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Nhân Danh Allah
Đấng Rất Mực Độ Lượng
Đấng Rất Mực Khoan Dung
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.َﻢ � ْﺴ ِﻠﻴْﻤﺎ
ﻟِﻳ ِﻦ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
bầy tồi xin tạ ơn Ngài, bầy tôi xin Ngài phù hộ và tha thứ
cho bầy tôi. Bầy tôi xin Allah cứu rỗi bầy tôi thoát khỏi
những điều xấu từ bản thân bầy tôi và hành vi của bầy tôi,
người nào được Allah hướng dẫn chắc chắn sẽ không bị lầm
lạc và người nào bị Ngài cho lầm lạc thì chắc chắn sẽ không
tìm được sự hướng dẫn. Và tôi chứng nhận không có
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, chỉ có Ngài là
Thượng Đế duy nhất không có đối tác cùng Ngài, và tôi
chứng nhận Muhammad  là người bề tôi và là vị Thiên sứ
của Allah.

Cầu xin Allah ban nhiều bằng an và phúc lành cho

Người

, gia quyến của Người và các bạn đạo của Người
4
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cùng tất cả những ai đi theo con đường tốt đẹp của họ cho
đến Ngày Phán xét cuối cùng.
Quả thật, kiến thức Tawhid là kiến thức thiêng liêng
và quí giá mà mỗi tín đồ có đức tin nơi Allah có bổn phận
phải học và tìm hiểu, vì đó là kiến thức về Allah - Đấng Tối
Cao và Ân Phúc - , kiến thức về các tên gọi, các thuộc tính
của Ngài cũng như kiến thức về bổn phận và nghĩa vụ của
người bề tôi đối với Ngài.
Và kiến thức Tawhid còn là chiếc chìa khóa mở
đường đến với Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc, cũng như
là nền tảng giáo lý cơ bản của tôn giáo mà Ngài đã ban hành.
Vì vậy, tất cả các Thiên sứ được cử phái đến đều
được lệnh truyền bá và kêu gọi đến với nó. Allah, Đấng Tối
Cao phán:

 َ ۡ َ ا
�و �َّ نُو
ِكَ ن
ُ ُ ۡ َ ََ۠ ٓ ّ ٰ
َ ّهُۥ
ون
ِٓ لٍ إ
ِ  إِ�َۡهِ �َن �َٓ إِ�َهَ إِ�َ �نا فٱ�بد
ِ ُ﴿ آ أَرۡسلن مِن �َبۡل مِ رَّس
[٢٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء٢

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi
(Muhammad) mà không được TA mặc khải ra lệnh cho y
truyền bá: Không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA,
bởi thế hãy thờ phượng một mình TA (Chương 21 – AlAnbiya, câu 25).
Và chính Allah, tự Ngài đã khẳng định tính duy nhất
“có một không hai” của Ngài, và các vị Thiên thần của Ngài
và tất cả những người hiểu biết đều chứng nhận tính duy
nhất đó của Ngài. Ngài phán:
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َ ٓ َ ۡ ۡ ۢ َ ٓ َ ۡ ۡ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ٰ ٓ �َوَ وَٱلۡم
َ
� ِ َ�ِكة وأولوا ٱلعِل ِم قا�ِم� بِٱلقِس
ط � إِ� َٰه
ُ﴿ د َٱ� ُّ �َنَّهُۥ �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َّ ه
ُ ٱ�ك
ُ ِ َّ ُه َو ۡٱل َعز
َ ۡ �ز
[١٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١ ِيم
�
ِ
Allah xác nhận và các Thiên thần cùng những người
hiểu biết đều làm chứng rằng quả thật không có Thượng
Đế nào khác cả duy chỉ có Ngài, Đấng duy trì nền công
lý. Không có Thượng Đế địch thực nào khác mà chỉ có
Ngài là Thượng Đế duy nhất, Đấng Toàn năng, Đấng Rất
mực sáng suốt. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 18).
Và nếu đây là nội dung của Tawhid thì bắt buộc mỗi
tín đồ Muslim có bổn phận phải hiểu ý nghĩa của nó bằng
cách học hỏi và truyền dạy lẫn nhau, phải suy ngẫm và tin
tưởng để gầy dựng tôn giáo của mình trên một nền tảng
vững chắc và ngay chính, giúp tâm hồn thanh thản an lòng
cũng như sẽ nhận được niềm hạnh phúc từ trái quả ngọt ngào
của nó.
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Tôn giáo Islam
Tôn giáo Islam là tôn giáo được Allah gởi đến cho

nhân loại qua Nabi Muhammad , nó là tôn giáo cuối cùng
mà Allah gởi đến cho nhân loại, tôn giáo mà Allah đã hoàn
tất ân huệ và hồng phúc của Ngài cho họ, Ngài đã hài lòng
lấy nó làm tôn giáo cho họ, và Ngài sẽ không chấp nhận một
tôn giáo nào khác. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ٓ َ ّ
َ ُ
ّ
﴾ َۗمَ ٌد �بَا أ َح ٖد ّمِن ّرِ َجال ِ� ۡم َو�ٰ�ِن سُولَ ٱ�َِّ وَخَا�َمَ ٱ�َّب ِ ِ�ۧ َن
ُ� َ﴿ ّا �َن
[٤٠ :]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب

Muhammad không phải là người cha của một ai trong
số đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ của Allah
và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi. (Chương 33 –
Al-Ahzab, câu 40).

ُ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َ َ ُ � ۡم َو َ� ۡ� َم ۡم
يت ل� ُم
﴿ ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين
ِت عل ۡي� ۡم ن ِع َم ِ� َو َرض
َ ۡ
[٣ :ٱ� ۡس� ٰ َم د ِٗينا ۚ ﴾ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ
ِ

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi
tôn giáo của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân huệ của
TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn
giáo cho các ngươi (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3).

َ ۡ ّ
َ ّ ّ
[١٩ :ٱ� ۡس� ٰ ُمۗ﴾ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
ِ َِ�﴿ ِنَ ٱ�ِين ِندَ ٱ
7
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Quả thật, tôn giáo đích thực đối với Allah chỉ có Islam
(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 19).

َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ ََ
َ ۡ َ َِ
ُ
َ �ِ ٰ�
�ن
ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة مِن ٱل
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
ِ
[85 : ﴾ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ٨

Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo
Islam thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và
vào Ngày Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua
thiệt (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 85).
Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã sắc
lệnh cho tất cả nhân loại phải quy thuận tôn giáo của Ngài,
Ngài phán với Thiên sứ của Ngài Muhammad :

َ ّ
ٱ�َّ ُۥ
َٰٓ�َ� َهاٱ�َّاسُ إِ�ّ و
ُّ
ت
َ�
رَسُ ُل ٱ�َِّ إِ�َۡ�ُمۡ �َِيعًا ِي
﴿
ِ ٰ �َ ٰ �َمُلۡكُ ٱلس
ِ
ُ
�َ
ّ ّّ ۡ ّ ّ
ََ ُ ُ َ ۡ ُ َ ُ ّ ٰ ه
ِ
� ۡ�َٱ
� ٱَِي
�
ٔ ۖ�ۦ و� ِميت
ِ ِ �� ٱ
ِ ضِ �َٓ إِ�ََ إِ�َ هو ي
ِ ِ َ�ِنُواْ بِٱ�َِّ وَرَسُو�ِ  ٱ
ّ
َ
َ ُ
ۡم
َ
[١٥٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف١ ِنُ بِٱ�َِّ وَ�ِ�َٰتِه ِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَ� ۡم � ۡه َت ُدون

Hãy bảo: “Này hỡi nhân loại! Quả thật, Ta là Sứ giả của
Allah được cử phái đến cho tất cả các người; Allah là
Đấng điều hành và chế ngự các tầng trời và trái đất,
không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài,
Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết”. Bởi thế, các
ngươi hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, một vị
Nabi mù chữ đã tin tưởng Allah và các lời phán của
Ngài. Hãy tuân theo Y, mong rằng các ngươi sẽ được
hướng dẫn đúng đường. (Chương 7 – Al’Araf, câu 158).
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Và trong bộ Sahih Muslim, ông Abu Huroiroh



thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

 ُﻔْﺲ
َ َﻤَّﺪٍ �ِﻴَﺪِه ﻻَ �َﺴ ْﻤَﻊُ ﻰﺑِ أَﺣَﺪٌ ﻣِﻦْ ﻫَﺬ ِهِ اﻷُﻣَّ ِﺔ َ� ُﻬﻮ ِد
ّ ْ وَﻻ ﻧَﺮﺼ
ِ�َا
�ُ ََِّى
� »
ِ
ٌ
ﺖُ ﺑ
َ
ْ
ْﻤُﻮتُ وَلَﻢْ ﻳُﺆْﻣِﻦ
َّﺑِﺎﺬﻟَّى أُرْﺳِﻠ ِﻪِ إِﻻَّ ﺎﻛَن ﻣِﻦْ أَﺻْﺤَﺎبِ اﻨﻟ
« ﺎر
َ
ِ
ِ

“Thề bởi Đấng mà linh hồn của Muhammad lệ thuộc vào
bàn tay của Ngài rằng bất cứ ai trong cộng đồng này,
người Do thái hay người Thiên Chúa giáo, chết đi mà
không tin tưởng vào sứ mạng Ta mang đến thì sẽ bị đày
vào Hỏa ngục.”.
Và đức tin Iman nơi Người  là tin tưởng những gì
Người  mang đến với sự đón nhận và tuân thủ theo chúng,
chứ đức tin Iman không phải là chỉ có sự tin tưởng không
thôi. Cũng vị vậy, mà Abu Talib – người chú (bác) của Nabi

 – đã không phải là người có đức tin Iman (người vô đức
tin Kafir) mặc dù ông đã tin Người  là vị Thiên sứ, tin

những gì Người mang đến, và chứng nhận Islam là tôn giáo
tốt nhất trong các tôn giáo.

Và tôn giáo Islam là tôn giáo bao hàm mọi sự tốt
đẹp của các tôn giáo trước kia và có ưu điểm nổi bật vượt
trội, đó là, nó luôn là điều cải thiện phù hợp cho mọi thời
đại, mọi địa điểm và mọi cộng đồng xã hội. Allah, Đấng Tối
Cao và Ân Phúc phán nói với vị Thiên sứ của Ngài:

َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ّ ٗ ّ َ ُ ّ َۡ
َ َۡ ََٓۡ ََ
َ ٰ�َِ ك ۡٱلك
ٰ
ب َو ُم َه ۡي ِمنًا
�ِ
ك
ٱل
ِن
م
ِ
ه
ي
د
ي
�
�
ا
ِم
ل
ا
ِق
د
ص
م
ق
�ٱ
ب
ب
�ِ﴿ وأنز�ا إ
ِ
ِ
ِ
َ
[٤٨ :َعل ۡيهِ� ﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﺋﺪة
9
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Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách bằng
sự thật, xác nhận lại các điều mặc khải trong các Kinh
sách trước và giữ gìn chúng được nguyên vẹn. (Chương
5 – Al-Ma-idah, câu 48).
Và ý nghĩa câu nói “nó luôn là điều cải thiện phù
hợp cho mọi thời đại, mọi thời điểm và mọi cộng đồng xã
hội”: Việc đi theo và giữ chặt lấy nó (tôn giáo Islam) sẽ giúp
cộng đồng xã hội trở nên tốt đẹp vào bất kỳ thời đại nào
cũng như bất kỳ nơi nào, chứ không phải nó sẽ thay đổi để
phù hợp với từng thời đại hay từng nơi chốn của một cộng
đồng xã hội nào đó giống như một số người mong muốn như
vậy.
Tôn giáo Islam là một tôn giáo chân lý được Allah,
Đấng Tôi Cao và Ân Phúc, đảm bảo rằng Ngài sẽ giành
thắng lợi cho người nào đi theo và giữ chặt lấy nó một cách
chân thành và ngay chính, cũng như Ngài sẽ cho nó thắng lợi
tất cả các tôn giáo khác. Ngài phán:

َ َ ُ َ ۡ ُ ّ َۡ
ّ
َ
ُّ
ّ �
َ ى
ُ َ ِي أَ ۡر َس َل َر ُس
ٓ َ�ُوَ ٱ
ٰ و�ۥ بِٱل ۡ ُه َد
ِين �ِهِۦ َول ۡو
�ٱ
ۥ
ه
ر
ه
ظ
�
ِ
ق
�ٱ
ِين
د
و
﴿
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ۡ ُۡ َ َ
[٣٣ : ﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ٣ ��ون
ِ ك ِره ٱلم
Ngài là Đấng đã cử Sứ giả của Ngài mang Chỉ đạo và
tôn giáo chân lý đến để làm cho nó thắng mọi tôn giáo
khác mặc dầu những người thờ đa thần không thích.
(Chương 9 – Attawbah, câu 33).

َۡ
ٰتِ لَي
َ ﴿ َد
َ
ِ �ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ مِن�ُمۡ وَعمِلُواْ ٱل�َّٰلِ�َ َسۡتَخۡلِفَ ّنَ ُه ۡم ِ� ٱ
�ض
ُّ� ٱ
َ
َ
َ ـم د
َّ
ۡ ِيـن ُه ُم ّ�َِي
ۡ �ـ ل َ ُه
ۡ ِينَ مِـن �َـبۡلِهِمۡ وَ�َُمَكِّـنَ ل َ ُه
ٰ َ َٱرت
ـم
َّ�ما ٱسۡتَخۡلَف ٱ
10
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َ ُ ُۡ َ َ ُ ُۡ َ َٗۡ ۡ ۡ َ ۡ َ ۢ ّ َُّ
َ
ٗۡ َ
َ � َف
ـر
��ون ِ� ش�ٔا ۚ َو َمـن
ِ � � �ِ َ�َُبَدِّ�َهم ِمن �ع ِد خوف ِ ِهم أمنا ۚ �عبدون
َ ُ َ ۡ ُ َ ٓ ٰلِكَ فَأ
[٥٥ : ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﻮر٥ َعۡدَ �َ ُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل�ٰسِقون
Allah đã hứa với những người có đức tin và làm việc
thiện trong các ngươi rằng chắc chắn Ngài sẽ làm cho họ
trở thành những người cầm quyền và cai quản trên trái
đất giống như việc Ngài đã làm cho những người thời
trước họ trở thành những người cầm quyền và cai quản;
và chắc chắn Ngài sẽ thiết lập cho họ một tôn giáo vững
chắc mà Ngài đã hài lòng; và chắc chắn Ngài sẽ đổi lại
cho họ tình trạng an ninh sau cảnh phầp phòng lo sợ, với
điều kiện là họ chỉ thờ phượng riêng một mình Ngài và
không làm điều Shirk với Ngài bất cứ một điều gì. Và sau
đó, nếu ai phủ nhận đức tin thì họ sẽ là những kẻ phá rối
và nghịch đạo. (Chương 24 – Annur, câu 55).
Tôn giáo Islam là tôn giáo của tín ngưỡng và các
nguyên tắc sống, nó là tôn giáo bao trùm và trọn vẹn giữa
đức tin và hành vi.
 Nó bảo qui phục và tôn thờ Allah duy nhất và
nghiêm cấm sự đa thần dưới mọi hình thức.
 Nó sai bảo điều chân thật và ngay chính, cấm những
điều dối trá.
 Nó sai bảo điều công bằng( 1) và cấm điều bất công.
P

(1)

0F

P

Công bằng là sự như nhau giữa những gì giống nhau và sự khác
nhau nhau giữa những gì không giống nhau, chứ công bằng không
phải là sự như nhau đối với tất cả mọi thứ giống như một số người
đã thốt lên khi nói: Tôn giáo Islam là tôn giáo bình đẳng với tất cả
mọi thứ. Nhưng nếu sự bình đẳng tức là sự như nhau giữa các thứ
11
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tín

 Nó sai bảo giữ gìn chữ tín và cấm những điều thất

 Nó sai bảo hiếu thảo và cư xử tử tế với cha mẹ và
nghiêm cấm sự bất hiếu và vô lễ với họ.
 Nó sai bảo kết nối tình thâm và máu mủ thân thuộc,
nghiêm cấm mọi hình thức chia cắt tình máu mủ ruột thịt.
Và nói chung, Islam là tôn giáo sai bảo tất cả mọi
phẩm chất đạo đức tốt đẹp, sai bảo mọi hành vi cũng như
mọi việc làm thiện tốt, cấm tất cả mọi hành động, mọi hành
vị ác bá vô đạo đức và không tốt lành.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ّ َّ يَأۡم
ۡ
ٓ َ َۡ
ٰ َ � َو َ� ۡن
ٰ َ ٰنِ �يتَآيِ ذِي ٱل ُق ۡر
� َع ِن ٱلف ۡحشا ِء
َ �ُۡرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱ�ِۡح
﴿ ِنَ ٱ
ٕ
َ ُ ّ َ َ ّ�ُمۡ تَذ
ُ
ٱلۡمُنكَرِ وَٱ�َۡ�ِۡ� يَعِظُ�مۡ لَعل
[ ٩٠ :  ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ٩ َكَرون
Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính,
phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt,
và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm
điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi
mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội.
(Chương 16 – Annaml, câu 90).


khác biệt nhau là một điều bất công, Islam không sai bảo như thế
và hành động đó không được ca ngợi.
12
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Các Nền Tảng Trụ Cột Của Islam
Các nền tảng trụ cột của Islam là những nền tảng cơ
bản thiết lập sự vững chắc của tôn giáo Islam, gồm cả thảy
năm nền tảng chủ yếu. Ông Ibnu Umar

 thuật lại rằng

Thiên sứ của Allah  nói:

ََ
ُ
َ َ
ََ  أَنْ ﻻ
َ
َِ »
إِﻟَـٰﻪَ إِﻻَّ اﷲُ وَأنّ�َُﻤَّ ًﺪا �ﺒْ ُﺪ ُه َو َر ُﺳـﻮل
ِ َﺎدة: ٍاﻹِﺳْﻼَمُ ﻰﻠﻋَ ﻤﺧْﺲ
َ
َ
َ
« ِّ َ ﷲِ وَ� ﻗَِﺎمِ الﺼَّﻼ ِة َ� ِﻳﺘَﺎءِ الﺰَّ ﻛ ِة َو ِﺻﻴَﺎمِ َر َم َﻀﺎن َوﺤﻟ

“Islam được dựng trên năm nền tảng trụ cột: Lời tuyên thệ
ُ َُ ُُ َْ
َّ ) إِﻟَـٰﻪَ إِﻻَّاﷲُ و �َُﻤ- (không có
Shahadah (ﷲ
ِ ـﺪ �ﺒـﺪه َو رﺳـﻮل ا

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và
Muhammad là người bề tôi và vị Thiên sứ của Ngài), dâng
lễ nguyện Salah, xuất Zakah, nhịn chay tháng Ramadan
và hành hương Hajj.”
Có một người đã nói với Ibnu Umar: Hành hương
Hajj và nhịn chay Ramadan. Ông (Ibnu Umar) nói: Không,
nhịn chay tháng Ramadan và hành hương Hajj. Đó là những
gì tôi đã nghe được từ Thiên sứ của Allah
Muslim).

. (Albukhari,

1- Lời tuyên thệ Shahadah:
ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َّاﷲُ و �َُﻤ
(ﷲ
َّ) إِﻟَـٰﻪَ إِﻻ
ِ ﺪ �ﺒﺪه َو رﺳﻮل ا
13
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(Chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài
Allah và Muhammad là người bề tôi và Thiên sứ của Ngài).

Đức tin vào lời tuyên thệ này phải được nói thành
lời trên chiếc lưỡi, giống như thể nó phải được thốt lên trước
sự chứng kiến của mọi người.
Lời tuyên thệ này gồm nhiều điểm nhưng chỉ được
xem là một nền tảng trụ cột lý do: hoặc là bởi vì Thiên sứ

của Allah  là vị truyền tin của Ngài cho nên việc chứng
nhận Người là người bề tôi và là vị Thiên sứ là điều làm
hoàn thiện sự chứng nhận “không có Thượng Đế đích thực
nào khác ngoài Allah”; hoặc là bởi vì hai điều chứng nhận
này là yếu tố cơ bản làm nên giá trị của mọi hành động và
việc làm cũng như khiến chúng được chấp nhận nơi Allah,
có nghĩa là việc làm cũng như hành động sẽ không có giá trị
và không được chấp nhận ngoại trừ phải có Ikhlas (lòng
chân tâm) hướng về Allah đồng thời phải tuân thủ theo đúng

đường lối dạy bảo của Thiên sứ của Ngài . Do đó, sự chân
tâm Ikhlas hướng về Allah là sự chứng thực cho “Không có
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah”, còn sự tuân
thủ theo đúng đường lối của Thiến sứ của Allah là chứng
thực cho “Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên sứ của
Allah”.

Và mục đích của lời tuyên thệ Shahadah thiêng liêng
này là giải phóng con tim và tinh thần khỏi sự tôn thờ tạo vật
và tuân theo những người không phải là Thiên sứ của Allah.
2- Dâng lễ nguyện Salah:
Là hình thức thờ phượng Allah, Đấng Tối Cao và
Ân Phúc trong các giờ được ấn định bằng những động tác và
14
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cử chỉ của thân xác lẫn tâm hồn được qui định thành một
phong cách đặc trưng nhất định.
Mục đích và ý nghĩa của lễ nguyện Salah là làm cho
tấm lòng thư thản, an bình đồng thời giúp người bề tôi tránh
xa những điều ác đức, sàm bậy, tội lỗi và trái đạo.
3- Xuất Zakah:
Là một dạng thức thờ phượng Allah, Đấng Tối Cao
và Ân Phúc, bằng sự trích ra một phần tài sản bắt buộc coi
như phần thuế an sinh cho xã hội.
Ý nghĩa và mục đích của việc xuất Zakah là để tẩy
sạch tâm hồn của người bề tôi khỏi tính keo kiệt, ích kỷ và
hẹp hòi, đồng thời góp phần vào việc hỗ trợ sự an sinh trong
Islam và cứu giúp những người Muslim khốn khó và nghèo
khổ.
4- Nhịn chay tháng Ramadan:
Là dạng thức thờ phượng Allah, Đấng Tối Cao và
Ân Phúc bằng sự kiềm hãm những nhu cầu tự nhiên của cơ
thể vào ban ngày của tháng Ramadan.
Ý nghĩa và mục đích của nhịn chay Ramadan rèn
luyện bản thân tính kiến nhẫn và chịu đừng trong việc từ bỏ
những điều yêu thích để tìm sự hài lòng và sự thương xót
của Allah.
5- Hành hương Hajj:
Là một dạng thức thờ phượng Allah, Đấng Tối Cao
và Ân Phúc, bằng cuộc viếng thăm ngôi đền thiêng Ka’bah
tại Thánh đường Alharam – Makkah với những nghi thức
nhất định.
15
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Ý nghĩa và mục đích của hành hương Hajj là để
người bề tôi thể hiện các biểu hiệu của Allah, rèn luyện cho
người bề tôi tính nỗ lực phấn đấu trong việc chi dùng của cải
cũng như công sức cho việc phụng mệnh Allah. Cũng vì vậy
mà hành hương Hajj được xem là một hình thức của Jihad
(chiến đấu) cho con đường chính nghĩa của Allah, Đấng Tối
Cao và Ân Phúc.
Tất cả những ý nghĩa và mục đích được đề cập ở đây
cũng như những gì không được đề cập là những yếu tố làm
nên giá trị của một công đồng, cộng đồng Islam tinh khiết,
cộng đồng qui thuận tôn giáo của Allah, một tôn giáo đích
thực và chân lý, đồng thời giúp người bề tôi cư xử và hành
động một cách công bằng và ngay chính.
Và ai muốn rõ thêm những điều trên thì hãy đọc lời
phán của Allah:

ۡ ََۡ ّ
ٓ ّ
َ َ
َۡ َ َ ۡ َ ََ ْۡ َّ
ِّنَ ٱلسَ َما ِء
ت
ٖ ٰ �﴿َلَوۡ أَنَ أهل ٱلرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱ�َقوا لفتحنا علي ِهم ب َر
َ ۡ َ َ َ ْ ّ َ�  وَ� ٰ�ِن كَذ
َ
ۡ ْ ُ َ
ٰ
َٓفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَى
٩ َبُوا فأخذ� ُٰهم ب ِ َما �نوا يَ�س ُِبون
َ َِٱ�ۡض
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ َ
َ
َ
َ
ٓ
َ
َ
ُ
ٰ
َهۡلُ ٱلۡقُرَىٓ أن يَأ� َِي ُهم بَأ ُس َنا
 أ َو أم َِن٩ أن يَأ� َِي ُهم بَأ ُس َنا بَ َ�ٰ ٗتا َوه ۡم نا� ِ ُمون
ۡ ْ َََ
َ
َۡ ّ
َ ۡ ُ
ُ
 أفأم ُِنوا َمك َر ٱِۚ فَ� يَأۡمَنُ مَكۡرَ ٱ�َِّ إِ�َ ٱلق ۡو ُم٩ ض ٗ� َوه ۡم يَل َع ُبون
َ ُ َٰ ۡ
[٩٩ - ٩٦ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف٩ �ون
ِ �ٱل
Và nếu dân cư của các thị trấn tin tưởng và kính sợ
Allah thì chắc chắn TA sẽ mở ra cho họ bao điều ân phúc
từ trên trời và đưới đất nhưng họ đã phủ nhận đức tin
nên TA đã bắt phạt họ về những gì mà họ đã làm. Chẳng
lẽ dân cư của các thị trấn cảm thấy an toan chăng khi
cơn thịnh nộ của TA đến chụp bắt họ vào ban đêm trong
16
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lúc họ đang yên giấc? Hoặc phải chăng họ cảm thấy an
toàn khi cơn thịnh nộ của TA đến với họ vào lúc mặt trời
lên cao khi họ đang vui đùa? Hoặc phải chăng họ cảm
thấy an toàn trước kế hoạch bí mật của Allah? Quả thật,
chẳng ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah
ngoại trừ đám người thua thiệt. (Chương 7 – Al’Araf,
câu 96 – 99).
Và hãy nhìn lại trong lịch sử trước đó, bởi trong lịch
sử có các sự kiện làm bài học suy ngẫm cho những kẻ có trái
tim còn bị che chắn bởi những bức màn tối tâm.
Cầu xin Allah phù hộ và soi sáng!!!
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Nền Tảng Tín Ngưỡng Của Islam
Tôn giáo Islam như đã nói là tôn giáo của tín
ngưỡng và các nguyên tắc sống, nó là tôn giáo bao trùm và
trọn vẹn giữa đức tin và hành vi.
Và quả thật, một số nguyên tắc sống cũng như các
nền tảng trụ cột của tôn giáo Islam đã được đề cập, còn bây
giờ là nói đến nền tảng tín ngưỡng của Islam, đó là đức tin
Iman nơi Allah, các Thiên thần của Ngài, các Kinh sách của
Ngài, các vị Thiên sứ của Ngài, Ngày Phán xét cuối cùng và
số mạng tốt xấu đã được định sẵn.
Và quả thật, Kinh sách của Allah – Qur’an và

Sunnah của Thiên sứ  đã chỉ rõ về đức tin Iman như được
nêu trên.
Allah, Đấng Tối Cao phán trong Qur’an của Ngài:

ِ�ۡيۡسَ ٱل
ُ َ ُ ُ ْ
َ � ۡم ق َِب َل ٱل ۡ َم ۡ�ق َوٱل ۡ َمرِب
وَ�ٰ�ِنَ ّ ٱلۡ�َِ ّ َم ۡن
َّ أَن تُوَلُّوا وجوه
﴿
ِ ِ
ِ
ّ
َ
[١٧٧ :ِ وَٱلۡمَ�ٰٓ�ِكَةِ وَٱلۡكِ�َٰبِ وَٱ�َّب ِ ِ�ۧ َن ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
َمنَ بِٱ�َِّ وَٱ�َۡوۡمِ ٱ�خِر
Sự ngoan đạo và đức hạnh không phải ở việc các ngươi
quay mặt về hướng Đông hay hướng Tây mà sự ngoan
đạo và đức hạnh là ở việc ai tin tưởng nơi Allah, tin nơi
Ngày phán xử cuối cùng, nơi các thiên thần, các kinh
sách và các vị Nabi của Ngài. (Chương 2 – Albaqarah, câu
177).
Còn nói về số mạng được định sẵn, Allah – Đấng
Tối Cao và Ân Phúc phán:
18
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َ َۡ
َ َ ُ َ َۡ َ ۡ َ َّ
ََۡ ٞ َ َ ّ
﴾ ٥� ـ
ِ � َمَآ أَمۡرُنَـآ إِ�َ �ٰحِـدة �مـ� بِٱ٤ ٖ﴿ نَّا �ُ �ءٍ خلق�ٰه بِقدر
[٥٠ ، ٤٩ :]ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ
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. (Chương 54 – AlQamar, câu 49, 50).
Còn trong Sunnah của Thiên sứ của Allah
Người nói:

,

ْ
َْ
ُْ
ُ ْ
اﻵﺧ ِﺮ َوﺗﺆ ِﻣ َﻦ ﺑِﺎﻟﻘ َﺪ ِر
ِاﻹ� َﻤﺎن َنْ ﺗُﺆْﻣِﻦَ ﺑِﺎﷲِ وَمَﻼَﺋِ�َﺘِﻪِ وَ� ُﺘُﺒِﻪِ وَرُﺳُﻠِﻪِ وَاﻴﻟَ ْﻮم
ِ
ِ »
�ْ ه
.ِ وَﺮﺷَِّ ِه « رواه مﺴﻠﻢ
ِ

“Đức tin Iman lài tin nơi Allah, tin nơi các Thiên Thần
của Ngài, tin vào các kinh sách của Ngài, tin nơi các
Thiên Sứ của Ngài, tin nơi Ngày Sau cùng và tin vào sự
tiền định tốt xấu.” (Muslim).
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Đức Tin Iman Nơi Allah, Đấng Tối Cao Và Ân
Phúc
Đức tin Iman nơi Allah bao hàm bốn điều
 Thứ nhất: Tin vào sự hiện hữu và tồn tại của
Allah.
Quả thật, các bản chất tự nhiên, trí tuệ, giáo luật và
cảm giác đều chỉ rõ sự tồn tại và hiện hữu của Allah, Đấng
Tạo hóa toàn năng.
1- Bằng chứng từ bản chất tự nhiên vốn có của
con người nói lên sự hiện hữu và tồn tại của Allah: Quả
thật, mỗi một con người đều được tạo ra với bản chất tự
nhiên vốn có là tin vào Đấng Tạo hóa ra y mà không cần
phải suy nghĩ hoặc cần phải tìm hiểu và học hỏi, niềm tin
của bản chất tự nhiên vốn có này sẽ không thay đổi trừ phi
có ai đó tác động và lôi kéo trái tim của y hướng đến một
niềm tin khác, như Nabi Muhammad  đã có nói:

َ  ﻓَﺄَﺑَﻮَاهُ �ُﻬَﻮِّدَاﻧِﻪِ أَوْ �ُﻨَﺮﺼَِّاﻧِﻪِ أَوْ �ُﻤَﺠ، ِ مَﻮْلُﻮدٍ إِﻻَّ ﻳُﻮﺪﻟَُ ﻰﻠﻋ اﻟْﻔِﻄْ ة
ََ
« ِّﺴﺎﻧِ ِﻪ
»
َﺮ
.واه اﺒﻟﺨﺎري

“Tất cả mọi đứa trẻ đều được sinh ra dưới bản chất tự
nhiên (tin sự tồn tại của Đấng Tạo hóa), nhưng cha mẹ
của nó làm cho nó thành người Do thái, hoặc thành người
Thiên Chúa giáo hoặc thành người Majus (thờ lửa)”
(Albukhari).
2- Bằng chứng từ trí tuệ chứng tỏ sự hiện hữu và
tồn tại của Allah: Quả thật tất cả mọi vạn vật, trước chúng
20
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và sau chúng đều phải có một Đấng Tạo hóa để tạo ra chúng
bởi lẽ không thể nào bản thân chúng có thể tạo ra chính bản
thân của chúng, và càng không thể nào là do một sự ngẫu
nhiên hay tình cờ .. không có một vật gì có thể tự tạo ra
chính nó bởi vì trước sự tồn tại của nó là cái “không” tức
không là cái gì cả, như vậy làm sao một vật có thể là Đấng
Tạo hóa cho được?!
Và trí tuệ của con người càng không thể nói rằng vũ
trụ và mọi vạn vật được hình thành do một sự ngẫu nhiên và
tình cờ bởi tất cả mọi sự việc xảy ra đều có tác nhân tác động
đến chúng, hơn nữa, vũ trụ và mọi vạn vật đều tồn tại theo
một quy luật và trật tự vô cùng tinh vi, chúng được sắp xếp
dưới mối liên kết và mối tương quan hài hòa giữa các lý do
và nguyên nhân một cách siêu việt, và mọi hoạt động cũng
như mọi hiện tượng của mọi vạn vật trong vũ trụ đều được
diễn ra theo một hệ thống sắp đặt sẵn, những điều này chứng
tỏ rằng sự tồn tại của vũ trụ và mọi vạn vật không phải là do
một sự tình cờ ngẫu nhiên, bởi lẽ nếu là sự tình cờ ngẫu
nhiên thì chắc chắn sẽ không có một trật tự siêu việt như vậy
trong khi hệ thống trật tự của vũ trụ và mọi hoạt động của
mọi vạn vật vẫn tồn tại theo một sự sắp đặt vốn có không hề
thay đổi.
Như vậy, nếu như không có chuyện một vật tự tạo ra
chính nó và cũng không có một sự tình cờ ngẫu nhiên nào cả
thì dĩ nhiên vũ trụ và mọi vạn vật đang tồn tại là do một
Đấng đã tạo hóa ra chúng, và đó chính là Đấng Tạo Hóa,
Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài.
Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao phán:
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َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ْ ُ ُ َۡ
[٣٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر٣ �ءٍ أ ۡم ه ُم ٱل�ٰل ِقون
�
ِ � ﴿ أم خل ِقوا مِن
Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả
hay phải chăng chúng là Đấng tạo hóa? (Chương 52 –
Attur, câu 35).
Có nghĩa là chẳng lẽ chúng cho rằng chúng được tạo
ra không có Đấng Tạo hóa ư? Hay chúng cho rằng chúng tự
tạo chính bản thân của chúng. Điều đó hoàn toàn không có,
mà chính Allah mới là Đấng đã tạo hóa ra chúng.
Có một Hadith ghi nhận rằng, vị Sahabah Jibrin bin

Mut’im  lúc ông còn là một người thờ đa thần, ông nghe
Thiên sứ của Allah  đọc các câu kinh:

َ َ ۡ َ ََٰٰ ّ
َ ُ َ ۡ ُ ُ َۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ْ ُ ُ َۡ
�ض
�ٱ
و
ت
�
�
ََمۡ خَلَقُواْ ٱلس
٣
ون
� �ءٍ أم هم ٱل�ٰل ِق
ِ
ِ � ﴿ أم خل ِقوا مِن
ۚ
َ
ّ
ٓ
َ
َ ُ
َ ّ
َ ُ َ
َۡ
 ﴾ ]ﺳﻮرة٣ ط ُرون
ِ  أم عِنده ۡم خ َزا� ِ ُن َر�ِك أۡ هُمُ ٱلۡمُصَ ۡۜي٣ َل �َ يُوق ِنون

[٣٦ - ٣٥ :اﻟﻄﻮر

Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả
hay phải chăng chúng là Đấng tạo hóa? Phải chăng
chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không, chúng
không có niềm tin vững chắc vào điều đó. Phải chăng
chúng là những người giữ các kho tàng của Thượng Đế
của Ngươi và phải chăng chúng có toàn quyền quản lý
(kho tàng của Ngài)? (Chương 52 – Attur, câu 35 - 36).
Ông Jibrin nói: “Khi tôi nghe những lời đó trái tim
tôi như muốn bay, và đó là đức tin Iman đầu tiên trong trái
tim tôi” (Albukhari).
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Tôi xin đưa ra một thí dụ để làm rõ thêm về điểm
này. Rằng có một người nói với bạn về một lâu đài nguy nga
tráng lệ, nó được bao bọc xung quanh bởi những ngôi vườn
bên trong có các dòng sông chảy. Người đó nói với bạn rằng
tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đó là do nó tự hình thành hoặc
do một sự tình cờ ngẫu nhiên nào đó chứ không có ai làm ra
nó cả. Nghe xong, chắc chắn bạn sẽ kịch liệt phản đối ngay,
bạn sẽ cho rằng gã đó bị điên và tâm thần. Cũng như vậy,
chẳng lẽ vũ trụ bao la có trái đất để con người và muôn vật
sinh sống, có bầu trời, mặt trời, mặt trăng, vô số tinh tú cùng
mọi vạn vật hoạt động theo một qui luật vô cùng trật tự và
tinh vi cũng như mối tương quan và liên kết giữa mọi vạn
vật và giữa chúng với vũ trụ vô cùng hài hòa thì làm sao có
thể nói vũ trụ và mọi vạn vật tự hình thành hoặc do một sự
tình cờ ngẫu nhiên nào đó chứ không có Đấng Táo hóa nào
cả?!
3- Bằng chứng giáo luật chứng tỏ về sự hiện hữu và
tồn tại của Allah: Tất cả các Kinh sách từ nơi Allah đều nói
về điều đó, những giáo luật mà các Kinh sách mang đến để
cải thiện tốt đẹp cho tạo vật của Ngài là bằng chứng cho thấy
các Kinh sách đó đích thực là từ Thượng Đế Sáng suốt và
Thông lãm về muôn tạo vật của Ngài, và những thông tin về
vũ trụ mà Kinh sách của Ngài nói đến đã được thực tế khẳng
định đúng thực là bằng chứng cho thấy các Kinh sách đích
thực là từ Thượng Đế Toàn năng trong việc tạo ra những gì
mà Ngài đã thông tin.
4- Bằng chứng qua cảm giác về sự hiện hữu và tồn
tại của Allah: có hai khía cạnh.
Khía cạnh thứ nhất: Chúng ta thật sự nghe và thấy
sự hồi đáp của Allah dành cho những ai cầu xin Ngài, đó là
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bằng chứng kết luận sự hiện hữu và tồn tại của Allah. Ngài
phán:

ُۥ نَج ّ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ
﴿ َنُوحًا إِ ذۡ نَادَىٰ مِن �َبۡلُ فَٱسۡتَج
ك ۡر ۡ َ
ظِيم
ب ٱلع ِ
َبۡنَا �َ �َ َي�ٰه وأهلهۥ مِن ٱل ِ
] ﴾٧ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء[٧٦ :

Và hãy nhớ lại trước đây khi Nuh cầu xin TA thì TA đã
đáp lại lời cầu xin của Y và TA đã cứu Y và gia đình của
Y thoát khỏi cơn đại nạn. (Chương 21 – Al-Ambiya, câu
76).

ۡ َ
ّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ
اب ل� ۡم ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل[٩ :
﴿ إِذ � ۡس َتغِيُونَ رَ�َ�م فٱستج

Và hãy nhớ lại khi các ngươi cầu xin Thượng Đế của các
ngươi cứu giúp thì Ngài đã đáp lại lời cầu xin của các
ngươi. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 9).
Và trong bộ Sahih Albukhari, ông Anas bin Malik

 nói:

ّ ََ َ
ِ  -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ُ -ﺐُ ﻰ ِ
يْﻨَﺎ اﻨﻟَّﻰﺒ ّ
َﻮْمِ ﻤﺟُُﻌَﺔٍ ﻗَﺎمَ أَﻋْﺮَاﻰﺑِ �ﻘﺎل ﻳَﺎ
ﻓﻳ
ٌ
ُ
َ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ
َُ َ
َ
َﺮَ�َﻊَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ  ،وَﻣَﺎ ﻧَﺮَى ﻰﻓ
ﷲ ﻫﻠﻚ الﻤﺎل وﺟﺎع اﻟ ِﻌﻴﺎل  ،ﻓﺎدع اﷲ ﻟﺎ .
رﺳﻮل ا ِ
ِ
ﺿَﻌ َﻬﺎ ﺣَﻰﺘَّ
َْ
ّﻤَﺎءِ ﻗَﺰَﻋَﺔً  ،ﻓَﻮَاﺬﻟَِّى �َﻔْﻰ ِﺴَﺪهِ ﻣَﺎ َو َ
ﺎل
ﺛَﺎرَ الﺴَّﺤَﺎبُ أَﻣْﺜَﺎلَ اﺠﻟﺒ ِ
ِ
ِ
�َ�ِْلْ 
هِ
َ
َ
َ
َ
ْ
 ﺤﻟﻴ ِﺘ ِﻪ  -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 لَﻢْ �
ِ
َﻦْ ﻣِﻨْﺮﺒَ ﺣَﻰﺘَّ رَأَﻳْﺖُ الْﻤَﻄَﺮَ � ﺘَﺤَﺎدرُ ﻰﻠﻋَ ِ
ْ
َ ﻌْﺪَ اﻟْﻐَﺪِ وَاﺬﻟَّ
َ ﺎ ذَلِﻚَ ،
َ
  ،ﺣَﻰﺘّاﺠﻟ ُ ُﻤ َﻌ ِﺔ
ﻠِﻴﻪ
وَﻣِﻦَ اﻟْﻐَﺪِ  ،وَ�
وﺳﻠﻢ  -ﻤُﻄِﺮْﻧَﺎ ﻳَﻮْﻣَﻨ
َِ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ ْ َ َ ُُْ َ َ َ َ ُ
�َﻬ َﺪّمَ اﺒﻟﻨَ ُ
ُﺧْﺮَى َ ،
ﺎء
ﷲ
وَﻗ
ﺎمَ ذَلِﻚَ اﻷَﻋْﺮَاﻰﺑِ  -أو ﻗﺎل ��ه � -ﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل ا ِ
ِ
ُ
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َ
َ َ
َ ََ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َْ َ َ َ
. «  َوﻻ َﻋﻠﻴْﻨَﺎ، �ﻘﺎل » َّﻬُﻢَّﺣَﻮَاﻴﻟْﻨَﺎ،  ﻓ َﺮ� َﻊ ﻳَ َﺪﻳ ْ ِﻪ. اﷲ ﻟَﺎ
 ﻓﺎدع، وﻏ ِﺮق الﻤﺎل
َّﻰﻟَ ﻧَﺎﺣِﻴَﺔٍ ﻣِﻦَ الﺴَّﺤَﺎبِ إِﻻ
ْ ْا� َﻔ َﺮ َﺟ
.ﺖ
َﺎ �ُﺸِ�ُ �ِﻴَﺪِهِ إ
ِ
“Vào một ngày thứ sáu trong lúc Nabi  đang thuyết giảng
thì một người ‘dân quê’ đứng dậy nói: Thưa Thiên sứ của
Allah! Của cải (vườn tược, vật nuôi) đã bị tàn phá, những
người nghèo khó đang trong cơn đói, xin Người hãy cầu xin
Allah ban điều phúc lành cho chúng tôi. Thế là Người 
đưa tay lên và cầu nguyện, lập tức những đám mây tụ lại như

những quả núi, Người  vẫn không rời khỏi bục giảng cho
tới khi tôi nhìn thấy mưa rơi xuống hàm râu của Người. Thế
là ngày hôm đó của chúng tôi là một ngày mưa, nó tiếp tục
kéo dài đến mấy ngày sau đó. Rồi đến ngày thứ sáu tiếp
theo, một người ‘dân quê’ đó hoặc là một người khác lại nói:
Thưa Thiên sứ của Allah! Những ngôi nhà đã bị phá hại, của
cải đã bị ngập chìm, Người hãy cầu xin Allah cho chúng tôi.
Thế là Người  đưa tay lên và nói “Ollohumma
Hawalayna wa la alayna! – Lạy Thượng Đế, xin Ngài ban
điều tốt lành cho chúng con và xin đừng gây điều dữ cho
chúng con!” và tay vẫn chỉ về phía đám mấy cho đến khi nó
tan biến”.

Và việc Allah đáp lại lời cầu xin của những người
khấn vái Ngài là điều vẫn còn được chứng kiến đến ngày nay
của thời chúng ta đối với ai thành tâm hướng về Ngài cùng
với những yếu tố cho sự đáp lại của Allah.
Khía cạnh thứ hai, những dấu hiệu đặc biệt của các
vị Nabi còn được gọi là những phép lạ mà nhân loại đã
chứng kiến hoặc đã nghe về chúng. Đó là bằng chứng xác
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thực về sự tồn tại và hiện hữu của Đấng đã gởi các vị Sứ giả
của Ngài đến cho nhân loại, bởi những phép lạ đó nằm ngoài
khả năng nhận thức của loài người, Allah dùng chúng để phù
hộ cho các vị Sứ giả của Ngài cũng như để giúp họ giành
thắng lợi.
Chẳng hạn như phép lạ của Nabi Musa (Moses) 
khi Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc bảo Người đánh chiếc
gậy của Người xuống biển, tuân lệnh Ngài, Người đã đánh
chiếc gậy của Người xuống biển thì biển chẻ thành mười hai
đường khô ráo và nước dựng đứng hai bên các con đường đó
như những quả núi. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

َ ٓ
ُّ
�َلَقَ ف
ّ
ٰ
َِٱلطَ ۡود
ۡ �ِّعَصَاكَ ٱ�َۡحۡرَۖ فَٱنفَ َنَ �ُ ف ِۡر ٖق
َ�ِ﴿ َأَوۡحَيۡنَآ إ
ٰ مُو�َ أ ِن ٱ ِب
ۡ
[٦٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺸﻌﺮاء٦ ٱل َعظِي ِم

Liền lúc đó, TA đã mặc khải cho Musa: “Hãy dùng cây
gậy của ngươi đánh xuống mặt biển!”. (Thế là Musa làm
theo lệnh Ngài) tức thời, biển rẽ ra làm đôi biến thành
bức tường thành đứng sừng sửng như một quả núi vĩ
đại. (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 63).
Còn phép lạ của Nabi Ysa (Jesus - Giê-su)  là
Người có thể làm sống lại những cơ thể đã chết, và đưa
những người chết ra từ trong mộ theo sự cho phép của Allah.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ّ
[٤٩ :﴿ َأُ�ِۡ ٱلۡمَوۡ� َٰ �ِإِذۡنِ ٱ�َِۖ ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان

Và Ta (Nabi Ysa) làm cho người chết sống lại theo phép
của Allah. (Chương 3 – Ali Imran, câu 49).
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ۡ َٰ ۡ َ ۡ ُ ُۡ ۡ
[١١٠ :� �ِإِذ ِ�� ﴾ ]ﺳرة اﻤﻟﺎﺋﺪة
﴿ �ذ � ِرج ٱلمو
...Và việc Ngươi (Nabi Ysa) làm cho người chết sống lại
là theo sự chấp thuận của TA (Allah)... (Chương 5 – AlMa-idah, câu 110).
Và phép lạ của Nabi Muhammad  được thể hiện
khi những người Quraish yêu cầu Người chứng minh sứ
mạng Thiên sứ của Người, Người đã đưa tay chỉ về hướng
mặt Trăng lập tức mặt Trăng phân ra làm đôi và tất cả mọi
người đều nhìn thấy hiện tượng kì lạ đó. Về sự kiện này,
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã phán như sau:

ۡ  �ن يَ َر ۡوا ْ َءايَ ٗة ُ� ۡعر ُضوا ْ َو َ� ُقولُوا ْ س١ تِ ٱلسَّاعَةُ وَٱ�شَقَ ۡٱل َق َم ُر
ّ
َ � َ�ۡ ﴿
رٞ ِح
َ
ِ
ٞ
[٢ ،١ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ٢ ُّ ۡس َت ِم ّر

Giờ tận thế gần kề và hiện tượng mặt Trăng chẻ làm
đôi; và nếu chúng có nhìn thấy phép lạ được phơi bày thì
chúng vẫn quay mặt bỏ đi và bảo: “Đó chỉ là một trò ảo
thuật nối tiếp nhau mà thôi.” (Chương 54 – Al-Qamar,
câu 1, 2).
Và đây là những phép lạ có thể cảm giác được qua
các giác quan của con người, chúng là những phép lạ mà
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc dùng để phù hộ và trợ giúp
cũng như ban thắng lợi cho các vị Sứ giả của Ngài. Và tất cả
những phép lạ đó là bằng chứng kết luật không thể chối cãi
rằng Allah thật sự tồn tại và hiện hữu.
 Thứ hai: tin rằng Allah là Rabb (Thượng Đế) đã
tạo hóa, chi phối và điều hành vũ trụ và mọi vạn vật (còn
được gọi là Tawhid Rububiyah)
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Từ “Rabb” có nghĩa là Đấng Tạo Hóa, Đấng Ngự
trị, Điều hành và Chi phối, không có Đấng Tạo Hóa nào
khác ngoài Allah, không có Đấng Chế ngự và Điều hành nào
khác ngoài Ngài. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

َ ۡ �ُ َ �َ �َ ﴿
َ ٱ� ۡل ُق َو ۡٱ�َ ۡم ُر ۗ َ�ارَكَ ٱ�َُّ رَبُّ ۡٱل َ� ٰلَم
[٥٤ :  ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف٥ �
ِ

Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều thuộc
nơi Ngài đó sao, thật phúc thay cho Allah, Đấng Chủ Tể
của muôn loài! (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 54).

ۡ َ ُ
َ ُ
َ
َ َ ّ
ُ
ُ
ِين ت ۡد ُعون مِن دونِهِۦ َما َ� ۡمل ِكون مِن
َ�﴿ ٰلِ�ُم ٱ�َُّ رَ�ُّ� ۡم ُ� ٱلُلۡكُۚ وَٱ
ۡ
[١٣ :﴾ ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ١ �
ٍ ق ِط ِم

Allah, Thượng Đế của các ngươi là như thế, Ngài nắm
quyền thống trị mọi vạn vật, Còn những kẻ mà các ngươi
cầu nguyện ngoài Ngài, chúng không thể kiểm soát được
điều gì, ngay cả chỉ là một lớp vỏ hạt chà là. (Chương 35
– Fatir, câu 13).
Không một ai trong tạo vật của Allah phủ nhận sự
Rububiyah (sự Tạo hóa, sự điều hành, chế ngự và chi phối
mọi vạn vật) của Ngài trừ những kẻ tự cao tự đại một cách
ngạo mạn và ngông cuồng. Chẳng hạn như tên bạo chúa
Fir’aun (Pharaon) kiêu căng một cảnh ngồng cuồng bảo:

َ ّ
ُ
َ ََ َ َ َ َ
ٰ اد
ٰ َ ﴿ َكَذ َّ َب َو َع
ٰ َ ُمَ أ ۡدبَ َر � َ ۡس
 َقَالَ �َنَا۠ رَ�ُّ� ُم٢ ى
 فح� �ن٢ �
٢�
َ
ٰ َ ۡ �ۡٱ
[٢٤ - ٢١ : ﴾ ]رة اﻨﻟﺎزﺎﻋت٢ �

Nhưng hắn (Fir’aun) đã phủ nhận và bất tuân, hắn
quay lưng bỏ đi, cố gắng tìm cách chống lại Allah, và hắn
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tập trung dân chúng lại rồi tuyên bố: “Ta mới chính là
Thượng Đế của các ngươi” (Chương 79 – Annazi’at, câu
21 – 24).

ۡ َ َ ۡ ّ ُ َ ُ ۡ َ َ ُ َ َۡ َ
[٣٨ :�ي ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ
ِ � ٍ﴿ ٰٓ�َ�ُّها ٱلم� ما عل ِمت ل�م مِن إِ� ٰه

“Hỡi quân thần! Ta (Fir’aun) không biết thần linh nào
khác của các ngươi ngoài ta ra” (Chương 28 – Al-Qisas,
câu 38).
Những lời nói đó không phải được thốt lên từ trong
sâu thẳm của niềm tin vốn có trong thâm tâm của những kẻ
phủ nhận. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ۡ ُ
ُ َٓ َ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ
ُٗ
[١٤ :ٱست ۡيق َن ۡت َها أنف ُس ُه ۡم ظل ٗما َو ُعل ّو ۚ� ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﻤﻞ
﴿ وجحدوا بِها و

Chỉ vì sự tự cao tự đại một cách ngông cuồng, chúng đã
phủ nhận mặc dầu trong thâm tâm, chúng nhìn nhận đó
là sự thật. (Chương 27 – An-Naml, câu 14).
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán về lời nói của

Nabi Musa  với Fir’aun:

�َ
َ
ََ َ َٓ َ ۡ َ ۡ ََ
َ
ّ
 بَصَآ�ِرَ ��ِّ �َظُنُّك
ِ�َٓءِ إِ�َّ رَبُ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�ۡض
ُ نزل
﴿ لقد عل ِمت ما أ
ٗ َ� ٰف ِۡر َع ۡو ُن َم ۡث ُب
[١٠٢ : ﴾ ]ﻮرة اﻹﺮﺳاء١ �ور

“Chắc chắn ngài biết rõ không ai có khả năng ban
những thứ này xuống làm bằng chứng trước mắt mọi
người ngoại trừ Thượng Đế của các tầng trời và trái đất
và quả thật, tôi nghĩ rằng ngài, này hỡi Fir’aun, sắp bị
tiêu diệt.” (Chương 17 – Al-Isra, câu 102).
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Cũng chính vì vậy mà những người thờ đa thần vẫn
thừa nhận và khẳng định sự Rububiyah của Allah, chỉ có
điều là họ lại thờ phượng cùng với Ngài những thần linh (họ
tự gán cho chúng có quyền nằng ngang hàng với Allah).
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ّ ُ
َََ ُۡ ّ
َٓ
َ َ َ ُ ُ
ُ َۡ
� َيَقُولُونَ �َِ ِۚ قل أف٨ نت ۡم � ۡعل ُمون
ِيها إِن ك
� ﴿قل ل َِم ِن ٱ��ض َو َمن
َ ُ ُ
َ ُ ّ َذ
َۡ
َۡ
 مَن رَّبُّ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ ٱلسَّبۡع٨ ون
 َس َيقولون٨ يم
َكَر
ِ ِِ وَرَبُّ ٱلع ۡر ِش ٱلعظ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ۡ
َ ُّ
ُ  قُل َم ۢن � َيده ِۦ َملك٨ ون
ُ � � ٖء َو ُه َو
ُ َ� �� َو
ۡ � وت
ار
َِّۚ قُلۡ أَفَ�َ �َتَق
ِ ِ
ِ
ِ
ّ
َ
َ َ ُۡ ٰ
َ َ َ ُ ُ
 ﴾ ]ﺳﻮرة٨ ح ُرون
 َيقُولُونَ �َِِّۚ قُلۡ فَ�َ�َ �س٨ نت ۡم � ۡعل ُمون
َعل ۡيهِ إِن ك
[٨٩ - ٨٤ :ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Trái đất và mọi người
sống nơi đó thuộc về ai, nếu các ngươi biết?”. Chúng sẽ
đáp: “Của Allah”. Hãy bảo chúng: “Thế các ngươi
không lưu ý hay sao?”. Ngươi hãy bảo chúng: “Ai là
Thượng Đế của bảy tầng trời và là Thượng Đế của chiếc
Ngai vương chí đại?”. Chắc chắn chúng sẽ nói: “Allah”.
Hãy bảo chúng: “Thế các ngươi không sợ Ngài hay
sao?”. Ngươi hãy hỏi chúng: “Ai là Đấng nắm quyền
thống trị mọi vạn vật trong Tay Ngài và là Đấng bảo vệ
tất cả? Nhưng chúng không được ai bảo vệ thoát khỏi sự
trừng phạt của Ngài nều các ngươi biết”. Chắc chắn
chúng sẽ đáp: “Allah”. Hãy bảo chúng: “Thế tại sao các
ngươi còn mê muội?”. (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu
84 – 89).
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�ِن سَ�َ�َۡه
َقَ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�َۡ�ضَ �ََقُولُن
ّ
ُ �ز ۡٱل َعل
ُ  خَلَقَهُنَ ۡٱل َعز
ِيم
ّ
َُم مَّنۡ خَل
﴿
ِ
[٩ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٩

Và nếu Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo các
tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn họ sẽ đáp: “Đấng
Toàn Năng, Đấng Toàn Tri đã tạo hóa chúng”. (Chương
43 – Az-Zukhruf, câu 9).

�ِن سَ�َ�َۡه
َ
ۡ
ّ
َ
ّ َ� ََمَر
َقُولُن
م مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�َۡ�ضَ وَس َخّرَ ٱلشَ ۡم َس َوٱل
ُ
﴿
َ ُ َ ۡ ُ ّٰ
[٦١ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٦ َُّۖ فَ�َ�َ يؤفكون

Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã tạo hóa các tầng trời
và trái đất cũng như ai đã chế ngự mặt trời và mặt trăng
thì chắc chắn chúng sẽ đáp là “Allah”. Thế tại sao chúng
lánh xa Ngài? (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 61).
Và mệnh lệnh của Thượng Đế bao trùm mệnh lệnh
điều hành vũ trụ và cả mệnh lệnh các giáo luật, có nghĩa là
Ngài vừa là Đấng điều hành vũ trụ, tức Ngài định đoạt mọi
hoạt động của vũ trụ theo ý muốn và sự thông thái của Ngài,
vừa là Đấng sắc lệnh và ban hành các giáo luật trong thờ
phượng cũng như các giáo luật về sự sự giao tế và quan hệ
xã hội. Do đó, người nào lấy một nguyên tắc thờ phượng nào
song hành cùng với giáo luật thờ phượng Allah hoặc dùng
một nguyên tắc cư xử và giao tế nào đó cùng với giáo luật
trong cư xử và giao tế của Allah thì người đó đã phạm tội
Shirk (thờ phượng những thần linh cùng với Allah) và đã
không xác thực đức tin Iman.
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 Thứ ba: Đức tin Uluhiyah (đức tin rằng Allah là
Đấng thờ phượng đích thực không có đối tác ngang
hàng).
Đấng Thờ phượng đích thực có nghĩa là Thượng Đế
duy nhất đáng để cho nhân loại và vạn vật thờ phượng bằng
cả lòng yêu thương và sùng kính. Allah, Đấng Tối Cao và
Ân Phúc phán:

ّ ٰ ّٓ
َ ُ َ
ُ ُوَ ٱلرَّحۡ�َٰنُ ٱلرَح
ّ
: ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ ِيم
َ�ِۖ �َ إِ�َهَ إٞ َٰحِدٞ﴿ �� ُٰه� ۡم إِ� ٰه
[١٦٣

Và Đấng thờ phượng của các ngươi là Thượng Đế duy
nhất, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài
Ngài, Đấng rất mực Nhân từ, rất mực Khoan dung.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 163).

َ ٓ َ ۡ ۡ ۢ َ ٓ َ ۡ ۡ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ٰ ٓ �َوَ وَٱلۡم
ُّ
� ِ َ�ِكة وأولوا ٱلعِل ِم قا�ِم� بِٱلقِس
ط � إِ� َٰه
َُهِدَ ٱ�َ َّهُۥ �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َّ ه
﴿
ۡ
ۡ
ُ
َ
ُ ٱ�ك
ُ ِ َّ ه َو ٱلعز
َ �ز
[١٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١ ِيم
�
ِ

Allah xác nhận và các Thiên thần cũng như những
người hiểu biết đều làm chứng rằng quả thật không có
Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có Ngài, Đấng duy trì
nền công lý. Không có Thượng Đế địch thực nào khác mà
chỉ có Ngài là Thượng Đế duy nhất, Đấng Toàn năng,
Đấng Rất mực sáng suốt. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 18).
Và tất cả những gì được lấy làm thần linh cùng với
Allah để thờ phụng chúng ngoài Ngài thì đức tin Uluhiyah
trở nên vô giá trị. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:
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َ�ۡۦ هُوَ ٱل
ّ
ُ َّ ََ
ّ ٱ�َ ه َو
ٰطِلُ وَأن
ِ ﴿ َٰلِكَ بِأَنَ ٱهُوَ ٱ�َۡقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِه
َ ۡ �َۡ
ُ كب
ُّ ٱل
[٦٢ : ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺞ٦ �
ِ ِ ٱل
Đó là vì Allah thực sự là Chân lý tuyệt đối. Còn những
kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là vật giả tạo, và
quả thật Allah là Đấng Tối Cao và Vĩ đại. (Chương 22 –
Alhajj, câu 62).
Những thần linh mà chúng (những người thờ đa
thần) cầu nguyện cũng như thờ phượng ngoài Allah chỉ là
những tên gọi do chúng tự đặt ra chớ chúng không hề có một
điều gì từ Uluhiyah cả. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc
phán về những thần linh mà chúng đã đặt tên như: Allat,
Al’izza hay Mana-h, ... như sau:

ۡ
َِ� 
 َ بَآؤُ ُم
ُ
ُّ
مَّآ أَنزَلَ ٱ�َ ب ِ َها مِن ُسل َ�ٰنٍ � إِن
�  سَمَّيۡتُموهَآ أَنتُمۡ وَءاٞ�َّٓ أَسۡمَآء
ِإ
﴿
َ
ُ
ّ
َ
 َ دۡ جَآءَهُم
َ َّ ٱلظَّن
ٰ
﴾٢ ِّٓن رَّ�ِّهِمُ ٱلۡهُدَى
م
 وَما �َهۡوَى ٱ�َۡنفُسۖ وَلق
�ِ ِعُونَ إ
[٢٣ :]ﻮرة اﻨﻟﺠﻢ

Đó chẳng qua là những tên gọi mà các ngươi và cha mẹ
của các ngươi đã đặt cho chúng chứ Allah không ban
xuống một thẩm quyền nào. Chúng (những tên thờ đa
thần) chỉ tưởng tượng và theo điều mà bản thân của
chúng mong muốn trong lúc một Chỉ đạo từ Thượng Đế
đích thực của chúng đã đến với chúng. (Chương 53 – AlNajm, câu 23).
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc cũng phán về Nabi

Hud  khi Người nói với người dân của Người:
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ٓ َ ٓ
َ ُ َ َُ
 َ بَآؤُ ُم
ُ
ُ ّ َّا نَزَ َل
ّ
�َ ب ِ َها مِن
وهَآ أَنتُمۡ وَءا � م
َّيۡتُم
� أ ۡس َما ٖء
ِ �ِ ﴿ �ت�ٰدِلون
ۡ
[٧١ :ُسل َ� ٖ �ٰن ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
Phải chăng các người tranh luận với Ta về những tên
gọi mà các người lẫn cha mẹ các người đã bịa đặt? Quả
thật Allah không hề ban xuống cho chúng một thẩm
quyền nào cả. (Chương 7 – Al’Araf, câu 71).
Allah phán về Nabi Yusuf  khi Người nói với
hai người bạn tù của Người trong thời gian bị giam cầm:

َ ٌ ۡ َ َ ُ َ َ ُّ ٞ َ ۡ َ
ّٓ
ّ
ُ َُّ ٱلۡ�َٰحِدُ ٱلۡقَه
َ�ِ َا �َعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إ٣ ار
� أ ِم ٱ
﴿ َءأر�اب تف ّ ِرقون خ
ۡ
 ٓ ُم
َ ُ ُۡ ّ ٗٓ َ ۡ َ
ُ َ وها ٓ أ
ُّ
َّآ أَنزَلَ ٱ�َ ب ِ َها مِن ُسل َ�ٰنٍ � ﴾ ]ﺳﻮرة
نت ۡم َو َءابَاؤ م
أسماء َمَيتم
[٤٠ ، ٣٩ :ﻳﻮﺳﻒ

Phải chăng nhiều Thượng Đế khác biệt sẽ tốt hơn hay là
một Thượng Đế Allah duy nhất tối thượng tốt hơn?
Những thứ mà các bạn thờ phượng ngoài Ngài (Allah)
thật ra chỉ là những tên gọi mà các bạn và cha mẹ của
các bạn đã đặt cho chúng, chứ Allah đã không ban cấp
cho một chút thẩm quyển nào. (Chương 12 – Yusuf, câu
39, 40).
của họ:

Vì vậy, các vị Thiên sứ của Allah đều bảo người dân

ُ َ َ َّ
ُ ۡ �َ �َ �م ّم ِۡن إ
[٥٩ :�هُ ٓۥ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
﴿ َٰقَوۡمِ ٱ�ۡبُدُواْ ٱ�َ ما ل
ٍِ ٰه
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Này hỡi người dân! Các người hãy thờ phượng Allah,
các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả.
(Chương 7 – Al’Araf, câu 59).
Tuy nhiên, những người thờ đa thần vẫn khăng
khăng từ chối, họ vẫn cứ ngoan cố tìm lấy những thần linh
khác ngoài Allah, họ thờ phượng chúng cùng với Ngài, họ
cầu nguyện và khấn vái chúng ban phúc lành và tránh điều
dữ.
Và quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã vô
hiệu hóa những gì mà những kẻ thờ đa thần đã lấy chúng
làm thần linh ngang hàng cùng với Ngài dựa trên hai luận
chứng sau đây:
Luận chứng thứ nhất: Rằng tất cả những thứ thần
linh mà những kẻ thờ đa thần đã gán cho chúng thực sự
không có một thuộc tính Uluhiyah nào cả, chúng chỉ là
những tạo vật được Allah tạo ra, và chúng không hề mang
lại một điều phúc lành nào cho những người thờ phượng
chúng cũng như chúng cũng chẳng giúp tránh được điều dữ,
chúng không thể chế ngự sự sống chết cho họ và cũng không
chế ngự được một điều gì trong bầu trời.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

َ َ َُُۡ ُ ٗۡ َ َ َُُۡ ّ ٗ
ْ ُ َّ
َ ُ
ُ
﴿ َٱ�َذوا مِن دونِهِۦٓ َءال َِهة َ �لقون ش�ٔا َوه ۡم �لقون َو� َ� ۡمل ِكون
َ ُ ۡ َ َ َ ٗ ۡ َ َ َ ّٗ َ ۡ ُ َ
ٗ ون َم ۡو ٗتا َو َ� َح َيوٰ ٗة َو َ� � ُ ُش
 ﴾ ]ﺳﻮرة٣ �ور
س ِهم �� و� �فعا و� �مل ِك
ِ ِ�نف
[٣ :اﻟﻔﺮﻗﺎن

Và họ đã tôn thờ những thần linh không có khả năng
tạo được vật gì trong lúc chính chúng lại là những vật
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được tạo ra, chúng không làm hại cũng chẳng ban điều
lợi gì cho chính bản thân chúng, chúng không có khả
năng làm cho chết cũng chẳng thể làm cho sống và chúng
không có khả năng phục sinh một thứ gì. (Chương 25 –
Al-Furqan, câu 3).

ّ
َ ّ
ّ
ت
َ� َِّ�ُلِ ٱدۡعُواْ ٱ�ََ زَ�َمۡتُم مِّن دُونِ ٱ
ِ
﴿
ِ ٰ �َ ٰ �َِ ٱلس
ٖ �َ �َمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَر
َ
ۡ
َ
َ
َُ َ َ َ
َ ّ ُ ۡ َُ َ َ ۡ
َ
ۡ ُ َ َ ِ �َو� � ٱ
 و� تنفع٢ �
ِ
ٖ �ض وما لهم �ِي ِهما مِن ِ� ٖك وما �ۥ مِنهم مِن ظ ِه
َُ َ َ ۡ َ ّ ّ َٰعَةُ عِندَه
[٢٣ ، ٢٢ :ُۥٓ إِ�َ ل ِمن أذِن � ۚۥ ﴾ ]ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ
َٱش

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Hãy cầu nguyện ngoài
Allah những kẻ mà các người xác nhận là thần linh của
các người. Chúng chẳng kiểm soát được một vật gì trong
các tầng trời và trái đất cho dù đó là sức nặng của một
hạt nguyên tử đi chăng nữa; và chúng cũng không có sự
hợp tác nào trong trời đất; và trong bọn chúng không có
một tên nào là vị ủng hộ của Ngài cả. Và việc can thiệp
với Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực gì trừ phi với ai mà
Ngài cho phép. (Chương 34 – Saba’, câu 22, 23).

ٓ َ َ ٗ ۡ َ ۡ َُ َ ُ َ َۡ َ َ
َ َُُۡ ُ ٗۡ َ َُُۡ َ َ َ ُ َُۡ
� و� �ست ِطيعون لهم ن�� و١ �ا َوه ۡم �لقون
ٔ ��ون ما � �لق ش
ِ �� ﴿
َ ُ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ
[١٩٢ ، ١٩١ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف١ ن�ون
أنفسهم ي

Phải chăng họ tổ hợp với Allah những vật không tạo
được cái gì mà chính bản thân chúng là những vật được
tạo ra? Chúng không thể giúp họ cũng không thể tự giúp
mình được. (Chương 7 – Al-Araf, câu 191, 192).
Như vậy, nếu những thần linh mà những người thờ
đa thần thờ phượng chúng là như thế thì những ai lấy chúng
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làm thần linh là những người ngu dốt, những người đã hành
động một cách không mang lại giá trị nào cả.
Luận chứng thứ hai: Quả thật, những người thờ đa
thần cũng thừa nhận rằng Allah là Thượng Đế, là Đấng Tạo
hóa cũng như chế ngự và điều hành mọi vạn vật. Điều này
bắt buộc họ phải tôn thờ duy nhất một mình Ngài giống như
họ đã thừa nhận duy Ngài là Thượng Đế, là Đấng Tạo hóa,
là Đấng chế ngự mọi vạn vật.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ّ
َ َ
ُ ّ
﴿ َ�ُّهَا
ُ
َ
واْ رَ�ّ�ُمُ ٱ�َِي خل�ُمۡ وَٱ�َِّينَ مِن �َبۡلِ�ُمۡ لَعَلَ� ۡم
ٱ�َّاسُ ٱ�ۡبُد
ّ
ٓ ّ
ٓ ٓ ّ
ٗ
َ َۡ ُ َ َ
َ ُّ
َأَنزَلَ مِنَ ٱلسَ َما ِء
 وَٱلسَ َما َء ب ِ َنا ٗء
 �َِي َج َعل ل� ُم ٱ��ض ف َِ� ٰش٢ َتَقون
ٓ
ٗ
َ َ َ ُ ََ ٗ َ َ ّ
ّ
نت ۡم � ۡعل ُمون
ت رِ ۡزقلَّ�ُمۡۖ فَ�َ �َۡعَلُواْ �َِ ِ أندادا وأ
ِ ٰ �َ َما ٗء َأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱ�َ َم
[٢٣ ،٢٢ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٢

Hỡi nhân loại! Hãy thờ phượng Thượng Đế của các
ngươi, Đấng đã tạo các ngươi và những ai trước các
ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người ngay
chính. Ngài (Allah) là Đấng đã tạo trái đất như một tấm
thảm và bầu trời như một chiếc lọng che cho các ngươi
và Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng
làm để mọc ra cây trái thành thực phẩm cho các ngươi.
Bởi thế, chớ dựng những thần linh ngang vai cùng với
Allah trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là không
đúng). (Chương 2 – Albaqarah, câu 22, 23).

َ
َ َ َ ٱلسَّ�َٰ َ ٰتِ وَٱ�َۡ�ض
َ
ّ َ� َسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَر
َقُولُن
 و
�
ِن سَ�َ�ۡهُم مَّنۡ خَلَق
﴿
ّ
ُ
َ َۡ ٰ
[٦١ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت٦ َُّۖ فَ�َ�َ يُؤفكون
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Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã tạo hóa các tầng trời
và trái đất cũng như ai đã chế ngự mặt trời và mặt trăng
thì chắc chắn chúng sẽ đáp là “Allah”. Thế tại sao chúng
lánh xa Ngài? (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 61).

َ
َ َۡ
ّ
ّن �َمۡلِكُ ٱلسَ ۡم َع َوٱ�بۡ�ٰ َر َو َمن
﴿ ۡ مَن يَرۡزُقُ�ُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱ�َۡ�ضِ أَم
َ ُ َُ َ َ َ َۡۡ ُّ َُ ََ ّ َ ۡ َ َ َّۡ ُ ۡ َُ َّۡ َ ّ َ
� ومن يدبِر ٱ�مر ۚ فسيقولون
ِ ِ ُۡرِجُ ٱلۡ�َ مِن ٱلمي
ِ ت و�خ ِرج ٱلميِت مِن ٱل
ّ
ٰل
َ ُّ
ُ ّ
َ�ِرَ�ُ�ُم ٱ�َۡقُّۖ �َمَاذَا �َعۡدَ ٱ�َۡقِّ إ
َُّ� ِ�ُمُ ٱ٣ َُّۚ �َقُلۡ أَفَ�َ �َتَقون
َ ُ َ ۡ ُ ّٰ
[٣٢ ،٣١ :  ﴾ ]ﺳﻮرة ﻳﻮ�ﺲ٣ �فون
ضَّ�َٰلُۖ فَ�َ�َ ت

Hãy hỏi chúng (Muhammad!): Ai là Đấng đã ban cấp
bổng lộc cho các người từ trên trời và dưới đất? Ai là
Đấng nắm quyền chế ngự thính giác và thị giác của các
người? Ai là Đấng đã đưa sự sống ra từ cái chết và đưa
cái chết ra khỏi sự sống? Và ai là Đấng đã điều hành, chi
phối và định đoạt mọi hoạt động của vũ trụ? Chắc chắn
chúng sẽ trả lời: Đó là Allah. Do đó, hãy bảo họ: Thế sao
các người không kính sợ Allah? Allah, Thượng Đế của
các ngươi là như thế. Thế phải chăng điều gì khác với sự
thật là sự lầm lạc? Vậy các ngươi lạc hương đi đâu?
(Chương 10 – Yunus, câu 31, 32).
 Đức tin nơi các thuộc tính và các tên gọi của
Allah
Có nghĩa là tin vào những thuộc tính và các tên gọi
mà Ngài đã nói trong Kinh Qur’an của Ngài hoặc được vị

Thiên sứ của Ngài  đã nói, chỉ tin tưởng và thừa nhận chứ
không được suy diễn, bóp méo, so sánh hay mô tả ra làm sao
hay như thế nào.
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Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ّ ْ َ
ۡ َ ٰ َ ۡ ُۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ ّ
ُ ٱد ُع
ٰ ٓ �ۡ�َنَ يُلۡحِدُونَ �ِٓ أَس
َ�ِهِۚۦ
ِ وه ب ِ َهاۖ َوذ ُروا
﴿ َ�َِ ِ ٱ�سماء ٱ�س� ف
ْ ُ َ
َ ُ
َ
[١٨٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف١ َس ُي ۡج َز ۡون َما �نوا َ� ۡع َملون
Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi
thế, hãy gọi Ngài bằng các tên gọi đó. Và hãy tránh xa
những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi họ sẽ lãnh đủ về
tội của họ. (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180).

َۡ
َ ّ
ُ ٱ�ك
ُ �ض َو ُه َو ۡٱل َعز
َ ۡ �ز
 ﴾ ]ﺳﻮرة٢ ِيم
ۡ�﴿ َ� َُ ٱلۡمَثَلُ ٱ
ِ ٰ �َ ٰ �ََ�َٰۡ �ِ ٱلس
� ِ �ت َوٱ
ِ
[٢٧ :الﺮوم

Và những hình ảnh so sánh cao cả trong các tầng trời và
trái đất đều thuộc về Ngài. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn
Năng, Đấng Chí Minh. (Chương 30 – Arrum, câu 27).

ّ
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ ُوَ ٱلسَ ِم
ۖ وَهٞ﴿ َيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ �َۡء
[١١ :� ﴾ ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng
nghe và thấy (Chương 42 – Al-Shura, câu 11).
tin:

Về vấn đề này đã có hai nhóm bị lệch lạc trong đức

Nhóm lệch lạc thứ nhất: Nhóm người suy diễn, đây
là nhóm người thường phủ nhận các tên và các thuộc tính
hoặc một số họ lại cho rằng nếu muốn khẳng định các tên và
các thuộc tính cho Allah thì phải có sự so sánh, tức phải so
sánh Allah với tạo vật của Ngài, và quan niệm này hoàn toàn
sai lệch bởi các điểm sau đây:
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Điểm thứ nhất: Đòi hỏi các yếu tố bắt buộc một cách
sai lệch bởi nó trái ngược với lời phán của Allah, Đấng Tối
Cao và Ân Phúc. Allah đã khẳng định cho chính Ngài với
những tên gọi và các thuộc tính và Ngài nghiêm cấm sự so
sánh với bất cứ một thứ gì. Do đó, nếu chúng ta khẳng định
chúng thông qua sự so sánh là đã làm trái với lời phán của
Ngài cũng như đã phủ nhận chúng.
Điểm thứ hai: Dựa trên quan niệm của họ thì phải
cần có hai vật tương đồng với nhau về tên gọi cũng như
thuộc tính để hai vật đó có thể so sánh. Nhìn vào hai người
nào đó, mặc dù hai ngươi đó đều là con người, đều có khả
năng nghe, thấy và nói chuyện nhưng không phải vì thế mà
hai người đó hoàn toàn giống nhau trong ý nghĩa con người,
trong ý nghĩa nghe, thấy và nói chuyện, tương tự, nhìn vào
các loài động vật, chúng thực sự có tay, chân, mắt nhưng
không phải tay, chân, mắt của chúng đều giống như nhau.
Như vậy, giữa các tạo vật đã có sự khác biệt mặc dù
chúng có chung tên gọi hay chung thuộc tính với nhau thì
nói chi đến sự khác biệt giữa Đấng Tạo hóa và các tạo vật,
chắc chắn sự khác biệt đó hoàn toàn lớn hơn là điều hiển
nhiên.
Nhóm lệch lạc thứ hai: Nhóm người luôn so sánh
các tên gọi cũng như các thuộc tính của Allah với tạo vật của
Ngài, họ cho rằng điều này là chiếu theo các bằng chứng rõ
rệt từ lời phán của Allah, bởi vì Allah, Đấng Tối Cao và Ân
phúc nói chuyện với những người bề tôi của Ngài với những
gì mà họ hiểu và biết. Quan niệm này sai lệch bởi các điểm
sau đây:
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Điểm thứ nhất: Việc so sánh Allah, Đấng Tối Cao
với tạo vật của Ngài là điều hoàn toan sai trái, không hợp lẽ
với trí tuệ nhận thức và giáo luật, và không thể nào có
chuyện rằng Qur’an và Sunnah của Nabi  lại phán quyết
một điều gì đó dựa trên một điều sai lệch và không chân lý.

Điểm thứ hai: Quả thật, Allah nói những lời phán
của Ngài đến những người bề tôi với những thứ, những điều
mà họ có thể hiểu và biết được là về ý nghĩa căn bản, còn
bản chất thực sự về tên gọi và thuộc tính của Ngài thì chỉ có
Ngài mới biết rõ.
Như vậy, khi Allah khẳng định rằng Ngài là Đấng
nghe thì sự nghe này ai cũng hiểu và biết ý nghĩa căn bản
của nó rằng (đó là sự cảm nhận được các âm thanh), tuy
nhiên, bản chất thực sự về sự nghe của Allah như thế nào thì
không được biết bởi thực tế sự nghe của các tạo vật đã có sự
khác biệt thì nói chi đến sự khác biệt giữa Đấng Tạo hóa và
các tạo vật, dĩ nhiên phải hoàn toàn khác xa và có một sự
cách biệt rất lớn.
Và khi Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc cho biết về
chính Ngài rằng Ngài ngự trên chiếc Ngai vương của Ngài
thì quả thật ý nghĩa căn bản của sự “ngự trên” được hiểu và
được biết nhưng sự thực về cách “ngự trên” đó của Ngài ra
làm sao và như thế nào thì không thể biết được bởi lẽ bản
chất của hình thức “ngồi” đã có sự khác biệt giữa các tạo vật
với nhau thì huống chi đối với Đấng Tạo hóa. Chẳng hạn
như sự ngồi cố định trên một chiếc ghế làm sao giống với sự
ngồi trên một vật di chuyển. Do đó, không thể so sánh cái
ngồi hay một thuộc tính nào đó của Đấng Tạo hóa với những
gì khác Ngài, vì những gì khác Ngài đều là tạo vật của Ngài
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và tạo vật của Ngài thì không thể đem sánh với Ngài bởi
Ngài là Đấng Vĩ Đại và Siêu Việt.
Và đức tin nơi Allah theo những gì mà Qur’an và
Sunnah đã mô tả về Ngài sẽ mang lại cho những người có
đức tin kết quả thật giá trị, tiêu biểu:
- Xác thực và khẳng định Tawhid (sự tôn thờ duy
nhất) một mình Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc qua việc
không hy vọng, không sợ cũng như không thờ phượng ai
(vật) khác ngoài Ngài.
- Hoàn thiện tình yêu dành cho Allah, Đấng Tối Cao
và Ân Phúc, tôn vinh các tên gọi tốt đẹp cũng như các thuộc
tính Tối cao và Siêu việt của Ngài.
- Khẳng định sự thờ phượng Allah qua việc chấp
hành và thực hiện những gì Ngài chỉ thị và sắc lệnh đồng
thời tránh xa những gì Ngài nghiêm cấm.
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Đức Tin Iman Nơi Các Thiên Thần
Các Thiên thần thuộc thế giới vô hình (tức con
người không thể nhìn thấy các Thiên thần mặc dù thế giới
của họ vẫn đang tồn tại). Họ là những tạo vật của Allah, họ
được tạo ra chỉ để thờ phượng Allah và phụng sự theo mệnh
lệnh của Ngài, họ không có quyền năng trong Rububiyah
cũng như không có uy quyền trong Uluhiyah. Allah đã tạo
hóa ra họ từ ánh sáng, và họ tuyệt đối phụng mệnh của Ngài
và được Allah ban cho sức mạnh và quyền năng thực thi
mệnh lệnh của Ngài.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

َ ُ ّ َُ
َ ُ ۡ َ َۡ ََ
َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َۡ َ َُ
ۡ ََ
حون
ِ  �سـب١ ﴿ ومن عِندهۥ � �ستك ِ�ون �ن عِبادت ِـهِۦ و� �ستح ِ�ـون
َ ُُ َۡ َ َ َّ
[ ٢٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء٢ �ون
َّۡلَ وَٱ�َهار � �ف
Và các Thiên thần ở nơi Ngài đều không biết tự cao tự
đại trong việc thờ phượng Ngài và họ cũng không hề biết
mỏi mệt. Họ tán dương ca tụng Ngài ngày đêm một cách
không ngừng nghỉ (Chương 21 – Al-Anbiya, câu 20).
Số lượng các Thiên thần là vô số kể chỉ có Allah,
Đấng Tối Cao và Toàn Năng mới biết rõ được chính xác.
Quả thật, trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim có ghi
nhận một Hadith từ lời thuật của Anas

 về câu chuyện

thăng thiên của Nabi  rằng khi Người được đưa lên đến
ngôi nhà Alma’mur ở trên trời, Người nói rằng mỗi ngày
trong ngôi nhà Alma’mur này đều có bảy mươi ngàn Thiên
thần vào dâng lễ nguyện Salah, và khi họ trở ra thì không
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vào lại lần thứ hai mà bảy mươi ngàn Thiên thần khác lại
vào.
Đức tin nơi các Thiên thần bao hàm bốn điều:
 Thứ nhất: Tin vào sự tồn tại và hiện hữu của họ.
 Thứ hai: Tin vào những Thiên thần mà chúng ta
biết tên của họ chẳng hạn như Đại Thiên thần Jibril, Mi-ka-il
.. và những Thiên thần mà chúng ta không được biết tên của
họ, phải tin nơi tất cả họ.
 Thứ ba: Tin vào những thuộc tính của họ mà chúng

ta được biết, chẳng hạn như Nabi  cho biết rằng Người đã
nhìn thấy nguyên hình của Đại Thiên thần Jibril, y có tới 600
chiếc cánh khổng lồ bao phủ cả bầu trời.
Các Thiên thần có thể biến hóa thành hình dáng một
con người phạm tục, chẳng hạn như Đại Thiên thần Jibril đã
biến hóa thành một người đàn ông khi Allah cử ngài đến gặp
Maryam, tương tự ngài cũng xuất hiện dưới hình hài một

người đàn ông đến gặp Nabi  khi Người và các Sahabah
của Người đang ngồi với nhau. Theo lời kể của Umar bin

Alkattab : Vào một ngày nọ, trong lúc chúng tôi đang
ngồi cùng với Thiên sứ của Allah, bỗng có một người đàn
ông xuất hiện tiến về phía chúng tôi, người đàn ông này có
mái tóc đen mun với bộ quần áo cực trắng, trên người ông ta
không có điều gì cho thấy ông ta là một vị khách từ phương
xa đến, tuy nhiên trong chúng tôi lại không có ai quen biết
ông ta cả. Ông ta đến và ngồi đối diện với Rasul, hai đầu gối
ông chạm vào hai đầu gối Thiên sứ và hai bàn tay ông đặt
lên hai đùi của mình, ... Người đàn ông đã lần lượt hỏi Nabi
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về Islam, đức tin Iman, Ihsan, giờ tận thế cũng như các dấu
hiệu của nó, và Nabi  đã lần lượt trả lời, rồi sau đó người

đàn ông lạ mặt bỏ đi và Nabi  nói với Umar: Đó là Đại
Thiên thần Jibril, y đến để dạy các ngươi tôn giáo của các
ngươi. (Muslim).
Tương tự, các Thiên thần được Allah cử phái đến

cho Nabi Ibrahim , Nabi Lut  đều xuất hiện với
hình hài những người đàn ông phàm tục.

 Thứ tư: Tin vào những công việc của các Thiên
thần mà chúng ta được biết, như các Thiên thần đều tuyệt
đối chấp hành và tuân thủ theo mệnh lệnh của Allah, chẳng
hạn như các Thiên thần đều tán dương Ngài, thờ phượng
Ngài ngày đêm mà không biết mỏi mệt hay chán nản.
Và có một số các Thiên thần được Allah giao phó
các công việc và trách nhiệm nhất định, như:
- Đại Thiên thần Jibril: được giao trọng trách truyền
tải lời mặc khải của Allah xuống cho các vị Nabi, các vị
Thiên sứ của Ngài.
- Thiên thần Mi-ka-il: có nhiệm vụ trông coi và quản
lý về mưa và cây cối.
- Thiên thần Isra-fil: có nhiệm vụ thổi còi cho Ngày
tận thế và cho sự phục sinh.
- Thiên thần chết (Thần chết): có nhiệm vụ đi rút các
linh hồn của những người đã tận tuổi đời trên thế gian.
- Các Thiên thần được giao phó trông coi những bào
thai trong dạ con của người mẹ, khi một người được hình
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thành trong bụng mẹ của y được bốn tháng thì Allah sẽ cử
một Thiên thần đến với thai nhi đó, Ngài ra lệnh cho y ghi
bổng lộc cho nó, tuổi đời, việc làm và số mạng hạnh phúc
hay bất hạnh.
- Các Thiên thần có nhiệm vụ theo dõi và ghi chép
các hành động và việc làm của con cháu Adam, như hai vị
Thiên thần ghi chép cho mỗi một người, một vị bên phải
chuyên ghi những hành động và những việc làm thiện tốt và
ngoan đạo, còn vị bên trái chuyên ghi nhận những hành động
xấu, tội lỗi cũng như những việc làm trái nghịch với mệnh
lệnh của Allah.
- Các Thiên thần được giao phó nhiệm vụ tra hỏi
người chết trong cõi mộ. Mỗi một người chết đi, sau khi
được chôn cất xuống mộ thì có hai vị Thiên thần được cử
phái đên để tra hỏi y ba điều: Thượng Đế của y là ai? Tôn
giáo của y là gì? Và vị Nabi của y là ai?
Và đức tin nơi các Thiên thần sẽ mang lại cho
những người có đức tin kết quả thật giá trị, tiêu biểu:
Biết được về sự vĩ đại, sức mạnh, quyền uy của
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng, và quả thật sự vĩ đại của
các tạo vật là bằng chứng cho sự vĩ đại của Đấng Tạo hóa.


Biết tạ ơn Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc về sự
quan tâm và trông coi của Ngài đối với con cháu Adam, khi
Ngài cử và giao phó cho các Thiên thần này, có vị chuyên
bảo vệ và che chở con người, có vị chuyên ghi ghi chép các
hành động và việc làm của họ, cùng với những nhiệm vụ
khác nhằm để cải thiện sự tốt lành cho con người.
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Biết yêu thương các Thiên thần đã tận tụy phụng
mệnh Allah và ngày đêm thờ phượng Ngài không mệt mỏi.


Quả thật, có một số người lệch lạc đã phủ nhận rằng
các Thiên thần không có hình dáng thực sự tức không phải
những thực thể, họ nói rằng các Thiên thần thật ra chỉ là
những biểu tượng về sức mạnh, tài năng của các tạo vật. Và
đây là một sự phủ nhận Kinh sách của Allah, Đấng Tối Cao

và Toàn Năng cũng như phủ nhận Sunnah của Thiên sứ 
cùng với sự đồng thuận và thống nhất của toàn thể các tín đồ
Muslim.
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

َ ْ ُ ً� ُ ُ َ ٓ �ََ�  جَاعِلِ ٱلۡم
ۡ
ٓ َ�ِكةِ رس أو
ٰ
� أ ۡجن َِح ٖة
ِدُ �َِّ فَاطِرِ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�ۡض
ِ
﴿ َم
ِ
ّ ُ َٰ َ َ ّ
َ َٰ ُ َ ٰ َ ۡ ّ
ُ ث َو ُر َ� َٰع يَز
ٞ �ءٖ قَد
ۡ َ �
﴾ ١ ِير
َ��د  ٱ�َۡلۡقِ مَا �َشَآءُۚ إِنَّ ٱ
�َث� وث
ِ �
ِ ۚ
[١ :]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ

Mọi lời ca tụng và tán dương đều thuộc về Allah, Đấng
đã sáng tạo các tầng trời và trái đất; Ngài đã chỉ định các
Thiên thần làm thiên sứ có cánh: hai, hoặc ba, hoặc bốn
(đôi cánh). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ cái gì Ngài
muốn vì Ngài thừa khả năng là được tất cả mọi thứ.
(Chương 35 – Fatir, câu 1).

َ
ۡ َ ُ َ ٰ ٓ �َۡ تَرَىٰٓ إِذۡ �َتَوَ�َّ ِينَ �َف رُواْ ٱلۡم
ُ َۡ
َ
﴾ � ُ�ون ُو ُجوه ُه ۡم َوأد َ� ٰ َره ۡم
َ
َّ�ٱ
﴿و
ِ َ�ِكة ي
[٥٠ :]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل

Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể chứng kiến được
cảnh tượng khi các Thiên thần bắt hồn những kẻ không
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tin bằng cách đánh đập vào mặt và lưng của chúng.
(Chương 8 – Al-Anfal, câu 50).

ْ ٓ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ْ ٓ ُ َ ُ َ ٓ �َۡ َ ِۡ وَٱلۡم
َ
ّ
َ
َ
ٰ
َ�ِكة باسِطوا �يدِي ِهم أخ ِرجوا
ت ٱلمو
ِ ٰ �َ ﴿ َلوۡ تَرىٰٓ إِذِ ٱل�َٰل ُِمون ِ� � َم
ُ َ
ُ
[٩٣ :أنف َس� ُمۖ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình
cảnh của những kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp
chết khi các Thiên thần giăng tay đến chúng để lôi linh
hôn của chúng ra khỏi chúng. (Chương 6 – Al-An’am,
câu 93).

ُّ �ََّۖ وَهُوَ ٱلۡع
ِ

َ َ ّ ُمۡۖ قَالُواْ ٱ�َۡق
َ
َ
�ُ� ن قُلُو�ِهِمۡ قَالُواْ مَاذا قَال ر
﴿ ٰٓ إِذَا فُزِّعَ ع
َ ۡ
ُ كب
[٢٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ٢ �
ِ ٱل

Mãi đến khi lòng của họ (các Thiên thần) hết sợ, lúc đó
họ mới lên tiếng hỏi: “Thượng Đế của quí vị phán gì
vậy?”. Họ (các tín đồ) đáp: “Chân lý”. Quả thật, Ngài là
Đấng Tối Cao và Vĩ Đại. (Chương 34 – Saba’, câu 23).

ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ٌ َٰ َ
َ ُ ُ ۡ َ ُ َ ٰ ٓ �ََٱلۡم
َ ّ ُ ون َعلَ ۡيهم ّمِن
�� ۡ ۚم
 س�م علي�م بِما ص٢ اب
﴿ َ�ِكة يدخل
ِ
ِ
ٖ �ب
ّ
[ ،٢٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺮﻋﺪ٢ َِنِعۡمَ �ُقۡ�َ ٱ�َار

Và các thiên thần vào chào đón họ từ mỗi cánh cổng:
Chào an lành đến quí vị về những điều mà quí vị đã kiên
nhẫn chịu đựng. Bởi thế, đây là Ngôi nhà cuối cùng thật
hạnh phúc của quí vị! (Chương 13 – Ar-rad, câu 23, 24).
Và trong bộ Sahih Albukhari, theo lời thuật của Abu

Huroiroh rằng Nabi  đã nói:
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ُ ْ
ُ ْ َ َ ًِذَا أَﺣَﺐَّ ُ ْ َ ْ َ ﺎدَى ﺟِﺮﺒِْ�ﻞَ إِنَّ َ ّ ُ َﻧ
ﻴُﺤِﺒُّﻪُ ﺟِﺮﺒ�ﻞ
. ِﺐُ ﻓﻼ ﺎ ﻓﺄﺣ ِﺒﺒْﻪ
ُ اﷲ
اﷲ اﻟﻌﺒﺪ
»
َِ
َ
ُْ ُّ
ّ
َ َّ�َﻴُﻨَﺎدِى ﺟِﺮﺒِْ�ﻞُ ﻰﻓ أ ْﻫﻞ ﺴَّﻤَﺎءِ إِن
َﻴُﺤِﺒُﻪ أﻫﻞ
. ُِﺐُّ ﻓُﻼَﻧًﺎ ﻓَﺄَﺣِﺒُﻮه
اﷲ
ِ
ِ
َ
ُ �ُﻢَّ ﻳُﻮﺿَﻊ، ِّﻤَﺎء
ْ
« ﻪﻟَُ اﻟْﻘَﺒُﻮلُ ﻰﻓ اﻷر ِض
ِ
“Khi nào Allah yêu thương người bề tôi thì Ngài sẽ gọi
Thiên thần Jibril phán rằng quả thật Allah yêu thương
người này, tên nay nên ngươi hãy yêu thương y. Thế là
Thiên thần yêu thương y và ngài gọi bảo các Thiên thần
khác trên trời rằng quả thật Allah yêu thương người này
tên này nên các ngươi hãy yêu thương y. Thế là các Thiên
thần trên trời đều yêu thương y, sau đó Ngài (Allah) đặt sự
chấp nhận y trong trái đất”.
Thiên sứ của Allah  cũng có nói:

ْ
ُ َ َ ْ
َ
ُ
َ ِّ ََ ﻳَﻮْمُ اﺠﻟْ ﻤُﻌَﺔِ ﺎﻛَنَ ﻰﻠﻋ
ََْ ْ
، اب ال َﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ال َﻤﻼﺋِ�ﺔ
» ﻛَن
ِ ﺎب ِﻣﻦ أﺑﻮ
ٍ  ﻞﻛُ ﺑ
 ﻓَﺈ، ََّل
َ
ّ
ُ ُِذَا ﺟَﻠَﺲَ اﻹِﻣَﺎمُ ﻃَﻮَوُا الﺼ
ُ ﺤ َﻒ َو َﺟ
ﺎءوا � َ ْﺴﺘَ ِﻤ ُﻌﻮن
ْﺘُﺒُﻮنَ اﻷَوَّلَ ﻓَﺎﻷَو
ْ ِّﻟ
.ﻛ َﺮ « واه اﺒﻟﺨﺎري
“Vào ngày thứ sáu, tại các cánh cổng của Masjid đều có
các vị Thiên thần, họ sẽ ghi chép tên của những người đến
trước trong giờ đầu của ngày thứ sáu, rồi khi Imam bước
lên bục giảng thì các Thiên thần cuốn lại tời ghi chép và
lắng nghe lời tụng niệm (lời Kuttbah của Imam).”
(Albukhari).
Và đấy là những bằng chứng xác thực rằng các vị
Thiên thần là những tạo vật có hình thể hẳn hoi chứ không
phải chỉ mang tính tượng trưng giống như những người lệch
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lạc đã quan niệm, và những bằng chứng được nêu đều được
tất cả những tín Muslim thống nhất và đồng thuận.
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Đức Tin Iman Nơi Các Kinh Sách
Các Kinh sách muốn nói ở đây là các Kinh sách
được Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc ban xuống cho các vị
Thiên sứ của Ngài, Ngài ban chúng xuống vì lòng nhân từ
của Ngài đối với nhân loại, Ngài muốn hướng dẫn và chỉ đạo
cho họ và với chúng Ngài muốn họ có thể đạt được sự hạnh
phúc ở Đời này và Đời Sau.
Đức tin nơi các Kinh sách bao hàm bốn điều:
 Thứ nhất: Tin rằng tất cả các Kinh sách đó đích thực
được ban xuống từ nơi Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc.
 Thứ hai: Tin vào những Kinh sách mà chúng ta biết
được tên của chúng như Qur’an là Kinh sách được ban
xuống cho Nabi Muhammad , Tawrah (Kinh Cựu ước) là

Kinh sách được ban xuống cho Nabi Musa , Injil (Kinh
Tân ước) là Kinh sách được ban xuống cho Nabi Ysa (Giêsu)

,

Zabur (Sách Thánh thi) là Kinh sách được ban

xuống cho Nabi Dawood ; và tin vào những Kinh sách
mà chúng ta không biết tên của chúng.
 Thứ ba: Tin vào những gì được xác định là đúng
thực từ các thông tin của chúng như các thông tin của
Qur’an, và các thông tin nguyên thủy không bị sửa đổi và
bóp méo từ những Kinh sách trước đây.
 Thứ tư: Chấp hành thực hiện theo các điều luật chưa
được xóa bỏ từ chúng, hài lòng và quy thuận theo các điều
luật của chúng cho dù chúng ta có hiểu được ý nghĩa và giá
trị của nó hay không.
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Và tất cả những Kinh sách trước đây đều bị xóa bỏ
và được thay thế bằng Kinh Qur’an thiêng liêng. Allah,
Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ّ ٗ ّ َ ُ ّ َۡ
َ َ ۡ َ َۡ ََٓۡ ََ
ب َو ُم َه ۡي ِمنًا
ِ ٰ�ِ﴿ وأنز�ا إِ�ك ٱلكِ�ٰب بِٱ� ِق مصدِقا ل ِما �� يديهِ مِن ٱلك
ََ
[٤٨ :عل ۡيهِ� ﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﺋﺪة

Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kính sách bằng
sự thật, xác nhận lại các điều mặc khải trong các kinh
sách trước và giữ gìn chúng được nguyên vẹn. (Chương
5 – Al-Ma-idah, câu 48).
Tức Qur’an là Kinh sách thay thế cho các Kinh sách
trước đó. Do đó, không được phép chấp hành thực hiện theo
bất cứ một điều luật nào tức các điều luật của các Kinh sách
trước kia ngoại trừ những gì xác thực và được Qur’an khẳng
định và xác nhận.
Đức tin Iman nơi các Kinh sách mang lại các giá
trị tiêu biểu sau:
 Hiểu được rằng Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc
luôn quan tâm đến các bề tôi của Ngài khi Ngài ban xuống
cho mỗi cộng đồng ở mỗi thời kỳ một Kinh sách nhất định
để hướng dẫn họ.
 Biết được sự sáng suốt và thông thái của Allah,
Đấng Tối Cao và Ân Phúc trong việc Ngài đã ban hành các
giáo luật phù hợp cho mỗi cộng đồng xã hội. Như Allah đã
phán:

ُّ
ٗ ۡ ۡ ُ
َۡ
[٤٨ :� َعة َوم ِۡن َها ٗجا ۚ ﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ ِ� َج َعلنا مِن�م
ٖ ﴿ل
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TA đã qui định cho từng Sứ giả trong các ngươi một hệ
thống luật pháp và một lề lối. (Chương 5 – Al-Ma-idah,
câu 48).
Biết tạ ơn về những ân huệ mà Allah đã ban cho
chúng ta.




53

Giải thích các nền tảng của đức tin Iman ...

Đức Tin Iman Nơi Các Vị Thiên Sứ
Các vị Thiên sứ là những người phàm tục được
Allah mặc khải các Kinh sách, các Chỉ đạo cho họ, và được
lệnh mang chúng đi truyền bá cho nhân loại.
Và vị Thiên sứ đầu tiên trong các vị Thiên sứ là Nuh

(Noah)

 còn vị Thiên sứ cuối cùng là Nabi Muhammad

.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:
:)ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء

َ ٓ َ َ َ َٓۡ َ َۡ ّٓ
ُ َ ٓ
ّ
ٖ ك ك َما أ ۡو َح ۡي َنا إ ِ ٰ� ن
﴾ وح َٱ�َّب ِ ِ�ۧ َن ِم ۢن َ� ۡع ِدهۚ ِۦ
�ۡ ِ ﴿ ِ�َا أوحينا إ

(١٦٣

Quả thật, TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!)
giống như TA đã mặc khải cho Nuh và các Nabi sau Y
(Chương 4 – Annisa, câu 163).
Và trong Sahih Albukhari, ông Anas bin Malik thuật

lại rằng Nabi  có nói về vấn đề cầu xin ân xá ở Ngày phán
xét:

ََّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ﻧْﺖَ اﺬﻟ
َ ََ
َ ُ َ ََ َ
ُ ْ َ
، وﺣ ِﻪ
» �ﻴﺄﺗﻮن آدم �ﻴﻘﻮلﻮن
ِ  َو�ﻔﺦ ِ�ﻴﻚ ِﻣﻦ ر، ِِ ى ﺧﻠﻘﻚ اﷲ ِ�ﻴ ِﺪه
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ
ْﻓَﺎﺷْﻔَﻊ
ُ
، 
ُ ُ ُ ْ
َ َوأَ َم َﺮ
- ﺖ ﻫﻨَﺎ� ْﻢ
 �ﻴَﻘﻮل لﺴ. ﻨﻟَﺎ ﻋِﻨْﺪَ رَ�ِّﻨَﺎ
ْﻤَﻼﺋِ�َﺔ ﻓَﺴ َﺠﺪُوا لَﻚ
ُ ََُ ََُ َ ُ ُ ْ ََ
ُ  �ْﺘُﻮا ﻧُﻮﺣًﺎ أَوَّ َل َر ُﺳﻮل َ� َﻌﺜَ ُﻪ- ﻮل
« اﷲ
و�ﺬﻛﺮ ﺧ ِﻄﻴئﺘﻪ و�ﻘ
ٍ

“Mọi người chạy đến gặp Nabi Adam, họ nói với Người:
Người là người được Allah đã tạo hóa bằng chính đôi tay
của Ngài, chính Ngài đã thổi linh hồn vào cho Người và
Ngài đã ra lệnh cho các Thiên thần quì xuống phủ phục
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Người, vậy xin Người hãy cầu xin Thượng Đế ân xá cho
chúng tôi. Nabi Adam bảo rằng Người không có đủ tư
cách cho việc này, Người bảo họ: Các ngươi hãy tìm đến
Nuh bởi y là vị Thiên sứ đầu tiên được Allah cử phải cho
nhân loại ...”.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán về

Muhammad :

َ ٓ َ ّ
َ ُ
ّ
َ ّ
﴾ َۗمَ ٌد �بَا أ َح ٖد ّمِن ّرِ َجال ِ� ۡم َو�ٰ�ِن ّسُولَ ٱ�َِ َوخاَمَ ٱ�َّب ِ ِ�ۧ َن
ُ� َ﴿ ّا �َن
[٤٠ :]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب

Muhammad không phải là người cha của một ai trong
số đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ của Allah
và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi. (Chương 33 –
Al-Ahzab, câu 40).
Quả thật, không có bất kỳ một thời đoạn nào mà
Allah không cử một vị Thiên sứ mang một hệ thống giáo
luật đến dẫn dắt nhân loại hoặc không cử một vị Nabi chấn
chỉnh và phục hồi lại giáo luật trước đó. Allah, Đấng Tối
Cao và Ân Phúc phán:

َ ً�و
ۡ
َ ِبُواْ ٱل�َ ُٰغ
ٱ�دُواْ ٱ�ََّ وَٱجۡتَن
ّ ُ� ِ� ﴿ َلَقَدۡ �َعَثۡنَا
ّ
﴾ ۖ وت
ِّ أُمَةٖ َّ ُس أ ِن
[٣٦ : ]ﻮرةاﻨﻟﺤﻞ

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một
vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và
tránh xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36).

َ � �َ ﴿  مِّنۡ أُمَّةٍ إِ َّ َخ
ٞ ِيها نَذ
[٢٤ :ِير ﴾ ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ
�
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Và không một cộng đồng nào mà không có một Người
cảnh báo đến với họ. (Chương 35 – Fatir, câu 24).

ّ ْ َ َ َ ّ
ُ
ٗ ُ َ َٰ َ ۡ ّ
َ َ�ِ
ين
ِ ِين أ ۡسل ُموا
َ� ۚ �ُمُ بِهَا ٱ�َّبِيُّونَ ٱِٞيها هدى َونور
� ﴿ �َّآ أَنزَ�َۡا ٱ�َورٮة
َۡ َ ْ ُ َ َ ّ
َ  ْوُا
ّ وَٱلر
ّ�َٰنِيُّونَ وَٱ�َۡحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِ�َٰبِ ٱ�َِ و�نوا علي ِه
ٓ ُ
[٤٤ :ش َه َدا َء ۚ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة

Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah trong
đó là sự chỉ đạo và ánh sáng. Các vị Nabi, những người
thần phục Allah đã dùng nó để phân xử cho những người
Do thái (Chương 4 – Al-Ma-idah, câu 44).
Các vị Thiên sứ là những người phàm tục, họ là
những tạo vật được Allah tạo ra giống như bao người phàm
tục khác nên họ không có đặc quyền về Rububiyah (Không
thể chia sẻ quyền năng trong việc tạo hóa cũng như điều
hành chế ngự mọi vạn vật cùng với Allah) và cũng không có
Uluhiyah (quyền xứng đáng được tôn thờ cùng với Allah).
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng đã phán về
Muhammad, một vị Nabi cuối cùng trong các số các vị Nabi,
một vị Thiên sứ dẫn đầu các vị Thiên sứ của Allah:

ّ ًَّ�  َ ٗ ۡ َ
ۡ ُ َ ّٓ
َ
َ نت أ َ ۡعلَ ُم ۡٱل َغ ۡي
ُ ٓءَ ٱ�َ َول َ ۡو ُك
ُّ
ب
ا  إِ�َ َما ش
�َ﴿ ُل �َ أ ۡمل ِك ِ�َف ِ� �فعو
ۚ
ۡ
ۡ
َّ
َ
ۡ
ٞ ُ مِنَ ٱ�َۡ�ِ وَمَا مَسَّ�َِ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ �َنَا۠ إِ َّ نَذ
 ل ِق ۡو ٖ� يُؤم ُِنونٞ� ِِير َو�َش
ۡتَكۡ�َت
�
[١٨٨ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف١

Hãy bảo họ (Muhammad): “Ta không có quyền quyết
định điều lợi hoặc điều hại cho chính bản thân ta trừ phi
điều nào Allah muốn. Và nếu ta thực sự biết điều vô hình
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thì chắc chắn ta đã tom góp nhiều điều tốt cho ta và chắc
chắn ta đã không gặp một điều bất hạnh nào. Quả thật,
ta chỉ là một người cảnh báo và là một người mang tin
mừng cho những người có đức tin. (Chương 7 – Al’Araf,
câu 188).

ُ
ٞ َ ّ
ٗ َ َ ّٗ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ٓ َ ّ ۡ ُ
 قۡ إِ �ِّ لَن �ُِ�َ� ِ مِنَ ٱ�َِ أ َحد٢ �� َو� َرشدا
﴿ قل إ ِ ِ� � أمل ِك ل�م
َ َولَ ۡن أَج َد مِن ُدونِهِۦ ُم ۡل َت
[٢٢ ، ٢١ : ﴾]ﻮرة اﺠﻟﻦ٢ ح ًدا
ِ

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả thật, ta không có
quyền năng gieo điều dữ cho các người và cũng không có
quyền năng hướng các người theo Chân lý”. Hãy bảo
chúng (Muhammad!): “Quả thật, không một ai có thể
cứu được ta khỏi sự trừng phạt của Allah nếu ta bất tuân
Ngài, và ngoài Ngài, ta không bao giờ có thể tìm được
một chỗ nương thân và trú ẩn an toàn nào khác.
(Chương 72 – Al-Jinn, câu 21, 22).
Và các vị Thiên sứ này cũng mang những đặc tính tự
nhiên của người phàm tục không có gì khác biệt, như họ
cũng bệnh tật, chết, cũng có nhu cầu đến việc ăn uống, ...
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán về Nabi
Ibrahim
Người:



về lời mà Người đã mô tả Thượng Đế của

ّ
ّ
َۡ ََُ ُ ۡ َ َ
ُ
ََۡ ُ ُۡ َُ
�ِ  َٱ�َِي يُ ِميت٨ �ِ
ِ  �ذا م ِرضت �هو �شف٧ �ِ
ِ ﴿ َٱ�َِي هو �طعِم ِ� و�سق
ُۡ ّ
[٨١ - ٧٩ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺸﻌﺮاء٨ �
ِ ِ ُمَ �ي

Và Đấng đã tạo ra tôi là Đấng cho tôi ăn và cho tôi
uống, và khi tôi bệnh thì Ngài sẽ cho tôi khỏi bệnh, và
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Ngài là Đấng sẽ làm cho tôi chết rồi phục sinh tôi trở lại.
(Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 79 – 81).
Và Nabi Muhammad  nói:

 ﻓَﺈ، َ أَ�ْﻰﺴَ ﻛَﻤَﺎ ﺗَنْﺴَﻮْن، ُْﻢ
ُ
و� « رواه
�ُ ﻣِﺜْﻠ
ٌَ» ّﻤَﺎ أَﻧَﺎ �َﺮﺸ
ِ ِذَا �َﺴِﻴﺖُ ﻓَﺬَﻛِّﺮ
.ﺒﻟﺨﺎري
“Thật ra Ta chỉ là một con người phàm tục giống như các
người, ta quên giống như các người quên, bởi thế, khi nào
Ta quên thì các người hãy nhắc Ta!” (Albukhari).
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng đã mô tả các vị
Thiên sứ của Ngài là những bề tôi quy phục theo mệnh lệnh
Ngài, tuy nhiên, họ lại được Ngài nâng lên một địa vị cao
hơn những người phàm tục khác bởi sứ mạng được Ngài
giao phó cho họ cũng như bởi sự ngoan đạo và lòng kính sợ
của họ đối với Ngài. Trong các lời phán của Ngài trong
Qur’an thì Ngài thường khen ngợi họ, tiêu biểu như:
Allah phán về Nabi Nuh :

ُ َ َٗۡ َ َ ُّ
ٗ ك
[٣ :ور� ﴾ ]ﻮرة اﻹﺮﺳاء
﴿ ِنَهۥ �ن �بدا ش

Quả thật, Y (Nuh) là một người bề tôi biết ơn. (Chương
17 – Al-Isra, câu 3).
Ngài phán về Nabi Muhammad :

َ ُ َ
َ َٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّ
َ ون ل ِۡل َ� ٰلَم
َ ﴿ َب
ً � نَذ
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ ِيرا
� � ۡب ِده ِۦ ِ�ك
 ٱ�َّ نَزَل ٱلفرقان
ارَك ِي
ِ
[١ :اﻟﻔﺮﻗﺎن
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Phúc thay Đấng (Allah) đã ban Tiêu chuẩn (phân biệt
phúc và tội) xuống cho người bề tôi trung thành và tận
tụy của Ngài (Muhammad) để Người trở thành một vị
cảnh báo cho muôn loài (Loài người và Jinn). (Chương
25 – Al-Furqan, câu 1).
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán về Nabi
Ibrahim (Abraham), Ishaq (Isaac), và Ya’qub (Jacob) – cầu
xin bằng an và phúc lành cho họ:

َۡ
ُ َ ََُۡ َ َ ۡ َ َۡ َٓ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ّٓ
َ َۡ
 ِ�َا٤ وب أ ْو ِ� ٱ�يۡدِي َوٱ�بۡ� ٰ ِر
﴿ وٱذكر عِ�ٰدنا إِب� ٰهِيم �س�ٰق و�عق
َ
َٰ�َۡخۡلَص
ّ
َ ۡ ۡ ََۡ َ ۡ ُۡ َ َ َ َ
ۡ ُّ
ار
ِ  �َهم عِندنا ل ِمن ٱلمصطف� ٱ�خي٤ ِهُم �َِالِصَةٖ ذِكۡرَى ٱ�َار
[٤٧ - ٤٥ :﴾ ]ﺳﻮرة ص٤
Và hãy nhớ đến những người bề tôi Ibrahim, Ishaq và
Ya’qub của TA. Họ là những người kiên cường và nhìn
thấu sự việc. Quả thật, TA đã làm cho họ luôn hết lòng
nhớ đến Ngôi nhà (ở Ngày sau). Và quả thật đối với TA,
họ đích thực là những người thuộc thành phần ưu tú
được tuyển chọn. (Chương 38 – Sad, câu 45 – 47).
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán về Nabi Ysa

(Jesus – Giê-su) :

َ
 ﴾ ]ﺳﻮرة٥ ﴿ نۡ هُوَ إِ�َّ �َبۡدٌ �َ�ۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَجَعَلۡ�َٰ هُ مَثَ�ٗ �َِّ�ِٓ إِ سۡ� َٰٓءِيل
[٥٩ :الﺰﺧﺮف

Y (Ysa) chỉ là một người bề tôi. TA (Allah) ban ân cho Y
và lấy Y làm một cái gương cho con cháu của Israel.
(Chương 43 – Azzukhruf, câu 59).
59

Giải thích các nền tảng của đức tin Iman ...

Đức tin Iman nơi các vị Thiên sứ bao hàm
bốn điều sau:
 Thứ nhất: Tin rằng những bức Thông Điệp mà họ
mang đến cũng như Sứ mạng của họ đích thực là từ nơi
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc. Người nào phủ nhận Sứ
mạng của một vị nào đó trong số họ coi như đã phủ nhận hết
tất cả họ. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ُ َ ۡ َ ّ َذ
َ وح ٱل ۡ ُم ۡر َسل
ٍ ت ق ۡو ُم ن
[١٠٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺸﻌﺮاء١ �ِ
﴿ َب

Người dân của Nuh đã phủ nhận các vị Thiên sứ (của
Allah). (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 105).
Dĩ nhiên, người dân của Nabi Nuh  chỉ phủ
nhận Người, nhưng đối với Allah, Ngài cho đó là việc phủ
nhận tất cả các vị Thiên sứ của Ngài. Dựa theo điều này thì
việc những người Thiên chúa giáo đã phủ nhận Muhammad

 và không chịu đi theo Người tức coi như họ cũng đã phủ
nhận Nabi Ysa (Jesus con trai của Maryam)  và đã
không theo Người, bởi đích thực Nabi Ysa  đã báo tin
cho họ biết trước về Muhammad , và ý nghĩa của việc báo
trước cho họ về Người  có nghĩa là Người  sẽ là vị
Thiên sứ của họ, Allah cử phái Người đến dẫn họ khỏi con
đường lệch lạc để đến với con đường ngay chính.

 Thứ hai: Tin vào tất cả họ, những ai được nhắc đến
tên của họ và những vị không được nhắc đến.
Những vị Thiên sứ được biết tên của họ như
Muhammad, Ibrahim, Musa, Ysa, Nuh – cầu xin bằng an và
60

Giải thích các nền tảng của đức tin Iman ...

phúc lành cho họ. Và năm vị này là những vị Thiên sứ ưu tú
nhất trong các vị Thiên sứ. Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và
Ân Phúc đã nhắc đến họ hai chỗ trong Qur’an.
Ở chương 33 – Al-Ahzab câu 7, Allah phán:

ذۡ أَخ
ّ
َ و� َوع
َ ٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوح �بۡ َ� ٰه
ٰ َ ِيم َو ُم
ٖ
�ِي
َ��َ مِي
ۧ ِ ِ َذۡنَا مِنَ ٱ�َّب
﴿
[٧ : ٱبۡ ِن َم ۡر َ� َمۖ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب
Và khi TA đã nhận lời giao ước từ các Nabi và từ Ngươi
(Muhammad) và từ Nuh, Ibrahim, Musa và Ysa, con trai
của Maryam (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 7).
Và ở chương 42 – Ash-Shura câu 13, Allah, Đấng
Tối Cao và Ân Phúc phán:

َ َ
ّ
ِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِ�َۡكَ وَمَا وَصَ ۡي َنا
َّ� بِهِۦ نُوحٗا وَٱ
َّٰ�َ﴿ ع ل �ُم مِّنَ ٱ�ِّين ِ مَا و
ْ ُ ّ ٰٓۖ أَنۡ أَ�ِيمُواْ ٱ�ِّينَ وَ� تَف
:َرَقوا �ِي �هِ ﴾ ]ﺳﻮرة الﺸﻮرى
َ� َ
َ�هِۦٓ إِبۡ�َٰهِيمَ وَمُو�َٰ وَعِي
[١٣

Ngài đã qui định cho các ngươi tôn giáo mà Ngài đã
truyền xuống cho Nuh và tôn giáo mà TA đã mặc khải
cho Ngươi (Muhammad) cũng là những gì TA đã truyền
cho Ibrahim, Musa và Isa. Hãy giữ vững tôn giáo và chớ
chia rẽ trong đó. (Chương 42 – Ash-Shura, câu 13).
Còn đối với các vị Thiên sứ không được nhắc đến
tên của họ thì Allah có phán:

ّ
َ ّ
َ
ۡنَا عَليۡكَ وَمِنۡهُم  م َّن لَ ۡم
َلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُ�ٗ مِّن �َبۡلِكَ مِنۡهُم مَن صص
﴿
َ
َۡ
َ
[٧٨ :�ق ُص ۡص َعل ۡيك ۗ ﴾ ]ﻮرة ﺎﻏﻓﺮ
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Và quả thật, TA (Allah) đã cử phái các Sứ giả đến với
nhân loại trước Ngươi. Trong số đó có người TA đã kể
cho Ngươi câu chuyện của họ và có người TA không kể
câu chuyện của họ cho Ngươi. (Chương 40 – Ghafir, câu
78).
 Thứ ba: Tin vào những gì họ mang đến khi nó được
xác thực rằng không bị sửa đổi và bóp méo.
 Thứ tư: Chấp hành thực hiện theo những giáo luật
được vị Thiên sứ cuối cùng trong số họ mang đến, đó là

Nabi Muhammad , một vị Thiên sứ được cử phái đến cho
toàn thể nhân loại và cho cả loại Jinn.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

َ َ ّ
 �ِيمَا شَج
َ َّ َ ََ
َ
ُك َ� ي
ٓ ِ ْ � ُدوا
�
َمِنُونَ حَ�ّٰ �َُكِّمُوك
ِ � ََرَ بَيۡنَهُمۡ �ُم
ِ �﴿ ف� ور
ْ
ّ
َ
َ
ُ َ
َ
ٗ ت َو� ُ َسل ُِموا � ۡسل
َ  مِّمَا قض ۡي
ّ سه ۡم َح َر ٗج
[٦٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء٦ ِيما
ِِ أنف
Thề bời Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng
chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề cử
Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh chấp rồi
chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về quyết định
mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn quy phục.
(Chương 4 – Annisa, câu 65).
Đức tin Iman nơi các Thiên sứ mang lại những
giá trị tiêu biểu sau:
 Hiểu được rằng Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng
luôn yêu thương và quan tâm đến đám bầy tồi của Ngài
trong việc Ngài cử các vị Thiên sứ đến hướng dẫn họ tới con
đường chân lý của Ngài. Các vị Thiên sứ đã dạy họ cách thờ
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phượng Allah bởi lẽ trí tuệ của con người phàm tục không
thể ý thức được điểu đó một cách độc lập.
 Biết tri ân và tạ ơn Allah về những ân huệ to lớn mà
Ngài đã ban cho.
 Biết yêu thương các vị Thiên sứ của Allah, tôn kính
và ca ngợi họ về những nhiệm vụ thiêng liêng của họ, bởi họ
là các vị Thiên sứ của Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc, bởi
họ là những người hết lòng thờ phượng Ngài, họ đã tận tâm
trong việc truyền bá bức Thông điệp của Ngài và chân thành
khuyên răn dạy bảo những bề tôi của Ngài.

Quả thật, những kẻ không tin tưởng đã phủ nhận các
vị Thiên sứ của họ, họ cho rằng các Thiên sứ của Allah
không thể nào là những con người phàm tục được. Allah đã
phán về sự khẳng định này của họ đồng thời bác bỏ nó:

َ َّ�﴿ َمَا مَنَعَ ٱ
ُّ
ٗ َ َ � َ�ُ ٱلۡهُدَىٰٓ إِ�َّٓ أَن قَالُوٓاْ �َ�َعَثَ ٱ
اس  يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُم
��
ۡ ّ َ �َ َ ّ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ٞ َ ٓ �ََ�  م
ٗ
َ
ٰ ِ ل لَّوۡ �َنَ �ِ ٱ�ۡض٩ �َّ ُسو
َ�َا َعل ۡي ِهم ّم َِن
�ِ َ�ِكة �مشون مطم�ِن
ٗ ّ ََٗ َٓ ّ
[٩٥ ،٩٤ : ﴾ ]ﻮرة اﻹﺮﺳاء٩ �رَ ُسو
�لسَماءِ مل

Và không có gì cản trở nhân loại tin tưởng khi Chỉ đạo
đã đến với họ ngoại trừ điều mà họ nói: “Há Allah đã lấy
một người phàm tục làm một Sứ giả của Ngài ư?”. Hãy
bảo họ (Muhammad!): “Nếu các vị Thiên thần có thể đi
lại một cách yên ổn trên trái đất là chắc chắn TA (Allah)
sẽ phái một Thiên thần từ trên trời xuống làm Sứ giá”.
(Chương 17 – Al-Isra, câu 94, 95).
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã bác bỏ sự
khẳng định không đúng đắn của họ rằng vị Sứ giả phải là
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người phàm bởi vì sứ giả là vị được Ngài cử phái đến với cư
dân nơi trái đất, nếu như ở trái đất, cư dân của nó là các
Thiên thần thì chắc chắc Ngài sẽ cử phái một vị Thiên sứ là
một vị Thiên thần từ trên trời xuống, như thế mới phù hợp.
Và bởi vậy, Allah đã phán nói về những người đã phủ nhận
các Thiên sứ, họ nói:

َ َُۡ َ ُٓ
َ َ ّ َ ُّ مِّثۡلُنَا تُرِ�دُونَ أَن تَصُدَٞ�َ� َّ�ِنۡ أَنتُمۡ إ
َمَا �ن َ� ۡع ُب ُد َءابَاؤنا ف�تونا
ونا
﴿
ۡ
َ
ُ
َ
َ
ۡ  قال١ �� ُسل َ�ٰن ُّ ب
َ ّ َٰ�ِنَ ٱ
�َ مِّثۡلُ�ُمۡ وَٞ�َ� َّ�ِت ل ُه ۡم ُر ُسلۡ إِن �َّۡنُ إ
ّ
َ
ِ
ٖ ِ ٖ
َ
ّ
َِ�ِذۡنِ ٱ
ۚ
نُّ �ََٰ مَن �َشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَمَا �َنَ �َآ أَن نَّأۡ�ِيَ�ُم �ِسُلۡ�َٰنٍ إِ�َّ �ِإ
[١١ ،١٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ١

“Quí vị chỉ là những con người phàm tục như chúng tôi
mà thôi. Quí vị có ý muốn làm cho chúng tôi bỏ những
thần linh mà cha mẹ chúng tôi đã từng thờ phượng. Thế
quí vị hãy trưng cho chúng tôi thấy một vài bằng chứng
về thẩm quyền của vị quị xem”.Những vị Sứ giả của họ
bảo: Quả thật chúng tôi chỉ là những người phàm như
các người, nhưng Allah ban ân huệ cho người nào Ngài
muốn trong số đám bề tôi của Ngài. Và chúng tôi chỉ có
thể trưng bày cho các người một dấu hiệu khi nào Allah
cho phép. (Chương 14 – Ibrahim, câu 10, 11).
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Đức Tin Iman Nơi Ngày Sau Cùng
Ngày Sau cùng là Ngày mà tất cả nhân loại sẽ được
phục sinh trở lại từ cõi chết để chịu sự phán xét và thưởng
phạt của Allah, được gọi là Ngày Phục sinh hay Ngày Phán
xét cuối cùng.
Gọi là Ngày Sau cùng bởi vì đó là ngày tận cùng của
thế giới trần tục, và sau ngày đó sẽ không còn ngày hay đêm
nào nữa tức không có khái niệm thời gian mà chỉ có sự vĩnh
hằng và mãi mãi, hoặc sẽ mãi mãi sống trong Thiền Đàng
hạnh phúc vĩnh hằng hoặc sẽ đời đời bị đày trong Hỏa ngục
chịu cảnh khổ ải kiếp kiếp.
Đức tin vào Ngày Sau cùng bao ham ba điều:
 Thứ nhất: Tin vào sự phục sinh, đó là người chết sẽ
được Allah cho sống lại từ cõi chết khi tiếng Còi thứ hai
được hụ lên, tất cả nhân loại sẽ trở dậy từ cõi mộ trong thể
trạng ban đầu (trần truồng, không Khitan tức dương vật còn
nguyên vẹn da quy đầu). Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc
phán:

ۡ َ َّ
َ عِيدُهۥۚ وَعۡدًا
ّ
َ يۡنَآۚ إِنَّا كُنَا َ� ٰ ِعل
ُ
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ �ِ
عَل
َمَا بَدَ�ۡنَآ أَوَل خل ٖق
﴿
[١٠٤ :اﻷﻧبﻴﺎء

Giống như việc TA khởi nguyên sự tạo hóa lần đầu, TA
sẽ tái lập nó. Đó là một lời hứa ràng buộc TA phải thực
hiện. Quả thật, TA chắc chắc sẽ làm điều này. (Chương
21 – Al-Ambiya, câu 104).
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Sự phục sinh là sự thật chắc chắn xảy ra, nó được
khẳng định bởi Qur’an, Sunnah và sự thống nhất của toàn
thể tín đồ Muslim.
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

ۡ
َ َ َ
َ ُ ُ
َ
ُ ّ
ُ ّ
﴾ ١  مَّ إِنَ� ۡم يَ ۡو َم ٱلق َِ�ٰ َمةِ � ۡب َعثون١ ﴿ مَّ إِنَ�م َ� ۡع َد �ٰل ِك ل َم ّي ِ ُتون
[ 15, 16 :]ﻮرة اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن

Rồi sau đó, chắc chắn các ngươi sẽ chết. Rồi vào Ngày
Phục sinh các ngươi sẽ được cho sống lại. (Chương 23 AlMu’minu-n, câu 15, 16).
Nabi Muhammad  nói:

ً ُ ً
ً َ
َ َﺎس ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
ُ َّ» ﺮﺸَُ اﻨﻟ
.ﺎﻣ ِﺔ ُﺣﻔﺎة ُﻋ َﺮاة ﻏ ْﺮﻻ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ِ

“Vào Ngày Phục sinh, nhân loại được cho sống lại với thể
trạng trần truồng, không Khitan (dương vật vẫn ở trạng
thái nguyên thủy tức có da quy đầu).” (Albukhari, Muslim).
Tất cả các tín đồ Muslim đều đồng thuận về sự thật
này, và sự thật này là mục đích mà Allah tạo rạ nhân loại để
Ngài thử thách và thưởng phạt họ. Allah, Đấng Tối Cao và
Toàn Năng phán:

َ
ُ َ َ ُ ّ ٗ َ ُ َۡ َ ّ
َ َ﴿ أَف
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ حسِ ۡب ُت ۡم َ�َ َما خلق َ�ٰ� ۡم � َبث وَ�َنَ� ۡم إ ِ ۡ� َنا � ت ۡر َج ُعون
[١١٥ : ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن

Phải chăng các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ngươi chỉ

để vui chơi phù phiếm và các ngươi sẽ không trở lại gặp
TA ư? (Chương 23 – AlMu’minun, câu 115).
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Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán bảo với vị

Nabi của Ngài :

َ َ
[٨٥ :فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لَرَآدُّك إ ِ ٰ� َم َعا ٖد� ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ
َّ�َّ ٱ
ِي
﴿

Quả thật, Đấng đã ban cho Ngươi Qur’an sẽ đưa Ngươi
trở lại cố hương (cõi Đời sau). (Chương 28 – AlQisas, câu
85).
 Thứ hai: Tin vào sự Phán xét và Thưởng phạt, mỗi
người bề tôi đều phải bị xét xử và thưởng phạt công minh
của Allah.
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ّ
ّ
َ مَّ إِنَ َعلَ ۡي َنا ح َِس
َ َِنَ إ َ ۡ� َنا ٓ إي
[٢٦ ، ٢٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ٢ ا� ُهم
٢ ا� ُه ۡم
ِ ِ ﴿
Quả thật, họ (con người) chắc chắn sẽ trở lại gặp TA,
rồi TA có nhiệm vụ thanh toán họ. (Chương 88 – AlGhashiyah, câu 25, 26).

ّ
َ
ّ
َ�ِ جَآءَ بِٱ�َۡسَنَةِ فَلَهُۥ عَ�ُۡ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَ� �ُۡزَىٰٓ إ
﴿
َ َُ ُۡ َ ۡ َُ ََۡ
[١٦٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم١ مِثلها وهم � �ظلمون

Ai đến trình diện Allah với một điều phúc lành thì sẽ
được hưởng mười điều lành tương tự, ngược lại, ai đến
gặp Allah với một điều xấu thì sẽ bị phạt bằng một điều
xấu tương tự. Và họ sẽ không bị đối xử bất công.
(Chương 6 – Al-An’am, câu 160).
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َ َ
ٗ ۡ َ ٞ َۡ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َٰ ۡ ِۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َۡ ُ َ َ َ
�اۖ �ن �ن
ٔ سش
﴿ ونضع ٱلم� ٰزِ�ن ٱلقِسط ِ�وم ٱلقِ�مةِ ف� �ظلم �ف
َ ََ َ َََۡ َ ۡ َ ۡ ّ ّ
َ � ب َنا
َ �ٰسِ ب
[٤٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء٤ �
ِ
ِ ٰ �ِثۡقَالَ حَبَةٖ مِن خردلٍ �تينا بِهاۗ و
Và TA đã đặt những chiếc cân công minh cho Ngày
Phán xét, bởi thế, không một linh hồn nào bị bất công bất
cứ một điều gì, và cho dù điều gì đó có nhỏ bằng hạt bụi
đi chăng nữa cũng sẽ được TA mang ra phán xét. Và một
mình TA thanh toán là quá đủ! (Chương 21 – AlAmbiya, câu 47).
Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Nabi  nói:

َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ  وَ�َﺴْﺮ، ُِنَّ َ ُﺪْ�  الْﻤُﺆْﻣِﻦَ �َﻴَﻀَﻊُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻛَﻨَﻔَﻪ
ﺐ ﻛﺬا
ﺘه �ﻴﻘﻮل أ�ﻌ ِﺮف ذﻧ
ِ » اﷲ
َْ
ُ ُ ُ َ َّﺮ
َِّ�َﻌْﺮِفُ ذَﻧْﺐَ ﻛَﺬَا �َﻴَﻘُﻮلُ �َﻌَﻢْ أَىْ رَب
َ
ِ وَرَأَى ﻰﻓ �ﻔ ِﺴ ِﻪ
ِ
ِ� ﺘّ إِذَا ﻗَ ره ﺑِﺬﻧﻮ.
ْ
َ
َِ َ ﻰﻓ
َ َ�ﻴُ ْﻌ َﻄﻰ ﻛﺘَﺎب.  وَأَﻧَﺎ أَﻏْﻔِﺮُﻫَﺎ لَﻚَ اﻴﻟَ ْﻮ َم، اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ
ُ ﻫَﻠَﻚَ ﻗﺎلَ ﺳَﺮﺘَْ�ُﻬَﺎ ﻋﻠَﻴْﻚ
ِ
َ
ِﻜَﻓ
َ
ََ
َ
َ ﺑُﻮا ﻰﻠﻋ
ِّﻬ ْﻢ
ءِ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻛَﺬ
ﺎدُ ﻫَﺆُﻻ
ُ وَالْﻤُﻨَﺎﻓِﻘُﻮنَ �َﻴَﻘُﻮلُ اﻷَﺷْﻬ
 وَأَﻣَّﺎ اﻟْ ﺎ ﺮ، ِﺎﺗِﻪ
ر
ِ
ََُْ َ َ
ّ
َ  اﻟﻈَﺎلﻤ
.� « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ََ ﷲ
ِ أﻻ ﻟﻌﻨﺔ ا،
ِِ
“Quả thật Allah khoan dung với người có đức tin nên Ngài
che đậy tội lỗi cho y. Ngài nói với y: Ngươi có thừa nhận
tội lỗi này, tội lỗi này của Ngươi không, y trả lời: Vâng
thưa Thượng Đế, bề tôi xin thừa nhận. Cho tới khi y thừa
nhận tất cả mọi tội lỗi của mình và y tự thấy bản thân y
chắc chắn sẽ bị hủy diệt thì Ngài bảo y: TA đã che đậy
chúng (tội lỗi) cho ngươi trên thế gian, và ngày hôm nay
TA tha thứ tội lỗi đó cho ngươi. Thế là, Ngài trao cho y
quyển sổ những việc làm công đức và ngoan đạo của y.
Còn đối với người Kafir (vô đức tin) và người Munafiq
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(giả tạo đức tin và ngoan đạo) thì Ngài sẽ gọi từ trên đỉnh
đầu của của chúng rằng những người này là những kẻ đã
phủ nhận Thượng Đế của chúng, chẳng phải là Allah đã
nguyền rủa những kẻ bất công làm điều sai quấy hay sao!”
(Albukhari, Muslim).
Và Nabi  cũng có nói:

ْ َْ ََ
َ
َ
َ َّ» ِن
 �ُﻢَّ �َ�ََّذَلِﻚَ �َﻤﻦْ ﻫَﻢّ ِﺤﺑَ َﺴﻨَ ٍﺔ ﻓﻠ ْﻢ �ﻌ َﻤﻠ َﻬﺎ، ِاﷲ اﺤﻟَْﺴَﻨَﺎتِ وَالﺴَّيِّﺌَﺎت
ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ﻓَﺈ نْ ﻫُﻮَ ﻫَﻢ، ًَ َ ﺔً ﺎﻛَمِﻠَﺔ
ُ َﻛﺘَﺒَ َﻬﺎ
ُ َ اﷲ
اﷲ ُﻟ ِﻋﻨ َﺪ ُه
ﺑِﻬﺎ �ﻌ ِﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ
ِ
ﻟ ﻨْﺪَهُ ﺣَﺴﻨ
َ
ََ
َ
َ
َ ، ٍﺒْﻌِﻤِﺎﺋَﺔِ ﺿ ﻌْﻒٍ إِﻰﻟَ أَﺿْﻌَﺎفٍ ﻛَﺜِ�َة
وَﻣﻦْ ﻫَﻢّ �ِﺴَيِّﺌَ ٍﺔ ﻓﻠ ْﻢ
َ ﺣَﺴَﻨﺎتٍ إِﻰﻟَ ﺳ
ِ
َ
ُ  ﻓَﺈِنْ ﻫُﻮَ ﻫَﻢَّ ﺑ َﻬﺎ َ� َﻌﻤﻠَ َﻬﺎ َﻛﺘَﺒَ َﻬﺎ، ًَُ ﻋِﻨْﺪَهُ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﺎﻛ ِمَﺔ
ُ َ� ْﻌ َﻤﻠْ َﻬﺎ َﻛﺘَﺒَ َﻬﺎ
ُ َ اﷲ
ﻟ
اﷲ
ِ
ِ
ًَ
ً
.اﺣ َﺪة « واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ َيِّﺌﺔ َو
“Quả thật, Allah ghi nhận tất cả điều thiện và điều xấu.
Rồi Ngài giải thích điều đó rằng: Người nào có ý định làm
một điều tốt nhưng không thực hiện thì Allah sẽ ghi cho y
một công đức trọn vẹn, nhưng nếu y định tâm làm điều tốt
và đã thực hiện điều tốt đó thì Allah sẽ ghi cho y mười
công đức rồi sau đó Ngài sẽ nhân lên bảy trăm lần và có
thể hơn thế nữa; còn người nào có ý định làm một việc
xấu nhưng không thực hiện thì Allah sẽ ghi cho y một
công đức trọn vẹn, nhưng nếu y định tâm làm điều xấu và
đã thực hiện điều xấu đó thì Allah chỉ ghi cho y một điều
xấu mà thôi” (Albukhari).
Và tất cả các tín đồ Muslim đều đồng thuận về việc
khẳng định rằng tất cả mọi việc làm cũng như mọi hành vi
phải chịu sự thanh toán và thưởng phạt. Và đây là ý nghĩa
của việc Allah ban xuống các Kinh sách, cử phái các vị
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Thiên sứ đến, ban hành và sắc lệnh cho những người bề tôi
phải đón nhận những gì mà các vị Thiên sứ của Ngài mang
đến, và tuyệt đối chấp hành theo các giáo điều được ban
xuống, phải đứng dậy chiến đấu với những kẻ chống đối

ۡ
ََ
َ َ ُۡۡ ّ َ ۡ َََ ۡ َ َ ُۡ َ ّ ََ ۡ َََ
َۡ َ ّ
�ٖ� لنقُصَّنَ علي ِهم بِعِل٦ �ِ ﴿ فلن�ٔنّ ٱ�َِين أرسِل إ ِ ۡ�هِم ولن�َٔنَ ٱلمرسل
ّ
َ َمَا كُنَا َ�ٓ�ب
[٧ ،٦ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف٧ �
ِِ
Rồi TA (Allah) sẽ hỏi những người tiếp thu Thông Điệp
và những Sứ giả của TA. Bởi thế, do hiểu biết, TA sẽ kể
lại cho chúng toàn bộ sự tích bởi vì TA không hề vắng
mặt (bất cứ lúc nào và nơi nào). (Chương 7 – Al-Araf,
câu 6, 7).
 Thứ ba: Tin vào Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Đây là
hai nơi vĩnh hằng dành cho các tạo vật.
Thiên Đàng là một nơi của niềm hạnh phúc bất tận
mà Allah, Đấng Tối Cao và Nhân Từ đã chuẩn bị làm phần
thưởng dành cho những người có đức tin ngoan đạo, những
người đã thực sự tin tưởng vào những gì mà Allah đã sắc
lệnh cho họ với một đức tin Iman vững chắc và kiên định,
họ đã tuân thủ và chấp hành theo Allah và Thiên sứ của Ngài

, họ luôn thành tâm hướng về Allah và theo đúng đường
lối chỉ dạy của Thiên sứ .
Trong Thiên Đàng có những niềm hạnh phúc, những
tiện nghi và sự sung sướng mà chưa có ai từng hưởng thụ và
biết đến. Nabi Muhammad  nói:
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َ
َ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ
ْ ﻻ أُ ُذ َن َﺳﻤ َﻌ
ُ » ﻗَ َﺎل
 َوﻻ، ﺖ
 و، ﺒَﺎدِى الﺼَّﺎﺤﻟ� ﻣﺎ ﻻ �� رأت
ﻋْﺪَدْتُ ﻟِﻌ
" :اﷲ
ِِ
ِ
ِ
َ ۡ ُ ٓ ّ ٞ َۡ ُ َ ۡ َ ََ ْ ُْ ْ
ََ َْ ََ َ َ
َ ِ  ﻓَﺎﻗْ َﺮ ُءوا إِن ِﺷئﺘﻢ ﴿ ف� �علم �فس َا أخ."ﺸ
� ل ُهم ّمِن
ِ ﻄﺮ ﻰﻠﻋ ﻗﻠ
ٍ �ﺐ
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َۢ ٓ َ َ ُ ۡ َ ّ
[ « واه ا ﺒﻟﺨﺎري١٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺴﺠﺪة١ � جزاء بِما �نوا �عملون
ٖ �ُرَة ِ أ
.و مﺴﻠﻢ

“Allah nói: “TA đã chuẩn bị cho những người bề tôi
ngoan đạo của TA những thứ chưa có con mắt nào từng
nhìn thấy, chưa có đôi tai nào từng nghe và cũng chưa có
một trái tim con người phàm tục nào từng hình dung đến”.
Nếu muốn, các người hãy đọc lời phán của Ngài: Không
một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã được giấu
kín dùng làm phần thưởng cho họ về những việc làm
thiện tốt mà họ đã làm (Chương 32 – Al-Sajdah, câu 17)”
(Albukhari, Muslim).
Allah, Đấng Tối Cao và Nhân Từ phán:

ُ ُٓ
ّ َ�ۡامنُواْ وَعَمِلُواْ ٱل�َّٰلِ�َٰتِ أُوْ�َٰٓ�ِكَ هُمۡ خَ�ُۡ ٱل
َ
َ  ٱ�َِّينَ ء
 َج َزاؤه ۡم٧ ِِ�َة
﴿
َ
َ
ُ ّ ِ�َّدَ ر �ِّهِمۡ جَ�َّٰتُ عَدۡنٖ �َۡرِي مِن �َۡتِهَا ٱ�َۡنۡ�َٰرُ �َٰ�ِِينَ �ِيهَآ �َبدٗ�ۖ ر
َ�َ ٱ
�
ّ ََِنۡهُمۡ وَرَضُواْ �َنۡهُۚ �َٰلِكَ لِمَنۡ خ
[٨ ، ٧ :  ﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟيﻨﺔ٨ َ رَ�َ ُهۥ
Quả thật, những người có đức tin và làm điều thiện tốt,
họ là những sinh vật tốt đẹp nhất. Phần thưởng dành cho
họ nơi Thượng Đế của họ là những ngôi vườn Thiên
Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ trong đó đời
đời, Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện về
những gì Ngài ban cho. Đó là phần thưởng dành cho
những ai kính sợ Thượng Đế của họ. (Chương 98 – AlBayyinah, câu 7, 8).
71

Giải thích các nền tảng của đức tin Iman ...

Còn Hỏa Ngục là một nơi của sự trừng phạt khổ ải
và đau đớn mà Allah, Đấng Tối Cao và Nghiêm Khắc đã
chuẩn bị dành cho những kẻ vô đức tin xấu xa và tội lỗi,
những kẻ đã phủ nhận Allah và nghịch lại mệnh lệnh của
Thiên sứ của Ngài .

Trong Hỏa Ngục có nhiều hình phạt và nhiều cách
đày đọa khác nhau mà con người không thể tưởng tượng
được.
Allah, Đấng Tối Cao và Nghiêm Khắc phán:

َ ۡ ۡ ّ ُ ٓ ّ
َ � ٰفِر
[١٣١ : ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١ �ن
﴿ َ�ّقُواْ ٱ�َّارَ ٱلَ ِ� أ ِعَت ل ِل
ِ
Các ngươi hãy khiếp sợ Hỏa Ngục, nơi mà TA (Allah)
đã chuẩn bị dành cho những kẻ vô đức tin. (Chương 3 –
Ali-Imran, câu 131).

ٓ ْ ُ َ ْ ُ
ُ َ ُ ۡ
ّ
َ � نَارً ا أَ َح
َ �َّآ أَ�ۡتَدۡنَا لِل�َٰلِم
�ادِ� َها ۚ �ن � َ ۡس َتغِيثوا ُ�غاثوا ب ِ َما ٖء
اط ب ِ ِهم
﴿
ِ
َٱلۡمُهۡلِ �َشۡو
ًََ
ۡ ٓ
ُ َ�ۡسَ ٱل
َ ّ
:  ﴾ ]ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ٢ اب َو َسا َءت ُم ۡر�فقا
ِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئ
[٢٩

Quả thật, TA (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ làm
điều sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt chúng
lại bên trong. Và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình
phạt thì chúng được giảm cho bằng một loại nước sôi
giống như loại dầu sôi; nó sẽ lột hết da mặt của chúng.
Thật khiếp đảm thay loại nước uống đó và thật xấu xa
thay cho chỗ nghỉ này của chúng! (Chương 18 – Al-Kahf,
câu 29).
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َ ّ ََٗ َٓ َ
َ
َ
ً َ ۡ َُ ّ
� ُدون
ِ َ� ۖ � ِٰ�ِين �ِيها �بد٦ ﴿ َّ ٱ�ََّ لَعَنَ ٱلۡ�َٰفِرِ�نَ وَأَعَدَ لهم سعِ�ا
ُ ُ
َّ
ٗ َو ِ ّٗ�ا َو َ� نَ ِص
َ�مۡ �ِ ٱ�َّارِ �َقُولُونَ �َٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱ
ۡمَ �ُقَلَّبُ وُجوهُه
٦ ��
َ۠ ّ
[٦٦ - ٦٤ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب٦ �َأَطَعۡنَا ٱلرَ ُسو
Quả thật, Allah nguyền rủa những kẻ không có đức tin
và Ngài chuẩn bị cho chúng Lửa nơi Hỏa ngục. Chúng sẽ
trong đó đời đời kiếp kiếp và sẽ không tìm ra một vị che
chở hoặc một vị cứu tinh nào cả. Vào Ngày mà bộ mặt
của chúng bị lấp úp vào Lủa, chúng sẽ than: “Ôi thật khổ
thân chúng tôi! Phải chi chúng tôi vâng lệnh Allah và
vâng lời Thiên sứ (Muhammad)!” (Chương 33 – AlAhzab, câu 64 – 66).
Những điều nằm trong đức tin Iman nơi Ngày
Sau cùng là tin vào tất cả những gì diễn ra sau cái chết,
như:
 Sự tra hỏi ở cõi mộ (cõi Barzakh có nghĩa cõi ngăn
cách giữa thế giới trần gian và thế giời của cõi Đời Sau, hay
có thể gọi là cõi chết): Người chết sau khi được chôn cất thì
Allah cho hai vị Thiên thần đến tra hỏi ba điều: Thượng Đế
của y là ai, tôn giáo của y là gì, và ai là Nabi của y?

Người có đức tin sẽ trả lời một cách mạch lạc rằng:
Thượng Đế của tôi là Allah, tôn giáo của tôi là Islam và

Muhammad  chính là Nabi của tôi, còn người không có
đức tin và tội lỗi sẽ ấp a ấp úng không nói nên lời mà chỉ
biết “a.. a.. tôi không biết, a.. a.. tôi không biết” bởi Allah là
Đấng đã khiến như thế, Ngài phán rằng:
73

Giải thích các nền tảng của đức tin Iman ...

ُّوَ�ُضِل

 �ِ ٱ�َۡي
َ َنُواْ بِٱلۡقَوۡل
ُ ﴿ يُثَ ّب
ت ٱٱ�َِّينَ ء ام
ِ
ِ ِ ٱ�َّابِت
ُٓ َ َ َ ُ ّ
ّ
َ
[٢٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ٢ َُّ ٱل�َٰل ِ ِم�ۚوَ�َفۡعَلُ ٱ�َ ما �شاء

�َِوٰةِ ٱ�ُّ�ۡيَا وَ�ِ ٱ�خِرَة

Allah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin
trên cõi đời này và ở Đời Sau và Allah sẽ bỏ mặc (khiến
chúng không nói được) những kẻ làm điều sai quấy đi lạc
bởi vì Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. (Chương 14 –
Ibrahim, câu 27).
Còn những người đạo đức giả thì nói rằng tôi không
biết, tôi nghe mọi người nói điều gì đó rồi tôi nói theo.
 Sự trừng phạt và sự yên nghỉ an lành nơi cõi mộ:
Sự trừng phạt trong cõi mộ là đối với những kẻ tội lỗi, đạo
đức giả và vô đức tin. Allah, Đấng Tối Cao và Nghiêm Khắc
phán:

ْ ٓ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ْ ٓ ُ َ ُ َ ٓ �َ ٱل�َّٰلِمُونَ �ِ �َمَ�َٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡم
ٰ
َ�ِكة باسِطوا �يدِي ِهم أخ ِرجوا
ِ ﴿ َوۡ تَرَىٰٓ إِذ
ۡ
ُ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ۡ ََۡۡ ُ ُ َ ُ َ
ُ اب ٱل ُهون ب َما ك
َ ۡ � َِ� ٱ
َ � َز ۡون َعذ
َ �
ٱ� ّ ِق
َ� َنت ۡم �قلُون
أنفس�مۖ ٱ�وم
ِ
ِ
ۡ
َ
َ ُ َ ۡ
َ َ ۡ َ ُۡ َُ
[٩٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم٩ �ون
ِ و�نتم �ن ءا�ٰتِهِۦ �ستك
Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình
cảnh của những kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp
chết khi các Thiên thần giăng tay đến chúng để lôi linh
hôn của chúng ra khỏi chúng. Các Thiên thần bảo: Hãy
xuất hồn ra, ngay nay các ngươi sẽ nhân lấy hình phạt
nhục nhã vị tội các ngươi đã từng nói cho Allah những
điều không đúng với sự thật và các ngươi đã khinh
thường và phủ nhận các lời Mặc khải của Ngài. (Chương
6 – Al-An’am, câu 93).
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Và Allah, Đấng Tối Cao và Nghiêm Khắc phán về
cộng đồng của Fir’aun (Pharaon):

َ ْ ُ َۡ ُ َ ّ
َ
اعة أدخِل ٓوا َءال ف ِۡر َع ۡون
َ﴿ َّارُ �ُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗ� وَعَشِيّٗاۚ وَ�َوۡمَ �َقُومُ ٱلس
َ َۡ ّ
[٤٦ : ﴾ ]ﻮرة ﺎﻏﻓﺮ٤ اب
ِ َشَدَ ٱلعذ

Lửa của Hỏa ngục mà chúng bị mang ra chạm trán cả
buổi sáng lẫn buổi chiều. Và vào Ngày mà Giờ xét xử sẽ
được thiết lập, sẽ có lời bảo (các Thiên thần): “Hãy đừa
thuộc hạ của Fir’aun vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt
nhất”. (Chương 40 – Ghafir, câu 46).
Và trong bộ Sahih Muslim, Zaib bin Thabit  thuật
lại rằng Nabi  nói:

َ َْ َ ََ َ ُُ
ْ َ َ ُ ْ َ ََ
ُ
�َ» َّ ﻫَﺬِه اﻷُﻣَّﺔَ ﺗُبْﺘ
ﷲ أن � ُ ْﺴ ِﻤ َﻌ� ْﻢ
ﻮرﻫﺎ ﻓﻠ ْﻮﻻ أن ﻻ َﺪَا�َﻨُﻮا ﺪﻟﻋﻮت ا
 ﻰﻓ �ﺒ
ِ
ِ َ
ِ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َُّ ُ ْ ُ َ ْ َ َّْ ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒِْ اﺬﻟ
ُ
ﷲ
ِ  � أ�ﺒﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑِﻮﺟ ِﻬ ِﻪ �ﻘﺎل » َﻌَﻮَّذوا ﺑِﺎ.« ِ ى أﺳﻤﻊ ِﻣﻨﻪ
َ َ َ ََّ ابِ اﻨﻟ
ُ
ُ َُ ُ َ
َ
َّﻦْ ﻋَﺬابِ اﻨﻟ
ﷲ ِﻣ ْﻦ
ﷲ ﻦْ ﻋَﺬ
ِ ﺎر �ﻘﺎل » َﻌَﻮَّذوا ﺑِﺎ
ِ  ﻗﺎلﻮا �ﻌﻮذ ﺑِﺎ.« ﺎر
ِ
ِ
َ َ ْ
ُ
ُ َُ ُ َ
َ
ْ
ﺘ
ﷲ
ِ  ﻗﺎل » َﻌَﻮَّذوا ﺑِﺎ.ِﻦْ ﻋَﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒ
ِ  ﻗﺎلﻮا �ﻌﻮذ ﺑِﺎ.« َﺬَابِ اﻟْﻘَﺮﺒ
ِ ﷲ ِﻦَ اﻟْﻔِﻦ
ِ
ِ
َ َ
ُ َُ ُ َ َ ََ َ َْ َ َ َ
َ
ْ
َ
ﺘ َﻣﺎ ﻇ َﻬ َﺮ ِﻣﻨ َﻬﺎ َو َﻣﺎ َ� َﻄ َﻦ ﻗﺎل
ِ  ﻗﺎلﻮا �ﻌﻮذ ﺑِﺎ.« ﻣﺎ ﻇﻬ َﺮ ِﻣﻨﻬﺎ َوﻣﺎ �ﻄﻦ
ِ ﷲ ِﻦَ اﻟْﻔِﻦ
ُ َُ ُ َ
ُ
َّﻮذ ﺑﺎﷲ ْ ﻓِﺘْﻨَﺔِ اﺪﻟَّﺟ
ََّﻌَﻮَّذوا ﺑﺎﷲ ْ ﻓِﺘْﻨَﺔِ اﺪﻟَّﺟ
«ﺎل
»
ِ ِ  ﻗﺎلﻮا �ﻌ.« ﺎل
ِ ِ
ِ
ِ

“Quả thật, cộng đồng này sẽ bị thử thách trong các ngôi
mộ của họ, nếu như không vì không được phép nghe thấy
những gì trong mộ thì thực sự Ta đã cầu xin Allah cho các
ngươi nghe thấy sự trừng phạt trong mộ mà Ta đã nghe
thấy”. Sau đó Người hướng mặt về phía chúng tôi và nói:
“Các ngươi hãy cầu xin Allah che chở các ngươi tránh
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khỏi sự trừng phạt Hỏa ngục”. Chúng tôi nói: Cầu xin
Allah che chở chúng con tránh khỏi sự trừng phạt trong
Hỏa ngục. Người nói: “Các ngươi hãy cầu xin Allah che
chở tránh khỏi sự trừng phạt trong cõi mộ!”. Chúng tôi
nói: Cầu xin Allah che chở chúng con tránh khỏi sự trừng
phạt trong cõi mộ. Người nói: “Các ngươi hãy cầu xin
Allah che chở các ngươi tránh khỏi những điều dữ có thể
nhìn thấy và những điều dữ không thể nhìn thấy!”. Chúng
tôi nói: cầu xin Allah che chở chúng con tránh khỏi
những điều dữ có thể nhìn thấy và những điều dữ không
thể nhìn thấy. Người nói: “Các ngươi hãy cầu xin Allah
che chở các ngươi tránh khỏi nạn kiếp của Dajjal!”.
Chúng tôi nói: Cầu xin Allah che chở chúng con tránh
khỏi nạn kiếp của Dajjal.”.
Còn sự yên nghỉ an lành và hạnh phúc trong cõi mộ
thì chỉ dành cho những người có đức tin ngoan đạo. Allah,
Đấng Tối Cao và Nhân Từ phán:

َ ْ ُ َ َ ّ �َ� َُ َ ّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَ� ٓ ِكَة
َ
ُ � َُّ��َِّينَ قَالُواْ رَ�ُّناٱ
َ
ٰ
�َ �افوا َو
َ
َ�مَّ ٱسۡتَ�ٰمُواْ تَت
﴿
ۡ
ن
ُ
ّ
َ َ ُ ُۡ
َ
َ
[٣٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ٣ وع ُدون
�ُِواْ بِٱ�َّۡةِ ٱلَ ِ� كنتم ت
��َزَنُواْ و
ۡ

Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi là
Allah” rồi thẳng bước trên con đường ngay chính thì các
Thiên thần sẽ xuống động viên họ, bảo: “Các ngươi chớ
lo sợ cũng chớ nên buồn phiền mà các ngươi hãy vui lên
với tin mừng về Thiên Đàng mà quí vị đã được hứa hẹn.
(Chương 41 – Fussilat, câu 30).
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َ
َۡ َۡ
َ ُ َ َ
ََ َ َٓ ََ
ُ َ َوأ٨ وم
َ ٱ� ۡل ُق
ُۡ ت
ِ َو� ُن أق َر ُب إ ِ ۡ�ه٨ ِين� ِ ٖذ تنظ ُرون
نت ۡم ح
ِ ﴿ فل ۡو� إِذا بَلغ
َََٓۡ
ٓ َ
َ ُ ُۡ ّ
َ
َ َۡ َ ُۡ ُ
َۡ
ج ُعو� َها إِن
ِ ِن�ُمۡ وَ� َٰ�ِن �َ �ب
ِ  تر٨ �ِ  فلو� إِن كنتم �� مدِين٨ �ون
ََ
َ ُ ّ
َ ُۡ ُ
َ ّ
َ
�ِي
ٖ  وَجَنَت نعٞ وَرَ�ۡحَانٞ َرَوۡح٨ �ِ�َ أمّآ إِن �َنَ مِنَ ٱلۡمُقَر٨ �ِ�كنتم � ٰ ِد
ۡ
ّٓ
َ ۡ َ ۡ َ ّ
َ ۡ َ ۡ َ َ
َ ۡ �ٰب
٩�
ِ ٱ� ِم
ِ ب ٱ�َ ِم
ِ  لَك مِن أصٞ َسَ�َٰم٩ �
ِ ٰ� َأَمَا إِن �ن مِن أص٨
ََ
َ ۡ ّ ٞ َُُ
َ ُ ۡ َ
َ ّ ّ
�ي
ِ  َوتصل ِيَة ج٩ �ِي
ٍ ح
ٖ �  ��ل مِن٩ �ِ أمّآ إِن �َنَ مِنَ ٱلۡمُكَذِّ�ِ�َ ٱلضَآل
ۡ ُّا لَهُوَ حَق
َۡ َ ّ
ۡ ۡ َ
 ﴾ ]ﺳﻮرة٩ ِيم
َ نَّ �َٰذ٩
ِ  ف َس ّبِح بِٱس ِم َر�ِك ٱلعظ٩ �ِ
ِ ٱ�َق
[٩٦ - ٨٣ :الﻮاﻗﻌﺔ
Thế tại sao các ngươi (những tên thầy thuốc, những nhà
y học tài giỏi, tất cả loài người) không (can thiệp) khi
(linh hồn) lên đến tận cổ (của một người) mà chỉ biết lấy
mắt nhìn? Quả thật, TA (Allah) ở gần y (người sắp chết)
hơn các ngươi nhưng các ngươi không nhìn thấy. Nếu
các ngươi tự cho mình không bị phán xử thì tại sao các
ngươi không đưa (linh hồn) của các ngươi trở lại thân
xác của các ngươi, nếu các ngươi nói thật? Bởi thế, đối
với người nào là những người gần nơi Allah nhất (tức
được Ngài thương xót) thì sẽ được an nghỉ nơi có hương
thơm và Thiên Đàng hạnh phúc. Và nếu y là một trong
những người bạn của cánh tay phải (những người có đức
tin ngoan đạo) thì sẽ nhận được lời chào Salam (an lành)
từ những người bạn bên cánh tay phải; còn nếu y là một
trong những kẻ phủ nhận Chân lý và lạc lối thì sẽ được
chiêu đãi bằng nước sôi, và sẽ phải chịu thêu đốt trong
Lửa của Hỏa ngục. Quả thật, đây là sự thật chắc chắn
xảy đến. Bởi thế, hãy tán dương đại danh của Thượng Đế
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của Ngươi, Đấng Chí Đại! (Chương 56 – Al-Waqi’ah, câu
83 – 96).
Ông Albarra’ bin A-zib  thuật lại, Nabi  nói
về người có đức tin khi trả lời hai vị Thiên thần trong mộ:

َ
َ
ُ الﺴَّﻤَﺎءِ أَنْ ﺻَﺪ َق �َﺒْﺪِى ﻓَﺄَﻓْﺮِﺷُﻮهُ ﻣِﻦَ اﺠﻟَْﻨَّ ِﺔ َوأَﻟْب ُﺴ
ﻮه ِﻣ َﻦ
ِ» ﻨﺎدِى ﻣُﻨَﺎدٍ ﻰﻓ
ِ
َ َ َ
َّﺎً إِﻰﻟَ اﺠﻟَْﻨ
ﺄْ�ِﻴﻪِ ﻣِﻦْ رَوْﺣِﻬَﺎ وَﻃِﻴﺒِﻬَﺎ وَ�ُﻔْﺴَﺢُ ﻪﻟَُ ﻰﻓ
 ﻴ-  ﻗﺎل- ِﺔ
َّﺔِ وَا�ْﺘَﺤُﻮا ﻪﻟَُ ﺑَﺎﺑ
ِ
َ َ ﺒِْه
.ﺑَﺮﺼهِ « اه أﻤﺣﺪ و أﺑﻮ داود ﻲﻓ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮ�ﻞ
ِ ِّ ﻣَﺪ

“Rồi có tiếng phán bảo từ trên trời (Allah) rằng bề tôi của
TA đã nói thật, các ngươi hãy chuẩn bị cho y chỗ yên nghỉ
từ nơi Thiên Đàng, hãy ăn bận cho y y phục từ nơi Thiên
Đàng, và hãy mở một cánh cửa Thiên Đàng cho y. Thế là
mùi hương thơm ngát của Thiên Đàng bay đến chỗ của y
và ngôi mộ được nới rộng ra với khoảng cách một tầm
nhìn của mắt.” (Ahmad, Abu Dawood trong một Hadith dài
nói về sự tra hỏi trong mộ).
Đức tin vào Ngày Sau cùng mang lại những giá
trị tiêu biểu sau:
 Thứ nhất: Khuyến khích nỗ lực hành đạo và tuân
lệnh để tìm ân phước cho Ngày đó.
 Thứ hai: Không làm những điều tội lỗi và trái giáo
luật sợ sự trừng phạt của Ngày đó.
 Thứ ba: Khiến người có đức tin luôn vui vẻ vì những
gì mà y đã mất trên cõi trần để đổi lại những điều hành phúc
ở cõi Đời Sau.
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Và quả thật, những người vô đức tin đã phủ nhận sự
phục sinh sau khi chết, họ cho rằng điều đó là không thể.
Sự khẳng định này hoàn toàn sai. Giáo luật, những
cảm nhận bằng các giác quan cũng như trí tuệ con người đều
đã chỉ rõ sự khẳng định này là sai.
phán:

Về giáo luật: Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng đã

ََّ رُوٓاْ أَن ل
َ
ّ َ
َ
ن �ُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَ�َٰ ورَ�ِّ  �َُبۡعَ�َُّ �ُمَّ �َُنَبّؤُنَ ب ِ َما
﴿ َز�ِّينَ �َف
ّ َ
[٧ :  ﴾ ]ﺳﻮرةﺘﻟﻐﺎﺑﻦ٧ ٞ� َِمِلۡتُمۡۚ وَ� َٰلِكَ �َ ٱ�َِ �َس

Những kẻ vô đức tin cho rằng chúng sẽ không được
phục sinh trở lại. Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad!)
rằng: Sẽ là điều ngược lại với điều các người nghĩ, thề
bởi Thượng Đế của Ta, chắc chắn các người sẽ được
phục sinh trở lại rồi các người sẽ được cho biết hết toàn
bộ những gì các người đã làm. Và điều đó đối với Allah
thật đơn giản (Chương 64 – Attaghabun, câu 7).
Tất cả các Kinh sách được mặc khải xuống từ Allah
đều nói như vậy.
người:

Còn về cảm giác qua các giác quan của con

Quả thật, Allah đã cho những người bề tôi của Ngài
thấy việc làm cho người chết sống lại trên cõi trần này.
Trong chương Albaqarah, có năm thí dụ tiêu biểu cho điều
này:
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Thí dụ thứ nhất: Khi người dân của Nabi Musa

(Moses)  bảo Người: “Bọn ta sẽ không tin lời ngươi cho
đến khi nào bọn ta tận mắt thấy được Allah”. Thế là Allah đã
làm cho họ chết rồi sau đó làm cho họ sống trở lại. Điều này
được phán trong câu Kinh mà Allah phán nói với con cháu
Israel:

َُ ّ
ٗ َأَخ ذ
َ َ ﴿  قُلۡتُمۡ �َٰمُو�َٰ لَن نُّؤۡمِنَ لَك
َّ
ّٰ نَرَى ٱ�َ َج ۡه َرة ََتۡ�ُمُ ٱل�َٰعِقة
�َ ح
َ ُ َۡ ُ ّ
َ ُ َ ُ ََ
ُ ۡ ّ
﴾ ٥ ُمَ َ� َعث َ�ٰ�م ّ ِم ۢن َ� ۡع ِد َوۡتِ�ُمۡ لَعَلَ� ۡم �شك ُرون
٥ نت ۡم تنظ ُرون
وأ
[٥٦ ، ٥٥ :]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

Và hãy nhớ lại khi các ngươi (Israel) nói với Musa:
“Chúng tôi sẽ không bao giờ tin ngươi trừ phi chúng tội
thực sự nhìn thấy Allah công khai”. Thế là, lưỡi tầm sét
đã đánh các ngươi trong lúc các ngươi đang nhìn cảnh
tượng. Rồi TA (Allah) làm cho các ngươi sống lại sau cái
chết của các ngươi, mong rằng các ngươi biết tạ ơn.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 55, 56).
Thí dụ thứ hai: Câu chuyện về một người bị giết hại
mà những người Israel đang tranh cãi muốn tìm kẻ sát nhân.
Allah đã ra lệnh cho họ phải giết một con bò rồi dùng một
phần cơ thể của con bò đó đánh lên xác của người bị giết để
người đó sống lại nói cho họ biết ai là kẻ sát nhân. Allah,
phán bảo:

ۡ َُ
َۡ ۡ َ ۡ
َ
ُ ّ
ۡ َ ُ ُ ّ ٞ ُۡ ُّ
 �قل َنا٧ نت ۡم ت� ُت ُمون
﴿ �ذ � َتل ُت ۡم �ف ٗس فَٱ�َٰ��ۡ �ِيهَاۖ وَٱ�َ � ِرج َا ك
َ
َ ُ َ ُ ّ
ِۡ�ُوهُ بِبَعۡضِهَاۚ كَ�ٰلِكَ يُ�ِۡ ٱ�َُّ ٱلۡمَوۡ� َٰ وَ�ُرِ��ُمۡ ءَا�َٰتِهِۦ لَعَلَ� ۡم � ۡعقِلون
[٧٣ ، ٧٢ :﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٧
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Và hãy nhớ lại khi các ngươi giết một sinh mạng nhưng
các ngươi đã tranh luật về nó (vụ án mạng). Và Allah
đưa ra ánh sáng điều bí ẩn mà các ngươi đã giấu giếm.
Bởi thế, TA (Allah) đã phán: “Hãy đánh y (người chết)
với một bộ phận của nó (con bò cái đã tế)”. Bằng cách
đó, Allah làm cho người chết sống lại (để khai tên thủ
phạm trong vụ án mạng) và Ngài đã cho các ngươi thấy
các Phép lạ của Ngài, mong rằng các ngươi biết suy
ngẫm. (Chương 2 – Albaqarah, câu 72, 73).
Thí dụ thứ ba: trong câu chuyện (một nhóm người
gồm hàng ngàn người đã chạy bỏ khỏi nhà cửa của họ để
tránh cái chết, Allah đã làm cho họ chết rồi làm cho họ sống
trở lại). Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

﴿ َلمۡ تَرَ إِ�َ ٱ�َِّينَ خَرَجُواْ مِن دِ�َٰرِهِمۡ وَهُمۡ �ُلُوفٌ حَذ
ُّ
َ�َرَ ٱلۡمَوۡتِ �َقَالَ لَهُمُ ٱ
َ
َ
َ � ََّ�ُوتُواْ �ُمَ أ َ ۡح َ� ُٰهِنَّ ٱ
َ
ّ
ِ َّ�ُو فَضۡلٍ �ََ ٱ�َّاسِ وَ�ٰ�ِنَّ أَ�ۡ�َ ٱ
� اس
َ ُ ۡ
[٢٤٣: ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٢ �َشك ُرون

Há Ngươi (Muhammad) không để ý đến hàng ngàn
người vì sợ chết mà bỏ nhà cửa của họ ra đi hay sao?
Allah đã phán với họ: “Các ngươi hãy chết!” rồi Ngài
làm cho họ sống trở lại. Quả thật, Allah là Đấng rất mực
Nhân từ với loài người, nhưng hầu như nhân loại không
biết tri ân Ngài. (Chương 2 – Albaqarah, câu 243).
Thí dụ thứ tư: Trong câu chuyện (về một người đi
ngang qua một thị trấn hoang tàn rồi y không tin rằng có ai
có thể làm sống lại thị trấn này, thế là Allah đã làm cho y
chết một trăm năm rồi làm cho y sống lại). Allah phán về
câu chuyện này:
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َ
َ َٰ َ ّ
ۡ ُ ّٰ
ُّ
َ�ٰذِهِ ٱ
َ �ۦ
َ� ٌ� ق ۡر َ� ٖة َ�َِ خَاوِ�َة
َوۡ كَٱ�َّ مَر
ِي
﴿
ِ ٰ عُرُوشِهَا قَالَ �َ�َ ي
َۡ ًّ ُ ْ َ َ َ ُ ّ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡم
َعۡدَ مَوۡتِهَاۖ فَأَمَاتَهُ ٱ�َ مِائة � ٖ� �َ �عثه ۖۥ قال �م �ِثتۖ قال �ِثت يو ا أو
ََْ َ ۡ ّ َ َ َ َۡ َ َۡ
َ
ّ
َ�َت مِائة َ� ٖ� َٱنظُرۡ إِ�َٰ طَعَامِكَ و
�عض يو�ٖ� قال بل َِث
ۖابِكَ لَمۡ يَتَسَنَ ۡه
َ
َ
ٗ
ُ
ّ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ
ّ
َُهَا �ُم
ِ�اس َوٱنظ ۡر إِ� لۡعِظَامِ كَيۡفَ نُن
� ِ َوٱنظر إ ِ ٰ� ِ�ارِك و�ِ جعلك ءاية ِّلن
َ
َ ۡ َ ّ ُ َٰ َ َ ّ
ٗ َۡ َ ُ ۡ َ
ّ
﴾ ٢ ٞ�ءٖ قدِير
�
ِ � َ�ن�سوها �مۚ فَلَمَا َ�ََّ �َُۥ قَالَ أَعۡلَمُ أَنّ ٱ
[٢٥٩ :]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

Hoặc như ai đó (hoặc muốn ám chỉ Ezekiel, hoặc
Nehemiah, hoặc Ezra hay còn gọi là Edras) đã đi ngang
qua một thị trấn hoang tàn, nhà cửa sụp đổ. Y bảo:
“Làm sao Allah phục sinh lại thị trấn này sau khi nó đã
chết (thế này?). Bởi thế, Allah làm cho y chết một trăm
năm rồi dựng y sống lại. Allah hỏi y: “Nhà ngươi ở lại đó
bao lâu?”. Y thưa: “Bề tôi ở lại đó một ngày hay một
buổi gì đó”. Allah bảo y: Không, nhà ngươi đã ở lại đó
một trăm năm. Nhà ngươi hãy nhìn thức ăn và thức uống
của nhà ngươi, chúng chẳng có dấu hiệu gì mục rã cả; và
nhà ngươi hãy nhìn con lừa của nhà ngươi. Và TA lấy
ngươi làm một Dấu hiệu cho nhân loại; và nhà ngươi hãy
nhìn những khúc xương xem TA đã dựng và sặp xếp
chúng, rồi TA lấy thịt bao chúng trở lại như thế nào? Bởi
thế, khi y nhận thức được thực tại, y vội thưa: “Bề tôi
biết quả thật Allah có quyền năng trên tất cả mọi thứ”.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 259).
Thí dụ thứ năm: câu chuyện về Nabi Ibrahim 
khi Người đòi Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng cho
Người thấy cách Ngài làm cho sống lại người đã chết? Thế
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là Allah ra lệnh bảo Người cắt cổ bốn con chim rồi chặt
chúng ra thành từng mảnh nhỏ và đặt những mảnh nhỏ trên
các ngọn đồi, rồi sau đó gọi chúng, thì từng mảnh nhỏ sẽ bay
đến nơi Người và thành lại bốn con chim sống như cũ.
Allah, Đấng Tối Cao và Toan Năng phán:

َ ّ َ ُ َۡ َ َ ۡ
َ
َ َ َ َ ۡ ُۡ ََۡ
ٰ َ َ� ٱل َم ۡو�ٰ� قَال أ َو ل ۡم تُ ۡؤ ِمن� قَال ب
�
ِ ﴿ �ذ قال إِب� ِٰ�ۧم ر
ِ ب أرِ ِ� كيف ت
َ
َٰ َ ۡ َ ۡ ّ
َ
ۡ
ٗ
َ
َ َۡ ّ
ُ
َۡ َ َ ّ َ َّ�ِۡ فَ�ُۡهُن
�َ
� ّ إِ�َۡكَ �ُمَ ٱجعل
َٰ�ِن �َِّطۡمَ�ِنَ قل ِ�� قال فخذ أر�عة مِن
ُّ
ّ
َ َ َۡ ّ
َ ّ ۚ وَٱعۡلَمۡ أَنَ ٱ
ٞ �ز َحك
ّ
ٌ َ َعز
ِيم
ِينك َس ۡع ٗي
ِّنۡهُنَ ُج ۡز ٗء� مَّ ٱدۡ�ُهُنَ يأت
� َج َب ٖل
ِ
ِ
[٢٦٠ :﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٢

Và hãy nhớ lại khi Ibrahim thưa với Allah: “Lạy
Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài cho bề tôi thấy việc Ngài
làm cho người chết sống lại như thế nào? Allah phán
bảo: “Hẳn Ngươi không tin việc phục sinh hay sao?” Y
thưa: “Bẩm không phải thế, chỉ vì bề tôi muốn được
vững lòng tin mà thôi”. Allah phán: Ngươi hãy bắt bốn
con chim, tập luyện cho chúng xu hướng về Ngươi (cột
chúng lại và bầm chúng thành từng mảnh), rồi đặt thịt
bầm của chúng tại mỗi ngòn đồi, rối hãy gọi chúng,
chúng sẽ bay nhanh đến với Ngươi. Và hãy biết rằng
Allah là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 260).
Và đây là những thí dụ tiêu biểu về sự cảm nhận
thực tế chứng tỏ việc có thể làm sống lại người chết. Quả
thật, những câu Kinh được nói ở phần trước cũng đã chỉ ra

điều này, đó là Nabi Ysa  con trai của Maryam có thể
làm sống lại người đã chết và đưa họ ra từ cõi mộ theo phép
của Allah.
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Còn theo sự nhận thức của trí tuệ con người: có
hai luận điểm
Luận điểm thứ nhất: Quả thật, Allah, Đấng Tối
Cao và Toàn Năng là Đấng đã khởi tạo trời đất và mọi vạn
vật, nếu Ngài đã toàn năng tạo ra trời đất và mọi vạn vật thì
việc Ngài làm tái tạo lại chúng là một sự đơn gian không có
gì là khó khăn. Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

ْ ُ َ ۡ َ ّ َه
َ ُ َۡ ُ
ُ �َۡلۡقَ �ُمَ يُع
ّ
[٢٧ :ِيدهُۥ َوه َو أه َون َعل ۡي �هِ ﴾ ]ﺳﻮرة الﺮوم
﴿ ُوَ ٱ�َِي �بدؤا

Và Ngài là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi tái lập nó và
điều đó rất dễ dàng đối với Ngài. (Chương 30 – Arrum,
câu 27).

ۡ َ َّ
َ عِيدُهۥۚ وَعۡدًا
ّ
َ يۡنَآۚ إِنَّا كُنَا َ�ٰعِل
ُ
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ �ِ
عَل
َمَا بَدَ�ۡنَآ أَوَل خل ٖق
﴿
[١٠٤ :اﻷﻧبﻴﺎء

Giống như việc TA khởi nguyên sự tạo hóa lần đầu, TA
sẽ tái lập nó. Đó là một lời hứa ràng buộc TA phải thực
hiện. Quả thật, TA chắc chắc sẽ làm điều này. (Chương
21 – Al-Ambiya, câu 104).
Và Allah bảo hãy trả lời những kẻ đã phủ nhận sự
làm sống trở lại sau khi xương đã rã mục:

ُۡ
ٞ � َرم
َ َ ﴿ َو
َ ِ � َخ ۡل َق ُه ۖۥ قَ َال َمن يُ ۡ� ۡٱلع َِ�ٰ َم َو
َ ِ َ �� َب َ�َا َم َث ٗ� َو
 قل٧ ِيم
ِ
َ َ َ
ُ َُ َ ّ
ٌ � ّل َخ ۡلق َعل
،٧٨ : ﴾ ]ﺳﻮرة �ﺲ٧ ِيم
ِ ِ يِيهَا ٱ�َِّيٓ أَ�شَأهآ أَوّلَ مَرَ�ٖ� وهو ب
ٍ
[٧٩
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Và con người đưa ra một điều so sánh về TA nhưng y
lại quên bẵng bản thân mình được tạo hóa như thế nào.
Y bảo: Ai có khả năng phục sinh lại được những khúc
xương đã rã mục? Ngươi (Muhammad) hãy bảo y: ‘Đấng
Tạo hóa chúng ban đầu sẽ phục sinh chúng trở lại bởi vì
Ngài là Đấng am hiểu tất cả mọi sự tạo hóa.  (Chương 36
– Ya-sin, câu 78, 79).
Luận điểm thứ hai: Đất đai bị chết khô, nứt nẻ
không có bóng của một cây xanh, thế rồi, Allah cho cơn mưa
xuống làm cho nó sống lại với những cây cối và hoa cỏ xanh
tươi, muôn vàn sinh vật bắt đầu sinh sôi và tràn đầy sức sống
trở lại. Đấng có khả năng làm sống lại mảnh đất đã chết khô
thì chắc chắn có khả năng làm sống lại người đã chết.
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

َ
ۡ ّ َ �َۡ� َ �َٰشِعَةٗ فَإ ذَآ أَنزَ�َۡا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱه
َت
ِ
﴿ مِنۡ ءَا�َٰتِه ِۦٓ �َنّكَ تَرَى ٱ�ۡض
ّ ُ َٰ َ ُ ّ
ٌ �ءٖ قَد
ۡ َ �
 ﴾ ]ﺳﻮرة٣ ِير
َ�تۡۚ إِنَّ ٱ�َِّيٓ أَحۡيَاهَا لَمُ�ِۡ ٱلۡمَوۡ�َٰٓۚ إِنَهۥ
ِ �
[٣٩ :ﻓﺼﻠﺖ

Và trong các dấu hiệu của Ngài rằng Ngươi thấy đất đai
hạ mình khiêm tốn (khô nứt), nhưng khi TA (Allah) tưới
nước mưa lên nó, nó cựa mình sống lại và cho mọc ra cây
cối hoa mầu. Quả thật, Đấng là cho nó sống lại chắc chắn
sẽ làm cho người chết sống lại, bởi thật Ngài là Đấng
Toàn năng trên mọi thứ. (Chương 41 – Fussilat, câu 39).
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َ�ب
َ�ُّ﴿ َّ�َۡا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ م
َ
ّ
َ ۡ َّٰتٖ وَحَب
٩ ٱ� ِصي ِد
�َۦ ج
ِ ٰرَ�ٗ فَأ َتۡنَا بِه
َ َ َ
ٞ ّ
ّ
�ِ ِّزۡقٗا لِّلۡعِبَاد١ يد
وَأَحۡيَيۡنَا بِهِۦ بَ�َۡةٗ مَ ۡي ٗتا ۚ ك�ٰل ِك
ض
ِ َ نَٞ�ّخۡلَ بَاسِ�َ ٰتٖ لَّهَا طَلۡع
ُ ٱ� ُر
ُۡ
[١١ - ٩ : ﴾ ]ﺳﻮرة ق١ وج
Và TA (Allah) đã ban nước mưa đầy ân phúc từ trên
trời xuống để TA dùng làm mọc ra vườn tược và trái hạt
vào mùa gặt. Và cây chà là cao lớn đâm ra trái từng
chùm lủng lẳng, chồng lên nhau; làm lương thực cho bầy
tôi (của Allah). Và TA dùng nó để làm sống lại một mảnh
đất đã chết khô. Và việc phục sinh sẽ giống như thế.
(Chương 50 – Qaf, câu 9 -11).
Một số người thuộc các thành phần lệch lạc đã phủ
nhận sự trừng phạt nơi cõi mộ cũng như sự yên nghỉ an lành
nơi đó, họ cho rằng điều này không thể xảy ra bởi nó đi
ngược lại với thực tế. Họ nói rằng nếu khai quật mộ lên để
xem người chết trong mộ thì chúng ta thấy xác chết vẫn còn
đó như cũ, mộ không có gì thay đổi, chẳng thấy rộng ra thêm
và cũng chẳng thu hẹp lại tí nào.
Đây là sự khẳng định sai với giáo luật, với cảm giác
tự nhiên cũng như trí tuệ nhận thức của con người:
Về giáo luật: Quả thật có nhiều dẫn chứng giáo luật
nói về sự trừng phạt cũng như sự yên nghỉ an lành trong mộ
như đã được đề cập ở mục “Những điều nằm trong đức tin
Iman nơi Ngày sau là tin vào tất cả những gì diễn ra sau
cái chết”.
Trong bộ Sahih Albukhari, từ Hadith được thuật lại
bởi Ibnu Abbas rằng có lần Nabi
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Người nghe thấy tiếng la hét của hai người đang bị đày đọa
trong mộ, Người  bảo:

ََ
َ  وَﻣَﺎ،ِ ﺎ ﻴﻟَﻌَﺬَّﺑَﺎن
ُ »
َْ
، ْتَﺮﺘُِ ﻣِﻦَ اﺒﻟ ْﻮ ِل
�ُﻌﺬَّﺑَﺎنِ ﻰﻓِ ﻛَﺒِ�ٍ أَﻣَّﺎ أَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﻓَﺎﻜن ﻻَ �َﺴ
َ
َ َّﺎ اﻵﺧَﺮُ ﻓَﺎﻜَنَ �ﻤْﻰﺸِ ﺑِﺎﻨﻟَّﻤ
« ﻴﻤ ِﺔ
ِ

“Quả thật, hai ngươi này đang bị hình phạt, họ không bị
hình phạt bởi những đại trọng tội mà chỉ vì: một người thì
không làm vệ sinh chu đáo sau khi tiểu tiện còn người kia
thì thường đi mách lẻo chuyện thiên hạ.”
Về cảm giác tự nhiên của con người thì chúng ta
thấy rằng một người đang ngủ có thể nhìn thấy trong giấc
mơ là anh ta đang ở trong một nơi rộng thênh thang với
muôn điều hạnh phúc hoặc anh ta đang ở trong một nơi với
không gian nhỏ hẹp và có cảm giác thật đau khổ, thỉnh
thoảng anh ta tỉnh giấc với những gì anh ta nhìn thấy mặc dù
anh ta vẫn đang nằm trên giường tại phòng ngủ của anh ta.
Thật ra, giấc ngủ là anh em của cái chết, cũng chính
vì thế mà Allah đã gọi giấc ngủ là sự bị bắt lấy linh hồn,
Ngài phán:

ّ
ُ َۡ ّ
َ نف َس ح
�ِ َِ� َم ۡوت َِهوَٱلَّ�ِ لَمۡ �َمُتۡ �ِ مَنَامِهَاۖ �َيُمۡسِكُ ٱل
�﴿ َُّ �َتَوَ�َ ٱ
ّ
َ
ُ
َ
ّ
َ َ
�ٖ ت ل ِق ۡو
ّ ً�َ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَ�ُرۡسِلُ ٱ�ۡ خۡرَىٰٓ إِ�َٰٓ أَجَلٖ مُّس
ٖ ٰ �� � إِنَ ِ� �ٰل ِك
َ ّ
[٤٢ :  ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺰ٤ َتَفَكَ ُرون

Allah cho bắt lấy linh hồn khi nào nó đến lúc phải chết
và khi nó nằm ngủ. Hồn của người nào Ngài quyết định
cho chết thì sẽ bị giữ lại; và các hồn khác thì được gởi trở
lại thể xác đến một thời hạn ấn định. Quả thật, trong đó
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là các Dấu hiệu cho đám người biết ngẫm nghĩ. (Chương
39 – Azzumar, câu 42).
Còn về cảm nhận bằng trí tuệ thì chúng ta thấy quả
thật một người đang ngủ có thể nhìn thấy trong giấc mơ của
anh ta một sự việc thực tế, có thể anh ta nhìn thấy hình dáng

của Nabi , bởi vì người nào nhìn thấy Người thì chắc
người đó đã nhìn thấy Người thực sự, mặc dù anh ta vẫn
đang nằm ngủ trên chiếc giường trong phòng ngủ của anh ta
và nó cách xa với điều mà anh ta nhìn thấy. Như vậy, nếu
điều này có thể xảy ra bình thường trong các hoàn cảnh của
thế giới trần gian thì chẳng lẽ nó không thể xảy ra đối với
các hoàn cảnh của cõi Đời Sau ư?
Còn quan điểm của họ cho rằng nếu khai quật
mộ lên thì thấy người chết trong một vẫn nằm yên đó,
ngôi mộ chẳng có gì thay đổi, nó không được mở rộng
thêm cũng chẳng bị thu nhỏ lại chút nào, mọi thứ vẫn
như cũ. Trả lời cho quan điểm này với các điểm sau:
Điểm thứ nhất: Rằng không thể dùng sự so sánh để
đi ngược lại với những gì được giáo luật thông tin, và nếu
chúng ta chịu suy ngẫm thì chúng ta sẽ nhận thấy sự so sánh
này hoàn toan sai bởi vì có biết bao nhiều điều vô hình
nhưng là sự thật hiện hữu và biết bao nhiêu sự thông hiểu
nhưng chỉ là sai lầm.
Điểm thứ hai: Những gì diễn ra trong cõi Barzakh
(cõi mộ hay cõi chết) là những điều thuộc thế giới vô hình
không thể cảm nhận bằng các giác quan của con người. Bởi
nếu những điều vô hình có thể được cảm nhận bằng các giác
quan của con người thì chắc chắn đức tin Iman nơi cõi vô
hình sẽ trở nên vô nghĩa, lúc bấy giờ những người có đức tin
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vào cõi vô hình hay những kẻ chống đối niềm tin vào nó sẽ
không có gì khác biệt.
Điểm thứ ba: Sự đày đọa hay sự yên nghỉ an lành
trong mộ, hoặc ngôi mộ được nới rộng hay bị thu hẹp lại đều
là những sự việc mà chỉ có bản thân người chết mới cảm
nhận được nó chứ những khác đang sống thì không thể cảm
nhận được. Điều này giống như một người đang ngủ nhìn
thấy mình đang ở tại một nơi nhỏ hẹp thật khó chịu hoặc
nhìn thấy mình đang ở tại một nơi rộng lớn thoáng mát thật
dễ dịu, đó chỉ là sự cảm nhận từ bản thân của người đang
ngủ mặc dù những người đang thức nhìn thấy anh ta vẫn
nằm ngủ yên giấc ngon lành trên chiếc giường của anh ta.
Tương tự như Nabi , có lúc Người nhận được lời Mặc
khải ngay trong lúc đang ngồi cùng với các Sahabah của
Người, nhưng chỉ một mình Người nghe thấy lời Mặc khải
còn các Sahabah đang ở cùng với Người thì chẳng nghe
thấy, đôi lúc Đại Thiên thần Jibril hiện thân thành một người

phàm đến nói chuyện với Người  nhưng các vị Sahabah
không hề nhìn thấy Đại Thiên thần cũng chẳng nghe được
lời nói của ngài.

Điểm thứ tư: Thật ra, các giác quan của con người
đều được tạo ra trong một giới hạn và chừng mực nhất định,
con người chỉ có thể cảm nhận được những gì mà Allah cho
họ có khả năng cảm nhận nên họ không thể dùng các giác
quan để cảm nhận được hết mọi vạn vật tồn tại xung quanh
họ. Các tầng trời và trái đất cùng với mọi vạn vật tồn tại
trong đó đều tán dương và ca ngợi Allah, nhưng con người
không hề nghe thấy những lời tán dương và ca ngợi đó của
chúng. Allah phán:
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ّ
ُ
َ
ٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱ�َۡ�ضُ وَمن �ِيهِنَّۚ �ن مِّن �َۡءٍ إِ�َ � ُ َس ّب ِ ُح
�َ َٰ�َّبِّحُ �َ ٱلس
﴿
ّ
َ
َ ُ َ َۡ
َ ون � َ ۡسب
[٤٤ :يح ُه ۡ ۚم ﴾ ]ﻮرة اﻹﺮﺳاء
ِ�َ ۡم ِده ِۦ َو�ٰ�ِن َ �فقه
ِ
Bảy tầng trời và trái đất cùng với tất cả mọi vạn
giữa trời đất đều tán dương Ngài (Allah). Không có
cứ vật gì mà không tán dương Ngài cả, tuy nhiên,
ngươi không hiểu được lời tán dương của chúng
thôi. (Chương 17 – Al-Isra, câu 44).

vật
bất
các
mà

Tương tự, những tên Shaytan, Jinn đang sống trên
trái đất song song với con người, cũng như đã có một nhóm

Jinn đã đến nghe Nabi  đọc xướng Qur’an rồi họ quay trở
về nói lại với cộng đồng của họ. Tuy nhiên, sự sống của Jinn
và Shaytan đã bị che khuất, con người không thể nghe và
thấy được cuộc sống của họ. Về điều này, Allah, Đấng Tối
Cao đã phán:

َ َ َ
ُ
ُ
َ
ّ
 ٱلشَّيۡ�َٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ �َبَوَ�ۡ�ُم مِّنَ ٱ�َۡنَةِ يَ�ِع
مَ � � فۡتِنَنَّ�ُم
﴿ ب �ِٓ ءَاد
َ ُ
ُ َ ُ ُ
ّ ٓ
ُ َ ُ َ َ ََُۡ
� ِ� َ� ُه َما َس ۡو�ت ِ ِه َما ۚ ِنَ ُهۥ يَ َرٮٰ� ۡم ه َو َوقبِيل ُهۥ م ِۡن َح ۡيث
ِ �نهما �ِ اسهما ل
َ
ۡ َ َ ّ
َ
: ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف٢ ِين � يُؤم ُِنون
َ�َِوۡ�َهُمۡۗ إِنَّا جَعلۡنَا ٱلشَّ�َٰطِ�َ أَوۡ�َِآءَ ل
[٢٧

Này hỡi con cháu Adam (loài người)! Các ngươi chớ để
cho Shaytan lừa gạt các ngươi như nó đã cám dỗ cha mẹ
của các ngươi ra khỏi Thiên Đàng bằng cách lột trần y
phục của hai người họ để phơi bày cho cả hai thấy sự xấu
hổ của mình bởi lẽ nó (Shaytan) và cộng đồng của nó
nhìn thấy các ngươi từ một chỗ mà các ngươi không thể
nhìn thấy chúng được. Quả thật, TA khiến cho các tên
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Shaytan làm kẻ bảo hộ của những ai không có đức tin.
(Chương 7 – Al’Araf, câu 27).
Như vậy, nếu con người không thể cảm nhận được
hết toàn bộ mọi vật tồn tại xung quanh cùng với họ thì làm
sao họ lại phủ nhận những gì đã được khẳng định là tồn tại ở
cõi vô hình trong khi họ không thể cảm nhận được chúng.
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Đức Tin Iman Vào Sự Tiền Định
Tiền định có nghĩa là Allah đã định đoạt và sắp đặt
hết mọi sự việc, mọi hiện tượng từ trước.
Đức tin Iman vào sự tiền định bao hàm bốn điều
tiêu biểu:
 Điều thứ nhất: Tin rằng Allah, Đấng Tối Cao và
Toàn Năng am hiểu tất cả mọi vạn vật, mọi sự việc, mọi hiện
tượng một cách tổng thể và cụ thể, những gì đã xảy ra, đang
xảy và sắp xảy ra, như thế nào, ra làm sao đều nằm trong
kiến thức của Ngài, dù đó điều đó thuộc về hành động và ý
chí của Ngài hay từ hành dộng và ý chí của những bề tôi của
Ngài.
 Điều thứ hai: Tin rằng Allah, Đấng Tối Cao và
Toàn Năng đã ghi tất cả những điều đó trong văn bản lưu trữ
ơ nơi Ngài hay còn gọi là quyển Kinh mẹ.
Cả hai điều thứ nhất và thứ hai được Allah, Đấng
Tối Cao và Toàn Năng phán rõ trong Qur’an:

�َ
َ
َ َ ّ
َ َ ّ
� إِنَ �ٰل ِك ِ كِ�َٰبٍ� إِنَ �ٰل ِك
ِ﴿ مۡ �َعۡل ۡم أَنَّ ٱ�ََّ �َعۡلَمُ مَا �ِ ٱلسَّمَآءِ وَٱ�ۡض
َ ّ َ
[٧٠ : ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺞ٧ ٞ�س
ِ � َِ�َ ٱ

Há Ngươi (Muhammad!) không biết rằng Allah biết mọi
điều trên trời và dưới đất hay sao? Quả thật, mọi điều đó
đều được ghi hết trong Quyển Kinh. Quả thật, điều đó
đối với Allah rất đơn giản. (Chương 22 – Al-Hajj, câu
70).
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Trong bộ Sahih Muslim, qua lời thuật của Abdullah

bin Amru bin Al’Aas  rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ﻼ
ََْ َ ْ َ
َ َ» َﻛﺘ
ُ ﺐ
� أﻟﻒ
 وَاﻷَرْضَ ﺨﺑﻤ ِﺴ
ِاﷲ َﺎدِﻳﺮَ اﺨﻟََْﺋِﻖِ �َﺒْﻞَ أَنْ �َْﻠُﻖَ الﺴَّﻤَﻮَات
ِ
« َﺳﻨَ ٍﺔ

“Allah đã viết số mạng và mức lượng cho mọi tạo vật của
Ngài trước khi tạo ra các tầng trời và trái đất năm chục
ngàn năm”.
 Điều thứ ba: Tin rằng tất cả mọi vạn vật đều hình
thành và hoạt động theo ý chí của Allah, Đấng Tối Cao và
Toàn Năng, cho dù những gì liên quan đến hành động của
Ngài hay những gì liên quan đến hành động của tạo vật của
Ngài.
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán về những
gì liên quan đến hành động của Ngài:

َۡ َ
ُ �لُ ُق َما � َ َشا ٓ ُء َو َ� ۡخ َت
[٦٨ :ار ۗ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ
﴿ َرَ�ُّك

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) tạo hóa và
chọn lựa bất cứ thứ gì Ngài muốn. (Chương 28 – AlQasas, câu 68).

ٓ َ
ُّ
[٢٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ٢ َ�َفۡعَلُ ٱ�َ َما �َشا ُء
﴿

 Và Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. (Chương 14 –
Ibrahim, câu 27).
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ّ
ُ ٱ�ك
ُ ُوَ ٱ�َِي يُ َص ّو ُرُمۡ �ِ ٱ�َۡرۡحَامِ كَيۡفَ �َشَآءُۚ �َٓ إِ َٰهَ إِ َّ ُه َو ۡٱل َعز
َ ۡ �ز
ِيم
﴿
� �
ِ
ِ
[٦ :  ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان٦

Ngài (Allah) là Đấng đã nắn tạo các ngươi trong các dạ
con (của các bà mẹ) như thế nào tùy theo ý muốn của
Ngài. Không có Thượng Đế nào khác duy chỉ có Ngài,
Đấng Toàn Năng, Đấng rất mực Sáng Suốt. (Chương 3 –
Ali-Imran, câu 6).
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán về những
gì liên quan đến hành động của tạo vật:

ُ ُ َََ ُ َ
ّ
[٩٠ :﴿ َلوۡ شَآءَ ٱ�َُّ لَسَلَ َط ُه ۡم َعل ۡي� ۡم فل�ٰ َتلو� ۡ ۚم ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء

Và nếu như Allah muốn, Ngài thừa sức làm cho chúng
chiếm ưu thế hơn các ngươi để họ chiến đấu với các
ngươi. (Chương 4 – Annisa’, câu 90).

َ َ
َ َُ َۡ ََ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
[١١٢ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم١ �ون
﴿ َول ۡو شٓءَ رَ�ُّك ما �علوه ۖ فذرهم وما �ف

Và nếu như Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) muốn
khác thì chúng sẽ không làm thế. Do đó, hãy bỏ mặc
chúng với những điều chúng bịa đặt. (Chương 6 – AlAn’am, câu 112).
 Điều thứ tư: Tin rằng tất cả mọi vạn vật trong vũ
trụ này đều là tạo vật của Allah, mọi bản chất, thuộc tính và
hoạt động của chúng đều do Ngài sắp đặt và dịnh đoạt.
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

ّ ُ َٰ َ َ ُ َ ۡ َ ّ ُ ُ َ ُ ّ
ٞ
ۡ َ �
[٦٢ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ٦ �ءٖ َو� ِيل
� �ءٖ� وهو
ِ �
ِ ﴿ �َ � ٰل ِق
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Allah là Đấng Tạo hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài là
Đấng bảo hộ tất cả mọi thứ. (Chương 39 – Azzumar, câu
62).

َ َّ
ّ �ء
ٗ َقَدَ َرهُۥ َ� ۡقد
[٢ :ِير� ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن
ٖ ۡ ُ� َ﴿ َ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. (Chương
25 – Al-Furqan, câu 2).
Allah phán về Nabi Ibrahim  rằng Người đã nói
với người dân của Người:

َ ُ َ
ُ ََ َ ُّ
[٩٦ :  ﴾ ]ﺳﻮرة الﺼﺎﻓﺎت٩ َٱ�َ خلق� ۡم َو َما � ۡع َملون
﴿

Và Allah đã tạo hóa ra các người và những gì mà quý
ông làm. (Chương 37 – Assa-fat, câu 96).
Đức tin Iman vào sự tiền định theo như những gì
chúng tôi vừa nói trên không có nghĩa là người bề tôi không
có chủ ý cũng như ý muốn riêng trong hành động và lựa
chọn hoặc không khả năng gì cả. Con người được ban cho ý
chí tự do lựa chọn và quyết định làm hay không làm. Giáo
luật và thực tế đã chứng minh cho điều đó.
Về giáo luật: Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng đã
phán ý chí tự do của con người:

َّ
َ َ َمَن شَآءَ ٱ�َ َذ إ َ ٰ� َر ّ�هِۦ
[٣٩ :�ٔابًا ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺒﺄ
﴿
ِ
ِ

Bởi thế, người nào muốn, hãy chọn lấy một chỗ ngụ với
Thượng Đế của y. (Chương 78 – Annaba’, câu 39).
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ۡ ّٰ
ٞ
ُ ُٓ
[٢٢٣ :ّ�ُمۡ فَ�ۡتُواْ حَرۡثَ�ُمۡ �َ�َ شِئ ُت ۡمۖ ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
﴿ � َِساؤ� ۡم َح ۡرث
Vợ của các ngươi là một miếng đất trồng cho các ngươi.
Do đó, các ngươi hãy đến gần mảnh đất trồng của các
ngươi tùy lúc và theo cách mà các ngươi muốn. (Chượng
2 – Albaqarah, câu 223).
Allah phán về khả năng của con người:

ْ ُ ََ ْ ُ َ ۡ َ ُۡۡ ََ ۡ َ َّ ْ ُّ
[١٦ :ِيعوا ﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﻐﺎﺑﻦ
﴿ َٱ�َقوا �َ ما ٱستطعتم وٱسمعوا وأط
Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng của
các ngươi, hãy lắng nghe và hãy vâng lệnh. (Chương 64
– Attagha-bun, câu 16).

َ
ۡ
ۡ ٱ�تَ َس َب
ۡ ﴿  يُ�َلِّفُ ٱ�َُّ �َفۡسًا إِ َّ ُو ۡس َع َها ۚ ل َ َها َما َك َس َب
﴾ ۗت
ت َو َعل ۡي َها َما
�
[٢٨٦ :]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة

Allah không bắt một linh hồn gánh vác trách nhiệm quá
khả năng của nó. Nó sẽ hưởng phúc về điều tốt mà nó đã
làm và sẽ chịu phạt về tội mà nó đã gây ra.  (Chương 2 –
Albaqarah, câu 286).
1T

1T

Về thực tế: Tất cả mỗi một con người đều biết rõ
rằng bản thân của y đều có ý muốn và khả năng, y có quyền
lựa chọn làm hay từ bỏ, y có thể phân biệt được giữa những
gì có thể xảy ra theo khả năng của y như đi bộ chẳng hạn, và
những gì nằm ngoài ý muốn của y như sự rùng mình, tuy
nhiên, ý muốn và khả năng của người bề tôi xảy ra trong ý
chí và quyền năng của Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng,
bởi Ngài phán:
1T
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َ ﴿ َا �َشَآءُونَ إِ�َّٓ أَن �َش َآءَ ٱ�َُّ رَبُّ ۡٱل َ� ٰلَم
[٢٩ :  ﴾ ]ﺳﻮرة ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ٢ �
ِ
Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra trừ
phí đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và
muôn lòai muốn. (Chương 81 – Al-Takwir, câu 29).
Bởi tất cả vũ trụ đều nằm trong sự điều hành và chi
phối của Allah, do đó, không có một điều gì xảy ra trong vũ
trụ của Ngài lại nằm ngoài kiến thức và ý chí của Ngài.
Và đức tin Iman vào sự tiền định theo những gì
chúng tối đã nói không cho phép người bề tôi lấy đó làm cái
cớ để không chấp hành những bổn phận và nghĩa vụ trong
giáo luật hoặc để làm những chuyện trái đạo và tội lỗi. Như
vậy, dựa theo lý này, người nào dùng sự tiền định để làm lý
do cho hành động xấu của mình hay trốn tránh nghĩa vụ thì
hoàn toàn vô giá trị bởi các điểm tiêu biểu sau:
phán:

Thứ nhất: Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng

ُ
ّ َ �ََقُول ٱ�َِّينَ أَ�َۡ�ُواْ لَوۡ شَآءَ ٱ�َُّ مَآ أَ�َۡ�ۡنَا وَ� َٓ ءَابَآؤُنَا و
 حَرَ ۡم َنا مِن
﴿
ۡ
ّ
ْ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ َبۡلِهِمۡ حَ�َ ذاقوا بَأ َس َناۗ قل هل ع
َ َ��ءٖ � �ٰلِكَ كَذّبَ ٱ
ۡ َ
ّٰ
ِند�م ّم ِۡن
ِين مِن
َۡ ّ
َ
َۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ َ ٓ َتَّبِعُونَ إِ�َّ ٱلظَّن
ۖ عِل ٖ� �تخ ِرجوه �ا
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ ّ �نۡ أَنتُمۡ إِ�َ � ُر ُصون
[١٤٨ : اﻷﻧﻌﺎم

Những người tôn thờ đa thần sẽ nói: “Nếu Allah muốn
khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ
thần linh cùng với Ngài và chúng tôi cũng không cấm
đoán điều gì”. Những kẻ trước họ cũng đã nói để phủ
nhận giống như thế cho đến khi họ nếm hình phạt của
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TA. Ngươi (Muhammad) hãy hỏi họ: “Há các người có
một sự hiểu biết chắc chắn (về điều các người nói) hay
chăng? Nếu có thì hãy mang nó đến trình bày trước bọn
ta. Các người chỉ làm theo sở thích và các người chỉ
phỏng đoán mà thôi.” (Chương 6 – Al-An’am, câu 148).
Nếu có thể lấy sự tiền định làm cớ để chạy tội thì
những kẻ thờ đa thần đã không phải nếm hình phạt của
Allah.
Thứ hai: Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

�َّ�ن َو ُمننَ �َِ�َّ يَ�ُونَ لِلنَّاسِ �ََ ٱ�َِّ حُج
ُ
ُ ﴿
َ �ِ ّ َُّس ٗ� مُّ ب
ل
� ِ �َعۡدَ ٱلرُّس
ِ
ٗ �زا َحك
ُّ
ً َ�َنَ ٱ�َ َعز
[١٦٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء١ ِيما
ِ
Các vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là
những người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do
khiếu nại với Allah sau khi các vị sứ giả được phái đến.
Và Allah là Đấng Toàn năng và vô cùng sáng suốt.
(Chương 4 – Annisa, câu 16٥).
Nếu sự tiền định là lý do để chạy tội cho những kẻ
nghịch đạo và tội lỗi thì việc Allah cử phái các vị Thiên sứ
đến là điều vô nghĩa.
Thứ ba: Hadith qua lời thuật của Ali bin Abu Talib

 rằng Nabi  nói:

ُ ْ َ ََّﺎ ﻣِﻨْ�ُﻢْ ﻣِﻦْ أَﺣَﺪٍ إِﻻ
ٌَ َ َ َ ُ ﻞ
ََّﺪُهُ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎرِ أَوْ ﻣِﻦَ اﺠﻟَْﻨ
 �ﻘﺎل رﺟ. « ِﺔ
ﻗﺪ ﻛ ﻣَﻘْﻌ
»
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّﻞ
�ْﻤَﻠُﻮا ﻓَﻞﻜٌُّ ﻣُيَﺮﺴ
ّ ﴿ َ « ُﻢَّ ﻗ َﺮأ
َُ َ
ٌّ
َأَمَا
» ﷲ ﻗﺎل
ِ ﻦَ اﻟْﻘَﻮْمِ أَﻻ �َﺘ ِﻜ ﻳﺎ رﺳﻮل ا
ّ
ٰ َ َ� وَٱ
.[ « واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﻠﻴﻞ٥ �
ٰ َنۡ أَ�ۡطَي
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“ “Mỗi người các ngươi đều đã được ghi sẵn chỗ ngồi của
mình hoặc là trong Hỏa ngục hoặc là trong Thiên Đàng”,
một vị Sahabah bảo: Thưa Thiên sứ của Allah! Vậy chẳng
phải chúng ta nên buông xuôi theo sự định sẵn đó? Ngươi
nói: “Không, các người hãy làm bởi tất cả (mọi việc làm
tốt sẽ được mở đường đến Thiên Đàng) một cách dễ
dàng”, sau đó Người đọc Bởi thế, đối với ai bố thí và sợ
Allah. (Chương 92 – Al-Layl, câu 5).” (Albukhari,
Muslim).
Nabi  đã ra lệnh bảo phải làm chứ không nên dựa
vào sự tiền định.
Thứ tư: Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc
ra lệnh và nghiêm cấm, và Ngài không hề gây gánh nặng cho
ai đó ngoài khả năng của y. Ngài phán:

ّ
ۡ �َ َما
َ ّ ْ َٱ�َ ُقوا
[١٦ :ٱس َت َط ۡع ُت ۡم ﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﻐﺎﺑﻦ
﴿

Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng của
các ngươi. (Chương 64 – Attagha-bun, câu 16).

ّ
[٢٨٦ :﴿  يُ�َلِّفُ ٱ�َُّ �َفۡسًا إِ�َ ُو ۡس َع َها ۚ ﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة

Allah không bắt một linh hồn gánh vác trách nhiệm quá
khả năng của nó. (Chương 2 – Albaqarah, câu 286).
1T

1T

Nếu một người bề tôi bị ép buộc làm một điều gì đó
thì chắc chắn y phải bị giao cho một nghĩa vụ ngoài khả
năng của y. Điều này hoàn toàn sai bởi vì khi một người làm
điều tội lỗi vì không biết, hoặc do quên hay do bị cưỡng ép
thì y sẽ không bị bắt tội.
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Thứ năm: Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và Toàn
Năng đã định đoạt trước mọi sự việc nhưng Ngài không tiết
lộ cho biết mà chỉ khi nào đã xảy ra. Và ý muốn của người
bề tôi về điều mà y muốn làm sẽ xảy ra trước hành động
thực hiện điều đó, do đó, ý muốn thực hiện một điều gì đó
của y không được dựa trên kiến thức của y về tiền định của
Allah. Như vậy, không thể lấy sự tiền định làm cái cớ để
chạy tội bởi vì không phải là lý do của một người nếu như
nó là những điều y không biết.
Thứ sáu: Chúng ta quan sát thấy rằng có những
người nỗ lực và cố hết sức để đạt những điều bị người đời
chê bai nhưng không chịu cố gắng thay đổi để đạt những
điều không bị chê bai rồi sau đó lại đổ lỗi cho số phận.
Một thí dụ để chúng ta nhìn rõ hơn vấn đề rằng một
người được quyền lựa chọn một trong hai con đường để trở
về xứ sở của anh ta, một con đường rất hỗn loạn với những
mối đe dọa như cướp bọc, giết người, sợ hãi và đói khát, còn
đường thứ hai thì bình yên và rất an toàn, con người sống
trên con đường thứ hai này lương thiện, biết yêu mến và quý
trọng mọi người, không có tâm địa xấu để cướp của và
chiếm đoạt tài sản của người khác, với hai con đường ấy anh
ta sẽ đi trên con đường nào?
Chắc chắn anh ta sẽ đi trên con đường thứ hai, con
đường mà anh ta có thể trở về xứ sở của anh ta một cách
bình yên không trở ngại, và chắc chắn không một người bình
thường nào lại chọn lấy con đường hỗn tạp với biết bao mối
đe dọa và nguy hiểm cho tài sản và tính mạng của mình rồi
đổ lỗi cho số phận. Như vậy, tại sao một người trở về với cõi
Đời Sau không chịu chọn lấy con đường dẫn đến Thiên
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Đàng mà lại chọn con đường dẫn tới Hỏa Ngục, rồi đổ lỗi
cho sự tiền định?
Một thí dụ khác, chúng ta thấy một người bệnh, y
được bảo là phải dùng thuốc, nên y đã uống nó mặc dù bản
thân không thích thú chút nào, và y bị cấm ăn mốt số loại
thức ăn được cho là gây hại sức khỏe thế là y cũng từ bỏ
những thức ăn đó mặc dù bản thân y rất yêu thích chúng. Y
làm tất cả những điều đó vì muốn được khỏi bệnh và an
toàn, y không thể không uống thuốc hoặc ăn những thức ăn
được cho là có hại cho y rồi đổ lỗi cho sự tiền định. Vậy, tại
sao một người bỏ những điều Allah và Thiên sứ của Ngài sai
bảo hoặc làm những điều Allah và Thiên sứ của Ngài ngăn
cấm rồi đổ lỗi cho sự tiền định?
Thứ bảy: Quả thật, những người từ bỏ những bổn
phận và nghĩa vụ trong đạo hoặc làm những điều tội lỗi và
trái đạo rồi đổ lỗi cho sự tiền định, nếu như có một người
dùng bạo lực chiếm đoạt tài sản của họ và xâm hại đến vợ
con của họ rồi lấy sự tiền định làm cái cớ, hắn nói với họ:
“Các người đừng trách móc tôi làm chi, việc tôi đối xử bất
công với các người như thế này chẳng qua là do sự tiền định
của Allah mà thôi”, thì chắn chắn họ sẽ không thể chấp nhận
lời của hắn. Như vậy, nếu họ không thể chấp nhận việc ai đó
dùng sự tiện định để làm cái cớ xâm hại tính mạng và chiếm
đoạt tài sản của họ thì làm sao họ có thể chấp nhận cho bản
thân mình vượt quá giới hạn của Allah bằng cái cớ “sự tiền
định”?
Có lời thuật rằng, Umar bin Khattab , một vị thủ
lĩnh của những người có đức tin có lần đã cho chấp hành bản
án cắt tay của một tên trộm, nhưng tên trộm không phục và
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nói với ông: Thưa ngài thủ lĩnh của những người có đức tin!
Cho dù thế nào đi chăng nữa, việc tôi ăn trôm thật ra chỉ là
do sự tiền định của Allah mà thôi, sao ngài lại cho cắt tay
tôi? Umar nói: Thật ra chúng tôi thi hành việc cắt tay của
anh cũng là theo sự tiền định của Allah mà thôi.
Đức tin Iman vào sự tiền định mang lại những
giá trị tiêu biểu sau:
 Thứ nhất: Luôn biết phó thác cho Allah nhưng vẫn
hành động tìm động cơ cho kết quả bởi mọi sự việc đều lệ
thuộc vào ý muốn của Ngài chứ không phải là dựa vào
những động cơ để thành hay không thành.
 Thứ hai: Để một người không tự cho mình la tài
giỏi mỗi khi đạt được điều mong muốn, bởi lẽ, kết quả mà y
đạt được như mong muốn là ân huệ từ Allah, Ngài đã định
đoạt nó qua những nguyên nhân tốt đẹp và thành công. Việc
tự ngưỡng mộ bản thân sẽ làm cho một người quên ơn Allah.
 Thứ ba: Con người sẽ cảm thấy luôn thanh thản,
tâm hồn sẽ cảm thấy bình yên với những điều xảy ra theo sự
tiền định của Allah. Một người sẽ không cảm thấy quá lo
lắng với những điều mình yêu thích bị mất đi, hoặc phải đối
mặt với những khó khăn, trở ngại vì y biết rằng tất cả đều do
Allah đã định sẵn, y biết rằng mọi vạn vật trong các tầng trời
và trái đất đều do sự chi phối và điều hành của Ngài, một khi
Ngài định đoạt thì không ai có thể cưỡng lại, bởi vì Ngài đã
phán:
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َ َ
َ
ّ
َ
�ََ�  و
ب ّمِن � ۡب ِل أن
ٖ ٰ�ِ﴿ آ أَصابَ مِن مُّصِيبَةٖ �ِ ٱ�ۡضِ َ �ِٓ أَنفُسِ�ُمۡ إِ�َ ِ� ك
ََۡأ
ٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َٰ َ ْ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ ٞ َ ّ
َ
 ل ِكي� تأسوا � ما فات�م و� �فرحوا بِما٢ � َِهآۚ إِنَّ �َٰلِكَ �َ ٱ�َِ �س
�
ُ َ َُۡ َّ
�ٰٮ
َ
[٢٣ ، ٢٢ :  ﴾ ]ﺳﻮرةﺤﻟﺪﻳﺪ٢ ٍُمۡۗ وَٱ�ُّ �َ �ُِبُّ�ُ �تا ٖل فخور
َت
Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm
vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép
trong Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể
hiện nó. Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah. Để
cho các ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng
cuống quýt về vật gì đã được ban cho các ngươi. Và
Allah không yêu thương những kẻ khoác lác khoe
khoang. (Chương 57 – Al-Hadid, câu 22, 23).
Nabi Muhammad  nói:

ْ
ْ
ْ ْ َّ ﻷَﺣَﺪٍ إِﻻ
لِﻠ ُﻤﺆ ِﻣ ِﻦ ِإن
َ» ﺒًﺎ ﻷَمْﺮِ الْﻤُﺆﻣِﻦِ إِنَّ أَمْﺮَهُ ﻠﻛَُّﻪُ ﺧَ�ٌْ وَﻟَيْﺲَ ذَاك
ُ َ
َ ّاء َﺷﻜَﺮَ َﻓﺎﻜَنَ ﺧَ�ًْا ﻪﻟَُ وَ�ِنْ أَﺻَﺎ�َﺘْﻪُ ﺮﺿََّا
ُ َ ءُ ﺻَﺮﺒَ ﻓَﺎﻜَنَ ﺧَ�ًْ ا
«  ﻪﻟ
َﻪُ ﺮﺳ
.أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
“Thật đáng ngạc nhiên cho mọi vụ việc của người có đức
tin, quả thật người có đức tin luôn luôn được ban ân
phước trong mọi hoàn cảnh, điều mà không bất kỳ ai có
thể có được ngoài những người có đức tin, nếu họ gặp
phải điều phúc lợi, họ tạ ơn Allah thì họ được ban ân
phước nhưng nếu họ gặp phải điều dữ và tai ương họ kiên
nhẫn và chịu đựng thì họ cũng lại được ban ân phước.”
(Muslim).
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Quả thật, về vấn đề sự tiền định đã làm cho hai
nhóm người trở nên lệch lạc:
 Nhóm lệch lạc thứ nhất (được gọi là Jabriyah):
Nhóm người này nói rằng quả thật mọi hành động của người
bề tôi luôn nằm trong sự ép buộc chứ không có ý chí và
quyền tự do lựa chọn cũng như không có khẳ năng.
 Nhóm lệch lạc thứ hai (được gọi là Qadriyah):
Nhóm người này cho rằng mọi hành động của người bề tôi
đều độc lập trong ý chí và khả năng, chứ không hề lệ thuộc
vào ý chí của Allah, khả năng của người bề tôi là yếu tố
quyết định.
Trả lời cho nhóm lệch lạc thứ nhất (Jabriyah)
bằng giáo luật và điều thực tế:
Về giáo luật: Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và Ân
Phúc đã khẳng định rằng người bề tôi có ý chí và được
quyền tự do lựa chọn, tự do quyết định làm hay không làm,
mọi hành động luôn nằm đưới sự quyết định và lựa chọn của
người bề tôi, Ngài phán:

ّ
ُ �ُم مَّن يُرِ�دُ ٱ�ُّ�ۡيَا وَمِن�ُم مَن يُر
:�د ٱ�خ َِرةَ ۚ ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
﴿
ِ
[١٥٢

Trong các ngươi có người ham muốn đời sống trần tục
này và trong các ngươi cũng có người ham muốn cuộc
sống ở cõi Đời Sau. (Chương 3 – Ali - Imran, câu 152).

َ ُ ّ
َ ۡ َ ّٓ
ۡ َۡ ٓ َ
مِن رَ ّ�ِ� ۡمۖ � َمن شا َء فل ُيؤمِن َمَن شَآءَ فَلۡيَ�ۡفُرۡۚ إِ�َا أ� َت ۡدنا
ُّ﴿ قُلِ ٱ�َۡق
َ
ُ َ ُ ۡ
ّ
َ � نَارً ا أ َح
َ ِل�َٰلِم
[٢٩ : �ادِ� َها ۚ ﴾ ]ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ
اط ب ِ ِهم
ِ
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Và hãy bảo: Chân lý là từ Thượng Đế của các người.
Bởi thế, ai muốn tin thì tin và ai không muốn thì cứ tự do
không tin. Quả thật, TA đã chuẩn bị cho những kẻ làm
điều sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt chúng
lại bên trong. (Chương 18 – Al-Kahf, câu 29).

َ َ
ّۡ ّ
َ
َ
﴾ ٤ يۡهَاۗ وَما رَ�ُّكَ بِظَ�َ ٰ ٖ� ل ِل َعبِي ِد
ۦۖ وَمنۡ أَسآءَ �َع َل
ِ﴿ نۡ عَمِلَ �َٰلِحٗا فَلِنَفۡسِه
[٤٦ :]ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ

Ai làm điều thiện tốt thì được lợi cho bản thân mình,
còn ai làm điều xấu và ác đức thì sẽ mang lại tai hại cho
bản thân y. Bởi quả thật Thượng Đế của Ngươi
(Muhammad) không bao giờ bất công đối với người bề
tôi nào của Ngài. (Chương 41 – Fussilat, câu 46).
Về thực tế: Quả thật, mỗi con người đều biết rằng
sự khác biệt giữa các hành động của mình cũng như sự lựa
chọn để hành động theo ý muốn của bản thân như ăn, uống,
mua bán, .. và những hành vi xảy ra ngoài ý muốn cũng như
ngoài sự kiểm soát của ban thân chẳng hạn như rung vì sốt,
rơi té, .. những hành động ở dạng thứ nhất thì người hành
động có quyền lựa chọn và quyết định theo ý muốn của riêng
mình không có sự ràng buộc nào cả, còn những hành động ở
dạng thứ hai thì chủ nhân của hành vi không có sự lựa chọn
cũng như không thể quyết định theo ý muốn.
Trả lời cho nhóm người lệch lạc thứ hai
(Qadriyah) bằng giáo luật và điều thực tế:
Về giáo luật: Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và Toàn
Năng là Đấng Tạo hóa mọi vạn vật, tất cả mọi vạn vật đều
hoạt động và hình thành theo ý muốn của Ngài. Quả thật,
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Allah đã trình bày rõ trong Kinh sách của Ngài rằng các
hành động của người bề tôi đều diễn ra trong ý chí của Ngài:

ّ
ُ ٰ�َ ِين ِم ۢن َ� ۡع ِدهِم ّ ِم ۢن َ� ۡع ِد َما َجا ٓ َء ۡ� ُه ُم ۡٱ�َ ّي
َ َ�وۡ شَآءَ ٱ�َُّ مَا ٱ�ۡتَتَلَ ٱ
ت
﴿ َل
ِ
ْ ََُۡ َ ُّ
َ وَمِنۡهُم  َّن �َف
َرَۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱ�َ ما ٱ�تتلوا
م
َٰ�ِنِ ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَن
ُ ٰ�ِنَّ ٱ�َ َ� ۡف َع ُل َما يُر
َّ
[٢٥٣ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٢ �د
�َ
ِ
Và nếu Allah muốn thì những người sống sau họ (thời
đại của các vị Thiên sứ) đã không chiến tranh lẫn nhau
sau khi đã chứng kiến những bằng chứng rõ rệt (của
Allah) nhưng họ bất đồng ý kiên nhau, bởi thế trong họ
có người tin tưởng và có người thì không tin. Và nếu
Allah muốn thì họ đã không chiến tranh lẫn nhau, tuy
nhiên, Allah đã làm bất cứ điều gì Ngài muốn. (Chương
2 – Albaqarah, câu 253).

َ وَ�َٰ�ِنۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ مِ�ِّ �ََمۡ�ََن
ّ
﴿ وۡ شِئۡنَا �تَيۡنَا �َُّ �َفۡسٍ هُدَٮٰهَا
ّ جَهَنَ َم
َ ۡ َاس أ
َ �ع
ِ َّ�نَ ٱ�ِۡنَّةِ وَٱ
[١٣ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺴﺠﺪة١ �ِ

Và nếu muốn, chắc chắn TA (Allah) đã ban cho mỗi
người (linh hồn) chỉ đạo của y, nhưng lời phán từ TA (về
những kẻ tội lỗi) sẽ thể hiện đúng sự thật: “TA sẽ giam
chung loài Jinn và loài người vào đầy Hỏa ngục”.
(Chương 32 – Assajdah, câu 13).
Về thực tế: Quả thật, tất cả vũ trụ càn khôn này đều
thuộc dưới sự kiểm soát và chi phối của Allah, và con người
nằm trọng vũ trụ này dĩ nhiên cũng phải thuộc vào sự kiểm
soát và chi phối của Ngài, một vật bị chi phối và bị điều
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hành không thể hoạt động mà không có phép của Đấng chi
phối và điều hành.
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Các Mục Tiêu Của Tín Ngưỡng Islam
Các mục tiêu hay các giá trị và ý nghĩa của tín
ngưỡng Islam rất nhiều và đa dạng, tiêu biểu như:
Thứ nhất: Làm cho tâm niệm và sự thờ phượng
luôn chân thành hướng về duy nhất một mình Allah, bởi
Ngài là Đấng Tạo Hóa duy nhất không có kẻ đối tác ngang
hàng.
Thứ hai: Giải phóng tư duy và tư tưởng khỏi sự
bệnh hoạn và lệch lạc khiến trái tim rời xa đức tin, bởi lẽ
người nào để con tim của mình rời xa đức tin thì hoặc là y
trở thành một người mà trái tim trống rỗng chẳng có một
niềm tin nào cả để rôi y chỉ biết thờ phượng vật chất, hoặc là
y trở nên loạng choạng mất phương hướng giữa các niềm tin
lệch lạc không lối thoát.
Thứ ba: Làm cho tâm hồn và tư tương luôn thanh
thản và yên bình, tâm hồn sẽ không còn lo lắng, tư tưởng sẽ
không rơi vào ngõ cụt, bởi lẽ những niềm tin này sẽ dẫn
người có đức tin đến với Đấng Tạo Hóa của y, y sẽ hài lòng
rằng Ngài là Thượng Đế trông coi và điều hành, là Đấng
định đoạt và ban hành, trái tim của y sẽ cảm thấy thanh thản
bởi những gì đã được định sẵn, lòng của y sẽ luôn hướng đến
Islam và sẽ không chấp nhận một tôn giáo nào khác.
Thứ tư: Làm cho tâm niệm và hành vi được an toàn
khỏi sự lệch hướng trong việc thờ phượng Allah hoặc khỏi
những cung cách ứng xứ lệch lạc của con người, bởi lẽ một
trong các nền tảng của tín ngưỡng Islam là đức tin nơi các vị
Thiên sứ trong đó bao hàm sự tuân thủ theo đường lối của
họ, đường lối làm cho tâm niệm và hành vi được an toàn.
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Thứ năm: Nỗ lực và phấn đấu trong các vụ việc,
không để mất cơ hội cho những hành động thiện tốt vì muốn
được phần thưởng, cũng như sẽ không đến gần những việc
làm tội lỗi vì sợ sự trừng phạt, bởi lẽ một trong các tín
ngưỡng của Islam là tin vào sự phục sinh và sự thưởng phạt
cho mọi hành động.

َ ُ
َ
َ ُّ َ
ّ
 ﴾ ]ﺳﻮرة١ ٰفِلٍ �َمَا َ� ۡع َملون
َ�ِ  مِّمَّا عَمِلُواْۚ وَمَا رَ�ُّكِٞ� ر َ�ٰت
ٖ ﴿ ول
[١٣٢ :اﻷﻧﻌﺎم

Và tất cả sẽ được ban cấp bậc tương xứng với việc làm
của họ bởi vì Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) không
làm ngơ về những điều họ đã làm. (Chương 6 – AlAn’am, câu 132).
Và quả thật, Nabi
tiêu này khi Người nói:

 đã có lời thúc giục cho mục

ََ
َ
ّ ٍ ِ�ََ الْﻤُﺆْﻣِﻦِ الﻀَّﻌِﻴﻒِ و
ّ
ٌ ْ ﻞﻛُ َﺧ
�
ﷲ
ُلْﻤُﺆْﻣِﻦُ اﻟْﻘَﻮِى
»
ِ �ٌْ وَأﺣﺐُّ إِﻰﻟ ا
َ
َْ ْ ُ َ َ َ ٌ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ﷲ َوﻻ �ﻌِﺰْ وَ� ِنْ أَﺻَﺎﺑَﻚَ ﻰﺷء ﻓﻼ �ﻘﻞ لﻮ
ِ ْﺮِصْ ﻰﻠﻋ ﻣﺎ �ﻨﻔﻌﻚ َواﺳﺘ ِﻌﻦ ﺑِﺎ
ْ َ َ ََّﻣَﺎ ﺷَﺎءَ �َﻌَﻞَ ﻓَﺈ ن
َ
ُ َ َ ْ ُ ْ َ َوﻟ.�ِّ �َﻌَﻠْﺖُ ﺎﻛ َن َﻛ َﺬا َو َ� َﺬا
ِ ل ْﻮ �ﻔﺘَ ُﺢ
ﷲ
ِ �ﻦ ﻗﻞ ﻗﺪر ا
ِ
َ ْ ََّﻤَﻞَ الﺸ
.ﺎن « رواه مﺴﻠﻢ
ِ ﻴﻄ

“Đối với Allah, người có đức tin cường tráng là điều tốt và
yêu thích hơn người có đức tin với sức lực yếu mềm, và
trong tất mọi điều thiện tốt, ngươi hãy cố gắng làm những
điều mang lại sự tốt đẹp cho ngươi đồng thời hãy cầu xin
Allah phù hộ, và ngươi đừng trở nên mềm yếu, nếu như có
điều gì đó xảy đến cho ngươi thì ngươi chớ đừng nói “giá
như tôi làm thề này, thế này” mà hãy nói “Allah đã định
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đoạt, và Ngài muốn làm gì tùy ý Ngài”, bởi quả thật từ
“giá như, phải chi” sẽ mở đường cho hành động của
Shaytan”. (Muslim).
Thứ sáu: Làm cho cộng đồng trở nên vững chắc và
kiên cố trong tôn giáo, họ luôn chiến đấu hy sinh cả tài sản
và tính mạng con đường của Allah. Allah, Đấng Tối Cao và
Ân Phúc phán:

َ ْ
َ ۦ �ُمَ ل َ ۡم يَ ۡرتَابُوا ْ َو
﴿ ّمَا ٱلۡمُؤۡم
ّ ِ�ِنُونَ ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ بِٱ�َِّ وَرَسُو
ِ
� َٰه ُدوا بِأ ۡم َ�ٰل ِ ِه ۡم
ُ َ
َ ُ ّ
[١٥ : ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮات١ َوأنفسِ ِه�ِ سَبِيلِ ٱ�َِّۚ أُوْ�َٰٓ�ِكَ هُمُ ٱل�َٰدِقون

Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài rồi
không nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng cả tài sản lẫn
sinh mạng của họ cho Chính đạo của Allah mới là những
người có đức tin. Họ mới đích thực là những người chân
thật. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 15).
Thứ bảy: Dẫn tới niềm hạnh phúc thực sự ở đời
sống trần tục và ở cõi Đời Sau qua việc cải thiện từng cá
nhân và tập thể. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ٗ
ّ
ٞ ۡ ُ َ ُ َ ٰ َ ُ﴿ َم ۡن َع ِم َل َ�ٰل ِٗحا ّمِن َذ َكر أَ ۡو أ
ۖ َنَ ُهۥ َح َيوٰ ٗة َط ّي ِ َبة
ن� وهو مؤمِن َلَنُحۡيِي
ٍ
َ
َ َُ َۡ ْ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُّ
[٩٧ : ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ٩ َ� َجۡزِ�َنَهم أجرهم بِأحس ِن ما �نوا �عملون
Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có
đức tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành
mạnh và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần
thưởng tuy theo điều tốt nhất mà họ đã làm. (Chương 16
– Annaml, câu 97).
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Đây là một số mục tiêu cũng như giá trị của tín
ngưỡng Islam, mong rằng Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc
khẳng định chúng cho tất cả chúng ta và cho toàn thể những
người Muslim.
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