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LỜI MỞ ĐẦU

احلمد لله، والّصالة والّسالم على رسل الله، وبعد.
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, cầu xin bằng an và 
phúc lành cho các vị thiên sứ của Allah.

Thật ra tôn giáo của tất cả các vị Nabi đều là một, Allah đã gửi đến 
các vị thiên sứ của Ngài và ban xuống các kinh sách của Ngài với mục 
đích tuyên truyền và mời gọi nhân loại đến với một điều duy nhất, đó là 
Tawhid (độc thần hóa) Allah, thờ phượng một mình Ngài và sống theo 
lề lối đạo đức đúng đắn và tốt đẹp.

Và tương tự như vậy, khi Allah cử Muhammad  đến thì Ngài cũng ra 
lệnh cho Người giống như Ngài ra lệnh cho các vị Nabi huynh đệ của 
Người, Ngài cử Người đến với toàn thể nhân loại, Ngài đã hài lòng lấy 
tôn giáo của Ngài làm tôn giáo cho toàn thể nhân loại, Ngài đã hoàn 
chỉnh tôn giáo của Ngài và đã hoàn tất ân huệ tốt đẹp nhất của Ngài 
cho nhân loại.

Và cũng bởi vì Islam là tôn giáo cuối cùng của Allah (từ nơi Ngài ban 
xuống) cho nên bản chất và đặc điểm của nó luôn vượt trội hơn các tôn 
giáo khác và lan rộng khắp nơi trên trái đất dù trong quá khứ hay ở thời 
đại hiện tại. Và thực tế ngày nay Islam đã có mặt hơn nửa quả địa cầu, 
và luôn dẫn đầu các tôn giáo khác về việc có nhiều người quy thuận và 
gia nhập mỗi khi họ đọc và tìm hiểu vì thấy rằng Islam luôn thuận với 
quy luật tự nhiện, hợp lẽ với ý thức đúng đắn của con người, vị tha trong 
đối nhân xử thế và đơn giản trong ý niệm và đức tin.

Tuy nhiên, kết quả này, điều mà những người Muslim thực hiện theo 
con đường Islam của họ chỉ loại trừ được một số tiếng xấu về Islam. Bởi 
lẽ, không một tôn giáo hay không một tín ngưỡng nào lại không bị tiếng 
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xấu nếu như nó luôn bị chống phá một cách dữ dội từ đội ngũ binh lính 
của những kẻ ngoại đạo vô đức tin ra sức hợp tác xuyên tạc và bóp méo 
sự thật, đôi lúc họ chỉ lạm dụng sự thiếu sót cũng như mặt không đúng 
của sự thật để kết tội và lên án, và đôi lúc khi họ hiểu sai lệch thì họ lại 
quay sang suy diễn xa vời với sự thật và bản chất của sự việc.

Dĩ nhiên, bản thân những người Muslim chúng tôi không phải không 
phạm sai sót và lỗi lầm, nhưng một số hành vi xấu của một số tín đồ là 
nơi bản thân họ chứ Islam vô can với những hành vi xấu đó.

Như vậy, một khối óc biết nhận thức đúng mực một khi muốn tìm 
hiểu một tôn giáo nào đó thì nó phải xem xét và nhìn vào nguyên 
thủy của nó mà đánh giá chứ không nên đánh giá và bình phẩm qua 
các hành vi sai trái của các tín đồ cũng như những lời buộc tội từ các 
kẻ thù của nó. Không một tôn giáo nào cũng như không một hệ tư 
tưởng nào lại không có điều sai và vi phạm từ phía một số tín đồ và 
thành viên của nó. Một thành viên hay một cá nhân nào đó làm sai 
không có nghĩa là toàn bộ hệ thống điều luật là sai. Do đó, để khẳng 
định các tổ chức xã hội tốt hơn các tôn giáo thì người ta phải xem 
xét về nền tảng phép tắc của chúng chứ không phải nhìn vào hành 
động sai phạm hoặc thái quá của một số người đi theo chúng. Như 
vậy, Islam cũng phải nên được chúng ta hiểu như thế mới là hợp lẽ 
rằng Allah đã ban Islam xuống khác hẳn với những định kiến nặng 
nề theo lời suy diễn dối trá của chủ nghĩa Đông phương học.

Và khi chúng ta muốn tìm hiểu Islam qua nguồn gốc nguyên thủy 
của nó thì chúng ta thấy rằng không có một cách mở đề nào tốt hơn 
việc suy ngẫm và nhìn lại cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa Đại 
thiên thần Jibril , một vị truyền Lời mặc khải trung thực và đáng 
tin nhất nơi cõi trời, và Nabi Muhammad , một vị truyền lời mặc 
khải trung thực và đáng tin nhất nơi ở cõi trần. Đại thiên thần Jibril 
 đã đến gặp Nabi  và đã hỏi Người về các cấp bậc giáo lý của 
tôn giáo, mục đích để các vị Sahabah  (các vị bằng hữu) của 
Người  nghe thấy câu trả lời của Người và thông hiểu về tôn giáo 
của họ. Dưới đây là toàn bộ nội dung lời đối thoại:
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ِإَلَه  أَْن اَل  َتْشَهَد  أَْن  : »اإِلْساَلُم  َرُسوُل اللِه  َفَقاَل  أَْخِبْرِنى َعِن اإِلْساَلِم.  ُد  َيا ُمَحمَّ َوَقاَل: 
َكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوَتُحجَّ اْلَبْيَت  اَلَة َوُتْؤِتَى الزَّ ًدا َرُسوُل اللِه َوُتِقيَم الصَّ ِإالَّ اللُه َوأَنَّ ُمَحمَّ
ُقُه. َقاَل َفأَْخِبْرِنى َعِن  ِإِن اْسَتَطْعَت ِإَلْيِه َسِبياًل. َقاَل َصَدْقَت. َقاَل َفَعِجْبَنا َلُه َيْسأَُلُه َوُيَصدِّ
َخْيِرِه  ِباْلَقَدِر  َوُتْؤِمَن  َواْلَيْوِم اآلِخِر  َوُرُسِلِه  َوُكُتِبِه  َوَماَلِئَكِتِه  ِباللِه  ُتْؤِمَن  »أَْن  َقاَل:  اإِلمَياِن. 
َك َتَراُه َفِإْن َلْم  ِه«. َقاَل: َصَدْقَت. َقاَل: َفأَْخِبْرِنى َعِن اإِلْحَساِن. َقاَل: »أَْن َتْعُبَد اللَه َكأَنَّ َوَشرِّ

ُه َيَراَك«. )البخاري ح )50(، ومسلم ح )9(( َتُكْن َتَراُه َفِإنَّ

((Đại thiên thần Jibril nói: Này Muhammad! Hãy cho ta biết về 
Islam? Thiên sứ của Allah  nói: “Islam là ngươi phải chứng 
nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah 
và Muhammad là vị thiên sứ của Ngài, ngươi phải dâng lễ nguyện 
Salah, phải đóng thuế Zakah, phải nhịn chay Ramadan và phải đi 
hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng nếu ngươi có khả năng 
và điều kiện cho việc đó”. Đại thiên thần Jibril nói: Ngươi đã nói 
sự thật. (Theo lời kể của Umar:) Chúng tôi thật sự ngạc nhiên cho 
người đang hỏi này vì y vừa hỏi vừa lại xác nhận là sự thật! Đại 
thiên thần Jibril nói tiếp: Hãy cho ta biết về đức tin Iman? Người  
trả lời: “Ngươi phải tin nơi Allah, tin nơi các thiên thần của Ngài, tin 
các kinh sách của Ngài, tin các vị thiên sứ của Ngài, tin vào Ngày sau 
và tin vào định mệnh tốt xấu”. Đại thiên thần Jibril lại bảo: Ngươi 
nói sự thật. Và tiếp tục hỏi: Hãy cho ta biết về Ihsan? Người  nói: 
“Ngươi hãy thờ phượng Allah như thể ngươi đang nhìn thấy Ngài, 
còn nếu như không nhìn thấy Ngài thì hãy biết rằng Ngài luôn nhìn 
thấy ngươi”)) (Albukhari: hadith thứ (50), Muslim: hadith thứ (9)).

Đấy là toàn bộ nền tảng giáo lý của Islam. Trong đó, liệu có bất cứ điều 
gì đáng lên án hay đáng hổ thẹn chăng?

Chắc chắn chúng tôi sẽ giúp các độc giả tìm hiểu về định nghĩa cũng 
như nội dung chi tiết trong phần giải thích và phân tích các nền tảng 
giáo lý này. Chúng tôi sẽ đứng dưới góc độ đạo đức khách quan và 
giới luật của bề trên trong việc thiết lập Islam và đức tin Iman để nhận 
xét các nguyên tắc này. Chúng tôi cũng sẽ phân tích và trình bày rõ để 
chứng minh sự thật về việc đã có không ít người xuyên tạc và vu khống 
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cho Islam là khủng bố, là bạo lực, là tôn giáo bất công, chèn ép quyền 
hạn của phụ nữ. Chúng tôi sẽ trả lời cho những lời vu khống đó để giải 
oan cho Islam đồng thời giúp những ai muốn tìm hiểu Islam bằng con 
đường tìm về cội nguồn chân chính và nền tảng giáo lý nguyên thủy 
trong sạch của nó.

Xin gởi bức thông điệp này với mục đích mong muốn điều chân lý sẽ 
được nhận thức đúng đắn theo đúng với tấm lòng ngay thẳng và ý thức 
chuẩn mực của những con người hiểu biết. Và đây cũng là sự truyền bá 
để giáo dục tư tưởng Islam cho những người tin tưởng, những người sẽ 
được thành công tốt đẹp nơi Allah như Ngài đã phán:

)ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ېې  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ( ]البينة: 8-7[
)Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện tốt, họ sẽ là những 
sinh vật tốt đẹp nhất. Phần thưởng của họ nơi Thượng Đế của họ là 
những ngôi vườn trong Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 
họ sẽ được sống trong đó mãi mãi và đời đời, Allah sẽ hài lòng về họ và 
họ sẽ toại nguyện về những gì mà Ngài ban thưởng. Đó là phần thưởng 
dành cho ai kính sợ Thượng Đế của y( (Chương 98 - Al-Bayyiah, câu 7, 8).

Cầu xin Allah khiến việc làm này thành một việc làm đầy thành tâm 
hướng về Ngài bởi Ngài là Đấng phù hộ và toàn năng trên mọi thứ.
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ISLAM VÀ CÁC TRỤ CỘT CỦA NÓ

Trước khi đi vào tìm hiểu về phần giải thích Islam và các trụ cột của nó 
thì chúng ta cần phải nói về danh từ “Islam”.

Tiếng “Islam” trong ngôn ngữ Ả rập là một danh động từ “أَْسلََم” được 
biến thể từ động từ “أَْسلََم” có nghĩa là sự quy thuận và phục tùng, nó 
cũng có nghĩa là được bằng an và phúc lành. Và khi chúng ta nói đến 
việc nghiên cứu về Islam thì chúng ta muốn nói đến một tôn giáo được 
Allah ban xuống cho Nabi của Ngài, Muhammad . Tôn giáo này được 
gọi là Islam bởi vì nó là một tôn chỉ kêu gọi đến với sự quy thuận và hạ 
mình phục tùng Allah một Đấng duy nhất, và ai quy thuận và phục tùng 
Ngài thì sẽ được bằng an và phúc lành ở Đời Sau.

Và tên gọi này không phải được lấy từ tên của Nabi hay tên của một đất 
nước nào cả, mà nó xuất phát từ bản chất cơ bản vốn có trong mọi giai 
đoạn sống của một con người, đó là sự phủ phục và quy thuận theo quy 
luật tạo hóa của Allah, Đấng Phúc lành và Tối cao, Đấng không có đối 
tác ngang hàng.

Và Islam là tôn giáo của Allah, Đấng đã ban nó xuống cho tất cả các vị 
Nabi. Tất cả các vị Nabi đều được lệnh kêu gọi nhân loại đến với một 
điều căn bản duy nhất, đó là độc thần hóa Allah, sùng bái và tôn thờ 
Ngài, quy thuận và phục tùng theo mọi mệnh lệnh và đạo luật của Ngài; 
kêu gọi họ đến với nề nếp đạo đức tốt đẹp cũng như giữ gìn những phẩm 
chất cao quý của một con người.

Và đối với những gì chúng ta nhìn thấy trong thời đại ngày nay từ 
những tư tưởng và tín ngưỡng khác nhau của những người đi theo các 
tôn giáo khác là do bởi chân lý và những gì được ban xuống từ Allah 
trước kia đã bị xóa mất để thế chỗ cho những điều sai lệch và đen tối.
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Và quả thật, Allah đã lấy tên gọi cao quý “Islam” này để gọi những 
người có đức tin trong mọi hoàn cảnh, như Ngài đã phán:

)ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ( ]احلج: 78[

)Ngài đã đặt tên cho các ngươi là những người Muslim từ thời trước 
và trong hiện tại( (Chương 22 - Al-Hajj, câu 78).

Bởi vì người Muslim là người có đức tin nơi bất cứ một vị Nabi nào 
trong các vị Nabi của Allah, y đã thực hiện và thi hành theo sự thật của 
Islam, đó là quy thuận và phục tùng Allah, vâng lệnh mọi chỉ đạo của 
Ngài và luôn sống trong giới hạn qui định của Ngài.

Người cha của các vị Nabi, Nuh  nói với cộng đồng của Người như sau:

)ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]يونس: 72[

)Và Ta được lệnh phải là người Muslim (tức thần phục Allah)( 
(Chương 10 - Yunus, câu 72).

Và Nabi Ibrahim  và đứa con trai của Người Nabi Isma-il  đã cầu 
nguyện Allah xin Ngài làm cho họ thành hai người Muslim (thần phục 
Allah), họ nói:

)ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( ]البقرة: 128[

)Lạy Thượng Đế của chúng tôi! Xin Ngài hãy làm cho chúng tôi 
thành hai người Muslim thần phục Ngài và xin Ngài hãy tạo ra một 
cộng động Islam thần phục Ngài từ con cháu của chúng tôi( (Chương 

2 - Albaqarah, câu 128).

Và trước lúc lâm chung của Nabi Yacob, Người đã tập hợp các con của 
mình lại và dặn dò họ phải nắm lấy và gìn giữ tín ngưỡng của tổ phụ 
Ibrahim, một tín ngưỡng Islam thuần khiết:

)ڱ ڱ ڱ  ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ  ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ( ]البقرة: 133-131[

)Và hãy nhớ lại khi Thượng Đế của Y (Ibrahim) đã phán bảo Y rằng 
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hãy thần phục TA thì Y đã nói: Bề tôi xin hạ mình thần phục Thượng 
Đế của muôn loài. Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó cho các con của 
Y, và Yacob cũng dặn dò các con của Y như thế, Y nói: Này các con! 
Quả thật, Allah đã chọn cho các con một tôn giáo, bởi thế, các con hãy 
đừng chết trừ phi các con là những người Muslim (thần phục Allah). 
Phải chăng các ngươi (hỡi con cháu của Israel!) đã chứng kiến cảnh 
Yacob sắp từ trần khi Y bảo các con của Y: Các con sẽ thờ phượng 
ai sau khi ta mất? Các con của Y thưa: Chúng con sẽ thờ phượng 
Thượng Đế của tổ tiên cha: Ibrahim, Isma-il và Ishaq, một Thượng 
Đế duy nhất, và chúng con là những người Muslim thần phục Ngài( 

(Chương 2 - Albaqarah, câu 131, 133).

Tương tự, Nabi Musa  đã yêu cầu cộng đồng của Người phải phục 
tùng theo sự chỉ đạo của Islam, tôn giáo mà họ quy thuận, Người nói:

)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]يونس: 84[

)Này hỡi dân ta! Nếu các người thực sự tin tưởng nơi Allah thì các 
người hãy phó thác cho Ngài nếu các người là những người Muslim 
(thần phục Ngài)( (Chương 10 - Yunus, câu 84).

Và những vị pháp sư của Fir’aun (Pha-ra-ông) đã tiếp nhận sự kêu gọi 
của Nabi Musa, họ nói:

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک( ]األعراف: 126[

)Lạy Thượng Đế của chúng tôi! Xin Ngài xối lên chúng tôi sự kiên 
trì và chịu đựng và xin Ngài hãy cho chúng tôi được chết như những 
người Muslim thần phục Ngài( (Chương 7 - Al-‘Araf, câu 126).

Và cũng tương tự như vậy, Nabi Yusuf  đã cầu nguyện Thượng Đế 
của Người xin Ngài cho Người chết và phục sinh Người sống lại cùng 
với những người Muslim ngoan đạo, Người nói:

)ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ( ]يوسف: 101[

)Xin Ngài làm cho bề tôi chết như một người Muslim và để bề tôi 
sống lại cùng với những người ngoan đạo( (Chương 12 - Yusuf, câu 101).
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Và khi nữ hoàng của xứ sở Saba’ bước vào khu tiền sảnh của cung 
điện Nabi Sulayman  và nhìn thấy những dấu hiệu thiêng liêng về 
sứ mạng của Người thì bà đã thốt lên lời nói của đức tin Iman, bà nói:

)جخ حخ     مخ جس حس خس مس حص مص جض( ]النمل: 44[

)Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật bề tôi đã bất công với chính 
bản thân bề tôi và bề tôi xin cùng với Sulayman thần phục Allah, 
Đấng Chủ Tể của muôn loài( (Chương 27 - Annaml, câu 44).

Và quả thật, vị Nabi cuối cùng trong số các vị Nabi của Allah, 
Muhammad , đã trình bày rõ về tôn giáo của các vị Nabi, Người nói:
َهاُتُهْم  ُأمَّ ٍت،  ِلَعالَّ ِإْخَوٌة  َواأَلْنِبَياُء  َواآلِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ ِفى  َمْرَيَم  اْبِن  ِبِعيَسى  اِس  النَّ أَْوَلى  »أََنا 

ى، َوِديُنُهْم َواِحٌد«. )رواه البخاري ح )3443(( َشتَّ
“Ta là người gần với Ysa, con trai của Maryam nhất ở trên đời này 
và ở Đời sau, và các vị Nabi đều là anh em từ một người cha, mẹ của 
họ lại khác nhau và tôn giáo của họ là một” (Albukhari, hadith số (3443)).

Như vậy, tất cả tôn giáo của các vị Nabi thật ra chỉ là một, nó được thiết 
lập trên cùng một nền tảng đó là kêu gọi nhân loại đến với sự độc thần 
Allah, thờ phượng duy nhất một mình Ngài, phục tùng mọi mệnh lệnh 
của Ngài, và đó là Islam, tôn giáo của Allah, Đấng Tối cao, Ngài phán:

)ڃ ڃ چ  چ چ( ]آل عمران: 19[

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

‘Imran, câu 19).

Và nó là tôn giáo duy nhất được Allah chấp nhận từ con người, Ngài phán:
)ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]آل عمران:85[

)Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì tôn 
giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và vào Ngày sau y sẽ là đồng 
bọn của những người thua thiệt( (Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 85).

Và quả thật, Allah đã phán bảo với Nabi  của Ngài rằng:
)ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ( ]األحقاف: 9[

)Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa đặt điều mới trong 
các sứ giả (của Allah)( (Chương 46 - Al-Ahqaf, câu 9).
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Do đó, điều căn bản của tất cả những gì Nabi Muhammad  mang đến 
đều là những gì đã được các vị Nabi anh em của Người trước kia đã 
mang đến. Allah, Đấng Tối Cao phán rằng:

)ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ پ  پ پ ڀ ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤ( ]النساء: 163[

)Quả thật, TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) giống như TA đã 
mặc khải cho Nuh và các Nabi sau Y; và TA đã mặc khải cho Ibrahim, 
Isma’il, Ishaq, Yacob, và các bộ lạc (của Israel); và cho Ysa, Ayyub, 
Yunus, Harun và Sulayman; và TA đã ban cho Dawood (David) kinh 
Zabur( (Chương 4 - Annisa, câu 163).

CÁC ĐIỀU TRỤ CỘT CỦA ISLAM

Quả thật Islam là một ngôi vườn rộng lớn chứa đựng toàn bộ mọi mặt 
của đời sống con người và nó được thiết lập dựa trên năm trụ cột căn 
bản được Nabi Muhammad  giải thích rõ ràng, Người nói:
اَلِة،  ًدا َرُسوُل اللِه، َوِإَقاِم الصَّ »ُبِنَى اإِلْساَلُم َعَلى َخْمٍس َشَهاَدِة أَْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللُه َوأَنَّ ُمَحمَّ

، َوَصْوِم َرَمَضاَن«. )أخرجه البخاري ح )8( و مسلم ح )16(( َكاِة، َواْلَحجِّ َوِإيَتاِء الزَّ

“Islam được dựng trên năm trụ cột: Lời tuyên thệ Shahadah (chứng 
nhận) rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và 
Muhammad là vị thiên sứ của Allah, dâng lễ nguyện Salah, đóng 
Zakah, đi hành hương Hajj và nhịn chay Ramadan” (Albukhari: Hadith 

số 8, Muslim: Hadith số 16).

Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu về ý nghĩa và giá trị của các trụ cột này, 
chúng ta sẽ phân tích chi tiết về ý nghĩa cũng như những điều luật được 
giáo luật qui định về chúng, những điều mà độc giả có thể hiểu từ những 
sách Tawhid và Fiqh.

 Trụ cột thứ nhất:
Lời tuyên thệ Shahadah (chứng nhận) Tawhid nơi Allah và chứng nhận 
thiên sứ của Ngài, Muhammad, là vị được Ngài giao phó sứ mạng.
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 Lời tuyên thệ Shahadah (chứng nhận) Tawhid nơi Allah:

Quả thật, vấn đề quan trọng nhất mà trách nhiệm của các Nabi phải thực 
hiện trong việc truyền bá và kêu gọi đến với nó cũng như nhân loại phải 
hiểu biết về nó, đó là lời tuyên thệ Shahadah (chứng nhận) Tawhid nơi 
Allah, tức chứng nhận tính duy nhất của Allah, Đấng Chủ Tể của toàn 
vũ trụ trong việc thờ phượng cũng như phụng mệnh, và phải nhận thức 
về mọi thuộc tính thiêng liêng và vĩ đại của Ngài trong việc Ngài tạo 
hóa vũ trụ này thật ưu việt và kỳ diệu, và với những thuộc tính vĩ đại đó 
đã khẳng định Ngài là Đấng Duy nhất đáng được thờ phượng, không có 
Đấng nào khác ngoài Ngài.

Quả thật, Kinh Qur’an đã khẳng định sự tồn tại và hiện hữu của Allah, 
và điều này là một thực tế mà không phải chỉ có những người Muslim 
mà tất cả mọi tạo vật trong thế giới càn khôn này đều không thể phủ 
nhận sự hiện hữu và tồn tại của Đấng Tạo hóa, sáng suốt, điều hành và 
chi phối toàn vũ trụ một cách tuyệt đối hoàn hảo và siêu việt. Và tất cả 
mọi tạo vật tồn tại xung quanh chúng ta là một thực tế, một sự thực đã 
chứng nhận sự tồn tại của Allah, hơn thế nữa là chứng nhận sự vĩ đại và 
hoàn mỹ tuyệt đối của Ngài.

Quả thật, Bản chất tự nhiên của con người phàm tục không phủ nhận 
sự hiện hữu và tồn tại của Thượng Đế, cho dù giữa họ đã có sự khác 
biệt trong cách xưng hô về Ngài hay cách nhận định về các thuộc tính 
của Ngài có khác nhau, nhưng niềm tin của họ luôn khẳng định và thừa 
nhận chắc chắn có Đấng Tạo hóa và điều hành vũ trụ càn khôn này. Một 
số người gọi đây là sự tồn tại hiển nhiên không thể phủ nhận.

Và thực tế ngay cả những gì được gọi là học thuyết của chủ nghĩa duy 
vật vô thần cũng không thể phủ nhận sự tồn tại quyền lực thần linh đã 
tạo nên vũ trụ càn khôn theo một quy luật hoạt động vô cùng tinh vi. 
Những người theo học thuyết này đã chạy bỏ khỏi cái tên gọi mà nhà 
thờ thiên chúa giáo đã kêu gọi đến với quyền lực vĩ đại (Allah), họ đã 
chuyển cái tên gọi đó tức cái quyền lực vĩ đại của Allah thành (tự nhiện 
và các quy luật của tự nhiên). Danh từ “tự nhiên” không cho thấy bất 
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cứ điều gì cụ thể cả, nó không thể được hiểu rằng con người đầu tiên đã 
tạo chính bản thân mình từ các thành phần của tự nhiên, nó cũng không 
cho thấy rằng các biển và các đại dương to lớn và trù phú thế kia tự hình 
thành vào một thời điểm nào đó không thể xác định, và nó cũng không 
thể là cơ sở để nói rằng tất cả các loài chim, các động vật là kết quả của 
các loại động vật tiền sử, trái lại những sinh vật đơn giản như các loài 
vi khuẩn cũng không có khả năng tự cung cấp cho bản thân chúng năng 
lượng sống để chúng di chuyển và tồn tại trong môi trường của chúng.

Và quả thật, không một ai có thể phủ nhận thế giới càn khôn này là do 
sự tạo hóa của Đấng Tạo Hóa vô cùng vĩ đại và sáng suốt, đó là Thượng 
Đế của chúng ta:

)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ  ھ( ]األعلى: 3-1[

 )Đấng Tối Cao đã tạo hóa, ban hình thể, định lượng và hướng dẫn( 
(Chương 87 - Al-‘Ala, câu 1-3).

Và cho dù những người đó có tin vào tên gọi mà chúng đã đặt cho Đấng 
Tạo hóa và Đấng chi phối điều hành mọi vạn vật là tự nhiên thì tất cả 
mọi thứ khác với Allah đều là tạo vật của Ngài, Ngài phán:

)ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ( ]الطور: 36-35[

)Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả hay phải 
chăng chúng là Đấng tạo hóa? Phải chăng chúng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất? Không, chúng không có niềm tin vững chắc vào điều 
đó. Phải chăng chúng là những người giữ các kho tàng của Thượng 
Đế của Ngươi và phải chăng họ có toàn quyền quản lý (kho tàng của 
Ngài)?( (Chương 52 - Attur, câu 35 - 36).

Và khi vị Sahabah Jabir bin Mut’im nghe câu kinh này thì nói: (Tim tôi 
gần như muốn bay) (Albukhari: Hadith (4854)).

Quả thật, các học thuyết vô thần đã đưa ra giả thuyết nhằm muốn phủ 
nhận Đấng Tạo hóa đã đi ngược lại với ý thức đúng đắn của người phàm 
và nghịch lại với bản chất thông thường. Do đó, con người không phải 
là Đấng tạo ra chính bản thân mình, và nếu như con người là một sự 
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tồn tại hơn hẳn những sự tồn tại khác bởi trí óc, ý muốn và hành động 
vẫn không thể tạo ra bản thân mình thì những gì khác con người tồn tại 
trong vũ trụ này đương nhiên là không có khả năng tạo hóa đó. Bởi vậy, 
không thể nào tránh khỏi vũ trụ này tồn tại là sự hiện hữu của một Đấng 
thần linh vô cùng vĩ đại, ở mỗi góc của vũ trụ đều là dấu hiệu cho sự 
hiện hữu và tồn tại của Ngài, hơn thế nữa là dấu hiệu cho sự hoàn mỹ, 
tối cao và vĩ đại của một Đấng Tạo hóa.

Và điều quan trọng mà tất cả những vị Nabi có nhiệm vụ truyền bá và 
kêu gọi nhân loại đến với sự tôn thờ Allah duy nhất, không được tôn thờ 
ai khác là điều cốt lõi trong tất cả thông điệp sứ mạng của họ, Allah phán:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]األنبياء: 25[

)Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi (Muhammad) 
mà không được TA mặc khải ra lệnh cho y truyền bá: Không có 
Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA, bởi thế hãy thờ phượng một mình 
TA( (Chương 21 - Al-Anbiya, câu 25).

Và Kinh Qur’an thiêng liêng đã xác thực nhiệm vụ truyền bá này qua 
lời nói của các vị Nabi như Nuh, Hud, Salih, Shu’aib và các vị khác. Tất 
cả họ cùng nói chung một lời như Allah đã phán:

)گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ( ]املؤمنون: 23، هود: 50، 60، األعراف: 85[

 )Này hỡi dân ta, các người hãy thờ phượng Allah, quả thật các người 
không có một Đấng thần linh nào khác ngoài Ngài cả( (Chương 23 - Al-
Mu’minun, câu 23), (Chương 11 - Hud, câu 50, 60), (Chương 7 - Al-‘Araf, câu 85).

Và các vị Nabi luôn truyền bá kêu gọi nhân loại đến với sự tôn thờ Allah 
duy nhất. Họ luôn cảnh báo người dân của họ những điều Shirk (sự tổ 
hợp cùng với Allah một đối tác trong việc thờ phượng) cho dù cái được 
tổ hợp Shirk là con người, đá, động vật hay thiên thần đi chăng nữa. 
Bởi lẽ Allah đã mặc khải ra lệnh cho họ phải làm điều đó, Ngài phán:

)ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ  ۅ 
ۉ ۉ ې( ]الزمر: 66-65[

)Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi trước Ngươi đã 
được mặc khải cho biết rằng: Nếu Ngươi làm điều Shirk (thờ phượng 
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một thần linh khác cùng với Allah) thì việc làm của các ngươi sẽ trở 
thành vô nghĩa và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của những 
kẻ thất bại thật thảm hại. Các ngươi hãy thờ phượng Allah duy nhất 
một mình Ngài và hãy là những người luôn biết tạ ơn Ngài( (Chương 

39 - Azzumar, câu 65, 66).

Và Giê-su, (Nabi Ysa)  là một trong những vị Nabi đã cảnh báo cộng 
đồng của Người về điều Shirk, Allah phán:

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]املائدة: 72[

)Và Masih (Nabi Ysa) đã nói: Này hỡi con cháu Israel! Hãy tôn thờ 
Allah, Thượng Đế của ta và Thượng Đế của các ngươi. Quả thật, người 
nào làm điều Shirk với Allah thì y sẽ bị cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở 
của y sẽ là nơi Hỏa ngục. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được 
ai giúp đỡ( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 72).

Và nếu như thuộc tính và các đại danh của Allah không được khối óc của 
con người ý thức đúng đắn và sự nhận thức về chúng còn mơ hồ thì Allah, 
Đấng Phúc lành và Tối cao, với ân phúc của Ngài, Ngài đã làm cho con 
người phàm tục không còn phải mơ hồ nữa bằng cách là Ngài thông điệp 
cho biết về các thuộc tính thiêng liêng và các đại danh hoàn mỹ của Ngài 
qua sự mặc khải cho các vị Nabi cũng như ban kinh sách của Ngài xuống 
cho toàn nhân loại. Do đó, điều quan trọng mà trong việc thông điệp đến 
nhân loại là giới thiệu cho họ biết về Đấng Tạo hóa, biết về các thuộc 
tính tối cao và các đại danh hoàn hảo của Ngài. Allah, Đấng Phúc lành 
và Tối cao đã nói về sự hoàn mỹ, tối cao và quyền lực của Ngài như sau:

)ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہہ ہ ھ  ھ( ]طه: 8[

)Allah, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài và Ngài mang 
những tên gọi tốt đẹp nhất( (Chương 20 - Taha, câu 8).

Và những tên gọi này đã chỉ rõ toàn bộ bản chất và các thuộc tính của 
Allah mà Ngài muốn người Muslim phải nhắc đến trong lễ nguyện 
Salah và Du-a (Cầu nguyện), Ngài phán:

)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]األعراف: 180[
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)Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi thế, hãy gọi 
Ngài bằng các tên gọi đó( (Chương 7 - Al-‘Araf, câu 180).

Và một trong những tên gọi tốt đẹp nhất của Allah là những tên gọi 
được chính Allah nói đến trong Qur’an của Ngài, Ngài phán:

)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ڻۀ ۀ ہ  ہہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ  
ڭ   ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ  ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى  ائ  ائەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئۆئ ۈئ   
ۈئ    ېئ( ]احلشر: 24-22[

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

Và các tên gọi linh thiêng này đã khẳng định bản chất và thuộc tính 
linh thiêng của Allah, chúng khẳng định Allah là Đấng phúc lành và 
Tối cao, là Đấng hoàn hảo một cách tuyệt đối trong bản chất và thuộc 
tính của Ngài, Ngài là vị vua tối cao không một ai (vật) cao hơn Ngài, 
Ngài là Đấng Sáng suốt không có ai (vật) sáng suốt và khôn ngoan 
hơn Ngài, và Ngài là Đấng vĩ đại nhất không ai được so sánh, suy diễn 
bởi Ngài đã phán bảo:

)ٺ ٿ ٿٿ  ٿ ٹ ٹ( ]الشورى: 11[

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

Và Allah là Đấng duy nhất và độc lập, không có Thượng Đế nào khác, 
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Allah phán:

)ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پپ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( 
]اإلخالص: 1- 4[

)Hãy nói đi (Muhammad!) rằng Ngài là Allah, là một Đấng duy nhất. 
Allah là Đấng tự hữu, độc lập mà tất cả mọi vạn vật phải lệ thuộc. 
Ngài không sinh con cũng không do ai sinh ra. Và không có bất cứ 
điều gì có thể so sánh với Ngài( (Chương 112 - Al-Ikhlas, câu 1 - 4).

)ٺ ٿ ٿ ٿٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ ڤ  ڤ( ]النحل: 74[

)Do đó, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với Allah. Quả thật, Allah 
biết hết trong lúc các ngươi không biết( (Chương 16 - Annahl, câu 74).

Quả thật, đức tin nơi Allah với những thuộc tính vĩ đại và những tên gọi 
hoàn mỹ của Ngài sẽ điều chỉnh tính cách và phẩm hạnh của con người, 
bởi vì con người luôn biết rằng Thượng Đế luôn quan sát và theo dõi y, 
Thượng Đế là Đấng toàn năng có kiến thức bao trùm trên mọi thứ, cho 
nên người có đức tin nơi Ngài sẽ luôn cảm thấy xấu hổ khi làm những 
điều tội lỗi vì Ngài sẽ nhìn thấy rõ mọi hành động của y; Thượng Đế là 
Đấng quyền lực và nghiêm khắc trong việc trừng trị những kẻ nghịch 
đạo, nếu biết rõ như vậy thì con người sẽ không làm bậy mà luôn kính 
sợ và thờ phượng Ngài để tìm sự hài lòng nơi Ngài, để được vào Thiên 
Đàng, để được Thượng Đế của y ban thưởng phần thưởng vô cùng to 
lớn, và con người sẽ quay về sám hối với Ngài vì biết rằng Ngài là Đấng 
hằng tha thứ và khoan dung độ lượng.

Và như thế, người có đức tin nơi Allah sẽ luôn đi trên con đường ngay 
chính vì sợ Allah, sợ hình phạt của Ngài, họ sẽ thường xuyên khao khát 
và hy vọng đến phần thưởng to lớn nơi Ngài, và đây là tính cách của 
những người tin tưởng được Allah khen ngợi, Ngài phán:

)ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ( ]األنبياء: 90[

)Quả thật, họ đã thường phấn đấu thi đua nhau làm điều thiện tốt và 
thường cầu nguyện TA với niềm hy vọng và kính cẩn và họ là những 
người luôn kính sợ TA( (Chương 21 - Al-Anbiya, câu 90).
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Quả thật, người Muslim một khi đã có đức tin nơi Allah rằng Ngài là 
Đấng duy nhất, Đấng Tạo hóa, Đấng ban bổng lộc, Đấng quyền năng 
trên mọi vụ việc thì y sẽ luôn tìm sự che chở và phù hộ ở nơi Ngài duy 
nhất trong mọi hoàn cảnh khó khăn, dù lớn hay nhỏ, bởi lẽ, y ý thức 
được rằng chỉ có Allah, Đấng Tối cao mới có quyền năng đó, chỉ có 
Ngài mới thấu hiểu và thông tường mọi sự việc và quyền lực của Ngài 
trên tất cả mọi quyền lực. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ائ  ائ ەئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ       ىئ ىئ  
ی( ]يس: 83-82[

)Quả thật, mọi điều Ngài muốn thì chỉ cần Ngài nói hãy thành thì nó 
sẽ thành theo ý của Ngài. Bởi thế, quang vinh thay Ngài, Đấng mà 
quyền ngự trị và chi phối vạn vật nằm trong tay Ngài, và tất cả các 
ngươi sẽ phải quay về nơi Ngài( (Chương 36 - Ya-sin, câu 82, 83).

)ٹ ڤ ڤ ڤڤ  ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]الشورى: 12[

)Ngài nắm các chìa khóa của các tầng trời và trái đất. Ngài nới rộng 
hoặc thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muốn. Quả thật, Ngài là 
Đấng hiểu biết tất cả mọi điều( (Chương 42 - Ash-shura, câu 12).

Do đó, khi một người nhìn vào những ân huệ không thể kể hết mà Allah 
đã ban cho y thì trái tim của y sẽ tràn đầy tình yêu đối với Ngài, như 
Allah đã phán:

)ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]البقرة: 165[

)Và những ai có đức tin sẽ yêu thương Allah nhiều hơn( (Chương 2 - 

Albaqarah, câu 165).

Làm sao có thể không yêu thương Allah cho được khi Ngài luôn yêu 
thương những người có đức tin và ngoan đạo, Người phán:

)ھ  ھ ے  ے( ]البقرة: 195[

)Quả thật, Allah luôn yêu thương những người ngoan đạo và đức 
hạnh luôn làm điều thiện tốt( (Chương 2 - Albaqarah, câu 195).

)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ( ]البقرة: 222[
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)Quả thật, Allah yêu thương những người biết ăn năn sám hối và yêu 
thương những người luôn giữ mình sạch sẽ( (Chương 2 - Albaqarah, câu 222).

)ۅ ۉ ۉ( ]آل عمران: 146[

)Và Allah luôn yêu thương những người biết kiên nhẫn và chịu 
đựng( (Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 146).

)ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]البروج: 14-13[

)Và Ngài là Đấng khởi tạo và tái tạo và Ngài là Đấng hằng tha thứ 
và tràn đầy yêu thương( (Chương 85 - Alburuj, câu 13, 14).

Và đây là tình yêu thương dành cho Allah, nó gắn kết trái tim của người 
Muslim với Allah, người Muslim sẽ hy vọng sự hài lòng của Ngài 
và một trong những điều vĩ đại mà người Muslim luôn mong mỏi và 
khao khát đó là được đến với Thiên Đàng, một nơi của đời sống vĩnh 
hằng với cuộc sống hạnh phục tuyệt đối mà Allah đã hứa hẹn làm phần 
thưởng cho những bề tôi yêu thương Ngài. Thiêng Đàng mà Allah hứa 
với những người bề tôi yêu thương Ngài là một nơi:

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ  ھ ھ ھ( ]السجدة: 17[

)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). 

Và tình yêu của người Muslim dành cho Thượng Đế của y sẽ ngăn cản y 
đến với những điều mà Ngài giận dữ vì Ngài yêu thương y, và Allah sẽ 
không ghét bỏ ai ngoại trừ người đó là kẻ xấu trong lời nói, hành động 
cũng như trong tính cách. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]النساء: 107[

)Quả thật, Allah không yêu thương những người dối trá và tội lỗi( 
(Chương 4 - Annisa, câu 107).

)حج مج جح مح( ]املائدة: 64[

)Và Allah không yêu thương những kẻ thối nát thường hay phá hại( 
(Chương 5 - Al-Madinah, câu 64).

)ڱ ڱڱ ں  ں  ڻ ڻ ڻ( ]املائدة: 87[
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)Và các ngươi đừng vượt quá giới hạn bởi quả thật Allah không yêu 
thương những kẻ vượt quá giới hạn( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 87).

 Lời tuyên thệ chứng nhận rằng Muhammad là vị sứ giả 
của Allah:

Để làm một minh chứng cho con người khỏi chối cãi và biện minh cho sự 
phủ nhận và bất tuân của họ đối với Ngài nên Ngài đã cử phái các vị Thiên 
Sứ đến, và vị cuối cùng mà Ngài cử phái đến đó là Muhammad , và Đây 
là vị Thiên Sứ được Ngài cử phái đến cho toàn nhân loại, Ngài phán:

)ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے    ے ۓ( ]سبأ: 28[

)Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người mang tin mừng 
và một người cảnh báo cho toàn nhân loại( (Chương 34 - Saba’, câu 28).

Và đây là một điều riêng biệt dành cho Nabi Muhammad  khác với 
những vị Nabi khác. Nabi Muhammad  nói:
ًة«. )أخرجه البخاري ح )438( ومسلم ح )521(( اِس َكافَّ ًة، َوُبِعْثُت ِإَلى النَّ ِبىُّ ُيْبَعُث ِإَلى َقْوِمِه َخاصَّ »َكاَن النَّ

“Thường mỗi vị Nabi chỉ được cử phái đến với cộng đồng của y 
còn Ta được cử phái đến cho toàn nhân loại” (Albukhari: Hadith (438), 

Muslim: Hadith (521)).

Và Nabi  tên là Muhammad con trai ông Abdul-Allah bin Abdul- 
Muttalib thuộc bộ tộc Quraish. Người được sinh ra là một đứa trẻ mồ 
côi cha tại Makkah, vùng đất thiêng liêng, vào năm 571 dương lịch. 
Người đã sống và lớn lên ở đó, và khi Người được bốn mươi tuổi thì 
Allah đã mặc khải sứ mạng Nabi cho Người qua đại thiên thần Jibril 
tại hang núi Hira’ nằm ở phía đông của Makkah. Người đã kêu gọi 
mọi người đến với Islam nhưng chỉ có một số người từ giai cấp nghèo 
khổ tin tưởng và đi theo còn phần lớn những người nắm quyền các bộ 
tộc Quraish cùng với những người thuộc tầng lớp giàu có và địa vị thì 
không theo. Không những vậy, những người không theo này, đặc biệt 
là những người đứng đầu của các bộ tộc còn ra sức chống cự một cách 
kịch liệt vì họ sợ bị mất đi địa vị cũng như chức quyền của họ đang có. 
Họ đã phủ nhận Người và tìm cách ngăn cản sự truyền bá và kêu gọi của 
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Người, họ đã dùng mọi cách để hành hạ và đàn áp một số vị Sahabah 
của Người, có người đã bị họ giết không thương tiếc (cầu xin Allah yêu 
thương và hài lòng về họ).

Thế là Nabi  và những người có đức tin được lệnh rời bỏ quê hương 
Makkah của mình dời cư đến Yathrib (Ngày nay được gọi là thành phố 
Madinah Munawwarah) để thiết lập và gầy dựng một xã hội Islam tuân 
thủ theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Allah. Và việc đầu tiên mà Nabi 
 thực hiện khi đến Madinah là Người cho dựng lên Masjid và kết 
huynh đệ giữa những người Muslim, những người tuy ở những xứ sở 
khác nhau nhưng đã có cùng một đức tin. Sau đó, Người đã thỏa hiệp 
với những người Do thái ở Madinah rằng sẽ cùng nhau giữ gìn an ninh 
và bảo vệ Madinah.

Và trong suốt thời gian ở Madinah Munawwarah, Nabi  đã kêu gọi 
những người Ả rập cũng như những người không phải Ả rập đến với 
đức tin Iman, Người đã cử các sứ giả đến gặp các vị vua cũng như 
những nhà cầm quyền để mời gọi họ đến với tôn giáo Islam nhưng một 
số tin tưởng và một số khác thì khước từ, họ còn gửi quân linh đến khiêu 
chiến với Người. Người đã chiến đấu với những ai là kẻ thù tôn giáo 
của Người  và Allah đã ban sự thắng lợi cho Người. Và trước khi Nabi 
Muhammad  từ biệt cõi đời vào năm 633 dương lịch, Allah đã làm cho 
Người vui sướng và hạnh phúc nhìn thấy Islam được lan rộng đến các 
bán đảo Ả rập còn lại.

Và quả thật, Allah đã ủng hộ cho Nabi Muhammad  với những bằng 
chứng chứng minh sứ mạng của Người giống như Ngài đã ủng hộ điều 
đó cho các vị Nabi, Thiên sứ anh em của Người trước đây. Tuy nhiên, 
Allah đặc biệt cho Người  một bằng chứng mà nó tồn tại mãi theo bức 
thông điệp của Người, nó không phai mờ bởi các thời đại tương lai, đó 
chính là kinh Qur’an vĩ đại, một kinh sách mầu nhiệm và huyền diệu 
làm kinh ngạc toàn nhân loại, không một ai có thể làm ra một kinh sách 
giống như vậy, ngay cả chỉ một chương ngắn hay chỉ là một câu kinh 
thì cũng không bao giờ có ai có khả năng. Allah, Đấng Tối Cao phán:
)ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ( 

]اإلسراء: 88[
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)Hãy bảo họ (Muhammad!): Nếu loài người và loài Jinn có họp 
nhau lại để làm một kinh sách giống như Qur’an này thì cũng không 
bao giờ có thể làm được giống như Nó, cho dù chúng có nỗ lực hỗ trợ 
nhau đến mấy đi chăng nữa( (Chương 17 - Al-Isra’, câu 88).

Nabi Muhammad  nói:
ِذى ُأوِتيُت َوْحًيا أَْوَحاُه اللُه  َما َكاَن الَّ »َما ِمَن اأَلْنِبَياِء َنِبىٌّ ِإالَّ ُأْعِطَى َما ِمْثُلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَشُر، َوِإنَّ
ِإَلىَّ َفأَْرُجو أَْن أَُكوَن أَْكَثَرُهْم َتاِبًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة«. )أخرجه البخاري ح )4981( ومسلم ح )152( واللفظ له(

“Không một vị Nabi nào từ các vị Nabi mà không được ban cho điều 
để con người tin vào và quả thật điều mà Ta được ban cho đó là lời 
mặc khải được Allah mặc khải. Do đó, Ta mong rằng vào Ngày Phục 
sinh Ta sẽ là vị Nabi có nhiều người đi theo hơn những vị Nabi khác” 
(Albukhari: Hadith (4981), Muslim: Hadith (152) và lời Hadith là của Muslim).

Quả thật, Qur’an hàm chứa nhiều kiến thức mà những nhà khoa học, 
những nhà bác học phải kinh ngạc trước sự ưu việt và sâu sắc của nó. 
Làm sao mà không kinh ngạc cho được bởi lẽ nó được ban xuống từ nơi 
Allah, Đấng hiểu biết mọi điều và mọi sự việc, Ngài phán:

)ک ک ک گ  گ گگ ڳ ڳڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں( ]النساء: 166[

)Và Allah xác nhận điều mặc khải được ban xuống cho Ngươi 
(Muhammad). Ngài đã ban nó (Qur’an) xuống từ kiến thức, và các 
thiên thần cũng xác nhận như thế, nhưng thật ra chỉ cần một mình 
Allah thôi cũng đủ làm chứng cho điều đó( (Chương 4 - Annisa’, câu 166).

Quả thật, Qur’an đã đi trước kiến thức khoa học khi nó nói rằng vũ trụ 
được hình thành từ rất xưa và những nhà khoa học ngày nay đã gọi đó 
là một vũ nổ lớn (Big Bang: vụ nổ lớn tạo ra vũ trụ). Allah, Đấng Tối 
Cao phán:

)ۅ ۉ ۉ ې ې ې   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]فصلت: 11[

)Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó chỉ là một lớp khói mờ và Ngài 
phán bảo nó và trái đất: Hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận hay 
không thuận? Cả hai cùng thưa: Chúng tôi thuận đến với nhau( 
(Chương 41 - Fussilat, câu 11).
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)گ گگ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ںں ڻ ڻڻ ڻۀ ۀ 
ہ( ]األنبياء: 30[

)Há những kẻ không có đức tin không thấy rằng các tầng trời và trái 
đất quyện lại với nhau thành một khối thống nhất trước khi Ta chẻ 
chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sự sống đều từ nước. 
Thế chưa đủ cho chúng tin hay sao?( (Chương 21 - Al-Anbiya, câu 30).

Và kinh Qur’an cũng nói về sự bao la và rộng lớn của vũ trụ, Allah, 
Đấng Tối Cao phán:

)ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ( ]الذاريات: 47[

)Và bầu trời, TA đã dựng nó bằng quyền năng của TA và TA là Đấng 
làm cho nó bao la và rộng lớn( (Chương 51 - Adh-Dha-riyat, câu 47).

Và Qur’an cũng nhắc đến sự di chuyển của mặt trời, mặt trăng và trái 
đất trong các quỹ đạo nhất định, Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ۉ ۉ ې    ېې  ې ى  ى     ائائ ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ 

ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ ېئ ىئ  ىئ   ىئ ی   ی یی جئ حئ مئ ىئ( ]يس: 38 - 40[
)Và mặt trời di chuyển theo quỹ đạo được định sẵn cho nó, đó là sự 
định đoạt và sắp xếp của Đấng Toàn năng với kiến thức vô biên. Và 
mặt trăng, TA đã quy định cho nó những giai đoạn cho đến khi nó 
trở lại hình lưỡi liềm như cũ. Mặt trời không được phép bắt kịp mặt 
trăng, và ban đêm không được phép vượt qua ban ngày; và mỗi cái 
đều bơi trong quỹ đạo của nó( (Chương 36 - Yasin, câu 38 - 40).

Và những thông tin này là kiến thức khoa học chuẩn xác và chi tiết mà 
con người chưa được biết đến ở thời trước Qur’an cũng như thời sau nó 
mãi đến khoảng giữa thể kỷ gần đây thôi.

Và một trong những thông tin khoa học đã đi trước thời đại từ Qur’an 
làm kinh ngạc giới trí thức và hiểu biết là thông tin về các giai đoạn phát 
triển của bào thai trong dạ con của người mẹ cũng như các hình thù của 
chúng. Allah, Đấng Tối Cao phán:
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)ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀہ  ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ 

ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ېې 
ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]احلج: 5[

)Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi nghi ngờ về việc phục sinh thì quả 
thật TA đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi, rồi từ tinh dịch, sau đó là 
một hòn máu đặc, tiếp đến là một miếng thịt thành hình đầy đủ hoặc 
không thành hình (sẩy thai) để TA trưng bày cho các ngươi thấy 
quyền năng của TA. Và TA đặt trong các dạ con người nào TA muốn 
đến một thời hạn ấn định, sau đó, TA cho các ngươi ra đời thành 
những đứa bé rồi cho các ngươi phát triển đến tuổi trưởng thành, 
trong các ngươi có người bị cho chết sớm và có người được cho sống 
đến tuổi già yếu đến nỗi y không có biết gì cả sau khi y đã biết rất 
nhiều. Và ngươi thấy đó, đất đai khô nứt nhưng khi TA tưới nước 
mưa lên nó thì nó cựa mình sống lại và phồng lên rồi làm mọc lên 
thành từng cặp cây cối xanh tươi( (Chương 22 - Al-Hajj, câu 5).

Quả thật, đây là những mô tả chính xác các giai đoạn của bào thai làm 
choáng váng Giáo sư Marshall Johnson, người đứng đầu của giải phẫu 
học đồng thời là giám đốc của học viện Daniel thuộc Đại học Thomas 
Jefferson, Philadelphia, Hoa Kỳ. Ông nói: “Quả thật, là một nhà khoa 
học, tôi chỉ có thể nghiên cứu và giải quyết vấn đề với những thứ mà tôi 
có thể nhìn thấy nó chính xác, tôi có thể hiểu phôi học và phát triển sinh 
học, tôi có thể hiểu được các từ dịch ra cho tôi từ Kinh Qur'an .. tôi không 
nhìn thấy bất cứ điều gì, không có lý do nào, cũng không thấy bằng chứng 
nào có thể bác bỏ quan điểm cho rằng cá nhân Muhammad  đã thực sự 
nhận được các thông tin này từ một nơi nào đó, vì vậy tôi không thấy bất 
cứ điều gì không phù hợp với khái niệm rằng có sự can thiệp của Thiên 
Chúa, bao gồm cả khả năng Chúa có thể đã thông báo cho Ông”.

Giáo sư Keith Moore, tác giả của cuốn sách nổi tiếng nói về giai đoạn 
phát triển con người có tên (The Developing Human) - được xem là 
nguồn tài liệu tham chiếu trong các trường y học quốc tế - nói: “Một điều 
rõ ràng với tôi rằng những bằng chứng này được Muhammad mang đến 
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đích thực từ Thiên Chúa, bởi vì tất cả các thông tin này chưa được khám 
phá mà mãi cho đến những thế kỷ gần đây, và điều này chứng minh với 
tôi rằng Muhammad thực sự là sứ giả của Thiên Chúa”(1)

Allah, Đấng Tối Cao phán rằng:

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ  ژڑ ڑ  ک ک ک( ]الفرقان: 6[

)Hãy bảo chúng: Nó (Qur’an) là do Đấng có kiến thức về điều bí 
mật trong các tầng trời và trái đất ban xuống. Quả thật, Ngài là Đấng 
hằng tha thứ, rất mực khoan dung( (Chương 25 - Al-Furqan, câu 6).

Và cứ như vậy, những thông tin này là những thông tin về kiến thức 
khoa học siêu hình - rất dài lời lẽ khi nói đến chúng - là bằng chứng rõ 
rệt chứng minh sứ mạng Nabi của Muhammad . Do đó, những kiến 
thức khoa học này không thể nào có được vào thời điểm đó, đặc biệt 
chúng được mang đến từ một người đàn ông mù chữ lớn lên trong môi 
trường rất lạc hậu. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ   ۉ( ]سبأ: 6[

)Và những người được ban cho kiến thức hiểu biết sẽ thấy được rằng 
điều mà Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) ban xuống cho Ngươi 
là Chân lý, là điều hướng dẫn đến với con đường của Đấng Toàn 
năng đáng được ca ngợi( (Chương 34 - Saba’, câu 6).

Và một trong những điều chứng minh sứ mạng Nabi của Người  là 
những gì mà Người được ban cho từ những đức tính tốt đẹp cũng như 
phẩm hạnh cao quí và vĩ đại. Quả thật, chính Allah, Thượng Đế của 
Người đã khẳng định điều đó, Ngài phán:

)ڱ ڱ   ڱ ں( ]القلم: 4[

)Và quả thật, Ngươi được phú cho những đức tính thật cao đẹp và vĩ 
đại( (Chương 68 - Al-Qalam, câu 4).

Và quả thật, Người đã được biết đến với biệt danh là (Assadiq Al-Amin) 
tức người ngay thẳng và trung thực. Biệt danh này hầu như được tất cả 

1 Đó là sự thật, theo hội đồng quốc tế về các phép mầu của Qur’an và Sunnah thuộc Liên Hiệp 
Thế Giới Islam (Trang 49, 51 -52, 81, 116 - 120)
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cư dân Makkah biết đến về Người, bởi vậy mà vị vua xứ Rome (La mã) 
Hirqal (Hercules) đã nói với Abu Sufyan, kẻ thù của Nabi Muhammad  
lúc đó rằng: “Ta biết rằng quả thật, y không dối gạt nhân loại và cũng 
không bịa đặt lời của Allah .. y bảo các ngươi thờ phượng Allah và 
đừng làm điều Shirk với Ngài một điều gì, y ngăn cấm các ngươi thờ 
phượng các pho tượng, y bảo các ngươi phải dâng lễ nguyện salah, 
phải trung thực và phải có lòng vị tha .. Do đó, nếu những gì ngươi 
nói là sự thật thì rồi đây y sẽ thống trị ngay cả chỗ mà hai chân của 
ta đang đứng, và quả thật, ta đã biết rõ rằng y sẽ xuất hiện nhưng ta 
không nghĩ là y thuộc cộng đồng các ngươi. Nếu ta biết được ta có thể 
gặp được y thì cho dù có phải quỳ xuống rửa bàn chân của y ta cũng 
cam lòng” (Albukhari: Hadith (7), Muslim: Hadith (1773)).

Quả thật, những người tự xưng rằng họ là những vị tiên tri là thật ra họ 
muốn theo đuổi lợi ích trần gian rẻ mạt, có thể họ muốn tìm kiếm tiền 
tài hay muốn được người đời nghe theo để được lưu danh về sau hoặc 
họ muốn được một địa vị cao trong nhân loại để mọi người xây cho họ 
một tòa nhà sang trọng hay một chỗ ngồi quyền lực...

Liệu Nabi Muhammad  có phải thuộc những hạng người nói trên 
không?

Nếu nhận xét nhanh chóng về con đường của Người  thì ta thấy rằng 
những gì ở nơi Nabi Muhammad  chỉ có sự khiêm nhường và khổ hạnh 
trong thế giới trần gian này, và hai điều đó đã được biểu hiện rõ ràng qua 
đức tính cao đẹp của Người cũng như bản chất trong sạch của Người, và 
chúng thực sự nói lên sứ mạng Nabi và thiên sứ của Người . 

Và một trong những biểu hiện sự khổ hạnh của Nabi Muhammad  
là Người đã không để lại thứ gì quý giá. Ông Amru Bin Harith nói: 
(Người  lúc chết chẳng để lại một thứ gì, một đồng Dirham, một 
đồng Dinar, một người nô lệ hay bất cứ một nữ hầu nào, ngoại trừ 
một con lừa màu trắng và thanh kiếm của Người, và một miếng đất 
người đã biếu tặng) (Albukhari: Hadith (2739)).

Và miếng đất này là miếng đất bằng phẳng mà vị Khalif sau Nabi , 
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Abu Bakr Assiddiq đã không cho phép quyền thừa kế, ông nói: Quả 
thật thiên sứ của Allah  đã nói rằng: »اَل ُنوَرُث، َما َتَرْكَنا َصَدَقٌة«. “Ta không 
được phép để lại quyền thứa kế, những gì ta để lại sẽ làm đồ biếu 
tặng cho người”. Assiddiq nói tiếp: “Tôi không bỏ đi bất cứ điều gì 
từ thiên sứ của Allah  nếu Người làm thì tôi làm, bởi vì tôi sợ nếu 
tôi bỏ đi một điều gì đó thuộc mệnh lệnh của Người thì tôi sẽ bị lầm 
lạc” (Albukhari: Hadith (3093), Muslim: Hadith (1757)). 

Quả thật, những gì mà Nabi Muhammad  bỏ lại không phải vật thừa 
kế để mọi người làm giàu sau khi Người chết đi mà thật ra nó là món nợ 
họ phải thực hiện sau Người. Quả thật Nabi  chết đi trong khi Người 
vẫn đang nợ người Do thái một cái chiêng với giá ba mươi Sa’ lúa mạch 
(Ahmad ghi lại, Hadith số (2719)). 

Và quả thật, Nabi Muhammad  cũng đã cảnh báo chính mình về 
việc từ biệt cõi trần mà vẫn giữ lại chiến lợi phẩm, Người nhắc vợ của 
Người, ‘A-ishah i rằng Người vẫn còn trong nhà của bà một số thỏi 
vàng, Người  nói với bà:
َبْيَن  َما  َوِهَى  ِبَها  َفِجْئُت  ِبَها«..  »اْئِتيِنى  َقاَل:  ِعْنِدى.  ِهَى  ُقْلُت  َقاَلْت:  َهُب«.  الذَّ َفَعَلِت  »َما 
ٍد ِباللِه  ْسِع أَِو اْلَخْمِس َفَوَضَعَها ِفى َيِدِه ُثمَّ َقاَل ِبَها -َوأََشاَر َيِزيُد ِبَيِدِه-: »َما َظنُّ ُمَحمَّ التِّ

َلْو َلِقَى اللَه َعزَّ َوَجلَّ َوَهِذِه ِعْنَدُه أَْنِفِقيَها«. )أخرجه أحمد ح )24964((.

“Số vàng đã được làm gì chưa?”. Bà ‘A-ishah nói: Tôi nói em vẫn 
giữ chúng. Người bảo: “Hãy mang nó lại đây cho ta”. Thế là tôi 
mang nó đến cho Người và tất cả số vàng là khoảng chín hay năm 
thỏi gì đấy, Người đặt chúng lên tay và nói đồng thời chỉ tay vào 
chúng:”Thề bởi Allah,quả thật Muhammad không nghĩ rằng y đi 
gặp Allah trong khi những thứ này vẫn còn ở nơi y, nàng hãy mang 
chúng đi bố thí hộ ta!” (Ahmad ghi lại: Hadith số (24964)).

Và sự không màng tới địa vị và danh hiệu của Người cũng không kém 
hơn sự không màng tới tiền tài và bổng lộc. Quả thật, đã có người xưng 
hô gọi Người : Thưa chủ nhân của chúng tôi, người con của chủ nhân 
chúng tôi, hay này người tốt đẹp nhất trong chúng tôi, người con của 
người tốt đẹp nhất trong chúng tôi, thì Người  bảo:
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ُد ْبُن َعْبِداللِه َعْبُداللِه َوَرُسوُلُه  ْيَطاُن أََنا ُمَحمَّ كُم الشَّ اُس َعَلْيُكْم ِبَتْقَواُكْم َواَل َيْسَتْهِوَينَّ َها النَّ »أَيُّ
«. )أخرجه أحمد ح )12141((. ِتى أَْنَزَلِنى اللُه َعزَّ َوَجلَّ َواللِه َما ُأِحبُّ أَْن َتْرَفُعوِنى َفْوَق َمْنِزَلِتى الَّ

“Này hỡi người dân! Các người phải luôn biết giữ gìn lòng kính sợ của 
các người, chớ đừng để Shaytan lôi kéo và cám dỗ các người. Quả thật 
Ta là Muhammad con trai người bề tôi của Allah, Ta là người bề tôi của 
Allah, là vị sứ giả của Ngài. Xin Allah chứng giám, quả thật Ta không 
thích các người tâng bốc Ta lên cao hơn địa vị mà Allah, Đấng Tối Cao 
và Quyền Lực đã giao phó cho Ta” (Ahmad ghi lại, Hadith số (12141)).

Và Nabi Muhammad  cũng không hề thích biểu hiện sự cao trọng bản 
thân trước mọi người, Người ghét cái việc các vị Sahabah của Người 
đứng dậy mỗi khi Người bước vào buổi họp mặt. ông Anas bin Malik  
nói: (Chẳng có người nào được họ (các Sahabah) thương yêu và quý 
mến hơn thiên sứ của Allah , vậy mà khi họ gặp Người họ không 
hề đứng dậy bởi vì họ biết rõ rằng Người rất ghét điều đó) (Ahmad: 

Hadith số (11936), Tirmizhi: Hadith số (2754) và ông nói đây là Hadith tốt và xác thực).

Quả thật thiên sứ , ở nơi Người chứa đầy những phẩm chất tốt đẹp của 
một con người hoàn mỹ. Có lần một người đàn ông đến gặp Người  
với trạng thái rụt rè và run run, Người bảo y:
َما أََنا اْبُن اْمَرأٍَة َتْأُكُل اْلَقِديَد«. )خرجه ابن ماجه ح )3312(،  ى َلْسُت ِبَمِلٍك ِإنَّ ْن َعَلْيَك َفِإنِّ »َهوِّ

وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه ح )2677((

“Hãy cứ thoái mái và tự nhiên đi, quả thật, ta có phải là vua đâu, 
thật ra ta chỉ là một đứa con của một người đàn bà ăn thịt khô” (Ibnu 

Ma-jah: Hadith số (3312), được Sheikh Albani xác nhận là chính xác và đúng trong bộ 

Sahid Ibnu Ma-jah: Hadith số (2677)).

Vợ của Người, bà ‘A-ishah đã kể lại về sinh hoạt thường ngày của 
Người  trong nhà đã cho thấy rằng Người quả thật là một người giản 
dị rất bình thường chứ không phải là một người luôn biểu hiện sự tốt 
đẹp của mình trước công chúng, không, phải nói là bản chất của Người 
thật sự cao quý không ai sánh được. Khi bà ‘A-ishah được hỏi rằng 
Nabi  thường làm gì trong nhà thì bà nói: (Người thường giúp đỡ gia 
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đình công việc nhà và khi đến giờ dâng lễ nguyện Salah thì Người đi 
dâng lễ nguyện), và trong một lời ghi chép khác: (Người là một người 
bình thường cũng như bao người phàm, người cũng bắt rận quần 
áo của mình, cũng đi vắt sữa uống từ cừu của mình và cũng tự mình 
chăm lo cho bản thân). (Albukhari: Hadith (676), Ahmad: Hadith (25662)).

Ibnu Mas-ud  kể lại về việc Nabi  cũng thay phiên nhau nghỉ ngơi 
trên lưng con lạc đà trong chuyến đi đến Badr cùng với mười hai người 
Sahabah của Người. Có hai người tình nguyện đi bộ để cho Nabi  nghỉ 
ngơi trên lưng lạc đà thì Người bảo với hai người họ rằng:

ى َواَل أََنا ِبأَْغَنى َعِن اأَلْجِر ِمْنُكَما«. )أخرجه أحمد ح )3769((. »َما أَْنُتَما ِبأَْقَوى ِمنِّ

“Thật ra hai người cũng đâu phải là người khỏe mạnh hơn ta, và ta 
cũng đâu phải là người không cần đến công đức, ta có hơn kém gì 
hai ngươi đâu” (Ahmad: Hadith (3769)).

Và tới đây, thì xin hỏi: Nabi  đã đạt được những gì từ lợi ích trần gian 
khi Người tự nhận mình mang trọng trách sứ mạng Nabi? Liệu những 
kẻ đã tự cho mình là vị tiên tri một cách dối trá có những hành động 
giống như vậy chăng?

Quả thật, bằng chứng chứng minh sứ mạng Nabi của Người  là Allah 
đã ban cho Người những điều thần diệu được cảm nhận bằng các giác 
quan của con người để làm các dấu hiệu cho sứ mạng Nabi của Người. 
Và quả thật những điều thần diệu mầu nhiệm này được Allah phơi bày 
cho con người thấy rất nhiều, có tới cả ngàn điều, tiêu biểu như thông 
qua phúc đức của Người  Allah đã ban thức ăn no đầy cho cả ngàn 
người chỉ với một con cừu duy nhất cùng với một túi lúa mạch có trọng 
lượng không hơn ba ký lô vào ngày đào chiến hào (Xem Albukhari: Hadith 

(4102), Muslim: Hadith (2039)). 

Một điều thần diệu tiêu biểu khác là Allah cho nước phún ra từ giữa các 
ngón tay của Người  để cho những người Sahabah đang có mặt cùng 
với Người uống no nê. (Xem Albukhari: Hadith (169), Muslim: Hadith (2279)).

Và Allah đã ban cho khỏi bệnh một số người bị bệnh qua bàn tay của 
Người, một trong số người bệnh đó là Muhammad bin Hatib, ông sơ 
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ý để cánh tay của ông rơi vào nồi nước sôi, thế là Nabi thổi phun nhẹ 
nước bọt vào chỗ bỏng và xoa tay lên đầu ông rồi cầu nguyện cho ông, 
và thế là ông đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra (Xem Musnad 
của Ahmad: Hadith (15027)). Tương tự, Nabi  cũng đã từng xoa tay 
lên chân của Abdullah bin ‘Atik, một người Ansar khi nó bị gãy và sau 
khi được xoa ông đứng dậy một cách bình thường trước mặt Người (Xem 

bộ Albukhari: Hadith (4039)).

Và một trong những bằng chứng chứng minh sứ mạng Nabi của 
Muhammad  là sự báo trước của các kinh sách trước đó về sự xuất hiện 
của Người. Và mặc dù những kinh sách này có bị thay đổi và chỉnh sửa 
nhưng nó vẫn mang một bằng chứng trung thực chỉ rõ về sứ mạng Nabi 
của Muhammad . Tiêu biểu cho sự báo trước đó là sự báo trước của hai 
vị Nabi Musa (Moses) và Habakkuk về Người , khi họ nói rằng sẽ xuất 
hiện một vị Nabi thánh thiện tinh khiết từ xứ Paran, còn riêng trong Đệ 
Nhi Luật được cho là do Musa  viết rằng Người đã nói với người dân 
Israel trước lúc lâm chung: “Chúa đến từ Sinai, mang đến cho họ ngọn 
lửa, chiếu sáng từ ngọn núi Paran” (Đệ Nhị Luât 33/2). Quả thật Nabi 
Musa  đã thông báo cho họ rằng điều đó giống như thông điệp của 
Allah đến cho Người trên ngọn núi Attur tại Sinai rằng quả thật sứ mạng 
Nabi sẽ được chiếu sáng từ ngọn núi nằm trong trung tâm Palestine, và 
đó chính là sứ mạng Nabi của Ysa (Giê-su), sau đó, sứ mạng Nabi sẽ 
chiếu sáng trên ngọn núi Paran bởi một vị Nabi vĩ đại xuất hiện trong nó.

Và các kinh sách của Nabi Habakkuk cũng báo trước về vị Nabi được 
cử phái đến từ Paran, Người nói: “Vị thánh thiện sẽ đến từ núi Paran, 
sự linh thiêng của Người phủ đầy các tầng trời, và tất cả mọi sinh linh 
trên trái đất đều tán dương Người” (Habakkuk 3/3).

Như vậy, ai là người bề tôi thánh thiện tinh khiết có một uy thế xuất hiện 
từ Paran khiến mọi sinh linh trên trái đất cũng như những ai đi theo đều 
tán dương ca tụng? Và Paran, nơi sứ mạng Nabi được chiếu sáng trên 
núi của nó là ở đâu?

Và ngay cả nó không được đề cập đến một cách rõ ràng nhưng danh từ 
Paran đã được kinh Tawrah (Cựu ước) dùng để nói về Makkah thiêng 
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liêng. Và quả thật trong kinh Sáng thế có nói rằng Nabi Ismael  đã 
sống và lớn lên tại vùng hoang mạc Paran, kinh có nói về Nabi Ismael: 
“Chúa đã ở cùng với cậu bé, cậu bé lớn lên .... và sống trong vùng đất 
hoang mạc Paran” (Kinh Sáng thế 21/21). Do đó, Paran chính là vùng 
đất Al-Hijaz tức Makkah, nơi mà các nguồn lịch sử đều cho rằng Ismael 
đã sống và lớn lên ở đó.

Và điều này cùng với những bằng chứng được nêu ra trước đó là bằng 
chứng của Allah xác nhận sứ mạng Nabi của Muhammad .

Và việc chứng nhận sứ mạng Nabi của Muhammad  là bắt buộc người 
Muslim phải thừa nhận ở nội tâm và công khai bên ngoài rằng Người 
 là người bề tôi của Allah, là vị sứ giả của Ngài được cử đến với toàn 
nhân loại, đồng thời phải hành động theo sự thừa nhận đó bằng sự tuân 
thủ theo mọi chỉ đạo và mệnh lệnh của Người, tin vào những gì Người 
thông điệp, tránh xa những điều Người ngăn cấm và tuyệt đối không tự 
ý thờ phượng Allah ngoại trừ được Người hướng dẫn và chỉ đạo. Allah, 
Đấng Tối Cao phán:

پپ پ پ ڀ ڀ   ٻ ٻ ٻ  ٱ ٻ  مح جخحخ   جح  حجمج  )ىث يث 
ڀ ڀ( ]النساء: 80-79[

)Và TA cử phái Ngươi làm một vị Sứ giả đến với nhân loại. Và một 
mình Allah đủ làm chứng cho điều đó. Ai vâng lời Sứ giả của Ngài 
thì coi như đã tuân lệnh Allah, nhưng ai quay mặt bỏ đi thì TA không 
phái Ngươi đến để canh gác chúng( (Chương 4 - Annisa’, câu 79, 80).

)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب    حب خب مب ىب        
يب جت حت ختمت ىت يت جث مث( ]النساء: 59[

)Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh 
Thiên sứ cũng như hãy tuân lệnh vị lãnh đạo trong số các ngươi. 
Nhưng nếu các ngươi có bất đồng và tranh cãi với nhau về một vấn 
đề nào đó thì các ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah (Qur’an) 
và Thiên sứ (Sunnah của Nabi Muhammad ) nếu các ngươi thực 
sự có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Đó là cách giải trình tốt nhất( 
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(Chương 4 - An-Nisa, câu 59).

Và trong những biểu hiện đức tin Iman nơi Nabi Muhammad là noi theo sự 
chỉ đạo, phong cách và đạo đức của Người, bởi Allah, Đấng Tối cao phán:

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی( ]األحزاب: 21[

)Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm gương tốt đẹp 
cho các ngươi noi theo, đối với những ai hy vọng điều tốt đẹp nơi 
Allah và ở Ngày Sau và những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật 
nhiều( (Chương 33 - Al-‘Ahzab, câu 21).

 Trụ cột thứ hai: Dâng lễ nguyện Salah
Lễ nguyện Salah là trụ cột thứ hai trong các trụ cột của Islam, nó là trụ 
cột nền tảng và thiết yếu của đạo.

Quả thật, Allah đã sắc lệnh qui định lễ nguyện Salah thành nghi thức 
thờ phượng cho mỗi người Muslim, có những lễ nguyện mang tính bắt 
bắt buộc như năm lễ nguyện Salah hằng ngày, và đây là bổn phận đầu 
tiên mà Allah qui định cho đám bề tôi của Ngài, và có những lễ nguyện 
người Muslim thực hiện nó chỉ mang tính làm thêm, chỉ để tỏ lòng yêu 
thương và biết ơn Allah đã tạo hóa ra y và đã ban cho y vô số ân huệ mà 
y không tài nào kể hết.

Và bởi vì lễ nguyện Salah có ảnh hưởng lớn đến bản chất của tâm hồn, 
thiết lập tác phong và nhân cách và làm vững chắc đức tin Iman nên 
Allah đã sắc lệnh quy định cho các vị Nabi và những cộng đồng trước 
đây phải thực hiện nó, hầu như không có một đường lối giáo luật nào 
lại không được Allah quy định phải dâng lễ nguyện Salah, và quả thật 
Allah đã phán kể trong Qur’an về các vị Nabi cũng như các cộng đồng 
của họ, tiêu biểu như lời cầu nguyện của Nabi Ibrahim, người cha của 
các vị Nabi, đã cầu nguyện với Thượng Đế của Người:

)ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ  ائ( ]إبراهيم: 40[

)Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy làm cho bề tôi và con 
cháu của bề tôi thành những người luôn giữ vững lễ nguyện Salah( 
(Chương 14 - Ibrahim, câu 40). 
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Thế là Allah đã chấp nhận lời cầu xin của Người nên sau này con của 
Người, Nabi Ismael cũng là người luôn duy trì dâng lễ nguyện Salah, 
Allah, Đấng Tối cao phán:

)ڦ ڦ   ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]مرمي: 55[

)Và Y đã thường sai bảo người nhà dâng lễ nguyện Salah và đóng 
Zakah, và quả thật, Y là người được thượng Đế hài lòng( (Chương 19 

- Maryam, câu 55).

Và sau hai Người họ, Allah đã phán nói chuyện trực tiếp với vị Nabi 
của Ngài, Musa :

)پ پ پ ڀ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ( ]طه: 14[

)Quả thật, TA đây chính là Allah, không Thượng Đế đích thực nào 
khác ngoài TA. Bởi thế, hãy thờ phượng Ta và hãy dâng lễ nguyện 
Salah để tưởng nhớ đến TA( (Chương 20 - Taha, câu 14).

Và Ngài đã phán bảo người phụ nữ đồng trinh phải dâng lễ nguyện 
Salah, Ngài phán:

)ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ( ]آل عمران: 43[

)Hỡi Maryam! Hãy dốc lòng thờ phụng Thượng Đế của Nàng, và 
hãy quỳ lạy phủ phục và cúi đầu hành lễ cùng với những người cúi 
đầu hành lễ( (Chương 3 - Ali-‘Imran, câu 43).

Và Masih, Nabi Ysa (Giê-su)  đã trình bày rõ rằng Allah đã ra lệnh 
cho Người phải dâng lễ nguyện Salah, Người đã nói lúc vẫn đang còn 
trong nôi:

)ڈ ژ   ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ 

ڱ ڱ( ]مرمي: 31-30[

)Quả thật, Ta là người bề tôi của Allah, Ngài ban cho Ta kinh sách và 
chỉ định cho Ta làm một vị Nabi. Và Ngài làm cho Ta thành điều phúc 
lành tại bất cứ nơi nào Ta ở và ra lệnh cho Ta phải dâng lễ nguyện Salah 
và đóng Zakah suốt thời gian Ta còn sống.( (Chương 19 - Maryam, câu 30, 31).
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Và Allah đã sắc lệnh lời giao ước cho con cháu Israel rằng họ phải duy 
trì và giữ gìn việc dâng lễ nguyện Salah, Ngài phán:

)ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ (( ]البقرة: 83[

)Và TA đã sắc lệnh một giao ước cho con cháu Israel rằng: Các 
ngươi chỉ được thờ phượng một mình Allah duy nhất, phải ăn ở tử 
tế với cha mẹ, bà con ruột thịt, trẻ mồ côi, và những người khó khăn 
thiếu thốn, và các ngươi hãy ăn nói nhã nhặn với mọi người, hãy chu 
đáo dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah( (Chương 2 - Albaqarah, câu 83).

Và sau họ, Nabi của chúng ta  đến kêu gọi chúng ta trở về với những 
gì mà các vị Nabi anh em của Người đã kêu gọi rằng phải vĩ đại hóa 
Allah và thờ phụng riêng Ngài và phải dâng lễ nguyện Salah hướng về 
Ngài. Quả thật, Allah đã bảo Người như thế, Ngài phán:

)ۓ ۓ   ڭ   ڭ  ڭ( ]طه: 132[

)Và hãy bảo ban người nhà của Ngươi dâng lễ nguyện Salah và duy 
trì một cách kiên nhẫn( (Chương 20 - Taha, câu 132).

Và Allah đã khen ngợi những bề tôi của Ngài, những ai đã chuyên tâm 
dâng lễ nguyện Salah, Ngài phán:

)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ  ڤ 
ڦ( ]لقمان: 5-4[

)Những ai dâng lễ nguyện một cách chu đáo và đóng Zakah và họ 
luôn có một đức tin vững chắc ở Ngày sau thì họ sẽ là những người 
đang theo đúng Chỉ đạo của Thượng Đế của họ và họ sẽ là những 
người thành đạt.( (Chương 31 - Luqman, câu 4, 5).

Và Allah hứa sẽ ban cho họ, những người chu đáo dâng lễ nguyện 
Salah, Thiên Đàng, một phần thưởng xứng đáng tương ứng, Ngài phán:

)ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک ک   ک ک گ 
گ( ]املؤمنون: 9 -11[

)Và những ai luôn duy trì và giữ gìn việc dâng lễ nguyện Salah một 
cách chu đáo thì họ thật sự là những người thừa kế. Họ sẽ thừa 
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hưởng Thiên Đàng trên tầng cao Firdaus vô cùng hạnh phúc, họ sẽ 
được sống trong đó đời đời( (Chương 23 - Al-Mu’minun, câu 9 - 11).

Và Nabi  vẫn luôn dặn dò các tín đồ là phải dâng lễ nguyện Salah 
hướng về Allah và phải chuyên tâm thờ phụng Ngài, Người vẫn luôn 
dặn dò như thế cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Ông Anas, một người 
sai vặt cho Nabi nói: Lời dặn dò cuối cùng của thiến sứ của Allah  
được Người nhép trên môi trước lúc từ biệt cõi trần:
ح  ماجه  وابن   ،)5156( ح  داود  أبو  )أخرجه  أَْيَماُنُكم«.  َمَلَكْت  ِفيَما  اللَه  ُقوا  اتَّ اَلَة  الصَّ اَلَة  »الصَّ

)2698(، وأحمد ح )586(، وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه ح )2698((

“Lễ nguyện Salah, lễ nguyện Salah, hãy kính sợ Allah về những nữ 
nô lệ đang ở dưới quyền của các ngươi!” (Abu Dawood: Hadith (5156), 
Ibnu Ma-jah: Hadith (2698), Ahmad: Hadith (586), và Albani đã xác nhận Hadith này 
là đúng và chính xác trong bộ Sahih Ibnu Ma-jah: Hadith (2698)).

Và Allah sắc lệnh quy định lễ nguyện salah cũng như những hình thức 
thờ phượng khác bởi vì Ngài là Đấng Ân phúc và Tối cao, Ngài không 
hề sắc lệnh qui định quá nhiều hay quá khả năng của người bề tôi, Ngài 
cũng không hề không ban thêm khi người bề tôi cố gắng làm ngoan đạo 
và vâng lời và cũng không hề bớt đi ân phước khi người bề tôi làm điều 
tội lỗi, mà thật ra, Ngài sắc lệnh quy định chúng chỉ để ban điều hữu ích 
cho những người bề tôi, Ngài muốn thanh lộc bản thân họ và rèn luyện 
phẩm chất và đức hạnh cho họ và Ngài muốn cải thiện cuộc sống trần 
gian cũng như cuộc sống Đời sau của họ.

Và điều đầu tiên được xác thực mà lễ nguyện Salah mang lại cho người có 
đức tin là nó soi sáng cuộc sống của y và giúp y luôn tưởng nhớ đến Allah. 
Quả thật, Nabi  đã mô tả lễ nguyện Salah rằng nó là ánh sáng, Người bảo:
»َمْن َحاَفَظ َعَلْيَها َكاَنْت َلُه ُنورًا َوُبْرَهانًا َوَنَجاًة َيْوَم اْلِقَياَمِة«. )أخرجه أحمد ح )6540(، وابن 

حبان في صحيحه ح )1467(، ووثق الهيثمي رجاله في مجمع الزوائد )292/1((

“Ai giữ gìn nó thì nó sẽ là ánh sáng, là bằng chứng và sự cứu rỗi ở 
Ngày phục sinh” (Ahmad: Hadith (6540), Ibnu Hibban trong bộ Sahih của ông: 
Hadith (1467), và học Al-Haythami đã xác nhận những người dẫn truyền trong bộ Al-
Zawa-id (1/292)).

ْبُر ِضَياٌء«. )أخرجه مسلم ح )223(( َدَقُة ُبْرَهاٌن َوالصَّ اَلُة ُنوٌر َوالصَّ »َوالصَّ
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“Lễ nguyện Salah là ánh sáng, là việc làm tốt, là bằng chứng, là sự 
kiên nhẫn” (Muslim: Hadith (223)).

Lời của Người : “Lễ nguyện Salah là ánh sáng” có nghĩa là lễ nguyện 
Salah sẽ là điều ngăn cản người bề tôi làm những điều tội lỗi và xấu xa 
trái đạo, đồng thời hướng dẫn y đến với con đường đúng đắn giống như 
ánh sáng soi rọi cho y thấy rõ điều đúng và điều sai quấy.

Còn đối với việc giúp người Muslim tránh xa những đại tội, những điều 
nghịch đạo nghiêm trọng thì việc dâng lễ nguyện Salah sẽ nhắc nhỡ y 
rằng Allah đang quan sát và theo dõi y cho nên y sẽ không dám làm điều 
cấm, Allah phán:

)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې   ىى ائ  
ائ ەئەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ( ]العنكبوت: 45[

)Ngươi hãy đọc những điều được mặc khải Ngươi trong kinh Qur’an 
và hãy dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo. Quả thật, lễ nguyện 
Salah ngăn cản một người tránh xa điều xàm bậy và tội lỗi. Và việc 
tưởng nhớ đến Allah là điều to lớn. Và Allah biết rõ những gì các 
ngươi làm( (Chương 29 - Al-‘Ankabut, câu 45).

Và khi Nabi  được thông báo cho biết về một người đàn ông dâng lễ 
nguyện ban đêm nhưng ban ngày lại đi cắp trộm thì Người  nói:

ُه َسَيْنَهاُه َما َيُقوُل«. )أخرجه أحمد ح )9486(( »ِإنَّ

“Quả thật những gì y nói sẽ ngăn cản việc làm đó của y” (Ahmad: 

Hadith (9486)). Có nghĩa là việc dâng lễ nguyện Salah của y sẽ làm thay đổi tính cách 

và hành động của y.

Việc dâng lễ nguyện Salah còn nguyên nhân để được Allah tha thứ 
những tội lỗi nhỏ và giúp y quay trở về gần với sự thương xót của Allah, 
bởi vì lễ nguyện Salah là phương tiện giao tiếp giữa người bề tôi và 
Thượng Đế của y. Nabi Muhammad  có nói:
ِإَذا  َبْيَنُهنَّ  َما  َراٌت  ُمَكفِّ َرَمَضاَن  ِإَلى  َوَرَمَضاُن  اْلُجُمَعِة  ِإَلى  َواْلُجُمَعُة  اْلَخْمُس  َلَواُت  »الصَّ

اْجَتَنَب اْلَكَباِئَر«. )أخرجه مسلم ح )233((

“Năm lễ nguyện Salah, lần Jumu’ah này đến lần Jumu’ah kế tiếp 
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và từ Ramadan này đến Ramadan kế tiếp, Allah sẽ xóa đi mọi tội 
lỗi nhỏ trong khoảng thời gian giữa chúng nếu người bề tôi tránh 
xa những đại tội” (Muslim: Hadith (223)).

Và trong một Hadith khác, Nabi Muhammad  đã hỏi các vị Sahabah 
của Người:
َدَرِنِه  ِمْن  َيْبَقى  َهْل  اٍت  َمرَّ َخْمَس  َيْوٍم  ُكلَّ  ِمْنُه  َيْغَتِسُل  أََحِدُكْم  ِبَباِب  َنْهًرا  أَنَّ  َلْو  »أََرأَْيُتْم 
َلَواِت اْلَخْمِس َيْمُحو اللُه ِبِهنَّ  َشْىٌء«.. َقاُلوا اَل َيْبَقى ِمْن َدَرِنِه َشْىٌء. َقاَل »َفَذِلَك َمَثُل الصَّ

اْلَخَطاَيا«. )أخرجه البخاري ح )528(، ومسلم ح )666((.

“Các người có thấy rằng nếu trước cửa nhà của ai đó trong số các 
người có một con sông để cho y tắm rửa mỗi ngày năm lần thì trên 
thân thể y có còn dính lại vết bẩn nào chăng?” Các Sahabah đồng 
thanh đáp: Chắc chắn là không còn nữa. Người  bảo: “Cũng như 
thế, Allah sẽ dùng năm lễ nguyện Salah bôi xóa những điều tội lỗi 
và sai quấy” (Albukhari: Hadith (528), Muslim: Hadith (666)). 

Và việc dâng lễ nguyện Salah là cơ hội để người Muslim giải lao sau 
những vất vả và mệt nhọc của cuộc sống trần gian. Và người Muslim 
khi đứng dâng lễ nguyện Salah là y đang đứng trình diện và nói chuyện 
với Thượng Đế của y, Đấng bảo hộ y, lúc ấy trái tim y sẽ thanh thản và 
an bình với mối quan hệ này của y với Thượng Đế của y. Allah phán:

)مب ىب يب  جت حت   ختمت ىت يت   جث مث ىث( ]الرعد: 28[

Bởi vậy, Nabi  đã từng nói với người Mu-azzin Bilal:
اَلِة«. )أخرجه أبو داود ح )4985(، وأحمد في املسند ح )32578(، واللفظ له( »َيا ِباَلُل أَِرْحَنا ِبالصَّ

“Này Bilah, hãy cho ta nghỉ ngơi với lễ nguyện Salah” (Abu Dawood: 

Hadith (4985), Ahmad: Hadith (32578)).

Và mỗi khi có chuyện không vui thì Người  thường dâng lễ nguyện 
Salah, Người nói:

اَلِة«. )أخرجه النسائي ح )3939(، وأحمد في املسند ح )11884(( ُة َعْيِنْي ِفْي الصَّ »َجَعَلْت ُقرَّ

“Ta luôn cảm thấy hạnh phúc trong lúc dâng lễ nguyện Salah” 
(Annasa-i: (3939), Ahmad trong Almusnad: Hadith (11884)).



44

TÌM HIỂU ISLAM

Và điều quan trọng hơn hết cho hình thức thờ phượng này là Nabi  đã 
gọi nó là nền tảng trụ cột của tôn giáo, và Người  đã thông báo cho 
chúng ta biết rằng nó là điều đầu tiên được đưa ra xét xử vào Ngày phục 
sinh, Người bảo:
َل َما ُيَحاَسُب ِبِه اْلَعْبُد َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِه َصاَلُتُه َفِإْن َصُلَحْت َفَقْد أَْفَلَح َوأَْنَجَح  »ِإنَّ أَوَّ
َوِإْن َفَسَدْت َفَقْد َخاَب َوَخِسَر«. )أخرجه الترمذي ح )413(، والنسائي ح )464(، وصححه األلباني في 

صحيح الترمذي ح )337((.

“Quả thật, việc đầu tiên mà người bề tôi bị xét xử vào Ngày phục sinh 
từ các việc làm của y là lễ nguyện Salah, bởi thế, nếu nó được hoàn 
tất tốt đẹp thì y sẽ được thành công và đỗ đạt còn nếu nó không được 
hoàn thành thì y sẽ thất bại và thua thiệt” (Tirmizhi: Hadith (413), Annasa-i: 

Hadith (464), và Albani đã xác thực trong quyển Sahih Tirmizhi: Hadith (337)).

 Trụ cột thứ ba: Đóng Zakah
Con người được sống trong sự giàu sang phú quý trên cõi đời này là nhờ 
ân huệ mà Allah đã ban cho họ, họ đã hưởng thụ biết bao nhiêu phúc lộc 
được Ngài ban cho từ tiền bạc của cải, sự sung túc và tiện nghi, những 
thứ đã giúp cuộc sống thêm dễ dàng và tiện lợi.

Và để tất cả mọi người sống trên trái đất của Allah đều được hạnh phúc, 
Ngài đã qui định bắt buộc những người khá giả và giàu có phải trích một 
phần bổng lộc mà họ có được từ Rizqi (phúc lộc) của Ngài đem chia sớt 
cho những người nghèo và khó khăn. Việc làm này là một sự thử thách 
dành cho họ (những người dư dả và giàu có). Allah, Đấng Tối cao phán:

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]النور: 33[

)Hãy ban cấp cho họ từ tài sản mà Allah đã ban cho các ngươi!( 
(Chương 24 - Annur, câu 33).

Và đây là bổn phận bắt buộc được qui định được gọi là Zakah, và nó là 
trụ cột thứ ba trong các trụ cột của Islam.

Và những gì mà người Muslim phải xuất ra từ tài sản của mình thật ra 
chỉ là sự thanh lọc tội lỗi cho y, và đó cũng là điều làm trong sạch bản 
thân y cũng như điều tuân thủ mệnh lệnh. Allah, Đấng Tối cao phán:
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)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]التوبة: 103[

)Ngươi hãy lấy phần bố thí từ tài sản của họ (để phân phán cho người 
nghèo) nhằm tẩy sạch và làm trong sạch họ( (Chương 9 - Attawbah, câu 103).

Còn việc không thực hiện bổn phận Zakah hay tìm cách ngăn chặn nó 
thì đó là một hành động chiếm đoạt quyền lợi của người nghèo và đối 
xử bất công với họ. Allah, Đấng Tối Cao đã hứa trừng phạt những người 
hành động như thế một sự trừng phạt thật đau đớn, Ngài phán:

)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک 
ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ( ]التوبة: 35-34[
)Và những kẻ dự trữ vàng và bạc nhưng không chi dùng cho con 
đường chính nghĩa của Allah thì hãy báo cho họ biết về một sự trừng 
phạt đau đớn. Vào ngày mà nó (vàng bạc tích trữ) sẽ được nung đỏ 
trong lửa và sẽ được mang đến đóng vào trán, hông và lưng của họ. 
Đấy chính là vật mà các ngươi tích trữ cho bản thân của các ngươi, 
bởi vậy các ngươi phải nếm lấy các vật mà các ngươi đã tích trữ.( 
(Chương 9 - Attawbah, câu 34, 35).

Và trong một Hadith, Nabi Muhammad  có nói:
َم َفُيْجَعُل َصَفاِئَح َفُيْكَوى ِبَها  ى َزَكاَتُه ِإالَّ ُأْحِمَى َعَلْيِه ِفى َناِر َجَهنَّ »َما ِمْن َصاِحِب َكْنٍز اَل ُيَؤدِّ
ى َيْحُكَم اللُه َبْيَن ِعَباِدِه ِفى َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسنَي أَْلَف َسَنٍة ُثمَّ ُيَرى  َجْنَباُه َوَجِبيُنُه َحتَّ

اِر«. )أخرجه مسلم ح )987(( ا ِإَلى النَّ ِة َوِإمَّ ا ِإَلى اْلَجنَّ َسِبيَلُه ِإمَّ

“Người tích trữ tài sản mà không chịu thực hiện bổn phận Zakah 
thì tài sản đó sẽ được nung đỏ trong lửa của Hỏa ngục để đóng vào 
hai bên hông và trán của y cho đến khi Allah sẽ xét xử tất cả các bề 
tôi của Ngài vào Ngày mà khoảng thời gian của nó bằng năm mươi 
ngàn năm, sau đó y sẽ được cho thấy y sẽ đi vào Thiên Đàng hay y 
đi vào Hỏa ngục” (Muslim: Hadith (987)).

Và trong câu kinh khác, Allah cũng đã nói về sự bắt buộc bổn phận này 
đối với những người dư dả và giàu có, Ngài phán bảo:

)گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ]املعارج: 25-24[
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)Và những ai trích xuất tài sản của họ để thực hiện một phần quy 
định bắt buộc cho những người ăn xin và người thiếu hụt( (Chương 

70 - Al-Ma’a-rij, câu 24, 25).

Và quả thật, Islam cũng chú trọng đến mức lượng bố thí Zakah nhằm 
đảm bảo quyền lợi của cả người giàu lẫn người nghèo. Do đó, người 
giàu chỉ phải đóng Zakah 2,5 % từ tổng tài sản tiền tệ cũng như tài sản 
kinh doanh trong một năm mà y có được, tức đây chỉ là phần dư thừa 
không ảnh hưởng đến việc chi tiêu và nhu cầu cần thiết của y và đó là 
phần qui định bắt buộc. Còn những gì người giàu cho đi không nằm 
trong phần qui định bắt buộc này thì nó được gọi là Sadaqah (lòng hảo 
tâm) mang tính khuyến khích, điều mà những người Muslim phấn đấu 
thi đua thực hiện để được Allah yêu thương và hài lòng.

Và tất cả tài sản mà Allah bắt buộc phải xuất Zakah gồm nhiều dạng, 
ngoài vàng bạc và những gì được tính theo giá trị của chúng như các 
loại tiền tệ và những cổ phần kinh doanh, còn có vật nuôi và cây trồng 
và quả hạt. Allah, Đấng Tối cao phán:

)گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں( ]البقرة: 267[

)Hỡi những ai có đức tin! Hãy bố thí những bổng lộc tốt mà các ngươi 
đã tìm kiếm được cũng như những bổng lộc mà TA đã cho xuất ra cho 
các ngươi từ đất đai( (Chương 2 - Albaraqah, câu 267).

Về những người được quyền hưởng phần Zakah gồm tám thành phần, tất 
cả tám dạng người này đã được nói rất rõ trong câu kinh Qur’an sau đây:

)ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ( ]التوبة: 60[

)Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh 
khó khăn, người thu và quản lý của bố thí, người mới gia nhập Islam, 
người bị giam cầm (nô lệ hay tù binh chiến tranh), người mắc nợ, 
con đường phục vụ chính nghĩa của Allah và người lỡ đường. Đó là 
mệnh lệnh của Allah bởi vì Allah là Đấng hằng biết và rất mực sáng 
suốt( (Chương 9 - Attawbah, câu 60).
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Và người bố thí Zakah phải được bố thí cho người với cung cách và 
phẩm chất đức hạnh của một người bề tôi của Allah, không được có sự 
ngạo mạn, kêu căn và xem thường người nghèo, bởi quả thật, Allah đã 
mô tả những người có đức tin với lời phán của Ngài như sau:

)ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ  ہ ہ ھ ھ  ھ 
ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ( 

]البقرة: 263-262[

)Những ai chi dùng tài sản của cải của họ cho con đường chính nghĩa 
của Allah nhưng không có kèm theo lời nhắc khéo về sự rộng rãi của 
mình cũng như không làm tổn thương danh dự của người khác thì 
được phần thưởng nơi Thượng Đế của họ, và họ sẽ không lo sợ cũng 
sẽ không buồn phiền. Lời nói tử tế và sự thông cảm tốt hơn của bố thí 
có kèm theo sự làm tổn thương danh dự của người khác. Và Allah là 
Đấng rất mực giàu có và chịu đựng) (Chương 2 - Albaqarah, câu 262, 263).

Và người Muslim phải luôn định tâm rằng những sự bố thí tùy lòng hảo 
tâm và sự bố thí Zakah bắt buộc chỉ vì muốn được Allah hài lòng và 
ban thưởng nhiều phần thưởng tốt đẹp, còn đối với ai chi dùng của cải 
của mình cho con đường chính nghĩa của Allah chỉ vì muốn được người 
đời khen ngợi thì việc chi tiêu đó của y chẳng những không được Allah 
chấp nhận, trái lại, còn bị Ngài trừng phạt ở Ngày sau. Điều này được 
Nabi Muhammad  đề cập đến trong một Hadith do Muslim ghi lại 
(Hadith số (1905)) rằng có ba hạng người được đưa ra xét xử vào Ngày 
phục sinh, trong đó có một hạng người đã bố thí rất nhiều nhưng không 
phải vì muốn Allah hài lòng mà chỉ vì muốn được người đời khen ngợi 
là người rộng lượng và tốt bụng, thế là y bị trừng phạt thay vì được ban 
thưởng. Allah, Đấng Tối cao cũng có phán:

)ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ 
ژ ژ ڑ    ڑک ک  ک ک گ    گ گ گ ڳ( ]هود: 16-15[

)Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống trần tục thì TA 
sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ và TA sẽ không hề cắt giảm một 
tí nào ở nơi đó. Nhưng họ sẽ là những kẻ không hưởng được gì ở 
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Đời sau ngoài ngọn lửa nơi Hỏa ngục, lúc đó họ mới nhận thấy 
rằng công trình của họ nơi trần gian sẽ tiêu tan và việc làm mà họ 
đã từng làm nơi đó chỉ là vô nghĩa.( (Chương 11 - Hud, câu 15, 16).

Quả thật, đây là luật của Thượng Đế về Zakah, nó là một trong các 
hình ảnh thể hiện tình nhân đạo và sự tương trợ tương ái nhằm giữ cho 
cộng đồng và xã hội luôn được đoàn kết thành một thể thống nhất, Nabi 
Muhammad  có nói:
ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى  »َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي ِفى َتَوادِّ

ى«. )أخرجه البخاري ح )6011( ومسلم ح )2585(( َهِر َواْلُحمَّ َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ

“Hình ảnh của những người có đức tin trong việc họ yêu thương 
nhau, gắn bó nhau và tương trợ cho nhau giống như hình ảnh của 
một cơ thể khi một bộ phận nào đó không khỏe thì toàn thân phải 
gánh chịu” (Albukhari: Hadith (6011), Muslim: Hadith (2585)).

 Trụ cột thứ tư: Nhịn chay tháng Ramadan
Nhịn chay là trụ cột thứ tư trong các trụ cột Islam. Nó là một hình thức 
thờ phượng mà Allah đã sắc lệnh phải thực hiện trong tháng Ramadan(1). 
Trong tháng đó, người Muslim sẽ phải nhịn ăn, nhịn uống và nhịn sinh 
hoạt vợ chồng mỗi ngày từ lúc rạng đông cho tới khi mặt trời lặn.

Nhịn chay là một bổn phận mà Allah đã quy định cho những người 
Muslim và các cộng đồng trước họ với mục đích thiêng liêng, Ngài phán:

)ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ  ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ( ]البقرة: 183[

)Hỡi những người có đức tin! Việc nhịn chay đã được sắc lệnh xuống 
cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh xuống cho những 
người trước các ngươi mong rằng các ngươi sẽ ngay chính và ngoan 
đạo.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 183).

Và mục đích của việc thờ phượng này là rèn luyện cho người có đức tin 
lòng ngoan đạo luôn biết kính sợ Allah mà tránh xa những điều nghiêm 
cấm, rèn cho y khả năng kiềm hãm sự ham muốn của bản thân trở thành 
người khắc kỉ không bị các dục vọng thấp hèn của bản thân lôi cuốn 

1 Tháng Ramadan là tháng chín tính theo các tháng của năm âm lịch tức dựa theo mặt trăng.
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và ngự trị giúp y luôn làm chủ bản thân. Người Muslim có thể bỏ được 
việc ăn uống và hưởng thụ những thứ Halal (được phép) vào ban ngày 
của tháng Ramadan thì đương nhiên việc từ bỏ và tránh xa những điều 
Haram (điều cấm) vào ban đêm của tháng Ramadah cũng như những 
ngày đêm còn lại của các tháng khác là việc rất dễ dàng.

Và thật, Nabi Muhammad  đã nói về ảnh hưởng của việc nhịn chay 
trong việc kìm chế sinh lý bản năng của con người như sau:
َلُه  ْوُم  َفالصَّ اَل  َوَمْن  ِلْلَفْرِج  َوأَْحَصُن  ِلْلَبَصِر  أََغضُّ  ُه  َفِإنَّ ْج  َفْلَيَتَزوَّ َطْوٍل  َذا  ِمْنُكْم  َكاَن  »َمْن 

ِوَجاٌء«. )أخرجه النسائي ح )3206((
“Ai trong các ngươi có khả năng (đầy đủ về sinh lý và có điều kiện 
kinh tế) thì hãy cưới vợ bởi vì điều đó sẽ giúp y hạ thấp cái nhìn 
xuống và giúp y tiết chế được dục vọng của bản thân, còn ai không 
có khả năng thì hãy thì hãy nhịn chay, nó sẽ giúp y kiềm chế sự ham 
muốn” (Annasa-i: Hadith (3206)).

Và Nabi  cũng mô tả việc nhịn chay như là một cái rào chắn ngăn 
người Muslim khỏi những bản chất xấu, giúp y luôn giữ mình trong 
phẩm chất đức hạnh và tốt đẹp, Người nói:
ُه أََحٌد، أَْو َقاَتَلُه  ٌة، َوِإَذا َكاَن َيْوُم َصْوِم أََحِدُكْم، َفاَل َيْرُفْث َواَل َيْصَخْب، َفِإْن َسابَّ َياُم ُجنَّ »َوالصِّ

ى اْمُرٌؤ َصاِئٌم«. )أخرجه البخاري ح )1904(، ومسلم ح )1151(( َفْلَيُقْل ِإنِّ

“Nhịn chay là tấm chắn, và khi vào ngày nhịn chay của ai đó trong số 
các ngươi thì y đừng nói điều sàm bậy, đừng to tiếng chửi mắng, nếu 
có ai đó chửi rủa y hoặc gây chiến với y thì y hãy nói: Quả thật tôi 
là người đang nhịn chay” (Albukhari: Hadith (1904), Muslim: Hadith (1151)).

Và trong một Hadith khác, Người  nói:
ٌة َما َلْم َيْخِرْقَها«. )أخرجه النسائي ح )2235(، وأحمد ح )1692(( ْوُم ُجنَّ »الصَّ

“Nhịn chay là một tấm chắn an toàn khi nó không bị rách” (Annasa-i: 

Hadith (2235), Ahmad: Hadith (1692)).

Ông Jabir bin Abdullah hiểu lời nói của Nabi  và giải thích rằng: 
(Nếu anh nhịn chay thì hãy nhịn cả cái nghe và cái nhìn của anh, 
hãy nhịn chiếc lưỡi của anh khỏi những điều nói dối và sàm bậy, 
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đừng la mắng người giúp việc, hãy là người nghiêm trang và thanh 
tịnh cho ngày nhịn chay của anh, và đừng để ngày ăn uống thông 
thường của anh với ngày nhịn chay của anh như nhau.) (Ibnu Abi 

Shaybah: Hadith (2/422)).

Nhưng nếu như nhịn chay không phong thái tốt đẹp và phẩm chất cao 
quý thì coi như việc nhịn chay là một hành động chết không có hồn, 
Nabi Muhammad  nói:
وِر َواْلَعَمَل ِبِه َفَلْيَس للِه َحاَجٌة ِفى أَْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه«. )أخرجه  »َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

البخاري ح )1903((.

“Ai không bỏ lời nói sàm bậy và dối trá mà cứ hành động thì quả 
thật Allah đâu có nhu cầu cần đến việc y bỏ thức ăn và thức uống 
của y” (Albukhari: Hadith (1903)).

Và đây là việc làm không có hồn tức người Muslim làm như vậy sẽ 
không được ban phước, Nabi  nói:
َهُر«. )أخرجه  ُه ِمْن ِقَياِمِه السَّ ُه ِمْن ِصَياِمِه اْلُجوُع َواْلَعَطُش َوُربَّ َقاِئٍم َحظُّ »ُربَّ َصاِئٍم َحظُّ

ابن ماجه ح )1690(، وأحمد ح )8639((.

“Có thể người nhịn chay sẽ không được gì từ việc nhịn chay của y 
dù y đã đói và khát và có thể người đứng dâng lễ cũng chẳng được 
gì dù y đã thức khuya” (Ibnu Ma-jah: Hadith (1690), Ahmad: Hadith (8639)).

Và những gì mà người Muslim học được từ lớp học Ramadan là sự cảm 
nhận những khó khăn đói khổ của người nghèo, tinh thần giúp đỡ và 
tương trợ cho họ, rèn luyện tính rộng rãi và biết chi dùng cho con đường 
chính nghĩa của Allah. Quả thật, Ibnu Abbas, anh em chú bác với Nabi 
Muhammad  nói: (Rasul của Allah là người rộng rãi và hào phóng 
nhất trong thiên hạ, nhất là trong tháng Ramadan .. Và sự rộng rãi 
và hào phóng của Rasul của Allah hơn cả những cơn gió (tức không 
ngừng)) (Albukhari: Hadith (6), Muslim: Hadith (2308)).

Và quả thật, Islam đã qui định cho những ai không có khả năng tham 
gia nhịn chay cùng với những người Muslim khác do bệnh hay những 
nguyên nhân nào đó được phép dùng hình thức bố thí thức ăn cho người 
nghèo và túng thiếu để thay thế cho viêc nhịn chay của mình, tuy có thể 
họ bị mất đi cơ hội chịu cảnh đói khát cùng với những người nghèo và 
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những người không được phép ăn uống vì họ đang nhịn chay nhưng họ 
không mất đi phần đóng góp thức ăn cho họ để giúp họ thoát khỏi cảnh 
đói khát. Allah, Đấng Tối cao phán:

)ڇ ڍ   ڍ ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ  ڑک ک ک ک  
گگ گ گ ڳ( ]البقرة: 184[

)Và đối với những ai không có khả năng nhịn chay thì có thể chuộc 
tội bằng cách nuôi ăn người thiếu thốn, nhưng người nào tự nguyện 
bố thí để làm điều tốt thì điều đó càng tốt hơn cho y. Tuy nhiên, việc 
các ngươi nhịn chay sẽ tốt hơn cho các ngươi nếu các ngươi biết 
được giá trị của việc làm đó( (Chương 2 - Albaqarah, câu 184).

Và phải nên thực hiện hình thức thờ phượng này cho thật nhiều bởi 
Nabi Muhammad  đã có lời di huấn bảo các Sahabah của Người. Ông 
Abu Ama-mah nói với Người : Hãy ra lệnh cho tôi điều mà tôi nên giữ 
lấy nó từ Người. Thế là Người bảo:

ُه اَل ِمْثَل َلُه«. )أخرجه النسائي ح )2221(، وأحمد ح )21636((. َياِم َفِإنَّ »َعَلْيَك ِبالصِّ
“Ngươi hãy nên nhịn chay bởi quả thật không có cái gì như nó cả” 
(Annasa-i: Hadith (2221), Ahmad: Hadith (21636)).

 Trụ cột thứ năm: Hành hương Hajj đến ngôi nhà 
của Allah, Alharam

Hajj là một hình thức thờ phượng bằng thể xác được Allah sắc lệnh qui 
định bắt buộc mỗi người Muslim phải thực hiện nó một lần trong đời. 
Những người Muslim phải đưa cơ thể mình từ khắp mọi miền trên trái 
đất đến với Qiblah (Hướng mà người Muslim quay mặt về đó khi dâng lễ 
nguyện Salah) của họ tại Makkah linh thiêng để thực hiện nghi thức hành 
hương của họ vào các ngày được ấn định, nhằm mục đích xác nhận lại đức 
tin của họ, đức tin mà Allah đã sắc lệnh thành những hình thức thờ phượng 
cho người cha của các vị Nabi, Ibrahim , khi Ngài nói với Người:

)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک ک  ک گ       گ گگ ڳ  ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ  

ہ ھ( ]احلج: 28-27[
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)Và hãy tuyên bố với nhân loại việc thi hành Hajj. Họ sẽ đi bộ hoặc 
cưỡi từng con lạc đà gầy ốm băng qua từng hẻm núi sâu thẳm để đến 
cùng dâng lễ với Ngươi. Để cho họ chứng kiến những phúc lợi được 
ban cấp cho họ và để họ tụng niệm đại danh của Allah trong các ngày 
được ấn định và hãy nhân danh Allah trên những con thú nuôi mà 
Ngài ban cấp cho họ (khi giết tế chúng). Do đó, hãy ăn thịt của chúng 
(những con vật được giết tế) và phân phát cho những người nghèo 
đói.( (Chương 22 - Al-Hajj, câu 27, 28).

Thế là Ibrahim đã lên tiếng kêu gọi, và những người có đức tin đã đáp 
lại lời của Người từ khắp mọi miền, họ đã thực hiện các nghi thức giống 
như Nabi Ibrahim  đã thực hiện, họ đã gìn giữ bảo lưu Sunnah của vị 
Khalil (Vị được ân sủng nhất trong các vị Nabi), Ibrahim , giống như 
Nabi  đã nói với những người Muslim về các nghi thức Hajj:
ُكْم َعَلى ِإْرٍث ِمْن ِإْرِث ِإْبَراِهيَم«. )أخرجه الترمذي ح )833(، وأبو داود  »ُكوُنوا َعَلى َمَشاِعِرُكْم َفِإنَّ

ح )1919(، وابن ماجه ح )3011(، واحلاكم ح )1699(، وصححه األلباني في صحيح أبي داود ح )1675((.

“Các người hãy thực hiện các nghi thức Hajj của các người bởi quả 
thật các người đang thừa kế di sản của tổ phủ Ibrahim” (Tirmizhi: 

Hadith (833), Abu Dawood: Hadith (1919), Ibnu Ma-jah: Hadith (3011), Hakim: 

Hadith (1699), Albani đã xác thực trong bộ Sahid Abu Dawood: Hadith (1675)).

Và Hajj là một cuộc tập huấn rèn luyện người Muslim thực tập vấn 
đề hòa bình, bởi các nghi thức của nó được thực hiện trong vùng đất 
cấm, nơi các loài chim, cây cỏ và con người luôn được an toàn, Nabi 
Muhammad  nói:
َمْن  ِإالَّ  ُلَقَطَتُه  َيْلَتِقُط  َواَل  َصْيُدُه،  ُر  ُيَنفَّ َواَل  َشْوُكُه،  ُيْعَضُد  اَل  اللُه،  َمُه  َحرَّ اْلَبَلَد  َهَذا  »ِإنَّ 

َفَها«. )أخرجه البخاري ح )1587(، ومسلم ح )1353((. َعرَّ

“Quả thật, vùng đất này được Allah sắc lệnh làm vùng cấm địa, một 
cái gai của nó cũng không được bẻ, thú săn trong nó không được đuổi 
bắt và không được nhặt lượm bất cứ cái gì nơi đó ngoại trừ người đó 
biết rõ nó (vật đó là của ai)” (Albukhari: Hadith (1587), Muslim: Hadith (1353)).

Hành hương Hajj còn là một biểu hiện tính bình đẳng, không ai hơn 
ai, thể hiện sự thống nhất giữa những người Muslim. Bởi lẽ, tất cả 
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mọi người Muslim từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng tập trung lại tại 
cùng một nơi, cùng mặc chung một trang phục, người giàu hay người 
nghèo, người da trắng hay da đen, tất cả đều như nhau. Và quả thật, 
Nabi Muhammad  đã thuyết giảng cho các vị Sahabah của Người vào 
những ngày hành hương Hajj, Người nói:
ُكْم َواِحٌد َوِإنَّ أََباُكْم َواِحٌد أاََل اَل َفْضَل ِلَعَرِبىٍّ َعَلى أَْعَجِمىٍّ َواَل ِلَعَجِمىٍّ  اُس أاََل ِإنَّ َربَّ َها النَّ »َيا أَيُّ
ْقَوى«. )أخرجه أحمد ح )22978((. َعَلى َعَرِبىٍّ َواَل أَلْحَمَر َعَلى أَْسَوَد َواَل أَْسَوَد َعَلى أَْحَمَر ِإالَّ ِبالتَّ

“Này hỡi mọi người! Chẳng phải Thượng Đế của các người chỉ có 
một, và quả thật người cha của các người cũng chỉ có một, tất cả các 
người đều như nhau không ai hơn ai, không phải dân Ả rập tốt hơn 
dân khác và dân khác lại tốt hơn dân Ả rập, da đen hay da màu đều 
không ai hơn ai ngoài trừ những ai có Taqwa (lòng kính sợ Allah và 
ngoan đạo)” (Ahmad: Hadith (22978)).

Và một trong những ý nghĩa của hành hương Hajj tụng niệm và tưởng 
nhớ đến Allah, Đấng Tối Cao, để vĩ đại hóa Ngài và xin Ngài tha thứ về 
những tội lỗi và sai phạm đã làm. Allah, Đấng tối Cao phán:

)ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌڌ  ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳڳ ڳ   ڱ ڱ ڱ( 

]البقرة: 199-198[

)Hãy tụng niệm và tán dương Allah tại ngôi đền linh thiêng, hãy 
Tụng niệm và tán dương Ngài theo đúng như Ngài đã chỉ dẫn cho 
các ngươi bởi quả thật trước đây các ngươi là những kẻ lầm lạc. Rồi 
hãy vội vã rời khỏi (Muzdalifah) nơi mà mọi người vội vã bỏ đi và hãy 
cầu xin Allah tha thứ tội lỗi. Quả thật, Allah là Đấng hằng tha thứ và 
khoan dung( (Chương 2 - Albaqarah, câu 198, 199).

Và cũng như ở tại Muzdalifah là để tụng niệm và tán dương Allah thì 
tương tự vào ngày ở Mina cũng như vậy, Allah, Đấng Tối Cao phán:

ٿ  ٿ ٿ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ 
ٹ( ]البقرة: 203[ ٿ 

)Và hãy tụng niệm và tán dương Allah vào những ngày (ở Mina) 
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được ấn định. Những ai vội vã rời đi sau hai ngày thì không mang tội 
còn ai ở lại thêm thì cũng không mang tội. Vấn đề là ở người có lòng 
kính sợ Allah.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 203).

Và sau khi đã hoàn tất cuộc hành hương Hajj thì người Muslim được 
yêu cầu phải luôn tụng niệm và tán dương Allah vào những ngày bình 
thường của họ, Allah, Đấng Tối Cao phán:
)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]البقرة: 200[

)Do đó, khi nào các ngươi hoàn thành cuộc hành hương Hajj của 
các ngươi thì các ngươi hãy vẫn tụng niệm và tán dương Allah như 
cách các ngươi đã tướng nhớ cha mẹ của các ngươi trước kia hoặc 
hãy nhiều hơn( (Chương 2 - Albaqarah, câu 200).

Và một trong các nghi thức của cuộc hành hương Hajj đó là giết tế súc 
vật để dâng lên Allah, Ngài phán:

)ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ( ]احلج: 36[

)Và những con súc vật (lạc đà, bò, cừu, dê) mà TA ban cấp cho các 
ngươi làm vật tế là một trong những biểu hiệu của Allah ban cho các 
ngươi và nơi chúng có nhiều phúc lộc tốt lành( (Chương 22 - Al-Hajj, câu 36).

Và trong sự tốt lành đó đã xác nhận sự Taqwa (lòng kính sợ) Allah, 
Ngài phán:

)ې ې ې ى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ( ]احلج: 37[

)Thịt và máu của chúng (các con vật được giết tế) sẽ không bao giờ 
đến tận nơi Allah mà chỉ có lòng kính sợ của các ngươi mới đến được 
nơi Ngài) (Chương 22 - Al-Hajj, câu 37).

Và một trong những ý nghĩa của việc hành hương Hajj là rèn luyện tâm 
tánh đức hạnh cho người Muslim, Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ٱ ٻ  ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڦ ڦ( ]البقرة: 197[

)Cuộc hành hương Hajj diễn ra trong những tháng được ấn định rõ. 
Bởi thế, người nào thực hiện cuộc hành hương Hajj trong những tháng 
đó thì chớ dâm dục, chớ làm điều sàm bậy, tội lỗi và chớ cãi vã trong 
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thời gian làm Hajj. Và những việc thiện tốt mà các ngươi làm Allah đều 
biết rõ, và các ngươi hãy mang theo lương thực trong thời gian xa nhà, 
nhưng lương thực tốt nhất là lòng kính sợ Allah. Do đó, hãy kính sợ TA 
hỡi những người hiểu biết!( (Chương 2 - Albaqarah, câu 197).

Do đó, người thực hiện hành hương Hajj phải nên tránh xa những điều 
tội lỗi để được Allah tha thứ tội lỗi, bởi Nabi Muhammad  nói:

ُه«. )أخرجه البخاري ح )1521((. »َمْن َحجَّ َفَلْم َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق َرَجَع َكَيْوِم َوَلَدْتُه ُأمُّ
“Ai làm Hajj mà không dâm dục, không làm điều sàm bậy tội lỗi 
thì sẽ được trở lại y như lúc mới lọt lòng mẹ” (Albukhari: Hadith (1521)).

Và cuộc hành hương Hajj một khi đã được thực hiện đúng theo các yêu 
cầu và qui định của giáo luật và được chấp nhận thì sẽ được một phần 
thưởng vô cùng to lớn, Nabi Muhammad  nói:

ُة«. )أخرجه أحمد ح )14073(، وابن خزمية ح )2514((. »اْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْيَس َلُه َجَزاٌء ِإالَّ اْلَجنَّ
“Cuộc hành hương Hajj được chấp nhận thì phần thưởng không gì 
hơn là Thiên Đàng” (Ahmad: Hadith (14073), Ibnu Khazaymah: Hadith (2514)).

Có người hỏi, vậy sẽ cư xử với người đã làm Hajj thế nào? Người  bảo:
ِب الَكاَلَم«. )أخرجه أحمد ح )14073(، وابن خزمية ح )2514((. َعاَم َوَطيِّ »ِإْطَعاُم الطَّ

“Tiếp đãi thức ăn và nói lời nhã nhặn” (Ahmad: Hadith (14073), Ibnu 
Khazaymah: Hadith (2514)). 

Cứ như vậy, tất cả các trụ cột của Islam thực chất đều nhằm mục đích 
thanh lọc người Muslim và rèn luyện cho y tâm tánh đức hạnh và kết 
nối trái tim của y với Thượng Đế của y, Đấng Tối Cao và Ân Phúc.

Nhưng Islam không phải chỉ có mỗi năm trụ cột như thế này thôi mà nó 
là một món quà vĩ đại mà Allah dành cho loài người, nó là một tôn giáo 
giải quyết mọi vấn đề của con người về sự tranh chấp và bất đồng, cải 
thiện và thiếp lập mối quan hệ giữa con người với Thượng Đế, giữa con 
người với người anh em đồng loại, giữa con người với vũ trụ, với thế 
giới xung quanh. Nó là tôn giáo cân bằng giữa nhu cầu của thể xác và 
nhu cầu của linh hồn, làm no đầy ý chí và làm ấm áp xúc cảm.

Và chúng ta sẽ hiểu được sự thật này khi chúng ta nói về khái niệm của 
việc thờ phượng trong Islam.
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KHÁI NIỆM SỰ THỜ PHƯỢNG TRONG 
ISLAM

Allah đã tạo hóa ra con người trên trái đất với mục đích rất cao quý và 
thiêng liêng. Mục đích tồn tại của con người vượt hơn hẳn các tạo vật 
khác đang cùng sống trên mặt đất rằng chúng chỉ sống để ăn, uống và 
quan hệ giao phối. Mục đích đó chính là thờ phượng Allah, Đấng Tối 
Cao và Ân Phúc. 

)ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ( ]الذاريات: 58-56[

)Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để chúng thờ 
phượng riêng TA. TA không đòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng không 
đòi hỏi chúng nuôi dưỡng TA. Quả thật, Allah mới là Đấng ban bổng 
lộc cho tất cả, Ngài là Đấng của mọi quyền lực và sức mạnh.( (Chương 

51 - Azh-zhariyat, câu 56 - 58).

Tuy nhiên, khái niệm thờ phượng trong Islam không phải chỉ gói gọn 
trong việc thực hiện các lễ nguyện Salah, các lời tụng niệm, các nghi 
thức được thực hiện vào các thời điểm nhất định nào đó, mà phạm vi 
của nó rộng và bao la hơn rất nhiều. Quả thật, nó là một hệ thống phép 
tắc của toàn bộ đời sống con người.

)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( 
]األنعام: 163-162[

)Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ nguyện Salah 
của ta, việc tế lễ của ta, cuộc sống và cái chết của ta đều hiến trọn 
cho Allah, Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ. Ngài là Đấng không có đối 
tác, và ta được lệnh phải như thế, và ta là người đầu tiên thần phục 
Ngài”.( (Chương 6 - Al-An’am, câu 162, 163).
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Do đó, người Muslim không có một khoảnh khắc nào trải qua mà không 
nằm trong sự thờ phượng Đấng bảo hộ của mình.

Khái niệm Islam phủ nhận sự thờ phượng cần phải có trung gian giữa 
Allah và các bề tôi. Bởi vậy, trong Islam sẽ không có các thầy tu hay 
những người chức sắc đại diện cho tôn giáo mà mỗi cá nhân Muslim sẽ 
dâng lễ nguyện Salah một mình, hay cùng với tập thể ở tại Masjid hay 
ở tại nhà hoặc ở bất kỳ nơi nào sạch sẽ có thể thực hiện cuộc lễ nguyện. 
Sự thờ phượng trong Islam không cần đến bất cứ một vị trung gian nào 
hay bất kỳ một vị tu sĩ nào. Nabi Muhammad  nói:
«. )أخرجه  اَلُة َفْلُيَصلِّ ِتى أَْدَرَكْتُه الصَّ َما َرُجٍل ِمْن ُأمَّ »َوُجِعَلْت ِلَى اأَلْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َوأَيُّ

البخاري ح )335(، ومسلم ح )521((.

“Ta được ban cho mặt đất làm nơi cúi đầu quỳ lạy và sạch sẽ, do 
đó, người nào trong cộng đồng của ta khi đã đến giờ dâng lễ nguyện 
Salah thì hãy dâng lễ ở bất cứ nơi nào (sạch sẽ)” (Albukhari: Hadith 

(335), Muslim: Hadith (521)).

Và một khi người Muslim có thiếu sót trong việc thực hiện bổn phận 
được Allah sắc lệnh hoặc có lòng hàm muốn được tích nhiều điều tốt 
đẹp từ nơi Allah thì y chỉ cần cầu xin trực tiếp với Ngài không cần đến 
một vị trung gian nào cả. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک   ک  کک گ گ گ( ]آل عمران: 136-135[

)Và những ai khi đã làm điều tội lỗi hoặc bất công với chính bản thân 
mình thì liền tưởng nhớ đến Allah mà cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho 
họ, và không ai có thể tha tội ngoài Allah, sau đó họ không tái phạm 
điều sai quấy mà họ đã làm. Phần thưởng dành cho những người như 
thế là sự tha thứ tội lỗi từ Thượng Đế của họ cùng với những ngôi 
vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó 
đời đời. Đó là một ân huệ vô cùng to lớn dành cho những người hành 
đạo và làm điều thiện tốt.( (Chương 3 - Ali-‘Imran, câu 135, 136).



59

TÌM HIỂU ISLAM

Và Islam cũng không cho phép tôn giáo giam giữ và hạn chế mối quan hệ 
giữa người bề tôi và Thượng Đế của y, bởi điều đó được cho là đã đi xa 
với với mục đích mà Allah đã ban các kinh sách xuống và cử phái các vị 
Nabi đến với nhân loại. Và mục đích được nói chính là cải thiện cuộc sống 
của con người, trách nhiệm cai quản và trông coi trái đất của Allah theo 
đúng với hệ thống nguyên tắc cũng như các chỉ thị của Ngài. Bởi mục 
đích này mà Allah đã tạo hóa ra người cha Adam, tổ tiên của chúng ta.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( ]البقرة: 30[

)Và khi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) nói với các thiên thần: 
Quả thật, TA sẽ đặt một đại diện của TA trên trái đất( (Chương 2 - 

Albaqarah, câu 30).

Và đây là sự tiếp nhận trọng trách cai quản và trông coi trái đất của 
Adam và được tiếp nối cho thế hệ hậu duệ của Người về sau, như Allah 
đã phán:

)ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ پ( ]فاطر: 39[

)Ngài là Đấng đã làm cho các ngươi thành người kế nghiệp trên trái 
đất( (Chương 35 - Fatir, câu 39).

Và trong câu kinh khác, Allah gọi sự hiện diện của con người là sự định 
cư, Ngài phán:

)ىئ ی ی ی    ی جئ( ]هود: 61[

)Ngài đã cho sinh sản các ngươi từ trái đất và định cư các ngươi nơi 
đó( (Chương 11 - Hud, câu 61).

Tới đây, khái niệm thờ phượng trong Islam đã cho thấy nó là sự bao hàm 
toàn bộ. Như vậy, thờ phượng trong Islam là tất cả những gì Allah yêu 
thương và hài lòng từ hành động cũng như lời nói công khai hay thầm 
kín. Và nó không phải chỉ được biểu hiện bởi hình thức bên ngoài mà 
nó phải kết hợp giữa hành động của tâm hồn, chiếc lưỡi và toàn thể xác.

Sự thờ phượng này được bao phủ bởi nhiều phương diện trong cuộc 
sống người Muslim. Phương diện thứ nhất là mối quan hệ giữa y với 
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Allah, Đấng Tạo Hóa y, phương diện thứ hai là những gì liên quan đến 
bản chất con người từ thói quen cá nhân như giữ vệ sinh thân thể cho 
đến các phép tắc sinh hoạt đời thường trong cuộc sống như ăn, uống, 
ngủ, quan hệ tình dục, quần áo và giải quyết nhu cầu (đại, tiểu tiện),..., 
phương diện thứ ba là mối quan hệ của y với gia đình, với cộng đồng 
và xã hội, phương diện thứ tư là mối quan hệ của y đối với đại gia đình 
nhân loại, và phương diện cuối cùng là mối quan hệ của y với môi 
trường cũng như thế giới vũ trụ xung quanh.

Và hệ thống phép tắc của Thượng Đế về sự thờ phượng trong Islam 
luôn chói buộc lẫn nhau trong cơ cấu đức tin Iman bao hàm trọn vẹn từ 
gốc đến ngọn. Như Nabi Muhammad  đã nói:
ِريِق  الطَّ َعِن  اأَلَذى  ِإَماَطُة  َوأَْدَناَها  اللُه  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َقْوُل  َفأَْفَضُلَها  َوَسْبُعوَن  ِبْضٌع  »اإِلمَياُن 

َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإِلمَياِن«. )أخرجه مسلم ح )25((.

“Đức tin Iman gồm có bảy mươi mấy phần, phần tốt nhất đó là lời 
tuyên thệ (ُإاِلَّ هللا إِلََه   không có Thượng Đế đích thực nào khác) - (اَل 
ngoài Allah), phần thấp nhất là nhặt gai trên đường đi, và tính mắc 
cỡ là một phần của đức tin Iman.” (Muslim: Hadith (25)).

Và tất cả các mối tương quan đó đều nằm trong một sự kết nối độc đáo 
và hài hòa, không chấp nhận sự phân biệt giữa đạo với các khía cạnh 
của đời sống con người. Và những người phân biệt giữa đạo và đời đã 
bị Allah chỉ trích và khiển trách, Ngài phán:

)ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ 
ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک کک  ک گ گ  گ گڳ ڳ ڳ 

ڳ    ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ( ]البقرة: 86-85[

)Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần của kinh sách và phủ nhận 
phần còn lại? Do đó, phần hình phạt dành cho những ai trong các 
ngươi làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục nhã ở đời này; rồi 
vào Ngày phục sinh, họ sẽ nhận một sự trừng phạt khủng khiếp hơn, 
và Allah không phải không hay biết những gì các ngươi làm. Những 
người đó là những kẻ đã mua đời này với giá của Đời sau. Bởi thế, 
việc trừng phạt sẽ không được giảm nhẹ với họ và họ cũng không 
được ai cứu giúp( (Chương 2 - Albaqarah, câu 85, 86).
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Và Allah đã sắc lệnh cho những người Muslim phải nhận lấy tôn giáo 
với tất cả toàn bộ các nguyên tắc và chỉ đạo của nó, và cảnh báo họ 
không được phân chia nó ra thành từng phần riêng lẻ và quay mặt với 
một phần nào đó của nó, bởi đó là một hành động coi thường, một 
hành động chống đối lại với quyền thống trị và điều hành tất cả mọi 
vấn đề của đời sống con người, và trong thực tế đó là sự theo bước của 
Shaytan, là sự đáp lại lời kêu gọi của nó đến với con đường lầm lạc, 
luôn làm cho một người ở trong trạng thái phân vân khiến y bỏ đi một 
phần nào đó rồi dần dần bỏ đi tất cả. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ۆ  ۈ ۈ 
ٴۇ( ]البقرة: 208[

)Hỡi những người có đức tin! Hãy gia nhập Islam một cách trọn vẹn 
và chớ đừng theo bước chân của Shaytan bởi quả thật nó là kẻ thù 
thực thụ của các ngươi.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 208).

Quả thật, sự hài hòa trong Islam giữa đạo và đời, giữa linh hồn và thể 
xác, giữa cõi trần và cõi Đời sau, giữa cá nhân và cộng đồng xã hội đã 
được nói bởi nhiều câu kinh khác nhau trong Qur’an, tiêu biểu cho các 
câu kinh nói về sự hài hòa của mối quan hệ giữa con người với Allah 
trong một khía cạnh và giữa con người với nhau trong một khía cạnh 
đạo đức và cư xử giao tiếp là các lời phán của Allah:

)ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  
ڍڌ ڌ ڎ ڎ( ]البقرة: 177[

)Sự ngoan đạo và đức hạnh không phải ở việc các ngươi quay mặt về 
hướng Đông hay hướng Tây mà sự ngoan đạo và đức hạnh là ở việc 
ai tin tưởng nơi Allah, tin nơi Ngày phán xử cuối cùng, nơi các thiên 
thần, các kinh sách và các vị Nabi của Ngài, và vì yêu thương Ngài 
mà bố thí của cải cho bà con ruột thịt, cho các trẻ mồ côi, cho những 
người thiếu thốn, những người lỡ đường, và những người ăn xin, và 
để chuộc và giải phóng những người nô lệ, chu đáo dâng lễ nguyện 
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Salah, đống Zakah, thực hiện lời hứa khi đã hứa, kiên trì chịu đựng 
trong nghịch cảnh và thiên tai và trong mọi sự khó khăn. Đó mới là 
những người thực sự chân thật, đó mới là những người thực sự ngay 
chính sợ Allah.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 177).

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے ےۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ 

ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ېې ې ى  ى ائائ  ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ  ٿ( ]النساء: 38-36[
)Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được Shirk với 
Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ cái gì, và các ngươi 
hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ mồ côi, với người 
thiếu thốn, và hãy cư xử tử tế với xóm giềng gần xa, với bạn bè, với 
người lỡ đường và với những người là tù binh trong tay các ngươi, bởi 
quả thật, Allah không yêu thương những kẻ tự phụ kiêu căng. Những 
kẻ mang tâm tính keo kiệt và xúi giục thiên hạ keo kiệt như mình và 
thường che giấu những thiên lộc được Allah ban cho. Và TA đã chuẩn 
bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. Và 
những ai tiêu dùng tài sản của họ chỉ vì muốn phô trương cho thiên 
hạ chứ không phải vì tin tưởng nơi Allah và Đời sau. Và ai lấy Shaytan 
làm bạn thì đó là một người bạn xấu nhất.( (Chương 4 - Annisa’, câu 36 - 38).

Và Islam khẳng định tính toàn vẹn của nó bằng cách lưu ý một số 
hình thức thờ phượng liên quan đến trách nhiệm của các bề tôi. Nabi 
Muhammad  nói:
ُمَك ِفى َوْجِه أَِخيَك َلَك َصَدَقٌة َوأَْمُرَك ِباْلَمْعُروِف َوَنْهُيَك َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة َوِإْرَشاُدَك  »َتَبسُّ
ِدىِء اْلَبَصِر َلَك َصَدَقٌة َوِإَماَطُتَك  ُجِل الرَّ اَلِل َلَك َصَدَقٌة َوَبَصُرَك ِللرَّ ُجَل ِفى أَْرِض الضَّ الرَّ
ِريِق َلَك َصَدَقٌة َوِإْفَراُغَك ِمْن َدْلِوَك ِفى َدْلِو أَِخيَك َلَك  ْوَكَة َواْلَعْظَم َعِن الطَّ اْلَحَجَر َوالشَّ

َصَدَقٌة«. )أخرجه الترمذي ح )1956((.

“Mỉm cười với người anh em của mình là một điều thiện, bảo ban 
người làm việc thiện tốt và ngăn cản người làm điều xấu là một điều 
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thiện, hướng dẫn người lạc đường là một điều thiện, nhìn người 
thấp kém hơn mình với cái nhìn không coi thường là một điều 
thiện, nhặt viên đá, cái gai, khúc xương trên đường đi là một điều 
thiện, và việc lấy thùng của mình đổ hết vào thùng của người anh 
em là điều thiện.” (Tirmizhi: Hadith (1956)).

Và Nabi  cũng để một thước do về những việc làm phúc thiện, Người 
cung cấp các khái niệm toàn diện của sự thờ phượng trong khi Người 
lại đặc biệt một số hình thức này hơn những hình thức khác, một số này 
được làm Thượng Đế yêu thương hơn một số khác. Người  nói:
اِس، وأََحبُّ اأَلْعَماِل ِإلَى اللِه ُسُرْوٌر ُتْدِخلُه َعلَى  وَجلَّ أَْنَفُعُهْم ِللنَّ اِس ِإلى اللِه َعزَّ »أََحبُّ النَّ
ُمْسلٍم، أَو ُتْكِشُف َعْنُه ُكْرَبة، أَْو َتْقِضْي َعْنُه ِدْينًا، أَو َتْطُرُد َعْنُه ُجْوعًا، وأَلْن أَْمِشْي َمَع أٍَخ ِلْي 
ِفْي َحاَجٍة أََحّب ِإليَّ ِمْن أن أَْعَتِكَف في هذا املَْسجِد َشْهرًا«. )أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء 

احلوائج، وحّسن األلباني إسناده في السلسلة الصحيحة ح )906(( .

“Người Allah yêu thương nhất là người mang lại nhiều phúc lợi 
nhất cho mọi người, và việc làm yêu thích nhất đối với Allah là 
mang lại niềm vui cho người Muslim, hoặc giúp y vơi đi sự phiền 
muộn, hoặc giúp y thanh toán nợ, hoặc giúp y xua đuổi cơn đói, 
và quả thật việc Ta đi cùng với người anh em của Ta vì giải quyết 
vấn đề của y là điều yêu thích hơn việc Ta ở trong Masjid suốt một 
tháng trời” (Ibnu Abu Addunya ghi lại ở phần (giải quyết các nhu cầu cần thiết), và 

Albani đã xác nhận là Hadith tốt, các đường dẫn truyền tốt, Hadith (906)).

Nếu người Muslim luôn gìn giữ các tình yêu này với Thượng Đế của y 
thì chúng sẽ thúc đẩy y làm nhiều điều tốt hơn nữa cũng như thúc đẩy y 
luôn nỗ lực phấn đấu làm điều tốt ngay làm điều tốt đối với các loài vật. 
Quả thật, Nabi Muhammad  có nói:
»َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا ِإالَّ َكاَن َما ُأِكَل ِمْنُه َلُه َصَدَقٌة َوَما ُسِرَق ِمْنُه َلُه َصَدَقٌة َوَما أََكَل 
ْيُر َفُهَو َلُه َصَدَقًة َواَل َيْرَزُؤُه أََحٌد ِإالَّ َكاَن َلُه َصَدَقٌة«.  ُبُع ِمْنُه َفُهَو َلُه َصَدَقٌة َوَما أََكَلِت الطَّ السَّ

)أخرجه مسلم ح )1552((.

“Không một người Muslim nào trồng một loại cây trồng mà lại 
không là điều thiện, mỗi khi cây trồng đó được ăn thì y được ghi 
cho một điều thiện, khi một thứ gì đó bị lấy trộm từ cây trồng đó 
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thì y được ghi một điều thiện, khi cây trồng đó bị thú dữ ăn những 
gì từ nó thì y được ghi cho một điều thiện, chim chóc ăn nó y cũng 
được ghi cho điều thiện và bất cứ ai đến xin thì y sẽ được ghi cho 
điều thiện” (Muslim: Hadith (1552)).

Và Nabi  đã đặt trong tâm hồn người Muslim những cảm nhận sâu sắc 
về tầm quan trọng của mọi hình thức thờ phượng, ngay cả đó là trách 
nhiệm đối với loài vật. Quả thật, Người  đã thông điệp cho các vị 
Sahabah của Người cùng với những người Muslim sau họ câu chuyện 
rằng có một người đàn ông ở thời trước khi nhìn thấy con chó bị khát 
nước thì y đã lấy giầy của mình múc nước cho nó uống, do đó để đáp 
lại việc làm đó Allah đã thu nhận y vào Thiên Đàng. Nghe xong cầu 
chuyện, các vị Sahabah hỏi: Thưa Rasul của Allah! Đối với loài vật 
chúng ta cũng được ân phước hay sao? Người  nói:

»ِفى ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة أَْجٌر«. )أخرجه البخاري ح )174(، و مسلم ح )2244((.

“Với tất cả loài có sự sống đều có ân phước” (Albukhari: Hadith (174), 

Muslim: Hadith (2244)).

Còn đối với trái quả của việc thờ phượng mà người Muslim phải thực 
hiện đối với Thượng Đế của y thì rất nhiều, tiêu biểu như làm tâm hồn 
thanh thản và thể xác luôn hành động ngay chính, nó là điều giúp một 
người tìm thấy nguồn hạnh phúc trong thế giới trần gian, và đó là những 
điều tốt đẹp trên thế gian cái mà không phải là những gì chúng ta đang 
nhìn thấy từ sự ổn định tâm lý và xã hội trong cuộc sống của người 
Muslim được Islam hướng dẫn mà là kết quả của sự vâng lệnh và đức 
tin Iman. Allah, Đấng Tối Cao phán:

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

)Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức tin thì 
chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh và tốt đẹp, và 
chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng tuy theo điều tốt nhất mà 
họ đã làm.( (Chương 16 - Annaml, câu 97).

Và ngược lại, quả thật những gì được nhìn thấy ở một số cộng đồng về 
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các tội phạm xã hội, các chứng bệnh tâm lý như các tình trạng tâm lý 
buồn chán, phiền muộn, căng thẳng và trầm cảm dẫn đến một tỉ lệ cao 
đáng lo lắng về tự tử (1).

)ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی 
ی   ی( ]طه: 123- 124[

)Ai theo chỉ đạo của TA thì sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở. 
Ngược lại, ai tránh xa thông điệp nhắc nhở của TA thì chắc chắn sẽ 
sống một cuộc đời eo hẹp (không an tâm và khổ sở) và vào Ngày Phục 
sinh TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa.( (Chương 20 - Taha, câu 123, 124).

Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất mà người có đức tin sẽ đạt được trong 
việc thờ phượng Thượng Đế của y chính là Thiên Đàng của Allah và sự 
hài lòng nơi Ngài.

ى ى ائ  )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ېې ې ې 
ائ    ەئەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ   ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی   ی( ]غافر: 40-39[

)Hỡi người dân! Đời sống trần tục này chỉ là một hưởng thụ ngắn 
ngủi và quả thật Đời sau mới là một nơi ở vĩnh hằng. Ai làm điều xấu 
thì chỉ bị phạt ngang bằng với việc xấu đó, còn ai làm điều thiện, bất 
luận nam hay nữ, và có đức tin thì sẽ được vào Thiên Đàng nơi mà họ 
sẽ hưởng nguồn bổng lộc vô tận.( (Chương 40 - Ghafir, câu 39, 40).

THỜ PHƯỢNG VÀ ĐẠO ĐỨC

Và một trong những điều quan trọng mà Allah đã cử phải các vị Nabi 
đến với nhân loại vì nó là thanh lọc bản chất đạo đức của các bầy tôi và 
làm cho đức tính và nhân cách của họ tốt đẹp và ngay chính. Quả thật, 
Allah đã ban ân huệ và hồng phúc cho con người bởi Nabi Muhammad 
, vị đã mời gọi đến với sự thanh lọc và tẩy sạch bản thân khỏi những 
khuyết điểm và hành vi xấu. Allah, Đấng Tối Cao phán:

1 Theo tài liệu thống kê của tổ chức Y tế thế giới được công bố vào ngày Thế giới phòng chống 
nạn tự sát và quan tâm đến sức khỏe tâm thần ngày 10 tháng chín năm 2006 rằng hàng năm có 
hai mươi triệu người cố gắng tự tử và những người tự tử thành công hơn 1 triệu người mỗi năm.
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)ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]آل عمران:164[

)Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và hồng phúc cho những người 
có đức tin khi mà Ngài đã dựng lên trong họ vị Sứ giả xuất thân từ 
họ để đọc cho họ các lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ 
kinh sách, những điều lẽ phải trong lúc trước đây họ là những người 
lầm lạc.( (Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 164).

Do đó, việc tẩy sạch và thanh lọc bản thân với những phẩm chất đạo 
đức tốt đẹp và cao quý là mục đích hàng đầu của việc dựng lên các vị 
Nabi, trong đó có Nabi Muhammad  và Người nói:
َم َصاِلَح اأَلْخاَلِق«. )أخرجه أحمد ح )8729( واللفظ له، والبخاري في األدب املفرد  َما ُبِعْثُت أُلَتمِّ »ِإنَّ

ح )273(، وصححه األلباني في الصحيحة )45((.

“Quả thật, Ta được cử đến là chỉ để hoàn thiện phẩm chất đạo đức 
tốt đẹp và đúng đắn” (Ahmad: Hadith (8729), Albukhari trong chương “Đạo đức 

cá nhân”: Hadith (273), Hadith này được Albani xác thực). 

Và quả thật, Nabi Muhammad  đã luôn đi đầu thực hiện thành một 
tấm gương tốt đẹp cho các vị Sahabah của Người trong việc thể hiện 
những đức tính và nhân cách hoàn mỹ theo đúng những gì được Allah 
mặc khải cho Người trong Qur’an. Và quả thật, phẩm chất đạo đức của 
Người là phẩm chất đạo đức được Thượng Đế mô tả:

)ڱ ڱ   ڱ ں( ]القلم: 4[

)Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú cho một phẩm chất đạo 
đức thật vĩ đại( (Chương 68 - Al-Qalam, câu 4).

Và vợ của Người , bà ‘A-ishah i đã xác nhận phẩm chất đạo đức 
của Người  nói: (Phẩm chất và đức tính của Người là Qur’an) 

(Hadith do Ahmad ghi lại, số (24080)).

Và vị Sahabah của Người , Abdullah bin Amru  cũng đã khẳng định 
và nói: Nabi Muhammad  chưa bao giờ làm chuyện đồi bại và điều 
sàm bậy và Người đã nói:

»ِإنَّ ِمْن ِخَياِرُكْم أَْحَسَنُكْم أَْخاَلًقا«. )أخرجه البخاري ح )3559(، ومسلم ح )2321((.
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“Quả thật, người được chọn lọc từ trong số các người là người có 
phẩm chất đạo đức tốt đẹp nhất trong các người” (Albukhari: Hadith 

(3559), Muslim: Hadith (2321)).

Quả thật tầm quan trọng của phẩm chất đạo đức được Nabi Muhammad 
 gắn kết với điều thiện tốt của người Muslim nơi Allah, và phẩm chất 
đạo đức hoàn mỹ là điều luôn có trọng lượng hơn trên chiếc cân cân các 
việc thiện và ngoan đạo của người tin tưởng và là điều mà Allah yêu 
thích. Nabi  nói:
»َما َشْىٌء أَْثَقُل ِفى ِميَزاِن اْلُمْؤِمِن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ُخُلٍق َحَسٍن َوِإنَّ اللَه َلَيْبَغُض اْلَفاِحَش 

اْلَبِذىَء«. )أخرجه الترمذي ح )2002(، وصححه األلباني في صحيح الترغيب ح )2641((.

“Vào Ngày Phán xét Không có điều gì trên chiếc cân của người có 
đức tin nặng hơn phẩm chất đạo đức tốt đẹp, và quả thật Allah thực 
sự rất ghét điều sàm bậy và bẩn thỉu” (Tirmizhi: Hadith (2002), và được 

Albani xác nhận là đúng trong bộ Sahih Altarghib: Hadith (92641)).

Và ân phước phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người bề tôi được coi như 
ân phước của việc nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah thờ phượng Allah 
trong đêm, và hai hình thức thờ phượng này là tốt nhất trong các hình 
thức thờ phượng trên chiếc cân của người Muslim. Nabi  nói:
اِئِم اْلَقاِئِم«. )أخرجه أبو داود ح )4798(، وأحمد ح  »ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلُيْدِرُك ِبُحْسِن ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّ

)24492(، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ح )2643((.

“Quả thật, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người có đức tin sẽ tương 
đương với ân phước của nhịn chay và dâng lễ nguyện” (Abu Dawood: 

Hadith (4798), Ahmad: Hadith (24492), và được Albani xác nhận trong bộ Sahih 

Attarghib waltarhib: Hadith (2643)).

Và song song với điều này, phẩm chất đạo đức tốt đẹp còn là cánh cửa 
rộng mở dẫn đến nơi Thiên Đàng. Bởi quả thật khi thiên sứ của Allah  
được hỏi điều gì khiến con người có cơ hội vào Thiên Đàng nhiều nhất 
thì Người bảo:
»َتْقَوى اللَه َوُحْسُن اْلُخُلِق«. )أخرجه الترمذي ح )2004(، وابن ماجه ح )4246(، وأحمد ح )9403(، 

والبخاري في األدب املفرد ح )289(، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب ح )2642((.
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“Lòng kính sợ Allah và phẩm chất đạo đức tốt đẹp” (Tirmizhi: Hadith 

(2004), Ibnu Majah: Hadith (4246), Ahmad: Hadith (9603), và được Albani xác nhận 

trong bộ Sahih Attarghib Hadith (2642)).

Quả thật, người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp không những chỉ được 
vào Thiên Đàng mà còn được ở tầng cao nhất trong Thiên Đàng. Trong 
một Hadith, Thiên sứ của Allah  có nói: 
ِة  ا َوِبَبْيٍت ِفى َوَسِط اْلَجنَّ ِة ِلَمْن َتَرَك اْلِمَراَء َوِإْن َكاَن ُمِحّقً »أََنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفى َرَبِض اْلَجنَّ
َن ُخُلَقُه«. )أخرجه أبو داود  ِة ِلَمْن َحسَّ ِلَمْن َتَرَك اْلَكِذَب َوِإْن َكاَن َماِزًحا َوِبَبْيٍت ِفى أَْعَلى اْلَجنَّ

ح )4800(، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب ح )2648((.

“Ta sẽ đảm bảo một ngôi nhà ở tầng bên dưới của Thiên Đàng cho 
ai bỏ tranh cãi dù y là người đúng, và một ngôi nhà ở tầng giữa của 
Thiên đàng cho ai bỏ nói dối dù y chỉ đùa, và một ngôi nhà ở tầng 
cao nhất của Thiên Đàng cho ai có phẩm chất đạo đức tốt đẹp” (Abu 

Dawood: Hadith (4800), được Albani xác thực trong bộ Sahih Attarghib: Hadith (2648)).

 Và tầng cao nhất nơi Thiên Đàng là phần thưởng mà Allah dành ban 
thưởng cho các vị Nabi. Và đây đúng là ân huệ to lớn mà Allah ban tặng 
cho những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp bởi Ngài đã để họ ở 
cùng với các vị Nabi cao quý. Nabi Muhammad  nói:
ى  ى ِفى اآلِخَرِة َمَحاِسُنُكْم أَْخاَلقًا َوِإنَّ أَْبَغَضُكْم ِإَلىَّ وأَْبَعَدُكْم ِمنِّ ُكْم ِإَلىَّ َوأَْقَرَبُكْم ِمنِّ »ِإنَّ أََحبَّ
ُقوَن«. )أخرجه أحمد ح )17278(،  ْرَثاُروَن اْلُمَتَفْيِهُقوَن اْلُمَتَشدِّ ِفى اآلِخَرِة َمَساِويُكْم أَْخاَلقًا الثَّ

وحسنه األلباني في الصحيحة )379/2( بشواهده(.

“Quả thật, điều yêu quý nhất và gần gủi nhất của các người đối với 
Ta vào Ngày Sau là phẩm chất tốt đẹp và đức hạnh của các người, 
và quả thật, điều ghét nhất và xa xôi nhất của các người đối với Ta 
vào Ngày Sau là tâm tính và bản chất xấu của các người, đó là nói 
nhiều, nói khoa trương và trêu đùa quá mức.” (Ahmad: Hadith (17278), 

được Albanni phê chuẩn là tốt trong bộ Sahih (2/379)).

Và đây là tầm quan trọng của phẩm chất và đạo đức và nó là một phần 
của đức tin Iman. Do đó, đức tin Iman sẽ không được hoàn thiện nếu 
như không có phẩm chất và đạo đức, sẽ không nở hoa kết trái nếu như 
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phẩm chất đạo đức không được xác thực, và đức tin Iman sẽ giảm sút 
nếu như phẩm chất đạo đức giảm sút và sẽ tăng lên nếu như phẩm chất 
đạo đức tăng lên. Anas bin Malik  nói: Nabi của Allah  thường 
thuyết giảng, nói:

»اَل ِإمَياَن ِلَمْن اَل أََماَنَة َلُه َواَل ِديَن ِلَمْن اَل َعْهَد َلُه«. )أخرجه أحمد ح )11975((.

“Sẽ không có đức tin Iman đối với ai không có chữ tín và sẽ không 
có đạo đối với ai không giữ lời giao ước” (Ahmad: Hadith (11975)).

»ال يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ ألَِخيِه َما يُِحبُّ ِلنَْفِسِه«. )أخرجه البخاري ح )13(، ومسلم ح )45((.
“Không ai trong các người có thể hoàn thiện được đức tin Iman 
của mình cho đến khi nào y biết yêu thương người anh em của y 
giống như y yêu thương chính bản thân y vậy” (Albukhari: Hadith (13), 

Muslim: Hadith (45)).

قال   ،)1962( ح  الترمذي  )أخرجه  اْلُخُلِق«.  َوُسوُء  اْلُبْخُل  ُمْؤِمٍن  ِفى  َتْجَتِمَعاِن  اَل  »َخْصَلَتاِن 
األلباني في صحيح الترغيب والترهيب: ”صحيح لغيره“ ح )2608((.

“Hai thuộc tính không tồn tại trong con người có đức tin, đó là keo 
kiệt và tâm tánh xấu” (Tirmizhi: Hadith (1962), và Albani nói trong bộ Sahih 

Attarghib Waltarhib rằng Hadith đúng: Hadith (2608)).

Và phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà Islam thiết lập và bắt những người 
Muslim phải thực hiện như một hình thức thờ phượng. Islam đã dạy bảo 
rất nhiều phẩm chất tốt đẹp và đức hạnh, kinh Qur’an đã nói rất nhiều 
nên không cần phải giải thích dài dòng, sau đây là một số lời phán tiêu 
biểu về phẩm chất cao đẹp của Người tin tưởng:

)چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎڈ 
ڈ ژ ژ( ]النحل: 90[

)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).

)ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]األنفال: 27[
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)Này hỡi những người có đức tin! Chớ đừng gian lận với Allah và Sứ 
giả (Muhammad) và chớ đừng gian lận tín vật được ký thác nơi các 
ngươi trong lúc các người biết.( (Chương 8 - Al-Alfan, câu 27).

)ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ېى ى  ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ  
ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ( ]النساء: 58[

)Quả thật, Allah ra lệnh bảo các ngươi phải giao hoàn tín vật về lại 
cho chủ nhân của nó, và khi các ngươi phân xử thiên hạ thì hãy phân 
xử một cách công bằng. Quả thật, Allah là Đấng ân phúc khi Ngài đã 
dạy bảo các ngươi về điều đó, quả thật Allah là Đấng hằng nghe và 
hằng thấy.( (Chương 4 - Annisa’, câu 58).

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ( ]التوبة: 119[

)Này hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy ở cùng 
với những người chân thật và ngay chính.( (Chương 9 - Attawbah, câu 119).

)ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ( ]آل عمران: 17[

)Những người kiên nhẫn chịu đựng mọi bất trắc, những người 
chân thật trong lời nói và hành động, những người kiên định trong 
đức tin, những người chi dùng tài sản cho chính nghĩa của Allah, và 
những người cầu nguyện xin Allah tha thứ trong lúc tinh sương.( 
(Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 17).
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CÁC CẤP BẬC GIỚI LUẬT TRONG 
ISLAM

Hệ thống giáo luật Islam được xoay quanh trên năm cấp bậc giới luật 
chính:

 Giới luật thứ nhất: Fardu và Wajib, đây là những điều được Allah 
và Thiên sứ của Ngài yêu cầu phải vâng lệnh và tuân thủ mang tính bắt 
buộc. Người vâng lệnh và tuân thủ các điều này sẽ được ban ân phước 
và công đức, người nghịch lại sẽ bị mang tội. Tiêu biểu cho những điều 
trong giới luật này là năm lễ nguyện Salah, Zakah, nhịn chay Ramadan, 
kêu gọi người làm việc thiện tốt và ngăn cản người làm điều xấu và tội 
lỗi, phẩm chất tốt và đức hạnh, sám hối ăn năn về các tội lỗi, tìm kiếm 
tiền của bằng con đường Halal (hợp pháp trong Islam), cấp dưỡng cho 
vợ và con cái, hiếu thảo với cha mẹ và ông bà, gắn kết tình thân tộc, 
giúp đỡ và hỗ trợ nhau thực hiện cũng như thi hành những điều ngoan 
đạo và kính sợ Allah, và che kín toàn thân đối với người phụ nữ trước 
người khác giới (có thể lấy làm chồng), ...

 Giới luật thứ hai: Sunnah, đây là những điều được Allah và Thiên 
sứ của Ngài yêu cầu mang tính khuyến khích và thi đua chứ không phải 
là bắt buộc. Allah sẽ ban ân phước và công đức cho người thực hiện 
nhưng sẽ không bắt tội người không thực hiện. Tuy nhiên, việc thực 
hiện các điều Sunnah sẽ là bằng chứng rõ ràng nói lên tình yêu của 
người bề tôi đối với Thượng Đế của y, giúp y một lòng tuân lệnh Ngài 
cũng như giúp y phấn đấu để được sự hài lòng nơi Ngài, và đổi lại, 
Allah sẽ yêu thương và phù hộ y. Quả thật, Nabi Muhammad  đã thuật 
lại rằng Thượng Đế, Đấng Tối Cao và Ân phúc có phán:
ِإَلىَّ  ُب  َيَتَقرَّ َعْبِدى  َيَزاُل  َوَما  َعَلْيِه،  اْفَتَرْضُت  ا  ِإَلىَّ ِممَّ أََحبَّ  ِبَشْىٍء  َعْبِدى  ِإَلىَّ  َب  َتَقرَّ »َوَما 
ِذى ُيْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه  ِذى َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَّ ُه، َفِإَذا أَْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَعُه الَّ ى ُأِحبَّ َواِفِل َحتَّ ِبالنَّ
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ُه«.  ُه، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِنى أُلِعيَذنَّ ِتى َيْمِشى ِبَها، َوِإْن َسأََلِنى أُلْعِطَينَّ ِتى َيْبُطُش ِبَها َوِرْجَلُه الَّ الَّ
)أخرجه البخاري ح )6052((.

“Và những gì mà người bề tôi của TA tình nguyện thực hiện để 
được đến gần TA sẽ là điều yêu thích đối với TA hơn những gì TA 
đã qui định bắt buộc cho y, và người bề tôi của TA vẫn không ngừng 
tìm cách đến gần TA với những việc làm khuyến khích cho tới khi 
TA yêu thương y, và một khi TA đã yêu thương y thì TA sẽ lắng 
nghe y, sẽ hướng cái nhìn về phía y, tay của TA sẽ sẵn sàng giúp đỡ 
y và chân của TA sẽ đi đến y, và nếu y cầu xin TA chắc chắn TA sẽ 
ban cho y và nếu y xin TA che chở chắc chắn TA sẽ che chở cho y.” 

(Albukhari: Hadith (6052)).

Và các điều Sunnah là cả một cánh cửa rộng lớn thuộc các cánh cửa 
những điều thiện tốt, tiêu biểu như các hình thức thờ phượng khuyến 
khích: nhịn chay ngoài tháng Ramadan, các lễ nguyện Salah ngoài năm 
lễ nguyện Salah bắt buộc, bố thí cho người nghèo, trẻ mồ côi và những 
người thiếu thốn và khó khăn ngoài phần Zakah bắt buộc, thăm viếng 
người bệnh, thường xuyên cầu xin Allah tha thứ, tụng niệm, tình nguyện 
tham gia vào các hoạt động phúc lợi cho cộng đồng và xã hội.

 Giới luật thứ ba: Mubah hay có thể gọi (Halal), đây là những điều 
không qui định khen thưởng hay trừng phạt như ăn, uống, ngủ, buôn 
bán, kinh doanh, kết hôn, ... Tuy nhiên, những điều này và những sinh 
hoạt đời thường hằng ngày khác sẽ trở thành những điều thờ phượng 
nếu như có định tâm tốt, giá trị của các sinh hoạt đời thường sẽ mang 
giá trị của sự thờ phượng. Và để làm rõ cho điều này là lời của Nabi 
Muhammad  về việc một người đàn ông ân ái với vợ của y với định 
tâm để khỏi phạm vào điều cấm Haram:
َلُه ِفيَها أَْجٌر  َوَيُكوُن  أََيْأِتى أََحُدَنا َشْهَوَتُه  َيا َرُسوَل اللِه  »َوِفى ُبْضِع أََحِدُكْم َصَدَقٌة«. َقاُلوا 
َقاَل »أََرأَْيُتْم َلْو َوَضَعَها ِفى َحَراٍم أََكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِفى اْلَحاَلِل َكاَن َلُه 

أَْجٌر«. )أخرجه مسلم ح )1006((.

“Và trong sự ân ái của ai đó trong các ngươi cũng là một điều 
thiện”. Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, chẳng lẽ việc 
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một người nào đó giải quyết nhu cầu sinh lý của mình cũng được 
ban ân phước nữa sao? Người  nói: “Chẳng lẽ các ngươi không 
thấy là nếu một người giải quyết nhu cầu sinh lý của y theo cách 
Haram thì y sẽ bị bắt tội đó sao? Như vậy, nếu y giải quyết nhu cầu 
sinh lý của mình theo cách Halal (hợp thức hóa trong Islam) thì dĩ 
nhiên y cũng phải được ân phước”. (Muslim: Hadith (1006)). 

 Giới luật thứ tư: Makruh, là những điều mà người Muslim không 
nên dính vào, tuy nhiên, những điều này là những điều được Allah bỏ 
qua và không thanh toán, tiêu biểu như việc bận rộn lo chuyện đời mà 
ít tụng niệm, dành nhiều thời gian cho những điều Mubah mà lơ là và 
hời hợt với đạo đức và phép tắc Islam trong việc ăn uống, sinh hoạt, nói 
chuyện và thăm viếng.

 Giới luật thứ năm: Haram, là những điều mà Allah sẽ ban ân phước 
cho những ai từ bỏ chúng và sẽ trừng phạt những ai thực hiện chúng, 
như Shirk (gán với Allah một thần linh ngang hàng), dâm loạn, trao đổi 
và giao dịch theo cách Riba (cho vay lấy lãi), gian lận, bịp bợm và thủ 
đoạn cũng như cưởng bức và chèn ép. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]األعراف: 33[

)Hãy bảo chúng (Muhammad!) Thượng Đế của Ta chỉ cấm làm các 
điều thô bỉ và sàm bậy, dù công khai hay thầm kín, Ngài cấm làm 
những điều tội lỗi, cấm việc áp bức và chèn ép kẻ khác bất chấp lẽ 
phải và sự thật, cấm làm điều Shirk với Allah điều mà Ngài không 
bao giờ chấp thuận và Ngài cấm việc nói bậy cho Allah những điều 
mà các ngươi không biết.( (Chương 7 - Al-‘Araf, câu 33).

)ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ  ۈ   ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې  ېې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ   یی ی ی جئ حئ مئىئ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٹٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]األنعام: 151- 152[
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)Hãy bảo họ (Muhammad!): “Đến đây, Ta sẽ đọc cho các người điều 
lệnh mà Thượng Đế của các người đã cấm các người rằng chớ đừng 
bao giờ làm Shirk với Allah một điều gì, hãy ăn ở tử tế với cha mẹ 
của các người, chớ vì sợ nghèo mà các người giết con cái của của các 
người bởi TA mới là Đấng cung dưỡng các người và con cái của các 
người. Và các người chớ đến gần những điều sàm bậy một cách công 
khai hay kín đáo, và chớ giết sinh mạng mà Allah đã nghiêm cấm trừ 
phi vì lý do chính đáng. Đó là điều chỉ thị cho các người mong rằng 
các người biết suy nghĩ. Và các ngươi chớ đến gần tài sản của trẻ 
mồ côi trừ phi với mục đích cải thiện nó cho đến khi trẻ mồ côi đến 
tuổi trưởng thành, và hãy đo cho đúng và cân cho đủ”; TA chỉ bắt 
mỗi linh hồn gánh vác trách nhiệm tùy theo khả năng của nó; và khi 
các ngươi nói năng thì hãy công bằng trong lời nói dẫu rằng nó có 
nghịch lại với bà con ruột thịt đi chăng nữa; và các ngươi hãy làm 
tròn lời giao ước của Allah. Đó là điều Ngài chỉ thị cho các ngươi 
mong rằng các ngươi biết ghi nhớ.( (Chương 6 - Al-An’am, câu 151, 152).
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CÁC ĐẶC ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH 
CỦA GIÁO LUẬT ISLAM

Quả thật, khái niệm Islam về sự thờ phượng đã thực sự thể hiện tính vĩ 
đại của giáo luật Islam, giáo luật mà Allah đã ra lệnh và chỉ thị những 
người có đức tin phải thi hành trên trái đất cũng như Ngài đã làm cho nó 
thành một hiến pháp cho đời sống xã hội của họ, cho hệ thống đạo đức, 
kính tế và chính trị của họ. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ( ]اجلاثية: 18[

)Rồi TA đặt ngươi (Muhammad) trên con đường luật pháp của tôn 
giáo. Do đó, hãy tuân thủ nó và chớ đi theo những ham muốn của 
những kẻ không biết gì.( (Chương 45 - Al-Jathiyah, câu 18).

Như vậy, con đường luật pháp của tôn giáo hay được gọi ngắn gọn là 
giáo luật là những qui định, hệ thống nguyên tắc được Allah vạch định 
và chỉ thị cho bầy tôi của Ngài về đạo cũng như đời sống của họ nhằm 
mang lại phúc lợi và hữu ích cho tất cả những người có đức tin cho đến 
Ngày tận thế.

 Thứ nhất: Các đặc điểm của giáo luật Islam
Giáo luật Islam luôn xuất sắc và vượt trội hơn bất cứ một hệ thống luật 
nào về các nguyên tắc và điều luật của nó. Các nguyên tắc và điều luật 
của nó sẽ vẫn mãi còn giá trị cho đến giờ khắc tận thế. Những đặc điểm 
quan trọng trong các đặc điểm của giao luật Islam là:

01 THƯỢNG ĐẾ LÀ KHỞI NGUỒN VÀ MỤC ĐÍCH:

Đặc điểm đầu tiên của giáo luật Islam là nó được ban xuống từ Đấng bề 
trên tức Thượng Đế Allah và với mục đích đạt được sự hài lòng ở nơi 
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Ngài. Do đó, người Muslim sẽ nhận lấy các điều luật và các nguyên tắc 
khác nhau của Thượng Đế thông qua hai nguồn luật cơ bản, đó là kinh 
Qur’an thiêng liêng được Allah mặc khải với các ngôn từ của Ngài và 
sau đó là Sunnah (đường lối) của Nabi . Sunnah của Nabi  có nghĩa 
là tất cả lời nói, hành động và thái độ cũng như phản ứng của Người 
được Allah ra lệnh dùng làm nền tảng giáo luật như Ngài đã phán:

)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ  ہ ہ( ]احلشر: 7[

)Và những gì mà Thiên sứ mang đến cho các ngươi thì các ngươi 
hãy nhận lấy nó, và những gì mà y ngăn cấm các ngươi thì các ngươi 
hãy kết thúc nó ngay( (Chương 59 - Al-Hashr, câu 7).

Bởi Nabi  là vị mang thông điệp của Allah đến cho nhân loại nên 
những gì được khẳng định qua lời nói cũng như hành động của Người 
đều là Allah mặc khải và sai khiến. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ( ]النجم: 4-3[

)Và y không nói theo ý muốn ngẫu hứng của bản thân mà đích thực 
nó là lời mặc khải được mặc khải cho y.( (Chương 53 - Al-Najm, câu 3, 4).

Và từ hai nguồn luật cơ bản này, dựa vào hệ thống nguyên tắc và điều 
luật của chúng, giới học giả đã tìm thấy nhiều nguồn luật chi nhánh phát 
sinh cho giáo luật như Ijma’ (sự thống nhất quan điểm của tất cả giới 
học giả tại một thời điểm nào đó về một vấn đề cần giải quyết sau khi đã 
được bàn thảo và tranh luận), Qiyas (sự suy luận dựa trên cơ sở nguồn 
luật cơ bản để đưa ra một cách giải quyết hợp lý về một vấn đề chưa 
được hiểu cụ thể và rõ ràng), Al-Istishab (dựa theo sự suy luận của các 
Sahabah), Al-Istihsan (dựa theo sự suy luận của cư dân Madinah), Urf 
(dựa theo những điều lệ thông thường của tập quán). Còn những gì nằm 
ngoài các nguồn luật này từ các điều luật của con người đều là các phép 
tắc và qui định theo ý muốn của bản thân cũng như đã phạm tội gán 
ghép với Allah một quyền lực ngang hàng với Ngài. 

)ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]األعراف: 54[

)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).
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Bởi Ngài là Đấng Tạo hóa duy nhất nên Ngài là Đấng duy nhất ban 
hành bộ luật. Do đó, nếu ai đó kết hợp luật của Allah với bất kỳ một hệ 
thống luật nào khác thì có nghĩa là y đã thờ phượng tạo vật của Allah. 
Chứng minh cho điều này là một Hadith rằng khi ‘Udai bin Hatim vào 
gặp Nabi  thì nghe Người đọc lời phán của Allah:

)ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]التوبة: 31[

)Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái và tu sĩ Công giáo làm Thượng Đế 
của chúng thay vì phải là Allah( (Chương 9 - Attawbah, câu 31).

Ông lấy làm ngạc nhiên không hiểu cho đến khi Nabi  giải thích lời 
phán đó, Người nói:
ُموا  َحرَّ َوِإَذا  وُه  اْسَتَحلُّ َشْيًئا  َلُهْم  وا  أََحلُّ ِإَذا  َكاُنوا  ُهْم  َوَلِكنَّ َيْعُبُدوَنُهْم  َيُكوُنوا  َلْم  ُهْم  ِإنَّ »أََما 

ُموُه«. )أخرجه الترمذي ح )3095((. َعَلْيِهْم َشْيًئا َحرَّ
“Quả thật chúng không thờ phượng họ nhưng khi nào họ bảo một 
điều gì đó Halal (được phép) thì chúng coi đó là Halal và khi nào 
họ bảo một điều gì đó là Haram (không được phép) thì chúng sẽ 
nghiêm cấm nó” (Tirmizhi: Hadith (3095)).

Như vậy, việc những người đó thờ phượng các vị tu sĩ Do Thái của họ 
không phải được thể hiện ở việc họ cúi đầu hay quỳ lạy những vị tu sĩ 
đó mà là ở việc họ luôn nghe và tuân thủ theo những gì mà những vị tu 
sĩ đó đã tự ý cải biên và đổi mới trong đạo và họ cho rằng những điều 
đổi mới là luật đồng hành với luật của Allah.

Mục đích của giáo luật Islam là để đạt được sự hài lòng của Allah, Đấng 
mà với sự khôn ngoan và thông thái tuyệt đối của Ngài, đã vạch ra một 
hệ thống nguyên tắc sống và hành đạo cho nhân loại để họ được hạnh 
phúc ở trên đời này và ở Đời sau. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 
]إبراهيم: 1[

)Đây là một Kinh sách mà TA đã ban cho ngươi (Muhammad) để ngươi 
dùng nó đưa nhân loại từ nơi tâm tối ra ngoài ánh sáng với sự cho phép 
của Thượng Đế của họ, hầu đi đến con đường của Đấng Toàn năng và 
đáng ca ngợi.( (Chương 14 - Ibrahim, câu 1).
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Và giáo luật của Ngài luôn luôn là tốt đẹp nhất bởi nó được khởi nguồn 
từ Allah, Đấng biết rõ điều gì sẽ cải thiện hoàn cảnh và tình trạng của 
chúng ta và điều gì phù hợp với bản chất tự nhiên của chúng ta.

)ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ( ] امللك: 14[

)Há Đấng Tạo hóa không biết gì trong khi Ngài là Đấng am tường 
và thông lãm mọi điều ư?.( (Chương 67 - Al-Mulk, câu 14).

Khác với giáo luật của Allah, các hệ thống luật do con người lập ra 
thường là thiếu sót bởi sự hiểu biết kém cỏi và nông cạn, đặc biệt con 
người có xu hướng bảo vệ lợi ích riêng của cá nhân và của tổ chức 
chẳng hạn như hệ thống pháp luật của chủ nghĩa thế tục.

Còn đối với hệ thống luật của Thượng Đế, nó không được lập ra dựa 
vào chủng tộc, hay màu sắc, mà tất cả các bề tôi của Allah đều bình 
đẳng như nhau trước các điều luật và phép tắc của Ngài.

)ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژ ڑ ڑ ک 
ک کک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى ائ 

ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی جئحئ 
مئ ىئ يئ جب حب خب مب( ]املائدة: 50-48[

)Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách bằng sự thật, 
xác nhận lại các điều mặc khải trong các Kinh sách trước và giữ gìn 
chúng được nguyên vẹn. Bởi thế, hãy xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống và chớ làm theo điều ham muốn của bản thân họ nghịch với 
Chân lý mà Ngươi đã tiếp thu. TA đã qui định cho từng Sứ giả trong 
các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối. Và nếu Allah muốn, 
Ngài thừa sức làm cho các ngươi thành một cộng đồng duy nhất, 
nhưng Ngài đã không làm thế vì muốn thử thách các ngươi với điều 
mà Ngài đã ban cho các ngươi. Bởi thế, hãy thi đua làm điều thiện 
tốt. Tất cả các ngươi sẽ được đưa về gặp Allah trở lại rồi Ngài sẽ cho 
các ngươi biết kết quả về các điều mà các ngươi đã từng tranh cãi. Và 
Ngươi (Muhammad), hãy xét xử theo theo điều Allah đã ban xuống và 
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chớ làm theo ý muốn của họ và hãy cảnh giác họ sợ rằng họ sẽ quyến 
dụ Ngươi làm theo điều nghịch lại với một phần trong các điều lệnh 
mà Allah đã ban xuống cho Ngươi; nếu họ từ chối thì nên biết rằng 
Allah chỉ muốn trừng phạt họ về một số tội lỗi của họ, và quả thật đa 
số nhân loại là những kẻ dấy loạn. Phải chăng họ mong được phân 
xử theo luật lệ của thời kỳ ngu muội? Và ai phân xử tốt hơn Allah cho 
đám người có đức tin?( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 48 - 50).

Quả thật, hệ thống luật pháp này của Allah mang lại uy tín và sức mạnh 
trong các trái tim và linh hồn, điều mà không thể tìm thấy trong bất cứ 
một bộ luật nào khác. Do đó, con người sẽ hướng về nó và tiếp nhận 
nó bằng sức mạnh của đức tin đầy ắp trong tim, họ hướng đến nó ở bề 
ngoài lẫn bên trong một cách công khai và thầm kín. Họ luôn nhận thức 
rằng tất cả đều phải chịu hình phạt của Allah, Đấng mà không một điều 
gì trong trái đất và các tầng trời có thể thoát khỏi nơi Ngài.

Giáo luật Islam thể hiện vượt trội hơn các hệ luật khác trong vấn đề 
phần thưởng. Nó là hệ thống luật duy nhất có phần thưởng ở đời này 
và cả đời sau. Do đó, người có đức tin luôn luôn giữ gìn giới hạn của 
mình, trong niềm hy vọng hạnh phúc trên thế giới trần gian này bằng 
cách sống đạo đức trong sự tuân thủ nguyên tắc và điều luật, sau đó y 
được hứa hẹn phần thưởng tốt lành nơi Thiên Đàng ở cõi Đời sau, một 
phần thưởng mà Allah dành cho những người ngoan đạo và kính sợ 
trong đám bầy tôi của Ngài. Bởi niềm hy vọng điều tốt lành ở cả hai cõi, 
người có đức tin luôn thực hiện theo đúng giáo luật.

Và để khẳng định tầm quan trọng của đặc điểm này, chúng ta đề cập đến 
một vấn đề tiêu biểu ở nước Mỹ rằng nước Mỹ nhận thức được tác hại 
của rượu ảnh hưởng đến sức khỏe, xã hội, và kinh tế. Họ quyết định phải 
ngăn chặn nó, họ đã ban hành luật để nghiêm cấm, và sau hàng triệu lần 
thực thi điều luật này, cùng với sự can thiệp từ các tổ chức an ninh và tòa 
án thì sau khi bỏ tù hàng ngàn người nghiện rượu thì Mỹ đã quay trở lại 
với việc hợp pháp hoá đối với rượu, dù họ biết rất rõ tác hại khôn lường 
của rượu nhưng họ đã bất lực và hệ thống luật pháp của con người cũng 
không có khă năng tìm thấy sự đón nhận của người dân.
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Nhưng ngược lại, Islam đã nghiêm cấm rượu không cần phải nhờ đến 
đội ngũ cảnh sát, quân đội, hay các tòa án mà vẫn không gặp khó khăn 
và trở ngại trong việc làm cho cộng đồng Muslim tinh khiết trong xã hội 
loài người ở việc tránh xa tất cả các loại chất say. Và sự thanh lọc xã hội 
khỏi những thứ bệnh hoạn và tai hại không cần đến một biện pháp ngoài 
việc Allah ban xuống một câu kinh nghiêm cấm, đó là lời phán của Ngài:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( 
]املائدة: 90[

)Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống rượu, cờ bạc, thờ 
cúng trên bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là 
điều khả ố thuộc những việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy từ bỏ 
và tránh xa chúng mong rằng như vậy các ngươi mới có thể thành 
đạt.( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 90).

Và các vị Sahabah luôn chấp hành tốt các điều lệnh và luôn tuân theo 
lời chỉ đạo của Qur’an và Thiên Sứ . Anas bin Malik nói: Tôi đã từng 
là người rót rượu, trong lúc tôi đang rót rượu cho một nhóm người tại 
nhà của Abu Talhah thì có lệnh cấm uống rượu được mặc khải xuống. 
Thế là Nabi  đã ra lệnh cho người kêu hô để loan báo về luật cấm đó. 
Nghe tiếng kêu hô, ông Abu Talhah bảo tôi ra ngoài xem có chuyện gì. 
Tôi đã ra ngoài và nghe được lời thông báo, tôi bảo ông: Người kêu hô 
thông báo rằng rượu đã bị cấm. Lập tức, ông bảo tôi: Hãy đi đổ bỏ nó 
hết! Thế là trên các con đường trong Madinah biến thành các dòng chảy. 
Lúc ấy, đã có một số người hỏi: Những người mà trong bụng của họ 
có rượu có bị giết không? Tức những người đã uống rượu trước khi có 
lệnh cấm có bị giết không? Thế là, Allah đã mặc khải xuống lới phán:

)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ں( ]املائدة: 93[

)Những ai có đức tin và làm việc thiện tốt không mắc tội về món thực 
phẩm mà họ đã dùng trong quá khứ khi họ giữ mình khỏi phạm tội, 
và họ tin tưởng và làm việc thiện rồi giữ mình khỏi phạm tội, và họ 
tin tưởng và giữ mình khỏi phạm tội và họ luôn làm tốt. Và Allah chỉ 
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yêu thương những người làm tốt.( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 93). (Hadith 

trong Albukhari: Hadith (4620), Muslim: Hadith (1980)).

Câu kinh có nghĩa là những người uống rượu trước khi lệnh cấm được 
ban hành sẽ không bị kết tội bởi lẽ sẽ không có trừng phạt trừ phi đã có 
luật mà phạm luật.

02 CÔNG MINH VÀ BÌNH ĐẲNG

Công minh là một trong các đại danh của Allah, Đấng Tối Cao và Ân 
phúc, và cũng là thuộc tính vĩ đại của Ngài, Đấng Chủ tể trong việc 
trông coi và cai quản mọi vụ việc, ban hành luật cũng như thưởng phạt. 
Và những biểu hiện cho thấy sự công bằng của Allah trong hệ thống 
điều luật của Ngài rất nhiều, tiêu biểu cho biểu hiện sự công bằng của 
Ngài trước tiên là Ngài không bắt tội con người điều gì mà họ không có 
khả năng thực hiện, bởi trong điều luật Ngài không hề bắt một người 
làm một điều gì đó quá khả năng của y. Ngài phán:

)ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې ى  ى ائ 

ائەئ ەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ( ]البقرة: 286[

)Allah không bắt một linh hồn gánh vác trách nhiệm quá khả năng của 
nó. Nó sẽ hưởng phúc về điều tốt mà nó đã làm và sẽ chịu phạt về tội mà 
nó đã gây ra. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt tội chúng tôi nếu chúng 
tôi quên hay sai sót; lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt chúng tôi gánh 
vác nặng nề giống như Ngài đã đặt gánh nặng lên những người trước 
chúng tôi; lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt chúng tôi vác gánh vượt 
quá khả năng của chúng tôi .( (Chương 2 - Albaqarah, câu 286).

Và các điều luật của Allah luôn được thiết lập trên sự đơn giản và dễ 
dàng. Ngài phán:

)ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ( ]البقرة: 185[

)Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài không muốn gây 
khó khăn cho các ngươi.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 185).

)ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک 

ک ک( ]املائدة: 6[
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)Allah không muốn gây khó khăn cho các ngươi mà thật ra Ngài 
chỉ muốn tẩy sạch các ngươi và hoàn thiện ân huệ của Ngài cho các 
ngươi để cho các ngươi có thể tạ ơn Ngài.( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 6).

Và Nabi Muhammad  nói:
ْمَحُة«. )أخرجه البخاري معلقاً باب ))الدين يسر((، وأحمد ح )2108((. ُة السَّ يِن ِإَلى اللِه اْلَحِنيِفيَّ »أََحبُّ الدِّ

“Điều yêu thích nhất của đạo đối với Allah là sự tinh khiết trong 
sạch và sự thông cảm và khoan hồng.” (Albukhari ghi nhận và Ahmad: 

Hadith (2108)).

Và trong những biểu hiện sự công bằng của Đấng Tối Cao và Ân phúc, 
đó là Ngài đã không bắt những đứa trẻ, mà sự nhận thức của chúng 
chưa được hoàn thiện, phải chịu trách nhiệm với các điều luật mà Ngài 
đã ban hành. Nabi Muhammad  nói:
اْلَمْعُتوِه  َوَعِن  َيِشبَّ  ى  َحتَّ ِبىِّ  الصَّ َوَعِن  َيْسَتْيِقَظ  ى  َحتَّ اِئِم  النَّ َعِن  َثاَلَثٍة  َعْن  اْلَقَلُم  »ُرِفَع 

ى َيْعِقَل«. أخرجه الترمذي ح )1423(، وابن ماجه ح )3042(، وأحمد ح )943(. َحتَّ

“Cây viết sẽ ngừng ghi đối với ba loại người: người đang ngủ cho 
đến khi y tỉnh giấc, đứa trẻ đến khi nó trưởng thành và người tâm 
thần mất trí đến khi y tỉnh táo trợ lại” (Tirmizhi: Hadith (1423), Ibnu Ma-

Jah: Hadith (3042), Ahmad: Hadith (943)).

Giống như Allah sẽ xí xóa cho những ai nhầm lẫn và sai sót không 
mong muốn hoặc cho những ai rơi vào hoàn cảnh bị cưỡng ép hay quên 
mà phạm vào những điều bị nghiêm cấm. Quả thật, Nabi  nói:
ْسَياَن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه«. أخرجه ابن ماجه ح )3043(. ِتى اْلَخَطأَ َوالنِّ »ِإنَّ اللَه َتَجاَوَز َعْن ُأمَّ

“Quả thật, Allah sẽ xí xóa và bỏ qua cho cộng đồng của ta về sự 
nhầm lẫn sai sót, về điều sai phạm do quên hoặc do bị cưỡng ép.” 

(Ibnu Ma-Jah: Hadith (3043)).

Và nếu giáo luật không bắt tội đối với lỗi lầm của những ai không phải 
chịu trách nhiệm hành động của mình thì việc khẳng định rằng giáo luật 
không bắt một người chịu tội về lỗi lầm của người khác là điều đương 
nhiên và rất hợp lí. Dó đó, mỗi người chỉ phải chịu trách nhiệm cho việc 
làm của chính mình mà thôi. 
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)ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ      وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی 
ی جئ حئ   مئ ىئ يئ جب حب( ]األنعام: 164[

(Hãy bảo họ (Muhammad): Chẳng lẽ ta phải tìm một Thượng Đế nào 
khác ngoài Allah hay sao trong lúc Ngài mới đích thực là Thượng Đế 
của mọi vạn vật? Và mỗi linh hồn chỉ chịu trách nhiệm cho chính 
bản thân mình, và không một người nào sẽ vác giùm gánh nặng của 
người khác. Rồi, các người sẽ phải quay về trình diện Thượng Đế của 
các người trở lại, và Ngài sẽ cho các người biết thực hư về những gì 
các ngươi đã tranh cãi.) (Chương 6 - Al-An’am, câu 164).

Do đó, Islam quả thật không thừa nhận rằng mỗi người sinh ra đã phải 
mắc tội lỗi được thừa kế từ tội lỗi ban đầu của tổ tông [Adam và Hauwa 
(Eve)]. Tổ tông mang tội thì họ phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của họ, 
và hai người họ đã sám hối và cầu xin Allah tha thứ và Thượng Đế đã 
chấp nhận lời sám hối và cầu xin tha thứ của họ. Tội lỗi của hai người 
họ không liên can hay ảnh hướng đến các thế hệ con cháu của họ sau 
này, mà mỗi người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của chính mình.

)ی ی جئ حئ مئ     ىئ يئجب حب خب مب ىب  يب  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ ٹ  

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ( ]البقرة: 37 - 39[
)Sau đó, Adam học được từ Thượng Đế của Người lời mặc khải bởi 
vì Ngài xót thương và đoái nhìn Người trở lại. Quả thật, Ngài là Đấng 
hằng tha thứ và rất mực khoan dung. TA phán bảo: Tất cả hãy đi 
xuống khỏi đó (Thiên Đàng). Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho các 
ngươi, ai tuân theo Chỉ đạo của TA thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không 
buồn phiền. Ngược lại, ai phủ nhận Chỉ đạo của TA và cho những lời 
mặc khải của TA là điều ngụy tạo thì sẽ làm bạn với Hỏa ngục và sẽ ở 
trong đó đời đời.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 37 - 39).

Và một trong những biểu hiện sự công bằng của Allah, Đấng Tối Cao 
và Ân phúc, trong giáo luật của Ngài là sự phân biệt vai trò và quyền 
hạn giữa đàn ông và phụ nữ. Ngài không bắt phụ nữ phải gánh vác điều 
không phù hợp với bản chất tự nhiên của họ như Ngài không bắt họ phải 
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có trách nhiệm đi chiến đấu Jihad, phải rời khỏi nhà để đi tìm nguồn bổng 
lộc để nuôi dưỡng và chu cấp cho gia đình, và tất cả những gì không 
tương xứng và phù hợp với thuộc tính mềm yếu và bản chất tự nhiện của 
họ thì Allah không bắt họ phải gánh vác mà phải do đàn ông đảm trách.

Và một trong những biểu hiện sự công bằng rõ rệt nhất trong hệ thống 
luật của Ngài là các điều luật được áp dụng như nhau đối với tất cả mọi 
người, không phân biệt giữa vua và dân thường, không phân biệt giữa da 
trắng và da đen, giữa người giàu và người nghèo, tất cả đều như nhau, 
đều bình đẳng trước hệ thống luật của Allah. Quả thật, Nabi Muhammad 
 đã thuyết giảng trước hơn một trăm ngàn Sahabah, Người nói:
َواَل  أَْعَجِمىٍّ  َعَلى  ِلَعَرِبىٍّ  َفْضَل  اَل  أاََل  َواِحٌد  أََباُكْم  َوِإنَّ  َواِحٌد  ُكْم  َربَّ ِإنَّ  أاََل  اُس  النَّ َها  أَيُّ »َيا 
ْقَوى«. ) أخرجه أحمد  ِلَعَجِمىٍّ َعَلى َعَرِبىٍّ َواَل أَلْحَمَر َعَلى أَْسَوَد َواَل أَْسَوَد َعَلى أَْحَمَر ِإالَّ ِبالتَّ

ح )22978((.

“Này hỡi nhân loại, chẳng phải quả thật Thượng Đế của các ngươi 
chỉ có một, tổ phụ của các ngươi cũng chỉ có một? Quả thật, không 
có sự hơn kém giữa người Ả rập và người không phải Ả rập, không 
có sự hơn kém giữa người da đỏ và người da đen, tất cả đều như 
nhau, ngoại trừ lòng kính sợ Allah.” (Ahmad: Hadith (22978)).

Sự hơn kém của con người đối với Allah được dựa trên việc thờ phượng 
và lòng ngay chính. Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc phán:

)ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ڎ ڈ  ڈ ژ( ]احلجرات: 13[
)Này hỡi nhân loại, quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ một người 
nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để 
các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi 
Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật, Allah là 
Đấng thông lãm và Am tường mọi sự việc.( (Chương 49 - Al-Hujurat, câu 13).

Và quả thật, Nabi Muhammad  đã luôn bắt bản thân thi hành theo sự 
công bằng của Islam, Người luôn áp dụng và thực thi theo sự công bằng 
của hệ thống luật Islam đối với tất cả mọi người, không phân biệt giai 
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cấp và tấng lớp trong xã hội, giới quý tộc hay giới bần hàn đều phải 
tuân thủ theo đúng giáo luật. Nabi  đã xử một phụ nữ trộm cắp thuộc 
dòng họ tiếng tăm nhất của bộ tộc Quraish với mức án là cắt tay của cô 
ta. Mọi người đã cầu xin khoan hồng cho cô ta, họ tìm đến Usa-mah bin 
Zaid, một người được Nabi  nể trọng và nhờ ông xin Nabi  khoan 
hồng cho cô ta. Và Nabi  đã bảo ông: “Ông dám xin khoan hồng cho 
mức án đã được Allah sắc lệnh ư?”. Sau đó Người  đã đứng trước 
mọi người và nói:
ِفيِهُم  َسَرَق  َوِإَذا  َتَرُكوُه،  ِريُف  الشَّ ِفيِهُم  َسَرَق  ِإَذا  َكاُنوا  ُهْم  أَنَّ َقْبَلُكْم  ِذيَن  الَّ أَْهَلَك  َما  »ِإنَّ
ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها«.  ، َواْيُم اللِه، َلْو أَنَّ َفاِطَمَة اْبَنَة ُمَحمَّ ِعيُف أََقاُموا َعَلْيِه اْلَحدَّ الضَّ

)أخرجه البخاري ح )3475(، ومسلم ح )1688((.

“Quả thật, những người trước các ngươi đã bi hủy diệt bởi khi nào 
có người thuộc tầng lớp quý tộc hay tiếng tăm phạm tội trộm cắp thì 
họ bỏ qua mà không áp dụng luật đối với người đó còn nếu như tên 
trộm là những người nghèo khổ và thấp hèn thì họ lại cho thi hành 
luật đối với y. Và xin Allah chứng giám, cho dù đó là Fatimah con 
gái của Muhammad (tức con gái của Người ) đi chăng nữa thì Ta 
cũng sẽ cắt tay của cô ta.” (Albukhari: Hadith (3475), Muslim: Hadith (1688)).

Như vậy, sự công bằng và bình đẳng là một biểu tượng của hệ thống 
luật của Allah, điều mà Ngài đã sắc lệnh và bắt nhân loại phải thi hành, 
Ngài phán: 

)چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎڈ 
ڈ ژ ژ( ]النحل: 90[

)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).

03 TOÀN VẸN VÀ CÂN BẰNG

Vì Islam là thông điệp cuối cùng của Allah cho nên lời phán của Ngài sẽ 
còn mãi cho đến giờ tận thế. Quả thật, Allah đã đặt cho con người tất cả 
những gì có thể cải thiện mọi vấn đề của họ trong đời sống ở cõi đời này 
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cũng như ở cõi Đời sau và Ngài đã hoàn tất các ân huệ của Ngài dành cho 
họ khi Ngài đã ban hành một hệ thống luật toàn vẹn cho họ, Ngài phán:

)چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]املائدة: 3[

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

Và tôn giáo Islam là một cơ cấu toàn vẹn bao trùm toàn bộ mọi mặt 
khác nhau của đời sống. Nó vừa là tôn giáo của sự thờ phượng vừa là 
một hệ thống nguyên tắc về đạo đức, văn hóa xã hội, kinh tế, chính trị 
giúp cá nhân và cộng đồng đạt được sự hạnh phúc ở cõi đời này và ở 
Đời sau.

Quả thật, Islam đã qui định các mối quan hệ khác nhau của con người 
kể từ lúc chào đời cho tới khi lìa trần. Không những vậy, nó còn bảo vệ 
quyền lợi của một người ngay cả trước khi y chưa chào đời và sau khi 
chết đi. Đối với khoảng thời gian sống trên thế gian này thì một người 
phải tuân thủ và thi hành theo những phẩm chất đạo đức trong thói quen 
sinh hoạt hằng ngày cũng như cách cư xử và giao tiếp. Islam không 
những chỉ đạo và hướng dẫn mối quan hệ của con người đối với gia đình, 
xã hội mà còn hướng dẫn và chỉ đạo mối quan hệ của họ với vũ trụ và 
thế giới xung quanh ngay cả đối với loài vật và những vật vô tri vô giác.

)ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ   چ ڇڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ 
ژ( ]األنعام: 38[

)Và không có một loài thú vật nào sống trên trái đất cũng như không có 
một loài chim chóc nào bay được bằng hai cánh mà không sống kết đoàn 
thành cộng đồng giống như các ngươi. TA đã không bỏ sót một điều nào 
trong quyển Sổ (Định luật), rồi cuối cùng chúng sẽ được đưa trở về trình 
diện Thượng Đế của chúng trở lại.( (Chương 6 - Al-An’am, câu 38).

Đối với cấp độ tập thể, hệ thống luật Islam tổ chức và quy định cho xã 
hội các quyền và nhiệm vụ, thiết lập và điều tiết mối quan hệ giữa quốc 
gia với cộng đồng Islam một cách ngắn hạn và dài hạn.
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)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ( ]النحل: 89[

)Và TA đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách (Qur’an) 
trình bày rõ tất cả mọi điều, và Nó là một Chỉ đạo, một hồng ân và 
một tin mừng cho những người Muslim.( (Chương 16 - Annahl, câu 89).

Hệ thống luật Islam đáp ứng các nhu cầu khác nhau của con người, nó 
quan tâm đến hình thể của con người nhưng không hời hợt và bỏ bê 
linh hồn và tinh thần, nó tìm kiếm và mong muốn ở cõi Đời Sau nhưng 
không quên những gì ở cõi trần, nó liên kết cộng đồng nhưng không vứt 
bỏ lợi ích của cá nhân, và cùng một lúc nó vừa giúp đạt được sự gắn bỏ 
trong tập thể vừa đảm bảo quyền và lợi ích của từng cá nhân một cách 
cân đối lạ kỳ, nó thực sự không có bất kỳ sơ suất nào, bởi nó là sự định 
đoạt của Đấng Thông lãm và Am tường.

Quả thật, đặc tính kép này của nó đã được nói rất nhiều trong Qur’an và 
Sunnah. Tiêu biểu như lời phán của Allah:

)ى ى   ائ ائ ەئ   ەئوئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئىئ  
ىئ ی ی ی یجئ حئ  مئ ىئ يئ جب( ]القصص: 77[

(Hãy dùng những gì mà TA ban cho Ngươi (Muhammad) để tìm kiếm 
một ngôi nhà ở cõi Đời sau nhưng chớ quên mất phần của Ngươi ở 
trên cõi trần, Ngươi hãy làm tốt giống như việc Allah đối xử tốt với 
Ngươi và chớ tìm cách làm điều thối nát và xấu xa trên trái đất. quả 
thật, Allah không yêu thương những kẻ làm điều xấu xa và thối nát.) 

(Chương 28 - Al-Qasas, câu 77).

Nếu cõi Đời sau là mục đích và niềm hy vọng thì quả thật cõi trần là 
phương tiện và điều kiện. Allah đã phán mô tả hình ảnh của những người 
có đức tin rằng họ luôn tiêu dùng tài sản và của cải của họ một cách 
không hoang phí và họ cũng không keo kiệt trước những điều phúc lợi. 

)ېئ ېئ    ىئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( ]الفرقان: 67[

)Và những ai khi tiêu dùng không phung phí cũng không keo kiệt 
mà luôn giữ mức trung bình giữa hai thái cực đó.( (Chương 25 - Al-

Furqan, câu 67).
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Và Allah phán nói với Nabi của Ngài, Muhammad :

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]اإلسراء: 29[

)Và chớ trói chặt bàn tay của Ngươi vào cổ của Ngươi (ý nói hà tiện 
và keo kiệt) và cũng chớ đừng giăng nó ra quá xa tầm của nó (ý nói 
hoang phí) rồi Ngươi sẽ bị khiển trách và trở nên nghèo khổ.( (Chương 

17 - Al-Isra, câu 29).

Và Nabi  đã nói chỉ dạy Uthman bin Mazh’un về việc y muốn dành 
tất cả cho linh hồn mà để thân thể bị khổ sở bằng cách là ý muốn từ bỏ 
giấc ngủ, từ bỏ phụ nữ và sẽ luôn nhịn chay, Người nói:
ِق اللَه  َساَء َفاتَّ ى َوأَُصوُم َوُأْفِطُر َوأَْنِكُح النِّ ى أََناُم َوُأَصلِّ ِتى ..... َفِإنِّ »َيا ُعْثَماُن أََرِغْبَت َعْن ُسنَّ
ا َفُصْم  ا َوِإنَّ ِلَنْفِسَك َعَلْيَك َحّقً ا َوِإنَّ ِلَضْيِفَك َعَلْيَك َحّقً َيا ُعْثَماُن َفِإنَّ أَلْهِلَك َعَلْيَك َحّقً

َوأَْفِطْر َوَصلِّ َوَنْم«. )أخرجه أبو داود ح )1369((.

“Này Uthman, chẳng lẽ ngươi không ưa thích Sunnah (đường lối) 
của ta ư? ... Bởi quả thật, ta vẫn ngủ và dâng lễ nguyện Salah, ta 
nhịn chay nhưng vẫn ăn uống và cưới vợ. Này Uthman, hãy kính 
sợ Allah bởi quả thật đối với gia đình của ngươi ngươi phải có 
trách nhiệm, đối với khách của ngươi ngươi phải có trách nhiệm và 
ngay cả đối với chính bản thân của ngươi ngươi cũng phải có trách 
nhiệm. Do đó, hãy nhịn chay và ăn uống, hãy dâng lễ nguyện Salah 
và hãy đi ngủ.” (Abu Dawood: Hadith (1369)).

Về việc kết hợp hài hòa giữa thế giới cõi trần và thế giới ở cõi Đời sau 
thì Allah có phán rằng:

)ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 

]اجلمعة: 10-9[

)Hỡi những ai có đức tin, khi tiếng Azan được cất lên gọi các ngươi 
đến dâng lễ nguyện Salah Al-Jum’ah vào ngày thứ sáu thì các ngươi 
hãy tạm gác lại việc mua bán mà nhanh chân đến (Masjid) để tưởng 
nhớ Allah. Đó là việc tốt đẹp cho các ngươi nếu các ngươi nhận thức 
được. Rồi khi cuộc lễ nguyện Salah đã kết thúc thì các ngươi hãy tản 
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mác khắp nơi trên mặt đất mà tìm kiếm thiên lộc của Allah và các 
ngươi hay luôn nhớ đến Allah cho thật nhiều, mong rằng các ngươi 
sẽ được thành đạt.( (Chương 62 - Al-Jum’ah, câu 9, 10).

Và khi có một số người trong các vị Sahabah của Người  đã quay mặt 
và không màng tới đời sống thế tục và muốn hoàn toàn từ bỏ những 
phần hưởng thụ được phép của cuộc sống thế gian này, họ muốn rời bỏ 
phụ nữ của họ và bắt ép bản thân mình luôn khổ hạnh trong việc hành 
đạo, thì lúc bấy giờ Nabi  bảo:
َد اللُه َعَلْيِهْم، َفُأوَلِئَك ِفْي  ُدْوا َعلَى أَْنُفِسِهْم َفَشدَّ ْشِدْيِد، َشدَّ َما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبالتَّ »ِإنَّ
َيْسَتِقْم  واْسَتِقْيُموا  واْعَتِمُروا،  وا  ِبِه، وَحجُّ ُتُشِرُكْوا  واَل  اللَه  َفاْعُبُدوا  والَصَواِمع،  َيارات  الدِّ
ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ   گ  )ک  االية:  ِفيِهْم  َونََزلَْت  ِبُكْم« 

]املائدة: 87[. )أخرجه ابن جرير في التفسير )9/4(، وابن املبارك في الزهد ح )1031((.

“Quả thật, những người thời trước các ngươi đã bị hủy diệt bởi họ 
đã quá khắt khe, họ đã khắt khe và làm khó chính bản thân họ thế 
là Allah đã gây khó khăn và khắt khe đối với họ. Họ là những người 
đã tự giam cầm họ trong ngục tù của khổ hạnh như những thầy 
tu. Bởi thế, các ngươi hãy thờ phượng Allah và đừng tổ hợp với 
Ngài một thần linh nào khác, các ngươi hãy đi hành hương Hajj và 
Umrah, các ngươi hãy ngay chính và cân bằng thì Allah sẽ cân bằng 
các ngươi một cách ngay chính.” Và câu kinh được mặc khải xuống 
cho họ: )Này hỡi những ngươi có đức tin! Các ngươi chớ đừng tự ý 
cấm những thứ tốt lành mà TA đã cho phép các ngươi, và các ngươi 
đừng hành động quá độ bởi quả thật, Allah không yêu thương những 
người quá độ.( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 87). (Đây là Hadith do Ibnu Jarir ghi 

lại trong bộ Tafseer (4/9), và Ibnu Mubarak trong bộ Azzuhd: Hadith (1031)).

04 LÝ TƯỞNG MANG GIÁ TRỊ THIẾT THỰC 

Đa số hệ thống giáo luật do con người thiết lập ra đều có xu hướng của 
chủ nghĩa lý tưởng không thực tế. Thuyết lý tưởng thuần khiết của triết 
học gia Pla-ton đã vượt quá tâm trí và ngòi bút của mình, và trong thực 
tế nó đã khiến xã hội đi ngược lại với sự thuần khiết, bởi lẽ ông ta chỉ 
dựa theo sự thích nghi của bản thân mình cùng với những nguyên tắc 
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hiện hành mà muốn những thực tế nặng nề phải khuất phục ông trong 
lúc xã hội phương tây đã bất lực vì không tìm thấy biện pháp nào có thể 
cản trở việc uống rượu, quan hệ tình dục bừa bãi hay những việc làm 
đồi bại để rồi cuối cùng những sự việc đó đã trở nên hợp thức hóa đối 
với mọi người, nó hủy hoại và đe dọa đến sự tồn tại của loài người bởi 
hậu quả bệnh tật và một xã hội thối nát. Để xác thực về những gì Nabi 
Muhammad  đã thông điệp là lời di huấn của Người :
ِتى َلْم  اُعوُن َواأَلْوَجاُع الَّ ى ُيْعِلُنوا ِبَها ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّ »َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِفى َقْوٍم َقطُّ َحتَّ

ِذيَن َمَضْوا«. )أخرجه ابن ماجه ح )4019((. َتُكْن َمَضْت ِفى أَْساَلِفِهُم الَّ

“Sự trụy lạc sẽ không lộ diện trong bất cứ cộng động nào cho đến 
khi nào họ thản nhiên công bố nó rồi lúc ấy những bệnh dịch hạch 
và những nỗi đau, những điều mà chưa từng xảy ra ở tổ tiên họ 
trước đây, sẽ lan tràn trong họ.” (Ibnu Ma-jah: Hadith (4019)).

Còn đối với Islam thì nó là một tôn giáo của lý tưởng mang giá trị thiết 
thực. bởi các thực tế của nó đều dựa trên bản chất sinh tồn tự nhiên của 
con người diễn ra hằng ngày, và lý tưởng của nó là nhằm mục đích cải 
thiện cộng đồng và xã hội và không chấp nhận cùng tồn tại song song 
với sự sai quấy và trụy lạc.

Lý Tưởng của nó luôn phù hợp với bản chất tự nhiên cũng như các nhu cầu 
thực tiễn của con người, cái mà Allah hiểu rõ và qui định phù hợp với nó.

)ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ( ]امللك: 14[

)Há Đấng Tạo hóa không biết gì trong khi Ngài là Đấng am tường và 
thông lãm mọi điều hay sao?.( (Chương 67 - Al-Mulk, câu 14).

Bởi vậy, Islam không hề bảo phải kiềm hãm bản năng tình dục mà nó 
luôn khuyến khích thực hiện trong phạm vi lành mạnh và tốt đẹp đó là kết 
hôn, và nó cũng không bắt ép đôi nam nữ phải cam chịu sống đời sống vợ 
chồng với nhau nếu như cuộc sống đôi lứa của họ không thể duy trì được 
nữa bằng cách là nó cho phép chia tay nhau theo luật li dị. Allah phán:

)ژ ڑ  ڑ ک ک  ک کگ گ گ گ ڳ( ]النساء: 130[

)Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi nhau thì Allah sẽ làm cho đôi 
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bên giàu có với thiên lộc của Ngài. Và Allah là Đấng rộng lượng và 
rất mực sáng suốt.( (Chương 4 - Annisa’, câu 130).

Islam không sai bảo đánh trả lại má bên trái đối với ai đã đánh má bên 
phải mà nó chỉ qui định phản hồi lại với những gì tương ứng với điều 
xấu đã gây ra và ngăn chặn kẻ xấu tiếp tục hành động, tuy nhiên, nó 
cũng yêu thích và vẫn khuyến khích sự xí xóa, thông cảm và tha thứ. 
Allah, Đấng Tối cao phán:

)ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ  ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې( ]الشورى: 41-40[

)Trả oán bằng cái oán tương tự. Tuy nhiên, người nào lượng thứ bỏ 
qua và giải hòa thì phần thưởng của y sẽ ở nơi Allah. Quả thật, Ngài 
không yêu thương những kẻ làm điều bất công, sai trái. Và chắc chắn 
những ai tự vệ sau khi bị áp bức thì không có lý do gì để khiển trách 
họ.( (Chương 42 - Ash-Shura, câu 40, 41).

Và sự kết hợp giữa thực tế với khuôn mẫu lý tưởng đã chiếu sáng cho 
cơ cấu Islam trong việc điều trị các căn bệnh cũng như chấn chỉnh 
các tội lỗi và sai quấy nghiêm trọng của xã hội. Cũng như, khi Nabi 
Muhammad  được phái đến cho một cộng đồng nghiện uống rượu, 
thì quá trình nghiêm cấm rượu trước tiên là phơi bày rõ tác hại của nó 
để cho những người biết phân tích có quyết tâm và hy vọng suy ngẫm.

)ۉ ې ې  ېې ى ى ائ     ائ ەئ ەئ وئ  وئ  ۇئ ۇئۆئ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ  ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی( ]البقرة: 219[

)Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về rượu và cờ bạc. Hãy bảo họ: Trong 
hài điều đó vừa có một tội lớn vừa có một vài cái lợi cho nhân loại, 
nhưng tội của hai thứ đó lớn hơn cái lợi của chúng mang lại. Và họ 
lại hỏi Ngươi phải chi dùng cái gì để làm việc thiện. Ngươi hãy bảo 
họ: Những gì còn lại sau khi đã thỏa mãn những nhu cầu cần thiết. 
Đó là những lời mặc khải mà Allah đã trình bày rõ cho các ngươi 
mong rằng các ngươi biết suy ngẫm.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 219).

Như vậy, rượu có một số cái lợi như kinh doanh tuy nhiên tội lỗi và tác 
hại mà nó mang lại lớn hơn rất nhiều.
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Rồi giai đoạn tiếp theo trong quá trình ngăn chặn việc uống rượu là 
nghiêm cấm người Muslim nào uống rượu ban ngày bởi vì nó làm cho 
họ bỏ bệ việc dâng lễ nguyện Salah và sẽ làm ô uế lễ nguyện Salah và 
làm cho họ hoang phí thời gian.

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]النساء: 43[

)Này hỡi những người có đức tin! Chớ đến gần việc lễ nguyện Salah 
khi các ngươi say rượu cho đến khi các ngươi tỉnh táo và biết điều 
các ngươi nói ra.( (Chương 4 - Annisa’, câu 43).

Khi câu kinh này được mặc khải xuống thì các vị Sahabah đã cảm nhận 
được rằng quả thật Allah đã nghiêm khắc với họ trong việc uống rượu, 
thế là Umar  đã cầu nguyện Allah: Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy 
trình bày rõ cho chúng tôi về rượu để chúng tôi vững lòng, vậy là câu 
kinh sau đây được ban xuống:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 
ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ( 

]املائدة: 91-90[

)Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống rượu, cờ bạc, 
thờ cúng trên bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm 
là điều khả ố thuộc những việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy từ 
bỏ và tránh xa chúng mong rằng các ngươi mới có thể thành đạt. 
Shaytan chỉ muốn tạo ác cảm và hận thù giữa các ngươi qua việc 
uống rượu và cờ bạc, nó muốn cản trở các ngươi nhớ đến Allah và 
dâng lễ nguyện Salah. Thế các ngươi không chịu ngưng hay sao?( 
(Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 90).

Thế là Umar  được gọi đến và được Nabi  đọc cho nghe câu kinh này, 
sau khi nghe xong ông nói: “Chúng tôi sẽ ngừng, chúng tôi sẽ ngừng”. 
(Hadith dó Tirmizhi ghi lại (3049) và Annasa-i (5540) và Abu Dawood (3670)).

Bà mẹ của những người có đức tin, ‘A-ishah i nói: (Quả thật, phần 
đầu tiên được mặc khải của kinh Qur’an là những chương Al-mufassil 
(phân biệt) nói về Thiên Đàng và Hỏa Ngục, rồi cho đến khi mọi người 
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đã giác ngộ được Islam thì những qui định Halal (được phép) và 
Haram (nghiêm cấm) mới được mặc khải xuống. Còn nếu điều đầu 
tiên được mặc khải xuống: Không được uống rược, thì chắc chắn họ 
sẽ nói: Chúng tôi không bao giờ bỏ rượu. Còn nếu mặc khải xuống: 
Không được làm điều Zina (quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân), thì chắc 
chắn họ sẽ nói: Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ việc Zina). (Albukhari).

Đối với điều này cũng như những gì khác, một nhà Đông Phương học nổi 
tiếng, Joseph Schacht, giảng viên bộ môn nghiên cứu Islam tại trường 
Đại học Oxford và Leiden đã kêu gọi trong cuốn sách của ông có nhan đề 
“Các di sản của Islam” về việc nghiên cứu giáo luật Islam, ông nói: “Một 
trong những điều quan trọng nhất mà tôn giáo Islam đã để lại cho thế giới 
là nền văn minh pháp luật về tôn giáo được gọi là (Sharia). Và hệ thống 
giáo luật Islam hoàn toàn rất khác so với các hệ thống luật khác đáng để 
nghiên cứu; để đánh giá cao các mức độ đầy đủ và toàn vẹn của một bộ 
luật .. thì quả thật giáo luật Islam là một cái gì đó duy nhất riêng biệt, 
một hệ thống mệnh lệnh của Thiên Chúa chi phối đời sống của mỗi người 
Muslim trong tất cả mọi mặt và mọi khía cạnh, và nó bao gồm các quy 
định thờ phượng, các nghi lễ và phép tắc tôn giáo cũng như nó bao gồm 
cả hệ thống chí chính trị và pháp lý .. “ (Nói về Islam, Imad Addin Khalil (203)).

 Thứ hai: Mục đích của giáo luật Islam
Hệ thống giáo luật Islam nhìn một cách tổng thể thì mục đích của nó là 
cải thiện mọi hoàn cảnh và điều kiện sống của con người trên thế gian 
này để được hạnh phúc ở cõi Đời Sau, dựa trên cơ sở loại bỏ những điều 
xấu và tai hại và củng cố những điều phúc lợi. Do đó, những gì mà giáo 
luật Islam ra lệnh bảo thực hiện thì đó là những gì mang lại tốt đẹp cho 
con người, còn những gì mà giáo luật Islam nghiêm cấm thì đó là những 
điều mang lại tai hại cho con người.

)ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ  ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ( ]البقرة: 222[

)Và họ hỏi Ngươi (Muhammad) về kinh nguyệt của phụ nữ, Ngươi 
hãy nói với họ: Nó là một sự ô nhiễm. bởi thế, hãy đừng đến gần phụ 
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nữ (đừng ân ái với vợ qua âm đạo) trong thời gian có kì kinh mà hãy 
đến gần họ khi nào họ đã sạch sẽ. Do đó, khi họ đã tẩy sạch thân 
thể rồi, các ngươi có thể đến với họ lúc nào nơi nào các ngươi muốn 
theo sự chỉ đạo của Allah cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương 
những người biết ăn năn sám hối và yêu thương những người luôn 
giữ mình sạch sẽ( (Chương 2 - Albaqarah, câu 222).

Và hệ thống giáo luật Islam mang đến các điều luật cụ thể và chi tiết 
nhằm bảo vệ năm mục tiêu chính yếu: tôn giáo, tính mạng, trí tuệ và 
tinh thần, sinh đẻ, và tài sản. Và việc đạt được các mục tiêu này là quyền 
lợi quan trọng nhất của con người và là sự cải thiện tốt đẹp và an lành 
cho con người trong cuộc sống.

01 BẢO VỆ TÔN GIÁO:

Khi một tôn giáo chân lý và vĩ đại chi phối mọi phương diện của đời sống 
con người thì theo lẽ tự nhiên hệ thống giáo luật Islam phải đứng ra bảo 
vệ nó bởi nó là một quyền lợi của con người, hơn thế nữa, nó là quyền lợi 
quý giá và quan trọng nhất của con người. Do đó, giáo luật luôn chỉ thị 
những gì bảo vệ nó và nghiêm cấm những gì hủy hoại và làm suy yếu nó.

Quả thật, Qur’an đã thúc giục và khuyến khích thờ phượng thật nhiều 
để làm vững chắc đức tin Iman và giữ vững nó trong lòng của những 
người có đức tin. Một số thờ phượng ở hệ tư tưởng và tâm trí như sự 
suy nghĩ, nghiền ngẫm về sự tạo hóa của Allah để nhận thức sự vĩ đại 
của Đấng Tạo hóa, và một số thờ phượng thì ở hệ tâm trí lẫn thể xác như 
dâng lễ nguyện Salah, hoặc chỉ ở hệ thể xác như nhịn chay, hoặc ở hệ tài 
sản và của cải như Zakah (bố thí bắt buộc), Sadaqah (bố thí theo lòng 
hảo tâm), hoặc ở hệ tâm trí, thể xác và cả tài sản như hành hương Hajj.

Và để bảo vệ và gìn giữ đức tin Iman và tôn giáo, Allah đã nghiêm cấm 
điều Shirk cả tâm niệm lẫn hành động, cũng như Ngài nghiêm cấm 
những gì dẫn tới sự ngưỡng mộ thái quá đến nỗi tôn sùng các vị Nabi và 
các vị ngoan đạo với tâm niệm rằng Allah cần kẻ trung gian giữa Ngài 
và bề tôi của Ngài và tâm niệm rằng ngoài Allah còn có một ai khác có 
quyền năng ban điều phúc và khiến điều dữ.
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Allah đã ra lệnh bắt buộc xã hội và nhà nước phải bảo vệ tôn giáo và tạo 
điều kiện thuận lợi cũng như khuyến khích gìn giữ nó. Và cũng như vậy, 
Allah bắt buộc phải ngăn chặn những gì phá hoại nó như sự lệch lạc, sự cám 
dỗ làm điều thái quá, tội lỗi và nghịch đạo bằng cách hướng dẫn và chỉ đạo 
những người lệch lạc và thái quá về đúng con đường ngay chính, áp dụng 
và thực thi hình phạt theo giáo luật đối với những người rời bỏ tôn giáo.

02 BẢO VỆ TÍNH MẠNG CON NGƯỜI

Cuộc sống con người là một món quà được Allah ban tặng cho loài 
người, không ai có quyền xâm phạm cái quyền bất khả xâm phạm này 
và ngay cả bản thân con người cũng không được phép xâm hại chính 
mình. Allah đã tạo hóa con người một cách cao quý và thiêng liêng, và 
giao trách nhiệm cho họ quyền kế thừa và trông coi trên trái đất, và vì 
mục đích để thử thách họ trong vấn đề thờ phượng và vâng lệnh Allah, 
Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.

Và vì mục đích đó, Islam phải bảo vệ sự tồn tại của con người với 
những gì mà nó đã qui định thành các điều luật trách nhiệm bảo vệ nó. 
Islam bắt buộc xã hội có trách nhiệm phải quan tâm đến những người 
yếu hèn, đảm bảo an sinh cần thiết cho họ từ nhà ở, thức ăn, đồ uống, 
quần áo cũng những thứ cần thiết khác cho nhu cầu cuộc sống. Islam 
yêu cầu phải đảm bảo điều đó bằng cách qui định hình thức bố thí bắt 
buộc Zakah và bố thí tùy lòng hảo tâm Sadaqah, một hình thức có tổ 
chức nhằm thể hiện tính tượng trợ tương ái lẫn nhau, thể hiện sự ngoan 
đạo và lòng kính sợ Allah của từng cá thể trong tập thể nhằm đạt được 
sự đoàn kết xã hội trong cộng đồng.

Islam đảm bảo một cuộc sống tươm tất và an lành cho con người, cấm 
xúc phạm và làm tổn hại đến lẫn nhau. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( 
]األحزاب: 58[

)Còn những ai xúc phạm những người có đức tin, nam và nữ một 
cách không thỏa đáng thì họ sẽ mang vào mình tội vu cáo, một tội lỗi 
rất rõ ràng( (Chuongw 33 - Al-Ahzab, câu 58).
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Và Islam xem việc xâm hại thể xác và tính mạng con người là một tội 
ác tồi tệ và kỉnh tởm nhất, Islam đã liệt nó vào danh sách bảy đại tội 
nghiêm trọng hủy hoại tôn giáo và đời sống con người trên thế gian. 
Nabi Muhammad  nói:
ْحُر،  َوالسِّ ِباللِه،  ْرُك  َقاَل »الشِّ َوَما ُهنَّ  اللِه،  َرُسوَل  َيا  َقاُلوا   . اْلُموِبَقاِت«.  ْبَع  »اْجَتِنُبوا السَّ
ْحِف،  ى َيْوَم الزَّ َولِّ َبا، َوأَْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َوالتَّ ، َوأَْكُل الرِّ َم اللُه ِإالَّ ِباْلَحقِّ ِتى َحرَّ ْفِس الَّ َوَقْتُل النَّ

َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفاَلِت«. )أخرجه البخاري ح )2767(، ومسلم ح )89((.
“Hãy tránh xa bảy đại tội hủy hoại tôn giáo và cuộc đời”. Các vị 
Sahabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, các đại tội đó là gì vậy? Người 
 nói: “Đó là Shirk với Allah, dùng ma thuật và bùa ngải, giết một 
mạng người mà Allah đã nghiêm cấm trừ phi có lý do thỏa đáng, 
ăn đồng tiền Riba’ (cho vay lấy lãi), ăn chặn tài sản của trẻ mồ côi, 
đào binh, và vu khống cho người phụ nữ có đức tin và tiết hạnh.” 
(Albukhari: Hadith (2767), Muslim: Hadith (89)). 

Để cho thấy mức độ nghiêm trọng và tội ác to lớn của việc xâm phạm 
đến tính mạng con người, Allah đã qui định rằng việc giết một mạng 
người thì tội lỗi của nó giống như giết cả toàn nhân loại. Ngài phán:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]املائدة: 32[
)Bởi lý do đó, TA (Allah) đã sắc lệnh quy định cho con cháu của Israel 
như sau: ai giết một người không phải là một tên sát nhân hay là một 
tên phá hoại trên trái đất thì coi như y đã giết toàn bộ nhân loại; và 
ai cứu sống một sinh mạng thi coi như y đã cứu sống toàn thể nhân 
loại. Và quả thật, các sứ giả của TA đã mang đến cho họ những bằng 
chứng rõ rệt nhưng sau đó đa số bọn họ vẫn hành động thái quá trên 
mặt đất.( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 32).

Allah phán phán bảo về thuộc tính của những người có đức tin rằng họ 
luôn tránh xa việc giết những người vô tội được Allah gọi trong Qur’an 
là (những sinh mang bị Allah cấm giết):

)ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ   پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ  ٺٿ ٿ ٿ  
ٿ ٹ  ٹ( ]الفرقان: 68[
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)Và những người không cầu nguyện đến một thần linh nào khác 
cùng với Allah, và không giết sinh mạng nào mà Allah đã nghiêm 
cấm trừ phi vì điều chân lý, và không làm điều Zina, và ai phạm 
những điều đó là những kẻ tội lỗi.( (Chương 25 - Al-Furqan, câu 68).

Lời phán đe dọa những ai xâm hại đến người vô tội rằng họ sẽ bị người 
có trách nhiệm bảo vệ công bằng cho người bị hại xử lý theo luật Qisas 
(mạng trả mạng) một cách ngay chính và công bằng.

)گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ  
ہہ ہ  ھ   ھ( ]اإلسراء: 33[

)Và chớ giết hại một sinh mạng mà Allah không cho phép ngoại trừ vì 
điều chân lý. Và ai bị giết oan, TA sẽ ban thẩm quyền cho người lãnh 
đạo đòi lại công bằng, và chớ vượt quá mức giới hạn trong việc giết 
chóc và y sẽ được luật pháp Islam hỗ trợ.( (Chương 17 - Al-Isra, câu 33).

Và luật lấy mạng trả mạng (tử hình kẻ giết người) công minh là một 
trong những biện pháp bảo vệ quan trọng nhất để ngăn chặn sự lây lan 
của tội phạm. Điều luật này sẽ làm những ai có lòng hận thù và hung ác 
điều chỉnh lại hành động của y đối với mọi người và làm cho mọi người 
trong xã hội cảm thấy an tâm vì được giới luật đảm bảo sự công bằng 
trong cuộc sống. Allah, Đấng Tối cao phán:

)ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ( ]البقرة: 179[

)Và trong luật Qisas (mạng đền mạng) có việc cứu sinh mạng đối với 
các ngươi hỡi những người hiểu biết, mong rằng các ngươi thành 
những người ngoan đạo và ngay chính.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 179).

Và để bảo vệ tiêu chuẩn thiêng liêng và vĩ đại (bảo về tính mạng con người), 
Qur’an đã ra lệnh bảo chiến đấu vì con đường chính nghĩa nhằm bảo vệ 
những người yếu hèn bị ngược đãi và giết hại. Allah, Đấng Tối cao phán:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ 

ڎ(  ڌ    ڌ  ڍ       ڍ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ ڄ 
]76-75 ]النساء: 
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)Và điều gì ngăn cản các ngươi không đi chiến đấu cho chính nghĩa 
của Allah để bên vực cho những người đàn ông, phụ nữ và trẻ thơ bị 
áp bức và ngược đãi, những người đã luôn cầu nguyện: Lạy Thượng 
Đế của chúng tôi, xin Ngài cứu chúng tôi ra khỏi thị trấn này bởi cư 
dân của nó là những kẻ áp bức bất công, và xin Ngài dựng lên một 
người bảo hộ để bảo vệ, xin Ngài hãy dựng lên một vị cứu tinh để giúp 
đỡ chúng tôi. Những người có đức tin sẽ luôn chiến đấu vì chính nghĩa 
của Allah còn những người phủ nhận đức tin sẽ luôn chiến đấu cho tà 
thần. Do đó, hãy chiến đấu chống lại bạn bè của Shaytan bởi quả thật 
mưu đồ của Shaytan thật yếu kém.( (Chương 4 - Annisa’, câu 75, 76).

Và chúng ta cũng không quên đề cập ở đây rằng sinh mạng đầu tiên mà 
Allah nghiêm cấm xâm phạm và sát hại đến nó, đó là sinh mạng của 
chính mình, sinh mạng là tín vật được Allah ký gởi cho mỗi con người, 
con người không được phép hời hợt với bản thân mà tự sát hoặc đưa 
bản thân vào con đường hủy hoại. Người nào làm thế sẽ bị một sự trừng 
phạt đau đớn, Nabi Muhammad  nói:
ًدا ِفيَها أََبًدا،  ى ِفيِه َخاِلًدا ُمَخلَّ َم، َيَتَردَّ ى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُه، َفْهَو ِفى َناِر َجَهنَّ »َمْن َتَردَّ
ًدا ِفيَها  َم َخاِلًدا ُمَخلَّ اُه ِفى َناِر َجَهنَّ ُه ِفى َيِدِه، َيَتَحسَّ ا َفَقَتَل َنْفَسُه، َفَسمُّ ى َسّمً َوَمْن َتَحسَّ
َم َخاِلًدا  أََبًدا، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه ِفى َيِدِه، َيَجُأ ِبَها ِفى َبْطِنِه ِفى َناِر َجَهنَّ

ًدا ِفيَها أََبًدا«. )أخرجه البخاري ح )5778(، ومسلم ح )109((. ُمَخلَّ

“Ai tự giết bản thân bằng cách thả mình rơi xuống từ trên núi thì y 
sẽ bị đày trong lửa của Hỏa ngục, ở trong đó, y sẽ mãi mãi hành động 
như vậy để hành hạ bản thân mình; ai tự giết bản thân mình bằng 
cách dùng thuốc độc thì trong Hỏa ngục y sẽ mãi mãi hành động như 
thế để hành hạ bản thân y; và ai tự giết bản thân với dụng cụ bằng 
kim loại thì ở trong Hỏa ngục y sẽ mãi mãi cứ lấy vật kim loại đâm 
vào bụng của mình.” (Albukhari: Hadith (5778), Muslim: Hadith (109)).

03 BẢO VỆ TINH THẦN VÀ TRÍ NÃO

Trí óc là một đặc điểm quan trọng của con người mà Allah đã ban cho, 
một đặc ân mà Allah đã làm cho con người vượt trội hơn tất cả mọi tạo 
vật khác của Ngài.
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)ک ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ 

ڱ ں ں( ]اإلسراء: 70[
)Và quả thật, TA đã ban nhiều vinh dự cho con cháu của Adam 
(nhân loại). Và TA đã chuyên chở họ trên đất liền và biển cả và cung 
cấp cho họ lộc ăn tốt lành và đặc biệt TA đã ưu đãi họ nhiều ân huệ 
vượt trội hơn đa số các tạo vật khác của TA.( (Chương 17 - Al-Isra, câu 70).

Và Islam đã xem trí não là yếu tố gánh chịu cho tất cả mọi trách nhiệm 
trong tôn giáo cũng như trong đời sống. Bởi với nó, con người sẽ được 
hướng dẫn đến với các sự thực và chân lý, điều mà Allah đã kêu gọi đến 
với nó bằng sự nhận thức của trí não chứ không đơn thuần chỉ bằng đức 
tin Iman một cách mù quáng.

)ۈئېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی( ]األنبياء: 24[

)Phải chăng chúng nhận lấy những gì khác Ngài (Allah) làm thần 
linh? Ngươi hãy bảo chúng: Các người hãy mang bằng chứng của 
các người xem!( (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 24).

Do đó, trí não sẽ hướng dẫn tất cả những ai suy ngẫm về vũ trụ càn khôn 
hiểu được và cảm nhận được sự tồn tại của Allah và các thuộc tính của 
Ngài. Allah, Đấng Tối cao phán:

)ڈ ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ گ( ]آل عمران: 190[

)Quả thật, trong sự tạo hóa các tầng trời và trái đất và sự luân chuyển 
ngày đêm là những dấu hiệu (nhận biết Allah) cho những người hiểu 
biết.( (Chương 3 - Ali - ‘Imran, câu 190).

Như vậy, một người không được phép không dùng trí não để thực hiện 
nhiệm vụ của nó, đó là nhận thức chân lý, nhận thức điều tốt, làm cho 
con người nhìn thấy được những gì có thể cải thiện cho cuộc sống của 
y trên thế gian và cho thế giới mai sau. Với mục đích đó nên Allah đã 
nghiêm cấm dùng ma thuật, bùa ngải, bói toán và những gì tượng tự 
khác trêu nghịch với trí não làm nó mất đi khả năng nhận thức đúng 
đắn; và cũng với mục đích đó nên Islam đã nghiêm cấm uống rượu và 
Islam xem việc uống rượu là điều ô uế và mưu đồ của Shaytan để cám 
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dỗ con người khiến họ hủy hoại mối quan hệ giữa họ với Thượng Đế 
của họ vì họ luôn bận rộn với việc uống rượu mà quên mất lễ nguyện 
Salah và thờ phượng; ngoài ra Shaytan muốn dùng rượu làm phương 
tiện để gây hại các mối quan hệ xã hội.

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ

ڄ( ]املائدة: 91-90[ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ ڦ 

)Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống rượu, cờ bạc, thờ 
cúng trên bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là điều 
khả ố thuộc những việc làm của Shaytan. Các ngươi hãy từ bỏ và tránh 
xa chúng mong rằng các ngươi mới có thể thành đạt. Shaytan chỉ muốn 
tạo ác cảm và hận thù giữa các ngươi qua việc uống rượu và cờ bạc, nó 
muốn cản trở các ngươi nhớ đến Allah và dâng lễ nguyện Salah. Thế 
các ngươi không chịu ngưng hay sao?( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 90).

04 BẢO VỆ VÀ DUY TRÌ SỰ SINH ĐẺ

Sinh đẻ là một phương tiện duy trì sự tồn tại và sống còn của con người. 
Vì lẽ đó, Allah, Đấng toàn năng đã tạo hóa ra hai giới và cho hai giới đó 
kết hợp với nhau. Ngài kêu gọi hai giới thiết lập gia đình bằng con đường 
hôn nhân, con đường mà Islam xem nó là một cách lý tưởng và tốt đẹp để 
sinh sản con cái với mục đích duy trì và bảo tồn sự sống của loài người. 

Và quả thật, Islam luôn khuyến khích kết hôn, nó thiết lập và qui định 
cho hôn nhân thành một hệ thống nguyên tắc xã hội nhằm đảm bảo mối 
quan hệ giữa đôi vợ chồng và con cái trong gia đình.

Và Islam qui định bắt buộc cha mẹ phải có nhiệm vụ và bổn phận đối 
với con cái của họ. Cha mẹ phải chăm sóc và giáo dục cho chúng, 
phải hết lòng yêu thương và quan tâm đến chúng, phải chu cấp và nuôi 
dưỡng chúng một cách trọn vẹn của tình phụ mẫu.

Và Islam tuyệt đối không cho phép giết con cái trong đó bao gồm việc 
nạo phá thai. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)چ چ  چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ( ]اإلسراء: 31[
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)Và các ngươi chớ vì sợ nghèo mà giết hại con cái của các ngươi, 
chính TA là Đấng ban thiên lộc nuôi dưỡng các ngươi và con cái của 
các ngươi. Quả thật, việc các ngươi giết hại chúng là một tội lỗi vô 
cùng to lớn.( (Chương 17 - Al-Isra, câu 31).

Và để bảo vệ gia đình và chăm lo cho mỗi thành viên trong gia đình, 
Allah đã nghiêm cấm Zina (quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân) và dâm 
loạn, Ngài phán:

)ژ ژ ڑڑ ک   ک   ک ک  گ( ]اإلسراء: 32[

)Và các ngươi không được đến gần Zina, bởi quả thật nó là một con 
đường dâm loạn đồi bại.( (Chương 17 - Al-Isra, câu 32).

Và Allah cũng nghiêm cấm những gì đưa đường dẫn lối tới những điều 
dâm loạn như không cho phép nam nữ tự do giao ban với nhau, bắt buộc 
phụ nữ phải ăn mặc kín đáo bằng cách che phủ toàn thân khi xuất hiện 
trước những người khác giới nhằm tránh điều không tốt lành xảy ra. Do 
đó, phụ nữ trong Islam được ví như ngọc ngà châu báu luôn được che 
đậy cất giữ rất cẩn thận. 

)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے 
ۓ  ۓ ڭ ڭ( ]األحزاب: 59[

)Hỡi Nabi (Muhammad!) hãy bảo các bà vợ của Ngươi, các đứa 
con gái của Ngươi và các bà vợ của những người có đức tin dùng áo 
choàng phủ kín cơ thể của họ. Như thế sẽ dễ nhận biết họ và họ sẽ 
không bị xúc phạm( (Chương 33 - Al-Ahzab, câu 59).

05 BẢO VỆ TÀI SẢN

Tài sản và của cải là nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Islam coi tất cả 
những gì mà con người tìm kiếm được từ nguồn vật chất mà Allah ban 
cho là tài sản của họ, nó cho phép người Muslim tìm kiếm và sở hữu 
tài sản theo đúng giáo luật được qui định, nó ra lệnh cho người Muslim 
phải chi dùng tài sản để đảm bảo nhu cầu cần thiết của bản thân cũng 
như cho nhu cầu của cộng đồng xã hội một cách hợp lý không phung 
phí cũng không keo kiệt.
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Và quả thật, Islam luôn khuyến khích lao động sản xuất để tìm kiếm 
nguồn của cải bằng các con đường hợp giáo luật.

)ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ( ]امللك: 15[

)Ngài (Allah) là Đấng đã làm ra trái đất cho các ngươi sử dụng. Do 
đó, các ngươi hãy băng qua các nẽo đường của nó và hãy dùng thiên 
lộc của Ngài, và các ngươi được phục sinh trở lại với Ngài.( (Chương 

67 - Al-Mulk, câu 15).

Và Nabi Muhammad  luôn yêu thích lao động và Người xem lao động 
là một trong những việc làm đến gần với Allah. Người nói:
َوَوَلِدِه  َوأَْهِلِه  َنْفِسِه  َعَلى  ُجُل  الرَّ أَْنَفَق  َوَما  َيِدِه  َعَمِل  ِمْن  أَْطَيَب  َكْسًبا  ُجُل  الرَّ َكَسَب  »َما 

َوَخاِدِمِه َفُهَو َصَدَقٌة«. )أخرجه ابن ماجه ح )2138((. 

“Không có sự tìm kế sinh nhai nào tốt lành hơn sự lao động bằng 
chính đôi tay của mình và những gì mà một người chi tiêu cho bản 
thân y, cho gia đình, vợ con và cho người giúp việc đều là Sadaqah 
(sự bố thí được ban ân phước).” (Ibnu Ma-jah: Hadith (2138)).

Và có lần một người đàn ông đi ngang qua chỗ của Nabi Muhammad , 
các vị Sahabah của Thiên sứ của Allah nhìn thấy sự tích cực lao động 
của y, họ hỏi: Thưa thiên sứ của Allah! Y tích cực lao động đó có được 
coi là vì chính nghĩa của Allah không? Nabi  nói:
 »ِإْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعلَى َوَلِدِه َصَغارا َفُهَو ِفْي َسِبْيِل اللِه، َوِإْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعلَى أََبَوْيِن 
َها َفُهَو ِفْي َسِبْيِل  َشْيَخْيِن َكِبْيَرْيِن َفُهَو ِفْي َسِبْيِل اللِه، َوِإْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعلَى َنْفِسِه َيُعفُّ
اللِه، َوِإْن َكاَن َخَرَج ِرَياًء و ُمَفاِخَرًة َفُهَو ِفْي َسِبْيِل الَشْيَطاِن«. )أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 

ح )15619(، وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ح )1692((.

“Nếu y ra ngoài lao động vì các con nhỏ của y thì đó là con đường 
chính nghĩa của Allah, nếu y ra ngoài lạo động vì cha mẹ già yếu của y 
thì đó là con đường chính nghĩa của Allah, nếu y ra ngoài vì đáp ứng 
nhu cầu cần thiết của bản thân thì đó là con đường chính nghĩa của 
Allah và nếu y ra ngoài vì để phô trương một cách ngạo mạn thì đó 
là con đường của Shaytan.” (Attabra-ni ghi lại trong bộ Mu’jam Kabir: Hadith 

(15619), và Albani đã xác thực trong bộ Sahih Attarghib wattarhib: Hadith (1692)).
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Tuy nhiên, việc tìm kiếm sinh nhai có hai loại: loại tốt lành và loại 
không tốt lành. Loại tốt lành là một người đi tìm thiên lộc của Allah 
bằng các hình thức được giáo luật Islam hợp thức hóa như buôn bán 
kinh doanh, sản xuất, chăn nuôi trồng trọt, và các hình thức lao động 
hợp giáo luật khác.

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ( ]البقرة: 
]172

)Này hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy ăn những gì tốt 
lành mà TA đã ban cấp cho các ngươi và hãy tạ ơn Allah nếu các 
ngươi thực sự thờ phượng Ngài.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 172).

Còn loại không tốt lành của việc tìm kiếm sinh nhai là sự sở hữu tài sản 
bằng các con đường tội lỗi như Riba (cho vai lấy lãi), hối lộ, gian lận, 
lừa đảo hoặc trao đổi mua bán với các hàng hóa và sản phẩm gây hại 
cho người.

)ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ 
ھ ھ( ]البقرة: 188[

)Và các ngươi chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các ngươi lẫn nhau, 
và chớ dùng nó để hối lộ các quan tòa hầu các ngươi có thể ăn không 
một phần tài sản của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc các ngươi 
biết điều đó.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 188).

Và về vấn đề này thì Islam qui định một nguyên tắc chung mang tính 
khái quát, Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]األعراف: 157[

)Và Người (Nabi Muhammad) cho phép họ dùng những gì tốt lành và 
sạch sẽ và cấm họ dùng những gì dơ bẩn.( (Chương 7 - Al-‘Araf, câu 158).

Và vì thế, Islam luôn chỉ đạo phải chi tiêu tài sản một cách đúng mức 
và hợp lý, cho nên, một người sở hữu tài sản không được phép chi tiêu 
như thế nào cũng được, và việc chi tiêu phung phí và quá mức hoặc luôn 
giữ chặt mà không chi cho quyền lợi của người nghèo được coi là hành 
động của Shaytan.
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)وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  ىئ ی  یی 
ی جئ حئ مئ( ]اإلسراء: 27-26[

)Và hãy cho họ hàng ruột thịt phần bắt buộc của y, hãy cho người 
thiếu thốn khó khăn, và khách lỡ đường nhưng chớ phung phí 
quá mức. Quả thật, những kẻ phung phí là anh em của Shaytan 
và Shaytan lúc nào cũng bội ơn và phủ nhận Thượng Đế của nó.( 
(Chương 17 - Al-Isra, câu 26, 27).

Và Nabi Muhammad  cũng có nói:
َهاِت، َوَوْأَد اْلَبَناِت، َوَمَنَع َوَهاِت، َوَكِرَه َلُكْم ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة  َم َعَلْيُكْم ُعُقوَق اأُلمَّ »ِإنَّ اللَه َحرَّ

َؤاِل، َوِإَضاَعَة اْلَماِل«. )أخرجه البخاري ح )2408(، ومسلم ح )1715((. السُّ

“Quả thật, Allah nghiêm cấm việc bất hiếu với mẹ, giết hại các con 
gái, keo kiệt, tin đồn, nhiều câu hỏi và lãng phí tiền bạc.” (Albukhari: 

Hadith (2408), Muslim: Hadith (1715)).

Tài sản và của cải là phần ban cấp từ nơi Allah, và Ngài cho quyền 
chúng ta quản lý để chi tiêu và sử dụng nó hợp lý theo qui định của giáo 
luật, và trong những cách chi tiêu và sử dụng hợp lý và đúng đắn nhất 
là bố thí cho những người nghèo và người khó khăn.

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]النور: 33[

)Hãy ban cấp cho họ từ tài sản mà Allah đã ban cấp cho các ngươi.( 
(Chương 24 - Annur, câu 33).

)گ گ  ڳ   ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں ں  ڻ( ]احلديد: 7[

)Và hãy chi dùng cho chính nghĩa của Allah tài sản mà Ngài đã ban 
cấp cho các ngươi thừa hưởng. Do đó, những ai trong các ngươi có 
đức tin và chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah thì họ sẽ 
nhận được một phần thưởng vô cùng to lớn.( (Chương 57 - Alhadid, câu 7).

Và cứ như vậy, năm mục tiêu cần thiết này là tiêu biểu cho các quyền 
lợi quan trọng nhất của con người trong cuộc sống mà tất cả các điều 
luật trong hệ thống giáo luật Islam được qui định để duy trì và đảm bảo 
chúng. Do đó, người nào luôn tuân thủ theo hệ thống giáo luật Islam thì 
Allah sẽ ban niềm vinh dự cho y với sự hạnh phúc trến thế gian và thành 
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đạt ở cõi Đời Sau, ngược lại, người nào không tuân thủ theo chỉ đạo của 
nó thì sẽ đối mặt với sự bất hạnh trên thế gian tương ứng theo những gì 
mà y đã nghịch lại với Chỉ đạo và hệ thống giáo luật công bằng và toàn 
vẹn của Allah. Ngài phán:

)ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی 
ی   ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  جب  حب خب  مب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ   پ( 

]طه: 126-123[

)Ai theo chỉ đạo của TA thì sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở. 
Ngược lại, ai tránh xa thông điệp nhắc nhở của TA thì chắc chắn sẽ 
sống một cuộc đời eo hẹp (không an tâm và khổ sở) và vào Ngày Phục 
sinh TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa. Y sẽ nói: “Lạy Thượng Đế, tại 
sao Ngài dựng bề tôi sống lại mù lòa trong lúc trước đây bề tôi vẫn 
còn nhìn thấy”. Ngài phán: “Như thế đấy, các lời mặc khải của TA 
đã đến với ngươi nhưng ngươi không quan tâm; và Ngày nay TA bỏ 
quên trở lại giống như thế.( (Chương 20 - Taha, câu 123, 124).
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CÁC NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN IMAN

Đức tin Iman là cấp bậc giáo lý mà người Muslim phải có sau khi y đã 
quy thuận Islam, và nó là yếu tố để đánh giá Islam của một người. Dó 
đó, trong đạo không phải chỉ đứng ở góc độ biểu hiện thờ phượng của 
thể xác bề ngoài mà nó phải được hoàn thiện bởi đức tin Iman biểu hiện 
trong nội tâm bởi lẽ tôn giáo bao hàm tín ngưỡng, thờ phượng và phẩm 
chất đạo đức. Nabi Muhammad  nói:
ِريِق  الطَّ َعِن  اأَلَذى  ِإَماَطُة  َوأَْدَناَها  اللُه  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َقْوُل  َفأَْفَضُلَها  َوَسْبُعوَن  ِبْضٌع  »اإِلمَياُن 

َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإِلمَياِن«. )أخرجه مسلم ح )25((.

“Đức tin Iman gồm có bảy mươi mấy phần, phần tốt nhất đó là lời 
tuyên thệ (ُإاِلَّ هللا إِلََه   không có Thượng Đế đích thực nào khác) - (اَل 
ngoài Allah), phần thấp nhất là nhặt gai trên đường đi, và tính mắc 
cỡ là một phần của đức tin Iman.” (Muslim: Hadith (25)).

Và các nền tảng của đức tin Iman gồm sáu nền tảng căn bản được nói 
rõ trong Hadith được Umar kể lại rằng đại Thiên thần Jibril đã đến hỏi 
Nabi  về đức tin Iman thì Người bảo:
ِه«. )أخرجه  »أَْن ُتْؤِمَن ِباللِه َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ

مسلم ح )8((.

“Đó là ngươi phải tin nơi Allah, phải tin nơi các Thiên Thần của 
Ngài, tin vào các kinh sách của Ngài, tin nơi các Thiên Sứ của Ngài, 
tin nơi Ngày sau và tin vào định mệnh tốt xấu.” (Muslim: Hadith (8)).

Và như vậy, điều đầu tiên của đức tin là người Muslim phải tin tưởng 
sáu nền tảng này rồi sau đó y thể hiện hành động để xác nhận đức tin 
của y. Do đó, đức tin Iman là niềm tin được thể hiện trong tim, lời nói 
và hành động, nó gia tăng bằng sự vâng mệnh và sụt giảm bằng sự bất 
tuân và nghịch đạo.



108

TÌM HIỂU ISLAM

Như chúng ta đã nói về điều đầu tiên của đức tin Iman và đó là tin nơi 
Allah và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành đề cập đến các nền tảng 
còn lại của nó.

 Đức tin nơi các thiên thần
Các Thiên thần là những tạo vật độc đáo với những ánh hào quang được 
Allah tạo ra từ ánh sáng. Quả thật, Nabi Muhammad  nói:

»ُخِلَقِت اْلَماَلِئَكُة ِمْن ُنوٍر«. )أخرجه مسلم ح )2996((.

“Các thiên thần được tạo ra từ ánh sáng.” (Muslim: Hadith (2996)).

Và các thiên thần là lực lượng binh lính của Allah, không một ai có 
thể biết rõ số lượng của họ là bao nhiêu ngoại trừ Allah duy nhất, bởi 
Ngài phán:

)ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ    ۉې ې ې ې   ى ى( ]املدثر: 31[

)Và không một ai biết rõ lực lượng binh lính của Thượng Đế của 
Ngươi (Muhammad) ngoại trừ Ngài. Và đó là lời nhắc nhở cho người 
phàm.( (Chương 74 - Al-Mudaththir, câu 31).

Bởi vì bản chất là ánh sáng nhẹ nhàng nên các thiên thần có khả năng 
biến hóa thành nhiều hình hài khác nhau. Do đó, các thiên thần đã xuất 
hiện với hình hài của người phàm tục như họ đã hiện thân thành hình 
hài con người đến gặp Nabi Ibrahim, Nabi Lut, và đại thiên thần Jibril 
đã đến gặp bà Maryam trong hình hài của một người đàn ông. Allah, 
Đấng Tối Cao phán:

)ڍ  ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈڈ ژ ژ    ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ  گ 
ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]مرمي: 19-17[

)TA đã cử thiên thần Jibril của TA đến gặp nàng (Maryam). Y hiện 
ra trước mặt nàng như một người đàn ông toàn diện. Nàng lên 
tiếng: “Tôi cầu xin Đấng rất mực Độ lượng bảo vệ tránh xa ông. 
Xin đừng đến gần tôi nếu ông là người sợ Allah”. Thiên thần bảo: 
Ta chỉ là một sứ giả của Thượng Đế của nàng, Ta được lệnh đến 
báo cho nàng biết rằng Ngài sẽ ban cho nàng một đứa con trai trong 
sạch.( (Chương 19 - Maryam, câu 17 - 19).



109

TÌM HIỂU ISLAM

Và việc xuất hiện của các thiên thần dưới hình hài con người phàm tục 
này sẽ gần gũi với tâm trạng của con người. Do đó, Đại thiên thần Jibril 
mang lời Mặc khải xuống cho Nabi Muhammad  đa phần là dưới 
hình hài của một người đàn ông. Quả thật, có lần Al-Harith bin Hisham 
đã hỏi thiên sứ của Allah : Sự mặc khải đến với Người như thế nào? 
Thiên sứ  nói:
ى َوَقْد َوَعْيُت َعْنُه َما َقاَل،  - َفُيْفَصُم َعنِّ ُه َعَلىَّ »أَْحَياًنا َيْأِتيِنى ِمْثَل َصْلَصَلِة اْلَجَرِس -َوُهَو أََشدُّ
ُمِنى َفأَِعى َما َيُقوُل«. )أخرجه البخاري ح )2(، ومسلم ح )2333((. ُل ِلَى اْلَمَلُك َرُجاًل َفُيَكلِّ َوأَْحَياًنا َيَتَمثَّ

“Đôi lúc nó đến với Ta như tiếng loảng xoảng của chuông và nó làm 
Ta khó chịu nhất, cơ thể Ta như muốn vỡ tung và Ta bắt đầu cảm 
nhận được những gì y (Đại Thiên thần Jibril) nói, và đôi lúc Đại 
thiên thân hiện thân thành một người đàn ông đến nói trực tiếp với 
Ta và Ta lặp lại theo lời y nói.” (Albukhari: Hadith (2), Muslim: Hadith (2333)).

Và các thiên thần đều là những bề tồi của Allah, họ luôn một mực tự hào 
và vinh dự trong việc thờ phượng Allah, họ liên tục thờ phượng và phục 
tùng mệnh lệnh của Ngài một cách không ngừng nghỉ.

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]األنبياء: 20[

)Họ tán dương ca tụng Ngài ngày đêm một cách không ngừng nghỉ( 
(Chương 21 - Al-Anbiya, câu 20).

Và họ cũng không biết mệt mỏi và chán trong việc thờ phượng Allah.

)ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ   ېئ( ]فصلت: 38[

)Họ tán dương và ca tụng Ngài cả đêm lẫn ngày mà không bao giờ 
mỏi mệt.( (Chương 41 - Fussilat, câu 38).

Và quả thật, họ đáng được Allah mô tả rằng họ là đại diện cho niềm 
vinh dự và đạo đức (Chương 80 - ‘Abasa, câu 16) bởi họ không bao giờ 
nghịch lại mệnh lệnh của Allah.

)ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]التحرمي: 6[
)Họ không bao giờ bất tuân Allah về bất cứ điều gì mà Ngài đã ra 
lệnh cho họ và họ tuyệt đối thi hành đúng theo những gì được lệnh.( 
(Chương 66 - Attahrim, câu 6).
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Và các thiên thần đều có những nhiệm vụ và việc làm nhất định, có các 
thiên thần chuyên theo dõi cuộc sống của con người và ghi chép toàn 
bộ hành vi của họ và sẽ làm nhân chứng cho những gì mà họ đã làm vào 
Ngày Phán xét.

)ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]االنفطار: 12-10[

)Và quả thật, có các vị thiên thần trông chừng các ngươi, họ là 
những vị thiên thần biên chép đáng tôn kính và họ biết rõ mọi điều 
các ngươi làm.( (Chương 82 - Al-Infitar, câu 10 - 12). 

Có các thiên thần chuyên ghi chép mọi lời nói và hành vi của một 
ngươi. Allah phán:

)ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ( ]ق: 18-17[

)Và khi hai vị thiên thần ngồi xuống ghi chép bên phải và bên trái thì 
không một lời nào y (con người) thốt ra mà hai vị thiên thần theo dõi 
này lại không sẵn sàng ghi chép.( (Chương 50 - Qaf, câu 17, 18).

Và việc người có đức tin hiểu biết được rằng Các thiên thần luôn đồng 
hành với y trong cuộc sống và họ luôn theo dõi và ghi chép nhưng họ 
luôn ngoan đạo và không hề biết mệt mọi trong việc thờ phượng Allah 
sẽ khiến y hổ thẹn và thức tỉnh.

Và các thiên thần là binh lính của Allah, họ luôn thi hành mọi mệnh 
lệnh và chỉ đạo của Ngài trong việc chống lại kẻ thù của Ngài. Họ sẽ 
giáng xuống các hình phạt lên những người tội lỗi và xấu xa đáng bị sự 
trừng phạt của Allah, giống như Allah đã gởi họ đi trừng phạt cộng đồng 
của Nabi Hud, cộng đồng của Nabi Salih và cộng đồng của Nabi Lut.

Và một trong những việc làm của các thiên thần là họ được Allah giao 
trách nhiệm đi bắt hồn của những ai đã chấm dứt thời hạn trên thế gian.

)ٹ ڤ  ڤ ڤڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ 

چ( ]األنعام: 61[
)Và Ngài (Allah) là Đấng Tối Thượng chi phối bầy tôi của Ngài. Và 
Ngài cử các vị Canh gác theo trông chừng các ngươi cho đến khi một 
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trong các ngươi đối diện với cái chết thì các thiên thần của TA sẽ bắt 
hồn y và chúng sẽ không chểnh mảng trong nhiệm vụ bắt hồn đó.( 

(Chương 6 - Al-An’am, câu 61).

)ی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب( ]السجدة: 11[

)Hãy bảo (Muhammad!): Thần chết, vị phụ trách các người, sẽ bắt 
hồn của các người rồi các người sẽ được đưa về gặp Thượng Đế của 
các người trở lại.( (Chương 32 - Al-Sajdah, câu 11).

Và các thiên thần yêu thích những gì Allah yêu thích, do đó, họ sẽ yêu 
thương những người có đức tin và những người ngoan đạo biết kính 
sợ Allah trong đám bầy tôi của Ngài, và các thiên thần sẽ luôn cầu xin 
Allah tha thứ cho họ. Allah, Đấng Tối Cao phán:

)ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې  ې  ې ې ى ى  ائ  ائ( ]غافر: 7[
)Những vị thiên thần mang Ngai vương của Allah và những vị thiên 
thần đứng hầu xung quanh đều tán dương lời ca tụng Thượng Đế của 
họ và tin tưởng nơi Ngài, và họ cầu xin Ngài tha thứ cho những ai có 
đức tin, họ nói: “Lạy Thượng Đế của chúng tôi, xin Ngài lấy đức khoan 
dung và sự hiểu biết của Ngài mà bao trùm lấy mọi vật, xin Ngài tha thứ 
cho những ai quay về sám hối và tuân theo con đường của Ngài và cứu 
vớt họ khỏi hình phạt của Hỏa ngục.( (Chương 40 - Gafir, câu 7).

Và Nabi Muhammad  nói:
ُه اللُهمَّ َصلِّ َعَلْيِه، اللُهمَّ اْرَحْمُه«.  ى َعَلْيِه َما َداَم ِفى ُمَصالَّ ى َلْم َتَزِل اْلَماَلِئَكُة ُتَصلِّ »َفِإَذا َصلَّ

)أخرجه البخاري ح )647(، ومسلم ح )649(، واللفظ للبخاري(.

“Do đó, khi một người có đức tin dâng lễ nguyện Salah thì các thiên 
thần sẽ luôn cầu nguyện cho y trong suốt khoảng thời gian của 
cuộc lễ nguyện: Lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban sự an lành cho 
y, lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy yêu thương y!” (Albukhari: Hadith (647), 

Muslim: Hadith (649), và lời là của Albukhari).

Các thiên thần vẫn luôn liên tục cầu xin Allah tha thứ cho tất cả những 
người có đức tin giống như Allah đã phán:
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)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃچ چ  
چ   چ ڇ ڇ  ڇ( ]الشورى: 5[

)Và các thiên thần luôn tán dương và ca ngợi Thượng Đế của họ 
và họ luôn cầu xin Allah tha thứ cho những ai trên trái đất. Chẳng 
phải quả thật Allah là Đấng Hằng tha thứ và Khoan dung.( (Chương 

42 - Ash-Shura, câu 5).

Còn đối với những ai phủ nhận Allah, nghịch đạo và làm điều tội lỗi thì 
sẽ bị các thiên thần nguyền rủa.

)ې ې ې     ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]البقرة: 161[

)Quả thật, những người phủ nhận đức tin và chết đi mà vẫn trong 
tình trạng vô đức tin như thế thì họ là những người sẽ bị Allah, các 
thiên thần và cả nhân loại nguyền rủa.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 161).

Và khi Ngày Phán xét đến, các thiên thần sẽ nghinh đón những người 
tin tưởng ở nơi Thiên Đàng và áp tải những người vô đức tin và đại 
nghịch bất đạo đến với tầng đáy của Hỏa ngục. Về việc các thiên thần 
nghinh đón những người có đức tin và chúc tụng họ thì Allah có lời 
phán như sau:

)ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ( ]الرعد: 24-23[

)Và các thiên thần vào chào đón họ từ mỗi cánh cổng: Chào an lành 
đến quí vị về những điều mà quí vị đã kiên nhẫn chịu đựng. Bởi thế, 
đây là Ngôi nhà cuối cùng thật hạnh phúc của quí vị!( (Chương 13 - Ar-

rad, câu 23, 24).

Còn đối với những kẻ không có đức tin thì các thiên thần sẽ chấp hành 
mệnh lệnh của Allah mà thi hành hình phạt trừng trị họ trong Hỏa ngục.

)ۉ ۉ  ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 
]التحرمي: 6[

)... mà chất đốt của nó (Hỏa ngục) là con người (vô đức tin) và đá 
(bụt tượng), do những thiên thần lạnh lùng và nghiêm nghị quản lý, 



113

TÌM HIỂU ISLAM

họ không bao giờ bất tuân Allah một điều gì một khi Ngài ra lệnh 
và họ tuyệt đối thi hành đúng theo những gì được lệnh.( (Chương 66 - 

Attahrim, câu 6).

 Đức tin nơi các kinh sách
Và khi mà nhiệm vụ của các vị thiên sứ là mang những Chỉ đạo của 
Thượng Đế đến với nhân loại thì dĩ nhiên Allah phải ban xuống cho họ 
lời mặc khải cũng như sự hướng dẫn của Ngài để loài người học được 
những điều hữu ích, biết được đâu là chân lý mà tránh xa khỏi những 
điều lệch lạc và ngụy tạo.

)ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  
ک ک ک( ]البقرة: 213[

)Ban đầu nhân loại chỉ là một cộng đồng duy nhất. Sau đó vì họ 
lầm lạc nên Allah dựng lên các vị Nabi làm những vị vừa mang tin 
mừng vừa cảnh báo về tin dữ, và Allah gởi xuống cùng với họ những 
kinh sách bằng chân lý để họ dựa vào đó mà giải quyết và phân xử 
nhân loại về những vấn đề mà họ thường tranh chấp nhau.( (Chương 

2 - Albaqarah, câu 213).

Và những kinh sách thiêng liêng này đã chứa đựng thông điệp của Allah 
đến với con người làm sự chỉ đạo và ánh sáng dẫn dắt nhân loại. Quả 
thật, Allah đã mô tả kinh Tawrah (Kinh Cựu ước) được ban xuống cho 
Musa (Moses) với lời phán rằng:

)ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ( ]املائدة: 44[

)Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah trong đó là sự chỉ 
đạo và ánh sáng( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 44).

Và tương tự, Ngài cũng mô tả Kinh Injil (Kinh Tân ước) được ban 
xuống cho Nabi Ysa (Giê-su) :

)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]املائدة: 46[

)Và TA đã ban cho y (Nabi Ysa) Kinh Injil (Tân ước) trong đó là sự chỉ 
đạo và ánh sáng, là sự chứng thực lại những điều đã có trước trong Kinh 
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Tawrah. Quả thật, Kinh Injil vừa là một sự chỉ đạo vừa là một lời khuyên 
dạy cho những người ngoan đạo biết sợ Allah.( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 46).

Như vậy, sự chỉ đạo và ánh sáng là hai thuộc tính bắt buộc cho tất cả các 
thông điệp được mặc khải từ Allah ban xuống cho các vị Nabi của Ngài.

Và người Muslim luôn tin vào tất cả các Kinh sách của Allah, luôn thi 
hành mọi mệnh lệnh của Ngài và luôn tin tưởng mọi lời phán của Ngài.

)چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژژ ڑ ڑ   ک ک ک ک گ گ  گ گ  ڳ ڳ( ]النساء: 136[

)Hỡi những người có đức tin! Hãy tin tưởng nơi Allah, tin tưởng nơi 
Sứ giả của Ngài, và tin tưởng nơi Kinh sách mà Ngài đã xuống cho 
Sứ giả của Ngài và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. Và 
người nào phủ nhận Allah, phủ nhận các thiên thần của Ngài, các 
kinh sách của Ngài, các Sứ giả của Ngài và Ngày Tận thế thì quả thật 
y đã lầm lạc rất xa.( (Chương 4 - Annisa’, câu 136).

Do đó, chỉ cần phủ nhận bất kỳ một Kinh sách nào trong số các Kinh 
sách của Allah thì coi như đã phủ nhận tất cả. Bởi Allah ra lệnh cho 
Nabi của Ngài  và những người có đức tin với lời phán như sau:

)ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]البقرة: 136[

)Các ngươi hãy nói: Chúng tôi tin nơi Allah và tin nơi những gì được 
ban xuống cho chúng tôi cũng như những gì được ban xuống cho 
Nabi Ibrahim, Ismael, Ishaq, Yacob và các bộ lạc của Israel và những 
gì được ban xuống cho Nabi Musa và Ysa cùng với những gì được 
ban xuống cho các vị Nabi từ Thượng Đế của họ, chúng tôi không 
phân biệt và kỳ thị một vị Nabi nào trong số họ và chúng tôi là những 
người Muslim (thần phục Allah).( (Chương 2 - Albaqarah, câu 136). (Xem 

Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 84).

Quả thật, Allah, Đấng Tối cao đã ra lệnh cho những cộng đồng trước 
đây phải gìn giữ những gì được Allah ban xuống cho họ từ Kinh sách, 
như Ngài đã phán bảo:
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)ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]املائدة: 44[

)Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah trong đó là sự chỉ đạo 
và ánh sáng. Các vị Nabi, những người thần phục Allah đã dùng nó để 
phân xử cho những người Do thái, những người tiến sĩ Do thái và các 
thầy tu Do thái về những gì mà họ đã gìn giữ từ Kinh sách của Allah, 
và họ là những người minh chứng cho nó.( (Chương 4 - Al-Ma-idah, câu 44).

Và những người thuộc thời kỳ đầu đã làm mất nó, và họ đã không trung 
thực với nó nên nó đã bị bóp méo và sửa đổi cũng như thêm bớt.

)ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ( ]آل عمران: 78[

)Và quả thật, một thành phần của họ đã bóp méo Kinh sách với 
miệng lưỡi của họ làm cho các ngươi tưởng lầm đó là điều nằm trong 
Kinh sách nhưng thực chất là không phải trong Kinh sách, và họ đã 
bảo đó là điều do Allah ban xuống nhưng thực chất đó không phải 
là điều do Allah ban xuống, họ đã nói dối và đổ thừa cho Allah trong 
lúc họ biết rõ điều đó.( (Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 78).

Và quả thật, Allah đã hứa sẽ trừng phạt những kẻ đã làm điều đó, Ngài phán:

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

)Bởi thế, thật thảm hại cho những kẻ đã tự tay mình viết Kinh sách 
rồi bảo rằng đó là Kinh sách do Allah ban xuống hầu mang nó đi 
bán với một giá nhỏ nhoi. Do đó, thật là thảm hại cho chúng về 
những điều mà chúng đã viết ra bằng chính tôi tay của chúng và thật 
thảm hại thay cho cái lợi lộc mà chúng kiếm được từ việc làm đó.( 

(Chương 2 - Albaqarah, câu 79).

Và Allah cũng hứa sẽ trừng phạt những ai đã thêm bớt cũng như thay 
đổi nội dung của các Kinh sách bằng một hình phạt đau đớn, Ngài phán:
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)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې( ]البقرة: 174[

)Quả thật, những ai giấu giếm những điều được Allah ban xuống từ 
Kinh sách và dùng nó để mua bán thu lợi với một giá nhỏ nhoi thì 
họ là những kẻ đang nuốt lửa vào bụng của mình, và vào Ngày phục 
sinh chúng sẽ không được Allah nói chuyện và cũng không tẩy sạch 
tổi lỗi cho chúng và chúng phải chịu một sự trừng phạt đau đớn.( 
(Chương 2 - Albaqarah, câu 174).

Và một trong số Kinh sách trước đây bị mất lạc là Kinh Injil (Tân 
ước)(1), Kinh sách được Allah ban xuống cho Nabi Ysa , con trai của 
Maryam.

)ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ   پ پ ڀ ڀ ڀ( ]املائدة: 14[

)Và trong số những người tự gọi mình là tín đồ Thiên Chúa giáo, TA 
(Allah) đã nhận lời giao ước của họ nhưng họ đã bỏ quên một phần 
của bức Thông Điệp được ban cho họ.( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 14).

Và để làm rõ sự thật đã bị mất đi từ các Kinh sách trước đây hoặc để 
vạch trần sự bóp méo, thay đổi và thêm bớt của các Kinh sách, Allah đã 
cử Muhammad  mang thông điệp cuối cùng đến cho nhân loại. Ngài 
đã ban cho Người  Kinh Qur’an, một Kinh sách cũng được Ngài dùng 
làm chỉ đạo, ánh sáng và cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Allah đã kêu 
gọi họ đến với đức tin Iman nơi Người.

)ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ  چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ( ]املائدة: 15[

)Hỡi người dân Kinh sách! Quả thật, Sứ giả (Muhammad) của TA 
đến gặp các ngươi trình bày rõ cho các ngươi nhiều điều mà các 
1 Những gì mà chúng ta nhìn thấy ngày nay ở nơi của những người Thiên chúa giáo đích thực 

không phải là Kinh Injil (Tân ước) thực sự được mặc khải xuống từ Allah cho Nabi Ysa, mà là 
những cuốn Kinh Injil do những học trò của Nabi Ysa và các học trò sau này của nhóm học trò 
của Nabi Ysa biên soạn. Họ đã biên soạn các tác phẩm tiểu sử của họ và ghi chép trong đó tiểu 
sử của Nabi Ysa  và các thông điệp về sự nghiệp truyền bá cũng như về các phép màu của 
Người. Và các tác phẩm do chính con người biên soạn này cũng có một số được ghi chép theo 
đúng những gì được mặc khải cho Người .
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ngươi đã từng giấu giếm trong Kinh sách của các ngươi và lướt qua 
nhiều điều không cần đề cập nữa. Quả thật, một ánh sáng và một 
Kinh sách quang minh từ nơi Allah đã đến với các ngươi.( (Chương 

5 - Al-Ma-idah, câu 15).

Và bởi lẽ đó, Kinh Qur’an đã trở thành một sự mặc khải cuối cùng của 
Allah, xác nhận lại những điều mặc khải trước đó và đặc biệt nó sẽ được 
Allah bảo tồn nguyên vẹn.

)ڇ ڇ   ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژ ڑ ڑ ک 
ک کک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]املائدة: 48[

)Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách bằng sự thật, 
xác nhận lại các điều mặc khải trong các kinh sách trước và giữ gìn 
chúng được nguyên vẹn. Bởi thế, hãy xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống và chớ làm theo điều ham muốn của bản thân họ nghịch với 
Chân lý mà Ngươi đã tiếp thu. TA đã qui định cho từng Sứ giả trong 
các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối.( (Chương 5 - Al-Ma-idah, 

câu 48).

Và Allah đã hoàn tất ân huệ của Ngài cho các bề tôi của Ngài với Kinh 
sách này được gọi là Qur’an Vĩ đại và với Sứ giả Muhammad, một vị 
được cử đến cho toàn nhân loại. Đó là một hồng phúc và một ân huệ vô 
cùng to lớn.

)ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ( ]آل عمران:164[

)Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và hồng phúc cho những người 
có đức tin khi mà Ngài đã dựng lên trong họ vị Sứ giả xuất thân từ 
họ để đọc cho họ các lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ 
kinh sách những điều lẽ phải trong lúc trước đây họ là những người 
lầm lạc.( (Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 164).

Và lời phán của Allah sẽ chứng giám cho tất cả mọi tạo vật của Ngài và 
Ngãi sẽ bảo tồn Kinh sách cuối cùng này của Ngài.

)ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ  ڱ( ]احلجر: 9[
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)Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) xuống và TA sẽ 
luôn bảo quản nó( (Chương 15 - Al-Hijr, câu 9).

Và Ngài phán nói với Nabi của Ngài :

)ی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب حب خب   مب ىب يب  جت حت( ]القيامة: 19-17[

)Quả thật TA có nhiệm vụ tập hợp và đọc nó lại cho Ngươi (Muhammamd). 
Bởi thế, khi TA đọc nó thì Ngươi hãy đọc theo và chính TA có nhiệm vụ 
giải thích nó minh bạch.) (Chương 75 - Al-Qiyamah, câu 17 - 19).

Và như vậy, chỉ có kinh Qur’an mới là Kinh sách duy nhất từ Thượng 
Đế được bảo tồn nguyên vẹn bằng sự bảo quản của chính Allah.

)ڈ ڈ ژ       ژ  ڑ ڑک  ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱڱ ڱ   ں 
ں ڻ( ]فصلت:42-41[

)Quả thật, những ai phủ nhận lời nhắc nhở (Qur’an) khi Nó đến 
với họ thì sẽ bị trừng phạt. Và quả thật, Nó là một Kinh sách rất đỗi 
quyền năng. Không một điều giả dối nào có thể xâm nhập Nó từ đằng 
trước hay đằng sau, bởi lẽ, Nó do Đấng rất mực sáng suốt và đáng 
khen ngợi ban xuống.( (Chương 41 - Fussilat, câu 41, 42).

Và Allah đã bảo quản Kinh sách (Qur’an) của Ngài bằng cách làm cho 
nó dễ dàng được học thuộc lòng. Ngài đã ban Nó xuống cho một người 
mù chữ không biết đọc cũng chẳng biết viết, và Nó chỉ được tiếp thu 
bằng cách học thuộc lòng, đó là cách duy nhất để kế thừa Nó.

)ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]القمر: 17[

)Và TA đã làm cho Qur’an dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng?( (Chương 

54 - Al-Qamar, câu 17).

Và Allah đã ban Qur’an xuống thành từng phần riêng lẽ trong suốt hai 
mươi ba năm để tiện cho việc ghi nhớ thuộc lòng cũng như thuận lợi 
cho việc dạy và học giữa Nabi  và các vị Sahabah của Người.

Và quả thật, Nabi  đã thuộc lòng hết toàn bộ Kinh Qur’an và được 
Allah kiểm tra qua việc học và ôn giữa Người và Đại thiên thần Jibril 
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 vào mỗi tháng Ramadan hàng năm. Ibnu Abbas nói: (Thiên sứ của 
Allah là một người rộng lượng và hào phóng nhất trong thiên hạ, và 
Người hào phóng và rộng lượng nhất vào tháng Ramadan khi được 
hội ngộ Jibril, và Người thường gặp Jibril vào mỗi đêm của tháng 
Ramadan để ôn Qur’an. Do đó, thiên sứ của Allah là người hào 
phóng trong từ thiện hơn cả những cơn gió được thổi đi.) (Albukhari: 

Hadith (1902), Muslim: Hadith (2308)).

Và Kinh Qur’an đã mách bảo chúng ta về sự rất cố gắng và nỗ lực trong 
việc ghi nhớ thuộc lòng lời của Qur’an rằng Người thường lặp đi lặp lại 
khi nghe Đại thiên thần Jibril đọc vì sợ sẽ quên mất một phần nào đó, 
Allah đã trấn an Người và cho Người biết rằng Qur’an sẽ được ghi nhớ 
thuộc lòng dưới sự bảo quản của Ngài.

)پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]طه: 114[

)Và Ngươi (Muhammad) chớ đừng nôn nóng và hấp tấp với Qur’an 
trước khi việc mặc khải được hoàn tất cho Ngươi, và Ngươi hãy cầu 
nguyện thưa: Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài gia tăng kiến thức 
cho bề tôi.( (Chương 20 - Taha, câu 114).

)ېئ  ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی جئ حئ  مئ( ]القيامة: 17-16[
)Chớ uống lưỡi của Ngươi (Muhammam) về Nó (Qur’an) hầu giục 
Nó đến nhanh. Quả thật TA có nhiệm vụ tập hợp và đọc nó lại cho 
Ngươi ) (Chương 75 - Al-Qiyamah, câu 16 - 17).

Và quả thật, Nabi  đã rất quan tâm đến vấn đề truyền dạy Qur’an cho 
các Sahabah của Người, và họ luôn quan tâm truyện dạy Nó cho những 
ai mới quy thuận Islam, lúc nào họ cũng ưu tiên cho việc dạy và học 
những điều được mặc khải trong Qur’an. ‘Iba-dah bin Assa-mit nói: 
(Thiên sứ của Allah rất bận rộn, nên mỗi khi có người đi công việc 
thì Người  thường cử một trong số chúng tôi thay y dạy Qur’an). 
(Ahmad: Hadith (22260)).

Và hầu hết các vị Sahabah lúc nào cũng hết sức quan tâm đến Qur’an, 
mỗi ngày họ luôn theo dõi về những điều được mặc khải xuống từ 
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Qur’an. Umar bin Atkhattab  nói: Tôi và một người hàng xóm của tôi, 
- một người Ansar thuộc dòng họ Ummiyah bin Zaid, một trong những 
dòng cao quý ở Madinah - thường luân phiên nhau đến gặp Thiên sứ , 
y đến một ngày và tôi đến một ngày, khi nào tôi đến gặp và về lại thì 
tôi đều thông báo cho y biết về thông tin của Lời Mặc khải hay sự việc 
khác trong ngày hôm đó và đến phiên y thì cũng vậy. (Albukhari: Hadith 

(89), Muslim: Hadith (89)).

Và Nabi  đã khuyến khích và thúc giục các Sahabah của Người học 
và dạy Qur’an, Người nói:

َمُه«. )أخرجه البخاري ح )5027((. َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ »َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّ

“Người tốt nhất trong các ngươi là người học Qur’an và dạy Nó lại 
cho người khác” (Albukhari: Hadith (5027)).

ى َيْقَرأَ  َة اْقَرْأ َواْصَعْد.َفَيْقَرُأ َوَيْصَعُد ِبُكلِّ آَيٍة َدَرَجًة َحتَّ »ُيَقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن ِإَذا َدَخَل اْلَجنَّ
آِخَر َشْىٍء َمَعُه«. )أخرجه ابن ماجه ح )3780((.

“Khi vào Thiên Đàng, người học thuộc lòng Qur’an sẽ được bảo: 
Hãy đọc và đi lên! Thế là y đọc và đi lên các tầng tương ứng theo 
mỗi câu kinh và y chỉ dừng lại cho đến câu cuối cùng y đọc được.” 

(Ibnu Ma-jah: Hadith (3780)).

Và việc đọc Qur’an và học thuộc lòng Nó là một trong những việc làm 
thờ phượng tốt nhất, Nabi  nói: 
ِذى َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َوَيَتَتْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعَلْيِه َشاقٌّ  َفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة َوالَّ »اْلَماِهُر ِباْلُقْرآِن َمَع السَّ

َلُه أَْجَراِن«. )أخرجه البخاري ح )4937(، ومسلم ح )798(، واللفظ له(.

“Người đọc Qur’an lưu loát và thông thạo Qur’an sẽ ở cùng với các 
vị thiên thần vinh dự, và người đọc Qur’an dấp da dấp dính một 
cách rất khó khăn thì y sẽ được hai công đức.” (Albukhari: Hadith (4937), 

Muslim: Hadith (798)).

Và quả thật, các vị Sahabah luôn hối hả tranh nhau trong việc cố gắng 
học thuộc lòng các chương của Qur’an cũng như lúc nào họ cũng quan 
tâm và học hỏi nội dung ý nghĩa và các điều luật của Nó. Trong họ, có 
cả đến trăm người là những người lão luyện về đọc xướng Qur’an, và 
một số họ đã học thuộc lòng toàn bộ Kinh Qur’an ngay trong thời của 
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Nabi . Có lần, Qata-dah đã hỏi người sai vặt của Thiên sứ , Anas bin 
Malik, rằng có ai đã thuộc lòng hết toàn bộ Qur’an ngay trong thời của 
Nabi  hay không thì được ông bảo: (Có bốn người, tất cả họ đều là 
người Ansar: Abi bin Ka’ab, Mu-‘azd bin Jabal, Zaid bin Tha-bit 
và Abu Zaid.) (Albukhari: Hadith (5003), Muslim: Hadith (2465)).

Và một trong những người Sahabah nữ thuộc lòng hết toàn bộ Qur’an 
là Ummu Waraqah bin Abdullah bin Al-Harith thuộc người Ansar. Bà 
được Nabi  ra lệnh bảo làm Imam cho người trong gia đình của bà, 
bà có một người Azan riêng và bà đã làm Imam cho những người trong 
gia đình của bà. (Abu Dawood: Hadith (591), Ahmad: Hadith (26739)).

Và quả thật, Qur’an đã được lưu truyền nguyên vẹn vượt qua mọi thời 
gian và Nó thực sự vẫn còn nguyên vẹn như Allah và thiên sứ  của 
Ngài đã mô tả, trong Hadith Qudsi, Nabi  đã thuật lại lời nói của 
Allah, Đấng Tôi Cao với Người:

»َوأَْنَزْلُت َعَلْيَك ِكَتاًبا اَل َيْغِسُلُه اْلَماُء َتْقَرُؤُه َناِئًما َوَيْقَظاَن«. )أخرجه مسلم ح )2865((.
“Và TA đã ban xuống cho ngươi một Kinh sách sẽ còn mãi trong 
trái tim con người qua mọi thời gian và Nó sẽ được bảo vệ lúc ngươi 
đang ngủ cũng như lúc ngươi đang thức.” (Muslim: Hadith (2865)).

Học giả Ibnu Jawzi nói: “Qur’an được lưu truyền bằng cách ghi nhớ 
thuộc lòng của những trái tim chứ không phải bằng cách bảo quản 
những cuốn sách, và đây là điều thiêng liêng mà Allah, Đấng Tối Cao 
dành cho cộng đồng này .. do đó, Đấng Tối Cao đã thông báo rằng quả 
thật Qur’an không cần đến việc bảo quản nó trong các trang giấy sẽ bị 
nước rửa mất đi mà Nó sẽ được đọc trong mọi hoàn cảnh giống như 
những gì được mô tả về bản chất của cộng đồng của Người:
 »أََناِجيُلُهْم ِفي ُصُدوِرِهْم«. )النشر: )6/1(، واحلديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ح )9903(، 

والبيهقي في دالئل النبوة ح )343((.

“Ta là dòng thời gian trong lòng của họ” (Annashr: (1/6), Attabra-ni: Hadith 

(9903) trong bộ Mu’jam Kabir, và Albayhaqi trong bộ các bằng chứng Nabi: Hadith (343)).

Mặc dù có rất nhiều Sahabah là những người lão luyện trong việc đọc 
và thuộc lòng Qur’an nhưng có rất nhiều người trong số họ đã bị giết, 
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bảy mươi người đã bị giết trong ngày Bi’r Ma’u-nah. Ông Anas nói: 
(Môt đám người đã đến gặp Nabi  và bảo: Hãy gởi đi cùng với 
chúng tôi những người đàn ông để dạy chúng tôi Qur’an và Sunnah. 
Thế là, Người đã gởi bảy mươi người đàn ông Ansar được cho là học 
thuộc lòng và đọc lão luyện Qur’an, họ thường xuyên đọc Qur’an và 
truyền dạy vào ban đêm .. Người đã phái họ đến với đám người đó, 
nhưng những người đó đã giết hết tất cả họ.) (Muslim: Hadith (677)).

Và sau khi Nabi  qua đời, rất nhiều người học thuộc lòng Qur’an bị 
giết tại Waqi’ah Al-yama-mah. Lúc ấy, Umar lo ngại bị mất lạc một phần 
nào đó của Qur’an nên ông đã nói với vị thủ lĩnh Abu Bakr: (Quả thật, 
đã có quá nhiều người học thuộc lòng Qur’an đã bị giết vào ngày Al-
yama-mah, và tôi thật sự lo ngại rồi đây nhiều người học thuộc lòng 
Qur’an sẽ bị giết hết trong xứ của chúng ta). (Abukhari: Hadith (4986)).

Và đó là lý do thúc giục các Sahabah bắt đầu tập hợp và thu gom Qur’an 
và viết thành một quyển kinh hoàn chỉnh và thời lãnh đạo của Abu Bakr 
Assiddiq .

Và sự thu gom Qur’an trong thời của Abu Bakr chỉ là một sự thu gom 
những gì đã được biên chép trong thời của Nabi , và những biên chép 
trong thời của Người  chỉ nhằm lưu giữ các dòng Kinh để thuận tiện cho 
việc học thuộc lòng. Uthman bin ‘Affan  nói: Quả thật, Nabi , trước 
đây, khi có những câu kinh nào đó được mặc khải xuống cho Người thì 
Người bảo một số người thuộc những người chuyên ghi chép cho Người:
ِتى ُيْذَكُر ِفيَها َكَذا َوَكَذا«. )أخرجه أبو داود ح )786(، والترمذي ح  وَرِة الَّ »َضْع َهِذِه اآلَيَة ِفى السُّ

)3086(، واللفظ ألبي داود(.

“Hãy để câu kinh này trong chương có nói về điều này, điều này” 
(Abu Dawood: Hadith (786), Attirmizhi: Hadith (3086), lời là của Abu Dawood).

Và các vị Sahabah đã biên chép tất cả mọi điều được mặc khải xuống, 
họ lúc nào cũng hối hả làm điều đó cho dù có nhiều như thế nào, tiêu 
biểu như họ đã hối hả viết lại toàn bộ chương Al-An’am, một chương 
thuộc các chương dài của Qur’an, được mặc khải xuống một lượt tại 
Makkah. Ibnu Abbas  nói: (Nó được mặc khải một lượt vào ban 
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đêm, họ đã ghi chép nó trong đêm ngoại trừ sáu câu được mặc khải 
xuống tại Madinah.) (Ibnu Jawzi nói trong bộ “Zadul-Masir” (1/3), và Alqa-simi 

nói trong bộ “Những suy luận tốt đẹp” (6/446)).

Và quả thật, sự biên chép Qur’an những lúc ban đầu ngay trước mặt 
của Nabi  đã được Người quan tâm một cách chu đáo, mọi điều được 
biên chép luôn được Người kiểm tra tỉ mỉ. Zaid bin Tha-bit, một người 
biên chép lời mặc khải nói: (Tôi viết lời mặc khải bằng cách thiên 
sứ của Allah đọc cho tôi biên lại, cứ mỗi khi tôi viết xong thì Người 
bảo: Hãy đọc nó! Thế là tôi đọc, và khi có điều gì thiếu sót thì Người 
điều chỉnh nó ngay.) (Tabra-ni ghi chép trong bộ Al-Awsa’: Hadith (1985), ông 

Al-haythami nói: Tabra-ni đã ghi lại qua hai đường dẫn và những người dẫn truyền 

trong hai đương dẫn đều đáng tin cậy. Bộ Azzawa-id (8/257)).

Và bởi lo ngại có sự lẫn lộn giữa những biên chép của Qur’an với 
những gì khác từ lời nói của Nabi  nên Người đã ra lệnh cho các 
Sahabah, nói:
ى َشْيئًا َغْيَر اْلُقْرآِن َفْلَيْمُحُه«. )أخرجه مسلم  ى َشْيئًا ِإالَّ اْلُقْرآَن َفَمْن َكَتَب َعنِّ »اَل َتْكُتُبوا َعنِّ

ح )3004((.

“Các ngươi đừng viết một điều gì ngoài Qur’an, bởi thế, ai đã viết 
một điều gì đó từ Ta mà nó không phải là Qur’an thì hãy xóa nó đi.” 
(Muslim: Hadith (3004)).

Sau đó, Nabi  qua đời trước khi việc thu gom những biên chép ngay 
trước mặt Người thành một quyển kinh hoàn chỉnh. Người biên chép Lời 
Mặc khải, Zaid bin Tha-bit, nói: (Nabi  qua đời trong khi Qur’an 
vẫn chưa được thu gom lại một điều gì cả) (Addir ‘A-quli với đương dẫn 

đến từ Zaid bin Harith, Almisyuti nói trong Al-itqan về kiến thức Qur’an (1/164)).

Học giả Al-Khata-bi nói: “Quả thật, lý do Nabi  chưa thu gom 
Qur’an lại thành một quyển Kinh hoàn chỉnh là vì Người đang theo 
dõi mệnh lệnh về điều luật nào hay lời kinh nào sẽ bị xóa, tuy nhiên, 
lời mặc khải vừa hoàn tất thì cũng là lúc Người phải chia tay với cõi 
trần; Allah để lại vấn đề đó cho các vị Khalif trung trực sau Người 
 thực hiện với lời hứa bảo quản Qur’an của Ngài cho cộng đồng 
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này. Và vấn đề đó đã được bắt đầu bởi Abu Bakr Assiddiq thông 
qua ý kiến của Umar.” (Bảo vệ kiến thức Qur’an của Al-misyuti (1/164)).

Và sau khi Nabi qua đời, cuộc chiến chống lại những người bỏ đạo bắt 
đầu diễn ra, và cuộc chiến khốc liệt nhất là cuộc chiến Al-yama-mah, 
gần một ngàn Sahabah của Nabi  bị giết trong trận chiến này, trong số 
đó có rất nhiều người học thuộc lòng và đọc lão luyện Qur’an.

Thế là, Umar bin Khattab đã đến gặp Khalif Abu Bakr Assiddiq và cho 
y kiến rằng cần phải thu gom Qur’an lại thành một quyển duy nhất hoàn 
chỉnh vì sợ rằng Nó sẽ dần dần bị mất đi nếu có thêm những người học 
thuộc lòng Qur’an chết đi sau này. Kalif Abu Bakr đã đồng thuận với ý 
kiến đó và ra lệnh cho thành lập một ban phụ trách về việc làm vĩ đại đó 
với người đứng đầu phụ trách là người biên chép Lời mặc khải cho Thiên 
sứ của Allah, một người thanh niên tên Zaid bin Thabit, một vị Sahabah, 
người đã truyền tải đến cho chúng ta về thông điệp hoàn tất Nó như sau: 

(Abu Bakr đã gởi đến tôi nguồn tin về những người đã chết trong 
trận Al-yama-mah. Abu Bakr nói: Quả thật, Umar đã đến gặp tôi 
và nói rằng thực sự đã có nhiều người bị giết trong ngày Al-yama-
mah, ông ta nói: Quả thật, tôi lo ngại việc có nhiều người học thuộc 
lòng Qur’an bị giết sẽ khiến Qur’an có thể bị mất dần đi trừ phi 
phải thu gom và tập hợp lại, quả thật, tôi thấy anh nên cho thu gom 
lại Qur’an. Tôi nói với Umar: Làm sao tôi có thể làm một điều mà 
thiên sứ của Allah không làm? Umar nói: Allah chứng giám, thật 
sự đó là điều tốt. Umar vẫn tiếp tục bàn vấn đề này với tôi cho đến 
khi Allah đã mở lòng của tôi cho điều đó, và tôi quan điểm của mình 
giống như quan điểm của Umar.

Abu Bakr nói với tôi: Quả thật, anh là một người thanh niên hiểu 
biết, anh đã từng viết Lời Mặc khải cho Thiên Sứ của Allah , vậy 
anh hãy thu thập và gom Qur’an lại.

Tôi (Zaid) nói: Thề bởi Allah, nếu ông giao cho tôi di chuyển một 
quả núi trong những quả núi thì điều đó còn không nặng nề bằng 
việc ông ra lệnh cho tôi thu gom Qur’an. Làm sao các ông (Abu 
Bakr và Umar) lại làm điều mà Nabi  không làm?
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Abu Bakr nói: Xin Allah chứng giám, quả thật đó là việc làm tốt. 

Ông ta cứ tiếp tục yêu cầu và phân giải vấn đề đó với tôi cho tới khi 
Allah mở lòng của tôi giống như Ngài đã mở lòng của Abu Bakr và 
Umar. Thế là, tôi bắt đầu thu thập và nhặt gom Qur’an được biên 
chép trên những mảnh vải, tấm gỗ, tấm da và những gì được thuộc 
lòng từ mọi người. Tôi đã tìm thấy hai câu kinh của chương Tawbah 
từ nơi Khuzaymah, người Ansar, hai câu kinh mà tôi không tìm 
thấy ở bất cứ người nào ngoài y: 

)ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  
ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ     ۉ   ېې ې ېى ى  ائ ائ 

ەئ( ]التوبة: 129-128[

)Quả thật, một sứ giả xuất thân từ các ngươi đã đến với các ngươi, y 
buồn rầu vì thấy các ngươi đau khổ và hết sức lo lắng cho các ngươi, 
y luôn thương xót cho những người tin tưởng. Nhưng nếu chúng từ 
chối thì hãy bảo chúng: “Allah đủ cho ta, không có Thượng Đế nào 
khác ngoài Ngài. Ta phó thác cho Ngài bởi vì Ngài là Đấng Chủ Tể 
của chiếc Ngai vương( (Chương 9 - Attawbah, câu 128, 129).

Và quả thật, việc thu gom Qur’an thành một quyển hoàn chỉnh 
được diễn ra trong thời Khalif của Abu Bakr cho đến khi ông qua 
đời, rồi nó được tiếp tục qua thời Khalif của Umar cho đến khi ông 
qua đời, rồi nó vẫn được tiếp tục trong thời Hafsah, con gái của 
Umar.) (Albukhari: Hadith (4679)).

Và một lời dẫn khác nữa cũng cho chúng ta thấy rõ về quá trình thu gom 
Qur’an của Zaid rằng ông không chỉ dựa trên cơ sở những gì được học 
thuộc lòng từ các Sahabah mà ông còn sưu tầm từ những gì được biên 
chép lúc Nabi  tại thế. Và những người biên chép Qur’an cho Nabi 
 lúc Người còn tại thế phải chứng nhận uy tín của mình bằng hai câu 
tuyên thệ Shahadah. Ông Yahya bin Abdurrahman bin Hatib nói: (Umar 
Bin Khattab đứng trước mọi người nói: Ai tiếp thu được một điều gì 
trong Qur’an từ thiên sứ của Allah thì hãy mang nó đến cho chúng 
tôi, và những Sahabah thường biên chép lưu giữ Qur’an trên các tờ 
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giấy, tấm gỗ và các tấm da, và Umar không chấp nhận một điều gì 
từ bất kỳ ai trừ phi người đó chứng nhận lời tuyên thệ Shahadah.) 

(Được con trai của Abu Dawood trong cuốn sách của ông “Almasa-hif”: Hadith (33)).

Abu Sha-mah Al-maqdasi nói: (Và tiêu chuẩn cho việc biên chép 
Qur’an là chỉ nhận lấy từ những người biên chép trước mặt Nabi 
chứ không phải chỉ đơn thuần dựa vào sự học thuộc lòng của họ. 
Bởi lẽ đó, mà ông (Zaid bin Thabit) đã nói về câu kinh cuối của 
chương Tawbah rằng tôi không tìm thấy chúng từ nơi của những ai 
khác ngoài y (Khuzaimah, người Ansar), có nghĩa tôi không tìm thấy 
chúng được biên chép từ ai khác ngoài y. Do đó, chỉ có học thuộc 
lòng mà không có sự biên chép thì chưa đủ điều kiện.) (Xem “Bảo vệ 
kiến thức Qur’an” (1/167), và trong Fathul Ba-ri (8/630)).

Và cứ như vậy, ban phụ trách thu gom Qur’an đã hoàn thành công việc 
thu gom dựa trên những biên chép được biên chép trước mặt Nabi  
và những người biên chép phải chứng nhận lời tuyên thệ Shahadah để 
xác thực việc họ thực sự là những người đã biên chép ngay trước mặt 
của Nabi .

Và vào thời Khalif của Uthman , ông đã ra lệnh cho thành lập một 
ban phụ trách xóa toàn bộ những bản Qur’an được biên chép trong thời 
của Abu Bakr, thành viên chính trong ban phụ trách này gồm bốn người 
học thuộc lòng lão luyện Qur’an(1). Ban phụ trách bắt đầu công việc xóa 
bỏ quyển kinh Qur’an được biên chép trong thời của Abu Bakr và tiến 
hành viết lại theo tiếng nói của người Quraish. Huzaifah nói: (Uthman 
đã gởi thông điệp đến bà Hafsah: Hãy gởi cho tôi các quyển Qur’an; 
chúng tôi sẽ xóa bỏ chúng để thay với bản khác, rồi sau đó tôi sẽ gởi 
nó lại cho bà. Thế là, Hafsah đã gởi cho Uthman. Sau đó, Uthman ra 
lệnh cho Zaid bin Thabit, Abdullah bị Azzubair, Sa-‘eed bin Al-‘As 
và Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham tiến hành công việc xóa 
1 Thật ra, những thành viên trong ban chấp hành này sau đó có tới mười hai người từ các 

Sahabah của Nabi. Kathir bin Aflah nói: (Khi Uthman muốn viết các quyển kinh Qur’an, ông 
đã tập hợp mười hai người đàn ông từ bộ tộc Quraish và cư dân Madinah (Ansar) trong đó có 
Ubai bin Ka’b và Zaid bin Thabit) (Được ghi nhận bởi con trai của Abu Dawood trong cuốn 
sách của ông “Al-Masa-hif”: Hadith (89)).
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quyển Qur’an cũ để thay một ấn bản mới. Uthman nói với ba thành 
viên là những người Quraish: Khi nào các người thấy có gì khác với 
Zaid bin Thabit về một điều gì đó từ Qur’an thì các người cứ viết 
nó theo lưỡi của người dân Quraish bởi quả thật Qur’an được ban 
xuống theo lưỡi của người dân Quraish). (Albukhari: Hadith (3506)).

Và trong lời dẫn của Attirmizhi, những thành viên trong ban biên chép đã 
có sự bất đồng quan điểm về cách viết của một từ. Huzaifah nói: (Họ đã 
bất đồng quan điểm về từ “التابوت” và “التابوة”, những người Quraish 
thì nói từ thứ nhất là đúng còn Zaid bin Thabit thì chọn từ thứ hai. 
Thế là họ đã đem vấn đề này đến trình kiến Uthman thì được ông 
bảo: Các người hãy viết với từ “التابوت”, bởi vì Nó (Qur’an) được ban 
xuống trên chiếc lưỡi của người dân Quraish.) (Tirmizhi: Hadith (3104)).

Và ấn bản quyển kinh Qur’an của Uthman được hoàn tất thành bảy bản cả 
thảy. Ông đã cho gửi đi mỗi một quốc gia Muslim một bản để làm chủ đạo 
cho dân chúng. Và để chỉ dùng chính xác một bản thống nhất, Uthman đã 
ra lệnh những ai đang cất giữ một thứ gì đó từ các tờ Qur’an trước đó phải 
đem đốt đi. Huzaifah nói: (Để họ vô hiệu hóa bản Qur’an trước đó mà 
thay thế bản Qura’n hiện thời, Uthman đã gửi lại cho bà hafsah và 
gửi đến tất cả các nơi bản Qur’an cũ và ra lệnh những gì khác với bản 
Qur’an hiện hành đều phải đốt bỏ). (Albukhari: Hadith (4988)).

Và nguyên nhân mà vị Khalif Uthman  ra quyết định yêu cầu dân 
chúng phải đốt bỏ những gì từ Qur’an được biên chép trong các bản trước 
kia là bởi vì trong một số phần của Qur’an được biên chép ở giai đoạn 
cuối trong năm cuối đời của Nabi  có phần đã được xóa bỏ lời lẽ của 
nó (theo lệnh của Allah) và cũng như trong các bản kinh của các Sahabah 
nói riêng có những câu, từ bị thiếu hoặc có câu từ dư thừa để giải thích 
cho lời của Qur’an. Vì lo ngại sau này sẽ có sự lầm tưởng rằng những 
lời giải thích hoặc những phần được Allah ra lệnh xóa bỏ là phần của 
Qur’an, hơn nữa các bản biên chép Qur’an của các vị Sahabah lại khác 
nhau trong về thứ tự các chương, chẳng hạn như bản biên chép của Ali  
thì được  sắp xếp theo thứ tự trước sau của sự mặc khải. Bởi những lý do 
nêu trên, Uthman đã ra lệnh cho đốt bỏ hết những bản biên chép trước.
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Và quả thật, các Sahabah đã chấp hành và thực hiện theo mệnh lệnh của 
vị Khalif. Tất cả họ đều đồng thuận và tán thành về cách xử lý đúng đắn 
này của ông. Ali  nói: (Này hỡi mọi người, các người đừng ngưỡng 
mộ quá mức về Uthman, các người đừng nói lời khen ngợi cho y 
ngoại trừ việc biên chép các bản Qur’an và cho đốt các bản Qur’an. 
Tôi thề bởi Allah, việc y làm về các việc làm cho các bản biên chép 
Qur’an là việc làm tốt đẹp và mang ý nghĩa lớn lao cho tất cả chúng 
ta .. thề bởi Allah, nếu tôi được giao phó quyền hạn thì chắc chắn 
tôi sẽ hành động giống như y đã hành động.) (Hadith dó Abu Bakr, con trai 

Abu Dawood ghi trong sách của ông “Al-Masa-hif”: Hadith (77)).

Mus’ab bin Sa-‘eed  nói: (Tôi đã cũng đã ở với mọi người khoảng 
thời gian Uthman ra lệnh đốt các bản biên chép Qur’an, điều đó 
luôn làm mọi người phấn khởi và hài lòng, không một ai phản đối 
cả.) (Albukhari đã ghi lại trong “Đạo đức hành xử của người bề tôi”: Hadith (161), 

và Al-Qasim bin Salam ghi trong “Ân phúc của Qur’an”: Hadith (460), và Al-Misyuti 

nói: Đường dẫn truyền Hadith tốt).

Và việc chấp hành và thực thi mệnh lệnh của các Sahabah là một khẳng 
định sự đúng đắn của Uthman về vấn đề này, bởi việc làm của Uthman 
là tái bản lại bản biên chép Qur’an do Abu Bakr chỉ thị được hoàn thiện 
và chính xác hơn, đồng thời nó đồng thuận với các chữ viết và tiếng nói 
của người dân Quraish. Nếu như việc làm của Uthman là điều tiêu cực, 
không tốt đẹp thì chắc chắn tất cả đã nổi dậy phản đối ông giống như đã 
có một số người nổi dậy phản đối trong một số vấn đề như việc ông đề 
cử một số người thân thuộc của ông nắm quyền một số thành phố của 
người Muslim.

Và dĩ nhiên là Uthman không ra lệnh cho theo dõi dân chúng qua từng 
nhà của họ để biết được ai chấp hành đốt bản biên chép và ai không thực 
thi, mà tất cả toàn bộ những người Muslim đã thực thi việc làm đó bằng 
cả ý muốn và sự lựa chọn của họ.

Và do đó, bản biên chép Qur’an đã tập hợp được những người học 
thuộc lòng từ các Sahabah của Nabi  lại với nhau và giúp cộng đồng 
lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau một bản Qur’an nguyên vẹn. 
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Và quả thật, bản Qur’an đó đã được bảo quản và lưu truyền nguyên vẹn 
qua các thời gian đến tận tay chúng ta ngày hôm nay, không có sự chỉnh 
sửa, cải biên hay thêm bớt một điều gì.

 Đức tin nơi các vị Nabi
Nhằm mục đích truyền tải Thông điệp của Allah đến toàn nhân loại, 
Allah đã chọn lọc những người tốt đẹp nhất trong loài người và dựng 
họ thành những vị thiên sứ nhận lãnh nhiệm vụ thiêng liêng của Ngài 
để dạy con người nhận thức tôn giáo của họ và truyền đạt những gì 
Thượng Đế của họ mong muốn ở họ. Do đó, người nào tin tưởng và 
tuân thủ theo các vị thiên sứ của Ngài thì sẽ được họ báo tin mừng về 
sự hạnh phúc và toại nguyện, còn ngược lại, ai phủ nhận và bất tuân thì 
y sẽ được cảnh báo về phẫn nộ của Đấng Chủ tể.

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

)Các vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là những 
người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do khiếu nại với Allah 
sau khi các vị sứ giả được phái đến. Và Allah là Đấng Toàn năng và 
vô cùng sáng suốt.( (Chương 4 - Annisa, câu 165).

Do đó, những vị thiên sứ này là bằng chứng của Allah, Đấng Tối Cao và 
Ân phúc đối với tạo vật của Ngài. Nabi Muhammad  nói:
ُسَل«. )أخرجه  »َوَلْيَس أََحٌد أََحبَّ ِإَلْيِه اْلُعْذُر ِمَن اللِه ِمْن أَْجِل َذِلَك أَْنَزَل اْلِكَتاَب َوأَْرَسَل الرُّ

مسلم ح )2760((.

“Và không có bất kỳ ai có thể viện lý do trước Allah, vì mục đích 
đó, Ngài đã ban xuống Kinh sách và cử phái các vị Thiên sứ” 
(Muslim: Hadith (2760)).

Và các vị Thiên sứ cũng như các vị Nabi, những người được Allah cử 
phái đến rất nhiều, bởi vì không một cộng đồng nào mà không được 
Allah cử phái một vị Thiên sứ đến với họ. Allah phán:

)ڇ ڇ  ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ( ]فاطر: 24[

)Và không một cộng đồng nào mà không có một Người cảnh báo đến 
với họ.( (Chương 35 - Fatir, câu 24).
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Và quả thật, Qur’an và Sunnah cũng có nhắc đến tên của một số họ, tiêu 
biểu như Adam, Nuh, Hud, Salih, Shu’aib, Ibrahim, Lut, Ismael, Ishaq, 
Yacob, Idris, Zhul-Kifli, Dawood (David), Sulayman, Ayyob, Yusuf, 
Yunus, Musa (Moses), Harun, Yusha’, Ilyas, Al-Yasa’, Zakriya, Yahya, 
Ysa (Giê-su), Muhammad, cầu xin Allah ban phúc lành cho tất cả họ.

Tuy nhiên, còn rất nhiều vị khác nữa đã không được nói đến trong 
Qur’an, như Allah đã phán:

)ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ  چ( 
]النساء: 164[

)Và một số sứ giả trước đây, TA đã kể lại câu chuyện của họ cho 
Ngươi, và một số khác trong số họ thì TA đã không kể. Và Allah đã 
nói chuyện trực tiếp với Musa.( (Chương 4 - Annisa, câu 164).

Và tất cả các vị Nabi đều là những con người phàm tục, họ chẳng có gì 
khác biệt với con người phàm tục bình thường khác ngoại trừ sứ mạng 
Nabi và những ánh sáng chỉ đạo được Allah giao phó cho họ.

)ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھھ ھ ھ 
ےےۓ ۓ ڭ ڭڭ( ]األنبياء:8-7[

)Và những sứ giả mà TA đã phái đến trước Ngươi (Muhammad) cũng 
là những con người phàm tục được TA mặc khải cho Kinh sách. Bởi 
thế, nếu các ngươi không biết thì hãy hỏi những người hiểu biết. Và 
TA đã không tạo ra các sứ giả với cơ thể không cần ăn uống và họ 
cũng không phải là những người bất tử.( (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 7, 8).

Do đó, tất cả họ là những người phàm bình thường giống như bao người 
phàm khác, họ cũng ăn, uống, và bệnh tật, họ cũng gặp họa và cũng phải 
chết, và họ không nắm giữ một quyền năng hay bất cứ một khả năng 
siêu phàm nào ngoài những khả năng mà Allah đã ban cho họ.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]إبراهيم: 11[

)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 
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muốn trong số đám bề tôi của Ngài. Và chúng tôi chỉ có thể trưng bày 
cho các người một dấu hiệu khi nào Allah cho phép. Và những người 
có đức tin nên phó thác cho Allah.( (Chương 14 - Ibrahim, câu 11).

Và quả thật, Allah thường ban cho các vị Nabi những bằng chứng 
chứng minh sứ mạng Nabi của họ cũng như khẳng định sự chân thật về 
sứ mạng của họ. Nabi Muhammad  nói:
ِذى ُأوِتيُت َوْحًيا أَْوَحاُه اللُه  َما َكاَن الَّ »َما ِمَن اأَلْنِبَياِء َنِبىٌّ ِإالَّ ُأْعِطَى َما ِمْثُلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَشُر، َوِإنَّ
ِإَلىَّ َفأَْرُجو أَْن أَُكوَن أَْكَثَرُهْم َتاِبًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة«. )أخرجه البخاري ح )4981( ومسلم ح )152( واللفظ له(

“Không một vị Nabi nào từ các vị Nabi mà không được ban cho điều 
để con người tin vào và quả thật điều mà ta được ban cho đó là lời 
mặc khải được Allah mặc khải. Do đó, ta mong rằng vào Ngày Phục 
sinh ta sẽ là vị Nabi có nhiều người đi theo hơn những vị Nabi khác” 
(Albukhari: Hadith (4981), Muslim: Hadith (152) và lời Hadith là của Muslim).

Và một khi vị sứ giả chỉ có khả năng theo những gì được giao phó, nên 
Allah đã tuyển lựa và chọn lọc những vị Nabi trong số nhân loại để họ 
trở thành các vị đại diện của Ngài cho tạo vật của Ngài, và họ là những 
có phẩm chất và đạo đức tốt, và họ cũng là những người trải qua nhiều 
gian truân và nạn kiếp trong con đường gầy dựng và củng cố tôn giáo 
của Ngài.

)ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅۉ ۉ  ې ې( ]األحزاب: 39[

)Những ai truyền bá thông điệp của Allah và luôn kính sợ Ngài, họ 
không sợ một ai khác ngoài Allah duy nhất. Bởi chỉ cần một mình 
Allah thôi cũng đã đủ thanh toán.( (Chương 33 - Al-Ahzab, câu 39).

Và các vị Thiên sứ, các vị Nabi thực thi nhiệm vụ truyền bá Thông điệp 
của Allah không phải muốn có được phần thưởng từ nhân loại. Nabi 
Nuh  nói:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ  پ پ   ڀ ڀ( ]هود: 29[

)Này hỡi dân Ta, Ta không đòi hỏi tài sản của các ngươi về việc 
truyền giáo này. Phần thưởng của Ta là chỉ do Allah ban cấp.( 
(Chương 11 - Hud, câu 29).
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Và quả thật, Allah đã ra lệnh cho Nabi của Ngài, Muhammad , nói với 
dân chúng điều mà những vị Nabi anh em của Người đã nói:

)پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ( ]الفرقان: 57[

)Hãy bảo (Muhammad!): Ta không đòi hỏi các người trả thù lao cho 
Ta về việc truyền bá này. Do đó, ai muốn thì cứ tự do chọn lấy con 
đường đến với Thượng Đế của y.( (Chương 25 - Al-Furqan, câu 57).

Và sau khi nói về sự hoàn thiện của các vị Nabi, Allah đã ra lệnh cho 
vị Nabi của Ngài, Muhammad  và những người có đức tin phải noi 
gương họ. Cho nên, sau khi Allah liệt kê tên của mười tám vị Thiên sứ 
thì Ngài phán bảo:

)ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ 
ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ( ]األنعام: 90-89[

)Họ là những người được Allah ban cho Kinh sách và các đạo luật 
và sứ mạng truyền giáo. Bởi thế, nếu những người hậu bối phủ nhận 
nó thì chắc chắn TA sẽ giao nó cho một dân tộc sẽ không phủ nhận 
nó.( (Chương 6 - Al-An’am, câu 89, 90).

Do đó, Nabi  đã noi theo sự chỉ đạo của họ và đi trên con đường của họ 
và Allah đã ban cho Người một địa vị cao quý được mọi người ghi nhớ 
và Ngài đã làm Người thành một tấm gương tốt đẹp cho toàn nhân loại.

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی( ]األحزاب: 21[

)Quả thật, nơi Thiên sứ của Allah có được một tấm gương tốt đẹp cho 
các ngươi noi theo, đối với những ai hy vọng điều tốt đẹp nơi Allah và 
ở Ngày Sau và những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều( (Chương 

33 - Al-‘Ahzab, câu 21).

Và quả thật, sự truyền bá của tất cả các vị Nabi cũng như các vị Thiên 
sứ đều chung một nội dung căn bản đó là kêu gọi đến với sự thờ phượng 
duy nhất một mình Allah, không thờ phượng ai (vật) khác ngoài Ngài.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( ]األنبياء: 25[

)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 
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Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA, bởi thế hãy thờ phượng một mình 
TA( (Chương 21 - Al-Anbiya, câu 25).

Tương tự, nội dung căn bản về các đạo luật cũng như cốt lõi của nó đều 
là một.

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

)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).

Và người Muslim phải có đức tin nơi tất cả các vị Nabi và không được 
chia rẽ giữa họ.

)ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ںں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھھ ھ ے  ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]البقرة: 285[

(Thiên sứ (Muhammad) vào những gì được ban xuống cho Người 
từ Thượng Đế của Người và những người có đức tin cũng tin tưởng 
như thế. Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, các thiên thần của Ngài, 
các kinh sách của Ngài và các vị sứ giả của Ngài. Họ nói: Chúng 
tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào trong các Sứ giả của Ngài. 
Chúng tôi nghe và vâng lời. Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi. Lạy 
Thượng Đế của chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại với Ngài.( 

(Chương 2 - Albaqarah, câu 285).

Và ai phủ nhận một vị Thiên sứ nào đó trong các vị Thiên sứ thì coi như 
y đã phủ nhận tất cả các vị Thiên sứ cùng với những ai được cử đến với 
một Thông điệp duy nhất. Allah phán:

)ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ  ژ( ]النساء: 151-150[
)Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các Sứ giả của Ngài, và họ 
muốn chia rẽ giữa Allah và các Sứ giả của Ngài. Họ nói: Chúng tin 
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tưởng một số Sứ giả và phủ nhận một số khác. Và họ muốn cho một 
lối đi ở chính giữa cái đó. Họ đích thực là những kẻ phản nghịch.( 
(Chương 4 - Annisa’, câu 150, 151).

Còn đối với cách thức mặc khải mà Allah khải truyền Lời Mặc Khải cho 
những vị Nabi thì có thể tóm gọn qua ba cách: cách thứ nhất là nói phán 
truyền trực tiếp như Allah đã nói trực tiếp với Nabi Musa (Moses) tại 
thung lũng thiêng liêng, cách thứ hai là Allah thổi vào trái tim của Nabi, 
và cách thứ ba là đại thiên thần của Allah sẽ mang Lời mặc khải đến 
truyền trực tiếp cho Nabi dưới hình hài của con người phàm tục hoặc 
dưới hình hài thực thụ của thiên thần.

)ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  خب مب ىب  يب جت( 
]الشورى: 51[

)Phương cách thích hợp đối với một người phàm khi Allah muốn 
phán bảo với y là sự truyền khải hoặc từ sau một bức màn vô hình 
hoặc cử phái một thiên thần đến mặc khải điều mà Ngài muốn theo 
phép của Ngài.( (Chương 42 - Ash-Shura, câu 51).

Và tất cả các vị Thiên sứ, các vị Nabi đều là những người phúc đức và 
hoàn hảo, tuy nhiên, phúc của họ cũng có sự khác nhau ở nơi Allah.

)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ    ڀڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ   ٹ ٹ ٹ( ]البقرة: 253[

)Các Sứ giả đó, TA đã ưu đãi một số người này hơn một số người 
kia. Trong họ, có người Allah nói chuyện trực tiếp với y và nâng cao 
cấp bậc danh dự; và TA đã ban cho Ysa, con trai của Maryam, những 
bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ y thông qua đại thiên thần Jibril.( (Chương 
2 - Al-Baqarah, câu 253).

Và tốt nhất trong số họ có năm vị được liệt vào hạng những Nabi có ý 
chí quyết liệt như Allah đã phán:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ  ڀ( ]األحزاب: 7[

)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).
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Và quả thật, Allah đã ra lệnh cho Nabi  của Ngài phải kiên nhẫn bền 
lòng trong việc truyền bá và trong mọi hoàn cảnh gian truân để theo bước 
của những ai trước Người trong số các vị Thiên sứ có ý chí quyết liệt.

)ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ  ۆئ ۆئ( ]األحقاف: 35[

)Dó đó, hãy kiên nhẫn như các Sứ giả đầy cương nghị đã từng chịu 
đựng.( (Chương 46 - Al-Ahqaf, câu 35).

Và vị Nabi, vị Thiên sứ tốt nhất trong số các vị Nabi, các vị Thiên sứ của 
Allah là Muhammad  con trai của Abdullah, vị Nabi, vị Thiên sứ cuối 
cùng được Ngài cử phái đến cho toàn nhân loại. Nabi Muhammad  nói:
ُد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل َفْخَر« )أخرجه  ُد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة«. َوَفي ِرَوايٍة: »أََنا َسيِّ »أََنا َسيِّ

مسلم ح )2278(، والترمذي ح )1348(، وابن ماجه ح )4308(، وأحمد ح )2542((.

“Ta là người dẫn đầu tất cả con cháu của Adam vào Ngày Phục 
sinh.”. Và trong một lời dẫn khác: “Ta là người dẫn đầu tất cả con 
cháu Adam và không có vinh dự hơn.” (Muslim: Hadith (2278), Tirmizhi: 

Hadith (1384), Ibnu Ma-jah: Hadith (4308), và Ahmad: Hadith (2542)).

Lời di huấn trên có nghĩa là còn ai vinh dự hơn điều đó, bởi quả thật 
Allah đã dành riêng cho Ta một đặc ân và vinh dự cao quý.

Nhằm để không phân biệt hơn kém về sự cao quý và phúc đức giữa các 
vị Nabi, Nabi Muhammad  đã nghiêm cấm khen ngợi vị này hơn vị kia, 
Người đã nói với những ai đã nói rằng Người tốt hơn Nabi Musa như sau:
َل َمْن  اَس َيْصَعُقوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفأَْصَعُق َمَعُهْم، َفأَُكوُن أَوَّ ُروِنى َعَلى ُموَسى، َفِإنَّ النَّ »اَل ُتَخيِّ
ُيِفيُق، َفِإَذا ُموَسى َباِطٌش َجاِنَب اْلَعْرِش، َفاَل أَْدِرى أََكاَن ِفيَمْن َصِعَق َفأََفاَق َقْبِلى، أَْو َكاَن 

ِن اْسَتْثَنى اللُه«. )أخرجه البخاري ح )2411(، ومسلم ح )2373(، واللفظ للبخاري(. ِممَّ

“Các người đừng nói Ta tốt hơn Musa, bởi quả thật, vào ngày Phục 
sinh tất cả nhân loại đều thức giấc (sau cõi chết) và Ta cũng thức giấc 
cùng với họ, và Ta là người đầu tiên đứng dậy nhưng lúc đó Musa 
đã có mặt bên cạnh chiếc Ngai vương (của Allah). Bởi thế, Ta không 
biết liệu có phải y thức giấc (sau cõi chết) cùng với những người 
trước Ta hay y là người thuộc những người được Allah cho ngoại 
lệ.” (Albukhari: Hadith (2411), Muslim: Hadith (2373), và lời là của Albukhari).
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 Đức tin vào số mạng đã được định sẵn
Trụ cột thứ sáu của đức tin Iman là tin vào số mạng được Allah định 
đoạt từ trước. Và quả thật, tất cả mọi sự việc diễn ra trong thế giới trần 
gian này từ điều tốt lành cho đến điều dữ và xấu đều là sự sắp đặt và 
định đoạt của Allah, không ai có thể ngăn cản hay thay đổi nó, và quả 
thật, Allah đã định đoạt và sắp đặt mọi sự việc trước khi Ngài tạo hóa ra 
mọi tạo vật một thời gian rất lâu.

Người Muslim tin tưởng vào Định mệnh trên ba vấn đề:

Thứ nhất: Quả thật, Allah là Đấng am tường mọi sự việc, tất cả mọi điều 
xảy ra với chúng ta từ những điều lành hay những điều dữ thì Allah đều 
biết rõ một cách tường tận. Ngài khằng định quyền năng của Ngài với 
lời phán:

)ىئ يئ  جب  حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت  يت جث مث     ىث يث حج مج جح 
مح جخ   حخ مخ( ]الطالق: 12[

)Allah là Đấng Tạo Hóa bảy tầng trời và bảy hành tinh như trái đất. 
Mệnh lệnh của Allah đi xuống giữa chúng (các tầng trời và trái đất) 
để cho các ngươi biết Allah có quyền định đoạt trên tất cả mọi vạn vật 
và quả thật Allah bao trùm hết tất cả mọi vật và mọi sự việc dưới kiến 
thức cao siêu của Ngài.( (Chương 65 - Attalaq, câu 12).

Thứ hai: Quả thật Allah đã ghi kiến thức của Ngài trong quyển sổ. Ngài 
phán:

)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ  ھ ےے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ( ]احلج: 70[

)Há ngươi không biết rằng Allah hiểu biết tất cả mọi điều trên trời 
và dưới đất hay sao? Quả thật, tất cả mọi sự việc đều nằm trong 
một Quyển Kinh. Quả thật, điều đó đối với Allah thật đơn giản và dễ 
dàng.( (Chương 22 - Al-Hajj, câu 70).

)ې ى ى ائ ائ   ەئ( ]يس: 12[

)Và tất cả mọi thứ đều được TA cho ghi trong một quyển Sổ minh 
bạch.( (Chương 36 - Yasin, câu 12).
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Và tất cả mọi thứ được Allah ghi trong quyển Sổ nơi Ngài và Ngài đã 
ghi chúng năm mươi ngàn năm trước khi Ngài tạo hóa tạo vật của Ngài. 
Nabi Muhammad  nói:
َمَواِت َواأَلْرَض ِبَخْمِسنَي أَْلَف َسَنٍة«. )أخرجه  »َكَتَب اللُه َمَقاِديَر اْلَخاَلِئِق َقْبَل أَْن َيْخُلَق السَّ

مسلم ح )2653((.

“Allah đã ghi các định lượng cho mọi tạo vật của Ngài năm mươi 
ngàn năm trước khi Ngài tạo hóa trời đất” (Muslim: Hadith (2653)).

َمَواِت َواأَلْرَض«. )أخرجه البخاري ح )3192((. ْكِر ُكلَّ َشْىٍء، َوَخَلَق السَّ »َوَكَتَب ِفى الذِّ

“Và Ngài đã ghi trong bộ lưu trữ tất cả mọi thứ và sau đó Ngài tạo 
hóa trời đất.” (Albukhari: Hadith (3192)).

Thứ ba: Những gì Allah viết trong quyển Sổ lưu trữ của Ngài là cố định 
không ai có thể thay đổi chúng.

)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]األحزاب: 38[

)Và mọi lệnh của Allah là một Chỉ dụ đã được quyết định.( (Chương 

33 - Al-Ahzab, câu 38).

Và tất cả mọi điều xảy ra ở nơi con người từ những điều xấu và những 
điều lành đều nằm trong kiến thức và ý muốn của Ngài. Allah phán:

)وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]التكوير: 29[

)Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra trừ phí đó là 
những điều Allah, Đấng Chủ Tể của Toàn nhân loại muốn.( (Chương 

81 - Al-Takwir, câu 29).

Tuy nhiên, hành động của con người là do chính con người quyết định, 
bởi con người là một loài tạo vật tốt đẹp và cao quý hơn những loài tạo 
vật khác của Allah. Allah đã ban cho niềm vinh dự và tự hào vì Ngài đã 
cho họ một khả năng vượt trội hơn hẳn những tạo vật khác.

)ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ( ]البلد: 10-8[

)Há TA đã không làm cho y (con người) có cặp mắt. Và chiếc lưỡi 
cùng đôi môi. Và hướng dẫn y hai con đường: chính và tà?( (Chương 

90 - Al-Balad, câu 8 - 10).
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Rồi sau đó, Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc đã kêu gọi con người chọn 
lấy con đường chính tức con đường của Chân lý và bỏ đi con đường tà 
đạo và lệch lạc một cách tùy thích không có sự cưỡng ép. 

Và một khi con người đã chọn lấy con đường tốt nhất trong hai con 
đường thì Ngài sẽ hướng dẫn và soi sáng bằng sự Chỉ đạo của Ngài.

)ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]محمد: 17[

)Và những ai được hướng dẫn thì sẽ được Allah gia tăng thêm cho 
họ sự Chỉ đạo và mang đến cho họ lòng kính sợ Allah.( (Chương 47 - 

Muhammad, câu 17).

Và nếu con người chọn lấy con đường tà đạo và lệch lạc, Allah sẽ gia 
tăng thêm cho y sự lầm lạc, như Ngài đã phán mô tả về những người 
Muna’fiq (đạo đức giả, ngụy tạo đức tin):

)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک     ک( ]البقرة: 10[

)Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dối), thế là Allah gia 
tăng thêm làm bệnh của chúng trầm trọng hơn nữa để rồi chúng sẽ 
bị trừng phạt đau đớn về những gì mà chúng giả dối và ngụy tạo.( 
(Chương 2 - Albaqarah, câu 10).

Như vậy, con người tự quyết định hành động của chính mình dưới sự 
tùy chọn và ý muốn của y. Điều này như Allah đã phán:

)جب حب خب مب ىب يب جت  حت( ]البقرة: 215[

)Và những việc thiện tốt mà các ngươi làm, quả thật Allah đều biết.( 
(Chương 2 - Albaqarah, câu 215).

Nhưng sự lựa chọn và hành động của con người không phải do Allah 
cưỡng ép mà nó nằm trong quyền năng hiểu biết của Ngài về tạo vật 
của Ngài.

)ڭ ڭ ۇ ۇ( ]الصافات: 96[

)Và Allah đã tạo hóa ra các người và những gì mà quý ông làm.( 
(Chương 37 - Assa-fat, câu 96).
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Và đức tin nơi số mạng tiền định bao hàm cả việc tin vào tất cả những kết 
quả xảy ra đều đã được Allah định sẳn từ trước bởi kiến thức của Ngài.

Những gì xảy đến với con người từ điều tốt lành cũng như điều dữ đều 
là những gì được định sẳn từ Allah. Nabi Muhammad  nói:
ى َيْعَلَم أَنَّ َما أََصاَبُه َلْم َيُكْن ِلُيْخِطَئُه  ِه َحتَّ ى ُيْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشرِّ »اَل ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّ
َوأَنَّ َما أَْخَطأَُه َلْم َيُكْن ِلُيِصيَبُه«. )أخرجه الترمذي ح )2144(، وصححه األلباني في صحيح الترمذي 

لشواهد تقويه ح )1143(, وفي السلسلة الصحيحة ح )2439((.

“Người bề tôi sẽ không thực sự có đức tin cho tới khi y tin nơi tiền 
định tốt và xấu, cho tới khi y biết rõ rằng những gì xấu xảy đến với 
y không phải do y làm không đúng và những gì y làm không đúng 
cũng chẳng mang lại hậu quả xấu cho y.” (Tirmizhi: Hadith (2144), Al-bani 

xác nhận là đúng).

Vì lý do đó, trái tim của người bề tôi luôn kết nối với Thượng Đế của y 
bằng những nguyên nhân, và những nguyên nhân này được Allah dùng 
làm động cơ xảy ra theo những gì được định sẵn trong quyển Sổ định 
mệnh. Và điều này làm cho người có đức tin luôn cảm thấy thanh thản 
và an lòng mỗi khi gặp tai họa, y sẽ biết yêu quý những ân huệ được ban 
cho và luôn hy vọng được ban thêm.

)ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې   ې ې  ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 

]احلديد: 23-22[

)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 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).

Và một trong những điều thuộc đức tin nơi định mệnh là phải tin rằng 
tất cả bổng lộc của tạo vật đều được định lượng từ trước. Tất cả đều nằm 
trong kiến thức bao quát của Ngài. Allah phán:
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)چ چ  ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]احلجر: 21[

)Và không một thứ gì mà kho tài nguyên của nó lại không nằm nơi 
TA nhưng TA chỉ ban bổng lộc xuống theo định lượng rõ rệt.( (Chương 

15 - Al-Hajr, câu 21).

Và bởi đức tin này, người có đức tin luôn kiên định phần thiên lộc của 
mình nơi Allah và họ sẽ phó thác cho Ngài, bởi chỉ Ngài mới là Đấng 
ban cấp bổng lộc cho con người.

)ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ  ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ( ]التوبة: 51[

)Hãy bảo chúng (Muhammad): “Chẳng có điều gì xảy đến cho chúng 
tôi ngoại trừ những gì Allah đã định sẵn cho chúng tôi, Ngài là Đấng 
bảo hộ chúng tôi”. Và những người có đức tin phải nên phó thác nơi 
Allah.( (Chương 9 - Attawbah, câu 51).

Và vì lẽ đó, Nabi Muhammad  đã dạy Ibnu Abbas  và cộng đồng 
tín đồ của Người:
َة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى أَْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللُه َلَك، َوَلْو  مَّ »أَنَّ اأْلُ
اْجَتَمعُوا َعلَى أَنْ َيُضرُّوكَ ِبَشْيءٍ َلمْ َيُضرُّوكَ ِإالَّ ِبَشْيءٍ َقدْ َكَتَبهُ اللهُ َعَلْيكَ، ُرِفَعتْ اأْلَقْاَلُم 

ُحُف«. )أخرجه الترمذي ح )2516(، وأحمد ح )2664((. ْت الصُّ َوَجفَّ

 “Cho dù toàn thể cộng đồng tập hợp lại hồng giúp cậu một việc 
gì đó thì chắc chắn họ sẽ không thể thực hiện được ngoại trừ đó là 
điều Allah định sẵn cho cậu, và cho dù họ có cùng hợp lại để hãm 
hại cậu thì chắc chắn họ cũng sẽ không làm gì được cậu ngoại trừ 
đó là điều mà Allah đã định sẵn cho cậu. Quả thật, một khi cây viết 
được đưa lên khỏi mặt giấy thì mực đã khô (ý không thể thay đổi).” 

(Tirmizhi: Hadith (2516), Ahmad: Hadith (2664)).

Và với đức tin rằng mọi thiên lộc đều được Allah đã chia phần sẵn 
từ trước nên người Muslim sẽ không bất chấp mọi thứ để làm nô lệ 
cho đồng tiền mà không màng đến Halal (được phép) hay Haram (bị 
nghiêm cấm). Với đức tin này, người Muslim chỉ tìm kiếm tài sản bằng 
con đường hợp giáo luật. Nabi Muhammad  nói:
ى َيْبُلَغُه آِخُر ِرِزِق ُهَو َلُه، فأْجِمُلوا في الطلب:  »اَل َتْسَتْبِطُئْوا الِرْزَق، َفِإَنُه َلْن َيُموَت الَعْبُد َحتَّ
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مستدركه  في  واحلاكم   ،)3308( ح  صحيحه  في  حبان  ابن  )أخرجه  احلراِم«.  َوَتْرِك  احلالل،  أَْخِذ 
)224/4(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة ح )2607((.

“Các ngươi sẽ tìm thấy phần thiên lộc, bởi quả thật, một người bề 
tôi sẽ không bao giờ chết cho tới khi nào phần thiên lộc thuộc về y 
sẽ đến với y. Do đó, các người hãy tìm kiếm thiên lộc một cách tốt 
lành: lấy con đường Halal (được phép) và bỏ đi con đường Haram 
(nghiêm cấm).” (Ibnu Hibban: Hadith (3308), Hakim: Hadith (4/224), được Al-

Bani xác nhận là đúng và xác thức: Hadith (2607)).

Và trong một Hadith khác, Nabi  nói:
ُقوا اللَه  ى َتْسَتْوِفْي ِرْزَقَها، َفاتَّ ُه َلْن َتُمْوَت َنْفُس َحتَّ »َوِإنَّ الُرْوَح اأَلِمْيَن َقْد ُنِفَث ِفْي ُرْوِعْي: أَنَّ
َوأَْجِمُلوا ِفْي الطلب«. )أخرجه الشافعي في كتابه الرسالة ص )87 و93(، والبيهقي في السنن )76/7(، 

وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة.(.

“Và quả thật, Đại thiên thần Jibril đã thổi truyền vào lòng Ta rằng 
quả thật mỗi một linh hồn sẽ không bao giờ chết trừ phi nó đã lĩnh đủ 
phần thiên lộc đã được định sẵn cho nó. Do đó, các người hãy kính sợ 
Allah và hãy đi tìm thiên lộc một cách tốt đẹp.” (Ash-Shafi-y ghi lại trong 

cuốn sách của ông “Bức Thông Điệp” trang (87, 93), và Albayhaqi trong Sunan (7/67), 

và Ahmad Shakir đã xác thực trong phần chú thích cho “Bức Thông Điệp”).

Và cũng như vậy, quả thật Allah đã định sẵn tuổi thọ cho con người 
thông qua kiến thức tiền định nơi Ngài.

)ٹ ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ 
ڃ ڃ  چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ( ]الزمز: 42[

)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 là các Dấu hiệu cho đám người biết ngẫm 
nghĩ.( (Chương 39 - Azzumar, câu 42).

Người Muslim có đức tin nơi điều này sẽ biết được bản chất con người 
là yếu mềm, luôn lệ thuộc vào Thượng Đế cho nên y luôn cần đến Ngài. 
Nabi Muhammad  nói:
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َبُهْم َغْيَر َظاِلٍم َلُهْم َوَلْو َرِحَمُهْم َكاَنْت َرْحَمُتُه  َب أَْهَل َسَمَواِتِه َوأَْهَل أَْرِضِه َلَعذَّ »َلْو أَنَّ اللَه َعذَّ
َلُهْم َخْيرًا ِمْن أَْعَماِلِهْم َوَلْو َكاَن َلَك َجَبُل ُأُحٍد أَْو ِمْثُل َجَبِل ُأُحٍد َذَهبًا أَْنَفْقَتُه ِفى َسِبيِل 
َوأَنَّ  ِلُيْخِطَئَك  َيُكْن  َلْم  أََصاَبَك  َما  أَنَّ  َوَتْعَلَم  ِباْلَقَدِر  ُتْؤِمَن  ى  َحتَّ ِمْنَك  اللُه  َقِبَلُه  َما  اللِه 
اَر«. )أخرجه الترمذي ح  َك ِإْن ِمتَّ َعَلى َغْيِر َهَذا َدَخْلَت النَّ َما أَْخَطأََك َلْم َيُكْن ِلُيِصيَبَك َوِإنَّ

)2155(، وابن ماجه ح )77(، وأحمد ح )21101((.

“Nếu quả thật Allah trừng phạt cư dân trên trời và cư dân trên trái 
đất thì chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt họ một cách công bằng; và 
nếu Ngài yêu thương họ thì sự yêu thương của Ngài tốt hơn những 
việc làm của họ; và cho dù ngươi chi dùng hết cả một đống vàng 
to như núi Uhud cho con đường chính nghĩa của Allah thì Ngài sẽ 
không chấp nhận nếu như ngươi không tin và thiên mệnh tiền định; 
và ngươi hãy biết rằng điều xấu xảy đến với ngươi không phải sẽ 
làm ngươi sai lầm và những gì làm ngươi sai lầm cũng không gây 
ra điều gì cho ngươi. Và quả thật, nếu ngươi chết mà không có đức 
tin như thế này thì ngươi sẽ vào Hỏa ngục.” (Tirmizhi: Hadith (2155), Ibnu 

Ma-jah: Hadith (77), Ahmad: Hadith (21101)).

Do đó, người có đức tin luôn đón nhận những gì xảy đến với họ bởi đó 
là những định mệnh trên thế gian dành cho con người, và họ luôn coi đó 
là những thử thách mà Allah dành cho họ.
اُء َشَكَر  ُه َخْيٌر َوَلْيَس َذاَك أَلَحٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن ِإْن أََصاَبْتُه َسرَّ »َعَجًبا أَلْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ أَْمَرُه ُكلَّ

اُء َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه«. )أخرجه مسلم ح )2999((. َفَكاَن َخْيًرا َلُه َوِإْن أََصاَبْتُه َضرَّ

“Thật đáng ngạc nhiên cho mọi vụ việc của người có đức tin, quả 
thật người có đức tin luôn luôn được ban ân phước trong mọi hoàn 
cảnh, điều mà không bất kỳ ai có thể có được ngoài những người có 
đức tin, nếu họ gặp phải điều phúc lợi, họ tạ ơn Allah thì họ được 
ban ân phước nhưng nếu họ gặp phải điều dữ và tai ương họ kiên 
nhẫn và chịu đựng thì họ được ban ân phước.” (Muslim: Hadith (2999)).

 Đức tin nơi Ngày Sau
Allah tạo hóa con người sống trên cõi trần này với một tuổi đời được 
Ngài định sẵn và thế giới cõi trần này cũng có một thời hạn ấn định. Và 
khi thời hạn đã hết, Allah sẽ tập hợp tất cả loài người từ thuở ban đầu 
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cho đến ngày cuối cùng của thế gian vào một Ngày mới, đó là Ngày 
Phát xét và thưởng phạt. Vào Ngày hôm đó, mỗi con người sẽ được 
thưởng hoặc bị trừng phạt theo các việc làm và hành vi của y. Và đây là 
sự công bằng và ý nghĩa về mọi sự việc nơi Allah, bởi người tuân lệnh 
và làm theo Chỉ đạo không thể giống như người bất tuân và làm điều tội 
lỗi và người có đức tin không thể giống như người không có đức tin, và 
đó là mục đích mà Allah phục sinh con người sống trở lại.

)ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ  ۋ   ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ( ]املؤمنون: 116-115[
)Phải chăng các ngươi nghĩ rằng TA đã tạo hóa các ngươi chỉ để 
vui chơi phù phiếm và các ngươi sẽ không trở lại gặp TA ư? Bởi thế, 
Tối Cao thay Allah, Đức Vua thật sự, rằng không có Thượng Đế nào 
khác ngoài Ngài, Ngài là vị chủ nhân của chiếc Ngai vương Vinh 
dự!( (Chương 23 - AlMu’minun, câu 115, 116).

Và quả thật, Qur’an đã khẳng định sự phục sinh và triệu tập một cách 
hợp lý theo ý thức của trí não, Nó đã trả lời phản hồi đến những kẻ đã 
phủ nhận sự phục sinh dựa trên sự suy luận non kém của họ về quyền 
năng vĩ đại của Allah:

)جت حت خت     مت ىت يت جث مث ىثيث  ٱ ٻ ٻ      ٻ ٻ پپ پ پ ڀ 

ڀ ڀ  ڀٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( ]اإلسراء: 51-49[

)Chúng bảo: Phải chăng sau khi chúng tôi đã trở thành xương khô 
và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được dựng sống lại thành mới hoàn toàn 
sao? Hãy bảo chúng (Muhammad!): Dẫu cho các người có là đá hay 
sắt hoặc bất cứ tạo vật nào mà tâm trí của các ngươi cho là cứng nhất 
thì Allah cũng sẽ dựng các ngươi sống lại. Rồi chúng lại bảo: Vậy ai sẽ 
phục sinh chúng tôi trở lại? Ngươi (Muhammmad) hãy bảo chúng: Đó 
là Đấng đã tạo hóa cả người lúc ban đầu.( (Chương 17 - Al-Isra’, câu 49 - 51).

Và Allah cũng đưa ra một hình ảnh thí dụ gần với ý thức của con người 
cho những người phủ nhận việc phục sinh.
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)گ گ  ڳ ڳ  ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ 
ہ   ھ ھھ ھ ے ے ۓ  ۓ   ڭ     ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  

ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې   ىى  ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ  ی( ]يس: 83-78[

)Và con người đưa ra một điều so sánh về TA nhưng y lại quên bẵng 
bản thân mình được tạo hóa như thế nào. Y bảo: Ai có khả năng phục 
sinh lại được những khúc xương đã rã mục? Ngươi (Muhammad) hãy 
bảo y: ‘Đấng Tạo hóa chúng ban đầu sẽ phục sinh chúng trở lại bởi vì 
Ngài là Đấng am hiểu tất cả mọi sự tạo hóa. Ngài là Đấng đã làm ra lửa 
cho các người từ một loại cây xanh mà các người dùng để nhúm lửa”. 
Chẳng lẽ Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất không có khả năng 
tạo hóa được những cái giống như chúng hay sao? Không, dĩ nhiên 
Ngài là Đấng Tạo hóa toàn năng và toàn tri. Chỉ thị của Ngài khi Ngài 
muốn tạo hóa một vật gì đó thì chỉ cần Ngài nói: “Hãy thành!” thì nó 
sẽ thành như ý của Ngài ngay tức khắc. Do đó, quang vinh thay Ngài! 
Đấng mà quyền thống trị vạn vật nằm trong tay Ngài rằng chắc chắc 
các ngươi sẽ được trở lịa với Ngài.( (Chương 36 - Ya-sin, câu 78 - 83).

Và sự phục sinh bao gồm toàn thể nhân loại, cả người có đức tin và 
người vô đức tin.

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]الكهف: 47[

)Và TA sẽ triệu tập chúng lại và không bỏ sót một ai( (Chương 18 - 

Alkahf, câu 47).

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ( ]البقرة: 148[

)Dù cho các ngươi có ở nơi nào đi chăng nữa thì Allah cũng sẽ đưa 
tất cả các ngươi trở về gặp Ngài.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 148).

Và giờ khắc nào, thời điểm nào sự phục sinh sẽ đến là điều không ai biết 
được mà chỉ có Allah duy nhất. Ngài phán:

)ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی  ی 
ی جئ حئ مئ ىئيئ جب   حب خب مب( ]لقمان: 34[

)Quả thật chỉ riêng một mình Allah mới biết rõ giờ khắc phục sinh 
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sẽ xảy đến khi nào, và Ngài là Đấng ban mưa xuống và biết những 
gì nằm trong các dạ con. Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì 
y sẽ kiếm được vào ngày mai; và không linh hồn nào biết được đâu 
là mảnh đất mà y sẽ chết. Quả thật, Allah là Đấng Hiểu biết và Am 
tường.( (Chương 31 - Luqman, câu 34).

Do đó, khi nào mà Allah cho phép thế gian này chấm dứt và biết mất, với 
quyền năng và mệnh lệnh của Ngài, vũ trụ sẽ bị hủy diệt và tiêu vong.

)ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہہ  ہ ہ ھ ھ( ]إبراهيم: 48[

)Ngày mà trái đất này sẽ biến thành một trái đất khác và các tầng trời 
cũng thế, và nhân loại sẽ được triệu tập đến trình diện Allah, Đấng 
Duy nhất, Đấng Ngự Trị.( (Chương 14 - Ibrahim, câu 48).

Và đồng hành với giờ khắc tận thế sẽ là những hiện tượng và sự kiện dữ 
tợn và kinh hoàng. Allah đã phán về một số sự kiện xảy ra vào Ngày đó:

)ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 
ٿ ٿٿ ٿ ٹ  ٹٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ڦ  ڦڦ ڦ ڄ 

ڄڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ( ]التكوير: 11-1[

)Và khi mặt trời cuộn tròn và biến mất; và khi các vì sao rơi rụng; 
và khi các quả núi bị di chuyển mất dạng; và khi các con lạc đà cái 
mang thai bị bỏ bê; và khi các con dã thú sẽ tập trung lại; và khi các 
đại dương dâng trào; và khi các linh hồn sẽ được kết lại với thân xác; 
và khi đứa các bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi vì tội gì mà chúng 
phải bị giết? Và khi các tờ giấy ghi chép được mở ra; và khi bầu trời 
bị lột trần.( (Chương 81 - Attakwir, câu 1- 11).

Và điều đầu tiên xảy ra vào Ngày Tận thế là hai tiếng còi, tiếng còi thứ 
nhất làm tất cả nhân loại kinh hoàng khiếp vía mà ngất đi, và tiếng còi thứ 
hai làm mọi người đứng dậy từ cõi mộ để trình diện Thượng Đế của họ.

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

)Và khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng trời và dưới đất 
đều phải ngất đi, ngoại trừ ai mà Allah muốn buông tha. Rồi Tiếng 
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còi thứ hai được thổi lên, thì họ (loài người) sẽ đứng thắng và ngóng 
nhìn.( (Chương 39 - Azzumar, câu 68).

)ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ  ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ   ىئ  ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ 

ىئ يئ  جب حب خب مب ىب   يب جت حت( ]يس: 54-51[
)Và Tiếng Còi phục sinh được thổi lên thì lúc đó họ (người chết) sẽ từ 
dưới mộ đứng dậy vội vàng chạy đến trình diện Thượng Đế của họ; Họ 
sẽ nói: Thật khổ thân chúng tôi! Ai đã đánh thức chúng tôi dậy từ nơi 
yên nghỉ của chúng tôi?; Đây là điều mà Đấng Rất mực Độ Lượng đã 
hứa và các vị Sứ giả đã xác nhận. Chỉ cần một Tiếng Còi duy nhất thì 
tất cả bọn họ sẽ được đưa đến trình diện trước mặt TA. Vào Ngày đó, 
không một người nào sẽ bị xét xử thiệt thòi; và các ngươi sẽ được trả 
lại đầy đủ về điều mà các ngươi đã làm.( (Chương 36 - Yasin, câu 51 - 54).

Và sau khi Allah cho triệu tập tất cả nhân loại từ thời khởi đầu cho đến 
thời cuối cùng, Allah bắt đầu cho tiến hành cuộc xét xử. Allah sẽ ra lệnh 
trao cho nhân loại các quyển số ghi chép cho họ từng người từng người 
một để họ thấy được mọi việc làm của họ trước kia trên thế gian và sẽ 
biết được ai là người ngoan đạo và ai là người tội lỗi và phản nghịch. 
Do đó, đấy là Ngày Xét xử công bằng của Allah và Ngài sẽ thưởng phạt 
một cách công minh.

Và Qur’an cũng mô tả cảnh tượng nhân loại mỗi người được trao cho 
quyển sổ ghi chép các việc làm của mình. Đối với người có đức tin họ 
sẽ nhận lấy quyển sổ của họ từ nơi cánh tay phải và họ rất đỗi vui mừng 
vì nhìn thấy những việc làm ngoan đạo của họ.

)ڳ ڳ ڱ  ڱ    ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہہ ہ ہ ھ ھھ 
ھ ے ےۓ  ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ( ]احلاقة: 24-19[

)Đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi cánh tay phải thì họ sẽ reo la 
trong niềm vui sướng và khoe: “Mọi người hãy đến đây xem quyển sổ 
của tôi đây này! Quả thật, tôi cứ tưởng mình sẽ phải chịu sự thanh toán 
nghiệt ngã...”. Thế là, y được sống một đời sống thật toại nguyện và hài 
lòng nơi Thiên Đàng trên cao, có trái cây gần tầm tay hái, và họ được 
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mời gọi: Nào, quí vị hãy ăn và uống cho thỏa thích về những gì mà quí 
vị đã làm trong những ngày trước đây.( (Chương 69 - Al-Haqqah, câu 19 - 24).

Còn đối với những người vô đức tin nơi Allah và nơi Ngày sau thì họ sẽ 
nhận lấy quyển sổ ghi chép các việc làm của họ từ nơi cánh tay trái, và 
khi họ nhìn thấy những gì trong đó từ những việc làm tội lỗi và nghịch 
đạo của họ thì họ sẽ than khóc:

)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ېى ى ائ  ائ ەئەئ وئ وئ    ۇئۇئ ۆئ ۆئ  
ۈئ ۈئېئېئ ېئ ىئ ىئ( ]احلاقة: 25 - 29[

)Còn đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi cánh tay trái thì họ 
sẽ than khóc trong nuối tiếc: Ôi thật khổ thân! Phải chi mình đừng 
được trao cho quyển sổ như thế này. Ôi, mình thiệt không biết gì về 
việc thanh toán này cả. Ôi, thà chết phứt cho rồi. Sao của cải của 
mình chẳng giúp ích được gì cho mình thế này. Quyền lực của mình 
đã hủy diệt bản thân mình.( (Chương 69 - Al-Haqqah, câu 25 - 29).

Và quyển số ghi chép này, mỗi người sẽ tìm thấy tất cả mọi việc làm và 
hành động của mình trong đó.

)ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑڑ ک 
ک ک ک گ گ( ]الزلزلة: 8-6[

)Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành từng đoàn để đến chứng kiến 
các việc làm của họ. Do đó, người nào làm một việc thiện tốt cho dù 
nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó, còn người nào làm một việc xấu cho 
dù nhỏ như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó.( (Chương 99 - Al-Zilzilah, câu 6 - 8).

)ڇ ڇ  ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ 
ڑ ک   ک کک گ گ گ  گڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ( ]الكهف: 49[

)Và quyển sổ sẽ được mang đặt trước mặt. Rồi Ngươi (Muhammad) sẽ 
thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về những điều ghi trong đó. Và chúng sẽ 
than: “Ôi, thật khổ thân chúng tôi! Quyển sổ gì như thế này! Sao nó ghi 
không sót một điều gì dù nhỏ hay lớn”. Và chúng sẽ nhìn thấy trước mặt 
chúng tất cả những điều mà chúng đã làm. Và Thượng Đế của Ngươi sẽ 
không đối xử bất công đối với một ai.( (Chương 18 - Al-Kahf, câu 49).
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Và Allah sẽ thanh toán và xét xử toàn nhân loại dựa theo những việc 
làm của họ.

)وئ وئ ۇئ( ]البقرة: 202[

)Và Allah rất nhanh nhẹn trong việc thanh toán và xét xử.( (Chương 

2 - Albaqarah, câu 102).

Và Ngài cho dựng lên một chiếc cân công minh ở nơi xét xử. Chiếc cân 
này không phải để cân đo chiều dài hay trọng lượng cơ thể của họ, mà 
để cân một cách chính xác và công bằng các việc làm và hành vi của 
người bề tôi. Nabi Muhammad  nói:
ِمنُي َيْوَم اْلِقَياَمِة اَل َيِزُن ِعْنَد اللِه َجَناَح َبُعوَضٍة َوَقاَل اْقَرُءوا  ُجُل اْلَعِظيُم السَّ ُه َلَيْأِتى الرَّ »ِإنَّ

)ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ( ]الكهف: 105«. )أخرجه البخاري ح )4729(، ومسلم ح )2785((.

“Quả thật, vào Ngày Phán xét sẽ có những người đàn ông với cơ 
thể hoành tráng nhưng ở nơi Allah trọng lượng của họ không bằng 
cái cánh của con muỗi, các ngươi hãy đọc lời phán của Allah: )Bởi 
thế, vào Ngày Phán xét, họ chẳng có một giá trị nào cả.( (Chương 
18 - Al-Kahf, câu 105).” (Albukhari: Hadith (4729), Muslim: Hadith (2785)).

Và chiếc cân này là một biểu hiện của những biểu hiện về sự công bằng, 
anh minh và kiên thức bao trùm của Allah. Chiếc cần này sẽ cân đo 
những điều nhỏ bé một cách chính xác như nó cân đo chính xác những 
gì to lớn. Allah phán:

)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 
چ ڇڇ( ]األنبياء: 47[

(Và TA đã đặt những chiếc cân công minh cho Ngày Phán xét, bởi thế, 
không một linh hồn nào bị bất công bất cứ một điều gì, và cho dù điều 
gì đó có nhỏ bằng hạt bụi đi chăng nữa cũng sẽ được TA mang ra phán 
xét. Và một mình TA thanh toán là quá đủ!) (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 47).

Rồi sau đó, kết quả sẽ là:

)ڦ  ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇڇ ڇ 
ڇ( ]القارعة: 9-6[
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)Và đối với ai mà trọng lượng của y nặng trên chiếc cân thì y sẽ sống 
một đời sống thật hài lòng và toại nguyện (ở nơi Thiên Đàng hạnh 
phúc), còn đối với ai mà trọng lượng của y nhẹ trên chiếc cân thì chỗ 
ở của y sẽ là Hỏa ngục.( (Chương 101 - Al-Qari’ah, câu 6 - 9).

Và những điều có trọng lượng nặng trên chiếc cân của người bề tôi vào 
Ngày Phán xét đó là những việc làm ngoan đạo và những điều thiện tốt. 
Và một trong những việc làm ngoan đạo có trọng lượng nặng trên chiếc 
cân là Zikir (tụng niệm và tưởng nhớ Allah). Nabi Muhammad  nói:
ْحَمِن، ُسْبَحاَن اللِه  َساِن، َثِقيَلَتاِن ِفى اْلِميَزاِن، َحِبيَبَتاِن ِإَلى الرَّ »َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللِّ

اْلَعِظيِم، ُسْبَحاَن اللِه َوِبَحْمِدِه«. )أخرجه البخاري ح )6406(، ومسلم ح )2694((.

“Hai từ rất nhẹ trên chiếc lưỡi nhưng lại có trọng lượng rất nặng 
trên chiếc cân và là điều yêu thương nơi Đấng rất mực Độ lượng: 
 Subhanollo-hil-Azim: Allah vinh quang, Đấng“ - ”ُسْبَحاَن اللِه اْلَعِظيِم“
Vĩ đại”, “َوِبَحْمِدِه اللِه   Subhanolloh-wabihamdih: Allah“ - ”ُسْبَحاَن 
vinh quang và mọi sự ca ngợi và tán dương kính dâng lên Ngài”“ 

(Albukhari: Hadith (6406), Muslim: Hadith (2694)).

Và những điều có trọng lượng tương tự như sự kiên nhẫn, Tasbih (tán 
dương nói: “ُسبَْحاَن اللِه”), Tahlil (nói: “ِإلََه ِإالَّ اللُه  Tahmid (ca ngợi và ,(”الَ 
cảm tạ, nói: “اَلَْحْمُد ِللِه”), Takbir (nói: “اللُه أَْكَبُر”). Nabi Muhammad  nói:
َواْلَوَلُد  أَْكَبر،  َواللُه  اللُه،  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  ِللِه،  اَْلَحْمُد  اللِه،  ُسْبَحاَن  اْلِميَزاِن:  ِفى  أَْثَقَلُهنَّ  »َما 

ى ِلْلَمْرِء امُلْسِلِم َفَيْحَتِسُبُه«. )أخرجه أحمد ح )15235((. اِلُح ُيَتَوفَّ الصَّ

“Những điều có trọng lượng nặng trên chiếc cân là nhữn câu tụng 
niệm: “اللِه ِللِه“ ,”Allah vinh quang“ - ”ُسْبَحاَن   Mọi lời ca“ - ”اَْلَحْمُد 
ngợi và tạ ơn kính dâng lên Allah, “اَل ِإَلَه ِإالَّ اللُه” - “Không có Thượng 
Đế đích thực nào khác ngoài Allah”, “اللُه أَْكَبر” - “Allah Vĩ đại”, và 
người Muslim có người con ngoan đạo chết đi nhưng biết kiên nhẫn 
chịu đựng” (Ahmad: Hadith (15235)).

Còn riêng đối với phẩm chất đạo đức tốt thì nó có trọng lượng nặng nhất 
trên chiếc cân. Nabi  nói:
»َما ِمْن َشْىٍء أَثَْقُل ِفى الِْميَزاِن ِمْن ُحْسِن الُْخلُِق«. )أخرجه الترمذي ح )2002(، وأبو داود ح )4799(، 

وأحمد ح )26971((.
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“Không có điều gì có trọng lượng nặng trên chiếc cân hơn phẩm 
chất đạo đức tốt đẹp.” (Tirmizhi: Hadith (2002), Abu Dawood: Hadith (4799), 

và Ahmad: Hadith (26971)).

Và một cây cầu Sirat được bắt ngang qua Hỏa ngục mà tất cả mỗi người 
phải đi qua nó. Và mỗi người sẽ băng qua chiếc cầu này theo các việc 
làm và hành vi của mình, hoặc y sẽ đi qua một cách an toàn đến nơi 
Thiên Đàng, hoặc phải té lên té xuống rất khó khăn, hoặc bất hạnh phải 
bị rơi xuống Hỏa ngục. Nabi Muhammad  nói:
ُه  ْعَداِن... َغْيَر أَنَّ َم َكاَلِليُب ِمْثُل َشْوِك السَّ َم... َوِفى َجَهنَّ َراُط َبْيَن َظْهَرْى َجَهنَّ »َوُيْضَرُب الصِّ
اَس ِبأَْعَماِلِهْم، َفِمْنُهُم اْلُموَبُق َبِقَى ِبَعَمِلِه، أَِو  اَل َيْعَلُم َما َقْدُر ِعَظِمَها ِإالَّ اللُه، َتْخَطُف النَّ

اْلُموَثُق ِبَعَمِلِه، َوِمْنُهُم اْلُمَخْرَدُل أَِو اْلُمَجاَزى«. )أخرجه البخاري ح )7438(، ومسلم ح )182((.

“Và chiếc cầu Sirat được bắt ngang qua bên trên Hỏa ngục ... và 
trong Hỏa ngục bên dưới có những chiếc móc sắt nhọn chằn chịt nhô 
lên ... không một ai biết rõ có bao nhiêu thanh sắt nhọn như thế ngoại 
trừ Allah. Con người sẽ bị những thanh sắt nhọn kia vồ lấy theo việc 
làm của họ, có người được an toàn, có người bị trầy xước, có người bị 
nó móc rơi xuống Hỏa ngục” (Albukhari: Hadith (7438), Muslim: Hadith (182)).

Và những người bị té rớt xuống nơi Hỏa ngục là những người vô đức 
tin, những người Muslim làm điều tội lỗi và nghịch đạo. Đối với những 
người vô đức tin thì họ sẽ mãi mãi sống trong Hỏa ngục không có ngày 
trở ra, còn những người tội lỗi từ những người Muslim thì họ sẽ được 
trở ra khỏi Hỏa ngục sau khi đã bị trừng phạt.

)ٿ ٿ       ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ( ]البقرة: 39[

)Ngược lại, ai phủ nhận Chỉ đạo của TA và cho những lời mặc khải 
của TA là điều ngụy tạo thì sẽ làm bạn với Hỏa ngục và sẽ ở trong đó 
đời đời.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 39).

Và Allah miêu tả về sự hối hận muộn màng của những kẻ bị đày trong 
Hỏa ngục như sau:

)ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭڭ ڭ  ۇ ۇ  
ۆۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې  ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( ]فاطر: 37-36[
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)Và những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt trong Hỏa ngục, họ sẽ không 
chết và cũng không được giảm nhẹ hình phạt, đó là phần thưởng thỏa 
đáng mà TA dành cho những kẻ vô đức tin. Và chúng sẽ than khóc 
trong đó: Lạy Thượng Đế của chúng tôi, xin hãy cho chúng tôi ra khỏi 
(Hỏa ngục) rồi chúng tôi sẽ làm điều thiện tốt và sống ngoan đạo trở 
lại.(Allah đáp lại lời chúng): Chẳng phải TA đã cho các ngươi sống đủ 
lâu để các ngươi có thể tỉnh ngộ nhận lấy sự nhắc nhở và hơn nữa đã 
có một người đến cảnh báo cho các ngươi. Bởi thế, các ngươi hãy cứ 
tiếp tục nếm mùi vị của hình phạt, chắc chắn những kẻ làm điều sai 
quấy sẽ không có vị cứu tinh nào cả.( (Chương 35 - Fatir, câu 36, 37).

Và để những người nơi Hỏa ngục vẫn cứ tiếp tục chịu sự trừng phạt, 
Allah tạo ra các nguyên nhân để sự trừng phạt luôn được duy trì và tiếp 
diễn liên tục.

)ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ  
ڱ  ڱ ڱ ں( ]النساء: 56[

)Quả thật, những kẻ phủ nhận những Lời Mặc khải của TA thì TA sẽ 
nướng chúng trong Hỏa ngục, mỗi khi da của chúng đã chín thì TA sẽ thay 
cho chúng một lớp da mới để chúng nếm lấy cơn đau của sự trừng phạt. 
Quả thật, Allah là Đấng toàn năng và anh minh.( (Chương 4 - Annisa’, câu 56).

Và những câu kinh Qur’an cũng đã mô tả một số cảnh tượng về hình 
ảnh những người nơi Hỏa ngục bị trừng phạt trong đó.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ 
ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى( ]احلج: 22-19[
)Do đó, những kẻ vô đức tin sẽ được cho mặc bộ quần áo từ lửa và 
người ta sẽ đổ lên đầu của chúng nước cực sôi, làm da và những gì 
trong bụng của chúng tan rã. Và chúng sẽ bị đánh đập với những cây 
búa tạ bằng sắt. Mỗi khi chúng muốn thoát khỏi sự đau đớn trong đó 
chúng bị lôi trở lại và tiếp tục nếm mùi vị của hình phạt thêu đốt.( 

(Chương 22 - Al-Hajj, câu 19 - 22).
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Và Nabi Muhammad  đã mách bảo chúng ta về người bị trừng phạt 
nhẹ nhất trong Hỏa ngục như sau:
َيْغِلى  َكَما  ِدَماُغُه  ِمْنُهَما  َيْغِلى  َناٍر  ِمْن  َوِشَراَكاِن  َنْعاَلِن  َلُه  َمْن  َعَذاًبا  اِر  النَّ أَْهِل  أَْهَوَن  »ِإنَّ 
ُه أَلْهَوُنُهْم َعَذاًبا«.. )أخرجه البخاري ح )6561(،  اْلِمْرَجُل َما َيَرى أَنَّ أََحًدا أََشدُّ ِمْنُه َعَذاًبا َوِإنَّ

ومسلم ح )213(، واللفظ له(.

“Quả thật, người chịu hình phạt nhẹ nhất trong Hỏa ngục là người 
bị cho mang đôi dép và giày từ lửa làm sôi cả phần óc trên đỉnh đầu 
giống như nồi nước nóng đang sôi ùng ục, và y cứ tưởng y là người 
bị trừng phạt nặng nề nhất trong khi y là người chịu hình phạt nhẹ 
nhất trong Hỏa ngục.” (Albukhari: Hadith (6561), Muslim: Hadith: (213)).

Còn những người có đức tin, họ là những người hạnh phúc, họ sẽ được 
sống trong một nơi an lạc với sung sướng bất tận.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ   ٺ 

ڃ( ]البقرة: 25[ ڃ 

)Và hãy báo tin vui cho những người có đức tin và làm việc thiện 
tốt rằng họ sẽ được ban thưởng các ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, mỗi khi họ dùng những thiên lộc từ các loại 
trái quả nơi đó thì họ sẽ bảo đây là những gì chúng tôi được ban cho 
trước đây, và họ được ban cho vô số kể, và họ được ban cho những 
người vợ (người chồng) trong sạch và họ sẽ sống trong đó mãi mãi và 
mãi mãi.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 25).

Quả thật, niềm hạnh phúc và sung sướng nơi Thiên Đàng không ai có 
thể diễn ta hết được, nó vượt trội hơn những gì chúng ta có thể tưởng 
tượng, và không có bất cứ thứ gì trên thế gian có thể so sánh với những 
gì trong đó, những gì được nói về Thiên Đàng với những danh từ miêu 
tả của thế gian thực chất chỉ giống nhau qua tên gọi nhưng bản chất của 
mọi vật, mọi sự việc ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Trong một Hadith 
Qudsi, Nabi Muhammad  nói rằng Allah đã thông điệp cho chúng ta 
về những gì ở nơi Thiên Đàng như sau:
َبَشٍر،  َقْلِب  َعَلى  َخَطَر  َواَل  َسِمَعْت،  ُأُذَن  َواَل  َرأَْت،  َعْيَن  اَل  َما  اِلِحنَي  الصَّ ِلِعَباِدى  »أَْعَدْدُت 
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َفاْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ  ھ ھ ھ( ]السجدة: 17[«. 
)أخرجه البخاري ح )3244(، ومسلم ح )2824((.

“TA đã chuẩn bị cho đám bề tôi ngoan đạo và đức hạnh của TA 
những thứ không có cặp mắt nào từng nhìn thấy, không một đôi 
tai nào từng nghe qua, và cũng không một trái tim con người phàm 
tục nào từng nghĩ đến. Bởi thế, hãy đọc lời kinh sau nếu các người 
muốn: )Không một linh hồn nào biết được những gì TA đã giấu kín 
cho họ từ niềm vui sướng, một phần thưởng cho những gì mà họ đã 
làm.(“ (Albukhari: Hadith (3244), Muslim: Hadith (2824)).

Và một trong những điều hạnh phúc và huy hoàng ở nơi Thiên Đàng là 
Allah tạo ra trong đó các con sông chứa nguồn nước uống tinh khiết và 
tuyệt hảo.

)ڎ ڎ    ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ  ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ 
ڱ ں  ں ڻڻ  ڻ ڻ ۀ  ۀ  ہ ہ  ہ ہ( ]محمد: 15[

)Hình ảnh Thiên Đàng được hứa hẹn dành cho những người ngoan 
đạo và đức hạnh là nơi mà trong đó có các dòng sông nước ngọt không 
hôi tanh, các dòng sông sửa không thay đổi mùi vị, các dòng sông rượu 
thơm ngon tuyệt hảo dành cho người thích uống và các dòng sông mật 
ong tinh khiết. Và ở trong đó, họ sẽ được ban cho đủ loại trái cây cùng 
với sự tha thứ từ Thượng Đế của họ.( (Chương 47 - Muhammad, câu 15).

Và một những niềm hạnh phúc nơi Thiên Đàng mà Allah đã báo tin vui 
cho những người tuân thủ theo Chỉ đạo của Ngài là những gì qua lời 
phán của Ngài:

)ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎڈ ڈ ژ    ژڑ ڑ کک ک کگ گ گگ 
ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ   ڱڱ ں ں( ]الواقعة: 34-27[

)Và những người bạn của cánh tay phải. Ai là những người bạn 
của cánh tay phải? Họ là những người sẽ được ở nơi có những cây 
táo không gai góc, giữa những cây chuối ra trái chồng lên nhau, có 
những bóng mát tỏa rộng, có nguồn nước tràn trề, trái cây dồi dào 
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không dứt mùa cũng không thiếu hụt, có những chiếc tràng kỷ cao 
thật huy hoàng.( (Chương 56 - Al-Waqi’ah, câu 27 - 34).

Và Nabi Muhammad  cũng báo tin vui cho những người sẽ được vào 
Thiên Đàng về những hồng phúc khác mà Allah dành cho họ ở nơi đó: 

»َيْنَعُم َوال َيْبأَُس، َوال َتْبَلى ِثَياُبُه، َوال َيْفَنى َشَباُبُه«. )أخرجه مسلم ح )2836((.

“Chỉ có hạnh phúc không có khổ đau, quần áo sẽ không bị cũ và sự 
trẻ trung sẽ không bị mất đi (không bị lão hóa).” (Muslim: Hadith (2836)).

Và hơn thế nữa, Allah sẽ lấy khỏi họ những gì không tốt đẹp đối với họ 
trên thế gian. Nabi Muhammad  nói:
ِمَن  أَْمَشاُطُهْم  َهُب،  الذَّ ِفيَها  آِنَيُتُهْم  ُطوَن،  َيَتَغوَّ َواَل  َيْمَتِخُطوَن  َواَل  ِفيَها  َيْبُصُقوَن  »اَل 
ُة، َوَرْشُحُهُم اْلِمْسُك، َوِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن، ُيَرى ُمخُّ  ِة، َوَمَجاِمُرُهُم اأَلُلوَّ َهِب َواْلِفضَّ الذَّ
ْحِم، ِمَن اْلُحْسِن، اَل اْخِتاَلَف َبْيَنُهْم َواَل َتَباُغَض، ُقُلوُبُهْم َقْلٌب َواِحٌد،  ُسوِقِهَما ِمْن َوَراِء اللَّ

ا«. )أخرجه البخاري ح )3245(، ومسلم ح )2834((. ُحوَن اللَه ُبْكَرًة َوَعِشّيً ُيَسبِّ

“Trong đó (Thiên Đàng) họ sẽ không còn phải khạc nhổ, không 
phải hỉ mũi, không phải đi đại tiện hay tiểu tiện. Các vật dụng 
(ly, chén, ..) của họ bằng vàng, những chiếc lược của họ được làm 
từ vàng và bạc, nước hoa họ dùng là những loại trầm hương với 
hương thơm thật dễ chịu, mồ hôi của họ mang hương thơm của xạ 
hương. Mỗi người trong đó sẽ được ban cho hai người vợ, làn da 
của họ đẹp đến nỗi phần tủy bên trong ống cẳng chân có thể nhìn 
thấy từ phía sau lớp thịt, họ sẽ không có sự mâu thuẫn và ganh ghét 
lẫn nhau, trái tim của họ là một, họ chỉ biết tán dương Allah sáng 
chiều.” (Albukhari: Hadith (3245), Muslim: Hadith (2834)).

Và một trong những niềm hạnh phúc vĩ đại bất tận của người dân nơi 
Thiên Đàng là họ sẽ được sống mãi mãi và Thiên Đàng là nơi tồn tại 
vĩnh hằng.

)ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ېې  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ( ]البينة: 8-7[

)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 
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họ là những ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 
họ sẽ trong đó đời đời, Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện về 
những gì Ngài ban cho. Đó là phần thưởng dành cho những ai kính 
sợ Thượng Đế của họ.( (Chương 98 - Al-Bayyinah, câu 7, 8).

Và Nabi Muhammad  báo tin vui về đời sống vĩnh hằng nơi Thiên 
Đàng, Người nói:
َوِإنَّ  أََبًدا  أَْن َتْحَيْوا َفاَل َتُموُتوا  َلُكْم  َوِإنَّ  أََبًدا  وا َفاَل َتْسَقُموا  َلُكْم أَْن َتِصحُّ ِإنَّ  »ُيَناِدى ُمَناٍد 
وا َفاَل َتْهَرُموا أََبًدا َوِإنَّ َلُكْم أَْن َتْنَعُموا َفاَل َتْبَتِئُسوا أََبًدا. َفَذِلَك َقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ  َلُكْم أَْن َتِشبُّ

)مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب( ]األعراف: 43[«. )أخرجه مسلم ح )2837((.

“Thượng Đế phán bảo: “Quả thật các ngươi sẽ luôn khỏe mạnh 
không bao giờ bệnh hoạn, các ngươi sẽ sống mãi không bao giờ 
chết, các ngươi sẽ trẻ mãi không giờ bị lão hóa, và các ngươi sẽ mãi 
hạnh phúc không bao giờ khổ đau”. Đó chính là ý nghĩa lời phán 
của Allah: )Rằng đó là Thiên Đàng của các ngươi, các ngươi sẽ 
thừa kế nó bởi những gì các ngươi đã làm( (Chương 7 - Al-‘Araf, câu 47)”. 
(Muslim: Hadith (2837)).

Và điều hạnh phúc lớn lao và vĩ đại nhất không có điều sánh được ở 
nơi Thiên Đàng cho cư dân nơi đó là họ được nhìn thấy diện mạo của 
Thượng Đế của họ. Những người bề tôi của Ngài ở trên trần gian trước 
kia không thể nhìn thấy Ngài thì vào Ngày sau Ngài sẽ cho phép họ nhìn 
thấy Ngài, một ân phúc thiêng liêng dành cho họ.

)پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ٺ( ]القيامة: 23-22[

)Ngày hôm đó, có những gương mặt sáng ngời nhìn ngắm Thượng 
Đế của họ trong niềm vui sướng.( (Chương 75 - Al-Qiyamah, câu 22, 23).

Và đức tin Iman vào Ngày sau là một động lực rất lớn để rèn luyện tâm 
tánh và điều chỉnh hành vi của người Muslim. Bởi y luôn hài lòng với 
những gì Allah ra lệnh và khiếp sợ sự trừng phạt của Ngài, nên y luôn 
chấp hành và thực hiện đúng theo mọi mệnh lệnh của Ngài và luôn tin 
tưởng một cách kiên định trong lòng rằng y sẽ trình diện trước Ngài vào 
mai kia và y luôn kiên định rằng mọi điều thiện tốt và ngoan đạo đều sẽ 
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được ban thưởng một cách trọn vẹn.

)ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑڑ ک 
ک ک ک گ گ( ]الزلزلة: 8-6[

)Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành từng đoàn để đến chứng kiến 
các việc làm của họ. Do đó, người nào làm một việc thiện tốt cho dù 
nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó, còn người nào làm một việc xấu cho 
dù nhỏ như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó.( (Chương 99 - Al-Zilzilah, câu 6 - 8).

Vì vậy, các trụ cột của đức tin Iman là cái van an toàn cho xã hội loài 
người, vì những gì được gieo trồng trong lòng của các tín hữu sẽ là 
nguyên nhân của lòng từ bi, của sự yên bình, và tấm lòng nhân đạo. Và 
kết quả của nó làm cho tín hữu có xu hướng làm từ thiện và thể hiện tấm 
lòng nhân dạo, mang lại cho con người niềm hạnh phúc trên thế gian, 
và tâm hồn luôn thanh thản hài lòng với những gì Thượng Đế ban cho.
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PHẢN HỒI NHỮNG XUYÊN TẠC VÀ VU 
CÁO

Quả thật, người Muslim ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức rất 
lớn. Điều đáng lưu ý nhất là cuộc tấn công tôn giáo của giới báo chí và 
chính trị, tất cả đều tập trung lại để vu khống và xuyên tạc Islam với 
mục đích ngăn chặn thế giới biết đến sự thật của Islam. Họ đã vẽ ra bức 
tranh cho rằng Islam là một tôn giáo kết hợp giữa sự man rợ và không 
văn minh, một tôn giáo bất công với phụ nữ, giết người vô tội, luôn gây 
thù địch với nên văn minh, gieo oán hận cho nhân loại và những điều vu 
không khác một cách không hiểu biết, thiếu khách quan và công bằng.

Và bức thông điệp này mục đích chính của nó là để giới thiệu về Islam 
chứ không phải để phản hồi các cáo buộc của người khác, tuy nhiên, 
cũng rất hợp tình và đạt lý khi chúng tôi đưa ra một số dư luận không 
đúng về Islam để làm một mô hình đo lường cho người đọc tự nhận xét 
và đánh giá sự thật. Và một điều chắc chắn rằng mọi sự thật sẽ được 
những người có ý thức đúng đắn và khách quan nhận thức và hiểu rõ.

 Vấn đề thứ nhất: Islam và phụ nữ
Một trong những điều sai lệch mà một số người đã cố ý tuyên truyền không 
đúng về Islam là Islam đã hạ thấp và kiềm hãm quyền hạn của người phụ 
nữ mà chỉ ủng hộ và đề cao quyền hạn và vai trò của người đàn ông ...

Khẳng định này hoàn toàn không có điều gì là đúng sự thật cả, bởi vì 
người Ả Rập hay không phải người Ả Rập đều biết rõ rằng Islam luôn 
tôn trọng và bảo vệ danh dự của người phụ nữ hơn một hệ thống nguyên 
tắc và điều luật nào khác. Vị thủ lĩnh chính trực của những người có 
đức tin, Umar bin Atkhattab nói: (Thề bởi Allah, quả thật trong thời 
Jahiliyah (thời kỳ ngu muội trước Islam) chúng tôi đã không cho phụ 
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nữ một quyền hạn nào cả cho đến khi Allah mặc khải xuống những 
gì thuộc về họ và những gì phải chia cho họ.) (Albukhari: Hadith (4913)).

Và đã rất lâu trước khi một số quốc gia công nhận quyền con người 
của phụ nữ thì Islam đã khẳng định sự bình đẳng nam nữ trong các 
quyền con người và tất cả mọi sự việc trong đời sống cũng như trong 
thờ phượng mà không có sự phân biệt giữa hai giới trong bất cứ điều gì 
trừ phi có sự mâu thuân và khác biệt giữa bản chất tự nhiên, tâm lý và 
chức năng vốn có được Allah tạo hóa riêng biệt giữa cơ thể nam và nữ.

Về việc bình đẳng giữa hai giới nam nữ về quyền con người, quả thật 
Nabi Muhammad  đã khẳng định như sau: 
 ،)113( ح  والترمذي   ،)236( ح  داود  وأبو   ،)25663( أحمد  )أخرجه  َجاِل«.  الرِّ َشَقاِئُق  َساُء  النِّ َما  »ِإنَّ

وحسنه األلباني في صحيح أبي داود ح )234((.

“Quả thật, phụ nữ là huynh đệ ruột thịt của đàn ông” (Ahmad: Hadith 

(25663), Abu Dawood: Hadith (236), Tirmizhi: Hadith (113), và Albani đã xác nhận là 

Hadith tốt trong bộ Sahih của Abu Dawood: Hadith (234)).

Làm sao phụ nữ và đàn ông không phải là huynh đệ ruột thịt của nhau 
cho được vì thực chất họ đều cùng nguồn gốc là con người. Allah phán:

)ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ( ]احلجرات: 13[

)Này hỡi nhân loại, quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ một người 
nam (Adam) và một người nữ (Hauwa).( (Chương 49 - Al-Hujurat, câu 13).

Và cả nam lẫn nữ đều được Allah ban cho sự cao quý và danh dự của 
một con người.

)ک ک    ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ 
ں ں( ]اإلسراء: 70[

)Và quả thật, TA đã ban nhiều vinh dự cho con cháu của Adam 
(nhân loại). Và TA đã chuyên chở họ trên đất liền và biển cả và cung 
cấp cho họ lộc ăn tốt lành và đặc biệt TA đã ưu đãi họ nhiều ân huệ 
vượt trội hơn đa số các tạo vật khác của TA.( (Chương 17 - Al-Isra, câu 70).

Và Qur’an cũng khẳng định và thừa nhận học vấn, đức tin Iman, trách 
nhiệm và sự thờ phượng của người phụ nữ, họ sẽ bị thanh toán và 
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thưởng phạt giống như đàn ông, không có gì khác biệt giữa họ.

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

)Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức tin thì 
chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh và tốt đẹp, và 
chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng tùy theo điều tốt nhất mà 
họ đã làm.( (Chương 16 - Annaml, câu 97).

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ( ]آل 
عمران: 195[

)Bởi thế, Thượng Đế của họ đã đáp lại lời nguyện cầu của họ, Ngài 
nói: Quả thật, TA sẽ không làm mất bất kỳ một việc làm nào của các 
ngươi, dù nam hay nữ, người này hay người kia.( (Chương 3 - Ali ‘Imran, 

câu 195). 

Và Islam cũng không bao giờ cho rằng phụ nữ là nguồn gốc của điều 
xấu. Islam không thừa nhận rằng phụ nữ là nguyên nhân khiến Adam 
phải bị cám dỗ của Shaytan bởi Qur’an đã mách bảo rằng Adam và vợ 
của Người (Hauwa) đều là đồng phạm bởi cả hai đều tham gia sự việc. 
Allah phán:

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ( ]البقرة: 36[

)Thế là Shaytan đã cám dỗ hai người họ khiến hai người họ bị trục 
xuất khỏi nơi mà hai người đang sống.( (Chương 2 - Al-baqarah, câu 36).

Cả hai người đều cùng tham gia phạm tội và cả hai người cũng đều ăn 
năn và quay đầu sám hối với Allah.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]األعراف: 23[

)Hai người họ thưa: Lạy Thượng Đế của chúng tôi, quả thật chúng 
tôi đã tự bất công với chính bản thân chúng tôi, nếu không được 
Ngài tha thứ và đoái thương chúng tôi thì chắc chắn chúng tôi đã trở 
thành những kẻ thua thiệt.( (Chương 7 - Al-‘Araf, câu 23).
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Và điều này là sự ngang bằng nhau của cha mẹ trong vấn đề chịu trách 
nhiệm đối với thế con cái và hậu duệ của họ bởi Allah xem đàn ông và 
phụ nữ bình đẳng với nhau trong việc ban thưởng và trừng phạt các 
hành vi tội lỗi và sai trái của con người, Ngài không phân biệt giới tính 
để thưởng phạt.
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ  

ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ  
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( 

]األحزاب: 35[

)Quả thật, những nam nữ Muslim, những nam nữ có đức tin, những 
nam nữ có lòng kiên định, những nam nữ chân thật, những nam nữ 
biết kiên nhẫn chịu đựng, những nam nữ kính sợ Allah, những nam 
nữ dùng tiền của bố thí cho người, những nam nữ nhịn chay, những 
nam nữ biết gìn giữ nhục dục, và những nam nữ luôn tưởng nhớ 
Allah thật nhiều, tất cả sẽ được Allah tha thứ và ban thưởng phần 
thưởng vô cùng vĩ đại.( (Chương 33 - Al-Ahzab, câu 35).

Quả thật, Kinh Qur’an đã cảnh cáo về việc làm của những người ở thời 
đại ngu muội trước Islam rằng họ xem việc có con gái là điều xấu hổ và 
nhục nhã, họ tìm cách làm giảm bớt phụ nữ bằng cách giết hại con cái 
của họ lúc còn ấu thơ nếu chúng là con gái.
)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍڍ ڌ  ڌ 

ڎ  ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک( ]النحل: 59-58[

)Và một khi ai đó trong số họ được báo tin mừng với một đứa con 
gái thì mặt của y trở nên sầm tối và giận dữ. Y cố che giấu cộng đồng 
của y điều xấu mà y được báo tin, y do dự trong lòng không biết nên 
giữ đứa trẻ lại một cách hèn hạ hay phải chôn sống nó xuống lòng 
đất? Há đó không phải là điều tội tệ mà chúng đã định đoạt hay sao?( 

(Chương 16 - Annahl, câu 58, 59).

Và để ngăn chặn sự thật bất công này của thời ngu muội, Nabi Muhammad 
 đã đề cao giá trị của các con gái và các chị gái với lời di huấn:
ح  البخاري  )أخرجه  اِر«.  النَّ ِمَن  ِسْتًرا  َلُه  ُكنَّ  ِإَلْيِهنَّ  َفأَْحَسَن  َشْيًئا  اْلَبَناِت  َهِذِه  ِمْن  َيِلى  »َمْن 

)5995(، ومسلم ح )2629((.



161

TÌM HIỂU ISLAM

“Ai có con gái và luôn đối xử tốt với chúng thì sẽ được ban cho một 
tấm chắn ngăn cách y khỏi Hỏa ngục.” (Albukhari: Hadith (5995), Muslim: 

Hadith (2629)).

Và Người  cũng báo tin vui cho những ai đối xử tốt với các con gái 
và các chị gái của ho:
َقى اللَه  »َمْن َكاَن َلُه َثاَلُث َبَناٍت أَْو َثاَلُث أََخَواٍت أَِو اْبَنَتاِن أَْو ُأْخَتاِن َفأَْحَسَن ُصْحَبَتُهنَّ َواتَّ

ُة«. )أخرجه الترمذي ح )1916(، وأبو داود ح )5147(، وأحمد ح )10991((.  ِفيِهنَّ َفَلُه اْلَجنَّ

“Ai có ba đứa con gái hoặc ba người chị (em) gái, hoặc hai đứa con 
gái, hoặc hai người chị (em) gái, rồi y đối xử tốt với họ và kính sợ 
Allah trong việc bảo vệ quyền lợi và chăm sóc cho họ thì người đó 
sẽ được ban thưởng Thiên Đàng.” (Tirmizhi: Hadith (1916), Abu Dawood: 

Hadith (5147), Ahmad: Hadith (10991)).

Và trong một Hadith khác, Nabi Muhammad  có nói về phần thưởng 
của những người đối xử tốt với con gái, chị (em) gái của họ sẽ được ở 
trên tầng cao nhất của Thiên Đàng cùng với những vị Nabi và những 
người ngoan đạo:
ى َتْبُلَغا َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة أََنا َوُهَو«.. َوَضمَّ أََصاِبَعُه. )أخرجه مسلم ح  »َمْن َعاَل َجاِرَيَتْيِن َحتَّ

.))2631(

“Ai chăm sóc và nuôi dưỡng hai đứa con gái của y đến trưởng thành 
thì vào Ngày sau Ta và y sẽ gần nhau”. Và Người nắm các tay lại. 
(Muslim: Hadith (2631)).

Nghĩa là y sẽ là người láng giềng của Nabi  nơi Thiên Đàng giống như 
các ngón tay nằm trên cùng một bàn tay vậy.

Và tất cả những điều trên là sự khích lệ của Islam nhằm làm mất đi 
những việc làm xấu xa của thời kỳ ngu muội đối vợi phụ nữ. Chẳng 
những thế, Nabi  còn đề cao bản chất tốt đẹp của họ, nói:

ُهنَّ اْلُمْؤِنَساُت اْلَغاِلَياُت«. )أخرجه أحمد ح )16922((. »اَل َتْكَرُهوا اْلَبَناِت َفِإنَّ

“Đừng ghét bỏ các con gái bởi quả thật chúng là những người thân 
thiện và đáng yêu.” (Ahmad: Hadith (16922)).



162

TÌM HIỂU ISLAM

Và Islam vô can đến việc phân biệt nam và nữ mà ngược lại nó luôn đề 
cao giá trị của phụ nữ bằng cách bảo rằng ai tôn trọng vinh dự của người 
phụ nữ thì sẽ được vào Thiên Đàng như Nabi  đã nói:
َة«. )أخرجه  »َمْن َكاَنْت َلُه ُأْنَثى َفَلْم َيِئْدَها َوَلْم ُيِهْنَها َوَلْم ُيْؤِثْر َوَلَدُه َعَلْيَها أَْدَخَلُه اللُه اْلَجنَّ

أبو داود ح )5146(، وأحمد ح )1958((.

“Ai có con gái nhưng không chôn sống nó, không la mắng nó và 
không xem con trai trọng hơn nó thì Allah sẽ cho y vào Thiên 
Đàng.” (Abu Dawood: Hadith (5146), Ahmad: Hadith (1958)).

Giống như việc Islam dạy phải chăm sóc và yêu quý con gái, Islam cũng 
ra lệnh làm điều đó với mỗi người phụ nữ như vợ và mẹ. Nabi  nói:
ُيْعِتُقَها  ُثمَّ  أََدَبَها،  َفُيْحِسُن  ُبَها  َوُيَؤدِّ َتْعِليَمَها،  َفُيْحِسُن  ُمَها  َفُيَعلِّ اأَلَمُة  َلُه  َتُكوُن  ُجُل  »الرَّ

ُجَها، َفَلُه أَْجَراِن«. )أخرجه البخاري ح )3011((. َفَيَتَزوَّ

“Một người đàn ông sở hữu một nữ hầu nô lệ, y dạy cô ta kiến thức 
tốt đẹp và rèn luyện cô ta có phẩm chất đạo đức tốt, sau đó y trả tự 
do cho cô ta rồi cưới cô ta làm vợ thì y được ban cho hai công đức.” 
(Albukhari: Hadith (3011)).

Còn đối với người phụ nữ là người mẹ thì Islam qui định cho họ những 
giá trị cao quý riêng biệt. Islam ra lệnh phải hiếu thảo và cư xử tử tế với 
họ. Về điều này, Kinh Qur’an cũng như lời di huấn của Nabi Muhammad 
 đã nói rất nhiều. Quả thật, Nabi Muhammad  đã luôn đặt quyền lợi 
của người mẹ lên quyền lợi của người cha. Người  cho rằng trong thiên 
hạ người đáng để cho con người cư xử tốt đẹp và tử tế nhất trước tiên 
hết là người mẹ của mình. Như trong một Hadith được thuật lại rằng có 
một người đàn ông đến gặp Thiên sứ của Allah  hỏi: Ai là người trước 
tiên mà tôi có bổn phận phải đối xử tử tế? Người  nói: Mẹ của người. 
Người đàn ông lại hỏi tiếp sau đó là ai? Người  lại nói: Mẹ của ngươi. 
Người đàn ông lại hỏi vậy kế đó là ai? Người  vẫn nói: Mẹ của ngươi. 
Người đàn ông vẫn cứ hỏi vậy sau đó là ai nữa? Người  nói: Cha của 
ngươi. (Albukhari: Hadith (5971), Muslim: Hadith (2548)).

Còn đối với người vợ thì cô ta có quyền tham gia với người đàn ông 
quán xuyến và chăm lo cho mái ấm gia đình, cô ta có quyền tham gia 
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với chồng của mình trong việc mua bán và trao đổi. Nabi  thường 
cho lời khuyên các vị Sahabah phải biết quí mến và coi trọng người vợ 
của mình, và trong lần hành hương Hajj cuối cùng được gọi lần hành 
hương chia tay, trước mặt hơn một trăm ngàn các vị Sahabah đang triệu 
tập trước Người, Người  đã nói bài thuyết giảng, sau khi tạ ơn và tán 
dương Allah Người nói:
ا  َحّقً ِنَساِئُكْم  َعَلى  َلُكْم  ِإنَّ  أاََل  ِعْنَدُكْم....  َعَواٌن  ُهنَّ  َما  َفِإنَّ َخْيًرا  َساِء  ِبالنِّ َواْسَتْوُصوا  »أاََل 

ا«. )أخرجه الترمذي ح )1163(، وابن ماجه ح )1851((. َوِلِنَساِئُكْم َعَلْيُكْم َحّقً

“Chẳng phải ở phụ nữ có rất nhiều điều tốt đẹp đó sao? Bởi quả 
thật, họ chỉ là những người dưới quyền kiểm soát của các ngươi .... 
Chẳng phải đối với các ngươi thì họ phải có bổn phận và nhiệm vụ 
và ngược lại đối với họ các ngươi cũng có bổn phận và nhiệm vụ.” 

(Tirmizhi: Hadith (1163), Muslim: Hadith (1851)).

Và Người  vẫn luôn di huấn bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ, 
cũng như Người luôn cảnh báo những người đàn ông dùng đến sức lực 
của phái mạnh đàn áp và gây tổn thương cho phụ nữ. Người  đã cầu 
nguyện xin Allah chứng giám rằng Người luôn vô can với những ai đã 
xúc phạm và gây tổn thương cho phụ nữ, Người  nói:
ِعيَفْيِن اْلَيِتيِم َواْلَمْرأَِة«. )أخرجه ابن ماجه ح )3678(، وأحمد ح )9374((. ُج َحقَّ الضَّ ى ُأَحرِّ »اللُهمَّ ِإنِّ

“Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi nghiêm cấm việc xâm hại đến 
quyền lợi của hai phái yếu: trẻ mồ côi và phụ nữ.” (Ibnu Ma-jah: Hadith 

(3678), Ahmad: Hadith (9374)).

Và người vợ là người được bảo vệ và che chở, cô ta không có bổn phận 
phải nhọc nhằn và khổ sở làm việc để bảo đảm nguồn kinh tế cho gia 
đình, đó không phải là trách nhiệm của cô ta mà đó là trách nhiệm và 
bổn phận của người chồng. Và điều này là hợp lý vì bản chất nữ tính tự 
nhiên của phụ nữ chỉ phù hợp với việc quán xuyến, chăm sóc nhà cửa 
và nuôi dạy con cái hơn, và người đàn ông chắc chắn không thể quán 
xuyến, chăm sóc nhà cửa và nuôi dạy con cái hiệu quả hơn người phụ 
nữ, cho nên việc qui trách nhiệm cho người phụ nữ công việc này là 
thỏa đáng và hớp lý. Nabi  nói:
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ِتِه، َواْلَمْرأَُة  ُجُل َراٍع ِفى أَْهِلِه َوْهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ِتِه، ... َوالرَّ ُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َراٍع، َوُكلُّ »ُكلُّ
ِتَها«. )أخرجه البخاري ح )893(، ومسلم ح )1829((. َراِعَيٌة ِفى َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَّ

“Tất cả các ngươi đều là những người trông coi và chăm sóc, và tất 
cả các ngươi đều có trách nhiệm với những thứ mà y có bổn phận 
phải trông coi và chăm sóc, ..., và người đàn ông có bổn phận trông 
coi và chăm sóc gia đình của y và y sẽ phải chịu trách nhiệm về điều 
đó, và người phụ nữ có bổn phận quán xuyến nhà cửa và chăm sóc 
chồng của cô ta, và cô ta sẽ chịu trách nhiệm trước những gì thuộc 
phần trông coi của cô ta.” (Albukhari: Hadith (893), Muslim: Hadith (1829)).

Và phụ nữ trong Islam là người được hưởng quyền nuôi dưỡng và chu 
cấp từ phía đàn ông nếu họ là mẹ, vợ, chị (em) gái hay con gái. Do đó 
nhìn chung, người đàn ông phải có trách nhiệm bắt buộc chu cấp và 
nuôi dưỡng gia đình đặc biệt là đối vợ cho dù người vợ có tài sản riêng 
và công việc kiếm tiền riêng. Bởi quả thật, Nabi  đã ra lệnh bảo điều 
đó trong bài thuyết giảng vào ngày Arafah thiêng liêng trước đông đảo 
các vị Sahabah của Người, Người nói:

»َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف«. )أخرجه مسلم ح )1218((.

“Và các ngươi có trách nhiệm chu cấp bổng lộc và quần áo cho họ 
một cách đàng hoàng.” (Muslim: Hadith (1218)).

Và Allah cũng ra lệnh bắt buộc người chồng phải chu cấp nhà ở đàng 
hoàng cho người vợ theo khả năng tài chính mà y có được:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( ]الطالق: 6[

)Hãy chu cấp chỗ ở cho họ giống như chỗ ở của các ngươi theo khả 
năng của các ngươi.( (Chương 65 - Attalaq, câu 6).

Và tương tự, Allah cũng ra lệnh bắt buộc người đàn ông phải cư xử tử 
tế và sống có tình có nghĩa với vợ của mình trong lúc yêu thương hay 
giận hờn. Ngài phán:

)ۉ ۉې ې ې      ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( 
]النساء: 19[

)Và các ngươi hãy ăn ở tử tế với họ (vợ). Bởi nếu các ngươi ghét bỏ 
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họ rằng các ngươi đang ghét bỏ một thứ mà Allah đã đặt trong nó 
nhiều điều tốt đẹp.( (Chương 4 - Annisa’, câu 19).

Và việc người đàn ông ăn ở và sống tử tế với vợ của mình được Islam 
coi là thước đo phẩm chất cao đẹp và đức tin Iman của một người ở nơi 
Allah, và điều đó thúc đẩy người Muslim phấn đấu để được Allah yêu 
thương và hài lòng. Nabi Muhammad  nói:
َوأََنا َخْيُرُكْم أَلْهِلى«. )أخرجه الترمذي ح )3895(، وابن ماجه ح )1977(،  أَلْهِلِه  »َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم 

وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة ح )285((.

“Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt với vợ của y, và 
Ta là người tốt nhất trong các ngươi trong việc đối xử tốt với vợ của 
Ta.” (Tirmizhi: Hadith (3895), Ibnu Ma-jah: (1977), Albani đã xác nhận là đúng thực 

trong bộ Silsilah Assahih: Hadith (285)).

»ِإنَّ ِمْن أَْكَمِل اْلُمْؤِمِننَي ِإمَياًنا أَْحَسُنُهْم ُخُلًقا َوأَْلَطُفُهْم ِبأَْهِلِه«. )أخرجه الترمذي ح )1162(، 
وأبو داود ح )4682(، وأحمد ح )23648((.

“Quả thật, người có đức tin hoàn thiện nhất trong những người có 
đức tin là người có phẩm chất tốt và đức hạnh nhất và ăn ở với vợ 
tử tế nhất trong số họ.” (Tirmizhi: Hadith (1162), Abu Dawood: Hadith (4682), 

Ahmad: Hadith (23648)).

Như vậy, mối quan hệ vợ chồng là một chuỗi biểu hiện trách nhiệm qua 
lại giữa người đàn ông và phụ nữ, nó là một bản giao ước cho và nhận 
như ý nghĩa mà Allah đã phán:

)ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ  ں ں ڻ( ]البقرة: 228[

)Và họ được hưởng quyền lợi giống như trách nhiệm của họ theo 
tiêu chuẩn sống. Tuy nhiên, người đàn ông được giao cho quyền hạn 
cao hơn một bậc.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 228).

Và quyền hạn cao hơn một bậc có nghĩa là có trách nhiệm chính trong 
việc bảo vệ chu toàn cho gia đình.

Và quyền hạn cao hơn một bậc không phải là sự hơn kém dưới gốc độ giới 
tính, nữ thấp kém hơn nam hay ngược lại, mà là sự hơn kém phù hợp với 
bản chất tự nhiên mà Allah đã phú cho người đàn ông trội hơn về thể lực 
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cũng như trí lực. Điều đó khiến người đàn ông phải có trách nhiệm chính 
hơn trong việc chu cấp, quản lý và bảo vệ gia đình, như Allah đã phán:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]النساء: 
]34

)Người đàn ông phải có trách nhiệm bảo vệ và che chở cho phụ nữ 
bởi những ân phúc mà Allah đã ban cho họ vượt trội lẫn nhau và 
phải có trách nhiệm chu cấp cho họ (phụ nữ) từ nguồn tài sản của họ 
(đàn ông).( (Chương 2 - Annisa’, câu 34).

Nhà báo Anh Rose Marie Hao nói: “Islam đã tôn vinh người phụ nữ và 
cho cô quyền của mình như một con người, và như một người phụ nữ 
thực thụ, trái với những gì mọi người nghĩ rằng phụ nữ phương Tây có 
quyền của họ ... Ví dụ, phụ nữ phương Tây không thể thực hiện đầy đủ 
các quyền của họ giống như phụ nữ Islam. Việc phải ra ngoài lao động 
cực nhọc để kiếm sống và lo cho gia đình đã trở thành một nhiệm vụ bắt 
buộc trên đôi vai người phụ nữ. Còn đối với người phụ nữ Islam thì họ 
có quyền lựa chọn, họ được hưởng quyền bắt người đàn ông ra ngoài lao 
động và làm việc để chu cấp cho họ và cho các thành viên trong gia đình. 
Bởi lẽ, Chúa Allah đã bắt người đàn ông có trách nhiệm giám hộ và che 
chở cho phụ nữ có nghĩa là người đàn ông phải có trách nhiệm làm việc 
để kiếm sống và củng cố gia đình của họ, còn phụ nữ Islam lại có một vai 
trò lớn hơn và quan trọng hơn một công việc ở bên ngoài, đó là sinh sản 
và nuôi dưỡng con cái. Tuy nhiên, Islam vẫn cho phụ nữ có quyền làm 
việc nếu như họ thích làm như vậy, và nếu điều đó bảo đảm cho quyền lợi  
của họ.” (“Họ nói về Islam” của ‘Imad Addin Khaleel (436)).

Và một số người đã nhấn mạnh rằng Islam bất công với phụ nữ khi cho 
phép người đàn ông lấy nhiều vợ và họ cho rằng điều này gây hại đến 
lợi ích của người phụ nữ.

Và trước khi đi vào tìm hiểu chế độ đa thê trong luật Islam thì chúng ta 
phải nên biết rằng Islam không phải là hệ thống luật đầu tiên trong các 
hệ thống luật cho phép chế độ này mà trước nó đã có những quốc gia 
cũng như những hệ luật chấp nhận và cho phép nó. Và chỉ cần nói đến 
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Kinh Cựu ước cũng đã đủ làm bằng chứng, kinh sách mà người Do Thái 
và Thiên Chúa giáo đã tin tưởng vào nó, nó đã nói rằng Nabi Sulayman 
đã có tới một ngàn người vợ (xem Kings (1) 11/4). Do đó, theo Kinh 
Cựu ước thì chế độ đa thê là hợp pháp và đó là một thực tế mà các vị 
Nabi cũng như các cộng đồng trước Islam đã sống.

Và Islam, khi nó cho phép người đàn ông có quyền đa thê mục đích chỉ 
vì giúp người đàn ông ở một số mặt căn bản và đó là một thực tế hiển 
nhiên, như người đàn ông có nhu cầu cưới thêm vợ do người đương 
thời bị bệnh hay không có khả năng sinh con hoặc do những nguyên 
nhân khác. Việc người đàn ông cưới thêm người vợ sẽ tốt hơn việc y li 
dị người vợ đó để đi cưới người vợ khác, và nó cũng tốt hơn việc người 
đàn ông đi ngoại tình với các tình nhân, một việc làm bị cấm đoán trong 
Islam. Do đó, chế độ đa thê được cho phép mục đích nhằm đóng lại 
cánh cửa “ngoại tình”, một việc làm bị nghiêm cấm trong Islam nhưng 
lại tràn lan và phổ biến ở các xã hội phản đối chế độ đa thê và chấp nhận 
một người đàn ông có nhiều tình nhân bên ngoài.

Quả thật, nhân loại sẽ không thể tồn tại một cách tinh khiết và trọn vẹn 
nếu không có chế độ đa thê. Và điều này cho ta thấy rõ qua số liệu thống 
kê toàn cầu về tỉ lệ phụ nữ nhiều hơn nam giới. Nếu ở tại Hoa kỳ đã có 
tỉ lệ nữ giới nhiều hơn nam giới bốn triệu người thì xã hội Mỹ phải lựa 
chọn một trong hai trường hợp, hoặc là chấp nhận bốn triệu phụ nữ kia 
là những người phụ nữ tình nhân của người đàn ông hoặc là chấp nhận 
bốn triệu hộ gia đình hợp pháp với chế độ đa thê.

Nhà lịch sử học Gustave Le Bon nói trong cuốn sách của ông có tựa đề 
“Nền văn minh của người Ả Rập”: “Các nguyên tắc về chế độ đa thê 
phương Đông là hệ thống nguyên tắc tốt đẹp đề cao đạo đức và luân lý 
của cộng đồng và làm cho mái ấm gia đình thêm gắn kết, và cho phụ 
nữ sự tôn trọng và hạnh phúc, điều mà tôi không nhìn thấy ở châu Âu, 
và tôi cũng không thấy có lý do nào cho rằng chế độ đa thê hợp pháp ở 
phương Đông lại kém hơn so với chế độ đa thê lén lút của người châu 
Âu, mà tôi thấy ngược lại rằng nó tốt đẹp và cao quý hơn.”

Ông cũng nói: “Quả thật, chế độ đa thê của những người phương Đông 
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tốt hơn so với chế độ đa thê giả tạo của những người châu Âu và theo 
sau là những đứa con không hợp pháp” (“Họ nói về Islam” của ‘Imad 
Addin Khaleel (431)).

Và đối với việc khi chúng ta cho phép chế độ đa thê thì sự việc sẽ khác 
đi, vì tất cả mọi người đều sẽ sống trong một khuôn khổ gia đình một 
cách hợp pháp và hợp với lẽ tự nhiên. Bởi lẽ đó, Montekomre Watt nói 
trong cuốn sách của ông có tựa đề “Muhammad tại Madinah”: “Quả 
thật, một ý tưởng tuyệt vời trong kinh Qur'an rằng nếu những người 
Muslim kế tục chế độ đa thê thì quả thật tất cả các cô gái đến tuổi lấy 
chồng đều có thể kết hôn với một hình ảnh tốt đẹp.” (“Họ nói về Islam” 
của ‘Imad Addin Khaleel (438)).

Và thực tế của Islam trong việc cho phép chế độ đa thê được thiết lập 
thành một nguyên tắc hẳn hoi. Nó chỉ cho phép người đàn ông cưới tối 
đa là bốn vợ và nó qui định người chồng phải đối xử công bằng với các 
người vợ. Allah phán:

ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   گ  گ  گ  گ ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  
ڻ( ]النساء: 3[ ڻ  ں 

)Các ngươi hãy cưới những phụ nữ được cho là tốt đẹp với các ngươi, 
hai người, ba người, hoặc bốn người, nhưng nếu các ngươi sợ không 
thể đối xử công bằng thì các ngươi hãy cưới một vợ thôi hoặc những 
phụ nữ tù binh dưới quyền các ngươi. Điều đó sẽ giúp các ngươi tránh 
khỏi sự bất công của bản thân.( (Chương 4 - Annisa’, câu 3).

Và Nabi Muhammad  cũng cảnh báo về sự trừng phạt dành cho những 
ai đối xử bất công với một trong các người vợ của mình vào Ngày Phục 
sinh, Người  nói:
ْيِه  ِشقَّ َوأََحُد  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َجاَء  اأُلْخَرى  َعَلى  ِإْحَداُهَما  َمَع  َيِميُل  اْمَرأََتاِن  َلُه  َكاَنْت  »َمْن 

َساِقٌط«. )أخرجه ابن ماجه ح )1969(، وأحمد ح )8363((.

“Người nào có hai người vợ nhưng y lại thiên vị với người này hơn 
người kia thì vào Ngày Phục sinh một trong hai vai của y sẽ bị lệch 
thành bên cao bên thấp.” (Ibnu Ma-jah: Hadith (1969), Ahmad: Hadith (8363)).
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Quả thật, chế độ đa thê được phép trong giáo luật Islam không phải là 
vì để giải quyết ham muốn nhục dục, hoặc cũng không phải là một dạng 
của sự phân biệt đối xử và ưu đãi, mà đó là cách cải thiện thực tế nhằm 
hệ thống hóa vấn đề xã hội khiến người đàn ông có gia tăng trách nhiệm 
trong việc xây dựng và đảm bảo an sinh, và thực hiện mọi đáp ứng về 
tài chính, xã hội, và nhân đạo.

Và chúng ta tự hỏi trong phần kết thúc về phần luận này: Chẳng lẽ 
không đủ để phản hồi những cáo buộc đầy dối trá của một số dư luận 
về thân trạng người phụ nữ trong Islam qua lời chứng nhận công bằng 
của một nhà tư tưởng Marcel Boisard được nói trong cuốn sách của ông 
“Nhân đạo của Islam”: “Giáo lý Qur’an và giáo lý của Muhammad đã 
chứng mình rằng nó đích thực đã bảo vệ quyền của người phụ nữ” (“Họ 
nói về Islam” của ‘Imad Addin Khaleel (410)).

 Vấn đề thứ hai: Islam và khủng bố
Allah cử phái vị Nabi của Ngài  đến với toàn nhân loại để cảnh báo và 
mang tin vui. Ngài đã mô tả vị Nabi của Ngài với lời phán:

)ک ک گ گ گ( ]األنبياء: 107[

)Và TA gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để mang đến hồng phúc 
cho toàn nhân loại.( (Chương 21 - Al-Ambiya’, câu 107).

)ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  
ۆ ۆ( ]التوبة: 128[

)Quả thật, một sứ giả xuất thân từ các ngươi đã đến với các ngươi, y 
buồn rầu vì thấy các ngươi đau khổ và hết sức lo lắng cho các ngươi, y 
luôn thương xót cho những người tin tưởng.( (Chương 9 - Attawbah, câu 128).

Như vậy, Nabi Muhammad  là người mang hồng phúc và sự yêu 
thương của Allah đến cho chúng sinh của Ngài.

Và quả thật, Allah đã ban phúc cho loài người khi Ngài dựng lên cho 
họ một vị Nabi để giải tỏa sự hận thù gây gắt đã tồn tại bấy lâu trong xã 
hội loài người. Allah phán:
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)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ   ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ( ]آل عمران: 103[

)Các ngươi hãy nhớ lại hồng phúc mà Allah đã ban cho các ngươi, lúc 
các ngươi đang oán thù nhau thì Ngài đã kết nối tình hữu nghị giữa 
trái tim các ngươi lại và các ngươi đã trở thành huynh đệ của nhau 
dưới hồng phúc của Ngài, rồi lúc các ngươi đang ở trên bờ của Hỏa 
ngục thì Ngài đã cứu thoát các ngươi khỏi Nó. Đó là điều mà Allah 
muốn phân trần cho các ngươi được rõ về các lời Mặc khải của Ngài, 
mong rằng các ngươi sẽ được hướng dẫn.( (Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 103).

Và Allah cũng mô tả Kinh sách cuối cùng của Ngài - Qur’an Thiêng 
Liêng - là một sự thương xót và phương thuốc trị liệu qua lơi phán:

)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ  ڑ ک ک( ]يونس: 57[

)Hỡi nhân loại, quả thật, đã đến với các ngươi một lời khuyên bảo 
(Qur’an) từ Thượng Đế của các ngươi; nó là một phương thức chữa 
lành bệnh trong lòng của các ngươi; nó còn là một Chỉ đạo và là sự 
thương xót cho những người có đức tin) Chương 10 - Yunus, câu 57).

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]اجلاثية: 20[

)Đây (Qur’an) là nguồn soi sáng cho nhân loại, Nó là Chỉ đạo và sự 
thương xót cho đám người kiên định trong đức tin.( (Chương 45 - Al-

Jathiyah, câu 20).

Và sự thương xót còn là một thuộc tính của Allah, của Nabi và Kinh 
Qur’an của Ngài, và nó cũng là thuộc tính của những người có đức tin. 
Bởi Allah là Đấng Thương xót, Ngài luôn thương xót những ai có lòng 
thương xót trong đám bề tôi của Ngài. Nabi  nói:

اَس اَل َيْرَحْمُه اللُه«. )أخرجه البخاري ح )7376(، ومسلم ح )2319((. »َمْن اَل َيْرَحِم النَّ

“Ai không có lòng thương người thì Allah sẽ không thương người 
đó.” (Albukhari: Hadith (7376), Muslim: (2319)).

Và những người luôn khuyên bảo nhau rèn luyện đức tính vĩ đại này, họ 
là những người hạnh phúc ở Ngày Phán xét.
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)ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې  ې  ې ىى ائ ائ ەئ( ]البلد: 18-17[

)Rồi những ai tin tưởng, khuyên bảo nhau biết kiên nhẫn và chịu 
đựng và khuyên bảo nhau rèn luyện tấm lòng biết thương xót, họ là 
những người bạn của Thiên Đàng.( (Chương 90 - Al-Balad, câu 17, 18).

Và quả thật, Nabi  đã bảo những người Muslim phải rèn luyện bản 
thân sao cho có tấm lòng thương người trong việc đối nhân xử thế, ngay 
cả trong việc đối xử với các loài vật. Và lời nói của Người  “Ai không 
có lòng thương người” là một lời nói mang nghĩa tổng quát bao hàm tất 
cả loài người, không phân biệt màu da, sắc tộc hay tôn giáo.

Và một hình ảnh của tấm lòng thương người đối với những người không 
phải là người Muslim đó là bố thí cho những người khó khăn trong số 
họ. Một Hadith được Abu Ubaid thuật lại rằng một số người Muslim có 
người thân từ bộ tộc Quraizhah và Annadhir, họ đã bố thí hỗ trợ giúp đỡ 
những người đó với mong muốn những người đó sẽ gia nhập Islam, thế 
là câu kinh sau đây được mặc khái xuống:

)چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ  ڈ( ]البقرة: 272[

)Ngươi (Muhammad) sẽ không có khả năng hướng dẫn trái tim của 
họ mà chỉ có Allah mới là Đấng hướng dẫn người nào Ngài muốn, 
và những gì mà các ngươi chi dùng cho việc thiện tốt thì các ngươi 
đã làm điều tốt cho bản thân các ngươi.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 272).

Và ý nghĩa của tấm lòng thương người bao hàm cả kẻ thù trên chiến 
trường một khi họ đã trở thành tù binh của những người Muslim. Abu 
Razin nói: Có lần, trong lúc tôi đang ở cùng với Sufyan bin Salmah thì 
có một nhóm tù binh thuộc những người thờ đa thần đi ngang qua, thế 
là ông bảo tôi bố thí cho họ, rồi ông đọc lời kinh:

)ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ( ]اإلنسان: 8[

)Và họ (những người ngoan đạo) thường bố thí thức ăn cho những 
người khốn khó, các trẻ mồ côi, và những tù binh với tấm lòng thương 
người.( (Chương 76 - Al-Insan, câu 8).
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Abu ‘Uzair bin ‘Umair nói: “Tôi đã từng là tù binh trong trận chiến 
Badr, và lúc đó Thiên sứ của Allah  bảo:
َساَرى َخْيرًا«. )أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ح )18410(، قال الهيثمي: ”إسناده  »ِاْسَتْوَصْوا باأْلُ

حسن“ مجمع الزوائد )86/6((.

“Các ngươi hãy khuyên bảo nhau đối xử tốt với các tù binh.”. 

Và lúc đó, tôi ở cùng với những người thuộc dân Al-Ansar, mỗi khi đến bữa 
trưa và bữa tối thì họ ăn chà là khô và cho tôi ăn bánh mì vì họ làm theo 
lời dặn của Thiên sứ của Allah ”. (Attabrani ghi lại trong bộ “Mu’jam Alkubra”: 

Hadith (18410), Alhaythami nói trong “Majmu’ Azzawa-id” (6/86): đường dẫn truyền tốt.).

Và nếu Islam là tôn giáo của lòng thương xót và nhân đạo thì tại sao ai 
đó lại xấu mồm xấu miệng buông lời vu khống cáo buộc cho Islam là 
tôn giáo của khủng bố, bạo lực và tàn ác, họ minh chứng cho lời nói vu 
khống của họ bằng cách trích dẫn những gì trong Qur’an từ các lời mặc 
khải chỉ bảo những người Muslim chuẩn bị vũ trang chống lại quân xâm 
lược, thậm chí sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tôn giáo, quê 
hương và tính mạng con người.

Quả thật, lòng thương xót của Islam không phải là sự nhu nhược, hèn 
nhát và khúm núm trước thế lực bất công, bạo ngược và hung tàn của 
kẻ xâm lăng, nó cũng không phải là ức hiếp và xỉ nhục những kẻ yếu cơ 
và thấp kém, mà nó là lòng thương xót của sức mạnh và khả năng bảo 
vệ quyền lợi và chân lý chống lại kẻ thù.

Đúng thật là Qur’an ra lệnh bảo phải chiến đấu, tuy nhiên, phải nên có 
sự phân biệt giữa giết chóc và chiến đấu, giữa khủng bố và đấu tranh 
bảo vệ chính nghĩa. Khủng bố là sự hà hiếp và bạo ngược với những 
người yếu hèn, những người vô tội không có khả năng chiến đấu và 
chống lại sự bạo tàn. Và trong Islam, giết hại kẻ vô tội là một hành động 
khủng bố đầy tội ác và hủy hoại trái đất, hơn thế nữa, là tội ác hơn bất 
cứ tội ác nào khác.

Quả thật, Qur’an đã coi việc Fir’aun (Pharaon) giết hại trẻ con và những 
người yếu hèn thuộc những người Do thái là một hành động khủng bố, 
được cho là việc làm thối nát và ác độc hủy diệt trái đất:
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)ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ( ]القصص: 4[

)Quả thật, Fir’aun (Bạo chúa Pharaon) tự suy tôn là tối cao trong xứ 
và chia dân chúng thành nhiều giáo phái; hắn đã áp bức một nhóm dân 
(Israel) bằng cách giết con trai của họ và tha sống cho phụ nữ của họ. 
Quả thật, hắn là một tên tàn bạo quá mức.( (Chương 28 - Al-Qisas, câu 4).

Và Qur’an cũng nói về sự giận dữ của Allah đối với những kẻ hủy diệt 
và tàn ác:

)ىئ ی ی ی یجئ حئ  مئ ىئ يئ جب( ]القصص: 77[

)và chớ tìm cách làm điều thối nát và xấu xa trên trái đất. quả thật, 
Allah không yêu thương những kẻ làm điều xấu xa và thối nát.( 
(Chương 28 - Al-Qasas, câu 77).

Và Qur’an cũng nói về hành động gian ác của những kẻ hủy diệt và tàn 
phá trái đất.

)ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک( ]البقرة: 205[

)Và khi nào chúng nắm quyền, chúng đi khắp trái đất để tàn phá những 
gì trong đó, chúng tàn phá mùa màng và hủy diệt chúng sinh. Và Allah 
không yêu thương sự hủy hoại thối nát.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 205).

Quả thật chỉ cần giết hại một sinh mạng vô tội thì đã là hành động hủy 
hoại cả hành tinh, một việc làm thối nát và tàn bạo, huống chi gây oán 
thù cho toàn nhân loại. Allah phán:

)پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ( ]املائدة: 32[

)Ai giết một người không phải là một tên sát nhân hay là một tên phá 
hoại trên trái đất thì coi như y đã giết toàn bộ nhân loại; và ai cứu 
sống một sinh mạng thì coi như y đã cứu sống toàn thể nhân loại.( 

(Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 32).

Và quả thật, Allah nghiêm cấm giết hại sinh mạng con người trừ phi 
điều đó là vì chân lý (tức xử tội chết cho kẻ sát nhân hay phạm tội đáng 
phải lãnh tội chết theo giáo luật), và điều này được Qur’an nói rất nhiều, 
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tiêu biểu như lời phán:

)گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ( ]األنعام: 151، اإلسراء: 33[

)Và chớ giết sinh mạng mà Allah đã nghiêm cấm trừ phi vì lý do 
chính đáng.( (Chương 6 - Al-An’am, câu 151; Chương 17 - Al-Isra, câu 33).

Và Allah mô tả những người bề tôi có đức tin rằng họ:

)ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  پ پ   پ ڀ   ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ( ]الفرقان: 68[

)Và những ai không cầu nguyện đến một thần lình nào khác cùng 
với Allah, và không giết sinh mạng nào mà Allah đã nghiêm cấm trừ 
phi vì điều chân lý.( (Chương 25 - Al-Furqan, câu 68).

Và người nào giết một mạng người không vì chân lý thì người đó bị 
xem như đã nằm ngoài tôn giáo của y. Nabi  nói:
»َلْن َيَزاَل اْلُمْؤِمُن ِفى ُفْسَحٍة ِمْن ِديِنِه، َما َلْم ُيِصْب َدًما َحَراًما«. )أخرجه البخاري ح )6862((.

“Người có đức tin sẽ vẫn ở trong khuôn viên tôn giáo của mình khi y 
không giết hại một mạng người bị nghiêm cấm.” (Albukhari: Hadith (6862)).

Một vị Sahabah, Abdullah bin Umar  nói:
ِه«.  ِم اْلَحَراِم ِبَغْيِر ِحلِّ ِتى اَل َمْخَرَج ِلَمْن أَْوَقَع َنْفَسُه ِفيَها، َسْفَك الدَّ »ِإنَّ ِمْن َوْرَطاِت اأُلُموِر الَّ

)أخرجه البخاري ح )6863((.

“Quả thật, một trong những điều không có lối thoát là đối với ai đã 
giết hại một mạng người vô tội.” (Albukhari: Hadith (6863)).

Và việc nghiêm cấm giết hại mạng người không phải chỉ riêng đối với 
người Muslim mà kể cả những người không phải Muslim, ngay cả đó là 
những kẻ địch chiến tranh. Và điều này sẽ được phân bạch rõ ràng cho 
những ai có ý nghĩ rằng có thể giết hại người không phải Muslim qua 
lời di huấn của Nabi :
ِة، َوِإنَّ ِريَحَها ُتوَجُد ِمْن َمِسيَرِة أَْرَبِعنَي َعاًما«. )أخرجه  »َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا َلْم َيَرْح َراِئَحَة اْلَجنَّ

البخاري ح )3166((.

“Ai giết hại một người thuộc những người trong hiệp ước (người 
không phải Muslim được thỏa hiệp sống an toàn trong đất của 
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người Muslim) thì sẽ không ngửi thấy hương của Thiên Đàng, mặc 
dù hương của Nó tỏa đi rất xa với khoảng cách của bốn mươi năm 
thời gian.” (Albukhari: Hadith (3166)).

Và những người này là những người thuộc diện thỏa hiệp hòa bình tuy 
không phải là Muslim nhưng họ có một hiệp ước, nên họ được đảm bảo 
an toàn trước Allah và Thiên sứ của Ngài, và Nabi đã cảnh báo về sự 
trừng phạt nghiêm khắc cho những ai làm như thế: 
ِة  ِة اللِه َفاَل َيَرْح َراِئَحَة اْلَجنَّ ُة َرُسوِلِه َفَقْد أَْخَفَر ِبِذمَّ ُة اللِه َوِذمَّ »أاََل َمْن َقَتَل َنْفًسا ُمَعاِهَدًة َلُه ِذمَّ

َوِإنَّ ِريَحَها َلُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َسْبِعنَي َخِريًفا«. )أخرجه الترمذي ح )1403(، وابن ماجه ح )2687((.

“Ai giết hại một người thuộc những người trong hiệp ước (người 
không phải Muslim được thỏa hiệp sống an toàn trong đất của 
người Muslim) là vi phạm hiệp ước của Allah và Thiên sứ của Ngài 
và y sẽ không ngửi thấy mùi hương của Thiên Đàng mặc dù mùi 
hương của Nó tỏa đi xa với khoảng cách của bảy mươi năm thời 
gian.” (Tirmizhi: Hadith (1403), Ibnu Ma-jah: Hadith (2687)).

Quả thật Islam nghiêm cấm giết hại những người đó vì Islam không cho 
phép cư xử và hành động một cách bất công, hơn nữa, Nabi  là người 
cò lòng nhân hậu và công bằng, Người sẽ làm chứng vào Ngày Phán 
xét về việc những người Muslim đối xử bất công với những người đó:
َفُه َفْوَق َطاَقِتِه أَْو أََخَذ ِمْنُه َشْيًئا ِبَغْيِر ِطيِب َنْفٍس َفأََنا  »َمْن َظَلَم ُمَعاِهًدا أَِو اْنَتَقَصُه أَْو َكلَّ
)2749(، وصححه  ح  النسائي  ونحوه في سنن   ،)3052( ح  داود  أبو  )أخرجه  اْلِقَياَمِة«.  َيْوَم  َحِجيُجُه 

األلباني في صحيح أبي داود ح )2626((.

“Ai bất công, hoặc miệt thị, hoặc chèn ép quá khả năng với người 
nằm trong hiệp ước hoặc lấy đi một thứ gì đó một cách không tốt 
đẹp từ họ thì quả thật Ta sẽ làm chứng cho họ vào Ngày Phán xét.” 
(Abu Dawood: Hadith (3052), Annasa-i: Hadith (2749), Albani xác thực trong bộ Sahih 

của Abu Dawood: Hadith (2626)).

Như vậy, việc có hành vi bất công cho dù là đối với bất kỳ ai thì đều bị Allah 
phẫn nộ và Ngài là Đấng luôn chấp nhận lời than thở của người bị đối xử 
bất công cho dù kẻ bị đối xử bất công đó là người không phải Muslim đi 
chăng nữa. Và Allah sẽ đáp lại lời cầu nguyện không tốt lành của người bị 
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đối xử bất công cho người Muslim đối xử bất công. Nabi  nói:
ُه َلْيَس ُدوَنَها ِحَجاٌب«. )أخرجه أحمد ح )12140((. ُقوا َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم َوِإْن َكاَن َكاِفرًا َفِإنَّ »اتَّ

“Các người hãy kính sợ Allah mà coi chừng lời cầu nguyện của 
người bị đối xử bất công cho dù đó là người vô đức tin, bởi quả thật 
lời cầu xin đó sẽ không có gì làm cản trở (sự đáp lại của Allah)” tức 
Allah sẽ luôn đáp lại lời cầu nguyện của họ. (Ahmad: Hadith (12140)).

Và quả thật, Allah đã không cho phép chính bản thân Ngài, Đấng Tối 
cao làm điều bất công, trong một Hadith, Nabi  nói rằng Allah đã phán:
)أخرجه  َتَظاَلُموا«.  َفاَل  ًما  ُمَحرَّ َبْيَنُكْم  َوَجَعْلُتُه  َنْفِسى  َعَلى  ْلَم  الظُّ ْمُت  َحرَّ ى  ِإنِّ ِعَباِدى  »َيا 

مسلم ح )2577((.

“Này hỡi các bề tôi của TA! Quả thật, TA đã nghiêm cấm bản thân 
TA làm điều bất công và TA cũng không cho phép các ngươi làm 
điều đó. Bởi thế, các ngươi chớ đừng hành xử bất công.” (Muslim: 

Hadith (2577)).

Và ngay cả việc hành xử bất công với loài vật thôi cũng đã khiến một 
người bị rơi vào Hỏa ngục thì nói chi đến việc một người hành xử bất 
công đối với đồng loại của mình. Nabi Muhammad  nói:
َتْأُكُل ِمْن ِخَشاِش اأَلْرِض«.  ٍة َرَبَطْتَها، َفَلْم ُتْطِعْمَها، َوَلْم َتَدْعَها  اَر ِفى ِهرَّ »َدَخَلِت اْمَرأٌَة النَّ

)أخرجه البخاري ح )3318(، ومسلم ح )2619((.

“Một người phụ nữ phải vào Hỏa ngục chỉ vì cô ta nhốt con mèo và 
không cho nó ăn và không thả nó để tự nó đi tìm thức ăn trên mặt 
đất.” (Albukhari: Hadith (3318), Muslim: Hadith (2619)).

Như vậy, Islam là một tôn giáo xa vời với các tôn giáo bị cho là bất 
công, hoặc bị chỉ trích và lên án, nhưng điều đó không can hệ đến việc 
giáo luật Islam quy định chiến đấu vì chính nghĩa, chống lại sự bất công 
và bạo ngược của kẻ xâm lược và bảo vệ tín ngưỡng cũng như quyền tự 
do thờ phượng Allah.

Nếu chúng ta muốn nói về cuộc thánh chiến, tốt nhất là chúng ta hãy 
đọc - mặc dù chỉ đọc một cách nhanh qua - một số sự kiện vào buổi đầu 
của Islam thì chúng ta sẽ thấy rằng khi Allah dựng Muhammad  làm 
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vị Thiên sứ hướng dẫn toàn nhân loại thì ngay lập tức bị những người 
Quraish cùng với những bộ tộc Ả Rập khác kịch liệt chống phá, họ đã 
đàn áp, hà hiếp và giết hại những người có đức tin, nhưng những người 
có đức tin đã chịu đựng vì Allah không cho phép họ đứng dậy chiến 
đấu, Allah ra lệnh bảo họ:

)ڈ ڈ  ژ ژ  ڑ   ڑ ک ک  ک ک گ گ( ]النساء: 77[

)Há Ngươi (Muhammad) không lưu ý đến những kẻ đã được bảo 
hãy ngưng tay chiến đấu và dâng lễ nguyện Salah một cách chu đáo 
và đóng Zakah.( (Chương 2 - Annisa’, câu 77).

Tuy nhiên, sự bạo ngược và tàn ác vô nhân đạo của những kẻ bất công 
càng ngày càng dữ dội hơn, nên Allah đã cho phép những người có đức 
tin đang bị đàn áp và hà hiếp đến đường cùng phải vùng lên chiến đấu 
và tự vệ bản thân họ.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ    ٿ 
ٿ    ٿ  ٿ ٹ ٹ( ]احلج: 40-39[

)Allah cho phép những ai bị đối xử bất công vùng lên chiến đấu để 
tự vệ bởi họ bị áp bức. Quả thật, Allah là Đấng toàn năng trong việc 
trợ giúp những ai bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ một cách bất 
công, họ bị đối xử bất công chỉ vì họ nói: Thượng Đế của chúng tôi 
là Allah.( (Chương 22 - Al-Hajj, câu 39, 40).

Và cũng ngay trong câu kinh này, những lời phán tiếp theo cho thấy 
phải có sự chống trả và vùng lên bằng sức lực mới có thể ngăn chặn kẻ 
thù và đảm bảo an toàn trật tự cho cộng đồng và xã hội.

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ  
ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ( ]احلج: 40[

)Và nếu Allah không dùng người này chặn đứng một số ngươi kia thì 
những tu viện và nhà thờ, giáo đường và thánh đường, những nơi mà tên 
Allah được tụng niệm nhiều chắc chắn sẽ bị phá sụp. Và chắc chắn Allah 
luôn giúp đỡ những ai ủng hộ chính nghĩa của Ngài, quả thật, Allah là 
Đấng Toàn năng đầy quyền lực và sức mạnh.( (Chương 22 - Al-Hajj, câu 40).
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Và câu kinh tiếp sau đó cũng mô tả những thuộc tính và bản chất mà 
những người có đức tin Iman, những người luôn được Allah phù hộ và 
giúp đỡ cần phải có.

گ  گ   ک ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ 

گ( ]احلج: 41[ گ 

)Những ai mà TA để họ vững vàng trên trái đất thì họ sẽ dâng lễ 
nguyện Salah một cách chu đáo, đóng Zakah, bảo ban nhau làm điều 
phải và ngăn cản nhau làm điều sai quấy. Nhưng tất cả mọi sự việc 
đều ở nơi định đoạt của Allah.( (Chương 22 - Hajj, câu 41).

Và Allah đã không cho phép Nabi  của Ngài cùng với các vị Sahabah 
của Người gây hận thù và khởi chiến, Ngài phán:

)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ    ۈئ ېئېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ یی  ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پپ پ    ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿٹ ٹ 

ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ  ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ   
چ  چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ        ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

ک  گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں( ]البقرة: 194-190[
)Và vì chính nghĩa của Allah, các ngươi hãy đánh trả những ai đã 
đánh các ngươi trước nhưng chớ vượt quá mức giới hạn, bởi quả 
thật Allah không yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn. Và các 
ngươi hãy giết chúng nơi nào các ngươi bắt được chúng và đánh đuổi 
chúng ra khỏi nơi mà chúng đã đánh đuổi các ngươi, và việc quấy 
rối còn nghiêm trọng hơn giết chóc, tuy nhiên, các ngươi đừng đánh 
chúng trong Thánh đường Linh Thiêng (Al-Haram tại Makkah) trừ 
phi chúng đánh các ngươi trong đó, và nếu chúng đánh các ngươi thì 
hãy giết chúng lại, đó là quả báo dành cho những kẻ không có đức 
tin. Nhưng nếu chúng ngưng chiến thì các ngươi hãy biết rằng quả 
thật Allah luôn là Đấng tha thứ và khoan dung. Và các ngươi hãy tiếp 
tục chiến đấu với chúng cho đến khi nào chúng thôi quấy nhiễu và để 
tôn giáo được hướng về Allah một cách tốt đẹp. Do đó, khi nào chúng 
đã ngưng chiến thì các ngươi chớ gây hận thù với chúng nữa trừ phi 
có kẻ làm điều sai quấy. Tháng cấm kỵ là tháng cấm kỵ (cho cả đôi 
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bên Muslim và Kafir) và có luật trả đủa về những điều cấm kỵ. Bởi 
thế, người nào vi phạm giới cấm nhằm lất át các ngươi thì các ngươi 
hãy lấn át trả lại chúng giống như thế. Và các ngươi hãy kính sợ 
Allah và hãy làm điều thiện tốt, quả thật Allah luôn ở cùng với những 
người ngoan đạo biết sợ Ngài.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 190 - 194).

Và nếu kẻ thù rút lui không chiến đấu nữa thì trái đất sẽ được an bình 
khỏi sự chiến tranh và hủy diệt.

)ۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې( ]النساء: 90[

)Và nếu Allah muốn, Ngài thừa sức làm cho chúng có ưu thế hơn 
các ngươi. Nhưng nếu chúng rút lui xa các ngươi, không đánh các 
người và đề nghị hòa bình với các người thì Allah không cho phép 
các ngươi gây chiến đánh chúng trong bất cứ lý do nào.( (Chương 2 - 

Annisa’, câu 90).

Và khi những người thờ đa thần thông báo khiêu chiến với toàn bộ với 
người Muslim, thì Islam đã đứng dậy đối mặt với họ. Allah đã ra lệnh 
trong Qur’an phải chiến đấu với họ bảo vệ giáo lý Tawhid:

)ۅ ۉ ۉ ې  ې ېې ى ى ائ ائ ەئ( ]التوبة: 36[

)Và các ngươi hãy chiến đấu với toàn bộ người dân thờ đa thần 
như chúng đã đánh các ngươi toàn bộ. Và các ngươi hãy biết rằng 
Allah luôn ở cùng với những người ngay chính sợ Ngài.( (Chương 9 - 

Attawbah, câu 36).

Như vậy, chiến đấu trong Islam luôn theo việc áp dụng các lý do chính 
đáng và luận cứ thực tế. Quả thật, chiến tranh không phải là điều yêu 
thích của bất kỳ con người nào, nhưng nó là con dao giải phẫu mà một 
cơ thể bệnh hoạn muốn được khỏe mạnh phải cần đến.

)ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ     پپ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  
ٹٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ( ]البقرة: 216[

)Lệnh chiến đấu đã được truyền xuống cho các ngươi và đó là điều 
mà các ngươi không hề thích. Nhưng có thể điều các ngươi không 
thích lại mang điều tốt cho các ngươi và điều mà các ngươi thích 
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lại mang điều xấu cho các ngươi. Allah mới là Đấng biết rõ còn các 
ngươi chẳng biết gì cả.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 216).

Và Nabi  đã thường chỉ dạy các Sahabah của Người cầu nguyện Allah 
tránh khỏi kẻ thù và cắt đứt mọi điều xấu mà không cần đến việc chiến 
đấu và đánh trận, Người nói:
َفاْصِبُروا«.  َلِقيُتُموُهْم  َفِإَذا  اْلَعاِفَيَة  اللَه  َواْسأَُلوا  اْلَعُدوِّ  ِلَقاَء  ْوا  َتَتَمنَّ اَل  اُس  النَّ َها  أَيُّ »َيا 

)أخرجه البخاري ح )3024(، ومسلم ح )1742((.

“Này hỡi người dân, các ngươi chớ đừng mong muốn đối mặt với 
kẻ thù mà hãy cầu xin Allah sự an bình, nhưng nếu các ngươi đã 
đối mặt với họ thì các ngươi hãy kiên nhẫn.” (Albukhari: (3024), Muslim: 

Hadith (1742)).

Và quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã ban phúc cho Nabi của Ngài trong 
việc đuổi những người không tin tưởng ra khỏi Madinah mà không cần 
đến chiến đấu và giết chóc.

)ڃ ڃ چ  چ چ چ  ڇ  ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ( ]األحزاب: 25[

)Và Allah đã đẩy lùi những kẻ vô đức tin ra đi trong giận dữ. Chúng 
không thu được một lợi lộc nào. Và Allah đủ giúp những người tin 
tưởng chiến đấu. Bởi quả thật, Allah là Đấng Toàn năng đầy quyền 
lực và sực mạnh.( (Chương 33- Al-Ahzab, câu 25).

Và ý nghĩa cũng như mục đích của cuộc chiến trong Islam không phải 
để thống trị thế gian và thiên hạ, bởi lẽ người nào yêu thích và ham 
muốn trần gian sẽ gặp khổ ải ở Đời sau. Allah phán:

)ې ى   ى  ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ( ]القصص: 83[

)Đó (Thiên Đàng) là ngôi nhà của Đời sau mà TA đã làm ra cho 
những ai không muốn tự suy tôn mình cao cả và cũng không làm 
điều thối nát và hủy hoại trái đất. Và những người ngay chính biết 
sợ Allah sẽ luôn có một kết cuộc tốt đẹp.( (Chương 28 - Al- Qasas, câu 83).

Và có lần, một người đàn ông dân quê đến gặp Nabi  và hỏi Người 
về ý nghĩa và mục đích của việc chiến đấu cho chính nghĩa của Allah, 
y nói: Một người chiến đấu vì muốn chiến lợi phẩm, một người chiến 
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đấu để được lưu danh, một người chiến đấu vì địa vị và quyền thế của 
y, ai trong số họ là người vì chính nghĩa của Allah? Nabi  đã giải bày 
rõ ràng rằng tất cả cuộc chiến vì vật chất và những lợi ích của thế gian 
đều là những cuộc chiến thối nát và tàn ác, Người nói:
ح  البخاري  )أخرجه   .» َوَجلَّ َعزَّ  اللِه  َسِبيِل  ِفى  َفُهَو  اْلُعْلَيا  ِهَى  اللِه  َكِلَمُة  ِلَتُكوَن  َقاَتَل  »َمْن 

)2810(، ومسلم ح )1904((.

“Người nào chiến đấu để cho khẩu hiệu của Allah là điều cao cả thì 
người đó đã chiến đấu vì chính nghĩa của Allah.” (Albukhari: Hadith 

(2810), Muslim: Hadith (1904)).

Quả thật, nếu ai đó suy ngẫm về những gì được nói trong Qur’an và 
Sunnah cũng như những gì diễn ra trong lịch sử của người Muslim thì 
sẽ không bao giờ mà không nhận thấy được hai ý nghĩa cao quý mà 
Allah đã ban lệnh chiến đấu nhằm để bảo vệ chúng:

Ý nghĩa thứ nhất: Ngăn chặn kẻ thù đánh phá tôn giáo, đảm bảo sự thờ 
phượng Allah một cách bình an, như Allah đã phán:

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ   ڌ( ]البقرة: 193[

)Và các ngươi hãy tiếp tục chiến đấu với chúng cho đến khi nào 
chúng thôi quấy nhiễu và để tôn giáo được hướng về Allah một cách 
tốt đẹp. Do đó, khi nào chúng đã ngưng chiến thì các ngươi chớ gây 
hận thù với chúng nữa trừ phi có kẻ làm điều sai quấy.( (Chương 2 - 

Albaqarah, câu 193).

Ibnu Umar  nói: (Quả thật, chúng tôi đã hành động trong thời của 
Thiên sứ của Allah  khi Islam vẫn còn ít rằng nếu có một người 
quấy nhiễu tôn giáo thì hoặc là chúng tôi sẽ giết y hoặc là bắt y quy 
thuận để Islam được nhiều thêm.) (Albukhari: Hadith (4515)).

Quả thật, người Muslim bước đi chiến đấu là để giải phóng cho con 
người được tự do, cho y được quyền tự do lựa chọn và ngăn chặn điều 
xấu và gian ác của những kẻ muốn quấy nhiễu và hủy diệt. Do đó, việc 
chiến đấu với những kẻ đó là điều ngoan đạo và đáng làm.
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)ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک    ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ  
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ 

ہھ  ھ ھ ھ( ]البقرة: 217[

)Và việc quấy nhiễu bằng bạo lực còn nghiêm trọng hơn cả giết chóc. 
Và chúng sẽ không ngừng đánh các ngươi cho đến khi nào chúng 
làm cho các ngươi bỏ đạo của các ngươi nếu chúng có khả năng. Và 
ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng không có đức tin 
thì sẽ là những người mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa ở đời này lẫn 
Đời sau. Và họ sẽ làm bạn với Hỏa ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời.( 

(Chương 2 - Albaqarah, câu 217).

Và quả thật, Rabi’a bin ‘Amir đã làm nổi bật mục tiêu cao quý và thiêng 
liêng này khi ông nói với Rustum, vị tướng của toán quân Ba tư tại Al-
Qadisiyah lúc y hỏi ông: Tại sao ngươi đến? Rabi’a đã trả lời: “Allah 
phái ta đến để đưa những ai Ngài muốn từ nơi thờ phượng bề tôi đến 
với thờ phượng Allah, từ bể khổ của trần gian đến với niềm hạnh 
phúc của nó, từ những tôn giáo bất công không chân lý đến với sự 
công bằng và anh minh của Islam. Ngài phái chúng tôi mang tôn 
giáo của Ngài đến cho tạo vật của Ngài để kêu gọi họ quay về với 
Ngài.” (Xem “Albidayah Wanihayah” (7/40)).

Đức tin Iman là tài sản đáng giá nhất của một người Muslim, được xứng 
đáng để cho y bất chấp mọi thứ ngay cả việc hy sinh bản thân, và quả 
thật tác giả Peggy Roderick đã viết không vượt quá sự thật khi ông ta 
nói: “Islam cho phép Thiên sứ của nó chiến đấu để đánh đổ sự bất công 
và tàn ác .. và để loại bỏ những trở ngại cản trở con đường truyền bá 
Islam. Và sự truyền bá đó không có sự cưỡng bức và ép buộc bất cứ ai 
qui thuận tôn giáo này mà thực tế nó chỉ là một sự mời gọi mọi người 
đến với nó và nó cho họ quyền tự do lựa chọn hoàn toàn ... quả thật 
Islam là tôn giáo của hòa bình, hòa bình cùng với Allah và hòa bình 
cùng với tất cả mọi người.” (Xem “Họ nói về Islam” (246)).

Ý nghĩa thứ hai: Chống trả và kháng cự lại kẻ thù xâm lược đã tàn phá 
quê hương xứ sở của người Muslim và đã đụng chạm đến quyền bất khả 
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xâm phạm của họ và giúp con người giải thoát khỏi sự áp bức và tàn ác của 
kẻ xâm lăng. Do đó, sự bất công là điều Allah giận dữ, là điều mà không 
một lương tâm nào nào cho phép, điều mà tất cả những ai yêu công lý và 
sự thật trong các tầng trời và trái đất sẽ sẵn sàng chiến đấu để loại trừ nó.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ( ]النساء: 75[

)Và điều gì ngăn cản các ngươi không đi chiến đấu cho chính nghĩa 
của Allah để bên vực cho những người đàn ông, phụ nữ và trẻ thơ bị 
áp bức và ngược đãi, những người đã luôn cầu nguyện: Lạy Thượng 
Đế của chúng tôi, xin Ngài cứu chúng tôi ra khỏi thị trấn này bởi cư 
dân của nó là những kẻ áp bức bất công, và xin Ngài dựng lên một 
người bảo hộ để bảo vệ, xin Ngài hãy dựng lên một vị cứu tinh để 
giúp đỡ chúng tôi( (Chương 4 - Annisa’, câu 75).

Và Nabi  đã báo tin vui cho những ai đã hy sinh vì ra sức bảo vệ tài 
sản, người thân và tôn giáo của mình:
َفُهَو َشِهيٌد«.  ِديِنِه  ُدوَن  أَْو  َدِمِه  ُدوَن  أَْو  أَْهِلِه  ُدوَن  ُقِتَل  َوَمْن  َشِهيٌد  َفُهَو  َماِلِه  ُدوَن  ُقِتَل  »َمْن 

)أخرجه الترمذي ح )1421(، وأبو داود ح )4772((.

“Ai bị giết vì đã ra sức bảo vệ tài sản của mình là người Shaheed 
(tử trận vì đạo) và ai bị giết vì đã ra sức bảo vệ người thân, tính 
mạng và tôn giáo của y là người Shaheed.” (Tirmizhi: Hadith (1421), Abu 

Dawood: Hadith (4772)).

Và khi người Muslim ra sức chiến đấu thì y phải khẳng định trong sự 
chiến đấu của y các yếu tố đặc trưng để phân biệt với hành động được 
cho là khủng bố:

- Chấp nhận hòa bình và thỏa thuận ngừng giao chiến khi các chiến binh 
bên địch yêu cầu. Allah phán:

)ی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ  ڀ( ]األنفال: 62-61[

)Nhưng nếu kẻ thù chịu hòa thì hãy giải hòa với chúng và phó thác 
cho Allah, quả thật, Ngài là Đấng hằng nghe và hằng biết. Và nếu 
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chúng có ý định muốn lừa gạt Ngươi (Muhammad) thì Allah đủ giúp 
Ngươi, Ngài là Đấng sẽ ủng hộ Ngươi qua sự giúp đỡ của Ngài và 
qua những người có đức tin.( (Chương 8 - Al-Anfal, câu 61, 62).

- Không được giết chết thường dân, phụ nữ, trẻ em, người già cũng như 
những người dân thường nằm trong hiệp định được bảo vệ như nhân 
viên lao động, những người làm công, những giáo sĩ và những người 
khác không tham gia trong cuộc chiến. Bởi quả thật, Nabi  đã nghiêm 
cấm giết hại phụ nữ, người già, trẻ con, như lời của Ibn Umar  nói: 
(Trong một số trận chiến nào đó của Thiên sứ Allah  tôi đã thấy 
có một thi thể phụ nữ bị giết, thế là thiên sứ của Allah  ra lệnh 
nghiêm cấm không được giết hại phụ nữ và trẻ em) (Albukhari: Hadith 

(3015), Muslim: Hadith (1744)).

Và khi Thiên sứ của Allah  cử một đoàn quân ra chinh chiến thì Người 
thường dặn dò: 
ِة َرُسوِل اللِه َواَل َتْقُتُلوا َشْيًخا َفاِنًيا َواَل ِطْفاًل َواَل َصِغيًرا  »اْنَطِلُقوا ِباْسِم اللِه َوِباللِه َوَعَلى ِملَّ
اْلُمْحِسِننَي(«.  ُيِحبُّ  اللَه  )ِإنَّ  َوأَْحِسُنوا  َوأَْصِلُحوا  َغَناِئَمُكْم  وا  َوُضمُّ وا  َتُغلُّ َواَل  اْمَرأًَة  َواَل 

)أخرجه أبو داود ح )2614((.

“Các ngươi hãy nhân danh Allah mà ra trận, và trước sự chứng giám 
của Allah và cồng đồng của Thiên sứ của Allah, các ngươi không được 
giết hại người già yếu, trẻ con, và phụ nữ, không được chiếm hữu 
chiến lợi phẩm, hãy cải thiện và cư xử tử tế và tốt đẹp bởi quả thật 
Allah luôn thương yêu những người làm tốt.” (Abu Dawood: Hadith (2614)).

Và bằng chứng rằng Nabi  đã nghiêm cấm giết phụ nữ, những người 
làm công và những công nhân lao động không tham gia chiến đấu, là 
Hadith được kể lại từ một vị Sahabah tên Rubah bin Arrabi’a: Có lần 
chúng tôi cùng với Thiên Sứ của Allah  trong một cuộc chinh chiến, 
thấy mọi người tập trung một đám đông, Người đã cho một người đi 
xem và nói: “Ngươi hãy đi xem những người kia có chuyện gì thế?” Y 
đi và quay về bảo: Một người phụ nữ bị giết. Người nói: “Người phụ 
nữ này làm sao có thể bị giết”, và có một lần Khalid bin Alwalid dẫn 
đầu chinh chiến, Thiên sứ đã cử một người đến dặn ông ta, Người nói:

»ُقْل ِلَخِلد: اَل َتْقُتَلنَّ اْمَرأًة َواَل َعِسْيفًا«. )أخرجه أبو داود ح )2669(، وابن ماجه ح )2842(،(.
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“Ngươi hãy nói với Khalid: Đừng giết phụ nữ và người phục dịch 
cho binh lính nhưng không tham gia chiến đấu.” (Abu Dawood: Hadith 

(2669), Ibnu Ma-jah: Hadith (2842)). 

Và khi Nabi  cử một đoàn quân đi đánh những người đa thần ở trận 
chiến Hunain, đoàn quân này đã đánh và giết cả con cái của họ, khi họ 
quay về thì Nabi  đã chỉ trích họ, Người nói: “Sao các ngươi lại giết con 
trẻ của họ?” Họ bảo: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng cũng là con cái của 
những người đa thần. Người giải thích và khuyên bảo cho họ hiểu, nói:
ِبَيِدِه َما ِمْن َنَسَمٍة ُتوَلُد ِإالَّ َعَلى  ٍد  ِذى َنْفُس ُمَحمَّ أَْواَلُد اْلُمْشِرِكنَي َوالَّ »أََوَهْل ِخَياُرُكْم ِإالَّ 

ى ُيْعِرَب َعْنَها ِلَساُنَها«. )أخرجه أحمد في املسند ح )15161((. اْلِفْطَرِة َحتَّ

“Chẳng lẽ giết con cháu của những người thờ đa thần là lựa chọn 
của các ngươi hay sao? Ta thề bởi Đấng đã tạo ra ta rằng không con 
người nào được sinh ra mà không theo bản chất tự nhiên là quy phục 
Allah cho tới khi chiếc lưỡi của nó biết bày tỏ.” (Ahmad: Hadith (15161)).

Như vậy, Nabi  không những đã nghiêm cấm giết hại con cái của 
những người đa thần, mà Người còn cho biết rằng chúng được sinh ra 
theo bản chất tự nhiên là những người có đức tin, chỉ được quyền phán 
xét chúng là vô đức tin khi nào chúng trưởng thành, lúc đó chúng mới 
quyết định lựa chọn theo cha mẹ của chúng hay không theo.

Và những người mà Islam không cho phép giết họ đó là những tu sĩ 
không tham gia chiến đấu. Quả thật, vị Thủ lĩnh Abu Bakr đã dặn dò 
người cầm đầu đoàn quân Muslim đi chinh chiến xứ Sham với lời dặn: 
(Ngươi sẽ thấy một số người tuyên bố rằng họ đã khóa mình cho 
Allah, thế thì hãy để mặc họ và những gì mà họ tuyên bố rằng họ 
đã bị khóa) (Malik ghi lại trong bộ Almuwatta: Hadith (982)).

Như vậy, rõ ràng Islam vô can với khủng bố, và cũng như thế, những người 
Muslim trong lịch sử đã chiến đấu với những nguyên tắc của Islam, họ 
không giống như những kẻ chinh chiến khác chỉ làm thối nát và hủy hoại 
trái đất, và trong tay chúng tôi có nhiều bằng chứng xác nhận về điều này.

Nhà sử học lừng danh Wall Durant nói: “Quả thật những người Muslim 
là những người đàn ông hoàn hảo hơn so với những người Thiên Chúa 
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giáo, họ tuân thủ hiệp ước, đa số họ luôn có lòng thương xót những kẻ 
bại trận, và thực sự hiếm khi thấy trong lịch sử rằng họ có hành động 
tàn bạo như những người Thiên Chúa Giáo đã hành động để chiếm 
lãnh Jerusalem năm 1099 tây lịch”. (Xem “Họ nói về Islam” (245)).

Còn nhà sử học Gustave Le Bon thì nói: “Thực tế rằng không có cộng 
đồng nào được biết là đi chinh chiến lại có lòng thượng xót và vị tha 
như người Ả Rập và cũng không có tôn giáo nào bao dung như tôn giáo 
của họ”. (Xem “Nền văn minh Ả rập” của Gustave Le Bon (720)).

Và nói về hình ảnh cư xử của những người Muslim với những người 
không phải Muslim thì ông nói: “Và người Ả rập - nói về sự khoan dung 
và độ lượng vĩ đại của họ - được coi là biểu tượng của tinh thần hiệp sĩ 
lý tưởng, họ có tấm lòng thương xót những kẻ yếu hèn, cư xử tử tế với 
những kẻ thua trận, và họ luôn chấp hành các điều khoản của riêng họ, 
và những cung cách đối nhân xử thế tốt đẹp khác mà các cộng đồng 
Thiên Chúa giáo ở Châu Âu mới học hỏi theo gần đây.” (“Nền văn minh 
của Ả rập” của Gustave Le Bon (720)).

Như vậy, sự thật cho thấy có sự khác biệt rất lớn giữa cuộc chiến đấu 
theo chủ nghĩa Islam và những tiêu cực của hành vi khủng bố mà một 
số người Muslim và những người không phải Muslim đã hành động 
ngày nay. Và hành vi khủng bố là điều được Islam xem như một hành 
đồng hủy hoại, làm thối nát trái đất, một hành động tàn bạo và bất công.

Do đó, việc vu cáo Islam khủng bố là một sự vu khống đầy dối trá, bịa 
đặt và hoàn toàn trái ngược với sự thật. Những người đã khẳng định 
như thế là chỉ dựa theo những thành phần được cho là uy tín và trung 
thực khi họ dùng những ngòi bút và giọng nói điêu luyện của họ gán tội 
khủng bố cho Islam, trong khi đó họ không hề nói đến những điều xấu 
của các tôn giáo khác, những tôn giáo đã cho phép giết hại phụ nữ, trẻ 
con, trẻ sơ sinh và những người dân thường khác không trực tiếp tham 
gia đánh chiến. “Như vậy, Chúa của các đạo quân nói: .... Bây giờ hãy 
đi, hãy đánh và tàn phá tất cả, các ngươi hãy nghiêm cấm tất cả những 
gì thuộc về họ, chớ rủ lòng thương xót họ, hãy giết tất cả đàn ông, phụ 
nữ, trẻ con và sơ sinh, hãy giết cả bò, dê, lạc đà và lừa.” (Samuel (1) 
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2 - 3 / 15; Samuel là Xa-mu-en, hai quyển trong Cựu ước kể chuyện từ 
cuối thời kỳ các Thủ lĩnh cho đến những năm cuối đời của vua David.).

Dĩ nhiên, chúng tôi không yêu cầu những người này phải cáo buộc 
người khác mà thật ra chúng tôi yêu cầu họ làm vậy chỉ để họ hiểu đúng 
về nội dung và ý nghĩa của Kinh sách Thiêng liêng của chúng tôi như 
chúng tôi đã hiểu về nó, để họ không còn hiểu sai lệch và nhầm lẫn, và 
để mà khi họ muốn dùng ngòi bút của họ để nói về chúng tôi khi chúng 
tôi vắng mặt thì họ vẫn nói theo một sự hiểu biết đúng thực, còn nếu 
không như vậy, tốt nhất là họ nên cho chúng tôi biết lý do thực sự về 
việc họ chỉ chỉ trích chúng tôi mà không chỉ trích những ai khác cũng 
như các kinh sách của họ.

Và cuối cùng, để thay cho lời kết chúng tôi xin trích lời của nhà văn 
Mỹ Andrew Paterson khi ông nói: “Bạo lực với tên Islam thực sự không 
phải là điều thuộc về Islam, mà là điều trái ngược với tôn giáo này bởi 
nó có nghĩa là hòa bình và không bạo lực.” (“Sau ngày hôm nay sẽ 
không còn yên lặng nữa” Paul Findley). 

 Vần đề thứ ba: Islam và ngoại giao
Đã có một số tổ chức về các phương tiện truyền thông cáo buộc Islam 
phân biệt chủng tộc trong việc giao tế và đối ngoại với người không 
phải là Muslim, họ cho rằng Islam đã cưỡng ép nhiều người phải chấp 
nhận nó, và thúc giục tín đồ căm ghét mọi người và khuyến khích họ 
làm điều bất công và sai trái.

Các phương tiện truyền thông này thật sự là dốt nát không hiểu biết gì 
về Islam cũng như các giáo luật của nó, hoặc các phương tiện truyền 
thông này đã cố tình muốn bóp méo sự thật. Và cho dù như thế nào đi 
chăng nữa, Islam vẫn luôn vô can với lời cáo buộc này, bởi lịch sử đã 
cho thấy rằng những người Muslim trong suốt thời gian họ được ban 
cho nền văn minh vĩ đại, họ đã chưa từng cưỡng bách và ép buộc một 
cộng đồng hay một cá nhân nào đón nhận tôn giáo của họ. Và quả thật, 
họ đều biết rõ rằng con người luôn có sự mâu thuẫn trong các hệ thống 
luật pháp và lề lối của họ, và điều đó luôn nằm trong ý muốn của Allah 



188

TÌM HIỂU ISLAM

và sự sáng suốt của Ngài. Ngài phán:

)ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ 
ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]املائدة: 50-48[

)TA đã qui định cho từng Sứ giả trong các ngươi một hệ thống luật 
pháp và một lề lối. Và nếu Allah muốn, Ngài thừa sức làm cho các 
ngươi thành một cộng đồng duy nhất, nhưng Ngài đã không làm thế 
vì muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài đã ban cho các ngươi. 
Bởi thế, hãy thi đua làm điều thiện tốt. Tất cả các ngươi sẽ được đưa 
về gặp Allah trở lại( (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 48).

Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ làm cho toàn nhân loại đều là những người 
Muslim theo bản chất bẩm sinh mà không cho họ quyền tự do lựa chọn.

)ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ( 
]هود: 119-118[

)Và nếu muốn Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) sẽ làm cho toàn 
nhân loại thành một cộng đồng duy nhất nhưng họ vẫn không ngừng 
bất đồng ngoại trừ những ai được Thượng Đế của Ngươi thương xót. 
Và vì thế mà Ngài đã tạo ra họ.( (Chương 11 - Hud, câu 118, 119).

Và bởi thế, những người Muslim luôn nhận thức được rằng việc hướng 
dẫn hết tất cả toàn nhân loại là điều không thể, và họ cũng nhận thức 
được rằng còn rất nhiều người không tin tưởng và bản thân họ phải có 
nhiệm là cố gắng hết sức mình trong việc tuyên truyền và mời gọi mọi 
người đến với chân lý, và trong việc tìm cách cho việc dẫn dắt họ, bởi lẽ, 
Allah đã phán bảo với họ rằng nhiệm vụ quan trọng của họ là chỉ truyền 
bá mời gọi và chính Ngài mới là Đấng sẽ thanh toán những ai phản lại 
lời kêu gọi đó vào Ngày sau. Allah đã phán bảo Nabi  của Ngài:

)ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ( ]النحل:82[

)Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì quả thật nhiệm vụ của Ngươi chỉ là 
truyền đạt mà thôi.( (Chương 16 - Annahl, câu 82).

)ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ( ]آل عمران:20[
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)Nếu họ theo Islam thì họ đã được hướng dẫn đến với chân lý, còn 
nếu họ quay mặt bỏ đi thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ là truyền đạt thông 
điệp của Allah. Và Allah là Đấng luôn thấy rõ bầy tôi của Ngài.( 

(Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 20).

)ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]يونس:99[

)Và nếu Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) muốn thì từng người 
một trên trái đất này, tất cả sẽ có đức tin. Phải chăng Ngươi cưởng bách 
và bắt ép thiên hạ phải tin tưởng hay sao?( (Chương 10 - Yunus, câu 99).

Và Islam không cho phép cưởng ép người khác, nó đã nói rõ điều đó 
qua lời phán của Allah:

)ی جئ  حئ مئىئ يئ جب حب  خب مب( ]البقرة: 256[

)Không có sự cưởng ép tín ngưỡng trong tôn giáo. Chắc chắn điều 
chân lý và lẽ phải bao giờ cũng rõ ràng và khác biệt với điều ngụy tạo 
và sai lệch.( (Chương 2 - Albaqarah, câu 256).

)ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چچ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 
]الكهف: 29[

)Và hãy bảo: Chân lý là từ Thượng Đế của các người. Bởi thế, ai 
muốn tin thì tin và ai không muốn thì cứ tự do không tin. Quả thật, 
TA đã chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy Lửa ngọn mà mái 
vòm sẽ bao nhốt chúng lại bên trong.( (Chương 18 - Al-Kahf, câu 29).

Quả thật, Islam chối bỏ việc cưỡng bách bởi những nguyên nhân đơn 
giản và rõ ràng: thứ nhất là việc cưỡng bách sẽ không cho đức tin thực 
sự, sẽ không khiến một người thực hiện tròn nghĩa vụ của mình trên thế 
gian và cũng không mang lại lợi ích hay ân phúc gì cho y, thứ hai, đó 
không phải là mệnh lệnh và ý muốn của Thượng Đế.

Và quả thật, các sử gia đã xác nhận rằng những người Muslim luôn 
tuân thủ theo các giáo luật của họ trong phương diện này. Nhà tư tưởng 
Tây Ban Nha, Blasqua Ibanez, nói trong cuốn sách của ông có tựa đề 
“Những cái bóng của nhà thờ”, nói về các cuộc chinh phục Andalusia 
của Islam: “Quả thật, Tây Ban Nha đã đón nhận một cách tốt đẹp 
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những người đàn ông đó, những người đến từ châu Phi, và các ngôi 
làng đã quy thuận Islam mà không cần đến vũ lực và thù hằn, mà chỉ là 
sự tiếp cận của các hiệp sĩ người Ả rập đến một trong các ngôi làng và 
thế là những cánh cửa được mở toang để đón nhận một cách nồng hậu 
.. đó là một cuộc chiến thời gian, không cần đến trận chiến và chinh 
phục .. và những đứa con của nền văn minh đó đã không cần phải từ 
bỏ quyền tự do tín ngưỡng trong lòng mình, và đó là một trụ cột thiêng 
liêng luôn tồn tại ở mỗi dân tộc. Do đó, họ được các thành phố dưới 
quyền kiểm soát của các nhà thờ Thiên Chúa giáo và Do thái đón nhận, 
và Thánh đường Islam không sợ bị các nhà thờ của các tôn giáo trước 
nó vượt trội, nó thừa nhận các quyền của các nhà thờ đó, và tồn tại 
song phương với chúng mà không có sự đố kỵ và cũng không có ý định 
nắm chủ quyền trên chúng.” (“Nghệ thuật lãnh đạo trong Islam” của 
Mustafa Abu Zaid Fahmi (387)).

Nhà sử học người Anh Thomas Arnold nói trong cuốn sách của ông có 
nhan đề “Sự kêu gọi đến với Islam”: “Quả thật, những người Muslim Ả 
rập đã cư xử với những người Thiên Chúa giáo vô cùng tử tế và nhân 
hậu kề từ thế kỷ đầu của Hijrah (lịch Islam), và sự tử tế và nhân hậu này 
vẫn tiếp diễn cho đến các thế kỷ sau này. Và chúng ta có thể khẳng định 
một cách đúng thực rằng các bộ tộc của người Thiên Chúa giáo, những 
người đã quy thuận Islam, đã quy thuận nó bằng sự tự nguyện, và quả 
thật những người Thiên Chúa giáo Ả Rập sống vào thời đại của chúng 
ta ngày nay giữa các cộng đồng người Muslim thực sự đã chứng kiến 
sự tự tế và tấm lòng nhân hậu này.” (“Sự kêu gọi đến với Islam” (51)).

Nữ đông phương học người Đức Sigrid Honkh nói: “Người Ả Rập đã 
không áp đặt lên các dân tộc bị bại trận bắt họ phải cải sang Islam, 
những Thiên Chúa thuộc phái Zoroastrians (Bái Hỏa Giáo) và người 
Do Thái khi gặp Islam thì họ đã là những người vô cùng sùng đạo nên 
Islam cho phép tất cả họ mà không hề có bất kỳ hành động nào làm trở 
ngại việc hành đạo của họ, và những người Muslim để mặc các nhà thờ, 
các tu viện cũng như các linh mục và giáo sĩ tự do hành đạo mà không 
có sự gây hại nào. Như vậy, đó chẳng phải là quá khoan dung và độ 
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lượng ư? Làm sao tìm thấy một hành động thiện tốt đến như vậy trong 
lịch sử? “ (“Mặt trời Ả rập tỏa sáng trời Tây” (364)).

Và quả thật, nguyên nhân thực sự làm lan rộng Islam trên khắp mặt đất là 
hành vi cư xử tử tế với mọi người chứ không phải là bạo lực như một số 
dư luận đã cáo buộc. Đích thực, các cộng đồng đã đọc và biết được sự thật 
về cung cách cư xử tử tế của người Muslim, trái với so với các cộng đồng 
khác thường bất công và ngang ngược. Sử gia Gustave Le Bon nói: “Chắc 
chắn sức mạnh không phải ở chỗ làm cho Kinh Qur’an lan rộng bởi lẽ 
người Ả rập đã để mặc cho những người bại trận được quyền tự do trong 
tín ngưỡng của họ .. và nếu xảy ra việc một số dân tộc Thiên Chúa chuyển 
sang Islam thì họ đã lấy tiếng Ả rập làm ngôn ngữ của họ. Do đó, người 
Ả rập được cho là giành chiến thắng một cách anh minh, điều mà trong 
nhân loại không tìm thấy giống như vậy và bởi vì Islam là tôn giáo dễ 
dàng tiếp nhận mà các tôn giáo không có.” (“Nền văn minh Ả rập” (127)).

Ông cũng nói: “Các nhà sử học đã thiếu hiểu biết về khả năng chịu 
đựng và kiên nhẫn cũng như tấm lòng nhân hậu và khoan dung của 
những người Ả rập đi chinh phục bờ cõi, và đó là một trong những 
nguyên nhân giúp họ mở rộng bờ cõi một cách nhanh chóng và dễ dàng 
thuyết phục nhiều cộng đồng, quốc gia chấp nhận tôn giáo và ngôn ngữ 
của họ .. Sự thật là các cộng đồng, quốc gia chưa từng biết đến việc có 
kẻ xâm lược lại có lòng thương xót và khoan dung như người Ả Rập và 
họ cũng chưa từng biết đến bất kỳ tôn giáo nào lại có lòng khoan dung 
như tôn giáo của họ.” (“Nền văn minh của Người Ả rập” (605)).

Nhà sử học Wall Durant cũng đồng quan điểm vừa nêu trên, ông nói: 
“Mặc dù kế hoạch đối xử tử tế và khoan dung trong tôn giáo mà những 
người Muslim buổi đầu đã theo đuổi, hoặc vì kế hoạch này mà đại đa 
số những người Thiên Chúa giáo, tất cả những người Bái Hòa Giáo 
và những người thờ tượng đã tiếp nhận tôn giáo mới ngoại trừ một số 
ít còn lại trong số họ vẫn theo tôn giáo cũ của họ .. Tôn giáo Islam đã 
chiếm lấy trái tim của hàng trăm dân tộc ở các nước từ Trung Quốc, 
Indonisia cho đến Marrakesh (Thành phố miền Tây Ma-rốc), Andalusia 
(Tây Ban Nha), nó đã nắm lấy tư tưởng của họ, kiểm soát phẩm chất 
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đạo đức của họ, xây dựng cuộc sống của họ và mang đến cho họ niềm 
hy vọng, làm giảm bớt những đau khổ và khốn cùng của cuộc sống.” 
(“Câu chuyện của nền văn minh” (13 /133)).

Quả thật, lòng nhân hậu và bao dung của Islam là một chỉ đạo của 
Qur’an luôn cần thiết cho người có đức tin phải tuân theo. Allah phán:

ڑ  ژ  ژ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ    )ڃ 
ک( ]املمتحنة: 8[ ڑ 

)Allah không cấm các ngươi đối xử tử tế và công bằng với những ai 
không giao chiến với các ngươi và trục xuất các ngươi ra khỏi nhà 
cửa của các ngươi vì vấn đề tôn giáo bởi vì quả thật Allah luôn yêu 
thương những người công bằng.( (Chương 60 - Al-Mumtahinah, câu 8).

Câu kinh trên đã nói đến hai lối hành xử cao đẹp, hai lối hành xử đó là 
điều đúng đắn đối với tất cả những người ngoại đạo không giao chiến 
cũng như không gây thù hằn với mỗi người Muslim.

Lối hành xử thứ nhất là đối xử tử tế, đây là điều mong muốn của Qur’an 
được phản ánh trong nhiều điều luật của Islam, điều mà nó luôn phù 
hợp với bản chất tốt đẹp vốn có trong con người.

Quả thật, Qur’an ra lệnh bắt buộc phải đối xử tốt trong quan hệ thân tộc 
ngay cả có sự khác biệt tôn giáo đi chăng nữa. Allah sắc lệnh bắt buộc 
phải luôn đối xử tốt với cha mẹ, và ngay cả trường hợp cha mẹ quyết 
liệt đấu tranh bắt con cái của họ từ bỏ Tawhid để đến với Shirk thì lúc đó 
quyền được đối xử tốt và công bằng của họ từ phía con cái cũng không 
bị mất đi. Allah phán:

) ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ( ]لقمان: 15[

)Và nếu cha mẹ của ngươi đấu tranh bắt ngươi tổ hợp với TA những 
kẻ (vật, điều) mà ngươi không hề biết đến bao giờ thì chớ nghe lời 
hai người họ, nhưng ngươi hãy ăn ở tử tế với hai người họ ở này.( 
(Chương 31 - Luqman, câu 15).

Và có lần, Asma’ con gái của Abu Bakr Siddiq đến gặp Thiên sứ của 
Allah , bà nói: Thưa Thiến sứ của Allah! Mẹ của tôi (thờ đa thần) đã 
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đến tìm tôi, vậy tôi có được phép kết thân với bà không? Người  nói 
với tấm lòng nhân hậu và bao dung:

ِك«. )أخرجه البخاري ح )2620(، ومسلم ح )1003((. »ِصِلى ُأمَّ

“Hãy kết nối tình thân tộc với mẹ của nàng”. (Albukhari: Hadith (2620), 

Muslim: Hadith (1003)).

Và một trong những biểu hiện của việc đối xử tử tế và tấm lòng nhân 
hậu bao dung, điều mà sự khác biệt tôn giáo không phải là rào cản, đó là 
thăm viếng người bệnh. Quả thật, Nabi  đã thường tới lui thăm viếng 
người chú ngoại đạo của Người, Abu Talib, trong thời gian ông lâm 
bệnh (Ahmad: Hadith (2009), Tirmizhi: Hadith (3232)).

Và Người  cũng đã thường đi thăm viếng những người Do thái hàng 
xóm của Người khi họ bệnh và Người thường ngồi sát gần họ khi đến 
thăm. (Albukhari: Hadith (1356)).

Tương tự, Nabi  cũng đã từng tặng biếu quà cáp cho một số người thù 
hằn và chống đối Người về tôn giáo, mục đích là để tác động đến trái tim 
và hóa giải hận thù. Quả thật, Người  đã từng biếu chà là Ajwah (một 
loại chà là thượng hạn) cho Abu Sufyan tại Makkah và viết cho ông lời 
mời gọi đến với Chỉ đạo (Ibnu Zajwiyah trích dẫn trong sách “Tài sản” 
(2/589)), giống như Nabi cũng đón nhận các món quà của các đức vua 
gởi cho Người, như món quà từ Cyrus (quốc vương nước Ba Tư), từ Vua 
Elah Akidr, từ Vua Kisra. (xem Albukhari: Hadith (1482), Ahmad: Hadith (749)).

Còn ở cấp quan hệ xã hội trong cộng đồng thì Nabi  đã đáp lại lời mời 
của bà Zaynab con gái ông Al-Harithah, là một người Do thái giáo, khi 
bà mời Người đến ăn tiệc cừu nướng tại Khaibar (Albukhari: Hadith (2617), 

Muslim: Hadith (2190)). Tương tự, Người cũng đáp lại lời mời của người 
Do thái đến ăn tiệc bánh mì lúa mạch (Ahmad: Hadith (12789)).

Còn đối với lối hành xử tốt đẹp thứ hai mà câu kinh trong chương 60 
được nói ở trên - Sự công bằng - là biểu hiện của tinh thần đạo đức cao 
cả được Islam yêu câu phải duy trì. Và nó là mục đích rất gần với nguồn 
gốc và bản chất của tôn giáo Islam rằng nó luôn đảm bảo tính công 
minh giữa tình anh em đồng đạo, tình thân tộc và tình nhân loại.



194

TÌM HIỂU ISLAM

Tuy nhiên, sự tin tưởng vào điều này chỉ được phơi bày rõ khi có xuất 
hiện xung đột tôn giáo và lợi ích cuộc sống. Bởi lẽ đó, Qur’an thiêng 
liêng đã sắc lệnh phải công bằng đối với toàn nhân loại nói chung, và 
Nó nhấn mạnh thêm ở chỗ là phải công bằng ngay cả với những kẻ thù 
đối nghịch và bất công. Allah phán:

)ہ ہ ھ ھ    ھ ھ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ 
ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]املائدة: 8[

)Hỡi những người có đức tin! Hãy vì chân lý mà hiên ngang đứng 
lên làm chứng cho Allah. Và chớ để cho lòng hận thù đối với một 
đám người nào đó khiến các ngươi hành động bất công. Các ngươi 
hãy công bằng, điều đó gần với lòng ngay chính và kính sợ Allah.( 
(Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 8).

Tiến sĩ luật Nazmi Luke nói: “Tôi không thấy có một hệ thống luật pháp 
nào kêu gọi sự công bằng và nghiêm cấm sự bất công như hệ thống 
luật pháp: )Và chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào 
đó khiến các ngươi hành động bất công. Các ngươi hãy công bằng, 
điều đó gần với lòng ngay chính và kính sợ Allah.( (Chương 5 - Al-
Ma-idah, câu 8), vậy có người nào sau điều này là người bảo vệ vinh 
dự bản thân mình khi y lại đi theo một tôn giáo khác tôn giáo này 
hoặc y giữ lấy một tôn giáo kém công bằng và ngay chính hơn nó?” 
(“Muhammad, bức thông điệp và Sứ mạng Thiên sứ” (26)).

Và những bằng chứng biểu hiện sự công bằng của những người Muslim 
đối với những người dưới quyền kiểm soát của họ rất nhiều. Tiêu biểu 
như câu chuyện tranh chấp giữa vị Thủ lĩnh thứ tư Ali bin Abu Talib  và 
một người Do thái về cái chiêng đánh trận của ông bị mất và sau đó được 
tìm thấy ở nơi của người Do thái kia. Hai người họ đã trình lên vị tòa 
người Muslim phân xử. Thế là vị Tòa đã xử rằng cái chiêng đó thuộc về 
người Do thái, vậy là người Do thái này đã quy thuận Islam và nói: “Quả 
thật tôi chứng nhận đây đích thực là các điều luật của các vị Nabi! Thủ 
lĩnh của những người có đức tin đã đưa tôi đến vị tòa của ngài nhưng 
lại bị phân xử thiệt hơn! Tôi chứng nhận không có Thượng Đế đích 
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thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là Sứ giá của Allah. Thưa 
vị thủ lĩnh của những người có đức tin, cái chiêng đó là cái chiêng của 
ngài, lúc tôi đi theo đoàn quân và khi ngài rời khỏi hàng ngủ thì cái 
chiêng rớt ra từ con lạc đà của ngài”. Ali  nói: “Nhưng giờ ngươi đã 
quy thuận Islam thì nó là của ngươi”. (“Sự cao quý của những người 
lãnh đạo” (4/141), Albidayah wannihayah (8/ 4 - 5)).

Và một trong những hình ảnh biểu hiện sự công bằng với những kẻ 
đối nghịch là câu chuyện giữa Albaqati với Amru bin Al-As, người đại 
diện trông coi các vụ việc của Ai cập và con trai của ông. Vị Thủ lĩnh 
của những người tin tưởng Umar bin AlKhattab đã phân xử phần đúng 
nghiêng về phía Albaqati và ông nói một câu nói trở thành bất hủ trong 
nhân loại: “Này Amru, khi ngươi bắt mọi người làm nô lệ thì quả thật 
cha mẹ của họ đã sinh ra họ là những người tự do”. (xem “Lịch sử 
về Umar” của Ibnu AlJawzi (129 -130), xem “Các cuộc chinh phục Ai 
cập” của Ibn Al-Hakim (195)).

Quả thật, những thí dụ về những hoàn cảnh trên đây đã đồng thuận với 
những gì mà tộc trưởng ở Jerusalem trong thế kỷ thứ chín nói về người 
Ả rập trong cuốn sách của ông cho thượng phụ Constantinople (tên cũ 
của Istanbul - Thổ Nhĩ kỳ): “Quả thật, họ là những người đối xử tuyệt 
đối công bằng, họ không bao giờ bất công với chúng tôi, và họ cũng 
chẳng bao giờ dùng đến bạo lực với chúng tôi.” (“Mặt trời Ả Rập tỏa 
sáng ở trời Tây” (364)).

Gustave Le Bon nói: “Islam là tôn giáo phù hợp với những khám phá 
của khoa học, và một trong những điều vĩ đại của nó là làm trong sạch 
cho các linh hồn và duy trì công lý, bác ái và bao dung.” (“Nền văn 
minh Ả rập” (126)).

Và sự chân thật của Tiến sĩ Louis Young trong cuốn sách “Những 
người Ả Rập và châu Âu” khi ông nói: “Quả thật, có rất nhiều điều mà 
phương Tây vẫn còn phải học hỏi từ nền văn minh Islam của người Ả 
Rập, như nên học ở người Ả rập sự bao dung và tử tế, như nên học ở họ 
sự không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, và màu da.” (“Họ nói về Islam” 
của ‘Imad Addin Khaleel (326)).
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Như vậy, Islam vô can với những xác nhận và khẳng định của những 
văn bản và lịch sử rằng Islam là tôn giáo phân biệt chủng tộc và tôn 
giáo. Nhưng ngược với những gì họ cáo buộc, những người Islam là các 
mô hình văn hóa độc đáo mà nhân loại phải nên học hỏi theo, và đó là 
điều rất cần thiết cho họ trong thời buổi hiện nay, thời buổi mà sự hận 
thù và căm ghét dành cho người Muslim đang leo thang từ phía những 
người muốn tạo mối nguy hiểm và hủy hoại các nền văn minh rồi cáo 
buộc và vu khống cho nền văn minh Islam.

 Vấn đề thứ tư: Những người Muslim và các thách 
thức của thời đại.

Một cái nhìn nhanh chóng vào thực tế của người Islam ngày hôm nay, 
quả thật sẽ không có sự sai lầm khi nói rằng cộng đồng Islam đang đối 
mặt với nhiều thách thức ở thế kỷ 21 này.

Có lẽ thách thức đầu tiên của những thách thức này là việc một cộng 
đồng đã luôn dẫn đầu nền văn minh nhân loại trong tám thế kỷ qua giờ 
lại ở dưới cùng của danh sách trong hệ thống phân cấp của nền văn 
minh và kiến thức.

Một số người đã dùng thực tế cay đắng này để liên kết giữa người 
Muslim và tôn giáo của họ, mà quên rằng đó là điều không công bằng 
và thiếu khách quan khi họ đánh giá một tôn giáo chỉ dựa vào thực trạng 
về các tín đồ của nó trong một khoảnh khắc của thời gian. Bởi lẽ, Islam 
là tôn giáo của kiến thức và văn minh, và những người Muslim giữ tôn 
giáo của họ luôn luôn là những người đi đầu trong nền văn minh, đặc 
biệt là về kiến thức và sáng tạo, tuy nhiên, khi họ dần dần rời xa tôn giáo 
của họ, họ thay đổi và pha trộn vào nó với những thu lượm từ chỗ này, 
chỗ kia để rồi họ đánh mất những ân huệ mà Allah đã ban cho từ nguồn 
kiến thức và hiểu biết.

Quả thật, Qur’an kể từ khi nó được mặc khải xuống với câu kinh 
đầu tiên:

)چ چ چ ڇ ڇ( ]العلق: 1[
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)Hãy đọc! Nhân danh Allah Thượng Đế của Ngươi, Đấng Tạo hóa.( 
(Chương 96 - Al-‘Alaq, câu 1).

Là lời kêu gọi những người Muslim phải học hỏi kiến thức, và Qur’an 
đã khen ngợi và ca tụng những học giả cũng như những người trí thức.

)مب ىب يب جت  حت خت مت ىت  يتجث مث ىث   يث حج( ]اجملادلة: 11[

)Allah sẽ nhấc cao những người có đức tin trong các ngươi và những 
ai được ban cho kiến thức lên địa vị và cấp bậc cao. Và Allah hiểu rõ 
những gì các ngươi làm.( (Chương 58 - Al-Mujadalah, câu 11).

)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ ی  ی    ی ی( ]الزمر: 9[

)Háy nói đi (Muhammad): Phải chăng những người hiểu biết và 
những người thiếu hiểu biết lại ngang bằng nhau ư? Quả thật, chỉ có 
những người thông hiểu mới thấu hiểu được (lời khuyến cáo này).( 

(Chương 39 - Azzumar, câu 9).

Quả thật, Islam rất quý trọng kiến thức, nó đã cho những người có kiến 
thức ân phúc và địa vị cao hơn những người ít hiểu biết, bao gồm những 
ngưởi chỉ biết thờ phượng và hành đạo. Nabi Muhammad nói:
ى  َمَواِت َواأَلْرِض َحتَّ »َفْضُل اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِلى َعَلى أَْدَناُكْم، ِإنَّ اللَه َوَماَلِئَكَتُه َوأَْهَل السَّ
اِس اْلَخْيَر«. )أخرجه الترمذي ح )2685((. ِم النَّ وَن َعَلى ُمَعلِّ ى اْلُحوَت َلُيَصلُّ ْمَلَة ِفى ُجْحِرَها َوَحتَّ النَّ

“Ân phúc của người có kiến thức hơn người hành đạo giống như ân 
phúc của Ta và người gần nhất với ta trong các ngươi. Quả thật, các 
thiên thần, và tất cả mọi tạo vật trong các tầng trời và trái đất, ngay 
cả con kiến trong tổ của nó, và ngay cả cá voi, tất cả đều cầu xin phúc 
lành cho truyền dạy kiến thức cho nhân loại.” (Tirmizhi: Hadith (2685)).

Còn khi nào những người Muslim luôn nắm lấy tôn giáo của họ và tuân 
thủ theo các giáo luật của nó thì họ sẽ là cộng đồng đi đầu trên thế gian và 
họ sẽ mang ngọn đuốc cho kiến thức và văn minh, và họ sẽ là những người 
của nền văn minh độc đáo. Chỉ cần đưa ra một số nhận định của một số 
các nhà khoa học có đầu óc công bằng và sáng tạo. Quả thật, những lời nói 
của họ được ghi chép đều có sự ảnh hưởng của nền văn minh Islam và họ 
là những nhân chứng công bằng về các tác động của nền văn minh Islam.
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Tiến sĩ Lynn Paul Stanley nói trong cuốn sách của ông có tựa đề “Lịch 
sử thế giới”: “Đã không xảy ra trong lịch sử nền văn minh nào đạt được 
sư huy hoàng rực rở hơn nền văn hóa bất chợt xảy ra trong khắp thế giới 
Islam, tất cả người Muslim, từ vị thủ lĩnh cho đến kẻ lao động sản xuất 
dường như đều có sự quan tâm đến kiến thức và khát khao đi du lịch, và đó 
là điều tiến bộ nhất mà Islam đã mang đến.” (“Họ nói về Islam” (396)).

Nhà sử học Jolliver Costello nói thêm trong cuốn sách của ông “Luật 
pháp của lịch sử”: “Sự tiến bộ của người Ả Rập sau khi Nhà tiên tri qua 
đời thật là vĩ đại, nó đã tiến triển rất nhanh và đó là thời gian sẵn sàng 
cho sự lan đi của Islam. Nền văn minh Islam đã hình thành và phát 
triển thật ấn tượng và đáng kinh ngạc, nó có mặt ở khắp mọi nơi bởi 
những cuộc chinh phục thông minh kỳ lạ, dấu tích của nó đã xuất hiện 
trong nghệ thuật, văn học, thơ ca và khoa học. Và người Ả Rập đã nắm 
vững trong tay họ trong suốt nhiều thế kỷ ngọn đuốc của ánh sáng và 
trí tuệ, và họ là biểu tượng cho mọi kiến thức của nhân loại ... họ đã trở 
thành bậc thầy của tư tưởng, sáng tạo và phát minh, không phải bằng 
lý thuyết, mà những gì tiến bộ của họ là phương pháp khoa học được 
áp dụng mang lại hiệu quả thực tế và đạt được mục tiêu thiết thực, tuy 
nền văn minh Ả Rập chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi nhưng nó 
là ấn tượng đáng kinh ngạc, và chúng ta chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối 
cho sự biến mất của nó.” (“Họ nói về Islam” (389)).

Nếu tình hình của người Islam trong quá khứ là như thế, vậy thì do đâu 
mà cộng đồng Islam lại bị phai mờ đi những hình ảnh tốt đẹp? Và tại 
sao ngày hôm nay nó lại lùi về phía sau?

Quả thật, những gì chúng ta đang chứng kiến về một nền văn minh 
Islam yếu kém của ngày hôm nay có liên quan đến hai yếu tố:

Yếu tố đầu tiên đó là những người Muslim đã rời xa tôn giáo của họ, 
tôn giáo đã từng được châu Âu vay mượn để làm chuyển đổi tình thế. 
Nếu chúng ta muốn phục hồi lại nó thì điều đó sẽ không bao giờ thành 
hiện thực trừ phi chúng ta phải trở về với tôn giáo của chúng ta, chúng 
ta phải tách biệt giữa tình hình của chúng ta và tình hình của họ để tìm 
ra sự khác biệt giữa các đặc điểm tôn giáo.
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Và yếu tố thứ hai cũng góp phần làm suy giảm tình hình của cộng đồng 
Islam, đó là bị chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược và cai trị trong 
nhiều thập kỷ. Điều đó đã để lại trong cộng đồng Islam những dư âm 
mà những thế hệ sau khó mà thay đổi chúng.

Và một trong những khía cạnh làm cho những người Muslim có thực 
trạng như ngày hôm nay là sự bất đồng, mâu thuẫn lẫn nhau giữa họ, 
thậm chí là đánh nhau giữa các nhóm, các phái bởi tư tưởng và sự đổi 
mới, và thêm nữa là họ đã trái lệnh Thượng Đế của họ khi Ngài bảo họ 
phải đoàn kết và cùng giữ lấy sợi dây của Allah.

)ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]آل عمران: 103[

)Các ngươi hãy cùng nhau nắm lấy sợi dây (Islam) mà Allah đã giăng 
ra cho các ngươi và chớ đừng chia rẽ nhau( (Chương 3 - Ali ‘Imran, câu 103).

Và họ cũng đã làm trái lệnh Ngài khi Ngài kêu gọi họ đến sự thống nhất 
một cộng đồng duy nhất trong tôn thờ một mình Allah.

)ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ  ڭ( ]املؤمنون: 52[

)Và quả thật, cộng đồng này của các ngươi là một cộng đồng duy 
nhất, và TA là Thượng Đế của các ngươi. Do đó, hãy kính sợ TA.( 
(Chương 23 - Al-Mu’minun, câu 52).

Việc mâu thuẫn và không đoàn kết của những người Muslim do nhiều 
nguyên do khác nhau, nhưng nguyên do quan trọng nhất đó là sự phân chia 
thành các hệ phái, nhưng nhiều hệ phái Islam mâu thuẫn nhau đã không 
làm ảnh hưởng đến tính hợp nhất của những người Muslim trong suốt lịch 
sử của họ giống như tình hình quan hệ giữa hệ phái Sunnah và không phải 
Sunnah, hoặc giữa những người theo bốn trường phái giáo lý lớn.

Quả thật, những người Muslim khi họ phân chia nhau, họ không phân 
chia nhau bởi nguyên nhân mâu thuẫn xung quanh giáo lý căn bản của 
tôn giáo, và đây là những gì mà các giáo phái được công nhận đều không 
vi phạm. Bởi thế, tất cả họ đều tin tưởng Allah, Đấng duy nhất, tin vào 
thuộc tính của Ngài, các Kinh sách của Ngài và các vị Nabi của Ngài, tin 
vào các nền tảng giáo lý và các trụ cột của tôn giáo, và sự bất đồng và 
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mâu thuẫn của họ là ở những gì xa vời với căn bản của tôn giáo. Như vậy, 
sự mâu thuẫn của phái Sunnah (Sunni) và Asshi’ah (Si-ai) - một sự mâu 
thuẫn đang diễn ra quyết liệt và dữ dội giữa những người Muslim ngày 
ngay - chỉ là sự mâu thuẫn xoay quanh vấn đề người xứng đáng kế vị 
Khalifah (chức Thủ lĩnh) sau Nabi . Và đây thực chất là sự mâu thuẫn 
chính trị trong lịch sử không liên can đến các căn nguyên của tôn giáo.

Và việc phân chia của những người Muslim cũng là điều đã được Allah 
định sẵn của cho các cộng đồng, trong đó, nói lên sự chân thật về sứ 
mạng Nabi của Nabi  chúng ta khi Người nói:
اِر َواْفَتَرَقِت  ِة َوَسْبُعوَن ِفى النَّ »اْفَتَرَقِت اْلَيُهوُد َعَلى ِإْحَدى َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة َفَواِحَدٌة ِفى اْلَجنَّ
ِذى  ِة َوالَّ اِر َوَواِحَدٌة ِفى اْلَجنَّ ِثْنَتْيِن َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة َفِإْحَدى َوَسْبُعوَن ِفى النَّ َصاَرى َعَلى  النَّ
َوِثْنَتاِن  ِة  اْلَجنَّ ِفى  َفَواِحَدٌة  ِفْرَقًة  َوَسْبِعنَي  َثاَلٍث  َعَلى  ِتى  ُأمَّ َلَتْفَتِرَقنَّ  ِبَيِدِه  ٍد  ُمَحمَّ َنْفُس 

اِر«. ِقيَل َيا َرُسوَل اللِه َمْن ُهْم َقاَل »اْلَجَماَعُة«. )أخرجه ابن ماجه ح )3992((. َوَسْبُعوَن ِفى النَّ

“Những người Do thái phân chia thành bay mươi mốt nhóm, chỉ 
một nhóm được vào Thiên Đàng còn bảy mươi nhóm kia vào Hỏa 
ngục; Những người Thiên Chúa giáo phân chia thành bảy mươi hai 
nhóm, bảy mươi mốt nhóm vào Hỏa ngục và chỉ có một nhóm vào 
Thiên Đàng; và Ta thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Muhammad rằng 
cộng đồng của Ta sẽ phân thành bảy mưới ba nhóm nhưng chỉ có 
một nhóm duy nhất vào Thiên Đàng còn bảy mươi hai nhóm còn 
lại sẽ vào Hỏa ngục.” Có lời hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, họ (nhóm 
người được vào Thiên Đàng) là ai? Người bảo: Aljama’ah (những người 
theo Qur’an và Sunnah của Người). (Ibnu Ma-jah: Hadith (3992)).

Như vậy, việc phân chia cũng là một sự kế thừa từ các cộng đồng trước 
đây, và sự mâu thuẫn và hận thù nhau của một số trong cộng đồng 
chúng ta là điều dẫn đến sự rời xa chỉ đạo của Islam để đến với những 
con đường sai lệch và vô đức tin. Nabi  nói:
َبَلِدُكْم  ِفى  َهَذا،  َشْهِرُكْم  ِفى  َهَذا،  َيْوِمُكْم  َكُحْرَمِة  َحَراٌم،  َعَلْيُكْم  َوأَْمَواَلُكْم  ِدَماَءُكْم  »َفِإنَّ 
اًرا َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض«. )أخرجه  ُكْم... َفاَل َتْرِجُعوا َبْعِدى ُكفَّ َهَذا، ِإَلى َيْوِم َتْلَقْوَن َربَّ

البخاري ح )1741(، ومسلم ح )1679((.

“Quả thật, sinh mạng và tài sản của các người là thứ bị nghiêm cấm 
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xâm phạm như sự nghiêm cấm của ngày này, tháng này và xứ xở 
này của các người cho đến ngay các người gặp lại Thượng Đế của 
các người ... Các người chớ trở lại với sự vô đức tin sau thời của Ta 
mà đánh vào cổ của nhau.” (Albukhari: Hadith (1741), Muslim: Hadith (1679)).

Quả thật, tình trạng hiện nay của những người Muslim sẽ không thể 
cải thiện trừ phi nó được cải thiện như trong quá khứ của nó. Quả thật, 
Islam là tôn giáo đã làm những người Ả Rập và những người khác 
thành một cộng đồng duy nhất, và đã chuyển họ từ một cộng đồng dốt 
nát và ngu muội thành một cồng đồng dẫn đầu cho nền văn minh nhân 
loại trong tám thế kỷ.

Và sự cân bằng trong các nguyên tắc và khái niệm của Islam là điều mà 
những người có trí thức vẫn mãi còn nghiên cứu và tìm hiểu bởi tất cả 
sự cao quý, thiêng liêng và văn minh đều nằm trong việc duy trì và gìn 
giữ Islam, còn việc xuất hiện sự chia rẻ và mâu thuẫn là kết quả của sự 
rời xa Islam. Do đó, điều tốt nhất là chúng hãy nhanh chóng quay về với 
Islam và giữ lấy sự chỉ đạo của nó. 
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LỜI KẾT

Như vậy, sự thật đã được trình bày rõ ràng một cách công bằng. Do đó, 
người nào đón nhận món quà chân lý từ Allah thì Ngài sẽ mở rộng tấm 
lòng của y với Islam.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ پ پ ڀڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ( ]الزمر: 22[

)Phải chăng một người được Allah mở rộng tấm lòng để tiếp thu 
Islam, rồi bước theo ánh sáng của Thượng Đế của y giống với một 
người không có đức tin ư? Thật khốn khổ cho những ai mà tấm lòng 
đã trở thành chai cứng trước Lời nhắc nhở của Allah. Những người đó 
thực sự là những người đang trong lầm lạc.( (Chương 39 - Azzumar, câu 22).

Điều gì ngăn cản một người gia nhập Islam, chẳng lẽ đó là một sự nhục 
nhã đối với y khi y thờ phượng Allah duy nhất ư hay đó là một sự nhục nhã 
khi y đi theo tôn giáo được các vị Nabi mang đến và được Allah hài lòng?

Còn chúng ta thì sao - trong thế kỷ 21 - chúng ta thích kế thừa từ ông 
cha mà bỏ đi cái chân ly đích thực luôn được trí tuệ tin tưởng?

Quả thật, đã có nhiều con người khôn ngoan và hiểu biết đã nhanh 
chóng tiếp nhận chân lý một khi nó đến vơi họ. Tiêu biểu như Đức Vua 
của Alhabasah, Al-Najashi khi được các vị Sahabah phân trần về Islam 
thì ông nói: Này hỡi các linh mục và tu sĩ, những gì những người này nói 
thật không khác với những gì mà các ngươi nói về con trai của Maryam 
(Nabi Ysa (Giê-su)). Xin hân hạnh đón tiếp các người và người mà các 
người nói đến (Muhammad). Quả thật, Ta chứng nhận Người là Thiên 
sứ của Allah, là người được Nabi Ysa con trai của Maryam báo trước 
về sự xuất hiện của y. Giá như ta không phải gánh vác giang sơn này 
thì chắc chắn ta sẽ đến với Người để xách dép cho Người. (Abu Dawood: 
Hadith (3205), Ahmad: Hadith (4836), và Ibnu Abi Shaybah: Hadith (36640)).
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Đã có bao nhiêu trái tim con người được Islam soi sáng, Allah đã đưa 
họ từ cuộc sống bất an và đau khổ đến với cuộc sống hạnh phúc và an 
lành ở Đời sau, nhưng cũng lại có biết bao nhiêu con người phải sống 
trong sự eo hẹp của cuộc đời trần gian rồi sau đó lại bị một hình phạt 
khổ ải ở Đời sau.

)ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  
ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ    ڤ ڦ( ]األنعام: 125[

)Bởi thế, ai là người mà Allah muốn hướng dẫn thì sẽ được mở tấm 
lòng để đến với Islam. Và ai là người mà Allah đánh lạc hướng thì 
Ngài sẽ thu hẹp tấm lòng của y, chật chội đến mức y có cảm giác như 
đang đi lên trời. Allah đặt sự ô uế lên những kẻ không tin tưởng đúng 
như thế.( (Chương 6 - Al-An’am, câu 125).

Quả thật Islam đã mang đến chân lý, bằng chứng minh bạch và rõ ràng 
phủ đầy khắp hành tinh. Và theo số liệu nghiên cứu và thống kê thì nó 
là một tôn giáo có tỷ lệ lan tràn và phổ biến rộng rãi nhất so với các tôn 
giáo khác mặc dù nhìn chung sự yếu kém vẫn ám ảnh cộng đồng Islam, 
và mặc dù Islam luôn phải đối mặt với sự vu khống cáo buộc bởi các 
trang truyền thông, các kênh truyền hình và những phương tiện truyền 
thông khác. Và tất cả điều này được xác thực qua lời phán của Allah:

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀ    ڀ ڀ   ٺ ٺ( 
]التوبة: 32[

)Họ muốn dập tắt Ánh sáng của Allah bằng miệng lưỡi của họ nhưng 
Allah không chấp thuận, ngược lại Ngài muốn hoàn chỉnh Ánh sáng 
của Ngài mặc dù những kẻ không có đức tin luôn căm ghét điều đó.( 

(Chương 9 - Attawbah, câu 32).

Và tiến sĩ Luật Nazmi Luke nói về Nabi : “Tôi cảm thấy bức xúc 
trước quan điểm không công bằng của nhiều nhà đông phương học 
cũng như những thành phần khác về vị Thiên sứ người Ả Rập. Thật ra 
khi tôi dùng trí óc của mình để nhận định tôi thấy chỉ toàn là điều tốt 
đẹp ở nơi ông ta .. bởi chưa từng có những con người hợp thành một 
thể thống nhất như trong thời của ông, và ông là người hội tụ những 
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ân phúc tốt đẹp của các vị Thiên sứ, ông là vị anh hùng xuất chúng. 
Do đó, nói một cách công bằng rằng ông ta xứng đáng được tôn vinh”. 
(“Muhammad, Bức thông điệp và Sứ mạng Thiên sứ” (28)).

Quả thật, nhân loại ngày nay cần phải trở thành người Islam, nếu như 
họ muôn thoát khỏi những vấn đề nguy cấp của thời đại, bởi Islam một 
mình nó đủ giải quyết và điều trị những căn bệnh tinh thần và xã hội của 
chúng ta, Islam một mình nó sẽ làm giảm tỷ lệ tự tử, và những người 
tuyệt vọng, bất lực trong khốn cùng sẽ hồi sinh lại trở về với cuộc sống 
tươi đẹp và tràn đầy hy vọng dưới bóng mát của Islam.

Ông Douglas Arthur nói: “Nếu Islam được hiển thị tốt đẹp trong nhân 
loại thì chắc chắn sẽ có thể giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, có thể 
đáp ứng các nhu cầu xã hội, tinh thần và chính trị cho những ai đang 
sống dưới cái bóng của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản đều được 
như nhau. Quả thật, cả hai hệ thống chủ nghĩa này đều thất bại trong việc 
giải quyết các vấn đề con người. Còn Islam, nó sẽ mang lại hòa bình, 
niềm hy vọng, và sự hướng dẫn cho những người thoái chí và mất phương 
hướng. Như vậy, Islam có tiềm năng lớn nhất để hiện đại hóa thế giới này 
và huy động các tiềm năng con người để đạt được mức cao nhất trong sản 
xuất và hiệu quả.” (“Họ nói về Islam” của ‘Imad Addin Khaleel (443)).

Riêng nhà văn Ấn Độ Kovha Lal Gaba lại nói trong cuốn sách của ông 
có tựa đề: “Vị thiên sứ của vùng Sa mạc”: “Islam với sự bao la của nó 
có thế đáp ứng tất cả nhu cầu của con người trong thời đại hiện nay. 
Bởi không có một tôn giáo nào giống như Islam có thể cung cấp các 
giải pháp thành công nhất cho các trở ngại và các vấn đề đương đại. 
Chẳng hạn như những gì thế giới thực sự cần đến nó cho ngày hôm nay 
là tình huynh đệ và bình đẳng, và tất cả những đức tính này không ai có 
thể kết hợp được chúng ngoại trừ tôn giáo Islam bởi vì Islam không có 
sự phân biệt hơn kém giữa con người mà chỉ dựa trên cơ sở công việc 
và lòng tốt.” (“Họ nói về Islam” (450)).

Cuối cùng, chúng tôi không có gì khác ngoài việc xin lặp lại lời nói 
chân thành của nhà văn Đức Johann Goethe: “Nếu những điều này thực 
sự là Islam, chẳng phải tất cả chúng ta nên là những người Muslim hay 
sao?”. (“Họ nói về Islam” (147)).
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CÁC NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Kinh Qur’an
 Kinh Thánh: Phiên bản của văn phòng Kinh Thánh tại Trung Đông.
 “Trình độ khoa học của Qur’an” của học giả Jalal Addin Assuyuti, 

xác thực: Muhammad Abu Al-Fadhl Ibrahim, Thư viện Al-‘Asriyah, 
Siđôn, 1408 lịch Hijr.

 Tập hợp các Hadith Sahih (Sunan Tirmizhi), của học giả Muhammad 
bin Surah Attirmizhi, xác thực: Ahmad Shakir, Makkah Mukarramah, 
Thư viện Faisaliyah.

 “Các đặc điểm chung của Islam” của Yusuf Al-Qardhawi, phiên bản 
4, Cairo, Thư viện Wahibah, 1409 lịch Hijr.

 “Zadul Masir” về kiến thức Tafseer của học giả Jamal Addin 
Abdurrahman bin Ali Aljawzi, thư viện Islam ấn loát và phát hành.

 Bộ Sahih của Muhammad Nasir Addin Albani, Riyadh, thư viện 
Alma’arif.

 Sunan Ibnu Ma-jah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid 
Alqazwayni. Oman.

 Sunan Abu Dawood, Abu Dawood người Sijistani, thư viện Darul-
Hadith, 1391 lịch Hijr.

 Sunan Annasa-i, Abu Adarrahman Ahmad bin Shu’aib Annasa-i, xác 
thực: Abdul Fatah Abu Guddah, phiên bản 2, văn phòng ấn loát 
Islam, 1406 lịch Hijr.

 Sahih Albukhari, Muhammad bin Ismael Albukhari, hệ thống câu 
chữ và số: Muhammad Fu’ad Abdul Baqi; Fathul Bari giải thích 
Sahih Albukhari của học giả Ibnu Hajar Al-‘Asqala-ni, phiên bản 2, 
Cairo, thư viện Arrayyan về Di sản, 1407 lịch Hijr.
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 Sahih Attarghib Wattarhib, Muhammad Nasir Addin Albani, phiên 
bản 5, thủ đô Riyadh, thư viện Al-Ma’arif.

 Sahih Muslim, Muslim bin Al-Hajaj Alqushayri, số và hệ thống các 
dấu: Muhammad Fu’ad Albaqi, thư viện Ihya’ Atturath Al’arabi, 
Beirut.

 “Họ nói về Islam” của ‘Imad Addin Khaleel, do Hội thanh niên 
Muslim thế giới xuất bản, 1412 lịch Hijr.

 “Câu chuyện của nền văn minh” của Wall Durant, chuyển dịch: 
Muhammad Badran, phiên bản 2, do Ban viết, dịch và tuyên truyền 
xuất bản, 1964 Tây lịch.

 “Muhammad, bức thông điệp và sứ mạng Thiên sứ” của Nazmi luke, 
phiên bản 2, do văn phòng sách Ả Rập xuất bản, 1959 Tây lịch. 

 “Bước đầu nghiên cứu luật Shari’ah” của Abdul Hakim Zaidan, 
phiên bản 5, do trường Đại học Baghdad, 1396 lịch Hijr.

 “Các quyển Kinh Qur’an” của Abu Bakr bin Abu Dawood người 
Sijistani, xác thực: Muheb Addin Abdul Assubhan Wa-‘izh, phiên 
bản 2, văn phòng Daru Albasha-ir Al-Islamiyah, 1423 lịch Hijr.
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