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Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng xứng đáng
được ca tụng bằng tất cả hình thức tạ ơn, không giới hạn cho
hình thức tạ ơn và tán dương đó, Ngài là Đấng Hồng Phúc
ngay lần đầu tiên và ở lần cuối cùng.
Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng
đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất, Đấng không
có tương đồng, không hình thể điển hình, không có đối tác,
không thể so sánh.
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Và tôi xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Rasul
của Allah, cầu xin phúc lành và bình an cho Người, cho gia
quyến và tất cả bằng hữu của Người, Amma Ba'd:

Tóm Lược A’qidah
Đây là quyển sách tôi gởi đến quần chúng nước
Shaam( 1), họ là những người thừa kế vùng đất này sau khi là
thuộc địa của Thiên Chúa giáo, rồi đến nhóm Al-Baatiniyah
gần cả thế kỷ. Họ đã trải qua biết bao là thay đổi, biết bao là
sóng gió, nghiêm trọng nhất là nguồn gốc và quá trình hìnht
thành Islam.
Có một tập thể ở xứ sở này và những người khác đã
yêu cầu tôi viết cho họ câu trả lời về các câu hỏi như hoàn
cảnh con người trong ngày phán xét cuối cùng; nhiệm vụ của
bề tôi đối với Allah, điều mà các vị Nabi từ Nuh  đến vị
Nabi cuối cùng mù chữ Muhammad  đã từng răng dạy
giáo dân,
0F

َ َ َ م م
ۡ َّ ََا و
 وَ ص
ِٰهۦنُوحٗاوَٱ�َِّيٓأَ وۡحَيۡنَآإِ ۡكََ م
ّ
ـي َنا
ِن
ُ� ﴿۞�ل
�
ِ ِّنَ ٱ�ِّي مَا وَ�َ ب
� ٓ إِبۡ�َ مَ وَمُ  وَعِ ٰ ن
ْ ّ � تفر
ۖ هِۦ ٰهِي و�َٰ ي
١٣ :�َٓأَۡ أَِيمُواْ ٱ�ِّينَ وََ �ََََقُوا �ِي �هِ﴾ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

TA (Allah) đã mặc khải xuống cho các người một tôn
giáo (Islam) mà Ngài đã truyền xuống cho Nuh, và đây
(1) Ngày nay Shaam được chia thành bốn nước nhỏ đó là Syria, Jordan, Li
Băng và Palestine.
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cũng (tôn giáo) mà TA đang mặc khải cho Ngươi
(Muhammad), và trước đó TA đã truyền cho Ibrahim
(Abraham), Musa (Moses), và Ysa (Giê-su và ra lệnh bảo
chúng): “Hãy thành lập tôn giáo và chớ phân chia bè phái
trong tôn giáo.” Al-Shura: 13 (chương 42).
Trong một xã hội chỉ biết đeo đuổi theo dục vọng,
sở thích, ý kiến, suy luận, chia phe, kết băng nhóm trong khi
ngôn từ Ả-rập bị dần yếu đi. Từ đó làm nẩy sinh biết bao là
giải thích, phân tích không đúng ý nghĩa thật sự của các câu
Kinh, các Hadith vốn Saheeh. Nếu ở thế kỷ đầu tiên con
người chia phe và suy luận sai về ý nghĩa Qur’an và Hadith
thì các thế hệ sau họ đến ngày hôm nay họ chẳng xem trọng
việc giải thích hay phân tích cần phải chính xác ra sao, họ
trở nên cẩu thả, lơ là, không quan tâm đến, rồi thiên hạ chỉ
biết nhắm mắt mà làm theo và dần dần hình thành trường
phái riêng biệt với Islam chính thống, họ không biết rõ ý
nghĩa thật sự của các câu Kinh và Hadith kia nữa,

ۢ
ّ
ٗ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ُه وَى ٰ َنفُ ُ�ُم
ۡ �ۡ َ كَـذ
ۡ ﴿َفَ� َُّ َما َجا ٓ َء
تُم
�ُم �فرِ�قـ
�ٱستك
�ُم َسُولُبِمَا �َ �َۡ ٓ أ س
َ َُ َ ٗ َ ۡ ت
٨٧ : ﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ٨ وفرِ�قا �ق لُون

Phải chăng, mỗi khi một Rasul (của TA) đến gặp các
ngươi để thông báo về sắc lệnh của TA, điều mà các
người không thích thì các ngươi trở nên ngoạn mạn ư?
Một số cho rằng Rasul kia nói dối và nhóm khác thì lại
giết Chúng chăng ? Al-Baqarah: 87 (chương 2). Trước
tiên con người muốn làm theo sở thích dần chuyển sang tự
cao, tự đắt, rồi phủ nhận lời thiên khải và cuối cùng là thù
5

Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin)

hằn chống đối. Đấy chính là hậu quả mà các nhóm, các phe
phái lầm lạc đã hình thành trong mọi thời đại.
Allah đã thiên khải chân lý và chỉ đạo cho vị Nabi
Muhammad  của Ngài, ai muốn được trong sáng hãy bám
lấy nguồn nguyên lý đầu tiên trước khi bị khối óc làm vẩn
đục, lời mặc khải tựa như nước và trí óc tựa như vật chứa.
Allah đã hạ lời mặc khải đặt vào con tim của Nabi , rồi
Người đặt nó vào con tim Sahabah (bằng hữu của Người),
rồi Sahabah đặt vào con tim của Tabi-e’n (thế hệ sau họ)
nhưng mỗi lần truyền đi thì làm cho nước kia vẩn đục một tí.
Thế nên vật đựng sạch nhất là vật đựng ở thế hệ đầu tiên đó
là Nabi , rồi đến Sahabah như được nhắc trong Hadith do
Muslim ghi lại từ ông Abu Musa dẫn lời Rasul :

ٌ َأ
َ ُ ََ ُﻮﻋ
َﺖ َﻰ َﺗ أَ ْﺻﺤ
ُ ْ))أَﻧَﺎ أَ َﻣﻨَ ٌﺔ َﺻْﺤَﺎﻰﺑ ﻓَﺈ َذا َذﻫَﺒ
َأَﺻْﺤَﺎﻰﺑ َﻣﻨَﺔ
ون
ﺪ
ﻳ
ﺎ
ﻣ
ﺑ
ﺎ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ ََﻰ َ ﻣَّﻰ َ ُﻮﻋ
َ ﻣَّﻰ ﺘ ﻓَﺈ َذا َذ َﻫ
((َﺻْﺤَﺎﻰﺑ ﺗ ِﺘ ﻣﺎ ﻳ ﺪون
ﺐ
ِ ِ
ِ

“Ta là Người trấn an cho Sahabah Ta, khi Ta ra đi thì họ
sẽ gặp phải những gì đã báo trước; và Sahabah Ta là
nhóm trấn an cho cộng đồng Ta, khi họ ra thì cộng đồng
Ta sẽ gặp phải những gì bị cảnh báo.”( 2)
1F

(2) Hadith do Muslim ghi lại (2531). Những gì Sahabah được cảnh báo là
sẽ gặp phải chiến tranh, chia phe, tranh luận, bất đồng ý kiến. Còn
cộng đồng bị cảnh báo sau khi Sahabah qua đời hết là tôn giáo bị cải
biên, cải cách, Makkah và Madinah bị xâm phạm. Đây chính là những
phép màu của Rasul  và tất cả đã diễn ra như Người đã cảnh báo.
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Thế nên giáo lý Islam chỉ được rút ra từ Qur’an và
Sunnah Saheeh,

ۡ
ّ
َ
ۡ ٗ�ُمِّ� َن َرسُو
ۡ �هِم َء َا� ٰتِهِۦ َو ُ� َز
ۡ هُم َ� ۡتلُوا ْ َعلَ ۡي
ۡ مِّن
ِّيهِم
ۧ ِّ �﴿ُوَ ٱ�َِي َ� َعث ِ� ٱ
َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َُ ُ َ ِّمُهُم
٢ :ك�ٰب وٱ� ِكمة﴾ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ِ و�عل ٱل

Allah chính là Đấng đã cử phái đến cho nhóm người
thất học (Ả-rập) một vị Rasul xuất thân từ chúng, Y
xướng đọc cho chúng nghe các dấu hiệu của Ngài, tẩy
sạch chúng (khỏi thuyết Đa Thần) và giáo dục chúng về
Kinh Sách và đường lối đúng đắn khôn ngoan. Al-Jumua’h: 2 (Chương 62). Vì vậy, tất cả kiến thức giáo lý không
được rút ra từ hai nguồn gốc Qur’an và Sunnah toàn là ngu
xuẩn, là lầm lạc.

Cách hiểu đúng nhất về lời thiên khải là phải
hiểu theo cách mà giới Sahabah  đã hiểu, chúng ta chỉ là
những người lần theo dấu vết mà họ đã đi in hằn lại, chỉ cần
bước theo dấu chân họ một thế hệ tốt nhất trong các thế hệ là
chúng ta đã chiến thắng vinh quang. Đây tôi xin trình bày:
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Chương I
Islam là tôn giáo của Allah duy nhất, Ngài sẽ không
chấp nhận bất cứ tôn giáo nào khác do loài người, loài ma
quỉ tạo dựng, Ngài phán:
ُۡه

ََُۡ

َ ۡ ۡ

ََ ٗ

َۡ

ََۡ

َ

َ
َ
٨٥ :ٱ�س� ٰمِ دِينا فلن �قبل مِن ﴾ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
ِ �� ِ﴿ومن يبتغ

Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn giáo Islam
thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp
nhận. Ali I’mraan: 85 (chương 3). Allah phán ở câu trước:

َ ۡ ۡ

ّ

ّ

َ
٢٠ :ٱ�س� ٰمُ ۗ﴾ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
ِ َِ�﴿ِنَ ٱ�ِّين ِندَ ٱ
Quả thật, tôn giáo được thừa nhận nơi Allah duy nhất
chỉ có Islam. Ali I'mraan: 20 (chương 3).
Islam là tôn giáo của tất cả các vị Nabi, Allah phán:

ُّه
ُْ َ ََ
ََ
ِ�﴿ مََا أَرْسَلْنَا مِنْ �َبْلِكَ مِنْ رَسُولٍإِ� نُو
ِ إِ�َْهِ �َنَ � إِ� إِ� �نـا فا�بـدُون
٢٥ : ﴾ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء0

Và không một Rasul (Thiên Sứ, Nabi hay Sứ Giả) nào
được cử phái trước Ngươi (Muhammad) mà TA lại
không bảo: “Quả thật, không có Thượng Đế nào khác
xứng đáng được thờ phụng ngoài TA, do đó hãy thờ phụng
riêng TA.” Al-Ambiya: 25 (chương 21). Allah phán ở
chương khác:
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َ ٓ َ َ َ َٓۡ َ َۡ ّٓ
َ ٓ
نُوح َٱ�َّب�َۧ مِنۢ �َعۡدِهِۦۚ أ
ۡ ﴿ِ�َا أوحينا
َٰٓ�ِوََ وۡحَيۡنَآ إ
ٖ �ٰ ِك ك َما أ ۡو َح ۡي َنا إ
�ِإ
ِّ ِ
ُ
َ ُِّبۡ�َٰهِيمَ �سۡ� َٰعِيلَ �سۡ� َٰقَ وَ�َعۡقُوبَ وَٱ�َۡسۡبَاطِ وَعِي�َٰ وَ�َي
وب َو�ُو� َس
َ
َ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ٗ ُ َُر
َ َ َ
ٰهُم َعل ۡيك مِن
� و س� قد قصص١ � َٗو�ٰرُون َو ُسل ۡي َ� َٰنۚ َو َءات ۡي َنا داوُۥد َز�ُور
ّ ٗ ُّ
َٗ� ۡب ُل وَرُ ُس ٗ�َّمۡ �َقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡك ۚ � َ ّ َ ّ ُ َ ٰ َ ۡ م
َ �َمُب
�ن
ِِّ � ُس١ َوََم ٱَ مُو� ت�لِي ا
َ�
ّ
ََ �َِ� ّ ي َ�ُون
ُّ
� ِِّ حُجَ�� َعۡدَ ٱلرُّسُل
ً نَ ٱ�َ َعز
َ
َ
�زا
ََ و
لِلنَّاسِ �َ ٱ
وَمُ ن
ِ
�
َ
(١٦٥ - ١٦٣ :﴾ )ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء١ حكِيمٗ ا
Quả thật, TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!)
giống như TA đã mặc khải cho Nuh và các Nabi sau Y;
và TA đã mặc khải cho Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Yaqoob,
và các bộ lạc (của Israel); và cho Ysa, Ayyub, Yunus,
Harun và Sulayman; và TA đã ban cho Dawood (David)
kinh Zabur. Và một số sứ giả trước đây, TA đã kể lại câu
chuyện của họ cho Ngươi, và một số khác trong số họ thì
TA đã không kể. Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với
Musa. Các vị Rasul, họ vừa là những người báo tin lành
(cho người tin tưởng) vừa là những người cảnh báo (kẻ
bất tin) để nhân loại không còn có lý do khiếu nại với
Allah sau khi các vị Rasul được phái đến. Và Allah là
Đấng Toàn năng và vô cùng sáng suốt. Al-Nisa: 163 165 (chương 4).
Sau khi Allah kể cho Nabi Muhammad  hàng loạt
tên các vị Nabi trước Người như Nuh, Ibrahim, Ishaaq,
Ya’qoob, Dawood, Sulaymaan, Ayyoob, Yusuf, Musa,
9

Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin)

Haroon, Zakkariya, Yahya, Ysa, Ilyaas, Ismaa-e’l, Al-Yasa’,
Yunus và Loot thì Ngài phán:

�ْ

ۡ ُّ َ َ ٰهُم
ِينَ هَد
ۡ ٱ� َت
(٩٠ :دِه ۗ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
﴿ َٓ �ِٰكَ ٱ�َّ َى ٱ�َُۖ فبِهُدٮ

Họ là những người được Allah ban cho sự chỉ đạo, hãy
theo sự chỉ đạo của họ mà các người noi theo. Al-Ana'm: 89 - 90 (chương 6).
Tôn giáo của tất cả Nabi đều có chung một nguồn
gốc, chỉ khác nhau vài giáo lý chứ không hoàn toàn khác
như Allah đã cử phái cho con cháu Isra-il hai Rasul Musa và
Ysa mỗi vị một quyển Kinh Sách, Ngài dùng quyển Kinh
Al-Injeel (Kinh Tân Ước) ban sau cho Ysa dùng để xóa đi
vài giáo lý trước trong Al-Tawraah (Kinh Cựu Ước) ban cho
Musa, Ngài phán:

ّ
ٗ
ّ مِنَ ٱ�َ ۡو َرةِ وَ�ُِحِلَّ لَ�ُم �َعۡض
ۡ
ۡ َۡ َ َ
ّ
�ُم
 يَدَ َي
َ�َ� لِّمَا
﴿وَمُ َصدِّق
ۚ َ ٱ�َِي حُرِّم علي
َ َّ
�ۡ ٱ
ۡ َو
َ
ّ
٥٠ :﴾ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٥ ِطيعُون
ِّن رَ�ِّ�ُم
ِ َّقُواْ ٱ�َ َوأ
ٖجئتُ�ُم �ية
ِ

Và để xác minh lại những giáo lý đã có sẵn trong AlTawraah (Kinh Cựu Ước) được mặc khải trước Ta và để
giải tỏa vài giáo luật cấm đã ràng buộc các ngươi trước
đây, điều Ta mang đến là một minh chứng từ Thượng Đế
của các ngươi. Thế nên hãy hết lòng kính sợ Ngài mà
nghe theo lời chỉ đạo của Ta. Ali I’mraan: 50 (chương 3).
Thế đó Musa và Ysa được cử phái đến cho một cộng đồng
duy nhất mà vẫn có khác nhau về một số giáo lý, và sẽ ra sao
nếu là cộng đồng này với cộng đồng khác ?
10
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Nhưng rồi tất cả giáo lý, tất cả Kinh Sách được thiên
khải trước kia đều bị chỉnh sửa, bị thay đổi bởi bàn tay của
nhóm người bất tuân, Allah phán:

ۡ َ َُ ۡ َ ُوه
َ ۡ َ َ ُّ ۡ ۡ َ َ ٗ َ ۡو
َ ۡ
َ ُك َ�ٰب َو َمـا ه
ـو
ِ سن َتهُم بِٱل
ِ ﴿نَ مِنهُم لفرِ�قا يل ۥن �ل
ِ ِ ب �ِ حسب مِن ٱل
ِ ٰ �ك
َ َ َ ُّ َ َ ُول
ّ
ۡ هُو
َ ِنَ ٱلۡكَِٰ بِ وَ�َقُولُونَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱ�َِ َو َما
� مِـن عِـدِ ٱ�َِ و�ق ـون
�
َ
َ
َ
ّ
ۡ َ ۡ ذِب َو
َ �َِ ۡٱلك
٧٨ :﴾ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٧ هُم �علمُون

Và quả thật, một thành phần của họ (nhóm người Do
Thái) đã bóp méo Kinh Sách với miệng lưỡi dối trá của
họ làm cho các người tưởng lầm đó là điều nằm trong
Kinh sách trong lúc điều đó không phải là điều nằm
trong Kinh Sách, và họ bảo đó là điều do Allah ban
xuống nhưng thực sự đó không phải là điều do Allah ban
xuống và họ nói dối rồi đổ thừa cho Allah trong lúc họ
biết không phải như thế. Ali I’mraan: 78 (chương 3),
Allah phán ở chương khác:

ّ

ن

٤٦ :اضعِهِۦ﴾ ﺍﻟﻨﺴﺎء
ِ ﴿َِ ٱ�َِّينَ هَادُواْ �َُرِّفُونَ ٱلۡ�َِمَ عَن مَ َو

Trong số những người Do Thái giáo, có người đã cố ý
thay đổi ý nghĩa của những lời phán trong Kinh Sách.
Al-Nisa: 46 (chương 4).
Từ đó họ tạo ra vô số mưu kế hồng đưa thiên hạ rời
xa chính đạo của Allah, nhưng ý Allah là trên hết. Nhằm để
hướng thiên hạ quay lại chân lý Ngài đã cử phái vị Nabi cuối
cùng Muhammad  tức sau vị Nabi này không còn Nabi nào
11
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được cử phái xuống tiếp và không một đạo giáo nào được
chấp nhận kể từ khi tôn giáo này xuất hiện,

َ ۡ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ َ
َ �ٰ�
َ َ ُٗ َ َ ُ ۡ َ َ ۡه
َ
ـ�ن
ِ �� ِ﴿ومن يبتغ
ِِ ٱ�س� ٰمِ دِينا فلن �قبل مِن وهُو ِ� ٱ�خِرة ِ مِـن ٱل
٨٥ :﴾ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٨

Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn giáo Islam
thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp
nhận và ở đời sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua
thiệt. Ali I’mraan: 85 (chương 3).
Allah chọn bộ giáo lý Islam này là bộ giáo lý chung
cho hai chủng loài là loài người và loài ma (Jin) không phân
biệt màu da, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt giai
cấp, không phân biệt hèn sang, không phân biệt nam nữ. . .

َ

َ

ّ

ّٗ آ

ٗ ِ﴿ َمآ أَرۡسَلۡ�َٰكَ إِ�َّ كَفَة ِّلنَاسِ �ش
٢٨ :�� َونذِيرٗ �﴾ ﺳﺒﺄ
Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một
người mang tin mừng (cho nhóm người tin tưởng) đồng
thời là một Người cảnh cáo thiên hạ (những kẻ bất tuân
một hành phạt đau đớn phía trước). Saba: 28 (chương
34).
Trong bộ Saheeh, từ ông Abu Hurairah  dẫn lời
Rasul  nói:

ّ
َ َّ و
َ
ّ ﻻ � َْﺴﻤَ ُﻊ ﺑ أَ َﺣ ٌﺪ ﻣ ْﻦ َﻫﺬه
ّ اﺬﻟَى َ� ْﻔ ُﺲ
ََُﻤَﺪ �ﻴ
ّ ْﻻ ﺮﺼ
ِ�َا
ٌﻷُﻣَ ِﺔ َﻬُﻮدِى
ه
ﺪ
))
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ٌ
ِ
ِ
َأ
ُ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َﺤ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ّ
ّ
((ﺎر
ِ ُﻢَ �َﻤﻮت وَ لﻢ ﻳﺆ ِﻣﻦ
ِ ﺎﺬﻟَى أر ِﺳﻠﺖ ﺑِ ِﻪ ِﻻَ ﻛن ِﻣﻦ ﺻ
ِ َﺎب ﻟ
12
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“Ta thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Muhammad Ta trong
tay, bất cứ ai trong thế giới loài người này dù là Thiên
Chúa hay Do Thái sau khi đã nghe đến sứ mạng của Ta
mà đến chết vẫn khư khư không gia nhập Islam thì y là
bạn đời của hỏa ngục.”( 3)
2F

Và Allah đã hữa bảo vệ Thiên Kinh Qur’an tránh xa
mọi thay đổi, mọi chỉnh sửa, Ngài phán:

َ

َ َ

َ ّ

ۡر

ۡ

ُ ۡنُ نَزَ�َا ٱ�ِّ َ �نَا
ّ َ� ﴿نَّا
٩ :﴾ ﺍﻟﺤﺠﺮ٩ �ۥ ل�ٰفِظُون
Quả thật, chính TA đã ban Thiên Kinh Quran xuống và
cũng chính TA sẽ bảo quản Nó (khỏi bất cứ hành vi sửa
đổi nào) Al-Hijr: 9 (chương 15).



(3) Hadith do Muslim ghi lại (153).
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Chương II
Không được phép diễn giải Islam, phân tích ngụ ý
của Allah ngoại trừ phải dựa vào Thiên Kinh Qur’an và
Sunnah của Nabi Muhammad , tuyệt đối không được phép
quá tôn sùng vị Nabi Muhammad hơn giới hạn đã được
Allah ấn định bởi Người chỉ là một người truyền đạt thông
điệp từ Thượng Đế, như đã phán:

َ

َ

ّ
ٰٓ ﴿
٦٧ : مِن رَ�ِّك ۖ﴾ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
ََ�َ�هَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآأُنزِلَ إِ � ۡك
Hỡi Rasul (Muhammad)! Hãy tuyên truyền tất cả mọi
thông điệp được Thượng Đế mặc khải cho Ngươi. AlMa-i-dah: 67 (chương 5), nhiệm vụ của vị Nabi này là công
bố hết mọi mặc khải đã được nhận, không giếm che,
٥٤ :﴾ ﺍﻟﻨﻮﺭ٥

ُ�ِ ﴿ َما �ََ ٱلرَّسُولِ إِ َّ ۡٱ�َ َ� ٰ ُغ ٱلۡمُ ب
�

Bởi nhiệm vụ của một Rasul chỉ là công khai truyền đạt
(lời mặc khải của Allah). Al-Noor: 54 (chương 24).
Và chính Allah cũng là Đấng truyền đạt,
(١٩ - ١٨ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ١ ۥ

�َۡ َ َ أ
ّ َ
َ ۡ ۡ ّ
ُ إِنَ َعلَ ۡي َنا َ� َيانَه
ّ م١ قُر َءانهُ ۥ
﴿فإِذا قَ َٰهُ فَٱتَبِع

Bởi thế, khi TA đọc nó thì Ngươi hãy đọc theo * Rồi
chính TA có nhiệm vụ giải thích nó minh bạch.  AlQiyaamah: 18 – 19 (chương 75).
Và Sunnah cũng là thể loại được Allah thiên khải
cho Nabi Muhammad  của Ngài,
14
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َ

ۡ

ّ

ٞ  ِنۡ هُوَ إِ�َ َو٣ ٓ
ٰ ﴿ مََا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَى
ٰ
٤ – ٣ :﴾ ﺍﻟﻨﺠﻢ٤ �يُو
�
Y (Muhammad) không nói theo sở thích * Mà quả thật
nó là điều mặc khải đã được mặc khải. Al-Najm: 3 – 4
(chương 53). Lúc sinh thời mỗi khi Rasul  được giáo dân
thắc mắc hỏi nếu có câu trả lời sẵn từ Allah thì Người trả lời
còn không thì Người im lặng chờ đợi mặc khải.
Người hiểu rõ về ngụ ý của Nabi Muhammad 
chính là nhóm Sahabah của Người do họ tin thông về Qur’an
là tất nhiên. Nếu như ai nói: Có một ai khác ngoài Allah có
khả năng ấn định bộ giáo luật là y đã gán ghép cho Allah
một đối tác, y đã phạm tội Shirk tự xóa đi đức tin Imam của
chính mình.
Allah mặc khải Thiên Kinh Qur’an bằng lời nói và
ngụ ý của chính Ngài, muốn tin thông về ý muốn của Ngài
cần phải dựa vào lời Ngài nói hoặc dựa vào lời nói của ai đủ
kiến thức để nói, tức có khả năng rút ra từ Qur’an nhưng
phải hội đủ hai điều kiện sau:
 Thứ nhất: Phải bằng chính ngôn ngữ Ả-rập trong
lời nói cũng như lời diễn giải.
 Thứ hai: Không được đi trái ngược ý nghĩa vốn rất
rõ ràng trong Qur’an.
Tất cả những gì miêu tả về Allah là dành riêng cho
Allah, xưa kia nhóm giáo dân Kinh Sách đã cố chấp suy luận
để rồi rơi vào tự điều chỉnh Kinh Sách như Allah phán về
họ:
15
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ۡ َ َُ ۡ َ ُوه
َ ۡ َ َ ُّ ۡ ۡ َ َ ٗ َ ۡو
َ ۡ
َ ُك َ�ٰب َو َمـا ه
ـو
ِ سن َتهُم بِٱل
ِ ﴿�َ مِنهُم لفرِ�قا يل ۥن �ل
ِ ِ ب �ِ حسب مِن ٱل
ِ ٰ �ك
َ َ َ ُّ َ َ ُول
م
َ
� قُولُونَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱ�َِّ وََا هُوَ مِـنۡ عِنـدِ ٱ�َِ و�ق ـون
�َنَ ٱلۡكِ�َٰبِ و
َ َۡ ۡ َ َ َ ۡ ّ
٧٨ :﴾ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٧ هُم َ�علمُون
�َِ ٱلكذِب و
Và quả thật, một thành phần của họ (nhóm người Do
Thái) đã bóp méo Kinh Sách với miệng lưỡi dối trá của
họ làm cho các người tưởng lầm đó là điều nằm trong
Kinh sách trong lúc điều đó không phải là điều nằm
trong Kinh Sách, và họ bảo đó là điều do Allah ban
xuống nhưng thực sự đó không phải là điều do Allah ban
xuống và họ nói dối rồi đổ thừa cho Allah trong lúc họ
biết không phải như thế. Ali I’mraan: 78 (chương 3).



Chương III
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Quyền lợi của Allah: Là phải tôn thờ Ngài duy nhất
bằng tất cả thể loại thờ phượng, Ngài phán:

َ ٓ ّ ۖٞ ٰحِدٞ َ ۡ
َ
ّ َ �ۡ�َٰه إِ�َّ هُوَ ٱلرَّح
١٦٣ :﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ١ ُٰنُ ٱلرَحِيم
َ� َ ﴿�� ٰهُ�ُم إِ� ٰه

Và Thượng Ðế của các ngươi 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-Baqarah: 163 (chương 2), cấm tuyệt đối việc gán ghép, tổ
hợp, đồng đẳng với Ngài trong mọi việc hành đạo của con
tim, của lời nói và của tứ chi, Ngài phán:

ٗۡ َ

ْ

ُۡ َ

ّ ْ

ۡ

َ َ
َ
(٣٦ :�اۖ﴾ )ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
ٔ ��ُوا بِهِۦ ش
ِ � �﴿وٱ�بُدُوا ٱَ و
Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không
được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng)
bất cứ cái gì. Al-Nisa: 36 (chương 4).
Một khi phạm phải tội đại tội Shirk là không còn bất
cứ điều tốt đẹp nào và tất cả mọi hành đạo của bao năm bị
xóa sạch,

�َۡ�ۡت
َ
َ
َ َ ّ
حۡبَطَنَ � َملُك
َ� َ َ﴿ َلقدۡ أُو�َِ إِ�َۡكَ ��َ ٱ�َِّينَ مِن �َبۡلِكَ لَ�ِنۡ أ
َ�
َ ۡ َ ّ
َ �ٰ�
(٦٥ :﴾ )ﺳﻮرة الﺰمﺮ٦ �ن
ِِ ََكُو�َنَ مِن ٱل

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi
trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: “Nếu
Ngươi làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh khác
cùng với Allah) thì việc làm của các Ngươi sẽ trở thành vô
17
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nghĩa và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của những
kẻ thất bại thật thảm hại.” Al-Zumar: 65 (Chương 39).
Đây chính là lời cảnh cáo dành cho Nabi Muhammad  của
Ngài, vậy sẽ ra sao đối với ai ngoài Người ?
Allah sẽ chẳng xóa đi đại tội này của một ai đó
phạm phải trừ phi y tự ăn năng, tự quay lại sám hối, tự thú
tội với Ngài,

َ

ٓ ََ َ َ َ َ
ۡ
َّ
َ ۡ ُ � نَّ ٱ�َ َ� َ� ۡغفِرُ أن
٤٨ :لِمن �شاءُۚ﴾ ﺍﻟﻨﺴﺎء
� َك بِهِۦ َو َ�غفِرُ َما دُون � ٰلِك
﴿

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk (hành
vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah trong thờ
phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những tội lỗi khác
cho người nào Ngài muốn. Al-Nisa: 48 (chương 4), Allah
phán ở chương khác:

ُ ّ َ فَلَن �َغۡفِرٞ�َفرُواْ و َصَدُّواْ عَن َسبِيلِ ٱ�َِّ �ُمَّ مَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّار
َ  َ﴿�َِّين
َ� ٱ
ۡ َل
٣٤ :﴾ ﻣﺤﻤﺪ٣ هُم

Quả thật, đối với những kẻ ngoại đạo và gây hấn nhằm
ngăn chặng chính đạo của Allah, đến chết y vẫn như thế
thì chắc chắn Ngài không tha thứ tội lỗi cho chúng.
Muhammad: 34 (chương 47).
Ai chết trên tội Kufr thì y là bạn đời của hỏa ngục,

 أٞ َ َ َ ۡ ََ
ۡ َ
َ
ۡ بِط
َ ُوْ�َٰٓ�ِك َح
ۡ ٰ�َ ت أَ ۡع
ۡ
لُهُم
َ مِن�ُم َعن دِينِهِۦ �يمُت وهُو �فِر
﴿ َو َمن يَ ۡرتدِد
َ
َ َ ۡ
ٰ �ۡص
ّ
٢١٧ :﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ٢ ِ� ّ�ۡيَا وَٱ�خِرَةِ� وَأُوْ�َٰٓ�ِكَ أَ َبُ ٱ�َارِ� هُم �ِيها �ٰ�ُِون
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Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng
không có đức tin thì đó là những người mà việc làm của
họ sẽ trở thành vô nghĩa ở đời này và đời sau. Và họ sẽ là
những người bạn của hỏa ngục, trong đó họ sẽ vào ở đời
đời. Al-Baqarah: 217 (chương 2), Allah phán ở chương
khác:
�ُْ و
َ
َ
﴿ٱ َِّينَ �َفَرُواْ وَمَاتُو
ِ�ِـكَ عَلـيۡهِمۡ لَعۡنَـةُ ٱ�َِّ وَٱلۡمَ� َٰٓ�ِكـة
َٰٓ اْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أ
�
َ
َ ۡ َٱ�َّاسِ أ
َ �
١٦١ :﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ١ �ِع

Quả thật, những ai phủ nhận đức tin và chết trong tình
trạng không có đức tin thì sẽ bị cả Allah và Thiên Thần
và nhân loại nguyền rủa. Al-Baqarah: 161 (Chương 2).
Có người ngoại đạo suốt đời chưa nghe đến Islam
nhưng lại sống luôn có ích lợi cho xã hội, lợi ích của y tựa
như lợi ích của các tinh tú mặt trời, mặt trăng, mưa, mây, gió
. . . sự phủ nhận này không đầy vào hỏa ngục ngay sau khi
chết mà trải qua thử thách, chỉ có ai chống đối, không phục
sau khi đã nghe về Islam mà vẫn có ý không theo mới bị đày
vào hỏa ngục sau khi chết.


Chương IV
Iman (niềm tin) và Kufr (phủ nhận): Đây là hai
danh từ và hai giáo lý riêng biệt do Allah qui định. Thế nên,
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cấm không được cho rằng ai đó là người Kafir trừ phi có
bằng chứng xác thực rõ ràng. Trong thiên hạ con người được
chia làm hai loại người không có loại thứ ba, đó là người có
niềm tin vào Allah được gọi là người Mumin và người phủ
nhận Allah được gọi là người Kafir, Allah phán:

َ

ۡ ّ

َ

ََ َ

ّ

ٞ فِر َوِن�ُم مُؤ
ٞ � ن�ُم
ۡ
ۡ ﴿ُوَ ٱ�َِي خلق
٢ :مِنۚ﴾ ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ
ِ�ُم فم
Ngài (Allah) là Đấng tạo hóa ra các người, nhưng trong
các người có số bất tin và có số tin tưởng. Al-Taghaabun:
2 (chương 64).
Giáo lý cho hai loại người này phải được minh
chứng từ Qur’an và Sunnah.
Riêng nhóm người ngụy Islam còn gọi là
Munaafiq, họ gồm:
 Họ là Kafir tức trong lòng họ dấu che việc phủ
nhận Allah nhưng bọc lộ bộ dạng Muslim ra bên ngoài,
giống như những kẻ khoát bộ dạng luôn tin tưởng Allah,
Rasul, Qur’an nhưng trong lòng lại bác tỏ tất cả, đây được
gọi là đại ngụy Islam.
 Thứ hai là nhóm người Muslim phạm tội, ở bề
ngoài luôn thể hiện là một người ngoan đạo nhưng lén lút
làm tội lỗi, đây được gọi là tiểu ngụy Islam. Chúng ta cư xử
với họ bằng những hành động thể hiện bên ngoài là một
người Muslim của họ.
Trong nguyên thủy tài sản và sinh mạng người
Muslim là bất khả xâm phạm trừ phi họ phạm tội đáng tử
hình như Zina sau khi có gia đình, cố ý giết người; còn
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người Kafir là được phép nhưng tùy theo lúc, có những
trường hợp họ được bảo vệ như người có được giao ước,
được cam kết, người đóng thuế thân cho người Muslim.
Tuyệt đối không khẳng định ai đó là Kafir
trừ phi y bị Allah và Rasul  đã xác định:
 Giống như ai cho rằng Allah và Rasul
Muhammad  là nói dối.
 Hoặc nhạo báng, nói phỉ Allah và Rasul ,
Allah phán:

َ
ّ
ۡ َ�ۡ �َ ﴿ َولَ�ِن َس
 وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱ�َِ َو َءا� ٰتِـهِۦ َو َر ُسـو�ِِۦ
ُهُم ُولُنَّ إِ�َّمَا كُنَّا �َُوض
َ ۡ ُك
ُ ّ
َ
عۡت ذِرُواْ قَدۡ �َف
َرۡتُم �َعۡـدَ إِي�َٰـنِ�ُمۡۚ إِن �َ ۡعـف َعـن
َ َ� َ ٦ نتُم � ۡس َت ۡه ِزءُون
َ ٓ َ ۡ َ ُ� ۡ
َ ٓ
َ ۡ ُ ْ َ ۡ َّ �َِ ��ِف
٦٦ – ٦٥ : ﴾ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ٦ �ِهُم �نُوا �رِم
َطا�ِفةٖ مِّن�ُم عذِّب طا
�

Và nếu Ngươi (Muhammad) có hỏi chúng (những kẻ
nhạo bán tôn giáo) thì chắc chắn chúng sẽ đáp: “Chúng
tôi chỉ nói đùa cho vui.” Hãy bảo chúng: “Có phải các
người đang chế giễu Allah và các lời mặc khải của Ngài
cùng Rasul của Ngài hay sao ? * Chớ tìm cách biện minh.
Chắc chắn các người đã phủ nhận (Allah) sau khi các
người tuyên bố tin tưởng. Nếu TA (Allah) lượng thứ cho
một thành phần của các người thì TA cũng sẽ trừng phạt
một thành phần khác, bởi chúng là những kẻ phạm đại
tội.” Al-Tawbah: 65 – 66 (chương 9)
 Hoặc luôn tìm cách chống đối Allah và Rasul .
 Hoặc bát bỏ bộ giáo lý Islam.
 Hoặc nói dối về Allah, Ngài phán:
21

Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin)

َ ۡ
�ۡ�َّمَا �َف
َ
َ
ۡ َ َ ّ
َ ْ َ ّ
أُوَٰٓ�ِك هُمُ ٱل� ٰذِبُون
ِين � يُؤمِنُون �َٰتِ ٱ�َِۖ و
َ�َِي ٱلۡكَذِبَ ٱ
﴿
١٠٥ :ﺍﻟﻨﺤﻞ

﴾١

Quả thật, chỉ có những kẻ nói bừa dối trá là những kẻ
không có niềm tin vào các dấu hiệu của Allah. Chúng là
những kẻ dóc láo. Al-Nahl: 105 (chương 16), Allah phán ở
chương khác:

م ظ
َ
ََ ٓ ّ
ۡ ّ
َ َ �ٱ
�ِ ّبَ بِٱ�َۡقِّ لَمَا َجاءَهُ ٓۚۥ �ل ۡي َس
��ََ ٱ�َِّ كَذِبًا أَوۡ كَذ
َلَمُ مِم
ۡ
َ﴿ََنۡ أ
ِن
ۡ
َ
ّ
َ �َهَنَ َم َم ۡثوٗ ى لِّل
(٦٨ :  ﴾ )ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ٦ �ن
ِٰفِر

Và còn ai sai quấy hơn kẻ đặt điều nói dối rồi đỗ thừa
cho Allah và phủ nhận Chân lý khi nó đến với y? Phải
chăng trong Hỏa Ngục sẽ có một chỗ ở cho những kẻ vô
đức tin hay sao ? Al-A’nkaboot: 68 (chương 29), chữ sai
quấy ở đây được giải thích là Kufr tức phủ nhận đức tin.
 Hoặc ai hướng việc hành đạo đến một ai khác
ngoài Allah,

َ َ ً َ ّ
َُ بُه
َ َ
َّ
م
ۚٓ﴿ََن يَدۡعُ مَعَ ٱ�َِ إِ� ٰها ءاخَ �َ بُرۡ�َٰنَ �َُۥ بِهِۦ فَإِ�َما حِسـا ۥ عِنـد ر�ِّـهِۦ
َ ۡ ُ ۡ َ ُّه
َ
١١٧ :﴾ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ١ ِنَ ۥ � �ُفلِح ٱل� ٰفِرُون

Và ai cầu nguyện cùng với Allah một thần linh khác mà
không có bằng chứng nào về việc thờ phụng đó thì việc
thanh toán y chỉ thuộc về Thượng Đế của y. Quả thật,
Ngài không giúp những kẻ ngoại đạo chiến thắng. AlMuminoon: 117 (chương 23).
22

Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin)

Cho dù:
 Chuyên tâm tôn thờ thần linh khác ngoài Allah
hoặc lấy thần linh làm trung gian với Ngài, cả hai đều là
Kufr,

َ ٰٓ � ٰؤُ� ٓءِ شُف
ّ
َ
َ ُُّ�َ�َعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َِا �َ َي
َؤُنا
َ َ َٓ� َ يَنفَعُهُمۡ وَ�قُولُون
�َهُمۡ و
﴿
َ
َ
ۡ
َ
ّ
َ  �َعۡلَمُ �ِ ٱلسَ َ� ٰ َ�ٰت َو� � ٱ��ضِ ُس ۡب
ّ
ُ  ٱ�َِۚ قُ ۡل ��ُ َن
�ٰنَهُ ۥ
َ� �َٔ ٱ�ََّ بِمَا
َِند
ِ
�
ِ
ِّ
ُۡ ّ
َ
�َت
١٨ : ﴾ ﻳﻮﻧﺲ١ ��ُون
ِ � َ َٰ�َٰ �َمَا

Và bọn họ tôn thờ những thần linh khác thay vì Allah,
chúng chẳng mang lại lợi ích hoặc gây tổn hại họ được tí
nào và họ bảo: “Những vị này là những người can thiệp
giùm cho chúng tôi với Allah”. Hãy bảo họ: “Phải chăng
các người muốn báo cho Allah biết điều mà (các người
tưởng rằng) Ngài không biết chuyện gì xảy ra trong các
tầng trời và trái đất hay sao ? Vinh Quang, Trong Sạch
thay Ngài, Đấng Tối Cao vượt hẳn mọi điều các người đã
tổ hợp.” (Chương 10 Yunus, câu 18).
 Hoặc hướng điều dành riêng cho Allah đến thần
linh khác như quyền ấn định giáo lý Islam và phân xử, qui
định điều được phép và không được phép... nói chung quyền
ấn định giáo lý quyền riêng của Allah, nó được xem là việc
hành đạo,
40 :ﻳﻮﺳﻒ

﴾ُۚإِيَّاه

َّٓ�َِ �َّ �َعۡبُدُوٓاْ إ
� َ﴿ٱ�ُۡ�ۡمُ إِ�َّ �َِِّ أَمَر
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Chắc chắn chỉ duy Allah thôi nắm quyền xét xử. Ngài ra
lệnh cho các bạn không được thờ phụng ai khác mà chỉ
thờ phụng riêng Ngài. Yusuf: 40 (chương 12).
 Hoặc cho rằng ai đó ngoài Allah tinh thông
huyền cơ như thầy lang băm, nhà chiêm tinh, thầy bùa, thầy
tướng số,

ّ

٦٥ :﴿�َّ �َعۡلَمُ مَن �ِ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�َۡ�ضِ ٱلۡغَيۡبَ إِ�َّ ٱ�َُۚ﴾ ﺍﻟﻨﻤﻞ

(Hỡi Muhammad) hãy báo với nhân loại: “Không một ai
dù ở trên trời (như Thiên Thần) cũng như (Ma quỉ, loài
người) ở dưới đất có thể biết được chuyện huyền bí thiên
cơ, ngoại trừ Allah duy nhất (tin thông tất cả).” Al-Naml:
65 (chương 27).
 Hoặc khẳng định họ có thể hoán đổi vủ trụ, thay
đổi sống chết,

ۡ َ َ ْ َ َ ََٓ ُ ّ
ُ ۡ ۡ َ َ َُ َ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡق
ُّ
هِم ق
َ�ِ ٱ
ِ َِ� ْ﴿َمۡ جَعَلُوا
ۚ �� َء خلقُوا كخلقِهِۦ فت�به ٱ�ل علي
ّ �ََ ۡ هُوَ ٱلۡ�َٰحِدُ ٱلۡق
َُ ِق
١٦ :﴾ ﺍﻟﺮﻋﺪ١ َُ ٰر
َ ٖ� �ء
ُِّ �ٰل

“Hay là các ngươi tự tạo dựng các thần linh ngang bằng
với Allah rằng họ có khả năng tạo hóa giống tạo vật của
Allah, cho nên việc tạo hóa đối với họ là như nhau
chăng?” Hãy bảo chúng: “Chính Allah mới là Đấng Tạo
Hóa ra tất cả, Ngài là Đấng Độc Tôn, Đấng Oai Ngiêm.”
Al-Ra’d: 16 (chương 13).
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 Tương tự ai dám chọn người ngoại đạo làm thân
tín thay vì chọn người Muslim có đức tin, luôn thương yêu
giúp đỡ họ,

ۡ

ُّه

ۡ ۡ فَإِنَ ۥ مِن
٥١ :هُمۗ﴾ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ

ّ
ُ�
﴿ مََن �َت َوَلَهُم مِّن

Ai kết thân với chúng là thuộc nhóm người chúng. AlMaa-idah: 51(Chương 5).
Đối với ai có cơ hội tìm hiểu Islam nhưng lại từ
chối, chống đối thì y là Kafir thậm chí y là người kém kiến
thức bởi y có thể gở bỏ sự kém cỏi học thức bằng trao dồi, vì
vậy mà Allah đã phán về nhóm Đa Thần:

ّ
ۡ
ّ
َ َمِ ٱ�ََذُوا ْ مِن دُونِهِۦٓ َء
َ ِ ََا ذِكۡرُ مَن م
الِهةُٗۖلۡ هَاتُواْ بُرۡ�َٰنَ�ُمۡۖ �َٰذ
� َوذِكرُ َمن
﴿
ۡ�َبۡ�ِ� بَلۡ أ
هُمۡ �َ �َعۡلَمُونَ ٱ�َۡق
َ
َ
ۡ ّ
ّۖ
(٢٤ :﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء٢ َ �َهُم مُعرِضُون
ُ�

Phải chăng chúng nhận lấy những gì khác Ngài (Allah)
làm thần linh? Ngươi hãy bảo chúng (Muhammad): “Các
người hãy mang bằng chứng của các người xem!”
(Qur’an) chính là thông điệp dành cho thế hệ này của Ta
và các thế hệ trước Ta. Nhưng không, đại đa số bọn
chúng chẳng hiểu biết gì chân lý, bởi thế chúng công khai
đối chội. Al-Ambiya: 24 (chương 21). Allah kể họ là
những người vô kiến thức nhưng đó là con đường họ đã
chọn.
Allah phán ở chương khác:

َ

ۡ ْ

ٓ

ّ
(٣ :َرُواْ �َمَا أُنذِ رُوا مُ عرِضُون ﴾ )ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ
25
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Và những kẻ không có đức tin đã lánh xa những điều
mà họ đã được cảnh báo Al-Ahqaaf: 3 (chương 46). Họ là
những người đã từng nghe được lời chân lý thật tận tường, tỉ
mĩ nhưng lại cố ý bỏ ngoài tai, thậm chí chống đối, bác bỏ.
Đây không phải là lý do nhưng lại là điều làm cho đa số
thiên hạ rơi vào lầm lạc bởi khi nghe xong chân lý thì lại bỏ
một bên, xem thường, khi dễ.
Không chịu tìm hiểu, trao dồi, nghiên cứu là lý do
chính đẩy con người rơi vào tội Kufr,

َ ُ
َ ۡ ُٱ�َۡ�ضِ �َم ّ َ َ َ ۡ َ َه
ۡ ﴿ َو َ� َ�يِّن
ـم � ۡن َهـا مُ ۡعرِضـون
ُرُون عليها و
َمِّن َءايَةٖ  ٱلسَّ� َٰ�َٰتِ و
١٠٥ :﴾ ﻳﻮﺳﻒ١

Và trong các tầng trời và đất có biết bao là dấu hiệu
(của Allah), vậy mà chúng lại ngoãng mặt làm ngơ
Yusuf: 105 (Chương 12), Allah phán ở chương khác:

َ َن �ِيهِنَ بَ ۡل َ� َ� ۡي
﴿وِ ٱ�َّبَعَ ٱ�َۡقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَ َس َدتِ ٱلسَّ� َٰ�َٰتُ وَٱ�َۡ�ضُ م
ّ
ـ�ٰهُم
َ و
ۚ
َ
ّۡ
٧١ :﴾ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ٧ ِذِ�ۡرِهِمۡ �َهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُعرِضُون

Nếu như chân lý a tòng theo sở thích và lòng ham muốn
của mọi người là tất cả trời đất và vạn vật trong chúng sẽ
dẫn đến tiêu tàn. Nhưng không, TA (Allah) đã ban xuống
cho chúng lời mặc khải để nhắc nhở thiên hạ thì bọn
chúng lại chống đối ra mặt. Al-Muminoon: 71 (chương
23).
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Chống đối trong lúc là người có kiến thức, đây là
điều không thể chấp nhận giữa người với người thì làm sao
có thể chấp nhận với Đấng Tạo Hóa Tối Cao ?
Một khi khối óc, con tim không chịu chấp nhận thì
có nói như thế nào, giải thích ra sao, thậm chí đối mặt hằng
ngày hay bằng chứng rõ rệt cũng chẳng mang lợi ích gì,

َ

ۡ ّ ّٗ َ ٓ َ َ ۡ ف
ۡ ُٰتِها م
َ �هُم َ� ۡن َء َا
ۡ  �َفُوظٗ اۖ َو
﴿َجَعَلۡنَا ٱلسَماء سق

٣٢ :﴾ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء٣ عرِضُون

Và TA (Allah) đã tạo bầu trời làm lộng che để bảo vệ
vạn vật, vậy mà bọn chúng dám chống đối dấu hiệu đó
của TA. Al-Ambiya: 32 (chương 21).
Thật sai lầm cho ai từng nghĩ sự chống đối, sự quay
lưng của mình về chân lý sẽ được tha thứ sau này. Chắc chắn
là không, y sẽ bị trừng trị thích đáng.
Lý do để con người chống đối, quay lưng là do bản
tính tự cao tự đại, tôn thờ lý tưởng, thích hưởng thụ. Cho nên
mỗi khi gặp phải nạn kiếp sẽ mất đi tính tự cao đó, mất sự
hưởng thụ thì y cũng mất luôn chân lý đích thực.
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Chương V
Niềm tin Iman: gồm lời nói, hành động và tin
tưởng cả ba gộp lại mới được gọi là Imam giống như buổi
Salah Maghrib gồm ba Rak-at nếu thiếu một sẽ không còn
gọi là Salah Maghrib nữa, vì vậy khi thiếu một trong ba điều
– lời nói, hành động và niềm tin – thì sẽ không được gọi là
niềm tin Iman nữa.
Thực tế nếu một trong ba điều này bị xóa bỏ lập tức
đức tin Iman bị mất luôn, đây mới là bộ giáo lý của Islam.
Không phải ngụ ý của niềm tin ở đây là muốn mọi người
được tốt đẹp và bình an, bởi đây là nguyện vọng chung đại
đa số thiên hạ không phân biệt là người Kafir hay Muslim.
Ngụ ý muốn lời nói và hành động của con tim:
 Lời nói cả con tim là tin rằng không có Thượng
Đế nào xứng đáng được thờ phượng ngoại trừ Allah và
chứng nhận Muhammad là nô lệ của Allah và tin mọi thông
điệp do Nabi Muhammad  mang đến từ Thượng Đế chính
là chân lý.
 Hành động của con tim là thương yêu Allah,
thương yêu Rasul  của Ngài, thương yêu tôn giáo Islam,
thương yêu mọi thứ được Allah và Rasul  yêu thích và thật
thành tâm trong hành đạo tôn thờ Allah duy nhất.
Lời nói ở đây không chỉ gói gọn trong những lời
nói tốt đẹp chung chung như nói chuyện thật thà, nói nhỏ
nhẹ với song thân, luôn là người nhanh nhẹ trong chào hỏi,
hướng dẫn người lạc đường bởi đây là bản tính vốn có của
con người dù Muslim hay Kafir. Ngụ ý lời nói ở đây là tất
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cả lời nói được Nabi  giáo huấn và đỉnh điểm là lời tuyên
thệ, lời tụng niệm, lời tán dương Allah.
Hành động cũng vậy không đơn thuần những
hành động chung chung như hiếu thảo cha mẹ, nhặt gai ra
khỏi đường đi, bố thích thức ăn, giúp người, hiếu khách...
đây là những hành động bình thường kể cả người không có
đức tin vẫn hay làm. Ngụy ý hành động ở đây là những
hành động mà Rasul  đã dạy bảo giáo dân Muslim như
hành lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay, hành hương
Haj. . .
Các hành động thiện đều tìm thấy trong tất cả các lời
mặc khải từ Thượng Đế và được xác nhận qua bản ngả của
con người như yêu thích mọi người tốt đẹp, thật thà giao
tiếp, hiếu thảo song thân, nuôi ăn người nghèo, nhặt gai ra
khỏi đường đi. . . những hành động này nếu thành tâm làm
vì Allah sẽ gia tăng thêm niềm tin nhưng sẽ không gây hại
đến niềm tin nếu không thực hiện nó cũng chẳng chứng
minh được ai đó có niềm tin qua các hành động này. Các
điều này chỉ chứng minh rằng đây chính là bản ngả của con
người vốn có trong tâm khảm họ, một điều không thể chối từ
như Allah đã khẳng định:
٣٠ :ﺍﻟﺮﻭﻡ

َ

ّ

َ فِط َر
َ َّ�ت ٱِّ ٱلَ��َطَر َ ٱ
ۡ ﴿
﴾ۚ اس َعل ۡي َها
ِ

Đây chính là bản ngả mà Allah vốn đặt để trong mỗi
người. Al-Rum: 30 (chương 30).
Niềm tin Iman có thể tăng và giảm, được tăng mỗi
khi tuân lệnh Allah và giảm khi phạm phải tội lỗi và sẽ
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không còn nếu người đó phạm phải đại tội Kufr và Shirk,
Allah phán:

ُ ۡ َ َ ُّ
َ ۡ َۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ
هِم َءا� ٰتُهُ ۥ
ت قلُو�ُهُم �ذا تلِيت علي
جل
ِ ﴿َّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱ�َِّينَ إِذَا ذُكِرَ ٱ�َ و
َ ّ ۡ َ َٰ َ َ َٰٗ ۡ ۡ َ َ
٢ : ﴾ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ٢ �ِّهِم َت َوَ� َُون
زاد�هُم إِي�نا و� ر

Chỉ có những người có đức tin thật thụ, mỗi khi nghe
được lời tụng niệm Allah thì làm cho con tim họ rung
động đến khiếp sợ, và khi các câu Kinh (hoặc các dấu
hiệu) được nhắc đến thì làm cho họ gia tăng thêm niềm
tin và chỉ vì Thượng Đế mà họ phó thác mọi việc. AlAnfaal: 2 (chương 8), Allah phán ở chương khác:

ٗ َ ْ َ

َ ّ

٣١ :﴿َ�َزۡدَادَ ٱ�َِين َءامنُوٓا إِي�ٰنا﴾ ﺍﻟﻤﺪﺛﺮ

Và người có đức tin sẽ được gia tăng thêm niềm tin. AlMud-dath-thir: 31 (chương 74), ở chương Al-Fat-h Allah
phán:

َ ٰنٗا مَ َع
َ ك
ّ َ�ين َة � قُلُوب ٱۡمُؤۡمِنَِ لِ �َۡدَادُوٓاْ إِي
ّ
ۡ ٰ �إِي
﴾ۗنِهِم
ٓ﴿وَ ٱ�َِّي
ِ َأَنزَلَ ٱلس
�
ِ
ِ

٤ :ﺍﻟﻔﺘﺢ

Chính Allah là Đấng rót sự trầm tĩnh vào con tim của
nhóm người có đức tin, để làm cho niềm tin của họ ngày
càng được gia tăng. Al-Fat-h: 4 (chương 48).
Niềm tin chỉ được xác định bằng:
 Tin tưởng trong tim tức tin vào sứ mạng và
thông điệp của Islam và thể hiện tình yêu Allah, Rasul  của
Ngài và tất cả những gì được Allah và Rasul  yêu thích.
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 Rồi đến lời nói.
 Rồi đến hành động bằng tứ chi.
Những ai tin tưởng bằng con tim và có khả năng nói
ra lời mà không chịu nói thì y vẫn không phải là người
Muslim có đức tin.
Tương tự ai đã tin tưởng bằng con tim và thốt ra lời
và hoàn toàn có thể hành động bằng tứ chi nhưng lại không
chịu làm thì y cũng chẳng phải là người Muslim có đức tin.
Riêng những ai muốn nói và hành động nhưng lại
bất lực thì Allah,

ََ ۡ

ّ

٢٨٦ :﴿ يُ�َلِّفُ ٱ�َُّ �َفۡسًا إِ�َ وُسعها ۚ﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

Allah không bắt một ai gánh nặng trách nhiệm quá khả
năng của mình. Al-Baqarah: 286 (chương 2), và Allah
phán:

َ َ َٓ ّ

ُّ

٧ : ﺍﻟﻄﻼﻕZۚ [َ يُ�َلِّفُ ٱ�َ�َفۡسًا إِ�َ ما َءاتٮٰها

Allah không hề bắt một bản thân nào làm quá khả năng
của mình, chỉ yêu cầu y làm với bản năng đã được Ngài
ban cho. Al-Talaaq: 7 (chương 65).
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Chương VI
Allah sở hữu các tính cách tối cao và các Đại Danh
tốt đẹp, không ai rõ về Ngài hơn chính bản thân Ngài, chúng
ta phải phủ nhận tất cả đặc tính bị Allah phủ nhận đồng thời
xác định các đức tính tốt đẹp được Allah khẳng định trong
Qur’an, qua Sunnah của Nabi . Tuyệt đối không dùng các
tính cách thiếu xót miêu tả về Allah mà chỉ miêu tả về Ngài
bằng các tính cách tuyệt hảo, không được miêu tả về Ngài
như thế này, thế này, không so sánh cũng không thí vụ về
Ngài.
Allah phủ nhận mọi phẩm chất thiếu xót về Ngài
như vợ và con,

َٞ

َ

١٠١ :حبة ۖ﴾ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
ِ ٰ�

َ َ ٞ َ َ ُ َ َُ� ّ ٰ َ�ُون
ُّ
ۡ تَ�ُن �َۥ
�ۥ و� ول
﴿َي

Làm sao Ngài lại có con được trong lúc Ngài không có
người bạn đời. Al-An-a'm: 101 (chương 6), Allah phán ở
chương khác:

َۡ

َ

َ َ

ۡ ِ ﴿ل ۡم ي
٣ : ﴾ ﺍﻹﺧﻼﺹ٣ �� َول ۡم يُو
Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra.
Al-Ikhlaas: 3 (chương 112), ở chương khác Allah phán:

َ ۡ ّ ٌۚغۡلُولَة
ۡ َ ْ ۘ َ َ ْ ُ ُۡ َ ل
َ َـل ي
ُـداه
ـت �يۡـدِيهِم و عِنـوا بِمـا قـالُوا ب
َغُل
َ﴿ َقالَتِ ٱ�َۡهُودُ يَدُ ٱ�َِّ م
َ َ َۡ
٦٤ :مبسُوطتانِ ﴾ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
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Và bọn Do Thái giáo nói rằng: “Đôi tay của Allah đã bị
xiềng xích,” không đôi tay của chúng mới bị xiềng xích
và chúng đã bị nguyền rủa bời lời nói phạm thượng
ngông cuồng đó. Ngược lại, đôi tay của Ngài luôn tự do.
Al-Maa-idah: 64 (chương 5).
Tín đồ Muslim chỉ được phép bám theo lời mặc khải
đã chỉ thị không thêm, không bớt mà chỉ nói và hiểu y hệt
như Qur’an và Sunnah đã khẳng định, bởi Allah không có
bất cứ vật thể nào tượng trưng cho Ngài,

ۡ

ُ

ّ

ُ ِۖوَهُوَ ٱلسَمٞ﴿َيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ �َۡء
١١ :﴾ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ١ �ص
ِ َ�يع ٱ
Không một có cái gì giống Ngài cả. Trong khi Ngài là
Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy. Al-Shura: 11
(chương 42).
Tuyệt đối không được phép so sánh tính cách của
Allah với bất cứ điều nào, bởi so sánh sẽ phải dùng đến vật
được so sánh và vật so sánh, trong khi Allah là Đấng độc tôn
duy nhất không có hình dạng tương đồng để so sánh, Ngài là
Đấng Tự Hữu bất cần vạn vật nhưng vạn vật dựa vào Ngài
để sinh tồn, Ngài không sinh ra ai cũng không do ai sinh ra
và không một vật thể nào có thể so sanh với Ngài đặng.
Trí óc là tạo vật của Allah, nó có thể dùng để so
sánh nếu như đã từng gặp, từng nghe trước đó, một khi nghe
về thông tinh miêu tả Allah thì trí óc sẽ miêu tả hình dạng
gần nhất mà đã từng thấy trước kia. Riêng Allah không có
một khối óc nào có thể hình dung ra, vậy thì làm sao lại có
khả năng miêu tả về Ngài!!! Vì vậy, hoàn toàn không thể
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dùng bất cứ danh từ hay hình ảnh hay bất cứ vật thể nào đó
để miêu tả về Ngài đặng, nhưng mọi từ có ý nghĩa thiếu sót
không được dùng để nói về Allah mà chỉ được dùng những
từ có ý nghĩa tốt lành, trong sáng để khẳng định những tính
cách nào mà Allah đã xác định qua Qur’an, qua Sunnah và
biết dừng lại tại ranh giới,

َ

َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َُ ۡ َم
َ
ٗۡم
١١٠ :﴾ ﻃﻪ١ هُم َو� �ُِيطُون بِهِۦ عِل ا
﴿ �عل ما �� �يدِيهِم وما خلف

Ngài biết điều gì trước họ (nhân loại) và điều gì sau họ
và họ không biết một tí gì về nó theo sự hiểu biết (của
họ) Taaha: 110 (Chương 20), Allah phán ở chương khác:
١٠٣ :﴾ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ١

َ
ُ ّ
َۡ
ُ ٱ�ب
َ َ ُّ ۡ ُهُ ۡ ۡ َ ٰر
ۖ
�
ِ ﴿َ تُدرِ� ٱ�ب� وهُو ُدۡرِكُ ٱ�َۡبۡ�َٰرَوَهُوَ ٱللَطِ يف

Không một cái nhìn nào bắt kịp được Ngài nhưng Ngài
lại thừa khả năng bắt kịp mọi cái nhìn. Và Ngài là Đấng
Tinh Tế, Đấng Am Tường (tất cả). Al-An-a'm: 103
(chương 6).
Allah luôn ngự trị trên ngai vương cao ngất ngưỡng
trên các tầng trời, Ngài phán:

ّ
ّ
﴿وَ ٱ�َۡو َّل
َ ُٱل�َٰهِرُ َو ۡٱ�َاطِنُۖ َوه
ۡ َ ـو بِ�ُ ـل
 ُـوَ ٱ�َِي٣ ٌ� ٍء َعل ِـيم
َ
 وَٱ�خِرُ و
ُ
ِّ
َ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ّٰ ۡ َ َ ى
ِ� َ َ ٰتِ وَٱ�ۡ ض
َ
َ
َ
ُ
ُم
�ِ ش �عل ما يلِـج
�َٰ�َّق ٱلس
� ِ َ� سِتَّةِ �َيّا�ٖ �ُمَ ٱستو � ٱلعر
َ ۡ ََ َ َ ُ َۡ ََ َٓ ّ
م
م
َ ۡرُجُ مِنۡهَا وََا يَ�ُِ مِنَ ٱلسَماءِ وما �عرُ ج �ِيهاۖ و
�ُم � ۡ� َن
هُو مع
َ� �َۡ�ضِ وََا
ل
َ َ ۡ َ َ ُ ّ ۚۡا كُنتُم
ٞ ِ َلُون ب
٤ - ٣ :﴾ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ٤ �ص
وَٱ�َ بِما �عم
َ
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Allah là Đấng khởi điểm, là Đấng cuối cùng, Đấng bao
trùm bên ngoài, là Đấng nằm giữa tâm điểm và Ngài
luôn tinh thông tất cả vạn vật * Ngài là Đấng đã tạo hóa
ra các tầng trời và đất trong vòng sáu ngày, sau đó Ngài
ngự trị trên ngai vương cao ngất. Ngài thấu hiểu chi tiết
mọi vật xuất ra hay mọc lên từ đất và những gì rơi xuống
hay thăng lên trời, Ngài luôn bên cạnh các người dù các
người ở đâu và Ngài thấy rõ mọi việc các ngươi đang
làm. Al-Hadeed: 3 - 4 (chương 57).
Chúng khẳng định thân thể của Allah luôn ngự trị
trên ngai vương cao ngất và Ngài tinh thông tận tường vạn
vật và Ngài bên cạnh đám bầy tôi Ngài bằng kiến thức, bằng
sự nghe và thấy của Ngài như đã phán ở câu Kinh

ۡ ُ�ُم َ� ۡ� َن َما ك
ۡ هُو َم َع
َ ﴿ َو

٤ :نتُم﴾ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ
ۚ

Ngài luôn bên cạnh các người dù các người ở đâu. AlHadeed: 4 (chương 57). Và ngài đã luôn cận kề nhóm Waly
(nhóm bảo hộ) để hổ trợ, để gia tăng sức lực như đã phán
với hai anh em Musa và Haroon:

َ

َ

َ

ۡ ٓ َ ﴿َالَ �َ �َافَآۖإِنَّ� َم َع
٤٦ :﴾ ﻃﻪ٤ ٰكُما أس َم ُع َوأ َرى
ِ

Allah phán: “Hai ngươi chớ lo sợ, quả thật TA luôn túc
trực bên cạnh hai ngươi để theo dõi và lắng nghe.”
Taaha: 46 (chương 20).
Allah có ý muốn toàn vẹn trước vạn vật, Ngài muốn
bất cứ gì cũng được và khi Ngài không muốn thì không một
điều gì có thể hiện hữu. Tín đồ Muslim chỉ xác định theo
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khuôn khổ Allah đã khẳng định không thêm bớt như những
kẻ tự cho rằng bản thân thông minh tự thêu dệt thêm về
Ngài,

ٓ ََ َ َُ َۡ ُّ

�

٤٠ : ﴾ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٤ ﴿َالَ كََٰلِكَ ٱ�َ �فعل ما �شا ُء

Allah đáp: “Đấy chính là sắc lệnh mà Allah muốn làm
bất cứ gì.” Ali I’mraan: 40 (chương 3), Allah phán ở
chương khác:
٢٥٣ : ﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ٢

ُٰ�ِنَّ ٱ�َ َ� ۡف َع ُل َما �د
َّ
�َ ﴿
ِيُر

Nhưng Allah muốn làm bất cứ gì Ngài muốn. AlBaqarah: 253, ở chương khác Allah phán:
١٦ – ١٥ : ﴾ ﻟﺮﺒوج١

ُلِّما �د
ُۡ َ د
َ ٞ ّ
َۡۡ
ِ َعَال يُر١ ﴿ذُو ٱلعر ِش ٱلمجِ ي

Đấng sở hữu ngai vương đáng được ca tụng * Ngài
muốn làm bất cứ điều gì theo ý Ngài. Al-Burooj: 13 - 14
(chương 85).
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Chương VII
Thiên Kinh Qur’an là lời phán của Allah, mỗi từ,
mỗi chữ, mỗi câu và mỗi chương Kinh trong Qur’an là lời
phán thật của Ngài, chúng ta không được nói: “Đó là ý nghĩa
của lời phán của Allah hay là câu chuyện kể về Allah”;
chúng ta phải khẳng định rằng Allah muốn nói chuyện bất
cứ lúc nào muốn, Ngài phán:

ۡ َ

َ

ّ

َّ

ُ ﴿ �ََ َم ٱ
ٰ
(١٦٤ :﴾ )ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء١ مُو� ت�لِيمٗ ا
َ
Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa. Al-Nisa:
164 (chương 4), Allah phán ở chương khác:
(١٤٣ : ۥ﴾ )ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

َ
َ �ي
ُوَ�َّمَهُۥ رَ�ُّه
ّ َ﴿
َ ٰتِن
ٰ َ لَمَا َجا ٓ َء
ِمُو� لِم

Và khi Musa đến điểm hẹn để TA và TA đã nói chuyện
trực tiếp với Y. Al-A’raaf: 138 (Chương 7).
Lời nói cũng chính là lời phán của Allah:

ّ

�ٱ

٤ :﴿ َُّ �َقُولُ ٱ�َۡقَ﴾ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

Và Allah chỉ phán lời chân lý. Al-Ahzaab: 4 (chương
33).
Lời phán của Allah được thuộc nằm lòng:

َۡ ۡ ْ

َ ّ

ٞ َ َ ُۢهُو َء َا� ٰت
َ ﴿بَ ۡل

٤٩ :م﴾ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ
ۚ �يِّ�ٰت ِ صُدُورِ ٱ�َِين أُوتُوا ٱلعِل
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Không, Nó (Qur’an) chính là các dấu hiệu rõ ràng minh
bạch được khắc ghi trong lòng những ai được ban cho
kiến thức Islam. Al-A’nkaboot: 49 (chương 29).
Qur’an được phép lắng nghe xướng đọc, (đúng hơn
là được khuyến khích),

ّ

َ َ َۡ ّ

ٰ
٦ :َجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَ�َ �سمع َ�َٰمَ ٱ�َِ﴾ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

ۡ
د ِّنَ ٱلۡمُ�ِۡ ِ �َ ٱسۡتٞ �ن أ َ َح
﴿
�

Và nếu có một người Đa Thần nào đến xin Ngươi
(Muhammad) chỗ tị nạn thì hãy che chở giúp y mãi cho
đến khi y thấm nhuần lời phán của Allah. Al-Tawbah: 6
(Chương 9). Kể cả Qur’an được truyền đạt lại thông qua vị
Rasul  trung tín của Ngài thì Nó vẫn là lời truyền phán trực
tiếp từ Allah.
Qur’an vốn được ghi chép trong quyển sổ Mẹ trước
khi được thiên khải, Allah phán:

ّ

ق

٣ - ٢:﴾ ﺍﻟﻄﻮﺭ٣ ِٖ رَّٖ مَنشُور

ّ ﴿َ�ِ�َٰ ب
٢ ٖٖ مَ ۡسطُور

Và thề bởi quyển sách đã được khắc ghi (trong quyển sổ
Mẹ) * Trên miếng thuộc da được mở ra. Al-Toor: 2 - 3
(Chương 52) và quyển sổ Mẹ đó được Allah cất giữ bên
Ngài:

ٞ

ّ

٢٢ - ٢١ :﴾ ﻟﺮﺒوج٢ ۢ لَوۡحٖ �َّۡفُوظ
٢  �َيدَٞلۡ هُوَ قُرۡءَان
﴿
ِ
ِ

Không Nó chính là quyển Qur’an hùng mạnh * Được
bảo vệ trong quyển sổ Mẹ. Al-Burooj: 21 - 22 (chương
85), Allah phán ở chương khác:
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[٤ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٤

ٌّ َحكِيم

َ َٰ
�
ِٓ� ﴿َّهُۥ
ٌِ�َأُمِّ ٱلۡكِ بِ �َ�ۡنَا لَع

Và Nó được khắc ghi trong quyển số Mẹ nằm ở nơi TA
Đấng Tối Cao, Đấng Sáng Suốt. Al-Zukhruf: 4 (chương
43).
Việc Qur’an được ghi chép thì Nó vẫn không ra khỏi
lời phán của Allah trong khi giấy và mực là hai tạo vật,

َ

ٗ َ

َ َۡ َ

ۡ

ّ َ﴿
ۡ � لَوۡ نَزَ�َا عليك كِ�ٰبا
(٧ : اس ﴾ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
ٖ قِرط
ِ
Và giá như TA có mặc khải cho Ngươi (Muhammad)
một kinh sách được ghi chép trên miếng thuộc da. AlAn-a'm: 7 (chương 6), thấy đấy kinh sách là tạo vật và thuộc
da là loại tạo vật khác nữa.
Thêm một lần nữa Allah khẳng định mạnh rằng
Qur’an chính là lời phán trực tiếp từ Allah mặc dù được ghi
chép bút viết một thứ tạo vật được một tạo vật khác (là con
người) ghi chép lại,

َۡ
َۡ ُ
ّ �َ� ۡلَو
ّ ٰم َٱ�َۡحۡرُ �َمٞ �َ ج َر� أ َ ۡق
َ َ
ُدُهُۥ مِنۢ َ� ۡعدِهِۦ َس ۡب َعة �� ُٖر َّـا
ٍ ﴿َ َ َما ِ� ٱ��ضِ مِن ش
ِ
ّ
٢٧ :َفِدَتۡ �َ�َٰتُ ٱ�َِۚ﴾ ﻟﻘﻤﺎﻥ

Và nếu (tất cả) cây cối trên trái đất được dùng làm bút
viết và biển cả dùng làm mực viết rồi được châm thêm
sau đó bảy lần nước biển như thế nữa cũng chưa (viết)
hết lời phán của Allah. Luqmaan: 27 (chương 31), Allah
phán ở chương khác:
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َ َ َ َ َ َ ۡ َ َُ َ َ َ ۡ َ ۡ ر
َ ٗ َ ُّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ر
�ِّ ـد � َِ�ٰـتُ َر
مِدادا لِّ� َِ� ٰتِ ر ِّ� �فِد ٱ�ح �بل أن تنف
﴿ُل لَو �ن ٱ�ح
ۡ َۡ َۡ َ
َٗ َ
١٠٩ :﴾ ﺍﻟﻜﻬﻒ١ جئنا بِمِ ثلِهِۦ مددا
ِ ولو
(Hỡi Muhammad) hãy công bố thiên hạ: “Nếu như tất
cả nước đại dương dùng làm mực để viết lời phán của
Thượng Đế Ta thì ắt nó sẽ cạn sạch trước khi dứt lời phán
của Thượng Đế dẫu Ta có mang đến nước biến khác
tương tự châm thêm cho nó”. Al-Kahf: 109 (chương 18).
Không phân biệt lời phán có được ghi chép bằng bút
mực hay không được ghi chép ra, tất cả đều là lời phán của
Allah.
Ai dám cho rằng Qur’an là tạo vật của Allah là y đã
trở thành Kafir bởi lời nói chính là một trong các tính cách
của Allah trong khi Allah đã phân biệt rõ ràng đâu là tạo vật
được tạo hóa và đâu là lời phán của Ngài được chính Ngài
nói ra,

ََ
َ ٱس
ۡ َُـم
ّ َ﴿ رَ�َّ�ُمُ ٱ�َُّ ٱ�َِّي خَلَق
ّ � ٱلسَ َ� ٰ َ� ٰ وَٱ�َۡ�ضَ �ِ سِتَّةِ �َيَّا
� ٰـت َوى
ٖ
ِ�ُۡغ
ٗ َ ُّ َ َ َ ۡ ُ ُه
َ
َ
َ ثِيث
َ
ّۢ�َٰت
ٱ�ُّجُومَ مُسَخ
ٱلۡقَمَرَ و
ّمۡسَ و
ٱلش
ۡعَرۡشِ�  � ٱ�َّۡلَ ٱ�َهار �طلب ۥ ح
ِ
َ َۡ
َ
َ َ َۡ ّ
َ  �َُ ٱ�َۡلۡقُ وَٱ�َۡمۡرُۗ �َب
� ٓرِهِۦ
٥٤ :﴾ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ٥ �ِارَك ٱ�َُّ رَبُ ٱل�ٰلم
ۗ بِأم
Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Allah Đấng đã
tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, sau đó
Ngài ngự trị trên ngai vương. Ngài thay đổi ngày đêm
một cách nhanh chóng, mặt trời, mặt trăng và các vì tinh
tú (tất cả) đều phục mệnh Ngài. Thật tuyệt diệu thay
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Ngài, Ngài đã tạo hóa rồi chỉ huy tất cả! Thật phúc thay
Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. Al-A'raaf: 54
(chương 7). Trong câu Kinh Allah phân biệt rõ giữa tạo vật
là các tầng trời, đất, mặt trời, mặt trăng, các vì sao và mệnh
lệnh của Ngài đó là lời phán điều hành việc luân chuyển của
tất cả tạo vật:

ۡ َسَخّ�َٰتۢ بِأ
َ ﴿
﴾ٓرِهِۦ
م
ِ
ۗ

(tất cả) đều phục mệnh Ngài.
Allah đã tạo hóa ra giọng người xướng đọc, đôi môi,
lưỡi, cổ họng, hơi thở, nước bọt và cử chỉ, tất cả các thứ này
không phủ nhận được âm thanh phát ra chính là lời phán của
Allah, Ngài phán:

ّ

ٞ

َ َ َ ََۡ

٧٥ :﴿وقد �ن فرِ�ق ِّنۡهُمۡ �َسۡمَعُونَ كَ�َٰمَ ٱ�َِ﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

Các ngươi có biết rằng trước đó, một thành phần của họ
(thầy tu Do Thái) đã từng nghe lời phán của Allah. AlBaqarah: 75 (chương 2). Âm thanh được phát ra là lời phán
của Allah mặc dù được giọng con người xướng đọc, có một
số U’lama đã nói: “Giọng là giọng của người đọc còn âm
thanh chính là lời phán của Đấng Quang Vinh.”
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Chương VIII
Giới học giả U’lama đồng thống nhất rằng sự truyền
đạt và trí tuệ cấu tạo thành giáo lý Islam, sẽ không có lợi đối
với người truyền đạt mà không có trí tuệ và cũng chẳng giúp
ích gì đối với người có trí tuệ mà không được truyền đạt.
Khi thiếu một trong hai ắt sẽ mất đi chân lý. Nếu cả giữa
truyền đạt và trí tuệ có đối lập thì đưa truyền đạt lên trên trí
tuệ bởi sự truyền đạt là kiến thức toàn mỹ của Đấng Tạo Hóa
còn trí tuệ là kiến thức thiếu sót của con người.
Trí tuệ tựa đôi mắt và truyền đạt là ánh sáng. Đôi
mắt sẽ chẳng giúp gì trong đêm tối đen như mực và trí tuệ
không được hữu dụng nếu không được truyền đạt. Dưới ánh
sáng mắt sẽ được thấy đường và thông qua truyền đạt trí tuệ
sẽ được phát huy và một khi phối hợp sự truyền đạt và trí tuệ
thì con người sẽ đạt được chỉ đạo sáng suốt giống như sẽ
thấy rất rõ vào ban trưa,

ََ
َ
َ ۡ
َ َ
َّ
 ٱ�َّاسِ كَمَن مَثلُهُ ۥ
﴿أ َو َمن �ن َميۡتٗ ا فأ ۡح َي ۡي َ�ٰهُ َو َج َعل َنا ُ�ۥ نُورٗ � َ� ۡم�ِ بِهِۦ
َ ّ
١٢٢ :ِ ٱلظُلُ� ٰتِ ﴾ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

Có thể nào một người đã chết (tâm linh) được TA ban
cho sự sống và ánh sáng nhờ đó y có thể bước đi thong
dong giữa thiên hạ ngang bằng với một người đắm chìm
trong u tối. Al-An-a'm: 122 (chương 6)
Trí tuệ là vũ khí hữu dụng nhất, lợi hại nhất trong
cuộc sống trần gian nhờ nó mà tất cả các loài vật trong đó có
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con người được sinh tồn và phát triển theo thời gian, nhờ nó
để phân biệt bạn thù, lành dữ . . .
Nhưng trí tuệ sẽ chẳng đưa con người hiểu cặn kẻ về
Thượng Đế y trừ phi thông qua lời mặc khải đã thiên khải
cho Nabi Muhammad , ngoài cách này con người sẽ chìm
ngấm trong u tối sầm khuất,

ْ ّٓ َ َ َ رُو
امنُواْ �ُۡـرِجُهُم م ن
َ ﴿وَ�ُِّ  ٱَِّينَ َء
ِّـَ ٱلظُّلُ�َٰـتِ إِ�َ ٱ�ُّـورِ� وَٱ�َِيـن �فـ ا
�
ۡ�َِآؤُه
ّ
َ
ن
٢٥٧ :ُمُ ٱل�َّٰغُوتُ �ُۡرِجُو�َهُم مَِّ ٱ�ُّورِ إِ�َ ٱلظُلُ� ٰتِ �﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
Allah là Đấng bảo hộ của những người có đức tin, Ngài
kéo họ từ tâm tối ra ánh sáng. Và nhóm người vô đức tin
thì nhóm người bảo hộ chúng chính là Taghut( 4) và
Taghut sẽ lôi kéo chúng rời ánh sáng mà sa vào u tối.
Al-Baqarah: 257 (Chương 2).
3F

ۡ ُ�

Allah phán: ﴾ ﴿ رِجُهُمNgài kéo họ, bởi không có

Ngài thì con người sẽ bị rơi vào u tối mê muội. Tuy ánh sáng
là một nhưng được phát ra từ nhiều loại khác nhau như ánh
đèn, lửa. Tương tự lời mặc khải chỉ là một mặc dù có khác
nhau về thể loại như Qur’an và Sunnah, Allah phán:

َْ َ

َ

ّ

َ

أ
َ َ�َ�ّهَا ٱ
ّ
ٰٓ ﴿
٥٩ :َطِيعُواْ ٱلرَسُول﴾ ﺍﻟﻨﺴﺎء
َواْ ٱ�ََّ و
ِين َءامنُوٓا أ ِطي

(4) Taghut là tất cả những gì được tôn thờ ngoài Allah không phân biệt
người, động vật, bụt tượng, cây cối, tinh tú, vì sao . . .
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Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah, hãy
tuân lệnh Rasul (Muhammad). Al-Nisa: 59 (chương 4).
Ai dám nói: “Y sẽ dùng trí tuệ mình để đến với Allah
mà không cần lời mặc khải.” Câu nói này chẳng khác kẻ tự
nói: “Tôi sẽ vận dụng cặp mắt vốn có để đi đường tối om mà
không cần ánh sáng.” Cả hai đều là những kẻ chống đối sự
thật không thể phủ nhận, kẻ đầu tiên là phủ nhận tôn giáo và
kẻ thứ hai là bất cần trần gian.
Allah đã gọi lời mặc khải chính là hào quang chỉ đạo
thiên hạ trở về với Ngài,

َ ُو
َ
ُ وَٱ�َّبَعُواْ ٱ�ُّورَ ٱ�َِّيٓأُنزِلَ مَعَـهُۥٓأُوْ�َٰٓ�ِـك
ِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَ� ه
﴿
ۡ ۡ ُهُم
َ
١٥٧ : ﴾ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ١ ٱلمُفلِحُون

Bởi thế, ai đã tin tưởng vào Y (Muhammad), ủng hộ Y,
giúp đỡ Y và luôn bám theo ánh hào quang đã thiên khải
cho Y thì chắc chắn họ là những người sẽ chiến thắng
vinh quang. Al-A’raaf: 157 (chương 7). Allah chính là
Đấng chỉ đạo nhóm Nabi và tất cả tín đồ theo họ.
Chúng ta tín đồ Muslim nhất nhất hài lòng và tuân
thủ lệnh làm và lệnh cấm của Allah, hết lòng tin tưởng mọi
thông tin được Ngài thông báo cho dù có biết được lí do hay
không chúng ta đều tin tưởng thật lòng. Nếu một việc có thể
vận dùng khối óc để suy xét thì ai cũng có thể làm được còn
nếu việc không thể dùng đến khối óc thì cho dù có tập trung
tất cả khối óc lại cũng không có kết quả gì !
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Ai nói: “Tôi chỉ tin tưởng nếu sắc lệnh của Allah
phù hợp với trí tuệ con người, bằng không tôi chẳng tin tí
nào.” Đây là kẻ đã đề cao trí tuệ hơn là sự truyền đạt. Làm
sao con người có thể cảm nhận được hết mọi thứ xung quanh
y bởi tất cả đều có giới hạn của nó giống như mắt có giới
hạn của tầm nhìn, trí óc có giới hạn của tầm suy nghĩ, nghe
có giới hạn của âm thanh, chẳng phải con kiến cũng phát ra
âm thanh mà con người không thể nghe được và các hành
tinh trên trời phát sáng mà mắt người không thể thấy được
hình dạng.
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Chương IX
Bộ giáo lý Islam là do Allah duy nhất ấn định theo ý
muốn của Ngài, điều nào đó được phép và điều nào đó
không được phép là tùy Ngài muốn nhằm thể hiện tính sáng
suốt. Bộ giáo lý mang đến cho nhân loại toàn vẹn về mọi
mặt trong cuộc sống trần gian và đời sau. Tuyệt đối không
được giảm nhẹ hoặc tăng thêm nhiệm vụ cho tín đồ nào đó
trong thời gian nhất định hoặc ở một nơi nhất định trừ phi
thông qua lệnh Ngài.
Giữa đạo và đời luôn được kết chặt không tách rời,
cả hai là nhiệm vụ của mỗi tín đồ Muslim:
 Về tôn giáo như hành lễ Salah, nhịn chay, hành
hương Haj, tụng niệm, tán dương, bảo quản Masjid.
 Về trần gian như kinh doanh mua bán, hôn
nhân gia đình, ly hôn, thừa kế.
Ai dám tách rời về mặt tôn giáo là do Allah quyết
định còn đời sống trần tục là do ai khác quyết định là y đã
trở thành Kafir, bởi cả hai giáo lý đạo và đời là do Allah duy
nhất ấn định việc tách rời này giống như y đã khẳng định
việc quỳ lạy ngoài Allah là được phép,
40 :ﻳﻮﺳﻒ

َّٓ�َِ �َّ �َعۡبُدُوٓاْ إ
﴾ُۚإِيَّاه
� َ﴿ٱ�ُۡ�ۡمُ إِ�َّ �َِِّ أَمَر

Chắc chắn chỉ duy Allah thôi nắm quyền ấn định giáo
lý. Ngài ra lệnh cho các ngươi không được thờ phụng ai
khác mà chỉ thờ phụng riêng Ngài. Yusuf: 40 (chương
12).
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Con cháu Isra-il đã tự xóa đức tin nơi Allah do đã
tuân thủ theo bộ giáo lý do ai khác ngoài Allah đề xuất,

ََٓ َََۡ َ ۡ
ٱ�ن مر�م وما
ُۡ
َ
﴾ ٣ ��ُون
ِ �

ۡ
ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ْ ّٓ َذُو
ّ
ُ
ٗ �َ هُم أ َ ۡر
َ س
ۡ رُه َ�ٰ َن
يح
﴿�َ ا أحبارهُم و
ِ ا�ا مِّن دونِ ٱَِ َوٱل َم
ّ
َ ْ
ٰٗحِد
ٰٗه
�ۡسُب
َ
ّ
ٰنَهُۥ �َمَا
َ َُۚمِرُوٓاْ إِ�َ �ِ َ ۡعبُدُوٓ ا إِ� ا � � ۖ ٓ إِ�َٰهَ إِ�َّ هُو
(٣١ : )ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ

Họ đã lấy các thầy tu Do thái và thầy tu Công giáo làm
thượng Đế của họ thay vì Allah, và lấy cả Masih (Ysa)
con trai của Maryam (làm Thượng Đế của họ) trong lúc
tất cả bọn họ được lệnh chỉ thờ phượng một Thượng Đế
duy nhất, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài.
Ngài quang vinh và trong sạch về những điều (kẻ) mà họ
đã tổ hợp cùng với Allah. Al-Tawbah: 31 (chương 9),
Allah đã gọi hành động của họ là đại tội Shirk.
Allah đã thiên khải Kinh Sách Qur’an chứa đựng bộ
giáo lý của Ngài, bởi Ngài luôn tận tường ràng mạch mọi
hoàn cảnh từ quá khứ, hiện tại và tương lai, Ngài không hề
vắng mặt dù ở bất cứ nơi đâu, hay đã xảy ra chuyện gì.
Ai nhìn nhận rằng giáo lý Islam chỉ phù hợp với thời
đại được mặc khải chứ các thời đại khác trở nên lỗi thời nên
cần đến bộ luật của con người áp chế, đây là đại tội Shirk,
Kufr, bởi người nói câu này cảm nhận hiện tại khác với quá
khứ và mọi việc khác cũng thay đổi theo thời gian, từ đó ý
suy luận kiến thức của Allah giống như kiến thức của y nên
tự ý thay đổi bộ giáo lý do Allah qui định bởi bộ luật của
con người yếu đuối, kém cỏi. Thật đáng thương cho y, y
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không biết rằng đối với Allah quá khứ, hiện tại hay tương lại
chẳng khác gì,

� ﴿ٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ� َٰدَةِ �َت

ُۡ ّ

َ

٩٢ :﴾ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ٩ ��ُون
ِ � ََٰ�َٰ �َمَا

Allah là Đấng tinh thông am tường rành mạch mọi việc
vô hình và hữu hình. Allah tối cao hơn mọi thứ mà con
người đã gán ghép cho Ngài. Al-Muminoon: 92 (Chương
23), Allah phán ở chương khác:

 ٱ
َۡ َ َ ِ َ َ ّ
َ ۡ �َ ُ��ُم
�
﴿ للَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّ� َٰ�َٰتِ وَٱ�َۡ�ضِ �َٰلِمَ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَ�ٰدة أنت
ْ َ َ
َ ََۡ
َ َ
٤٦ :﴾ ﺍﻟﺰﻣﺮ٤ عِبادِك ِ� ما �نُوا �ِيهِ �تلِفُون

Hãy cầu nguyện rằng: “Lạy Thượng Đế Allah, Đấng Tạo
Hóa ra các tầng trời và đất, Đấng Am Tường mọi việc vô
hình lẫn hữu hình, chính Ngài sẽ phân xử mọi tranh chấp
giữa đám bầy tôi Ngài”. Al-Zumar: 46 (chương 39).
Ai tự ý tách rời giáo lý đạo ra khỏi đời tức đạo là do
Allah quyết định còn đời là do con người áp chế là y đã tự
xóa đức tin của bản thân,

ۡ

َ

ۡ َ

َ ۡ

ۡ

َ

ۡ َُ َ ت

َ
َ
َ ٰ �ك
(٨٥ :ض﴾ )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
� ٖ ب وت�فُرُون بِبع
ِ ِ ﴿أ� ؤمِنُون بِبعضِ ٱل
Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần của kinh sách và
phủ nhận phần còn lại ? Al-Baqarah: 85 (chương 2). Ai
đã phủ nhận một phần của giáo lý là đã phủ nhận toàn bộ
giáo lý.
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Allah ra lệnh cho tín đồ Muslim phải phân xử mọi
việc dựa theo bộ giáo lý đã được Ngài mặc khải cho vị Nabi
trung tín Muhammad ,

َ ۡ َ ۡ ََٓ َۡ ۡ ّ �
َ تِن
ُ هُم أَن َ� ۡف
ۡ َ ﴿ َوأ
َٱح�ُم ب
ۡ ـذ ۡر
َ
ـوك
نَهُم بِمَآ أَنزَل ٱ�َُّ وََ تَتَبِع أهـواءهُم وٱح
ِن
َ َۡ ُّ
٤٩ :َنۢ�َعۡضِ مَآأَنزَلَ ٱ�َ إِ�ك ۖ﴾ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ

Ngươi (Muhammad) hãy phân xử giữa thiên hạ bằng
thiên lệnh đã được Allah mặc khải, chớ làm theo ý muốn
của họ, hãy coi chừng họ kẻo Ngươi bị chúng kéo lệch
khỏi chân lý mà Allah đã mặc khải cho Ngươi. Al-Maaidah: 48 – 50 (chương 5). Tức phân xử mọi điều mà giữa các
tín đồ có tranh chấp, nếu không tuân thủ ắt sẽ gặp khốn khổ.
Còn những gì không được phân tích tỉ mĩ thì nhờ
đến nhóm học giả U’lama dày công nghiên cứu nhưng
không được trái ngược với nguồn gốc giáo lý.
Tuyệt đối không đuổi theo số đông, không làm theo
phong tục cổ truyền, phong tục ông bà đi trái ngược bộ giáo
lý Islam, nếu được phép là giới Nabi đã tự ý qui định một bộ
giáo lý mới rồi. Nhưng trong thiên hạ vẫn còn người nhắm
nghiền mắt, bịt lại đôi tai để làm theo cộng đồng, làm theo
số đông. Thật đáng thương cho họ.
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Chương X
Allah đã ấn định số phận của từng tạo vật, từ cá thể
một trước khi bắt đầu tạo hóa, từ đó mỗi tạo vật chỉ được
hưởng hoặc bị tùy theo số phận đã an bày trước khi được tồn
tại,
[٢ :�﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن

ٗ�ءٖ َقَد َّرَهُۥ َ� ۡقدِير
ۡ َ ّ َُ� َ﴿َخَلَق

Và Ngài (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài đã
định đoạt mỗi vật theo đúng mức lượng của nó. AlFirqaan: 2 (chương 25), Allah phán ở chương khác:
:]اﻟﻘﻤﺮ

َ َۡ
َ َ ُ﴿نَّا �َُ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ٰه
ََۡ ٞ َ َ ّ
م
﴾ ٥�
ِ � ََآأَمۡرُنَآإِ�َ � ٰحِدة �م� بِٱ٤ ٖ� ٍء خلق� بِقدر
[٥٠ ، ٤٩

Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật theo
Tiền định, và mệnh lệnh của TA duy nhất, như một cái
nháy mắt. Al-Qamar: 49 - 50 (chương 54), ở chương khác
Allah phán:

ً

ۡ ّ ّٗ َ َ ر
﴿ �ََنَ أَمۡرُ ٱ�َِ قد

(٣٨ :  ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب٣  مَقدُورا

Và mọi lệnh của Allah là một Chỉ dụ đã được quyết
định. Al-Ahzaab: 38 (chương 33).
Allah đã an bày mọi định mệnh tốt và xấu như được
ghi chép trong bộ Saheeh, Rasul  đã nói:

ِّ ))ﺗُﺆْﻣِﻦَ ﺑِﺎﻟْﻘَﺪَرِ ﺧَ�ِْه  وَﺮﺷ
((َِه
ِ
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“và tin vào định mệnh tốt xấu là do Allah an bày.”( 5)
4F

Duy chỉ Allah mới thấu hiểu việc an bày vận mệnh
của từng tạo vật và không một ai hiểu được chi tiết, thời
gian, địa điểm, khởi đầu và kết thúc của mỗi vật thể ngoại
trừ Đấng đã tạo hóa ra chúng,

ۡ
 ُِّ� ََٰ� 
َ ّ ٱ�َ قَ ۡد أَ َح
َ ّ َ وَأنَٞۡءٖ قَدِير
َ
ۡ َ اط بِ�ُ ل
�ۢ� ٍء عِل َم
ََّ�﴿ۡل َمُوٓاْ أَنَّ ٱ
�
ِّ
(١٢ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق١

Để cho các ngươi biết Allah có quyền định đoạt trên tất
cả mọi vạn vật và quả thật Allah bao trùm hết tất cả mọi
vật và mọi sự việc dưới kiến thức cao siêu của Ngài. AlTalaaq: 12 (chương 65), Allah phán ở chương khác:
َ
نۡ خَلَق
ُ ّ
َۡ
ُ ٱ�ب
١٤ : ﴾ ﺍﻟﻤﻠﻚ١ �
َ﴿�َ �َعۡلَمُ م
ِ َ وَهُوَ ٱللَطِ يف
Chẳng lẽ, Đấng Tạo Hóa không biết gì chăng? Trong
khi Ngài là Đấng Thấu Hiểu, Am Tường tất cả. AlMulk: 14 (chương 67).
Ai phủ nhận định mệnh do Allah an bày là đã phủ
nhận kiến thức của Ngài và ngược lại, ai phủ nhận kiến thức
của Ngài là đã phủ nhận định mệnh là do Allah sắp đặt.

(5) Hadith do Muslim ghi trong phần Iman, chương Iman, Islam, Ehsaan
và bắt buột tin tưởng vào định mệnh là do Allah Đấng Vinh Quang và
Tối Cao quyết định từ ông U’mar bin Al-Khattaab , Hadith số 1 và 8
.
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Người Muslim phải nằm lòng rằng mọi định mệnh
của từng tạo vật một đều được ghi chép cẩn thận trong
quyển sổ Mẹ do Allah giữ gìn,
(٣٨ :)ﺳﻮﺭﺓ اﻷﻧﻌﺎم

ۡ َ ﴿ّا فَر َّ ۡط َنا ِ� ۡٱلك َِ�ٰب مِن
﴾� ٖ�ء
ِ

TA đã không bỏ sót một điều nào trong quyển Sổ (Định
luật). Al-An-a'm: 38 (chương 6), ở chương khác Allah
phán:
(١٢ : )ﺳﻮرة �ﺲ

ّ
ُ�
﴾�ِب
ٖ ُ﴿ َّ �َۡءٍأَ حۡصَيۡ�َٰهُ �ِٓ إِمَا�ٖ م

Và tất cả mọi thứ đều được TA cho ghi trong một quyển
Sổ minh bạch. Yasin: 12 (chương 36).
Tạo vật của Allah gồm hai loại:
Loại vô chi vô giác không có lựa chọn như trời đất,
tinh tú, các vì sao. . .
Loại có chi giác và có quyền lựa chọn như con
người, ma quỉ. Đấng Tạo Hóa không hề ép buộc con người
phải làm tội lỗi rồi trừng trị họ, mỗi hành động của họ là do
ý muốn của bản thân quyết định nhưng nằm dưới ý muốn
của Allah,

ۡ ٞ ۡ ّ
ٓ َ َ
َ ٓ ََ
َ َلِّل َ�ٰل
ۡ
َ مِن�ُم أَن � َ ۡس َتق
 َو َمـا �شـاءُون٢ ِيم
لِمن شا َء
٢ �ِم
﴿ِنۡ هُوَ إِ�َ ذِكر
ََٰ ۡ ّ
َ َ ّٓ
َ
٢٩ – ٢٨ : ﴾ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ٢ �ِِ�َ أن �آءَ ٱ�َُّ رَبُ ٱل�لم

Đấy chẳng qua là lời nhắc nhở thiên hạ * Để nhắc nhở
ai trong các người muốn đi đúng đường * Nhưng điều
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mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ phi Allah,
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài muốn (hay chấp
thuận). Al-Takweer: 28 – 29.
Allah đã tạo ra con người và tất cả hành động của
họ, Ngài phán:
٩٥ :﴾ ﺍﻟﺼ�ﺎﻓﺎﺕ٩

َ
َ
َ
َ
َ
ََ َ َ
ُ ّ َ ٩حِتُون
ۡ ٱ�َ َخلَ َق
�ُم َو َما � ۡع َملُون
﴿قال �� ۡعبُدُون َما � ۡن
٩٦ -

(Hỡi Muhuammad) hãy hỏi chúng: “Chẳng lẽ các ngươi
lại tôn thờ các bụt tượng do chính bàn tay mình nặn thành
ư ? * Trong Khi chính Allah đã tạo hóa ra các ngươi và tất
cả mọi hành động cử chỉ của các ngươi.” Al-Saffaat: 95 96 (chương 37).
Tuy định mệnh là do Allah an bày nhưng con người
cần phải tạo lý do mới biết được định mệnh. Điều này nói
lên Allah có kiến thức tổng quát vạn vật và sáng suốt trong
quá trình sắp xếp vạn vật theo một trình tự và qui luật nhất
định.
Người Muslim không được dùng đầu óc để cân đo
niềm tin Iman tức lấy sự hiểu biết làm thước đo sự an bày do
Allah sắp đặt. Chắc chắn khối óc không thể hình dung hết
được mọi việc bởi khối óc tựa một cái tô hoặc cái thau trong
khi có một vài điều lại là nước đại dương thì cho dù có dùng
bao nhiêu cái tô hay thau thậm chính ao hồ cũng chẳng chứa
đựng hết số nước đại dương kia mặc dầu rất cố gắng.

53

Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin)

Có vài điều khác không thể suy nghĩ hay diễn giải
tựa như tầm nhìn không thể nhìn thẳng lên mặt trời vào ban
trưa cho dù có khổ công luyện tập.
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Chương XI
Cái chết là sự thật, Allah phán:

ۡ ۡ َ

َ ۡ

َ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ ُُ
َ َ َُ َ ۡ َ ٰ َ ۡ ه
 و�ب� وج٢ ان
ٖ ﴿ من عليها ف

َ ٱ��ٰـل وٱ�ِك
َ ر�ِّك ذُو
ِ ـر
:﴾ ﺍﻟ�ﺮﺣﻤﻦ٢ ام
ِ

٢٧ – ٢٦

Tất cả vạn vật trên (thế gian) đều tan biến * Chỉ tồn tại
sắc diện của Thượng Đế Ngươi (Muhammad) Đấng đầy
quyền uy và tối cao. Al-Rahman: 26 – 27 (chương 55).
Trong những phần thuộc niềm tin là phải tin tưởng mọi việc
xảy ra sau cái chết từ cỏi mộ bì trừng trị hoặc được hưởng
thụ như lời thiên khải đã nhắc.
 Trong những niềm tin Iman là tin có ngày
phục sinh, ngày mà con người được sống lại sau khi đã chết,
xương đã bị mục rã, Allah phán:

َ َ
َ
ّ
َ َۡۡ َ
ۡ اث َ ٰ� َر
:﴾ )ﺳﻮرة �ﺲ٥ �ِّهِم يَنسِ لُون
ِ﴿َنُفِخَ �ِ ٱلصُورِ فإِذا هُم مِّن ٱ�جد ِ إ

(٥١

Và Tiếng Còi phục sinh được thổi lên thì lúc đó họ
(người chết) sẽ từ dưới mộ đứng dậy vội vàng chạy đến
trình diện Thượng Đế của họ. Yaseen: 51 (chương 36).
Ai có lòng nghi ngờ về việc phục sinh này thì y là Kafir (kẻ
tự xóa đức tin Iman):
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ۡ َ ۡ َ ۡ َۡ َ َ ۡ
َ َ ّ ََ
َۡك
ۡ �ُ �ُم َو
ۡ �
ۡ َ� َفرُوٓ ا ْ أَفَلَ ۡم ت
ٰ �ُن َء َا� ٰ ِ� �ُت
نتُم
� علي�ُم فٱست
﴿أمّا ٱ�َِين
ّۡ
ّ
َ ُ� َوۡمٗا
 رَ�ۡبَ �ِيهَا قُلۡتُم مَا
َ� ُ وَٱلسَّاعَةّٞ  �ِيلَ إِنَّ وَعۡدَ ٱ�َِّ حَق٣ �ِرِم
َ ۡ َ ۡ ُّ َ ّٗ َ َ َ ۡ بِم
٣٢ - ٣١ :﴾ ﺍﻟﺠﺎﺛﻴﺔ٣ �ِرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن �َّظُنُّ إِ�َ ظنا وما �نُ ستيقِن
Và đối với những kẻ Kafir phủ nhận đức tin thì có lời
hỏi miệt thị: “Há chẳng phải các dấu hiệu của TA đã từng
xướng đọc cho các ngươi nghe thấy nhưng các ngươi lại
tỏ vẻ hống hách và là nhóm người chuyên gây tội lỗi
chăng?” * Và một khi có lời bảo: “Điểm hẹn gặp Allah là
thật và ngày tận cũng không có gì phải ngờ vực thì các
ngươi lại bảo: chúng tôi chẳng biết gì về ngày tận thế cả,
có lẽ đó là điều tường tượng bịa đăkt mà thôi nên chúng
tôi không có niềm tin về nó”. Al-Jaa-thiyah: 31 - 32
(chương 45). Nhưng nhóm người Kafir lại phủ nhận thẳng
thừng giờ tận thế,

ً

َ

َ

َ ّ

َ

َۡ

١١ :﴾ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ١ ﴿بل ّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ� وَأ�ۡتَدۡنَا لِمَن كَذّبَ بِٱلسَاعةِ سعِ�ا

Không, bọn chúng đã bác bỏ ngày giờ tận thế vì thế mà
TA đã chuẩn bị sẵn cho những ai bác bỏ ngày giờ tận thế
hỏa ngục bùn cháy. Al-Furqaan: 11 (chương 25).
 Trong những niềm tin Iman là tin có sự tính
sổ, Allah phán:

َ َۡ َ َ
ٗ ۡ َ ٞ ۡ َ َُ َ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ِ ۡ َ َ َ َ �ُ ۡ َم
�اۖ �ن �ن مِثقال
ٔ سش
﴿ونضع ٱلم�زِ�ن ٱلقِسط �ِ وم ٱل ِق�ٰمةِ ف� ظل �ف
َ َ ٰ َ �َ بِهاۗ َو
َ
َ مِّن َخ ۡر َد َ�تَ ۡي َنا
ۡ َٖ ّبَة
٤٧ :﴾ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎء٤ �ِ� بِنا �ٰسِ ب
ٍل
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Và TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào ngày phục
sinh. Bởi thế sẽ không có một người nào bị đối xử bất
công về bất cứ điều gì. Và nếu (chúng có làm một việc dù
nhỏ) bằng sức nặng của một hạt cải đi nữa, thì TA cũng
sẽ mang nó ra (cân đo). Và chỉ mình TA đủ làm công việc
thanh toán sổ sách. Al-Ambiya: 47 (chương 21).
 Trong những niềm tin Iman là ngày sau có
phần thưởng và hành phạt, thiên đàng và hỏa ngục, Allah
phán về hỏa ngục:
١٠٦ :﴾ ﻫﻮﺩ١

ّ ََ
ٌ َو َش يقٞ�ِ�ِيها َز
َ � هُم
ۡ َ ِين َشقُوا ْ فَ� �َّا ل
َ َ�ّا ٱ
﴿أم
ِه
ِ
ِر

Đối với những kẻ bất hạnh thì bị quẳn vào hỏa ngục,
trong đó bọn chúng rên rĩ và la hét. Hud: 106 (chương
11), Allah phán về thiên đàng:

َ ّا ٱ�َِّينَ سُعِدُواْ فَ�ِ ٱ�َۡن
ُّ َ ٰ َ ٰ ُ َ ۡ َ ض
��َّةِ �َٰ�ِِينَ �ِيهَا مَا دَامَـتِ ٱلسَـ��ت وٱ
﴿َم
َۡ َۡ َ ٓ َ َ َ ّ
١٠٨ :﴾ ﻫﻮﺩ١ ٖ�َّ مَا شَآءَ رَ�ُك ۖ �طا ًء �� �ذُوذ

Và những ai được phần phước thì nơi cư ngụ sẽ là thiên
đàng, họ ở trong đó đời đời kiếp kiếp như sự vững chảy
của các tầng trời và đất, trừ phi Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad) muốn khác đi. Quả là một phần thưởng
viễn cữu. Hud: 108 (chương 11)
Người Kafir tức người không tin tường vào Allah ắt
sẽ trong hỏa ngục đời đời và người Muslim có đức tin vào
Allah sẽ được hưởng thụ trong thiên đàng vĩnh cữu,
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َ
ّۡ
ٗۡ َ َ بٗ َ دِيد
َ َ ّ ََ
َ َ� َفرُوا ْ ف
َ
ٱ�خِرة ِ َو َما لهُ ـم مِّـن
 �ِ ٱ�ُ� َيا َو
أُعذِّ �ُهُم عذا ا ش
﴿أمّا ٱ�َِين
َ ُّ
ّ
َ
َ
� َ�ّا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ وَعمِلُواْ ٱل�َّٰلِ�َٰتِ �َيُـوَفِّيهِمۡ أُجُـورَهُمۡۗ وَٱ
 َم٥ �ن
ِِ�َٰ
ّ
َ
٥٧ - ٥٦ :﴾ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٥ �ِِبُّ ٱل�َٰلِم
Riêng những kẻ Kafir (không có đức tin nơi Allah) sẽ bị
TA trừng trị chúng một hành phạt hung tợn, kinh hoàng
ở ngay trần gian và cả ngày sau mà chúng không lấy đâu
ra một người trợ giúp * Nhưng đối với những người
(Muslim) tin tưởng và luôn hành đạo tốt, đúng (Qur’an
và Sunnah) sẽ được ban thưởng trọng hậu về mọi việc đã
từng làm. Quả thật, Allah không hề yêu thích những kẻ
chuyên làm tội lỗi. Ali I’mraan: 56 - 57 (chương 3).
 Niềm tin Iman bắt buộc của mỗi tín đồ Muslim
là hết lòng tin tưởng vào mọi điều liên quan đến ngày sau
được miêu tả trong Qur’an và trong Sunnah Saheeh như cầu
Siraat, bàn cân, giếng Al-Hawdh, sổ ghi chép tội và phúc.
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Chương XII
Nhiệm của tín đồ Muslim là phải bám chặt lấy tập
thể và tập thể được công nhận là tập thể có người Imam (tức
người dẫn đầu) như giáo cả, Hakim.
Allah,

Tuân lệnh cấp lãnh đạo Muslim chính là tuân lệnh

َ ْ َ َ ّ
َ ُ ّ
ۡ َ�أُو ۡٱ
ْ ـول َو
ۡ
أ
﴾ۖمِـن�ُم
ـ
م
س
ََطِيعُـواْ ٱلر
َـواْ ٱ�ََّ و
ي
ط
﴿ٰ�َ �ُّهَا ٱ�َِين َءامنُوٓا أ
ِ
ِ�
ِر
٥٩ :ﺍﻟﻨﺴﺎء

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah, hãy
tuân lệnh Rasul (Muhammad) và cấp lãnh đạo (người
Muslim) trong các người. Al-Nisa: 59 (chương 4).
Không được phép bầu cấp lãnh đạo là người Kafir,
không tuân lệnh họ và cũng không nghe theo lời những ai
không đứng đắn về mặt đạo giáo.
Cấp lãnh đạo phải là người có học vấn tốt về giáo lý
Islam để dẫn mọi người sống tốt đời đẹp đạo,

َۡ َ ٞ َۡ ۡ ٓ َ َ
ۡ
َٰٓ�� ِمِّن ٱ� ۡمنِ ِ ٱ�َۡوفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِ�َ ٱلرَّسُول
﴿�ذا جا َءهُم أمر
َ َۡ َ ّ
ۡ ۡ َُه
٨٣ :ُوْ�ِ ٱ�َۡمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱ�َِين �ست�بِطُون ۥ مِنهُمۗ﴾ ﺍﻟﻨﺴﺎء

Và một khi mọi người nhận được tin tức liên quan đến
an ninh hoặc khủng bố thì họ liền phao tin ầm ra ngoài.
Thế tại sao bọn chúng không chịu trình lên Rasul, trình
lên cấp lãnh đạo của họ, chắc chắn họ sẽ đồng nghiên
cứu và phân tích tính xác thực của tin tức kia ? Al-Nisa:
59
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83 (chương 4). Và chỉ có người tin thông về giáo lý Islam
mới có thể nghiên cứu.
Cấm tín đồ tự ý tách rời cộng đồng hoặc kháng lệnh
cấp lãnh đạo mà hãy kiên nhẫn tuân lệnh cho dù có bị đàn áp
miễn sao cấp lãnh đạo kia không làm hành động Kufr hoặc
không ra lệnh làm trái ngược giáo lý, như được ghi chép
trong bộ Saheeh từ bà Um Salamah dẫn lời Rasul  đã nói:

َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ْ ﺘَ ْ ُ ﻋَ َ ُ ْ ُمَ َ ُ َﺘَ ْ ُ َ و
ْ  وَ َﻣ،ئ
ـﻦ
ﻜﺮون �َﻤَﻦ ﻛ ِﺮه �ﻘﺪ ﺑ ِﺮ
ِ ))ِﻧَﻪ �ﺴ ﻌﻤَﻞ ﻠﯩ�ﻢ أ ﺮاء � ﻌ ِﺮﻓﻮن �ﻨ
َ ْ َأ
ْ  وَ ﻟَ� ْﻦ،� َﺮ َﺳﻠ َﻢ
َ َﺿ وَﺗ
َ ِ َﻣَﻦ ﻰ
((ﺎ� َﻊ
ﻧ
ِ
ِ

“Rồi các ngươi sẽ bị cấp lãnh đạo ỉ quyền thống lãnh, có
điều làm các ngươi hài lòng và có điều làm các ngươi bất
mãn. Đối với ai ghét bỏ hành động của họ là đã vô can
với việc làm của họ; ai cấm cản thì y được bình an nhưng
các ngươi hãy hài lòng và tuân lệnh.” Mọi người hỏi:
Thưa Rasul, chúng tôi có được phép khai chiến với họ không
? Người đáp:

َ
ّ
(( َﻣﺎ َﻠَ ْﻮا،))ﻻ

“Không, miễn sao họ vẫn còn hành lễ Salah.”( 6)
5F

Mỗi tín đồ hãy góp ý xây dựng lẫn nhau để được
một tập thể đoàn kết và mạnh mẽ, cùng nhau phát triển đi
lên hoặc để giảm đi tối đa về thiệt hại về người cũng như tài

(6) Hadith do Muslim ghi (1854).
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sản, như được ghi chép trong bộ Saheeh từ ông Abu
Ruqaiyah Tameen bin Âus Al-Dary  thuật lại lời Nabi :

ُ
ّ ُ))ّﻳﻦ
((اﻨﻟَ ِﺼﻴﺤَ ﺔ

“Đin (Tôn giáo) là lời khuyên bảo.” Chúng tôi hỏi: Vì ai
thưa Rasul? Người đáp:

ﻤ
ّ َِﻪِ وَلِﺮَﺳُﻮﻪﻟِِ وَﻷَِﺋَّﺔِ الْﻤُﺴْﻠِﻤ وَﺎﻋ
((ﻣَ ِﺘ ِﻬ ْﻢ
ِ
� ﻜِﺘَﺎﺑ
َ�ِ
ِ ِ ))

“Khuyên bảo vì Allah, vì Kinh Sách của Ngài, vì Rasul
của Ngài, vì những Imam của người Muslim và vì toàn
thể người Muslim.”( 7)
6F

Tuyệt đối không được moi móc, theo dõi, điều tra về
đời tư của cấp lãnh đạo hoặc tuyên truyền điểm xấu, hành
động xấu, hành động tội lỗi của cấp lãnh đạo để các tín đồ
khác có thành kiến với họ. Ngược lại, phải dùng lời lẽ đàng
hoàn để góp ý, để xây dựng họ.
Một khi cấp lãnh đạo cố ý qui định điều lệ khác giáo
lý Islam và sau khi đã khuyên bảo họ quay lại thì tiếp tục
tuân lệnh y; còn nếu như hết lời, hết cách mà y vẫn mực mực
làm ngược giáo lý thì công bố tội trạng cho tín đồ rõ bởi lúc
này là lúc phù hợp, kẻo bị thay đổi đi tôn giáo Islam, bị thay
đổi bộ giáo lý của Allah và đó chính là ý nghĩa của Hadith:
(7) Hadith do Al-Bukhary ghi lại ở phần Iman, chương lời Nabi : “Đin
(tôn giáo) là lời khuyên bảo.” Hadith trang 35 do nhà xuất bản Bait
Al-Afkaar Al-Đâuliyah và Muslim ghi lại ở phần Iman, chương phân
tích quả thật Đin (tôn giáo) là lời khuyên bảo, Hadith số 55 và 95..
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“Khuyên bảo vì Allah, vì Kinh Sách của Ngài, vì Rasul
của Ngài, vì những Imam của người Muslim và vì toàn
thể người Muslim.”
Người hiểu biết giáo lý Islam không được sống ích
kỷ chỉ lo cho bản thân mình và bỏ mặc các tín đồ khác sống
tùy thích. Không, y phải giáo dục họ đi đúng chân lý Islam,
giúp người cần giúp dù chỉ vài đồng lẻ, tiếp tế thức ăn dù chỉ
là trái chà là, bởi người có kiến thức giáo lý là tấm gương
cho mọi tín đồ Muslim khác noi theo. Xưa kia Rasul  đã
không dương cao đầu vì kho báu mà người chỉ muốn đưa
thiên hạ đến với bình an và trợ giúp người nghèo khó dù chỉ
vài Dinaar (đơn vị tiền ngày xưa).
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Chương XIII
Jihaad( 8) là hành động được bảo tồn từ xưa cho đến
này tận thế, tuyệt đối không được phép dứt bỏ trong khi
Qur’an vẫn còn tồn tại trên trần thế, như được ghi chép trong
bộ Saheeh từ ông Jaabir dẫn lời Rasul :
7F

َ ُ َ ُ َ ﺗَﺰَ ُ َ َ ٌ ْ ﻣَّﻰ
َ َﻳَﻮمِ اﻟْﻘﻴ
ْ ﻮن ﻋََ ﻟَْﻖ ِّ َﻇﺎﻫﺮ�ﻦَ َﻟ
((ﺎﻣ ِﺔ
))ﻻ ال ﻃﺎﺋِﻔﺔ ِﻣﻦ ِﺘ �ﻘﺎﺗِﻠ
ِ
ِ ِ ِﻰ

“Trong cộng đồng của Ta luôn có một nhóm người công
khai xả thân bảo vệ chân lý Islam cho đến ngày tận
thế.”( 9)
8F

Jihaad để tự vệ không cần phải có ý kiến của cấp
lãnh đạo, cũng không cần phải định tâm ngoại trừ xả thân
bảo vệ tôn giáo. Và Jihaah sẽ là nhiệm vụ của mỗi cá nhân
để bảo vệ danh dự hoặc bản thân hoặc tài sản giống như
được ghi chép trong bộ Sunan:

ْ ََ ُ ﻮَ َ ٌ وَ ْ ُ ﻞَ ُ َ أ
َ ُ ْ
َ ُ َْ ُ ﻞ
َْ ُ َ د
أَو دون ِدﻳ ِﻨ ِﻪ
أَو دون ِﻣ ِﻪ
ﻣَﻦ ﻗ ِﺘ دون ﻫ ِﻠ ِﻪ
َﺎﻪﻟ �ﻬ ﺷ ِﻬﻴﺪ
ِ ِ ))ﻣَﻦ ﻗ ِﺘ دون
ٌ َ َ
((� ُﻬﻮَ ﺷ ِﻬﻴﺪ

“Ai bị giết vì bảo vệ tài sản mình, y là Shaheed; ai bị giết
vì bảo vệ gia đình vợ con hoặc vì tự vệ hoặc vì bảo vệ tôn

(8) Jihaad là đấu tranh để nêu cao câu La i la ha il lol loh, nêu cao, bảo vệ
tôn giáo Islam.
(9) Hadith do Muslim ghi (156).

63

Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin)

giáo Islam thì y là Shaheed( 10).”( 11) Hadith còn được ghi
chép trong quyển tóm lược Saheeh.( 12)
9F

10F

1F

Bắt buộc phải đấu tranh với kẻ xâm phạm đến danh
dự, sinh mạng và tài sản không phân biệt Muslim hay Kafir.
Được ông Al-Nasaa-y từ ông Qaaboos  nghe cha ông kể:
Có một người đàn ông đến gặp Nabi và hỏi: Có một người
đàn ông đến muốn lấy tài sản của tôi ? Người đáp:

ُ ْ َِّﻛ
((ﷲ
ِ )) ﺮه ﺑِﺎ

“Hãy nhắc y về Allah.” người đàn ông hỏi tiếp: Nếu y
không biết sợ Allah ? Người đáp:

ْ
ََ ْ ﺘَ ْ ﻋَ َ ْ ْ ْ َﻚ
(( َ�ﺣَﻮل ِﻣﻦَ ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
))ﻓﺎﺳ ِﻌﻦ ﻠﻴ ِﻪ ﻣَﻦ

“Anh hãy cầu cứu anh em Muslim xung quanh anh.”
Người đàn ông tiếp tục hỏi: nếu xung quanh tôi không có
một người Muslim nào ? Người đáp:

ْ َ ََ ْ ﺘَ ْ ﻋ
َّ ْﻄ
((ﺎن
ِ ))ﻓﺎﺳ ِﻌﻦ ﻠﻴ ِﻪ ِﺎلﺴُﻠ

(10) Shaheed là người hi sinh vì Islam.
(11) Hadith được ghi lại từ ông Sa-e’d bin Zaid  do Abu Dawood ghi
(4772), Al-Tirmizhi (1421), Al-Nasaa-y (4095) và Ibnu Maajah (2580)
trong Mukhtasar. Và Al-Tirmizhi nói: “Đây là Hadith Hasan.”
(12) Hadith được ghi trong bộ Saheeh Al-Bukhary (2348) và Saheeh
Muslim (141) từ lời thuật của ông Abdullah bin A’mr .
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“Anh hãy cầu cứu cấp lãnh đạo.” Ông vẫn hỏi tiếp: nếu
cấp lãnh đạo thờ ơ với tôi ? Người đáp:

ََﻚ
َ ُ ََ ْ ُ َ َ ﻚَ ّ ﺗ
ْ أَو
ْ ﻮن ِﻣ ْﻦ ُﺷ َﻬ َﺪا ِء اﻵﺧ َﺮة
(( �َﻤﻨَ َﻊ َﻣﺎل
� َ))ﻗﺎﺗِﻞ دون ﻣﺎل ِ ﻰﺘ
ِ ِ

“Anh hãy tự đấu tranh để bảo vệ tài sản anh cho đến khi
trở thành người Shaheeh trong ngày tận thế hoặc cố giữ
gìn tài sản của anh.”( 13)
12F

Điều kiện để Jihaah là phải định tâm nhằm nêu cao
lời phán của Allah, như được chép trong bộ Al-Saheeh từ
ông Abu Musa Al-Ash-a’ry  kể: Có một người đàn ông
đến hỏi Rasul : Một người đầu quân vì chiến lợi phẩm,
một người đầu quân để được lưu danh thiên cổ, một người
đầu quân vì được địa vị, ai trong số họ là người đi trên
đường Jihaad, Rasul  đáp:

ُ َْ َ ﺗَﻞَ ُ َ ﻛَ ﻤ
َ َْ َ َ ُ ﻮ
((ﷲ
ِ ﻴﻞ ا
ِ ))ﻣَﻦ ﻗﺎ ِ َﻟﻜﻮن ِ ﺔ ا
ِ  �ﻬ ِﻓ ﺳ ِب،ﷲ ﻰﻠﻋ

“Ai chiến đấu nhằm để nêu câu lời phán của Allah thì đó
mới là con đường Jihaah vì Allah.”( 14)
13F

Bắt buốc giáo dân Muslim phải tuân lệnh cấp lãnh
đạo, giáo cả, Hakim, phải tuân lệnh họ mọi điều trừ những
điều trái ngược giáo lý của Allah. Trong Al-Saheeh, Rasul 
nói:

(13) Hadith do Al-Nasaa-y ghi (4081), Ibnu Abu Shaibah (28043), Ahmad
(22514) và Al-Tabaraany ghi trong bộ Al-Kabeer (20/313).
(14) Hadith do Al-Bukhary ghi (123 & 2655) và Muslim ghi (1904).

65

Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin)

ََ َ ْ َﻰ َ ﷲَ وَ ْ ُ أ
َ َ َْ أَ َ ﻋَ َ َ ْ أ
َﻣَﻦ ﻋَﺼ
ْ َ و، َﺎع اﷲ
�ي
ﻣ
ﻊ
ﻄ
ﻳ
ﻣَﻦ
،
ا
ﺼ
ﺪ
ﻘ
�
�ﺎ
))ﻣَﻦ ﻃﺎ � �ﻘﺪ ﻃ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ ْ أَ َ ﻋَ ِ وَ ْ �َ ْ أ
ْ ََ
َﻋَﺼ
((�ِﺎ
�ي �ﻘﺪ
ِ  ﻣَﻦ ﻌ ِﺺ ِﻣ،�ِ �ﻘﺪ ﻃﺎ
“Ai tuân lệnh Ta là y đã tuân lệnh Allah, ai kháng lệnh
Ta là y đã kháng lệnh Allah; và ai tuân lệnh người lãnh
đạo thay Ta là y đã tuân lệnh Ta và ai kháng lệnh người
lãnh đạo thay quyền Ta là y đã kháng lệnh Ta.”( 15)
14F



(15) Hadith do Al-Bukhary ghi (6718) và Muslim ghi (1935) từ lời thuật
của ông Abu Hurairah .
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Chương XIV
Ai vẫn còn hướng mặt về Qiblah hành lễ Salah là
vẫn còn là người Muslim dù có phạm tội gì, ra sao trừ phi
phạm tội Kufr( 16).
15F

Trong những thể loại Kufr: Là mắn chửi Allah.
Mắng chửi Allah tội còn vĩ đại hơn cả tội đại Shirk,
bởi người phạm tội Shirk không hạ thấp Allah xuống ngang
hàng với đất đá để thờ phụng, họ chỉ nâng cao địa vị của đất
đá lên ngang hàng với Allah rồi thờ phụng,

َ

َ َۡ

َُ ۡ

ّ

َ َ

َ ّ

�ٱ

َ
:﴾ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍء٩ �ِب ٱل�ٰلم
ِّ  إِذ �سوِّ��ُم بِر٩ ٍ�ِ ﴿ َِّ إِن كُنَا ل ِ� ض� ٰ ٖل ُب
٩٨ - ٩٧
Thề với Allah, chúng tôi là những kẻ đã công khai lầm
lạc * Khi chúng tôi đã sùng kính quí vị ngang vai với
Thượng Đế Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài. Al-Shu-a’ra: 97 – 98 (chương 26). Còn việc mắng chửi Allah là đã hạ
Ngài thấp hơn cả địa vị đất đá.
Mắng chửi Allah là đại tội Kufr và tội Kufr có tăng
và giảm giống như đức tin, Allah phán:

ّ ّٗ ۡ َ ْ ۡ ر
َ
ّ َ َف
ۡ �َ  لَن �ُ ۡق َب َل تَ ۡو
تُهُم َأُوْ�َٰٓ�ِك
ِين َرُواْ �َعۡد َ إِي�َٰنِهِمۡ �ُمَ ٱزدادُوا �ُف
َ�﴿نَّ ٱ
َ ّ
٩٠ :﴾ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٩ مُ ٱلضَّآلُون

(16) Kufr là phủ nhận, bác bỏ, xóa bỏ niềm tin Iman vào Allah.
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Đối với những kẻ đã vi phạm tội Kufr sau khi trong
lòng họ có niềm tin vào Allah, rồi tiếp tục gia tăng tội
Kufr kia thì chúng chẳng được Ngài chấp nhận sự sám
hối bởi họ là nhóm người lầm lạc. Ali I’mraan: 90
(chương 3). Nhưng cho dù tội Kufr có tăng hay giảm thì họ
vận muôn đời trong hỏa ngục không được ra ngoài, việc tăng
giảm đó chỉ làm cho tầng số hành phạt tăng giảm theo mà
thôi, Allah phán:

َ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ّٗ ۡ َ ۡ َ َ ب
َ
َ
بِما �نُوا
اب
ِ ﴿ِّينَ �َفرُواْ وَصدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱ�َِ زِد�ٰهُم عذا ا فوق ٱلعذ
ۡ
َ
٨٨: ﴾ ﻨﻟﺤﻞ٨ �ُفسِدُون

Đối với những kẻ nào phủ nhận niềm tin vào Allah và
còn ngăn chặn tôn giáo của Allah thì chúng sẽ bị TA gia
tăng thêm hình phạt chồng lên hình phạt khác do bởi các
hành động hủy hoại của chúng đã gây nên. Al-Nahl: 88
(chương 16).
Tín đồ Muslim tuyệt đối không được tự ý xác nhận
một ai đó sẽ là người của thiên đàng hay là người của hỏa
ngục trừ phi người đó được Allah hoặc Rasul  đã xác nhận.
Chúng ta chỉ nói chung chung rằng ai chết trong tình trạng
tin tưởng Allah là thuộc người thiên đàng và ai chết trong
tình trạng phủ nhận đức tin vào Allah là thuộc người của hỏa
ngục.
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Chương XV
Sự thật về người không đạo: Là sự tôn thờ bất cứ gì
bản thân muốn ngoại trừ tôn thờ Allah. Theo cách nghĩ của
người không đạo là tách li khỏi mọi sắc lệnh của Allah để
tôn thờ bản thân và tôn thờ lý tưởng, Allah phán:

ۡ َٰ َ ُ ّ
َذ
َ ََ
َ
َ ﴿َرَء
ٰ َ َ عِل ٖ� َو َخ َت َم
� َس ۡمعِهِۦ
� َ�ٮٰهُ وَأضلّهُ ٱ
نِ ٱ ََّ إِ�َٰهَهُۥ هَو
َيۡتَ م
�
 ََٰ� 
َ
َ ّ ف �َ تَذ ك
َ
َ
َ
﴾٢ ب َ�ِهِۦ غِ�َٰوَةٗ �َمن �َهۡدِيهِ مِنۢ �َعۡدِ ٱ�َِّۚأََ ََرُون
ۦ وَج َع َل
ِقلۡبِه
٢٣ :ﺍﻟﺠﺎﺛﻴﺔ

Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ tôn
lý tưởng làm Thượng Đế chăng, họ đã bị Allah đẩy y vào
lầm lạc bởi kiến thức của y, Ngài đã đóng chặt thính
giác, con tim (tức tấm lòng) y lại và Ngài dùng bức tường
che chắn mắt y (tuy mở mà chẳng thấy được chân lý).
Vậy, ai sẽ hướng dẫn y đi đúng đường sau khi Allah đã
bỏ mặc y. Thế sao Ngươi không suy nghĩ ? Al-Jaa-thiyah:
23 (chương 45).
Ai tự cho phép bản thân y nói và làm mọi điều theo
lý tưởng bản thân hoặc lý tưởng của ai đó vào bất cứ lúc
nào, nơi nào muốn thì y chính là nô lệ của lý tưởng bởi con
người được tạo hóa vốn là một nô lệ, nếu không làm nô lệ
cho Allah Đấng Tạo Hóa thì ắt sẽ làm nô lệ cho kẻ khác.
Chắc chắn là thế.
Nếu như trên đời này chỉ có một người sống duy
nhất chắc Allah sẽ không bắt tội y về các tội như giết người,
Zina (quan hệ tình dục ngoài hôn nhân), cho vai lãy, nói xấu
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người khác và cũng không cấm y nhìn phần kín người khác.
Nhưng khi số lượng con người gia tăng thì cần phải có qui
luật để áp chế mọi người tuân theo qui luật đó nếu không sẽ
loạn. Tương tự, nếu trong vủ trụ chỉ có mỗi mặt trăng là
Allah không bắt buộc nó phải xoay theo một đường nhất
định nhưng trong vủ trụ ngoài mặt trăng còn có mặt trời, các
vì sao, các thiên hà nên bắt buộc chúng phải duy chuyển
theo quy luật nhất định. Allah phán:

ِ�ۡغ
ٗ َ ُّ َ َ َ ۡ ُ ُه
َ
َ
َ ثِيثـ
َ ٱلۡقَمَـر
ۢٱ�ُّجُـومَ مُسَـخَّ�َٰت
 و
ّـمۡسَ و
ٱلش
﴿ ٱ�َّۡلَ ٱ�َهار �طلب ۥ ح
ِ
َ َۡ
َ
َ َ َۡ ّ
َ  �َُ ٱ�َۡلۡقُ وَٱ�َۡمۡرُۗ �َب
٥٤ :﴾ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ٥ �ِارَك ٱ�َُّ رَبُ ٱل�ٰلم
� ٓرِهِۦ
ۗ بِأم

Ngài thay đổi ngày đêm một cách nhanh chóng, mặt
trời, mặt trăng và các vì tinh tú (tất cả) đều phục mệnh
Ngài. Thật tuyệt diệu thay Ngài, Ngài đã tạo hóa rồi chỉ
huy tất cả! Thật phúc thay Allah, Thượng Đế của vũ trụ
và muôn loài. Al-A'raaf: 54 (chương 7), ở chương khác
Allah phán:

ٞ ُّ� َ َ ّ
َ ِ�َّمۡسُ يَ�ب
ََ
َ َ َ
ك
َ﴿ٱلش
ٖ لَهآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمر وَ� ٱ�َّۡلُ سَابِقُ ٱ�َهارِ� و ِ� فل
َ
َ
(٤٠ : ﴾ )ﺳﻮرة �ﺲ٤ � ۡس َبحُون

Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trăng, và ban
đêm không được phép vượt qua ban ngày; và mỗi cái
đều bơi trong quỹ đạo của nó. Yasin: 40 (chương 36).
Để được một thế giới an bình và hạnh phúc nên bộ
giáo lý Islam được thiên khải nhằm cải thiện mọi cuộc sống
của con người từ đạo đến đời, và ai tự ý cho mình không liên
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can đến bộ giáo lý đó y xứng đáng bị Allah trừng trị thích
đáng.
Gia nhập Islam là nhiệm vụ bắt buộc từng cá nhân
còn tách li Islam chính là kẻ chống đối,

 أٞ َ َ َ ۡ ََ
ۡ َ
َ
ۡ بِط
َ ُوْ�َٰٓ�ِك َح
ۡ ٰ �َ ت أ َ ۡع
ۡ
لُهُم
َ مِن�ُم َعن دِينِهِۦ �يمُت وهُو �فِر
﴿ َو َمن يَ ۡرتدِد
َ
َ َ ۡ
ٰ �ۡص
ْ َ َ
َ َّۡ
ّ
٢١٧ :﴾ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ٢ ِ ٱ�ُ�يا وٱ�خِرةِ� وأُوٰٓ�ِكَ أَ َبُ ٱ�َارِ� هُم �ِيها �ٰ�ُِون

Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng
không có đức tin thì đó là những người mà việc làm của
họ sẽ trở thành vô nghĩa ở đời này và đời sau. Và họ sẽ là
những người bạn của hỏa ngục, trong đó họ sẽ vào ở đời
đời. Al-Baqarah: 217 (chương 2).
Được ghi chép trong bộ Al-Saheeh và những bộ
khác, Rasul  có nói:

ُ ْ َ ُ
َْ ّ ل
(( ﻓﺎ�ﺘُﻠ ْﻮ ُه،ﻣَﻦ َﺪَ ِدﻳﻨَﻪ
))

“Ai cải đạo (từ Islam) sang đạo khác, hãy khử trừ y.”( 17)
16F

Thờ phượng Allah là mục đích tối cao của việc tạo
hóa và tồn tại, ai tự ý cho rằng bản thân được phép tách rời
là y đã không tin vào mục đích tối cao đó. Trong khi y
không được phép tách rời bộ luật ban hành của một quốc gia
y đang sống nhưng lại dám bước ra khỏi việc thờ phượng
Allah, đây quả là một sai lầm mà không có sai lầm nào lớn
(17) Hadith do Al-Bukhary ghi (2854) từ ông Ibnu A’bbaas .

71

Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin)

hơn nữa, y đâu biết được rằng Đấng Tạo Hóa ra toàn vủ trụ
trong đó có y đã phán quyết rằng:

ۡ

ّ

ِۡ�ٱ

َ

٥٦ :﴾ ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ٥ ِ﴿ َما خَلقۡتُ ٱ�ِۡنَّ وَ � سَ إِ�َ �ِ َعبُدُون

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người
ngoại trừ để tôn thờ TA. Al-Zariyat: 56 (chương 51).
Đấng đã tạo hóa ra con người và ma quỉ đang sinh sống
ở trần gian vốn là để thờ phượng Ngài
Chính Ngài sẽ tái dựng họ lại ở ngày phục sinh để tính sổ
việc thưởng và trừng trị y.
Bề tôi khẩn cầu Allah cải thiện mọi hoàn cảnh của cộng
đồng Muslim ở trần gian và ngày sau.
Cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi Muhammad và
tất cả ai noi theo Người.
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Các tác phẩm của tác giả này
 Cung cách hành lễ của Nabi .
 Cung cách hành hương Haj của Nabi .
 Vài giáo lý quan trọng liên quan đến Azaan và
Iqaamah.
 Phân tích các đường truyền về Tafseer.
 Chủ nghĩ tự do về nô lệ lý tưởng và tuyên truyền lý
tưởng đó.

 Lời tụng niệm sáng tối.
 Tóm lược về cung cách hành lễ Salah, nhịn chay và
E’tikaaf của Nabi .
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