế, việc trừng phạt sẽ không được giảm nhẹ với họ 
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và họ cũng không được ai cứu giúp (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 85, 86). 

Và Allah đã sắc lệnh cho những người Muslim 

phải nhận lấy tôn giáo với tất cả toàn bộ các nguyên tắc 

và chỉ đạo của nó, và cảnh báo họ không được phân 

chia nó ra thành từng phần riêng lẻ và quay mặt với 

một phần nào đó của nó, bởi đó là một hành động coi 

thường, một hành động chống đối lại với quyền thống 

trị và điều hành tất cả mọi vấn đề của đời sống con 

người, và trong thực tế đó là sự theo bước của Shaytan, 

là sự đáp lại lời kêu gọi của nó đến với con đường lầm 

lạc, luôn làm cho một người ở trong trạng thái phân vân 

khiến y bỏ đi một phần nào đó rồi dần dần bỏ đi tất cả. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ْ ٱۡدخُ ژ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ۡلِم َكٓافَّةٗ َيَٰٓ ِ ْ ِِف ٱلس  َِّٰت  لُوا َوََّل تَتَّبُِعواْ ُخُطَو

ۡيَطَِّٰنٰۚ إِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدو    بنِي   ٱلشَّ  (208: اْلقرة )سورة ژ ٢٠٨مُّ

Hỡi những người có đức tin! Hãy gia nhập Islam 

một cách trọn vẹn và chớ đừng theo bước chân của 

Shaytan bởi quả thật nó là kẻ thù thực thụ của các 

ngươi. (Chương 2 – Albaqarah, câu 208). 

Quả thật, sự hài hòa trong Islam giữa đạo và 

đời, giữa linh hồn và thể xác, giữa cõi trần và cõi Đời 

sau, giữa cá nhân và cộng đồng xã hội đã được nói bởi 

nhiều câu kinh khác nhau trong Qur’an, tiêu biểu cho 
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các câu kinh nói về sự hài hòa của mối quan hệ giữa 

con người với Allah trong một khía cạnh và giữa con 

người với nhau trong một khía cạnh đạo đức và cư xử 

giao tiếp là các lời phán của Allah: 

ْ وُُجوَهُكۡم قِ ژ ن تَُولُّوا
َ
َبَل ٱلَۡمۡۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِّٰكنَّ لَّۡيَس ٱۡلَِبَّ أ

 ِ ِكَتَِّٰب َوٱنلَّبِي 
ِ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلۡ َن  ۧٱۡلَِبَّ َمۡن َءاَمَن بِٱَّللَّ

َّٰ ُحب ِه ِۚ َذوِي ٱۡلُقۡرَّبَّٰ َوٱَۡلََتََّٰمَّٰ َوٱلَۡمَسَِّٰكنَي َوٱۡبَن اَوَءاَِت ٱلۡمَ  َل لَۡعَ
 ٓ ا بِيِل َوٱلسَّ َكوَّٰةَ ٱلسَّ ةَ وََءاَِت ٱلزَّ لَوَّٰ قَاَم ٱلصَّ

َ
ِقَاِب َوأ ئِلنَِي َوَِّف ٱلر 

آءِ وَِحنَي  َّ َسآءِ َوٱلَضَّ
ۡ
ََِّٰبِيَن ِِف ٱِۡلَأ ْۖ َوٱلصَّ ََّٰهُدوا َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إِذَا َع

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن 
ُ
ْۖ َوأ ِيَن َصَدقُوا ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ

ُ
ِسِۗ أ

ۡ
 )سورة  ژ ١٧٧ٱِۡلَأ
 (877: اْلقرة

Sự ngoan đạo và đức hạnh không phải ở việc các 

ngươi quay mặt về hướng Đông hay hướng Tây mà 

sự ngoan đạo và đức hạnh là ở việc ai tin tưởng nơi 

Allah, tin nơi Ngày phán xử cuối cùng, nơi các thiên 

thần, các kinh sách và các vị Nabi của Ngài, và vì 

yêu thương Ngài mà bố thí của cải cho bà con ruột 

thịt, cho các trẻ mồ côi, cho những người thiếu thốn, 

những người lỡ đường, và những người ăn xin, và 

để chuộc và giải phóng những người nô lệ, chu đáo 

dâng lễ nguyện Salah, đống Zakah, thực hiện lời 
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hứa khi đã hứa, kiên trì chịu đựng trong nghịch 

cảnh và thiên tai và trong mọi sự khó khăn. Đó mới 

là những người thực sự chân thật, đó mới là những 

người thực sự ngay chính sợ Allah. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 177). 

ْ ٱژ َ َوََّل َوٱۡعُبُدوا ْ بِه ِۚ َشۡي َّللَّ ۖ   ٗ تُۡۡشُِكوا يِۡن إِۡحَسَّٰنٗ ا َِّٰلَ ا َوبِِذي َوبِٱۡلَو
ُقۡرَّبَّٰ َوٱۡۡلَارِ ٱۡۡلُنُِب ٱۡلُقۡرَّبَّٰ َوٱَۡلََتََّٰمَّٰ وَ 

ٱلَۡمَسَِّٰكنِي َوٱۡۡلَارِ ذِي ٱلۡ
َ ََّل  يَََُّٰٰۡنُكۡم  إِنَّ ٱَّللَّ

َ
بِيِل َوَما َملََكۡت أ اِحِب بِٱۡۡلَۢنِب َوٱبِۡن ٱلسَّ َوٱلصَّ

ُمُروَن ٱنلَّاَس  ٣٦ا  فَُخورً َمن ََكَن ُُّمَۡتاَّٗل  ُُيِبُّ 
ۡ
ِيَن َيۡبَخلُوَن َوَيأ ٱَّلَّ

َّٰفِرِيَن  ۡعَتۡدنَا لِۡلَك
َ
ُ ِمن فَۡضلِه ِۚ  َوأ َُّٰهُم ٱَّللَّ بِٱِۡلُۡخِل َوَيۡكتُُموَن َمآ َءاتَى

ِهينٗ َعَذابٗ  َّٰلَُهۡم رِئَآَء ٱنلَّاِس َوََّل  ٣٧ا ا مُّ ۡمَو
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ يُۡؤِمُنوَن  َوٱَّلَّ

ۡيَطَُّٰن ََلُۥ قَرِينٗ  ِ َوََّل بِٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۗ َوَمن يَُكِن ٱلشَّ ا آَء قَرِينٗ ا فَسَ بِٱَّللَّ
 (38 - 36: النساء )سورة ژ ٣٨

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối 

không được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong 

thờ phượng) bất cứ cái gì, và các ngươi hãy ăn ở tử 

tế với cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, 

với người thiếu thốn, và hãy cư xử tử tế với xóm 

giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường và với 

những người là tù binh trong tay các ngươi, bởi quả 
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thật, Allah không yêu thương những kẻ tự phụ kiêu 

căng. Những kẻ mang tâm tính keo kiệt và xúi giúc 

thiên hạ keo kiệt như mình và thường che giấu 

những thiên lộc được Allah ban cho. Và TA đã 

chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự 

trừng phạt nhục nhã. Và những ai tiêu dùng tài sản 

của họ chỉ vì muốn phô trương cho thiên hạ chứ 

không phải vì tin tưởng nơi Allah và Đời sau. Và ai 

lấy Shaytan làm bạn thì đó là một người bạn xấu 

nhất. (Chương 4 – Annisa’, câu 36 – 38). 

Và Islam khẳng định tính toàn vẹn của nó bằng 

cách lưu ý một số hình thức thờ phượng liên quan đến 

trách nhiệm của các bề tôi. Nabi Muhammad  nói: 

يَك لََك َصَدقَة  وَ »  خل
َ
هل أ ُمَك ِفل وَجح يَُك َعنل تَبَسُّ

حَمعحُروفل َوَنهح ُرَك بلال مح
َ
أ

اَللل لََك َصَدقَة   رحضل الضَّ
َ
 َوإلرحَشاُدَك الرَُّجَل ِفل أ

َكرل َصَدقَة 
حُمنح ال

ََجَر   َوإلَماَطتَُك اْلح
َََصل لََك َصَدقَة 

للرَُّجلل الرَّدلىءل اْلح َك ل َوَبََصُ
يقل لََك َصَدقَ  رل َم َعنل الطَّ

َكَة َوالحَعظح وح ولَك ِفل َوالشَّ
ح نح َدل  َوإلفحَراُغَك مل

ة 
يَك لََك َصَدقَة   خل

َ
ول أ
ح  ((.8906أخرجه الرتمذي ح )) «َدل

“Mỉm cười với người anh em của mình là một điều 

thiện, bảo ban người làm việc thiện tốt và ngăn cản 

người làm điều xấu là một điều thiện, hướng dẫn 

người lạc đường là một điều thiện, nhìn người thấp 

kém hơn mình với cái nhìn không coi thường là một 
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điều thiện, nhặt viên đá, cái gai, khúc xương trên 

đường đi là một điều thiện, và việc lấy thùng của 

mình đổ hết vào thùng của người anh em là điều 

thiện.” (Tirmizhi: Hadith (1956)). 

Và Nabi  cũng để một thước do về những 

việc làm phúc thiện, Người cung cấp các khái niệm 

toàn diện của sự thờ phượng trong khi Người lại đặc 

biệt một số hình thức này hơn những hình thức khác, 

một số này được làm Thượng Đế yêu thương hơn một 

số khác. Người  nói: 

َمالل  » عح
َ
َحبُّ األ

َ
، وأ للنَّاسل نحَفُعُهمح ل

َ
وَجلَّ أ َحبُّ انلَّاسل إلَل اهللل  َعزَّ

َ
أ

وح 
َ
َبة، أ ُف َعنحُه ُكرح شل و تُكح

َ
لٍم، أ لُه لََعَ ُمسح خل وحر  تُدح إلََل اهللل رُسُ

 
َ
نح أ
َ
ُرُد َعنحُه ُجوحاعً، وأل و َتطح

َ
يحناً، أ ح َعنحُه دل ح َتقحِضل ح يفل ٍخ ِلل

َ
ح َمَع أ محِشل
راً  جدل َشهح َف يف هذا الَمسح تَكل عح

َ
نح أن أ َحّب إلِلَّ مل

َ
أخرجه ) «َحاَجٍة أ

ابن أيب ادلنيا يف قضاء اْلوائج، وحّسن األْلاين إسناد ِه يف السلسلة 
 . ((956الصحيحة ح )

“Người Allah yêu thương nhất là người mang lại 

nhiều phúc lợi nhất cho mọi người, và việc làm yêu 

thích nhất đối với Allah là mang lại niềm vui cho 

người Muslim, hoặc giúp y vơi đi sự phiền muộn, 

hoặc giúp y thanh toán nợ, hoặc giúp y xua đuổi cơn 

đói, và quả thật việc Ta đi cùng với người anh em của 
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Ta vì giải quyết vấn đề của y là điều yêu thích hơn 

việc Ta ở trong Masjid suốt một tháng trời” (Ibnu Abu 

Addunya ghi lại ở phần (giải quyết các nhu cầu cần 

thiết), và Albani đã xác nhận là Hadith tốt, các đường 

dẫn truyền tốt, Hadith (906)). 

Nếu người Muslim luôn gìn giữ các tình yêu 

này với Thượng Đế của y thì chúng sẽ thúc đẩy y làm 

nhiều điều tốt hơn nữa cũng như thúc đẩy y luôn nỗ lực 

phấn đấu làm điều tốt ngay làm điều tốt đối với các loài 

vật. Quả thật, Nabi Muhammad  có nói: 

نحُه ََلُ َصَدقَة  َوَما »  َل مل كل
ُ
رلُس َغرحًسا إلالَّ ََكَن َما أ

للٍم َيغح نح ُمسح َما مل
َكلَتل 

َ
نحُه َفُهَو ََلُ َصَدقَة  َوَما أ بُُع مل َكَل السَّ

َ
نحُه ََلُ َصَدقَة  َوَما أ َق مل رُسل

حَ 
َ
َزُؤ ُِه أ ُ َفُهَو ََلُ َصَدقًَة َواَل يَرح يح أخرجه ) «د  إلالَّ ََكَن ََلُ َصَدقَة  الطَّ

 ((.8007مسلم ح )
“Không một người Muslim nào trồng một loại cây 

trồng mà lại không là điều thiện, mỗi khi cây trồng đó 

được ăn thì y được ghi cho một điều thiện, khi một 

thứ gì đó bị lấy trộm từ cây trồng đó thì y được ghi 

một điều thiện, khi cây trồng đó bị thú dữ ăn những 

gì từ nó thì y được ghi cho một điều thiên, chim chóc 

ăn nó y cũng được ghi cho điều thiện và bất cứ ai đến 

xin thì y sẽ được ghi cho điều thiện” (Muslim: Hadith 

(1552)). 
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Và Nabi  đã đặt trong tâm hồn người Muslim 

những cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của mọi 

hình thức thờ phượng, ngay cả đó là trách nhiệm đối 

với loài vật. Quả thật, Người  đã thông điệp cho các 

vị Sahabah của Người cùng với những người Muslim 

sau họ câu chuyện rằng có một người đàn ông ở thời 

trước khi nhìn thấy con chó bị khát nước thì y đã lấy 

giầy của mình múc nước cho nó uống, do đó để đáp lại 

việc làm đó Allah đã thu nhận y vào Thiên Đàng. Nghe 

xong cầu chuyện, các vị Sahabah hỏi: Thưa Rasul của 

Allah! Đối với loài vật chúng ta cũng được ân phước 

hay sao? Người  nói: 

ر  »  جح
َ
بٍَة أ  َكبلٍد َرطح

(، و مسلم ح 878أخرجه اْلخاري ح )) «ِفل ُُكِّ
(7788.)) 

“Với tất cả loài có sự sống đều có ân phước” 

(Albukhari: Hadith (174), Muslim: Hadith (2244)). 

Còn đối với trái quả của việc thờ phượng mà 

người Muslim phải thực hiện đối với Thượng Đế của y 

thì rất nhiều, tiêu biểu như làm tâm hồn thanh thản và 

thể xác luôn hành động ngay chính, nó là điều giúp một 

người tìm thấy nguồn hạnh phúc trong thế giới trần 

gian, và đó là những điều tốt đẹp trên thế gian cái mà 

không phải là những gì chúng ta đang nhìn thấy từ sự 

ổn định tâm lý và xã hội trong cuộc sống của người 
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Muslim được Islam hướng dẫn mà là kết quả của sự 

vâng lệnh và đức tin Iman. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

نََثَّٰ َوُهَو ُمۡؤِمن  ا َمۡن َعِمَل َصَّٰلِحٗ ژ
ُ
ۡو أ
َ
ِن ذََكٍر أ  فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ َحَيوَّٰةٗ  م 

 ۖ ْ َيۡعَملُوَن  َطي َِبٗة ۡحَسِن َما ََكنُوا
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
 )سورة ژ ٩٧َونَلَۡجزَِينَُّهۡم أ

 (97: انلحل
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 tuy theo điều tốt nhất mà họ đã 

làm. (Chương 16 – Annaml, câu 97). 

Và ngược lại, quả thật những gì được nhìn thấy 

ở một số cộng đồng về các tội phạm xã hội, các chứng 

bệnh tâm lý như các tình trạng tâm lý buồn chán, phiền 

muộn, căng thẳng và trầm cảm dẫn đến một tỉ lệ cao 

đáng lo lắng về tự tử 
(3)

. 

                                                           
(3) 

 Theo tài liệu thống  kê của tổ chức Y tế thế giới được công bố 

vào ngày Thế giới phòng chống  nạn tự sát và quan tâm đến sức 

khỏe tâm thần ngày 10 tháng chín năm 2006 rằng hàng năm có hai 

mươi triệu người cố gắng tự tử và những người tự tử thành công 

hơn 1 triệu người mỗi năm. 



Tìm Hiểu Islam 

107 

 

َبَع ُهَداَي فَََل يَِضلُّ َوََّل يَۡشَقَّٰ ژ ۡعَرَض َعن  ١٢٣َفَمِن ٱتَّ
َ
َوَمۡن أ

ُِۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيََّٰمةِ َضنٗك  َمعِيَشةٗ  ذِۡكرِي فَإِنَّ ََلُۥ ۡعَمَّٰ  َوََنُۡۡشُ
َ
 ژ ١٢٤أ

 (878، 873: طه )سورة
Ai theo chỉ đạo của TA thí sẽ không lầm lạc cũng 

không khổ sở. Ngược lại, ai tránh xa thông điệp 

nhắc nhở của TA thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời 

eo hẹp (không an tâm và khổ sở) và vào Ngày Phục 

sinh TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa. (Chương 20 – 

Taha, câu 123, 124). 

Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất mà người có 

đức tin sẽ đạt được trong việc thờ phượng Thượng Đế 

của y chính là Thiên Đàng của Allah và sự hài lòng nơi 

Ngài. 

ۡنيَا َمَتَّٰع  ِإَونَّ ٱٓأۡلِخَرةَ ِِهَ َداُر ٱۡلَقَرارِ ژ ةُ ٱلُّ َما َهَِّٰذِِ ٱۡۡلََيوَّٰ  ٣٩َيََّٰقۡوِم إِنَّ
ۡو 
َ
ِن َذَكٍر أ َمۡن َعِمَل َسي َِئٗة فَََل ُُيَۡزىَٰٓ إَِّلَّ ِمۡثلََهاۖ َوَمۡن َعِمَل َصَّٰلِٗحا م 

ْوَلَٰٓ 
ُ
نََثَّٰ َوُهَو ُمۡؤِمن  فَأ

ُ
ئَِك يَۡدُخلُوَن ٱۡۡلَنََّة يُۡرزَقُوَن فِيَها بَِغۡۡيِ أ

 (85، 39:اغفر )سورة ژ ٤٠ِحَساٖب 

Hỡi người dân! Đời sống trần tục này chỉ là một 

hưởng thụ ngắn ngủi và quả thật Đời sau mới là một 

nơi ở vĩnh hằng. Ai làm điều xấu thì chỉ bị phạt 
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ngang bằng với viếc xấu đó, còn ai làm điều thiện, 

bất luận nam hay nữ, và có đức tin thì sẽ được vào 

Thiên Đàng nơi mà họ sẽ hưởng nguồn bổng lộc vô 

tận. (Chương 40 – Ghafir, câu 39, 40). 

 

Thờ Phượng Và Đạo Đức 

Và một trong những điều quan trọng mà Allah 

đã cử phải các vị Nabi đến với nhân loại vì nó là thanh 

lọc bản chất đạo đức của các bầy tôi và làm cho đức 

tính và nhân cách của họ tốt đẹp và ngay chính. Quả 

thật, Allah đã ban ân huệ và hồng phúc cho con người 

bởi Nabi Muhammad , vị đã mời gọi đến với sự 

thanh lọc và tẩy sạch bản thân khỏi những khuyết điểm 

và hành vi xấu. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُ لَۡعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُسوَّٗل ژ نُفِسهِۡم  لََقۡد َمنَّ ٱَّللَّ
َ
ِۡن أ م 

ِيهِۡم َوُيَعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتَّٰ 
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَّٰتِه ِۚ َوُيَزك  َب َوٱۡۡلِۡكَمَة ِإَون َيۡتلُوا
بنٍِي  ََكنُواْ ِمن َقۡبُل لََِف َضَلَّٰلٖ   (868:آل عمران )سورة  ژ ١٦٤مُّ

Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và hồng phúc 

cho những người có đức tin khi mà Ngài đã dựng 

lên trong họ vị Sứ giả xuất thân từ họ để đọc cho họ 

các lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ 

kinh sách, những điều lẽ phải trong lúc trước đây họ 
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là những người lầm lạc. (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 

164). 

Do đó, việc tẩy sạch và thanh lọc bản thân với 

những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và cao quý là mục 

đích hàng đầu của việc dựng lên các vị Nabi, trong đó 

có Nabi Muhammad  và Người nói: 

اَلقل »  خح
َ
َم َصاللَح األ َتمِّ

ُ
ثحُت أل َما بُعل ( واللفظ 8779أخرجه أمحد ح )) «إلنَّ

(، وصححه األْلاين يف الصحيحة 773َل، واْلخاري يف األدب املفرد ح )
(80.)) 

“Quả thật, Ta được cử đến là chỉ để hoàn thiện phẩm 

chất đạo đức tốt đẹp và đúng đắn” (Ahmad: Hadith 

(8729), Albukhari trong chương “Đạo đức cá nhân”: 

Hadith (273), Hadith này được Albani xác thực).  

Và quả thật, Nabi Muhammad  đã luôn đi đầu 

thực hiện thành một tấm gương tốt đẹp cho các vị 

Sahabah của Người trong việc thể hiện những đức tính 

và nhân cách hoàn mỹ theo đúng những gì được Allah 

mặc khải cho Người trong Qur’an. Và quả thật, phẩm 

chất đạo đức của Người là phẩm chất đạo đức được 

Thượng Đế mô tả: 

 (  8 :القلم  )سورة ژ ٤ِإَونََّك لََعََلَّٰ ُخلٍُق َعِظيٖم ژ
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Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú cho 

một phẩm chất đạo đức thật vĩ đại (Chương 68 – 

Al-Qalam, câu 4). 

Và vợ của Người , bà ‘A-ishah  đã xác 

nhận phẩm chất đạo đức của Người  nói: (Phẩm chất 

và đức tính của Người là Qur’an) (Hadith do  Ahmad 

ghi lại, số (24080)). 

Và vị Sahabah của Người , Abdullah bin 

Amru  cũng đã khẳng định và nói: Nabi Muhammad 

 chưa bao giờ làm chuyện đồi bại và điều sàm bậy và 

Người đã nói: 

الَقًا »  خح
َ
َسنَُكمح أ حح

َ
ُكمح أ يَارل نح خل ( ، 3009أخرجه اْلخاري ح )) «إلنَّ مل

 ((.7378ومسلم ح )

“Quả thật, người được chọn lọc từ trong số các người 

là người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp nhất trong các 

người” (Albukhari: Hadith (3559), Muslim: Hadith 

(2321)). 

Quả thật tầm quan trọng của phẩm chất đạo đức 

được Nabi Muhammad  gắn kết với điều thiện tốt 

của người Muslim nơi Allah, và phẩm chất đạo đức 

hoàn mỹ là điều luôn có trọng lượng hơn trên chiếc cân 
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cân các việc thiện và ngoan đạo của người tin tưởng và 

là điều mà Allah yêu thích. Nabi  nói: 

يَ »  ثحَقُل ِفل مل
َ
ء  أ يَاَمةل مل َما ََشح َم الحقل نل يَوح مل

حُمؤح نح ُخلٍُق َحَسٍن َوإلنَّ انل ال
ىَء  اهللَ  َذل َش اْلح (، وصححه 7557أخرجه الرتمذي ح )) «ََلَبحَغُض الحَفاحل

 ((.7688األْلاين يف صحيح الرتغيب ح )
“Vào Ngày Phán xét Không có điều gì trên chiếc cân 

của người có đức tin nặng hơn phẩm chất đạo đức tốt 

đẹp, và quả thật Allah thực sự rất ghét điều sàm bậy 

và bẩn thỉu” (Tirmizhi: Hadith (2002), và được Albani 

xác nhận là đúng trong bộ Sahih Altarghib: Hadith 

(92641)). 

Và ân phước phẩm chất đạo đức tốt đẹp của 

người bề tôi được coi như ân phước của việc nhịn chay 

và dâng lễ nguyện Salah thờ phượng Allah trong đêm, 

và hai hình thức thờ phượng này là tốt nhất trong các 

hình thức thờ phượng trên chiếc cân của người Muslim. 

Nabi  nói: 

هل َدرَجَ »  نل ُخلُقل ُسح رلُك ِبل
َن ََلُدح مل حُمؤح َقائلمل إلنَّ ال

ائلمل الح أخرجه أبو ) «َة الصَّ
(، وصححه األْلاين يف صحيح الرتغيب 78897(، وأمحد ح )8798داود ح )

 ((.7683والرتهيب ح )
“Quả thật, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người có 

đức tin sẽ tương đương với ân phước của nhịn chay 
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và dâng lễ nguyện” (Abu Dawood: Hadith (4798), 

Ahmad: Hadith (24492), và được Albani xác nhận 

trong bộ Sahih Attarghib waltarhib: Hadith (2643)). 

Và song song với điều này, phẩm chất đạo đức 

tốt đẹp còn là cánh cửa rộng mở dẫn đến nơi Thiên 

Đàng. Bởi quả thật khi thiên sứ của Allah  được hỏi 

điều gì khiến con người có cơ hội vào Thiên Đàng 

nhiều nhất thì Người bảo: 

َوى اهللَ »  ُلُقل  َتقح
ُن اْلح (، وابن ماجه ح 7558أخرجه الرتمذي ح )) «وَُحسح

(، وحسنه 789(، واْلخاري يف األدب املفرد ح )9853(، وأمحد ح )8786)
 ((.7687األْلاين يف صحيح الرتغيب ح )

“Lòng kính sợ Allah và phẩm chất đạo đức tốt đẹp” 

(Tirmizhi: Hadith (2004), Ibnu Majah: Hadith (4246), 

Ahmad: Hadith (9603), và được Albani xác nhận trong 

bộ Sahih Attarghib Hadith (2642)). 

Quả thật, người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp 

không những chỉ được vào Thiên Đàng mà còn được ở 

tầng cao nhất trong Thiên Đàng. Trong một Hadith, 

Thiên sứ của Allah  có nói:  

ا »  َراَء َوإلنح ََكَن حُملقًّ مل
ح لَمنح تََرَك ال َنَّةل ل

يم  بلبَيحٍت ِفل َرَبضل اْلح نَا َزعل
َ
أ

لَمنح تََرَك الحَكذل  َنَّةل ل
 ََكَن َمازلًحا َوبلبَيحٍت ِفل َوبلبَيحٍت ِفل وََسطل اْلح

َب َوإلنح
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َن ُخلَُقُه  لَمنح َحسَّ َنَّةل ل
َ اْلح لَعح

َ
(، وحسنه 8855أخرجه أبو داود ح )) «أ

 ((.7688األْلاين يف صحيح الرتغيب ح )
“Ta sẽ đảm bảo một ngôi nhà ở tầng bên dưới của 

Thiên Đàng cho ai bỏ tranh cãi dù y là người đúng, 

và một ngôi nhà ở tầng giữa của Thiên đàng cho ai 

bỏ nói dối dù y chỉ đùa, và một ngôi nhà ở tầng cao 

nhất của Thiên Đàng cho ai có phẩm chất đạo đức tốt 

đẹp” (Abu Dawood: Hadith (4800), được Albani xác 

thực trong bộ Sahih Attarghib: Hadith (2648)). 

 Và tầng cao nhất nơi Thiên Đàng là phần 

thưởng mà Allah dành ban thưởng cho các vị Nabi. Và 

đây đúng là ân huệ to lớn mà Allah ban tặng cho những 

người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp bởi Ngài đã để họ 

ở cùng với các vị Nabi cao quý. Nabi Muhammad  

nói: 

الَقاً َوإلنَّ إلنَّ » 
خح
َ
نُُكمح أ َرةل حَمَاسل قحَربَُكمح ملِنِّ ِفل اآلخل

َ
َحبَُّكمح إلََلَّ َوأ

َ
أ

الَقاً  خح
َ
َرةل َمَساوليُكمح أ ِنِّ ِفل اآلخل بحَعَدُكمح مل

َ
بحَغَضُكمح إلََلَّ وأ

َ
أ

قُوَن  حُمتََشدِّ ُقوَن ال ُمتََفيحهل
ح ثَاُروَن ال ح (، 17278أخرجه أمحد ح )) «الَثَّ
 ( بشواهد ِه(.7/379ْلاين يف الصحيحة )وحسنه األ

“Quả thật, điều yêu quý nhất và gần gủi nhất của các 

người đối với Ta vào Ngày Sau là phẩm chất tốt đẹp 

và đức hạnh của các người, và quả thật, điều ghét 
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nhất và xa xôi nhất của các người đối với Ta vào 

Ngày Sau là tâm tính và bản chất xấu của các người, 

đó là nói nhiều, nói khoa trương và trêu đùa quá 

mức.” (Ahmad: Hadith (17278), được Albanni phê 

chuẩn là tốt trong bộ Sahih (2/379)). 

Và đây là tầm quan trọng của phẩm chất và đạo 

đức và nó là một phần của đức tin Iman. Do đó, đức tin 

Iman sẽ không được hoàn thiện nếu như không có 

phẩm chất và đạo đức, sẽ không nở hoa kết trái nếu như 

phẩm chất đạo đức không được xác thực, và đức tin 

Iman sẽ giảm sút nếu như phẩm chất đạo đức giảm sút 

và sẽ tăng lên nếu như phẩm chất đạo đức tăng lên. 

Anas bin Malik  nói: Nabi của Allah  thường 

thuyết giảng, nói: 

َد ََلُ »  لَمنح اَل َعهح يَن ل َمانََة ََلُ َواَل دل
َ
لَمنح اَل أ  أخرجه أمحد ح) « اَل إليَماَن ل

(11975.)) 
“Sẽ không có đức tin Iman đối với ai không có chữ 

tín và sẽ không có đạo đối với ai không giữ lời giao 

ước” (Ahmad: Hadith (11975)). 

هل »  سل َفح يهل َما ُُيلبُّ نلل خل
َ
َحُدُكمح َحَّتَّ ُُيلبَّ أل

َ
ُن أ مل أخرجه ) «ال يُؤح
 ((.80(، ومسلم ح )83اْلخاري ح )

“Không ai trong các người có thể hoàn thiện được 

đức tin Iman của mình cho đến khi nào y biết yêu 



Tìm Hiểu Islam 

115 

 

thương người anh em của y giống như y yêu thương 

chính bản thân y vậy” (Albukhari: Hadith (13), 

Muslim: Hadith (45)). 

َعانل ِفل ُمؤح »  لَتَانل اَل ََتحتَمل ُلُقل َخصح
ُل وَُسوُء اْلح ُخح ٍن اْلح أخرجه ) «مل

صحيح “(، قال األْلاين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: 8967الرتمذي ح )
 ((.7658ح ) ”لغي ِه

“Hai thuộc tính không tồn tại trong con người có đức 

tin, đó là keo kiệt và tâm tánh xấu” (Tirmizhi: Hadith 

(1962), và Albani nói trong bộ Sahih Attarghib 

Waltarhib rằng Hadith đúng: Hadith (2608)). 

Và phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà Islam thiết lập 

và bắt những người Muslim phải thực hiện như một 

hình thức thờ phượng. Islam đã dạy bảo rất nhiều phẩm 

chất tốt đẹp và đức hạnh, kinh Qur’an đã nói rất nhiều 

nên không cần phải giải thích dài dòng, sau đây là một 

số lời phán tiêu biểu về phẩm chất cao đẹp của Người 

tin tưởng: 

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡۡلِۡحَسَِّٰن ِإَويَتآي  إِنَّ ٱژ
ۡ
َ يَأ  ذِي ٱۡلُقۡرَّبَّٰ َويَۡنََهَّٰ َعنِ  َّللَّ
ُرونَ ٱۡلَفۡحَشآءِ  ٰۚ يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ  )سورة ژ ٩٠ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱِۡلَِۡغِ
 ( 95 :انلحل 

Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm 

chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con 
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ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác 

đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. 

Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn 

biết lưu ý đến phúc và tội. (Chương 16 – Annaml, 

câu 90). 

َمََّٰنَّٰتُِكۡم ژ
َ
ْ أ َ َوٱلرَُّسوَل َوََتُونُٓوا ْ ٱَّللَّ ْ ََّل ََتُونُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ
نُتۡم 
َ
 ( 77 :األنفال  )سورة ژ ٢٧َتۡعلَُموَن َوأ

Này hỡi những người có đức tin! Chớ đừng gian 

lận với Allah và Sứ giả (Muhammad) và chớ đừng 

gian lận tín vật được ký thác nơi các ngươi trong lúc 

các người biết. (Chương 8 – Al-Alfan, câu 27). 

َ ژ ۡهلَِها ِإَوذَا َحَكۡمُتم َبنۡيَ إِنَّ ٱَّللَّ
َ
َمََّٰنَِّٰت إََِلَٰٓ أ

َ
ن تَُؤدُّواْ ٱۡۡل

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
يَأ

َ ََكَن  ا يَعُِظُكم بِه ِۚٓ  إِنَّ ٱَّللَّ َ نِعِمَّ ْ بِٱلَۡعۡدِلٰۚ إِنَّ ٱَّللَّ ن ََتُۡكُموا
َ
ٱنلَّاِس أ

 ( 08 :النساء  )سورة ژ ٥٨ا َسِميَعۢا بَِصۡيٗ 

Quả thật, Allah ra lệnh bảo các ngươi phải giao 

hoàn tín vật về lại cho chủ nhân của nó, và khi các 

ngươi phân xử thiên hạ thì hãy phân xử một cách 

công bằng. Quả thật, Allah là Đấng ân phúc khi 

Ngài đã dạy bảo các ngươi về điều đó, quả thật 

Allah là Đấng hằng nghe và hằng thấy. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 58). 
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َِّٰدقنَِي ژ َ َوُكونُواْ َمَع ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱَّللَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ  )سورة ژ ١١٩َيَٰٓ
 ( 889 :اتلوبة 

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

và hãy ở cùng với những người chân thật và ngay 

chính. (Chương 9 – Attawbah, câu 119). 

َِّٰدقنَِي َوٱۡلَقَّٰنِتنَِي َوٱلُۡمنفِقنَِي َوٱلُۡمۡستَۡغفِرِيَن ژ ََِّٰبِيَن َوٱلصَّ ٱلصَّ
ۡسَحارِ 

َ
 ( 87 :آل عمران  )سورة ژ ١٧بِٱۡۡل

Những người kiên nhẫn chịu đựng mọi bất trắc, 

những người chân thật trong lời nói và hành động, 

những người kiên định trong đức tin, những người 

chi dùng tài sản cho chính nghĩa của Allah, và 

những người cầu nguyện xin Allah tha thứ trong lúc 

tinh sương. (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 17). 
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Các Cấp Bậc Giới Luật Trong Islam 

Hệ thống giáo luật Islam được xoay quanh trên 

năm cấp bậc giới luật chính: 

Giới luật thứ nhất: Fardu và Wajib, đây là 

những điều được Allah và Thiên sứ của Ngài yêu cầu 

phải vâng lệnh và tuân thủ mang tính bắt buộc. Người 

vâng lệnh và tuân thủ các điều này sẽ được ban ân 

phước và công đức, người nghịch lại sẽ bị mang tội. 

Tiêu biểu cho những điều trong giới luật này là năm lễ 

nguyện Salah, Zakah, nhịn chay Ramadan, kêu gọi 

người làm việc thiện tốt và ngăn cản người làm điều 

xấu và tội lỗi, phẩm chất tốt và đức hạnh, sám hối ăn 

năn về các tội lỗi, tìm kiếm tiền của bằng con đường 

Halal (hợp pháp trong Islam), cấp dưỡng cho vợ và con 

cái, hiếu thảo với cha mẹ và ông bà, gắn kết tình thân 

tộc, giúp đỡ và hỗ trợ nhau thực hiện cũng như thi hành 

những điều ngoan đạo và kính sợ Allah, và che kín toàn 

thân đối với người phụ nữ trước người khác giới (có thể 

lấy làm chồng), ... 

Giới luật thứ hai: Sunnah, đây là những điều 

được Allah và Thiên sứ của Ngài yêu cầu mang tính 

khuyến khích và thi đua chứ không phải là bắt buộc. 

Allah sẽ ban ân phước và công đức cho người thực hiện 

nhưng sẽ không bắt tội người không thực hiện. Tuy 

nhiên, việc thực hiện các điều Sunnah sẽ là bằng chứng 

rõ ràng nói lên tình yêu của người bề tôi đối với 
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Thượng Đế của y, giúp y một lòng tuân lệnh Ngài cũng 

như giúp y phấn đấu để được sự hài lòng nơi Ngài, và 

đổi lại, Allah sẽ yêu thương và phù hộ y. Quả thật, Nabi 

Muhammad  đã thuật lại rằng Thượng Đế, Đấng Tối 

Cao và Ân phúc có phán: 

مَّ »  َحبَّ إلََلَّ مل
َ
ٍء أ لََشح ى ب ُت َعلَيحهل ، َوَما َوَما َتَقرََّب إلََلَّ َعبحدل ا افحرَتَضح

بَبحتُُه ُكنحُت  حح
َ
بَُّه ، فَإلَذا أ حل

ُ
ى َيتََقرَُّب إلََلَّ بلانلََّوافللل َحَّتَّ أ يََزاُل َعبحدل

َّتل َيبحُطُش 
ُ بلهل ، َوَيَد ُِه الَّ ى ُيبحَصل ل

َمُع بلهل ، َوَبََصَ ُِه اَّلَّ لى يَسح
َعُه اَّلَّ َسمح

َّتل َيمحَشل 
لَُه الَّ تََعاَذِّنل بلَها َورلجح ل اسح ِل

يَنَُّه ، َولَ طل عح
ُ
لَِنل أل

َ
 بلَها ، َوإلنح َسأ

يَذنَُّه   عل
ُ
 ((.6507أخرجه اْلخاري ح ) ) «أل

“Và những gì mà người bề tôi của TA tình nguyện 

thực hiện để được đến gần TA sẽ là điều yêu thích đối 

với TA hơn những gì TA đã qui định bắt buộc cho y, 

và người bề tôi của TA vẫn không ngừng tìm cách 

đến gần TA với những việc làm khuyến khích cho tới 

khi TA yêu thương y, và một khi TA đã yêu thương y 

thì TA sẽ lắng nghe y, sẽ hướng cái nhìn về phía y, 

tay của TA sẽ sẵn sàng giúp đỡ y và chân của TA sẽ đi 

đến y, và nếu y cầu xin TA chắc chắn TA sẽ ban cho y 

và nếu y xin TA che chở chắc chắn TA sẽ che chở cho 

y.” (Albukhari: Hadith (6052)). 

Và các điều Sunnah là cả một cánh cửa rộng lớn 

thuộc các cánh cửa những điều thiện tốt, tiêu biểu như 
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các hình thức thờ phượng khuyến khích: nhịn chay 

ngoài tháng Ramadan, các lễ nguyện Salah ngoài năm 

lễ nguyện Salah bắt buộc, bố thí cho người nghèo, trẻ 

mồ côi và những người thiếu thốn và khó khăn ngoài 

phần Zakah bắt buộc, thăm viếng người bệnh, thường  

xuyên câu xin Allah tha thứ, tụng niệm, tình nguyện 

tham gia vào các hoạt động phúc lợi cho cộng đồng và 

xa hội. 

Giới luật thứ ba: Mubah hay có thể gọi (Halal), 

đây là những điều không qui định khen thưởng hay 

trừng phạt như ăn, uống, ngủ, buôn bán, kinh doanh, 

kết hôn, ... Tuy nhiên, những điều này và những sinh 

hoạt đời thường hằng ngày khác sẽ trở thành những 

điều thờ phượng nếu như có định tâm tốt, giá trị của các 

sinh hoạt đời thường sẽ mang giá trị của sự thờ phượng. 

Và để làm rõ cho điều này là lời của Nabi Muhammad 

 về việc một người đàn ông ân ái với vợ của y với 

định tâm để khỏi phạm vào điều cấm Haram: 

ُكمح َصَدقَة  »  َحدل
َ
عل أ َحُدنَا  قَالُوا يَا رَُسوَل اهللل  «َوِفل بُضح

َ
ِتل أ
ح
يَأ
َ
أ

ر  قَاَل  جح
َ
َوتَُه َوَيُكوُن ََلُ فليَها أ َكاَن » َشهح

َ
تُمح لَوح وََضَعَها ِفل َحَراٍم أ يح

َ
َرأ
َ
أ

ر   جح
َ
اََللل ََكَن ََلُ أ

لَك إلَذا وََضَعَها ِفل اْلح  «.َعلَيحهل فليَها ولزحر  فََكَذل

 ((.8556أخرجه مسلم ح ))
“Và trong sự ân ai của ai đó trong các ngươi cũng là 

một điều thiện”. Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ 
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của Allah, chẳng lẽ việc một người nào đó giải quyết 

nhu cầu sinh lý của mình cũng được ban ân phước nữa 

sao? Người  nói: “Chẳng lẽ các ngươi không thấy 

là nếu một người giải quyết nhu cầu sinh lý của y 

theo cách Haram thì y sẽ bị bắt tội đó sao? Như vậy, 

nếu y giải quyết nhu cầu sinh lý của mình theo cách 

Halal (hợp thức hóa trong Islam) thì dĩ nhiên y cũng 

phải được ân phước”. (Muslim: Hadith (1006)).  

Giới luật thứ tư: Makruh, là những điều mà 

người Muslim không nên dính vào, tuy nhiên, những 

điều này là những điều được Allah bỏ qua và không 

thanh toán, tiêu biểu như việc bận rộn lo chuyện đời mà 

ít tụng niệm, dành nhiều thời gian cho những điều 

Mubah mà lơ là và hời hợt với đạo đức và phép tắc 

Islam trong việc ăn uống,  sinh hoạt, nói chuyện và 

thăm viếng. 

Giới luật thứ năm: Haram, là những điều mà 

Allah sẽ ban ân phước cho những ai từ bỏ chúng và sẽ 

trừng phạt những ai thực hiện chúng, như Shirk (gán 

với Allah một thần linh ngang hàng), dâm loạn, trao đổi 

và giao dịch theo cách Riba (cho vay lấy lãi), gian lận, 

bịp bợm và thủ đoạn cũng như cưởng bức và chèn ép. 

Allah, Đấng Tối Cao phán:  
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َِّٰحَش َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما ژ َ ٱۡلَفَو ِ َما َحرََّم َرّب  ۡثَم قُۡل إِنَّ َبَطَن َوٱۡۡلِ
ِۡل بِه ِۚ ُسۡلَطَّٰنٗ  ِ َما لَۡم ُيَِن  ْ بِٱَّللَّ ن تُۡۡشُِكوا

َ
ِ َوأ ن َوٱِۡلَِۡغَ بَِغۡۡيِ ٱۡۡلَق 

َ
ا َوأ

ِ َما ََّل َتۡعلَُموَن َتُقولُواْ لَۡعَ ٱ  ( 33 :األعراف  )سورة ژ ٣٣َّللَّ

Hãy bảo chúng (Muhammad!) Thượng Đế của Ta 

chỉ cấm làm các điều thô bỉ và sàm bậy, dù công 

khai hay thầm kín, Ngài cấm làm những điều tội lỗi, 

cấm việc áp bức và chèn ép kẻ khác bất chấp lẽ phải 

và sự thật, cấm làm điều Shirk với Allah điều mà 

Ngài không bao giờ chấp thuận và Ngài cấm việc nói 

bậy cho Allah những điều mà các ngươi không biết. 
(Chương 7 – Al-‘Araf, câu 33). 

ْ بِه ِۚ َشۡي ژ َّلَّ تُۡۡشُِكوا
َ
َم َربُُّكۡم َعلَۡيُكۡمۖ أ تُۡل َما َحرَّ

َ
ْ أ اۖ   ٗ قُۡل َتَعالَۡوا

 ِ يِۡن إِۡحَسَّٰنٗ َوب َِّٰلَ ۡوَلََّٰدُكم ٱلَۡو
َ
ْ أ ۖ َوََّل َتۡقُتلُوٓا ِۡن إِۡمَلَّٰقٖ ا ُۡن نَۡرُزقُُكۡم  م  َنَّ

َِّٰحَش ِإَويَّاُهۡمۖ َوََّل َتقۡ  ْ ٱۡلَفَو َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَنۖ َوََّل َتۡقُتلُواْ َرُبوا
َُّٰكم بِه ِۚ لََعلَُّكۡم  ى َّٰلُِكۡم َوصَّ ٰۚ َذ ِ  بِٱۡۡلَق 

ُ إَِّلَّ ٱنلَّۡفَس ٱلََِّّت َحرََّم ٱَّللَّ
َّٰ يَ  ١٥١َتۡعقِلُوَن  ۡحَسُن َحَّتَّ

َ
ۡبلَُغ َوََّل َتۡقَرُبواْ َماَل ٱَۡلَتِيِم إَِّلَّ بِٱلََِّّت ِِهَ أ

ْ ٱۡلَكۡيَل َوٱلِۡمزَياَن بِٱلۡقِۡسِطۖ ََّل نَُكل ُِف َنۡفًسا إَِّلَّ  ۡوفُوا
َ
ۚۥُ َوأ ُِ ُشدَّ

َ
أ
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َّٰلُِكۡم  ُْۚ َذ ۡوفُوا
َ
ِ أ ۖ َوبَِعۡهِد ٱَّللَّ وُۡسَعَهاۖ ِإَوَذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُواْ َولَۡو ََكَن َذا قُۡرَّبَّٰ

ُروَن  َُّٰكم بِه ِۚ لََعلَُّكۡم تََذكَّ ى  ( 807،  808 :األنعام  ة)سور ژ١٥٢َوصَّ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Đến đây, Ta sẽ đọc 

cho các người điều lệnh mà Thượng Đế của các 

người đã cấm các người rằng chớ đừng bao giờ làm 

Shirk với Allah một điều gì, hãy ăn ở tử tế với cha 

mẹ của các người, chớ vì sợ nghèo mà các người giết 

con cái của của các người bởi TA mới là Đấng cung 

dưỡng các người và con cái của các người. Và các 

người chớ đến gần những điều sàm bậy một cách 

công khai hay kín đáo, và chớ giết sinh mạng mà 

Allah đã nghiêm cấm trừ phi vì lý do chính đáng. Đó 

là điều chỉ thị cho các người mong rằng các người 

biết suy nghĩ. Và các ngươi chớ đến gần tài sản của 

trẻ mồ côi trừ phi với mục đích cải thiện nó cho đến 

khi trẻ mồ côi đến tuổi trưởng thành, và hãy đo cho 

đúng và cân cho đủ”; TA chỉ bắt mỗi linh hồn gánh 

vác trách nhiệm tùy theo khả năng của nó; và khi 

các ngươi nói năng thì hãy công bằng trong lời nói 

dẫu rằng nó có nghịch lại với bà con ruột thịt đi 

chăng nữa; và các ngươi hãy làm tròn lời giao ước 

của Allah. Đó là điều Ngài chỉ thị cho các ngươi 

mong rằng các ngươi biết ghi nhớ. (Chương 6 – Al-

An’am, câu 151, 152). 
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Các Đặc Điểm Và Mục Đích Của Giáo 

Luật Islam 

Quả thật, khái niệm Islam về sự thờ phượng đã 

thực sự thể hiện tính vĩ đại của giáo luật Islam, giáo 

luật mà Allah đã ra lệnh và chỉ thị những người có đức 

tin phải thi hành trên trái đất cũng như Ngài đã làm cho 

nó thành một hiến pháp cho đời sống xã hội của họ, cho 

hệ thống đạo đức, kính tế và chính trị của họ. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ِيَن ژ ۡهَوآَء ٱَّلَّ
َ
ۡمرِ فَٱتَّبِۡعَها َوََّل تَتَّبِۡع أ

َ
َِن ٱۡۡل َّٰ َۡشِيَعةٖ م  ُثمَّ َجَعۡلَنََّٰك لَۡعَ

 ( 88 :اْلاثية  )سورة ژ ١٨ََّل َيۡعلَُموَن 

Rồi TA đặt ngươi (Muhammad) trên con đường 

luật pháp của tôn giáo. Do đó, hãy tuân thủ nó và 

chớ đi theo những ham muốn của những kẻ không 

biết gì. (Chương 45 – Al-Jathiyah, câu 18). 

Như vậy, con đường luật pháp của tôn giáo hay 

được gọi ngắn gọn là giáo luật là những qui định, hệ 

thống nguyên tắc được Allah vạch định và chỉ thị cho 

bầy tôi của Ngài về đạo cũng như đời sống của họ 

nhằm mang lại phúc lợi và hữu ích cho tất cả những 

người có đức tin cho đến Ngày tận thế. 
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Thứ nhất: Các đặc điểm của giáo luật 

Islam 

Giáo luật Islam luôn xuất sắc và vượt trội hơn 

bất cứ một hệ thống luật nào về các nguyên tắc và điều 

luật của nó. Các nguyên tắc và điều luật của nó sẽ vẫn 

mãi còn giá trị cho đến giờ khắc tận thế. Những đặc 

điểm quan trọng trong các đặc điểm của giao luật Islam 

là: 

1- Thượng Đế là khởi nguồn và mục 

đích: 

Đặc điểm đầu tiên của giáo luật Islam là nó 

được ban xuống từ Đấng bề trên tức Thượng Đế Allah 

và với mục đích đạt được sự hài lòng ở nơi Ngài. Do 

đó, người Muslim sẽ nhận lấy các điều luật và các 

nguyên tắc khác nhau của Thượng Đế thông qua hai 

nguồn luật cơ bản, đó là kinh Qur’an thiêng liêng được 

Allah mặc khải với các ngôn từ của Ngài và sau đó là 

Sunnah (đường lối) của Nabi . Sunnah của Nabi  

có nghĩa là tất cả lời nói, hành động và thái độ cũng 

như phản ứng của Người được Allah ra lệnh dùng làm 

nền tảng giáo luật như Ngài đã phán: 

ُْۚ ژ َُّٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا َُّٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوُِ َوَما َنَهى  )سورة ژ َوَمآ َءاتَى
 ( 7 :اْلرش 
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Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi 

thì các ngươi hãy nhận lấy nó, và những gì mà y 

ngăn cấm các ngươi thì các ngươi hãy kết thúc nó 

ngay (Chương 59 – Al-Hashr, câu 7). 

Bởi Nabi  là vị mang thông điệp của Allah 

đến cho nhân loại nên những gì được khẳng định qua 

lời nói cũng như hành động của Người đều là Allah 

mặc khải và sai khiến. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

 )سورة  ژ ٤إِۡن ُهَو إَِّلَّ وَِۡح  يُوَِحَّٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىَٰٓ ژ
 ( 8، 3 :انلجم 

Và y không nói theo ý muốn ngẫu hứng của bản 

thân mà đích thực nó là lời mặc khải được mặc khải 

cho y. (Chương 53 – Al-Najm, câu 3, 4). 

Và từ hai nguồn luật cơ bản này, dựa vào hệ 

thống nguyên tắc và điều luật của chúng, giới học giả 

đã tìm thấy nhiều nguồn luật chi nhánh phát sinh cho 

giáo luật như Ijma’ (sự thống nhất quan điểm của tất cả 

giới học giả tại một thời điểm nào đó về một vấn đề cần 

giải quyết sau khi đã được bàn thảo và tranh luận), 

Qiyas (sự suy luận dựa trên cơ sở nguồn luật cơ bản để 

đưa ra một cách giải quyết hợp lý về một vấn đề chưa 

được hiểu cụ thể và rõ ràng), Al-Istishab (dựa theo sự 

suy luận của các Sahabah), Al-Istihsan (dựa theo sự 

suy luận của cư dân Madinah), Urf (dựa theo những 
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điều lệ thông thường của tập quán). Còn những gì nằm 

ngoài các nguồn luật này từ các điều luật của con người 

đều là các phép tắc và qui định theo ý muốn của bản 

thân cũng như đã phạm tội gán ghép với Allah một 

quyền lực ngang hàng với Ngài.  

ُ َربُّ ٱلَۡعَّٰلَِمنَي ژ ۡمُر  َتَباَرَك ٱَّللَّ
َ
ََّل ََلُ ٱۡۡلَۡلُق َوٱۡۡل

َ
)سورة األعراف :  ژ أ
08) 

Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều 

thuộc nơi Ngài đó sao, thật phúc thay cho Allah, 

Đấng Chủ Tể của muôn loài! (Chương 7 – Al-‘Araf, 

câu 54). 

Bởi Ngài là Đấng Tạo hóa duy nhất nên Ngài là 

Đấng duy nhất ban hành bộ luật. Do đó, nếu ai đó kết 

hợp luật của Allah với bất kỳ một hệ thống luật nào 

khác thì có nghĩa là y đã thờ phường tạo vật của Allah. 

Chứng minh cho điều này là một Hadith rằng khi ‘Udai 

bin Hatim vào gặp Nabi  thì nghe Người đọc lời 

phán của Allah: 

ۡحَبارَُهۡم َورُهۡ ژ
َ
ْ أ َُذٓوا ۡرَبابٗ ٱَتَّ

َ
ِن ُدوِن ٱَبََّٰنُهۡم أ ِ ا م  : اتلوبة )سورة  ژَّللَّ

38) 
Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công giáo 

làm Thượng Đế của chúng thay vì phải là Allah 
(Chương 9 – Attawbah, câu 31). 
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Ông lấy làm ngạc nhiên không hiểu cho đến khi 

Nabi  giải thích lời phán đó, Người nói: 

َحلُّوا لَُهمح َشيحئًا » 
َ
نَُّهمح ََكنُوا إلَذا أ بُُدوَنُهمح َولَكل َما إلنَُّهمح لَمح يَُكونُوا َيعح

َ
أ

ُمو ُِه  مح َشيحئًا َحرَّ ُموا َعلَيحهل و ُِه َوإلَذا َحرَّ
تََحلُّ أخرجه الرتمذي ح ) «اسح

(3590.)) 
“Quả thật chúng không thờ phượng họ nhưng khi 

nào họ bảo một điều gì đó Halal (được phép) thì 

chúng coi đó là Halal và khi nào họ bảo một điều gì 

đó là Haram (không được phép) thì chúng sẽ nghiêm 

cấm nó” (Tirmizhi: Hadith (3095)). 

Như vậy, việc những người đó thờ phượng các 

vị tu sĩ Do Thái của họ không phải được thể hiện ở việc 

họ cúi đầu hay quỳ lạy những vị tu sĩ đó mà là ở việc 

họ luôn nghe và tuân thủ theo những gì mà những vị tu 

sĩ đó đã tự ý cải biên và đổi mới trong đạo và họ cho 

rằng những điều đổi mới là luật đồng hành với luật của 

Allah. 

Mục đích của giáo luật Islam là để đạt được sự 

hài lòng của Allah, Đấng mà với sự khôn ngoan và 

thông thái tuyệt đối của Ngài, đã vạch ra một hệ thống 

nguyên tắc sống và hành đạo cho nhân loại để họ được 

hạnh phúc ở trên đời này và ở Đời sau. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 
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لَََُِّٰٰت إََِل ٱنلُّورِ ژ نَزۡلَنَُّٰه إََِلَۡك َِلُۡخرَِج ٱنلَّاَس ِمَن ٱلظُّ
َ
بِإِۡذِن  كَِتٌَّٰب أ
اَط الَرب ِِهۡم إََِلَّٰ   (8: إبراهيم )سورة  ژ ١اَۡلِميِْد  زِيزِ عَ ِِصَ

Đây là một Kinh sách mà TA đã ban cho ngươi 

(Muhammad) để ngươi dùng nó đưa nhân loại từ 

nơi tâm tối ra ngoài ánh sáng với sự cho phép của 

Thượng Đế của họ, hầu đi đến con đường của Đấng 

Toàn năng và đáng ca ngợi. (Chương 14 – Ibrahim, 

câu 1). 

Và giáo luật của Ngài luôn luôn là tốt đẹp nhất 

bởi nó được khởi nguồn từ Allah, Đấng biết rõ điều gì 

sẽ cải thiện hoàn cảnh và tình trạng của chúng ta và 

điều gì phù hợp với bản chất tự nhiên của chúng ta. 

ََّل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡۡلَبُِۡي ژ
َ
 (88: امللك )سورة  ژ ١٤أ

Há Đấng Tạo hóa không biết gì trong khi Ngài là 

Đấng am tường và thông lãm mọi điều ư?. (Chương 

67 – Al-Mulk, câu 14). 

Khác với giáo luật của Allah, các hệ thống luật 

do con người lập ra thường là thiếu sót bởi sự hiểu biết 

kém cỏi và nông cạn, đặc biệt con người có xu hướng 

bảo vệ lợi ích riêng của cá nhân và của tổ chức chẳng 

hạn như hệ thống pháp luật của chủ nghĩa thế tục. 
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Còn đối với hệ thống luật của Thượng Đế, nó 

không được lập ra dựa vào chủng tộc, hay màu sắc, mà 

tất cả các bề tôi của Allah đều bình đẳng như nhau 

trước các điều luật và phép tắc của Ngài. 

قٗ ژ ِ ِ ُمَصد  ِكَتََّٰب بِٱۡۡلَق 
ٓ إََِلَۡك ٱلۡ نَزنۡلَا

َ
ا ل َِما َبنۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتَِّٰب َوأ

ۡهَوآَءُهۡم 
َ
ۖ َوََّل تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱَّللَّ

َ
ٓ أ َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِۖ فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِما

ٰۚ لُِك ٖ  ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡۡلَق  ُۚ َوِمۡنَهاجٗ  َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِۡشَۡعةٗ  َعمَّ َولَۡو َشآَء ا
ةٗ  مَّ
ُ
ُ َۡلََعلَُكۡم أ َۡبلَُوُكۡم  َوَِّٰحَدةٗ  ٱَّللَّ ِ َُّٰكۡمۖ َوَلَِّٰكن َل  ٓ َءاتَى ِِف َما

ِ َمرِۡجُعُكۡم ََجِيعٗ  َِّٰتٰۚ إََِل ٱَّللَّ ْ ٱۡۡلَۡيَر َفيُنَب ُِئُكم بَِما ُكنُتۡم ا فَٱۡستَبُِقوا
ُ َوََّل تَتَّبِۡع  ٤٨فِيهِ ََتَۡتلُِفوَن  نَزَل ٱَّللَّ

َ
ٓ أ ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِما

َ
َوأ

ُ إََِلَۡكۖ فَإِن  نَزَل ٱَّللَّ
َ
ٓ أ ن َيۡفتِنُوَك َعۢن َبۡعِض َما

َ
ۡهَوآَءُهۡم َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

َ
أ

ن يُِصيَبُهم بَِبۡعِض ُذنُوبِِهۡم  ِإَونَّ َكثِ 
َ
ُ أ نََّما يُرِيُد ٱَّللَّ

َ
ْ فَٱۡعلَۡم أ ا ۡيٗ تََولَّۡوا

َِن ٱنلَّاِس لََفَِّٰسُقوَن  فَُحۡكَم  ٤٩م 
َ
ۡحَسُن أ

َ
ٱلَۡجَِّٰهلِيَّةِ َيۡبُغوَنُۚ َوَمۡن أ

ِ ُحۡكمٗ   (05 - 88: املائدة )سورة ژ٥٠يُوقُِنوَن  ا ل َِقۡومٖ ِمَن ٱَّللَّ

Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kính sách 

bằng sự thật, xác nhận lại các điều mặc khải trong 

các Kinh sách trước và giữ gìn chúng được nguyên 

vẹn. Bởi thế, hãy xét xử theo điều Allah đã ban 

xuống và chớ làm theo điều ham muốn của bản thân 
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họ nghịch với Chân lý mà Ngươi đã tiếp thu. TA đã 

qui định cho từng Sứ giả trong các ngươi một hệ 

thống luật pháp và một lề lối. Và nếu Allah muốn, 

Ngài thừa sức làm cho các ngươi thành một cộng 

đồng duy nhất, nhưng Ngài đã không làm thế vì 

muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài đã ban 

cho các ngươi. Bởi thế, hãy thi đua làm điều thiện 

tốt. Tất cả các ngươi sẽ được đưa về gặp Allah trở 

lại rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết kết quả về các điều 

mà các ngươi đã từng tranh cãi. Và Ngươi 

(Muhammad), hãy xét xử theo theo điều Allah đã 

ban xuống và chớ làm theo ý muốn của họ và hãy 

cảnh giác họ sợ rằng họ sẽ quyến dụ Ngươi làm theo 

điều nghịch lại với một phần trong các điều lệnh mà 

Allah đã ban xuống cho Ngươi; nếu họ từ chối thì 

nên biết rằng Allah chỉ muốn trừng phạt họ về một 

số tội lỗi của họ, và quả thật đa số nhân loại là 

những kẻ dấy loạn. Phải chăng họ mong được phân 

xử theo luật lệ của thời kỳ ngu muội? Và ai phân xử 

tốt hơn Allah cho đám người có đức tin? (Chương 5 

– Al-Ma-idah, câu 48 – 50). 

Quả thật, hệ thống luật pháp này của Allah 

mang lại uy tín và sức mạnh trong các trái tim và linh 

hồn, điều mà không thể tìm thấy trong bất cứ một bộ 

luật nào khác. Do đó, con người sẽ hướng về nó và tiếp 

nhận nó bằng sức mạnh của đức tin đầy ắp trong tim, 

họ hướng đến nó ở bề ngoài lẫn bên trong một cách 
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công khai và thầm kín. Họ luôn nhận thức rằng tất cả 

đều phải chịu hình phạt của Allah, Đấng mà không một 

điều gì trong trái đất và các tầng trời có thể thoát khỏi 

nơi Ngài. 

Giáo luật Islam thể hiện vượt trội hơn các hệ 

luật khác trong vấn đề phần thưởng. Nó là hệ thống luật 

duy nhất có phần thưởng ở đời này và cả đời sau. Do 

đó, người có đức tin luôn luôn giữ gìn giới hạn của 

mình, trong niềm hy vọng hạnh phúc trên thế giới trần 

gian này bằng cách sống đạo đức trong sự tuân thủ 

nguyên tắc và điều luật, sau đó y được hứa hẹn phần 

thưởng tốt lành nơi Thiên Đàng ở cõi Đời sau, một 

phần thưởng mà Allah dành cho những người ngoan 

đạo và kính sợ trong đám bầy tôi của Ngài. Bởi niềm 

hy vọng điều tốt lành ở cả hai cõi, người có đức tin 

luôn thực hiện theo đúng giáo luật. 

Và để khẳng định tầm quan trọng của đặc điểm 

này, chúng ta đề cập đến một vấn đề tiêu biểu ở nước 

Mỹ rằng nước Mỹ nhận thức được tác hại của rượu ảnh 

hưởng đến sức khỏe, xã hội, và kinh tế. Họ quyết  định 

phải ngăn chặn nó, họ đã ban hành luật để nghiêm cấm, 

và sau hàng triệu lần thực thi điều luật này, cùng với sự 

can thiệp từ các tổ chức an ninh và tòa án thì sau khi bỏ 

tù hàng ngàn người nghiện rượu thì Mỹ đã quay trở lại 

với việc hợp pháp hoá đối với rượu, dù họ biết rất rõ tác 

hại khôn lường của rượu nhưng họ đã bất lực và hệ 



Tìm Hiểu Islam 

133 

 

thống luật pháp của con người cũng không có khă năng 

tìm thấy sự đón nhận của người dân. 

Nhưng ngược lại, Islam đã nghiêm cấm rượu 

không cần phải nhờ đến đội ngũ cảnh sát, quân đội, hay 

các tòa án mà vẫn không gặp khó khăn và trở ngại 

trong việc làm cho cộng đồng Muslim tinh khiết trong 

xã hội loài người ở việc tránh xa tất cả các loại chất 

say. Và sự thanh lọc xã hội khỏi những thứ bệnh hoạn 

và tai hại không cần đến một biện pháp ngoài việc 

Allah ban xuống một câu kinh nghiêm cấm, đó là lời 

phán của Ngài: 

ِيَن َءاَمنُ ژ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ۡزَلَُّٰم َيَٰٓ

َ
نَصاُب َوٱۡۡل

َ
َما ٱۡۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِِسُ َوٱۡۡل ْ إِنَّ ٓوا

ِۡن َعمَ  رِۡجس   ۡيَطَِّٰن فَٱۡجَتنُِبوُِ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن م   )سورة ژ ٩٠ِل ٱلشَّ

 ( 95 :املائدة
Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống 

rượu, cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ bằng đá và 

dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là điều khả ố 

thuộc những việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy 

từ bỏ và tránh xa chúng mong rằng như vậy các 

ngươi mới có thể thành đạt. (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 90). 
Và các vị Sahabah luôn chấp hành tốt các điều 

lệnh và luôn tuân theo lời chỉ đạo của Qur’an và Thiên 
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Sứ . Anas bin Malik nói: Tôi đã từng là người rót 

rượu, trong lúc tôi đang rót rượu cho một nhóm người 

tại nhà của Abu Talhah thì có lệnh cấm uống rượu được 

mặc khải xuống. Thế là Nabi  đã ra lệnh cho người 

kêu hô để loan báo về luật cấm đó. Nghe tiêng kêu hô, 

ông Abu Talhah bảo tôi ra ngoài xem có chuyện gì. Tôi 

đã ra ngoài và nghe được lời thông báo, tôi bảo ông: 

Người kêu hô thông báo rằng rượu đã bị cấm. Lập tức, 

ông bảo tôi: Hãy đi đổ bỏ nó hết! Thế là trên các con  

đường trong Madinah biến thành các dòng chảy. Lúc 

ấy, đã có một số người hỏi: Những người mà trong 

bụng của họ có rượu có bị giết không? Tức những 

người đã uống rượu trước khi có lệnh cấm có bị giết 

không? Thế là, Allah đã mặc khải xuống lới phán: 

َّٰلَِحَِّٰت ُجَناح  ژ ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا فِيَما َطعُِموٓاْ  لَيَۡس لَۡعَ ٱَّلَّ
ْ وَّ  ْ ُثمَّ ٱتََّقواْ إَِذا َما ٱتََّقوا ْ وََّءاَمُنوا َّٰلَِحَِّٰت ُثمَّ ٱتََّقوا ْ ٱلصَّ ْ وََعِملُوا َءاَمُنوا

ُ ُُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي  ُْۚ َوٱَّللَّ ۡحَسُنوا
َ
أ  (93: املائدة )سورة  ژ ٩٣وَّ

Những ai có đức tin và làm việc thiện tốt không 

mắc tội về món thực phẩm mà họ đã dùng trong quá 

khứ khi họ giữ mình khỏi phạm tội, và họ tin tưởng 

và làm việc thiện rồi giữ mình khỏi phạm tội, và họ 

tin tưởng và giữ mình khỏi phạm tội và họ luôn làm 

tốt. Và Allah chỉ yêu thương những người làm tốt. 



Tìm Hiểu Islam 

135 

 

(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 93). (Hadith trong 

Albukhari: Hadith (4620), Muslim : Hadith (1980)). 

Câu kinh có nghĩa là những người uống rượu 

trước khi lệnh cấm được ban hành sẽ không bị kết tội 

bởi lẽ sẽ không có trừng phạt trừ phi đã có luật mà 

phạm  luật. 

2- Công minh và bình đẳng 

Công minh là một trong các đại danh của Allah, 

Đấng Tối Cao và Ân phúc, và cũng là thuộc tính vĩ đại 

của Ngài, Đấng Chủ tể trong việc trông coi và cai quản 

mọi vụ việc, ban hành luật cũng như thưởng phạt. Và 

những biểu hiện cho thấy sự công bằng của Allah trong 

hệ thống điều luật của Ngài rất nhiều, tiêu biểu cho biểu 

hiện sự công bằng của Ngài trước tiên là Ngài không 

bắt tội con người điều gì mà họ không có khả năng thực 

hiện, bởi trong điều luật Ngài không hề bắt một người 

làm một điều gì đó quá khả năng của y. Ngài phán: 

ُۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ژ ُ َنۡفًسا إَِّلَّ وُۡسَعَها ََّل يَُكل ُِف ٱَّللَّ
ُۚ َربََّنا َوََّل ََتِۡمۡل  نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
ٓ أ َِّسيَنا ٓ إِن ن ٱۡكتََسَبۡت  َربََّنا ََّل تَُؤاِخۡذنَا

ُۚ َربََّنا َعلَۡيَنآ إِِۡصٗ  ِيَن ِمن َقۡبلَِنا ِۡلَنا َما ََّل ا َكَما ََحَۡلَتُهۥ لَۡعَ ٱَّلَّ َوََّل َُتَم 
 (786: اْلقرة )سورة   ژَطاقََة نَلَا بِه ِۖۚ 
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Allah không bắt một linh hồn gánh vác trách 

nhiệm quá khả năng của nó. Nó sẽ hưởng phúc về 

điều tốt mà nó đã làm và sẽ chịu phạt về tội mà nó 

đã gây ra. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt tội 

chúng con nếu chúng con quên hay sai sót; lạy 

Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt chúng con gánh vác 

nặng nề giống như Ngài đã đặt gánh nặng lên những 

người trước chúng con; lạy Thượng Đế, xin Ngài 

đừng bắt chúng con vác gánh vượt quá khả năng 

của chúng con. (Chương 2 – Albaqarah, câu 286). 

Và các điều luật của Allah luôn được thiết lập 

trên sự đơn giản và dễ dàng. Ngài phán: 

ُ بُِكُم ٱلۡيُِۡسَ َوََّل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعِۡسَ ژ : اْلقرة )سورة ژ يُرِيُد ٱَّللَّ
185) 

Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài 

không muốn gây khó khăn cho các ngươi. (Chương 

2 – Albaqarah, câu 185). 

ِۡن َحَرٖج يُرِيُد ٱ َماژ ُ َِلَۡجَعَل َعلَۡيُكم م  َِرُكۡم  َّللَّ َوَلَِّٰكن يُرِيُد َِلَُطه 
 (6: املائدة  )سورة ژ َوَِلُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشُكُرونَ 

Allah không muốn gây khó khăn cho các ngươi mà 

thật ra Ngài chỉ muốn tẩy sạch các ngươi và hoàn 

thiện ân huệ của Ngài cho các ngươi để cho các 
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ngươi có thể tạ ơn Ngài. (Chương 5 – Al-Ma-idah, 

câu 6). 

Và Nabi Muhammad  nói: 

ينل إلََل اهللل »  َحبُّ ادلِّ
َ
َحُة  أ مح يَُّة السَّ َنليفل

أخرجه اْلخاري معلقاً باب ) «اْلح
 .((7858))ادلين يِس((، وأمحد ح )

“Điều yêu thích nhất của đạo đối với Allah là sự tinh 

khiết trong sạch và sự thông cảm và khoan hồng.” 

(Albukhari ghi nhận và Ahmad: Hadith (2108)). 

Và trong những biểu hiện sự công bằng của 

Đấng Tối Cao và Ân phúc, đó là Ngài đã không bắt 

những đứa trẻ, mà sự nhận thức của chúng chưa được 

hoàn thiện, phải chịu trách nhiệm với các điều luật mà 

Ngài đã ban hành. Nabi Muhammad  nói: 

ِّ َحَّتَّ ُرفلَع الحَقلَُم َعنح ثاََلثٍَة عَ »  ِبل
َظ وََعنل الصَّ تَيحقل نل انلَّائلمل َحَّتَّ يَسح

َل  تُو ِهل َحَّتَّ َيعحقل حَمعح بَّ وََعنل ال (، وابن 8873أخرجه الرتمذي ح ) «يَشل
 (.983(، وأمحد ح )3587ماجه ح )

“Cây viết sẽ ngừng ghi đối với ba loại người: người 

đang ngủ cho đến khi y tỉnh giấc, đứa trẻ đến khi nó 

trưởng thành và người tâm thần mất trí đến khi y tỉnh 

táo trợ lại” (Tirmizhi: Hadith (1423), Ibnu Ma-Jah: 

Hadith (3042), Ahmad: Hadith (943)). 
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Giống như Allah sẽ xí xóa cho những ai nhầm 

lẫn và sai sót không mong muốn hoặc cho những ai rơi 

vào hoàn cảnh bị cưỡng ép hay quên mà phạm vào 

những điều bị nghiêm cấm. Quả thật, Nabi  nói: 

يَاَن وَ  إلنَّ اهللَ »   َوالنِّسح
َ
ََطأ َّتل اْلح مَّ

ُ
رلُهوا َعلَيحهل ََتَاَوَز َعنح أ

تُكح  «َما اسح
 (.3583أخرجه ابن ماجه ح )

“Quả thật, Allah sẽ xí xóa và bỏ qua cho cộng đồng 

của ta về sự nhầm lẫn sai sót, về điều sai phạm do 

quên hoặc do bị cưỡng ép.” (Ibnu Ma-Jah: Hadith 

(3043)). 

Và nếu giáo luật không bắt tội đối với lỗi lầm 

của những ai không phải chịu trách nhiệm hành động 

của mình thì việc khẳng định rằng giáo luật không bắt 

một người chịu tội về lỗi lầm của người khác là điều 

đương nhiên và rất hợp lí. Dó đó, mỗi người chỉ phải 

chịu trách nhiệm cho việc làm của chính mình mà thôi.  

بِِۡغ َرب ٗ ژ
َ
ِ أ َغۡۡيَ ٱَّللَّ

َ
ٰۚ قُۡل أ ءٖ ِ ََشۡ

َوََّل تَۡكِسُب ُكُّ  ا وَُهَو رَبُّ ُك 
ُۚ َوََّل تَزُِر َوازَِرة    َعلَۡيَها

ُۚ ُثمَّ إََِلَّٰ َرب ُِكم  َنۡفٍس إَِّلَّ ۡخَرىَّٰ
ُ
وِۡزَر أ

رِۡجُعُكۡم َفُينَب ُِئُكم بَِما ُكنتُۡم فِيهِ ََتَۡتلُِفوَن  : األنعام  )سورة  ژ ١٦٤مَّ
868) 
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(Hãy bảo họ (Muhammad): Chẳng lẽ ta phải tìm 

một Thượng Đế nào khác ngoài Allah hay sao trong 

lúc Ngài mới đích thực là Thượng Đế của mọi vạn 

vật? Và mỗi linh hồn chỉ chịu trách nhiệm cho chính 

bản thân mình, và không một người nào sẽ vác giùm 

gánh nặng của người khác. Rồi, các người sẽ phải 

quay về trình diện Thượng Đế của các người trở lại, 

và Ngài sẽ cho các người biết thực hư về những gì 

các ngươi đã tranh cãi.) (Chương 6 – Al-An’am, câu 

164). 

Do đó, Islam quả thật không thừa nhận rằng mỗi 

người sinh ra đã phải mắc tội lỗi được thừa kế từ tội lỗi 

ban đầu của tổ tông [Adam và Hauwa (Eve)]. Tổ tông 

mang tội thì họ phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của 

họ, và hai người họ đã sám hối và cầu xin Allah tha thứ 

và Thượng Đế đã chấp nhận lời sám hối và cầu xin tha 

thứ của họ. Tội lỗi của hai người họ không liên can hay 

ảnh hướng đến các thế hệ con cháu của họ sau này, mà 

mỗi người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của 

chính mình. 

ب ِه ِۚ ََكَََِّٰٰٖت ژ َٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ َفَتاَب َعلَۡيهِٰۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱَلَّوَّاُب ٱلرَِّحيُم  َفَتلَقَّ
ْ ِمۡنَها ََجِيعٗ  ٣٧ ِِن ِ ُهدٗ قُۡلَنا ٱۡهبُِطوا تِيَنَُّكم م 

ۡ
ا يَأ ۖ فَإِمَّ  َفَمن تَبِعَ ى ا

ِيَن َكَفُرواْ  ٣٨ُهَداَي فَََل َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوََّل ُهۡم َُيَۡزنُوَن  َوٱَّلَّ
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ْ أَِب بُوا ٓ َوَكذَّ وَن َيَّٰتَِنا ۡصَحَُّٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخَِِّٰلُ
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 ژ ٣٩أ

 (39 - 37:  اْلقرة )سورة
Sau đó, Adam học được từ Thượng Đế của Người 

lời mặc khải bởi vì Ngài xót thương và đoái nhìn 

Người trở lại. Quả thật, Ngài là Đấng hằng tha thứ 

và rất mực khoan dung. TA phán bảo: Tất cả hãy đi 

xuống khỏi đó (Thiên Đàng). Nhưng nếu có Chỉ đạo 

từ TA đến cho các ngươi, ai tuân theo Chỉ đạo của 

TA thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

Ngược lại, ai phủ nhận Chỉ đạo của TA và cho 

những lời mặc khải của TA là điều ngụy tạo thì sẽ 

làm bạn với Hỏa ngục và sẽ ở trong đó đời đời. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 37 – 39). 

Và một trong những biểu hiện sự công bằng của 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc, trong giáo luật của 

Ngài là sự phân biệt vai trò và quyền hạn giữa đàn ông 

và phụ nữ. Ngài không bắt phụ nữ phải gánh vác điều 

không phù hợp với bản chất tự nhiên của họ như Ngài 

không bắt họ phải có trách nhiệm đi chiến đấu Jihad, 

phải rời khỏi nhà để đi tìm nguồn bổng lộc để nuôi 

dưỡng và chu cấp cho gia đình, và tất cả những gì 

không tương xứng và phù hợp với thuộc tính mềm yếu 

và bản chất tự nhiện của họ thì Allah không bắt họ phải 

gánh vác mà phải do đàn ông đảm trách. 
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Và một trong những biểu hiện sự công bằng rõ 

rệt nhất trong hệ thống luật của Ngài là các điều luật 

được áp dụng như nhau đối với tất cả mọi người, không 

phân biệt giữa vua và dân thường, không phân biệt giữa 

da trắng và da đen, giữa người giàu và người nghèo, tất 

cả đều như nhau, đều bình đẳng trước hệ thống luật của 

Allah. Quả thật, Nabi Muhammad  đã thuyết giảng 

trước hơn một trăm ngàn Sahabah, Người nói: 

اَل اَل » 
َ
د  أ بَاُكمح َواحل

َ
د  َوإلنَّ أ  َربَُّكمح َواحل

اَل إلنَّ
َ
َها انلَّاُس أ يُّ

َ
يَا أ

وََد  سح
َ
ََر لََعَ أ محح

َ
ٍّ َواَل أل  َعَرِبل

ٍّ لََعَ ِل ٍّ َواَل للَعَج ِل َج عح
َ
ٍّ لََعَ أ َل للَعَرِبل

فَضح
 
َ
وََد لََعَ أ سح

َ
وَى َواَل أ  بلاتلَّقح

ََر إلالَّ  .((77978أخرجه أمحد ح )  ) «محح
“Này hỡi nhân loại, chẳng phải quả thật Thượng Đế 

của các ngươi chỉ có một, tổ phụ của các ngươi cũng 

chỉ có một? Quả thật, không có sự hơn kém giữa 

người Ả rập và người không phải Ả rập, không có sự 

hơn kém giữa người da đỏ và người da đen, tất cả đều 

như nhau, ngoại trừ lòng kính sợ Allah.” (Ahmad: 

Hadith (22978)). 

Sự hơn kém của con người đối với Allah được 

dựa trên việc thờ phượng và lòng ngay chính. Allah, 

Đấng Tối Cao và Ân phúc phán: 
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نََثَّٰ وََجَعۡلَنَُّٰكۡم ُشُعوٗبا ژ
ُ
ِن َذَكرٖ َوأ َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنَُّٰكم م  يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ َعلِيٌم  َُّٰكۡمُۚ إِنَّ ٱَّللَّ ۡتَقى
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللَّ

َ
ُْۚ إِنَّ أ َوَقَبآئَِل َِلََعاَرفُٓوا

 (83:  اْلجرات )سورة ژ ١٣َخبِۡي  

Này hỡi nhân loại, quả thật TA đã tạo hóa các 

ngươi từ một người nam và một người nữ và làm 

cho các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi 

nhận biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các 

ngươi ở nơi Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của 

các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng thông lãm và am 

tượng mọi sự việc. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 13). 

Và quả thật, Nabi Muhammad  đã luôn bắt 

bản thân thi hành theo sự công bằng của Islam, Người 

luôn áp dụng và thực thi theo sự công bằng của hệ 

thống luật Islam đối với tất cả mọi người, không phân 

biệt giai cấp và tấng lớp trong xã hội, giới quý tộc hay 

giới bần hàn đều phải tuân thủ theo đúng giáo luật. 

Nabi  đã xử một phụ nữ trộm cắp thuộc dòng họ 

tiếng tăm nhất của bộ tộc Quraish với mức án là cắt tay 

của cô ta. Mọi người đã cầu xin khoan hồng cho cô ta, 

họ tìm đến Usa-mah bin Zaid, một người được Nabi  

nể trọng và nhờ ông xin Nabi  khoan hồng cho cô ta. 

Và Nabi  đã bảo ông: “Ông dám xin khoan hồng 
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cho mức an đã được Allah sắc lệnh ư?”. Sau đó 

Người  đã đứng trước mọi người và nói: 

يُف إلنَّمَ »  ل ُم الرشَّ َق فليهل ُهمح ََكنُوا إلَذا رَسَ
نَّ
َ
يَن َقبحلَُكمح أ ل لََك اَّلَّ هح

َ
ا أ

ُم  َدَّ ، َوايح قَاُموا َعلَيحهل اْلح
َ
يُف أ عل ُم الضَّ َق فليهل ، لَوح  اهللل تََرُكو ُِه ، َوإلَذا رَسَ

قَتح لََقَطعحُت يََدَها  ٍد رَسَ َمَة ابحنََة حُمَمَّ نَّ فَاطل
َ
اْلخاري ح أخرجه ) «أ
 ((.8688(، ومسلم ح )3870)

“Quả thật, những người trước các ngươi đã bi hủy 

diệt bởi khi nào có người thuộc tầng lớp quý tộc hay 

tiếng tăm phạm tội trộm cắp thì họ bỏ qua mà không 

áp dụng luật đối với người đó còn nếu như tên trộm 

là những người nghèo khổ và thấp hèn thì họ lại cho 

thi hành luật đối với y. Và xin Allah chứng giám, cho 

dù đó là Fatimah con gái của Muhammad (tức con 

gái của Người ) đi chăng nữa thì Ta cũng sẽ cắt tay 

của cô ta.” (Albukhari: Hadith (3475), Muslim: Hadith 

(1688)). 

Như vậy, sự công bằng và bình đẳng là một biểu 

tượng của hệ thống luật của Allah, điều mà Ngài đã sắc 

lệnh và bắt nhân loại phải thi hành, Ngài phán:  
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ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡۡلِۡحَسَِّٰن ِإَويَتآي  إِنَّ ٱژ
ۡ
َ يَأ  ذِي ٱۡلُقۡرَّبَّٰ َويَۡنََهَّٰ َعنِ  َّللَّ

ُرونَ  ٰۚ يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ  )سورة ژ ٩٠ ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱِۡلَِۡغِ
 ( 95 :انلحل 

Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm 

chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con 

ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác 

đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. 

Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn 

biết lưu ý đến phúc và tội. (Chương 16 – Annaml, 

câu 90). 

3- Toàn vẹn và cân bằng 

Vì Islam là thông điệp cuối cùng của Allah cho 

nên lời phán của Ngài sẽ còn mãi cho đến giờ tận thế. 

Quả thật, Allah đã đặt cho con người tất cả những gì có 

thể cải thiện mọi vấn đề của họ trong đời sống ở cõi đời 

này cũng như ở cõi Đời sau và Ngài đã hoàn tất các ân 

huệ của Ngài dành cho họ khi Ngài đã ban hành một hệ 

thống luật toàn vẹn cho họ, Ngài phán: 

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمَِّت ژ
َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ٱَۡلَۡوَم أ

ُۚ َورَِضيُت لَُكُم ٱۡۡلِۡسَلََّٰم دِينٗ   (3)سورة المائدة:  ژ ا



Tìm Hiểu Islam 

145 

 

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). 

Và tôn giáo Islam là một cơ cấu toàn vẹn bao 

trùm toàn bộ mọi mặt khác nhau của đời sống. Nó vừa 

là tốn giáo của sự thờ phượng vừa là một hệ thống 

nguyên tắc về đạo đức, văn hóa xã hội, kinh tế, chính 

trị giúp cá nhân và cộng đồng đạt được sự hạnh phúc ở 

cõi đời này và ở Đời sau. 

Quả thật, Islam đã qui định các mối quan hệ 

khác nhau của con người kể từ lúc chào đời cho tới khi 

lìa trần. Không những vậy, nó còn bảo về quyền lợi của 

một người ngay cả trước khi y chưa chào đời và sau khi 

chết đi. Đối với khoảng thời gian sống trên thế gian này 

thì một người phải tuân thủ và thi hành theo những 

phẩm chất đạo đức trong thói quen sinh hoạt hằng ngày 

cũng như cách cư xử và giao tiếp. Islam không những 

chỉ đạo và hướng dẫn mối quan hệ của con người đối 

với gia đình, xã hội mà còn hướng dẫn và chỉ đạo mối 

quan hệ của họ với vũ trụ và thế giới xung quanh ngay 

cả đối với loài vật và những vật vô tri vô giác. 
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ۡرِض َوََّل َطَٰٓئِرٖ  ِمن َدٓابَّةٖ َوَما ژ
َ
َمٌم يَِطُۡي ِِبََناحَ  ِِف ٱۡۡل

ُ
ٓ أ ۡيهِ إَِّلَّ

 ٰۚ ءٖ ۡطَنا ِِف ٱۡلِكَتَِّٰب ِمن ََشۡ ا فَرَّ ۡمَثالُُكمٰۚ مَّ
َ
وَن  أ ُثمَّ إََِلَّٰ َرب ِِهۡم ُُيَۡۡشُ
 (38: األنعام)سورة   ژ٣٨

Và không có một loài thú vật nào sống trên trái đất 

cũng như không có một loài chim chóc nào bay được 

bằng hai cánh mà không sống kết đoàn thành cộng 

đồng giống như các ngươi. TA đã không bỏ sót một 

điều nào trong quyển Sổ (Định luật), rồi cuối cùng 

chúng sẽ được đưa trở về trình diện Thượng Đế của 

chúng trở lại. (Chương 6 – Al-An’am, câu 38). 

Đối với cấp độ tập thể, hệ thống luật Islam tổ 

chức và quy định cho xã hội các quyền và nhiệm vụ, 

thiết lập và điều tiết mối quan hệ giữa quốc gia với 

cộng đồng Islam một cách ngắn hạn và dài hạn. 

نۡلَا ژ ِ َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََّٰب تِۡبَيَّٰنٗ َونَزَّ
ءٖ ا ل ُِك  ىَّٰ  َورََۡحَةٗ ى وَُهدٗ  ََشۡ َوبُۡۡشَ

 (81: انلحل)سورة  ژ ٨٩لِۡلُمۡسلِِمنَي 

Và TA đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) 

Kinh sách (Qur’an) trình bày rõ tất cả mọi điều, và 

Nó là một Chỉ đạo, một hồng ân và một tin mừng 

cho những người Muslim. (Chương 16 – Annahl, câu 

89). 
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Hệ thống luật Islam đáp ứng các nhu cầu khác 

nhau của con người, nó quan tâm đến hình thể của con 

người nhưng không hời hợt và bỏ bê linh hồn và tinh 

thần, nó tìm kiếm và mong muốn ở cõi Đời Sau nhưng 

không quên những gì ở cõi trần, nó liên kết cộng đồng 

nhưng không vứt bỏ lợi ích của cá nhân, và cùng một 

lúc nó vừa giúp đạt được sự gắn bỏ trong tập thể vừa 

đảm bảo quyền và lợi ích của từng cá nhân một cách 

cân đối lạ kỳ, nó thực sự không có bất kỳ sơ suất nào, 

bởi nó là sự định đoạt của Đấng Thông lãm và Am 

tường. 

Quả thật, đặc tính kép này của nó đã được nói 

rất nhiều trong Qur’an và Sunnah. Tiêu biểu như lời 

phán của Allah: 

اَر ٱٓأۡلِخَرةَۖ َوََّل تَنَس نَِصيبَ ژ ُ ٱلَّ ََّٰك ٱَّللَّ ۡنيَاۖ َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَى َك ِمَن ٱلُّ
 َ ۡرِضۖ إِنَّ ٱَّللَّ

َ
ُ إََِلَۡكۖ َوََّل َتۡبِغ ٱلَۡفَساَد ِِف ٱۡۡل ۡحَسَن ٱَّللَّ

َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
َوأ

 (44: القصص)سورة  ژ ٧٧ََّل ُُيِبُّ ٱلُۡمۡفِسِديَن 

(Hãy dùng những gì mà TA ban cho Ngươi 

(Muhammad) để tìm kiếm một ngôi nhà ở cõi Đời 

sau nhưng chớ quên mất phần của Ngươi ở trên cõi 

trần, Ngươi hãy làm tốt giống như việc Allah đối xử 

tốt với Ngươi và chớ tìm cách làm điều thối nát và 

xấu xa trên trái đất. quả thật, Allah không yêu 
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thương những kẻ làm điều xấu xa và thối nát.) 

(Chương 28 – Al-Qasas, câu 77). 

Nếu cõi Đời sau là mục đích và niềm hy vọng 

thì quả thật cõi trần là phương tiện và điều kiện. Allah 

đã phán mô tả hình ảnh của những người có đức tin 

rằng họ luôn tiêu dùng tài sản và của cải của họ một 

cách không hoang phí và họ cũng không keo kiệt trước 

những điều phúc lợi.  

ٓ ژ ِيَن إَِذا َّٰلَِك قََوامٗ َوٱَّلَّ ْ َوََكَن َبنۡيَ َذ وا ْ َولَۡم َيۡقَُتُ ْ لَۡم يُِۡسِفُوا نَفُقوا
َ
ا أ

  (14: الفرقان)سورة  ژ٦٧

Và những ai khi tiêu dùng không phung phí cũng 

không keo kiệt mà luôn giữ mức trung bình giữa hai 

thái cực đó. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 67). 

Và Allah phán nói với Nabi của Ngài, 

Muhammad :  

ُكَّ ٱۡلبَۡسِط َوََّل ََتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُولًَة إََِلَّٰ ُعنُقَِك َوََّل تَۡبُسۡطَها ژ
ُۡسوًرا َفَتۡقُعَد َملُومٗ   (21: اإلرساء)سورة  ژ ٢٩ا َمَّ

Và chớ trói chặt bàn tay của Ngươi vào cổ của 

Ngươi (ý nói hà tiện và keo kiệt) và cũng chớ đừng 

giăng nó ra quá xa tầm của nó (ý nói hoang phí) rồi 
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Ngươi sẽ bị khiển trách và trở nên nghèo khổ. 
(Chương 17 – Al-Isra, câu 29). 

Và Nabi  đã nói chỉ dạy Uthman bin 

Mazh’un về việc y muốn dành tất cả cho linh hồn mà 

để thân thể bị khổ sở bằng cách là ý muốn từ bỏ giấc 

ngủ, từ bỏ phụ nữ và sẽ luôn nhịn chay, Người nói: 

َّتل » 
بحَت َعنح ُسنَّ رَغل

َ
ُر  .....يَا ُعثحَماُن أ فحطل

ُ
ُصوُم َوأ

َ
َصىلِّ َوأ

ُ
نَاُم َوأ

َ
فَإلِّنِّ أ

ُح النَِّساَء فَاتَّقل  كل
نح
َ
ا َوإلنَّ  اهللَ َوأ

للَك َعلَيحَك َحقًّ هح
َ
يَا ُعثحَماُن فَإلنَّ أل

رح وََصلِّ  فحطل
َ
ا فَُصمح َوأ َك َعلَيحَك َحقًّ َفحسل ا َوإلنَّ نلل

َك َعلَيحَك َحقًّ لَضيحفل ل
 ((.8369ح )أخرجه أبو داود ) «َوَنمح 

 

“Này Uthman, chẳng lẽ ngươi không ưa thích 

Sunnah (đường lối) của ta ư? ... Bởi quả thật, ta vẫn 

ngủ và dâng lễ nguyện Salah, ta nhịn chay nhưng 

vẫn ăn uống và cưới vợ. Này Uthman, hãy kính sợ 

Allah bởi quả thật đối với gia đình của ngươi ngươi 

phải có trách nhiệm, đối với khách của ngươi ngươi 

phải có trách nhiệm và ngay cả đối với chính bản 

thân của ngươi ngươi cũng phải có trách nhiệm. Do 

đó, hãy nhịn chay và ăn uống, hãy dâng lễ nguyện 

Salah và hãy đi ngủ.” (Abu Dawood: Hadith (1369)). 

Về việc kết hợp hài hòa giữa thế giới cõi trần và  

thế giới ở cõi Đời sau thì Allah có phán rằng: 
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ةِ مِن يَۡوِم ٱۡۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ ژ لَوَّٰ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َّٰلُِكۡم َخۡۡي   ِ َوذَُرواْ ٱِۡلَۡيَعُۚ َذ  ٩ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  إََِلَّٰ ذِۡكرِ ٱَّللَّ
 ِ ْ ِمن فَۡضِل ٱَّللَّ ۡرِض َوٱۡبَتُغوا

َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا ةُ فَٱنتَِۡشُ لَوَّٰ فَإَِذا قُِضَيِت ٱلصَّ

َ َكثِۡٗيا لََّعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن  ْ ٱَّللَّ ، 1)سورة الجمعة:  ژ ١٠َوٱۡذُكُروا

10) 

Hỡi những ai có đức tin, khi tiếng Azan được cất 

lên gọi các ngươi đến dâng lễ nguyện Salah Al-

Jum’ah  vào ngày thứ sáu thì các ngươi hãy tạm gác 

lại việc mua bán mà nhanh chân đến (Masjid) để 

tưởng nhớ Allah. Đó là việc tốt đẹp cho các ngươi 

nếu các ngươi nhận thức được. Rồi khi cuộc lễ 

nguyện Salah đã kết thúc thì các ngươi hãy tản mác 

khắp nơi trên mặt đất mà tìm kiếm thiên lộc của 

Allah và các ngươi hay luôn nhớ đến Allah cho thật 

nhiều, mong rằng các ngươi sẽ được thành đạt. 
(Chương 62 – Al-Jum’ah, câu 9, 10). 

Và khi có một số người trong các vị Sahabah 

của Người  đã quay mặt và không màng tới đời sống 

thế tục và muốn hoàn toàn từ bỏ những phần hưởng thụ 

được phép của cuộc sống thế gian này, họ muốn rời bỏ 

phụ nữ của họ và bắt ép bản thân mình luôn khổ hạnh 

trong việc hành đạo, thì lúc bấy giờ Nabi  bảo: 
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مح  » هل نحُفسل
َ
ُدوحا لََعَ أ ، َشدَّ يحدل دل َما َهلََك َمنح ََكَن َقبحلَُكمح بلالتَّشح إلنَّ

بُُدوا اهلَل  ع، فَاعح يَارات والَصَوامل ح ادلِّ وََللَك يفل
ُ
، فَأ مح َد اهلُل َعلَيحهل َشدَّ

فَ
مح  تَقل يحُموا يَسح تَقل ُروا، واسح تَمل وا واعح ، وَحجُّ ُكوحا بلهل  «بلُكمح واَل ترُُشل

مح االية:  ْ َطي َِبَِّٰت َمآ ژَونََزلَتح فليهل ُِموا ْ ََّل َُتَر  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
َيَٰٓأ
ُ لَُكۡم َوََّل َتۡعتَُدوٓ  َحلَّ ٱَّللَّ

َ
َ ََّل ُُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن أ ُْۚ إِنَّ ٱَّللَّ   ژ ٨٧ا

املبارك يف ( ، وابن 8/9أخرجه ابن جرير يف اتلفسي )) (.87)سورة املائدة: 
 ((.8538الزهد ح )

“Quả thật, những người thời trước các ngươi đã bị 

hủy diệt bởi họ đã quá khắt khe, họ đã khắt khe và 

làm khó chính bản thân họ thế là Allah đã gây khó 

khăn và khắt khe đối với họ. Họ là những người đã tự 

giam cầm họ trong ngục tù của khổ hạnh như những 

thầy tu. Bởi thế, các ngươi hãy thờ phượng Allah và 

đừng tổ hợp với Ngài một thần linh nào khác, các 

ngươi hãy đi hành hương Hajj và Umrah, các ngươi 

hãy ngay chính và cân bằng thì Allah sẽ cân bằng các 

ngươi một cách ngay chính.” Và câu kinh được mặc 

khải xuống cho họ: Này hỡi những ngươi có đức tin! 

Các ngươi chớ đừng tự ý cấm những thứ tốt lành 

mà TA đã cho phép các ngươi, và các ngươi đừng 

hành đồng quá độ bởi quả thật, Allah không yêu 

thương những người quá độ. (Chương 5 – Al-Ma-



Tìm Hiểu Islam 

152 

 

idah, câu 87). (Đây là Hadith do Ibnu Jarir ghi lại 

trong bộ Tafseer (4/9), và Ibnu Mubarak trong bộ 

Azzuhd: Hadith (1031)). 

4 – Lý tưởng mang giá trị thiết thực  

Đa số hệ thống giáo luật do con người thiết lập 

ra đều có xu hướng của chủ nghĩa lý tưởng không thực 

tế. Thuyết lý tưởng thuần khiết của triết học gia Pla-ton 

đã vượt quá tâm trí và ngòi bút của mình, và trong thực 

tế nó đã khiến xã hội đi ngược lại với sự thuần khiết, 

bởi lẽ ông ta chỉ dựa theo sự thích nghi của bản thân 

mình cùng với những nguyên tắc hiện hành mà muốn 

những thực tế nặng nề phải khuất phục ông trong lúc xã 

hội phương tây đã bất lực vì không tìm thấy biện pháp 

nào có thể cản trở việc uống rượu, quan hệ tình dục bừa 

bãi hay những việc làm đồi bại để rồi cuối cùng những 

sự việc đó đã trở nên hợp thức hóa đối với mọi người, 

nó hủy hoại và đe dọa đến sự tồn tại của loài người bởi 

hậu quả bệnh tật và một xã hội thối nát. Để xác thực về 

những gì Nabi Muhammad  đã thông điệp là lời di 

huấn của Người : 

ُم »   َفَشا فليهل
للنُوا بلَها إلالَّ ٍم َقطُّ َحَّتَّ ُيعح َشُة ِفل قَوح َفاحل

َهرل الح
لَمح َتظح

يَن  ل ُم اَّلَّ الَفلهل سح
َ
َّتل لَمح تَُكنح َمَضتح ِفل أ

وحَجاُع الَّ
َ
اُعوُن َواأل الطَّ

 .((8589أخرجه ابن ماجه ح )) «َمَضوحا. 
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“Sự trụy lạc sẽ không lộ diện trong bất cứ cộng động 

nào cho đến khi nào họ thản nhiên công bố nó rồi lúc 

ấy những bệnh dịch hạch và những nỗi đau, những 

điều mà chưa từng xảy ra ở tổ tiên họ trước đây, sẽ 

lan tràn trong họ.” (Ibnu Ma-jah: Hadith (4019)). 

Còn đối với Islam thì nó là một tôn giáo của lý 

tưởng mang giá trị thiết thực. bởi các thực tế của nó đều 

dựa trên bản chất sinh tồn tự nhiên của con người diễn 

ra hằng ngày, và  lý tưởng của nó là nhằm mục đích cải 

thiện cộng đồng và xã hội và không chấp nhận cùng tồn 

tại song song với sự sai quáy và trụy lạc. 

Lý Tưởng của nó luôn phù hợp với bản chất tự 

nhiên cũng như các nhu cầu thực tiễn của con người, 

cái mà Allah hiểu rõ và qui định phù hợp với nó. 

ََّل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡۡلَبُِۡي ژ
َ
 (88: امللك )سورة  ژ ١٤أ

Há Đấng Tạo hóa không biết gì trong khi Ngài là 

Đấng am tường và thông lãm mọi điều hay sao?. 
(Chương 67 – Al-Mulk, câu 14). 

Bởi vậy, Islam không hề bảo phải kiềm hãm bản 

năng tình dục mà nó luôn khuyến khích thực hiện trong 

phạm vi lành mạnh và tốt đẹp đó là kết hôn, và nó cũng 

không bắt ép đôi nam nữ phải cam chịu sống đời sống 

vợ chồng với nhau nếu như cuộc sống đôi lứa của họ 

không thể duy trì được nữa bằng cách là nó cho phép 

chia tay nhau theo luật li dị. Allah phán: 
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قَا ُيۡغنِ ژ  ٱ ِإَون َيتََفرَّ
ُ ُُك ٗ ِن َسَعتِه ُِۚۚ َّللَّ ُ َوَِّٰسًعا َحِكيمٗ  م  ا َوََكَن ٱَّللَّ

 (835: النساء )سورة  ژ١٣٠

Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi nhau thì Allah 

sẽ làm cho đôi bên giàu có với thiên lộc của Ngài. Và 

Allah là Đấng rộng lượng và rất mực sáng suốt. 

(Chương 4 – Annisa’, câu 130). 

Islam không sai bảo đánh trả lại má bên trái đối 

với ai đã đánh má bên phải mà nó chỉ qui định phản hồi 

lại với những gì tương ứng với điều xấu đã gây ra và 

ngăn chặn kẻ xấu tiếp tục hành động, tuy nhiện, nó 

cũng yêu thích và vẫn khuyến khích sự xí xóa, thông 

cảm và tha thứ. Allah, Đấng Tối cao phán: 

ْ ژ ُؤا ُِۚ  وََجَزَٰٓ ۡجُرُِۥ لَۡعَ ٱَّللَّ
َ
ۡصلََح فَأ

َ
ۖ َفَمۡن َعَفا َوأ ِۡثلَُها َسي َِئةٖ َسي َِئة  م 

َّٰلِِمنَي  ْوَلَٰٓئَِك َما  ٤٠إِنَُّهۥ ََّل ُُيِبُّ ٱلظَّ
ُ
َولََمِن ٱنتََِصَ َبۡعَد ُظۡلِمه ِۚ فَأ

ِن َسبِيٍل عَ   (88، 85: الشورى )سورة ژ ٤١لَۡيِهم م 

Trả oán bằng cái oán tương tự. Tuy nhiên, người 

nào lượng thứ bỏ qua và giải hòa thì phần thưởng 

của y sẽ ở nơi Allah. Quả thật, Ngài không yêu 

thương những kẻ làm điều bất công, sai trái. Và 

chắc chắn những ai tự vệ sau khi bị áp bức thì 
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không có lý do gì để khiển trách họ. (Chương 42 – 

Ash-Shura, câu 40, 41). 

Và sự kết hợp giữa thực tế với khuôn mẫu lý 

tưởng đã chiếu sáng cho cơ cấu Islam trong việc điều 

trị các căn bệnh cũng như chấn chỉnh các tội lỗi và sai 

quấy nghiêm trọng của xã hội. Cũng như, khi Nabi 

Muhammad  được phái đến cho một cộng đồng 

nghiện uống rượu, thì quá trình nghiêm cấm rượu trước 

tiên là phơi bày rõ tác hại của nó để cho những người 

biết phân tích có quyết tâm và hy vọng suy ngẫm. 

ٓ إِثۡم  لُونََك َعِن ٱۡۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِِسِۖ قُۡل   َ يَۡس ژ َكبِۡي  َوَمَنَّٰفُِع  فِيِهَما
ۡكََبُ 

َ
ٓ أ لُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُِل   َ ِمن نَّۡفعِِهَما  َويَۡس لِلنَّاِس ِإَوۡثُمُهَما

ُروَن  ُ لَُكُم ٱٓأۡلَيَِّٰت لََعلَُّكۡم َتَتَفكَّ ُ ٱَّللَّ ِ  ژ ٢١٩ٱۡلَعۡفَو  َكَذَّٰلَِك يُبنَي 

 (789: اْلقرة )سورة
Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về rượu và cờ bạc. 

Hãy bảo họ: Trong hài điều đó vừa có một tội lớn 

vừa có một vài cái lợi cho nhân loại, nhưng tội của 

hai thứ đó lớn hơn cái lợi của chúng mang lại. Và họ 

lại hỏi Ngươi phải chi dùng cái gì để làm việc thiện. 

Ngươi hãy bảo họ: Những gì còn lại sau khi đã thỏa 

mãn những nhu cầu cần thiết. Đó là những lời mặc 

khải mà Allah đã trình bày rõ cho các ngươi mong 
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rằng các ngươi biết suy ngẫm. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 219). 

Như vậy, rượu có một số cái lợi như kinh doanh 

tuy nhiên tội lỗi và tác hại mà nó mang lại lớn hơn rất 

nhiều. 

Rồi giai đoạn tiếp theo trong quá trình ngăn 

chặn việc uống rượu là nghiêm cấm người Muslim nào 

uống rượu ban ngày bởi vì nó làm cho họ bỏ bệ việc 

dâng lễ nguyện Salah và sẽ làm ô uế lễ nguyện Salah và 

làm cho họ hoang phí thời gian. 

نُتۡم ژ
َ
ةَ َوأ لَوَّٰ ْ ٱلصَّ ْ ََّل َتۡقَرُبوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َّٰ َيَٰٓ ََّٰرىَّٰ َحَّتَّ ُسَك

 (83: النساء )سورة ژ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُونَ 

Này hỡi những người có đức tin! Chớ đến gần việc 

lễ nguyện Salah khi các ngươi say rượu cho đến khi 

các ngươi tỉnh táo và biết điều các ngươi nói ra. 
(Chương 4 – Annisa’, câu 43). 

Khi câu kinh này được mặc khải xuống thì các 

vị Sahabah đã cảm nhận được rằng quả thật Allah đã 

nghiêm khắc với họ trong việc uống rượu, thế là Umar 

 đã cầu nguyện Allah: Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy 

trình bày rõ cho chúng tôi về rượu để chúng tôi vững 

lòng, vậy là câu kinh sau đây được ban xuống: 
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ۡزَلَُّٰم ژ
َ
نَصاُب َوٱۡۡل

َ
َما ٱۡۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِِسُ َوٱۡۡل ْ إِنَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ
ِۡن َعمَ  رِۡجس   ۡيَطَِّٰن فَٱۡجَتنُِبوُِ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن م  َما   ٩٠ِل ٱلشَّ إِنَّ

ن يُوقِ 
َ
ۡيَطَُّٰن أ َع بَيَۡنُكُم ٱلَۡعَدََّٰوةَ َوٱِۡلَۡغَضآَء ِِف ٱۡۡلَۡمرِ يُرِيُد ٱلشَّ

نَتُهوَن  نُتم مُّ
َ
لَوَّٰةِۖ َفَهۡل أ ِ وََعِن ٱلصَّ ُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّللَّ َوٱلَۡمۡيِِسِ َوَيُصدَّ

 ( 98، 95 :املائدة )سورة ژ٩١

Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống 

rượu, cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ bằng đá và 

dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là điều khả ố 

thuộc những việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy 

từ bỏ và tránh xa chúng mong rằng các ngươi mới 

có thể thành đạt. Shaytan chỉ muốn tạo ác cảm và 

hận thù giữa các ngươi qua việc uống rượu và cờ 

bạc, nó muốn cản trở các ngươi nhớ đến Allah và 

dâng lễ nguyện Salah. Thế các ngươi không chịu 

ngưng hay sao? (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 90). 

Thế là Umar  được gọi đến và được Nabi  

đọc cho nghe câu kinh này, sau khi nghe xong ông nói: 

“Chúng tôi sẽ ngừng, chúng tôi sẽ ngừng”. (Hadith dó 

Tirmizhi ghi lại (3049) và Annasa-i (5540) và Abu 

Dawood (3670)). 
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Bà mẹ của những người có đức tin, ‘A-ishah  

nói: (Quả thật, phần đầu tiên được mặc khải của kinh 

Qur’an là những chương Al-mufassil (phân biệt) nói 

về Thiên Đàng và Hỏa Ngục, rồi cho đến khi mọi 

người đã giác ngộ được Islam thì những qui định 

Halal (được phép) và Haram (nghiêm cấm) mới được 

mặc khải xuống. Còn nếu điều đầu tiên được mặc 

khải xuống: Không được uống rược, thì chắc chắn họ 

sẽ nói: Chúng tôi không bao giờ bỏ rượu.  Còn nếu 

mặc khải xuống: Không được làm điều Zina (quan hệ 

nam nữ ngoài hôn nhân), thì chắc chắn họ sẽ nói: 

Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ việc Zina). 

(Albukhari). 

Đối với điều này cũng như những gì khác, một 

nhà Đông Phương học nổi tiếng, Joseph Schacht, giảng 

viên bộ môn nghiên cứu Islam tại trường Đại học 

Oxford và Leiden đã kêu gọi trong cuốn sách của ông 

có nhan đề “Các di sản của Islam” về việc nghiên cứu 

giáo luật Islam, ông nói: “Một trong những điều quan 

trọng nhất mà tôn giáo Islam đã để lại cho thế giới là 

nền văn minh pháp luật về tôn giáo được gọi là 

(Sharia). Và hệ thống giáo luật Islam hoàn toàn rất 

khác so với các hệ thống luật khác đáng để nghiên cứu; 

để đánh giá cao các mức độ đầy đủ và toàn vẹ của một 

bộ luật .. thì quả thật giáo luật Islam là một cái gì đó 

duy nhất riêng biệt, một hệ thống mệnh lệnh của Thiên 

Chúa chi phối đời sống của mỗi người Muslim trong tất 
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cả mọi mặt và mọi khía cạnh, và nó bao gồm các quy 

định thờ phượng, các nghi lễ và phép tắc tôn giáo cũng 

như nó bao gồm cả hệ thống chí chính trị và pháp lý .. “ 

(Nói về Islam, Imad Addin Khalil (203)). 

Thứ hai: Mục đích của giáo luật 

Islam 

Hệ thống giáo luật Islam nhìn một cách tổng thể 

thì mục đích của nó là cải thiện mọi hoàn cảnh và điều 

kiện sống của con người trên thế gian này để được hạnh 

phúc ở cõi Đời Sau, dựa trên cơ sở loại bỏ những điều 

xấu và tai hại và củng cố những điều phúc lợi. Do đó, 

những gì mà giáo luật Islam ra lệnh bảo thực hiện thì 

đó là những gì mang lại tốt đẹp cho con người, còn 

những gì mà giáo luật Islam nghiêm cấm thì đó là 

những điều mang lại tai hại cho con người. 

ذٗ   َ َويَۡس ژ
َ
ْ ٱلن ِسَ ى لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهَو أ آَء ِِف فَٱۡعََتِلُوا

تُوهُ 
ۡ
ۡرَن فَأ َّٰ َيۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َتَطهَّ نَّ ِمۡن ٱلَۡمِحيِض َوََّل َتۡقَرُبوُهنَّ َحَّتَّ

 ُۚ ُ َمَرُكُم ٱَّللَّ
َ
ِرِينَ  َحۡيُث أ َّٰبنَِي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطه  َ ُُيِبُّ ٱَلَّوَّ  ژ٢٢٢ إِنَّ ٱَّللَّ

 (222)سورة اْلقرة: 
Và họ hỏi Ngươi (Muhammad) về kinh nguyệt của 

phụ nữ, Ngươi hãy nói với họ: Nó là một sự ô nhiễm. 

bởi thế, hãy đừng đến gần phụ nữ (đừng ân ái với vợ 
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qua âm đạo) trong thời gian có kì kinh mà hãy đến 

gần họ khi nào họ đã sạch sẽ. Do đó, khi họ đã tẩy 

sạch thân thể rồi, các ngươi có thể đến với họ lúc 

nào nơi nào các ngươi muốn theo sự chỉ đạo của 

Allah cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương 

những người biết ăn năn sám hối và yêu thương 

những người luôn giữ mình sạch sẽ (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 222). 

Và hệ thống giáo luật Islam mang đến các điều 

luật cụ thể và chi tiết nhằm bảo vệ năm mục tiêu chính 

yếu: tôn giáo, tính mạng, trí tuệ và tinh thần, sinh đẻ, và 

tài sản. Và việc đạt được các mục tiêu này là quyền lợi 

quan trọng nhất của con người và là sự cải thiện tốt đẹp 

và an lành cho con người trong cuộc sống. 

1- Bảo vệ tôn giáo: 

Khi một tôn giáo chân lý và vĩ đại chi phối mọi 

phương diện của đời sống con người thì theo lẽ tự 

nhiên hệ thống giáo luật Islam phải đứng ra bảo vệ nó 

bởi nó là một quyền lợi của con người, hơn thế nữa, nó 

là quyền lợi quý giá và quan trọng nhất của con người. 

Do đó, giáo luật luôn chỉ thị những gì bảo vệ nó và 

nghiêm cấm những gì hủy hoại và làm suy yếu nó. 

Quả thật, Qur’an đã thúc giục và khuyến khích 

thờ phượng thật nhiều để làm vững chắc đức tin Iman 

và giữ vững nó trong lòng của những người có đức tin. 

Một số thờ phượng ở hệ tư tưởng và tâm trí như sự suy 
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nghĩ, nghiền ngẫm về sự tạo hóa của Allah để nhận 

thức sự vĩ đại của Đấng Tạo hóa, và một số thờ phượng 

thì ở hệ tâm trí lẫn thể xác như dâng lễ nguyện Salah, 

hoặc chỉ ở hệ thể xác như nhịn chay, hoặc ở hệ tài sản 

và của cải như Zakah (bố thí bắt buộc), Sadaqah (bố thí 

theo lòng hảo tâm), hoặc ở hệ tâm trí, thể xác và cả tài 

sản như hành hương Hajj. 

Và để bảo vệ và gìn giữ đức tin Iman và tôn 

giáo, Allah đã nghiêm cấm điều Shirk cả tâm niệm lẫn 

hành động, cũng như Ngài nghiêm cấm những gì dẫn 

tới sự ngưỡng mộ thái quá đến nỗi tôn sùng các vị Nabi 

và các vị ngoan đạo với tâm niệm rằng Allah cần kẻ 

trung gian giữa Ngài và bề tôi của Ngài và tâm niệm 

rằng ngoài Allah còn có một ai khác có quyền năng ban 

điều phúc và khiến điều dữ. 

Allah đã ra lệnh bắt buộc xã hội và nhà nước 

phải bảo vệ tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cũng 

như khuyến khích gìn giữ nó. Và cũng như vậy, Allah 

bắt buộc phải ngăn chặn những gì phá hoại nó như sự 

lệch lạc, sự cám dỗ làm điều thái quá, tội lỗi và nghịch 

đạo bằng cách hướng dẫn và chỉ đạo những người lệch 

lạc và thái quá về đúng con đường ngay chính,  áp dụng 

và thực thi hình phạt theo giáo luật đối với những người 

rời bỏ tôn giáo. 
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2- Bảo vệ tính mạng con người 

Cuộc sống con người là một món quà được 

Allah ban tặng cho loài người, không ai có quyền xâm 

phạm cái quyền bất khả xâm phạm này và ngay cả bản 

thân con người cũng không được phép xâm hại chính 

mình. Allah đã tạo hóa con người một cách cao quý và 

thiêng liêng, và giao trách nhiệm cho họ quyền kế thừa 

và trông coi trên trái đất, và vì mục đích để thử thách 

họ trong vấn đề thờ phượng và vâng lệnh Allah, Đấng 

Chủ Tể của toàn vũ trụ và muôn loài. 

Và vì mục đích đó, Islam phải bảo vệ sự tồn tại 

của con người với những gì mà nó đã qui định thành 

các điều luật trách nhiệm bảo vệ nó. Islam bắt buộc xã 

hội có trách nhiệm phải quan tâm đến những người yếu 

hèn, đảm bảo an sinh cần thiết cho họ từ nhà ở, thức ăn, 

đồ uống, quần áo cũng những thứ cần thiết khác cho 

nhu cầu cuộc sống. Islam yêu cầu phải đảm bảo điều đó 

bằng cách qui định hình thức bố thí bắt buộc Zakah và 

bố thí tùy lòng hảo tâm Sadaqah, một hình thức có tổ 

chức nhằm thể hiện tính tượng trợ tương ái lẫn nhau, 

thể hiện sự ngoan đạo và lòng kính sợ Allah của từng 

cá thể trong tập thể nhằm đạt được sự đoàn kết xã hội 

trong cộng đồng. 

Islam đảm bảo một cuộc sống tươm tất và an 

lành cho con người, cấm xúc phạm và làm tổn hại đến 

lẫn nhau. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ِيَن يُ ژ ْ َفَقِد َوٱَّلَّ ۡؤُذوَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنَِّٰت بَِغۡۡيِ َما ٱۡكتََسبُوا
بِينٗ ا ِإَوثۡمٗ ٱۡحَتَملُواْ ُبۡهَتَّٰنٗ   (08 )سورة األحزاب: ژ ٥٨ا ا مُّ

Còn những ai xúc phạm những người có đức tin, 

nam và nữ một cách không thỏa đáng thì họ sẽ 

mang vào mình tội vu cáo, một tội lỗi rất rõ ràng 
(Chuongw 33 – Al-Ahzab, câu 58). 

Và Islam xem việc xâm hại thể xác và tính 

mạng con người là một tội ác tồi tệ và kỉnh tởm nhất, 

Islam đã liệt nó vào danh sách bảy đại tội nghiêm trọng 

hủy hoại tôn giáo và đời sống con người trên thế gian. 

Nabi Muhammad  nói: 

ُموبلَقاتل » 
ح بحَع ال تَنلبُوا السَّ » نَّ قَاَل ، َوَما هُ  اهللل قَالُوا يَا رَُسوَل « . اجح

حُك بلاهللل  ُر ، َوَقتحُل ا الرشِّ حح َم اهللُ ، َوالسِّ َّتل َحرَّ
َقِّ ،  نلَّفحسل الَّ  بلاْلح

إلالَّ
ُف  فل ، َوقَذح َم الزَّحح َتليمل ، َواتلََّوَلِّ يَوح

ُل َمالل اَلح
كح
َ
َبا ، َوأ ُل الرِّ كح

َ
َوأ

نَاتل الحَغافلاَلتل  مل حُمؤح َصنَاتل ال حُمحح (، 7767أخرجه اْلخاري ح )) «ال
 ((.89ومسلم ح )

“Hãy tranh xa bảy đại tội hủy hoại tôn giáo và cuộc 

đời”. Các vị Sahabah nói: Thưa thiến sứ của Allah, các 

đại tội đó là gì vậy? Người  nói: “Đó là Shirk với 

Allah, dùng ma thuật và bùa ngải, giết một mạng 
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người mà Allah đã nghiêm cấm trừ phi có lý do thỏa 

đáng, ăn đồng tiên Riba’ (cho vay lấy lãi), ăn chặn tài 

sản của trẻ mồ côi, đào binh, và vu khống cho người 

phụ nữ có đức tin và tiết hạnh.” (Albukhari: Hadith 

(2767), Muslim: Hadith (89)).  

Để cho thấy mức độ nghiêm trọng và tội ác to 

lớn của việc xâm phạm đến tính mạng con người, Allah 

đã qui định rằng việc giết một mạng người thì tội lỗi 

của nó giống như giết cả toàn nhân loại. Ngài phán: 

ا بَِغۡۡيِ ژ نَُّهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسۢ
َ
َٰٓءِيَل أ َّٰ بَِِنٓ إِۡسَر َّٰلَِك َكَتۡبَنا لَۡعَ ۡجِل َذ

َ
ِمۡن أ

ۡو فََسادٖ 
َ
َما َقَتَل  َنۡفٍس أ نَّ

َ
ۡرِض فََكأ

َ
ۡحَياَها ٱنلَّاَس ََجِيعٗ ِِف ٱۡۡل

َ
ا َوَمۡن أ

ۡحَيا ٱنلَّاَس 
َ
ٓ أ َما نَّ

َ
ُۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُسلَُنا بِٱِۡلَي َِنَِّٰت ُثمَّ إِنَّ ََجِيعٗ فََكأ ا
ۡرِض لَُمِۡسِفُوَن ا َكثِۡيٗ 

َ
َّٰلَِك ِِف ٱۡۡل ِۡنُهم َبۡعَد َذ  (37 :املائدة)سورة  ژ ٣٢م 

Bởi lý do đó, TA (Allah) đã sắc lệnh quy định cho 

con cháu của Israel như sau: ai giết một người 

không phải là một tên sát nhân hay là một tên phá 

hoại trên trái đất thì coi như y đã giết toàn bộ nhân 

loại; và ai cứu sống một sinh mạng thi coi như y đã 

cứu sống toàn thể nhân loại. Và quả thật, các sứ giả 

của TA đã mang đến cho họ những bằng chứng rõ 

rệt nhưng sau đó đa số bọn họ vẫn hành động thái 

quá trên mặt đất. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 32). 
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Allah phán phán bảo về thuộc tính của những 

người có đức tin rằng họ luôn tránh xa việc giết những 

người vô tội được Allah gọi trong Qur’an là (những 

sinh mang bị Allah cấm giết): 

ِ إَِلَّٰهً ژ ِيَن ََّل يَۡدُعوَن َمَع ٱَّللَّ ا َءاَخَر َوََّل َيۡقُتلُوَن ٱنلَّۡفَس ٱلََِّّت َوٱَّلَّ
ثَامٗ 
َ
َّٰلَِك يَۡلَق أ ِ َوََّل يَۡزنُوَنُۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ  بِٱۡۡلَق 

ُ إَِّلَّ َم ٱَّللَّ  ژ ٦٨ا َحرَّ

 (68 :الفرقان)سورة 
Và những người không cầu nguyện đến một thần 

lình nào khác cùng với Allah, và không giết sinh 

mạng nào mà Allah đã nghiêm cấm trừ phi vì điều 

chân lý, và không làm điều Zina, và ai phạm những 

điều đó là những kẻ tội lỗi. (Chương 25 – Al-Furqan, 

câu 68). 

Lời phán đe dọa những ai xâm hại đến người vô 

tội rằng họ sẽ bị người có trách nhiệm bảo vệ công 

bằng cho người bị hại xử lý theo luật Qisas (mạng trả 

mạng) một cách ngay chính và công bằng. 

ْ ٱنلَّۡفَس ژ َم ٱَوََّل َتۡقُتلُوا ِۗ َوَمن قُتَِل َمۡظلُومٗ ٱلََِّّت َحرَّ ِ  بِٱۡۡلَق 
ُ إَِّلَّ ا َّللَّ

 ِ ا ِف ِ ٱلَۡقۡتِلۖ إِنَُّهۥ ََكَن َمنُصورٗ  ا َفََل يُِۡسِفه ِۚ ُسۡلَطَّٰنٗ َفَقۡد َجَعۡلَنا لَِوَِل 
 (33 :اإلرساء)سورة  ژ ٣٣
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Và chớ giết hại một sinh mạng mà Allah không cho 

phép ngoại trừ vì điều chân lý. Và ai bị giết oan, TA 

sẽ ban thẩm quyền cho người lãnh đạo đòi lại công 

bằng, và chớ vượt quá mức giới hạn trong việc giết 

chóc và y sẽ được luật pháp Islam hỗ trợ. (Chương 

17 – Al-Isra, câu 33). 

Và luật lấy mạng trả mạng (tử hình kẻ giết 

người) công minh là một trong những biện pháp bảo vệ 

quan trọng nhất để ngăn chặn sự lây lan của tội phạm. 

Điều luật này sẽ làm những ai có lòng hận thù và hung 

ác điều chỉnh lại hành động của y đối với mọi người và 

làm cho mọi người trong xã hội cảm thấy an tâm vì 

được giới luật đảm bảo sự công bằng trong cuộc sống. 

Allah, Đấng Tối cao phán: 

ْوَِّل ژ
ُ
أ ة  َيَٰٓ ۡلَبَِّٰب لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن َولَُكۡم ِِف ٱلۡقَِصاِص َحيَوَّٰ

َ
ٱۡۡل

 (879 :اْلقرة)سورة  ژ١٧٩

Và trong luật Qisas (mạng đền mạng) có việc cứu 

sinh mạng đối với các ngươi hỡi những người hiểu 

biết, mong rằng các ngươi thành những người 

ngoan đạo và ngay chính. (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 179). 

Và để bảo vệ tiêu chuẩn thiêng liêng và vĩ đại 

(bảo về tính mạng con người), Qur’an đã ra lệnh bảo 

chiến đấu vì con đường chính nghĩa nhằm bảo vệ 
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những người yếu hèn bị ngược đãi và giết hại. Allah, 

Đấng Tối cao phán: 

ِ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفنَِي ِمَن ٱلر َِجاِل َوَما لَُكۡم ََّل تَُقَّٰتِلُوَن ِِف َسبِ ژ يِل ٱَّللَّ
ِ ٱۡلَقۡريَةِ  ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهَِّٰذِ

َ
ٓ أ ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا َوٱلن َِسآءِ َوٱلۡوِلَۡدَِّٰن ٱَّلَّ
نَك َوَِل ٗ  ُ َا ِمن لَّ ۡهلَُها َوٱۡجَعل نلَّ

َ
الِِم أ َا ٱلظَّ نَك ا َوٱۡجَعل نلَّ ُ ِمن لَّ
ِينَ  ٧٥نَِصًۡيا  ِيَن َكَفُرواْ  ٱَّلَّ ِۖ َوٱَّلَّ ْ يَُقَّٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ َءاَمُنوا

ۡيَطَِّٰنۖ إِنَّ َكۡيَد  ۡوَِلَآَء ٱلشَّ
َ
ْ أ َُّٰغوِت فََقَّٰتِلُٓوا يَُقَّٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱلطَّ

ۡيَطَِّٰن ََكَن َضعِيًفا   (76، 70 :النساء)سورة   ژ ٧٦ٱلشَّ

Và điều gì ngăn cản các ngươi không đi chiến đấu 

cho chính nghĩa của Allah để bên vực cho những 

người đàn ông, phụ nữ và trẻ thơ bị áp bức và 

ngược đãi, những người đã luôn cầu nguyện: Lạy 

Thượng Đế của chúng con, xin Ngài cứu chúng con 

ra khỏi thị trấn này bởi cư dân của nó là những kẻ 

áp bức bất công, và xin Ngài dựng lên một người 

bảo hộ để bảo vệ, xin Ngài hãy dựng lên một vị cứu 

tinh để giúp đỡ chúng con. Những người có đức tin 

sẽ luôn chiến đấu vì chính nghĩa của Allah còn 

những người phủ nhận đức tin sẽ luôn chiến đấu 

cho tà thần. Do đó, hãy chiến đấu chống lại bạn bè 

của Shaytan bởi quả thật mưu đồ của Shaytan thật 

yếu kém. (Chương 4 – Annisa’, câu 75, 76). 
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Và chúng ta cũng không quên đề cập ở đây rằng 

sinh mang đầu tiên mà Allah nghiêm cấm xâm phạm và 

sát hại đến nó, đó là sinh mạng của chính mình, sinh 

mạng là tín vật được Allah ký gởi cho mỗi con người, 

con người không được phép hời hợt với bản thân mà tự 

sát hoặc đưa bản thân vào con đường hủy hoại. Người 

nào làm thế sẽ bị một sự trừng phạt đau đớn, Nabi 

Muhammad  nói: 

َو ِفل نَارل َجَهنََّم ، َيرَتَدَّى فليهل َمنح تََردَّ »  َسُه ، َفهح
نح َجبٍَل َفَقتََل َنفح ى مل

ُه ِفل يَدل ِهل  َسُه ، فََسمُّ ا َفَقتََل َنفح بًَدا ، َوَمنح ََتَىسَّ َسمًّ
َ
ا فليَها أ ً ا ُُمََلَّ ً َخادلل

بًَدا ، َومَ 
َ
ا فليَها أ ً ا ُُمََلَّ ً ا ُِه ِفل نَارل َجَهنََّم َخادلل َسُه ، َيتََحسَّ نح َقتََل َنفح

ا  ً نلهل ِفل نَارل َجَهنََّم َخادلل  بلَها ِفل َبطح
ُ
يَدتُُه ِفل يَدل ِهل ، ََيَأ يَدٍة ، فََحدل َدل ِبل

بًَدا 
َ
ا فليَها أ ً  ((.859(، ومسلم ح )0778أخرجه اْلخاري ح )) «ُُمََلَّ

“Ai tự giết bản thân bằng cách thả mình rơi xuống từ 

trên núi thì y sẽ bị đày trong lửa của Hỏa ngục, ở 

trong đó, y sẽ mãi mãi hành động như vậy để hành hạ 

bản thân mình; ai tự giết bản thân mình bằng cách 

dùng thuốc độc thì trong Hỏa ngục y sẽ mãi mãi hành 

động như thế để hành hạ bản thân y; và ai tự giết bản 

thân với dụng cụ bằng kim loại thì ở trong Hỏa ngục 

y sẽ mãi mãi cứ lấy vật kim loại đâm vào bụng của 

mình.” (Albukhari: Hadith (5778), Muslim: Hadith 

(109)). 
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3- Bảo vệ tinh thần và trí não 

Trí óc là một đặc điểm quan trọng của con 

người mà Allah đã ban cho, một đặc ân mà Allah đã 

làm cho con người vượt trội hơn tất cả mọi tạo vật khác 

của Ngài. 

ۡمَنا بَِِنٓ ژ َِن َولََقۡد َكرَّ ِ َوٱِۡلَۡحرِ َوَرَزقَۡنَُّٰهم م  َءاَدَم وَََحَۡلَنَُّٰهۡم ِِف ٱۡلََب 
َّٰ كَ  ۡلَنَُّٰهۡم لَۡعَ ي َِبَِّٰت َوفَضَّ ۡن َخلَۡقَنا َتۡفضِ  ثِۡيٖ ٱلطَّ ِمَّ )سورة  ژ ٧٠ يَٗل م 

 (75 :اإلرساء
Và quả thật, TA đã ban nhiều vinh dự cho con 

cháu của Adam (nhân loại). Và TA đã chuyên chở 

họ trên đất liền và biển cả và cung cấp cho họ lộc ăn 

tốt lành và đặc biệt TA đã ưu đãi họ nhiều ân huệ 

vượt trội hơn đa số các tạo vật khác của TA. 
(Chương 17 – Al-Isra, câu 70). 

Và Islam đã xem trí não là yếu tố gánh chịu cho 

tất cả mọi trách nhiệm trong tôn giáo cũng như trong 

đời sống. Bởi với nó, con người sẽ được hướng dẫn đến 

với các sự thực và chân lý, điều mà Allah đã kêu gọi 

đến với nó bằng sự nhận thức của trí não chứ không 

đơn thuần chỉ bằng đức tin Iman một cách mù quáng. 

ۖ ژ َُذواْ ِمن ُدونِه ِۚٓ َءالَِهٗة ِم ٱَتَّ
َ
 :األنبياء)سورة  ژ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهَّٰنَُكۡمۖ  أ
78) 
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Phải chăng chúng nhận lấy những gì khác Ngài 

(Allah) làm thần linh? Ngươi hãy bảo chúng: Các 

người hãy mang bằng chứng của các người xem! 
(Chương 21 – Al-Ambiya, câu 24). 

Do đó, trí não sẽ hướng dẫn tất cả những ai suy 

ngẫm về vũ trụ càn khôn hiểu được và cảm nhận được 

sự tồn tại của Allah và các thuộc tính của Ngài. Allah, 

Đấng Tối cao phán: 

ِۡل َوٱنلََّهارِ ٓأَلَيَّٰتٖ إِنَّ ِِف ژ
ۡرِض َوٱۡختَِلَِّٰف ٱَلَّ

َ
َِّٰت َوٱۡۡل ََََّٰٰو  َخۡلِق ٱلسَّ

 
ُ
ِ ۡلَبَِّٰب ۡل 

َ
 (895 :آل عمران)سورة  ژ ١٩٠ْوَِّل ٱۡۡل

Quả thật, trong sự tạo hóa các tầng trời và trái đất 

và sự luân chuyển ngày đêm là những dấu hiệu 

(nhận biết Allah) cho những người hiểu biết. 
(Chương 3 – Ali – ‘Imran, câu 190). 

Như vậy, một người không được phép không 

dùng trí não để thực hiện nhiệm vụ của nó, đó là nhận 

thức chân lý, nhận thức điều tốt, làm cho con người 

nhìn thấy được những gì có thể cải thiện cho cuộc sống 

của y trên thế gian và cho thế giới mai sau. Với mục 

đích đó nên Allah đã nghiêm cấm dùng ma thuật, bùa 

ngải, bối toán và những gì tượng tự khác trêu nghịch 

với trí não làm nó mất đi khả năng nhận thức đúng đắn; 

và cũng với mục đích đó nên Islam đã nghiêm cấm 

uống rượu và Islam xem việc uống rượu là điều ô uế và 
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mưu đồ của Shaytan để cám dỗ con người khiến họ hủy 

hoại mối quan hệ giữa họ với Thượng Đế của họ vì họ 

luôn bận rộn với việc uống rượu mà quên mất lễ 

nguyện Salah và thờ phượng; ngoài ra Shaytan muốn 

dùng rượu làm phương tiện để gây hại các mối quan hệ 

xã hội. 

ۡزَلَُّٰم ژ
َ
نَصاُب َوٱۡۡل

َ
َما ٱۡۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِِسُ َوٱۡۡل ْ إِنَّ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ
ِۡن َعمَ  رِۡجس   ۡيَطَِّٰن فَٱۡجَتنُِبوُِ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن م  َما   ٩٠ِل ٱلشَّ إِنَّ

ن يُوقَِع بَيَۡنُكُم ٱلَۡعَدََّٰوةَ َوٱِۡلَۡغَضآَء ِِف ٱۡۡلَۡمرِ 
َ
ۡيَطَُّٰن أ يُرِيُد ٱلشَّ

نَتُهوَن  نُتم مُّ
َ
لَوَّٰةِۖ َفَهۡل أ ِ وََعِن ٱلصَّ ُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱَّللَّ َوٱلَۡمۡيِِسِ َوَيُصدَّ

 ( 98، 95 :املائدة )سورة ژ٩١

Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống 

rượu, cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ bằng đá và 

dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là điều khả ố 

thuộc những việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy 

từ bỏ và tránh xa chúng mong rằng các ngươi mới 

có thể thành đạt. Shaytan chỉ muốn tạo ác cảm và 

hận thù giữa các ngươi qua việc uống rượu và cờ 

bạc, nó muốn cản trở các ngươi nhớ đến Allah và 

dâng lễ nguyện Salah. Thế các ngươi không chịu 

ngưng hay sao? (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 90). 
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4- Bảo vệ và duy trì sự sinh đẻ 

Sinh đẻ là một phương tiện duy trì sự tồn tại và 

sống còn của con người. Vì lẽ đó, Allah, Đấng toàn 

năng đã tạo hóa ra hai giới và cho hai giới đó kết hợp 

với nhau. Ngài kêu gọi hai giới thiết lập gia đình bằng 

con đường hôn nhân, con đường mà Islam xem nó là 

một cách lý tưởng và tốt đẹp để sinh sản con cái với 

mục đích duy trì và bảo tồn sự sống của loài người.  

Và quả thật, Islam luôn khuyến khích kết hôn, 

nó thiết lập và qui định cho hôn nhân thành một hệ 

thống nguyên tắc xã hội nhằm đảm bảo mối quan hệ 

giữa đôi vợ chồng và con cái trong gia đình. 

Và Islam qui định bắt buộc cha mẹ phải có 

nhiệm vụ và bổn phận đối với con cái của họ. Cha mẹ 

phải chăm sóc và giáo dục cho chúng, phải hết lòng yêu 

thương và quan tâm đến chúng, phải chu cấp và nuôi 

dưỡng chúng một cách trọn vẹn của tình phụ mẫu. 

Và Islam tuyệt đối không cho phép giết con cái 

trong đó bao gồm việc nạo phá thai. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

ۡوَلََّٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلَّٰقٖۖ ژ
َ
ْ أ ُۡن نَۡرزُُقُهۡم ِإَويَّاُكۡمُۚ إِنَّ  َوََّل َتۡقُتلُٓوا َنَّ
 ( 38 :اإلرساء )سورة ژ ٣١ا ۡيٗ ا َكبِ   ٗ ِخۡط َقۡتلَُهۡم ََكَن 
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Và các ngươi chớ vì sợ nghèo mà giết hại con cái 

của các ngươi, chính TA là Đấng ban thiên lộc nuôi 

dưỡng các ngươi và con cái của các ngươi. Quả thật, 

việc các ngươi giết hại chúng là một tội lỗi vô cùng 

to lớn. (Chương 17 – Al-Isra, câu 31). 

Và để bảo vệ gia đình và chăm lo cho mỗi thành 

viên trong gia đình, Allah đã nghiêm cấm Zina (quan 

hệ nam nữ ngoài hôn nhân) và dâm loạn, Ngài phán: 

َِّٰحَشةٗ ژ ۖ إِنَُّهۥ ََكَن َف َِنَٰٓ ْ ٱلز   )سورة ژ ٣٢ آَء َسبِيَٗل وَسَ  َوََّل َتۡقَرُبوا

 (37 :اإلرساء
Và các ngươi không được đến gần Zina, bởi quả 

thật nó là một con đường dâm loạn đồi bại. 
(Chương 17 – Al-Isra, câu 32). 

Và Allah cũng nghiêm cấm những gì đưa đường 

dẫn lối tới những điều dâm loạn như không cho phép 

nam nữ tự do giao ban với nhau, bắt buộc phụ nữ phải 

ăn mặc kín đáo bằng cách che phủ toàn thân khi xuất 

hiện trước những người khác giới nhằm tránh điều 

không tốt lành xảy ra. Do đó, phụ nữ trong Islam được 

ví như ngọc ngà châu báu luôn được che đậy cất giữ rất 

cẩn thận.  
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ۡزَوَِّٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤمِننَِي يُدۡ ژ
َ
ِ َها ٱنلَِِّبُّ قُل ۡل  يُّ

َ
أ ننَِي َيَٰٓ

ن ُيۡعَرۡفَن فَََل يُۡؤذَۡيَن  
َ
ۡدَّنَٰٓ أ

َ
َّٰلَِك أ ُۚ َذ )سورة  ژ َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلَّٰبِيبِِهنَّ

 (09األحزاب: 
Hỡi Nabi (Muhammad!) hãy bảo các bà vợ của 

Ngươi, các đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của 

những người có đức tin dùng áo choàng phủ kín cơ 

thể của họ. Như thế sẽ dễ nhận biết họ và họ sẽ 

không bị xúc phạm (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 59). 

5- Bảo vệ tài sản 

Tài sản và của cải là nhu cầu cần thiết của cuộc 

sống. Islam coi tất cả những gì mà con người tìm kiếm 

được từ nguồn vật chất mà Allah ban cho là tài sản của 

họ, nó cho phép người Muslim tìm kiếm và sở hữu tài 

sản theo đúng giáo luật được qui định, nó ra lệnh cho 

người Muslim phải chi dùng tài sản để đảm bảo nhu 

cầu cần thiết của bản thân cũng như cho nhu cầu của 

cộng đồng xã hội một cách hợp lý không phung phí 

cũng không keo kiệt. 

Và quả thật, Islam luôn khuyến khích lao động 

sản xuất để tìm kiếm nguồn của cải bằng các con đường 

hợp giáo luật. 
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ۡرَض َذلُوَّٗل فَٱۡمُشواْ ِِف َمَناكِبَِها َوَُّكُواْ مِن ژ
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡۡل ُهَو ٱَّلَّ

ِۡزقِه ِۖۚ   (80: امللك)سورة  ژ ١٥ِإَوََلۡهِ ٱلنُُّشوُر  ر 

Ngài (Allah) là Đấng đã làm ra trái đất cho các 

ngươi sử dụng. Do đó, các ngươi hãy băng qua các 

nẽo đường của nó và hãy dùng thiên lộc của Ngài, và 

các ngươi được phục sinh trở lại với Ngài. (Chương 

67 – Al-Mulk, câu 15). 

Và Nabi Muhammad  luôn yêu thích lao 

động và Người xem lao động là một trong những việc 

làm đến gần với Allah. Người nói: 

نحَفَق الرَُّجُل لََعَ » 
َ
نح َعَملل يَدل ِهل َوَما أ يََب مل طح

َ
بًا أ َما َكَسَب الرَُّجُل َكسح

هل وَ  سل هل َفُهَو َصَدقَة  َنفح مل للهل َوَودَلل ِهل وََخادل هح
َ
أخرجه ابن ماجه ح ) «أ

(7838.))  
“Không có sự tìm kế sinh nhai nào tốt lành hơn sự 

lao động bằng chính đôi tay của mình và những gì 

mà một người chi tiêu cho bản thân y, cho gia đình, 

vợ con và cho người giúp việc đều là Sadaqah (sự bố 

thí được ban ân phước).” (Ibnu Ma-jah: Hadith 

(2138)). 

Và có lần một người đàn ông đi ngang qua chỗ 

của Nabi Muhammad , các vị Sahabah của Thiên sứ 
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của Allah nhìn thấy sự tích cực lao động của y, họ hỏi: 

Thưa thiên sứ của Allah! Y tích cực lao động đó có 

được coi là vì chính nghĩa của Allah không? Nabi  

nói: 

ح َسبليحلل اهللل، َوإلنح ََكنَ  »  ََع لََعَ َودَلل ِهل َصَغارا َفُهَو يفل  ََكَن َخَرَج يَسح
 إلنح

ح َسبليحلل  يحنل َفُهَو يفل َ ل َكبليح
بََويحنل َشيحَخْيح

َ
ََع لََعَ أ  اهللل، َوإلنح ََكنَ َخَرَج يَسح

ح َسبليحلل اهللل، َوإلنح ََكنَ  َها َفُهَو يفل
هل َيُعفُّ سل ََع لََعَ َنفح َخَرَج  َخَرَج يَسح

ح َسبليحلل الَشيحَطانل  َرًة َفُهَو يفل َياًء و ُمَفاخل أخرجه الطِباين يف معجمه ) «رل
(، وصححه األْلاين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ح 80689الكبي ح )

(8697.)) 
“Nếu y ra ngoài lao động vì các con nhỏ của y thì đó 

là con đường chính nghĩa của Allah, nếu y ra ngoài 

lạo động vì cha mẹ già yếu của y thì đó là con đường 

chính nghĩa của Allah, nếu y ra ngoài vì đáp ứng nhu 

cầu cần thiết của bản thân thì đó là con đường chính 

nghĩa của Allah và nếu y ra ngoài vì để phô trương 

một cách ngạo mạn thì đó là con đường của 

Shaytan.” (Attabra-ni ghi lại trong bộ Mu’jam Kabir: 

Hadith (15619), và Albani đã xác thực trong bộ Sahih 

Attarghib wattarhib: Hadith (1692)). 

Tuy nhiên, việc tìm kiếm sinh nhai có hai loại: 

loại tốt lành và loại không tốt lành. Loại tốt lành là một 

người đi tìm thiên lộc của Allah bằng các hình thức 
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được giáo luật Islam hợp thức hóa như buôn bán kinh 

doanh, sản xuất, chăn nuôi trồng trọt, và các hình thức 

lao động hợp giáo luật khác. 

ِ ژ ِيَن َءاَمُنواْ َُكُواْ مِن َطي َِبَِّٰت َما َرَزۡقَنَُّٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ َّلِلَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

 (877: اْلقرة)سورة  ژ ١٧٢إِن ُكنُتۡم إِيَّاُِ َتۡعُبُدوَن 

Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy ăn 

những gì tốt lành mà TA đã ban cấp cho các ngươi 

và hãy tạ ơn Allah nếu các ngươi thực sự thờ 

phượng Ngài. (Chương 2 – Albaqarah, câu 172). 

Còn loại không tốt lành của việc tìm kiếm sinh 

nhai là sự sở hữu tài sản bằng các con đường tội lỗi như 

Riba (cho vai lấy lãi), hối lộ, gian lận, lừa đảo hoặc trao 

đổi mua bán với các hàng hóa và sản phẩm gây hại cho 

người. 

ِم ژ ٓ إََِل ٱۡۡلُكَّ ْ بَِها َّٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبَِّٰطِل َوتُۡدلُوا ۡمَو
َ
ْ أ ُكلُٓوا

ۡ
َوََّل تَأ

ْ فَرِيقٗ  ُكلُوا
ۡ
نتُ َِلَأ

َ
ثِۡم َوأ َِّٰل ٱنلَّاِس بِٱۡۡلِ ۡمَو

َ
ِۡن أ   ژ ١٨٨ۡم َتۡعلَُموَن ا م 

 (888: اْلقرة)سورة 
Và các ngươi chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các 

ngươi lẫn nhau, và chớ dùng nó để hối lộ các quan 

tòa hầu các ngươi có thể ăn không một phần tài sản 
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của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc các ngươi 

biết điều đó. (Chương 2 – Albaqarah, câu 188). 

Và về vấn đề này thì Islam qui định một nguyên 

tắc chung mang tính khái quát, Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

ُِم َعلَۡيِهُم ٱۡۡلََبَٰٓئَِث ژ ي َِبَِّٰت َويَُحر  : األعراف)سورة  ژ َويُِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ
808) 

Và Người (Nabi Muhammad) cho phép họ dùng 

những gì tốt lành và sạch sẽ và cấm họ dùng những 

gì dơ bẩn. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 158). 

Và vì thế, Islam luôn chỉ đạo phải chi tiêu tài 

sản một cách đúng mức và hợp lý, cho nên, một người 

sở hữu tài sản không được phép chi tiêu như thế nào 

cũng được, và việc chi tiêu phung phí và quá mức hoặc 

luôn giữ chặt mà không chi cho quyền lợi của người 

nghèo được coi là hành động của Shaytan. 

ُهۥ ژ ۡر َوَءاِت َذا ٱۡلُقۡرَّبَّٰ َحقَّ ِ بِيِل َوََّل ُتَبذ  َتۡبِذيًرا َوٱلِۡمۡسِكنَي َوٱۡبَن ٱلسَّ
ۡيَطَُّٰن لَِرب ِه ِۚ  ٢٦ َيَِّٰطنِيۖ َوََكَن ٱلشَّ ََّٰن ٱلشَّ ْ إِۡخَو رِيَن ََكنُٓوا ِ إِنَّ ٱلُۡمَبذ 

 (77، 76:اإلرساء)سورة  ژ ٢٧ا َكُفورٗ 

Và hãy cho họ hàng ruột thịt phần bắt buộc của y, 

hãy cho người thiếu thốn khó khăn, và khách lỡ 
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đường nhưng chớ phung phí quá mức. Quả thật, 

những kẻ phung phí là anh em của Shaytan và 

Shaytan lúc nào cũng bội ơn và phủ nhận Thượng 

Đế của nó. (Chương 17 – Al-Isra, câu 26, 27). 

Và Nabi Muhammad  cũng có nói: 

َنَاتل ، َوَمنََع  إلنَّ اهللَ » 
َد اْلح
ح
َهاتل ، َوَوأ مَّ

ُ
َم َعلَيحُكمح ُعُقوَق األ َحرَّ

َمالل 
ح َؤالل ، َوإلَضاَعَة ال َة السُّ َ

يَل َوقَاَل ، َوَكَثح  «َوَهاتل ، َوَكرل َِه لَُكمح قل
 ((.8780(، ومسلم ح )7858أخرجه اْلخاري ح ))

“Quả thật, Allah nghiêm cấm việc bất hiếu với mẹ, 

giết hại các con gái, keo kiệt, tin đồn, nhiều câu hỏi 

và lãng phí tiền bạc.” (Albukhari: Hadith (2408), 

Muslim: Hadith (1715)). 

Tài sản và của cải là phần ban cấp từ nơi Allah, 

và Ngài cho quyền chúng ta quản lý để chi tiêu và sử 

dụng nó hợp lý theo qui định của giáo luật, và trong 

những cách chi tiêu và sử dụng hợp lý và đúng đắn nhất 

là bố thí cho những người nghèo và người khó khăn. 

اِل ٱژ ِن مَّ َُّٰكۡمُۚ َوَءاتُوُهم م  ِٓي َءاتَى ِ ٱَّلَّ  (33 :انلور)سورة  ژ َّللَّ

Hãy ban cấp cho họ từ tài sản mà Allah đã ban cấp 

cho các ngươi. (Chương 24 – Annur, câu 33). 
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ْ ِمنُكۡم ژ ِيَن َءاَمُنوا ۡسَتۡخلَفنَِي فِيهِۖ فَٱَّلَّ ا َجَعلَُكم مُّ ْ ِممَّ نفُِقوا
َ
َوأ

ۡجر  َكبِۡي  
َ
نَفُقواْ لَُهۡم أ

َ
 (7 :اْلديد)سورة  ژ ٧وأ

Và hãy chi dùng cho chính nghĩa của Allah tài sản 

mà Ngài đã ban cấp cho các ngươi thừa hưởng. Do 

đó, những ai trong các ngươi có đức tin và chi dùng 

cho con đường chính nghĩa của Allah thì họ sẽ nhận 

được một phần thưởng vô cùng to lớn. (Chương 57 

– Alhadid, câu 7). 

Và cứ như vậy, năm mục tiêu cần thiết này là 

tiêu biểu cho các quyền lợi quan trọng nhất của con 

người trong cuộc sống mà tất cả các điều luật trong hệ 

thống giáo luật Islam được qui định để duy trì và đảm 

bảo chúng. Do đó, người nào luôn tuân thủ theo hệ 

thống giáo luật Islam thì Allah sẽ ban niềm vinh dự cho 

y với sự hạnh phúc trến thế gian và thành đạt ở cõi Đời 

Sau, ngược lại, người nào không tuân thủ theo chỉ đạo 

của nó thì sẽ đối mặt với sự bất hạnh trên thế gian 

tương ứng theo những gì mà y đã nghịch lại với Chỉ 

đạo và hệ thống giáo luật công bằng và toàn vẹn của 

Allah. Ngài phán: 

َبَع ُهَداَي فَََل يَِضلُّ َوََّل يَۡشَقَّٰ ژ ۡعَرَض َعن  ١٢٣َفَمِن ٱتَّ
َ
َوَمۡن أ

ُِۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيََّٰمةِ َضنٗك  ذِۡكرِي فَإِنَّ ََلُۥ َمعِيَشةٗ  ۡعَمَّٰ  َوََنُۡۡشُ
َ
قَاَل   ١٢٤أ
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ۡعَمَّٰ َوقَۡد ُكنُت بَِصۡيٗ 
َ
تَِِنٓ أ ِ لَِم َحَۡشۡ َتۡتَك  ١٢٥ا َرب 

َ
قَاَل َكَذَّٰلَِك أ

 (876، 873: طه )سورة ژ١٢٦َءاَيَُّٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَكَذَّٰلَِك ٱَۡلَۡوَم تُنَِسَّٰ 

Ai theo chỉ đạo của TA thí sẽ không lầm lạc cũng 

không khổ sở. Ngược lại, ai tránh xa thông điệp 

nhắc nhở của TA thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời 

eo hẹp (không an tâm và khổ sở) và vào Ngày Phục 

sinh TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa. Y sẽ nói: “Lạy 

Thượng Đế, tại sao Ngài dựng bề tôi sống lại mù lòa 

trong lúc trước đây bề tôi vẫn còn nhìn thấy”. Ngài 

phán: “Như thế đấy, các lời mặc khải của TA đã đến 

với ngươi nhưng ngươi không quan tâm; và Ngày 

nay TA bỏ quên trở lại  giống như thế. (Chương 20 

– Taha, câu 123, 124). 
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Các Nền Tảng Của Đức Tin Iman 

Đức tin Iman là cấp bậc giáo lý mà người 

Muslim phải có sau khi y đã quy thuận Islam, và nó là 

yếu tố để đánh giá Islam của một người. Dó đó, trong 

đạo không phải chỉ đứng ở góc độ biểu hiện thờ 

phượng của thể xác bề ngoài mà nó phải được hoàn 

thiện bởi đức tin Iman biểu hiện trong nội tâm bởi lẽ 

tôn giáo bao hàm tín ngưỡng, thờ phượng và phẩm chất 

đạo đức. Nabi Muhammad  nói: 

فحَضلَُها» 
َ
ع  وََسبحُعوَن فَأ يَماُن بلضح ُل اَل إلََلَ إلالَّ ا اإلل دحنَاَها إلَماَطُة  هللُ قَوح

َ
َوأ

 َ يقل َواْلح رل َذى َعنل الطَّ
َ
يَمانل األ َن اإلل  مل

بَة  أخرجه مسلم ح ) «يَاُء ُشعح
(70.)) 

“Đức tin Iman gồm có bảy mươi mấy phần, phần tốt 

nhất đó là lời tuyên thệ ( لله الَ إََِلَ إاِلَّ ا ) – (không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah), phần 

thấp nhất là nhặt gai trên đường đi, và tính mắc cỡ là 

một phần của đức tin Iman.” (Muslim: Hadith (25)). 

Và các nền tảng của đức tin Iman gồm sáu nền 

tảng căn bản được nói rõ trong Hadith được Umar kể 

lại rằng đại Thiên thần Jibril đã đến hỏi Nabi  về đức 

tin Iman thì Người bảo: 
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َن  » مل ورل َوتُوؤح مل اآلخل َووح
َن بلاهللل َوَماَلئلَكتلهل َوُكتُبلهل َورُُسللهل َواَلح مل نح تُؤح

َ
أ

ل ِهل َوَرِّ ِهل  َقَدرل َخيح
 ((.8أخرجه مسلم ح )) « بلالح

“Đó là ngươi phải tin nơi Allah, phải tin nơi các 

Thiên Thần của Ngài, tin vào các kinh sách của Ngài, 

tin nơi các Thiên Sứ của Ngài, tin nơi Ngày sau và tin 

vào định mệnh tốt xấu.” (Muslim: Hadith (8)). 

Và như vậy, điều đầu tiên của đức tin là người 

Muslim phải tin tưởng sáu nền tảng này rồi sau đó y thể 

hiện hành động để xác nhận đức tin của y. Do đó, đức 

tin Iman là niềm tin được thể hiện trong tim, lời nói và 

hành động, nó gia tăng bằng sự vâng mệnh và sụt giảm 

bằng sự bất tuân và nghịch đạo. 

Như chúng ta đã nói về điều đầu tiên của đức tin 

Iman và đó là tin nơi Allah và bây giờ chúng ta bắt đầu 

tiến hành đề cập đến các nền tảng còn lại của nó. 

Đức tin nơi các thiên thần 

Các Thiên thần là những tạo vật độc đáo với 

những ánh hào quang được Allah tạo ra từ ánh sáng. 

Quả thật, Nabi Muhammad  nói: 

نح نُوٍر »  حَماَلئلَكُة مل  ((.7996أخرجه مسلم ح )) «ُخللَقتل ال
“Các thiên thần được tạo ra từ ánh sáng.” (Muslim: 

Hadith (2996)). 
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Và các thiên thần là lực lượng binh lính của 

Allah, không một ai có thể biết rõ số lượng của họ là 

bao nhiêu ngoại trừ Allah duy nhất, bởi Ngài phán: 

 ُهَوُۚ َوَما ِِهَ إَِّلَّ ذِۡكَرىَّٰ لِۡلبََش ژ
 )سورة  ژ َوَما َيۡعلَُم ُجُنوَد َرب َِك إَِّلَّ

 (38: املدثر
Và không một ai biết rõ lực lượng binh lính của 

Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) ngoại trừ Ngài. 

Và đó là lời nhắc nhở cho người phàm. (Chương 74 

– Al-Mudaththir, câu 31). 

Bởi vì bản chất là ánh sáng nhẹ nhàng nên các 

thiên thần có khả năng biến hóa thành nhiều hình hài 

khác nhau. Do đó, các thiên thần đã xuất hiện với hình 

hài của người phàm tục như họ đã hiện thân thành hình 

hài con người đến gặp Nabi Ibrahim, Nabi Lut, và đại 

thiên thần Jibril đã đến gặp bà Maryam trong hình hài 

của một người đàn ông. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

رَۡسۡلَنآ إََِلَۡها ُروَحَنا َفَتَمثََّل لََها بََۡشٗ ژ
َ
ٓ  ١٧ا ا َسووِي ٗ فَأ ُعووُذ قَالَوۡت إِّن ِ

َ
 أ

نَا۠ رَُسوُل  ١٨ا بِٱلرَِّنَٰمۡح ِمنَك إِن ُكنَت تَقِي ٗ 
َ
َمآ أ َهَب لَِك قَاَل إِنَّ

َ
َرب ِِك ِۡل

 ( 89 – 87: مريم )سورة   ژ ١٩ا ا َزكِي ٗ ُغَلَّٰمٗ 

TA đã cử thiên thần Jibril của TA đến gặp nàng 

(Maryam). Y hiện ra trước mặt nàng như một người 
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đàn ông toàn diện. Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin 

Đấng rất mực Độ lượng bảo vệ tránh xa ông. Xin 

đừng đến gần tôi nếu ông là người sợ Allah”. Thiên 

thần bảo: Ta chỉ là một sứ giả của Thượng Đế của 

nàng, Ta được lệnh đến báo cho nàng biết rằng Ngài 

sẽ ban cho nàng một đứa con trai trong sạch. 
(Chương 19 – Maryam, câu 17 – 19). 

Và việc xuất hiện của các thiên thần dưới hình 

hài con người phàm tục này sẽ gần gũi với tâm trạng 

của con người. Do đó, Đại thiên thần Jibril mang lời 

Mặc khải xuống cho Nabi Muhammad  đa phần là 

dưới hình hài của một người đàn ông. Quả thât, có lần 

Al-Harith bin Hisham đã hỏi thiên sứ của Allah : Sự 

mặc khải đến với Người như thế nào? Thiên sứ  nói: 

ََرسل »  ثحَل َصلحَصلَةل اْلح تليِنل مل
ح
يَانًا يَأ حح

َ
َّ  -أ َشودُّ ُِه لََعَ

َ
َصوُم  -َوُهَو أ َفيُفح

حَملَوُك رَُجواًل  ،َعِنِّ َوقَدح َوَعيحُت َعنحُه َما قَاَل  َ ال يَانًوا َيتََمثَّوُل َلل حح
َ
َوأ

ُمِنل فَ 
َعل َما َيُقوُل َفيََُكِّ

َ
 ((.7333(، ومسلم ح )7أخرجه اْلخاري ح )) «أ

“Đôi lúc nó đến với Ta như tiếng loảng xoảng của 

chuông và nó làm Ta khó chịu nhất, cơ thể Ta như 

muốn vỡ tung và Ta bắt đầu cảm nhận được những gì 

y (Đại Thiên thần Jibril) nói, và đôi lúc Đại thiên 

thân hiện thân thành một người đàn ông đến nói trực 

tiếp với Ta và Ta lặp lại theo lời y nói.” (Albukhari: 

Hadith (2), Muslim: Hadith (2333)). 
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Và các thiên thần đều là những bề tồi của Allah, 

họ luôn một mực tự hào và vinh dự trong việc thờ 

phượng Allah, họ liên tục thờ phượng và phục tùng 

mệnh lệnh của Ngài một cách không ngừng nghỉ. 

ونَ ژ َۡل َوٱنلََّهاَر ََّل َيۡفَُتُ  ( 75: األنبياء )سورة ژيَُسب ُِحوَن ٱَلَّ

Họ tán dương ca tụng Ngài ngày đêm một cách 

không ngừng nghỉ (Chương 21 – Al-Anbiya, câu 20). 

Và họ cũng không biết mệt mỏi và chán trong 

việc thờ phượng Allah. 

ِۡل َوٱنلََّهارِ َوُهۡم ََّل يَۡس ژ  (38: فصلت )سورة ژُمونَ   َ يَُسب ُِحوَن ََلُۥ بِٱَلَّ

Họ tán dương và ca tụng Ngài cả đêm lẫn ngày mà 

không bao giờ mỏi mệt. (Chương 41 – Fussilat, câu 

38). 

Và quả thật, họ đáng được Allah mô tả rằng họ 

là đại diện cho niềm vinh dự và đạo đức (Chương 80 – 

‘Abasa, câu 16) bởi họ không bao giờ nghịch lại mệnh 

lệnh của Allah. 

َمرَُهۡم َوَيۡفَعلُ ژ
َ
َ َمآ أ : اتلحريم )سورة ژوَن َما يُۡؤَمُرونَ َّلَّ َيۡعُصوَن ٱَّللَّ

6) 
Họ không bao giờ bất tuân Allah về bất cứ điều gì 

mà Ngài đã ra lệnh cho họ và họ tuyệt đối thi hành 
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đúng theo những gì được lệnh. (Chương 66 – 

Attahrim, câu 6). 

Và các thiên thần đều có những nhiệm vụ và 

việc làm nhất định, có các thiên thần chuyên theo dõi 

cuộc sống của con người và ghi chép toàn bộ hành vi 

của họ và sẽ làm nhân chứng cho những gì mà họ đã 

làm vào Ngày Phán xét. 

َيۡعلَُموَن َما  ١١كَِراٗما َكَّٰتِبنَِي  ١٠ِإَونَّ َعلَۡيُكۡم لََحَّٰفِِظنَي ژ
 (87 - 85: االنفطار )سورة ژ ١٢ َتۡفَعلُونَ 

Và quả thật, có các vị thiên thần trông chừng các 

ngươi, họ là những vị thiên thần biên chép đáng tôn 

kính và họ biết rõ mọi điều các ngươi làm. (Chương 

82 – Al-Infitar, câu 10 – 12).  
Có các thiên thần chuyên ghi chép mọi lời nói 

và hành vi của một ngươi. Allah phán: 

َماِل قَعِيد  ژ ِ َِياِن َعِن ٱَۡلَِمنِي وََعِن ٱلش  ا يَۡلفُِظ  ١٧إِۡذ َيتَلَقَّ ٱلُۡمَتلَق  مَّ
يۡهِ َرقِيٌب َعتِيد    (88 - 87: ق )سورة  ژ ١٨ِمن قَۡوٍل إَِّلَّ َلَ

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). 
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Và việc người có đức tin hiểu biết được rằng 

Các thiên thần luôn đồng hành với y trong cuộc sống và 

họ luôn theo dõi và ghi chép nhưng họ luôn ngoan đạo 

và không hề biết mệt mọi trong việc thờ phượng Allah 

sẽ khiến y hổ thẹn và thức tỉnh. 

Và các thiên thần là binh lính của Allah, họ luôn 

thi hành mọi mệnh lệnh và chỉ đạo của Ngài trong việc 

chống lại kẻ thù của Ngài. Họ sẽ giáng xuống các hình 

phạt lên những người tội lỗi và xấu xa đáng bị sự trừng 

phạt của Allah, giống như Allah đã gởi họ đi trừng phạt 

cộng đồng của Nabi Hud, cộng đồng của Nabi Salih và 

cộng đồng của Nabi Lut. 

Và một trong những việc làm của các thiên thần 

là họ được Allah giao trách nhiệm đi bắt hồn của những 

ai đã chấm dứt thời hạn trên thế gian. 

َٰٓ إَِذا َجآَء ژ َوُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِِ ِۖۚ َوُيۡرِسُل َعلَۡيُكۡم َحَفَظًة َحَّتَّ
 
َ
ُِطوَن أ ۡتُه رُُسلَُنا َوُهۡم ََّل ُيَفر  : األنعام )سورة  ژ٦١َحَدُكُم ٱلَۡموُۡت تَوَفَّ
68) 

Và Ngài (Allah) là Đấng Tối Thượng chi phối bầy 

tôi của Ngài. Và Ngài cử các vị Canh gác theo trông 

chừng các ngươi cho đến khi một trong các ngươi 

đối diện với cái chết thì các thiên thần của TA sẽ bắt 

hồn y và chúng sẽ không chểnh mảng trong nhiệm 

vụ bắt hồn đó. (Chương 6 – Al-An’am, câu 61). 
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َّٰ ژ َ بُِكۡم ُثمَّ إََِلَّٰ َرب ُِكۡم قُۡل َيَتَوفَّى ِ ِي ُوك  لَُك ٱلَۡموِۡت ٱَّلَّ ُكم مَّ
 (88: السجدة )سورة ژ ١١تُرَۡجُعوَن 

Hãy bảo (Muhammad!): Thần chết, vị phụ trách 

các người, sẽ bắt hồn của các người rồi các người sẽ 

được đưa về gặp Thượng Đế của các người trở lại. 
(Chương 32 – Al-Sajdah, câu 11). 

Và các thiên thần yêu thích những gì Allah yêu 

thích, do đó, họ sẽ yêu thương những người có đức tin 

và những người ngoan đạo biết kính sợ Allah trong 

đám bầy tôi của Ngài, và các thiên thần sẽ luôn cầu xin 

Allah tha thứ cho họ. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِيَن َُيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوََلُۥ يَُسب ُِحوَن ِِبَۡمِد َرب ِِهمۡ ژ  ٱَّلَّ
ءٖ  ْۖ َربََّنا وَِسۡعَت ُكَّ ََشۡ ِيَن َءاَمُنوا َوُيۡؤِمُنوَن بِه ِۚ َويَۡسَتۡغفُِروَن لَِّلَّ
ْ َسبِيلََك َوقِهِۡم َعَذاَب  َبُعوا ْ َوٱتَّ ِيَن تَابُوا رََّۡحَٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لَِّلَّ

 (7: اغفر )سورة ژ ٧ٱۡۡلَِحيِم 

Những vị thiên thần mang Ngai vương của Allah và 

những vị thiên thần đứng hầu xung quanh đều tán 

dương lời ca tụng Thượng Đế của họ và tin tưởng 

nơi Ngài, và họ cầu xin Ngài tha thứ cho những ai có 

đức tin, họ nói: “Lạy Thượng Đế của chúng tôi, xin 

Ngài lấy đức khoan dung và sự hiểu biết của Ngài 
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mà bao trùm lấy mọi vật, xin Ngài tha thứ cho 

những ai quay vế sám hối và tuân theo con đường 

của Ngài và cứu vớt họ khỏi hình phạt của Hỏa 

ngục. (Chương 40 – Gafir, câu 7). 

Và Nabi Muhammad  nói: 

َماَلئلَكُة تَُصىلِّ َعلَيحهل َما َداَم ِفل ُمَصالَّ ِهُ فَإلَذا َصىلَّ » 
ح مَّ اللهُ  لَمح تََزلل ال

(، ومسلم ح 687أخرجه اْلخاري ح )) «مَّ ارحمَححُه . اللهُ َصلِّ َعلَيحهل ، 
 (، واللفظ للبخاري(.689)

“Do đó, khi một người có đức tin dâng lễ nguyện 

Salah thì các thiên thần sẽ luôn cầu nguyện cho y 

trong suốt khoảng thời gian của cuộc lễ nguyện: Lạy 

Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sự an lành cho y, lạy 

Thượng Đế, xin Ngài hãy yêu thương y!” (Albukhari: 

Hadith (647), Muslim: Hadith (649), và lời là của 

Albukhari). 

Các thiên thần vẫn luôn liên tục cầu xin Allah 

tha thứ cho tất cả những người có đức tin giống như 

Allah đã phán: 

ََّلٓ ژ
َ
ۡرِضِۗ أ

َ
َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَُسب ُِحوَن ِِبَۡمِد َرب ِِهۡم َويَۡسَتۡغفُِروَن لَِمن ِِف ٱۡۡل

َ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرَِّحيُم   (0: الشورى )سورة ژ ٥إِنَّ ٱَّللَّ
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Và các thiên thần luôn tán dương và ca ngợi 

Thượng Đế của họ và họ luôn cầu xin Allah tha thứ 

cho những ai trên trái đất. Chẳng phải quả thật 

Allah là Đấng Hằng tha thứ và Khoan dung. 
(Chương 42 – Ash-Shura, câu 5). 

Còn đối với những ai phủ nhận Allah, nghịch 

đạo và làm điều tội lỗi thì sẽ bị các thiên thần nguyền 

rủa. 

ِ ژ ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة ٱَّللَّ
ُ
اٌر أ ْ َوُهۡم ُكفَّ ْ َوَماتُوا ِيَن َكَفُروا إِنَّ ٱَّلَّ

َۡجَعنِيَ 
َ
 (868: اْلقرة )سورة ژ ١٦١ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱنلَّاِس أ

Quả thật, những người phủ nhận đức tin và chết đi 

mà vẫn trong tình trạng vô đức tin như thế thì họ là 

những người sẽ bị Allah, các thiên thần và cả nhân 

loại nguyền rủa. (Chương 2 – Albaqarah, câu 161). 

Và khi Ngày Phán xét đến, các thiên thần sẽ 

nghinh đón những người tin tưởng ở nơi Thiên Đàng và 

áp tải những người vô đức tin và đại nghịch bất đạo đến 

với tầng đáy của Hỏa ngục. Về việc các thiên thần 

nghinh đón những người có đức tin và chúc tụng họ thì 

Allah có lời phán như sau: 

ِن ُك ِ ژ َسَلٌَّٰم َعلَۡيُكم بَِما  ٢٣ بَاٖب  َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَۡدُخلُوَن َعلَۡيِهم م 
ُتۡمُۚ  ارِ َصََبۡ  (78، 73: الرعد )سورة ژ ٢٤فَنِۡعَم ُعۡقَِب ٱلَّ
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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). 

Còn đối với những kẻ không có đức tin thì các 

thiên thần sẽ chấp hành mệnh lệnh của Allah mà thi 

hành hình phạt trừng trị họ trong Hỏa ngục. 

َمَلَٰٓئَِكٌة ِغََلظ  ِشَداد  َّلَّ َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡۡلَِجاَرةُ َعلَۡيَها ژ
َمرَُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن 

َ
َ َمآ أ : اتلحريم )سورة ژ ٦َيۡعُصوَن ٱَّللَّ

6) 
... mà chất đốt của nó (Hỏa ngục) là con người (vô 

đức tin) và đá (bụt tượng), do những thiên thần lạnh  

lùng và nghiêm nghị quản lý, họ không bao giờ bất 

tuân Allah một điều gì một khi Ngài ra lệnh và họ 

tuyệt đối thi hành đúng theo những gì được lệnh. 
(Chương 66 – Attahrim, câu 6). 

 

 

Đức tin nơi các kinh sách 

Và khi mà nhiệm vụ của các vị thiên sứ là mang 

những Chỉ đạo của Thượng Đế đến với nhân loại thì dĩ 
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nhiên Allah phải ban xuống cho họ lời mặc khải cũng 

như sự hướng dẫn của Ngài để loài người học được 

những điều hữu ích, biết được đâu là chân lý mà tránh 

xa khỏi những điều lệch lạc và ngụy tạo. 

ةٗ ژ مَّ
ُ
ِ بََعَث ٱفَ  َوَِّٰحَدةٗ  ََكَن ٱنلَّاُس أ ُ ٱنلَّبِي  ِيَن َوُمنِذرِيَن  َّۧللَّ ِ َن ُمبَۡش 

ِ َِلَۡحُكَم َبنۡيَ ٱنلَّاِس فِيَما ٱۡخَتلَُفواْ  نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَتََّٰب بِٱۡۡلَق 
َ
َوأ
 (783: اْلقرة )سورة ژفِيهِٰۚ 

Ban đầu nhân loại chỉ là một cộng đồng duy nhất. 

Sau đó vì họ lầm lạc nên Allah dựng lên các vị Nabi 

làm những vị vừa mang tin mừng vừa cảnh báo về 

tin dữ, và Allah gởi xuống cùng với họ những kinh 

sách bằng chân lý để họ dựa vào đó mà giải quyết và 

phân xử nhân loại về những vấn đề mà họ thường 

tranh chấp nhau. (Chương 2 – Albaqarah, câu 213). 

Và những kinh sách thiêng liêng này đã chứa 

đựng thông điệp của Allah đến với con người làm sự 

chỉ đạo và ánh sáng dẫn dắt nhân loại. Quả thật, Allah 

đã mô tả kinh Tawrah (Kinh Cựu ước) được ban xuống 

cho Musa (Moses) với lời phán rằng: 

ََّٰة فِيَها ُهدٗ ژ نَزنۡلَا ٱَلَّۡوَرى
َ
آ أ ُۚ ى إِنَّ  (88: املائدة )سورة ژ َونُور 
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Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah 

trong đó là sự chỉ đạo và ánh sáng (Chương 5 – Al-

Ma-idah, câu 44). 

Và tương tự, Ngài cũng mô tả Kinh Injil (Kinh 

Tân ước) được ban xuống cho Nabi Ysa (Giê-su) : 

جِنيَل فِيهِ ُهدٗ ژ قٗ ى َوَءاَتۡيَنَُّٰه ٱۡۡلِ ِ ل َِما َبنۡيَ يََديۡهِ مَِن ا َونُور  َوُمَصد 
َّٰةِ وَُهدٗ   (86: املائدة )سورة  ژ ٤٦ل ِلُۡمتَّقنَِي  َوَموِۡعَظةٗ ى ٱَلَّۡوَرى

Và TA đã ban cho y (Nabi Ysa) Kinh Injil (Tân 

ước) trong đó là sự chỉ đạo và ánh sáng, là sự chứng 

thực lại những điều đã có trước trong Kinh Tawrah. 

Quả thật, Kinh Injil vừa là một sự chỉ đạo vừa là 

một lời khuyên dạy cho những người ngoan đạo biết 

sợ Allah. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 46). 

Như vậy, sự chỉ đạo và ánh sáng là hai thuộc 

tính bắt buộc cho tất cả các thông điệp được mặc khải 

từ Allah ban xuống cho các vị Nabi của Ngài. 

Và người Muslim luôn tin vào tất cả các Kinh 

sách của Allah, luôn thi hành mọi mệnh lệnh của Ngài 

và luôn tin tưởng mọi lời phán của Ngài. 

َها ژ يُّ
َ
أ َل َيَٰٓ ِي نَزَّ ِ َورَُسوَِل ِۚ َوٱۡلِكَتَِّٰب ٱَّلَّ ْ بِٱَّللَّ ْ َءاِمُنوا ِيَن َءاَمُنٓوا ٱَّلَّ

 ِ ُۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱَّللَّ نَزَل ِمن َقۡبُل
َ
ِٓي أ َّٰ رَُسوَِل ِۚ َوٱۡلِكَتَِّٰب ٱَّلَّ لَۡعَ
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َََّٰلۢ بَعِيًدا  َوَمَلَٰٓئَِكتِه ِۚ َوُكُتبِه ِۚ َورُُسلِه ِۚ َوٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد َضلَّ َضَل
 (836: النساء )سورة   ژ ١٣٦

Hỡi những người có đức tin! Hãy tin tưởng nơi 

Allah, tin tưởng nơi Sứ giả của Ngài, và tin tưởng 

nơi Kinh sách mà Ngài đã xuống cho Sứ giả của 

Ngài và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. 

Và người nào phủ nhận Allah, phủ nhận các thiên 

thần của Ngài, các kinh sách của Ngài, các Sứ giả 

của Ngài và Ngày Tận thế thì quả thật y đã lầm lạc 

rất xa. (Chương 4 – Annisa’, câu 136). 

Do đó, chỉ cần phủ nhận bất kỳ một Kinh sách 

nào trong số các Kinh sách của Allah thì coi như đã phủ 

nhận tất cả. Bởi Allah ra lệnh cho Nabi của Ngài  và 

những người có đức tin với lời phán như sau: 

نزَِل إََِلَۡنا ژ
ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا بِٱَّللَّ نزَِل إََِلَٰٓ إِبَۡرَِّٰه قُولُٓوا

ُ
ٓ أ َم ِإَوۡسَََّٰٰعِيَل  َۧوَما

وِِتَ ِإَوۡسَحََّٰق وَ 
ُ
ٓ أ وِِتَ ُموََسَّٰ وَِعيَِسَّٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
َيۡعُقوَب َوٱۡۡل

َحدٖ 
َ
ُِق َبنۡيَ أ ب ِِهۡم ََّل ُنَفر  ِۡنُهۡم َوََنُۡن ََلُۥ ُمۡسلُِموَن  ٱنلَّبِيُّوَن ِمن رَّ م 

 (836: اْلقرة )سورة    ژ١٣٦

Các ngươi hãy nói: Chúng tôi tin nơi Allah và tin 

nơi những gì được ban xuống cho chúng tôi cũng 

như những gì được ban xuống cho Nabi Ibrahim, 
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Ismael, Ishaq, Yacob và các bộ lạc của Israel và 

những gì được ban xuống cho Nabi Musa và Ysa 

cùng với những gì được ban xuống cho các vị Nabi  

từ Thượng Đế của họ, chúng tôi không phân biệt và 

kỳ thị một vị Nabi nào trong số họ và chúng tôi là 

những người Muslim (thần phục Allah). (Chương 2 

– Albaqarah, câu 136). (Xem Chương 3 – Ali ‘Imran, 

câu 84). 

Quả thật, Allah, Đấng Tối cao đã ra lệnh cho 

những cộng đồng trước đây phải gìn giữ những gì được 

Allah ban xuống cho họ từ Kinh sách, như Ngài đã 

phán bảo: 

ََّٰة فِيَها ُهدٗ ژ نَزنۡلَا ٱَلَّۡوَرى
َ
ٓ أ ا ُۚ ى إِنَّ ِيَن   َونُور  َُيُۡكُم بَِها ٱنلَّبِيُّوَن ٱَّلَّ
ۡسلَُمواْ 

َ
ۡحَباُر بَِما ٱۡسُتۡحفُِظواْ مِن كَِتَِّٰب أ

َ
َّٰنِيُّوَن َوٱۡۡل بَّ ِيَن َهاُدواْ َوٱلرَّ لَِّلَّ

 ُۚ ِ َوََكنُواْ َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء  (88: املائدة )سورة ژٱَّللَّ

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). 
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Và những người thuộc thời kỳ đầu đã làm mất 

nó, và họ đã không trung thực với nó nên nó đã bị bóp 

méo và sửa đổi cũng như thêm bớt. 

لِۡسنََتُهم بِٱۡلِكَتَِّٰب َِلَۡحَسبُوُِ ِإَونَّ ِمۡنُهۡم لََفرِيقٗ ژ
َ
ِمَن ا يَۡلوُۥَن أ

ِ َوَما ُهَو ٱۡلِكَتَِّٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱۡلِكَتَِّٰب َويَُقولُوَن هُ  َو مِۡن ِعنِد ٱَّللَّ
ِ ٱلَۡكِذَب َوُهۡم َيۡعلَُموَن  ِ َوَيُقولُوَن لَۡعَ ٱَّللَّ  )سورة ژ ٧٨ِمۡن ِعنِد ٱَّللَّ

 (78: 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. (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 78). 

Và quả thật, Allah đã hứa sẽ trừng phạt những 

kẻ đã làm điều đó, Ngài phán: 

يِۡديهِۡم ُثمَّ َيُقولُوَن َهََّٰذا مِۡن  فََوۡيل  ژ
َ
ِيَن يَۡكُتُبوَن ٱۡلِكَتََّٰب بِأ ل َِّلَّ

ْ بِه ِۚ َثَمنٗ  وا ِ لِيَۡشََتُ يِۡديهِۡم   فََوۡيل  ا قَلِيَٗلۖ ِعنِد ٱَّللَّ
َ
ا َكَتَبۡت أ ِمَّ َُّهم م  ل

ا يَۡكِسُبونَ  َوَوۡيل   ِمَّ َُّهم م   (79: اْلقرة )سورة  ژ ٧٩ ل
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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 nhỏ 

nhoi. Do đó, thật là thảm hại cho chúng về những 

điều mà chúng đã viết ra bằng chính tôi tay của 

chúng và thật thảm hại thay cho cái lợi lộc mà 

chúng kiếm được từ việc làm đó. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 79). 

Và Allah cũng hứa sẽ trừng phạt những ai đã 

thêm bớt cũng như thay đổi nội dung của các Kinh sách 

bằng một hình phạt đau đớn, Ngài phán: 

وَن بِه ِۚ ژ ُ ِمَن ٱۡلِكَتَِّٰب َويَۡشََتُ نَزَل ٱَّللَّ
َ
ٓ أ ِيَن يَۡكُتُموَن َما إِنَّ ٱَّلَّ

ُكلُوَن َثَمنٗ 
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َما يَأ

ُ
ِ ا قَلِيًَل أ ُمُهُم ِِف ُبُطونِهِۡم إَِّلَّ ٱنلَّاَر َوََّل يَُكل 

َِلٌم 
َ
ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ ُ يَۡوَم ٱۡلقَِيََّٰمةِ َوََّل يَُزك  : اْلقرة )سورة ژ ١٧٤ٱَّللَّ

781) 
Quả thật, những ai giấu giếm những điều được 

Allah ban xuống từ Kinh sách và dùng nó để mua 

bán thu lợi với một giá nhỏ nhoi thì họ là những kẻ 

đang nuốt lửa vào bụng của mình, và vào Ngày phục 

sinh chúng sẽ không được Allah nói chuyện và cũng 

không tẩy sạch tổi lỗi cho chúng và chúng phải chịu 

một sự trừng phạt đau đớn. (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 174). 
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Và một trong số Kinh sách trước đây bị mất lạc 

là Kinh Injil (Tân ước)
(4)

, Kinh sách được Allah ban 

xuống cho Nabi Ysa , con trai của Maryam. 

ْ َحظ ٗ ژ َخۡذنَا ِميَثََّٰقُهۡم فَنَُسوا
َ
ْ إِنَّا نََصََّٰرىَٰٓ أ ِيَن قَالُٓوا ا َوِمَن ٱَّلَّ ِمَّ ا م 

ُِرواْ بِه ِۚ  (88: املائدة)سورة ژ ُذك 

Và trong số những người tự gọi mình là tín đồ 

Thiên Chúa giáo, TA (Allah) đã nhận lời giao ước 

của họ nhưng họ đã bỏ quên một phần của bức 

Thông Điệp được bạn cho họ. (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 14). 

Và để làm rõ sự thật đã bị mất đi từ các Kinh 

sách trước đây hoặc để vạch trần sự bóp méo, thay đổi 

và thêm bớt của các Kinh sách, Allah đã cử 

Muhammad  mang thông điệp cuối cùng đến cho 

                                                           
(4)

 Những gì mà chúng ta nhìn thấy ngày nay ở nơi của những 

người Thiên chúa giáo đích thực không phải là Kinh Injil (Tân 

ước) thực sự được mặc khải xuống từ Allah cho Nabi Ysa, mà là 

những cuốn Kinh Injil do những học trò của Nabi Ysa và các học 

trò sau này của nhóm học trò của Nabi Ysa biên soạn. Họ đã biên 

soạn các tác phẩm tiểu sử của họ và ghi chép trong  đó tiểu sử của 

Nabi Ysa  và các thông điệp về sự nghiệp truyền bá cũng như 

về các phép màu của Người. Và các tác phẩm do chính con người 

biên soạn này cũng có một số được ghi chép theo đúng những gì 

được mặc khải cho Người . 
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nhân loại. Ngài đã ban cho Người  Kinh Qur’an, một 

Kinh sách cũng được Ngài dùng làm chỉ đạo, ánh sáng 

và cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Allah đã kêu gọi họ 

đến với đức tin Iman nơi Người. 

ُ لَُكۡم َكثِۡيٗ ژ ِ ۡهَل ٱۡلِكَتَِّٰب قَۡد َجآَءُكۡم رَُسونُلَا يُبنَي 
َ
أ ا َيَٰٓ ِمَّ ا م 

 ٰۚ ُفوَن ِمَن ٱۡلِكَتَِّٰب َويَۡعُفواْ َعن َكثِۡيٖ
ِ  ُكنُتۡم َُتۡ َِن ٱَّللَّ قَۡد َجآَءُكم م 

بنِي   ب  َوكَِتَّٰ  نُور    (80: املائدة)سورة ژ ١٥مُّ

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 và lướt 

qua nhiều điều không cần đề cập nữa. Quả thật, một 

ánh sáng và một Kinh sách quang minh từ nơi Allah 

đã đến với các ngươi. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 

15). 

Và bởi lẽ đó, Kinh Qur’an đã trở thành một sự 

mặc khải cuối cùng của Allah, xác nhận lại những điều 

mặc khải trước đó và đặc biệt nó sẽ được Allah bảo tồn 

nguyên vẹn. 

قٗ ژ ِ ِ ُمَصد  ِكَتََّٰب بِٱۡۡلَق 
ٓ إََِلَۡك ٱلۡ نَزنۡلَا

َ
ا ل َِما َبنۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتَِّٰب َوأ

ۡهَوآَءُهۡم 
َ
ۖ َوََّل تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱَّللَّ

َ
ٓ أ َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِۖ فَٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِما
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 ٰۚ ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡۡلَق  ُۚ َوِمۡنَهاجٗ  َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِۡشَۡعةٗ  لُِك ٖ َعمَّ  )سورة ژا

 (88: 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. Bởi thế, hãy xét xử theo điều Allah đã ban 

xuống và chớ làm theo điều ham muốn của bản thân 

họ nghịch với Chân lý mà Ngươi đã tiếp thu. TA đã 

qui định cho từng Sứ giả trong các ngươi một hệ 

thống luật pháp và một lề lối. (Chương 5 – Al-Ma-

idah, câu 48). 

Và Allah đã hoàn tất ân huệ của Ngài cho các 

bề tôi của Ngài với Kinh sách này được gọi là Qur’an 

Vĩ đại và với Sứ giả Muhammad, một vị được cử đến 

cho toàn nhân loại. Đó là một hồng phúc và một ân huệ 

vô cùng to lớn. 

ُ لَۡعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي إِۡذ َبَعَث فِيِهۡم رَُسوَّٗل ژ نُفِسهِۡم  لََقۡد َمنَّ ٱَّللَّ
َ
ِۡن أ م 

ِيهِۡم َوُيَعل ُِمُهُم ٱلِۡكَتََّٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة ِإَون 
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَيَّٰتِه ِۚ َوُيَزك  َيۡتلُوا
بنٍِي  ََكنُواْ ِمن َقۡبُل لََِف َضَلَّٰلٖ   (868:آل عمران )سورة  ژ ١٦٤مُّ

Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và hồng phúc 

cho những người có đức tin khi mà Ngài đã dựng 

lên trong họ vị Sứ giả xuất thân từ họ để đọc cho họ 
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các lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ 

kinh sách những điều lẽ phải trong lúc trước đây họ 

là những người lầm lạc. (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 

164). 

Và lời phán của Allah sẽ chứng giám cho tất cả 

mọi tạo vật của Ngài và Ngãi sẽ bảo tồn Kinh sách cuối 

cùng này của Ngài. 

ِۡكَر ِإَونَّا ََلُۥ لََحَّٰفُِظوَن ژ نۡلَا ٱَّل   (9:اْلجر )سورة ژ ٩إِنَّا ََنُۡن نَزَّ

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). 

Và Ngài phán nói với Nabi của Ngài : 

َنَُّٰه فَٱتَّبِۡع قُۡرَءانَُهۥ  ١٧إِنَّ َعلَۡيَنا ََجَۡعُهۥ َوقُۡرَءانَُهۥ ژ
ۡ
ُثمَّ إِنَّ  ١٨فَإَِذا قََرأ

 ( 89 - 87 :القيامة )سورة ژ ١٩َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥ 

Quả thật TA có nhiệm vụ tập hợp và đọc nó lại cho 

Ngươi (Muhammamd). Bởi thế, khi TA đọc nó thì 

Ngươi hãy đọc theo và chính TA có nhiệm vụ giải 

thích nó minh bạch.  (Chương 75 – Al-Qiyamah, câu 

17 – 19). 

Và như vậy, chỉ có kinh Qur’an mới là Kinh 

sách duy nhất từ Thượng Đế được bảo tồn nguyên vẹn 

bằng sự bảo quản của chính Allah. 
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ا َجآَءُهۡمۖ ِإَونَُّهۥ لَِكَتٌَّٰب َعزِيز  ژ ِۡكرِ لَمَّ ِيَن َكَفُرواْ بِٱَّل  َّلَّ  ٤١إِنَّ ٱَّلَّ
ِۡن َحِكيٍم  تِيهِ ٱۡلَبَِّٰطُل ِمۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوََّل مِۡن َخۡلفِه ِۖۚ تَِنِيل  م 

ۡ
يَأ

 (87، 88:فصلت )سورة ژ ٤٢ ََحِيدٖ 

Quả thật, những ai phủ nhận lời nhắc nhở 

(Qur’an) khi Nó đến với họ thì sẽ bị trừng phạt. Và 

quả thật, Nó là một Kinh sách rất đỗi quyền năng. 

Không một điều giả dối nào có thể xâm nhập Nó từ 

đằng trước hay đằng sau, bởi lẽ, Nó do Đấng rất 

mực sáng suốt và đáng khen ngợi ban xuống. 
(Chương 41 – Fussilat, câu 41, 42). 

Và Allah đã bảo quản Kinh sách (Qur’an) của 

Ngài bằng cách làm cho nó dễ dàng được học thuộc 

lòng. Ngài đã ban Nó xuống cho một người mù chữ 

không biết đọc cũng chẳng biết viết, và Nó chỉ được 

tiếp thu bằng cách học thuộc lòng, đó là cách duy nhất 

để kế thừa Nó. 

كِرٖ ژ دَّ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ
نَا ٱلُۡقۡرَءاَن لَِّل  ۡ  :القمر )سورة ژ ١٧َولََقۡد يَِسَّ

87)  

Và TA đã làm cho Qur’an dễ nhớ. Thế có ai nhớ 

chăng? (Chương 54 – Al-Qamar, câu 17). 



Tìm Hiểu Islam 

204 

 

Và Allah đã ban Qur’an xuống thành từng phần 

riêng lẽ trong suốt hai mươi ba năm để tiện cho việc ghi 

nhớ thuộc lòng cũng như thuận lợi cho việc dạy và học 

giữa Nabi  và các vị Sahabah của Người. 

Và quả thật, Nabi  đã thuộc lòng hết toàn bộ 

Kinh Qur’an và được Allah kiểm tra qua việc học và ôn 

giữa Người và Đại thiên thần Jibril  vào mỗi tháng 

Ramadan hàng năm. Ibnu Abbas nói: (Thiên sứ của 

Allah là một người rộng lượng và hào phóng nhất 

trong thiên hạ, và Người hào phóng và rộng lượng 

nhất vào tháng Ramadan khi được hội ngộ Jibril, và 

Người thường gặp Jibril vào mỗi đêm của tháng 

Ramadan để ôn Qur’an. Do đó, thiên sứ của Allah là 

người hào phóng trong từ thiện hơn cả những cơn 

gió được thổi đi.) (Albukhari: Hadith (1902), Muslim: 

Hadith (2308)). 

Và Kinh Qur’an đã mách bảo chúng ta về sự rất 

cố gắng và nỗ lực trong việc ghi nhớ thuộc lòng lời của 

Qur’an rằng Người thường lặp đi lặp lại khi nghe Đại 

thiên thần Jibril đọc vì sợ sẽ quên mất một phần nào đó, 

Allah đã trấn an Người và cho Người biết rằng Qur’an 

sẽ được ghi nhớ thuộc lòng dưới sự bảo quản của Ngài. 

ِ ژ ۥۖ َوقُل رَّب  ن ُيۡقََضَٰٓ إََِلَۡك وَۡحُيُه
َ
َوََّل َتۡعَجۡل بِٱۡلُقۡرَءاِن ِمن َقۡبِل أ

 (888 :طه )سورة ژ ١١٤ا زِۡدِّن ِعۡلمٗ 
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Và Ngươi (Muhammad) chớ đừng nôn nóng và hấp 

tấp với Qur’an trước khi việc mặc khải được hoàn 

tất cho Ngươi, và Ngươi hãy cầu nguyện thưa: Lạy 

Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài gia tăng kiến thức 

cho bề tôi. (Chương 20 – Taha, câu 114). 

ِۡك بِه ِۚ لَِسانََك َِلَۡعَجَل بِه ِۚٓ  ََّل  ژ إِنَّ َعلَۡيَنا ََجَۡعُهۥ َوقُۡرَءانَُهۥ  ١٦َُتَر 
 (  87،  86 :القيامة )سورة ژ ١٧

Chớ uống lưỡi của Ngươi (Muhammam) về Nó 

(Qur’an) hầu giục Nó đến nhanh. Quả thật TA có 

nhiệm vụ tập hợp và đọc nó lại cho Ngươi   (Chương 

75 – Al-Qiyamah, câu 16 – 17). 

Và quả thật, Nabi  đã rất quan tâm đến vấn đề 

truyền dạy Qur’an cho các Sahabah của Người, và họ 

luôn quan tâm truyện dạy Nó cho những ai mới quy 

thuận Islam, lúc nào họ cũng ưu tiên cho việc dạy và 

học những điều được mặc khải trong Qur’an. ‘Iba-dah 

bin Assa-mit nói: (Thiên sứ của Allah rất bận rộn, 

nên mỗi khi có người đi công việc thì Người  

thường cử một trong số chúng tôi thay y dạy Qur’an). 

(Ahmad: Hadith (22260)). 

Và hầu hết các vị Sahabah lúc nào cũng hết sức 

quan tâm đến Qur’an, mỗi ngày họ luôn theo dõi về 

những điều được mặc khải xuống từ Qur’an. Umar bin 
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Atkhattab  nói: Tôi và một người hàng xóm của tôi, -

một người Ansar thuộc dòng họ Ummiyah bin Zaid, 

một trong những dòng cao quý ở Madinah - thường 

luân phiên nhau đến gặp Thiên sứ , y đến một ngày 

và tôi đến một ngày, khi nào tôi đến gặp và về lại thì tôi 

đều thông báo cho y biết về thông tin của Lời Mặc khải 

hay sự việc khác trong ngày hôm đó và đến phiên y thì 

cũng vậy. (Albukhari: Hadith (89), Muslim: Hadith 

(89)). 

Và Nabi  đã khuyến khích và thúc giục các 

Sahabah của Người học và dạy Qur’an, Người nói: 

آَن وََعلََّمُه »  ُكمح َمنح َتَعلََّم الحُقرح ُ  ((.0577أخرجه اْلخاري ح )) «َخيح
“Người tốt nhất trong các ngươi là người học Qur’an 

và dạy Nó lại cho người” (Albukhari: Hadith (5027)). 

َعُد »   َوَيصح
ُ
َرأ .َفيَقح َعدح  َواصح

ح
َنََّة اقحَرأ آنل إلَذا َدَخَل اْلح ُقرح

بل الح ُيَقاُل للَصاحل
ٍء َمَعُه  َر ََشح  آخل

َ
َرأ أخرجه ابن ماجه ح ) «بلُكلِّ آيٍَة َدرََجًة َحَّتَّ َيقح

(3785.)) 
“Khi vào Thiên Đàng, người học thuộc lòng Qur’an 

sẽ được bảo: Hãy đọc và đi lên! Thế là y đọc và đi lên 

các tầng tương ứng theo mỗi câu kinh và y chỉ dừng 

lại cho đến câu cuối cùng y đọc được.” (Ibnu Ma-jah: 

Hadith (3780)). 
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Và việc đọc Qur’an và học thuộc lòng Nó là 

một trong những việc làm thờ phượng tốt nhất, Nabi  

nói:  

آَن »   الحُقرح
ُ
َرأ ى َيقح ل َرةل َواَّلَّ َرامل الحَِبَ َفَرةل الحكل آنل َمَع السَّ ُقرح

ُر بلالح َماهل
ح ال

َرانل  جح
َ
تَُع فليهل وَُهَو َعلَيحهل َشاقٌّ ََلُ أ (، 8937أخرجه اْلخاري ح ) ) « َوَيتَتَعح

 (، واللفظ َل(.798ومسلم ح )
“Người đọc Qur’an lưu loạt và thông thạo Qur’an sẽ 

ở cùng với các vị thiên thần vinh dự, và người đọc 

Qur’an dấp da dấp dính một cách rất khó khăn thì y 

sẽ được hai công đức.” (Albukhari: Hadith (4937), 

Muslim: Hadith (798)). 

Và quả thật, các vị Sahabah luôn hối hả tranh 

nhau trong việc cố gắng học thuộc lòng các chương của 

Qur’an cũng như lúc nào họ cũng quan tâm và học hỏi 

nội dung ý nghĩa và các điều luật của Nó. Trong họ, có 

cả đến trăm người là những người lão luyện về đọc 

xuống Qur’an, và một số họ đã học thuộc lòng toàn bộ 

Kinh Qur’an ngay trong thời của Nabi . Có lần, 

Qata-dah đã hỏi người sai vặt của Thiên sứ , Anas 

bin Malik, rằng có ai đã thuộc lòng hết toàn bộ Qur’an 

ngay trong thời của Nabi  hay không thì được ông 

bảo: (Có bốn người, tất cả họ đều là người Ansar: Abi 

bin Ka’ab, Mu-‘azd bin Jabal, Zaid bin Tha-bit và 
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Abu Zaid.) (Albukhari: Hadith (5003), Muslim: Hadith 

(2465)). 

Và một trong những người Sahabah nữ thuộc 

lòng hết toàn bộ Qur’an là Ummu Waraqah bin 

Abdullah bin Al-Harith thuộc người Ansar. Bà được 

Nabi  ra lệnh bảo làm Imam cho người trong gia 

đình của bà, bà có một người Azan riêng và bà đã làm 

Imam cho những người trong gia đình của bà. (Abu 

Dawood: Hadith (591), Ahmad: Hadith (26739)). 

Và quả thật, Qur’an đã được lưu truyền nguyên 

vẹn vượt qua mọi thời gian và Nó thực sự vẫn còn 

nguyên vẹn như Allah và thiên sứ  của Ngài đã mô 

tả, trong Hadith Qudsi, Nabi  đã thuật lại lời nói của 

Allah, Đấng Tôi Cao với Người: 

نحَزلحُت َعلَيحَك كلتَابًا الَ  »
َ
َظانَ  َوأ َرُؤ ُِه نَائلًما َوَيقح حَماُء َتقح لُُه ال  « َيغحسل
 ((.7860أخرجه مسلم ح ))

“Và TA đã ban xuống cho ngươi một Kinh sách sẽ 

còn mãi trong trái tim con người qua mọi thời gian và 

Nó sẽ được bảo vệ lúc ngươi đang ngủ cũng như lúc 

ngươi đang thức.” (Muslim: Hadith (2865)). 

Học giả Ibnu Jawzi nói: “Qur’an được lưu 

truyền bằng cách ghi nhớ thuộc lòng của những trái tim 

chứ không phải bằng cách bảo quản những cuốn sách, 

và đây là điều thiêng liêng mà Allah, Đấng Tối Cao 
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dành cho cộng đồng này .. do đó, Đấng Tối Cao đã 

thông báo rằng quả thật Qur’an không cần đến việc bảo 

quản nó trong các trang giấy sẽ bị nước rửa mất đi mà 

Nó sẽ được đọc trong mọi hoàn cảnh giống như những 

gì được mô tả về bản chất của cộng đồng của Người: 

مح  »  يلُُهمح يفل ُصُدورلهل نَاجل
َ
(، واْلديث أخرجه الطِباين يف 8/6)لنرش: ا ) « أ

 ((.383(، واْليهيق يف دالئل انلبوة ح )9953معجمه الكبي ح )
“Ta là dòng thời gian trong lòng của họ” (Annashr: 

(1/6), Attabra-ni: Hadith (9903) trong bộ Mu’jam 

Kabir, và Albayhaqi trong bộ các bằng chứng Nabi: 

Hadith (343)). 

Mặc dù có rất nhiều Sahabah là những người 

lão luyện trong việc đọc và thuộc lòng Qur’an nhưng có 

rất nhiều người trong số họ đã bị giết, bảy mươi người 

đã bị giết trong ngày Bi’r Ma’u-nah. Ông Anas nói: 

(Môt đám người đã đến gặp Nabi  và bảo: Hãy gởi 

đi cùng với chúng tôi những người đàn ông để dạy 

chúng tôi Qur’an và Sunnah. Thế là, Người đã gởi 

bảy mươi người đàn ông Ansar được cho là học thuộc 

lòng và đọc lão luyện Qur’an, họ thường xuyên đọc 

Qur’an và truyền dạy vào ban đêm .. Người đã phái 

họ đến với đám người đó, nhưng những người đó đã 

giết hết tất cả họ.) (Muslim: Hadith (677)). 
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Và sau khi Nabi  qua đời, rất nhiều người học 

thuộc lòng Qur’an bị giết tại Waqi’ah Al-yama-mah. 

Lúc ấy, Umar lo ngại bị mất lạc một phần nào đó của 

Qur’an nên ông đã nói với vị thủ lĩnh Abu Bakr: (Quả 

thật, đã có quá nhiều người học thuộc lòng Qur’an 

đã bị giết vào ngày Al-yama-mah, và tôi thật sự lo 

ngại rồi đây nhiều người học thuộc lòng Qur’an sẽ bị 

giết hết trong xứ của chúng ta). (Abukhari: Hadith 

(4986)). 

Và đó là lý do thúc giục các Sahabah bắt đầu 

tập hợp và thu gom Qur’an và viết thành một quyển 

kinh hoàn chỉnh và thời lãnh đạo của Abu Bakr 

Assiddiq . 

Và sự thu gom Qur’an trong thời của Abu Bakr 

chỉ là một sự thu gom những gì đã được biên chép 

trong thời của Nabi , và những biên chép trong thời 

của Người  chỉ nhằm lưu giữ các dòng Kinh để thuận 

tiện cho việc học thuộc lòng. Uthman bin ‘Affan  

nói: Quả thật, Nabi , trước đây, khi có những câu 

kinh nào đó được mặc khải xuống cho Người thì Người 

bảo một số người thuộc những người chuyên ghi chép 

cho Người: 

َكُر »  َّتل يُذح
وَرةل الَّ أخرجه أبو  ) «فليَها َكَذا َوَكَذا َضعح َهذل ِهل اآليََة ِفل السُّ

 (، واللفظ أليب داود(.3586(، والرتمذي ح )786داود ح )
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“Hãy để câu kinh này trong chương có nói về điều 

này, điều này” (Abu Dawood: Hadith (786), Attirmizhi: 

Hadith (3086), lời là của Abu Dawood). 

Và các vị Sahabah đã biên chép tất cả mọi điều 

được mặc khải xuống, họ lúc nào cũng hối hả làm điều 

đó cho dù có nhiều như thế nào, tiêu biểu như họ đã hối 

hả viết lại toàn bộ chương Al-An’am, một chương 

thuộc các chương dài của Qur’an, được mặc khải xuống 

một lượt tại Makkah. Ibnu Abbas  nói: (Nó được 

mặc khải một lượt vào ban đêm, họ đã ghi chép nó 

trong đêm ngoại trừ sáu câu được mặc khải xuống tại 

Madinah.) (Ibnu Jawzi nói trong bộ “Zadul-Masir” 

(1/3), và Alqa-simi nói trong bộ “Những suy luận tốt 

đẹp” (6/446)). 

Và quả thật, sự biên chép Qur’an những lúc ban 

đầu ngay trước mặt của Nabi  đã được Người quan 

tâm một cách chu đáo, mọi điều được biên chép luôn 

được Người kiểm tra tỉ mỉ. Zaid bin Tha-bit, một người 

biên chép lời mặc khải nói: (Tôi viết lời mặc khải bằng 

cách thiên sứ của Allah đọc cho tôi biên lại, cứ mỗi 

khi tôi viết xong thì Người bảo: Hãy đọc nó! Thế là 

tôi đọc, và khi có điều gì thiếu sót thì Người điều 

chỉnh nó ngay.) (Tabra-ni ghi chép trong bộ Al-Awsa’: 

Hadith (1985), ông Al-haythami nói: Tabra-ni đã ghi 

lại qua hai đường dẫn và những người dẫn truyền 
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trong hai đương dẫn đều đáng tin cậy. Bộ Azzawa-id 

(8/257)). 

Và bởi lo ngại có sự lẫn lộn giữa những biên 

chép của Qur’an với những gì khác từ lời nói của Nabi 

 nên Người đã ra lệnh cho các Sahabah, nói: 

 « َ آَن َفَمنح َكتََب َعِنِّ َشيحئاً َغيح  إلالَّ الحُقرح
تُبُوا َعِنِّ َشيحئاً اَل تَكح

ُحُه  آنل فَلحيَمح ُقرح
 ((.3558أخرجه مسلم ح ) ) «الح

“Các ngươi đừng viết một điều gì ngoài Qur’an, bởi 

thế, ai đã viết một điều gì đó từ Ta mà nó không phải 

là Qur’an thì hãy xóa nó đi.” (Muslim: Hadith (3004)). 

Sau đó, Nabi  qua đời trước khi việc thu gom 

những biên chép ngay trước mặt Người thành một 

quyển kinh hoàn chỉnh. Người biên chép Lời Mặc khải, 

Zaid bin Tha-bit, nói: (Nabi  qua đời trong khi 

Qur’an vẫn chưa được thu gom lại một điều gì cả) 

(Addir ‘A-quli với đương dẫn đến từ Zaid bin Harith, 

Almisyuti nói trong Al-itqan về kiến thức Qur’an 

(1/164)). 

Học giả Al-Khata-bi nói: “Quả thật, lý do Nabi 

 chưa thu gom Qur’an lại thành một quyển Kinh 

hoàn chỉnh là vì Người đang theo dõi mệnh lệnh về 

điều luật nào hay lời kinh nào sẽ bị xóa, tuy nhiên, lời 

mặc khải vừa hoàn tất thì cũng là lúc Người phải 
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chia tay với cõi trần; Allah để lại vấn đề đó cho các vị 

Khalif trung trực sau Người  thực hiện với lời hứa 

bảo quản Qur’an của Ngài cho cộng đồng này. Và 

vấn đề đó đã được bắt đầu bởi Abu Bakr Assiddiq 

thông qua ý kiến của Umar.” (Bảo vệ kiến thức 

Qur’an của Al-misyuti (1/164)). 

Và sau khi Nabi qua đời, cuốc chiến chống lại 

những người bỏ đạo bắt đầu diễn ra, và cuộc chiến khốc 

liệt nhất là cuộc chiến Al-yama-mah, gần một ngàn 

Sahabah của Nabi  bị giết trong trận chiến này, trong 

số đó có rất nhiều người học thuộc lòng và đọc lão 

luyện Qur’an. 

Thế là, Umar bin Khattab đã đến gặp Kalif Abu 

Bakr Assiddiq và cho y kiến rằng cần phải thu gom 

Qur’an lại thành một quyển duy nhất hoàn chỉnh vì sợ 

rằng Nó sẽ dần dần bị mất đi nếu có thêm những người 

học thuộc lòng Qur’an chết đi sau này. Kalif Abu Bakr 

đã đồng thuận với ý kiến đó và ra lệnh cho thành lập 

một ban phụ trách về việc làm vĩ đại đó với người đứng 

đầu phụ trách là người biên chép Lời mặc khải cho 

Thiên sứ của Allah, một người thanh niên tên Zaid bin 

Thabit, một vị Sahabah, người đã truyền tải đến cho 

chúng ta về thông điệp hoàn tất Nó như sau:  

(Abu Bakr đã gởi đến tôi nguồn tin về những 

người đã chết trong trận Al-yama-mah. Abu Bakr 

nói: Quả thật, Umar đã đến gặp tôi và nói rằng thực 
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sự đã có nhiều người bị giết trong ngày Al-yama-

mah, ông ta nói: Quả thật, tôi lo ngại việc có nhiều 

người học thuộc lòng Qur’an bị giết sẽ khiến Qur’an 

có thể bị mất dần đi trừ phi phải thu gom và tập hợp 

lại, quả thật, tôi thấy anh nên cho thu gom lại 

Qur’an. Tôi nói với Umar: Làm sao tôi có thể làm một 

điều mà thiên sứ của Allah không làm? Umar nói: 

Allah chứng giám, thật sự đó là điều tốt. Umar vẫn 

tiếp túc bàn vấn đề này với tôi cho đến khi Allah đã 

mở lòng của tôi cho điều đó, và tôi quan điểm của 

mình giống như quan điểm của Umar. 

Abu Bakr nói với tôi: Quả thật, anh là một 

người thanh niên hiểu biết, anh đã từng viết Lời Mặc 

khải cho Thiến sứ  của Allah, vậy anh hãy thu thập 

và gom Qur’an lại. 

Tôi (Zaid) nói: Thề bởi Allah, nếu ông giao 

cho tôi di chuyển một quả núi trong những quả núi 

thì điều đó còn không nặng nề bằng việc ông ra lệnh 

cho tôi thu gom Qur’an. Làm sao các ông (Abu Bakr 

và Umar) lại làm điều mà Nabi  không làm? 

Abu Bakr nói: Xin Allah chứng giám, quả thật 

đó là việc làm tốt.  

Ông ta cứ tiếp tục yêu cầu và phân giải vấn đề 

đó với tôi cho tới khi Allah mở lòng của tôi giống như 

Ngài đã mở lòng của Abu Bakr và Umar. 
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Thế là, tôi bắt đầu thu thập và nhặt gom 

Qur’an được biên chép trên những mảnh vải, tấm gỗ, 

tấm da và những gì được thuộc lòng từ mọi người. 

Tôi đã tìm thấy hai câu kinh của chương Tawbah từ 

nơi Khuzaymah, người Ansar, hai câu kinh mà tôi 

không tìm thấy ở bất cứ người nào ngoài y:  

نُفِسُكۡم َعزِيزٌ  لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسول  ژ
َ
ِۡن أ َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم  م 

ْ َفُقۡل فَإِن  ١٢٨رَِّحيم   َحرِيٌص َعلَۡيُكم بِٱلُۡمۡؤِمننَِي رَُءوف   تََولَّۡوا
ُۡتۖ َوُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم َحۡسِِبَ ٱ ََّٰه إَِّلَّ ُهَوۖ َعلَۡيهِ تََوَّكَّ ُ ََّلٓ إَِل َّللَّ

  (879، 878 سورة اتلوبة:) ژ١٢٩

Quả thật, một sứ giả xuất thân từ các ngươi đã đến 

với các ngươi, y buồn rầu vì  thấy các ngươi đau khổ 

và hết sức lo lắng cho các ngươi, y luôn thương xót 

cho những người tin tưởng. Nhưng nếu chúng từ 

chối thì hãy bảo chúng: “Allah đủ cho ta, không có 

Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ta phó thác cho 

Ngài bởi vì Ngài là Đấng Chủ Tể của chiếc Ngai 

vương (Chương 9 – Attawbah, câu 128, 129). 

Và quả thật, việc thu gom Qur’an thành một 

quyển hoàn chỉnh được diễn ra trong thời Khalif của 

Abu Bakr cho đến khi ông qua đời, rồi nó được tiếp 

tục qua thời Khalif của Umar cho đến khi ông qua 
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đời, rồi nó vẫn được tiếp tục trong thời Hafsah, con 

gái của Umar.) (Albukhari: Hadith (4679)). 

Và một lời dẫn khác nữa cũng cho chúng ta thấy 

rõ về quá trình thu gom Qur’an của Zaid rằng ông 

không chỉ dựa trên cơ sở những gì được học thuộc lòng 

từ các Sahabah mà ông còn sưu tầm từ những gì được 

biên chép lúc Nabi  tại thế. Và những người biên 

chép Qur’an cho Nabi  lúc Người còn tại thế phải 

chứng nhận uy tín của mình bằng hai câu tuyên thệ 

Shahadah. Ông Yahya bin Abdurrahman bin Hatib nói: 

(Umar bin Kattab đứng trước mọi người nói: Ai tiếp 

thu được một điều gì trong Qur’an từ thiên sứ của 

Allah thì hãy mang nó đến cho chúng tôi, và những 

Sahabah thường biên chép lưu giữ Qur’an trên các 

tời giấy, tấm gỗ và các tấm da, và Umar không chấp 

nhận một điều gì từ bất kỳ ai trừ phi người đó chứng 

nhận lời tuyên thệ Shahadah.) (Được con trai của Abu 

Dawood trong cuốn sách của ông “Almasa-hif”: 

Hadith (33)). 

Abu Sha-mah Al-maqdasi nói: (Và tiêu chuẩn 

cho việc biên chép Qur’an là chỉ nhận lấy từ những 

người biên chép trước mặt Nabi chứ không phải chỉ 

đơn thuần dựa vào sự học thuộc lòng của họ. Bởi lẽ 

đó, mà ông (Zaid bin Thabit) đã nói về câu kinh cuối 

của chương Tawbah rằng tôi không tìm thấy chúng 

từ nơi của những ai khác ngoài y (Khuzaimah, người 
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Ansar), có nghĩa tôi không tìm thấy chúng được biên 

chép từ ai khác ngoài y. Do đó, chỉ có học thuộc lòng 

mà không có sự biên chép thì chưa đủ điều kiện.) 

(Xem “Bạo vệ kiến thức Qur’an” (1/167), và trong 

Fathul Ba-ri (8/630)). 

Và cứ như vậy, ban phụ trách thu gom Qur’an 

đã hoàn thành công việc thu gom dựa trên những biên 

chép được biên chép trước mặt Nabi  và những 

người biên chép phải chứng nhận lời tuyên thệ 

Shahadah để xác thực việc họ thực sự là những người 

đã biên chép ngay trước mặt của Nabi . 

Và vào thời Khalif của Uthman , ông đã ra 

lệnh cho thành lập một ban phụ trách xóa toàn bộ 

những bản Qur’an được biên chép trong thời của Abu 

Bakr, thành viên chính trong ban phụ trách này gồm 

bốn người học thuộc lòng lão luyện Qur’an
(5)

. Ban phụ 

trách bắt đầu công việc xóa bỏ quyển kinh Qur’an được 

biên chép trong thời của Abu Bakr và tiến hành viết lại 

theo tiếng nói của người Quraish. Huzaifah nói: 

                                                           
(5)

 Thật ra, những thành viên trong ban chấp hành này sau đó có tới 

mười hai người từ các Sahabah của Nabi. Kathir bin Aflah nói: 

(Khi Uthman muốn viết các quyển kinh Qur’an, ông đã tập hợp 

mười hai người đàn ông từ bộ tộc Quraish và cư dân Madinah 

(Ansar) trong đó có Ubai bin Ka’b và Zaid bin Thabit) (Được ghi 

nhận bởi con trai của Abu Dawood trong cuốn sách của ông “Al-

Masa-hif”: Hadith (89)). 
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(Uthman đã gởi thông điệp đến bà Hafsah: Hãy gởi 

cho tôi các quyển Qur’an; chúng tôi sẽ xóa bỏ chúng 

để thay với bản khác, rồi sau đó tôi sẽ gới nó lại cho 

bà. Thế là, Hafsah đã gởi cho Uthman. Sau đó, 

Uthman ra lệnh cho Zaid bin Thabit, Abdullah bị 

Azzubair, Sa-‘eed bin Al-‘As và Abdurrahman bin Al-

Harith bin Hisham tiến hành công việc xóa quyển 

Qur’an cũ để thay một ấn bản mới. Uthman nói với 

ba thành viên là những người Quraish: Khi nào các 

người thấy có gì khác với Zaid bin Thabit về một điều 

gì đó từ Qur’an thì các người cứ viết nó theo lưỡi của 

người dân Quraish bởi quả thật Qur’an được ban 

xuống theo lưỡi của người dân Quraish). (Albukhari: 

Hadith (3506)). 

Và trong lời dẫn của Attirmizhi, những thành 

viên trong ban biên chép đã có sự bất đồng quan điểm 

về cách viết của một từ. Huzaifah nói: (Họ đã bất đồng 

quan điểm về từ “اتلابوت” và “اتلابوة”, những người 

Quraish thì nói từ thứ nhất là đúng còn Zaid bin 

Thabit thì chọn từ thứ hai. Thế là họ đã đem vấn đề 

này đến trình kiến Uthman thì được ông bảo: Các 

người hãy viết với từ “اتلابوت”, bởi vì Nó (Qur’an) 

được ban xuống trên chiếc lưỡi của người dân 

Quraish.) (Tirmizhi: Hadith (3104)). 

Và ấn bản quyển kinh Qur’an của Uthman được 

hoàn tất thành bảy bản cả thảy. Ông đã cho gửi đi mỗi 
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một quốc gia Muslim một bản để làm chủ đạo cho dân 

chúng. Và để chỉ dùng chính xác một bản thống nhất, 

Uthman đã ra lệnh những ai đang cất giữ một thứ gì đó 

từ các tờ Qur’an trước đó phải đem đốt đi. Huzaifah 

nói: (Để họ vô hiệu hóa bản Qur’an trước đó mà thay 

thế bản Qura’n hiện thời, Uthman đã gửi lại cho bà 

hafsah và gửi đến tất cả các nơi bản Qur’an cũ và ra 

lệnh những gì khác với bản Qur’an hiện hành đều 

phải đốt bỏ). (Albukhari: Hadith (4988)). 

Và nguyên nhân mà vị Khalif Uthman  ra 

quyết định yêu cầu dân chúng phải đốt bỏ những gì từ 

Qur’an được biên chép trong các bản trước kia là bởi vì 

trong một số phần của Qur’an được biên chép ở giai 

đoạn cuối trong năm cuối đời của Nabi  có phần đã 

được xóa bỏ lời lẽ của nó (theo lệnh của Allah) và cũng 

như trong các bản kinh của các Sahabah rói riềng có 

những câu, từ bị thiếu hoặc có câu từ dư thừa để giải 

thích cho lời của Qur’an. Vì lo ngại sau này sẽ có sự 

lầm tưởng rằng những lời giải thích hoặc những phần 

được Allah ra lệnh xóa bỏ là phần của Qur’an, hơn nữa 

các bản biên chép Qur’an của các vị Sahabah lại khác 

nhau trong về thứ tự các chương, chẳng hạn như bản 

biên chép của Ali  thi được sắp xếp theo thứ từ trước 

sau của sự mặc khải. Bởi những lý do nêu trên, Uthman 

đã ra lệnh cho đốt bỏ hết những bản biên chép trước. 
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Và quả thật, các Sahabah đã chấp hành và thực 

hiện theo mệnh lệnh của vị Khalif. Tất cả họ đều đồng 

thuận và tán thành về cách xử lý đúng đắn này của ông. 

Ali  nói: (Này hỡi mọi người, các người đừng 

ngưỡng mộ quá mức về Uthman, các người đừng nói 

lời khen ngợi cho y ngoại trừ việc biên chép các bản 

Qur’an và cho đốt các bản Qur’an. Tôi thề bởi Allah, 

việc y làm về các việc làm cho các bản biên chép 

Qur’an là việc làm tốt đẹp và mang ý nghĩa lớn lao 

cho tất cả chúng ta .. thề bởi Allah,  nếu tôi được giao 

phó quyền hạn thì chắc chắn tôi sẽ hành động giống 

như y đã hành động.) (Hadith dó Abu Bakr, con trai 

Abu Dawood ghi trong sách của ông “Al-Masa-hif”: 

Hadith (77)). 

Mus’ab bin Sa-‘eed  nói: (Tôi đã cũng đã ở 

với mọi người khoảng thời gian Uthman ra lệnh đốt 

các bản biên chép Qur’an, điều đó luôn làm mọi 

người phấn khởi và hài lòng, không một ai phản đối 

cả.) (Albukhari đã ghi lại trong “Đạo đức hành xử của 

người bề tôi”: Hadith (161), và Al-Qasim bin Salam 

ghi trong “Ân phúc của Qur’an”: Hadith (460), và Al-

Misyuti nói: Đường dẫn truyền Hadith tốt). 

Và việc chấp hành và thực thi mệnh lệnh của 

các Sahabah là một khẳng định sự đúng đắn của 

Uthman về vấn đề này, bởi việc làm của Uthman là tái 

bản lại bản biên chép Qur’an do Abu Bakr chỉ thị được 
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hoàn thiện và chính xác hơn, đồng thời nó đồng thuận 

với các chữ viết và tiếng nói của người dân Quraish. 

Nếu như việc làm của Uthman là điều tiêu cực, không 

tốt đẹp thì chắc chắn tất cả đã nổi dậy phản đối ông 

giống như đã có một số người nổi dậy phản đối trong 

một số vấn đề như việc ông đề cử một số người thân 

thuộc của ông nắm quyền một số thành phố của người 

Muslim. 

Và dĩ nhiên là Uthman không ra lệnh cho theo 

dõi dân chúng quan từng nhà của họ để biết được ai 

chấp hành đốt bản biên chép và ai không thực thi, mà 

tất cả toàn bộ những người Muslim đã thực thi việc làm 

đó bằng cả ý muốn và sự lựa chọn của họ. 

Và do đó, bản biên chép Qur’an đã tập hợp 

được những người học thuộc lòng từ các Sahabah của 

Nabi  lại với nhau và giúp cộng đồng lưu giữ và 

truyền lại cho các thế hệ sau một bản Qur’an nguyên 

vẹn. Và quả thật, bản Qur’an đó đã được bảo quản và 

lưu truyền nguyên vẹn qua các thời gian đến tận tay 

chúng ta ngày hôm nay, không có sự chỉnh sửa, cải biên 

hay thêm bớt một điều gì. 

Đức tin nơi các vị Nabi 

Nhằm mục đích truyền tải Thông điệp của Allah 

đến toàn nhân loại, Allah đã chọn lọc những người tốt 

đẹp nhất trong loài người và dựng họ thành những vị 

thiên sứ nhận lãnh nhiệm vụ thiêng liêng của Ngài để  
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dạy con người nhận thức tôn giáo của họ và truyền đạt 

những gì Thượng Đế của họ mong muốn ở họ. Do đó, 

người nào tin tưởng và tuân thủ theo các vị thiên sứ của 

Ngài thì sẽ được họ báo tin mừng về sự hạnh phúc và 

toại nguyện, còn ngược lại, ai phủ nhận và bất tuân thì 

y sẽ được cảnh báo về phẫn nộ của Đấng Chủ tể. 

ِيَن َوُمنرُُّسَٗل ژ ِ بَۡش  ُۢة  مُّ ِ ُحجَّ ِذرِيَن ِِلََلَّ يَُكوَن لِلنَّاِس لَۡعَ ٱَّللَّ
ُ َعزِيًزا َحِكيمٗ   (860)سورة النساء:    ژ١٦٥  اَبۡعَد ٱلرُُّسِلٰۚ َوََكَن ٱَّللَّ

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). 

Do đó, những vị thiên sứ này là bằng chứng của 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc đối với tạo vật của 

Ngài. Nabi Muhammad  nói: 

َحبَّ » 
َ
َحد  أ

َ
َن اهللل  َولَيحَس أ ُر مل نحَزَل  إلََلحهل الحُعذح

َ
لَك أ لل َذل

جح
َ
نح أ مل

رحَسَل الرُُّسَل 
َ
تَاَب َوأ  ((.7765أخرجه مسلم ح ) ) «الحكل

“Và không có bất kỳ ai có thể viện lý do trước Allah, 

vì mục đích đó, Ngài đã ban xuống Kinh sách và cử 

phái các vị Thiên sứ” (Muslim: Hadith (2760)). 
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Và các vị Thiên sứ cũng như các vị Nabi, những 

người được Allah cử phái đến rất nhiều, bởi vì không 

một cộng đồng nào mà không được Allah cử phái một 

vị Thiên sứ đến với họ. Allah phán: 

ٍة إَِّلَّ َخََل فِيَها نَِذير  ژ مَّ
ُ
ِۡن أ  (78: فاطر)سورة  ژِإَون م 

Và không một cộng đồng nào mà không có một 

Người cảnh báo đến với họ. (Chương 35 – Fatir, câu 

24). 

Và quả thật, Qur’an và Sunnah cũng có nhắc 

đến tên của một số họ, tiêu biểu như Adam, Nuh, Hud, 

Salih, Shu’aib, Ibrahim, Lut, Ismael, Ishaq, Yacob, 

Idris, Zhul-Kifli, Dawood (David), Sulayman, Ayyob, 

Yusuf, Yunus, Musa (Moses), Harun, Yusha’, Ilyas, 

Al-Yasa’, Zakriya, Yahya, Ysa (Giê-su), Muhammad, 

cầu xin Allah ban phúc lành cho tất cả họ. 

Tuy nhiên, còn rất nhiều vị khác nữa đã không 

được nói đến trong Qur’an, như Allah đã phán: 

 لَّۡم َنۡقُصۡصُهۡم ِمن َقۡبُل َورُُسَٗل  قَۡد قََصۡصَنَُّٰهۡم َعلَۡيَك َورُُسَٗل ژ
ُ ُموََسَّٰ تَۡكلِيمٗ َوََّكََّم ٱَعلَۡيَكُۚ   (868)سورة النساء:   ژ ١٦٤ا َّللَّ

Và một số sứ giả trước đây, TA đã kể lại câu 

chuyện của họ cho Ngươi, và một số khác trong số 
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họ thì TA đã không kể. Và Allah đã nói chuyện trực 

tiếp với Musa.  (Chương 4 – Annisa, câu 164). 

Và tất cả các vị Nabi đều là những con người 

phàm tục, họ chẳng có gì khác biệt với con người phàm 

tục bình thường khác ngoại trừ sứ mạng Nabi và những 

ánh sáng chỉ đạo được Allah giao phó cho họ. 

رَۡسۡلَنا َقۡبلََك إَِّلَّ رَِجاَّٗل ژ
َ
ٓ أ ِۡكرِ إِن   َ إََِلِۡهۡمۖ فَۡس  نُّوِِحٓ َوَما ۡهَل ٱَّل 

َ
ْ أ لُٓوا

َعاَم َوَما ا َوَما َجَعۡلَنَُّٰهۡم َجَسدٗ  ٧ُكنُتۡم ََّل َتۡعلَُموَن  ُكلُوَن ٱلطَّ
ۡ
َّلَّ يَأ

 (8،  7:األنبياء)سورة   ژ ٨ََكنُواْ َخَِِّٰلِيَن 

Và những sứ giả mà TA đã phái đến trước Ngươi 

(Muhammad) cũng là những con người phàm tục 

được TA mặc khải cho Kinh sách. Bởi thế, nếu các 

ngươi không biết thì hãy hỏi những người hiểu biết. 

Và TA đã không tạo ra các sứ giả với cơ thể không 

cần ăn uống và họ cũng không phải là những người 

bất tử. (Chương 21 – Al-Ambiya, câu 7, 8). 

Do đó, tất cả họ là những người phàm bình 

thường giống như bao người phàm khác, họ cũng ăn, 

uống, và bệnh tật, họ cũng gặp họa và cũng phải chết, 

và họ không nắm giữ một quyền năng hay bất cứ một 

khả năng siêu phàm nào ngoài những khả năng mà 

Allah đã ban cho họ. 
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ِۡثلُُكۡم َوَلَِّٰكنَّ ٱژ ُۡن إَِّلَّ بََۡش  م  َ َيُمنُّ قَالَۡت لَُهۡم رُُسلُُهۡم إِن َنَّ َّللَّ
تَِيُكم بُِسۡلَطٍَّٰن إَِّلَّ 

ۡ
ن نَّأ

َ
ٓ أ َّٰ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِِ ِۖۚ َوَما ََكَن نَلَا لَۡعَ

 ِ ُِۚ َولَۡعَ ٱَّللَّ ِ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن بِإِۡذِن ٱَّللَّ
 (88 :إبراهيم)سورة  ژ ١١ فَۡلَيَتَوكَّ

Những vị Sứ giả của họ bảo: Quả thật chúng tôi chỉ 

là những người phàm như các người, nhưng Allah 

ban ân huệ cho người nào Ngài muốn trong số đám 

bề tôi của Ngài. Và chúng tôi chỉ có thể trưng bày 

cho các người một dấu hiệu khi nào Allah cho phép. 

Và những người có đức tin nên phó thác cho Allah. 
(Chương 14 – Ibrahim, câu 11). 

Và quả thật, Allah thường ban cho các vị Nabi 

những bằng chứng chứng minh sứ mạng Nabi của họ 

cũng như khẳng định sự chân thật về sứ mạng của họ. 

Nabi Muhammad  nói: 

َما »  برََشُ ، َوإلنَّ
ثحلُُه آَمَن َعلَيحهل الح َى َما مل طل عح

ُ
ٌّ إلالَّ أ بليَاءل نَِبل

نح
َ
َن األ َما مل
 
ُ
لى أ وحَحا ِهُ اهللُ ََكَن اَّلَّ

َ
يًا أ ََثَُهمح تَابلًعا  وتليُت وَحح

كح
َ
ُكوَن أ

َ
نح أ
َ
رحُجو أ

َ
إلََلَّ فَأ

َم ا يَاَمةل يَوح  ( واللفظ َل(807( ومسلم ح )8988)أخرجه اْلخاري ح ) «لحقل
“Không một vị Nabi nào từ các vị Nabi mà không 

được ban cho điều để con người tin vào và quả thật 

điều mà ta được ban cho đó là lời mặc khải được 

Allah mặc khải. Do đó, ta mong rằng vào Ngày Phục 
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sinh ta sẽ là vị Nabi có nhiều người đi theo hơn 

những vị Nabi khác” (Albukhari: Hadith (4981), 

Muslim: Hadith (152) và lời Hadith là của Muslim). 

Và một khi vị sứ giả chỉ có khả năng theo 

những gì được giao phó, nên Allah đã tuyển lựa và 

chọn lọc những vị Nabi trong số nhân loại để họ trở 

thành các vị đại diện của Ngài cho tạo vật của Ngài, và 

họ là những có phẩm chất và đạo đức tốt, và họ cũng là 

những người trải qua nhiều gian truân và nạn kiếp trong 

con đường gầy dựng và củng cố tôn giáo của Ngài. 

ِيَن ژ َحًدا إَِّلَّ ٱَّلَّ
َ
ِ َويَۡخَشۡونَُهۥ َوََّل َُيَۡشۡوَن أ ُيَبل ُِغوَن رَِسََّٰلَِّٰت ٱَّللَّ

ِ َحِسيبٗ  َ  َوَكََفَّٰ بِٱَّللَّ  (39 :األحزاب)سورة  ژ ٣٩ا ٱَّللَّ

Những ai truyền bá thông điệp của Allah và luôn 

kính sợ Ngài, họ không sợ một ai khác ngoài Allah 

duy nhất. Bởi chỉ cần một mình Allah thôi cũng đã 

đủ thanh toán. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 39). 

Và các vị Thiên sứ, các vị Nabi thực thi nhiệm 

vụ truyền bá Thông điệp của Allah không phải muốn có 

được phần thưởng từ nhân loại. Nabi Nuh  nói: 

ۡس َوَيََّٰقۡوِم ژ
َ
ُِۚ   َ ََّلٓ أ ۡجرَِي إَِّلَّ لَۡعَ ٱَّللَّ

َ
ۖ إِۡن أ )سورة  ژلُُكۡم َعلَۡيهِ َماًَّل

 (79 :هود
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Này hỡi dân Ta, Ta không đòi hỏi tài sản của các 

ngươi về việc truyền giáo này. Phần thưởng của Ta 

là chỉ do Allah ban cấp. (Chương 11 – Hud, câu 29). 

Và quả thật, Allah đã ra lệnh cho Nabi của 

Ngài, Muhammad , nói với dân chúng điều mà 

những vị Nabi anh em của Người đã nói: 

ۡس ژ
َ
ن َيتَِّخَذ إََِلَّٰ َرب ِه ِۚ   َ قُۡل َمآ أ

َ
ۡجٍر إَِّلَّ َمن َشآَء أ

َ
لُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

 (07 :الفرقان)سورة  ژ ٥٧ َسبِيَٗل 

Hãy bảo (Muhammad!): Ta không đòi hỏi các 

người trả thù lao cho Ta về việc truyền bá này. Do 

đó, ai muốn thì cứ tự do chọn lấy con đường đến với 

Thượng Đế của y. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 57). 

Và sau khi nói về sự hoàn thiện của các vị 

Nabi, Allah đã ra lệnh cho vị Nabi của Ngài, 

Muhammad  và những người có đức tin phải noi 

gương họ. Cho nên, sau khi Allah liệt kê tên của 

mười tám vị Thiên sứ thì Ngài phán bảo: 

ِيَن َءاَتۡيَنَّٰ ژ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ
ُ
ُۚ فَإِن يَۡكُفۡر أ ُهُم ٱلِۡكَتََّٰب َوٱۡۡلُۡكَم َوٱنلُُّبوَّةَ

َۡنا بَِها قَۡومٗ  ُؤََّلٓءِ َفَقۡد َوَّكَّ ْ بَِها َهَٰٓ َّٰفِرِيَن ا لَّيُۡسوا ْوَلَٰٓئَِك  ٨٩بَِها بَِك
ُ
أ

  ِۡ َُّٰهُم ٱۡقَتِد ۖ فَبُِهَدى ُ ِيَن َهَدى ٱَّللَّ  (95، 89 :األنعام)سورة  ژ ٱَّلَّ
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Họ là những người được Allah ban cho Kinh sách 

và các đạo luật và sứ mang truyền giáo. Bởi thế, nếu 

những người hậu bối phủ nhận nó thì chắc chắn TA 

sẽ giao nó cho một dân tộc sẽ không phủ nhận nó. 
(Chương 6 – Al-An’am, câu 89, 90). 

Do đó, Nabi  đã noi theo sự chỉ đạo của họ và 

đi trên con đường của họ và Allah đã ban cho Người 

một địa vị cao quý được mọi người ghi nhớ và Ngài đã 

làm Người thành một tấm gương tốt đẹp cho toàn nhân 

loại. 

ۡسَوةٌ َحَسَنة  لََّقۡد ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسوِل ٱژ
ُ
ِ أ َ  َّللَّ ْ ٱَّللَّ ل َِمن ََكَن يَرُۡجوا

َ َكثِۡيٗ   (78)سورة األحزاب:  ژ اَوٱَۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱَّللَّ

Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm 

gương tốt đẹp cho các ngươi noi theo, đối với những 

ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và ở Ngày Sau và 

những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều 
(Chương 33 – Al-‘Ahzab, câu 21). 

Và quả thật, sự truyền bá của tất cả các vị Nabi 

cũng như các vị Thiên sứ đều chung một nội dung căn 

bản đó là kêu gọi đến với sự thờ phượng duy nhất một 

mình Allah, không thờ phượng ai (vật) khác ngoài 

Ngài. 
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نَا۠ ژ
َ
ٓ أ ََّٰه إَِّلَّ نَُّهۥ ََّلٓ إَِل

َ
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إَِّلَّ نُوِِحٓ إََِلۡهِ أ

َ
َوَمآ أ

 (70)سورة األنبياء:  ژ ٢٥فَٱۡعُبُدوِن 

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước 

Ngươi (Muhammad) mà không được TA mặc khải 

ra lệnh cho y truyền bá: Không có Thượng Đế nào 

khác mà chỉ có TA, bởi thế hãy thờ phượng một 

mình TA (Chương 21 – Al-Anbiya, câu 25). 

Tương tự, nội dung căn bản về các đạo luật 

cũng như cốt lõi của nó đều là một. 

ِينِ ژ َِن ٱل  َع لَُكم م  ٓ إََِلَۡك  َۡشَ وَۡحۡيَنا
َ
ِٓي أ َّٰ بِه ِۚ نُوٗحا َوٱَّلَّ َما َوَّصَّ

ِيَن َوََّل  ْ ٱل  قِيُموا
َ
ۡن أ
َ
ۖ أ ۡيَنا بِه ِۚٓ إِبَۡرَّٰهِيَم َوُموََسَّٰ وَِعيَِسَٰٓ َوَما َوصَّ

قُواْ فِيهِٰۚ   (83: الشورى)سورة  ژَتَتَفرَّ

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 chi rẽ trong đó. (Chương 42 – Ash-

Shura, câu 13). 

Và người Muslim phải có đức tin nơi tất cả các 

vị Nabi và không được chia rẽ giữa họ. 
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نزَِل إََِلۡهِ ژ
ُ
ِ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ أ ب ِه ِۚ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنُۚ ُكٌّ َءاَمَن بِٱَّللَّ ِمن رَّ

َحدٖ  َوَمَلَٰٓئَِكتِه ِۚ َوُكُتبِه ِۚ َورُُسلِه ِۚ
َ
ُِق َبنۡيَ أ ِن رُُّسلِه ُِۚۚ  ََّل ُنَفر  َوقَالُواْ  م 

 ۖ َطۡعَنا
َ
)سورة اْلقرة :   ژ  ٢٨٥ُغۡفَرانََك َربََّنا ِإَوََلَۡك ٱلَۡمِصُۡي َسِمۡعَنا َوأ

780) 
(Thiên sứ (Muhammad) vào những gì được ban 

xuống cho Người từ Thượng Đế của Người và 

những người có đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất 

cả đều tin tưởng nơi Allah, các thiên thần của Ngài, 

các kinh sách của Ngài và các vị sứ giả của Ngài. Họ 

nói: Chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào 

trong các Sứ giả của Ngài. Chúng tôi nghe và vâng 

lời. Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi. Lạy Thượng Đế 

của chúng con, chắc chắn chúng con sẽ quay lại với 

Ngài. (Chương 2 – Albaqarah, câu 285). 

Và ai phủ nhận một vị Thiên sứ nào đó trong 

các vị Thiên sứ thì coi như y đã phủ nhận tất cả các vị 

Thiên sứ cùng với những ai được cử đến với một 

Thông điệp duy nhất. Allah phán: 

ِيَن يَۡكُفُروَن ژ ِ إِنَّ ٱَّلَّ ِقُواْ َبنۡيَ ٱَّللَّ ن ُيَفر 
َ
ِ َورُُسلِه ِۚ َوُيرِيُدوَن أ بِٱَّللَّ

ن  َونَۡكُفُر بَِبۡعٖض  َورُُسلِه ِۚ َوَيُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض 
َ
َوُيرِيُدوَن أ
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 ْ َّٰلَِك َسبِيًَل َيتَِّخُذوا َّٰفُِروَن َحق ٗ  ١٥٠َبنۡيَ َذ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ُۚ أ )سورة  ژ ا

 (808،  805:  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 tin tưởng một số Sứ giả 

và phủ nhận một số khac. Và họ muốn cho một lối 

đi ở chính giữa cái đó. Họ đích thực là những kẻ 

phản nghịch. (Chương 4 – Annisa’, câu 150, 151). 

Còn đối với cách thức mặc khải mà Allah khải 

truyền Lời Mặc Khải cho những vị Nabi thì có thể tóm 

gọn qua ba cách: cách thứ nhất là nói phán truyền trực 

tiếp như Allah đã nói trực tiếp với Nabi Musa (Moses) 

tại thung lũng thiêng liêng, cách thứ hai là Allah thổi 

vào trái tim của Nabi, và cách thứ ba là đại thiên thần 

của Allah sẽ mang Lời mặc khải đến truyền trực tiếp 

cho Nabi dưới hình hài của con người phàm tục hoặc 

dưới hình hài thực thụ của thiên thần. 

ۡو ِمن َوَرآي  َوَما َكَ ژ
َ
ُ إَِّلَّ وَۡحًيا أ ن يَُكل َِمُه ٱَّللَّ

َ
ۡو  َن لِبََۡشٍ أ

َ
ِحَجاٍب أ

 ُۚ  (08:  الشورى)سورة  ژ يُۡرِسَل رَُسوَّٗل َفُيوِِحَ بِإِۡذنِه ِۚ َما يََشآُء

Phương cách thích hợp đối với một người phàm 

khi Allah muốn phán bảo với y là sự truyền khải 

hoặc từ sau một bức màn vô hình hoặc cử phái một 
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thiên thần đến mặc khải điều mà Ngài muốn theo 

phép của Ngài. (Chương 42 – Ash-Shura, câu 51). 

Và tất cả các vị Thiên sứ, các vị Nabi đều là 

những người phúc đức và hoàn hảo, tuy nhiên, phúc 

của họ cũng có sự khác nhau ở nơi Allah. 

َّٰ َبۡعٖض  ژ ۡلَنا َبۡعَضُهۡم لَۡعَ ن ََكََّم ٱ تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ ِۡنُهم مَّ ۖ َورََفَع م  ُ َّللَّ
يَّۡدَنَُّٰه بُِروِح َوَءاتَۡيَنا ِعيَِس ٱۡبَن َمۡرَيَم ٱِۡلَي َِنَِّٰت  َبۡعَضُهۡم َدَرَجَّٰٖتٰۚ 

َ
َوأ

  (703:  اْلقرة)سورة  ژ ٱۡلُقُدِسِۗ 
Các Sứ giả đó, TA đã ưu đãi một số người này hơn 

một số người kia. Trong họ, có người Allah nói 

chuyện trực tiếp với y và nâng cao cấp bậc danh dự; 

và TA đã ban cho Ysa, con trai của Maryam, những 

bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ y thông qua đại thiên 

thần Jibril. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 253). 

Và tốt nhất trong số họ có năm vị được liệt vào 

hạng những Nabi có ý chí quyết liệt như Allah đã phán: 

ِ ژ َخۡذنَا ِمَن ٱنلَّبِي 
َ
ِإَوبَۡرَّٰهِيَم  َن ِميَثََّٰقُهۡم َوِمنَك َوِمن نُّوحٖ  ِۧإَوۡذ أ

 (7:  األحزاب)سورة  ژ َوُموََسَّٰ وَِعيَِس ٱبِۡن َمۡرَيَمۖ 

Và khi TA đã nhận lời giao ước từ các Nabi và từ 

Ngươi (Muhammad) và từ Nuh, Ibrahim, Musa và 
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Ysa, con trai của Maryam (Chương 33 – Al-Ahzab, 

câu 7). 

Và quả thật, Allah đã ra lệnh cho Nabi  của 

Ngài phải kiên nhẫn bền lòng trong việc truyền bá và 

trong mọi hoàn cảnh gian truân để theo bước của những 

ai trước Người trong số các vị Thiên sứ có y chí quyết 

liệt. 

ْولُواْ ٱۡلَعۡزِم ِمَن ٱلرُُّسلِ ژ
ُ
 (30:  األحقاف)سورة  ژ فَٱۡصَِبۡ َكَما َصََبَ أ

Dó đó, hãy kiên nhẫn như các Sứ giả đầy cương 

nghị đã từng chịu đựng. (Chương 46 – Al-Ahqaf, 

câu 35). 

Và vị Nabi, vị Thiên sứ tốt nhất trong số các vị 

Nabi, các vị Thiên sứ của Allah là Muhammad  con 

trai của Abdullah, vị Nabi, vị Thiên sứ cuối cùng được 

Ngài cử phái đến cho toàn nhân loại. Nabi Muhammad 

 nói:  

يَاَمةل »  َم الحقل نَا َسيُِّد َودَلل آَدَم يَوح
َ
َوايٍة: «أ َم »  َوََف رل نَا َسيُِّد َودَلل آَدَم يَوح

َ
أ

رَ  يَاَمةل َواَل فَخح (، وابن 8388(، والرتمذي ح )7778أخرجه مسلم ح )) «الحقل
 ((.7087ح ) (، وأمحد8358ماجه ح )

“Ta là người dẫn đầu tất cả con cháu của Adam vào 

Ngày Phục sinh.”. Và trong một lời dẫn khác: “Ta là 

người dẫn đầu tất cả con cháu Adam và không có 
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vinh dự hơn.” (Muslim: Hadith (2278), Tirmizhi: 

Hadith (1384), Ibnu Ma-jah: Hadith (4308), và Ahmad: 

Hadith (2542)). 

Lời di huấn trên có nghĩa là còn ai vinh dự hơn 

điều đó, bởi quả thật Allah đã dành riêng cho Ta một 

đặc ân và vinh dự cao quý. 

Nhằm để không phân biệt hơn kém về sự cao 

quý và phúc đức giữa các vị Nabi, Nabi Muhammad  

đã nghiêm cấm khen ngợi vị này hơn vị kia, Người đã 

nói với những ai đã nói rằng Người tốt hơn Nabi Musa 

như sau: 

يَاَمةل ، »  َم الحقل َعُقوَن يَوح  ُموََس ، فَإلنَّ انلَّاَس يَصح
ُوِنل لََعَ يِّ

اَل ُُتَ
يُق ، فَإلَذا ُموََس  َل َمنح يُفل وَّ

َ
ُكوُن أ

َ
َعُق َمَعُهمح ، فَأ صح

َ
ش  َجانلَب  فَأ بَاطل

وح َكَ 
َ
ىلل ، أ

فَاَق َقبح
َ
َق فَأ َكاَن فليَمنح َصعل

َ
رلى أ
دح
َ
نل الحَعرحشل ، فاََل أ مَّ َن مل
تَثحَِن اهللُ  (، واللفظ 7373(، ومسلم ح )7888أخرجه اْلخاري ح )) « اسح
 للبخاري(.

“Các người đừng nói Ta tốt hơn Musa, bởi quả thật, 

vào ngày Phục sinh tất cả nhân loại đều thức giấc 

(sau cõi chết) và Ta cũng thức giấc cùng với họ, và Ta 

là người đầu tiên đứng dậy nhưng lúc đó Musa đã có 

mặt bên cạnh chiếc Ngai vương (của Allah). Bởi thế, 

Ta không biết liệu có phải y thức giấc (sau cõi chết) 

cùng với những người trước Ta hay y là người thuộc 
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những người được Allah cho ngoại lệ.” (Albukhari: 

Hadith (2411), Muslim: Hadith (2373), và lời là của 

Albukhari). 

Đức tin vào số mạng đã được định sẵn 

Trụ cột thứ sáu của đức tin Iman là tin vào số 

mạng được Allah định đoạt từ trước. Và quả thật, tất cả 

mọi sự việc diễn ra trong thế giới trần gian này từ điều 

tốt lành cho đến điều dữ và xấu đều là sự sắp đặt và 

định đoạt của Allah, không ai có thể ngăn cản hay thay 

đổi nó, và quả thật, Allah đã định đoạt và sắp đặt mọi 

sự việc trước khi Ngài tạo hóa ra mọi tạo vật một thời 

gian rất lâu. 

Người Muslim tin tưởng vào Định mệnh trên ba 

vấn đề: 

Thứ nhất: Quả thật, Allah là Đấng am tường 

mọi sự việc, tất cả mọi điều xảy ra với chúng ta từ 

những điều lành hay những điều dữ thì Allah đều biết 

rõ một cách tường tận. Ngài khằng định quyền năng 

của Ngài với lời phán: 

ۡمُر ژ
َ
ُل ٱۡۡل ۖ يَتََِنَّ ۡرِض ِمۡثلَُهنَّ

َ
َّٰٖت َوِمَن ٱۡۡل ِي َخلََق َسۡبَع َسََََّٰٰو ُ ٱَّلَّ ٱَّللَّ

نَّ 
َ
ءٖ قَِدير  َوأ ِ ََشۡ

َّٰ ُك  َ لَۡعَ نَّ ٱَّللَّ
َ
ْ أ َحاَط  بَۡيَنُهنَّ َِلَۡعلَُمٓوا

َ
َ قَۡد أ ٱَّللَّ

ٍء ِعۡلَمۢا  ِ ََشۡ
 (87:  الطالق )سورة ژ ١٢بُِكل 
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Allah là Đấng Tạo Hóa bảy tầng trời và bảy hành 

tinh như trái đất. Mệnh lệnh của Allah đi xuống 

giữa chúng (các tầng trời và trái đất) để cho các 

ngươi biết Allah có quyền định đoạt trên tất cả mọi 

vạn vật và quả thật Allah bao trùm hết tất cả mọi 

vật và mọi sự việc dưới kiến thức cao siêu của Ngài. 
(Chương 65 – Attalaq, câu 12). 

Thứ hai: Quả thật Allah đã ghi kiến thức của 

Ngài trong quyển sổ. Ngài phán: 

َ ژ نَّ ٱَّللَّ
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
َّٰلَِك ِِف كَِتٍَّٰبٰۚ أ ۡرِضٰۚ إِنَّ َذ

َ
َمآءِ َوٱۡۡل  َيۡعلَُم َما ِِف ٱلسَّ

ِ يَِسۡي   َّٰلَِك لَۡعَ ٱَّللَّ  (75:  اْلج )سورة ژ ٧٠ إِنَّ َذ

Há ngươi không biết rằng Allah hiểu biết tất cả 

mọi điều trên trời và dưới đất hay sao? Quả thật, tất 

cả mọi sự việc đều nằm trong một Quyển Kinh. Quả 

thật, điều đó đối với Allah thật đơn giản và dễ 

dàng. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 70). 

بنِيٖ ژ ۡحَصۡيَنَُّٰه ِِفٓ إَِمامٖ مُّ
َ
ٍء أ  (87:  يس )سورة  ژ َوُكَّ ََشۡ

Và tất cả mọi thứ đều được TA cho ghi trong một  

quyển Sổ minh bạch. (Chương 36 – Yasin, câu 12). 

Và tất cả mọi thứ được Allah ghi trong quyển 

Sổ nơi Ngài và Ngài đã ghi chúng năm mươi ngàn năm 
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trước khi Ngài tạo hóa tạo vật của Ngài. Nabi 

Muhammad  nói: 

رحَض  َكتََب اهللُ » 
َ
َمَواتل َواأل نح ََيحلَُق السَّ

َ
اََلئلقل َقبحَل أ

يَر اْلح َمَقادل
لحَف َسنٍَة 

َ
َْي أ َمحسل  .((7603أخرجه مسلم ح )) «ِبل

“Allah đã ghi các định lượng cho mọi tạo vật của 

Ngài năm mươi ngàn năm trước khi Ngài tạo hóa trời 

đất” (Muslim: Hadith (2653)). 

رحَض  »
َ
َمَواتل َواأل ٍء ، وََخلََق السَّ رل ُُكَّ ََشح

كح أخرجه ) «َوَكتََب ِفل اَّلِّ
 .((3897) حاْلخاري 

“Và Ngài đã ghi trong bộ lưu trữ tất cả mọi thứ và 

sau đó Ngài tạo hóa trời đất.” (Albukhari: Hadith 

(3192)). 

Thứ ba: Những gì Allah viết trong quyển Sổ lưu 

trữ của Ngài là cố định không ai có thể thay đổi chúng. 

ِ قََدرٗ ژ ۡمُر ٱَّللَّ
َ
ۡقُدوًراَوََكَن أ  (38:  األحزاب )سورة   ژ ا مَّ

Và mọi lệnh của Allah là một Chỉ dụ đã được quyết 

định. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 38). 

Và tất cả mọi điều xảy ra ở nơi con người từ 

những điều xấu và những điều lành đều nằm trong kiến 

thức và ý muốn của Ngài. Allah phán: 
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ُ َربُّ ٱلَۡعَّٰلَِمنَي ژ ن يََشآَء ٱَّللَّ
َ
ٓ أ :  اتلكوير )سورة ژ ٢٩َوَما تََشآُءوَن إَِّلَّ

79) 
Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra 

trừ phí đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của 

Toàn nhân loại muốn. (Chương 81 – Al-Takwir, câu 

29). 

Tuy nhiên, hành động của con người là do chính 

con người quyết định, bởi con người là một loài tạo vật 

tốt đẹp và cao quý hơn những loài tạo vật khác của 

Allah. Allah đã ban cho niềm vinh dự và tự hào vì Ngài 

đã cho họ một khả năng vượt trội hơn hẳn những tạo 

vật khác. 

ُۥ َعۡيننَۡيِ ژ
لَۡم جَنَۡعل َلَّ

َ
وََهَديَۡنَُّٰه ٱنلَّۡجَديِۡن  ٩َولَِساٗنا وََشَفَتنۡيِ  ٨أ
 (85 - 8:  اْلَل )سورة ژ ١٠

Há TA đã không làm cho y (con người) có cặp mắt. 

Và chiếc lưỡi cùng đôi môi. Và hướng dẫn y hai con 

đường: chính và tà? (Chương 90 – Al-Balad, câu 8 – 

10). 

Rồi sau đó, Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc đã 

kêu gọi con người chọn lấy con đường chính tức con 

đường của Chân lý và bỏ đi con đường tà đạo và lệch 

lạc một cách tùy thích không có sự cưỡng ép.  
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Và một khi con người đã chọn lấy con đường 

tốt nhất trong hai con đường thì Ngài sẽ hướng dẫn và 

soi sáng bằng sự Chỉ đạo của Ngài. 

َُّٰهۡم ژ َُّٰهۡم َتۡقَوى ْ َزاَدُهۡم ُهٗدى َوَءاتَى ِيَن ٱۡهَتَدۡوا :  حممد )سورة ژ ١٧َوٱَّلَّ
87) 

Và những ai được hướng dẫn thì sẽ được Allah gia 

tằng thêm cho họ sự Chỉ đạo và mang đến cho họ 

lòng kính sợ Allah. (Chương 47 – Muhammad, câu 

17). 

Và nếu con người chọn lấy con đường tà đạo và 

lệch lạc, Allah sẽ gia tăng thêm cho y sự lầm lạc, như 

Ngài đã phán mô tả về những người Muna’fiq (đạo đức 

giả, ngụy tạo đức tin): 

َرض  ژ ُ َمَرٗض  ِِف قُلُوبِِهم مَّ َِلُمۢ فََزاَدُهُم ٱَّللَّ
َ
بَِما ََكنُواْ اۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

 (85:  اْلقرة )سورة ژ ١٠يَۡكِذبُوَن 

Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dối), 

thế là Allah gia tăng thêm làm bệnh của chúng trầm 

trọng hơn nữa để rồi chúng sẽ bị trừng phạt đau 

đớn về những gì mà chúng giả dối và ngụy tạo. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 10). 
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Như vậy, con người tự quyết định hành động 

của chính mình dưới sự tùy chọn và ý muốn của y. 

Điều này như Allah đã phán: 

َ بِه ِۚ َعلِيم  فَإِنَّ ٱ َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡۡيٖ ژ  (780:  اْلقرة )سورة  ژ َّللَّ

Và những việc thiện tốt mà các ngươi làm, quả thật 

Allah đều biết. (Chương 2 – Albaqarah, câu 215). 

Nhưng sự lựa chọn và hành động của con người 

không phải do Allah cưỡng ép mà nó nằm trong quyền 

năng hiểu biết của Ngài về tạo vật của Ngài. 

ُ َخلََقُكۡم َوَما ژ  (96:  الصافات )سورة ژ ٩٦َتۡعَملُوَن َوٱَّللَّ

Và Allah đã tạo hóa ra các người và những gì mà 

quý ông làm. (Chương 37 – Assa-fat, câu 96). 

Và đức tin nơi số mạng tiền định bao hàm cả 

việc tin vào tất cả những kết quả xảy ra đều đã được 

Allah định sẳn từ trước bởi kiến thức của Ngài. 

Những gì xảy đến với con người từ điều tốt lành 

cũng như điều dữ đều là những gì được định sẳn từ 

Allah. Nabi Muhammad  nói: 

نَّ َما » 
َ
لََم أ ل ِهل َوَرِّ ِهل َحَّتَّ َيعح َقَدرل َخيح

َن بلالح مل ُن َعبحد  َحَّتَّ يُؤح مل اَل يُؤح
َصابَُه لَمح 

َ
يبَُه  أ ُصل  ِهُ لَمح يَُكنح َلل

َ
َطأ خح
َ
نَّ َما أ

َ
ئَُه َوأ طل ُخح أخرجه ) «يَُكنح َلل
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( ، وصححه األْلاين يف صحيح الرتمذي لشواهد تقويه ح 7888الرتمذي ح )
 ((.7839(، وَف السلسلة الصحيحة ح )8883)

“Người bề tôi sẽ không thực sự có đức tin cho tới khi 

y tin nơi tiền định tốt và xấu, cho tới khi y biết rõ rằng 

những gì xấu xảy đến với y không phải do y làm 

không đúng và những gì y làm không đúng cũng 

chẳng mang lại hậu quả xấu cho y.” (Tirmizhi: Hadith 

(2144), Al-bani xác nhận là đúng). 

Vì lý do đó, trái tim của người bề tôi luôn kết 

nối với Thượng Đế của y bằng những nguyên nhân, và 

những nguyện nhân này được Allah dùng làm động cơ 

xảy ra theo những gì được định sẵn trong quyển Sổ 

định mệnh. Và điều này làm cho người có đức tin luôn 

cảm thấy thanh thản và an lòng mỗi khi gặp tai họa, y 

sẽ biết yêu quý những ân huệ được ban cho và luôn hy 

vọng được ban thêm. 

نُفِسُكۡم إَِّلَّ ِِف كَِتَّٰٖب ژ
َ
ۡرِض َوََّل ِِفٓ أ

َ
ِصيَبةٖ ِِف ٱۡۡل َصاَب ِمن مُّ

َ
َمآ أ

َّٰلَِك لَۡعَ  ُٓۚ إِنَّ َذ َها
َ
أ َۡبَ ن نَّ

َ
ِن َقۡبِل أ ِ يَِسۡي  م  َّٰ َما  ٢٢ ٱَّللَّ َسۡواْ لَۡعَ

ۡ
ل َِكۡيََل تَأ

ُ ََّل ُُيِبُّ ُكَّ ُُّمَۡتاٖل فَُخوٍر  َُّٰكۡم  َوٱَّللَّ ٓ َءاتَى ْ بَِما فَاتَُكۡم َوََّل َتۡفرَُحوا
 (73،  77:  اْلديد )سورة ژ ٢٣

Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc 

nhằm vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi 
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chép trong Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA thể 

hiện nó. Qur 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). 

Và một trong những điều thuộc đức tin nơi định 

mệnh là phải tin rằng tất cả bổng lộc của tạo vật đều 

được định lượng từ trước. Tất cả đều nằm trong kiến 

thức bao quát của Ngài. Allah phán: 

 بَِقَدرٖ ِإَوژ
ۥٓ إَِّلَّ َُِلُ ٍء إَِّلَّ ِعنَدنَا َخَزآئُِنُهۥ َوَما ُنَِن  ِن ََشۡ ۡعلُومٖ  ن م   مَّ

 (78:  اْلجر )سورة  ژ٢١

Và không một thứ gì mà kho tài nguyên của nó lại 

không nằm nơi TA nhưng TA chỉ ban bổng lộc 

xuống theo định lượng rõ rệt. (Chương 15 – Al-Hajr, 

câu 21). 

Và bởi đức tin này, người có đức tin luôn kiên 

định phần thiên lộc của mình nơi Allah và họ sẽ phó 

thác cho Ngài, bởi chỉ Ngài mới là Đấng ban cấp bổng 

lộc cho con người. 
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ُ نَلَاژ ِ  قُل لَّن يُِصيبََنآ إَِّلَّ َما َكَتَب ٱَّللَّ
ِ فَۡلَيَتَوكَّ ُۚ َولَۡعَ ٱَّللَّ ََّٰنا ُهَو َمۡولَى

 (08:  اتلوبة )سورة ژ ٥١ٱلُۡمۡؤِمُنوَن 

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Chẳng có điều gì 

xảy đến cho chúng tôi ngoại trừ những gì Allah đã 

định sẵn cho chúng tôi, Ngài là Đấng bảo hộ chúng 

tôi”. Và những người có đức tin phải nên phó thác 

nơi Allah. (Chương 9 – Attawbah, câu 51). 

Và vì lẽ đó, Nabi Muhammad  đã dạy Ibnu 

Abbas  và cộng đồng tín đồ của Người: 

ل  » نح َينحَفُعوَك ب
َ
تََمَعتح لََعَ أ َة لَوح اجح مَّ

ُ نَّ األح
َ
ءٍ أ ٍء  َِشح لَِشح  ب

لَمح َينحَفُعوَك إلالَّ
وَك إلالَّ  ،قَدح َكتَبَُه اهلُل لََك  ٍء لَمح يَُُضُّ لَِشح وَك ب نح يَُُضُّ

َ
تََمُعوا لََعَ أ َولَوح اجح

ٍء قَدح َكتَبَُه اهلُل َعلَيحَك  لَِشح ُحُف  ،ب تح الصُّ قحاَلُم وََجفَّ
َ  « ُرفلَعتح األح

 .((7668(، وأمحد ح )7086أخرجه الرتمذي ح ))

 “Cho dù toàn thể cộng đồng tập hợp lại hồng giúp 

cậu một việc gì đó thì chắc chắn họ sẽ không thể thực 

hiện được ngoại trừ đó là điều Allah định sẵn cho 

cậu, và cho dù họ có cùng hợp lại để hãm hại cậu thì 

chắc chắn họ cũng sẽ không làm gì được cậu ngoại 

trừ đó là điều mà Allah đã định sẵn cho cậu. Quả 

thật, một khi cây viết được đưa lên khỏi mặt giấy thì 
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mực đã khô (ý không thể thay đổi).” (Tirmizhi: Hadith 

(2516), Ahmad: Hadith (2664)). 

Và với đức tin rằng mọi thiên lộc đều được 

Allah đã chia phần sẵn từ trước nên người Muslim sẽ 

không bất chấp mọi thứ để làm nô lệ cho đồng tiền mà 

không màng đến Halal (được phép) hay Haram (bị 

nghiêm cấm). Với đức tin này, người Muslim chỉ tìm 

kiếm tài sản bằng con đường hợp giáo luật. Nabi 

Muhammad  nói: 

وُر رلزلقل  » َق، فَإلنَُه لَنح َيُموَت الَعبحُد َحَّتَّ َيبحلَُغوُه آخل زح ئُوحا الرل تَبحطل اَل تَسح
ذل اْلالل، َوتَرحكل اْلرامل  خح

َ
لُوا يف الطلب: أ ل أخرجه ابون ) « ُهَو ََلُ، فأمجح

(، وصوححه 8/778يف مسوتدركه ) (، واْلواكم3358حبان يف صحيحه ح )
 ((.7657األْلاين يف السلسلة الصحيحة ح )

“Các ngươi sẽ tìm thấy phần thiên lộc, bởi quả thật,  

một người bề tôi sẽ không bao giờ chết cho tới khi 

nào phần thiên lộc thuộc về y sẽ đến với y. Do đó, các 

người hãy tìm kiếm thiên lộc một cách tốt lành: lấy 

con đường Halal (được phép) và bỏ đi con đường 

Haram (nghiêm cấm).” (Ibnu Hibban: Hadith (3308), 

Hakim: Hadith (4/224), được Al-Bani xác nhận là đúng 

và xác thức: Hadith (2607)). 

Và trong một Hadith khác, Nabi  nói: 
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وُس َحوَّتَّ  » نَُّه لَنح َتُموحَت َنفح
َ
: أ ح ح ُروحِعل َث يفل َ قَدح نُفل ْيح مل

َ
َح األ َوإلنَّ الُروح

ح الطلب  لُوا يفل ل مجح
َ
ُقوا اهلَل َوأ َقَها، فَاتَّ ح رلزح َفل تَوح أخرجوه الشوافيف يف ) «تَسح

(، وصوححه أمحود 7/76(، واْليهيق يف السو  )93و 87كتابه الرسالة ص )
 (. الرسالة.شاكر يف تعليقه لَع

“Và quả thật, Đại thiên thần Jibril đã thổi truyền vào 

lòng Ta rằng quả thật mỗi một linh hồn sẽ không bao 

giờ chết trừ phi nó đã lĩnh đủ phần thiên lộc đã được 

định sẵn cho nó. Do đó, các người hãy kính sợ Allah  

và hãy đi tìm thiên lộc một cách tốt đẹp.” (Ash-Shafi-y 

ghi lại trong cuốn sách của ông “Bức Thông Điệp” 

trang (87, 93), và Albayhaqi trong Sunan (7/67), và 

Ahmad Shakir đã xác thực trong phần chú thích cho 

“Bức Thông Điệp”). 

Và cũng như vậy, quả thật Allah đã định sẵn 

tuổi thọ cho con người thông qua kiến thức tiền định 

nơi Ngài. 

نُفَس ِحنَي َمۡوتَِها َوٱلََِّّت لَۡم َتُمۡت ِِف َمَناِمَهاۖ ژ
َ
ُ َيَتَوَّفَّ ٱۡۡل ٱَّللَّ

 ٰۚ َسمى َجٖل مُّ
َ
ۡخَرىَٰٓ إََِلَٰٓ أ

ُ
َفُيۡمِسُك ٱلََِّّت قَََضَّٰ َعلَۡيَها ٱلَۡمۡوَت َويُۡرِسُل ٱۡۡل

َّٰلَِك ٓأَلَيَّٰ  ُروَن إِنَّ ِِف َذ  (87:  الزمز )سورة ژ ٤٢ٖت ل َِقۡوٖم َيَتَفكَّ

Allah cho bắt lấy linh hồn khi nào nó đến lúc phải 

chết và khi nó nằm ngủ. Hồn của người nào Ngài 
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quyết định cho chết thì sẽ bị giữ lại; và các hồn khác 

thì được gởi trở lại thể xác đến một thời hạn ấn 

định. Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu cho đám 

người biết ngẫm nghĩ. (Chương 39 – Azzumar, câu 

42). 

Người Muslim có đức tin nơi điều này sẽ biết 

được bản chất con người là yếu mềm, luôn lệ thuộc vào 

Thượng Đế cho nên y luôn cần đến Ngài. Nabi 

Muhammad  nói: 

نَّ اهللَ » 
َ
لٍم لَُهمح  لَوح أ َ َظال َبُهمح َغيح هل لََعذَّ رحضل

َ
َل أ هح
َ
َل َسَمَواتلهل َوأ هح

َ
َب أ َعذَّ

مح َولَوح ََكَن لََك َجبَُل  لهل َمال عح
َ
نح أ اً مل َتُُه لَُهمح َخيح َُهمح ََكنَتح رمَحح َولَوح رمَحل
تَُه  نحَفقح

َ
ُحٍد َذَهباً أ

ُ
ُل َجبَلل أ

ثح وح مل
َ
ُحٍد أ
ُ
نحَك  اهللُ َما قَبللَُه  اهللل ِفل َسبليلل أ مل

نَّ َما 
َ
ئََك َوأ طل ُخح َصابََك لَمح يَُكنح َلل

َ
نَّ َما أ

َ
لََم أ َقَدرل َوَتعح

َن بلالح مل َحَّتَّ تُؤح
ل َهَذا َدَخلحَت   َغيح

يبََك َوإلنََّك إلنح ملتَّ لََعَ ُصل َك لَمح يَُكنح َلل
َ
َطأ خح
َ
أ

(، وأمحد ح 77(، وابن ماجه ح )7800)أخرجه الرتمذي ح ) «انلَّاَر 
(78858.)) 

“Nếu quả thật Allah trừng phạt cư dân trên trời và cư 

dân trên trái đất thì chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt họ 

một cách công bằng; và nếu Ngài yêu thương họ thì 

sự yêu thương của Ngài tốt hơn những việc làm của 

họ;  và cho dù ngươi chi dùng hết cả một đống vàng 

to như núi Uhud cho con đường chính nghĩa của 
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Allah thì Ngài sẽ không chấp nhận nếu như ngươi 

không tin và thiên mệnh tiền định; và ngươi hãy biết 

rằng điều xấu xảy đến với ngươi không phải sẽ làm 

ngươi sai lầm và những gì làm ngươi sai lầm cũng 

không gây ra điều gì cho ngươi. Và quả thật, nếu 

ngươi chết mà không có đức tin như thế này thì 

ngươi sẽ vào Hỏa ngục.” (Tirmizhi: Hadith (2155), 

Ibnu Ma-jah: Hadith (77), Ahmad: Hadith (21101)). 

Do đó, người có đức tin luôn đón nhận những gì 

xảy đến với họ bởi đó là những định mệnh trên thế gian 

dành cho con người, và họ luôn coi đó là những thử 

thách mà Allah dành cho họ. 

َحٍد إلالَّ » 
َ
َر ُِه ُُكَُّه َخيح  َولَيحَس َذاَك أل مح

َ
نل إلنَّ أ مل

حُمؤح رل ال مح
َ
َعَجبًا أل

للحمُ  اُء ل َصاَبتحُه ََضَّ
َ
ًا ََلُ َوإلنح أ اُء َشَكَر فَََكَن َخيح َصاَبتحُه رَسَّ

َ
نل إلنح أ مل

ؤح
ًا ََلُ   ((.7999أخرجه مسلم ح ) ) «َصَِبَ فَََكَن َخيح

“Thật đáng ngạc nhiên cho mọi vụ việc của người có 

đức tin, quả thật người có đức tin luôn luôn được ban 

ân phước trong mọi hoàn cảnh, điều mà không bất kỳ 

ai có thể có được ngoài những người có đức tin, nếu 

họ gặp phải điều phúc lợi, họ tạ ơn Allah thì họ được 

ban ân phước nhưng nếu họ gặp phải điều dữ và tai 

ương họ kiên nhẫn và chịu đựng thì họ được ban ân 

phước.” (Muslim: Hadith (2999)). 

Đức tin nơi Ngày Sau 
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Allah tạo hóa con người sống trên cõi trần này 

với một tuổi đời được Ngài định sẵn và thế giới cõi trần 

này cũng có một thời hạn ấn định. Và khi thời hạn đã 

hết, Allah sẽ tập hợp tất cả loài người từ thuở ban đầu 

cho đến ngày cuối cùng của thế gian vào một Ngày 

mới, đó là Ngày Phát xét và thưởng phạt. Vào Ngày 

hôm đó, mỗi con người sẽ được thưởng hoặc bị trừng 

phạt theo các việc làm và hành vi của y. Và đây là sự 

công bằng và ý nghĩa về mọi sự việc nơi Allah, bởi 

người tuân lệnh và làm theo Chỉ đạo không thể giống 

như người bất tuân và làm điều tội lỗi và người có đức 

tin không thể giống như người không có đức tin, và đó 

là mục đích mà Allah phục sinh con người sống trở lại. 

نََّما ژ
َ
فََحِسۡبُتۡم أ

َ
نَُّكۡم إََِلَۡنا ََّل تُرَۡجُعونَ َخلَۡقَنَُّٰكۡم َعَبثٗ أ

َ
 ١٥ ا َوأ

ََّٰه إَِّلَّ ُهَو رَبُّ ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡكرِيمِ َفَتَعَََّٰل ٱ ۖ ََّلٓ إَِل ُ ٱلَۡملُِك ٱۡۡلَقُّ   ژ ١١٦ َّللَّ

 (886،  880:  املؤمنون )سورة
Phải chăng các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các 

ngươi chỉ để vui chơi phù phiếm và các ngươi sẽ 

không trở lại gặp TA ư? Bởi thế, Tối Cao thay 

Allah, Đức Vua thật sự, rằng không có Thượng Đế 

nào khác ngoài Ngài, Ngài là vị chủ nhân của chiếc 

Ngai vương Vinh dự! (Chương 23 – AlMu’minun, 

câu 115, 116). 
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Và quả thật, Qur’an đã khẳng định sự phục sinh 

và triệu tập một cách hợp lý theo ý thức của trí não, Nó 

đã trả lời phản hồi đến những kẻ đã phủ nhận sự phục 

sinh dựa trên sự suy luận non kém của họ về quyền 

năng vĩ đại của Allah: 

 ژ
َ
ْ أ َّٰتً ا ءَِذا ُكنَّا ِعَظَّٰمٗ َوقَالُٓوا  ا َوُرَف

َ
 ٤٩ا ا َجِديدٗ نَّا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلقٗ ءِ أ
ۡو َحِديًدا 

َ
وۡ  ٥٠۞قُۡل ُكونُواْ ِحَجاَرةً أ

َ
ا يَۡكَُبُ ِِف َخۡلقٗ  أ ِمَّ ُصُدورُِكۡمُۚ ا م 

 ٰٖۚ ة َل َمرَّ وَّ
َ
ِي َفَطَرُكۡم أ : اإلرساء  )سورة ژ فََسَيُقولُوَن َمن يُعِيُدنَاۖ قُِل ٱَّلَّ

89 - 08) 
Chúng bảo: Phải chăng sau khi chúng tôi đã trở 

thành xương khô và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được 

dựng sống lại thành mới hoàn toàn sao? Hãy bảo 

chúng (Muhammad!): Dẫu cho các người có là đá 

hay sắt hoặc bất cứ tạo vật nào mà tâm trí của các 

ngươi cho là cứng nhất thì Allah cũng sẽ dựng các 

ngươi sống lại. Rồi chúng lại bảo: Vậy ai sẽ phục 

sinh chúng tôi trở lại? Ngươi (Muhammmad) hãy 

bảo chúng: Đó là Đấng đã tạo hóa cả người lúc ban 

đầu. (Chương 17 – Al-Isra’, câu 49 – 51). 

Và Allah cũng đưa ra một hình ảnh thí dụ gần 

với ý thức của con người cho những người phủ nhận 

việc phục sinh. 
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ۥۖ قَاَل َمن يُۡۡحِ ٱۡلعَِظََّٰم َوِِهَ َرِميم  ژ َقُه
َوََضََب نَلَا َمثََٗل َونَِِسَ َخلۡ

ِ َخۡلٍق َعلِيٌم  ٧٨
ةٖۖ وَُهَو بُِكل  َل َمرَّ وَّ

َ
ٓ أ َها
َ
نَشأ
َ
ِٓي أ  ٧٩قُۡل ُُيۡيِيَها ٱَّلَّ

ِي َجَعَل  ِۡنُه تُوقُِدوَن  ٱَّلَّ نُتم م 
َ
ٓ أ ۡخََضِ نَاٗرا فَإَِذا

َ
َجرِ ٱۡۡل َِن ٱلشَّ لَُكم م 

ن َُيۡلَُق  ٨٠
َ
َٰٓ أ ۡرَض بَِقَِّٰدٍر لَۡعَ

َ
َِّٰت َوٱۡۡل ََََّٰٰو ِي َخلََق ٱلسَّ َو لَۡيَس ٱَّلَّ

َ
أ

َُّٰق ٱۡلَعلِيُم  َراَد َشۡي  ٨١ِمۡثلَُهمٰۚ بَََلَّٰ َوُهَو ٱۡۡلَلَّ
َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرُِ

َ
َمآ أ ن َيُقوَل   ً إِنَّ

َ
ا أ

ءٖ  ٨٢ََلُۥ ُكن َفَيُكوُن  ِ ََشۡ
ِي بَِيِدِ ِۚ َملَُكوُت ُك  فَُسۡبَحََّٰن ٱَّلَّ

 (83 - 78: يس )سورة ژ ٨٣ِإَوََلۡهِ تُرَۡجُعوَن 

Và con người đưa ra một điều so sánh về TA 

nhưng y lại quên bẵng bản thân mình được tạo hóa 

như thế nào. Y bảo: Ai có khả năng phục sinh lại 

được những khúc xương đã rã mục? Ngươi 

(Muhammad) hãy bảo y: ‘Đấng Tạo hóa chúng ban 

đầu sẽ phục sinh chúng trở lại bởi vì Ngài là Đấng 

am hiểu tất cả mọi sự tạo hóa. Ngài là Đấng đã làm 

ra lửa cho các người từ một loại cây xanh mà các 

người dùng để nhúm lửa”. Chẳng lẽ Đấng đã tạo 

hóa các tầng trời và trái đất không có khả năng tạo 

hóa được những cái giống như chúng hay sao? 

Không, dĩ nhiên Ngài là Đấng Tạo hóa toàn năng và 

toàn tri. Chỉ thị của Ngài khi Ngài muốn tạo hóa 

một vật gì đó thì chỉ cần Ngài nói: “Hãy thành!” thì 

nó sẽ thành như ý của Ngài ngay tức khắc. Do đó, 
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quang vinh thay Ngài! Đấng mà quyền thống trị vạn 

vật nằm trong tay Ngài rằng chắc chắc các ngươi sẽ 

được trở lịa với Ngài. (Chương 36 – Ya-sin, câu 78 – 

83). 

Và sự phục sinh bao gồm toàn thể nhân loại, cả 

người có đức tin và người vô đức tin. 

َحدٗ ژ
َ
َنَُّٰهۡم فَلَۡم ُنَغادِۡر ِمۡنُهۡم أ  (87: الكهف )سورة  ژ اوََحَۡشۡ

Và TA sẽ triệu tập chúng lại và không bỏ sót một 

ai (Chương  18 – Alkahf, câu 47). 

ۡيَن َما ژ
َ
ُۚ أ ُ ََجِيًعا ِت بُِكُم ٱَّللَّ

ۡ
  (888: اْلقرة )سورة  ژ تَُكونُواْ يَأ

Dù cho các ngươi có ở nơi nào đi chăng nữa thì 

Allah cũng sẽ đưa tất cả các ngươi trở về gặp Ngài. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 148). 

Và giờ khắc nào, thời điểm nào sự phục sinh sẽ 

đến là điều không ai biết được mà chỉ có Allah duy 

nhất. Ngài phán: 

رَۡحاِمۖ ژ
َ
ُِل ٱۡلَغۡيَث َوَيۡعلَُم َما ِِف ٱۡۡل اَعةِ َويَُِن  َ ِعنَدُِۥ ِعۡلُم ٱلسَّ إِنَّ ٱَّللَّ

اَذا تَۡكِسُب َغدٗ  َوَما تَۡدرِي َنۡفس   ۡرٖض اۖ مَّ
َ
ي ِ أ
َ
 َوَما تَۡدرِي َنۡفُسۢ بِأ

َ َعلِيٌم َخبُِۡيۢ َتُموُتُۚ إِنَّ ٱ  (38: لقمان )سورة ژ ٣٤َّللَّ
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Quả thật chỉ riêng một mình Allah mới biết rõ giờ 

khắc phục sinh sẽ xảy đến khi nào, và Ngài là Đấng 

ban mưa xuống và biết những gì nằm trong các dạ 

con. Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ 

kiếm được vào ngày mai; và không 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). 

Do đó, khi nào mà Allah cho phép thế gian này 

chấm dứt và biết mất, với quyền năng và mệnh lệnh của 

Ngài, vũ trụ sẽ bị hủy diệt và tiêu vong. 

ْ ژ َُّٰتۖ َوَبَرُزوا ََََّٰٰو ۡرِض َوٱلسَّ
َ
ۡرُض َغۡۡيَ ٱۡۡل

َ
ُل ٱۡۡل َِّٰحِد يَۡوَم ُتبَدَّ ِ ٱۡلَو َّلِلَّ

ارِ   (88: إبراهيم )سورة ژ ٤٨ٱۡلَقهَّ

Ngày mà trái đất này sẽ biến thành một trái đất 

khác và các tầng trời cũng thế, và nhân loại sẽ được 

triệu tập đến trình diện Allah, Đấng Duy nhất, Đấng 

Ngự Trị. (Chương 14 – Ibrahim, câu 48). 

Và đồng hành với giờ khắc tận thế sẽ là những 

hiện tượng và sự kiện dữ tợn và kinh hoàng. Allah đã 

phán về một số sự kiện xảy ra vào Ngày đó: 

ِرَۡت إِ ژ ۡمُس ُكو  َباُل  ٢ِإَوذَا ٱنلُُّجوُم ٱنَكَدرَۡت  ١َذا ٱلشَّ ِإَوذَا ٱۡۡلِ
َۡت  ِ ِلَۡت  ٣ُسۡي  ِإَوَذا  ٥ ِإَوَذا ٱلۡوُُحوُش ُحِۡشَۡت  ٤ِإَوَذا ٱۡلعَِشاُر ُعط 
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َرۡت  ِ ِإَوَذا ٱلَۡموُۡءۥَدةُ ُسئِلَۡت  ٧ِإَوَذا ٱنلُُّفوُس ُزو َِجۡت  ٦ٱِۡلَِحاُر ُسج 
ي ِ ذَ  ٨

َ
ُحُف نُِۡشَۡت  ٩ۢنٖب قُتِلَۡت بِأ َمآُء  ١٠ ِإَوَذا ٱلصُّ ِإَوَذا ٱلسَّ

 (88 - 8: اتلكوير )سورة  ژ ١١ُكِشَطۡت 

Và khi mặt trời cuộn tròn và biến mất; và khi các 

vì sao rơi rụng; và khi các quả núi bị di chuyển mất 

dạng; và khi các con lạc đà cái mang thai bi bỏ bê; 

và khi các con dã thú sẽ tập trung lại; và khi các đại 

dương dâng trà; và khi các linh hồn sẽ được kết lại 

với thân xác; và khi đứa các bé gái bị chôn sống sẽ 

được tra hỏi vì tội gì mà chúng phải bị giết? Và khi 

các tờ giấy ghi chép được mở ra; và khi bầu trời bị 

lột trần. (Chương 81 – Attakwir, câu 1- 11). 

Và điều đầu tiên xảy ra vào Ngày Tận thế là hai 

tiếng còi, tiếng còi thứ nhất làm tất cả nhân loại kinh 

hoàng khiếp vía mà ngất đi, và tiếng còi thứ hai làm 

mọi người đứng dậy từ cõi mộ để trình diện Thượng Đế 

của họ. 

ۡرِض إَِّلَّ َمن ژ
َ
َِّٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل ََََّٰٰو ورِ فََصعَِق َمن ِِف ٱلسَّ َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ
ۡخَرىَّٰ فَإَِذا ُهۡم قَِيام  يَنُظُرونَ 

ُ
ۖ ُثمَّ نُفَِخ فِيهِ أ ُ  )سورة ژ ٦٨ َشآَء ٱَّللَّ

 (68: الزمر
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Và khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng 

trời và dưới đất đều phải ngất đi, ngoại trừ ai mà 

Allah muốn buông tha. Rồi Tiếng còi thứ hai được 

thổi lên, thì họ (loài người) sẽ đứng thắng và ngóng 

nhìn. (Chương 39 – Azzumar, câu 68). 

ۡجَداِث إََِلَّٰ ژ
َ
َِن ٱۡۡل ورِ فَإَِذا ُهم م   ٥١َرب ِهِۡم يَنِسلُوَن َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ
ۡرقَِدنَاۜۗ  ْ َيََّٰوۡيلََنا َمۢن َبَعَثَنا ِمن مَّ َهََّٰذا َما وََعَد ٱلرَّۡحَََُّٰٰن َوَصَدَق  قَالُوا

ۡينَا  ٥٢ٱلُۡمۡرَسلُوَن  َ إِن ََكنَۡت إَِّلَّ َصۡيَحٗة َوَِّٰحَدٗة فَإِذَا ُهۡم ََجِيع  لَّ
وَن  ا َوََّل َُتَۡزۡوَن إَِّلَّ َما ُكنُتۡم   ٗ ۡي فَٱَۡلَۡوَم ََّل ُتۡظلَُم َنۡفس  شَ  ٥٣َُمََۡضُ
 (08 - 08: يس )سورة ژ ٥٤َتۡعَملُوَن 

Và Tiếng Còi phục sinh được thổi lên thì lúc đó họ 

(người chết) sẽ từ dưới mộ đứng dậy vội vàng chạy 

đến trình diện Thượng Đế của họ; Họ sẽ nói: Thật 

khổ thân chúng tôi! Ai đã đánh thức chúng tôi dậy 

từ nơi yên nghỉ của chúng tôi?; Đây là điều mà 

Đấng Rất mực Độ Lượng đã hứa và các vị Sứ giả đã 

xác nhận. Chỉ cần một Tiếng Còi duy nhất thì tất cả 

bọn họ sẽ được đứa đến trình diện trước mặt TA. 

Vào Ngày đó, không một người nào sẽ bị xét xử thiệt 

thòi; và các ngươi sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà 

các ngươi đã làm. (Chương 36 – Yasin, câu 51 – 54). 
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Và sau khi Allah cho triệu tập tất cả nhân loại từ 

thời khởi đầu cho đến thời cuối cùng, Allah bắt đầu cho 

tiến hành cuộc xét xử. Allah sẽ ra lệnh trao cho nhân 

loại các quyển số ghi chép cho họ từng người từng 

người một để họ thấy được mọi việc làm của họ trước 

kia trên thế gian và sẽ biết được ai là người ngoan đạo 

và ai là người tội lỗi và phản nghịch. Do đó, đấy là 

Ngày Xét xử công bằng của Allah và Ngài sẽ thưởng 

phạt một cách công minh. 

Và Qur’an cũng mô tả cảnh tượng nhân loại mỗi 

người được trao cho quyển sổ ghi chép các việc làm 

của mình. Đối với người có đức tin họ sẽ nhận lấy 

quyển sổ của họ từ nơi cánh tay phải và họ rất đỗi vui 

mừng vì nhìn thấy những việc làm ngoan đạo của họ. 

وِِتَ كَِتََّٰبُهۥ بَِيِمينِه ِۚ َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱۡقَرُءواْ كَِتَّٰبَِيۡه ژ
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
إِّن ِ  ١٩فَأ

ّن ِ ُمَلٍَّٰق ِحَسابِيَهۡ 
َ
اِضَيةٖ  ٢٠ َظَننُت أ ِِف َجنٍَّة  ٢١َفُهَو ِِف ِعيَشةٖ رَّ
ْ َهنِٓي  ٢٣وُفَها َدانَِية  ُقطُ  ٢٢َٗعَِلَةٖ  ُبوا ْ َوٱۡۡشَ ۢ َُكُوا ۡسلَۡفُتۡم ِِف   َ

َ
ٓ أ ا بَِما

يَّاِم ٱۡۡلَاَِلَةِ 
َ
 (78 - 89: اْلاقة )سورة ژ ٢٤ٱۡۡل

Đối với ai được trao cho quyển sổ  từ nơi cánh tay 

phải thì họ sẽ reo la trong niềm vui sướng và khoe: 

“Mọi người hãy đến đây xem quyển sổ của tôi đây 

này! Quả thật, tôi cứ tưởng mình sẽ phải chịu sự 

thanh toán nghiệt ngã...”. Thế là, y được sống một 
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đời sống thật toại nguyện và hài lòng nơi Thiên 

Đàng trên cao, có trái cây gần tầm tây hái, và họ 

được mời gọi: Nào, quí vị hãy ăn và uống cho thỏa 

thích về những gì mà quí vị đã làm trong những 

ngày trước đây. (Chương 69 – Al-Haqqah, câu 19 – 

24). 

Còn đối với những người vô đức tin nơi Allah 

và nơi Ngày sau thì họ sẽ nhận lấy quyển sổ ghi chép 

các việc làm của họ từ nơi cánh tay trái, và khi họ nhìn 

thấy những gì trong đó từ những việc làm tội lỗi và 

nghịch đạo của họ thì họ sẽ than khóc: 

وَت كَِتَّٰبَِيۡه ژ
ُ
وِِتَ كَِتََّٰبُهۥ بِِشَماَِل ِۚ َفَيُقوُل َيَّٰلَۡيتَِِن لَۡم أ

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 ٢٥َوأ

ۡدرِ َما ِحَسابَِيهۡ 
َ
ۡغَِنَّٰ َعِن ِ  ٢٧نَِت ٱۡلَقاِضَيَة َيَّٰلَۡيَتَها َكَ  ٢٦ َولَۡم أ

َ
ٓ أ َما

ِ ُسۡلَطَّٰنَِيۡه  ٢٨َماَِلَهۡۜ  َك َعِن 
 (79 - 70: اْلاقة )سورة ژ ٢٩َهلَ

Còn đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi cánh 

tay trái thì họ sẽ than khóc trong nuối tiếc: Ôi thật 

khổ thân! Phải chi mình đừng được trao cho quyển 

sổ như thế này. Ôi, mình thiệt không biết gì về việc 

thanh toán này cả. Ôi, thà chết phức cho rồi. Sao 

của cải của mình chẳng giúp ích được gì cho mình 

thế này. Quyền lực của mình đã hủy diệt bản thân 

mình. (Chương 69 – Al-Haqqah, câu 25 – 29). 
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Và quyển số ghi chép này, mỗi người sẽ tìm 

thấy tất cả mọi việc làm và hành động của mình trong 

đó. 

ۡعَََّٰٰلَُهۡم ژ
َ
ۡواْ أ ۡشَتاٗتا ل ُِۡيَ

َ
َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل  ٦يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱنلَّاُس أ

ا يََرُِۥ  ٍة َخۡۡيٗ ةٖ  ٧َذرَّ ا يََرُِۥ  َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ :  )سورة ژ٨َۡش ٗ
 (8 - 6الزلزلة: 

Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành từng đoàn để 

đến chứng kiến các việc làm của họ. 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 6 – 8). 

ا فِيهِ َوَيُقولُوَن َوُوِضَع ٱلِۡكَتَُّٰب َفََتَى ٱلُۡمۡجرِمِنَي ژ ُمۡشفِقنَِي ِممَّ
ۡحَص  َيََّٰوۡيلََتَنا َماِل َهََّٰذا ٱۡلِكَتَِّٰب ََّل ُيَغادُِر َصغَِۡيةٗ 

َ
ٓ أ ُۚ َوََّل َكبَِۡيةً إَِّلَّ ََّٰها ى

ْ َحاَِضٗ وَ  ْ َما َعِملُوا َحدٗ وََجُدوا
َ
 )سورة  ژ ٤٩ اا  َوََّل َيۡظلُِم َربَُّك أ

 (89الكهف: 
Và quyển sổ sẽ được mang đặt trước mặt. Rồi 

Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh 

hãi về những điều ghi trong đó. Và chúng sẽ than: 

“Ôi, thật khổ thân chúng tôi! Quyển sổ gì như thế 
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này! Sao nó ghi không sót một điều gì dù nhỏ hay 

lớn”. Và chúng sẽ nhìn thấy trước mặt chúng tất cả 

những điều mà chúng đã làm. Và Thượng Đế của 

Ngươi sẽ không đối xử bất công đối với một ai. 
(Chương 18 – Al-Kahf, câu 49). 

Và Allah sẽ thanh toán và xét xử toàn nhân loại 

dựa theo những việc làm của họ. 

ُ ََسِيُع ٱۡۡلَِساِب َوٱژ  (857اْلقرة:  )سورة  ژ َّللَّ

Và Allah rất nhanh nhẹn trong việc thanh toán và 

xét xử. (Chương 2 – Albaqarah, câu 102). 

Và Ngài cho dựng lên một chiếc cân công minh 

ở nơi xét xử. Chiếc cân này không phải để cân đo chiều 

dài hay trọng lượng cơ thể của họ, mà để cân một cách 

chính xác và công bằng các việc làm và hành vi của 

người bề tôi. Nabi Muhammad  nói: 

 « 
ح
يَاَمةل إلنَُّه ََلَأ َم الحقل ُْي يَوح مل يُم السَّ نحَد اهللل  ِتل الرَُّجُل الحَعظل ُن عل  اَل يَزل

 ژافَََل نُقِيُم لَُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََّٰمةِ َوۡزنٗ ژَجنَاَح َبُعوَضٍة َوقَاَل اقحَرُءوا 
 ((.7780(، ومسلم ح )8779أخرجه اْلخاري ح )) « (850)سورة الكهف: 

“Quả thật, vào Ngày Phán xét sẽ có những người đàn 

ông với cơ thể hoành tráng nhưng ở nơi Allah trọng 

lượng của họ không bằng cái cánh của con muỗi, các 

ngươi hãy đọc lời phán của Allah: Bởi thế, vào Ngày 
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Phán xét, họ chẳng có một giá trị nào cả. (Chương 

18 – Al-Kahf, câu 105).” (Albukhari: Hadith (4729), 

Muslim: Hadith (2785)). 

Và chiếc cân này là một biểu hiện của những 

biểu hiện về sự công bằng, anh minh và kiên thức bao 

trùm của Allah. Chiếc cần này sẽ cân đo những điều 

nhỏ bé một cách chính xác như nó cân đo chính xác 

những gì to lớn. Allah phán: 

َّٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط َِلَۡوِم ٱلۡقَِيََّٰمةِ فَََل ُتۡظلَُم َنۡفس  ژ اۖ ِإَون   ٗ َشۡي  َونََضُع ٱلَۡمَو
تَۡيَنا بَِها  َوَكََفَّٰ بَِنا َحَِّٰسبنِيَ  ََكَن ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ 

َ
ِۡن َخۡرَدٍل أ  ژ ٤٧ م 

 (87األنبياء:  )سورة
(Và TA đã đặt những chiếc cân công minh cho Ngày 

Phán xét, bởi thế, không một linh hồn nào bị bất 

công bất cứ một điều gì, và cho dù điều gì đó có nhỏ 

bằng hạt bụi đi chăng nữa cũng sẽ được TA mang 

ra phán xét. Và một mình TA thanh toán là quá 

đủ!) (Chương 21 – Al-Ambiya, câu 47). 

Rồi sau đó, kết quả sẽ là: 

َّٰ ژ ا َمن َثُقلَۡت َمَو مَّ
َ
اِضَيةٖ  ٦زِيُنُهۥ فَأ ا ٧َفُهَو ِِف ِعيَشةٖ رَّ مَّ

َ
 َمنۡ  َوأ

ۡت  َّٰ  َخفَّ ُهۥَهاوِيَة   ٨زِيُنُهۥَمَو مُّ
ُ
 (9 - 6القارعة:  )سورة  ژ٩ فَأ
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Và đối với ai mà trọng lượng của y nặng trên chiếc 

cân thì y sẽ sống một đời sống thật hài lòng và toại 

nguyện (ở nơi Thiên Đàng hạnh phúc), còn đối với 

ai mà trọng lượng của y nhẹ trên chiếc cân thì chỗ ở 

của y sẽ là Hỏa ngục. (Chương 101 – Al-Qari’ah, câu 

6 – 9). 

Và những điều có trọng lượng nặng trên chiếc 

cân của người bề tôi vào Ngày Phán xét đó là những 

việc làm ngoan đạo và những điều thiện tốt. Và một 

trong những việc làm ngoan đạo có trọng lượng nặng 

trên chiếc cân là Zikir (tụng niệm và tưởng nhớ Allah). 

Nabi Muhammad  nói: 

َيانل ، َحبليبَتَانل إلََل »  مل
ح يلَتَانل ِفل ال َسانل ، ثَقل

يَفتَانل لََعَ اللِّ َُكلَمتَانل َخفل
َنل ، ُسبحَحاَن اهللل 

يمل ، ُسبحَحاَن اهللل  الرَّمحح َعظل
دل ِهل  الح َمح أخرجه ) «َوِبل

 ((.7698(، ومسلم ح )6856اْلخاري ح )
“Hai từ rất nhẹ trên chiếc lưỡi nhưng lại có trọng 

lượng rất nặng trên chiếc cân và là điều yêu thương 

nơi Đấng rất mực Độ lượng: “ يمل  ُسبحَحاَن اهللل  َعظل
 – ”الح

“Subhanollo-hil-Azim: Allah vinh quang, Đấng Vĩ 

đại”, “ دل ِهل  ُسبحَحاَن اهللل  َمح َوِبل ” – “Subhanolloh-

wabihamdih: Allah vinh quang và mọi sự ca ngợi và 

tán dương kính dâng lên Ngài”“ (Albukhari: Hadith 

(6406), Muslim: Hadith (2694)). 
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Và những điều có trọng lượng tương tự như sự 

kiên nhẫn, Tasbih (tán dương nói: “ ُسبحَحاَن اهللل”), Tahlil 

(nói: “ )” إلََلَ إلالَّ اهللُ الَ  , Tahmid (ca ngợi và cảm tạ, nói: 

ل “ ُد ِلل َمح
َِبُ “ :Takbir (nói ,(”اَْلح كح

َ
 Nabi Muhammad .(”اهلُل أ

 nói: 

َيانل »  مل
ح ثحَقلَُهنَّ ِفل ال

َ
ل ، ُسبحَحاَن اهللل  :َما أ ُد ِلل َمح

 ، إلََلَ إلالَّ اهللُ الَ  ،اَْلح
َِب وَ  كح

َ
اللُح ُيتََوِفَّ ، اهلُل أ حَودَلُ الصَّ للمل  َوال للحَمرحءل الُمسح بُُه  ل تَسل أخرجه )«. َفيَحح
 ((.80730أمحد ح )

“Những điều có trọng lượng nặng trên chiếc cân là 

nhữn câu tụng niệm: “ ُسبحَحاَن اهللل” – “Allah vinh 

quang”, “ ل ُد ِلل َمح
 Mọi lời ca ngợi và tạ ơn kính“ – ”اَْلح

dâng lên Allah, “ إلالَّ اهللُ  إلََلَ الَ  ” – “Không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Allah”, “ كحَِب
َ
 Allah“ – ”اهلُل أ

Vĩ đại”, và người Muslim có người con ngoan đạo 

chết đi nhưng biết kiên nhẫn chịu đựng” (Ahmad: 

Hadith (15235)). 

Còn riêng đối với phẩm chất đạo đức tốt thì nó 

có trọng lượng nặng nhất trên chiếc cân. Nabi  nói: 
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ُلُقل » 
نل اْلح نح ُحسح َيانل مل مل

ح ثحَقُل ِفل ال
َ
ٍء أ نح ََشح أخرجه الرتمذي ) «َما مل

 ((.76978(، وأمحد ح )8799(، وأبو داود ح )7557ح )
“Không có điều gì có trọng lượng nặng trên chiếc cân 

hơn phẩm chất đạo đức tốt đẹp.” (Tirmizhi: Hadith 

(2002), Abu Dawood: Hadith (4799), và Ahmad: 

Hadith (26971)). 

Và một cây cầu Sirat được bắt ngang qua Hỏa 

ngục mà tất cả mỗi người phải đi qua nó. Và mỗi người 

sẽ băng qua chiếc cầu này theo các việc làm và hành vi 

của mình, hoặc y sẽ đi qua một cách an toàn đến nơi 

Thiên Đàng, hoặc phải té lên té xuống rất khó khăn, 

hoặc bất hạnh phải bị rơi xuống Hỏa ngục. Nabi 

Muhammad  nói: 

َ َظهحَرىح َجَهنَّمَ  » اُط َبْيح َ َُب الَصِّ ثحُل   ...َوُيُضح ُب مل َوِفل َجَهنََّم لََكََلل
َدانل  عح َها إلالَّ   ...َشوحكل السَّ َظمل ُر عل لَُم َما قَدح نَُّه اَل َيعح

َ
َ أ ،  اهللُ َغيح

حُموَثُق  ول ال
َ
َ بلَعَمللهل ، أ ُموَبُق بَِقل

ح نحُهُم ال مح ، فَمل لهل َمال عح
َ
َُتحَطُف انلَّاَس بلأ

 
َ
حُمَخرحَدُل أ نحُهُم ال حُمَجازَىبلَعَمللهل ، َومل (، 7838أخرجه اْلخاري ح )) « ول ال

 ((.887ومسلم ح )
“Và chiếc cầu Sirat được bắt ngang qua bên trên Hỏa 

ngục ... và trong Hỏa ngục bên dưới có những chiếc 

móc sắt nhọn chằn chịt nhô lên ... không một ai biết 
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rõ có bao nhiêu thanh sắt nhọn như thế ngoại trừ 

Allah. Con người sẽ bị những thanh sắt nhọn kia vồ 

lấy theo việc làm của họ, có người được an toàn, có 

người bị trầy xước, có người bị nó móc rơi xuống 

Hỏa ngục” (Albukhari: Hadith (7438), Muslim: Hadith 

(182)). 

Và những người bị té rớt xuống nơi Hỏa ngục là 

những người vô đức tin, những người Muslim làm điều 

tội lỗi và nghịch đạo. Đối với những người vô đức tin 

thì họ sẽ mãi mãi sống trong Hỏa ngục không có ngày 

trở ra, còn những người tội lỗi từ những người Muslim 

thì họ sẽ được trở ra khỏi Hỏa ngục sau khi đã bị trừng 

phạt. 

ْ أَِبژ بُوا ْ َوَكذَّ ِيَن َكَفُروا ۖ ُهۡم فِيَها َوٱَّلَّ ۡصَحَُّٰب ٱنلَّارِ
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
ٓ أ َيَّٰتَِنا

وَن   (39:  اْلقرة )سورة ژ ٣٩َخَِِّٰلُ

Ngược lại, ai phủ nhận Chỉ đạo của TA và cho 

những lời mặc khải của TA là điều ngụy tạo thì sẽ 

làm bạn với Hỏa ngục và sẽ ở trong đó đời đời. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 39). 

Và Allah miêu tả về sự hối hận muộn màng của 

những kẻ bị đày trong Hỏa ngục như sau: 
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ْ لَُهۡم نَاُر َجَهنََّم ََّل ژ ِيَن َكَفُروا ْ َوََّل َوٱَّلَّ ُيۡقََضَّٰ َعلَۡيِهۡم َفَيُموتُوا
 َكُفورٖ 

ُۚ َكَذَّٰلَِك جَنۡزِي ُكَّ ِۡن َعَذابَِها ُف َعۡنُهم م  َوُهۡم  ٣٦ُُيَفَّ
 ُۚ ِي ُكنَّا َنۡعَمُل ۡخرِۡجَنا َنۡعَمۡل َصَّٰلًِحا َغۡۡيَ ٱَّلَّ

َ
ٓ أ يَۡصَطرُِخوَن فِيَها َربََّنا

ُر فِيهِ  ا َيَتَذكَّ ِرُۡكم مَّ َو لَۡم ُنَعم 
َ
َر وََجآَءُكُم ٱنلَِّذيُرۖ فَُذوقُواْ أ َمن تََذكَّ

َّٰلِِمنَي ِمن نَِّصٍۡي   (37،  36:  فاطر )سورة ژ ٣٧َفَما لِلظَّ

Và những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt trong Hỏa 

ngục, họ sẽ không chết và cũng không được giảm 

nhẹ hình phạt, đó là phần thưởng thỏa đáng mà TA 

dành cho những kẻ vô đức tin. Và chúng sẽ than 

khóc trong đó: Lạy Thượng Đế của chúng con, xin 

hãy cho chúng con ra khỏi (Hỏa ngục) rồi chúng con 

sẽ làm điều thiện tốt và sống ngoan đạo trở 

lại.(Allah đáp lại lời chúng): Chẳng phải TA đã cho 

các ngươi sống đủ lâu để các ngươi có thể tỉnh ngộ 

nhận lấy sự nhắc nhở và hơn nữa đã có một người 

đến cảnh báo cho các ngươi. Bởi thế, các ngươi hãy 

cứ tiếp tục nếm mùi vị của hình phạt, chắc chắn 

những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có vị cứu tinh 

nào cả. (Chương 35 – Fatir, câu 36, 37). 

Và để những người nơi Hỏa ngục vẫn cứ tiếp 

tục chịu sự trừng phạt, Allah tạo ra các nguyên nhân để 

sự trừng phạt luôn được duy trùy và tiếp diễn liên tục. 
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ْ أَِبژ ِيَن َكَفُروا َُكََّما نَِضَجۡت  اَيَّٰتَِنا َسوَۡف نُۡصلِيِهۡم نَارٗ إِنَّ ٱَّلَّ
َ ََكَن  ْ ٱلَۡعَذاَب  إِنَّ ٱَّللَّ ۡلَنَُّٰهۡم ُجلُوًدا َغۡۡيََها َِلَُذوقُوا ُجلُوُدُهم بَدَّ

 (06:  النساء )سورة  ژ ٥٦ا َعزِيًزا َحِكيمٗ 

Quả thật, những kẻ phủ nhận những Lời Mặc khải 

của TA thì TA sẽ nướng chúng trong Hỏa ngục, mỗi 

khi da của chúng đã chín thì TA sẽ thay cho chúng 

một lớp da mới để chúng nếm lấy cơn đau của sự 

trừng phạt. Quả thật, Allah là Đấng toàn năng và 

anh minh. (Chương 4 – Annisa’, câu 56). 

Và những câu kinh Qur’an cũng đã mô tả một 

số cảnh tượng về hình ảnh những người nơi Hỏa ngục 

bị trừng phạt trong đó. 

َعۡت لَُهۡم ثَِياب  ژ ِ ْ ُقط  ِيَن َكَفُروا ِن نَّارٖ  فَٱَّلَّ َصبُّ مِن فَۡوِق يُ  م 
َولَُهم  ٢٠يُۡصَهُر بِه ِۚ َما ِِف ُبُطونِِهۡم َوٱۡۡلُلُوُد  ١٩رُُءوِسِهُم ٱۡۡلَِميُم 
َقَِّٰمُع ِمۡن َحِديدٖ  ْ َُكََّمآ  ٢١ مَّ َراُدٓوا

َ
ِعيُدواْ أ

ُ
ْ ِمۡنَها ِمۡن َغم ٍ أ ن َُيۡرُُجوا

َ
أ

 (77  - 89:  اْلج )سورة ژ ٢٢فِيَها َوُذوقُواْ َعَذاَب ٱۡۡلَرِيِق 

Do đó, những kẻ vô đức tin sẽ được cho mặc bộ 

quần áo từ lửa và người ta sẽ đổ lên đầu của chúng 

nước cực sôi, làm da và những gì trong bụng của 

chúng tan rã. Và chúng sẽ bị đánh đập với những 
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cây búa tạ bằng sắt. Mỗi khi chúng muốn thoát khỏi 

sự đau đớn trong đó chúng bị lôi trở lại và tiếp tục 

nếm mùi vị của hình phạt thêu đốt. (Chương 22 – 

Al-Hajj, câu 19 – 22). 

Và Nabi Muhammad  đã mách bảo chúng ta 

về người bị trừng phạt nhẹ nhất trong Hỏa ngục như 

sau: 

ىلل » 
نح نَاٍر َيغح اََكنل مل َ لل انلَّارل َعَذابًا َمنح ََلُ َنعحاَلنل َورل

هح
َ
َوَن أ هح

َ
إلنَّ أ

نحهُ  َشدُّ مل
َ
َحًدا أ

َ
نَّ أ
َ
رحَجُل َما يََرى أ حمل ىلل ال

َماُغُه َكَما َيغح نحُهَما دل َعَذابًا  مل
َوُنُهمح َعَذابًا  هح

َ
(، 783(، ومسلم ح )6068أخرجه اْلخاري ح ) ) «.َوإلنَُّه أل

 واللفظ َل(.
“Quả thật, người chịu hình phạt nhẹ nhất trong Hỏa 

ngục là người bị cho mang đôi dép và giày từ lửa làm 

sôi cả phần óc trên đỉnh đầu giống như nồi nước 

nóng đang sôi ùng ục, và y cứ tưởng y là người bị 

trừng phạt nặng nề nhất trong khi y là người chịu 

hình phạt nhẹ nhất trong Hỏa ngục.” (Albukhari: 

Hadith (6561), Muslim: Hadith: (213)). 

Còn những người có đức tin, họ là những người 

hạnh phúc, họ sẽ được sống trong một nơi an lạc với 

sung sướng bất tận. 
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َّٰٖت ژ نَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
َّٰلَِحَِّٰت أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ِ ٱَّلَّ ِ ََتۡرِي مِن  َوبَۡش 
نَۡهَُّٰرۖ َُكََّما ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمن َثَمَرةٖ 

َ
ِۡزقٗ  ََتۡتَِها ٱۡۡل ِ ر  ي ُرزِۡقَنا ا قَالُواْ َهََّٰذا ٱَّلَّ

ْ بِه ِۚ ُمتََشَّٰبِهٗ  تُوا
ُ
ۖ َوأ ۡزَوَّٰج  ِمن َقۡبُل

َ
ٓ أ ۖ َولَُهۡم فِيَها ۖ   ا َرة َطهَّ وَُهۡم فِيَها  مُّ

وَن   (70:  اْلقرة )سورة ژ ٢٥َخَِِّٰلُ

Và hãy báo tin vui cho những người có đức tin và 

làm việc thiện tốt rằng họ sẽ được ban thưởng các 

ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông 

chảy, mỗi khi họ dùng những thiên lộc từ các loại 

trái quả nơi đó thì họ sẽ bảo đây là những gì chúng 

tôi được ban cho trước đây, và họ được ban cho vô 

số kể, và họ được ban cho những người vợ (người 

chồng) trong sạch và họ sẽ sống trong đó mãi mãi và 

mãi mãi. (Chương 2 – Albaqarah, câu 25). 

Quả thật, niềm hạnh phúc và sung sướng nơi 

Thiên Đàng không ai có thể diễn ta hết được, nó vượt 

trội hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng, và 

không có bất cứ thứ gì trên thế gian có thể so sánh với 

những gì trong đó, những gì được nói về Thiên Đàng 

với những danh từ miêu tả của thế gian thực chất chỉ 

giống nhau qua tên gọi nhưng bản chất của mọi vật, 

mọi sự việc ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Trong một 

Hadith Qudsi, Nabi Muhammad  nói rằng Allah đã 
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thông điệp cho chúng ta về những gì ở nơi Thiên Đàng 

như sau: 

تح ، » 
َ
َ َرأ لَْي َما اَل َعْيح اْلل بَادلى الصَّ َددحُت للعل عح

َ
َعتح ، أ ُذَن َسمل

ُ
َواَل أ

ئحتُمح  بل برََشٍ ، فَاقحَرُءوا إلنح شل
آ  فَََل َتۡعلَُم َنۡفس  ژ :َواَل َخَطَر لََعَ قَلح مَّ

ۡعنُيٖ 
َ
ةِ أ ِن قُرَّ ۡخَِفَ لَُهم م 

ُ
:  السجدة )سورة ژ َجَزآَءۢ بَِما ََكنُواْ َيۡعَملُونَ  أ
 ((.7878(، ومسلم ح )3788أخرجه اْلخاري ح )) « (87

“TA đã chuẩn bị cho đám bề tôi ngoan đạo và đức 

hạnh của TA những thứ không có cặp mắt nào từng 

nhìn thấy, không một đôi tai nào từng nghe qua, và 

cũng không một trái tim con người phàm tục nào 

từng nghĩ đến. Bởi thế, hãy đọc lời kinh sau nếu các 

người muốn: Không một linh hồn nào biết được 

những gì TA đã giấu kín cho họ từ niềm vui sướng, 

một phần thưởng cho những gì mà họ đã làm.“ 

(Albukhari: Hadith (3244), Muslim: Hadith (2824)). 

Và một trong những điều hạnh phúc và huy 

hoàng ở nơi Thiên Đàng là Allah tạo ra trong đó các 

con sông chứa nguồn nước uống tinh khiết và tuyệt 

hảo. 

آٍء َغۡۡيِ َءاِسٖن ژ ِن مَّ نَۡهَّٰر  م 
َ
ٓ أ َثُل ٱۡۡلَنَّةِ ٱلََِّّت وُِعَد ٱلُۡمتَُّقوَنۖ فِيَها مَّ

ةٖ  َّ ِۡن ََخۡرٖ َّلَّ نَۡهَّٰر  م 
َ
ۡ َطۡعُمُهۥ َوأ ََبٖ لَّۡم َيَتَغۡيَّ

ِن لَّ نَۡهَّٰر  م 
َ
َّٰرِبنَِي  َوأ ل ِلشَّ
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ِن  ِ ٱثلََّمَرَِّٰت َوَمۡغفَِرة  م 
ۖ َولَُهۡم فِيَها ِمن ُك  َصَف ٗ ِۡن َعَسٖل مُّ نَۡهَّٰر  م 

َ
َوأ

ب ِِهۡمۖ   (80:  حممد )سورة ژرَّ

Hình ảnh Thiên Đàng được hứa hẹn dành cho 

những người ngoan đạo và đức hạnh là nơi mà 

trong đó có các dòng sông nước ngọt không hôi 

tanh, các dòng sông sửa không thay đổi mùi vị, các 

dòng sông rượu thơm ngon tuyệt hảo dành cho 

người thích uống và các dòng sông mật ong tinh 

khiết. Và ở trong đó, họ sẽ được ban cho đủ loại trái 

cây cùng với sự tha thứ từ Thượng Đế của họ. 
(Chương 47 – Muhammad, câu 15). 

Và một những niềm hạnh phúc nơi Thiên Đàng 

mà Allah đã báo tin vui cho những người tuân thủ theo 

Chỉ đạo của Ngài là những gì qua lời phán của Ngài: 

ۡصَحَُّٰب ٱَۡلَِمنِي ژ
َ
ٓ أ ۡصَحَُّٰب ٱَۡلَِمنِي َما

َ
ۡ  ٢٧َوأ  ٢٨ُضوٖد ِِف ِسۡدرٖ ُّمَّ

نُضودٖ  ۡمُدودٖ  ٢٩َوَطۡلٖح مَّ ٖ مَّ
ۡسُكوٖب  ٣٠ َوِظل  َِّٰكَهةٖ  ٣١َوَمآءٖ مَّ َوَف

ۡرفُوَعٍة  ٣٣ َّلَّ َمۡقُطوَعةٖ َوََّل َمۡمنُوَعةٖ  ٣٢َكثَِۡيةٖ   )سورة ژ ٣٤َوفُُرٖش مَّ

 (38 - 77:  الواقعة
Và những người bạn của cánh tay phải. Ai là 

những người bạn của cánh tay phải? Họ là những 

người sẽ được ở nơi có những cây táo không gai góc, 



Tìm Hiểu Islam 

270 

 

giữa những cây chuối ra trái chồng lên nhau, có 

những bóng mát tỏa rộng, có nguồn nước tràn trề, 

trái cây dồi dào không dứt mùa cũng không thiếu 

hụt, có những chiếc tràng kỷ cao thật huy hoàng. 
(Chương 56 – Al-Waqi’ah, câu 27 – 34). 

Và Nabi Muhammad  cũng báo tin vui cho 

những người sẽ được vào Thiên Đàng về những hồng 

phúc khác mà Allah dành cho họ ở nơi đó:  

ُس  »
َ
َِن َشبَابُهُ َوال َتبحىَل  ، َينحَعُم َوال َيبحأ أخرجه مسلم ) « ثليَابُُه ، َوال َيفح

 ((.7836ح )
“Chỉ có hạnh phúc không có khổ đau, quần áo sẽ 

không bị cũ và sự trẻ trung sẽ không bị mất đi (không 

bị lão hóa).” (Muslim: Hadith (2836)). 

Và hơn thế nữa, Allah sẽ lấy khỏi họ những gì 

không tốt đẹp đối với họ trên thế gian. Nabi 

Muhammad  nói: 

ُطوَن َواَل َيتََغوَُّطوَن ، آنليَتُُهمح فليَها »  َتخل اَل َيبحُصُقوَن فليَها َواَل َيمح
ةل ، َوجَمَ  َهبل َوالحفلضَّ َن اَّلَّ َشاُطُهمح مل مح

َ
َهُب ، أ ُة ، اَّلَّ لُوَّ

َ
ُرُهُم األ امل

َما  نحُهمح َزوحَجتَانل ، يَُرى ُمخُّ ُسوقلهل ٍد مل  َواحل
ُك ، َوللُُكِّ سح حمل ُحُهُم ال َورَشح

تلاَلَف بَيحنَُهمح َواَل َتبَاُغَض ،  نل ، اَل اخح ُسح
َن اْلح مل ، مل نح َوَراءل اللَّحح مل
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د  ، يَُسبُِّحوَن اهللَ قُلُوُبُهمح قَلحب   َرًة  َواحل يًّابُكح أخرجه اْلخاري ) « وََعشل
 ((.7838(، ومسلم ح )3780ح )

“Trong đó (Thiên Đàng) họ sẽ không còn phải khạc 

nhổ, không phải hỉ mũi, không phải đi đại tiện hay 

tiểu tiện. Các vật dụng (ly, chén, ..) của họ bằng vàng, 

những chiếc lược của họ được làm từ vàng và bạc, 

nước hoa họ dùng là những loại trầm hương với 

hương thơm thật dễ chịu, mồ hôi của họ mang hương 

thơm của xạ hương. Mỗi người trong đó sẽ được ban 

cho hai người vợ, làn da của họ đẹp đến nỗi phần tủy 

bên trong ống cẳng chân có thể nhìn thấy từ phía sau 

lớp thịt, họ sẽ không có sự mâu thuận và ganh ghét 

lẫn nhau, trái tim của họ là một, họ chỉ biết tán 

dương Allah sáng chiều.” (Albukhari: Hadith (3245), 

Muslim: Hadith (2834)). 

Và một trong những niềm hạnh phúc vĩ đại bất 

tận của người dân nơi Thiên Đàng là họ sẽ được sống 

mãi mãi và Thiên Đàng là nơi tồn tại vĩnh hằng. 

ِيَن َءامَ ژ ََبِيَّةِ إِنَّ ٱَّلَّ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخۡۡيُ ٱلۡ

ُ
َّٰلَِحَِّٰت أ  ٧ُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ

َُّٰر َخَِِّٰلِيَن  نَۡه
َ
َُّٰت َعۡدٖن ََتۡرِي ِمن ََتۡتَِها ٱۡۡل َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َجنَّ

َّٰلَِك لَِمۡن َخِِشَ َربَُّهۥ  ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهُۚ َذ بَٗداۖ رَِِّضَ ٱَّللَّ
َ
 ژ٨فِيَهآ أ

 (8،  7:  اْلينة )سورة 
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Quả thật, những người có đức tin và làm điều thiện 

tốt, họ là những sinh vật tốt đẹp nhất. Phần thưởng 

dành cho họ nơi Thượng Đế của họ là những ngôi 

vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 

họ sẽ trong đó đời đời, 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 7, 8). 

Và Nabi Muhammad  báo tin vui về đời sống 

vĩnh hằng nơi Thiên Đàng, Người nói: 

نح » 
َ
بًَدا َوإلنَّ لَُكمح أ

َ
َقُموا أ وا فاََل تَسح حُّ نح تَصل

َ
ُينَادلى ُمنَاٍد إلنَّ لَُكمح أ

بًَدا َوإلنَّ 
َ
َرُموا أ بُّوا فاََل َتهح نح تَشل

َ
بًَدا َوإلنَّ لَُكمح أ

َ
ََتحيَوحا فاََل َتُموتُوا أ

َُلُ  لَك قَوح بًَدا. فََذل
َ
نح َتنحَعُموا فاََل تَبحتَئلُسوا أ

َ
َونُوُدٓواْ ژَعزَّ وََجلَّ  لَُكمح أ

ورِۡثُتُموَها بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُونَ 
ُ
ن تِۡلُكُم ٱۡۡلَنَُّة أ

َ
: األعراف )سورة ژ أ
 ((.7837أخرجه مسلم ح )) « (83

“Thượng Đế phán bảo: “Quả thật các ngươi sẽ luôn 

khỏe mạnh không bao giờ bệnh hoạn, các ngươi sẽ 

sống mãi không bao giờ chết, các ngươi sẽ trẻ mãi 

không giờ bị lão hóa, và các ngươi sẽ mãi hạnh phúc 

không bao giờ khổ đau”. Đó chính là ý nghĩa lời 

phán của Allah: Rằng đó là Thiên Đàng của các 

ngươi, các ngươi sẽ thừa kế nó bởi những gì các 



Tìm Hiểu Islam 

273 

 

ngươi đã làm (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 47)”. 

(Muslim: Hadith (2837)). 

Và điều hạnh phúc lớn lao và vĩ đại nhất không 

có điều sánh được ở nơi Thiên Đàng cho cư dân nơi đó 

là họ được nhìn thấy diện mạo của Thượng Đế của họ. 

Những người bề tôi của Ngài ở trên trần gian trước kia 

không thể nhìn thấy Ngài thì vào Ngày sau Ngài sẽ cho 

phép họ nhìn thấy Ngài, một ân phúc thiêng liêng dành 

cho họ. 

ةٌ ژ ،  77: القيامة )سورة    ژ ٢٣إََِلَّٰ َرب َِها نَاِظَرة   ٢٢ وُُجوِ  يَۡوَمئِٖذ نَّاَِضَ
73) 

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). 

Và đức tin Iman vào Ngày sau là một động lực 

rất lớn để rèn luyện tâm tánh và điều chỉnh hành vi của 

người Muslim. Bởi y luôn hài lòng với những gì Allah 

ra lệnh và khiếp sợ sự trừng phạt của Ngài, nên y luôn 

chấp hành và thực hiện đúng theo mọi mệnh lệnh của 

Ngài và luôn tin tưởng một cách kiên định trong lòng 

rằng y sẽ trình diện trước Ngài vào mai kia và y luôn 

kiên định rằng mọi điều thiện tốt và ngoan đạo đều sẽ 

được ban thưởng một cách trọn vẹn. 
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ۡعَََّٰٰلَُهۡم ژ
َ
ۡواْ أ ۡشَتاٗتا ل ُِۡيَ

َ
َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل  ٦يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱنلَّاُس أ

ا يََرُِۥ  ٍة َخۡۡيٗ ا يََرُِۥ  ٧َذرَّ ةٖ َۡش ٗ :  )سورة ژ٨َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
 (8 - 6الزلزلة: 

Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành từng đoàn để 

đến chứng kiến các việc làm của họ. 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 6 – 8). 

Vì vậy, các trụ cột của đức tin Iman là cái van 

an toàn cho xã hội loài người, vì những gì được gieo 

trồng trong lòng của các tín hữu sẽ là nguyên nhân của 

lòng từ bi, của sự yên bình, và tấm lòng nhân đạo. Và 

kết quả của nó làm cho tín hữu có xu hướng làm từ 

thiện và thể hiện tấm lòng nhân dạo, mang lại cho con 

người niềm hạnh phúc trên thế gian, và tâm hồn luôn 

thanh thản hài lòng với những gì Thượng Đế ban cho. 
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Phản Hồi Những Xuyên Tạc Và Vu 

Cáo 

Quả thật, người Muslim ngày nay phải đối mặt 

với nhiều thách thức rất lớn. Điều đáng lưu ý nhất là 

cuộc tấn công tôn giáo của giới báo chí và chính trị, tất 

cả đều tập trung lại để vu khống và xuyên tạc Islam với 

mục đích ngăn chặn thế giới biết đến sự thật của Islam. 

Họ đã vẽ ra bức tranh cho rằng Islam là một tôn giáo 

kết hợp giữa sư man rợ và không văn minh, một tôn 

giáo bất công với phụ nữ, giết người vô tội, luôn gây 

thù địch với nên văn minh, gieo oán hận cho nhân loại 

và những điều vu không khác một cách không hiểu 

biết, thiếu khách quan và công bằng. 

Và bức thông điệp này mục đích chính của nó là 

để giới thiệu về Islam chứ không phải để phản hồi các 

cáo buộc của người khác, tuy nhiên, cũng rất hợp tình 

và đạt lý khi chúng tôi đưa ra một số dư luận không 

đúng về Islam để làm một mô hình đo lường cho người 

đọc tự nhận xét và đánh giá sự thật. Và một điều chắc 
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chắn rằng mọi sự thật sẽ được những người có ý thức 

đúng đắn và khách quan nhận thức và hiểu rõ. 

Vấn đề thứ nhất: Islam và phụ nữ 

Một trong những điều sai lệch mà một số người 

đã cố ý tuyên truyền không đúng về Islam là Islam đã 

hạ thấp và kiềm hãm quyền hạn của người phụ nữ mà 

chỉ ủng hộ và đề cao quyền hạn và vai trò của người 

đàn ông ... 

Khẳng định này hoàn toàn không có điều gì là 

đúng sự thật cả, bởi vì người Ả Rập hay không phải 

người Ả Rập đều biết rõ rằng Islam luôn tôn trọng và 

bảo vệ danh dự của người phụ nữ hơn một hệ thống 

nguyên tắc và điều luật nào khác. Vị thủ lĩnh chính trực 

của những người có đức tin, Umar bin Atkhattab nói: 

(Thề bởi Allah, quả thật trong thời Jahiliyah (thời kỳ 

ngu muội trước Islam) chúng tôi đã không cho phụ 

nữ một quyền hạn nào cả cho đến khi Allah mặc khải 

xuống những gì thuộc về họ và những gì phải chia 

cho họ.) (Albukhari: Hadith (4913)). 

Và đã rất lâu trước khi một số quốc gia công 

nhận quyền con người của phụ nữ thì Islam đã khẳng 

định sự bình đẳng nam nữ trong các quyền con người 

và tất cả mọi sự việc trong đời sống cũng như trong thờ 

phượng mà không có sự phân biệt giữa hai giới trong 

bất cứ điều gì trừ phi có sự mâu thuân và khác biệt giữa 
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bản chất tự nhiên, tâm lý và chức năng vốn có được 

Allah tạo hóa riêng biệt giữa cơ thể nam và nữ. 

Về việc bình đẳng giữa hai giới nam nữ về 

quyền con người, quả thật Nabi Muhammad  đã 

khẳng định như sau:  

َما »  (، وأبو داود ح 70663أخرجه أمحد )) «النَِّساُء َشَقائلُق الرَِّجالل إلنَّ
 ((.738(، وحسنه األْلاين يف صحيح أيب داود ح )883(، والرتمذي ح )736)

“Quả thật, phụ nữ là huynh đệ ruột thịt của đàn ông” 

(Ahmad: Hadith (25663), Abu Dawood: Hadith (236), 

Tirmizhi: Hadith (113), và Albani đã xác nhận là 

Hadith tốt trong bộ Sahih của Abu Dawood: Hadith 

(234)). 

Làm sao phụ nữ và đàn ông không phải là 

huynh đệ ruột thịt của nhau cho được vì thực chất họ 

đều cùng nguồn gốc là con người. Allah phán: 

َها ٱنلَّاُس إِنَّاژ يُّ
َ
أ نََثَّٰ  َيَٰٓ

ُ
ِن َذَكرٖ َوأ :  اْلجرات )سورة ژَخلَۡقَنَُّٰكم م 

83) 
Này hỡi nhân loại, quả thật TA đã tạo hóa các 

ngươi từ một người nam (Adam) và một người nữ 

(Hauwa). (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 13). 

Và cả nam lẫn nữ đều được Allah ban cho sự 

cao quý và danh dự của một con người. 
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ۡمَنا بَِِنٓ ژ َِن َولََقۡد َكرَّ ِ َوٱِۡلَۡحرِ َوَرَزقَۡنَُّٰهم م  َءاَدَم وَََحَۡلَنَُّٰهۡم ِِف ٱۡلََب 
َّٰ َكثِۡيٖ 

ۡلَنَُّٰهۡم لَۡعَ ي َِبَِّٰت َوفَضَّ ۡن َخلَۡقَنا َتۡفضِ  ٱلطَّ ِمَّ )سورة  ژ ٧٠ يَٗل م 
 (75 :اإلرساء

Và quả thật, TA đã ban nhiều vinh dự cho con 

cháu của Adam (nhân loại). Và TA đã chuyên chở 

họ trên đất liền và biển cả và cung cấp cho họ lộc ăn 

tốt lành và đặc biệt TA đã ưu đãi họ nhiều ân huệ 

vượt trội hơn đa số các tạo vật khác của TA. 
(Chương 17 – Al-Isra, câu 70). 

Và Qur’an cũng khẳng định và thừa nhận học 

vấn, đức tin Iman, trách nhiệm và sự thờ phượng của 

người phụ nữ, họ sẽ bị thanh toán và thưởng phạt giống 

như đàn ông, không có gì khác biệt giữa họ. 

نََثَّٰ َوُهَو ُمۡؤِمن  ا َمۡن َعِمَل َصَّٰلِحٗ ژ
ُ
ۡو أ
َ
ِن ذََكٍر أ  َحَيوَّٰةٗ فَلَُنۡحيِيَنَُّهۥ  م 

 ۖ ْ َيۡعَملُوَن  َطي َِبٗة ۡحَسِن َما ََكنُوا
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
 )سورة ژ ٩٧َونَلَۡجزَِينَُّهۡم أ

 (97: انلحل
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). 
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َِّٰملٖ ژ ِضيُع َعَمَل َع
ُ
ّن ِ ََّلٓ أ

َ
ِن  فَٱۡسَتَجاَب لَُهۡم َربُُّهۡم أ ِنُكم م  ذََكٍر م 

ِۢن َبۡعٖضۖ  ۖ َبۡعُضُكم م  نََثَّٰ
ُ
ۡو أ
َ
 (890: آل عمران  )سورة ژ أ

Bởi thế, Thượng Đế của họ đã đáp lại lời nguyện 

cầu của họ, Ngài nói: Quả thật, TA sẽ không làm 

mất bất kỳ một việc làm nào của các ngươi, dù nam 

hay nữ, người này hay người kia. (Chương 3 – Ali 

‘Imran, câu 195).  

Và Islam cũng không bao giờ cho rằng phụ nữ 

là nguồn gốc của điều xấu. Islam không thừa nhận rằng 

phụ nữ là nguyên nhân khiến Adam phải bị cám dỗ của 

Shaytan bởi Qur’an đã mách bảo rằng Adam và vợ của 

Người (Hauwa) đều là đồng phạm bởi cả hai đều tham 

gia sự việc. Allah phán: 

ۡيَطَُّٰن َعۡنَهاژ َُّهَما ٱلشَّ َزل
َ
ا ََكنَا فِيهِۖ  فَأ ۡخرََجُهَما ِممَّ

َ
: اْلقرة  )سورة ژ فَأ

36) 
Thế là Shaytan đã cám dỗ hai người họ khiến hai 

người họ bị trục xuất khỏi nơi mà hai người đang 

sống. (Chương 2 – Al-baqarah, câu 36). 

Cả hai người đều cùng tham gia phạm tội và cả 

hai người cũng đều ăn năn và quay đầu sám hối với 

Allah. 
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نُفَسَنا ِإَون لَّۡم َتۡغفِۡر نَلَا َوتَرََۡحَۡنا نَلَُكوَننَّ ژ
َ
ٓ أ مَِن  قَاََّل َربََّنا َظلَۡمَنا

 (73: األعراف  )سورة  ژ ٢٣ٱۡلَخَِِّٰسِيَن 

Hai người họ thưa: Lạy Thượng Đế của chúng con, 

quả thật chúng con đã tự bất công với chính bản 

thân chúng con, nếu không được Ngài tha thứ và 

đoái thương chúng con thì chắc chắn chúng con đã 

trở thành những kẻ thua thiệt. (Chương 7 – Al-

‘Araf, câu 23). 

Và điều này là sự ngang bằng nhau của cha mẹ 

trong vấn đề chịu trách nhiệm đối với thế con cái và 

hậu duệ của họ bởi Allah xem đan ồng và phụ nữ bình 

đẳng với nhau trong việc ban thưởng và trừng phạt các 

hành vị tội lỗi và sai trái của con người, Ngài không 

phân biệt giới tính để thưởng phạt. 

َّٰ ژ ِت َوٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنَِّٰت َوٱۡلَقَّٰنِتنَِي إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوٱلُۡمۡسلََِٰ
َّٰبَِرَِّٰت  ََِّٰبِيَن َوٱلصَّ َِّٰت َوٱلصَّ َِّٰدَق َِّٰدقنَِي َوٱلصَّ َوٱۡلَقَّٰنَِتَِّٰت َوٱلصَّ
ئِِمنَي  َٰٓ َِّٰت َوٱلصَّ َق ِ قنَِي َوٱلُۡمَتَصد  ِ َوٱۡلَخَِّٰشعِنَي َوٱۡلَخَِّٰشَعَِّٰت َوٱلُۡمَتَصد 

ئَََِِّٰٰت َوٱلَۡحَّٰفِِظنَي فُ  َٰٓ َ َوٱلصَّ َّٰكِرِيَن ٱَّللَّ ُروَجُهۡم َوٱۡلَحَّٰفَِظَِّٰت َوٱلذَّ
ۡغفَِرةٗ ا َكثِۡيٗ  ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱَّللَّ

َ
َِّٰت أ َّٰكَِر ۡجًرا َعِظيمٗ  َوٱلذَّ

َ
  )سورة ژ ٣٥ا َوأ

 (30: األحزاب
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Quả thật, những nam nữ Muslim, những nam nữ 

có đức tin, những nam nữ có lòng kiên định, những 

nam nữ chân thật, những nam nữ biết kiên nhẫn 

chịu đựng, những nam nữ kính sợ Allah, những 

nam nữ dùng tiền của bố thí cho người, những nam 

nữ nhịn chay, những nam nữ biết gìn giữ nhục dục, 

và những nam nữ luôn tưởng nhớ Allah thật nhiều, 

tất cả sẽ được Allah tha thứ và ban thưởng phần 

thưởng vô cùng vĩ đại. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 

35). 

Quả thật, Kinh Qur’an đã cảnh cáo về việc làm 

của những người ở thời đại ngu muội trước Islam rằng 

họ xem việc có con gái là điều xấu hổ và nhục nhã, họ 

tìm cách làm giảm bớt phụ nữ bằng cách giết hại con 

cái của họ lúc còn ấu thơ nếu chúng là con gái. 

نََثَّٰ َظلَّ وَۡجُهُهۥ ُمۡسَود ٗ ژ
ُ
َحُدُهم بِٱۡۡل

َ
َ أ ِ  ٥٨ َكِظيم   ا َوُهوَ ِإَوذَا بُۡش 

ۡم 
َ
َّٰ ُهوٍن أ ُيۡمِسُكُهۥ لَۡعَ

َ
َ بِه ُِۚٓۚ أ ِ ََّٰرىَّٰ ِمَن ٱلَۡقۡوِم ِمن ُسوٓءِ َما بُۡش  َيَتَو

ََّل َسآَء َما َُيُۡكُموَن 
َ
َاِبِۗ أ ُهۥ ِِف ٱلَتُّ  (09، 08: انلحل )سورة ژ ٥٩يَُدسُّ

Và một khi ai đó trong số họ được báo tin mừng 

với một đứa con gái thì mặt của y trở nên sầm tối và 

giận dữ. Y cố che giấu cộng đồng của y điều xấu mà 

y được báo tin, y do dự trong lòng không biết nên 

giữ đứa trẻ lại một cách hèn hạ hay phải chôn sống 

nó xuống lòng đất? Há đó không phải là điều tội tệ 



Tìm Hiểu Islam 

282 

 

mà chúng đã định đoạt hay sao? (Chương 16 – 

Annahl, câu 58, 59). 

Và để ngăn chặn sự thật bất công này của thời 

ngu muội, Nabi Muhammad  đã đề cao giá trị của 

các con gái và các chị gái với lời di huấn: 

َن  َمنح »  ًا مل رتح نَّ ُكنَّ ََلُ سل َسَن إلََلحهل حح
َ
َنَاتل َشيحئًا فَأ

نح َهذل ِهل اْلح يىَلل مل
 ((.7679(، ومسلم ح )0990أخرجه اْلخاري ح )) «انلَّارل 

“Ai có con gái và luôn đối xử tốt với chúng thì sẽ 

được ban cho một tấm chắn ngăn cách y khỏi Hỏa 

ngục.” (Albukhari: Hadith (5995), Muslim: Hadith 

(2629)). 

Và Người  cũng báo tin vui cho những ai đối 

xử tốt với các con gái và các chị gái của ho: 

تَانل »  خح
ُ
وح أ
َ
ول ابحنَتَانل أ

َ
َخَواٍت أ

َ
وح ثاََلُث أ

َ
َمنح ََكَن ََلُ ثاََلُث َبنَاٍت أ

َسنَ  حح
َ
بَتَُهنَّ َواتََِّق اهللَ  فَأ َنَُّة  ُصحح نَّ فَلَُه اْلح أخرجه الرتمذي ح )  «فليهل
  ((.85998(، وأمحد ح )0887(، وأبو داود ح )8986)

“Ai có ba đứa con gái hoặc ba người chị (em) gái, 

hoặc hai đứa con gái, hoặc hai người chị (em) gái, rồi 

y đối xử tốt với họ và kính sợ Allah trong việc bảo vệ 

quyền lợi và chăm sóc cho họ thì người đó sẽ được 
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ban thưởng Thiên Đàng.”  (Tirmizhi: Hadith (1916), 

Abu Dawood: Hadith (5147), Ahmad: Hadith (10991)). 

Và trong một Hadith khác, Nabi Muhammad  

có nói về phần thưởng của những người đối xử tốt với 

con gái, chị (em) gái của họ sẽ được ở trên tầng cao 

nhất của Thiên Đàng cùng với những vị Nabi và những 

người ngoan đạo: 

نَا َوهُ » 
َ
يَاَمةل أ َم الحقل ل َحَّتَّ َتبحلَُغا َجاَء يَوح يَتَْيح وََضمَّ «. َو َمنح اَعَل َجارل

َصابلَعهُ 
َ
 ((.7638أخرجه مسلم ح ) . )أ

“Ai chăm sóc và nuôi dưỡng hai đứa con gái của y 

đến trưởng thành thì vào Ngày sau Ta và y sẽ gần 

nhau”. Và Người nắm các tay lại. (Muslim: Hadith 

(2631)). Nghĩa là y sẽ là người láng giềng của Nabi  

nơi Thiên Đàng giống như các ngón tay nằm trên cùng 

một bàn tay vậy. 

Và tất cả những điều trên là sự khích lệ của 

Islam nhằm làm mất đi những việc làm xấu xa của thời 

kỳ ngu muội đối vợi phụ nữ. Chẳng những thế, Nabi  
còn đề cao bản chất tốt đẹp của họ, nói: 

َاُت »  لَساُت الحَغاَلل ن حُمؤح َنَاتل فَإلنَُّهنَّ ال
َرُهوا اْلح أخرجه أمحد ح ) «اَل تَكح

(86977.)) 
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“Đừng ghét bỏ các con gái bởi quả thật chúng là 

những người thân thiện và đáng yêu.” (Ahmad: 

Hadith (16922)). 

Và Islam vô can đến việc phân biệt nam và nữ 

mà ngược lại nó luôn đề cao giá trị của phụ nữ bằng 

cách bảo rằng ai tôn trọng vinh dự của người phụ nữ thì 

sẽ được vào Thiên Đàng như Nabi  đã nói: 

ثلرح َودَلَ ُِه َعلَيحَها »  نحَها َولَمح يُؤح َها َولَمح يُهل نحََث فَلَمح يَئلدح
ُ
َمنح ََكنَتح ََلُ أ

دحَخلَُه ا
َ
َنََّة  هللُ أ  ((.8908(، وأمحد ح )0886أخرجه أبو داود ح ) ) «اْلح

“Ai có con gái nhưng không chôn sống nó, không la 

mắng nó và không xem con trai trọng hơn nó thì 

Allah sẽ cho y vào Thiên Đàng.” (Abu Dawood: 

Hadith (5146), Ahmad: Hadith (1958)). 

Giống như việc Islam dạy phải chăm sóc và yêu 

quý con gái, Islam cũng ra lệnh làm điều đó với mỗi 

người phụ nữ như vợ và mẹ. Nabi  nói: 

ُبَها »  لليَمَها ، َوُيؤَدِّ ُن َتعح سل َمُة َفيَُعلُِّمَها َفيُحح
َ
الرَُّجُل تَُكوُن ََلُ األ
َدَبَها ، ُثمَّ 

َ
ُن أ سل َرانل َفيُحح جح

َ
وَُّجَها ، فَلَُه أ تلُقَها َفيَََتَ أخرجه ) «ُيعح

 ((.3588اْلخاري ح )

“Một người đàn ông sở hữu một nữ hầu nô lệ, y dạy 

cô ta kiến thức tốt đẹp và rèn luyện cô ta có phẩm 
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chất đạo đức tốt, sau đó y trả tự do cho cô ta rồi cưới 

cô ta làm vợ thì y được ban cho hai công đức.” 

(Albukhari: Hadith (3011)). 

Còn đối với người phụ nữ là người mẹ thì Islam 

qui định cho họ những giá trị cao quý riêng biệt. Islam 

ra lệnh phải hiếu thảo và cư xử tử tế với họ. Về điều 

này, Kinh Qur’an cũng như lời di huấn của Nabi 

Muhammad  đã nói rất nhiều. Quả thật, Nabi 

Muhammad  đã luôn đặt quyền lợi của người mẹ lên  

quyền lợi của người cha. Người  cho rằng trong thiên 

hạ người đáng để cho con người cư xử tốt đẹp và tử tế 

nhất trước tiên hết là người mẹ của mình. Như trong 

một Hadith được thuật lại rằng có một người đàn ông 

đến gặp Thiên sứ của Allah  hỏi: Ai là người trước 

tiên mà tôi có bổn phận phải đối xử tử tế? Người  

nói: Mẹ của người. Người đàn ông lại hỏi tiếp sau đó là 

ai? Người  lại nói: Mẹ của ngươi. Người đàn ông lại 

hỏi vậy kế đó là ai? Người  vẫn nói: Mẹ của ngươi. 

Người đàn ông vẫn cứ hỏi vậy sau đó là ai nữa? Người 

 nói: Cha của ngươi. (Albukhari: Hadith (5971), 

Muslim: Hadith (2548)). 

Còn đối với người vợ thì cô ta có quyền tham 

gia với người đàn ông quán xuyến và chăm lo cho mái 

ấm gia đình, cô ta có quyền tham gia với chồng của 
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mình trong việc mua bán và trao đổi. Nabi  thường 

cho lời khuyên các vị Sahabah phải biết quí mến và coi 

trọng người vợ của mình, và trong lần hành hương Hajj 

cuối cùng được gọi lần hành hương chia tay, trước mặt 

hơn một trăm ngàn các vị Sahabah đang triệu tập trước 

Người, Người  đã nói bài thuyết giảng, sau khi tạ ơn 

và tán dương Allah Người nói: 

نحَدُكمح »  َما ُهنَّ َعَوان  عل ًا فَإلنَّ تَوحُصوا بلالنَِّساءل َخيح اَل َواسح
َ
اَل إلنَّ .... أ

َ
أ
ا  ا َوللنلَسائلُكمح َعلَيحُكمح َحقًّ لَسائلُكمح َحقًّ أخرجه ) «لَُكمح لََعَ ن

 ((.8808(، وابن ماجه ح )8863الرتمذي ح )
“Chẳng phải ở phụ nữ có rất nhiều điều tốt đẹp đó 

sao? Bởi quả thật, họ chỉ là những người dưới quyền 

kiểm soát của các ngươi .... Chẳng phải đối với các 

ngươi thì họ phải có bổn phận và nhiệm vụ và ngược 

lại đối với họ các ngươi cũng có bổn phận và nhiệm 

vụ.” (Tirmizhi: Hadith (1163), Muslim: Hadith (1851)). 

Và Người  vẫn luôn di huấn bảo vệ quyền lợi 

của người phụ nữ, cũng như Người luôn cảnh báo 

những người đàn ông dùng đến sức lực của phái mạnh 

đàn áp và gây tổn thương cho phụ nữ. Người  đã cầu 

nguyện xin Allah chứng giám rằng Người luôn vô can 

với những ai đã xúc phạm và gây tổn thương cho phụ 

nữ, Người  nói: 
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ةل اللهُ » 
َ
أ حَمرح َتليمل َوال

ل اَلح يَفْيح عل ُج َحقَّ الضَّ َحرِّ
ُ
أخرجه ابن ماجه ) «مَّ إلِّنِّ أ

 ((.9378(، وأمحد ح )3678ح )
“Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi nghiêm cấm việc 

xâm hại đến quyền lợi của hai phái yếu: trẻ mồ côi và 

phụ nữ.” (Ibnu Ma-jah: Hadith (3678), Ahmad: Hadith 

(9374)). 

Và người vợ là người được bảo vệ và che chở,  

cô ta không có bổn phận phải nhọc nhằn và khổ sở làm 

việc để bảo đảm nguồn kinh tế cho gia đình, đó không 

phải là trách nhiệm của cô ta mà đó là trách nhiệm và 

bổn phận của người chồng. Và điều này là hợp lý vì 

bản chất nữ tính tự nhiên của phụ nữ chỉ phù hợp với 

việc quán xuyến, chăm sóc nhà cửa và nuôi dạy con cái 

hơn, và người đàn ông chắc chắn không thể quán 

xuyến, chăm sóc nhà cửa và nuôi dạy con cái hiệu quả 

hơn người phụ nữ, cho nên việc qui trách nhiệm cho 

người phụ nữ công việc này là thỏa đáng và hớp lý. 

Nabi  nói: 

يَّتلهل ، ُُكُُّكمح َراٍع ، َوُُكُُّكمح »  ئُول  َعنح َرعل َوالرَُّجُل َراٍع ِفل ... َمسح
َها   ِفل َبيحتل َزوحجل

يَة  ُة َراعل
َ
أ حَمرح يَّتلهل ، َوال ئُول  َعنح َرعل َو َمسح للهل َوهح هح

َ
أ

يَّتلَها  ئُولَة  َعنح َرعل ح  ومسلم (،893ح ) أخرجه اْلخاري) «َوَمسح
(8879)). 
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“Tất cả các ngươi đều là những người trông coi và 

chăm sóc, và tất cả các ngươi đều có trách nhiệm với 

những thứ mà y có bổn phận phải trông coi và chăm 

sóc, ..., và người đàn ông có bổn phận trông coi và 

chăm sóc gia đình của y và y sẽ phải chịu trách nhiệm 

về điều đó, và người phụ nữ có bổn phận quán xuyến 

nhà cửa và chăm sóc chồng của cô ta, và cô ta sẽ chịu 

trách nhiệm trước những gì thuộc phần trông coi của 

cô ta.” (Albukhari: Hadith (893), Muslim: Hadith 

(1829)). 

Và phụ nữ trong Islam là người được hưởng 

quyền nuôi dưỡng và chu cấp từ phía đàn ông nếu họ là 

mẹ, vợ, chị (em) gái hay con gái. Do đó nhìn chung, 

người đàn ông phải có trách nhiệm bắt buộc chu cấp và 

nuôi dưỡng gia đình đặc biệt là đối vợ cho dù người vợ 

có tài sản riêng và công việc kiếm tiền riêng. Bởi quả 

thật, Nabi  đã ra lệnh bảo điều đó trong bài thuyết 

giảng vào ngày Arafah thiêng liêng trước đông đảo các 

vị Sahabah của Người, Người nói: 

َوُتُهنَّ  » ُقُهنَّ َوكلسح حَمعحُروفل َولَُهنَّ َعلَيحُكمح رلزح أخرجه مسلم ح ) « بلال
(8788.)) 

“Và các ngươi có trách nhiệm chu cấp bổng lộc và 

quần áo cho họ một cách đàng hoàng.” (Muslim: 

Hadith (1218)). 
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Và Allah cũng ra lệnh bắt buộc người chồng 

phải chu cấp nhà ở đàng hoàng cho người vợ theo khả 

năng tài chính mà y có được: 

ِن وُۡجِدُكمۡ ژ ۡسِكُنوُهنَّ مِۡن َحۡيُث َسَكنُتم م 
َ
 (6: الطالق )سورة ژ أ

Hãy chu cấp chỗ ở cho họ giống như chỗ ở của các 

ngươi theo khả năng của các ngươi. (Chương 65 – 

Attalaq, câu 6). 

Và tương tự, Allah cũng ra lệnh bắt buộc người 

đàn ông phải cư xử tử tế và sống có tình có nghĩa với 

vợ của mình trong lúc yêu thương hay giận hờn. Ngài 

phán: 

ن تَۡكَرُهواْ ژ
َ
وُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفٰۚ فَإِن َكرِۡهُتُموُهنَّ َفَعَِسَٰٓ أ وََٗعِۡشُ

ُ فِيهِ َخۡۡيٗ ا َوَيۡجَعَل ٱ  ٗ َشۡي   (89: النساء )سورة ژاا َكثِۡيٗ َّللَّ

Và các ngươi hãy ăn ở tử tế với họ (vợ). Bởi nếu 

các ngươi ghét bỏ họ e rằng các ngươi đang ghét bỏ 

một thứ mà Allah đã đặt trong nó nhiều điều tốt 

đẹp.  (Chương 4 – Annisa’, câu 19). 

Và việc người đàn ông ăn ở và sống tử tế với vợ 

của mình được Islam coi là thước đo phẩm chất cao đẹp 

và đức tin Iman của một người ở nơi Allah, và điều đó 

thúc đẩy người Muslim phấn đấu để được Allah yêu 

thương và hài lòng. Nabi Muhammad  nói: 
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ُكُ »  ىلل َخيح
هح
َ
ُُكمح أل نَا َخيح

َ
للهل َوأ هح

َ
ُُكمح أل أخرجه الرتمذي ) «مح َخيح

(، وصححه األْلاين يف السلسلة 8977(، وابن ماجه ح ) 3890ح )
 ((.780الصحيحة ح )

“Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt 

với vợ của y, và Ta là người tốt nhất trong các ngươi 

trong việc đối xử tốt với vợ của Ta.” (Tirmizhi: Hadith 

(3895), Ibnu Ma-jah: (1977),  Albani đã xác nhận là 

đúng thực trong bộ Silsilah Assahih: Hadith (285)). 

للهل »  هح
َ
َطُفُهمح بلأ

لح
َ
َسنُُهمح ُخلًُقا َوأ حح

َ
نلَْي إليَمانًا أ مل ُمؤح

ح َملل ال
كح
َ
نح أ  «إلنَّ مل

 ((.73688(، وأمحد ح )8687(، وأبو داود ح )8867الرتمذي ح ) أخرجه)
“Quả thật, người có đức tin hoàn thiện nhất trong 

những người có đức tin là người có phẩm chất tốt và 

đức hạnh nhất và ăn ở với vợ tử tế nhất trong số họ.” 

(Tirmizhi: Hadith (1162), Abu Dawood:  Hadith 

(4682), Ahmad: Hadith (23648)). 

Như vậy, mối quan hệ vợ chồng là một chuỗi 

biểu hiện trách nhiệm qua lại giữa người đàn ông và 

phụ nữ, nó là một bản giao ước cho và nhận như ý 

nghĩa mà Allah đã phán: 

ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِفٰۚ ژ  ژ َولِلر َِجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجة   َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱَّلَّ

 (778: اْلقرة )سورة
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Và họ được hưởng quyền lợi giống như trách 

nhiệm của họ theo tiêu chuẩn sống. Tuy nhiên, 

người đàn ông được giao cho quyền hạn cao hơn 

một bậc. (Chương 2 – Albaqarah, câu 228). 

Và quyền hạn cao hơn một bậc có nghĩa là có 

trách nhiệm chính trong việc bảo vệ chu toàn cho gia 

đình. 

Và quyền hạn cao hơn một bậc không phải là sự 

hơn kém dưới gốc độ giới tính, nữ thấp kém hơn nam 

hay ngược lại, mà là sự hơn kém phù hợp với bản chất 

tự nhiên mà Allah đã phú cho người đàn ông trội hơn 

về thể lực cũng như trí lực. Điều đó khiến người đàn 

ông phải có trách nhiệm chính hơn trong việc chu cấp, 

quản lý và bảo vệ gia định, như Allah đã phán: 

َّٰمُ ژ َّٰ ٱلر َِجاُل قَوَّ ُ َبۡعَضُهۡم لَۡعَ َل ٱَّللَّ  َبۡعٖض  وَن لَۡعَ ٱلن َِسآءِ بَِما فَضَّ
َّٰلِِهۡمُۚ  ۡمَو

َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
 (38: النساء )سورة ژ َوبَِمآ أ

Người đàn ông phải có trách nhiệm bảo vệ và che 

chở cho phụ nữ bởi những ân phúc mà Allah đã ban 

cho họ vượt trội lẫn nhau và phải có trách nhiệm 

chu cấp cho họ (phụ nữ) từ nguồn tài sản của họ 

(đàn ông). (Chương 2 – Annisa’, câu 34). 

Nhà báo Anh Rose Marie Hao nói: “Islam đã 

tôn vinh người phụ nữ và cho cô quyền của mình như 

một con người, và như một người phụ nữ thực thụ, trái 
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với những gì mọi người nghĩ rằng phụ nữ phương Tây 

có quyền của họ ... Ví dụ, phụ nữ phương Tây không 

thể thực hiện đầy đủ các quyền của họ giống như phụ 

nữ Islam. Việc phải ra ngoài lao động cực nhọc để 

kiếm sống và lo cho gia đình đã trở thành một nhiệm vụ 

bắt buộc trên đôi vai người phụ nữ. Còn đối với người 

phụ nữ Islam thì họ có quyền lựa chọn, họ được hưởng 

quyền bắt người đàn ông ra ngoài lao động và làm việc 

để chu cấp cho họ và cho các thành viên trong gia 

đình. Bởi lẽ, Chúa Allah đã bắt người đàn ông có trách 

nhiệm giám hộ và che chở cho phụ nữ có nghĩa là 

người đàn ông phải có trách nhiệm làm việc để kiếm 

sống và củng cố gia đình của họ, còn phụ nữ Islam lại 

có một vai trò lớn hơn và quan trọng hơn một công việc 

ở bên ngoài, đó là sinh sản và nuôi dưỡng con cái. Tuy 

nhiên, Islam vẫn cho phụ nữ có quyền làm việc nếu như 

họ thích làm như vậy, và nếu điều đó bảo đảm cho 

quyền lời của họ.” (“Họ nói về Islam” của ‘Imad Addin 

Khaleel (436)). 

Và một số người đã nhấn mạnh rằng Islam bất 

công với phụ nữ khi cho phép người đàn ông lấy nhiều 

vợ và họ cho rằng điều này gây hại đến lợi ích của 

người phụ nữ. 

Và trước khi đi vào tìm hiểu chế độ đa thê trong 

luật Islam thì chúng ta phải nên biết rằng Islam không 

phải là hệ thống luật đầu tiên trong các hệ thống luật 

cho phép chế độ này mà trước nó đã có những quốc gia 
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cũng như những hệ luật chấp nhận và cho phép nó. Và 

chỉ cần nói đến Kinh Cựu ước cũng đã đủ làm bằng 

chứng, kinh sách mà người Do Thái và Thiên Chúa 

giáo đã tin tưởng vào nó, nó đã nói rằng Nabi 

Sulayman đã có tới một ngàn người vợ (xem Kings (1) 

11/4). Do đó, theo Kinh Cựu ước thì chế độ đa thê là 

hợp pháp và đó là một thực tế mà các vị Nabi cũng như 

các cộng đồng trước Islam đã sống. 

Và Islam, khi nó cho phép người đàn ông có 

quyền đa thê mục đích chỉ vì giúp người đàn ông ở một 

số mặt căn bản và đó là một thực tế hiển nhiên, như 

người đàn ông có nhu cầu cưới thêm vợ do người 

đương thời bị bệnh hay không có khả năng sinh con 

hoặc do những nguyên nhân khác. Việc người đàn ông 

cưới thêm người vợ sẽ tốt hơn việc y li dị người vợ đó 

để đi cưới người vợ khác, và nó cũng tốt hơn việc 

người đàn ông đi ngoại tình với các tình nhân, một việc 

làm bị cấm đoán trong Islam. Do đó, chế độ đa thê 

được cho phép mục đích nhằm đóng lại cánh cửa 

“ngoại tình”, một việc làm bị nghiêm cấm trong Islam 

nhưng lại tràn lan và phổ biến ở các xã hội phản đối chế 

độ đa thê và chấp nhận một người đàn ông có nhiều 

tình nhân bên ngoài. 

Quả thật, nhân loại sẽ không thể tồn tại một 

cách tinh khiết và trọn vẹn nếu không có chế độ đa thê. 

Và điều này cho ta thấy rõ qua số liệu thống kê toàn 

cầu về tỉ lệ phụ nữ nhiều hơn nam giới. Nếu ở tại Hoa 
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kỳ đã có tỉ lệ nữ giới nhiều hơn nam giới bốn triệu 

người thì xã hội Mỹ phải lựa chọn một trong hai trường 

hợp, hoặc là chấp nhận bốn triệu phụ nữ kia là những 

người phụ nữ tình nhân của người đàn ông hoặc là chấp 

nhận bộn triệu hộ gia đình hợp pháp với chế độ đa thê. 

Nhà lịch sử học Gustave Le Bon nói trong cuốn 

sách của ông có tựa đề “Nền văn minh của người Ả 

Rập”: “Các nguyên tắc về chế độ đa thê phương Đông 

là hệ thống nguyên tắc tốt đẹp đề cao đạo đức và luân 

lý của cộng đồng và làm cho mái ấm gia đình thêm gắn 

kết, và cho phụ nữ sự tôn trọng và hạnh phúc, điều mà 

tôi không nhìn thấy ở châu Âu, và tôi cũng không thấy 

có lý do nào cho rằng chế độ đa thê hợp pháp ở 

phương Đông lại kém hơn so với chế độ đa thê lén lút 

của người châu Âu, mà tôi thấy ngược lại rằng nó tốt 

đẹp và cao quý hơn.” 

Ông cũng nói: “Quả thật, chế độ đa thê của 

những người phương Đông tốt hơn so với chế độ đa thê 

giả tạo của những người châu Âu và theo sau là những 

đứa con không hợp pháp” (“Họ nói về Islam” của ‘Imad 

Addin Khaleel (431)). 

Và đối với việc khi chúng ta cho phép chế độ đa 

thê thì sự việc sẽ khác đi, vì tất cả mọi người đều sẽ 

sống trong một khuôn khổ gia đình một cách hợp pháp 

và hợp với lẽ tự nhiên. Bởi lẽ đó, Montekomre Watt nói 

trong cuốn sách của ông có tựa đề “Muhammad tại 

Madinah”: “Quả thật, một ý tưởng tuyệt vời trong kinh 
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Qur'an rằng nếu những người Muslim kế tục chế độ đa 

thê thì quả thật tất cả các cô gái đến tuổi lấy chồng đều 

có thể kết hôn với một hình ảnh tốt đẹp.” (“Họ nói về 

Islam” của ‘Imad Addin Khaleel (438)). 

Và thực tế của Islam trong việc cho phép chế độ 

đa thê được thiết lập thành một nguyên tắc hẳn hoi. Nó 

chỉ cho phép người đàn ông cưới tối đa là bốn vợ và nó 

qui định người chồng phải đối xử công bằng với các 

người vợ. Allah phán: 

ََّٰعۖ فَإِۡن ژ َِن ٱلن َِسآءِ َمۡثَِنَّٰ َوثَُلََّٰث َوُرَب ْ َما َطاَب لَُكم م  فَٱنِكُحوا
َِّٰحدَ  ْ فََو َّلَّ َتۡعِدلُوا

َ
َّلَّ ِخۡفُتۡم أ

َ
ۡدَّنَٰٓ أ

َ
َّٰلَِك أ يَََُّٰٰۡنُكۡمُۚ َذ

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ةً أ

 (3: النساء )سورة ژ ٣َتُعولُواْ 

Các ngươi hãy cưới những phụ nữ được cho là tốt 

đẹp với các ngươi, hai người, ba người, hoặc bốn 

người, nhưng nếu các ngươi e sợ không thể đối xử 

công bằng thì các ngươi hãy cưới một vợ thôi hoặc 

những phụ nữ tù binh dưới quyền các ngươi. Điều 

đó sẽ giúp các ngươi tránh khỏi sự bất công của bản 

thân. (Chương 4 – Annisa’, câu 3). 

Và Nabi Muhammad  cũng cảnh báo về sự 

trừng phạt dành cho những ai đối xử bất công với một 

trong các người vợ của mình vào Ngày Phục sinh, 

Người  nói: 
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َم »  َرى َجاَء يَوح خح
ُ
َداُهَما لََعَ األ يُل َمَع إلحح تَانل يَمل

َ
َرأ َمنح ََكنَتح ََلُ امح

يحهل َساقلط   قَّ َحُد شل
َ
يَاَمةل َوأ (، وأمحد ح 8969أخرجه ابن ماجه ح )) «الحقل

(8363.)) 
“Người nào có hai người vợ nhưng y lại thiên vị với 

người này hơn người kia thì vào Ngày Phục sinh một 

trong hai vai của y sẽ bị lệch thành bên cao bên 

thấp.” (Ibnu Ma-jah: Hadith (1969), Ahmad: Hadith 

(8363)). 

Quả thật, chế độ đa thê được phép trong giáo 

luật Islam không phải là vì để giải quyết ham muốn 

nhục dục, hoặc cũng không phải là một dạng của sự 

phân biệt đối xử và ưu đãi, mà đó là cách cải thiện thực 

tế nhằm hệ thống hóa vấn đề xã hội khiến người đàn 

ông có gia tăng trách nhiệm trong việc xây dựng và 

đảm bảo an sinh, và thực hiện mọi đáp ứng về tài chính, 

xã hội, và nhân đạo. 

Và chúng ta tự hỏi trong phần kết thúc về phần 

luận này: Chẳng lẽ không đủ để phản hồi những cáo 

buộc đầy dối trá của một số dư luận về thân trạng người 

phụ nữ trong Islam qua lời chứng nhận công bằng của 

một nhà tư tưởng Marcel Boisard được nói trong cuốn 

sách của ông “Nhân đạo của Islam”: “Giáo lý Qur’an 

và giáo lý của Muhammad đã chứng mình rằng nó đích 

thực đã bảo vệ quyền của người phụ nữ” (“Họ nói về 

Islam” của ‘Imad Addin Khaleel (410)). 
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Vấn đề thứ hai: Islam và khủng bố 

Allah cử phái vị Nabi của Ngài  đến với toàn 

nhân loại để cảnh báo và mang tin vui. Ngài đã mô tả vị 

Nabi của Ngài với lời phán: 

رَۡسۡلَنََّٰك إَِّلَّ رََۡحَةٗ ژ
َ
 (857: األنبياء )سورة ژ ١٠٧ل ِۡلَعَّٰلَِمنَي  َوَمآ أ

Và TA gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để 

mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương 

21 – Al-Ambiya’, câu 107). 

نُفِسُكۡم َعزِيزٌ  لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسول  ژ
َ
ِۡن أ َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم  م 

  (878)سورة اتلوبة:  ژ ١٢٨رَِّحيم   َحرِيٌص َعلَۡيُكم بِٱلُۡمۡؤمِننَِي رَُءوف  

Quả thật, một sứ giả xuất thân từ các ngươi đã đến 

với các ngươi, y buồn rầu vì  thấy các ngươi đau khổ 

và hết sức lo lắng cho các ngươi, y luôn thương xót 

cho những người tin tưởng. (Chương 9 – Attawbah, 

câu 128). 

Như vậy, Nabi Muhammad  là người mang 

hồng phúc và sự yêu thương của Allah đến cho chúng 

sinh của Ngài. 

Và quả thật, Allah đã ban phúc cho loài người 

khi Ngài dựng lên cho họ một vị Nabi để giải tỏa sự 
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hận thù gây gắt đã tồn tại bấy lâu trong xã hội loài 

người. Allah phán: 

ۡعَدآءٗ َوٱۡذكُ ژ
َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ ْ نِۡعَمَت ٱَّللَّ لََّف َبنۡيَ  ُروا

َ
فَأ

َّٰنٗ  ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِه ِۚٓ إِۡخَو
َ
َّٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ قُلُوبُِكۡم فَأ َِن  ا َوُكنُتۡم لَۡعَ م 

ُ لَُكۡم َءاَيَّٰتِه ِۚ لَعَ  ُ ٱَّللَّ ِ ِۡنَها  َكَذَّٰلَِك يُبنَي  نَقَذُكم م 
َ
لَُّكۡم ٱنلَّارِ فَأ
 (853: آل عمران)سورة  ژ ١٠٣َتۡهَتُدوَن 

Các ngươi hãy nhớ lại hồng phúc mà Allah đã ban 

cho các ngươi, lúc các ngươi đang oán thù nhau thì 

Ngài đã kết nối tình hữu nghị giữa trái tim các 

ngươi lại và các ngươi đã trở thành huynh đệ của 

nhau dưới hồng phúc của Ngài, rồi lúc các ngươi 

đang ở trên bờ của Hỏa ngục thì Ngài đã cứu thoát 

các ngươi khỏi Nó. Đó là điều mà Allah muốn phân 

trần cho các ngươi được rõ về các lời Mặc khải của 

Ngài, mong rằng các ngươi sẽ được hướng dẫn. 
(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 103). 

Và Allah cũng mô tả Kinh sách cuối cùng của 

Ngài – Qur’an Thiêng Liêng – là một sự thương xót và 

phương thuốc trị liệu qua lơi phán: 

َها ژ يُّ
َ
أ وِۡعَظة  َيَٰٓ ب ُِكۡم وَِشَفآء   ٱنلَّاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مَّ ِن رَّ ل َِما ِِف  م 

ُدورِ َوُهدٗ   (07)سورة يونس:  ژ ٥٧ۡؤمِننَِي َورََۡحَة  ل ِۡلمُ ى ٱلصُّ
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Hỡi nhân loại, quả thật, đã đến với các ngươi một 

lời khuyên bảo (Qur’an) từ Thượng Đế của các 

ngươi; nó là một phương thức chữa lành bệnh trong 

lòng của các ngươi; nó còn là một Chỉ đạo và là sự 

thương xót cho những người có đức tin   Chương 10 

– Yunus, câu 57). 

ئُِر لِلنَّاِس َوُهٗدى َورََۡحَة  ل َِقۡوٖم يُوقُِنوَن ژ )سورة  ژ ٢٠َهََّٰذا بََصَٰٓ
 (75اْلاثية: 

Đây (Qur’an) là nguồn soi sáng cho nhân loại, Nó 

là Chỉ đạo và sự thương xót cho đám người kiên 

định trong đức tin. (Chương 45 – Al-Jathiyah, câu 

20). 

Và sự thương xót còn là một thuộc tính của 

Allah, của Nabi và Kinh Qur’an của Ngài, và nó cũng 

là thuộc tính của những người có đức tin. Bởi Allah là 

Đấng Thương xót, Ngài luôn thương xót những ai có 

lòng thương xót trong đám bề tôi của Ngài. Nabi  

nói: 

(، 7376أخرجه اْلخاري ح )) « اَل يَرحمَححُه اهللُ  َمنح اَل يَرحَحمل انلَّاَس » 
 ((.7389ومسلم ح )

“Ai không có lòng thương người thì Allah sẽ không 

thương người đó.” (Albukhari: Hadith (7376), Muslim: 

(2319)). 
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Và những người luôn khuyên bảo nhau rèn 

luyện đức tính vĩ đại này, họ là những người hạnh phục 

ở Ngày Phán xét. 

ِيَن َءاَمُنواْ َوتَوَ ژ َۡبِ َوتََواَصۡواْ بِٱلَۡمرََۡحَةِ ُثمَّ ََكَن ِمَن ٱَّلَّ  ١٧اَصۡواْ بِٱلصَّ
ۡصَحَُّٰب ٱلَۡمۡيَمَنةِ 

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
 (88، 87: اْلَل)سورة  ژ ١٨أ

Rồi những ai tin tưởng, khuyên bảo nhau biết kiên 

nhẫn và chịu đựng và khuyên bảo nhau rèn luyện 

tấm lòng biết thương xót, họ là những người bạn 

của Thiên Đàng. (Chương 90 – Al-Balad, câu 17, 18). 

Và quả thật, Nabi  đã bảo những người 

Muslim phải rèn luyện bản thân sao cho có tấm lòng 

thương người trong việc đối nhân xử thế, ngay cả trong 

việc đối xử với các loài vật. Và lời nói của Người  

“Ai không có lòng thương người” là một lời nói mang 

nghĩa tổng quát bao hàm tất cả loài người, không phân 

biệt màu da, sắc tộc hay tôn giáo. 

Và một hình ảnh của tấm lòng thương người đối 

với những người không phải là người Muslim đó là bố 

thí cho những người khó khăn trong số họ. Một Hadith 

được Abu Ubaid thuật lại rằng một số người Muslim có 

người thân từ bộ tộc Quraizhah và Annadhir, họ đã bố 

thí hỗ trợ giúp đỡ những người đó với mong muốn 

những người đó sẽ gia nhập Islam, thế là câu kinh sau 

đây được mặc khái xuống: 
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َ َيۡهِدي َمن يََشآُء  َوَما تُنفُِقواْ لَّ ژ َُّٰهۡم َوَلَِّٰكنَّ ٱَّللَّ يَۡس َعلَۡيَك ُهَدى
نُفِسُكۡمُۚ  ِمۡن َخۡۡيٖ 

َ
 (777: اْلقرة)سورة   ژ فَِۡل

Ngươi (Muhammad) sẽ không có khả năng hướng 

dẫn trái tim của họ mà chỉ có Allah mới là Đấng 

hướng dẫn người nào Ngài muốn, và những gì mà 

các ngươi chi dùng cho việc thiện tốt thì các ngươi 

đã làm điều tốt cho bản thân các ngươi. (Chương 2 

– Albaqarah, câu 272). 

Và ý nghĩa của tấm lòng thương người bao hàm 

cả kẻ thù trên chiến trường một khi họ đã trở thành tù 

binh của những người Muslim. Abu Razin nói: Có lần, 

trong lúc tôi đang ở cùng với Sufyan bin Salmah thì có 

một nhóm tù binh thuộc những người thờ đa thần đi 

ngang qua, thế là ông bảo tôi bố thí cho họ, rồi ông đọc 

lời kinh: 

ِسًۡيا ژ
َ
َّٰ ُحب ِه ِۚ ِمۡسِكيٗنا َويَتِيٗما َوأ َعاَم لَۡعَ    ژ ٨َوُيۡطعُِموَن ٱلطَّ

 (8: اإلنسان)سورة 
Và họ (những người ngoan đạo) thường bố thí thức 

ăn cho những người khốn khó, các trẻ mồ côi, và 

những tù binh với tấm lòng thương người. (Chương 

76 – Al-Insan, câu 8). 
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Abu ‘Uzair bin ‘Umair nói: “Tôi đã từng là tù 

binh trong trận chiến Badr, và lúc đó Thiên sứ của 

Allah  bảo: 

اً  » َسارَى َخيح
ُ تَوحَصوحا باألح أخرجه الطِباين يف معجمه الكبي ح ) « السح

 ((.6/86جممع الزوائد ) ”إسناد ِه حسن“(، قال اهليثيم: 88885)
“Các ngươi hãy khuyên bảo nhau đối xử tốt với các tù 

binh.”.  

Và lúc đó, tôi ở cùng với những người thuộc dân Al-

Ansar, mỗi khi đến bữa trưa và bữa tối thì họ ăn chà là 

khô và cho tôi ăn bánh mì vì họ làm theo lời dặn của 

Thiên sứ của Allah “. (Attabrani ghi lại trong bộ 

“Mu’jam Alkubra”: Hadith (18410), Alhaythami nói 

trong “Majmu’ Azzawa-id” (6/86): đường dẫn truyền 

tốt.). 

Và nếu Islam là tôn giáo của lòng thương xót và 

nhân đạo thì tại sao ai đó lại xấu mồm xấu miệng buông 

lời vu khống cáo buộc cho Islam là tôn giáo của khủng 

bố, bạo lực và tàn ác, họ minh chứng cho lời nói vu 

khống của họ bằng cách trích dẫn những gì trong 

Qur’an từ các lời mặc khải chỉ bảo những người 

Muslim chuẩn bị vũ trang chống lại quân xâm lược, 

thậm chí sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tôn 

giáo, quê hương và tính mạng con người. 
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Quả thật, lòng thương xót của Islam không phải 

là sự nhu nhược, hèn nhát và khúm núm trước thế lực 

bất công, bạo ngược và hung tàn của kẻ xâm lăng, nó 

cũng không phải là ức hiếp và xỉ nhục những kẻ yếu cơ 

và thấp kém, mà nó là lòng thương xót của sức mạnh và 

khả năng bảo vệ quyền lợi và chân lý chống lại kẻ thù. 

Đúng thật là Qur’an ra lệnh bảo phải chiến đấu, 

tuy nhiên, phải nên có sự phân biệt giữa giết chóc và 

chiến đấu, giữa khủng bố và đấu tranh bảo vệ chính 

nghĩa. Khủng bố là sự hà hiếp và bạo ngược với những 

người yếu hèn, những người vô tội không có khả năng 

chiến  đấu và chống lại sự bạo tàn. Và trong Islam, giết 

hại kẻ vô tội là một hành động khủng bố đầy tội ác và 

hủy hoại trái đất, hơn thế nữa, là tội ác hơn bất cứ tội ác 

nào khác. 

Quả thật, Qur’an đã coi việc Fir’aun (Pharaon) 

giết hại trẻ con và những người yếu hèn thuộc những 

người Do thái là một hành động khủng bố, được cho là 

việc làm thối nát và ác độc hủy diệt trái đất: 

ۡهلََها ِشَيعٗ ژ
َ
ۡرِض وََجَعَل أ

َ
 َطآئَِفةٗ ا يَۡسَتۡضعُِف إِنَّ فِرَۡعۡوَن َعََل ِِف ٱۡۡل

ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡۡحِ ۚ نَِسآَءُهۡمُۚ إِنَُّهۥ ََكَن 
َ
ِۡنُهۡم يَُذب ُِح أ مَِن ٱلُۡمۡفِسِديَن م 

 (8: القصص)سورة  ژ ٤
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Quả thật, Fir’aun ( Bạo chúa Pharaon) tự suy tôn 

là tối cao trong xứ và chia dân chúng thành nhiều 

giáo phái; hắn đã áp bức một nhóm dân (Israel) 

bằng cách giết con trai của họ và tha sống cho phụ 

nữ của họ. Quả thật, hắn là một tên tàn bạo quá 

mức. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 4). 

Và Qur’an cũng nói về sự giận dữ của Allah đối 

với những kẻ hủy diệt và tàn ác: 

َ ََّل ُُيِبُّ ٱلُۡمۡفِسِديَن ژ ۡرِضۖ إِنَّ ٱَّللَّ
َ
 ژ ٧٧َوََّل َتۡبِغ ٱۡلَفَساَد ِِف ٱۡۡل

 (44: القصص)سورة 

và chớ tìm cách làm điều thối nát và xấu xa trên 

trái đất. quả thật, Allah không yêu thương những kẻ 

làm điều xấu xa và thối nát. (Chương 28 – Al-Qasas, 

câu 77). 

Và Qur’an cũng nói về hành động gian ác của 

những kẻ hủy diệt và tàn phá trái đất. 

ُۚ ژ ۡرِض َِلُۡفِسَد فِيَها َوُيۡهلَِك ٱۡۡلَۡرَث َوٱلنَّۡسَل
َ
َّٰ َسَِعَّٰ ِِف ٱۡۡل ِإَوذَا تََوَّلَّ
ُ ََّل ُُيِبُّ ٱۡلَفَساَد   (205: اْلقرة)سورة  ژ ٢٠٥َوٱَّللَّ

Và khi nào chúng nắm quyền, chúng đi khắp trái 

đất để tàn phá những gì trong đó, chúng tàn phá 

mùa màng và hủy diệt chúng sinh. Và Allah không 
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yêu thương sự hủy hoại thối nát. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 205). 

Quả thật chỉ cần giết hại một sinh mạng vô tội 

thì đã là hành động hủy hoại cả hành tinh, một việc làm 

thối nát và tàn bạo, huống chi gây oán thù cho toàn 

nhân loại. Allah phán: 

ۡو فََسادٖ ژ
َ
ا بَِغۡۡيِ َنۡفٍس أ َما َقَتَل  َمن َقَتَل َنۡفَسۢ نَّ

َ
ۡرِض فََكأ

َ
ِِف ٱۡۡل

ۡحَيا ٱنلَّاَس ٱنلَّاَس ََجِيعٗ 
َ
ٓ أ َما نَّ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
ُۚ ََجِيعٗ ا َوَمۡن أ )سورة  ژا

 (37 :املائدة
Ai giết một người không phải là một tên sát nhân 

hay là một tên phá hoại trên trái đất thì coi như y đã 

giết toàn bộ nhân loại; và ai cứu sống một sinh 

mạng thì coi như y đã cứu sống toàn thể nhân loại. 
(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 32). 

Và quả thật, Allah nghiêm cấm giết hại sinh 

mạng con người trừ phi điều đó là vì chân lý (tức xử tội 

chết cho kẻ sát nhân hay phạm tội đáng phải lãnh tội 

chết theo giáo luật), và điều này được Qur’an nói rất 

nhiều, tiêu biểu như lời phán: 

 ٰۚ ِ  بِٱۡۡلَق 
ُ إَِّلَّ َم ٱَّللَّ ،  808 :األنعام  )سورة ژَوََّل َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلََِّّت َحرَّ

 ( 33اإلرساء: 



Tìm Hiểu Islam 

306 

 

Và chớ giết sinh mạng mà Allah đã nghiêm cấm 

trừ phi vì lý do chính đáng. (Chương 6 – Al-An’am, 

câu 151; Chương 17 - Al-Isra, câu 33). 

Và Allah mô tả những người bề tôi có đức tin 

rằng họ: 

ِ إَِلَّٰهً ژ ُ ََّل يَۡدُعوَن َمَع ٱَّللَّ َم ٱَّللَّ ا َءاَخَر َوََّل َيۡقُتلُوَن ٱنلَّۡفَس ٱلََِّّت َحرَّ
 ِ  بِٱۡۡلَق 

 (68 :الفرقان)سورة  ژإَِّلَّ
Không cầu nguyện đến một thần lình nào khác 

cùng với Allah, và không giết sinh mạng nào mà 

Allah đã nghiêm cấm trừ phi vì điều chân lý. 
(Chương 25 – Al-Furqan, câu 68). 

Và người nào giết một mạng người không vì 

chân lý thì người đó bị xem như đã nằm ngoài tôn giáo 

của y. Nabi  nói: 

بح َدًما َحَراًما »  ينلهل ، َما لَمح يُصل نح دل َحٍة مل ُن ِفل فُسح مل ُمؤح
ح  «لَنح يََزاَل ال

 ((.6867أخرجه اْلخاري ح ))
“Người có đức tin sẽ vẫn ở trong khuôn viên tôn giáo 

của mình khi y không giết hại một mạng người bị 

nghiêm cấm.” (Albukhari: Hadith (6862)). 

Một vị Sahabah, Abdullah bin Umar  nói: 
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َسُه فليَها ،  » َقَع َنفح وح
َ
لَمنح أ َّتل اَل َُمحَرَج ل

ُمورل الَّ
ُ
نح َورحَطاتل األ إلنَّ مل

َك ادلَّ  لِّهل َسفح ل حل ََرامل بلَغيح
 ((.6863أخرجه اْلخاري ح )) « مل اْلح

“Quả thật, một trong những điều không có lối thoát là 

đối với ai đã giết hại một mạng người vô tội.” 

(Albukhari: Hadith (6863)). 

Và việc nghiêm cấm giết hại mạng người không 

phải chỉ riêng đối với người Muslim mà kể cả những 

người không phải Muslim, ngay cả đó là những kẻ địch 

chiến tranh. Và điều này sẽ được phân bạch rõ ràng cho 

những ai có ý nghĩ rằng có thể giết hại người không 

phải Muslim qua lời di huấn của Nabi : 

نح »  َنَّةل ، َوإلنَّ رلُيََها تُوَجُد مل
ََة اْلح َمنح َقتََل ُمَعاَهًدا لَمح يََرحح َراِئل

َْي اَعًما  َبعل رح
َ
َيةل أ  ((.3866أخرجه اْلخاري ح )) «َمسل

“Ai giết hại một người thuộc những người trong hiệp 

ước (người không phải Muslim được thỏa hiệp sống 

an toàn trong đất của người Muslim) thì sẽ không 

ngửi thấy hương của Thiên Đàng, mặc dù hương của 

Nó tỏa đi rất xa với khoảng cách của bốn mươi năm 

thời gian.” (Albukhari: Hadith (3166)). 

Và những người này là những người thuộc diện 

thỏa hiệp hòa bình tuy không phải là Muslim nhưng họ 

có một hiệp ước, nên họ được đảm bảo an toàn trước 
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Allah và Thiên sứ của Ngài, và Nabi đã cảnh báo về sự 

trừng phạt nghiêm khắc cho những ai làm như thế:  

َدةً »  ًسا ُمَعاهل اَل َمنح َقتََل َنفح
َ
ُة  أ مَّ ل فَ  اهللل ََلُ ذل ُة رَُسوَلل مَّ َفَر وَذل خح

َ
َقدح أ

ةل اهللل  مَّ َيةل  بلذل نح َمسل َنَّةل َوإلنَّ رلُيََها ََلُوَجُد مل
ََة اْلح فاََل يََرحح َراِئل

يًفا  َْي َخرل  ((.7687(، وابن ماجه ح )8853أخرجه الرتمذي ح ) ) «َسبحعل
“Ai giết hại một người thuộc những người trong hiệp 

ước (người không phải Muslim được thỏa hiệp sống 

an toàn trong đất của người Muslim) là vi phạm hiệp 

ước của Allah và Thiên sứ của Ngài và y sẽ không 

ngửi thấy mùi hương của Thiên Đàng mặc dù mùi 

hương của Nó tỏa đi xa với khoảng cách của bảy 

mươi năm thời gian.” (Tirmizhi: Hadith (1403), Ibnu 

Ma-jah: Hadith (2687)). 

Quả thật Islam nghiêm cấm giết hại những 

người đó vì Islam không cho phép cư xử và hành động 

một cách bất công, hơn nữa, Nabi  là người cò lòng 

nhân hậu và công bằng, Người sẽ làm chứng vào Ngày 

Phán xét về việc những người Muslim đối xử bất công 

với những người đó: 

نحُه َشيحئًا »  َخَذ مل
َ
وح أ
َ
َق َطاقَتلهل أ وح َُكََّفُه فَوح

َ
ول انحتََقَصُه أ

َ
ًدا أ َمنح َظلََم ُمَعاهل

يَاَمةل  َم الحقل يُجُه يَوح نَا َحجل
َ
ٍس فَأ يبل َنفح ل طل أبو داود ح  أخرجه) «بلَغيح
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(، وصححه األْلاين يف صحيح أيب 7789(، وحنو ِه يف س  النسايئ ح )3507)
 ((.7676داود ح )

“Ai bất công, hoặc miệt thị, hoặc chèn ép quá khả 

năng với người nằm trong hiệp ước hoặc lấy đi một 

thứ gì đó một cách không tốt đẹp từ họ thì quả thật Ta 

sẽ làm chứng cho họ vào Ngày Phán xét.” (Abu 

Dawood: Hadith (3052), Annasa-i: Hadith (2749), 

Albani xác thực trong bộ Sahih của Abu Dawood: 

Hadith (2626)). 

Như vậy, việc có hành vi bất công cho dù là đối 

với bất kỳ ai thì đều bị Allah phẫn nộ và Ngài là Đấng 

luôn chấp nhận lời than thở của người bị đối xử bất 

công cho dù kẻ bị đối xử bất công đó là người không 

phải Muslim đi chăng nữa. Và Allah sẽ đáp lại lời cầu 

nguyện không tốt lành của người bị đối xử bất công cho 

người Muslim đối xử bất công. Nabi  nói: 

َجاب  »   فَإلنَُّه لَيحَس ُدوَنَها حل
لُومل َوإلنح ََكَن ََكفلراً

حَمظح َوَة ال ُقوا َدعح  «اتَّ
 ((.87885أخرجه أمحد ح ))

“Các người hãy kính sợ Allah mà coi chừng lời cầu 

nguyện của người bị đối xử bất công cho dù đó là 

người vô đức tin, bởi quả thật lời cầu xin đó sẽ không 

có gì làm cản trở (sự đáp lại của Alla)” tức Allah sẽ 

luôn đáp lại lời cầu nguyện của họ. (Ahmad: Hadith 

(12140)). 
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Và quả thật, Allah đã không cho phép chính bản 

thân Ngài, Đấng Tối cao làm điều bất công, trong một 

Hadith, Nabi  nói rằng Allah đã phán: 

ًما »  لحَم لََعَ َنفحىسل وََجَعلحتُُه بَيحنَُكمح حُمَرَّ ُت الظُّ مح بَادلى إلِّنِّ َحرَّ يَا عل
 ((.7077مسلم ح ) أخرجه) « فاََل َتَظالَُموا

“Này hỡi các bề tôi của TA! Quả thật, TA đã nghiêm 

cấm bản thân TA làm điều bất công và TA cũng 

không cho phép các ngươi làm điều đó. Bởi thế, các 

ngươi chớ đừng hành xử bất công.” (Muslim: Hadith 

(2577)). 

Và ngay cả việc hành xử bất công với loài vật 

thôi cũng đã khiến một người bị rơi vào Hỏa ngục thì 

nói chi đến việc một người hành xử bất công đối với 

đồng loại của mình. Nabi Muhammad  nói: 

ٍة َرَبَطتحَها ، فَلَمح تُ »  رَّ ة  انلَّاَر ِفل هل
َ
َرأ َها َدَخلَتل امح َها ، َولَمح تََدعح مح عل طح

رحضل 
َ
َشاشل األ نح خل ُكُل مل

ح
(، ومسلم ح 3388أخرجه اْلخاري ح )) «تَأ
(7689.)) 

“Một người phụ nữ phải vào Hỏa ngục chỉ vì cô ta 

nhốt con mèo và không cho nó ăn và không thả nó để 

tự nó đi tìm thức ăn trên mặt đất.” (Albukhari: Hadith 

(3318), Muslim: Hadith (2619)). 
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Như vậy, Islam là một tôn giáo xa vời với các 

tôn giáo bị cho là bất công, hoặc bị chỉ trích và lên án, 

nhưng điều đó không can hệ đến việc giáo luật Islam 

quy định chiến đấu vì chính nghĩa, chống lại sự bất 

công và bạo ngược của kẻ xâm lược và bảo vệ tín 

ngưỡng cũng như quyền tự do thờ phượng Allah. 

Nếu chúng ta muốn nói về cuộc thánh chiến, tốt 

nhất là chúng ta hãy đọc - mặc dù chỉ đọc một cách 

nhanh qua - một số sự kiện vào buổi đầu của Islam thì 

chúng ta sẽ thấy rằng khi Allah dựng Muhammad  

làm vị Thiên sứ hướng dẫn toàn nhân loại thì ngay lập 

tức bi những người Quraish cùng với những bộ tộc Ả 

Rập khác kịch liệt chống phá, họ đã đàn áp, hà hiếp và 

giết hại những người có đức tin, nhưng những người có 

đức tin đã chịu đựng vì Allah không cho phép họ đứng 

dậy chiến đấu, Allah ra lệnh bảo họ: 

ةَ َوَءاتُواْ ژ لَوَّٰ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
ْ أ ٓوا ِيَن قِيَل لَُهۡم ُكفُّ لَۡم تََر إََِل ٱَّلَّ

َ
أ

ةَ  َكوَّٰ  (77 :النساء)سورة  ژ ٱلزَّ

Há Ngươi (Muhammad) không lưu ý đến những kẻ 

đã được bảo hãy ngưng tay chiến đấu và dâng lễ 

nguyện Salah một cách chu đáo và đóng Zakah. 
(Chương 2 – Annisa’, câu 77). 

Tuy nhiên, sự bạo ngược và tàn ác vô nhân đạo 

của những kẻ bất công càng ngày càng dữ dội hơn, nên 
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Allah đã cho phép những người có đức tin đang bị đàn 

áp và hà hiếp đến đường cùng phải vùng lên chiến đấu 

và tự vệ bản thân họ. 

ُْۚ ِإَونَّ ٱژ ُهۡم ُظلُِموا نَّ
َ
ِيَن يَُقََّٰتلُوَن بِأ ذَِن لَِّلَّ

ُ
َّٰ نَِۡصِهِۡم لََقِديرٌ أ َ لَۡعَ  ٣٩ َّللَّ

ِينَ  ُ   ٱَّلَّ ْ َربَُّنا ٱَّللَّ ن َيُقولُوا
َ
ٓ أ َّٰرِهِم بَِغۡۡيِ َحق ٍ إَِّلَّ  ِمن دَِي

ْ ۡخرُِجوا
ُ
 ژأ

 (85،  39 :اْلج)سورة 
Allah cho phép những ai bị đối xử bất công vùng 

lên chiến đấu để tự vệ bởi họ bị áp bức. Quả thật, 

Allah là Đấng toàn năng trong việc trợ giúp những 

ai bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ một cách bất 

công, họ bị đối xử bất công chỉ vì họ nói: Thượng Đế 

của chúng tôi là Allah. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 

39, 40). 

Và cũng ngay trong câu kinh này, những lời 

phán tiếp theo cho thấy phải có sự chống trả và vùng 

lên bằng sức lực mới có thể ngăn chặn kẻ thù và đảm 

bảo an toàn trật tự cho cộng đồng và xã hội. 

ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ژ َمۡت  َولَۡوََّل َدۡفُع ٱَّللَّ ِ َُّهد  َِّٰمُع َوبَِيع  ل  َصَو
ِ َكثِۡيٗ َوَصلََوَّٰت  َوَمَسَِّٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱ نَّ ٱا  َّللَّ ُ َمن َوََلَنُِصَ َّللَّ

َقوِيٌّ َعزِيٌز 
َ لَ ۥُٓۚ إِنَّ ٱَّللَّ ُِ  (85 :اْلج)سورة  ژ ٤٠يَنُِصُ
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Và nếu Allah không dùng người này chặn đứng 

một số ngươi kia thì những tu viện và nhà thờ, giáo 

đường và thánh đường, những nơi mà tên Allah 

được tụng niệm nhiều chắc chắn sẽ bị phá sụp. Và 

chắc chắn Allah luôn giúp đỡ những ai ủng hộ chính 

nghĩa của Ngài,  quả thật, Allah là Đấng Toàn năng 

đầy quyền lực và sức mạnh. (Chương 22 – Al-Hajj, 

câu 40). 

Và câu kinh tiếp sau đó cũng mô tả những thuộc 

tính và bản chất mà những người có đức tin Iman, 

những người luôn được Allah phù hộ và giúp đỡ cần 

phải có. 

َُّٰهۡم ِِف ژ نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ ْ ٱَّلَّ ةَ َوَءاتَُوا لَوَّٰ قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
ۡرِض أ

َ
َمُرواْ  ٱۡۡل

َ
ةَ َوأ َكوَّٰ ٱلزَّ

ُمورِ 
ُ
َّٰقَِبُة ٱۡۡل ِ َع  :اْلج)سورة  ژ ٤١بِٱلَۡمۡعُروِف َوَنَهۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِِۗ َوَّلِلَّ

41) 
Những ai mà TA để họ vững vàng trên trái đất thì 

họ sẽ dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo, đóng 

Zakah, bảo ban nhau làm điều phải và ngăn cản 

nhau làm điều sai quấy. Nhưng tất cả mọi sự việc 

đều ở nơi định đoạt của Allah. (Chương 22 – Hajj, 

câu 41). 
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Và Allah đã không cho phép Nabi  của Ngài 

cùng với các vị Sahabah của Người gây hận thù và khởi 

chiến, Ngài phán: 

َ ََّل ژ ُْۚ إِنَّ ٱَّللَّ ِيَن يَُقَّٰتِلُونَُكۡم َوََّل َتۡعَتُدٓوا ِ ٱَّلَّ ْ ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ َّٰتِلُوا َوَق
ِۡن  ١٩٠ُُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن  ۡخرُِجوُهم م 

َ
َوٱۡقُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفتُُموُهۡم َوأ

َشدُّ 
َ
ۡخرَُجوُكۡمُۚ َوٱۡلفِۡتَنُة أ

َ
ِمَن ٱلَۡقۡتِلٰۚ َوََّل تَُقَّٰتِلُوُهۡم ِعنَد َحۡيُث أ

ََّٰتلُوُكۡم فَٱۡقُتلُوُهۡم  َكَذَّٰلَِك  َّٰ يَُقَّٰتِلُوُكۡم فِيهِۖ فَإِن َق ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم َحَّتَّ
َّٰفِرِيَن  َ َغُفور   ١٩١َجَزآُء ٱلَۡك ْ فَإِنَّ ٱَّللَّ َّٰتِلُوُهۡم  ١٩٢رَِّحيم   فَإِِن ٱنَتَهۡوا َوَق
َّٰ ََّل تَُكونَ  ِۖ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فَََل ُعۡدَوََّٰن إَِّلَّ فِۡتَنة  َويَُكوَن  َحَّتَّ ِيُن َّلِلَّ ٱل 
َّٰلِِمنَي  ُۚ  ١٩٣لَۡعَ ٱلظَّ ۡهرِ ٱۡۡلََراِم َوٱۡۡلُُرَمَُّٰت قَِصاص  ۡهُر ٱۡۡلََراُم بِٱلشَّ  ٱلشَّ

 ْ  َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدىَّٰ َعلَۡيُكۡمُۚ َفَمِن ٱۡعتََدىَّٰ َعلَۡيُكۡم فَٱۡعتَُدوا
َ َمَع ٱلُۡمتَّقنَِي  نَّ ٱَّللَّ

َ
ْ أ َ َوٱۡعلَُمٓوا ْ ٱَّللَّ ُقوا  - 895 :اْلقرة)سورة  ژ ١٩٤َوٱتَّ

898) 
Và vì chính nghĩa của Allah, các ngươi hãy đánh 

trả những ai đã đánh các ngươi trước nhưng chớ 

vượt quá mức giới hạn, bởi quả thật Allah không 

yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn. Và các 

ngươi hãy giết chúng nơi nào các ngươi bắt được 

chúng và đánh đuổi chúng ra khỏi nơi mà chúng đã 
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đánh đuổi các ngươi, và việc quấy rối còn nghiêm 

trọng hơn giết chóc, tuy nhiên, các ngươi đừng đánh 

chúng trong Thánh đường Linh Thiêng (Al-Haram 

tại Makkah) trừ phi chúng đánh các ngươi trong đó, 

và nếu chúng đánh các ngươi thì hãy giết chúng lại, 

đó là quả báo dành cho những kẻ không có đức tin. 

Nhưng nếu chúng ngưng chiến thì các ngươi hãy 

biết rằng quả thật Allah luôn là Đấng tha thứ và 

khoan dung. Và các ngươi hãy tiếp tục chiến đấu với 

chúng cho đến khi nào chúng thôi quấy nhiễu và để 

tôn giáo được hướng về Allah một cách tốt đẹp. Do 

đó, khi nào chúng đã ngưng chiến thì các ngươi chớ 

gây hận thù với chúng nữa trừ phi có kẻ làm điều 

sai quấy. Tháng cấm kỵ là tháng cấm kỵ (cho cả đôi 

bên Muslim và Kafir) và có luật trả đủa về những 

điều cấm kỵ. Bởi thế, người nào vi phạm giới cấm 

nhằm lất át các ngươi thì các ngươi hãy lấn át trả lại 

chúng giống như thế. Và các ngươi hãy kính sợ 

Allah và hãy làm điều thiện tốt, quả thật Allah luôn 

ở cùng với những người ngoan đạo biết sợ Ngài. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 190 – 194). 

Và nếu kẻ thù rút lui không chiến đấu nữa thì 

trái đất sẽ được an bình khỏi sự chiến tranh và hủy diệt. 

ُ ژ لََم َفَما َجَعَل ٱَّللَّ ۡلَقۡواْ إََِلُۡكُم ٱلسَّ
َ
لُوُكۡم فَلَۡم يَُقَّٰتِلُوُكۡم َوأ فَإِِن ٱۡعََتَ

 (95 :النساء)سورة  ژ لَُكۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيَٗل 
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Và nếu Allah muốn, Ngài thừa sức làm cho chúng 

có ưu thế hơn các ngươi. Nhưng nếu chúng rút lui 

xa các ngươi, không đánh các người và để nghị hòa 

bình với các người thì Allah không cho phép các 

ngươi gây chiến đánh chúng trong bất cứ lý do nào. 
(Chương 2 – Annisa’, câu 90). 

Và khi những người thờ đa thần thông báo 

khiêu chiến với toàn bộ với người Muslim, thì Islam đã 

đứng dậy đối mặt với họ. Allah đã ra lệnh trong Qur’an 

phải chiến đấu với họ bảo vệ giáo lý Tawhid: 

ْ ٱلُۡمۡۡشِكنَِي َكٓافَّةٗ ژ َّٰتِلُوا ُۚ َكَما  َوَق نَّ ٱ يَُقَّٰتِلُونَُكۡم َكٓافَّٗة
َ
ْ أ َ َوٱۡعلَُمٓوا َّللَّ

 (36 :اتلوبة)سورة  ژ َمَع ٱلُۡمتَّقنِيَ 

Và các ngươi hãy chiến đấu với toàn bộ người dân 

thờ đa thần như chúng đã đánh các ngươi toàn bộ. 

Và các ngươi hãy biết rằng Allah luôn ở cùng với 

những người ngay chính sợ Ngài. (Chương 9 – 

Attawbah, câu 36). 

Như vậy, chiến đấu trong Islam luôn theo việc 

áp dụng các lý do chính đáng và luận cứ thực tế. Quả 

thật, chiến tranh không phải là điều yêu thích của bất kỳ 

con người nào, nhưng nó là con dao giải phẫu mà một 

cơ thể bệnh hoạn muốn được khỏe mạnh phải cần đến. 
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ن تَۡكَرُهو َعلَۡيُكُم ٱۡلقَِتاُل َوُهَو ُكۡرِ  ُكتَِب ژ
َ
ا   ٗ اْ َشۡي لَُّكۡمۖ وََعَِسَٰٓ أ

ْ َشۡي  ن َُتِبُّوا
َ
ُ َيۡعلَُم ا َوُهَو َۡش     ٗ َوُهَو َخۡۡي  لَُّكۡمۖ وََعَِسَٰٓ أ لَُّكۡمُۚ َوٱَّللَّ

نُتۡم ََّل َتۡعلَُموَن 
َ
 (786 :اْلقرة)سورة  ژ ٢١٦َوأ

Lệnh chiến đấu đã được truyền xuống cho các 

ngươi và đó là điều mà các ngươi không hề thích. 

Nhưng có thể điều các ngươi không thích lại mang 

điều tốt cho các ngươi và điều mà các ngươi thích lại 

mang điều xấu cho các ngươi. Allah mới là Đấng 

biết rõ còn các ngươi chẳng biết gì cả. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 216). 

Và Nabi  đã thường chỉ dạy các Sahabah của 

Người cầu nguyện Allah tránh khỏi kẻ thù và cắt đứt 

mọi điều xấu mà không cần đến việc chiến đấu và đánh 

trận, Người nói: 

َها انلَّاُس اَل »  يُّ
َ
لُوا اهللَ  َتتََمنَّوحا للَقاَء الحَعُدوِّ يَا أ

َ
أ َعافليََة فَإلَذا  َواسح

الح
ُوا  ِبل يتُُموُهمح فَاصح  ((.8787( ، ومسلم ح )3578أخرجه اْلخاري ح )) «لَقل

“Này hỡi người dân, các ngươi chớ đừng mong muốn 

đối mặt với kẻ thù mà hãy cầu xin Allah sự an bình, 

nhưng nếu các ngươi đã đối mặt với họ thì các ngươi 

hãy kiên nhẫn.” (Albukhari: (3024), Muslim: Hadith 

(1742)). 
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Và quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã ban phúc 

cho Nabi của Ngài trong việc đuổi những người không 

tin tưởng ra khỏi Madinah mà không cần đến chiến đấu 

và giết chóc. 

ْ َخۡۡيٗ َوَردَّ ٱژ ْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َيَنالُوا ِيَن َكَفُروا ُ ٱَّلَّ ُ اُۚ وَ َّللَّ َكََف ٱَّللَّ
 ُۚ ُ قَوِيىا َعزِيزٗ  ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٱلۡقَِتاَل  (70 :األحزاب)سورة   ژ ٢٥ا َوََكَن ٱَّللَّ

Và Allah đã đẩy lùi những kẻ vô đức tin ra đi trong 

giận dữ. Chúng không thu được một lợi lộc nào. Và 

Allah đủ giúp những người tin tưởng chiến đấu. Bởi 

quả thật, Allah là Đấng Toàn năng đầy quyền lực và 

sực mạnh.  (Chương 33- Al-Ahzab, câu 25). 

Và ý nghĩa cũng như mục đích của cuộc chiến 

trong Islam không phải để thống trị thế gian và thiên 

hạ, bởi lẽ người nào yêu thích và ham muốn trần gian 

sẽ gặp khổ ải ở Đời sau. Allah phán: 

ِيَن ََّل يُرِيُدوَن ُعلُو ٗ ژ اُر ٱٓأۡلِخَرةُ جَنَۡعلَُها لَِّلَّ ۡرِض َوََّل تِۡلَك ٱلَّ
َ
ا ِِف ٱۡۡل

 (83 :القصص)سورة  ژ ٨٣اُۚ َوٱلَۡعَّٰقَِبُة لِۡلُمتَّقنَِي فََسادٗ 

Đó (Thiên Đàng) là ngôi nhà của Đời sau mà TA đã 

làm ra cho những ai không muốn tự suy tôn mình 

cao cả và cũng không làm điều thối nát và hủy hoại 

trái đất. Và những người ngay chính biết sợ Allah sẽ 
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luôn có một kết cuộc tốt đẹp. (Chương 28 – Al- 

Qasas, câu 83). 

Và có lần, một người đàn ông dân quê đến gặp 

Nabi  và hỏi Người về ý nghĩa và mục đích của việc 

chiến đấu cho chính nghĩa của Allah, y nói: Một người 

chiến đấu vì muốn chiến lợi phẩm, một người chiến đấu 

để được lưu danh, một người chiến đấu vì địa vị và 

quyền thế của y, ai trong số họ là người vì chính nghĩa 

của Allah? Nabi  đã giải bày rõ ràng rằng tất cả cuộc 

chiến vì vật chất và những lợi ích của thế gian đều là 

những cuộc chiến thối nát và tàn ác, Người nói: 

َُكوَن َُكلَمُة اهللل َمنح قَ »  يَا َفُهَو ِفل َسبليلل  اتََل تلل
َ الحُعلح  «َعزَّ وََجلَّ  اهللل ِهل

 ((.8958(، ومسلم ح )7885أخرجه اْلخاري ح ))
“Người nào chiến đấu để cho khẩu hiệu của Allah là 

điều cao cả thì người đó đã chiến đấu vì chính nghĩa 

của Allah.” (Albukhari: Hadith (2810), Muslim: 

Hadith (1904)). 

Quả thật, nếu ai đó suy ngẫm về những gì được 

nói trong Qur’an và Sunnah cũng như những gì diễn ra 

trong lịch sử của người Muslim thì sẽ không bao giờ 

mà không nhận thấy được hai ý nghĩa cao quý mà Allah 

đã ban lệnh chiến đấu nhằm để bảo vệ chúng: 
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Ý nghĩa thứ nhất: Ngăn chặn kẻ thù đánh phá 

tôn giáo, đảm bảo sự thờ phượng Allah một cách bình 

an, như Allah đã phán: 

َّٰ ََّل تَُكوَن فِۡتَنة  َوَيُكوَن ژ َّٰتِلُوُهۡم َحَّتَّ ِۖ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ َوَق ِيُن َّلِلَّ ٱل 
َّٰلِِمنَي   (193 :اْلقرة)سورة  ژ  ١٩٣فَََل ُعۡدَوََّٰن إَِّلَّ لَۡعَ ٱلظَّ

Và các ngươi hãy tiếp tục chiến đấu với chúng cho 

đến khi nào chúng thôi quấy nhiễu và để tôn giáo 

được hướng về Allah một cách tốt đẹp. Do đó, khi 

nào chúng đã ngưng chiến thì các ngươi chớ gây hận 

thù với chúng nữa trừ phi có kẻ làm điều sai quấy. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 193). 

Ibnu Umar  nói: (Quả thật, chúng tôi đã 

hành động trong thời của Thiên sứ của Allah  khi 

Islam vẫn còn ít rằng nếu có một người quấy nhiễu 

tôn giáo thì hoặc là chúng tôi sẽ giết y hoặc là bắt y 

quy thuận để Islam được nhiều thêm.) (Albukhari: 

Hadith (4515)). 

Quả thật, người Muslim bước đi chiến đấu là để 

giải phóng cho con người được tự do, cho y được 

quyền tự do lựa chọn và ngăn chặn điều xấu và gian ác 

của những kẻ muốn quấy nhiễu và hủy diệt. Do đó, việc 

chiến đấu với những kẻ đó là điều ngoan đạo và đáng 

làm. 
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َّٰ يَُردُّوُكۡم ژ ۡكََبُ مَِن ٱلَۡقۡتِلِۗ َوََّل يََزالُوَن يَُقَّٰتِلُونَُكۡم َحَّتَّ
َ
َوٱلۡفِۡتَنُة أ

ُْۚ َوَمن يَۡرتَِدۡد مِنُكۡم َعن دِينِه ِۚ َفَيُمۡت َعن دِينُِكۡم  إِِن ٱۡسَتَطَُّٰعوا
ْوَلَٰٓئَِك  َوُهَو ََكفِر  

ُ
ْوَلَٰٓئَِك فَأ

ُ
ۡنيَا َوٱٓأۡلِخَرةِۖ َوأ ۡعَََّٰٰلُُهۡم ِِف ٱلُّ

َ
َحبَِطۡت أ

وَن  ۡصَحَُّٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخَِِّٰلُ
َ
 (217 :اْلقرة)سورة  ژ٢١٧أ

Và việc quấy nhiễu bằng bạo lực còn nghiêm trọng 

hơn cả giết chóc. Và chúng sẽ không ngừng đánh 

các ngươi cho đến khi nào chúng làm cho các ngươi 

bỏ đạo của các ngươi nếu chúng có khả năng. Và ai 

trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng 

không có đức tin thì sẽ là những người mà việc làm 

sẽ trở thành vô nghĩa ở đời này lẫn Đời sau. Và họ 

sẽ làm bạn với Hỏa ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời.  
(Chương 2 – Albaqarah, câu 217). 

Và quả thật, Rabi’a bin ‘Amir đã làm nổi bật 

mục tiêu cao quý và thiêng liêng này khi ông nói với 

Rustum, vị tướng của toán quân Ba tư tại Al-Qadisiyah 

lúc y hỏi ông: Tại sao ngươi đến? Rabi’a đã trả lời: 

“Allah phái ta đến để đưa những ai Ngài muốn từ nơi 

thờ phượng bề tôi đến với thờ phượng Allah, từ bể 

khổ của trần gian đến với niềm hạnh phúc của nó, từ 

những tôn giáo bất công không chân lý đến với sự 

công bằng và anh minh của Islam. Ngài phái chúng 

tôi mang tôn giáo của Ngài đến cho tạo vật của Ngài 
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để kêu gọi họ quay về với Ngài.” (Xem “Albidayah 

Wanihayah” (7/40)). 

Đức tin Iman là tài sản đáng giá nhất của một 

người Muslim, được xứng đáng để cho y bất chấp mọi 

thứ ngay cả việc hy sinh bản thân, và quả thật tác giả 

Peggy Roderick đã viết không vượt quá sự thật khi ông 

ta nói: “Islam cho phép Thiên sứ của nó chiến đấu để 

đánh đổ sự bất công và tàn ác .. và để loại bỏ những 

trở ngại cản trở con đường truyền bá Islam. Và sự 

truyền bá đó không có sự cưỡng bức và ép buộc bất cứ 

ai qui thuận tôn giáo này mà thực tế nó chỉ là một sự 

mời gọi mọi người đến với nó và nó cho họ quyền tự do 

lựa chọn hoàn toàn ... quả thật Islam là tôn giáo của 

hòa bình, hòa bình cùng với Allah và hòa bình cùng với 

tất cả mọi người.” (Xem “Họ nói về Islam” (246)). 

Ý nghĩa thứ hai: Chống trả và kháng cự lại kẻ 

thù xâm lược đã tàn phá quê hương xứ sở của người 

Muslim và đã đụng chạm đến quyền bất khả xâm phạm 

của họ và giúp con người giải thoát khỏi sự áp bức và 

tàn ác của kẻ xâm lăng. Do đó, sự bất công là điều 

Allah giận dữ, là điều mà không một lương tâm nào 

nào cho phép, điều mà tất cả những ai yêu công lý và 

sự thật trong các tầng trời và trái đất sẽ sẵn sàng chiến 

đấu để loại trừ nó. 
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ِ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفنَِي ِمَن ٱلر َِجاِل ژ َوَما لَُكۡم ََّل تَُقَّٰتِلُوَن ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ
ِ ٱۡلَقۡريَةِ َوٱلن ِسَ  ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهَِّٰذِ

َ
ٓ أ ِيَن َيُقولُوَن َربََّنا آءِ َوٱلۡوِلَۡدَِّٰن ٱَّلَّ
نَك َوَِل ٗ  ُ َا ِمن لَّ ۡهلَُها َوٱۡجَعل نلَّ

َ
الِِم أ َا ٱلظَّ نَك ا َوٱۡجَعل نلَّ ُ ِمن لَّ
 (76، 70 :النساء)سورة   ژ ٧٥نَِصًۡيا 

Và điều gì ngăn cản các ngươi không đi chiến đấu 

cho chính nghĩa của Allah để bên vực cho những 

người đàn ông, phụ nữ và trẻ thơ bị áp bức và 

ngược đãi, những người đã luôn cầu nguyện: Lạy 

Thượng Đế của chúng con, xin Ngài cứu chúng con 

ra khỏi thị trấn này bởi cư dân của nó là những kẻ 

áp bức bất công, và xin Ngài dựng lên một người 

bảo hộ để bảo vệ, xin Ngài hãy dựng lên một vị cứu 

tinh để giúp đỡ chúng con (Chương 4 – Annisa’, câu 

75, 76). 

Và Nabi  đã báo tin vui cho những ai đã hy 

sinh vì ra sức bảo vệ tài sản, người thân và tôn giáo của 

mình: 

وح » 
َ
هل أ وح ُدوَن َدمل

َ
للهل أ هح

َ
يد  َوَمنح قُتلَل ُدوَن أ ل َفُهَو َشهل َمنح قُتلَل ُدوَن َماَلل

يد   ينلهل َفُهَو َشهل (، وأبو داود ح 8878أخرجه الرتمذي ح )) «ُدوَن دل
(8777.)) 
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“Ai bị giết vì đã ra sức bảo vệ tài sản của mình là 

người Shaheed (tử trận vì đạo) và ai bị giết vì đã ra 

sức bảo vệ người thân, tính mạng và tôn giáo của y là 

người Shaheed.” (Tirmizhi: Hadith (1421), Abu 

Dawood: Hadith (4772)). 

Và khi người Muslim ra sức chiến đấu thì y 

phải khẳng định trong sự chiến đấu của y các yếu tố  

đặc trưng để phân biệt với hành động được cho là 

khủng bố: 

- Chấp nhận hòa bình và thỏa thuận ngừng giao 

chiến khi các chiến binh bên địch yêu cầu. Allah phán: 

ُِۚ ژ ۡ لَۡعَ ٱَّللَّ ۡلِم فَٱۡجَنۡح لََها َوتََوكَّ ْ لِلسَّ ِميُع ِإَون َجَنُحوا  إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ
ِٓي  ٦١ٱۡلَعلِيُم  ُۚ ُهَو ٱَّلَّ ُ ن َُيَۡدُعوَك فَإِنَّ َحۡسَبَك ٱَّللَّ

َ
ْ أ ِإَون يُرِيُدٓوا
يََّدَك بَِنِۡصِِ ِۚ َوبِٱلُۡمۡؤمِننَِي 

َ
 (67، 68 :األنفال)سورة    ژ ٦٢أ

Nhưng nếu kẻ thù chịu hòa thì hãy giải hòa với 

chúng và phó thác cho Allah, quả thật, Ngài là Đấng 

hằng nghe và hằng biết. Và nếu chúng có ý định 

muốn lừa gạt Ngươi (Muhammad) thì Allah đủ giúp 

Ngươi, Ngài là Đấng sẽ ủng hộ Ngươi qua sự giúp 

đỡ của Ngài và qua những người có đức tin. 
(Chương 8 – Al-Anfal, câu 61, 62). 

- Không được giết chết thường dân, phụ nữ, trẻ 

em, người già cũng như những người dân thường nằm 
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trong hiệp định được bảo vệ như nhân viên lao động, 

những người làm công, những giáo sĩ và những người 

khác không tham gia trong cuộc chiến. Bởi quả thật, 

Nabi  đã nghiêm cấm giết hại phụ nữ, người già, trẻ 

con, như lời của Ibn Umar  nói: (Trong một số trận 

chiến nào đó của Thiên sứ Allah  tôi đã thấy có 

một thi thể  phụ nữ bị giết, thế là thiên sứ của Allah 

 ra lệnh nghiêm cấm không được giết hại phụ nữ 

và trẻ em) (Albukhari: Hadith (3015), Muslim: Hadith 

(1744)). 

Và khi Thiên sứ của Allah  cử một đoàn quân 

ra chinh chiến thì Người thường dặn dò:  

مل ا»  ةل رَُسولل  َوبلاهللل  هللل انحَطللُقوا بلاسح
لَّ تُلُوا َشيحًخا  هللل ا ولَََعَ مل َواَل َتقح

وا َغنَائلَمُكمح  ًة َواَل َتُغلُّوا وَُضمُّ
َ
َرأ ًيا َواَل امح اًل َواَل َصغل فح فَانليًا َواَل طل

نُوا  سل حح
َ
للُحوا َوأ صح

َ
نلَْي(  )إلنَّ اهللَ َوأ سل حُمحح أخرجه أبو داود ح ) «ُُيلبُّ ال
(7688.)) 

“Các ngươi hãy nhân danh Allah mà ra trận, và trước 

sự chứng giám của Allah và cồng đồng của Thiên sứ 

của Allah, các ngươi không được giết hại người già 

yếu, trẻ con, và phụ nữ, không được chiếm hữu chiến  

lợi phẩm, hãy cải thiện và cư xử tử tế và tốt đẹp bởi 

quả thật Allah luôn thương yêu những người làm 

tốt.” (Abu Dawood: Hadith (2614)). 



Tìm Hiểu Islam 

326 

 

Và bằng chứng rằng Nabi  đã nghiêm cấm 

giết phụ nữ, những người làm công và những công 

nhân lao động không tham gia chiến đấu, là Hadith 

được kể lại từ một vị Sahabah tên Rubah bin Arrabi’a: 

Có lần chúng tôi cùng với Thiên Sứ của Allah  trong 

một cuộc chính chiến, thấy mọi người tập trung một 

đám đông, Người đã cho một người đi xem và nói: 

“Ngươi hãy đi xem những người kia có chuyện gì thế?” 

Y đi và quay về bảo: Một người phụ nữ bị giết. Người 

nói: “Người phụ nữ này làm sao có thể bị giết”, và có 

một lần Khalid bin Alwalid dẫn đầu chinh chiến, Thiên 

sứ đã cử một người đến dặn ông ta, Người nói: 

يحفاً  » َرأًة َواَل َعسل تُلَنَّ امح : اَل َتقح ََلل (، 7669أخرجه أبو داود ح )) « قُلح ْلل
 (،(.7887وابن ماجه ح )

“Ngươi hãy nói với Khalid: Đừng giết phụ nữ và 

người phục dịch cho binh lính nhưng không tham gia 

chiến đấu.” (Abu Dawood: Hadith (2669), Ibnu Ma-

jah: Hadith (2842)).  

Và khi Nabi  cử một đoàn quân đi đánh 

những người đa thần ở trận chiến Hunain, đoàn quân 

này đã đánh và giết cả con cái của họ, khi họ quay về  

thì Nabi  đã chỉ trích họ, Người nói: “Sao các ngươi 

lại giết con trẻ của họ?” Họ bảo: Thưa Thiên sứ của 
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Allah, chúng cũng là con cái của những người đa thần. 

Người giải thích và khuyên bảo cho họ hiểu, nói: 

كلَْي وَ »  ل ُمرشح
ح وحالَُد ال

َ
يَاُرُكمح إلالَّ أ َوَهلح خل

َ
ٍد بليَدل ِهل َما أ ُس حُمَمَّ

ى َنفح ل اَّلَّ
لَساُنَها  َرةل َحَّتَّ ُيعحرلَب َعنحَها ل طح فل

نح نََسَمٍة تُودَلُ إلالَّ لََعَ الح أخرجه ) «مل
 ((.80868أمحد يف املسند ح )

“Chẳng lẽ giết con cháu của những người thờ đa 

thần là lựa chọn của các ngươi hay sao? Ta thề bởi 

Đấng đã tạo ra ta rằng không con người nào được 

sinh ra mà không theo bản chất tự nhiên là quy phục 

Allah cho tới khi chiếc lưỡi của nó biết bày tỏ.” 

(Ahmad: Hadith (15161)). 

Như vậy, Nabi  không những đã nghiêm cấm 

giết hại con cái của những người đa thần, mà Người 

còn cho biết rằng chúng được sinh ra theo bản chất tự 

nhiên là những người có đức tin, chỉ được quyền phán 

xét chúng là vô đức tin khi nào chúng trưởng thành, lúc 

đó chúng mới quyết định lựa chọn theo cha mẹ của 

chúng hay không theo. 

Và những người mà Islam không cho phép giết 

họ đó là những tu sĩ không tham gia chiến đấu. Quả 

thật, vị Thủ lĩnh Abu Bakr đã dặn dò người cầm đầu 

đoàn quân Muslim đi chính chiến xứ Sham với lời dặn: 

(Ngươi sẽ thấy một số người tuyên bố rằng họ đã 

khóa mình cho Allah, thế thì hãy để mặc họ và những 
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gì mà họ tuyên bố rằng họ đã bị khóa) (Malik ghi lại 

trong bộ Almuwatta: Hadith (982)). 

Như vậy, rõ ràng Islam vô can với khủng bố, và 

cũng như thế, những người Muslim trong lịch sử đã 

chiến đấu với những nguyên tắc của Islam, họ không 

giống như những kẻ chinh chiến khác chỉ làm thối nát 

và hủy hoại trái đất, và trong tay chúng tôi có nhiều 

bằng chứng xác nhận về điều này. 

Nhà sử học lừng danh Wall Durant nói: “Quả 

thật những người Muslim là những người đàn ông hoàn 

hảo hơn so với những người Thiên Chúa giáo, họ tuân 

thủ hiệp ước, đa số họ luôn có lòng thương xót những 

kẻ bại trận, và thực sự hiếm khi thấy trong lịch sử rằng 

họ có hành động tàn bạo như những người Thiên Chú 

Giáo đã hành động để chiếm lãnh Jerusalem năm 1099 

tây lịch”. (Xem “Họ nói về Islam” (245)). 

Còn nhà sử học Gustave Le Bon thì nói: “Thực 

tế rằng không có cộng đồng nào được biết là đi chinh 

chiến lại có lòng thượng xót và vị tha như người Ả Rập 

và cũng không có tôn giáo nào bao dung như tôn giáo 

của họ”. (Xem “Nền văn minh Ả rập” của Gustave Le Bon 

(720)). 

Và nói về hình ảnh cư xử của những người 

Muslim với những người không phải Muslim thì ông 

nói: “Và người Ả rập - nói về sự khoan dung và độ 

lượng vĩ đại của họ - được coi là biểu tượng của tinh 
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thần hiệp sĩ lý tưởng, họ có tấm lòng thương xót những 

kẻ yếu hèn, cư xử tử tế với những kẻ thua trận, và họ 

luôn chấp hành các điều khoản của riêng họ, và những 

cung cách đối nhân xử thế tốt đẹp khác mà các cộng 

đồng Thiên Chúa giáo ở Châu Âu mới học hỏi theo gần 

đây.” (“Nền văn minh của Ả rập” của Gustave Le Bon 

(720)). 

Như vậy, sự thật cho thấy có sự khác biệt rất lớn 

giữa cuộc chiến đấu theo chủ nghĩa Islam và những tiêu 

cực của hành vi khủng bố mà một số người Muslim và 

những người không phải Muslim đã hành động ngày 

nay. Và hành vi khủng bố là điều được Islam xem như 

một hành đồng hủy hoại, làm thối nát trái đất, một hành 

động tàn bạo và bất công. 

Do đó, việc vu cáo Islam khủng bố là một sự vu 

khống đầy dối trá, bịa đặt và hoàn toàn trái ngược với 

sự thật. Những người đã khẳng định như thế là chỉ dựa 

theo những thành phần được cho là uy tín và trung thực 

khi họ dùng những ngòi bút và giọng nói điêu luyện 

của họ gán tội khủng bố cho Islam, trong khi đó họ 

không hề nói đến những điều xấu của các tôn giáo 

khác, những tôn giáo đã cho phép giết hại phụ nữ, trẻ 

con, trẻ sơ sinh và những người dân thường khác không 

trực tiếp tham gia đánh chiến. “Như vậy, Chúa của các 

đạo quân nói: .... Bây giờ hãy đi, hãy đánh và tàn phá 

tất cả, các ngươi hãy nghiêm cấm tất cả những gì thuộc 

về họ, chớ rủ lòng thương xót họ, hãy giết tất cả đàn 
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ông, phụ nữ, trẻ con và sơ sinh, hãy giết cả bò, dê, lạc 

đà và lừa.” (Samuel (1) 2 – 3 / 15; Samuel là Xa-mu-en, hai 

quyển trong Cựu ước kể chuyện từ cuối thời kỳ các Thủ lĩnh 

cho đến những năm cuối đời của vua David.). 

Dĩ nhiên, chúng tôi không yêu cầu những người 

này phải cáo buộc người khác mà thật ra chúng tôi yêu 

cầu họ làm vậy chỉ để họ hiểu đúng về nội dung và ý 

nghĩa của Kinh sách Thiêng liêng của chúng tôi như 

chúng tôi đã hiểu về nó, để họ không còn hiểu sai lệch 

và nhầm lẫn, và để mà khi họ muốn dùng ngòi bút của 

họ để nói về chúng tôi khi chúng tôi vắng mặt thì họ 

vẫn nói theo một sự hiểu biết đúng thực, còn nếu không 

như vậy, tốt nhất là họ nên cho chúng tôi biết lý do thực 

sự về việc họ chỉ chỉ trích chúng tôi mà không chỉ trích 

những ai khác cũng như các kinh sách của họ. 

Và cuối cùng, để thay cho lời kết chúng tôi xin 

trích lời của nhà văn Mỹ Andrew Paterson khi ông nói: 

“Bạo lực với tên Islam thực sự không phải là điều thuộc 

về Islam, mà là điều trái ngược với tôn giáo này bởi nó 

có nghĩa là hòa bình và không bạo lực.” (“Sau ngày hôm 

nay sẽ không còn yên lặng nữa” Paul Findley).  

Vần đề thứ ba: Islam và ngoại giao 

Đã có một số tổ chức về các phương tiện truyền 

thông cáo buộc Islam phân biệt chủng tộc trong việc 

giao tế và đối ngoại với người không phải là Muslim,  

họ cho rằng Islam đã cưỡng ép nhiều người phải chấp 
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nhận nó, và thúc giục tín đồ căm ghét mọi người và 

khuyến khích họ làm điều bất công và sai trái. 

Các phương tiện truyền thông này thật sự là dốt 

nát không hiểu biết gì về Islam cũng như các giáo luật 

của nó, hoặc các phương tiện truyền thông này đã cố 

tình muốn bóp méo sự thật. Và cho dù như thế nào đi 

chăng nữa, Islam vẫn luôn vô can với lời cáo buộc này, 

bởi lịch sử đã cho thấy rằng những người Muslim trong 

suốt thời gian họ được ban cho nền văn minh vĩ đại, họ 

đã chưa từng cưỡng bách và ép buộc một cộng đồng 

hay một cá nhân nào đón nhận tôn giáo của họ. Và quả 

thật, họ đều biết rõ rằng con người luôn có sự mâu 

thuẫn trong các hệ thống luật pháp và lề lối của họ, và 

điều đó luôn nằm trong ý muốn của Allah và sự sáng 

suốt của Ngài. Ngài phán: 

ُۚ َوِمۡنَهاجٗ  َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِۡشَۡعةٗ  لُِك ٖ  ةٗ ا مَّ
ُ
ُ َۡلََعلَُكۡم أ  َولَۡو َشآَء ٱَّللَّ

َۡبلَُوُكۡم َوَلَِّٰكن  َوَِّٰحَدةٗ  ِ ِ َل  َُّٰكۡمۖ فَٱۡستَبُِقواْ ٱۡۡلَۡيَرَِّٰتٰۚ إََِل ٱَّللَّ ِِف َمآ َءاتَى
 (05 - 88: املائدة )سورة ا َمرِۡجُعُكۡم ََجِيعٗ 

TA đã qui định cho từng Sứ giả trong các ngươi 

một hệ thống luật pháp và một lề lối. Và nếu Allah 

muốn, Ngài thừa sức làm cho các ngươi thành một 

cộng đồng duy nhất, nhưng Ngài đã không làm thế 

vì muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài đã 

ban cho các ngươi. Bởi thế, hãy thi đua làm điều 
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thiện tốt. Tất cả các ngươi sẽ được đưa về gặp Allah 

trở lại (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 48 – 50). 

Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ làm cho toàn nhân 

loại đều là những người Muslim theo bản chất bẩm sinh 

mà không cho họ quyền tự do lựa chọn. 

ةٗ ژ مَّ
ُ
ۖ  َولَۡو َشآَء َربَُّك َۡلََعَل ٱنلَّاَس أ  ١١٨ ََّل يََزالُوَن ُُّمَۡتلِفِنيَ وَ  َوَِّٰحَدٗة

َّٰلَِك َخلََقُهۡم  إَِّلَّ َمن   (889،  888:هود  )سورة  ژ رَِّحَم َربَُّكُۚ َولَِذ

Và nếu muốn Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) 

sẽ làm cho toàn nhân loại thành một cộng đồng duy 

nhất nhưng họ vẫn không ngừng bất đồng ngoại trừ 

những ai được Thượng Đế của Ngươi thương xót. 

Và vì thế mà Ngài đã tạo ra họ. (Chương 11 – Hud, 

câu 118, 119). 

Và bởi thế, những người Muslim luôn nhận thức 

được rằng việc hướng dẫn hết tất cả toàn nhân loại là 

điều không thể, và họ cũng nhận thức được rằng còn rất 

nhiều người không tin tưởng và bản thân họ phải có 

nhiệm là cố gắng hết sức mình trong việc tuyên truyền 

và mời gọi mọi người đến với chân lý, và trong việc tìm 

cách cho việc dẫn dắt họ, bởi lẽ, Allah đã phán bảo với 

họ rằng nhiệm vụ quan trọng của họ là chỉ truyền bá 

mời gọi và chính Ngài mới là Đấng sẽ thanh toán 

những ai phản lại lời kêu gọi đó vào Ngày sau. Allah đã 

phán bảo Nabi  của Ngài: 



Tìm Hiểu Islam 

333 

 

َّٰغُ ژ  (87:انلحل  )سورة ژفَإِن تََولَّۡواْ فَإِنََّما َعلَۡيَك ٱِۡلََل

Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì quả thật nhiệm vụ 

của Ngươi chỉ là truyền đạt mà thôi. (Chương 16 – 

Annahl, câu 82). 

ُ ژ َُّٰغ  َوٱَّللَّ ْ فَإِنََّما َعلَۡيَك ٱِۡلََل ْۖ ِإَّون تََولَّۡوا ْ َفَقِد ٱۡهَتَدوا ۡسلَُموا
َ
فَإِۡن أ

 (75: آل عمران )سورة ژ بَِصُۡيۢ بِٱۡلعَِبادِ 

Nếu họ theo Islam thì họ đã được hướng dẫn đến 

với chân lý, còn nếu họ quay mặt bỏ đi thì nhiệm vụ 

của Ngươi chỉ là truyền đạt thông điệp của Allah. 

Và Allah là Đấng luôn thấy rõ bầy tôi của Ngài. 
(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 20). 

نَت تُۡكرُِِ َولَۡو شَ ژ
َ
فَأ
َ
ُۚ أ ۡرِض َُكُُّهۡم ََجِيًعا

َ
آَء َربَُّك ٓأَلَمَن َمن ِِف ٱۡۡل

َّٰ يَُكونُواْ ُمۡؤِمننَِي   (99: نونس )سورة ژ ٩٩ٱنلَّاَس َحَّتَّ

Và nếu Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) muốn 

thì từng người một trên trái đất này, tất cả sẽ có đức 

tin. Phải chăng Ngươi cưởng bách và bắt ép thiên hạ 

phải tin tưởng hay sao? (Chương 10 – Yunus, câu 

99). 

Và Islam không cho phép cưởng ép người khác, 

nó đã nói rõ điều đó qua lời phán của Allah: 
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ُۚ ژ ِ َ ٱلرُّۡشُد ِمَن ٱۡلَِغ  ِيِنۖ قَد تَّبنَيَّ  (706:  اْلقرة )سورة ژََّلٓ إِۡكَراَِ ِِف ٱل 

Không có sự cưởng ép tín ngưỡng trong tôn giáo. 

Chắc chắn điều chân lý và lẽ phải bao giờ cũng rõ 

ràng và khác biệt với điều ngụy tạo và sai lệch. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 256). 

ب ُِكۡمۖ َفَمن شَ ژ ُۚ إِنَّآ َوقُِل ٱۡۡلَقُّ ِمن رَّ آَء فَۡلُيۡؤِمن َوَمن َشآَء فَۡلَيۡكُفۡر
َّٰلِِمنيَ  ۡعَتۡدنَا لِلظَّ

َ
ُۚ أ ادُِقَها َحاَط بِِهۡم َُسَ

َ
 (79:  الكهف )سورة ژ  نَاًرا أ

Và hãy bảo: Chân lý là từ Thượng Đế của các 

người. Bởi thế, ai muốn tin thì tin và ai không muốn 

thì cứ tự do không tin. Quả thật, TA đã chuẩn bị 

cho những kẻ làm điều sai quấy Lửa ngọn mà mái 

vòm sẽ bao nhốt chúng lại bên trong. (Chương 18 – 

Al-Kahf, câu 29). 

Quả thật, Islam chối bỏ việc cưỡng bách bởi 

những nguyên nhân đơn giản và rõ ràng: thứ nhất là 

việc cưỡng bách sẽ không cho đức tin thực sự, sẽ không 

khiến một người thực hiện tròn nghĩa vụ của mình trên 

thế gian và cũng không mạng lại lợi ích hay ân phúc gì 

cho y, thứ hai, đó không phải là mệnh lệnh và ý muốn 

của Thượng Đế. 

Và quả thật, các sử gia đã xác nhận rằng những 

người Muslim luôn tuân thủ theo các giáo luật của họ 

trong phương diện này. Nhà tư tưởng Tây Ban Nha, 
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Blasqua Ibanez, nói trong cuốn sách của ông có tựa đề 

“Những cái bóng của nhà thờ”, nói về các cuộc chinh 

phục Andalusia của Islam: “Quả thật, Tây Ban Nha đã 

đón nhận một cách tốt đẹp những người đàn ông đó, 

những người đến từ châu Phi, và các ngôi làng đã quy 

thuận Islam mà không cần đến vũ lực và thù hằn, mà 

chỉ là sự tiếp cận của các hiệp sĩ người Ả rập đến một 

trong các ngôi làng và thế là những cánh cửa được mở 

toang để đón nhận một cách nồng hậu .. đó là một cuộc 

chiến thời gian, không cần đến trận chiến và chinh 

phục .. và những đứa con của nền văn minh đó đã 

không cần phải từ bỏ quyền tự do tín ngưỡng trong 

lòng mình, và đó là một trụ cột thiêng liêng luôn tồn tại 

ở mỗi dân tộc. Do đó, họ được các thành phố dưới 

quyền kiểm soát của các nhà thờ Thiên Chúa giáo và 

Do thái đón nhận, và Thánh đường Islam không sợ bị 

các nhà thờ của các tôn giáo trước nó vượt trội, nó 

thừa nhận các quyền của các nhà thờ đó, và tồn tại 

song phương với chúng mà không có sự đố kỵ và cũng 

không có ý định nắm chủ quyền trên chúng.” (“Nghệ 

thuật lãnh đạo trong Islam” của Mustafa Abu Zaid Fahmi 

(387)). 

Nhà sử học người Anh Thomas Arnold nói 

trong cuốn sách của ông có nhan đề “Sự kêu gọi đến 

với Islam”: “Quả thật, những người Muslim Ả rập đã 

cư xử với những người Thiên Chúa giáo vô cùng tử tế 

và nhân hậu kề từ thế kỷ đầu của Hijrah (lịch Islam), 

và sự tử tế và nhân hậu này vẫn tiếp diễn cho đến các 
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thế kỷ sau này. Và chúng ta có thể khẳng định một cách 

đúng thực rằng các bộ tộc của người Thiên Chúa giáo, 

những người đã quy thuận Islam, đã quy thuận nó bằng 

sự tự nguyện, và quả thật những người Thiên Chúa 

giáo Ả Rập sống vào thời đại của chúng ta ngày nay 

giữa các cộng đồng người Muslim thực sự đã chứng 

kiện sự tự tế và tấm lòng nhân hậu này.” (“Sự kêu gọi 

đến với Islam” (51)). 

Nữ đông phương học người Đức Sigrid Honkh 

nói: “Người Ả Rập đã không áp đặt lên các dân tộc bị 

bại trận bắt họ phải cải sang Islam, những Thiên Chúa 

thuộc phái Zoroastrians (Bái Hòa giáo) và người Do 

Thái khi gặp Islam thì họ đã là những người vô cùng 

sùng đạo nên Islam cho phép tất cả họ mà không hề có 

bất kỳ hành động nào làm trở ngại việc hành đạo của 

họ, và những người Muslim để mặc các nhà thờ, các tu 

viện cũng như các linh mục và giáo sĩ tự do hành đạo 

mà không có sự gây hại nào. Như vậy, đó chẳng phải là 

quá khoan dung và độ lượng ư? Làm sao tìm thấy một 

hành động thiện tốt đến như vậy trong lịch sử? “ (“Mặt 

trời Ả rập tỏa sáng trời Tây” (364)). 

Và quả thật, nguyên nhân thực sự làm lan rộng 

Islam trên khắp mặt đất là hành vi cư xử tử tế với mọi 

người chứ không phải là bạo lực như một số dư luận đã 

cáo buộc. Đích thực, các cộng đồng đã đọc và biết được 

sự thật về cung cách cư xử tử tế của người Muslim, trái 

với so với các cộng đồng khác thường bất công và 
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ngang ngược. Sử gia Gustave Le Bon nói: “Chắc chắn 

sức mạnh không phải ở chỗ làm cho Kinh Qur’an lan 

rộng bởi lẽ người Ả rập đã để mặc cho những người 

bại trận được quyền tự do trong tín ngưỡng của họ .. và 

nếu xảy ra việc một số dân tộc Thiên Chúa chuyển sang 

Islam thì họ đã lấy tiếng Ả rập làm ngôn ngữ của họ. 

Do đó, người Ả rập được cho là giành chiến thắng một 

cách anh minh, điều mà trong nhân loại không tìm thấy 

giống như vậy và bởi vì Islam là tôn giáo dễ dàng tiếp 

nhận mà các tôn giáo không có.” (“Nền văn minh Ả rập” 

(127)). 

Ông cũng nói: “Các nhà sử học đã thiếu hiểu 

biết về khả năng chịu đựng và kiên nhẫn cũng như tấm 

lòng nhân hậu và khoan dung của những người Ả rập 

đi chinh phục bờ cõi, và đó là một trong những nguyên 

nhân giúp họ mở rộng bờ cõi một cách nhanh chóng và 

dễ dàng thuyết phục nhiều cộng đồng, quốc gia chấp 

nhận tôn giáo và ngôn ngữ của họ .. Sự thật là các 

cộng đồng, quốc gia chưa từng biết đến việc có kẻ xâm 

lược lại có lòng thương xót và khoan dung như người Ả 

Rập và họ cũng chưa từng biết đến bất kỳ tôn giáo nào 

lại có lòng khoan dung như tôn giáo của họ.” (“Nền văn 

minh của Người Ả rập” (605)). 

Nhà sử học Wall Durant cũng đồng quan điểm 

vừa nêu trên, ông nói: “Mặc dù kế hoạch đối xử tử tế và 

khoan dung trong tôn giáo mà những người Muslim 

buổi đầu đã theo đuổi, hoặc vì kế hoạch này mà đại đa 
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số những người Thiên Chúa giáo, tất cả những người 

Bãi Hòa giáo và những người thờ tượng đã tiếp nhận 

tôn giáo mới ngoại trừ một số ít còn lại trong số họ vẫn 

theo tôn giáo cũ của họ .. Tôn giáo Islam đã chiếm lấy 

trái tim của hàng trăm dân tộc ở các nước từ Trung 

Quốc, Indonisia cho đến Marrakesh (Thành phố miền 

Tây Ma-rốc), Andalusia (Tây Ban Nha), nó đã nắm lấy 

tư tưởng của họ, kiểm soát phẩm chất đạo đức của họ, 

xây dựng cuộc sống của họ và mang đến cho họ niềm 

hy vọng, làm giảm bớt những đau khổ và khốn cùng 

của cuộc sống.” (“Câu chuyện của nền văn minh” (13 

/133)). 

Quả thật, lòng nhân hậu và bao dung của Islam 

là một chỉ đạo của Qur’an luôn cần thiết cho người có 

đức tin phải tuân theo. Allah phán: 

ِيِن َولَۡم ُُيۡرُِجوُكم ژ ِيَن لَۡم يَُقَّٰتِلُوُكۡم ِِف ٱل  ُ َعِن ٱَّلَّ َُّٰكُم ٱَّللَّ َّلَّ َيۡنَهى
ِن  َ ُُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنيَ م  وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إََِلِۡهۡمُۚ إِنَّ ٱَّللَّ ن َتََبُّ

َ
َّٰرُِكۡم أ  ژ دَِي

 (8:  املمتحنة )سورة
Allah không cấm các ngươi đối xử tử tế và công 

bằng với những ai không giao chiến với các ngươi và 

trục xuất các ngươi ra khỏi nhà cửa của các ngươi vì 

vấn đề tôn giáo bởi vì quả thật Allah luôn yêu 

thương những người công bằng. (Chương 60 – Al-

Mumtahinah, câu 8). 
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Câu kinh trên đã nói đến hai lối hành xử cao 

đẹp, hai lối hành xử đó là điều đúng đắn đối với tất cả 

những người ngoại đạo không giao chiến cũng như 

không gây thù hằn với mỗi người Muslim. 

Lối hành xử thứ nhất là đối xử tử tế, đây là điều 

mong muốn của Qur’an được phản ánh trong nhiều 

điều luật của Islam, điều mà nó luôn phù hợp với bản 

chất tốt đẹp vốn có trong con người. 

Quả thật, Qur’an ra lệnh bắt buộc phải đối xử 

tốt trong quan hệ thân tộc ngay cả có sự khác biệt tôn 

giáo đi chăng nữa. Allah sắc lệnh bắt buộc phải luôn 

đối xử tốt với cha mẹ, và ngay cả trường hợp cha mẹ 

quyết liệt đấu tranh bắt con cái của họ từ bỏ Tawhid để 

đến với Shirk thì lúc đó quyền được đối xử tốt và công 

bằng của họ từ phía con cái cũng không bị mất đi. 

Allah phán: 

ن تُۡۡشَِك ِِب َما لَيَۡس لََك بِه ِۚ ِعۡلم  ژ
َ
َٰٓ أ فَََل تُِطۡعُهَماۖ  ِإَون َجََّٰهَداَك لَۡعَ

ۡنَيا َمۡعُروفٗ  ۖ َوَصاِحۡبُهَما ِِف ٱلُّ  (80:  لقمان )سورة  ژ ا

Và nếu cha mẹ của ngươi đấu tranh bắt ngươi tổ 

hợp với TA những kẻ (vật, điều) mà ngươi không hề 

biết đến bao giờ thì chơ nghe lời hai người họ, 

nhưng ngươi hãy ăn ở tử tế với hai người họ ở này. 
(Chương 31 – Luqman, câu 15). 
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Và có lần, Asma’ con gái của Abu Bakr Siddiq 

đến gặp Thiên sứ của Allah , bà nói: Thưa Thiến sứ 

của Allah! Mẹ của tôi (thờ đa thần) đã đến tìm tôi, vậy 

tôi có được phép kết thân với bà không? Người  nói 

với tấm lòng nhân hậu và bao dung:  

كل »  مَّ
ُ
ىلل أ  ((.8553(، ومسلم ح )7675أخرجه اْلخاري ح )) « صل

“Hãy kết nối tình thân tộc với mẹ của nàng”. 

(Albukhari: Hadith (2620), Muslim: Hadith (1003)). 

Và một trong những biểu hiện của việc đối xử 

tử tế và tấm lòng nhân hậu bao dung, điều mà sự khác 

biệt tôn giáo không phải là rào cản, đó là thăm viếng 

người bệnh. Quả thật, Nabi  đã thường tới lui thăm 

viếng người chú ngoại đạo của Người, Abu Talib,  

trong thời gian ông lâm bệnh (Ahmad: Hadith (2009), 

Tirmizhi: Hadith (3232)). 

Và Người  cũng đã thường đi thăm viếng 

những người Do thái hàng xóm của Người khi họ bệnh 

và Người thường ngồi sát gần họ khi đến thăm. 

(Albukhari: Hadith (1356)). 

Tương tự, Nabi  cũng đã từng tặng biếu quà 

cáp cho một số người thù hằn và chống đối Người về 

tôn giáo, mục đích là để tác động đến trái tim và hóa 

giải hận thù. Quả thật, Người  đã từng biếu chà là 
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Ajwah (một loại chà là thượng hạn) cho Abu Sufyan tại 

Makkah và viết cho ông lời mời gọi đến với Chỉ đạo 

(Ibnu Zajwiyah trích dẫn trong sách “Tài sản” (2/589)), 

giống như Nabi cũng đón nhận các món quà của các 

đức vua gởi cho Người, như món quà từ Cyrus (quốc 

vương nước Ba Tư), từ Vua Elah Akidr, từ Vua Kisra. 

(xem Albukhari: Hadith (1482), Ahmad: Hadith (749)). 

Còn ở cấp quan hệ xã hội trong cộng đồng thì 

Nabi  đã đáp lại lời mời của bà Zaynab con gái ông 

Al-Harithah, là một người Do thái giáo, khi bà mời 

Người đến ăn tiệc cừu nướng tại Khaibar (Albukhari: 

Hadith (2617), Muslim: Hadith (2190)). Tương tự, Người 

cũng đáp lại lời mời của người Do thái đến ăn tiệc bánh 

mì lúa mạch (Ahmad: Hadith (12789)). 

Còn đối với lối hành xử tốt đẹp thứ hai mà câu 

kinh trong chương 60 được nói ở trên - Sự công bằng - 

là biểu hiện của tinh thần đạo đức cao cả được Islam 

yêu câu phải duy trì. Và nó là mục đích rất gần với 

nguồn gốc và bản chất của tôn giáo Islam rằng nó luôn 

đảm bảo tính công minh giữa tình anh em đồng đạo, 

tình thân tộc và tình nhân loại. 

Tuy nhiên, sự tin tưởng vào điều này chỉ được 

phơi bày rõ khi có xuất hiện xung đột tôn giáo và lợi 

ích cuộc sống. Bởi lẽ đó, Qur’an thiêng liêng đã sắc 

lệnh phải công bằng đối với toàn nhân loại nói chung, 

và Nó nhấn mạnh thêm ở chỗ là phải công bằng ngay 
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cả với những kẻ thù đối nghịch và bất công. Allah 

phán: 

ِ ُشَهَدآَء بِٱۡلقِۡسِطۖ َوََّل ژ َِّٰمنَي َّلِلَّ ْ قَوَّ ْ ُكونُوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َّلَّ   َ َُيۡرَِمنَُّكۡم َشَن 
َ
َٰٓ أ ۖ اُن قَۡوٍم لَۡعَ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوىَّٰ

َ
ُْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ  ژ َتۡعِدلُوا

 (8:  املائدة )سورة
Hỡi những người có đức tin! Hãy vì chân lý mà 

hiên ngang đứng lên làm chứng cho Allah. Và chớ 

để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó 

khiến các ngươi hành động bất công. Các ngươi hãy 

công bằng, điều đó gần với lòng ngay chính và kính 

sợ Allah. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 8). 

Tiến sĩ luật Nazmi Luke nói: “Tôi không thấy có một hệ 

thống luật pháp nào kêu gọi sự công bằng và nghiêm 

cấm sự bất công như hệ thống luật pháp: Và chớ để 

cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó khiến 

các ngươi hành động bất công. Các ngươi hãy công 

bằng, điều đó gần với lòng ngay chính và kính sợ 

Allah. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 8), vậy có người 

nào sau điều này là người bảo vệ vinh dự bản thân 

mình khi y lại đi theo một tôn giáo khác tôn giáo này 

hoặc y giữ lấy một tôn giáo kém công bằng và ngay 

chính hơn nó?” (“Muhammad, bức thông điệp và Sứ 

mạng Thiên sứ” (26)). 
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Và những bằng chứng biểu hiện sự công bằng 

của những người Muslim đối với những người dưới 

quyền kiểm soát của họ rất nhiều. Tiêu biểu như câu 

chuyện tranh chấp giữa vị Thủ lĩnh thứ tư Ali bin Abu 

Talib  và một người Do thái về cái chiêng đánh trận 

của ông bị mất và sau đó được tìm thấy ở nơi của người 

Do thái kia. Hai người họ đã trình lên vị tòa người 

Muslim phân xử. Thế là vị Tòa đã xử rằng cái chiêng 

đó thuộc về người Do thái, vậy là người Do thái này đã 

quy thuận Islam và nói: “Quả thật tôi chứng nhận đây 

đích thực là các điều luật của các vị Nabi! Thủ lĩnh 

của những người có đức tin đã đưa tôi đến vị tòa của 

ngài nhưng lại bị phân xử thiệt hơn! Tôi chứng nhận 

không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah 

và Muhammad là Sứ giá của Allah. Thưa vị thủ lĩnh 

của những người có đức tin, cái chiêng đó là cái 

chiêng của ngài, lúc tôi đi theo đoàn quân và khi ngài 

rời khỏi hàng ngủ thì cái chiêng rớt ra từ con lạc đà 

của ngài”. Ali  nói: “Nhưng giờ ngươi đã quy 

thuận Islam thì nó là của ngươi”. (“Sự cao quý của 

những người lãnh đạo” (4/141), Albidayah wannihayah (8/ 

4 – 5)). 

Và một trong những hình ảnh biểu hiện sự công 

bằng với những kẻ đối nghịch là câu chuyện giữa 

Albaqati với Amru bin Al-As, người đại diện trông coi 

các vụ việc của Ai cập và con trai của ông. Vị Thủ lĩnh 

của những người tin tưởng Umar bin AlKhattab đã 
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phân xử phần đúng nghiêng về phía Albaqati và ông 

nói một câu nói trở thành bất hủ trong nhân loại: “Này 

Amru, khi ngươi bắt mọi người làm nô lệ thì quả thật 

cha mẹ của họ đã sinh ra họ là những người tự do”. 

(xem “Lịch sử về Umar” của Ibnu AlJawzi (129 -130), xem 

“Các cuộc chinh phục Ai cập” của Ibn Al-Hakim (195)). 

Quả thật, những thí dụ về những hoàn cảnh trên 

đây đã đồng thuận với những gì mà tộc trưởng ở 

Jerusalem trong thế kỷ thứ chín nói về người Ả rập 

trong cuốn sách của ông cho thượng phụ 

Constantinople (tên cũ của Istanbul – Thổ Nhĩ kỳ): 

“Quả thật, họ là những người đối xử tuyệt đối công 

bằng, họ không bao giờ bất công với chúng tôi, và họ 

cũng chẳng bao giờ dùng đến bạo lực với chúng tôi.” 

(“Mặt trời Ả Rập tỏa sáng ở trời Tây” (364)). 

Gustave Le Bon nói: “Islam là tôn giáo phù hợp 

với những khám phá của khoa học, và một trong những 

điều vĩ đại của nó là làm trong sạch cho các linh hồn 

và duy trì công lý, bác ái và bao dung.” (“Nền văn minh 

Ả rập” (126)). 

Và sự chân thật của Tiến sĩ Louis Young trong 

cuốn sách “Những người Ả Rập và châu Âu” khi ông 

nói: “Quả thật, có rất nhiều điều mà phương Tây vẫn 

còn phải học hỏi từ nền văn minh Islam của người Ả 

Rập, như nên học ở người Ả rập sự bao dung và tử tế, 

như nên học ở họ sự không phân biệt tôn giáo, chủng 
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tộc, và màu da.” (“Họ nói về Islam” của ‘Imad Addin 

Khaleel (326)). 

Như vậy, Islam vô can với những xác nhận và 

khẳng định của những văn bản và lịch sử rằng Islam là 

tôn giáo phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Nhưng ngược 

với những gì họ cáo buộc, những người Islam là các mô 

hình văn hóa độc đáo mà nhân loại phải nên học hỏi 

theo, và đó là điều rất cần thiết cho họ trong thời buổi 

hiện nay, thời buổi mà sự hận thù và căm ghét dành cho 

người Muslim đang leo thang từ phía những người 

muốn tạo mối nguy hiểm và hủy hoại các nền văn minh 

rồi cáo buộc và vu khống cho nền văn minh Islam. 

Vấn đề thứ tư: Những người Muslim 

và các thách thức của thời đại. 

Một cái nhìn nhanh chóng vào thực tế của người 

Islam ngày hôm nay, quả thật sẽ không có sự sai lầm 

khi nói rằng cộng đồng Islam đang đối mặt với nhiều 

thách thức ở thế kỷ 21 này. 

Có lẽ thách thức đầu tiên của những thách thức 

này là việc một cộng đồng đã luôn dẫn đầu nền văn 

minh nhân loại trong tám thế kỷ qua giờ lại ở dưới cùng 

của danh sách trong hệ thống phân cấp của nền văn 

minh và kiến thức. 

Một số người đã dùng thực tế cay đắng này để  

liên kết giữa người Muslim và tôn giáo của họ, mà 
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quên rằng đó là điều không công bằng và thiếu khách 

quan khi họ đánh giá một tôn giáo chỉ dựa vào thực 

trạng về các tín đồ của nó trong một khoảnh khắc của 

thời gian. Bởi lẽ, Islam là tôn giáo của kiến thức và văn 

minh, và những người Muslim giữ tôn giáo của họ luôn 

luôn là những người đi đầu trong nền văn minh, đặc 

biệt là về kiến thức và sáng tạo, tuy nhiên, khi họ dần 

dần rời xa tôn giáo của họ, họ thay đổi và pha trộn vào 

nó với những thu lượm từ chỗ này, chỗ kia để rồi họ 

đánh mất những ân huệ mà Allah đã ban cho từ nguồn 

kiến thức và hiểu biết. 

Quả thật, Qur’an kể từ khi nó được mặc khải 

xuống với câu kinh đầu tiên: 

ِي َخلََق ژ  بِٱۡسِم َرب َِك ٱَّلَّ
ۡ
 (8:  العلق )سورة ژ ١ٱۡقَرأ

Hãy đọc! Nhân danh Allah Thượng Đế của Ngươi, 

Đấng Tạo hóa. (Chương 96 – Al-‘Alaq, câu 1). 

Là lời kêu gọi những người Muslim phải học 

hỏi kiến thức, và Qur’an đã khen ngợi và ca tụng những 

học giả cũng như những người trí thức. 

ُ ژ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجَّٰٖتٰۚ َوٱَّللَّ
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنواْ مِنُكۡم َوٱَّلَّ ُ ٱَّلَّ يَۡرفَِع ٱَّللَّ

 (88:  املجادلة )سورة ژ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِۡي  
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Allah sẽ nhấc cao những người có đức tin trong các 

ngươi và những ai được ban cho kiến thức lên địa vị 

và cấp bậc cao. Và Allah hiểu rõ những gì các ngươi 

làm. (Chương 58 – Al-Mujadalah, câu 11). 

ِيَن ََّل ژ ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱَّلَّ ُر قُۡل َهۡل يَۡستَوِي ٱَّلَّ َما َيَتَذكَّ َيۡعلَُموَن  إِنَّ
ۡلَبَّٰبِ 

َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
 (9:  الزمر )سورة ژ أ

Háy nói đi (Muhammad): Phải chăng những người 

hiểu biết và những người thiếu hiểu biết lại ngang 

bằng nhau ư? Quả thật, chỉ có những người thông 

hiểu mới thấu hiểu được (lời khuyến cáo này). 
(Chương 39 – Azzumar, câu 9). 

Quả thật, Islam rất quý trọng kiến thức, nó đã 

cho những người có kiến thức ân phúc và địa vị cao 

hơn những người ít hiểu biết, bao gồm những ngưởi chỉ 

biết thờ phượng và hành đạo. Nabi Muhammad nói: 

ُل »  َعابلدل  فَضح
لمل لََعَ الح َعال

دحنَاُكمح  الح
َ
ىلل لََعَ أ

 إلنَّ اهللَ  ،َكَفضح
رلَها  لََة ِفل ُجحح رحضل َحَّتَّ انلَّمح

َ
َمَواتل َواأل َل السَّ هح

َ
َوَماَلئلَكتَُه َوأ

 َ َيح ُوَت ََلَُصلُّوَن لََعَ ُمَعلِّمل انلَّاسل اْلح
أخرجه الرتمذي ح ) «وََحَّتَّ اْلح

(7680.)) 
“Ân phúc của người có kiến thức hơn người hành 

đạo giống như ân phúc của ta và người gần nhất với 
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ta trong các ngươi. Quả thật, các thiên thần, và tấ cả 

mọi tạo vật trong các tầng trời và trái đất, ngay cả con 

kiến trong tổ của nó, và ngay cả cá voi, tất cả đều cầu 

xin phúc lành cho truyền dạy kiến thức cho nhân 

loại.” (Tirmizhi: Hadith (2685)). 

Còn khi nào những người Muslim luôn nắm lấy 

tôn giáo của họ và tuân thủ theo các giáo luật của nó thì 

họ sẽ là cộng đồng đi đầu trên thế gian và họ sẽ mang 

ngọn đuốc cho kiến thức và văn minh, và họ sẽ là 

những người của nền văn minh độc đáo. Chỉ cần đưa ra 

một số nhận định của một số các nhà khoa học có đầu 

óc công bằng và sáng tạo. Quả thật, những lời nói của 

họ được ghi chép đều có sự ảnh hưởng của nền văn 

minh Islam và họ là những nhân chứng công bằng về 

các tác động của nền văn minh Islam. 

Tiến sĩ Lynn Paul Stanley nói trong cuốn sách 

của ông có tựa đề “Lịch sử thế giới”: “Đã không xảy ra 

trong lịch sử nền văn minh nào đạt được sư huy hoàng 

rực rở hơn nền văn hóa bất chợt xảy ra trong khắp thế 

giới Islam, tất cả người Muslim, từ vị thủ lĩnh cho đến 

kẻ lao động sản xuất dường như đều có sự quan tâm 

đến kiến thức và khát khao đi du lịch, và đó là điều tiến 

bộ nhất mà Islam đã mang đến.” (“Họ nói về Islam” 

(396)). 

Nhà sử học Jolliver Costello nói thêm trong 

cuốn sách của ông “Luật pháp của lịch sử”: “Sự tiến bộ 

của người Ả Rập sau khi Nhà tiên tri qua đời thật là vĩ 
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đại, nó đã tiến triển rất nhanh và đó là thời gian sẵn 

sàng cho sự lan đi của Islam. Nền văn minh Islam đã 

hình thành và phát triển thật ấn tượng và đáng kinh 

ngạc, nó có mặt ở khắp mọi nơi bởi những cuộc chinh 

phục thông minh kỳ lạ, dấu tích của nó đã xuất hiện 

trong nghệ thuật, văn học, thơ ca và khoa học. Và 

người Ả Rập đã nắm vững trong tay họ trong suốt 

nhiều thế kỷ ngọn đuốc của ánh sáng và trí tuệ, và họ là 

biểu tượng cho mọi kiến thức của nhân loại ... họ đã trở 

thành bậc thầy của tư tưởng, sáng tạo và phát minh, 

không phải bằng lý thuyết, mà những gì tiến bộ của họ 

là phương pháp khoa học được áp dụng mang lại hiệu 

quả thực tế và đạt được mục tiêu thiết thực, tuy nền văn 

minh Ả Rập chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi 

nhưng nó là ấn tượng đáng kinh ngạc, và chúng ta chỉ 

có thể bày tỏ sự tiếc nuối cho sự biến mất của nó.” 

(“Họ nói về Islam” (389)). 

Nếu tình hình của người Islam trong quá khứ là 

như thế, vậy thì do đâu mà cộng đồng Islam lại bị phai 

mờ đi những hình ảnh tốt đẹp? Và tại sao ngày hôm 

nay nó lại lùi về phía sau? 

Quả thật, những gì chúng ta đang chứng kiến về 

một nền văn minh Islam yếu kém của ngày hôm nay có 

liên quan đến hai yếu tố: 

Yếu tố đầu tiên đó là những người Muslim đã 

rời xa tôn giáo của họ, tôn giáo đã từng được châu Âu 

vay mượn để làm chuyển đổi tình thế. Nếu chúng ta 
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muốn phục hồi lại nó thì điều đó sẽ không bao giờ 

thành hiện thực trừ phi chúng ta phải trở về với tôn giáo 

của chúng ta, chúng ta phải tách biệt giữa tình của 

chúng ta và tình hình của họ để tìm ra sự khác biệt giữa 

các đặc điểm tôn giáo. 

Và yếu tố thứ hai cũng góp phần làm suy giảm 

tình hình của cộng đồng Islam, đó là bị chủ nghĩa thực 

dân phương Tây xâm lược và cai trị trong nhiều thập 

kỷ. Điều đó đã để lại trong cộng đồng Islam những dư 

âm mà những thế hệ sau khó mà thay đổi chúng. 

Và một trong những khía cạnh làm cho những 

người Muslim có thực trạng như ngày hôm nay là sự 

bất đồng, mâu thuẫn lẫn nhau giữa họ, thậm chí là đánh 

nhau giữa các nhóm, các phái bởi tư tưởng và sự đổi 

mới, và thêm nữa là họ đã trái lệnh Thượng Đế của họ 

khi Ngài bảo họ phải đoàn kết và cùng giữ lấy sợi dây 

của Allah. 

ِ ََجِيعٗ َوٱۡعَتِصُمواْ ِِبَبۡ ژ ْ ِل ٱَّللَّ  (853: آل عمران)سورة  ژ ا َوََّل َتَفرَّقُوا

Các ngươi hãy cùng nhau nắm lấy sợi dây (Islam) 

mà Allah đã giăng ra cho các ngươi và chớ đừng 

chia rẽ nhau (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 103). 

Và họ cũng đã làm trái lệnh Ngài khi Ngài kêu 

gọi họ đến sự thống nhất một cộng đồng duy nhất trong 

tôn thờ một mình Allah. 
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ِ ژ ةٗ ِإَونَّ َهَِّٰذِ مَّ
ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
۠ َربُُّكۡم  َوَِّٰحَدةٗ   ۚٓ أ نَا

َ
)سورة  ژ٥٢فَٱتَُّقوِن َوأ

 (07: املؤمنون
Và quả thật, cộng đồng này của các ngươi là một 

cộng đồng duy nhất, và TA là Thượng Đế của các 

ngươi. Do đó, hãy kính sợ TA. (Chương 23 – Al-

Mu’minun, câu 52). 

Việc mâu thuẫn và không đoàn  kết của những 

người Muslim do nhiều nguyên do khác nhau, nhưng 

nguyên do quan trọng nhất đó là sự phân chia thành các 

hệ phái, nhưng nhiều hệ phái Islam mâu thuẫn nhau đã 

không làm ảnh hưởng đến tính hợp nhất của những 

người Muslim trong suốt lịch sử của họ giống như tình 

hình quan hệ giữa hệ phái Sunnah và không phải 

Sunnah, hoặc giữa những người theo bốn trường phái 

giáo lý lớn. 

Quả thật, những người Muslim khi họ phân chia 

nhau, họ không phân chia nhau bởi nguyên nhân mâu 

thuẫn xung quanh giáo lý căn bản của tôn giáo, và đây 

là những gì mà các giáo phái được công nhận đều 

không vi phạm. Bởi thế, tất cả họ đều tin tưởng Allah, 

Đấng duy nhất, tin vào thuộc tính của Ngài, các Kinh 

sách của Ngài và các vị Nabi của Ngài, tin vào các nền 

tảng giáo lý và các trụ cột của tôn giáo, và sự bất đồng 

và mâu thuẫn của họ là ở những gì xa vời với căn bản 

của tôn giáo. Như vậy, sự mâu thuẫn của phái Sunnah 
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(Sunni) và Asshi’ah (Si-ai) - một sự mâu thuẫn đang 

diễn ra quyết liệt và dữ dội giữa những người Muslim 

ngày ngay - chỉ là sự mâu thuẫn xoay quanh vấn đề 

người xứng đáng kế vị Khalifah (chức Thủ lĩnh) sau 

Nabi . Và đây thực chất là sự mâu thuẫn chính trị 

trong lịch sử không liên can đến các căn nguyên của 

tôn giáo. 

Và việc phân chia của những người Muslim 

cũng là điều đã được Allah định sẵn của cho các cộng 

đồng, trong đó, nói lên sự chân thật về sứ mạng Nabi 

của Nabi  chúng ta khi Người nói: 

َدة  ِفل »  قًَة فََواحل َْي فلرح َدى وََسبحعل َُهوُد لََعَ إلحح
قَتل اَلح رَتَ َنَّةل افح

 اْلح
قًَة  َْي فلرح ل وََسبحعل قَتل انلََّصارَى لََعَ ثلنحتَْيح رَتَ

وََسبحُعوَن ِفل انلَّارل َوافح
ٍد بليَدل ِهل  ُس حُمَمَّ

ى َنفح ل َنَّةل َواَّلَّ
َدة  ِفل اْلح َدى وََسبحُعوَن ِفل انلَّارل َوَواحل فَإلحح
قَ  َْي فلرح َّتل لََعَ ثاََلٍث وََسبحعل مَّ

ُ
َقنَّ أ رَتل

َنَّةل َوثلنحتَانل تَلَفح
َدة  ِفل اْلح ًة فََواحل

يَل يَا رَُسوَل اهللل   «وََسبحُعوَن ِفل انلَّارل  ََماَعُة » َمنح ُهمح قَاَل  قل  «.اْلح
 ((.3997أخرجه ابن ماجه ح ))

“Những người Do thái phân chia thành bay mươi 

mốt nhóm, chỉ một nhóm được vào Thiên Đàng còn 

bảy mươi nhóm kia vào Hỏa ngục; Những người 

Thiên Chúa giáo phân chia thành bảy mươi hai 

nhóm, bảy mươi mốt nhóm vào Hỏa ngục và chỉ có 
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một nhóm vào Thiên Đàng; và Ta thề bởi Đấng nắm 

lấy linh hồn Muhammad rằng cộng đồng của Ta sẽ 

phân thành bảy mưới ba nhóm nhưng chỉ có một 

nhóm duy nhất vào Thiên Đàng còn bảy mươi hai 

nhóm còn lại sẽ vào Hỏa ngục.” Có lời hỏi: Thưa 

Thiên sứ của Allah, họ (nhóm người được vào Thiên 

Đàng) là ai? Người bảo: Aljama’ah (những người theo 

Qur’an và Sunnah của Người). (Ibnu Ma-jah: Hadith 

(3992)). 

Như vậy, việc phân chia cũng là một sự kế thừa 

từ các cộng đồng trước đây, và sự mâu thuẫn và hận thù 

nhau của một số trong cộng đồng chúng ta là điều dẫn 

đến sự rời xa chỉ đạo của Islam để đến với những con 

đường sai lệch và vô đức tin. Nabi  nói: 

ُكمح َهَذا »  َمةل يَوحمل َوالَُكمح َعلَيحُكمح َحَرام  ، َكُحرح مح
َ
َماَءُكمح َوأ فَإلنَّ دل

َن َربَُّكمح  مل تَلحَقوح ُكمح َهَذا ، إلََل يَوح ُكمح َهَذا ، ِفل بَََلل رل فاََل  ... ، ِفل َشهح
قَاَب َبعحٍض  لُب َبعحُضُكمح رل اًرا يَُضح

ى ُكفَّ ُعوا َبعحدل أخرجه ) «تَرحجل
 ((.8679(، ومسلم ح )8788اْلخاري ح )

“Quả thật, sinh mạng và tài sản của các người là thứ 

bị nghiêm cấm xâm phạm như sự nghiêm cấm của 

ngày này, tháng này và xứ xở này của các người cho 

đến ngay các người gặp lại Thượng Đế của các người 

... Các người chớ trở lại với sự vô đức tin sau thời của 
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Ta mà đánh vào cổ của nhau.” (Albukhari: Hadith 

(1741), Muslim: Hadith (1679)). 

Quả thật, tình trạng hiện nay của những người 

Muslim sẽ không thể cải thiện trừ phi nó được cải thiện 

như trong quá khứ của nó. Quả thật, Islam là tôn giáo 

đã làm những người Ả Rập và những người khác thành 

một cộng đồng duy nhất, và đã chuyển họ từ một cộng 

đồng dốt nát và ngu muội thành một cồng đồng dẫn đầu 

cho nền văn minh nhân loại trong tám thế kỷ. 

Và sự cân bằng trong các nguyên tắc và khái 

niệm của Islam là điều mà những người có trí thức vẫn 

mãi còn nghiên cứu và tìm hiểu bởi tất cả sự cao quý, 

thiêng liêng và văn minh đều nằm trong việc duy trì và 

gìn giữ Islam, còn việc xuất hiện sự chia rẻ và mâu 

thuẫn là kết quả của sự rời xa Islam. Do đó, điều tốt 

nhất là chúng hãy nhanh chóng quay về với Islam và 

giữ lấy sự chỉ đạo của nó.  
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Lời Kết 

Như vậy, sự thật đã được trình bày rõ ràng một 

cách công bằng. Do đó, người nào đón nhận món quà 

chân lý từ Allah thì Ngài sẽ mở rộng tấm lòng của y với 

Islam. 

ب ِه ُِۚۚ فََوۡيل  ژ ِن رَّ َّٰ نُورٖ م 
ۡسَلَِّٰم َفُهَو لَۡعَ ُ َصۡدَرُِۥ لِۡۡلِ َح ٱَّللَّ َفَمن َۡشَ

َ
أ

بنٍِي  ْوَلَٰٓئَِك ِِف َضَلَّٰٖل مُّ
ُ
ُِۚ أ ِن ذِۡكرِ ٱَّللَّ ِۡلَقَِّٰسَيةِ قُلُوُبُهم م 

)سورة  ژ ٢٢ل 
 (77: الزمر

Phải chăng một người được Allah mở rộng tấm 

lòng để tiếp thu Islam, rồi bước theo ánh sáng của 

Thượng Đế của y giống với một người không có đức 

tin ư? Thật khốn khổ cho những ai mà tấm lòng đã 

trở thành chai cứng trước Lời nhắc nhở của Allah. 

Những người đó thực sự là những người đang trong 

lầm lạc. (Chương 39 – Azzumar, câu 22). 

Điều gì ngăn cản một người gia nhập Islam, 

chẳng lẽ đó là một sự nhục nhã đối với y khi y thờ 

phượng Allah duy nhất ư hay đó là một sự nhục nhã khi 
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y đi theo tôn giáo được các vị Nabi mang đến và được 

Allah hài lòng? 

Còn chúng ta thì sao – trong thế kỷ 21 – chúng 

ta thích kế thừa từ ông cha mà bỏ đi cái chân ly đích 

thực luôn được trí tuệ tin tưởng? 

Quả thật, đã có nhiều con người khôn ngoan và 

hiểu biết đã nhanh chóng tiếp nhận chân lý một khi nó 

đến vơi họ. Tiêu biểu như Đức Vua của Alhabasah, Al-

Najashi khi được các vị Sahabah phân trần về Islam thì 

ông nói: Này hỡi các linh mục và tu sĩ, những gì những 

người này nói thật không khác với những gì mà các 

ngươi nói về con trai của Maryam (Nabi Ysa (Giê-su)). 

Xin hận hạnh đón tiếp các người và người mà các 

người nói đến (Muhammad). Quả thật, Ta chứng nhận 

Người là Thiên sứ của Allah, là người được Nabi Ysa 

con trai của Maryam báo trước về sự xuất hiện của y. 

Giá như ta không phải gánh vác giang sơn này thì chắc 

chắn ta sẽ đến với Người để xách dép cho Người. (Abu 

Dawood: Hadith (3205), Ahmad: Hadith (4836), và Ibnu Abi 

Shaybah: Hadith (36640)). 

Đã có bao nhiêu trái tim con người được Islam 

soi sáng, Allah đã đưa họ từ cuộc sống bất an và đau 

khổ đến với cuộc sống hạnh phúc và an lành ở Đời sau, 

nhưng cũng lại có biết bao nhiêu con người phải sống 

trong sự eo hẹp của cuộc đời trần gian rồi sau đó lại bị 

một hình phạt khổ ải ở Đời sau. 
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سۡ ژ ۡح َصۡدَرُِۥ لِۡۡلِ ن َيۡهِديَُهۥ يَۡۡشَ
َ
ُ أ ن َفَمن يُرِدِ ٱَّللَّ

َ
َلَِّٰمۖ َوَمن يُرِۡد أ

نََّما يُِضلَُّهۥ َُيَۡعۡل َصۡدَرُِۥ َضي ًِقا َحرَجٗ 
َ
ٰۚ َكَذَّٰلَِك ا َكأ َمآءِ ُد ِِف ٱلسَّ عَّ يَصَّ

ِيَن ََّل يُۡؤِمُنوَن  ُ ٱلر ِۡجَس لَۡعَ ٱَّلَّ  (870: األنعام)سورة  ژ١٢٥َُيَۡعُل ٱَّللَّ

Bởi thế, ai là người mà Allah muốn hướng dẫn thì 

sẽ được mở tấm lòng để đến với Islam. Và ai là 

người mà Allah đánh lạc hướng thì Ngài sẽ thu hẹp 

tấm lòng của y, chật chội đến mức y có cảm giác 

như đang đi lên trời. Allah đặt sự ô uế lên những kẻ 

không tin tưởng đúng như thế. (Chương 6 – Al-

An’am, câu 125). 

Quả thật Islam đã mang đến chân lý, bằng 

chứng minh bạch và rõ ràng phủ đầy khắp hành tinh. 

Và theo số liệu nghiên cứu và thống kê thì nó là một 

tôn giáo có tỷ lệ lan tràn và phổ biến rộng rãi nhất so 

với các tôn giáo khác mặc dù nhìn chung sự yếu kém 

vẫn ám ảnh cộng đồng Islam, và mặc dù Islam luôn 

phải đối mặt với sự vu khống cáo buộc bởi các trang 

truyền thông, các kênh truyền hình và những phương 

tiện truyền thông khác. Và tất cả điều này được xác 

thực qua lời phán của Allah: 

ن ُيۡطِف ژ
َ
ن يُتِمَّ   ُ يُرِيُدوَن أ

َ
ٓ أ ُ إَِّلَّ َِب ٱَّللَّ

ۡ
َّٰهِِهۡم َوَيأ ۡفَو

َ
ِ بِأ ْ نُوَر ٱَّللَّ وا

َّٰفُِروَن   (37: اتلوبة)سورة   ژ ٣٢نُوَرُِۥ َولَۡو َكرَِِ ٱلَۡك
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Họ muốn dập tắt Ánh sáng của Allah bằng miệng 

lưỡi của họ nhưng Allah không chấp thuận, ngược 

lại Ngài muốn hoàn chỉnh Ánh sáng của Ngài mặc 

dù những kẻ không có đức tin luôn căm ghét điều 

đó. (Chương 9 – Attawbah, câu 32). 

Và tiến sĩ Luật Nazmi Luke nói về Nabi : 

“Tôi cảm thấy bức xúc trước quan điểm không công 

bằng của nhiều nhà đông phương học cũng như những 

thành phần khác về vị Thiên sứ người Ả Rập. Thật ra 

khi tôi dùng trí óc của mình để nhận định tôi thấy chỉ 

toàn là điều tốt đẹp ở nơi ông ta .. bởi chưa từng có 

những con người hợp thành một thể thống nhất như 

trong thời của ông, và ông là người hội tụ những ân 

phúc tốt đẹp của các vị Thiên sứ, ông là vị anh hùng 

xuất chúng. Do đó, nói một cách công bằng rằng ông ta 

xứng đáng được tôn vinh”. (“Muhammad, Bức thông điệp 

và Sứ mạng Thiên sứ” (28)). 

Quả thật, nhân loại ngày nay cân phải trở thành 

người Islam, nếu như họ muôn thoát khỏi những vấn đề 

nguy cấp của thời đại, bởi Islam một mình nó đủ giải 

quyết và điều trị những căn bệnh tinh thần và xã hội 

của chúng ta, Islam một mình nó sẽ làm giảm tỷ lệ tự 

tử, và những người tuyệt vọng, bất lực trong khốn cùng 

sẽ hồi sinh lại trở về với cuộc sống tươi đẹp và tràn đầy 

hy vọng dưới bóng mát của Islam. 
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Ông Douglas Arthur nói: “Nếu Islam được hiển 

thị tốt đẹp trong nhân loại thì chắc chắn sẽ có thể giải 

quyết mọi vấn đề của cuộc sống, có thể đáp ứng các 

nhu cầu xã hội, tinh thần và chính trị cho những ai 

đang sống dưới cái bóng của chủ nghĩa tư bản và chủ 

nghĩa cộng sản đều được như nhau. Quả thật, cả hai hệ 

thống chủ nghĩa này đều thất bại trong việc giải quyết 

các vấn đề con người. Còn Islam, nó sẽ mang lại hòa 

bình, niềm hy vọng, và sự hướng dẫn cho những người 

thoái chí và mất phương hướng. Như vậy, Islam có tiềm 

năng lớn nhất để hiện đại hóa thế giới này và huy động 

các tiềm năng con người để đạt được mức cao nhất 

trong sản xuất và hiệu quả.” (“Họ nói về Islam” của 

‘Imad Addin Khaleel (443)). 

Riêng nhà văn Ân Độ Kovha Lal Gaba lại nói 

trong cuốn sách của ông có tựa đề: “Vị thiên sứ của 

vùng Sa mạc”: “Islam với sự bao la của nó có thế đáp 

ứng tất cả nhu cầu của con người trong thời đại hiện 

nay. Bởi không có một tôn giáo nào giống như Islam có 

thể cung cấp các giải pháp thành công nhất cho các trở 

ngại và các vấn đề đương đại. Chẳng hạn như những gì 

thế giới thực sự cần đến nó cho ngày hôm nay là tình 

huynh đệ và bình đẳng, và tất cả những đức tính này 

không ai có thể kết hợp được chúng ngoại trừ tôn giáo 

Islam bởi vì Islam không có sự phân biệt hơn kém giữa 

con người mà chỉ dựa trên cơ sở công việc và lòng tốt.” 

(“Họ nói về Islam” (450)). 
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Cuối cùng, chúng tôi không có gì khác ngoài 

việc xin lặp lại lời nói chân thành của nhà văn Đức 

Johann Goethe: “Nếu những điều này thực sự là Islam, 

chẳng phải tất cả chúng ta nên là những người Muslim 

hay sao?”. (“Họ nói về Islam” (147)). 

 

Các nguồn tài liệu tham khảo 

- Kinh Qur’an 

- Kinh Thánh: Phiên bản của văn phòng Kinh Thánh tại 

Trung Đông. 

- “Trình độ khoa học của Qur’an” của học giả Jalal 

Addin Assuyuti, xác thực: Muhammad Abu Al-Fadhl 

Ibrahim, Thư viện Al-‘Asriyah, Siđôn, 1408 lịch Hijr. 

- Tập hợp các Hadith Sahih (Sunan Tirmizhi), của học 

giả Muhammad bin Surah Attirmizhi, xác thực: Ahmad 

Shakir, Makkah Mukarramah, Thư viện Faisaliyah. 

- “Các đặc điểm chung của Islam” của Yusuf Al-

Qardhawi, phiên bản 4, Cairo, Thư viện Wahibah, 1409 

lịch Hijr. 

- “Zadul Masir” về kiến thức Tafseer của học giả Jamal 

Addin Abdurrahman bin Ali Aljawzi, thư viện Islam ấn 

loát và phát hành. 



Tìm Hiểu Islam 

361 

 

- Bộ Sahih của Muhammad Nasir Addin Albani, 

Riyadh, thư viện Alma’arif. 

- Sunan Ibnu Ma-jah,  Abu Abdullah Muhammad bin 

Yazid Alqazwayni. Oman. 

- Sunan Abu Dawood, Abu Dawood người Sijistani, 

thư viện Darul-Hadith, 1391 lịch Hijr. 

- Sunan Annasa-i, Abu Adarrahman Ahmad bin 

Shu’aib Annasa-i, xác thực: Abdul Fatah Abu Guddah, 

phiên bản 2, văn phòng ấn loát Islam, 1406 lịch Hijr. 

- Sahih Albukhari, Muhammad bin Ismael Albukhari, 

hệ thống câu chữ và số: Muhammad Fu’ad Abdul Baqi; 

Fathul Bari giải thích Sahih Albukhari của học giả Ibnu 

Hajar Al-‘Asqala-ni, phiên bản 2, Cairo, thư viện 

Arrayyan về Di sản, 1407 lịch Hijr. 

- Sahih Attarghib Wattarhib, Muhammad Nasir Addin 

Albani, phiên bản 5, thủ đô Riyadh, thư viện Al-

Ma’arif. 

- Sahih Muslim, Muslim bin Al-Hajaj Alqushayri, số và 

hệ thống các dấu: Muhammad Fu’ad Albaqi, thư viện 

Ihya’ Atturath Al’arabi, Beirut. 

- “Họ nói về Islam” của ‘Imad Addin Khaleel, do Hội 

thanh niên Muslim thế giới xuất bản, 1412 lịch Hijr. 



Tìm Hiểu Islam 

362 

 

- “Câu chuyện của nền văn minh” của Wall Durant, 

chuyển dịch: Muhammad Badran, phiên bản 2, do Ban 

viết, dịch và tuyên truyền xuất bản, 1964 Tây lịch. 

- “Muhammad, bức thông điệp và sứ mạng Thiên sứ” 

của Nazmi luke, phiên bản 2, do văn phòng sách Ả Rập 

xuất bản, 1959 Tây lịch.  

- “Bước đầu nghiên cứu luật Shari’ah” của Abdul 

Hakim Zaidan, phiên bản 5, do trường Đại học 

Baghdad, 1396 lịch Hijr. 

- “Các quyển Kinh Qur’an” của Abu Bakr bin Abu 

Dawood người Sijistani, xác thực: Muheb Addin Abdul 

Assubhan Wa-‘izh, phiên bản 2, văn phòng Daru 

Albasha-ir Al-Islamiyah, 1423 lịch Hijr. 

 

 

 
               


