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ijk  

 

Lời Mở ðầu 
 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلـى آلـه وصـحبه               
  : أمجعني، وبعد

Tạ ơn Allah ðấng Chúa Tể của vũ trụ, cầu xin phúc lành và bình 
an cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi và bằng hữu của Người, Wa Ba'd: 

Ðây là quyển sách Tâuhid viết dành cho trẻ em và những người 
mới tìm hiểu về môn học Tâuhid, môn học cần thiết nhất ñể hiểu biết và 
nắm vững về lý thuyết tôn thờ... sách ñược soạn dưới dạng câu hỏi và trả 
lời với những bằng chứng cụ thể với lối hành văn dễ hiểu, dễ tiếp thu. 

Song song ñó là những chi mục theo thứ tự qua giai ñoạn của ñức 
tin, hiểu về nền tảng căn bản ñể trở thành một người Muslim luôn thuần 
phục Allah, những ñiều bắt buộc phải tin tưởng. Qua ñó, người Muslim 
mới có ñức tin vững chắc dứt khoát ở Allah Duy Nhất ñể hành ñạo ñúng 
theo Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul � giáo huấn. 

Hy vọng Allah sẽ ñem lại sự hữu ích cho tất cả, mục ñích của cuốn 
sách này không gì khác hơn là ñể phục vụ vì Allah và giúp ñỡ những 
người mới tìm hiểu cũng như những vị thầy cô truyền thụ nó lại cho hậu 
thế.  

Cầu xin Allah ðấng có khả năng trên tất cả nêu cao giá trị quyển 
sách này, ban cho việc làm này thành tâm dành riêng Ngài. Cầu xin Ngài 
hãy ban hồng ân cho những ai bỏ sức mình vì Islam, hãy ban cho tất cả 
luôn có thiện ý làm vì Ngài, noi gương theo chân lý. Cuối cùng cầu xin 
bằng an và phúc lành cho Nabi Muhammad � của chúng ta, cho dòng dõi 
và tất cả bằng hữu của Người. 

 
Tiến sĩ: Abudul Azeez bin 

Muhammad Ali Abdul Lateef 
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ـٰه الَ   اُهللا إِالَّ إِلَ
  محمد رسولُ اِهللا

  ربي اُهللا
  أَنا أَعبد ربي
  .أَنا أُحب ربي

Không có Thượng ðế nào xứng ñáng ñược thờ phụng mà chỉ có Allah 
Muhammad là Rosul của Allah 

Thượng ðế của tôi là Allah 
Tôi tôn thờ Thượng ðế của tôi 

Tôi kính thương Thượng ðế của tôi 
 

Hỏi : Ai là Thượng ðế của anh ? 
ðáp : Thượng ðế của tôi là Allah. 
 
H : Ai tạo hóa ra anh ? 
ð : Allah tạo hóa ra tôi và tạo hóa ra toàn thể nhân loại. 
 
H : Ai ñã tạo hóa ra ban ñêm, ban ngày, mặt trời và mặt trăng ? 
ð : Allah là ðấng tạo ra ban ñêm, ban ngày, mặt trời và mặt 

trăng. 
 
H : Ai ñã tạo hóa ra trái ñất mà chúng ta ñang ñịnh cư trên nó ? 
ð : Allah là ðấng ñã tạo hóa ra trái ñất ñể chúng ta cư sống và 

ñi ñứng trên nó. 
 
H : Ai ñã tạo hóa ra biển cả và sông ngòi ? 
ð : Allah ñã tạo ra biển cả và sông ngòi. 
 
H : Ai ñã cho nước mưa từ trên trời cao rơi xuống ? 
ð : Allah là ðấng ñã ban mưa từ trên trời xuống. 
 
H : Ai ñã tạo ra những cây cỏ, cây trái ñể con người và thú vật 

dùng nó ? 
ð : Allah ñã tạo ra những cây cỏ và trái cây ñể chúng ta dùng 

nó. 
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  أنا أعبد اهللا
  أنا أحب اهللا

  اهللا خلق الناس لعبادته وطاعته
  .عبادة اهللا وطاعته واجبة على مجيع الناس

Tôi thờ phượng Allah 
Tôi thương yêu Allah 

Allah là ðấng ñã tạo ra nhân loại ñể tôn thờ và thuần phục Ngài 
Thờ phượng Allah và thuần phục nghe theo thiên lệnh của Ngài là ñiều 

bắt buộc mà mọi người phải thi hành 
 

H : Tôn giáo của anh là gì ? 
ð : Tôn giáo của tôi là Islam. 
 
H : Islam là gì ? 
ð : Islam là thờ phượng duy nhất Allah, thuần phục Ngài và 

tránh xa tất cả những gì Ngài cấm.  
 
H : Căn bản của Islam là gì ? 
ð : Căn bản ñầu tiên của Islam là chấp nhận câu tuyên thệ: 

ـٰه الَأَشهد أَنْ     رسولُ اِهللا وأَنَّ محمداًاُهللا إِالَّ إِلَ
Ash ha du al la i la ha il lol loh wa an na Mu-hâm-ma-danh ro su lul loh. 

Ý nghĩa: tôi xin chấp nhận chỉ có Allah Duy Nhất xứng ñáng ñể 
tôn thờ và Muhammad là Rosul của Ngài.  

 
H : Tại sao khi nghe Azan (gọi ñi Solah) làm mọi người 

Muslim sốt sắn chấp hành ? 
ð : Bởi vì sự hành lễ Solah là nền tảng căn bản chính trong 

Islam, người nào thi hành nó mới trở thành người Muslim. 
 

H : Vị Rosul nào ñược Allah cử phái xuống cho chúng ta ? 
ð : Nabi Muhammad � là vị Rosul ñược Allah gởi ñến cho 

chúng ta. 
 
H : Tại sao Allah lại gởi Rosul Muhammad � ñến cho toàn 

nhân loại ? 
ð : Allah gởi Rosul Muhammad � ñể dạy mọi người về Islam. 
 
H : Sứ mạng của Rosul Muhammad � là gì ? 
ð : Rosul Muhammad � lãnh sứ mạng là mời gọi con người 

trở về tôn thờ Allah Duy Nhất, bát bỏ mọi sự tôn thờ ña thần. 
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رضاِهللا بِيتر اًباِإلبِ ومِالَسد يبِناً ومحمد �ر سوالً وبِناًي.  
Tôi ñã hài lòng Allah là Thượng ðế của tôi, Islam là tôn giáo của tôi và 

Muhammad � là Rosul của tôi. 
 

* ðối với người Muslim cần phải biết ba nguyên bản chính sau: 
1- Hiểu biết về Thượng ðế. 
2- Hiểu biết về tôn giáo. 
3- Hiểu biết về Rosul �. 
 
* Thứ nhất: Hiểu biết về Thượng ðế. 
1- Thượng ðế của tôi là Allah, Ngài là ðấng Tạo Hóa, là ðức Vua 

của vũ trụ và muôn loài, là ðấng Cai Quản vạn vật.  
Allah phán: 

X�W��������{��cb��a��`���_z ٦٢: ا����  
�Allah là ðấng tạo hóa ra tất cả...� Al-Zumar: 62. 
 

2- Tôi nhận biết ñược Thượng ðế của tôi qua những dấu hiệu và 
những tạo vật của Ngài, như ñược phán: 

X�W����{�¬��«���ª��©�����¨��§z�
��  :37  
�Và trong những dấu hiệu của Allah gồm: ban ñêm và ban ngày, mặt 
trời và mặt trăng� Fussilat: 37. 

 
3- Allah là ðấng Duy Nhất ñáng cho con người thờ phượng không 

có ñối tác hay cộng tác cùng Ngài, như ñược phán: 

�X�W���{v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��lz ةا����������� :

21  
�Hỡi nhân loại! Hãy thờ phụng Thượng ðế của các người, ðấng ñã 
tạo ra các người và những ai trước các người ñể các người trở thành 
người ngay thẳng và sợ Allah� Al-Baqoroh: 21. 
 

H : Allah tạo anh ra ñể làm gì ? 
ð : Ngài tạo tôi ra ñể tôn thờ Ngài duy nhất, như Allah phán: 

�X�W����{��h��g��f��e��d���cz 56: ا��ار��ت  
�Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ ñể 
tôn thờ TA� Al-Zariyat: 56. 
 

H : Cách thức thờ phụng như thế nào ? 
ð : Là tôn thờ Allah duy nhất và tuyệt ñối phụng tùng Ngài. 
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H : Câu: َال ـٰه اُهللا إِالَّ إِلَ  "La i la ha il lol loh" có ý nghĩa gì ? 

ð : Nghĩa là: không có Thượng ðế nào xứng ñáng ñược thờ 
phụng mà chỉ có Allah duy nhất. 

 
* Thứ hai: Hiểu biết về tôn giáo. 
1- Islam là thuần nhất hóa Allah và tuân lệnh Ngài ñồng thời từ bỏ 

mọi ñiều làm trái ngược lệnh của Allah, như ñược phán: 

{�X�W�`h��g��f��e��d��c��b��a��z ء��  ١٢٥: ا��
�Về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho Allah 
ñồng thời là một người ñức hạnh� Al-Nisa: 125. 
 

2- Islam là tôn giáo ñược Allah hài lòng cho nhân loại noi theo, 
như ñược phán: 

�X�W��{���vu��t��s��r��z ٣: ا�$�#"ة  
�Và TA (Allah) chỉ thỏa mãn Islam là tôn giáo cho các ngươi� Al-
Maidah: 3. 
 

3- Islam là tôn giáo mang lại sự tốt ñẹp, vui vẻ và hạnh phúc, như 
ñược phán: 

�X�W���{���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î

Þ��Ýz ١12: ا����ة  
�Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah ñồng thời là 
một mgười ñức hạnh thì sẽ ñược phần thưởng từ Thượng ðế của y. 
Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền� Al-Baqoroh: 112. 
 

H : Islam có bao nhiêu nền tảng, và những nền tảng ñó ra sao ? 
ð : Islam gồm có năm nền tảng: 
1- Lời tuyên thệ: 

ـٰهالَأَشهد أَن    ، وأَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللاُهللا إِالَّ  إِلَ
(Ash ha ñu al la i la ha il lol loh, và ash ha ñu anh na Mu hâm ma ñanh ro 

su lul loh.) 
Ý nghĩa: tôi xin tuyên thệ không có Thượng ðế nào xứng ñáng 

ñược thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có ñối tác, và xác nhận 
rằng Muhammad Rosul của Allah. 

2- Bắt buộc phải dâng lễ Solah năm lần trong ngày ñêm và không 
bao giờ ñược phép bỏ kể cả bận rộn ñầu tắc mặt tối hay nằm liệt giường 
ñi chẳng hạn. ðó là ñối với nam giới còn nữ không ñược phép dâng lễ khi 
trong chu kỳ kinh nguyệt và trong thời gian ra máu hậu sản. 
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3- Bắt buộc phải xuất tiền bố thí cho người nghèo ñối với người có 
tài sản ñủ với số lượng ñược qui ñịnh trong giáo luật. 

4- Bắt buộc phải nhịn chay vào tháng Romadon (tức tháng 9 theo 
niên lịch Islam) ñối với người trưởng thành, khỏe mạnh, ñầy ñủ lý trí, 
hiện diện trong làng. Còn người bệnh hoạn hay ñi ñường thì ñược phép 
hoản lại ñến khi hết bệnh hay trở về nhà ñối với người ñang du hành. ðối 
với người khùng ñiên hay chưa trưởng thành thì không bắt buộc còn phụ 
nữ trong chu kỳ kinh nguyệt và trong thời gian ra máu hậu sản không 
ñược nhịn sau khi sạch sẽ nhịn bù lại số ngày ñã thiếu. 

5- Bắt buộc phải hành hương tại thánh ñịa Makkah (tại nước A rập 
Xê Út vào tháng 12 theo niên lịch Islam) ñối với người hội tụ ñủ khả 
năng như: người trưởng thành ñầy ñủ lý trí, sức khỏe tốt, ñủ tiền tài còn 
ñối với nữ giới thì phải có người Muhrim (tức những người thân nhân 
nam quan hệ ruột thịt với người phụ nữ như: cha ruột, chú ruột, cậu ruột, 
anh em trai ruột, chồng, con ruột.) Không bắt buộc người không có khả 
năng và chỉ bắt buộc một lần trong ñời. 

 
* Thứ ba: Hiểu biết về Rosul �. 
1- Rosul của tôi tên Muhammad con ông Abdullah �. 
2- Allah cử phái Người ñến với tất cả nhân loại nhằm truyền ñạt 

Islam cho họ. 
3- Bắt buộc tôi phục tùng Rosul �. 
Allah phán: 

�{�X�Ww��v����u���t��s��r��q��px�����z �&'٧: ا�  

�Và vật gì do Rosul ban cho các người thì hãy nhận nó và vật gì bị 
Rosul cấm thì hãy từ khước nó ngay� Al-Hashr: 7. 
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Căn bản của ñức tin gồm ba phần: 
Tìm hiểu về Thượng ðế, về tôn giáo và về Rosul 

 
* Thứ nhất: Tìm hiểu về Thượng ðế. 
1- Thượng ðế của chúng ta là Allah – ðấng Vinh Quang – Ngài ñã 

tạo hóa ra các tầng trời và trái ñất, như ñược phán: 

{�X�W�{��z��y��x��w��v����uz ٥٤: ا+*�اف  
�Quả thật, Thượng ðế của các người là Allah, Ðấng ñã tạo ra các 
tầng trời và trái ñất� Al-A'raaf: 54. 

 
2- Thượng ðế của chúng ta là Allah, ðấng ñã tạo hóa ra con người 

với hình hài rất tuyệt vời, như ñược phán: 

�{�X�W��K��Q����P��O��N��M��Lz -./٤: ا�  
�Chắc chắn TA (Allah) ñã tạo hóa con người theo một hình thể tốt 
ñẹp nhất� Al-Tin: 4. 

 
3- Thượng ðế của chúng ta là Allah, ðấng ñã sắp ñặt mọi việc, 

như ñược phán: 

�{�X�W`����_��~����}�������|��{z 0"ة�  ٥: ا�
�Ngài sắp ñặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới ñất� Al-Sajadah: 
5. 
 

4- Allah ñã tạo ra loài Jin (ma quỷ) và loài người nhằm ñể tôn thờ 
Ngài duy nhất, như ñược phán: 

�X�W����{��h��g��f��e��d���cz 56: ا��ار��ت  
�Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ ñể 
tôn thờ TA� Al-Zariyat: 56. 
 

5- Allah hạ lệnh cho chúng ta phải phủ nhận mọi tà thần và tin 
tưởng nơi Allah duy nhất, như ñược phán: 

{�X�W�ä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Ü�z ا�����������������ة :

٢٥٦  
�Bởi thế, ai phủ nhận mọi tà thần và tin tưởng nơi Allah, thì chắc 
chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) không bao giờ ñứt.� 
Al-Baqoroh: 256. 
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6- Sợi dây cứu rỗi không bao giờ ñứt ñó chính là câu: 

ـٰهالَ  اُهللا إِالَّ  إِلَ (la i la ha il lol loh) 

Ý nghĩa: Không có Thượng ðế nào xứng ñáng ñược thờ phụng mà 
chỉ có Allah duy nhất. 

 
* Thứ nhì: Tìm hiểu về tôn giáo Islam. 
1- Tôn giáo của chúng ta là Islam và Allah không chấp nhận bất cứ 

tôn giáo nào ngoài tôn giáo Islam kể từ khi Muhammad � nhận sứ mạng, 
như ñược phán: 

�{�X�Wf��e��d��c����b��a��`��_z ٨٥: 3ل *$�ان� �
�Và ai hài lòng một ñạo nào khác ngoài Islam thì sự hài lòng ñó của y 
sẽ không bao giờ ñược (Allah) chấp nhận� Ali I'mron: 85. 
 

2- Cấp bậc trong Islam, gồm ba cấp: 
a) Islam. 
b) Iman. 
c) Éhsan. 
 
3- Islam là chấp nhận thuần phục theo mệnh lệnh của Allah duy 

nhất, thi hành mọi mệnh lệnh do Ngài ñặt ra và tránh xa tôn thờ ña thần 
và thị dân ña thần. 

 
4- Iman là sự tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, 

vào các kinh sách của Ngài, vào các Rosul của Ngài, vào ngày tận thế và 
vào ñịnh mệnh tốt xấu. 

 
5- Éhsan là anh tôn thờ Allah như thể nhìn thấy Ngài còn nếu 

không nhìn thấy Ngài thì quả thật Ngài luôn nhìn thấy anh. 
 
* Thứ ba: Tìm hiểu về Rosul Muhammad �. 
1- ðó là Nabi Muhammad � con ông Abdullah con ông Abdul 

Muttalip Al-Hashimy Al-Quraishy, Người là vị Rosul, là vị Nabi cao cả 
nhất và cũng và vị Rosul cuối cùng ñược Allah gởi ñến cho nhân loại tức 
sau Người không còn một vị Nabi hay Rosul nào nữa. 

 
2- Sứ mạng của Nabi Muhammad � ñến ñể truyền bá tôn giáo 

Islam cho nhân loại, Người chỉ ra lệnh chúng ta làm mọi ñiều tốt lành có 
lợi cho cuộc sống trần gian và ngày sau, song Người răng khe chúng ta 
hãy tránh xa những ñiều bất lành xấu xa làm hại ñến bản thân. 
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3- Rosul là tấm gương mẫu, ñiển hình tốt ñẹp nhất bắt buộc mỗi 
người trong chúng ta phải nghe và thi hành theo những ñiều mà Nabi � 
truyền dạy, như ñược phán: 

�{�X�W���È���Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Áz ٢١: ا+�6اب  
�Chắc chắn trong các ngươi có vị Rosul của Allah, Người là một 
gương ñạo ñức mẫu mực� Al-Ahzaab: 21. 

 
4- Bắt buộc chúng ta phải thương yêu, kính trọng Nabi Muhammad 

� hơn hết tất cả những gì mà chúng ta thương yêu quí trên ñời nầy ngay 
cả cha mẹ, con cái, vợ chồng của chúng ta, như Nabi � nói: 

 ))أَجمعـني  والناسِ وولَده والده من إِلَيه أَحب أَكُونَ حتى أَحدكُم يؤمن الَ(: (� قال
  .رواه البخاري ومسلم

"Không trở thành ñược người có ñức tin hoàn thiện ñược cho ñến khi 
các bạn thương mến Ta hơn tất cả những gì trên thế giới này, dù 
ngay cả cha mẹ, con cái của các bạn." Hadith do Al-Bukhory và 
Muslim ghi lại. 
 

Thương mến Rosul ở ñây có nghĩa là kính yêu, thi hành và nghe 
theo những gì Người truyền dạy. 
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ـٰه الَأَشهد أَنْ    اُهللا إِالَّ إِلَ
  . رسولُ اِهللاوأَشهد أَنَّ محمداً

 
I) 1- Câu:  

ـٰه الَأَشهد أَنْ    اُهللا إِالَّ إِلَ
Ash ha du al la i la ha il lol loh 

 
Có nghĩa là "tôi xin tuyên thệ không có Thượng ðế nào xứng ñáng 

ñược thờ phụng mà chỉ có Allah Duy Nhất." 
 
2- Sự tôn thờ là tất cả những ñiều hành ñạo làm hài lòng Allah và 

ñược Ngài chấp nhận bao gồm cả lời nói, hành ñộng và suy nghĩ. 
 
3- Sự hành ñạo có nhiều phương cách như: cầu xin Allah, sợ hãi 

Ngài, phó thác cho Ngài, dâng lễ Solah vì Ngài, tụng niệm Ngài, hiếu 
thảo với cha mẹ. 

Bằng chứng cho việc cầu nguyện:  

�X�W�������{��X��W��V��U��T���S���RQ��P��O��N��M
Z���Yz ��7 :٦٠  

�Và Thượng ðế của các ngươi phán rằng: "Hãy cầu xin TA ñi sẽ 
ñược TA ñáp lại cho các ngươi. Quả thật, những kẻ kiêu ngạo xem 
thường việc thờ phụng TA thì sẽ ñi vào hỏa ngục một cách nhục nhã"� 
Ghofir: 60. 
 

Bằng chứng cho việc chỉ sợ hãi Allah: 

{�X�W���]��\[��Z��Y��X��W��z ١٧٥ :3ل *$�ان  
�Bởi thế, chớ sợ họ mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những 
người có ñức tin� Ali I'mron: 175. 

 
Bằng chứng cho việc chỉ phó thác ở Allah: 

�{�X�W���Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïz ٢٣: ا�$�#"ة� �
�Và hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi là những người có ñức tin� 
Al-Ma-i-dah: 23. 
 

Bằng chứng về dâng lễ Solah:  

X�W���{�É��È��Ç��Æ���Å��Ä��z 31: �وما�  
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�Và dâng lễ Solah (lên Ngài) và chớ trở thành những người tôn thờ 
ña thần� Al-Rum: 31. 
 

Bằng chứng về sự tụng niệm tưởng nhớ Allah: 

�{�X�W��ÓÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìz �6+٤١: ابا  

�Hỡi những người có ñức tin! Hãy ca tụng, tán dương Allah cho thật 
nhiều� Al-Ahzaab: 41. 
 

Bằng chứng về sự hiếu thảo với bậc thân sinh: 

X�W����{���ED��C��B��Az 6+٤6: ��فا  
�Và TA ñã truyền lệnh cho con người hãy hiếu thảo và ân cần với 
cha mẹ của mình� Al-Ahqof: 15. 
 

4- Tất cả những ñiều liên quan ñến vấn ñề tôn thờ ñều thuộc về 
Allah Duy Nhất chớ không có sự ñồng ñẳng ở ñó, nếu ai hướng sự tôn 
thờ ñó vào bất cứ thần linh nào khác ngoài Allah thì y là Kafir (kẻ phản 
lại Allah hay khước từ Allah), như Allah phán: 

X�W���{Ã��Â��Á��À�����¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��È��Ç���������Æ��ÅÄ��

�Éz ;نا��117: $>�  
�Và ai cầu nguyện cùng với Allah một thần linh khác mà không có 
bằng chứng nào về việc thờ phụng ñó thì việc thanh toán y chỉ thuộc 
về Thượng ðế của y. Quả thật, Ngài không giúp những kẻ ngoại ñạo 
chiến thắng� Al-Mụminun: 117. 
 

5- Allah tạo ra con người và loài Jin (ma quỷ) với mục ñích là ñể 
thờ phượng Ngài duy nhất.  

�{�X�W��i���h��g��f��e��d���cz ٥٦: ا��ار��ت  
�Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ ñể 
tôn thờ TA� Al-Zariyat: 56. 

 
6- Những ai tôn thờ Allah một cách chính trực thì sẽ tìm thấy cuộc 

sống hạnh phúc, thanh bình, an vui và tốt ñẹp. 

�X�W����{���ed��c��b��a��`��_��~���}��|��{��z��y
k��j��i��h��g���fz ='�97: ا�  

�Ai làm việc thiện bất luận nam hay nữ, và là người có ñức tin thì 
chắc chắn TA sẽ cho y cuộc sống lành mạnh tốt ñẹp, và chắc chắn TA 
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sẽ ban cho họ phần thưởng tùy theo ñiều tốt nhất mà họ ñã làm� Al-
Nahl: 97. 
 

II- 1- Câu: ًدامحأَنَّ م دهأَشولُ اِهللاوسر  
Và ash ha ñu anh na Mu hâm ma ñanh ro su lul lóh 

 
Có nghĩa là: tin tưởng theo những gì do Muhammad truyền bá, thi 

hành theo những gì do Người chỉ dạy khuyên nhủ, xa lánh những gì 
Người ngăn cấm và không thờ phụng Allah hay hành ñạo ngoại trừ theo 
khuôn khổ Người ñã dạy bảo. 

 
2- Tên Rosul của chúng ta là Muhammad � con ông Abdullah con 

ông Abdul Muttalip Al-Hashimy Al-Quraisy. Người thuộc dòng họ cao 
sang quí phái nhất của người Arập. 

 
3- Allah ñã gởi Nabi Muhammad � xuống cho toàn thể nhân loại 

và bắt buộc mọi người phải tuân theo sứ mạng của Người ñề xướng, 
Allah phán:  

�{�X�Wy��x��w��v��u��t��s���rz ١٥٨: ا+*�اف   
�Hãy bảo (họ hỡi Muhammad): "Hỡi nhân loại! Ta là Rosul của Allah 
ñược cử phái ñến cho tất cả các người"� Al-A'raf: 158. 
 

4- Nabi Muhammad � sinh ra và lớn lên tại Makkah, nhận lãnh sứ 
mạng tại ñấy rồi truyền bá, kêu gọi con người trở về tôn thờ Allah duy 
nhất, cấm không ñược ñồng ñẳng Ngài với bất cứ thần linh khác. Sau ñó, 
di cư ñến Madinah lập nghiệp pháp tại ñó và những giáo luật Islam khác 
cũng ñược nhận lãnh tại ñây như xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay tháng 
Romadon, thánh chiến và những giáo lý khác nữa, cũng tại Madinah 
Người hoàn thành sứ mạng và cuối cùng Người trở về với Allah hưởng 
thọ ñược sáu mươi ba tuổi. 

 
5- Những ai chống lại mệnh lệnh do sứ mạng của Rosul 

Muhammad � truyền dạy thì ñáng bị trừng phạt một cách ñau ñớn, Allah 
phán: 

�{�X�W��i��h��g������f��e��d��c��b���a��`��_����~��}z 
  ٦٣: ا��;ر

�Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống ñối mệnh lệnh của Ngươi 
(Muhammad) nên biết rằng: nếu làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn 
nạn hay gặp phải một hình phạt ñau ñớn� Al-Nur: 63. 
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6- Những ai tuân lệnh theo Nabi Muhammad � sẽ tìm ñược sự 
hạnh phúc, an lành thanh tĩnh hoàn toàn và sẽ ñược thành công ở ñời này 
lẫn ngày sau, như ñược phán: 

�X�W����{�Ñ��Ð��Ï��ÎÒ��z 132: 3ل *$�ان  
�Và hãy vâng lệnh Allah và Rosul (của Ngài) ñể may ra các ngươi 
ñược khoan dung� Ali I'mrom: 132. 
 

Allah phán ở chương khác: 

{�X�WTS��R��Q��z ;ر�54: ا�  
�Và nếu các ngươi vâng lệnh Người thì sẽ ñược hướng dẫn ñúng 
ñường� Al-Nur: 54.  
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Thể loại Tâuhid 
 

* Tâuhid: có nghĩa là chỉ tin tưởng thuần phục ở Allah duy nhất về 
việc tạo hóa, trong sự thờ phụng và các ñại danh cùng những tính cách 
tuyệt ñối cao cả của Ngài. 
 * Tâuhid ñược chia ra làm ba loại: Tâuhid Al-Rububiyah, Tâuhid 
Al-Uluhiyah và Tâuhid Al-Asmạ và Al-Sifat. 

  
 1- Tâuhid Al-Rububiyah: 
 Ðó là sự tin tưởng duy nhất rằng Allah là Ðấng duy nhất tạo ra mọi 
hoạt ñộng trên vũ trụ như tạo hóa, ban bố lương thực, xếp ñặt an bày việc 
luân chuyển biến hóa trong vũ trụ, làm cho sống chết .v.v..  
 Không có Ðấng Tạo Hóa nào khác ngoài Allah cả, qua lời phán của 
Allah như sau :  

X�W��������{��cb��a��`���_z ٦٢: ا����  
�Allah là ðấng tạo hóa ra tất cả� Al-Zumar: 62. 
 
 Và không có ðấng Ban Bố lương thực nào khác ngoài Allah cả, 
qua lời phán của Ngài. 

�{�X�WA�J��I��H����G��F��E��D��C��B��z ٦: ه;د  

�Và không một sinh vật nào sống trên trái ñất mà nguồn lương thực 
lại không do Allah cung cấp� Hud: 6. 
 

Và cũng không có ðấng Cai Quản nào khác ngoài Allah cả, qua lời 
phán của Ngài : 

�{�X�W`����_��~����}�������|��{z 0"ة�  ٥: ا�
�Ngài sắp ñặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới ñất� Al-Sajadah: 
5. 
 

Và cũng không có ðấng nào ban cho sự sống và cái chết mà chỉ có 
Allah duy nhất, qua lời phán của Ngài. 

�{�X�W��q��p��o���n���m��lz BC;� :٥٦   
�(Allah) là ðấng làm cho sống và chết ñể rồi cuối cùng các người 
ñược ñưa về gặp Ngài� Yunus: 56. 
 

Những gì ở trên ñã ñược thị dân ña thần trong thời ñại Nabi � chấp 
nhận nhưng họ không ñược dẫn dắt vào Islam, như Allah ñã phán : 

�{�X�W�ª��©��¨��§��¦��¥¬��«�®z ٢٥: ��$�ن  
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�Và nếu Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: "Ai ñã tạo ra các tầng trời và 
trái ñất ? chắc chắn chúng sẽ ñáp: Allah"� Luqman: 25. 

  
2- Tâuhid Al-Uluhiyah: 

 Là thuyết tôn thờ mà con người phải thi hành kính dâng lên Allah 
duy nhất không ñược hướng sự thờ phượng hay hành ñạo vào ñối tượng 
khác ngoài Allah như sự cầu xin, sự sợ hãi, phó thác, mong muốn, cầu 
xin che chở tránh nạn .v.v..  
 Chỉ ñược cầu xin ở Allah duy nhất, qua lời phán của Ngài: 

�{�X�WQ��P��O��N��MR�z ��7 :٦٠  

�Và Thượng ðế của các ngươi phán rằng: "Hãy cầu xin TA ñi sẽ ñược 
TA ñáp lại cho các ngươi."� Ghofir: 60. 
 

Chúng ta chỉ ñược sợ Allah duy nhất, qua lời phán của Ngài : 

�{�X�W���]��\[��Z��Y��X��W��z ١٧٥: 3ل *$�ان  
�Bởi thế, chớ sợ họ mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những 
người có ñức tin� Ali I'mron: 175. 

  
Chúng ta chỉ phó thác cho Allah duy nhất, qua lời phán của Ngài: 

�{�X�W���Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïz ٢٣: ا�$�#"ة� �
�Và hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi là những người có ñức tin� 
Al-Ma-i-dah: 23. 

  
Chúng ta chỉ cầu xin sự giúp ñỡ ở Allah duy nhất, qua lời phán của 

Ngài: 

�{�X�W��V��U��T��S��Rz D'E�F٥: ا�  

�Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và duy chỉ Ngài chúng tôi cầu xin 
giúp ñỡ� Al-Fatihah: 5. 
 

Chỉ cầu xin bảo vệ và viện trợ từ Allah duy nhất, qua lời phán của 
Ngài. 

  �{�X�W�r���q��pt��s�z س��١: ا�   

�Hãy nói (hỡi Muhammad): "Tôi cầu xin sự bảo vệ từ Thượng ðế của 
nhân loại"� Al-Nas: 1. 

    
Ðây là thuyết tôn thờ mà Nabi Muhammad � cũng như những vị 

Nabi trước Người ñược Allah gởi Người xuống ñể truyền bá cho quần 
chúng, qua lời phán của Allah như sau:  
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�{�X�Wn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do��z =���������'�ا� :

٣٦  
�Và chắc chắn TA ñã cử phái cho mỗi cộng ñồng một vị Rosul (với 
mệnh lệnh): "Hãy thờ phụng Allah và tránh xa mọi sự ña thần."� Al-
Nahl: 36. 
 

Ðây cũng là thuyết tôn thờ duy nhất mà những người Kafir (người 
phủ nhận Allah) từ xưa ñến nay từ chối, không chấp nhận, qua lời phán 
của Allah như sau : 

�{�X�Wh�������g�����f��ei��n��m��l��k������j��z ٥: ص  
�Phải chăng Y (Muhammad) nhập (tất cả) các thần linh lại thành 
một Thượng Ðế duy nhất? Ðây thật là một ñiều hết sức quái dị� Sod: 
5 

 
3- Tâuhid Al-Asmạ và Al-Sifat:  
Là sự tin tưởng vào tất cả các ñại danh và các tính cách tuyệt ñối 

cao cả của Allah ñược miêu tả trong Thiên Kinh Qur'an và những Hadith 
xác thực từ Rosul �.  

ðại danh của Allah có rất nhiều như: Al-Rohman tức Ðấng Khoan 
Dung, Al-Samé tức Ðấng Nghe Thấu, Al-Baseer tức Ðấng Trông Thấy, 
Al-Aziz tức ðấng Hùng Mạnh, Al-Hakim tức ðấng Sáng Suốt.v.v.. 

Allah phán: 

{�X�WS�R��Q�T��X��W��V�����U���z ١١: ا�&;رى  
�Không có cái gì giống Ngài cả. Và Ngài là Ðấng Hằng Nghe, Ðấng 
Hằng Thấy� Al-Shuro:11.  
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Ðặt tánh của những người thành công. 
    

X�W����{��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

���Q����P��O��N��Mz ��J٣ – ١: ا�� �
Allah phán: �(TA Allah) Thề bởi thời gian. * Quả thật, con người chắc 
chắn sẽ ñi vào thua thiệt. * Ngoại trừ những ai có ñức tin và làm việc 
thiện rồi khuyên bảo nhau tôn trọng sự thật và khuyên bảo nhau 
kiên nhẫn� Al-Ors 1 – 3. 

  
 Allah ñã thề bởi thời gian ñó là thời gian mà con người có thể sẽ 
mất mát và hại ñến bản thân ngoại trừ ñạt ñược bốn ñiều sau: 
 1- Imam tức ñức tin: 

Ðó là sự hiểu biết rõ ràng về Allah Tối Cao, hiểu biết về Rosul của 
Ngài, hiểu biết về Islam tôn giáo của Ngài. 

2- Hành ñạo một cách chân thật, ñúng ñắn: như dâng lễ Solah, xuất 
Zakat bắt buộc, Nhịn chay tháng Romadon, bố thí có tính cách tình 
nguyện, hiếu thảo với cha mẹ. 

3- Khuyên nhũ và khuyết khích nhau hành ñạo một cách ñúng ñắn 
chân thật. 
 4- Khuyên nhũ nhau phải biết kiên nhẫn trong việc thi hành những 
nghĩa vụ mà Islam giao phó, kiên nhẫn chịu ñựng trước những sự thử 
thách và tai biến xảy ñến với bản thân hoặc gia ñình. 
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Những ñiều xóa bỏ Tâuhid & làm thiệt hại ñến nó. 
 

1- Allah Ðấng Tối Cao ra lệnh cho nhân loại phải tin tưởng, thờ 
phượng Ngài duy nhất, xa lánh mọi Toghut, như Ngài ñã phán: 

�{�X�Wn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do��z =���������'�ا� :

٣٦  
�Và chắc chắn TA ñã cử phái cho mỗi cộng ñồng một vị Rosul (với 
mệnh lệnh): "Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Toghut."� Al-Nahl: 36. 

  
2- Toghut: Là tất cả những gì tôn thờ ngoài Allah và y hài lòng. 
 
3- Hình thức phủ nhận Toghut: Là khẳng ñịnh rằng mọi việc tôn 

thờ ngoài Allah là vô ích, là sai lầm. ðồng thời từ bỏ, ranh ghét mọi hành 
ñộng tôn thờ ngoài Allah. 

 
4- Shirk (sự tổ hợp hay sự ña thần) là phản lại Tâuhid vì Tâuhid có 

nghĩa là chỉ tôn thờ có Allah Duy Nhất, còn sự ña thần có nghĩa là làm 
một trong những việc thờ phụng vì thần linh khác như cầu nguyện thần 
linh khác ngoài Allah hoặc cầu xin người chết hoặc quỳ lại trước thần 
linh khác ngoài Allah. 

 
 5- Shirk là một trọng tội lớn nhất, qua lời phán của Ngài: 

�{�X�W`����_��~���}��|��{����z��y��x���w��v��u��taz ء��  ١١٦: ا��
�Quả thật, Allah không bao giờ tha thứ việc tổ hợp (ai hay vật gì) 
cùng với Ngài nhưng Ngài lại tha thứ những tội lỗi khác ngoài nó cho 
bất cứ ai Ngài muốn� Al-Nisa: 116. 

  
Tội Shirk hủy diệt hết tất cả mọi sự hành ñạo trước kia, mọi việc 

thiện ñều bi khước từ, tất cả tiêu tan theo mây khói, sẽ bị Allah hành hạ 
mãi mãi trong hỏa ngục, sẽ không bao giờ ñược thoát ra khỏi ñó, như 
Allah ñã phán: 

�{�X�W�y� �x� �w� �v� �~��}� �|� �{� �z��¡� ����������������¦� �¥� �¤��£��¢�

��¨��§z م�JC+٨٨: ا  

�Ðó là chỉ ñạo của Allah mà Ngài ñã dùng ñể hướng dẫn người nào 
Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Nhưng nếu họ tổ hợp (trong 
việc tôn thờ) những thần linh khác cùng với Ngài thì tất cả việc làm 
của họ sẽ tiêu tan hết� Al-An-a'm: 88. 
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Allah phán ở chương khác: 

�{�X�Wt��s��r���q��p��o��n��m��l��k����ju�z ٧٢: ا�$�#"ة  

�Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì chắc chắn sẽ bị cấm 
vào thiên ñàng và chổ ở của y sẽ là hỏa ngục.� Al-Ma-i-dah: 72. 

  
6- Kufr phản lại Tâuhid, Kufr có nghĩa là phản bội hay khước từ 

ñức tin duy nhất nơi Allah bằng lời nói hoặc bằng hành ñộng, còn người 
làm ñiều Kufr là Kafir tức trở thành người ngoại ñạo vô ñức tin, người 
phủ nhận Allah. 

Thí dụ: Nói ñùa, chê bai, giễu cợt về Allah hoặc về những dấu hiệu 
chỉ ñạo của Ngài hoặc về Rosul của Ngài, như ñược phán: 

�{�X�W��f�� � � �e��d� �c��b��a��`��_��~���}��|��{
gh�z DL;/٦٦ - ٦٥: ا�  

�Hãy bảo họ (Muhammad): "Có phải các ngươi ñang chế giễu Allah 
và các Lời mặc khải của Ngài và Rosul của Ngài ? * Các người chớ 
tìm cách biện bạch. Chắc chắn các ngươi ñã phủ nhận ñức tin sau 
khi ñã tuyên bố tin tưởng"� Al-Tawbah: 65 - 66. 
 

7- ðạo ñức giả hay ngụy thiện cũng là ñiều phản lại Tâuhid, vì 
ngụy thiện là thể hiện bên ngoài rằng luôn tin tưởng Allah nhưng trong 
lòng thì tổ hợp, ñồng ñẳng và chống lại Islam. 

Thí dụ về sự ngụy thiện: Là luôn thốt ra những ñiều liên quan về 
ñức tin nơi Allah nhưng thực tế thì bên trong của họ lại phản Islam, như 
ñược phán: 

�{�X�W�g��f��e��d�����c��b��a��`��_��^������]��\��z ٨: ا����ة  

�Và trong nhân loại có những người nói: "Chúng tôi tin tưởng vào 
Allah và Ngày (Phán Xử) Cuối cùng." nhưng thật ra chúng không tin 
gì cả� Al-Baqoroh: 8. 
 

Có nghĩa là lời nói của họ thốt ra toàn là những lời tin tưởng nơi 
Allah, nhưng thật tế thì họ không phải là những người tin tưởng thật thụ 
vì trong lòng của họ không hề có một chút ñức tin nào nơi Allah. 
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Tin tưởng vào ngày cuối cùng 
   

* Ý nghĩa của niềm tin vào ngày cuối cùng: 
 Là tin tưởng tuyệt ñối là ngày cuối cùng sẽ xảy ra, mỗi người trong 
chúng ta ñều phải tin rằng Allah sẽ tái sanh lại toàn nhân loại từ trong 
ngôi mộ bước ra từ thủy tổ của loài người cho ñến ngày tận thế, sau ñó 
Ngài sẽ xét xử từng người một dựa theo sự hành ñạo của họ, rồi thưởng 
phạt tùy theo sự hành ñạo ñó. Cuối cùng, người xứng ñáng ñược hưởng 
thiên ñàng bước vào thiên ñàng hưởng thụ còn người xứng ñáng bị trừng 
phạt thì bước vào hỏa ngục chịu thiêu ñốt. 

Sự tin tưởng tuyệt ñối vào ngày cuối cùng là một trong những nền 
tảng của ñức tin, nếu người Muslim không tin ñiều này thì ñức tin của họ 
không có giá trị. 

 
* Tin tưởng vào ngày cuối cùng bao gồm ba phần: 
1- Tin tưởng vào sự phục sinh và tụ hợp:  

 Allah cho sống dậy toàn thể nhân loại từ trong mộ từ thời Nabi 
Adam � thủy tổ loài người cho ñến ngày tận thế và mỗi linh hồn sẽ 
ñược trở lại thân xác của nó, song họ ñược tụ hợp ñể ñến trình diện trước 
Thượng ðế của nhân loại trong trạng thái chân không giày, người không 
quần áo và với tâm trạng lo sợ, hoang mang. 
 Bằng chứng về sự phục sinh, qua lời phán của Allah : 

�{�X�W� �¹��¸��¶��µ��´��³��²��±���°��¯���®��¬z ;ن�ا�$>� :

١٦ - ١٥  
�Rồi sau ñó, chắc chắn các người sẽ chết. * Rồi vào ngày Phục Sinh, 
chắc chắn các người sẽ ñược dựng sống lại� Al-Mụminun: 15 – 16. 
 

Nabi � nói:  

  . متفق عليه))الًر غُاةًر عاةًفَ حامةقي الْ يوماس النرشيح((: � يبِ النالَقَ
"Mọi người ñược phục sinh trở lại trong ngày phục sinh chân không 
giày, thân không quần áo và không cắt da qui ñầu." Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại. 

   
2- Tin tưởng vào cái cân công lý và sự phán xét: 
Vào ngày ñó, Allah sẽ phán xét nhân loại qua việc làm của họ ở 

trên trần gian này. Ai là người tôn thờ Allah duy nhất và thuần phục Ngài 
rồi thi hành theo mệnh lệnh Rosul của Ngài truyền dạy, thì sẽ ñược xét xử 
một cách dễ dàng nhanh chóng. Ngược lại, ai là người vô ñức tin phủ 
nhận và bất tuân Allah thì sẽ gặp phải sự thanh toán ghê gớm và khó 
khăn. 
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Bàn cân của Ngài sẽ ñược bày ra một cách nghiêm chỉnh và công 
bằng, chánh ñại, những việc làm tốt lành sẽ ñược ñặt lên một bên và một 
bên nữa ñặt những việc làm sai trái. Ai có việc làm tốt lành trội hơn sẽ 
ñược vào thiên ñàng, còn ai có việc làm sai trái trội hơn thì sẽ bị ñày vào 
hỏa ngục, ñược thể hiện qua bằng chứng sau :  

�{�X�W�����w�� �v�� �u��t��s��r��q��p��o�� � � �n���m���l��k��j

�_��~��}��|��{��z��y���x��g��f��e��d��c��b���a��`�z ق��&CO٧: ا 

- ١٢  
�Do ñó, ñối với ai ñược trao hồ sơ của mình bên tay phải * Thì sẽ 
ñược thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng * Và ñược trở về 
với gia ñình thật vui vẻ * Ngược lại, ñối với ai ñược trao hồ sơ của 
mình từ sau lưng * Thì sẽ kêu gào cho ñược chết phứt * Và phải 
bước vào hỏa ngục� Al-Inshiqoq: 7 - 12. 
 

Bằng chứng về bàn cân như sau : 

�{�X�Wb��a��`��_� �^��� � � �]��\�� � � � �[��Zc��f���e��d��

k��j��i��h��gl��p���o���n��m��z ء�.�C+٤٧: ا  
�Và TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào ngày phục sinh. Bởi thế 
sẽ không có một người nào bị ñối xử bất công về bất cứ ñiềi gì. Và 
nếu (chúng có làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng của một hạt cải ñi 
nữa, thì TA cũng sẽ mang nó ra (cân ño). Và chỉ mình TA ñủ làm 
công việc thanh toán sổ sách� Al-Anbiya: 47. 

   
3- Thiên Ðàng và Ðịa Ngục: 
Thiên ñàng là nơi ở vĩnh cữu, nơi hưởng thụ mà Allah ñã dành cho 

những người tin tưởng chân thật, thuần phục Ngài và nghe lệnh Rosul � 
của Ngài, trong ñó có mọi ñiều vui ñể hưởng lạc, ăn uống toàn cao lương 
mỹ vị không thiếu chi chỉ ước muốn là ñược liền, ngoài ñó ra còn có 
những trang phục mỹ lệ không thiếu gì. 

Ngược lại, hỏa ngục là nơi vĩnh cữu rất ghê ghớm, khủng khiếp mà 
Allah tạo ra ñể hành hạ những kẻ phủ nhận, những kẻ bất tuân mệnh lệnh 
của Ngài và Rosul � của Ngài truyền dạy. Trong ñó, có ñủ mọi hình phạt 
ñau ñớn tột cùng mà thế gian nầy không thể tưởng tượng ra ñược. 

Bằng chứng về thiên ñàng, Allah phán: 

�{�X�WA��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��

��M��Lz ١٣٣: 3ل *$�ان  
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�Và hãy nhanh chóng ñến với sư tha thứ từ Thượng ðế của các người 
và Thiên Ðàng mà khoảng rộng bằng các tầng trời và trái ñất gộp lại, 
ñược chuẩn bị sẵn cho những người ngay chính sợ Allah� Ali I'mron: 
133. 
 

Allah phán ở chương khác: 

{�X�W��}��|��{��z���y������x��w��v��u��t��s��r��q��pz 0"ة�  ١٧: ا�

�Không có một người nào biết ñược nỗi vui sướng ñã ñược giấu kín 
dùng làm phần thưởng cho họ về những việc thiện mà họ ñã từng 
làm (trên thế gian)� Al-Sajadah: 17. 

 
Bằng chứng về hỏa ngục, qua lời phán của Allah :  

�{�X�WÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï���ÎÔ��Õ�����×��Öz ٢٤: ا����ة  
�Cho nên, hãy sợ hỏa ngục mà chất ñốt là con người và bụt tượng, ñã 
ñược chuẩn bị sẵn cho những kẻ vô ñức tin, những kẻ phủ nhận 
Allah� Al-Baqoroh: 24. 
 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��v��u��t��s��r��q���p��o��n��m��lz =��$١٣ - ١٢: ا�  
�Quả thật, TA có sẵn những sợi dây xích và hỏa ngục * Và loại thức 
ăn làm nghẹn họng và một sự trừng phạt rất ñau ñớn� Al-
Muzzammil: 12 - 13. 

 
Cầu xin Allah ban cho chúng ta thiên ñàng và những gì làm chúng 

ta gần gủi nó qua những lời nói cũng như hành ñộng, và cầu xin Ngài che 
chở chúng ta thoát khỏi hỏa ngục qua những lời nói và hành ñộng. 
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Giới thiệu về ñức tin Islam và tầm quan trọng của nó 
 

1) Giới thiệu về ñức tin Islam. 
Tôn giáo Islam bao gồm hai phần: ñức tin và giáo lý. ðức tin là sự 

tin tưởng của bản thân, sự lòng của con tim cùng với sự khẳng ñịnh chắc 
chắn không một chút ngờ vực. 

Giáo lý là những hành ñộng mà Islam bắt buộc người Muslim phải 
thi hành như: dâng lễ Solah, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay tháng 
Romadon, hiểu thảo với cha mẹ .v.v.. 

Nền tảng cơ bản của ñức tin: là sự tin tưởng vào Allah, vào các 
Thiên Thần của Ngài, vào các kinh sách của Ngài, vào các Rosul của 
Ngài, vào ngày tận thế và vào ñịnh mệnh tốt xấu. 

Bằng chứng cho vấn ñề ñó như sau: 
Allah phán: 

�{�X�WAE��D���C��B����O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��

S���R��Q��Pz ١٧٧: ا����ة  

�Nhân ñức không phải là các người quay mặt về hướng ñông hay 
hướng tây, mà nhân ñức là việc ai tin tưởng nơi Allah, vào ngày phán 
xứ cuối cùng, vào các Thiên Thần, vào các kinh sách (của Ngài) và 
vào các Nabi (của Ngài)� Al-Baqoroh: 177. 
 

Allah phán về ñịnh mệnh: 

�{�X�W���ã��������â��á��à����ß��Þ��G��F�����E��D������C��B��Az �����$٤٩: ا�� - 

٥٠  
�Quả thật, TA (Allah) ñã tạo hóa tất cả mọi vật ñều theo ñịnh mệnh * 
Và mệnh lệnh của TA là một lời duy nhất như một cái nháy mắt� Al-
Qomar: 49 – 50. 
 

Nabi � nói:  

خرِ وتـؤمن بِالْقَـدرِ     بِه ورسله والْيومِ اآل   ئكَته وكُت أَنْ تؤمن بِاللَّه ومالَ   اِإليمانُ  (( :� قَالَ
هرشو رِهيرواه مسلم)) خ.   

"ðức tin là anh tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, 
vào các kinh sách của Ngài, vào các Rosul của Ngài, vào ngày tận thế 
và vào ñịnh mệnh tốt xấu." Hadith do Muslim ghi lại. 
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2) Tầm quan trọng của ñức tin trong Islam 
Cho thấy rằng ñức tin trong Islam rất quan trọng qua những vấn ñề 

sau: 
1- Con người rất cần ñến ñức tin này trên tất cả mọi sự cần thiết 

trong cuộc sống. Bởi vì, sẽ không tìm ñâu ñược sự an nhàn, thanh tĩnh 
trong tâm và hạnh phúc trong cuộc sống ngoại trừ là thờ Allah duy nhất 
ðấng ñã tạo hóa ra họ. 

 
2- ðức tin là nhiệm vụ quan trọng nhất, vì vậy nó là ñiều ñầu tiên 

bắt buộc nhân loại phải thi hành, như Nabi � ñã nói: 

ـٰه الَ حتى يشهدوا     الناس أُمرت أَن أُقَاتلَ  : ((�قَالَ   ))  رسولُ اهللاِ   وأَنَّ محمداً  اُهللا إِالَّ إِلَ
  .رواه البخاري ومسلم

"Ta nhận ñược lệnh phải tranh ñấu với mọi người cho ñến họ chấp 
nhận Allah duy nhất ñể tôn thờ, và Muhammad là Rosul của Ngài." 
Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

  
3- ðức tin là ñiều duy nhất thực hiện ñược sự bình an, hài lòng, 

hạnh phúc và vui vẻ, qua lời phán: 

�X�W���{���Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î

Þ��Ýz ١12: ا����ة  
�Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah ñồng thời là 
một mgười ñức hạnh thì sẽ ñược phần thưởng từ Thượng ðế của y. 
Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền� Al-Baqoroh: 112. 
 

Và ñức tin cũng là ñiều duy nhất thực hiện ñược sự mạnh lành và 
thanh thản, qua lời phán: 

�{�X�WL��K��J���I��H��G��F��E����D��C��B���Az 
  ٩٦: ا+*�اف

�Và nếu dân cư của các thị trấn tin tưởng và kính sợ Allah thì chắc 
chắn TA sẽ mở ra cho họ bao thứ ân phúc từ trên trời xuống dưới 
ñất� Al-A'raaf: 96. 

 
4-  ðức tin là lí do ñể tạo dựng ñược một ñất nước Islam vững chắc 

và hùng mạnh, như Allah ñã phán: 

�{�X�W��w��v��u������t��s�����r��q��p�������o��n��m��l

��xz ء�.�C+١٠٥: ا  
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�Và chắc chắn TA quyết ñịnh trong Zabur (Kinh Thi Thiên ñã ban 
cho Nabi Dawud) sau bức Thông ñiệp (tức quyển mẹ ở nơi Allah) 
rằng trái ñất sẽ là (bất ñộng sản) mà những bề tôi lương thiện của 
TA sẽ thừa hưởng� Al-Ambiya: 105. 
 

- Ông Ibnu Abbaas � nói: "Trái ñất ñược nhắc trong câu kinh là 
phần ñất của thiên ñàng." Trích từ quyển Tafseer của ông Ibnu Kathir. 
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ðức tin vào Allah ðấng Tối Cao 
 

* Ý nghĩa của niềm tin vào Allah: 
Là sự tin tưởng chắc chắn rằng, khẳng ñịnh rằng Allah luôn hiện 

hữu và hài lòng rằng Allah là ðấng tạo hóa, ðấng xứng ñáng ñược thờ 
phụng và Ngài sử hữu những ñại danh và các tính cách tuyệt ñối cao cả. 

Cho nên việc tin tưởng vào Allah bao gồm bốn ñiều: 
1- Tin tưởng rằng Allah luôn hiện hữu. 
2- Tin tưởng về việc tạo hóa là do Allah tạo. 
3- Tin tưởng về việc thờ phụng chỉ dành riêng Allah. 
4- Tin tưởng vào những ñại danh và các tính cách tuyệt ñối cao cả 

của Allah. 
 

* Bốn ñiều trên ñược phân tích như sau: 
1- Tin tưởng rằng Allah luôn hiện hữu. 

a) Hài lòng về sự hiện hữu của Allah là ñiều tất yếu của con người, 
ñại ña số nhân loại ñều biết rằng Allah luôn hiện hữu và không một ai 
phản ñối lại việc này ngoại trừ một số ít vô tín ngưỡng mà thôi. 

Quả thật, trong bản chất tự nhiên của tất cả con người và vạn vật 
ñều tin tưởng vào sự hiện hữu của ðấng Tạo Hóa mà không cần phải học 
hỏi gì cả. ðiều ñó ñược chứng minh qua sự cầu xin của con người khi gặp 
khó khăn, như Allah ñã phán: 

�{�X�WE��D��C��B��Az ل�FC+٩: ا  

�Và (hãy nhớ) khi các người cầu xin Thượng ðế của các người viện 
trợ thì ñược Ngài ñáp lại lời thỉnh cầu ñó� Al-Anfaal: 9. 
 

b) ðiều mà tất cả mọi người ñiều công nhận là tất cả mọi hoạt ñộng 
xảy ra là phải có ai ñó tạo ra hành ñộng ñó. Cho nên, tất cả vạn vật mà 
chúng nhìn thấy từng khắc từng giờ phải có ðấng nào ñó tạo ra rồi sắp 
xếp nên mới ñược như vậy. ðấng ñó chính là Allah ðấng Tối Cao, bởi vì 
vạn vật không thể không có ðấng tạo ra và lại càng không thể nào tự tạo 
ra bản thân chúng, như Allah ñã phán: 

�{�X�W��b��a��`��_��^��]����\��[��Zz ر;Q٣٥: ا�  
�Chúng sẽ không ñược tạo ra nếu không có ðấng Tạo Hóa, chúng lại 
càng không thể tự tạo ra bản thân chúng� Al-Tur: 35. 
 

Qua câu kinh trên chứng minh rằng ðấng tạo hóa ra vạn vật chính 
là Allah ðấng Hồng Phúc, ðấng Tối Cao. 

 



 29

c) Qua quy luật của vũ trụ, việc luân chuyển của trời ñất, các vì 
sao, cây cối lại càng khẳng ñịnh ñược rằng vũ trụ này chỉ có một ðấng 
Tạo Hóa mà thôi, ñó là Allah ðấng Vinh Quang, như Allah ñã phán: 

�{�X�Wà��ß��Þ�����Ý��Ü��Ûáz =$�٨٨: ا�  
�Công trình nghệ thuật của Allah, Ðấng ñã hoàn chỉnh mọi vật� Al-
Naml: 88. 
 

Các vì tinh tú như mặt trời, mặt trăng và các vì sao luân chuyển 
theo một qui luật nhất ñịnh không hề sai lệnh, mỗi vì tinh tú luân chuyển 
theo quỹ ñạo ñã ñược thiết kế cho nó không quá chậm cũng không vượt 
mức, như Allah ñã phán:  

�{�X�WÏ�����Î��Í�����Ì���Ë��Ê��É����È���Ç��ÆÐ��Ñ��Õ��Ô��Ó��Ò��
���Öz B� :٤٠  

�Mặt trời không ñược phép bắt kịp mặt trăng và ban ñêm không 
ñược phép qua mặt ban ngày, mỗi cái bơi ñi theo quỹ ñạo riêng biệt� 
Yasin: 40. 

 
2- Tin tưởng về việc tạo hóa là do Allah tạo 

a) Tin tưởng về việc tạo hóa là do Allah tạo mang ý nghĩa như sau: 
Hài lòng rằng Allah là Thượng ðế của vạn vật, ðấng quản lý tất 

cả, ðấng tạo hóa ra tất cả, cấp dưỡng cho tất cả, Ngài ban cho sự sống, 
cái chết, tạo ra ñiều lợi, ñiều hại, tất cả mệnh lệnh là của Ngài, trong tay 
Ngài có tất cả và Ngài có khả năng trên tất cả không có cộng tác hay ñối 
tác cùng Ngài. 

Tin tưởng về việc tạo hóa là do Allah tạo: là sự tin tưởng chắc chắn 
rằng Allah là Thượng ðế duy nhất không có ñối tác hay cộng tác cùng 
Ngài, tất cả mọi hoạt ñộng xảy ra trên vũ trụ này là do Allah duy nhất tạo, 
như ñược Allah phán trong câu kinh sau: 

�{�X�Wb��a��̀ ���_c��i��h��g���f��e���d��z ٦٢: ا����  

�Allah là Ðấng tạo hóa tất cả vạn vật và là Ðấng Bảo hộ cho tất cả� 
Al-Zumar: 62. 
 

Allah là ðấng cấp dưỡng cho toàn thể vạn vật, ñược thể hiện qua 
câu kinh: 

�{�X�WA�J��I��H����G��F��E��D��C��B��z ٦: ه;د  

�Và không một sinh vật nào sống trên trái ñất mà nguồn lương thực 
lại không do Allah cung cấp� Hud: 6. 
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Allah là ðấng Cai Quản cả vũ trụ, như Ngài ñã phán: 

�{�X�Wï��î��í��ì��ë��êðz ١٢٠: ا�$�#"ة  

�Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái ñất và vạn vật giữa 
trời ñất� Al-Ma-i-dah: 120. 
 

b) Allah tự hài lòng tạo ra tất cả vạn vật, như ñược phán: 

{��J��I��H��G��F���zا����'E�FD: 2  

�Mọi lời ca ngợi, tán dương ñều kính dâng Allah ðấng Chúa Tể của 
toàn vũ trụ� Al-Fatihah: 2. 
 

Câu: "ðấng Chúa Tể của toàn vũ trụ" mang ý nghĩa là tạo hóa ra 
vũ trụ và vạn vật, rồi quản lý chúng, dạy dỗ và cấp dưỡng chúng bằng 
bổng lộc và sự ưu ái của Ngài. 

 
c) Trong nhân loại ai cũng con chấp nhận rằng vũ trụ này là do 

ðấng Tạo Hóa tạo ra và ðấng Tạo Hóa ñó chính là Allah kể cả thị dân ña 
thần trong thời kỳ Nabi � cũng công nhận như thế, qua lời phán sau: 

�{�X�W¾��½��¼����»��º��¹��̧ ��¶��µ��´��³¿��Á��À��
����������Ð�����Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã����Â

�Ò��ÑÔ��Ó�Õ���Ù��Ø��×��Ö��z ;ن�٨٩ - ٨٦: ا�$>�  
�Hãy hỏi chúng (Muhammad): "Ai là Chủ Nhân của bảy tầng trời và 
chiếc ngai vương vĩ ñại ?" * Chắc chắn chúng sẽ ñáp: "Allah", hãy 
bảo chúng: "Thế các người không sợ Ngài hay sao ?" * Hãy hỏi 
chúng: "Ai là Ðấng nắm quyền thống trị vạn vật trong tay và là Ðấng 
bảo vệ (tất cả) nhưng không có một ai thoát khỏi ñịnh mệnh do Ngài 
ñịnh, nếu các người biết ñược ñiều ñó" * Chắc chắc chúng sẽ ñáp: 
"Allah", hãy bảo chúng: "Thế tại sao các người còn mê muội"� Al-
Mụminun: 86 – 89. 
 

Là người Muslim không chỉ phải tin tưởng về sự tạo hóa là do 
Allah tạo mà còn phải tin tưởng rằng việc thờ phụng chỉ dành riêng Ngài. 
Xưa kia, Nabi � ñã ñấu tranh với thị dân ña thần Arập trong khi họ tin 
tưởng rằng vũ trụ này là do Allah tạo. 

 
d) Tất cả vũ trụ này từ bầu trời, trái ñất, hành tinh, vì sao, cây cối, 

loài người ñến cả ma quỉ ñều phục tùng Allah ðấng Tối Cao, như ñã 
phán:  
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�{�X�WÆ��Å��Ä�������Ã��Â��Á��À��¿z ٨٣: 3ل *$�ان  
�Bất cứ ai trong các tầng trời và trái ñất, dù muốn hay không ñều 
phải phục tùng Ngài� Ali I'mron: 83. 
 

Cho nên, không một tạo vật nào thoát khỏi ñịnh mệnh do Allah 
ñịnh ñoạt cả, Ngài cai quản nó thay ñổi nó như thế nào ra sao là tùy ý 
muốn của Ngài, vì Ngài ñã tạo hóa ra chúng và tất cả vạn vật ngoài Allah 
ñều là tạo vật rất yếu ớt rất cần thiết ñến sự trợ giúp của ðấng Tạo Hóa ñã 
tạo hóa ra chúng. 

 
e) Một khi ñã hài lòng rằng Allah là ðấng có uy quyền tất cả, vì 

không có ðấng Tạo Hóa, không có ðấng Cấp Dưỡng cũng không có 
ðấng Cai Quản nào cả mà chỉ có Allah duy nhất lại càng không có sự cử 
ñộng nào dù vật ñó nhỏ bằng hạt cải cũng phải thông qua mệnh lệnh của 
Ngài. Qua ñó, bắt buộc chúng ta phải bám chặt lấy Allah duy nhất trong 
mọi việc từ cầu xin, than van .v.v.. vì Allah là ðấng ñã tạo hóa ra chúng 
ta, cấp dưỡng cho chúng ta, cai quản chúng ta. 
 

3- Tin tưởng rằng việc tôn thờ chỉ dành riêng Allah 
a) Tin tưởng rằng việc tôn thờ chỉ dành riêng Allah mang ý nghĩa 

như sau:  
Là sự tin tưởng chắc chắn rằng chỉ có Allah mới xứng ñáng ñược 

tôn thờ bằng mọi cách tôn thờ cả hành ñộng bên ngoài lẫn bên trong như: 
cầu xin, sợ hãi, phó thác, cầu xin giúp ñỡ, dâng lễ Solah, xuất Zakat bắt 
buộc, nhịn chay .v.v..  

Là người Muslim phải biết chắc chắn rằng Allah là duy nhất không 
có cộng tác hay ñối tác với Ngài, cho nên không có Thượng ðế nào xứng 
ñáng ñược thờ phượng mà duy chỉ Allah, như ñược phán:  

�{�X�W�Ð��Ï���Ñ�Ò���Ù����Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó��z ١٦٣: ا����ة  

�Và Thượng Ðế của các người là một Thượng Ðế duy nhất, Không có 
Thượng Ðế nào khác, duy chỉ có Ngài (Allah), Ðấng rất mực Nhân 
từ, rất mực Khoan dung� Al-Baqoroh: 163. 

 
Allah ñã thông báo cho nhân loại biết rằng Ngài là Thượng ðế duy 

nhất, vì vậy không ñược hướng bất cứ thể loại tôn thờ nào vào thần linh 
khác. 

 
b) Tin tưởng rằng việc tôn thờ chỉ dành riêng Allah: 
Là sự hiểu biết của bề tôi duy chỉ Allah mới xứng ñáng cho nhân 

loại thờ phụng ñồng thời phải kính yêu, tôn sùng và tất cả những gì liên 
quan ñến tôn thờ chỉ dành riêng cho Allah. Cho nên, không ñược cầu xin, 
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sợ hãi, phó thác, quỳ lại, phủ phục hay tôn thờ bất cứ thần linh nào ngoài 
Allah cả, nhằm ñể xác thực lại câu kinh: 

�{��V��U��T��S��Rz ا�'E�FD: 5       

�Duy chỉ Ngài chúng tôi tôn thờ và cũng duy chỉ Ngài chúng tôi cầu 
xin sự giúp ñỡ� Al-Fatihah: 5. 
 

c) Tầm quan trọng của sự tin tưởng rằng việc tôn thờ chỉ dành 
riêng Allah như sau: 

1- Mục ñích tạo hóa loài ma quỉ và loài người là nhằm ñể tôn thờ 
Allah duy nhất không ñược tổ hợp Ngài bất cứ ñiều gì hay vật gì, như 
Allah phán: 

�X�W����{��h��g��f��e��d���cz 56: ا��ار��ت  
�Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ ñể 
tôn thờ TA� Al-Zariyat: 56. 
 

2- Mục ñích gởi các vị Rosul và lời mặc khải Kinh Sách từ trời 
xuống cho nhân loại nhằm ñể họ hài lòng chỉ có Allah duy nhất mới xứng 
ñáng ñể tôn thờ, như ñược phán:  

�{�X�Wn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do��z =���������'�ا� :

٣٦  
�Và chắc chắn TA ñã cử phái cho mỗi cộng ñồng một vị Rosul (với 
mệnh lệnh): "Hãy thờ phụng Allah và tránh xa mọi tà thần."� Al-Nahl: 
36. 
 

3- Nhiệm vụ ñầu tiên của mỗi người là phải tin tưởng rằng riêng 
chỉ Allah mới xứng ñáng ñể thờ phụng như lời khuyên của Nabi � dành 
cho Mu-a'd bin Jabal � khi cử phái ông ñi truyền bá Islam ở Yamen: 

 الَ  أَنْ  شـهادةَ  :يـه هم إِلَ ودعلْيكُن أَولُ ما ت   إِنك تأْتي قَوما من أَهلِ الْكتابِ فَ      (( :� قَالَ
ـٰه   .متفق عليه)) اُهللا إِالَّ إِلَ

"Quả thật, anh sẽ ñến gặp nhóm thị dân Kinh Sách (Do Thái giáo và 
Thiên Chúa giáo) thì việc ñầu tiên anh kêu gọi họ tôn thờ Allah duy 
nhất." Hadidth do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

d) Ý nghĩa câu: َال ـٰه اُهللا إِالَّ إِلَ  "La i la ha il lol loh": 

ðây là câu nói vĩ ñại, là nhiệm vụ ñầu tiên cũng là ñiều bắt buộc 
mỗi người, do ñó ai chết trong khi biết ñược duy chỉ Allah ñể tôn thờ 
chắc chắn là người của thiên ñàng, như Nabi � ñã nói: 
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ـٰه الَمن مات وهو يعلَم أَنه (( :� قَالَ   .مسلم))  الْجنةَ دخلَاُهللا إِالَّ إِلَ
"Ai chết và hiểu ñược rằng "La i la ha il lol loh" thì ñược vào thiên 
ñàng." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

Qua Hadith việc hiểu biết ý nghĩa câu "La i la ha il lol loh" là 
nhiệm vụ quan trọng nhất ñối với người Muslim.  

Còn ý nghĩa câu "La i la ha il lol loh": là không có Thượng ðế nào 
xứng ñáng ñược thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất, tức phủ nhận hết tất 
cả thần linh ñồng thời xác thực lại tất cả việc tôn thờ là dành riêng Allah 
duy nhất. 

Ý nghĩa chữ Thượng ðế: là ðấng ñược tôn thờ, cho nên ai tôn thờ 
bất cứ vật gì hay thần linh nào ngoài Allah ñều vô giá trị. 

Allah là Thượng ðế ñược tôn thờ bằng cả con tim hết lòng thương 
yêu, tôn sùng, phủ phục, sợ hãi, ao ước, phó thác cho Ngài và cầu xin 
Ngài. 

Sẽ không tìm ñược niềm hạnh phúc thật sự và sự vui vẻ tột cùng 
cho ñến khi tôn thờ Allah duy nhất. 

 
e) Nền tảng của câu: "La i la ha il lol loh" 
Câu vĩ ñại này gồm có hai nền tảng: phủ nhận và xác thực. 
Nền tảng thứ nhất: "La i la ha" tức "không có Thượng ðế nào 

ñược thờ phụng" ñây là sự phủ nhận tất cả mọi sự tôn thờ hướng về 
những thần linh khác ngoài Allah, vô hiệu hóa sự ña thần. 

Nền tảng thứ hai: "il lol loh" tức "mà chỉ có Allah duy nhất" ñây 
là sự xác thực tất cả mọi thể loại tôn thờ là dành riêng cho Allah. 

Bằng chứng như sau:  
Allah phán:  

�{�X�Wä��ã��â���á��à��ß��Þ��Ý��Üz ا�����������������ة :

٢٥٦  
�Bởi thế, ai phủ nhận mọi tà thần và tin tưởng nơi Allah, thì chắc 
chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) không bao giờ ñứt.� 
Al-Baqoroh: 256. 
 

Câu: �ai phủ nhận mọi tà thần� là ý nghĩa của nền tảng thứ nhất 
còn câu: �và tin tưởng nơi Allah� là ý nghĩa của nền tảng thứ hai. 

 
f) ðiều kiện của câu: "La i la ha il lol loh" 
Câu: "La i la ha il lol loh" có bảy ñiều kiện ñối với người nói câu 

này cần phải hội tụ ñủ những ñiều kiện này và những ñiều kiện ñược 
phân tích như sau: 
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1- Kiến thức: tức hiểu ñược ý nghĩa câu "La i la ha il lol loh", như 
Allah ñã phán: 

{�X�Wá���à���ß�����Þ�����Ý��Üz "$'� :١٩  

�Bởi thế, hãy biết rằng quả thật, không có Thượng ðế nào xứng ñáng 
ñược thờ phụng mà chỉ có Allah� Muhammad: 19.  
 

2- Lòng khẳng ñịnh: tức người nói phải khẳng ñịnh chắc chắn 
trong lòng không một chút ngờ vực, như Allah ñã phán: 

�{�X�W�¥��¤��£��¢��¡�����~��}����|z ١٥: ا�'�0ات  

�Những người tin tưởng thật thụ là những ai tin tưởng vào Allah và 
Rosul của Ngài và trong lòng không một chút lưỡng lự ñắng ño� Al-
Hujurot: 15. 
 

3- Chấp nhận: Một khi nói câu tuyên thệ vĩ ñại này bắt buộc phải 
tôn thờ Allah duy nhất từ bỏ tất cả những thần linh khác còn nếu không sẽ 
giống như ñám người ñã ñược miêu tả trong câu kinh: 

�{�X�W�b���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d���c�

��s����r����qz ت�  ٣٦ – ٣٥: ا���

�Quả thật chúng là những kẻ, khi ñược nhắc: Không có Thượng Ðế 
nào khác duy chỉ Allah (là Thượng Ðế) họ lại tỏ ra ngạo mạn. * Và 
chúng bảo: Sao! chúng tôi phải bỏ các thần linh của chúng tôi chỉ vì 
một tên thi sĩ mất trí (Muhammad) hay sao ?� Al-Soffaat: 35 – 36. 
 

4- Khuất phục: ñược chứng minh qua lời phán sao: 

�{�X�Wxc��b��a��̀ ��_��~��}��|��{����z��y��d��z ن������$�� :

٢٢  
�Và ai ñệ nạp diện mạo của mình cho Allah ñồng thời là một người 
ñức hạnh, thì chắc chắn sẽ nắm ñược chiếc cán (cứu rỗi) vững chắc� 
Luqman: 22. 
 

Câu: �Và ai ñệ nạp diện mạo của mình� tức phủ phục Allah, còn 
câu: �chiếc cán (cứu rỗi) vững chắc� chính là câu: "La i la ha il lol loh" 

 
5- Chân thật: tức nói một cách thành thật bằng cả tấm lòng, như 

Nabi � ñã nói:   

ـٰه الَ نْا من أَحد يشهد أَم((: � الَقَ  صدقًا من هولُسر وهدب عداًمح منَّأَ واُهللا إِالَّ إِلَ
  . البخاري ومسلم))ارِى النلَ عمه اُهللا حرالَّقَلْبِه إِ
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"Không ai thốt lên lời: Xin chấp nhận không có Thượng ðế nào xứng 
ñáng ñược thờ mà chỉ có Allah duy nhất và Muhammad là nô lệ và là 
Rosul của Ngài một cách chân thành xuất phát từ con tim, mà không 
ñược Allah cấm hỏa ngục chạm ñến họ." hadith do Al-Bukhory và 
Muslim ghi lại. 
 

6- Thành tâm: Là tránh xa tất cả mọi việc liên quan ñến tính ña 
thần và không vì lợi ích của trần gian, như Nabi � ñã nói: 

ـٰه الَ الَ قَن مارِى النلَ عمر ح اَهللانَّإِ: ((�قَالَ  أخرجه ))  اِهللاهج وكلذَي بِغتب ي،اُهللا إِالَّ إِلَ
  .البخاري ومسلم

"Quả thật, Allah cấm hỏa ngục chạm vào những ai nói lên câu không 
có Thượng ðế nào xứng ñáng ñược thờ mà chỉ có Allah duy nhất một 
cách thành tâm chỉ vì Ngài mà thôi." Hadith do Al-Bukhory và 
Muslim. 
 

7- Kính yêu: ðối với người Muslim phải hết mực kính yêu Allah, 
như ñã phán:  

�{�X�Ww�������v��u��t��s��r��q��p��o��n���mx��{��z��y���

}��|~��z ١٦٥: ا����ة  

�Và trong nhân loại có những kẻ ñã dựng những ñối thủ ngang vai 
với Allah. Họ yêu thương chúng giống với tình thương mà họ dành 
cho Allah. Còn những người có ñức tin thì thương yêu Allah rất 
mãnh liệt� Al-Baqoroh: 165. 
 

Những người nói câu: "La i la ha il lol loh" họ dành riêng sự 
thương yêu cho Allah một cách chân thành, còn những người ña thần họ 
chia sẽ sự thương yêu ñó cho những thần linh khác với việc làm này nó 
xóa ñi ý nghĩa câu "La i la ha il lol loh" 

 
g) Ý nghĩa của chữ tôn thờ: 
Là danh từ tổng hợp mọi ñiều làm Allah yêu thương và hài lòng 

thông qua lời nói và hành ñộng trong tâm khảm lẫn bề ngoài như: kính 
yêu Allah, thương yêu Rosul �, sợ hãi Allah, phó thác cho Allah, cầu xin 
Allah, dâng lễ Solah, xuất Zakat bắt buộc, hiếu thảo với song thân, tụng 
niệm tưởng nhớ Allah, chiến ñấu với người Kafir (người ngoại ñạo), với 
người ngụy thiện và nhiều việc làm khác .v.v..  

Tôn thờ có rất nhiều hình thức như xướng ñọc Thiên Kinh Qur'an, 
ñối xử tốt với người nghèo người cần sự giúp ñỡ, nói năng thật thà, lịch 
thiệp, làm người ñáng tin cậy. 
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Sự tôn thờ không phải chỉ vỏn vẹn trong việc dâng lễ Solah, nhịn 
chay mà còn bao gồm tất cả mọi hành ñộng của người có ñức tin với ñịnh 
tâm kính dâng Allah kể cả những hành ñộng thường ngày như: ăn, uống, 
ngủ... nếu ñịnh tâm làm những việc ñó ñể có sức tiếp tục làm những việc 
qui phục Allah sẽ ñược ban thưởng. Cho nên, những việc làm dường như 
là thối quen nhưng khi ñược ñi cùng với sự ñịnh tâm kính dâng Allah thì 
chắc chắn ñược Ngài ban thưởng. 

 
h) Allah ñã tạo loài ma quỉ và loài người với mục ñính chính là chỉ 

tôn thờ Ngài duy nhất, như ñược phán:  

�{�X�W��r��q��p��o���n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d���c

��z��y��x��w��v��u��t��s��{��z ٥٨ -  ٥٦: ا��ار��ت  
�Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ ñể 
tôn thờ TA * TA không ñòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng không ñòi 
hỏi chúng nuôi TA * Chính Allah là Ðấng cấp dưỡng (cho tất cả), 
ðấng có quyền lực, ðấng rất hùng mạnh� Al-Zariyat: 56 – 58. 
 

Allah ñã báo cho nhân loại lí do tạo hóa họ là nhằm thi hành mọi 
việc hành ñạo kính dâng Ngài, nhưng phải biết rằng Allah không cần ñến 
sự tôn thờ ñó của họ vì Ngài rất giàu có, chỉ có thiên hạ là những người 
nghèo khổ mới cần thiết thi hành sự tôn thờ Ngài. 

Vì sự nghèo khổ của nhân loại nên cần phải tôn thờ Allah duy nhất 
không tổ hợp Ngài bất cứ ñiều gì. ðối với nhân loại sự cần thiết này còn 
hơn cả thức ăn và thức uống. 

Một khi trái tim ñã thắm nhuần nguồn lực thuần phục vâng lệnh 
Allah và thành tâm vì Ngài, thì lúc ñó sẽ không có một nguồn lực hay 
lương thực nào so sánh cho bằng sự ngọt ngào, êm thắm, thoải mái trong 
lòng bằng sự thuần phục ñó ở trên ñời này, từ ñó sẽ không cảm thấy sợ 
hại, lo lắng, buồn phiền nữa vì lúc nào cũng cảm thấy gần gủi với Allah. 

 
i) Nền tảng của việc tôn thờ: 
Việc thờ phụng mà Allah ñã ra lệnh ñược xây dựng trên hai nền 

tảng quan trọng: 
Thứ nhất : hoàn toàn thuần phục và kính sợ Allah. 
Thứ hai : ñặt sự thương yêu Allah lên hàng ñầu. 
Việc tôn thờ mà Allah ra lệnh cho bầy tôi của Ngài thi hành phải 

phối hợp giữa hoàn toàn thuần phục, kính sợ Allah với việc luôn ñặt sự 
thương yêu Allah lên hàng ñầu, không ñược thiếu một trong hai nền tảng 
trên. Nếu chỉ có thương yêu không có thuần phục và kính sợ giống như 
chỉ thích ăn uống mà thôi không phải là sự tôn thờ. Còn nếu chỉ có sợ hãi 
không có sự thương yêu giống như sợ hãi thú dữ mà thôi không phải là sự 
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tôn thờ. Cho nên, phải hội tụ ñủ giữa sợ hãi và thương yêu trong việc làm 
mới là sự tôn thờ và sự tôn thờ không thành sợ tôn thờ cho ñến khi dành 
riêng cho Allah duy nhất. 

 
j) Thuần nhất Allah là lí do chấp nhận sự tôn thờ: 
Việc tôn thờ mà Allah ra lệnh phải thi hành không ñược gọi là sự 

tôn thờ ngoại trừ ñi cùng với việc thuần nhất Allah, vì vậy việc tôn thờ 
không sẽ không ñược chấp nhận nếu có sự ña thần hay tổ hợp tồn tại 
trong nó. Cũng vậy, không ñược cho rằng ai ñó là người phục tùng Allah 
cho ñến khi y thuần nhất Allah và tôn thờ Ngài duy nhất. Vì lẽ ñó, ai tôn 
thờ Allah lại ñồng ñẳng thần linh nào ñó cùng Ngài thì y không phải là 
người phục tùng Allah. 

Thuần nhất Allah và thành tâm tôn thờ Ngài cùng với không tổ hợp 
hay liên quan ñến tà thần ñấy là ñiều kiện thứ nhất ñược Allah chấp nhận 
việc tôn thờ, thứ hai phải phù hợp với giáo lý do Rosul Muhammad � 
dạy bảo. 

Nói chung, việc tôn thờ muốn ñược Allah chấp nhận phải tuân thủ 
theo hai ñiều kiện: 

1) Không tôn thờ bất cứ ai hay thần linh hay bất cứ vật gì mà chỉ 
tôn thờ Allah duy nhất, ñấy là ý nghĩa của tính thuần nhất Allah. 

2) Tôn thờ Allah theo những gì ñược Ngài ra lệnh tức phải noi 
theo ñường lối của Rosul �. 

Allah phán:  

{�X�W��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î

���ß��Þ��Ýz ١١٢: ا����ة  

�Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah ñồng thời là 
một người ñức hạnh thì sẽ ñược phần thưởng nơi Thượng ðế của họ. 
Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền� Al-Boqoroh: 112. 
 

Câu: �nạp trọn sắc diện của mình� là xác ñịnh tính thuần nhất và 
thành tâm tôn thờ Allah. 

Và câu: �là một người ñức hạnh� tức noi theo tấm gương của 
Rosul của Allah �. 

 
k) Shirk tức sự tổ hợp hay sự ña thần: 
Shirk là ñối thủ nặng cân với sự tin tưởng việc tôn thờ dành riêng 

Allah. Bởi vì, sự tin tưởng việc tôn thờ Allah duy nhất là nhiệm vụ rất ñõi 
quan trọng còn sự tổ hợp hay sự ña thần là trọng tội lớn nhất và là tội duy 
nhất không ñược Allah tha thứ, như ñược phán: 

�{�X�W`����_��~���}��|��{����z��y��x���w��v��u��taz ء��  ١١٦: ا��
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�Quả thật, Allah không bao giờ tha thứ việc tổ hợp (ai hay vật gì) 
cùng với Ngài nhưng Ngài lại tha thứ những tội lỗi khác ngoài nó cho 
bất cứ ai Ngài muốn� Al-Nisa: 116. 

 
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��e��d��c����b��az ١٣: ��$�ن  

�Quả thật, tổ hợp những thần linh khác cùng với Allah là một ñiều 
sai quấy vô cùng to tác� Luqman: 13. 
 

Và khi có người hỏi Nabi � tội nào là lớn nhất ñối với Allah ? 
Người trả lời: 

  .البخاري ومسلم) )كقَ نِدا وهو خلَهلَّ لأَنْ تجعلَ: ((�قَالَ 
"ðó là sự ñồng ñẳng với Allah với một thần linh khác trong khi Ngài 
ñã tạo ra anh." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  
 

Sự tổ hợp hay sự ña thần xóa bỏ ñi tất cả mọi ñiều thiện mà người 
ñó gom góp từ trước, như ñược phán: 

�{�X�W��̈ ��§����¦��¥��¤��£��¢��¡z م�JC+٨٨: ا  
�Và nếu họ tổ hợp những thần linh khác cùng với Allah (trong việc 
thờ phụng) thì chắc chắn tất cả việc làm của họ ñã từng làm sẽ tiêu 
tan� Al-An-a'm: 88. 
 

Chẳng những tất cả mọi việc làm trở nên vô nghĩa mà người phạm 
phải tội tổ hợp còn phải chịu một hình phạt thích ñáng ñó là vĩnh viễn 
trong hỏa ngục, như ñược phán: 

�{�X�Wt��s��r���q��p��o��n��m��l��k����juz ٧٢: ا�$�#"ة  

�Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì chắc chắn sẽ bị cấm 
vào thiên ñàng và chổ ở của y sẽ là hỏa ngục.� Al-Ma-i-dah: 72. 
 

Sự tổ hợp có hai loại: lớn và nhỏ. 
- Tổ hợp lớn: là thay ñổi một trong những việc tôn thờ hướng về 

thần linh khác ngoài Allah dù là lời nói hay hành ñộng ñã ñược Allah yêu 
thích, ñấy là sự tổ hợp, là sự phủ nhận. 

Thí dụ: cầu xin ngoài Allah ban cho bổng lộc hoặc sức khỏe hoặc 
phó thác hoặc quỳ lại thần linh khác ngoài Allah. 

Allah phán: 

�{�X�WQ��P��O��N��MR���z ��7 :٦٠  

�Và Thượng ðế của các ngươi phán rằng: "Hãy cầu xin TA ñi sẽ 
ñược TA ñáp lại cho các ngươi."� Ghofir: 60. 
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Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W���Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ïz ٢٣: ا�$�#"ة� �
�Và hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi là người có ñức tin� Al-
Ma-i-dah: 23. 
 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��y��x���wz����{�z R0�٦٢: ا�  
�Thôi hãy quì mọp xuống quỳ lại Allah và thờ phượng Ngài� Al-
Najm: 62. 
 

Bởi vì, lời cầu xin, sự phó thác và quỳ lại thuộc về tôn thờ, ñiều mà 
Allah ñã ra lệnh. Vì vậy, ai thay ñổi những ñiều ñó hướng về những thần 
linh khác ngoài Allah thì y không còn là người Muslim nữa mà trở thành 
người ña thần, kẻ phủ nhận Allah. 

 
- Tổ hợp nhỏ: là tất cả lời nói, hành ñộng và những con ñường dẫn 

ñến sự tổ hợp lớn. 
Thí dụ: trang hoàng ngôi mộ thành Masjid, dâng lễ Solah ở ngôi 

mộ với những ñiều này bị nghiêm cấm. Người ñứng ra xây dựng sẽ chịu 
phải lời nguyền rủa, bị tránh xa hồng ân của Allah, như Nabi � ñã nói: 

 البخاري ))داجِس ممهِائيبِن أَوربا قُوذُخى اتارصالن وودهيى الْلَ ع اِهللاةُنعلَ: ((�قَالَ 
  .ومسلم

"Allah ñã nguyền rủa bọn Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, chúng 
ñã tạo dựng các ngôi mộ của các vị Nabi thành Masjid ñể thờ 
phụng." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

Việc tạo dựng các ngôi mộ trở thành Masjid là ñiều bị nghiêm cấm, 
còn phương tiện dẫn ñến cầu xin người chết và cầu xin trực tiếp với 
người chết là sự tổ hợp lớn. 
 

4- Tin tưởng vào những ñại danh và các tính cách tuyệt ñối cao cả 
của Allah 

a) Là thừa nhận, tin tưởng tất cả các ñại danh và các tính cách tuyệt 
ñối cao cả của Allah do chính Ngài ñã tự thừa nhận trong Thiên Kinh 
Qur'an hoặc do chính Rosul � của Ngài ñã kể theo mặt xứng ñáng với 
Allah. 

Allah ðấng Vinh Quang tuyệt ñối không có gì giống Ngài cả từ ñại 
danh cho ñến tính cách, như ñược phán qua câu Kinh sau: 
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�{�X�WC��B������ADL���K��J���I��H��G���F��E��M��
O��NPSR��Q��T��X��W��V�����U���z ١١: ا�&;رى  

�(Allah là) Ðấng sáng tạo các tầng trời và trời ñất. Ngài tạo ra từ bản 
thân các người thành các bà vợ cho các người và (tạo) từ các loại gia 
súc các con mái cho chúng. Bằng cách ñó, Ngài gia tăng các người 
thêm ñông ñảo. Không một có cái gì giống Ngài cả. Và Ngài là Ðấng 
Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy� Al-Shuro: 11. 
 

Vì vậy, Allah là ðấng rất Ưu Việt không có bất cứ ñiều gì giống 
hay tương tự hay có thể so sánh với Ngài ñặng từ các ñại danh cho ñến 
tính cách. ðại danh của Allah thì có rất nhiều như: Rohman (ðấng Rất 
Mực ðộ Lượng), Basir (ðấng Hằng Thấy), Aziz (ðấng Hùng Mạnh). 

Allah phán:  

�{�X�W��M��L��Kz D'E�F٣: ا�  

�ðấng Rất Mực ðộ Lượng, ðấng Rất Mực Khoan Dung� Al-Fatihah: 
3 
 

Allah phán ở chương khác: 

{�X�W��U�����X��W��V���z ١١: ا�&;رى  
�Và Ngài là Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy� Al-Shuro: 11. 
 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��y��x��w���vz ٩: ��$�ن  
�Và Ngài là ðấng Hùng Mạnh, ðấng Rất Mực Sáng Suốt� Al-Shuro: 
11. 
 

b) Thành quả của sự tin tưởng các ñại danh và tính cách tuyệt ñối 
cao cả của Allah như: 

1- Hiểu biết hơn về Allah, cho nên ai tin tưởng các ñại danh và các 
tính cách tuyệt ñối cao cả của Allah ñược trao dồi thêm kiến thức về 
Allah, kế ñến là ñộng cơ làm cho ñức tin ñược kiên cố, vững chắc hơn và 
làm cho tính thuần nhất Allah ngày càng mạnh hơn. 

 
2- Ca tụng Allah bằng các ñại danh và các tính cách tuyệt ñối cao 

cả của Ngài và ñây là thể loại tụng niệm tốt nhất, như Allah ñã phán: 

�{�X�W��ÓÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìz ٤١: ا+�6اب  
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�Hỡi những người có ñức tin! Hãy ca tụng, tán dương Allah cho thật 
nhiều� Al-Ahzaab: 41. 
 

3- Cầu xin Allah thông qua các ñại danh và các tính cách tuyệt ñối 
cao cả của Ngài, như ñược phán: 

�{�X�Wg��f��e��d��ch�z ١٨٠: ا+*�اف  
�Allah có các danh xưng tốt ñẹp nhất, do ñó hãy cầu xin Ngài bằng 
các ñại danh ñó� Al-A'raaf: 180. 
 

Thí dụ: Thưa Allah bề tôi cầu xin Ngài, bởi vì Ngài là ðấng Cấp 
Dưỡng xin hãy cấp dưỡng cho bề tôi 

 
4- Hưởng ñược cuộc sống tràn ñầy vui vẻ và hạnh phúc ở trần gian 

cả niềm sung sướng ở thiên ñàng trong ngày tận thế. 
 
* Thành quả của ñức tin về Allah 
Niềm tin về Allah ñạt ñược nhiều thành quả cho chúng ta cả trần 

gian lẫn ngày sau. Mọi ñiều tốt ñẹp có ñược ở cuộc sống trần gian và 
ngày sau cả việc tai qua nạn khỏi có ñược là do có niềm tin về Allah. 

* Những thành quả ñó là:  
1- Allah chống ñỡ cho người có ñức tin tránh ñược mọi ñiều xấu, 

cứu vớt họ tránh khỏi nạn kiếp và bảo vệ họ thoát khỏi cạm bẩy của kẻ 
thù, như Allah ñã phán: 

�{�X�WÎÔ��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Õz S'٣٨: ا�  
�Quả thật, Allah sẽ chống ñỡ cho những người có ñức tin� Al-Haj: 38. 
 

2- ðức tin là lý do ñể ñược hưởng cuộc sống sung sướng, hạnh 
phúc, vui vẻ, như ñược phán: 

�X�W����{�ed��c��b��a��`��_��~���}��|��{��z��yz =�����'�ا� :

97  
�Ai làm việc thiện bất luận nam hay nữ, và là người có ñức tin thì 
chắc chắn TA sẽ cho y cuộc sống lành mạnh tốt ñẹp� Al-Nahl: 97. 
 

3- ðức tin bảo vệ cơ thể thoát khỏi mọi bùa ngải, phép thuật. Vì 
vậy, ai tin tưởng Allah bằng cả tấm lòng, trông cậy mọi chuyện vào Allah 
duy nhất, ðấng Chúa Tể của vũ trụ và muôn loài, Ngài là Thượng ðế 
xứng ñáng ñược thờ phụng không có ai ngoài Ngài cả. Cho nên, không 
ñược sợ bất cứ tạo vật nào cả cũng không trông cậy vào bất cứ ai ñể ñược 
thoát khỏi mọi bùa ngải và phép thuật. 

 



 42

4- ðức tin giúp con người chiến thắng vượt ñược mọi thử thách, 
như Allah phán về những người có ñức tin: 

�{�X�Wg��f��e��d��ch���l��k��j���i��z ٥: ا����ة  
�Họ là những người theo ñúng sự dẫn dắt của Thượng ðế (Allah) của 
họ (ñã ban xuống) và họ là những người sẽ thành ñạt� Al-Baqoroh: 5. 
 

5- Thành quả vĩ ñại nhất của ñức tin vào Allah: là làm hài lòng 
Allah, ñược bước vào thiên ñàng, ñạt ñược sự sung sướng vĩnh viễn tràn 
ñầy hồng ân. 
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Tin tưởng vào các Thiên Thần 
 

a) Ý nghĩa của sự tin tưởng vào các Thiên Thần: 
Là tin tưởng chắc chắn rằng các Thiên Thần là có thật, họ là một 

loại tạo vật trong các tạo vật của Allah, họ không bao giờ làm trái ñiều gì 
do Allah ñưa ra và làm theo những gì ñã ñược lệnh, như Allah phán: 

�{�X�W��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��Xz 
  ٢٧ – ٢٦: ا+�C.�ء

�Ngược lại, Họ (người ña thần cho rằng các Thiên Thần là con của 
Allah) ñều là những bề tôi vinh dự (của Allah). * Họ không dám nói 
trước Ngài (dù một lời) và chỉ làm theo mệnh lệnh của Ngài� Al-
Ambiya: 26 – 27. 
 

* Tin tưởng vào các Thiên Thần của Allah bao gồm bốn yếu tố: 
1- Tin tưởng các Thiên Thần là có thật và tồn tại. 
2- Tin tưởng vào Thiên Thần ñã ñược biết tên như: ðại Thiên Thần 

Jibroil � và tin tưởng cả các Thiên Thần chưa ñược biết tên. 
3- Tin tưởng vào các thuộc tính của họ. 
4- Tin tưởng vào các nhiệm vụ của họ ñã ñược Allah giao phó như: 

Thiên Thần chỉ tán dương ca tụng Allah, Thiên Thần tôn thờ Allah cả 
ngày lẫn ñêm không mệt mỗi hay than van. 

 
* Tin tưởng vào các Thiên Thần là một trong các nền tảng của ñức 

tin, như Allah phán:  

�{�X�Wn��m��l���k���j��i��h��gop����t��s��r��qz 
  ٢٨٥: ا����ة

�Rosul (Muhammad) ñã tin tưởng vào ñiều ñã ñược mặc khải xuống 
cho Người từ Thượng ðế của Người và những người có ñức tin (cũng 
tin tưởng như Người). Tất cả ñều tin tưởng vào Allah, vào các Thiên 
Thần của Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài� Al-Baqoroh: 285. 
 

Nabi � nói về ñức tin như sau: 

خرِ وتؤمن بِالْقَدرِ   بِه ورسله والْيومِ اآل   ئكَته وكُت أَنْ تؤمن بِاللَّه ومالَ   (( : عنِ اِإليمان  � قَالَ
هرشو رِهيرواه مسلم)) خ.   

"ðức tin là anh tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, 
vào các kinh sách của Ngài, vào các Rosul của Ngài, vào ngày tận thế 
và vào ñịnh mệnh tốt xấu." Hadith do Muslim ghi lại. 
 
 



 44

b) Thuộc tính của Thiên Thần: 
- Về hình dạng: như ñược Nabi � kể Thiên Thần ñược tạo ra từ 

ánh sáng, ñược thể hiện qua Hadith sau: 

  . مسلم...))ورٍ نن مةُكَئالَم الْتقَلخ((: � الَقَ
Nabi � nói: "Thiên Thần ñược Allah tạo ra từ ánh sáng..." Hadith do 
Muslim ghi lại. 
 

- Allah báo cho biết các Thiên Thần khác nhau về số lượng cánh, 
qua câu Kinh: 

�{�X�W�x���w��v��u��t��s��r��q��p��o{��z��y�|��

¢��¡�����~��}£��ª��©��¨��§��¦��¥����¤��z �T� :١  
�Mọi lời ca ngợi và tán dương ñều kính dâng Allah, Ðấng ñã sáng tạo 
các tầng trời và trái ñất, Ngài ñã chỉ ñịnh các Thiên Thần làm Rosul 
có cánh: hai hoặc ba hoặc bốn (ñôi). Ngài thêm vào tạo hóa bất cứ cái 
gì Ngài muốn bởi vì Ngài thừa khả năng làm ñược tất cả mọi vật 
(việc)� Fatir: 1. 
 

- Nabi � ñã từng nhìn thấy ðại Thiên Thần Jibroil � có sáu trăm 
ñôi cánh. Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 

- Allah ñã ban cho Thiên Thần phép mầu có thể biến thành dạng 
người ñàn ông như ðại Thiên Thần Jibroil ñã biết lại thành người ñàn 
ông ñến gặp bà Mar-yam và một số Thiên Thần khác ñược cử phái ñến 
gặp Rosul Ibrohim �, Rosul Lut � tất cả dưới dạng người ñàn ông. 

- Thiên Thần là thuộc thế giới huyền bí, họ là tạo vật của Allah 
ñược tạo ra ñể tôn thờ Ngài, họ không có khả năng tạo hóa bất cứ cái gì 
cũng như không xứng ñáng ñược tôn thờ, họ là những bầy tôi hoàn toàn 
phục tùng Allah không cải lại Ngài bất cứ ñiều gì, như ñược phán về họ: 

�{�X�W��¿��¾��½��¼��»��Ã��Â��Á��Àz R��'/٦: ا�  
�Họ (các Thiên Thần) không bất tuân Allah về ñiều gì mà Ngài ra 
lệnh cho họ và thi hành ñúng những ñiều họ ñược truyền� Al-
Tahreem: 6. 
 

c) Thể loại Thiên Thần và việc làm của họ: 
Mỗi Thiên Thần ñược Allah bổ nhiệm cho một việc làm nhất ñịnh 

phục vụ cho thế giới này, trong số ñó gồm: 
1- ðại Thiên Thần Jibroil � ñược lãnh nhiệm vụ ban ñiều mặc 

khải từ Allah xuống cho các vị Rosul. 
2- Có Thiên Thần ñược ñảm nhiệm việc mưa gió mùa màng. 
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3- Có Thiên Thần ñược ñảm nhiệm việc thổi còi tận thế như Thiên 
Thần Isrofeel �. 

4- Có Thiên Thần ñược ñảm nhiệm việc rút hồn như Thần Chết. 
5- Có Thiên Thần ñược ñảm nhiệm việc ghi chép tất cả mọi hành 

ñộng của con người dù tốt hay xấu, họ là những Thiên Thần ñức 
ñộ. 

6- Có Thiên Thần ñược ñảm nhiệm việc bảo vệ con người mọi lúc 
mọi nơi dù ở nhà hay ñi ñường hay ngủ hay thức... họ là những 
Thiên Thần theo dõi mọi hành ñộng của con người. 

Trong số họ có Thiên Thần cai quản thiên ñàng, có Thiên Thần cai 
quản ñịa ngục, có Thiên Thần chuyên theo sau những ai làm việc thiện và 
tán dương ca tụng Allah, có Thiên Thần ñảm nhiệm vụ quản lý núi non, 
có những Thiên Thần xếp thành hàng không sai lệnh, có Thiên Thần 
ñứng thờ phụng Allah không mệt mỏi và ñặt biệt không một ai biết ñược 
số lượng trư hầu của Allah là bao nhiêu ngoại trừ Ngài mới biết. 

 
d) Thành quả của niềm tin vào các Thiên Thần. 
Tin tưởng vào các Thiên Thần ñể lại nhiều thành quả lớn trong bản 

thân người có ñức tin như: 
1- Biết ñược sự vĩ ñại, sự hùng mạnh và khả năng tuyệt ñối của 

Allah, khi thấy ñược tạo vật rất to lớn chứng minh ñược rằng ðấng Tạo 
Hóa càng vĩ ñại hơn. Qua ñó, làm tăng thêm ñức tin cho người có ñức tin 
về khả năng vô biên của Allah, bởi vì Ngài có khả năng tạo từ ánh sáng 
thành các Thiên Thần có cánh. 

2- Ngay chính trong việc qui phục Allah. Vì ai tin tưởng các Thiên 
Thần có nhiệm vụ ghi lại tất cả mọi hành ñộng của con người làm họ luôn 
kính sợ Allah mọi lúc mọi nơi dù nơi ñông người hay chỉ riêng một mình 
và càng không dám làm sai trái với Ngài. 

3- Kiên nhẫn trong việc qui phục Allah cảm nhận ñược sự an nhàn, 
thanh tĩnh. Vì người có ñức tin biết chắc chắn trong vũ trụ này có hàng 
ngàn Thiên Thần cùng họ qui phục Allah. 

4- Tạ ơn Allah ñã ra lệnh cho các Thiên Thần bảo vệ che chở con 
người. 

5- Biết ñược thế giới này không tồn tại mãi mãi khi biết ñược Thần 
Chết sẽ ñến gặp bạn khi ñã ñến hạn ấn ñịnh, nhờ ñó luôn sẵn lòng chuẩn 
bị làm mọi việc thiện cho chuyến ñi cuối cùng ñó. 
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Tin tưởng vào các Kinh Sách 
 

a) Ý nghĩa của niềm tin vào các Kinh Sách: 
Là sự tin tưởng chắc chắn Allah ñã ban xuống cho các Rosul của 

Ngài các quyển Kinh nhằm chuyển ñến con người. Những quyển Kinh 
này là lời nói do chính Allah nói ra, những quyển Kinh này mang lại chân 
lý, ánh sáng, sự hướng dẫn cho nhân loại ở ñời này lẫn ñời sau. 

 
* Tin tưởng vào các Kinh Sách bao gồm ba ñiều: 
1- Tin tưởng rằng các Kinh Sách này là do chính Allah mặc khải 

xuống. 
2- Tin tưởng vào tên của các Kinh Sách ñó là do chính Allah ñặt 

như Kinh Qur'an ñược mặc khải xuống cho Nabi Muhammad �, Kinh 
Tâuroh (tức Kinh Cựu Ước) ñược mặc khải xuống cho Nabi Musa �, 
Kinh Injil (tức Kinh Tân Ước) ñược mặc khải xuống cho Nabi Ysa �. 

3- Tin tưởng chắc chắn những gì ñược mặc khải xuống là sự thật 
như ñược mặc khải trong Qur'an. 

Và niềm tin vào các Kinh Sách là một trong những nền tảng của 
ñức tin, như ñược phán: 

�{�X�W��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k

z��y��x��w��v{��z ء��  ١٣٦: ا��

�Hỡi những người có ñức tin! Hãy tin tưởng vào Allah, Rosul của 
Ngài, vào Thiên Kinh (Qur’an) mà Ngài ñã ban xuống cho Rosul 
(Muhammad) của Ngài  và Kinh Sách mà Ngài ñã ban xuống trước 
(Qur'an)� Al-Nisa: 136 
 

Allah ñã ra lệnh phải tin tưởng vào Ngài, vào Rosul của Ngài và 
vào Thiên Kinh Qur'an ñã ñược ban xuống cho Nabi Muhammad � ñồng 
thời tin tưởng cả những Kinh Sách ñã ñược ban xuống trước Thiên Kinh 
Qur'an. 

Rosul � nói về ñức tin như sau: 

خرِ وتؤمن بِالْقَدرِ   بِه ورسله والْيومِ اآل   ئكَته وكُت أَنْ تؤمن بِاللَّه ومالَ   (( : عنِ اِإليمان  � قَالَ
هرشو رِهيرواه مسلم)) خ.   

"ðức tin là anh tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, 
vào các kinh sách của Ngài, vào các Rosul của Ngài, vào ngày tận thế 
và vào ñịnh mệnh tốt xấu." Hadith do Muslim ghi lại. 
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b) Những ñiểm nổi bật của Thiên Kinh Qur'an: 
Thiên Kinh Qur'an là lời nói của Allah ñược mặc khải xuống cho 

Nabi Muhammad �. ðối với người Muslim phải tôn trọng quyển Thiên 
Kinh này, song song ñó phải thi hành theo các giáo lý có trong Nó, xướng 
ñọc và nghiền ngẩm về Nó. 

Thiên Kinh Qur'an là sự hướng dẫn cho con người ở trần gian và là 
lý do chiến thắng ở ngày sau. 

Thiên Kinh Qur'an có rất nhiều ñiểm nổi bật hơn so với các Kinh 
Sách ñược mặc khải xuống trước nó như: 

1- Thiên Kinh Qur'an chứa ñựng thuyết lý tôn thờ Allah, ñồng thời 
xác thực lại các Kinh Sách ñược mặc khải trước Nó về ñiều chỉ tôn thờ 
Allah duy nhất, như ñược phán: 

�{�X�W��t��s��r���q�����p��oz���y��x��w��v��u{��z 
  ٤٨: ا�$�#"ة

�Và TA (Allah) ñã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) Thiên Kinh 
(Qur’an) bằng chân lý, xác nhận lại các ñiều (ñã ñược mặc khải) 
trong Kinh Sách trước Qur’an và là nguồn tin, là nhân chứng ñáng 
tin cậy cho các ñiều ñã mặc khải trong các Kinh Sách trước Qur'an� 
Al-Ma-i-dah: 48. 
 

2- Thiên Kinh Qur'an vĩ ñại bắt buộc mọi người phải bám chặt lấy 
Nó, học hỏi và làm theo những gì chứa ñựng trong Nó. Thiên Kinh 
Qur'an khác với những Kinh Sách trước là Nó ñược mặc khải xuống cho 
toàn thể nhân loại còn những Kinh Sách trước chỉ mặc khải trong giới 
hạn một cộng ñồng nhất ñịnh, như Allah ñã phán: 

�{�X�WU��T��S��R��Q���P����O��NV��z م�JC+١٩: ا  
�Và Qur’an nầy ñã ñược mặc khải cho Ta hầu dùng cảnh cáo các 
người vá bất cứ ai mà Nó có thể tiếp xúc� Al-An-a'm: 19. 
 

Allah sẽ ñứng ra bảo vệ Thiên Kinh Qur'an tránh khỏi mọi thay 
ñổi, mất mác, chỉnh sửa, như ñược phán:  

�{�X�W���n��m���l��k������j��i��h��gz �0'٩: ا�  
�Quả thật, chính TA ñã ban Thiên Kinh Quran xuống và cũng chính 
TA sẽ bảo quản Nó� Al-Hijr: 9. 
 

c) Nghĩa vụ của người Muslim ñối với Thiên Kinh Qur'an: 
Khi người Muslim biết ñược những ñiểm nổi trội vượt bậc và sự 

phi thường của Qur'an, ñối với họ phải: 
- Yêu thương, xem trọng Qur'an vì ñây là lời nói của Allah ðấng 

Tạo Hóa và ñây là lời nói chân thật nhất, tốt ñẹp nhất. 
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- Xướng ñọc, nghiên cứu ý nghĩa của từng chữ, từng câu, từng 
chương của Qur'an, ñồng thời suy nghĩ về những lời hứa hẹn, những 
thông tin và những câu chuyện trong Qur'an. 

- Áp dụng giáo lý của Qur'an trong cuộc sống, tuân thủ theo mệnh 
lệnh của Nó một cách chân thật. 

Có người hỏi phu nhân của Nabi � bà A'-y-shah � về tính tình của 
Rosul �, ñược bà trả lời:  

  . مسلم))آنُرقُ خلُقُه الْانَكَ((: � تالَقَ
"Tánh tình của Rosul � là Qur’an." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

Ý nghĩa của Hadith là: Rosul � áp dụng giáo lý của Qur'an trong 
cuộc sống thực tiển thật hoàn mỹ, cho nên Người là tấm gương ñạo ñức 
mẫu mực cho mỗi người chúng ta phải noi theo, như Allah ñã phán: 

�{�X�W�Ã����Â��Á��Ä����Å����Æ����Ç���Ì��Ë�����Ê�����É��È����Í�����Î����Ð��Ï�������

���Ò�Ñz ٢١: ا+�6اب  

�Chắc chắn trong các ngươi có vị Rosul của Allah, Người là một 
gương ñạo ñức mẫu mực cho những ai hy vọng về (cuộc gặp gỡ) với 
Allah và ngày (phán xử) cuối cùng và ñồng thời họ tưởng nhớ Allah 
thật nhiều� Al-Ahzaab: 21. 
 

d) Sự lệnh lạc của những Kinh Sách cũ: 
Trong Thiên Kinh Qur'an Allah ñã báo cho biết thị dân Kinh Sách 

tức người Do Thái giáo và người Thiên Chúa giáo họ ñã tự ý thay ñổi, 
chỉnh sửa những Kinh Sách ñã ñược ban cho Rosul của họ sau khi những 
vị Rosul này qua ñời chứ không còn nguyên vẹn như Allah ñã mặc khải. 

Người Do Thái giáo ñã thay ñổi, chỉnh sửa, thêm bớt mọi giáo lý 
có trong Kinh Tâuroh tức Kinh Cựu Ước, như ñược phán về họ: 

�{�X�W��R��Q��P��O��N��M��Lz ء���٤٦: ا�� �
�Trong số những người Do Thái giáo họ ñã cố ý thay ñổi ý nghĩa của 
những lời phán trong Kinh Sách� Al-Nisa: 46. 
 

Tương tự thế, người Thiên Chúa giáo cũng ñã thay ñổi, chỉnh sửa, 
thêm bớt mọi giáo lý có trong Kinh Injil tức Kinh Tân Ước, như ñược 
phán về họ: 

�{�X�WJ��I��H�����G��F��E��D��C���B��A��L��K��

��]��\������[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��R��Q��P���O��N��M

��̂z ٧٨: 3ل *$�ان  
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�Và quả thật, một thành phần của họ ñã bóp méo Kinh Sách với 
miệng lưỡi của họ (khi ñọc kinh) làm cho các người tưởng lầm ñó là 
ñiều nằm trong Kinh sách trong lúc ñiều ñó không phải là ñiều nằm 
trong Kinh Sách, và họ bảo ñó là ñiều do Allah ban xuống nhưng 
thực sự ñó không phải là ñiều do Allah ban xuống và họ nói dối rồi 
ñổ thừa cho Allah trong lúc họ biết không phải như thế� Ali I'mron: 
78. 
 

Cho nên, Kinh Tâuroh chúng ta thấy ngày nay không phải là Kinh 
Tâuroh ñược Allah ban xuống cho Nabi Musa �, kể cả Kinh Injil cũng 
vậy không phải là Kinh Injil ñược Allah ban xuống cho Nabi Ysa �. 

Vì vậy, Kinh Tâuroh và Kinh Injil trong tay thị dân Kinh Sách 
chứa ñựng những ñức tin cực ñoan, những tin tức vô căn cứ, những câu 
chuyện bịa ñặt, giả dối. Là người Muslim không ñược tin tưởng vào các 
Kinh Sách của chúng ngoại trừ những ñiều nào ñược Qur'an hoặc Sunnah 
của Rosul � xác thực là ñúng và chúng ta phủ nhận mọi ñiều do Qur'an 
và Sunnah cho là giả dối. 

 
e) Thành quả của niềm tin vào Kinh Sách: 
Tin tưởng vào Kinh Sách có ñược rất nhiều thành quả như sau: 
1- Biết ñược rằng Allah luôn bảo vệ con người, Ngài không bỏ mặt 

sống sao thì sống nên ñã ban cho họ Kinh Sách chứa ñựng giáo lý ñể họ 
áp dụng trong cuộc sống ñời thường ñể ñược hạnh phúc cả trần gian lẫn 
ngày sau. 

 
2- Biết ñược sự tinh tế của Allah trong việc sắp ñặt giáo lý luôn 

phù hợp với mỗi cộng ñồng và mỗi cá nhân, như ñược phán:  

�{�X�Wn��m��l��k��jo�z ٤٨: ا�$�#"ة  
�TA (Allah) ñã qui ñịnh cho từng (Rosul) trong các người một hệ 
thống luật pháp và một lề lối nhất ñịnh� Al-Ma-i-dah: 48. 
 

3- Tạ ơn hồng ân của Allah ñã ban những Kinh Sách ñó xuống cho 
nhân loại, Kinh Sách là hào quang, là ánh sáng và là sự hướng dẫn con 
người ñến với chân lý trong cuộc sống trần gian và ngày sau.  
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Tin tưởng vào các Rosul 
 

a) Con người rất cần ñến lời mặc khải: 
Lời mặc khải là ñiều rất cần thiết và vô cùng quan trọng ñối với 

con người, sự cần thiết ñó ñược xếp vào hàng cao nhất trong các vấn ñề 
cần thiết. Lời mặc khải là linh hồn, là ánh sáng, là sự sống của thế giới, sẽ 
tìm ñâu ra niềm chiến thắng cho thế giới nếu không có linh hồn, không có 
sự sống và ánh sáng ? trần gian sẽ luôn bị tối tăm mù mịt cho ñến khi mặt 
trời của lời mặc khải xuất hiện, sẽ không tìm ñược con ñường hạnh phúc, 
con ñường chiến thắng ở ñời này và ñời sau ngoại trừ thông qua các vị 
Rosul, lại càng không biết ñược ñâu là chân thiện mỹ và ñâu là sai trái 
một cách tỉ mỉ ngoại trừ thông qua các vị Rosul. 

Chính Allah ñã ñặt cho lời mặc khải là linh hồn và khi linh hồn 
không cón thì cuộc sống sẽ không còn, như Allah phán: 

�{�X�WF��E��D���C��B��AG��P��O��N��M���L��K��J����I��H��

W��V��U��T������S��R��QX�z ٥٢: ا�&;رى  
�Và ñúng như thế, TA (Allah) ñã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
linh hồn theo Mệnh Lệnh của TA. Trong khi trước ñó Người không 
hề biết Kinh Sách và ñức tin là gì. Nhưng TA ñã làm cho Nó (Thiên 
Kinh Qur’an) thành một nguồn sáng mà TA dùng ñể hướng dẫn 
người nào TA muốn trong số bầy tôi của TA� Al-Shuro: 52. 
 

Tin tưởng vào các vị Rosul là một trong những nền tảng của ñức 
tin, như ñược phán: 

�{�X�Wn��m��l���k���j��i��h��go���t��s��r��q������p��

uz ٢٨٥: ا����ة  
�Rosul (Muhammad) ñã tin tưởng vào ñiều ñã ñược mặc khải xuống 
cho Người từ Thượng ðế của Người và những người có ñức tin (cũng 
tin tưởng như Người). Tất cả ñều tin tưởng vào Allah, vào các Thiên 
Thần của Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài, vào các Rosul của Ngài� 
Al-Baqoroh: 285. 
 

Qua câu kinh chứng minh ñiều: là bắt buộc người Muslim phải tin 
tưởng vào tất cả Rosul không phân biệt bất cứ một ai, không ñược tin 
tưởng vào Rosul này và phủ nhận Rosul kia như nhóm người Do Thái 
giáo và Thiên Chúa giáo ñã làm. 
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Rosul � nói về ñức tin như sau: 

خرِ وتؤمن بِالْقَدرِ   الْيومِ اآل بِه ورسله و  ئكَته وكُت أَنْ تؤمن بِاللَّه ومالَ   (( : عنِ اِإليمان  � قَالَ
هرشو رِهيرواه مسلم)) خ.   

"ðức tin là anh tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, 
vào các kinh sách của Ngài, vào các Rosul của Ngài, vào ngày tận thế 
và vào ñịnh mệnh tốt xấu." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

 Ngày hôm nay, chúng ta thấy trên thế giới ña số những quốc gia 
ñược gọi là văn minh tiến bộ, phát triển về công nghệ tối tân, thương mại 
v.v.. nhưng con người lại mất ñi tình thương và tinh thần ñạo giáo, không 
biết thờ phượng như thế nào cho ñúng, và tệ hại nhất là tánh tình, cách cư 
xử giữa con người với nhau không còn tôn trọng nhau nữa, giá trị của con 
người càng bị xem thường, bao nhiêu tội lỗi xảy ra, bao nhiêu sự thuần 
phong, mỹ tục, luân lý bị ñổi ngược.. ñó là tại vì họ không thừa nhận và 
coi thường những vị Rosul của Allah ñược ban xuống ñể cảnh giác họ, 
nên tai họa mà con người ñang chịu ngày hôm nay là vậy. 

 
b) Ý nghĩa của sự tin tưởng vào các Rosul: 
Là sự tin tưởng chắc chắn Allah ñã cử phái cho mỗi cộng ñồng một 

vị Rosul với thiên lệnh kêu gọi nhân loại trở lại tôn thờ Allah duy nhất 
không ñược tổ hợp Ngài với bất cứ thần linh nào. Tất cả Rosul ñều trung 
trực, biết kính sợ Allah, ñáng tin cậy, luôn chân thành và nhiệt quyết ñối 
với nhiệm vụ ñược Allah giao phó, họ không dấu giếm bất cứ ñiều gì cho 
riêng mình, lại càng không dám tự chỉnh sửa hay thêm bớt bất cứ ñiều gì 
dù là một chữ hay một dấu, như ñược phán:  

�{�X�W��c���b��a��`��_��^��]z ='�٣٥: ا�  

�Vậy chẳng phải nhiệm vụ của những Rosul (của Allah) chỉ là công 
khai truyền ñạt (lời mặc khải của Allah) hay sao?� Al-Nahl: 35. 
 

Tất cả Rosul ñều ñứng trên công lý chân chính, tất cả họ ñều chung 
một nhiệm vụ là kêu gọi nhân loại trở về với ñức tin thuần nhất Allah, 
như ñược phán: 

�{�X�Wn��m���l��k��j��i��h��g��f��e��do��z =���������'�ا� :

٣٦  
�Và chắc chắn TA ñã cử phái cho mỗi cộng ñồng một vị Rosul (với 
mệnh lệnh): "Hãy thờ phụng Allah và tránh xa mọi tà thần."� Al-Nahl: 
36. 
 

Nhưng giữa họ lại khác nhau về giáo lý phụ nhằm phù hợp với thời 
ñại họ sinh sống, như ñược phán:  
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�{�X�Wn��m��l��k��jo�z #�$٤٨: "ةا�  
�TA (Allah) ñã qui ñịnh cho từng (Rosul) trong các người một hệ 
thống luật pháp và một lề lối nhất ñịnh� Al-Ma-i-dah: 48. 
 

* Tin tưởng vào các Rosul bao gồm bốn yếu tố:  
1- Tin tưởng rằng lời mặc khải của các Rosul là chân lý do chính 

Allah mặc khải xuống. ðối với ai phủ nhận lời mặc khải của một trong 
những Rosul giống như y phủ nhận hết tất cả họ. 

2- Tin tưởng vào tất cả những Rosul ñược Allah báo cho biết tên 
như: Muhammad �, Ibrohim �, Musa �, Ysa �, Nuh � và cả 
những ai chưa ñược biết tên. 

3- Tin tưởng vào những thông tin chính xác về họ. 
4- Thi hành theo giáo lý của vị Rosul ñược ñặc phái ñến cho người 

Muslim, ñây là giáo lý tốt nhất trong tất cả các giáo lý trước và là giáo lý 
cuối cùng của nhân loại ñó là giáo lý ñược mặc khải cho Rosul 
Muhammad �. 

 
c) ðịnh nghĩa về Nabi và Rosul. 
1- ðịnh nghĩa Nabi: 
- Nabi theo nghĩa tiếng Arập: có hai ý kiến: 
+ Cho rằng chữ Nabi nghĩa là người truyền tin ñược rút ra từ chữ 

tin tức nên mang nghĩa là Người truyền tin từ Allah. 
+ Cho rằng chữ Nabi ñược rút ra từ chữ Al-Nabwah có nghĩa là 

những gì nhô cao hơn mặt ñất nên mang nghĩa là vật quí giá và có ñịa vị 
cao nhất. 

- Nabi theo nghĩa thuật ngữ: là người ñàn ông, tự do ñược Allah 
lựa chọn với sứ mệnh tuyên truyền lời mặc khải. 

 
2- ðịnh nghĩa Rosul: 
- Rosul theo nghĩa tiếng Arập: thi hành theo mệnh lệnh của người 

ra lệnh. 
- Rosul theo nghĩa thuật ngữ: là người ñàn ông tự do ñược Allah 

ban truyền giáo lý và ra lệnh cho Người tuyên truyền giáo lý ñó cho 
những người chống ñối. 

 
3- Sự khác biệt giữa Nabi và Rosul: 
Rosul có nhiệm vụ tổng quát hơn Nabi, cho nên Rosul cũng là Nabi 

còn Nabi không phải là Rosul. Vì Rosul ñược lệnh phải truyền ñạt giáo lý 
từ Allah cho những ai chống ñối lại tôn giáo của Ngài hoặc những ai chưa 
biết về tôn giáo của Ngài còn Nabi là Người ñược cử phái ñến với sứ 
mệnh kêu gọi mọi người làm theo giáo lý có sẵn trước ñó.  

Có thể gọi Rosul là Rosul. 
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d) ðặc tính và phép mầu của Rosul: 
1- Về ñặc tính: 
Rosul là người cũng như bao người khác nên cần ñến ăn, uống..., 

như ñược phán về họ: 

�{�X�W��n��m��lr��q��p�os����z ء�.�C+٧: ا  

�Và những (Rosul) ñược TA (Allah) cử phái ñi trước Ngươi 
(Muhammad) chẳng qua là những người ñàn ông ñược TA ban cho 
Họ lời mặc khải� Al-Ambiya: 7. 
 

Vì vậy, Rosul vẫn phải bị bệnh và bị chết như bao tạo vật khác của 
Allah. 

Rosul không có bất cứ quyền năng nào trong việc tạo hóa lại càng 
không xứng ñáng ñược tôn thờ, nhưng họ là con người hoàn hảo cả chân 
thiện mỹ, là những tấm gương ñạo ñức sáng chói cho mọi người noi theo, 
là người tốt nhất về danh tiếng cũng như dòng tộc, là người có ñầu óc 
thông minh, có lời nói rõ ràng, họ là người xứng ñáng ñược giao phó cho 
lời mặc khải ñể tuyên truyền cho mọi người. 

Allah cử phái Rosul xuất thân từ con người ñể dễ thân thiện với 
con người hơn, vì những gì Rosul làm là khả năng của con người nên mọi 
người có thể noi theo, bắt chước theo vì tất cả mọi hành ñộng ñó ñều nằm 
trong giới hạn khả năng của họ. 

Rosul là người ñược Allah ban cho lời mặc khải còn những người 
khác thì không, như ñược phán: 

�{�X�W������ß����Þ��Ý��Ü��Û��Ú������Ù��Ø���×���Öàá�z UVW١١٠: ا�  
�Hãy bảo họ (Muhammad): "Quả thật, Ta cũng là một người phàm 
như các người nhưng Ta ñược mặc khải cho biết rằng: chắc chắn 
Thượng Ðế của các người là một Thượng Ðế Duy nhất"� Al-Kahf: 
110. 
 

Rosul ñược Allah lựa chọn trong quần thể con người, như ñược 
phán:  

�{�X�WÇ��Æ��Å���Ä���ÃÈz م�JC+١٢٤: ا  
�Allah biết rõ ñâu là nơi mà Ngài phải ñặt lời mặc khải của Ngài� Al-
An-a'm: 124. 
 

Rosul là những người hoàn hảo không sơ xót trong việc truyền bá 
lời mặc khải ñồng thời là những người trung trực trong việc thi hành 
mệnh lệnh của Allah. 

Rosul là những người thanh liêm, chính trực từ lời nói cho ñến 
hành ñộng, như ñược phán:  
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{�X�W��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Âz B� :٥٢  
�Ðây là ñiều mà Ðấng Rất Mực ðộ Lượng ñã hứa và các vị Rosul ñã 
thành thật (truyền bá)� Yasin: 52. 
 

Rosul là những người rất kiên nhẫn, họ là những người báo tin vui 
cho những người tin tưởng ñồng thời khuyến cáo những kẻ bất tuân. 
Trong lúc thi hành sứ mạng thiên liêng ñó họ ñã bị sĩ nhục, lăng mạ, gặp 
rất nhiều khó khăn rắc rối... không vì thế mà họ nản lòng ngược lại họ rất 
kiên cường chịu ñựng ñể hoàn thành sứ mạng do Allah giao phó, như 
ñược phán:  

�{�X�W�Â��Á��À��¿���¾���½��¼z ٣٥: ا+��6ف  
�Do ñó, hãy kiên nhẫn như các Rosul ñầy cương nghị (trước Ngươi 
Muhammad) ñã từng chịu ñựng� Al-Ahqof: 35. 
 

2- Về phép mầu: 
Allah ñã ban cho các Rosul những phép mầu và những bằng chứng 

rõ rệt nhằm chứng minh rằng sứ mạng và lời mặc khải của họ là thật, 
những phép mầu ñó khác với bùa ngải, khác với ma thuật và vượt khỏi 
khả năng của con người. Với những phép mầu Allah ban cho các Rosul 
thử thách con người làm giống như vậy nhưng không ai có khả năng. 

Thí dụ về phép mầu: Rosul Ysa � ñã báo cho dân chúng của 
người biết những gì họ ñang ăn và họ ñang dự trữ trong nhà, còn Rosul 
Musa � ñã biến cây gậy thành con rắn và ngược trở lại, còn Rosul 
Muhammad � ñã làm cho mặt trăng chẻ ñôi. 

 
e) Sự sáng suốt trong việc cử phái các Rosul: 
Allah cử phái các Rosul ñến với nhân loại nhằm giới thiệu với họ 

về Thượng ðế xứng ñáng ñể thờ phụng ñồng thời kêu gọi họ quay trở về 
thờ phượng Allah duy nhất không ñược ñồng ñẳng với Ngài bất cứ ñiều 
gì. 

Allah cứ phái các Rosul ñến với nhân loại ñể cùng nhau ñoàn kết, 
cùng nhau thi hành giáo lý của tôn giáo và ngăn cản chia rẻ lẫn nhau, như 
ñược phán:  

�{�X�Wi�s��r��q��p��o��n��m��l��k��j����w��v��u��t��
z��y��x{a��`��_���~��}��|��bz ١٣: ا�&;رى  

�Allah ñã qui ñịnh cho các người tôn giáo (Islam) mà Ngài ñã truyền 
xuống cho Nuh cũng chính tôn giáo ñó TA ñã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad), cho Ibrohim, cho Musa và cho Ysa, rồi phán bảo: 
"Hãy thành lập tôn giáo và chớ chia rẻ nhau"� Al-Shuro: 13. 
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Allah cử phái các Rosul nhằm ñể báo tin vui cho những ai tin 

tưởng và khuyến cáo cho những ai bất tuân, như ñược phán: 

{�X�Wj��i���h�����g��f��ekz UVW٥٦: ا�  
�Và TA không cử phái các Rosul ñến (với nhân loại) ngoại trừ chỉ ñể 
báo tin mừng (cho những người tin tưởng) và cảnh cáo (những kẻ bất 
tuân)� Al-Kahf: 56. 
 

Sứ mạng của Rosul là thông báo với mọi người về ñiều tốt lành. 
ðối với người tin tưởng sẽ ñược hưởng cuộc sống an lành, như ñược 
phán:  

�X�W����{���y��ed��c��b��a��`��_��~���}��|��{��zz =�����'�ا� :

97  
�Ai làm việc thiện bất luận nam hay nữ, và là người có ñức tin thì 
chắc chắn TA sẽ cho y cuộc sống lành mạnh tốt ñẹp� Al-Nahl: 97. 
 

Và cảnh cáo về hành phạt dành cho kẻ bất tuân, như ñược phán:  

�{�X�W�Y��X��W��`��_���^���]����\��[��Z�z 
�� :١٣    
�Nhưng nếu họ quay bỏ ñi thì hãy bảo họ: "Ta cảnh cáo người về lưỡi 
tầm sét giống như lưỡi tầm sét ñã ñánh người dân A'd và Thamud"� 
Fussilat: 13. 
 

ðối với người tin tưởng chẳng những có cuộc sống trần gian an 
nhàn mà còn ñược hưởng cả thiên ñàng vĩnh cửu, như ñược phán:  

�{�X�W�����́ ��³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª

¶��µ¸���¼��»��º��¹��z ء��  ١٣: ا��
�Và ai vâng lệnh Allah và Rosul của Ngài thì sẽ ñược chấp nhận vào 
thiên ñàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ vào ở trong ñó ñời ñời 
kiếp kiếp và ñó là một thành tựu vĩ ñại� Al-Nisa: 13. 
 

Bên cạnh ñó Rosul cũng khuyến cáo những kẻ bất tuân, những kẻ 
phủ nhận Allah về một sự trừng phạt ghê gớm của hỏa ngục, như Allah 
ñã phán:  

�{�X�W��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½

���Ê��É��Èz ء��  ١٤: ا��
�Ngược lại, ai không vâng lệnh Allah và Rosul của Ngài lại còn vi 
phạm các giới luật của Allah thì sẽ sa hỏa ngục, trong ñó chúng sẽ ở 
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ñời ñời kiếp kiếp và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhã� Al-
Nisa: 14. 
 

Allah cử phái Rosul Muhammad � xuống cho nhân loại ban cho 
Người bản tính trung trực, hài hòa, thương yêu lo lắng cho cộng ñồng, thi 
hành giáo lý rất chân thật ñúng ñắn, vì thế Người là tấm gương ñạo ñức 
sáng chói cho mọi người nhìn ñó mà noi theo, như Allah ñã khen Người 
qua câu kinh:  

W�{�X��Ã����Â��Á��Ä����Å����Æ����Ç���Ì��Ë�����Ê�����É��È����Í�����Ð��Ï���������Î��

���Ò�Ñz ٢١: ا+�6اب  

�Chắc chắn trong các ngươi có vị Rosul của Allah, Người là một 
gương ñạo ñức mẫu mực cho những ai hy vọng về (cuộc gặp gỡ) với 
Allah và ngày (phán xử) cuối cùng và ñồng thời họ tưởng nhớ Allah 
thật nhiều� Al-Ahzaab: 21. 
 

f) Tin tưởng Muhammad � là Nabi, là Rosul: 
Chúng ta tin tưởng chắc chắn Muhammad � là bề tôi, là Rosul của 

Allah, Người là thủ lĩnh của tất cả nhân loại từ ngày con người xuất hiện 
cho ñến ngày tận thế, Người là vị Nabi cuối cùng không còn vị Nabi nào 
ñến sau Người cả, Người ñã hoàn tất sứ mạng rất hoàn hảo, Người ñã giữ 
trọn mọi lời hứa hẹn, Người ñã hết lòng khuyên bảo cộng ñồng và ñã kiên 
cường ñấu tranh vì chính nghĩa của Allah. 

Bắt buộc chúng ta phải tin tưởng tất cả những gì ñược Nabi � 
thông báo, thi hành theo mệnh lệnh của Người, tránh xa mọi ñiều bị 
người ngăn cấm và khuyến cáo, không bao giờ tôn thờ Allah ngoại trừ 
tôn thờ theo cách Người ñã tôn thờ và không bắt chước theo bất cứ một ai 
ngoài Người, như ñược phán:  

�{�X�W�Ã����Â��Á��Ä����Å����Æ����Ç���Ì��Ë�����Ê�����É��È����Í�����Ð��Ï���������Î��

���Ò�Ñz ٢١: ا+�6اب  

�Chắc chắn trong các ngươi có vị Rosul của Allah, Người là một 
gương ñạo ñức mẫu mực cho những ai hy vọng về (cuộc gặp gỡ) với 
Allah và ngày (phán xử) cuối cùng và ñồng thời họ tưởng nhớ Allah 
thật nhiều� Al-Ahzaab: 21. 
 

Bắt buộc chúng ta phải ñặt tình yêu thương dành cho Nabi � lên 
trên tất cả hơn cả cha mẹ, con cái và tất cả mọi người, như Người ñã nói:  

 )) أَجمعنيسِاه وولَده والنى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والد حتكُمدمن أَح يؤالَ((: � الَقَ
  .البخاري ومسلم
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"ðức tin của các người không thể trở thành hoàn hảo ngoại trừ các 
người thương yêu Ta hơn cả cha mẹ, con cái và tất cả mọi người trên 
thế gian này." hadith do Al-Bukhory và Muslim.  
 

Và tình thương thật sự dành cho Nabi � là làm theo Sunnah và bắt 
chước theo sự hướng dẫn của Người. Nếu muốn ñược niềm hạnh phúc 
thật sự và sự hướng dẫn hoàn hảo phải nghe lời Nabi �, như ñược phán:  

�{�X�WS��R��QTU����[��Z���Y��X�����W��V��z ;ر�٥٤: ا�  

�Và nếu các người vâng lệnh Người (Rosul Muhammad) thì sẽ ñược 
hướng dẫn ñúng ñường bởi vì, nhiệm vụ của một Rosul chỉ là công 
khai truyền ñạt (lời mặc khải của Allah)� Al-Nur: 54. 
 
 Bắt buộc chúng ta phải chấp nhận tất cả những gì do Rosul truyền 
ñạt, làm sống dậy Sunnah của Người và luôn luôn coi sự hướng dẫn 
gương mẫu của Người trên tất cả sự hướng dẫn khác trên thế gian này, 
như ñược phán: 

�{�X�W��º��� �� �¹��¸��¶����µ��´��³��²��±����� �°���¯��®��¬

���Á��À��¿��¾���½��¼��»z ء��  ٦٥: ا��

�TA (Allah) thề bởi Thượng ðế của Ngươi (Muhammad), chúng sẽ 
không thật lòng tin tưởng cho ñến khi nào chúng ñến yêu cầu Ngươi 
ñứng ra phân xử về ñiều chúng ñang tranh chấp rồi chúng cảm thấy 
không uất ức trong lòng về quyết ñịnh mà Ngươi ñã ñưa ra và chúng 
hoàn toàn qui phục� Al-Nisa: 65.  
 

Người Muslim phải luôn luôn cảnh giác mọi ñiều làm trái mệnh 
lệnh Rosul Muhammad � kể cả những ñiều dẫn ñến làm trái lệnh cũng 
cần tránh xa, vì ñấy là lý do gặp phải tai ương, hoạn nạn và cả hành phạt 
ñau ñớn, như ñã ñược hứa:  

�{�X�W��i��h��g������f��e��d��c��b���a��`��_����~��}z 
  ٦٣: ا��;ر

�Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống ñối mệnh lệnh của Ngươi 
(Muhammad) nên biết rằng: nếu làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn 
nạn hay gặp phải một hình phạt ñau ñớn� Al-Nur: 63. 
 

g) Những ñiểm ñặt biệt trong lời mặc khải cho Rosul 
Muhammad �:  

Lời mặc khải của Nabi Muhammad � ñặt biệt hơn những lời mặc 
khải trước với những ñiểm sau:  
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- Lời mặc khải của Nabi Muhammad � là lời mặc khải cuối cùng, 
như ñược phán: 

�{�X�W¼��»�º��¹Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��Å�z ا+�6اب :

٤٠  
�Muhammad không phải là người cha của một ai trong số ñàn ông 
của các người. Nhưng Người là Rosul của Allah và là vị Nabi cuối 
cùng� Al-Ahzaab: 40. 
 

- Lời mặc khải của Nabi Muhammad � xóa hết tất cả những lời 
mặc khải trước kia. Kể từ khi lời mặc khải của Nabi Muhammad � ñược 
ban xuống Allah không còn chấp nhận bất cứ tôn giáo nào cả ngoại trừ 
làm theo Muhammad �, lại càng không có con ñường nào dẫn ñến thiên 
ñàng ngoại trừ theo con ñường của Người. Chẳng những thế, Nabi 
Muhammad � còn là Rosul hoàn thiện nhất, cộng ñồng của Người là 
cộng ñồng tốt ñẹp nhất và giáo lý của Người là giáo lý hoàn hảo nhất, 
như ñược phán:  

�{�X�W���l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a��`��_z 
  ٨٥: 3ل *$�ان

�Và ai tìm kiếm một ñạo nào khác ngoài Islam thì việc làm ñó của y 
sẽ không bao giờ ñược (Allah) chấp nhận và ở ñời sau y sẽ là một 
trong những kẻ bị thua thiệt� Ali I'mron: 85. 
 

Nabi � nói:  

 رانِي نصو أَيود يه اُألمةه هذ الَ يسمع بِي أَحد من،ه بِيددمحذي نفْسِ موالَّ ((:� الَقَ
ثُموتمي لَمو نمؤبِالَّ ي ي أُذرلْستإِالَّ بِه نارِ مابِ النحمسلمأخرجه  )) أَص.  

"Thề với Ðấng nắm lấy linh hồn của Muhammad Ta, những ai trên 
thế gian nầy dù là người Do Thái giáo hay người Thiên Chúa giáo ñã 
nghe ñến lời mặc khải do Ta mang ñến mà không chấp nhận nó, ñến 
khi chết họ sẽ là những người bạn của hỏa ngục" Hadith do Muslim 
ghi lại. 
 

- Lời mặc khải của Nabi Muhammad � dành cho cả hai loài loài 
người và loài ma quỉ, như ñược phán về cuộc trò chuyện của ma:  

�{�X�Wl��k��j��iz ٣١: ا+��6ف  

�Hỡi cộng ñồng (ma) chúng ta! Hãy ñáp lại lời mời gọi của (Rosul 
Muhammad) của Allah� Al-Ahqof: 31. 
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Allah phán ở chương khác:  

{�X�W�{��z����y��x����w��vuz X�Y :٢٨  
�Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người 
mang tin mừng ñồng thời là một Người cảnh cáo cho (tất cả) nhân 
loại� Sabạ: 28. 
 

Nabi � nói: 

 تلَحأُو ،بِعت بِالررصن و،مِلكَيت جوامع الْعطأُ: ى اَألنبِياِء بِستلَت علْضفُ ((:� الَقَ
ي  بِمخت و،ةً كَافَّقِخلْى الْلَ إِتلْسرأُ و،داًجِ ومساً طَهورض لي اَألرجعلَت و،مغنائلي الْ

بِالنيمسلمأخرجه)) نَو .  
"Ta ñược ưu ñãi hơn tất cả Nabi bởi ñược Allah ban cho sáu ñiều: sử 
hữu những lời nói uyên bác, sự thành công của Ta làm kẻ thù kinh 
sợ, ñược phép hưởng phần chiến lợi phẩm, ban cho Ta mặt ñất thành 
Masjid và sự sạch sẽ (tức ñược phép dâng lễ Solah bất cứ nơi nào 
trên trái ñất), sứ mạng của Ta ñến với toàn cầu và Ta là Nabi cuối 
cùng." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

h) Thành quả của niềm tin vào các Rosul: 
1- Biết ñược lòng bao la quảng ñại của Allah khi cử phái các Rosul 

ñến với nhân loại nhằm bảo vệ và hướng dẫn con người ñồng thời truyền 
ñạt cho họ cách thức tôn thờ Allah theo ñường lối ñúng tránh mọi sự lệch 
lạc và ñiên rồ và bởi vì ñầu óc con người có giới hạn không thể hiểu biết 
ngoại trừ thông qua Rosul �, như ñược phán vền Nabi Muhammad �:  

�{�X�W��e�������d��c�����b��a��̀z ء�.�C+١٠٧: ا  
�Và TA (Allah) ñã không cử phái Ngươi (Muhammad) ñến ngoại trừ 
như một hồng ân (mà TA) ban cho nhân loại và muôn loài� Al-
Ambiya: 107. 
 

2- Tạ ơn Allah với ñại hồng ân này. 
3- Thương yêu, khen ngợi các Rosul với lời lẽ xứng ñáng dành cho 

họ, bởi vì họ ñã cống hiến ñời mình trong việc lập ñạo giáo, truyền bá lời 
mặc khải và khuyên răng mọi người. 

4- Nghe và làm theo lời mặc khải ñã ñược ban xuống từ Allah ñể 
có ñược cuộc sống hạnh phúc và sự hướng dẫn ngay chính ở trần gian lẫn 
ngày sau. 
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Allah phán:  

�{�X�W��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½

Ìz ZT :١٢٤ – ١٢٣  

�Cho nên, ai theo chỉ ñạo của TA sẽ không lầm lạc cũng không khổ 
sở. * Ngược lại, ai lánh xa lời mặc khải của TA chắc chắn sẽ sống một 
cuộc ñời eo hẹp khổ sở� Toha: 123 – 124. 
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Tin tưởng vào ngày tận thế 
 

a) Ý nghĩa của sự tin tưởng vào ngày tận thế: 
Là sự tin tưởng ngày tận thế chắc chắn sẽ xảy ra không ñường nào 

tránh khỏi và cố tâm ñầu tư cho ngày ñó với những việc thiện theo ñường 
lối Islam ñã dạy. Sự tin tưởng ñó bao gồm: tin tưởng những dấu hiệu báo 
trước của ngày tận thế, tin tưởng vào sự chết chốc và ñiều gì xảy ra sau 
khi chôn, y sẽ ñược hưởng thụ hay bị hành phạt trong mộ, tin tưởng vào 
tiếng còi của ngày tận thế hụ lên rồi tất cả mọi người ñứng dậy từ trong 
mộ và hoàn cảnh con người trong ngày ñó với sự sợ hãi kinh hoàng rồi 
mỗi người ñược ban cho quyển sổ ghi chép hành ñộng ở trần gian, tin 
tưởng vào cán cân ñược ñặt ra, cây cầu ñược bắt ngang miệng hỏa ngục, 
hồ nước của Nabi � và lời biện hộ, tin tưởng vào sự hưởng thụ sung 
sướng tột ñỉnh của thiên ñàng mà không một con tim nghĩ ñến cũng 
không một con mắt nào từng thấy song ñược ngắm nhìn vào gương mặt 
phúc hậu của Allah ðấng Tối Cao, tin tưởng vào hành phạt ghê gớm của 
hỏa ngục dành cho những kẻ bất tuân Allah ðấng Hùng Mạnh. 

 
b) Thiên Kinh Qur'an rất chú trọng ñến nền tảng này và sự 

sáng suốt của sự quan tâm ñó: 
- Thiên Kinh Qur'an rất quan tâm ñến tầm quan trọng của ngày vĩ 

ñại này nên thường xuyên nhắc nhở và khuyến cáo mọi người về nó với 
nhiều lối diễn văn ñộc ñáo, trong những cách nhắc nhở ñến ngày trọng 
ñại này trong Qur'an Allah thường kết hợp giửa ñức tin vào ngày ñó với 
ñức tin vào Ngài.  

Thí dụ như câu kinh:  

�{�X�Wg��f����e��d��c�l��k��j��i��h�z ٢٣٢: ا����ة  

�Ðó là ñiều dùng ñể khuyên bảo những ai trong các người tin tưởng 
vào Allah và ngày tận thế� Baqoroh: 232. 
 

- Thiên Kinh Qur'an nhắc ñến ngày tận thế nhiều như thể lật trang 
nào cũng thấy nói về hoàn cảnh và diễn biến xảy ra xung quang vấn ñề ñó 
với rất nhiều lối văn ña dạng và phong phú. 

- Vì tầm quan trọng ñặc biệt như thế mà Allah ñặt cho ngày này với 
nhiều tên khác nhau nhằm khẳng ñịnh chắc chắn sẽ xảy ra như: ngày xét 
xử, ngày sự thật, ngày phục sinh. 

- Trong một số tên ñó cũng phần nào nói lên những sự kiện sẽ xảy 
ra vào ngày ñó như: ngày bao trùm, ngày thảm họa, ngày ñinh tai nhức 
óc, ngày chia rẻ.  

- Một số tên khác ñược nhắc ñến trong Qur'an: ngày thưởng phạt, 
ngày tính toán, ngày triệu tập, ngày vĩnh cữu, ngày bước ra (khỏi mộ), 
ngày ân hận (ñối với kẻ bất tuân), ngày công lý. 



 62

- Sự sáng suốt khi nhắc ñến vấn ñề này là làm con người luôn thức 
tỉnh và giác ngộ ñến những gì sẽ xảy ra vào ngày thưởng phạt ñó nên luôn 
hành ñạo, tranh thủ làm việc thiện, sống thanh bình tốt lành trên ñời này 
và luôn kính sợ Allah. 

- Một những những lối diễn văn tìm ñược là Qur'an luôn kết hợp 
giửa ñức tin vào ngày tận thế cùng với làm việc thiện, lối diễn văn này có 
rất nhiều, như câu kinh:  

�{�X�W�q��p��o��n��m��l��k��j��iz DL;/١٨: ا�  
�Thực ra, người ñứng ra chăm sóc và bảo quản các Masjid của Allah 
là người tin tưởng Allah và tin vào ngày phán xét cuối cùng� Al-
Tâubah: 18. 
 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�We��d��c��b��af���k��j��i��h��g��z م�JC+٩٢: ا  
�Và ñối với những ai tin tưởng vào ngày phán xét cuối cùng sẽ tin vào 
Qur’an và họ luôn chu toàn lễ nguyện Solah của họ� Al-An-a'm: 92. 

 
Là con người ai cũng thường hay bị quên lẵng, lơ là về ngày sau, 

họ xem trọng và yêu thích cuộc sống trần gian hơn rồi làm họ xem nhẹ ñi 
những hành phạt ñau ñớn của hỏa ngục và niềm hưởng thụ vô tận của 
thiên ñàng vì vậy, Qur'an ñã thường xuyên nhắc nhở hồng làm họ ghi nhớ 
trong tâm khảm ngày ñó chắc chắn sẽ ñến với họ và là ñộng cơ thúc ñẩy 
họ làm việc thiện nhiều hơn, qui phục Allah hơn, như ñược phán: 

�{�X�W��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d

rsx��w��v��u��t��y��_��~��}��|��{��z���

���b��a��`z DL;/٣٨: ا�  
�Hỡi những người có ñức tin! Tại sao khi ñược yêu cầu ra ñi thánh 
chiến vì chính nghĩa của Allah, các người lại ngồi lì dưới ñất? Phải 
chăng các người thích ñời sống trần tục này hơn ñời sau? Nhưng sự 
hưởng nhàn ở ñời này thật là quá nhỏ nhoi so với ñời sau� Al-Tâubah: 
37. 
 

Quả thật, không gì có thể lôi cuốn con người ra khỏi chốn lầm than 
mù quán tâm tối chỉ biết sống ở trần gian này ngoại trừ ñức tin nơi Allah 
và ñức tin vào ngày sau. Với lòng tin tưởng ñó làm cho họ biết chắc rằng 
tất cả những vật hiện hữu hay những gì mà họ ñang sở hữu và hưởng thụ 
trên trần gian này chỉ là tạm bợ không tồn tại mãi, chỉ có những gì ñược 
Allah hứa hẹn ban cho ở ngày thưởng phạt mới tốt ñẹp, mới tồn tại vĩnh 
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viễn và cũng nhờ sự tin tưởng ở ngày ñó sẽ giúp con người tránh khỏi tội 
lỗi, bất công, chiếm ñoạt, bằng mọi thủ ñoạn với mọi cách ñể thành công 
trong nhất thời rồi lại bị ñọa ñày hành hạ trong hỏa ngục sau này. 

Một khi ñã có ñức tin vững chắc vào ngày sau con người sẽ thấu 
hiểu ñược sự hưởng thụ vui vẻ ở trên ñời này chỉ là nhất thời không thể 
so sánh ñược với sự hưởng thụ vui sướng vĩnh cữu ở ngày sau, nên họ 
không quan tâm so ño mà tranh ñấu ñể ñược hưởng ở ñời này dù với 
phương tiện bất chánh ñể rồi chuộc tội ñau ñớn ở sau này. Từ ñó, họ cũng 
biết chắc rằng sự ñau ñớn khổ hạnh ở trên ñời này không thể so sánh với 
hình phạt ñau ñớn khủng khiếp trong ngày phán xét, nên từ ñó họ an tâm 
mà sống với cuộc sống thanh bình, luôn sợ hình phạt mai sau mà tránh 
phạm giáo lý và tránh những tội lỗi ñể khỏi chuốc lấy hậu quả về sau. 

 
c) Ải trong ngôi mộ: 
Chúng ta tin tưởng cái chết là sự thật, Allah phán: 

�X�W�{Í���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î��z 0"ة�: ا�

١١ � �
�Hãy bảo (họ Muhammad): "Thần chết phụ trách việc bắt hồn các 
người rồi các người sẽ ñược ñưa về gặp Thượng ðế của các người trở 
lại"�� Al-Sajadah: 11.� 
 

Chết là ñiều tất yếu không thể dấu ñược một ai cả cũng không phải 
là ñiều ñể nghi ngờ lại càng không phải là ñiều ñể lưởng lự, bởi vì cái 
chết ñến với mọi người, mọi giới và mọi tầng lớp. Tin tưởng tất cả mọi 
người chết vì bệnh hoặc bị giết hoặc bất cứ lý do gì chẳng qua ñó là số 
mệnh của y và thời khắc ở trần gian của y ñã hết, như ñược phán:  

{�X�Ww��v��u��t��s��rx���{��z���y��z ٣٤: ا+*�اف  

�Bởi thế, khi thời hạn ñã mãn, họ sẽ không thể trì hoãn lại ñược một 
giờ (khắc) nào, và cũng không thể ra ñi sớm hơn (một giờ khắc nào)� 
Al-A'raaf: 34. 
 

Chúng ta tin tưởng con người sau khi chết phải trải qua ải thử thách 
trong ngôi mộ sau khi chôn, mỗi người sẽ phải trả lời ba câu hỏi: Thượng 
ðế của anh là ai, tôn giáo của anh là gì và Nabi của anh là ai?. ðối với 
người có ñức tin sẽ ñược Allah ban cho sự bình tâm trong việc trả lời và 
họ ñáp: Thượng ðế của tôi là Allah, tôn giáo của tôi là Islam và Nabi của 
tôi là Muhammad �, còn ñối với những kẻ bất tuân, những người lầm lạc 
và những kẻ phủ nhận Allah, chúng sẽ ñáp: ah ah... tôi không biết và 
những kẻ ñạo ñức giả và những người còn ngờ vực sẽ ñáp: tôi không biết, 
tôi nghe mọi người nói ñiều gì ñó rồi tôi nói theo họ. 
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Tin tưởng về sự hành hạ và sự hưởng thụ dưới ngôi mộ, hành phạt 
thì dành cho những kẻ bất tuân, những kẻ ñạo ñức giả, những kẻ phủ 
nhận Allah, như ñược phán:  

�{�X�W¦��¥��¤���¯��®��¬��«������ª��©��¨��§

°±��À��¿��¾������½��¼��»��º��¹���̧ ��¶��µ��́ ��³�������²��

��Â��Áz م�JC+٩٣: ا  
�Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy ñược tình cảnh của 
những kẻ gian ác giẫy giụa ñau ñớn vào lúc sắp chết khi các Thiên 
Thần giăng tay ñến và nói: "Hãy giao hồn của các người cho ta. Ngày 
nay, các người sẽ nhận lấy hình phạt nhục nhã vì tội các người ñã từng 
nói cho Allah những ñiều không ñúng với sự thật và các ngươi ñã 
khinh thường và phủ nhận các dấu hiệu của Ngài"� Al-An-a'm: 93. 
 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�Wr��q��p��o���ns��z��y��x����w��v��u��t��
��|��{z ��7 :٤٦  

�Hoả ngục mà chúng sẽ bị dắt ra chạm trán cả buổi sáng lẫn buổi 
chiều. Và vào ngày mà giờ (xét xử) sẽ ñược thiết lập rồi sẽ có lời (bảo 
thiên thần): "Hãy ñưa dòng họ của Fir-a'un vào chỗ trừng phạt khắc 
nghiệt nhất"� Ghofir: 46. 
 

Có Hadith do Muslim ghi lại từ ông Zaid bin Thabit � thuật lại lời 
Nabi �:  

  نعدينِ زب  قَالَ:  قَالَ �  ثَابِت   بِيالن�)) :وا  أَنْ الَ  الَ فَلَوافَنداللَّ  ت توعلَد    كُمعمسأَنْ ي ه
     هنم عمي أَسرِ الَّذذَابِ الْقَبع نم((.     َفَقَال هِهجا بِونلَيلَ عأَقْب ثُم : ))    ِذَابع نم ذُوا بِاللَّهوعت

 : قَالُوا .))ذَابِ الْقَبرِ تعوذُوا بِاللَّه من ع   (( : فَقَالَ . نعوذُ بِاللَّه من عذَابِ النارِ     : قَالُوا .))النارِ
  . رواه مسلم.نعوذُ بِاللَّه من عذَابِ الْقَبرِ

"Nếu không vì sợ mọi người bỏ ñi việc chôn cất người chết là Ta ñã 
cầu xin Allah cho các người nghe sự hành hạ ở dưới mộ như Ta ñang 
nghe." Sau ñó Rosul � quay mặt nhìn chúng tôi và nói: "Mọi người hãy 
cầu xin Allah che chở tránh khỏi sự hành hạ trong hỏa ngục ñi." 
Chúng tôi ñồng lên tiếng: Cầu xin với Allah che chở chúng tôi tránh khỏi 
hỏa ngục. Rosul � tiếp : "Mọi người hãy cầu xin Allah che chở tránh 
khỏi sự hành hạ trong mộ ñi.". Chúng tôi ñồng lên tiếng: Cầu xin với 
Allah che chở chúng tôi tránh khỏi sự hành phạt trong mộ. 
 



 65

Còn sự hưởng thụ sung sướng dưới mộ thì dành cho những người 
có ñức tin trung trực, như Allah ñã phán:  

�{�X�W��L��K��J����I��H��G��F��E��D��C��B���A

��M��T��S���R��Q����P��O��Nz 
�� :٣٠  

�Quả thật, những ai nói: "Thượng ðế của chúng tôi là Allah" (thật 
chân thành) rồi ñứng vững như bàn thạch (trong việc tôn thờ Allah), 
các Thiên thần sẽ xuống ñộng viên họ, bảo: "Chớ lo sợ cũng chớ buồn 
phiền mà hãy vui vẻ lên với tin mừng về thiên ñàng (hạnh phúc) mà 
qúi vị ñã ñược hứa"� Fussilat: 30. 
 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W��k��j��i���h������g��f��e��d��c��b��a��`��_���̂ ����]

��~������}��|�����{����z��y��x��w���v�����u��t��s���r��q���o��n��m��l

��c��b��a��̀ ��_z اDJ[٨٩ – ٨٣: �;ا  
�Thế tại sao các người không (can thiệp) khi cái chết lên tận cổ (của 
y) ? * Mà lúc ñó các người chỉ lấy mắt nhìn vào nó. * Và TA (Allah) ở 
gần y hơn các người nhưng các người không nhìn thấy. * Nếu tự cho 
mình không bị phán xử * Thì tại sao các người không ñưa linh hồn 
trở lại (cho thân xác), nếu các người nói thật ? * Còn nếu y là một 
trong những người ñức ñộ * Thì sẽ ñược an nghỉ với hương thơm và 
thiên ñàng hạnh phúc� Al-Waqi-a'h: 83 – 89. 
 

Ông Al-Baró bin A'zib � thuật lại lời Nabi � nói về người có ñức 
tin khi trả lời ñược ba câu hỏi của hai Thiên Thần dưới ngôi mộ: 

))نيادني مادنم الس نْ أَاِءمدص بع قرِأَفْي فَدوهشم الْن جنةلْأَ ونم وهالْبِس جنوا لَةحافْتو ه 
رواه  ))هرِ بص مدهرِبي قَ فه لَسحفْا ويهبِيطا وهحو ر منيهتيأْفَ((:  قال،))ةجنى الْلَ إِباباً

  .أمحد وأبوداود
"Có tiếng phán trên trời cao xuống rằng: TA (Allah) ñã chứng thật lời 
ñáp của nô lệ TA là ñúng. Hãy trải thảm và mặc ñồ từ thiên ñàng, song 
hãy mở cửa cho họ nhìn thấy thiên ñàng." Rosul � nói tiếp : "Khi ñó, 
có mùi thơm rất tuyệt vời ñến với họ và ngôi mộ của họ ñược mở 
rộng ra xa hơn tầm mắt." Hadith do Ahmad và Abu Dawud ghi lại. 
 

Những tin tức nói về sự an nhàn hưởng thụ hay bị hành hạ và sự 
hỏi cung của hai Thiên Thần dưới ngôi mộ ñược Rosul � truyền dạy bắt 
buộc mỗi người Muslim phải tin ñó là thực, nhưng không ñược phép tự 
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giải thích xảy ra như thế nào ngoại trừ dựa theo những Hadith truyền ñạt 
lại nói về vấn ñề ñó. Bởi vì, ñầu óc con người không có khả năng tưởng 
tượng ñến ñều ñó và vả lại ñiều ñó cũng không liên quan gì ñến cuộc 
sống trần gian này. 

Tương tự thế sự việc xảy ra dưới mộ thuộc về ñiều huyền bí con 
người không cảm nhận ñược, còn nếu có thể cảm nhận ñược thì ñức tin 
vào sự huyền bí không còn ý nghĩa gì nữa và cũng không bắt buộc chúng 
ta tin vào sự huyền bí chi nữa, giống như Nabi � ñã nói:  

 لَدعوت اللَّه أَنْ يسمعكُم من عذَابِ الْقَبـرِ الَّـذي           تدافَنوا  أَنْ الَ  الَ فَلَو: ((�النبِي   قَالَ
هنم عمرواه مسلم .))أَس.  

"Nếu không vì sợ mọi người bỏ ñi việc chôn cất người chết là Ta ñã 
cầu xin Allah cho các người nghe sự hành hạ ở dưới mộ như Ta ñang 
nghe." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

Chỉ có con người và ma quỉ không nghe ñược tiếng thê thảm dưới 
mộ mà thôi chứ còn tất cả ñộng vật khác thì chúng nghe ñược tiếng than 
thảm thiết ñó. 

 
d) Những dấu hiệu trước ngày tận thế: 
Trong những ñiều bắt buộc người Muslim phải có ñức tin về nó là 

ngày tận thế chắc chắn xảy ra và khi nào sẽ xảy ra thì tất cả nhân loại 
không loài nào biết cả mà chỉ có Allah duy nhất mới rõ, như ñã phán:  

�{�X�WÅ��Ä���Ã��Â��ÁÆË��Ê��É��È��Ç��ÌÑ�� �� �Ð��� �Ï��Î��Í��Ò��Ô�� � �Ó��

Ö��Õ×Û��Ú��Ù��Ø��Üà���ß���Þ��Ý��á������è��ç��æ��å��ä���ã��â��

���ì��ë����ê��éz ١٨٧: ا+*�اف  
�Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về ngày tận thế chừng nào sẽ xảy ra ? 
Hãy bảo họ: "Duy chỉ Thượng ðế của Ta biết rõ nó, chỉ riêng Ngài tiết 
lộ thời ñiểm của nó. Nó sẽ nặng nề (ñối với mọi vật) trong các tầng trời 
và trái ñất. Nó sẽ xảy ñến với các người một cách bất ngờ." Họ hỏi 
Ngươi làm như Ngươi quen thuộc với nó lắm. Hãy bảo họ: "Chỉ riêng 
Allah biết rõ nó nhưng ña số nhân loại không biết gì cả"� Al-A'raaf: 
187. 
 

ðược truyền lại từ Nabi � rất nhiều Hadith nói về những dấu hiệu 
của ngày tận thế gồm những dấu hiệu nhỏ và những dấu hiệu lớn, những 
dấu hiệu nhỏ xoay quanh vấn ñề sự hư ñốn của con người, sự bất hòa 
giữa họ với nhau, sự sai lệch của con người về ñường lối chân lý của 
Allah. 
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1) Về những dấu hiệu nhỏ của ngày tận thế ñiển hình như: qua 
Hadith ðại Thiên Thần Jibroil ñã hỏi Nabi � như sau:   

 : قَالَ))ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلِ(( :�  قَالَ.بِرنِي عن الساعة فَأَخ:قَالَ
مةُ ربتها وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاَء أَنْ تلد اَأل(( :�  قَالَ.فَأَخبِرنِي عن أَمارتها
  .متفق عليه)) لْبنيانالشاِء يتطَاولُونَ في ا

- ðại Thiên Thần Jibroil � hỏi: hãy báo cho tôi biết khi nào sẽ tận thế ? 
- Nabi � ñáp: "Tôi không biết, về vấn ñề ñó người hỏi biết rõ hơn tôi." 
- ðại Thiên Thần Jibroil � hỏi tiếp: hãy báo cho tôi biết các dấu hiệu 
nhận biết về nó. 
- Nabi � ñáp: "Những nhà thủ lĩnh xuất thân từ những người mẹ là 
nô lệ, rồi sẽ thấy những người chân không giày, thân không quần áo, 
những người nghèo khổ không có gì ñể ăn, những người chăn cừu 
tranh nhau xây dựng nhà cửa (ai ñẹp hơn, ai cao hơn)." (ngụ ý: hoàn 
cảnh của họ thay ñổi thật nhanh chóng trước kia họ rất nghèo khổ nhưng nay lại có 
thể xây ñược nhà cao cửa rộng, ñiều ñó là một trong những dấu hiệu gần ñến ngày tận 
thế. Trích từ Sharh Al-Ar-ba-i'n Al-Nabawy của Shaikh Muhammad bin Soleh Al-
Uthaimeen) Hadith do Al- Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

Trong những dấu hiệu nhỏ của ngày tận thế nữa là: có người ñàn 
ông hỏi Rosul �: Khi nào thì tận thế ? Người ñáp: 

 ولُ اللَّهساَألإِذَا (( :�قَالَ ر تعيةَضاعالس رظتةُ فَانانقَالَ))م : فولَ  كَيسا را يهتاعإِض
اَأل(( :قَالَ؟ اللَّه نِدةَإِذَا أُساعالس رظتفَان هلرِ أَهإِلَى غَي ررواه البخاري)) م.  

- "Khi nào sự tin cậy lẫn nhau bị con người ñánh mất ñi thì hãy chờ 
ñến ngày tận thế ñi."  
- Người ñàn ông hỏi tiếp: vậy ñánh mất như thế nào, thưa Rosul của 
Allah?  
- Rosul � ñáp: "Khi vấn ñề bị ñổ thừa cho người không phải là chủ 
nhân của nó thì hãy chờ ñến ngày tận thế ñi." Hadith do Al-Bukhory 
ghi lại. 
 

2) Về những dấu hiệu lớn của ngày tận thế: ñó là những dấu hiệu 
lớn xảy ra cận kề với ngày tận thế và kéo theo sau là ngày tận thế, những 
dấu hiệu ñó xảy ra liên tiếp nhau như thể nhiều thắt gút ñược cột gút trên 
một sợi dây. 

Có Hadith Soheeh (chính xác) nói về mười dấu hiệu lớn ñó như 
sau: 

 :�  فَقَـالَ . علَينا ونحن نتـذَاكَر �اطَّلَع النبِي :  قَالَ� يعن حذَيفَةَ بنِ أَسيد الْغفَارِ    
عـشر  إِنها لَن تقُوم حتى تـرونَ قَبلَهـا   (( : قَالَ. نذْكُر الساعةَ: قَالُوا )) ؟ ما تذَاكَرونَ ((
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اتآي(( فَذَكَر : ))   ةَ وابالدالَ وجالدانَ وخنِ       الدى ابيسولَ عزنا ورِبِهغم نسِ ممالش طُلُوع
  ميرثَالَ   �مو وجأْجمو وجأَجيو  وفسرِبِ        :ثَةَ خغبِـالْم فـسخرِقِ وـشبِالْم فسخ 

ـ            )) ى محـشرِهم وخسف بِجزِيرة الْعربِ وآخر ذَلك نار تخرج من الْيمنِ تطْرد الناس إِلَ
  .رواه مسلم

Ông Huzaifah ibnu Aseed Al-Ghoffary � kể: Rosul � ñến với chúng tôi 
một cách tình cờ trong lúc chúng tôi ñang tham khảo nhau về ngày tận 
thế.  
- Người hỏi: "Mọi người ñang bàn nhau ñiều gì vậy ?"  
- Chúng tôi trả lời: Thưa chúng tôi ñang nói về ngày Tận thế.  
- Người nói: "Ngày ñó sẽ không xảy ra ngoại trừ xảy ra trước ñó 
mười dấu hiệu." Những dấu hiệu ñó là: "Mây khói che phủ cả bầu trời, 
xuất hiện Ðajjaal, xuất hiện con vật (biết nói chuyện), mặt trời mọc 
lên từ hướng tây, Nabi Ysa con bà Mariyam � giáng trần, xuất hiện 
Yajuñ và Majuñ, ba hiện tưởng về nhật thực thật lớn xảy ra: một lần 
xảy ra ở hướng ñông, một lần xảy ra ở hướng tây và lần khác xảy ra 
tại bán ñảo Arab và cuối cùng là ngọn lửa khổng lồ sẽ xuất hiện từ 
Yemen xua ñuổi con người chạy ñến nơi tụ hợp cuối cùng." Hadith do 
Muslim ghi lại. 
 

Một trong những dấu hiệu trọng ñại ñó sẽ ñược nói sơ qua về sự 
xuất hiện của Dajjaal: Dajjaal là kẻ chuyên tạo ra sự phủ nhận bất tín, sự 
lầm lạch, từ y xuất hiện nhiều sự thử thách và sợ hãi xảy ra liên tiếp. Về 
xự xuất hiện kinh tỏm kia mà mỗi vị Nabi ñều khuyến cáo cộng ñồng 
mình về sự xuất hiện ñáng sợ ñó ñồng thời diễn tả về sự xuất hiện, về tính 
cách và hình dáng của Dajjaal thật tỉ mỉ với ñiều ñó không thể che dấu 
ñược ñối với ai còn sáng mắt. 

Ông Anas � thuật lại lời Nabi �: 

  نسٍعقَالَ � أَن:     ولُ اللَّهسإِالَّ   (( :�قَالَ ر بِين نا مم     هتأُم ذَرأَن قَداَأل و الْكَذَّاب روأَالَ ع  
نيع نيب وبكْتمو روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو روأَع هك ف رإِن همتفق عليه)) ي.  

"Không một Nabi nào mà lại không khuyến cáo cộng ñồng mình về 
một tên một mắt xảo trá. Quả thật, y (Dajjaal) là một tên một mắt 
còn Thượng ðế của mọi người không bị một mắt, nằm giữa hai mắt 
của y ghi ba chữ Ka Fa Ro (tức Kafir kẻ phủ nhận Allah)." Hadith do 
Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
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Ông Abu Huroiroh � thuật lại lời Rosul �:  

أَبِي ع ةَ   نريرقَالَ � ه  :    ولُ اللَّهسيث  أَالَ(( :�قَالَ ردح ثُكُمدثَ     اً أُحدا حالِ مجالد نع 
  همقَو بِين بِه:  أَع هإِن رو،             ارالن يةُ هنا الْجهقُولُ إِني يارِ فَالَّتالنو ةنثَالِ الْجبِم هعجِيُء مي هإِنو 

همقَو وحن بِه ذَرا أَنكَم كُمرذي أُنإِنمتفق عليه)) و.  
"Chẳng lẽ, Ta lại không nói cho mọi người biết về câu chuyện của 
Dajjaal, với câu chuyện này không một Nabi nào mà lại không nói 
rằng: quả thật, y là một kẻ một mắt, khi y xuất hiện mang theo vật 
giống như thiên ñàng và vật khác giống như hỏa ngục, vật ñược cho 
là thiên ñàng ñấy chính là hỏa ngục. Và quả thật, Ta khuyến cáo mọi 
người về ñiều ñó giống như Nabi Nuh � ñã khuyến cáo thị dân 
mình." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

Có Hadith khác: 

 :�  قَالَ؟رضِ اللَّه وما لَبثُه في اَأل يا رسولَ:قُلْنا : قَالَ� عن النواسِ بنِ سمعانَ
  .رواه مسلم))  يوم كَسنة ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعة وسائر أَيامه كَأَيامكُمأَربعونَ يوما((

Ông Al-Nâuwaas bin Sam-a'n kể: chúng tôi hỏi Nabi: Thưa Rosul của 
Allah! Dajjaal sống trên mặt ñất ñược bao lâu? Rosul ñáp: "Bốn mươi 
ngày, ngày ñầu tiên dài như một năm, ngày kế tiếp dài như một 
tháng, ngày kế tiếp dài như một tuần và những ngày khác giống như 
ngày bình thường của mọi người." Hadith do Muslim ghi lại. 

 
Và sẽ không thoát khỏi sự thử thách của Dajjaal ngoại trừ có ñược 

kiến thức và hành ñộng, với kiến thức biết ñược rằng Dajjaal là một cơ 
thể sống cần ñến ăn và uống. Y là cơ thể sống không hoàn chỉnh với hình 
hài một mắt, giữa hai mắt y có viết chữ Kafir tức người phủ nhận Allah. 
Còn với hành ñộng thì hãy cầu xin Allah bảo vệ che chở thoát khỏi sự thử 
thách ñáng sợ của y trong Tashahhud cuối cùng của lễ Solah (tức cầu xin 
Allah che chở trong lúc dâng lễ Solah sau khi cầu xin bình an cho Nabi 
xong trước khi cho Salam), và thuộc mười câu kinh ñầu của chương Al-
Kahf, như Nabi � ñã nói:  

  .مسلمرواه  ))الِج الدن ممص عفهكَ الْةرو سلِو أَن مات آيرش عظَف حنم((: � لَاقَ
"Ai thuộc mười câu kinh ñầu tiên của chương Al-Kahf ñược bảo vệ 
tránh khỏi Dajjaal." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

e) Sự phục sinh:  
Qua Thiên Kinh Qur'an và Sunnah của Rosul � cộng với trí óc 

minh mẫn và cả qui luật tự nhiên chứng minh rằng sự phục sinh là có 
thật. ðối với người Muslim phải tin tưởng chắc chắn giờ khắc vĩ ñại ñó là 
có thật con người sẽ ñược dựng sống lại từ ngôi mộ, mỗi linh hồn ñều trở 
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về thể xác của mình và tất cả nhân loại ñứng dậy ñến trình diện trước 
Allah ðấng Chúa Tể của vũ trụ và muôn loài, như ñược phán: 

�{�X�W� �¹��¸��¶��µ��´��³��²��±���°��¯���®��¬z ;ن�ا�$>� :

١٦ – ١٥  
�Rồi sau ñó, chắc chắn các người sẽ chết. * Rồi vào ngày phục sinh, 
chắc chắn các người sẽ ñược dựng sống lại� Al-Mụminun: 15 – 16. 
 

Nabi � nói:  

  . متفق عليه))الًر غُاةًر عاةًفَ حامةقي الْ يوماس النرشيح((: � يبِ النالَقَ
"Mọi người ñược phục sinh trở lại trong ngày phục sinh chân không 
giày, thân không quần áo và không cắt da qui ñầu." Hadith do Al-
Bukhory và Muslim ghi lại. 
 

Tất cả người Muslim thống nhất rằng giờ phục sinh là có thật, vào 
ngày phục sinh ñó Allah sẽ ban thưởng cho mọi người về những nhiệm 
vụ ñã bắt buộc họ phải hoàn thành như các Rosul � của Ngài ñã hứa. 

Allah phán:  

�{�X�W��§��¦��¥��¤���£��¢��¡�����~z ;ن�١١٥: ا�$>�  

�Phải chăng các người nghĩ rằng TA tạo hóa các người ñể giải trí và 
rằng các người sẽ không trở lại với TA ?� Al-Mụminun: 115. 
 

Những người Kafir (phủ nhận Allah) chống ñối việc con người sẽ 
ñược phục sinh lại sau khi chết, họ cho rằng việc ñó không thể nào xảy 
ra. Với sự khả ñịnh này của họ quả thật vô căn cứ vì có rất nhiều bằng 
chứng từ Thiên Kinh Qur'an, những câu chuyện ñã xảy ra và lý trí minh 
mẫn cho thấy rằng suy nghĩ của những người Kafir là sai. 

- Bằng chứng qua Qur'an: 
Allah phán:  

�{�X�W¤��£��¢��¡�������~¥®��¬��«����ª��©�����¨��§���¦��¯��´��������³��²��±��°��z 
-L�\/٧: ا�  

�Những kẻ không có niềm tin khẳng ñịnh rằng chúng sẽ không ñược 
phục sinh trở lại (ñể chịu sự phán xử). Hãy bảo họ (Muhammad)!: 
Không, thể bởi Thượng ðế của Ta chứng giám, chắc chắn rằng các 
người sẽ ñược dựng sống lại rồi sẽ ñược báo cho biết về mọi ñiều mà 
các người ñã từng làm. Và ñiều ñó ñối với Allah rất dễ dàng� Al-
Taghobun: 7. 
 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�Wm��l��k�����j��i��hnt��s��r��q��p��o���u��z X�Y :٣  
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�Và những người Kafir (phủ nhận Allah) bảo: "Ngày phục sinh sẽ 
không xảy ñến với chúng tôi." Hãy bảo họ (Muhammad): "Không ñâu, 
Ta thề bởi Thượng ðế của ta, Ðấng biết ñiều vô hình chắc chắn ngày 
phục sinh sẽ xảy ñến với các người"� Sabạ: 3. 
 

ðặc biệt là tất cả các Kinh Sách ñược ban xuống ñiều thống nhất 
như thế ñiển hình như: Zabur (Kinh Thi Thiên) của Nabi Dawud �, 
Tâuroh (Kinh Cựu Ước) của Do Thái giáo, Injil (Kinh Tân Ước) của 
Thiên Chúa giáo, Kinh Qur'an của người Muslim .v.v.. 

 
- Bằng chứng qua những câu chuyện ñã xảy ra: 
Quả thật, Allah ñã từng cho con người nhìn thấy Ngài ñã dựng 

người chết sống lại như thế nào ở ngay trần gian này, như trong Thiên 
Kinh Qur'an ñã nhắc ñến năm câu chuyện ñó: 

1- Câu chuyện thứ nhất: Khi nhóm thị dân của Nabi Musa � nói 
với Người: chúng tôi sẽ không tin những gì do thầy nói cho ñến khi 
chúng tôi thấy ñược Allah hiển hiện. Thế là chúng bị Allah làm cho tất cả 
chúng ñều chết rồi sau ñó dựng sống họ lại, như ñược phán:  

�{�X�W��§��¦��¥��¤��£� �¢� �¡� ��� �~��}� �|��{��z

��²��±��°��¯��®���¬��«��ª��©���¨z ٥٦ – ٥٥: ا����ة  

�Và hãy nhớ lại khi các người ñã nói với Musa: "Chúng tôi sẽ không 
bao giờ tin tưởng thầy trừ phi chúng tôi thấy Allah hiển thị." Vì thế, 
lưỡi tầm sét ñã ñánh các người trong lúc các người trố mắt ra nhìn. * 
Rồi TA (Allah) làm cho các người sống trở lại sau cái chết của các 
người ñể cho các người còn có dịp tạ ơn TA� Al-Baqoroh: 55 – 56. 
 

2- Câu chuyện thứ hai: có một người ñàn ông thuộc con cháu 
Ismail bị giết. Sau ñó, Allah ra lệnh họ giết một con bò ñi rồi dùng bất cứ 
bộ phận nào của con bò ñánh vào xác chết thì xác chết sẽ sống lại báo cho 
biết ai là kẻ giết y, như ñược phán:  

�{�X�Wr��q��p��o���ns|��{��z���y��x����������w��v��u��t��}��

a��̀ ��_�����~��f��e��d��c���b��z ٧٣ – ٧٢: ا����ة  

�Và hãy nhớ lại khi các người ñã giết một sinh mạng nhưng cãi nhau 
về vụ án mạng ñó. Và Allah ñưa ra (ánh sáng) ñiều (bí ẩn) mà các 
ngươi ñã giấu giếm. * Bởi thế, TA (Allah) ñã phán: "Hãy ñánh vào 
người chết với một bộ phận của con bò cái ñã giết." Bằng cách ñó, 
Allah làm cho người chết sống lại (rồi khai tên của thủ phạm trong 
vụ án mạng) và làm cho các ngươi thấy dấu hiệu lạ của Ngài ñể may 
ra các người hiểu rõ (sự tình của vụ sát nhân� Al-Baqoroh: 72 – 73. 
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3- Câu chuyện thứ ba: có một nhóm người bỏ trốn khỏi nhà nhằm 

tránh khỏi cái chết nhưng họ ñã bị Allah làm cho họ chết rồi sau ñó dựng 
họ sống trở lại, như ñược phán: 

�{�X�Wi��w���v��u����t��s��r��q��p��o��n��m����l���k��j��

z��y��x{¦��¥����¤��£��¢���¡�������~��}��|�����¨��§��

z ٢٤٣: ا����ة  

�Há Ngươi (Muhammad) không ñể ý ñến hằng ngàn người vì sợ chết 
mà bỏ nhà cửa của họ ra ñi hay sao? Thế là Allah ñã phán với họ: 
"Hãy quyết tử! rồi Ngài làm cho họ sống trở lại." Quả thật, Allah rất 
mực Nhân từ với loài người nhưng ña số nhân loại lại phụ ơn (Ngài)� 
Al-Baqoroh: 243. 
 

4- Câu chuyện thứ tư: có một người ñàn ông tên U'zair ñi ngang 
qua vùng ñất thiêng liêng Maqdis ở Palestin bị hoang vắng không người 
ở, nhà cửa thì tiêu tàn làm ông thốt lên câu: "Làm sao Allah phục sinh lại 
thị trấn này sau khi nó ñã chết (thế này?)" Thế là ông bị Allah làm cho 
chết một trăm năm rồi dựng ông ta sống trở lại, như ñược phán: 

�{�X�Wz��y���x��w��v��u��t��s���r��q��p���o��n������ �m������ ��l��k{��
¢��¡�����~��}��|£¦��¥��¤��§®��¬��«��ª��©��¨���¯� ���³��²��±��°

»��º� �¹��¸�� �¶� �µ� � �´¼��Á� �À��¿�� � �¾� �½��
ÂÃË��Ê��É��È��Ç���Æ����Å��Ä��Ì��Ð��Ï��Î���Í��

Ñ�Ö��Õ���Ô��Ó��Ò�����Ø��×�z ٢٥٩: ا����ة  

�Hoặc như ai ñó ñã ñi ngang qua một thị trấn hoang tàn, nhà cửa sụp 
ñổ. Y bảo: "Làm sao Allah phục sinh lại thị trấn này sau khi nó ñã 
chết (thế này?)." Bởi thế, Allah làm cho y chết một trăm năm rồi 
dựng y sống lại. (Allah hỏi y qua trung gian Thiên Thần): "Nhà ngươi 
ở lại ñây bao lâu rồi?" Y ñáp: "Thưa, bề tôi ở lại ñây một ngày hay một 
buổi gì ñó." (Allah) bảo y: "Không, nhà ngươi ở lại ñây một trăm năm 
rồi. Hãy nhìn vào thức ăn và thức uống của ngươi ñi, tất cả vẫn còn 
nguyên không bị hư. Kế tiếp, hãy nhìn vào con lừa của ngươi ñi, TA 
lấy ñó làm bằng chứng cho nhân loại. Cho nên ngươi hãy nhìn vào 
những khúc xương (khô của con lừa) TA sẽ xắp sắp xếp chúng lại 
(thành dạng con lừa) rồi làm cho thịt mọc lại từ xương (rồi làm cho nó 
ñứng dậy sống trở lại) như thế nào." Bởi thế, khi y thấy ñược tất cả 
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quá trình ñó trước mặt y làm vội thốt lên: "Bề tôi ñã biết rõ quả thật, 
Allah có khả năng trên tất cả mọi vật."� Al-Baqoroh: 259. 
 

5- Câu chuyện thứ năm: câu chuyện Allah phục sinh những con 
chim cho Nabi Ibrohim � xem, như ñược phán:  

�{�X�WH��G� �F��E� �D� �C��B� �AIL� � � �K� �J� �M��P� �O� �N� �
R��QS�^��]�� � �\��[��Z��Y��X���W� �V��U��T����b�� �a��`��_��

e��d��cf���l��k���j��i��h��g��z ٢٦٠: ا����ة  

�Và hãy nhớ khi Ibrohim thưa (với Allah): "Lạy Thượng ðế của bề 
tôi! Xin Ngài cho bề tôi thấy việc Ngài làm cho người chết sống lại như 
thế nào?" Allah phán bảo (Ibrohim): "Hẳn nhà Ngươi không tin (việc 
phục sinh) hay sao?" (Ibrohim) thưa: "Bẫm không phải thế, nhưng ñể 
cho bề tôi ñược yên tâm hơn (về việc ñó)." (Allah) phán: "Hãy bắt bốn 
con chim, bằm thịt chúng ra rồi trộn lẫn thịt chúng lại, sau ñó ñặt lên 
mỗi ngọn núi một ít thịt bằm ñó. Sau ñó, Ngươi hãy gọi chúng, chúng 
sẽ bay nhanh ñến với ngươi." Và hãy biết rằng Allah là ðấng Tối Cao, 
ðấng Rất Mực Sáng Suốt.� Al-Baqoroh: 260. 

 
- Bằng chứng qua lý trí minh mẫn: với lý trí minh mẫn chứng 

minh ñược rằng sự phục sinh là có thật, dựa vào hai cơ sở: 
+ Thứ nhất: Allah là ðấng Tạo Hóa các tầng trời, trái ñất và tất cả 

vạn vật trong trời ñất, Ngài ñã khởi tạo chúng khi chúng không là gì cả. 
Vậy ñối với ðấng ñã tạo vạn vật từ không là gì chẳng lẽ lại bất lực trong 
việc phục sinh chúng sống lại sau khi ñã chết hay sao! Trong khi Allah 
phán: 

�{�X�W��b��a������`��_��̂ ���]z ٢٧: ا��وم  

�Và Ngài (Allah) là Ðấng khởi sự việc tạo hóa rồi sau ñó, tái lập nó 
lại� Al-Rum: 27. 
 

Allah ñã ra lệnh Rosul � ñáp lại những kẻ chống ñối việc các 
xương khô sẽ ñược phục sinh trở lại khi nó ñã mục nát, với lời phán:  

�{�X�Wv��u��t��s��r��qw��|���{��z������y��x��z B� :٧٩  

�Hãy bảo chúng (Muhammad): "Chúng sẽ ñược Ðấng ñã tạo hóa 
chúng lúc ban ñầu phục sinh chúng lại." Bởi vì, Ngài biết rõ tất cả 
việc tạo hóa� Yasin: 79. 
 

+ Thứ hai: Như ñã thấy ñất ñã bị chết khô cằn nứt nẻ không một 
cọng cỏ mọc nhưng sau khi ñược tưới nước mưa thì trở nên mềm mại làm 
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cho cây cối bắt ñầu ñâm chồi nẩy lộc, với mỗi loại cây ñều có ñôi cặp. 
Cho nên, ðấng ñã có khả năng phục sinh ñất khô cằn trở nên mềm mại 
xanh tươi thì chắc chắn có khả năng phục sinh người chết, như Allah ñã 
phán:  

�{�X�W��{��z��y��x��w���v��u��t��s��r��q��p��o
¢��¡������~��}��|£§��¦�����¥��¤��¨�©����«��ª���z ١١ – ٩: ق  

�Và TA (Allah) ban nước mưa ñầy ân phúc từ trên trời xuống mà TA 
dùng làm mọc ra vườn tược và trái hạt vào mùa gặt. * Và cây chà là 
cao lớn ñâm ra trái từng chùm lủng lẳng, chồng lên nhau. * Làm 
lương thực cho bầy tôi (của TA), và với nước ñó TA dùng nó ñể làm 
sống lại một mảnh ñất ñã chết khô cằn, tương tự thế ñối với việc 
phục sinh� Qof: 9 – 11.  
 

Với người minh mẫn chắc chắn hiểu ñược rằng: ñối với ai có khả 
năng làm việc thật vĩ ñại thì tất nhiên những việc ñơn giảng hơn lại càng 
dễ dàng hơn. Allah ñã khởi tạo trời ñất với hình dạng vĩ ñại, hùng vĩ, rộng 
bao la và vô cùng tuyệt diệu thì sẽ không có việc gì sẽ gây khó khăn cho 
Ngài khi phục sinh những khúc xương khô mục nát, như ñược phán: 

�{�X�W´��³��²��±� � �°��� �¯���®��¬���«��ªµ�����¹��¸��¶��

���»��ºz B� :٨١  

�Há Ðấng ñã tạo hóa các tầng trời và trái ñất lại không có khả năng 
tạo hóa ñược những cái giống như họ hay sao? Không ñâu, Ngài là 
Ðấng Tạo Hóa Toàn Tri, ðấng Am Tường tất cả� Yasin: 81. 
 

f) Sự trình diện, xét xử và ñọc những hành vi ñã làm trên trần 
gian: 

Là người Muslim phải càng tin tưởng rằng rồi tất cả mọi người sẽ 
ñược tập hợp ñứng trình diện trước Thượng ðế, như ñược phán:  

�{�X�Wx��w��v��u�� �t��s��r��q��p��o��n��m��ly��

��g��f�����e��d��c��b��a��`���_��~��}��|��{��zz D[�'١٥: ا� – 

١٨� �
�Vào ngày ñó, biến cố trọng ñại sẽ xảy ra. * Và bầu trời sẽ bị chẻ làm 
ñôi bởi vì, vào ngày ñó nó sẽ mỏng manh. * Và các Thiên Thần sẽ ở 
trên ranh giới của nó, với ngày ñó tám Thiên Thần sẽ khiêng Ngai 
Vương cho Thượng ðế của Ngươi (Muhammad) ở trên Họ. Vào ngày 
ñó, các ngươi sẽ ñược triệu tập ñể xét xử, không một ñiều bí mật nào 
của các ngươi bị giấu giếm nữa� Al-Haqqoh: 15 – 18. 



 75

 
Allah phán ở chương khác:  

�{�X�We��d��c��b��a��`��_��̂ ��]���\f��z UVW٤٨: ا�  

�Rồi chúng sẽ ñược dẫn ñến trước mặt Thượng ðế của Ngươi 
(Muhammad), chúng sắp thành hàng ngũ chỉnh tề. Chắc chắn, các 
ngươi ñến gặp TA giống như tình trạng TA ñã tạo ra các ngươi lần 
ñầu� Al-Kahf: 48. 
 

Bắt buộc người Muslim phải tin tưởng tuyệt ñối về sự phán xét của 
Allah về hành ñạo tốt xấu của họ trên thế gian này như Thiên Kinh 
Qur’an và Sunnah của Rosul � ñã ñề cập. Còn ñối với người Kafir (kẻ 
phủ nhận Allah) thì không có sự phán xét về hành ñạo tốt xấu của họ, vì 
họ không hề có sự hành ñạo ñúng thật và tốt nào ñối với Allah, chỉ có 
ñiều tốt xấu của họ ñã cư xử trên trần gian này mà họ ñã tạo ra ñể phân 
biệt tốt xấu giữa họ và tất cả chúng ñều hài lòng như thế, qua lời phán của 
Allah: 

�{�X�W��o�����n���m���l��k��j��i��h�����g��f��e�����d��c��b���a

��`��_��~�� � � � � � � � �}��|��{��z��y���x��� � �w�� �v�� �u��t��s��r��q��p

r��q��p��o����� �n���m����l����k��j���� ������i��h��g��f��e��d��c��b���a��u��t��s������

��z���y����x����w��vz ق��&CO١٥ – ٦: ا  

�Này hỡi con người! Quả thật, ngươi lao ñộng hết sức vất vả ñể trở 
về gặp Thượng ðế của ngươi, bởi thế ngươi sẽ ñược gặp Ngài (Allah). 
* Do ñó, ñối với ai ñược trao quyển sổ của mình bên tay phải. * Thì 
sẽ ñược thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng. * Và ñược trở 
về với gia ñình vui vẻ. * Ngược lại, ñối với ai ñược trao quyển sổ của 
mình từ sau lưng. * Thì sẽ kêu gào cho ñược chết phứt. * Và bước 
vào hỏa ngục cháy bùng. * Quả thật (trên trần thế), y ñã sống thích 
thú với gia ñình. * Quả thật, y ñã nghĩ sẽ không bao giờ trở lại (gặp 
TA). * Nhưng không, Thượng ðế của y hằng thấy rõ (việc y nghĩ)� 
Al-Inshiqoq: 6 – 15. 
 

Ông Al-Bukhory ñã ghi lại Hadith từ bà A'-y-shah � phu nhân của 
Rosul �, kể:  

 ع نةَ  عشائ� قَالَ:  قَالَت:    ولُ اللَّهسر �: ))  باسحي دأَح سإِالَّ لَي  لَكه (( ـا   : قُلْتي 
 ولَ اللَّهسـلَّ       ،رجو ـزع قُولُ اللَّهي سأَلَي  :�{��q��p��o�����n���m���l��k��j
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��t��s��rz  ق��&�COقَالَفَ 8 – 7 :ا    ولُ اللَّهسر�: )) ا ذَلمإِن ضرالْع ك،   دأَح سلَيو 
الْح اقَشنإِالَّي ةاميالْق موي ابسذِّبرواه البخاري))  ع .   

Khi tôi nghe Rosul � nói: "Không ai bị xét xử mà lại ñược thoát thân." 
Tôi lên tiếng hỏi: Thưa Rosul của Allah! Chẳng phải Allah ñã phán rằng: 
�Do ñó, ñối với ai ñược trao quyển sổ của mình bên tay phải. * Thì sẽ 
ñược thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng.� Al-Inshiqoq: 7 – 
8. Rosul � tiếp: "ðó chỉ là sự trình diện trước Allah mà thôi, chứ 
không một ai bị ñem ra phán xử mà không bị hành hạ cả."  
 

Người Muslim phải tin tưởng rằng tất cả mỗi người ñều ñược nhận 
quyển sổ ghi chép việc làm của bản thân. Mỗi khi người có ñức tin lật 
từng trang giấy ghi chép việc thuần nhất của họ ñối với Allah và những 
việc làm thiện làm y vui vẻ tột cùng, họ reo vang khoe mọi người về 
quyển sổ của mình, như ñược miêu tả trong Thiên Kinh Qur'an: 

�{�X�W��v���u��t��s��r��q���� � � �p��o��n��m��l���� � � �k���j��i��h

��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}��|��{��z��y��x��w

��®���¬���«��ªz D[�'٢٤ – ١٩: ا�� �
�Bởi thế, ñối với ai ñược trao cho quyển sổ của mình bên tay phải thì 
sẽ reo mừng nói: "Ðây, mọi người hãy ñọc quyển sổ của tôi ñây." * 
"Tôi nghĩ tôi sẽ hội ñủ (ñiều kiện về) việc thanh toán của tôi." * Bởi 
thế, y sẽ sống một ñời sống hạnh phúc. * Nơi một ngôi vườn Thiên 
ñàng trên cao. * Cho ra trái từng chùm (thấp và gần) vừa tầm tay 
hái. * Hãy ăn và uống thoải mái vì ñiều (thiện) mà quí vị ñã gởi ñi 
trước cho mình vào những ngày ñã qua� Al-Haqqoh: 19 – 24.  
 

Còn những người Kafir (phủ nhận Allah), những người ñạo ñức giả 
và những người lầm ñường lạc lối, tất cả họ ñều nhận quyển sổ của mình 
từ phía sau bên tay trái. Lúc ñó, họ than van, hối hận, kêu gào muốn ñược 
chết phức ñi, như ñược miêu tả trong Thiên Kinh Qur'an:  

�{�X�W��À��¿��¾��½�� �¼��»��º��� �¹��¸���¶��µ��´��³���� �²��±��°��¯

Á��Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��È��Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��

z D[�'٣١ – ٢٥: ا�� �
�Ngược lại, ñối với ai ñược trao quyển sổ của mình bên tay trái thì sẽ 
than: "Thật khổ thân tôi! Thà ñừng giao cho tôi quyển sổ này của tôi! 
* Và thà ñừng hay biết gì về việc thanh toán (này) của tôi! * Ôi, thà 
chết phứt ñi cho rồi! * Của cải của tôi chẳng giúp gì ñược cho tôi. * 
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Quyền hành của tôi ñã rời bỏ tôi!" * (Khi ñó có lệnh phán): "Hãy túm 
bắt và trói hắn lại. * Sau ñó, hãy nướng hắn trong hỏa ngục"� Al-
Haqqoh: 25 – 31. 
 

g) Cái cân công lý và cây cầu ñược bắt ngang hỏa ngục: 
Người Muslim phải tin tưởng cái cân công lý là có thật, như ñược 

phán:  

�{�X�Wb��a��`��_� �^��� � � �]��\�� � � � �[��Zc��f���e��d��

k��j��i��h��gl��p���o���n��m��z ء�.�C+٤٧: ا  
�Và TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phục sinh. Bởi thế 
sẽ không có một người nào bị ñối xử bất công về bất cứ ñiềi gì. Và 
nếu (chúng có làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng của một hạt cải ñi 
nữa, thì TA cũng sẽ mang nó ra (cân ño). Và chỉ mình TA ñủ làm 
công việc thanh toán sổ sách� Al-Anbiya: 47. 
 

Qua Sunnah của Nabi � cho thấy cái cân công lý ñó gồm có hai 
bàn cân hiển thị thật sự ñể cân ño sự hành ñạo sau khi xét xử xong, bởi vì 
sự xét xử thì dựa vào sự hành ñạo tốt xấu, còn cán cân ñể phân biệt trọng 
lượng của việc mà mình ñã làm ñể ñược thưởng phạt tùy theo trọng lượng 
ñó nên không một ai bị thiệt thòi cả. 

Bên cạnh ñó chúng ta cũng phải tin tưởng là có một chiếc cầu ñược 
bắt ngang hỏa ngục là con ñường huyết mạch duy nhất dẫn ñến thiên 
ñàng, với cây cầu ñó mỗi người ñều phải ñi ngang và có ñược qua ñến bờ 
bên kia hay không tùy vào việc thiện của mỗi người nhiều hay ít. 

Trong số họ có người ñi nhanh như chóp mắt, có người ñi nhanh 
như ánh sáng vụt ngang, có người ñi nhanh như gió thổi, có người ñi 
nhanh như cỡi ngựa, có người ñi nhanh như cỡi lạc ñà, có người ñi nhanh 
như chiến ñấu, có người ñi như người ñi bộ, có người ñi trong sự sợ hãi, 
có người lê từng bước nặng nề rồi bị rớt xuống cầu. Chẳng những thế trên 
cầu còn có những con chó với cái ñầu bằng sắt vồ lấy những người ñi 
ngang. Ai qua khỏi ñược cầu ñược bước vào thiên ñàng. 

Bắt buộc mỗi người Muslim phải biết rõ ñiều này: chỉ có những 
người ñi theo con ñường chân lý của Allah ban xuống ở trần gian họ mới 
có cơ hội ñi trên cây cầu của ngày xét xử mà thôi, còn ñối với những ai 
chống ñối bất tuân Allah ở trần gian thì không bao giờ có cơ hội ñi trên 
cây cầu kia vào ngày phán xử ñâu. 

Cũng ở trên cây cầu này sẽ phân biệt ñược ai là người có ñức tin 
thật sự và ai là kẻ ñạo ñức giả. Người có ñức tin thật thụ sẽ vượt nhanh 
ñến trước còn kẻ ñạo ñức giả bị ngăn cản lại không cho qua khỏi cầu. 
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h) Thiên ñàng và hỏa ngục: 
Người Muslim luôn tin tưởng rằng Allah ñã chuẩn bị thiên ñàng 

cho người có ñức tin hưởng thụ và cũng ñã chuẩn bị hỏa ngục ñể hành hạ 
những người Kafir (phủ nhận Allah). Thiên ñàng và hỏa ngục là có thật 
không gì phai ngờ vực, như ñược phán: 

�{�X�WÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÔ��Ö��Õ��
� � �×L� � K� � J� � I� � � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B� � AM��N� �

S� � � R� � Q� � P� � OTZ� � Y� � X� � W� � V� � U� �[^� � ]� � \� �_��b� � a� � `� � �
cd���h��g��f��e��z ٢٥ – ٢٤: ا����ة  

�Nhưng nếu các người không thể làm ñược và chắc chắn các người 
không thể làm nổi thì hãy sợ hỏa ngục mà chất ñốt là con người và 
những bụt tượng, (với hỏa ngục ñó) ñược chuẩn bị sẵn cho những 
người Kafir (phủ nhận Allah). * Và hãy báo cho những người có ñức 
tin và làm việc thiện về việc họ sẽ ñược (Allah) ban thưởng những 
ngôi vườn thiên ñàng bên dưới có các dòng sông chảy. Mỗi lần họ 
ñược cung cấp trái cây làm thực phẩm họ nói: "Ðây là những món mà 
chúng tôi ñã ñược cung cấp trước ñây." Và họ sẽ ñược ban cho những 
món ăn tương tự, trong ñó họ sẽ có những người vợ trinh nguyên và 
họ sẽ ở trong ñó ñời ñời� Al-Baqoroh: 24 – 25. 
 

Thiên ñàng, hỏa ngục, sự hưởng thụ ở thiên ñàng và sự hành phạt 
trong hỏa ngục ñược Thiên Kinh Qur'an miêu tả rất nhiều. Khi câu này 
nói về thiên ñàng thì câu tiếp theo là nói về hỏa ngục hoặc ngược lại, có 
khi làm cho mọi người thích thú khi nghe kể về thiên ñàng rồi kêu gọi 
mọi người ñến với nó bởi làm nhiều việc thiện rồi kế tiếp làm người nghe 
phải vợn tóc gáy khi miêu tả về hỏa ngục rồi khuyến cáo mọi người hãy 
tránh xa nói bằng cách tránh xa mọi việc bất tuân Allah hoặc dẫn ñến bất 
tuân. ðôi khi lại miêu tả những niềm vui sướng hưởng thụ dàng cho 
những ai phục tùng Allah rồi lại nói về những hành phạt ghê gớm ñã dành 
sẵn cho kẻ thù của Ngài. 

Người Muslim phải tin tưởng chắc chắn thiên ñàng và hỏa ngục là 
hai tạo vật ñược Allah tạo ra và ñã có sẵn ngay bây giờ, như ñược phán 
về thiên ñàng:  

�{�X�WL��Kz ١٣٣: 3ل *$�ان  

�Và thiên ñàng ñược chuẩn bị sẵn cho những người kính sợ Allah� 
Ali I'mron: 133. 
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Allah phán về hỏa ngục: 

�{�X�WÔ��Ö��Õ��z ٢٤: ا����ة  

�Và hỏa ngục ñược chuẩn bị sẵn cho những người Kafir (phủ nhận 
Allah)� Al-Baqoroh: 24. 
 

Ông Abdullah bin U'mar � thuật lại lời Nabi �:  

      رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ �ع : قَالَ ر   ولُ اللَّهس�)) :       ـهلَيع ضرعي هفَإِن كُمدأَح اتإِذَا م
  يشالْعو اةدبِالْغ هدقْعم،        ةنلِ الْجأَه نفَم ةنلِ الْجأَه نارِ      ، فَإِنْ كَانَ ملِ النأَه نإِنْ كَانَ مو 

  .رواه البخاري)) فَمن أَهلِ النارِ
"Sau khi chết ñi, mỗi người sẽ ñược thấy nơi ở vĩnh viễn của mình 
vào buổi sáng và buổi chiều tối. Nếu ai là người của thiên ñàng sẽ 
thấy nơi ở của mình trong thiên ñàng còn ai là người của hỏa ngục sẽ 
thấy chổ ở của mình trong hỏa ngục." Hadith do Al-Bukhory ghi lại. 
 

Cũng trong Thiên Kinh Qur'an và Sunnah của Nabi ñã lặp ñi lặp lại 
rất nhiều lần rằng thiên ñàng và hỏa ngục là hai tạo vật ñã ñược tạo hóa 
sẵn và ñang hiện hữu ngay bây giờ, cho nên nhóm Sunnah và Ja-ma-a'h 
ñã thống nhất nhau về ñiều này. 

Bên cạnh ñó, người Muslim cũng tin tưởng rằng thiên ñàng và hỏa 
ngục không bao giờ bị hủy diệt lại và tàn lụi, như ñược dẫn chứng từ 
Qur'an và Sunnah: 

Allah phán về sự trường tồn của thiên ñàng: 

�{�X�WO��N��MP�z "*٣٥: ا��  

�Thức ăn và bóng mát của thiên ñàng sẽ vĩnh cửu � Al-Ro'd: 35. 
 

Nabi � nói:  

  . رواه مسلم)) يموت يبأَس ويخلُد والَوالَمن يدخلُ الْجنةَ ينعم : ((� قَالَ

"Ai ñược vào thiên ñàng sẽ ñược hưởng thụ vui vẻ, không bị chán 
nản và sống vĩnh cửu không bao giờ chết." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

Allah phán về sự trường tồn của hỏa ngục: 

�{�X�W��M��L���Kz ٣٧: ا�$�#"ة  

�và họ (những kẻ Kafir những kẻ phủ nhận Allah) sẽ phải chịu một 
hình phạt truyền kiếp� Al-Ma-i-dah: 37. 
 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W¤���£��¢��¡�����~��}��|���{¥��z �T� :٣٦  
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�Chúng (những kẻ phủ nhận Allah) sẽ không ñược quyết ñịnh cho 
chết phức và cũng không ñược giảm nhẹ hình phạt trong hỏa ngục� 
Fatir: 36. 
 

 كطخ سن مك بِذُوعن و،لٍمع ولٍو قَنا ممهِيلَ إِبرا قَم وةَجنالْ واكض رِكلُأَسا نن إِمهاللَّ
الْوارِنو ا قَمرلَ إِبهِيما مقَن لٍوو علٍم.  

Ol lo hum ma in na nas a lu ka ri ño ka wal jan nah, wa ma qor ro ba i lai 
ha min qâu lin wa a' mal. Wa na u' zu bi ka min sa kho ti ka wan nar, wa 
ma qor ro ba i lai ha min qâu lin wa a' mal. 
 

Ý nghĩa: Thưa Allah! chúng tôi cầu xin từ Ngài sự hài lòng và 
thiên ñàng, hãy ban cho chúng tôi luôn hành ñộng và nói năng kéo chúng 
tôi gần hai ñiều ñó hơn. Và cầu xin Ngài che chở tránh khỏi sự giận dữ 
của Ngài và hỏa ngục, hãy ban cho chúng luôn hành ñộng và nói năng 
kéo chúng tôi xa hai ñiều ñó hơn. 
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Tin tưởng vào ñịnh mệnh 
 

a) Ý nghĩa của niềm tin tưởng vào ñịnh mệnh: 
Bắt buộc người Muslim phải tin tưởng tuyệt ñối rằng tất cả những 

ñiều xảy ra dù tốt hay xấu ñều do sự an bày xếp ñặt sẵn của Allah, bởi vì 
Allah là Chủ Nhân của vũ trụ nên Ngài an bày tất cả những gì Ngài 
muốn, tất cả xảy ra ñều do ý ñịnh của Ngài, tất cả những biến hóa ñều 
nằm trong sự ñịnh ñoạt của Ngài, không một vật hay ñiều gì dù nhỏ ñến 
ñâu xảy ra trong vũ trụ bao la bát ngát này mà không do sự ñịnh ñoạt của 
Ngài, không có ai hay vật gì tránh khỏi sự an bày ñó. Ngài là Ðấng tạo ra 
tất cả mọi việc từ sự hành ñạo cả cuộc sống, nên ở ñó có sự qui phục và 
sự bất tuân. Và cũng từ ñó Ngài ra lệnh cho con người phải thì hành 
những gì Ngài muốn và cấm những gì Ngài không bằng lòng. Ngài ñể 
cho con người có quyền tự do lựa chọn chứ không có sự ép buộc ở ñó, 
ngược lại nó xảy ra hay ñược thi hành tùy vào khả năng có thể của mọi 
người. Allah tạo ra con người và cả hành ñộng của họ, Ngài muốn hướng 
dẫn bất cứ ai Ngài muốn với hồng ân của Ngài ñồng thời Ngài muốn bỏ 
mặt ai lầm lạc tùy ý thích của Ngài. Tất cả không ñược phép hỏi tại sao 
Ngài làm thế nhưng tất cả mọi người sẽ bị hỏi tại sao họ lại làm như vậy. 

ðức tin vào ñịnh mệnh là do Allah quyết ñịnh là một trong những 
nền tảng của ñức tin, như trong Hadith Nabi � ñã trả lời câu hỏi của ðại 
Thiên Thần Jibreel � khi hỏi về ñức tin, Nabi � ñáp: 

خرِ وتؤمن بِالْقَدرِ   ه ورسله والْيومِ اآل   بِئكَته وكُت أَنْ تؤمن بِاللَّه ومالَ   (( : عنِ اِإليمان  � قَالَ
هرشو رِهيرواه مسلم)) خ.   

"ðức tin là anh tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, 
vào các kinh sách của Ngài, vào các Rosul của Ngài, vào ngày tận thế 
và vào ñịnh mệnh tốt xấu." Hadith do Muslim ghi lại. 

  
Nabi � nói: 

 ولَـو   ،لَو أَنَّ اللَّه عذَّب أَهلَ سمواته وأَهلَ أَرضه لَعذَّبهم وهو غَير ظَالمٍ لَهم            (( :� قَالَ
      هِمالمأَع نا مريخ ملَه هتمحر تكَان مهمحر، لَوو    لَ أُحبج فَقْتب  أَنذَه اًد     بِيلِ اللَّـهي سف 

 ما قَبِلَه اللَّه منك حتى تؤمن بِالْقَدرِ وتعلَم أَنَّ ما أَصابك لَم يكُن ليخطئَـك ومـا                  تعالَى
ارالن لْتخلَد كرِ ذَللَى غَيع تم لَوو كيبصيل كُني لَم طَأَكدرواه أمح)) أَخ.  

"Nếu như Allah trừng phạt tất cả những ai trên trời và dân cư dưới 
ñất thì họ xứng ñáng bị thế chứ Ngài không hề bất công với họ. Còn 
nếu Ngài thương xót họ thì lòng thương xót của Ngài tốt hơn cho họ 
hơn cả mọi hành vi của họ. Và nếu bạn có bố thí cả núi vàng to như 
núi Uhud sẽ không ñược Allah chấp nhận cho ñến khi bạn tin tưởng 
vào ñịnh mệnh, và biết rằng: không phải những hoạn nạn bạn gặp là 
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do bạn ñã làm sai, lại càng không phải bạn làm sai nên mới bị hoạn 
nạn như vậy. Quả thật, nếu bạn chết mà không tin tưởng giống như 
vậy thì chắc chắn bạn bị vào hỏa ngục." Hadith do Ahmad ghi lại. 
 

b) Cấp bậc của ñức tin về ñịnh mệnh:  
Tin tưởng vào ñịnh mệnh gồm có những giai ñoạn sau: 
1- Thứ nhất: tin tưởng rằng Allah am tường và thấu hiểu hết tất cả 

mọi vật từ tổng quát cho ñến chi tiết, Ngài am tường hết tất cả mọi tạo vật 
trước khi tạo họ ra và biết rõ ràng về bổng lộc, tuổi thọ, lời nói, hành 
ñộng, tất cả mọi cử chỉ và mọi sự yên lặng của họ, biết rõ cả những việc 
họ giấu giếm và phô trương và biết luôn cả những ai trong họ là người 
của thiên ñàng và ai là người của hỏa ngục, như Allah phán:  

�{�X�Ws������r��q��p��o��n��mtw���v��u��x���z �&'٢٢: ا�  

�Ngài là Allah, Ðấng mà không có Thượng ðế nào xứng ñáng ñược 
tôn thờ ngoài Ngài, Ðấng am tường hết mọi ñiều vô hình và hữu 
hình� Al-Hashr: 22. 
 

Allah phán ở chương khác:  

 �{�X�Wí��ì�����ë��ê��é��è��çz ق^Q١٢: ا�  

�Và rằng Allah bao trùm (quán xuyến) hết tất cả mọi vật (việc) với sự 
hiểu biết của Ngài� Al-Tolaaq: 12. 
 

2- Thứ hai: Tin tưởng vào sự ghi chép: là tin tất cả mọi việc, mọi 
hiện tượng xảy ra ở vũ trụ này ñã ñược Ngài ghi chép sẵn ở quyển sổ mẹ 
nơi Ngài và Ngài biết trước hết tất cả, như ñược phán:  

�{�X�W°��¯��®��¬����«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤��£��¢����¡���±�
z "�"'٢٢: ا�  

�Không một tai họa nào rơi xuống trái ñất hoặc nhằm vào bản thân 
của các người mà lại không ñược ghi chép trong Quyển Sổ Ðịnh 
Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó� Al-Hadeed: 22. 
 

Nabi � nói: 

ني أَلْـف   رض بِخمسِ نْ يخلُق السماوات واألَ   ئقِ قَبلَ أَ   الْخالَ كَتب اللَّه مقَادير  (( :� قَالَ
ةنرواه مسلم)) س.   

"Allah ñã an bày ñịnh mệnh cho tất cả vạn vật trước khi Ngài tạo 
thiên lập ñịa năm chục ngàn năm." Hadith do Muslim ghi lại. 
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3- Thứ ba: Tin tưởng rằng ý ñịnh của Allah chắc chắn ñược thực 
hiện không ñiều gì có thể thay ñổi hay ngăn cản ñược. Do ñó, tất cả mọi 
hiện tượng trong trời ñất ñều nằm trong ý muốn và sự ñịnh ñoạt của 
Allah, ñiều gì Ngài muốn nó thành còn ñiều gì Ngài không muốn không 
bao giờ thành, như ñược phán:  

�{�X�Wm��l��k���j��i��hnz ن��C_٣٠: ا   
�Và các người không muốn bất cứ ñiều gì ñặng trừ phi Allah muốn� 
Al-Insaan: 30. 
 

Allah phán ở chương khác:  

�{�X�W����p��o��n���mz R.اه�L٢٧: إ  
�Và Allah làm bất cứ ñiều gì Ngài muốn� Ibrohim: 27. 
 

4- Thứ tư: Tin tưởng rằng tất cả mọi vật là do Allah tạo thành, duy 
chỉ Ngài là ðấng Tạo Hóa và tất cả những gì ngoài ñều là tạo vật của 
Ngài, Ngài có khả năng trên tất cả, như Allah ñã phán:  

�{�X�W��y�x��w��vz "*١٦: ا��  

�Allah là Ðấng Tạo Hóa tất cả vạn vật� Al-Ro'd" 16. 
 

Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��Â����Á�����À��¿��¾z ن�[�F٢: ا�  

�Và Ngài ñã tạo hóa tất cả mọi vật và sắp ñặt cho chúng theo ñịnh 
mệnh nhất ñịnh� Al-Firqon: 2. 
 

Bắt buộc người Muslim phải biết ñịnh mệnh là do Allah sắp ñặt, tất 
cả mọi ñiều mọi vật ñều xảy ra theo ñịnh mệnh ñược sắp ñặt cho chúng. 
Tất cả những gì Allah muốn chắc chắn sẽ xảy ra, mọi ý muốn của con 
người không xảy ra theo ý họ mà chỉ xảy ra theo ý muốn của Allah mà 
thôi, những gì Allah muốn là thành còn không muốn là không thành. 

Bên cạnh ñó cũng bắt buộc người Muslim biết thêm nguyên thủy 
của ñịnh mệnh là bí mật dành riêng cho Allah, không một Thiên Thần 
hay Nabi hay Rosul nào biết ñược cả. 

ðối với người có ñức tin thật họ luôn miêu tả về Thượng ðế của 
mình với những thuộc tính hoàn hảo, họ nhận biết ñược bất cứ ñiều gì 
xảy ra ñều có ý nghĩa của nó còn khi không biết ñược ý nghĩa của nó họ 
lại hiểu ñược rằng trước họ là Allah ðấng có kiến thức tổng quát biết 
ñược ñiều ñó, nên họ từ bỏ ý ñịnh chống lại ðấng Sáng Suốt, ðấng Thấu 
Hiểu mọi việc Ngài sẽ không bị tra hỏi còn mọi người sẽ bị Ngài tra hỏi. 
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c) Giáo lý ñối với ai chống ñối về ñịnh mệnh rồi từ bỏ những gì 
ñược Allah ra lệnh: 

Tin tưởng vào ñịnh mệnh như những gì trình bày ở trên hoàn toàn 
không xóa ñi ý ñịnh của con người trong việc kiểm soát hành ñộng của 
mình, bởi vì giáo lý ñã xác ñịnh rõ rằng con người hoàn toàn tự do lựa 
chọn, như ñược phán:  

�{�X�W��a��`��_��~��}��|���{z X��٣٩: ا�� �
�Bởi thế, người nào muốn hãy chọn lấy một chỗ ngụ nơi Thượng ðế 
của y� Al-Nabạ: 39.   

 
Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W¬��«��ª��©���¨��§®´��³��²��±��°��¯��µ��z ٢٨٦: ا����ة  

�Allah không bắt một ai gánh nặng trách nhiệm quá khả năng của 
mình. Mỗi người hưởng ñược phúc về ñiều tốt mà y ñã làm ra và 
chịu phạt về tội y ñã gây ra� Al-Baqoroh: 286. 
 

Và thực tiễn, mỗi người ñều biết ñược rằng con người có ý muốn 
và khả năng muốn làm hay không làm, và sự phân biệt giữa hai vấn ñề ñó 
rất rõ ràng như có người muốn bước ñi thì ñi ñược còn có người muốn 
bước ñi nhưng ñi không ñược vì y bị tê liệt nhưng tất cả ý muốn và khả 
năng ñó xảy ra dưới ý muốn và khả năng của Allah, như ñược phán:  

�{�X�Wm��l��k���j��i��hnz ن��C_٣٠: ا   
�Và các người không muốn bất cứ ñiều gì ñặng trừ phi Allah muốn� 
Al-Insaan: 30. 
 

Và bởi vì, tất cả vũ trụ này là giang sơn của Allah, vì thế không gì 
xảy ra trong ñó mà không thông qua ý kiến và sự quyết ñịnh của Ngài. 

Tin tưởng vào ñịnh mệnh như ñã nêu trên không nhằm ñể cho con 
người dựa vào ñó rồi từ bỏ thi hành những thiên lệnh của Allah hoặc vi 
phạm những ñiều khoản bị Allah nghiêm cấm rồi ñổ thừa cho là ñịnh 
mệnh ñã ñược sắp ñặt như thế, ai làm như vậy ñúng là ñiều sai lầm qua 
những bằng chứng sau: 

1- Thứ nhất: Nabi � nói:  

 فَقَالَ رجـلٌ مـن      )) قَد كُتب مقْعده من النارِ أَو من الْجنة         إِالَّ ما منكُم من أَحد   ((  :قَالَ
  .متفق عليه)) لما خلق لَه  اعملُوا فَكُلٌّ ميسر،الَ(( : قَالَ؟ نتكلُ يا رسولَ اللَّه أَالَ:الْقَومِ

"Bất cứ ai cũng ñã ñược ñịnh sẵn rằng chổ ở của y ñược ñặt ở hỏa 
ngục hoặc ñược ñặt ở thiên ñàng." Trong nhóm có người ñàn ông hỏi: 
vậy chúng ta buông xuôi cho số phận, ñược không Thưa Rosul của Allah? 
Nabi � ñáp: "Không, mọi người hãy cố gắng lao ñộng, vì mọi cố gắng, 
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phấn ñấu sẽ thay ñổi ñược ñịnh mệnh." Hadith do Al-Bukhory và 
Muslim ghi lại. 
 

Qua Hadith Nabi � ñã ra lệnh mọi người phấn ñấu lao ñộng, 
không ñược buôn xuôi cho ñịnh mệnh. 

 
2- Thứ hai: những gì Allah ra lệnh và ngăn cấm ñều nằm trong khả 

năng của mỗi người, như ñã phán: 

�{�X�Wz��y��x��wz -L�\/١٦: ا�  
�Do ñó, hãy sợ Allah (mà làm tròn bổn phận ñối với Ngài) theo khả 
năng của các người có thể� Al-Taghobun: 16. 
 

Nếu con người bị ép buộc phải làm một việc gì ñó nhất ñịnh thì ñó 
là ñiều bắt buộc vượt khả năng có thể và ñây là sự sai lầm, nhưng ñối với 
Islam khi con người vi phạm giáo lý trong khi không có kiến thức về 
hành ñộng ñó hoặc làm trong quên lãng hoặc bị ép buộc phải làm thì hoàn 
toàn không có tội gì cả bởi vì y có lý do chính ñáng. 

 
3- Thứ ba: ñịnh mệnh ñược Allah an bày là sự bí mật dành riêng 

cho Ngài ngoài ra không một ai biết ñược cho ñến khi nó ñã xảy ra xong 
thì con người mới biết ñó là ñịnh mệnh do Allah sắp ñặt. Con người có ý 
muốn thi hành công việc gì ñó trước khi họ hành ñộng với ý muốn ñó họ 
không biết ñược là ý muốn ñó là ñịnh mệnh do Allah ñã an bày trước, rồi 
sau khi làm xong họ mới ñổ thừa và biện luận cho số mạng nhưng con 
người không thể chứng minh hay biện hộ cho những gì mình không hiểu 
biết. 

Nếu người phạm tội biện luận cho rằng: "Tội lỗi của tôi là do ñịnh 
mệnh ñã an bày cho tôi như thế." Hãy ñáp lại y: "Trước khi bạn phạm tội, 
ñiều gì cho bạn biết ñấy ñịnh mệnh do Allah ñã an bày? Trong khi bạn 
biết ñược mình có khả năng lựa chọn làm hay không làm, và trong giáo 
lý ñã vạch sẵn cho bạn biết ñâu là ñược thưởng còn ñâu là phạt. Cho 
nên, việc vi phạm của bạn là do chính bạn cố ý lựa chọn như thế, bạn ñã 
xem trọng tội lỗi hơn việc thiện thì phải chịu trách nhiệm về tội lỗi ñã 
phạm." 

 
4- Thứ tư: những người thường biện hộ rằng việc làm của mình 

chẳng qua là ñịnh mệnh rồi từ bỏ nhiệm vụ hoặc làm ñiều phạm giáo lý. 
Nói với họ, ñặt thí dụ: "Có người lấy hết tài sản của anh hoặc hảm hiếp 
người thân anh, rồi ñổ thừa cho ñịnh mệnh", y nói: "Anh ñừng trách móc 
tôi cũng ñừng thưa kiện tôi chẳng qua ñó là ñịnh mệnh mà Allah ñã an 
bày cho tôi mà thôi. Anh có chấp nhận ñược không? Chắc chắn là không. 
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Vậy tại sao anh lại cho rằng hành vi phạm tội của mình là do ñịnh mệnh 
ñã an bày ?" 

 
d) Thành quả của niềm tin vào ñịnh mệnh:  
Tin tưởng vào ñịnh mệnh mang ý nghĩa rất to lớn: nó là một trong 

những nền tảng của ñức tin bắt buộc người Muslim phải có, ai phủ nhận 
ñiều này y là Kafir (người phản ñạo). Với nền tảng này mang những 
thành quả sau: 

1- Sự tiền ñịnh là một trong những ñiều rất quan trọng trong cuộc 
sống thật tế của con người nhờ ñó mà hiểu mà tranh ñấu và hăng sai làm 
việc hơn ñể ñược Allah hài lòng trong cuộc sống trần gian nầy, chớ 
không phải luôn thất vọng và lo âu buôn xuôi cho thời vận. Sự tin tưởng 
nơi tiền ñịnh là một sức mạnh vô biên của người Muslim nhờ ñó mà họ 
hăng sai làm việc hơn, song họ mới phó thác những gì còn lại cho Ðấng 
an bày một cách chắc chắn và ñầy hy vọng.  

Người có ñức tin nhận ñược lệnh là phải tìm lý do cho sự thành bại 
rồi phó thác mọi việc còn lại cho Allah quyết ñịnh, nhưng khi ñã có lý do 
chưa chắc chắn có ñược kết quả ngoại trừ ñược Allah ưng thuận, bởi vì 
Allah là ðấng tạo ra lý do và cũng là ðấng tạo ra kết quả. 

Nabi � nói:  

 ،من الْقَوِي خير وأَحب إِلَى اللَّه من الْمؤمنِ الضعيف وفي كُـلٍّ خيـر             الْمؤ(( :�قَالَ  
 لَو أَني فَعلْت    : تقُلْ  وإِنْ أَصابك شيٌء فَالَ    ،ز تعج عك واستعن بِاللَّه والَ   احرِص علَى ما ينفَ   

رواه ))  فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الـشيطَان      ، قَدر اللَّه وما شاَء فَعلَ     : ولَكن قُلْ  ،كَانَ كَذَا وكَذَا  
  .مسلم

"Người tin tưởng có lòng cương nghị mạnh mẽ (về những ñiều qui 
phục Allah) ñược Allah yêu mến hơn những người tin tưởng có lòng 
cương nghị yếu nhưng tất cả ñều ñược tốt ñẹp, hãy cố gắng tạo dựng 
những gì có thể ñem lại sự hữu ích cho bản thân, luôn cầu xin nơi 
Allah, ñừng chán nản thất vọng. Nếu có gì bất trách xảy ra cho các 
người, ñừng than rằng: "Nếu tôi làm như khác ñi thì chuyện sẽ xảy 
ra khả quan hơn." Nhưng hãy nói: "ðịnh mệnh là do Allah an bày và 
ñiều gì Ngài muốn nay ñã thành." Bởi vì, chữ "nếu" là mở ra việc làm 
của Shayton." Hadith do Muslim ghi lại. 
 

Xưa kia, khi những người Muslim dự ñịnh thay ñổi tình trạng thực 
tại của thế giới bằng thánh chiến, họ ñã tìm ra lý do nhằm giúp thánh 
chiến thêm thuận lợi còn chiến thắng hay không họ phó thác cho Allah, 
họ chưa hề nói: "Allah ñã sắp ñặt chiến thắng là của Muslim còn thất bại 
là nhóm người Kafir", mà họ chỉ chú trọng trong việc chuẩn bị, kiên nhẫn 
và chịu ñựng mà thôi. Họ làm tất cả mọi việc như thế nên ñược Allah ban 
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cho họ chiến thắng trên người Kafir và sự hùng mạnh của Islam ngày 
càng ñi lên. 

2- Khi con người biết rõ về ñiều này họ trở nên khiêm tốn không tự 
cao tự ñại, không kêu căn, không khoe khoan bao giờ, bởi vì họ biết rằng 
bản thân họ bất lực trong việc biết trước ñược ñịnh mệnh và việc gì sẽ 
xảy ra trong tương lai. Khi bản thân biết ñược rõ như vậy họ luôn luôn 
cần ñến Thượng ðế của mình. 

3- Bản tánh của con người khi gặp ñược những ñiều tốt lành thành 
công thì thường hay phô trương, khoe khoan, tự cao và cho rằng mình 
giỏi, mình hay hơn người, ngược lại nếu gặp phải sự bất trách thất bại thì 
hoang mang, tuyệt vọng, trách móc, ñổ thừa, buồn rầu, mất ñi sự tự tin rồi 
trở thành khủng hoảng tinh thần, chỉ có những người tin tưởng chắc chắn 
vào sự an bày ñệnh mệnh là do Allah sắp ñặt làm họ vững tâm hơn trong 
cuộc sống và vả lại, không biết ñiều xảy ra ñó là tốt hay xấu ñối với mình 
mà chỉ có Allah duy nhất mới tận tường. 

Người xưa nói: "Ai không tin vào ñịnh mệnh thì không thể tạo dựng 
ñược cuộc ñời." 

 
4- Tin tưởng vào ñịnh mệnh chửa ñược rất nhiều căn bệnh nang y 

làm hủy họa xã hội và làm hủy hoại tình cảm giữ người có ñức tin với 
nhau, trong những căn bệnh nan y ñó là căn bệnh ganh tỵ. Người có ñức 
tin thật sự không bao giờ ganh tỵ ai với những gì họ ñược Allah ban tặng 
hơn mình, bởi vì Allah là ðấng ban phát cho họ, ðấng ñịnh ñoạt cho họ 
ñược như vậy. Và ai ganh tỵ người khác chẳng qua là y chống ñối với 
ñịnh mệnh mà thôi. 

 
5- Tin tưởng vào ñịnh mệnh làm con người trở nên kiên cường, 

dũng cảm hơn khi ñối ñầu với thử thách, với phong ba, cương nghị của 
họ vững chắc hơn khi thánh chiến và không sợ cái chết bởi vì, họ biết 
ñược tuổi thọ ñã ñược ấn ñịnh sẵn sẽ không ñến trước cũng không ñến 
muộn dù tích tắc. 

Với lòng tin vững như bàn thạch ñó làm cho con tim người có ñức 
tin thêm kiên cố trong việc thánh chiến và ñối diện với kẻ thù. Họ không 
trùng bước trước kẻ thù cho dù thế lực họ mạnh ñến ñâu và số lượng 
nhiều ñến mấy, bởi vì trong tim họ khẳng ñịnh ñược một ñiều rằng con 
người không bao bị hoạn nạn ngoại trừ những gì ñã ñịnh sẵn trước cho 
họ. 

 
6- Tin tưởng vào ñịnh mệnh nhấn chìm người có ñức tin vào chân 

lý của niềm tin và ñó là: họ luôn cầu xin Allah giúp ñỡ, họ dựa hẳn vào 
Ngài, phó thác cho Ngài cùng với những lý do thiết thực, họ luôn than 
van ñói khổ với Thượng ðế và cầu xin Ngài ban phát, cầu xin Ngài ban 
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cho họ lòng tin vững vàng như bàn thạch. Thông qua ñó làm họ trở nên 
rộng lượng, ñối xử tốt với mọi người, tôn trọng mọi người. 

 
7- Tin tưởng vào ñịnh mệnh làm cho người Muslim mạnh mẽ trong 

lời nói của mình về tôn giáo Islam trước người Kafir, người lầm lạc, họ 
không sợ bất cứ gì và cũng không có bất cứ gì ngăn cản ñược họ, họ dám 
nói lên những ñiều thật, bởi vì ñức tin của họ ñã gắng liền với sự trung 
kiên, thiết chặt sợi dây với Allah, họ lại càng không sợ chết vì họ ñã phó 
thác mạng sống của họ cho Allah, họ chịu ñựng nhịn nhục trên con ñường 
phục vụ Ngài và biết chắc rằng những gì họ nói lên là sự thật và là ñúng, 
Allah sẽ ñem lại sự thành công cho họ vì không một ai khác chỉ có Allah 
Duy Nhất mới giúp ñỡ và ban bố cho họ về mọi ñiều. Trong cuộc sống 
trần gian này con người hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài, không một ai có 
khả năng ñể thi hành việc gì một mình dù họ có giàu sang phú quí và sức 
mạnh ñến ñâu, tất cả ñều thuộc về Allah và sẽ trở về với Ngài. 

� �
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ðến ñây là kết thúc, cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi 
Muhammad của chúng ta, cho dòng dõi và tất cả bằng hữu của người 
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