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Lời mở đầu 
 

ِفرُهُ، َوَنُعوحُذ بِاهللِ مِنح  َتغح ُنُه َونَسح َتِعيح َد لِِلِ، ََنحَمُدهُ َونَسح َمح إِنَّ اْلح
ُفِسَنا وََسيَِّئاِت  نح

َ
رِ أ وح ِدهِ اهلُل َفََل ُمِضلَّ ََلُ َوَمنح ُُشُ َماِِلَا. َمنح َيهح عح

َ
أ

لِلح فَََل َهاِدَي ََلُ.  يُضح
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah , 

bầy tôi xin ca tụng Ngài, cầu xin Ngài trợ giúp và phù hộ, 

cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, và bầy tôi cầu xin Allah  

che chở bầy tôi tránh khỏi những điều xấu từ bản thân 

cũng như việc làm của bầy tôi. Ai mà Allah  hướng dẫn 

thì sẽ không lạc lối còn ai mà Ngài làm cho y lầm lạc sẽ 

không tìm thấy sự hướng dẫn. 

Tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế 

đích thực nào khác ngoài Allah , Ngài là Đấng Duy 

Nhất không có đối tác ngang vai. Ngài phán: 

﴿ ِ ِي  م 
ُ ِي َبَعَث ِِف ٱۡلأ ِِِ  ُهَو ٱَّلذ  ۡ ََََْٰ ۡأ  ۡأُِ

َُ ََ ۡأُُوْ   ََ ۡأ  ُُ ۡأ ِ و ٗا م  ُُ ََ َن 
َمَة ِإَون ََكنُوْ  مِن َقبأُل لَِف  ِكأ ُۡ ٱلأِكَت َب َوٱۡلأ ُُ ۡأ َوُيَعُ ُِم ُِِۡ

َضَل ٖل  َوُيَزك 
بنِٖي   [2]سورة اجلمعة:  ﴾٢مُّ

Ngài là Đấng đã cử trong đám người dân thất học (Ả 

Rập tại Makkah) một vị Sứ giả xuất thân từ họ để đọc 

các Lời Mặc khải của Ngài cho họ nghe và tẩy sạch họ 

(khỏi sự ô uế của việc tôn thờ đa thần) và dạy họ Kinh 

sách và đường lối đúng đắn khôn ngoan, và quả thật, 
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trước đó họ đã lầm lạc rõ rệt. (Chương 62 – Al-

Jumu’ah, câu 2). 

Và tôi chứng nhận rằng Muhammad là người bề 

tôi và là vị Thiên sứ của Ngài, vị mà Allah đã ban nhiều 

ân huệ và hồng phúc cho các bề tôi của Ngài qua việc 

Ngài cử vị ấy đến hướng dẫn và chỉ dạy họ. Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

و ٗا ﴿ ُُ ََ ۡأ  ِمۡنَِي إِذأ َبَعَث فُِِۡ أُمؤأ ُ لََعَ ٱل ۡأُُوْ   لََقدأ َمنذ ٱَّللذ ََ ۡأ  نُفِسُِ
َ
ِنأ أ م 

َمَة ِإَون ََكنُوْ  مِن  ِكأ ُۡ ٱلأِكَت َب َوٱۡلأ ُُ ۡأ َوُيَعُ ُِم ُِِۡ
ِِِ  َويَُزك   ۡ ََََْٰ ۡأ  ۡأُِ

َُ ََ

بنٍِي  َضَل لٖ َقبأُل لَِف   [461سورة آل عمران: ]  ﴾ ١٦٤مُّ

Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và hồng phúc 

cho những người có đức tin khi mà Ngài đã dựng lên 

trong số 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). 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã cử phái vị Thiên 

sứ của Ngài, Muhammad , mang đến sự hướng dẫn và 

tôn giáo chân lý để đưa nhân loại từ nơi tăm tối ra ánh 

sáng, từ nơi lầm lạc đến với sự hướng dẫn trọn vẹn và 

hoàn hảo. Với sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý mà vị 

Thiên sứ của Ngài  mang đến, nhân loại được thư thái, 

nhẹ nhàng, yên bình nơi cõi lòng và trong tâm hồn. 

Sự hướng dẫn là kiến thức hữu ích còn tôn giáo 

chân lý là việc hành thiện và ngoan đạo; trên hai nền tảng 
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thiêng liêng này cuộc sống lành mạnh và tốt đẹp được 

dựng lên. 

Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao đã ban xuống Thiên 

Kinh Qur’an cao quý chứa đựng đầy đủ những điều mà 

bầy tôi của Ngài cần đến trong đức tin, sự thờ phượng, 

đời sống xã hội và chuẩn mực đạo đức. Vị Thiên sứ của 

Ngài  được cử phái đến để giảng giải những điều mang 

tính tổng quát, chưa cụ thể và để giải trình những điều 

chưa được hiểu rõ một cách chi tiết và tường tận; và đó 

được gọi là Sunnah tinh khiết. Đây chính là ý nghĩa trong 

lời của Thiên sứ  khi Người nói: 

لَ }
َ
وتِيُت  إِّنِّ  أ

ُ
من  4064رواه أبو داود برقم  {َمَعهُ  َوِمثحلَهُ  الحِكَتاَب  أ

 .حديث املقدام بن معد يكرب 
“Chẳng phải Ta đã được ban cho Kinh Sách và một 

thứ giống như Nó cùng với Nó hay sao?” (Abu 

Dawood ghi lại từ lời thuật của ông Al-Miqdaam bin 

Ma’di-Karib ). 

Tín ngưỡng Islam là nền tảng giáo lý cho tôn giáo 

này và nó mang những đặc điểm độc đáo, tiêu biểu: 

 Thứ nhất: Tawhid, là sự độc tôn Allah  trong thờ 

phượng và tuân thủ vị Thiên sứ của Ngài, Muhammad . 

 Thứ hai: Tawqif, là tuyệt đối không dùng quan 

điểm và tư duy của con người để suy diễn vượt quá giới 

hạn của Qur’an và Hadith (Sunnah của Thiên sứ ); bởi 

hai thứ đó đến từ nơi Thượng Đế. 
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 Thứ ba: Thuận với bản chất lành mạnh tự nhiên mà 

Allah  đã tạo hóa nhân loại trước khi những tên 

Shaytan đến quấy nhiễu và làm lệch hướng. 

 Thứ tư: Thuận với trí óc lành mạnh và ý thức đúng 

đắn, không dính tạp chất của dục vọng và mơ hồ. 

 Thứ năm: Bao quát và trọn vẹn, không bỏ sót bất 

cứ một khía cạnh hay phương diện nào dù là vũ trụ, cuộc 

sống, con người, tất cả đều được giải trình rõ ràng. 

 Thứ sáu: Có sự tương tác, cái này xác nhận cái kia, 

không có sự mâu thuẫn và nghịch lý trong nội dung ý 

nghĩa. 

 Thứ bảy: Trung hòa, luôn hài hòa và cân đối trong 

mọi phương diện. 

Các đặc điểm độc đáo nêu trên mang lại những 

trái quả sau: 

 Thứ nhất: Khẳng định sự thờ phượng chỉ dành 

riềng cho một mình Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của vũ trụ 

và muôn loài, tránh triệt để khỏi sự việc tôn thờ các tạo 

vật. 

 Thứ hai: Xác thực việc tuân thủ theo vị Thiên sứ 

của Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, loại bỏ hết 

những việc làm cải biên và đổi mới được gọi là những 

việc làm Bid’ah. 

 Thứ ba: Giúp thư thái, thanh thảnh và an bình nơi 

cõi lòng và tâm hồn bằng sự kết nối với Đấng Tạo Hóa, 

Đấng Điều Hành Và Chi Phối vũ trụ và mọi vạn vật, 

Đấng Chí Minh và Công Bằng. 
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 Thứ tư: Thỏa mãn tư duy, củng cố trí tuệ, an toàn 

khỏi sự mâu thuẫn và mê tín dị đoan. 

 Thứ năm: Đáp ứng nhu cầu tinh thần và nhu cầu 

của thể xác và tích hợp giữa niềm tin và hành vi. 

Các học giả chân chính vẫn đi đi trên tín ngưỡng 

đúng đắn, họ vẫn nỗ lực truyền đạt và giảng dạy giáo lý 

tín ngưỡng đúng đắn, họ không ngừng biên soạn và viết 

thành những cuốn sách, những tài liệu giải trình và phân 

tích, có lúc họ giảng giải tổng quát về tín ngưỡng của 

những người Salaf, có lúc họ trình bày những vấn đề cụ 

thể và có lúc họ phản hồi cho những tư tưởng và tín 

ngưỡng lệch lạc của những người đi theo dục vọng và sợ 

thích của bản thân cũng như những người Bid’ah lệch 

lạc. 

Quả thật tôi đã thấy các vấn đề của giáo lý đức tin 

cũng như sự sắp xếp và bố trí của nó được dựa theo sự 

chỉ dạy của Thiên sứ  về sáu điều căn bản của đức tin 

Iman được nói trong Hadith đại Thiên Thần Jibril đến 

dạy Người . Căn cứ theo các văn bản giáo lý từ Qur’an 

và Sunnah tôi muốn trình bày nội dung ý nghĩa của sáu 

đức tin căn bản đó nhằm phơi bày sự lệch lạc nằm ngoài 

phạm vi của chúng cũng như muốn phản hồi những điều 

lệch lạc này một cách không dài dòng và lượm thượm. 

Cuốn sách giáo lý đức tin này là một tài liệu tương 

đối, không quá dài cũng không quá tóm lược nhưng tôi 

đã trình bày theo cách dễ hiểu mong rằng các tín đồ 

Muslim có thể tìm thấy những điều hữu ích từ cuốn sách 

cũng như gặt hái được giá trị từ giáo lý đức tin. 
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Cầu xin Allah  biến việc làm này thành điều 

chân tâm vì sắc diện của Ngài, hữu ích cho các bề tôi của 

Ngài. 

.َوَصَّلَّ اهلُل  َ َِعْيح ْجح
َ
بِِه أ ٍد َولََعَ آَِلِ َوَصحح  وََسلََّم لََعَ نَبِيَِّنا ُُمَمَّ

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho Nabi 

của chúng ta Muhammad và cho gia quyến của Người 

cùng tất cả các bạn đạo của Người. 

Tác giả 

Tiến sĩ: Ahmad bin 

Abdurrahman Al-Qadi 

Khoa Shari’ah và cao học Islam 

chuyên về giáo lý đức tin – đại học 

Qaseem. 

Email: al-aqidah@yahoo.com 

Email: qadisa@yahoo.com 
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Căn bản của giáo lý đức tin Islam là đức tin nơi 

Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh Sách 

của Ngài, nơi các vị Thiên sứ của Ngài, nơi Ngày Sau và 

nơi sự tiền định tốt xấu. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ وَ ﴿ َََْمَن بِٱَّللذ أَمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلأِكَت ِب َوَل ِكنذ ٱلأِِبذ َمنأ  َوأِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱل ٱۡلأ
 ِ  [411سورة ابلقرة: ] ﴾نَ َوٱنلذبِي 

...mà đạo đức là việc ai tin tưởng nơi Allah và nơi 

Ngày Sau, tin tưởng nơi các Thiên thần, các Kinh 

sách và các vị Nabi (Chương 2 – Albaqarah, câu 177). 

نزَِل إَِۡلأِِ ﴿
ُ
ٓ أ وُل بَِما ُُ ِ َََْمَن ٱلرذ َََْمَن بِٱَّللذ ِمُۡوَنَۚ ُُكٌّ  أُمؤأ ب ِِِ  َوٱل َذ مِن 

 ُِِِ ُُ َُ  [282سورة ابلقرة : ]  ﴾َوَمَلَٰٓئَِكِِِۡ  َوُكُۡبِِِ  َو
Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban 

xuống cho Y từ Thượng Đế của Y 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. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 285). 

ا ﴿ َُ َُّ
َ
أ وِِلِ  َوٱلأِكَت  َيَٰٓ ُُ ََ ِ َو ََْمُِۡوْ  بِٱَّللذ َََْمُۡوْٓ   ِيَن  َل لََعَ  ٱَّلذ ِي نَزذ ِب ٱَّلذ

ِ َوَمَلَٰٓئَِكِِِۡ   ُفرأ بِٱَّللذ َۚ َوَمن يَكأ نَزَل مِن َقبأُل
َ
ِٓي أ وِِلِ  َوٱلأِكَت ِب ٱَّلذ ُُ ََ

 ْ َوأِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقدأ َضلذ َضَل ََلا بَعًِۡد ُِِِ  َوٱۡلأ ُُ َُ سورة النساء: ] ﴾ ١٣٦َوُكُۡبِِِ  َو
436] 
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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 ban 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 Sau thì quả thật y đã lầm lạc rất xa. 
(Chương 1 – Annisa’, câu 436). 

ُِ بَِقَدَٖ ﴿ َن  ٍَ َخَُقأ  [14سورة القمر: ] ﴾٤٩إِنذا ُُكذ ََشأ

Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật 

theo sự Tiền định. (Chương 21 – AlQamar, câu 49). 

Thiên sứ của Allah  nói với đại Thiên Thần Jibril 

 khi ngài hỏi Người về đức tin Iman: 

نح }
َ
ِمنَ  أ َوحمِ  َوُرُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَمَلَئَِكتِهِ  بِاهللِ  تُؤح ِمنَ  اآلِخرِ  َواْلح  َوتُؤح

ِ  بِالحَقَدرِ  ِه هِ  َخْيح  مسلم.رواه  {َوَُشِّ
“Đó là tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi 

các Kinh sách của Ngài, nơi các vị Thiên sứ của Ngài, 

nơi Ngày Sau và tin nơi sự tiền định tốt xấu.” 

(Muslim). 

Đức tin nơi Allah 

 

Đức tin nơi Allah  là niềm tin kiên định vào sự 

hiện hữu của Ngài, tin rằng Ngài là Đấng Chủ Tể của 

mọi vạn vật, Ngài đáng được thờ phượng, chỉ một mình 

Ngài duy nhất đáng được thờ phượng, không ai cũng như 



 

 

 

10 

không vật gì ngoài Ngài đáng được thờ phượng cả, Ngài 

là Đấng mang những thuộc tính hoàn hảo tuyệt đối, tất cả 

mọi thuộc tính yếu kém và khiếm khuyết hoặc mang tính 

tương đối không tồn tại ở nơi Ngài. 

Đức tin nơi Allah  bao gồm bốn điều tất yếu: 

Điều thứ nhất: Tin vào sự hiện hữu của Allah 

Sự hiện hữu của Allah  là chân lý trên mọi chân 

lý. 

نذ ٱ﴿
َ
نذ َذ لَِك بِأ

َ
وَن مِن ُدونِِِ  ُهَو ٱلأَب ِطُل َوأ َُ نذ َما يَدأ

َ
َقُّ َوأ َ ُهَو ٱۡلأ َّللذ

َ ُهَو ٱلأَعِِلُّ ٱلأَكبرُِي   [62سورة احلج: ] ﴾٦٢ٱَّللذ

Đó là vì Allah thực sự là Chân lý tuyệt đối. Còn 

những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là vật 

giả tạo, và quả thật Allah là Đấng Tối Cao và Vĩ đại. 
(Chương 22 – Alhajj, câu 62). 

Nghi ngờ về sự hiện hữu và tồn tại của Allah  là 

điều tội lỗi và sai trái: 

ِ َشك   ﴿ ِِف ٱَّللذ
َ
ۡأ أ ُُ ُُ ُُ َُ ۡرِضِۖ  قَالَتأ 

َ َم َو ِت َوٱۡلأ فَِر فَاِطرِ ٱلسذ ۡأ ِۡلَغأ وُك َُ يَدأ
َجلٖ 

َ
ۡأ إََِلَٰٓ أ َرُك ِ ۡأ َوُيؤَخ  ِن ذُنُوبُِك ى  لَُكۡ م  َسم  ا  [41سورة إبراهيم: ] ﴾مُّ

Những vị Sứ giả của họ đã bảo: “Phải chăng các 

người nghi ngờ về Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng 

trời và trái đất ư? Ngài kêu gọi các ngươi vì muốn tha 

thứ tội lỗi của các ngươi và trì hoãn cho các ngươi 

sống đến kỳ hạn đã định”. (Chương 41 – Ibrahim, câu 

10). 
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Phủ nhận sự tồn tại và hiện hữu của Allah  là 

hành vi ngạo mạn, là điều tự cao tự đại, là điều bất công 

và đại nghịch vô đạo: 

نَزَل ﴿
َ
َت َمآ أ ُِمأ ََ ۡرِض بََصآئَِر ِإَوّن ِ لََقدأ 

َ َم َو ِت َوٱۡلأ ََبُّ ٱلسذ ٗذ  ِ َِ إ ٓ َٗ ُؤ َهَٰٓ
ُن َمثأبُو َا  وأ ََ َُّۡك ََٰ فِرأ ُظ

َ
 [412سورة اإلرساء: ] ﴾١٠٢ا َۡل

(Musa nói với Fir’aun): “Quả thật ngài biết rõ không 

ai có khả năng ban những thứ này xuống làm bằng 

chứng trước mắt mọi người ngoại trừ Thượng Đế của 

các tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghĩ rằng 

ngài, này hỡi Fir’aun, sắp bị tiêu diệt.” (Chương 41 – 

Al-Isra, câu 102). 

Allah  phán về cuộc đối thoại giữa Nabi Musa 

 và tên vua ngạo mạn Fir’aun: 

َِمنيَ ﴿ ََبُّ ٱلأَعُ  ُن َوَما  وأ ََ ۡرِض َوَما  ٢٣ قَاَل فِرأ
َ َم َو ِت َوٱۡلأ قَاَل ََبُّ ٱلسذ

وقِۡنِيَ  ٓۖٓ إِن ُكُۡۡۡ مُّ َما ُُ َِۡمُعوَن  ٢٤ بَيأَۡ َٗ تَسأ ۥٓ أَ َِلُ قَاَل  ٢٥قَاَل لَِمنأ َحوأ
لنَِي  وذ

َ ُۡ ٱۡلأ ََْبَآئُِك ََبُّ  ۡأ َو بُُّك َل  ٢٦ََ ُِ َأ
ُ
ِٓي أ ُۡ ٱَّلذ ولَُك ُُ ََ قَاَل إِنذ 

ُۡون   ۡأ لََمجأ ۡأ  ٢٧ إَِۡلأُك ٓۖٓ إِن ُكُۡۡ َما ُُ َۡ رِِب َوَما بَيأ أَمغأ ِِق َوٱل أَمۡشأ قَاَل ََبُّ ٱل
قُُِونَ  ۡذ  ٢٨ َتعأ َعَُ جأ

َ
ِي َۡل ا َغريأ ًُ َت إَِل  َذأ ُجوننَِي قَاَل لَئِِن ٱَّتذ أَمسأ َك ِمَن ٱل

 .[24سورة الشعراء: ] ﴾٢٩

Fir’aun nói: “Thượng Đế của nhân loại và toàn vũ 

trụ là gì? (Musa) bảo: “Đó là Thượng Đế của các tầng 

trời và trái đất và mọi vạn vật giữa chúng nếu quí 

ngài đã có niềm tin vững chắc”. (Fir’aun) nói với các 
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cận thần của hắn một cách giễu cợt: “Các khanh 

không nghe rõ đúng không?”. (Musa) tiếp: “Đó là 

Thượng Đế của quí Ngài và của tổ tiên quí Ngài”. 

(Fir’aun) lại nói (một cách bỡn cợt): “Chắc chắn, vị 

sứ giả của các ngươi là một tên điên mất rồi!”. (Musa) 

nói: “Đó là Thượng Đế của phương Đông và phương 

Tây và mọi vạn vật nằm giữa hai phương đó, nếu quí 

vị thông hiểu được”. (Fir’aun) bảo: “Nếu nhà ngươi 

quyết tôn thờ Thượng Đế khác ngoài ta thì chắc chắn 

ta sẽ bỏ tù nhà ngươi”. (Chương 26 – Ash-Shu’ara’, 

câu 23 – 29). 

Những điều chứng minh sự hiện hữu của Allah, 

tiêu biểu: 

 Fitrah (Đức tin bẩm sinh): 

Con người được sinh ra theo bản năng là đã thừa 

nhận sự hiện hữu của Thượng Đế. Allah  phán: 

ِيِن َحِۡۡف ا ﴿ َك لِل  َُ ۡأ وَجأ ِ ق
َ
َرَت ٱفَأ َۚ فِطأ ِ ٱلذِِت َفَطَر ا َٗ َّللذ  َۚ ا َُ ۡأ َُ ََ ٱنلذاَس 

َُُموَن  ََعأ  َٗ ََثَ ٱنلذاِس  كأ
َ
ُۡ َوَل ِكنذ أ ِ  ۡ َق

ِيُن ٱلأ َِۚ َذ لَِك ٱل  َتبأِديَل ِِلَُأِق ٱَّللذ
 [30]سورة الروم:  ﴾٣٠

Do đó, hãy định diện của Ngươi (Muhammad) 

hướng về tôn giáo thuần túy (chỉ tôn thờ Allah), tôn 

giáo theo bản năng tự nhiên mà Allah đã tạo hóa con 

người vì nó. Không có một sự thay thế nào cho tôn 

giáo này của Allah. Đó là tôn giáo đúng đắn, tuy 

nhiên, đa số nhân loại không biết. (Chương 31 – 

Arrum, câu 30). 
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Thiên sứ của Allah  nói: 

لُودٍ  ِمنح  َما} َرةِ، لََعَ  يُوَلُ  إِلَّ  َموح بََواهُ  الحِفطح
َ
وح  ُيَهوَِّدانِهِ  فَأ

َ
َانِهِ  أ وح  ُيَنِّصِّ

َ
 أ

َسانِهِ   رواه ابلخاري. {ُيَمجِّ
“Mọi đứa trẻ đều sinh ra trên Fitrah (tôn giáo bản 

năng: thừa nhận sự hiện hữu của Allah); nhưng cha 

mẹ của chúng dẫn dắt chúng thành người Do Thái 

hoặc Thiên Chúa hoặc Bái Hỏa giáo.” (Albukhari). 

Trong lời dẫn của Muslim: 

لُودٍ  ِمنح  َما}  ح  لََعَ  يُوَلُ  إِلَّ  َموح  {ِملحلَةِ ال

“Mọi đứa trẻ đều sinh ra trên tôn giáo (phủ phục 

Allah)”. 

Và trong lời dẫn khác nữa của cả hai Albukhari và 

Muslim qua lời thuật của ông Abu Huroiroh : 

لُودٍ  ِمنح  لَيحَس } َرةِ  َهِذهِ  لََعَ  إِلَّ  يُوَلُ  َموح َ  َحّتَّ  الحِفطح رواه  {لَِسانُهُ  َعنحهُ  ُيَعّبِّ
 ابلخاري ومسلم.

“Không có một đứa trẻ nào sinh ra mà không ở trên 

Fitrah (tôn giáo bản năng) cho tới khi chiếc lưỡi của 

nó có thể diễn đạt ý muốn của nó.” (Albukhari, 

Muslim). 

Như vậy, tất cả nhân loại theo bản chất tự nhiên 

vốn có thì họ luôn tin vào sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa 

trong thâm tâm của họ trừ phi bản chất tự nhiên vốn có 

đó bị giẫm lên bởi những điều làm mất đi thuần túy ban 
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đầu của nó. Allah, Đấng Tạo Hóa nói trong Hadith 

Qudsi: 

ُت  إِّنِّ } َتتحُهمُ  َوإِنَُّهمح  ُُكَُّهمح  ُحَنَفاءَ  ِعَباِدى َخلَقح
َ
َياِطْيُ  أ َتاََلحُهمح  الشَّ  فَاجح

 رواه مسلم. {ِدينِِهمح  َعنح 
“Quả thật, TA đã tạo hóa bầy tôi của TA, tất cả họ 

đều theo tôn giáo thuần túy hướng về TA nhưng 

những tên Shaytan đến lôi kéo họ lệch khỏi tôn giáo 

của họ” (Muslim). 

Có thể bản chất hướng về Đấng Tạo Hóa ở con 

người bị phủ kín bởi những dục vọng cũng như sự ngộ 

nhận và mơ hồ, nhưng trong những thời khắc khó khăn 

và đường cùng thì bản chất tự nhiên hay đức tin bẩm sinh 

(Fitrah) đó lại trổi dậy theo sự vốn có của nó. Allah  

phán: 

ُوْ  ﴿ ََ كِبُوْ  ِِف ٱلأُفُأِك َد ََ ۡأ إََِل  فَإَِذْ  ُُ ا ََنذى  ِيَن فََُمذ َ ُُمأُِِصنَي َِلُ ٱل  ٱَّللذ
ُِكوَن  ۡأ يُۡشأ ِ إِذَْ ُه  [62سورة العنكبوت : ] ﴾ ٦٥ٱلأَِب 

Khi chúng lên tàu ra khơi, chúng cầu nguyện khấn 

vái Allah (Đấng Tạo Hóa), chúng dâng trọn cả đức tin 

cho Ngài. Nhưng khi Ngài cứu chúng trở lại đất liền 

một cách an toàn thì chúng lại làm điều Shirk (cầu 

nguyện và khấn vái các thần linh khác Ngài) 
(Chương 24 – Al-‘Ankabut, câu 62). 

 Trí tuệ lành mạnh 

Là sự nhận thức không dựa theo dục vọng và sở 

thích của bản thân hoặc không bị tác động bởi niềm tin 
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lệch lạc. Trí tuệ lành mạnh sẽ khẳng định một cách quả 

quyết rằng mọi tạo vật đều phải có một Đấng nào đó đã 

tạo hóa ra chúng; bởi lẽ không thể có bất cứ sự ngẫu 

nhiên nào, vạn vật không tự nhiên có, vạn vật không thể 

tự chúng hình thành vì cái “không” không thể thành cái 

“có”. Cho nên, có tạo vật thì phải có Đấng Táo Hóa, và 

Ngài chính là Allah Tối Cao và Toàn Năng. 

Khi ông Jubair bin Mut’im đến gặp Thiên sứ của 

Allah  để chuộc tù binh trong trận Badr - lúc đó ông 

đang là người thờ đa thần - thì ông nghe Người  đọc 

Qur’an trong lễ nguyện Salah Maghrib chương Attur. 

Ông nói rằng trái tim tôi gần như muốn bay đi khi nghe 

Thiên sứ của Allah  đọc đến các câu Kinh: 

مأ خُ ﴿
َ
ُِقوَن أ ُۡ ٱلأَخُ  مأ ُه

َ
ٍَ أ ِ ََشأ َم َو ِت  ٣٥ُُِقوْ  مِنأ َغريأ مأ َخَُُقوْ  ٱلسذ

َ
أ

ٗذ يُوقُِۡوَن  ۡرَضَۚ بَل 
َ ۡأِطُروَن  ٣٦َوٱۡلأ أُمصَۜ ُۡ ٱل مأ ُه

َ
ب َِك أ ََ ۡأ َخَزْٓئُِن  ََِۡدُه مأ 

َ
أ

 [37 - 32سورة الطور: ] ﴾ ٣٧

Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì 

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

chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không, 

chúng không có niềm tin vững chắc vào điều đó. Phải 

chăng chúng là những người giữ các kho tàng của 

Thượng Đế của Ngươi và phải chăng chúng có toàn 

quyền quản lý (kho tàng của Ngài)? (Chương 22 – 

Attur, câu 35 - 37). (Hadith do Albukhari ghi lại). 

Và đó là điều đầu tiên ngấm vào đức tin Iman 

trong trái tim của ông. 
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Nhà thuyết giảng Ả Rập trong thời Jahiliyah (tiền 

Islam), Qass bin Sa-‘idah Al-Di-ya-di, nói: “Phân lạc đà 

chứng minh có con lạc đà, vết tích chứng minh có sự tồn 

tại, thế chẳng phải bầu trời có những chòm sao, mặt đất 

có những núi đồi đã chứng minh Đấng làm ra chúng rất 

mực toàn năng, rất mực siêu việt ư?”. 

 Cảm nhận của giác quan 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َقُّ  ﴿ ُِ ٱۡلأ نذ
َ
ۡأ أ ُُ َ َ ل ۡأ َحِتذ  يَتَبَنيذ نُفِسُِ

َ
َِۡا ِِف ٱٓأۡلفَاِق َوِِفٓ أ  ۡ ََََْٰ ۡأ  ُُنِيُِ َُ﴾ 

 [53]سورة فصلت: 

TA (Allah) sẽ sớm cho chúng thấy các Dấu hiệu của 

TA trong vũ trụ và nơi bản thân của chúng; cho đến 

khi tỏ rõ cho chúng thấy Nó (Qur’an) là Chân lý. 

(Chương 14 – Fussilat, câu 53). 

Các dấu hiệu đó được Allah  thể hiện dưới nhiều 

hình ảnh khác nhau, những dấu hiệu từ các vị Nabi, 

những dấu hiệu mà Allah đã cho những vị Wali (hết lòng 

thờ phượng) của Ngài cũng như những vị ngoan đạo và 

hiền nhân, và những dấu hiệu từ việc Ngài đáp lại lời 

nguyện cầu của những người khấn vái. 

Allah  phán về vị Nabi của Ngài, Nuh : 

ُُوب  ﴿ ّن ِ َمغأ
َ
ۥٓ أ ُِ بذ ََ ٓ  ١٠فَٱنَِِۡصأ فََدََع  َۡا َۡحأ َمآَِ بَِمآَٖ  َفَف بأَو َب ٱلسذ

َ
أ

ِمرٖ  َُ ۡأ ََ  ١١مُّ رٖ قَدأ قُِد مأ
َ
َٰٓ أ َُ لََعَ ٓ أَما َََق ٱل ۡرَض ُعُۡون اا فَٱۡلأ

َ نَا ٱۡلأ رأ  ١٢َوفَجذ
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لأَو ٖح َوُدُُسٖ 
َ
ُِ لََعَ  ذَِْت أ ٓ َا ل َِمن ََكَن  ١٣وَََحَُأَن  َۡا َجَزْ ِ ُۡن عأ

َ
ََتأرِي بِأ

 [41 - 41سورة القمر: ] ﴾١٤ُكفَِر 

Y cầu nguyện với Thượng Đế của Y: “Quả thật bề 

tôi đã bất lực, xin Ngài hãy trợ giúp bề tôi!”. Cho nên, 

TA đã mở những cánh cửa của bầu trời cho nước 

mưa đổ xuống; TA đã làm cho đất phun nước lên và 

hai nguồn nước tập hợp lại theo lệnh đã truyền; và 

TA đã chở Y trên một chiếc thuyền làm bằng ván và 

những sơi dây xe kết bằng thân cây dừa nước. Chiếc 

thuyền trôi theo sự trông chừng của TA, một phần 

thưởng dành cho người đã từng bị phủ nhận và khinh 

rẻ. (Chương 21 – Al-Qamar, câu 10 – 14). 

Allah  phán về Nabi Musa : 

قٖ ﴿ ۖٓ فَٱنَفََُق فَََكَن ُُكُّ فِرأ َر َحأ ِب ب َِعَصاَك ٱۡلأ ِن ٱۡضأ
َ
ۡأَۡآ إََِل  ُموََسَٰٓ أ وأَح

َ
 فَأ

 ِۡ وأدِ ٱلأَعِظۡ ۡذ ٱٓأۡلَخرِيَن  ٦٣َكٱلطذ َۡا َث لَفأ زأ
َ
ۥٓ  ٦٤َوأ ُِ َع ۡأَۡا ُموََس  َوَمن مذ َنَ

َ
َوأ

َعِنَي  ۡجأ
َ
َۡا ٱٓأۡلَخرِيَن  ٦٥أ َرقأ غأ

َ
ۡذ أ ۖٓ  ٦٦ُث ََثُُهۡ َوَما ََكَن  إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَليَة ا كأ

َ
أ

مِۡنَِي  ؤأ  [61 - 63سورة الشعراء: ] ﴾٦٧مُّ

TA đã mặc khải cho Musa: “Ngươi hãy đánh chiếc 

gậy của Ngươi xuống mặt biển!”. Tức thời (khi Musa 

đánh gậy xuống), biển phân làm hai thành hai bức 

thành đứng sừng sững như một quả núi vĩ đại. Và TA 

đã đưa đám kia (Fir’aun và quân lính của hắn đang 

cố truy sát Musa và người dân của Y) đến gần nơi đó; 

TA đã cứu nguy Musa và tất cả những ai theo Y; rồi 

TA đã nhấn chìm đám kia. Quả thật, trong sự việc đó 
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là một chứng tích làm bài học nhưng đa số bọn chúng 

thường không có đức tin. (Chương 26 – Ash-Shu’ara’, 

câu 63 – 67). 

Allah, Đấng Tối Cao phán về Nabi Ysa : 

ّن ِ قَدأ ِجئأُُۡكۡ أَِب﴿
َ
ِيَل أ ََٰٓ َر ُأ ِ ًٗ إََِل  بَِِنٓ إ و ُُ ََ ِن  يَةٖ َو ٓ م  ّن ِ

َ
ۡأ أ ب ُِك َذ

َُيأ  ِنِي َك َِن ٱلط  ُُُق لَُكۡ م  خأ
َ
اا بِإِذأِن أ َ نُفُ  فِِِۡ َفَُۡكوُن َطريأ

َ
ِ فَأ ريأ ةِ ٱلطذ

نَب ِئُُكۡ بَِما 
ُ
ِۖٓ َوأ ََت  بِإِذأِن ٱَّللذ أَموأ ِ ٱل ۡحأ

ُ
بأَرَص َوأ

َ َِ َوٱۡلأ َم كأ
َ بأرُِئ ٱۡلأ

ُ
ِۖٓ َوأ ٱَّللذ

ِخُرونَ  ُكُُوَن َوَما تَدذ
أ
َۚ إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَليَة ا  تَأ ۡأ ۡأ إِن ُكُۡۡۡ  ِِف ُبُۡوتُِك لذُك
مِۡنَِي مُّ   [14سورة آل عمران: ] ﴾٤٩ؤأ

Và (Ysa là) một vị Sứ giả được cử đến cho con cháu 

Israel (với bức thông điệp): “Ta đến với các ngươi với 

một Dấu hiệu từ Thượng Đế của các ngươi. Ta sẽ lấy 

đất sét nắn thành hình một con chim cho các ngươi, 

tiếp đó Ta sẽ hà hơi vào nó để nó trở thành con chim 

thật sự theo phép của Allah. Ta sẽ chữa lành bệnh mù 

bẩm sinh và bệnh phong cùi cũng như Ta sẽ làm cho 

người chết sống lại theo phép của Allah; và Ta sẽ cho 

các ngươi biết món thực phẩm nào các ngươi có thể 

dùng và món nào các người có thể dự trữ trong nhà 

của các ngươi. Quả thật, trong sự việc đó là một Dấu 

hiệu cho các ngươi nếu các ngươi là những người có 

đức tin”. (Chương 3 – Ali – Imran, câu 49). 

Những hình ảnh này cũng có ở nơi Thiên sứ 

Muhammad . Ông Anas bin Malik  thuật lại: Một 

người đàn ông đi vào Masjid trong ngày thứ sáu từ cánh 

cửa gần Mimbar (bục giảng thuyết) trong lúc Thiên sứ 
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của Allah  đang đứng thuyết giảng. Người đàn ông tiến 

vào đứng hướng mặt đối diện với Thiên sứ của Allah  

rồi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tài sản đã tiêu tan, cây 

trồng và vật nuôi đã mất trắng (do hạn hán kéo dài), xin 

Người hãy cầu xin Allah ban mưa xuống cho chúng tôi. 

Thế là Thiên sứ của Allah  ngửa đôi bàn tay và giơ lên 

cao và nói:  

ِغثحَنا، اللَُّهمَّ }
َ
ِغثحَنا، اللَُّهمَّ  أ

َ
ِغثحَنا اللَُّهمَّ  أ

َ
 {أ

“Lạy Allah, xin Ngài hãy ban mưa xuống cho bầy tôi! 

Lạy Allah, xin Ngài hãy ban mưa xuống cho bầy tôi! 

Lạy Allah, xin Ngài hãy ban mưa xuống cho bầy tôi!”. 

Ông Anas  nói: Thề bởi Allah, liền lúc đó, chúng 

tôi thấy trên trời có nhiều mây kéo đến kèm theo tiếng 

sấm và cơn mưa sau đó đổ xuống. Thề bởi Allah chúng 

tôi đã không nhìn thấy mặt trời trong cả tuần do mưa liên 

tiếp. Rồi cũng người đàn ông đó lại bước vào Masjid 

trong ngày thứ sáu từ cánh cửa đó trong lúc Thiên sứ của 

Allah  đang đứng thuyết giảng, y đứng hướng mặt về 

phía Người và nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tài sản đã 

tiêu tan, cây trồng và vật nuôi đã mất trắng (do mưa kéo 

dài), xin Người hãy cầu xin Allah ngăn mưa lại cho 

chúng tôi. Thế là Thiên sứ của Allah  giơ đôi bàn tay 

lên và nói:  

َراِب  اآلََكمِ  لََعَ  اللَُّهمَّ  َعلَيحَنا، َولَ  َحَواَْلحَنا اللَُّهمَّ } وحِديَةِ  َوُبُطونِ  َوالظِّ
َ
 األ

َجرِ  َوَمَنابِِت   {الشَّ

“Lạy Allah, xin Ngài để mưa là điều phúc lành cho 

bầy tôi chớ không phải điều xấu cho bầy tôi, lạy 
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Allah, xin Ngài hãy giữ mưa lại trền đồi, trên núi và 

các thung lũng và hãy để nó làm mọc ra cây cối.”. 

Thế là cơn mưa ngay lập tức tạnh hẳn và chúng tôi 

ra ngoài và đi bộ trong ánh nắng mắt trời. (Hadith do 

Albukhari, Muslim ghi lại). 

Allah  đã phán với ý nghĩa tổng quát: 

﴿ ََ ٓ ۡأ ُخََُفا َعُُُك وََٓ َويَجأ ِشُف ٱلسُّ َطرذ إِذَْ َدََعهُ َويَكأ أُمضأ ن ُُيُِۡب ٱل مذ
َ
أ

ۡرِضِۗ 
َ  ٱۡلأ

َ
ِ   َِ أ َِۚ قََُِۡل ا  َل َع ٱَّللذ ُروَن مذ ا تََذكذ  [62سورة انلمل: ] ﴾٦٢ مذ

Há (không ưu việt ư?) Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu 

của) người đau khổ khi y van xin Ngài và cứu y thoát 

nạn và làm cho các ngươi (nhân loại) thành những 

người kế thừa trên trái đất. Có chăng một thần linh 

cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Thật ít thay điều 

các ngươi ghi nhớ! (Chương 21 - Annaml, câu 62). 

Những dấu hiệu chứng minh sứ mạng của các vị 

Thiên sứ và các vị Nabi, sự đáp lại lời cầu xin của những 

người khấn vái, ban phúc lành cho những người khổ nạn 

là những bằng chứng cảm nhận được qua giác quan mà 

không ít người đã ý thức và thừa nhận. Và đó là bằng 

chứng chứng minh cho sự hiện hữu của Đấng đã dựng 

lên các vị Thiên sứ và Nabi, Đấng đáp lại lời cầu xin, 

Đấng ban phúc lành, Đấng tồn tại đích thực và kiên định. 

 Giáo lý đúng đắn 

Đó là lời của Qur’an và Sunnah xác thực. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ِ لَوََجُدوْ  فِِِۡ ﴿ ِ ٱَّللذ َِِۡد َغريأ َََْنَۚ َولَوأ ََكَن مِنأ  ََۡدبذُروَن ٱلأُقرأ ََ فَََل 
َ
أ

َِۡل ف ا   [82سورة النساء: ] ﴾٨٢ا ا َكثرِي ا ٱخأ

Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? 

Nếu như từ một Đấng nào khác ngoài Allah thì chắc 

chắn chúng sẽ tìm thấy trong đó nhiều điều mâu 

thuẫn. (Chương 1 – Annisa’, câu 82). 

ا ٱنلذاُس ﴿ َُ َُّ
َ
أ َه ن  َيَٰٓ ََُكۡ بُرأ ٓ ۡأ نُو َا  قَدأ َجا َآ إَِۡلأُك نَزنلأ

َ
ۡأ َوأ ب ُِك َذ ِن  ا م 

بِي ۡا   [411سورة النساء: ] ﴾١٧٤ا مُّ

Này hỡi nhân loại! Quả thật đã đến với các ngươi 

một bằng chứng xác thực từ Thượng Đế của các 

ngươi bởi vì TA đã ban xuống cho các ngươi một ánh 

sáng rõ rệt. (Chương 1 – Annisa’, câu 411). 

ََِظة  ﴿ وأ ََتأُكۡ مذ ٓ ا ٱنلذاُس قَدأ َجا َُ َُّ
َ
أ ۡأ وَِشَفآَ   َيَٰٓ ب ُِك َذ ِن  ل َِما ِِف  م 

ُدوَِ وَُهد ا  َة  ى ٱلصُّ ِمۡنَِي ل ُِأمُ  َوَََحأ  [21 سورة يونس:] ﴾٥٧ؤأ

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 thuốc chữa lành bệnh trong lòng của 

các ngươi; nó còn là một Chỉ đạo và hồng ân cho 

những người có đức tin.  (Chương 41 – Yunus, câu 57). 

ۡأ يَكأ ﴿ َ َو ل
َ
َۚ إِنذ ِِف َذ لَِك أ ۡأ ۡأُِ

َُ ََ ۡأَِل   َُ ۡأَك ٱلأِكَت َب  َُ ََ َا  نَزنلأ
َ
نذآ أ

َ
ۡأ أ فُِِ

َة ا  َرى   لَرََحأ مٖ َوذِكأ ِمُۡوَن يُ  لَِقوأ  [24سورة العنكبوت: ] ﴾٥١ؤأ
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Há không đủ cho chúng hay sao việc TA (Allah) đã 

ban Kinh sách xuống cho Ngươi (Muhammad) để Nó 

được đọc lại cho chúng? Quả thật, trong đó là hồng 

phúc và điều cảnh báo cho đám người tin tưởng. 
(Chương 24 – Al-Ankabut, câu 51). 

Việc Qur’an vĩ đại chứa đựng những thông tin vô 

hình được chứng thực, những quan niệm đúng đắn, 

những giáo luật công bằng và anh minh cùng với những 

chuẩn mực đạo đức cao đẹp, là bằng chứng khẳng định 

rằng Nó thực sự đến từ nơi Allah – Thượng Đế Tối Cao 

và Toàn Năng, chứ Nó không thể đến từ nơi ai khác trong 

tạo vật. 

Đối với sự tồn tại của Allah - Đấng Tạo Hóa, 

Thượng Đế Tối Cao, không ai trong nhân loại phủ nhận 

thực tế này trừ một số nhóm người phản đối, đó là những 

nhóm người đi theo thuyết vô thần xưa hay nay. 

Tiêu biểu những nhóm người phủ nhận sự hiện 

hữu của Đấng Tạo Hóa: 

 Dahriyun (Những kẻ theo chủ nghĩa thời gian): 

Họ là những nhà triết học thời cổ đại, họ nói rằng 

thế giới đã có từ bao giờ và nó sẽ tồn tại mãi mãi. Trong 

thời hiện đại có những người giống như nhóm người này, 

họ được gọi là những người vô thần mới. 

Allah  phán về lời của nhóm người này: 

﴿ َۚ ُر هأ ٗذ ٱلذ ِ َۡآ إ ُُِك ُأ َُ نأَۡا َنُموُت َوََنأَۡا َوَما  َۡاُتَۡا ٱلُّ ٗذ َح ِ  ﴾َوقَالُوْ  َما ِِهَ إ
 [21سورة اجلاثية: ]
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Và chúng bảo: “Chẳng có đời sống nào khác ngoài 

đời sống trần tục này. Chúng tôi chết và chúng tôi 

sống. Chỉ có thời gian giết chết chúng tôi mà thôi”. 
(Chương 12 – Al-Jathiyah, câu 24). 

Họ cho rằng thế giới tự nó tồn tại và vận hành và 

nó cứ tồn tại và hoạt động liên tục như thế, thời gian là kẻ 

hủy diệt họ, họ muốn khẳng định thế giới và vạn vật 

không có Đấng Tạo Hóa nào cả.  

Allah  đã phản lại lời của họ bằng lời phán: 

ُّۡوَن ﴿ ُظ ََ ٗذ  ِ ۡأ إ َُِأٍمِۖ إِنأ ُه ۡ بَِذ لَِك مِنأ  ُُ َ  [21سورة اجلاثية: ] ﴾٢٤َوَما ل

Chúng không hề có một chút hiểu biết nào về điều đó 

cả; chúng chỉ nghĩ và phỏng đoán. (Chương 12 – Al-

Jathiyah, câu 24). 

Có nghĩa là những người theo chủ nghĩa thời gian 

chẳng có trí tuệ cũng không có kiến thức và cũng chẳng 

có khả năng cảm nhận bằng các giác quan. Họ chỉ phỏng 

đoán và lập luận nông cạn theo dục vọng của bản thân 

họ. 

 Những người theo chủ nghĩa tự nhiên 

Những người này cho rằng thế giới được hình 

thành bởi các hoạt động tự nhiên của sự vật từ thực vật, 

động vật, các vật vô tri vô giác; bản thân mỗi sự vật 

chuyển động không ngừng để tự hình thành và hoàn thiện 

chính nó. 

Allah  bác bỏ lời lẽ của họ với lời phán: 

ُِقوَن ﴿ ُۡ ٱلأَخُ  مأ ُه
َ
ٍَ أ ِ ََشأ مأ ُخُُِقوْ  مِنأ َغريأ

َ
 [32سورة الطور: ] ﴾ ٣٥أ
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Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì 

cả hay phải chăng chúng là Đấng tạo hóa? (Chương 

52 – Attur, câu 35).  

Quy luật tự nhiên mà những người này lấy làm cơ 

sở chính là một tổng thể những vật chất vô tri vô giác: 

không nghe, không thấy, không nói, không cảm xúc, vô 

thức. Những vật chất vô tri vô giác đó làm sao có thể tạo 

ra những vạn vật sống có thính giác, thị giác, xúc giác, 

biết nói, biết cảm nhận nỗi đau và niềm hy vọng?! 

Đây quả thật là câu nói ngớ ngẩn và vô lý. 

 Những người theo thuyết ngẫu nhiên: 

Họ cho rằng mọi vạn vật được hình thành theo 

cách ngẫu nhiên và tình cờ. Có nghĩa là các nguyên tử và 

phân tử kết hợp lại với nhau một cách ngẫu nhiên do một 

tai nạn ngẫu nhiên và tình cờ để rồi nó xuất hiện một 

cuộc sống với muôn vạn sinh vật đa dạng mà không có 

sự kiểm soát và chi phối nào cả. 

Chỉ cần nghe là đã thấy thuyết này thật vô lý, hoàn 

toàn không thể chấp nhận. Bởi việc mọi vạn vật trong vũ 

trụ đều hoạt động và vận hành theo một quy luật vô cùng 

trật tự và tinh vi đã bác bỏ giả thuyết ngẫu nhiên này. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ى ﴿ ٍَ تأَقَن ُُكذ ََشأ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّلذ ۡأَع ٱَّللذ  [88سورة انلمل: ] ﴾ُص

Công trình nghệ thuật của Allah, Đấng đã hoàn 

chỉnh mọi thứ một cách vô cùng tinh vi. (Chương 21 

– Annaml, câu 88). 
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ُر ﴿ مأ
َ ُل ٱۡلأ ۖٓ يَتَََنذ نذ ُُ ۡرِض مِثأَُ

َ َم َو ٖت َوِمَن ٱۡلأ َُ بأَع  َُ ِي َخََُق  ُ ٱَّلذ ٱَّللذ
َُُمٓوْ   نذ ِۡلَعأ ُُ ِ بَيأَۡ

َحاَط بُِكل 
َ
َ قَدأ أ نذ ٱَّللذ

َ
َٖ قَِدير  َوأ ِ ََشأ

َ لََعَ  ُُك  نذ ٱَّللذ
َ
أ

اا  َُِأَم  ٍَ  [42سورةالطالق : ] ﴾١٢ََشأ

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 và vô song của Ngài. 

(Chương 62 – Attalaq, câu 12). 

 Những người theo chủ nghĩa Mac: 

Họ nói rằng không có Thượng Đế hay Đấng Tạo 

Hóa nào cả và cuộc sống là vật chất. 

 Những cá thể dị biệt trong lịch sử: 

Tiêu biểu cho những kẻ cá biệt và lập dị này là 

Fir’aun (Pharaon), Hoàng Đế Nimrud. 

Fir’aun là kẻ phủ nhận Thượng Đế, Allah  phán 

về lời nói giễu cợt của y: 

َِمنيَ ﴿  .[23سورة الشعراء: ] ﴾٢٣ َوَما ََبُّ ٱلأَعُ 

Thượng Đế của nhân loại và toàn vũ trụ là gì thế? 

(Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 23). 

Sau đó, Fir’aun tự cho mình là Thượng Đế của 

nhân loại, Allah  phán về lời nói ngạo mạn của y: 
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﴿  ُۡ بُُّك ََ نَا۠ 
َ
َ  أ لَعأ

َ  [21سورة انلازاعت: ] ﴾ ٢٤ٱۡلأ

Ta mới chính là Thượng Đế Tối Cao của các ngươi. 
(Chương 14 – Annazi’at, câu 21). 

Tiếp sau đó, Fir’aun lại tự cho mình là thần linh 

đáng được thờ phượng, Allah  phán về lời nói ngông 

cuồng của y: 

ا ﴿ َُ َُّ
َ
أ ِيَيَٰٓ ٍِ َغريأ ِنأ إَِل  ُت لَُكۡ م  ُِمأ ََ  َما 

ُ
أَمََل  [38]سورة القصص:   ﴾ٱل

Hỡi quân thần! Ta không biết thần linh nào khác của 

các ngươi ngoài ta cả. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 38). 

Fir’aun đe dọa Nabi Musa , Allah  phán về lời 

đe dọa đó của y: 

ُجوننَِي قَاَل ﴿ أَمسأ ۡذَك مَِن ٱل َعَُ جأ
َ
ِي َۡل ا َغريأ ًُ َت إَِل  َذأ سورة ] ﴾٢٩لَئِِن ٱَّتذ

 .[24الشعراء: 

Nếu nhà ngươi quyết tôn thờ Thượng Đế khác ngoài 

ta thì chắc chắn ta sẽ đày nhà ngươi vào ngục tù. 

(Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu  24). 

Hoàng đế Nimrud còn ngông cuồng và ngớ ngẩn 

hơn trong việc phủ nhận sự hiện hữu của Allah . Y đã 

tranh luận với Nabi Ibrahim  về Thượng Đế. Allah  

phán về cuộc tranh luận này: 

مُِۡتۖٓ قَاَل إِذأ قَاَل إِبأَر ِه ﴿
ُ
ِ  َوأ ۡحأ

ُ
نَا۠ أ

َ
ِ  َويُِمُۡت قَاَل أ ۡأ ِي يُ َ ٱَّلذ ِ  ِّ ََ  ُۡ 

رِِب إِبأَر ِه  أَمغأ ا مَِن ٱل َُ ِ ِت ب
أ
ِِق فَأ أَمۡشأ ِِ مَِن ٱل مأ ِِ بِٱلشذ

أ
َ يَأ ُۡ فَإِنذ ٱَّللذ
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ِِمنَي   ُ ِدي ٱلأَقوأَم ٱلظذ ُأ ََ  َٗ  ُ ِي َكَفَر  َوٱَّللذ سورة ابلقرة: ] ﴾٢٥٨َفُبَُِت ٱَّلذ
228] 

Khi Ibrahim bảo Thượng Đế của tôi là Đấng làm cho 

sống và làm cho chết. Y (Nimrud) lại bảo: Ta cũng 

làm cho sống và làm cho chết vậy. Ibrahim nói: 

Nhưng Allah Thượng Đế của tôi làm cho mặt Trời 

mọc ở hướng Đông vậy ngài hãy làm cho nó mọc ở 

hướng Tây xem nào (nếu Ngài có khả năng)? Thế là 

kẻ vô đức tin (Nimrud) đâm ra lúng túng (vì đuối lý). 

Và Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai 

quấy. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu  258). 

Tất cả những người này mặc dù cố phủ nhận sự 

hiện hữu của Thượng Đế nhưng trong thâm tâm họ vẫn 

không thể chối bỏ sự thật hiển nhiên này, bởi vì bản chất 

tự nhiên vốn có trong con người là tin và thừa nhận sự 

hiện hữu của một Đấng Tối Cao và Quyền Năng trên mọi 

quyền năng; Allah  đã phán và khẳng định điều đó ở 

những kẻ vô đức tin biệt dị này: 

﴿ َُ ۡأ ۡأَقَۡ تَ ُأ ا َوٱ َُ ِ  ب
ۡأ ُظُأم ا وََجَحُدوْ  ُُ نُفُس

َ
ُُو  ا آ أ َُ  [41سورة انلمل: ] ﴾اَۚ ا َو

Chỉ vì sự tự cao tự đại một cách ngông cuồng, chúng 

đã phủ nhận mặc dầu trong thâm tâm chúng vẫn nhìn 

nhận đó là sự thật. (Chương 21 – An-Naml, câu 14). 

Điều thứ hai: Tin rằng Allah là Đấng Chủ Tể 

(Tawhid Rububiyah) 

Đó là tin rằng duy nhất một mình Allah là Đấng 

Chủ Tể, Đấng Tạo Hóa, Đấng Điều Hành và Chi Phối 
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mọi vạn vật và mọi sự việc, Đấng có quyền định đoạt tất 

cả mọi thứ. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

بُُّكَما ََٰ ُموََس  ﴿ َذ ٍَ قَاَل  ٤٩قَاَل َفَمن  َطى  ُُكذ ََشأ عأ
َ
ِٓي أ َۡا ٱَّلذ بُّ ََ

ۡذ َهَدى   ۥ ُث ُِ ُأَق  [21، 14 سورة طه:] ﴾٥٠َخ

(Fir’aun) bảo: “Thế ai là Thượng Đế của ngươi, hỡi 

Musa?” (Musa) đáp: “Thượng Đế của chúng tôi là 

Đấng ban cho mọi vạn vật hình thể và bản chất rồi 

hướng dẫn.” Chương 21 – Taha, câu 49, 50). 

Đức tin Rububiyah nơi Allah  gồm ba điều: 

 Sự tạo hóa: 

Allah  là Đấng tạo hóa mọi vạn vật và mọi hiện 

tượng, mọi vạn vật đều là tạo vật của Ngài. 

Allah  phán: 

َٖ َوكِۡل  ﴿ ِ ََشأ
َِٖۖ وَُهَو لََعَ  ُُك  ِ ََشأ

ُِق ُُك  ُ َخُ   [62سورة الزمر: ] ﴾ٱَّللذ

Allah là Đấng Tạo hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài là 

Đấng bảo hộ tất cả mọi thứ. (Chương 34 – Azzumar, 

câu 62). 

﴿  َٖ ِدير ا  وََخََُق ُُكذ ََشأ ََهُۥ َتقأ  [2سورة الفرقان: ] ﴾ اَفَقدذ

Và Ngài (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật và 

Ngài đã định đoạt mỗi vật theo đúng mức lượng của 

nó. (Chương 22 – Al-Furqan, câu 2). 

Sự tạo ra của con người chỉ mang tính làm ra từ 

những thứ đã có chứ không phải tạo ra từ cái “không”. 

Cho nên, sự tạo hóa của Allah  mới là siêu đẳng và ưu 
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việt vì Ngài tạo mọi thứ từ hư không tức từ cái “không” 

trong hư vô. 

ِقِنَي ﴿ َسُن ٱلأَخُ  حأ
َ
ُ أ َََك ٱَّللذ  [14سورة املؤمنون : ] ﴾١٤َفَۡبَا

Do đó, thật phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu 

Việt. (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 41). 

 Vương quyền 

Mọi vương quyền là ở nơi Allah, tất cả mọi tạo vật 

đều là nô lệ và thuộc hạ của Ngài. Mọi sự định đoạt, điều 

hành, kiểm soát, chi phối đều thuộc về Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: 

ۡأ ﴿ َ ل
َ
ِن ُدوِن أ ۡرِضِۗ َوَما لَُكۡ م 

َ َم َو ِت َوٱۡلأ َ َِلُۥ ُمُأُك ٱلسذ نذ ٱَّللذ
َ
ۡأ أ َُ َتعأ
ِ مِن َوِل ٖ  َٗ نَِصرٍي  ٱَّللذ  [411سورة ابلقرة: ] ﴾١٠٧َو

Há ngươi (này hỡi con người!) không biết rằng Allah 

cai trị các tầng trời và trái đất ư? Và ngoài Ngài ra, 

các ngươi không có một vị bảo hộ hay một vị cứu tinh 

nào khác. (Chương 2 – Albqarah, câu 107). 

ۡرِضِۗ وَ ﴿
َ َم َو ِت َوٱۡلأ ِ ُمُأُك ٱلسذ َٖ َّلِلذ ِ ََشأ

ُ لََعَ  ُُك  سورة آل ] ﴾١٨٩قَِديٌر  َوٱَّللذ
 [484عمران: 

Sự cai trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về 

Allah, và Allah là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. 
(Chương 3 – Ali – Imran , câu 189). 
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أُمُأَك َمن﴿ َِت ٱل أُمُأِك تُؤأ َِك ٱل ۡذ َمُ  ُُ أُمُأَك مِمذن  قُِل ٱلُذ َُ َوتََنُِع ٱل ٓ تََشا
 ٓۖ َُ ٓ َُ َوتُِذلُّ َمن تََشا ٓ َُ َوتُعِزُّ َمن تََشا ٓ  [26سورة آل عمران: ] ﴾تََشا

Hãy bảo: Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi quyền hành! 

Ngài ban quyền hành cho người nào Ngài muốn và 

thu hồi quyền hành từ kẻ nào Ngài muốn; Ngài ban 

vinh dự cho người nào Ngài muốn và hạ nhục kẻ nào 

Ngài muốn. (Chương 3 – Ali – Imran, câu 26). 

ۡأ يَُكن ﴿ َ ُۥ ََشِيك  َول أُمُأكِ  ِلذ  [444سورة اإلرساء: ] ﴾ِِف ٱل

Và Ngài không có bất cứ một đối tác nào chia sẻ 

quyền cai trị cùng với Ngài. (Chương 41 – Al-Isra’, 

câu 111). 

ُُِكوَن ﴿ ََمأ وَن مِن ُدونِِِ  َما  َُ ِيَن تَدأ أُمُأُكَۚ َوٱَّلذ ۡأ َِلُ ٱل بُُّك ََ  ُ ُۡ ٱَّللذ َذ لُِك
ِمرٍي   [43سورة فاطر: ] ﴾١٣ِمن قِطأ

Allah, Thượng Đế của các ngươi là thế. Ngài nắm 

quyền thống trị (mọi vạn vật). Còn những kẻ mà các 

ngươi cầu nguyện ngoài Ngài, chúng không thể kiểm 

soát được điều gì, ngay cả chỉ là một lớp vỏ hạt chà 

là. (Chương 32 – Fatir, câu 13, 14). 

Còn vương quyền của những thứ khác Allah  

đều là vương quyền mang tính tạm thời, yếu ớt và chỉ 

một phần rất nhỏ, không hoàn toàn tuyệt đối tối cáo và 

thượng đỉnh. Allah  phán: 

ۡرِض ﴿
َ ِرِيَن ِِف ٱۡلأ َوأَم َظُ  أُمُأُك ٱۡلأ ُۡ ٱل  [24سورة اغفر: ] ﴾ََٰ َقوأِم لَُك
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Này hỡi dân chúng, ngày hôm nay các người có 

quyền hành vượt trội trên trái đất. (Chương 11 – 

Ghafir, câu 29). 

﴿ َۚ ۡأ ُُك يأَمۡ 
َ
وأ َما َمََُكتأ أ

َ
 [3سورة النساء: ] ﴾أ

Hoặc những phụ nữ tù binh dưới quyền các ngươi. 

(Chương 1 – Annisa’, câu 3). 

Riêng vương quyền của Allah  là thượng đỉnh 

tuyệt đối, là tối cao trên tất cả mọi thứ, tất cả mọi vạn vật 

đều dưới quyền của Ngài, Ngài phán: 

ا ِإَوَۡلأَۡا يُرأَجُعوَن ﴿ َُ ۡأ َُ ََ ۡرَض َوَمنأ 
َ  [11سورة مريم: ] ﴾٤٠إِنذا ََنأُن نَرُِث ٱۡلأ

Quả thật TA mới là Đấng thừa hưởng trái đất kể cả 

những ai sống trên đó và chúng sẽ phải quay về trình 

diện TA. (Chương 44 – Maryam, câu 40). 

 Ra lệnh và định đoạt 

Allah  là Đấng ra lệnh và định đoạt còn những gì 

khác Ngài đều là những kẻ phụng mệnh và phục tùng. 

Ngài phán: 

﴿  ِ ۥ َّلِلذ ُِ َر ُُكذ مأ
َ  [421سورة آل عمران: ] ﴾قُلأ إِنذ ٱۡلأ

Hãy bảo họ: “Tất cả mọi mệnh lệnh đều thuộc về 

Allah”. (Chương 3 – Ali – Imran, câu 154). 

َِمنَي ﴿ ُ ََبُّ ٱلأَعُ  َََك ٱَّللذ ُر  َتَبا مأ
َ َُأُق َوٱۡلأ َٗ َِلُ ٱِلأ  [21سورة األعراف : ] ﴾ ٥٤أَ

Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều 

thuộc nơi Ngài đó sao, thật phúc thay cho Allah, Đấng 
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Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài! (Chương 1 – Al-

‘Araf, câu 21). 

﴿ َُ ُمو
ُ ِ تُرأَجُع ٱۡلأ َۚ ِإَوََل ٱَّللذ ُر مأ

َ  [241]سورة ابلقرة:  ﴾٢١٠َوقُِِضَ ٱۡلأ

Và khi mệnh lệnh được thực thi và tất cả mọi sự việc 

đều trở lại trình với Allah. (Chương 2 – Al-Baqarah, 

câu 210). 

Allah  phán bảo Thiên sứ Muhammad : 

﴿ ٌَ رِ ََشأ مأ
َ َِ لََك مَِن ٱۡلأ  [428سورة آل عمران: ] ﴾لَيأ

Ngươi không có quyền định đoạt bất cứ điều gì. 

(Chương 3 – Ali – Imran, câu 128). 

ُدَۚ ﴿ ُر مِن َقبأُل َومِنا َبعأ مأ
َ  [1: الروم سورة] ﴾ٱۡلأ

Mọi định đoạt trước và sau (đều từ nơi Allah). 

(Chương 31  - Arrum, câu 4). 

Mệnh lệnh của Allah  là tuyệt đối còn mệnh lệnh 

của những gì khác ngoài Ngài đều phải nằm trong ý 

muốn của Ngài, nếu Ngài muốn thì mệnh lệnh đó được 

thực hiện còn nếu Ngài không muốn thì chắc chắn nó sẽ 

không được thực hiện. 

َن بِرَِشۡدٖ ﴿ وأ ََ ُر فِرأ مأ
َ
َنۖٓ َوَمآ أ وأ ََ َر فِرأ مأ

َ
َبُعٓوْ  أ  [41سورة هود: ] ﴾٩٧ فَٱتذ

Chúng thực thi mệnh lệnh của Fir’aun trong khi 

mệnh lệnh của Fir’aun không đúng chân lý. (Chương 

11 – Hud, câu 97). 
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Mệnh lệnh và sự định đoạt của Allah  bao hàm 

quy luật hoạt động và vận hành của vũ trụ và các qui định 

giáo lý. 

Đối với qui luật hoạt động và vận hạnh của vũ trụ 

thì nó hoàn toàn được thực thi theo mệnh lệnh và sự định 

đoạt của Allah , và nó đồng nghĩa với ý muốn của 

Ngài; Ngài phán: 

ََْدَ َشيأ ﴿
َ
ُرهُۥٓ إَِذْٓ أ مأ

َ
ُقوَل َِلُۥ ُكن َفَُۡكوُن إِنذَمآ أ ََ ن 

َ
سورة يسن: ] ﴾٨٢ا أ

82] 

Mệnh lệnh của Ngài khi Ngài muốn một điều gì đó 

thì chỉ cần Ngài nói “hãy thành!” thì nó sẽ thành. 

(Chương 36 – Ya-sin, câu 82). 

Đối với qui định giáo lý thì sự thực thi nằm trong 

sự lựa chọn và nó đồng nghĩa với sự yêu thích của Ngài, 

nó có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Nhưng tất cả đều 

nằm trong ý bao hàm của lời phán: 

﴿ َۡ َۡقِۡ ن يَسأ
َ
ۡأ أ ََ مُِۡك ٓ ََ  ٢٨لَِمن َشا  ُ ََ ٱَّللذ ٓ ن يََشا

َ
ٓ أ ٗذ ِ َُوَن إ ٓ بُّ َوَما تََشا

َِمنَي   [24، 28اتلكوير :  سورة] ﴾ ٢٩ٱلأَعُ 

Nhắc nhở ai trong các ngươi muốn đi đúng đường. 
Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra 

trừ phi đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ 

trụ và muôn lòai muốn. (Chương 84 – Al-Takwir, câu 

28, 29). 

Tất cả những thuộc tính Chủ Tể còn lại của Allah 

 đều không nằm ngoài ba điều: sự tạo hóa, vương 

quyền và mệnh lệnh điều hành, chẳng hạn như các thuộc 
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tính: nuôi dưỡng bổng lộc, làm cho sống, làm cho chết, 

ban phúc lành, làm mọc ra cây trái, điều hành và chi phối 

vũ trụ, ... 

Đức tin Rububiyah này là niềm tin chủ đạo vốn có 

trong bản chất tự nhiên của con người, là điều mà con 

người có thể cảm nhận được qua ý thức, giác quan từ 

trong vũ trụ. 

Có nhiều bằng chứng từ Qur’an khẳng định Allah 

 là Đấng Chủ Tể và con người có thể cảm nhận điều đó 

qua mọi vạn vật tồn tại trong vũ trụ càn khôn này. Dưới 

đây là những lời phán của Allah :  

َِ َوٱلأُفُأِك ٱلذِِت ﴿ ا َُ أِل َوٱنلذ َِۡل ِف ٱۡلذ ۡرِض َوٱخأ
َ َم َو ِت َوٱۡلأ إِنذ ِِف َخُأِق ٱلسذ

آَٖ  َمآَِ مِن مذ ُ مَِن ٱلسذ نَزَل ٱَّللذ
َ
رِ بَِما يََۡفُع ٱنلذاَس َوَمآ أ َحأ  ََتأرِي ِِف ٱۡلأ

ا َوبَثذ  َُ ِ ت َد َموأ ۡرَض َبعأ
َ َۡا بِِِ ٱۡلأ حأ

َ
ِ َدٓابذةٖ  فَأ

ا مِن ُُك  َُ ََِٰ ِح  فِۡ ِيِف ٱلر  َوتَِصأ
 َ رِ َبنيأ أُمَسخذ َحاِب ٱل ۡرِض ٓأَلََٰ تٖ َوٱلسذ

َ َمآَِ َوٱۡلأ مٖ  ٱلسذ قُُِوَن  ل َِقوأ عأ ََ١٦٤﴾ 
 [461سورة ابلقرة: ]

Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất, 

việc luân chuyển ngày đêm, việc các chiếc tàu vượt 

trùng dương làm lợi cho nhân loại, việc Allah ban 

nước mưa từ trên trời xuống làm cho mảnh đất chết 

khô sống lại, việc Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp 

mặt đất, và việc chuyển hướng các luồng gió và luồng 

mây mà Ngài chế ngự giữa trời và đất, tất cả là những 

Dấu hiệu (nhận biết Allah để tăng thêm đức tin Iman) 

cho những người biết suy ngẫm. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 164). 
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أَل ﴿ ۡ ِِت تُولُِج ٱۡلذ أَم ذ مَِن ٱل َۡ أِلِۖ َوَُّتأرُِج ٱلأ ََ ِِف ٱۡلذ ا َُ اَِ َوتُولُِج ٱنلذ َُ ِِف ٱنلذ
ِ ِحَسابٖ َوَُّتأرُِج ٱ َُ بَِغريأ ٓ ُزُق َمن تََشا ۖٓ َوتَرأ ِ َۡ

ۡ َِت مَِن ٱلأ أَم سورة آل ] ﴾٢٧ ل
 [21عمران: 

Ngài làm cho ban đêm nhập vào ban ngày và làm 

cho ban ngày nhập vào ban đêm; Ngài đưa cái sống ra 

từ cái chết và đưa cái chết ra khỏi cái sống. Và Ngài 

ban bổng lộc cho ai Ngài muốn một cách vô kể. 

(Chương 3 – Ali – Imran, câu 27). 

ۡ ِِت ﴿ أَم ۡ ِِت َوُُمأرُِج ٱل أَم ذ مَِن ٱل َۡ ۖٓ ُُيأرُِج ٱلأ ِ َوٱنلذَوى  َب  َ فَالُِق ٱۡلأ إِنذ ٱَّللذ
فَُكوَن  ّنذ  تُؤأ

َ
ۖٓ فَأ ُ ُۡ ٱَّللذ َۚ َذ لُِك ِ َۡ

بَاِح  ٩٥ِمَن ٱلأ ِصأ
أَل فَالُِق ٱۡلأ وََجَعَل ٱۡلذ

َك ۡا  بَان ا َُ َِ َوٱلأَقَمَر ُحسأ مأ ِديُر ا َوٱلشذ َۚ َذ لَِك َتقأ ِۡ ا َعزِيزِ ٱلأَعُِۡ
وَُهَو  ٩٦ٱلأ

رِِۗ قَدأ  َحأ ِ َوٱۡلأ َِب 
ا ِِف ُظَُُم ِت ٱلأ َُ ِ  ب

َُۡدوْ  ُأ ُۡ ٱنلُُّجوَم ِۡلَ ِي َجَعَل لَُك ٱَّلذ
مٖ  َۡا ٱٓأۡلََٰ ِت لَِقوأ ُأ َُُموَن  فَصذ ِٖ وَهُ  ٩٧ََعأ ِن نذفأ ۡ م  ُك

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ ٖ  َو ٱَّلذ  َو ِحَدة

َۡوأَدع    ََۡقر   َوُمسأ مٖ َفُمسأ َۡا ٱٓأۡلََٰ ِت لَِقوأ ُأ وَن  قَدأ فَصذ ُُ َق فأ ِٓي  ٩٨ََ وَُهَو ٱَّلذ
نَزَل مَِن 

َ
ٓ َا أ َمآَِ َما َٖ  ٱلسذ ِ ََشأ

َۡا بِِِ  َنبَاَت ُُك  رَجأ خأ
َ
ُِ  فَأ ۡأ َۡا مِ رَجأ خأ

َ
فَأ

أرُِج مِ َخِض ا  ُِ َحب  ا ا ُّنُّ ََتَْكِب ا ۡأ ۡأَوْن  ا مُّ ِ ا ق َُ ِل مِن َطُأعِ  َدْنَِۡة  ا َوِمَن ٱنلذخأ
َۡابٖ  وََجنذ تٖ  عأ

َ
ِنأ أ ِ ُا  م  تَب اَن ُمشأ يأُۡوَن َوٱلرُّمذ َ َوٱلزذ ٍِِۗ ٱنُظُرٓوْ  ا وََغريأ ُمتََش بِ

ۡأ ٓأَلََٰ تٖ  ۡأعِِِ َٓۚ إِنذ ِِف َذ لُِك ثأَمَر َويَ
َ
مٖ  إََِل  َثَمرِهِ ٓ إِذَْٓ أ مُِۡوَن يُ  ل َِقوأ  ﴾٩٩ؤأ

 [44 - 42سورة األنعام: ]
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Chính Allah là Đấng đã chẻ hạt giống và chà là ra 

làm hai và làm cho nó nẩy mầm. Ngài đưa cái sống ra 

khỏi cái chết và đưa cái chết khỏi cái sống. Allah của 

các ngươi là như thế, vậy các ngươi lệch hướng đi 

đâu? Ngài chẻ đôi cảnh bình minh. Ngài làm ra ban 

đêm để nghỉ ngơi, mặt trời và mặt trăng để ghi đếm 

thời gian. Đó là sự sắp xếp và an bài của Đấng Toàn 

Năng, Đấng Toàn Tri. Và Ngài là Đấng đã làm ra 

ngôi sao (trên bầu trời) cho các ngươi, nhờ chúng mà 

các ngươi có thể xác định phương hướng giữa chốn u 

tối nơi đất liền và biển cả. Quả thật TA đã trình bày 

các dấu hiệu cho những người hiểu biết. Và Ngài là 

Đấng đã tạo các ngươi từ cá thể duy nhất (Adam), 

xong có một chỗ ngụ và một kho chứa (cho các 

ngươi). Quả thật TA đã trình bày các dấu hiệu cho 

những người thông hiểu thấu đáo. Và Ngài là Đấng 

cho mưa từ trên trời xuống để TA dùng làm mọc ra 

đủ loại thảo mộc, xong từ nó TA làm mọc ra cộng 

xanh tươi cho ra trái từng chùm, và từ thân và cành 

cây chà là, TA làm trổ ra trái quả từng chùm lủng 

lẳng, thấp và gần; và có cả vườn nho, vườn trái ô-liu 

và vườn lựu, có loại giông giống nhau và có loại lại 

khác nhau. Các ngươi hãy nhìn ngắm trái quả của 

chúng khi chúng trổ quả kết trái và chín. Quả thật, 

trong sự việc đó có các dấu hiệu (nhận biết Ngài) cho 

những ai có đức tin. (Chương 6 – Al-An’am, câu 42 – 

99). 

ِ َعَمۡيدٖ  ﴿ َم َو ِت بَِغۡيريأ َََفَع ٱلسذ ِي  ُ ٱَّلذ ََۡوى  لََعَ  ٱَّللذ ۡي ُأ ۡذ ٱ ۖٓ ُثۡي ۡيا َُ َن تََروأ
 ٓۖ َِ َوٱلأَقَمَر مأ َر ٱلشذ خذ َُ َجلٖ  ُُك   ٱلأَعرأِشِۖ َو

َ
ى  َُيأرِي ِۡل َسم  ا َر  مُّ مأ

َ يَُدب ُِر ٱۡلأ
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ُذُكۡ  ُل ٱٓأۡلََٰ ِت لََع ِ َفص  ُۡۡيوَن َُ ۡأ تُوقِ ب ُِك ََ ِي َمۡيدذ وَُهۡي ٢بَُِِقآَِ  َو ٱَّلذ
نأَه ر ا 

َ
َو َِسَ َوأ ََ ا  َُ ۡرَض وََجَعَل فِۡ

َ ۡيا ٱۡلأ َُ ِ ٱَّذَمۡيَر ِت َجَعۡيَل فِۡ
اۖٓ َوِمۡين ُُك 

أَل  غأِِش ٱۡلذ َُ  ِۖ ِ ِ ٱثأنَنيأ َۚ إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَلََٰ تٖ َزوأَجنيأ ََ ا َُ مٖ  ٱنلذ ُروَن  ل َِقوأ ََۡفكذ ََ

٣  
َ ََۡج   ۡرِض قَِطع  َوِِف ٱۡلأ َن  وَجَ  َر ت  وِ مُّ َأ ِنأ أَ ع  َوَُّنِۡۡيل   بٖ نذ ت  م  َأ َوَز

ۡأَوْن   ۡأَوْنٖ ِص ُ ِص ََق  بِمَ  وََغريأ ۡيٖ   َو ِحدٖ  آَٖ يُسأ ا لََعَ  َبعأ َُ َض ُل َبعأ ِ  َوُنَفض 
ُكِلى إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَلََٰ تٖ 

ُ مٖ  ِِف ٱۡلأ قُُِوَن  ل َِقوأ عأ  [1 - 2:سورة الرعد] ﴾٤ََ

Allah là Đấng đã dựng cao các tầng trời không cần 

trụ chống mà các ngươi có thể nhìn thấy rồi Ngài 

lên ngôi, an vị trên chiếc Ngai vương. Ngài chế ngự 

mặt trời và mặt trăng, mỗi thứ đều hoạt động theo 

kỳ hạn ấn định. Ngài điều hành tất cả các công việc. 

Ngài giải thích chi tiết các câu kinh để các ngươi có 

thể khẳng định chắc chắn về việc trình diện Thượng 

Đế của các ngươi. Và Ngài là Đấng đã trải rộng mặt 

đất và đặt nơi đó những quả núi vững chắc và làm 

ra sông ngòi, làm mọc ra mỗi loại trái cây có đôi. 

Ngài lấy ban đêm bao phủ ban ngày. Quả thật, 

trong sự việc đó có những dấu hiệu (nhận thức 

Ngài) cho đám người biết suy ngẫm. Và trên trái 

đất có những vùng đất rộng tiếp giáp nhau; và có 

những mảnh vườn trồng nho, và có những cánh 

đồng trồng bắp và những cây chà là mọc từ một gốc 

hoặc khác biệt và được tưới bằng một loại nước duy 

nhất nhưng TA làm cho loại trái này ăn ngon hơn 

loại trái kia khi dùng. Quả thật, trong sự việc đó có 
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những dấu hiệu (nhận thức Ngài) cho đám người 

biết suy ngẫm.  (Chương 43 – Arra’d, câu 2 - 4). 

ُِكوَن ﴿ ا يُۡشأ ى تََع َِل  َعمذ ِ َق  ۡرَض بِٱۡلأ
َ َم َو ِت َوٱۡلأ نَس َن  ٣َخََُق ٱلسذ ِ

َخََُق ٱۡلأ
َفةٖ  بنِي   ِمن نُّطأ ۡ  مُّ َۡ  ٤فَإِذَْ ُهَو َخِصۡ نأَع 

َ َ  َوٱۡلأ ا دِفأ َُ ۡأ فِۡ ۖٓ لَُك ا َُ  َخََُق
ُكُُوَن 

أ
ا تَأ َُ ۡأ ۡأ  ٥َوَمَن فُِع َوِم ا َۡجَاٌل ِحنَي تُرِيُحوَن وَِحنَي َولَُك َُ فِۡ

َُحوَن  ۡأ إََِل  بََلٖ  ٦تَۡسأ ثأَقالَُك
َ
ِ  َوََتأِمُل أ ٗذ بِِشق  ِ ِغِِِۡ إ  ُ ۡأ تَُكونُوْ  َب لذ

َُوف   ۡأ لََر بذُك ََ ى إِنذ  ِِ نُف
َ ۡ   ٱۡلأ َِغاَل  ٧َذِحۡ ۡأَل َوٱۡلأ َ َِمرَي َوٱِلأ َوٱۡلأ

 َۚ َۡة ا َكبُوَها َوزِي ُُ  لََِتأ َُُموَن َويَخأ َٗ َتعأ بِِۡل  ٨ُق َما  ُد ٱلسذ ِ قَصأ َولََعَ ٱَّللذ
 َۚ ا َجآئِر  َُ ۡأ َعِنَي َولَوأ شَ  َوِم ۡجأ

َ
ۡأ أ َدى ُك َُ َ َمآَِ  ٩آََ ل نَزَل مَِن ٱلسذ

َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّلذ

 ٓۖ ٓ َا ْب  لذُكۡ  َما ُِ ََشَ ۡأ ِ ُِ َشَجر  فِِِۡ تُِسُۡموَن  م  ۡأ بِِِ يُۢنبُِت لَُكۡ  ١٠َوِم
عَ  َأ ِ ٱَّذَمَر ِتى إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَليَة ا  ٱلزذ

َن َب َومِن ُُك  َأ َ يأُۡوَن َوٱنلذِخَۡل َوٱۡلأ  َوٱلزذ
مٖ  ُروَن  ل َِقوأ ََۡفكذ ََ١١  ٓۖ َِ َوٱلأَقَمَر مأ ََ َوٱلشذ ا َُ أَل َوٱنلذ ُۡ ٱۡلذ َر لَُك خذ َُ َو

رِهِ َٓۚ إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَلََٰ تٖ  مأ
َ
َر ُتا بِأ مٖ  َوٱنلُُّجوُم ُمَسخذ قُُِوَن  ل َِقوأ عأ َوَما  ١٢ََ

ۥَٓۚ  ُِ لأَو نُ
َ
ۡرِض ُُمأًَُِۡفا أ

َ ۡأ ِِف ٱۡلأ  لَُك
َ
ََأ مٖ  إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَليَة ا  َذ ُروَن  ل َِقوأ كذ يَذذ
ُِ َۡلأم ا  ١٣ ۡأ ُكُُوْ  مِ

أ
َر ِۡلَأ َحأ َر ٱۡلأ خذ َُ ِي  ُِ ا ا َطرِي  ا وَُهَو ٱَّلذ ۡأ رُِجوْ  مِ َۡخأ َوتَسأ

ۖٓ َوتََرى ٱلأُفُأَك َمَوِْخَر تَُأبَُسو ِحُأَۡة ا  ا َُ ُِِِ  َن َُغوْ  مِن فَضأ فِِِۡ َوِۡلَبۡأ
ُكُروَن  ۡأ تَشأ َو   ١٤َولََعُذُك ََ ۡرِض 

َ لأََق  ِِف ٱۡلأ
َ
نأَه ر ا َوأ

َ
ۡأ َوأ ن تَِمَۡد بُِك

َ
ا َِسَ أ

بَُل ا  ُُ َُۡدوَن  َو ُأ ۡأ َت َل َم ٖتى  ١٥لذَعُذُك ََ َُۡدوَن  َو ُأ ََ ۡأ  ِۡ ُه فَ  ١٦َوبِٱنلذجأ
َ
َمن أ
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ُروَن  فَََل تََذكذ
َ
َۚ أ ٗذ َُيأُُُق َٗ  ١٧َُيأُُُق َكَمن   ِ َمَة ٱَّللذ وْ  نِعأ ِإَون َتُعدُّ

  ٓ َ لََغُفوَ   َُتأُصوَها ۡ   إِنذ ٱَّللذ  [48 - 3 سورة انلحل:] ﴾١٨َذِحۡ

Vì chân lý, Ngài tạo ra các tầng trời và trái đất. Ngài 

Tối Cao vượt khỏi những gì chúng tổ hợp với Ngài. 

Ngài đã tạo con người từ một giọt tinh dịch nhưng  y 

lại là một kẻ công khai nghịch lại Ngài. Và gia súc, 

Ngài đã tạo chúng cho các ngươi, nơi chúng có các vật 

dụng phủ ấm cũng như nhiều nguồn lợi khác và nơi 

chúng có nguồn thực phẩm để các ngươi ăn. Và nơi 

chúng có một vẽ đẹp cho các ngươi khi các ngươi lùa 

chúng về chuồng vào buổi chiều cũng như khi các 

ngươi lùa chúng ra đồng cỏ vào buổi sáng. Và chúng 

chuyên chở hàng nặng cho các ngươi đến các thành 

phố, những nơi mà các ngươi phải vất vả lắm mới có 

thể đến được. Quả thật Thượng Đế của các ngươi là 

Đấng Nhân Từ và đầy lòng Thương Xót. Và Ngài đã 

tạo cho các ngươi ngựa, la và lừa để cưỡi và trang 

hoàng; và Ngài đã tạo vô số điều mà các ngươi không 

biết. Và Allah có nhiệm vụ chỉ con đường ngay chính 

cho con người vì luôn có những con đường lệch lạc; 

và dĩ nhiên nếu muốn, Ngài thừa sức hướng dẫn tất cả 

đi đúng đường. Ngài là Đấng ban nước mưa từ trên 

trời xuống. Từ đó các ngươi có nước uống và nhờ đó 

cây cỏ mọc ra thành những cánh đồng cho gia súc. 

Ngài dùng nó để làm mọc ra hoa mầu, trái ô liu, chà 

là, và nho và đủ loại trái cây cho các ngươi dùng; quả 

thật, trong sự việc đó có một dấu hiệu cho đám người 

biết suy ngẫm. Và Ngài đã chế ngự ban đêm và ban 

ngày, mặt trời và mặt trăng cùng với các vì sao cho 
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các ngươi theo mệnh lệnh của Ngài; quả thật trong sự 

việc đó có những dấu hiệu cho đám người biết suy 

ngẫm. Và những vật trên đất liền mà Ngài đã làm ra 

dồi dào cho các ngươi mang nhiều màu sắc và tính 

chất khác nhau; quả thật trong sự việc đó có một dấu 

hiệu cho đám người ghi nhớ. Và Ngài đã chế ngự biển 

cả mà các ngươi có các món thịt tươi để ăn và các 

món trang sức để đeo; và ngươi (hỡi con người!) thấy 

tàu bè vượt sống giúp các ngươi đi tìm thiên lộc của 

Ngài; mong rằng các ngươi biết tri ân. Và Ngài đã đặt 

những quả núi vững chắc lên trên mặt đất sợ rằng nó 

rung chuyển với các ngươi; và Ngài đã tạo ra sông 

ngòi, đường sá để các ngươi đi đúng hướng. Và Ngài 

tạo ra những cảnh giới để làm dấu và nhờ các vì sao 

trên bầu trời mà họ (nhân loại) xác định được 

phương hướng. Thế chẳng lẽ Đấng tạo hóa lại ngang 

bằng với kẻ không tạo hóa ư? Sao các ngươi không 

chịu tỉnh ngộ? Và nếu có đếm các ân huệ của Allah 

thì chắc chắn các ngươi không thể nào đếm hết được; 

quả thật Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, rất mực 

Khoan Dung. (Chương 46 – Annaml, câu 3 – 18). 

ِيَن يَرِثُونَ ﴿ وَن  ٱَّلذ ا َخ ِلُ َُ ۡأ فِۡ َدوأَس ُه نَس َن  ١١ٱلأفِرأ ِ
َۡا ٱۡلأ َولََقدأ َخَُقأ

َةٖ   ُ َل ُُ ِن ِطنيٖ  ِمن  َفة ا  ١٢ م  ُِ ُنطأ ۡذ َجَعُأَن  َرَْٖ  ُث
ِكنيٖ  ِِف قَ َۡا  ١٣ مذ ۡذ َخَُقأ ُث

ََُقة ا  ََ َفَة  َغة ا  ٱنلُّطأ َۡا ٱلأَعََُقَة ُمضأ ََِظ م ا  فََخَُقأ َغَة  أُمضأ َۡا ٱل نَ ا فََخَُقأ ا فََكَسوأ
َۡ َۡلأم ا  ُِ َخُأقً ٱلأعَِظ  َن 

أ
نَشأ

َ
ۡذ أ ِقنَِي ا ُث َسُن ٱلأَخُ  حأ

َ
ُ أ َََك ٱَّللذ َۚ َفَۡبَا َََْخَر  ١٤ا 

ۡ ُِۡوَن  َد َذ لَِك لََم ۡذ إِنذُكۡ َبعأ ۡأ يَوأَم ٱلأقَِي َمةِ ُتبأَعثُوَن  ١٥ُث ۡذ إِنذُك  ١٦ُث



 

 

 

41 

بأَع َطَرْٓئِقَ  َُ ۡأ  َۡا فَوأقَُك َُأِق َغ فُِنَِي  َولََقدأ َخَُقأ ِن ٱِلأ ََ ۡذا   ١٧َوَما ُك
ا بَِقَدَٖ  ََ ٓ َمآَِ َما َا مَِن ٱلسذ نَزنلأ

َ
ۡرِضِۖ ِإَونذا لََعَ   َوأ

َ ُِ ِِف ٱۡلأ َكنذ  ُأ َ ذََهابِۢ بِِِ  فَأ
وَن  َُ نَا لَُكۡ بِِِ  َجنذ تٖ  ١٨لََق ِد

أ
نَشأ

َ
ِۡلٖ  فَأ ِن ُّنذ َن بٖ  م  َأ ا لذ  َوأَ َُ ۡأ فِۡ ُك

ُِ َكثِ  ُكُُوَن  رَية  فََو كِ
أ
ا تَأ َُ ۡأ ََ تَۢنبُُت  وََشَجَرة ا  ١٩َومِ ٓ يأَۡا َُ  َِ ََّتأُرُج مِن ُطو

ِن وَِصبأغٖ  هأ ۖٓ  ٢٠ل ٓأِۡلُِكنَِي  بِٱلُّ َة ا ِۡ لَعِِبأ نأَع 
َ ۡأ ِِف ٱۡلأ ا  ِإَونذ لَُك ِمذ ۡ م  قُِۡك ُّسأ ن

 َُ ۡأ فِۡ ا َولَُك َُ ِ ُكُُونَ  ا َمَن فُِع َكثرَِية  ِِف ُبُطون
أ
ا تَأ َُ ۡأ ا َولََعَ  ٢١ َوِم َُ ۡأ َُ ََ َو

ُبُدوْ   ٢٢ٱلأُفُأِك َُتأَمُُوَن  ُأَۡا نُوًحا إََِل  قَوأمِِِ  َفَقاَل ََٰ َقوأِم ٱعأ َُ َأ
َ
َولََقدأ أ

ۡذُقوَن  فَََل َت
َ
ۥَٓۚ أ ُهُ ٍِ َغريأ ِنأ إَِل  َ َما لَُكۡ م   [23 - 44سورة املؤمنون: ] ﴾٢٣ٱَّللذ

Họ sẽ thừa hưởng Thiên Đàng trên tầng cao Firdaus 

vô cùng hạnh phúc, họ sẽ được sống trong đó đời đời. 

Và quả thật, TA đã tạo hóa con người từ một loại đất 

sét tinh chất. Và TA đã làm cho y (con cháu của 

Adam) thành một tinh dịch lưu trữ tại một nơi nghỉ 

an toàn (tử cung, dạ con). Rồi TA tạo hóa tinh dịch 

thành một hòn máu đặc, tiếp đến TA tạo hóa hòn máu 

đặc thành một miếng thịt, tiếp đó TA tạo hóa miếng 

thịt thành xương, rồi TA lấy thịt bao xương lại rồi TA 

làm cho nó thành một tạo vật khác. Do đó, thật phúc 

thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu Việt. Rồi sau đó, chắc 

chắn các ngươi sẽ chết. Rồi vào Ngày Phục sinh các 

ngươi sẽ được cho sống lại. Và quả thật TA đã tạo hóa 

bên trên các ngươi bảy quỹ đạo (tầng trời) và TA 

không hề khinh suất về sự tạo hóa. Và TA cho mưa từ 

trên trời xuống theo mức lượng ấn định rồi TA làm 

cho nó thấm vào lòng đất; và TA có toàn quyền tháo 
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bỏ nó đi bất cứ lúc nào. Và TA dùng nó (nước mưa) 

để làm mọc ra cho các ngươi những mảnh vườn chà 

là và nho với trái quả dồi dào để các ngươi tiêu dùng. 

Và có một loại cây mọc tại núi Sayna’ (Sinai) cho ra 

dầu và dùng làm thức ăn. Quả thật, các ngươi rút 

được một bài học từ nơi gia súc. TA cho các ngươi 

uống một loại thức uống (sữa) vắt từ bụng của chúng; 

chúng còn cung cấp cho các ngươi nhiều nguồn lợi 

khác; và từ chúng các ngươi có được nguồn thực 

phẩm để ăn. Và trên lưng chúng (gia súc, thú nuôi) 

cũng như trên các con tàu các ngươi được chuyên 

chở. (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 44 – 23). 

َحاب ا ﴿ َُ َ يُزأِِج  نذ ٱَّللذ
َ
ۡأ تََر أ َ ل

َ
ۡذ يُ أ ََكم ا َؤل ُِف ا ُث َُ ۥ  ُِ ۡذ َُيأَعُُ ۥ ُث ُِ ا َفََتَى بَيأَۡ

َق َُيأُرُج مِنأ  أَودأ َمآَِ مِن ِجَبالٖ ٱل ُِل مَِن ٱلسذ ِِِ  َويََُن   ُ ا مِنا بََردٖ  ِخَل َُ  فِۡ
ُِۡصُۡب بِِِ  َمن يَشَ  َۡا بَرأقِِِ  َف َُ ۖٓ يََكاُد  َُ ٓ ن يََشا ن مذ ََ ۥ  ُِ ِفُ َُ َويَِصأ ٓ ا

بأَص رِ 
َ َهُب بِٱۡلأ َة ا َُقَ  ٤٣يَذأ َۚ إِنذ ِِف َذ لَِك لَعِِبأ ََ ا َُ أَل َوٱنلذ ُ ٱۡلذ ِل  ُ ُِب ٱَّللذ و 

ُ
ِ ۡل 

بأَص رِ 
َ ُ َخََُق ُُكذ َدٓابذةٖ  ٤٤ٱۡلأ ِن مذ  َوٱَّللذ ِِِۡ   آَِٖۖ م  ِِش لََعَ  َبطأ ََمأ ن  ۡ مذ ُُ ۡأ فَِم

ن  ۡ مذ ُُ ۡأ َأ َوِم
َ
َٰٓ أ ََمأِِش لََعَ ن  ۡ مذ ُُ ۡأ ِ َوِم ُنَيأ َِجأ ِِش لََعَ   ُ َُيأُُُق ٱ بَٖعى ََمأ َّللذ

 َٖ ِ ََشأ
َ لََعَ  ُُك  َۚ إِنذ ٱَّللذ َُ ٓ  [12 - 13سورة انلور: ] ﴾٤٥قَِدير   َما يََشا

Há ngươi không nhận thấy việc Allah di chuyển các 

luồng mây rồi kết hợp chúng lại thành một khối lớn; 

sau đó ngươi thấy nước (mưa) từ giữa đó rơi xuống 

hay sao? Và Ngài ban từ bầu trời xuống (mây to như) 

những quả núi bên trong chứa mưa đá mà Ngài dùng 

để đánh kẻ nào Ngài muốn và đưa nó ra khỏi người 
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nào Ngài muốn; tia chớp của nó gần như làm hoa mắt 

(mọi người). Allah lật trở ban đêm và ban ngày nối 

tiếp nhau. Quả thật trong sự việc đó là một bài học 

cho những người có cái nhìn thấu đáo và thông suốt. 

Và Allah tạo mọi sinh vật từ nước. Trong số những 

sinh vật đó, có loài trườn bằng bụng, có loài di chuyển 

bằng hai chân, và có loài di chuyển bằng bốn chân. 

Allah tạo hóa vật gì Ngài muốn bởi vì Allah là Đấng 

Toàn Quyền định đoạt trên tất cả mọi sự việc. 

(Chương 21 – Annur, câu 43 – 45). 

لذ ﴿ ِ ۡأَف َمدذ ٱلظ  ب َِك َك ََ ۡأ تََر إََِل   َ ل
َ
اكِ ۡا أ َُ ۥ  ُِ ََ ََلََعَُ ٓ ۡذ َجَعُأَۡا َولَوأ َشا ا ُث

ۡأِِ َدِۡلَل ا  َُ ََ  َِ مأ ُِ إَِۡلأَۡا َقبأض ا  ٤٥ ٱلشذ َن  ۡذ َقَبضأ ِي  ٤٦ا ا يَِسري ا ثُ وَُهَو ٱَّلذ
 ُۡ أَل ِۡلَا ُا َجَعَل لَُك بَات ا ٱۡلذ ُُ ََ نُُشو َا ا َوٱنلذوأَم  ا َُ وَُهَو  ٤٧ا ا وََجَعَل ٱنلذ
َل ٱ َُ َأ َ ِٓي أ َا ِمنَ ٱَّلذ نَزنلأ

َ
َِِِۡ َۚ َوأ َ يََديأ َََحأ اا َبنيأ َ ََِٰ َح بُۡشأ ٓ َا  لر  َمآَِ َما  ٱلسذ

و َا  ُُ ُحأ  ٤٨ا َط ِ ة ا  ۡي ِىَ نل  َ ۡأ ۡا  بِِِ  بَلأ ۥ مذ ُِ قَِۡ نأَع م ا ا َونُسأ
َ
َۡآ أ ا َخَُقأ نَاَِسذ مِمذ

َ
ا َوأ

ۡأ  ٤٩ا َكثرِي ا  ُُ ُِ بَيأَۡ فأَن  َبَٰٓ َولََقدأ ََصذ
َ
ُروْ  فَأ كذ ٗذ ُكُفو َا  ِۡلَذذ ِ ََثُ ٱنلذاِس إ كأ

َ
ا أ

َۡا  ٥٠ يَةٖ َولَوأ ِشئأ ِ قَرأ
فَََل تُِطِع ٱلأَك فِرِيَن  ٥١ا نذِذير ا  َۡلََعثأَۡا ِِف ُُك 

ُهۡ  ِدأ اد ا َوَجُ  َُ َريأِن َه َذْ  ٥٢ا ْ َكبرِي ا بِِِ  ِج َحأ ِي َمَرَج ٱۡلأ ۞وَُهَو ٱَّلذ
ب   ذأ َجاج   ََ

ُ
زَخ ا وََجَعَل بَيأَۡ فَُرْت  َوَه َذْ مُِأٌح أ َما بَرأ ر ا ا ُُ أُجو َا وَِحجأ ا ا َّمذ

أمَ  ٥٣ ِي َخََُق مَِن ٱل ۥ آَِ بََۡش ا وَُهَو ٱَّلذ ُِ ر ا نََسب ا ا فََجَعَُ ُأ بَُّك ا وَِص ََ ا  َوََكَن 
 [21 - 12سورة الفرقان: ] ﴾٥٤ا قَِدير ا 
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Há Ngươi (Muhammad) đã không thấy việc Thượng 

Đế của Ngươi đã kéo dài cái bóng như thế nào sao? 

Và nếu muốn, Ngài thừa sức làm cho nó đứng yên tại 

chỗ. Và TA đã dùng mặt trời làm một chỉ điểm cho 

nó. Rồi TA kéo thu nó về hướng của TA một cách dễ 

dàng. Và Ngài là Đấng đã tạo ban đêm thành một tấm 

phủ cho các ngươi và tạo giấc ngủ thành một sự nghỉ 

ngơi và làm cho ban ngày như một sự phục sinh. Và 

Ngài là Đấng đã phái những luồng gió làm người loan 

tin báo trước hồng ân (trận mưa) sắp đến của Ngài. 

Và TA ban nước mưa tinh khiết từ trên trời xuống; 

TA dùng làm hồi sinh lại lớp đất chết khô và dùng để 

giải khát những sinh vật trong muôn thú và cả loài 

người mà TA đã tạo ra vô số. Và TA phân phối nó 

(nước mưa) giữa họ để may ra họ tưởng nhớ (Thiên 

lộc của TA) nhưng đa số nhân loại chối bỏ mà chỉ biết 

phụ ơn TA. Và nếu muốn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi 

thị trấn một người cảnh báo. Do đó, Ngươi 

(Muhammad) chớ nghe theo những kẻ vô đức tin 

nhưng hãy dùng Nó (Qur’an) mà đấu tranh chống lại 

chúng bằng một cuộc đấu tranh vĩ đại. Và Ngài là 

Đấng đã cho hai biển nước tự do chảy: một loại với 

nước ngọt, dễ uống, còn loại kia với nước mặn và 

chát. Và Ngài đã dựng một bức chắn tách biệt hai 

dòng nước không cho chúng trộn lẫn với nhau1. Và 

Ngài là Đấng đã tạo hóa con người từ nước. Và Ngài 

thiết lập cho y mối quan hệ ruột thịt và quan hệ hôn 

nhân. Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) có 

                                           
(1) Các nhà thám hiểm đại dương đã khám phá thấy có các dòng nước ngọt chảy 

giữa đại dương mà không trộn lẫn với nước mặn. 
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toàn quyền định đoạt mọi sự việc. (Chương 22 – Al-

Furqan, câu 45 – 54). 

بُِحوَن ﴿ ُسوَن وَِحنَي تُصأ ِ ِحنَي ُتمأ ُد ِِف  ١٧فَُسبأَح َن ٱَّللذ َمأ َوَِلُ ٱۡلأ
َم َو تِ  ۡ  ا  ٱلسذ ِش ََ ۡرِض َو

َ ُُِروَن َوٱۡلأ ۡ ِِت  ١٨ا وَِحنَي ُتظأ أَم ذ مَِن ٱل َۡ ُُيأرُِج ٱلأ
رُِج  َۚ َوَكَذ لَِك َُّتأرَُجونَ َوُيخأ ا َُ ِ ت َد َموأ ۡرَض َبعأ

َ ِ ٱۡلأ ۡأ َۡ ِ َوُي
ۡ َِت مَِن ٱلأ أَم  ٱل

ِن تَُرْبٖ  ١٩ نأ َخََُقُكۡ م 
َ
ِِِ ٓ أ  ۡ ََََْٰ نُۡۡ بََۡش   َومِنأ 

َ
ۡذ إِذَْٓ أ وَن ُث  ٢٠تَۡتَِۡشُ

َو ج ا  زأ
َ
ۡأ أ نُفِسُك

َ
ِنأ أ نأ َخََُق لَُكۡ م 

َ
ِِِ ٓ أ  ۡ ََََْٰ ا َوِمنأ  َُ ُكُۡٓوْ  إَِۡلأ ا ل ِتَسأ

ة ا  َودذ َۚ  وََجَعَل بَيأَُۡكۡ مذ ًَة مٖ  إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَلََٰ تٖ َوَََحأ ُروَن  ل َِقوأ ََۡفكذ ََ٢١ 
  ِِِ  ۡ ََََْٰ َۚ خَ َوِمنأ  ۡأ لأَو نُِك

َ
ۡأ َوأ أِسنَُِۡك ل

َ
َِۡل ُف أ ۡرِض َوٱخأ

َ َم َو ِت َوٱۡلأ ُأُق ٱلسذ
ِِمنَي  إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَلََٰ تٖ  اَِ  ٢٢ل ُِأَعُ  َُ أِل َوٱنلذ َۡاُمُكۡ بِٱۡلذ ِِِ  َم  ۡ ََََْٰ َوِمنأ 

ُِِِ َٓۚ إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَلََٰ تٖ وَ  ِن فَضأ َِغآؤُُكۡ م  مٖ  ٱبۡأ َمعُ  ل َِقوأ َومِنأ  ٢٣وَن يَسأ
َق  ُۡ ٱلأَِبأ ِِِ  يُرِيُك  ۡ مَ ا َوَطَمع ا َخوأف ا ََََْٰ ُِل مَِن ٱلسذ ٓ َا ا َويََُن  ِ  بِِِ  آَِ َما ۡأ َفُۡ

َٓۚ إِنذ ِِف َذ لَِك ٓأَلََٰ تٖ  ا َُ ِ ت َد َموأ ۡرَض َبعأ
َ ِ  ٱۡلأ مٖ ل  قُُِوَن  َقوأ عأ ََ٢٤  ٓ ِِِ  ۡ ََََْٰ َومِنأ 

 ِ ۡرُض ب
َ َمآَُ َوٱۡلأ ن َتُقوَم ٱلسذ

َ
َوة ا أ َأ ۡأ َد ۡذ إِذَْ َدََعُك رِهِ َۚ ُث مأ

َ
ۡرِض إِذَْٓ  أ

َ َِن ٱۡلأ م 
ۡأ ََّتأرُُجوَن  نُۡ

َ
َم َو ِت  ٢٥أ ۥ َمن ِِف ٱلسذ ۡرِضِۖ ُُك   َوَِلُ

َ ُِۡوَن  َوٱۡلأ  ۡ ۥ َق ُ وَُهَو  ٢٦ِلذ
ِي بأَدُؤْ   ٱَّلذ ََ  

َ أَمثَُل ٱۡلأ ۡأِِى َوَِلُ ٱل َُ ََ َوُن  هأ
َ
ۡذ يُعُِۡدهُۥ وَُهَو أ َُأَق ُث َ  ِِف ٱِلأ لَعأ

 ُۡ َِكۡ َعزِيُز ٱۡلأ
ۡرِضى وَُهَو ٱلأ

َ َم َو ِت َوٱۡلأ  [21 - 41سورة الروم: ] ﴾٢٧ٱلسذ

Bởi thế, hãy tán dương Allah khi các ngươi bước vào 

buổi tối (cuộc lễ nguyện Maghrib và I-sha’) và bước 
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vào buổi sáng (cuỗc lễ nguyện Fajr). Và mọi lời ca 

tụng trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Ngài 

và (hãy ca tụng Ngài vào cuộc lễ nguyện Asr) lúc xế 

chiều và (vào cuộc lễ nguyện Zhuhur) lúc ban ngày 

khi trệch bóng. Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và 

Ngài đưa cái chết ra khỏi cái sống; và Ngài làm hồi 

sinh lại miếng đất đã chết khô và các ngươi sẽ được 

đưa ra (sống lại) giống như thế. Và trong các dấu hiệu 

của Ngài là Ngài đã tạo các ngươi từ đất bụi, rồi các 

ngươi trở thành những người phàm sống rải rác khắp 

nơi. Và một trong những dấu hiệu của Ngài là Ngài 

đã tạo ra từ bản thân các ngươi những người vợ cho 

các ngươi để các ngươi sống an lành với họ và Ngài đã 

đặt giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung, 

quả thật trong sự việc đó là những dấu hiệu cho nhóm 

người biết nghiền ngẫm. Và trong các dấu hiệu của 

Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và sự 

khác biệt ngôn ngữ và màu da của các ngươi; quả 

thật, nơi sự việc đó là những dấu hiệu cho những 

người hiểu biết. Và trong các dấu hiệu của Ngài là 

giấc ngủ của các ngươi vào ban đêm và ban ngày và 

việc tìm kiếm bổng lộc của Ngài; quả thật, nơi sự việc 

đó là những dấu hiệu cho những người biết lắng nghe. 

Và trong các dấu hiệu của Ngài là việc Ngài làm cho 

các ngươi thấy tia chớp khiến các ngươi vừa lo vừa 

mừng; và Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống để 

Ngài hồi sinh lại miếng đất đã chết khô; quả thật, nơi 

sự việc đó là những dấu hiệu cho những người thông 

hiểu. Và trong các dấu hiệu của Ngài là bầu trời và 

trái đất đứng vững theo sự chỉ thị của Ngài; rồi khi 

Ngài gọi các ngươi bằng một tiếng Gọi duy nhất thì 
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lúc đó các ngươi sẽ từ trong đất bước ra. Bất cứ ai ở 

trong các tầng trời và trái đất đều là tạo vật của Ngài; 

tất cả đều tuân phục Ngài. Và Ngài là Đấng khởi sự 

việc tạo hóa rồi tái lập nó và điều đó rất dễ dàng đối 

với Ngài; và những hình ảnh so sánh cao cả trong các 

tầng trời và trái đất đều thuộc về Ngài. Bởi vì Ngài là 

Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. (Chương 31 – 

Arrum, câu 17 - 27). 

َم ُن ﴿ َََْن  ١ٱلرذحأ َۡ ٱلأُقرأ ُذ نَس َن  ٢ََ ِ
َۡاَن  ٣َخََُق ٱۡلأ َ ُِ ٱۡلأ ُذَم ََ٤ 

بَاٖن  ُِ َوٱلأَقَمُر ِِبُسأ مأ ُجَدِْن  ٥ٱلشذ َجُر يَسأ ُۡ َوٱلشذ ََ  ٦َوٱنلذجأ ٓ َما َوٱلسذ
أِمزَيَْن  ا َوَوَضَع ٱل َُ أِمزَيِْن  ٧َََفَع ْ  ِِف ٱل َغوأ ٗذ َتطأ أوَ  ٨أَ قُِۡموْ  ٱل

َ
َن َوأ زأ

أِمزَيَْن  وْ  ٱل َٗ َُّتأِۡسُ ِط َو نَاِم  ٩بِٱلأقِسأ
َ ا لَِلأ َُ ۡرَض َوَضَع

َ ا  ١٠َوٱۡلأ َُ فِۡ
َماِم  كأ

َ ُل َذُْت ٱۡلأ ة  َوٱنلذخأ َُ يأَحاُن  ١١َف ِك ِف َوٱلرذ َبُّ ُذو ٱلأَعصأ  ١٢َوٱۡلأ
بَانِ  ِ ب ُِكَما تَُكذ  ََ  َِٓ َٗ ََْ ي ِ 

َ
نَس َن مِن َصُأَص   ١٣ فَبِأ ِ

ٖل َخََُق ٱۡلأ
اَِ  ِن نذاَٖ  ١٤َكٱلأَفخذ اَِٖج م  َآنذ ِمن مذ ب ُِكَما  ١٥وََخََُق ٱَلأ ََ  َِٓ َٗ ْ ََ ي ِ 

َ
فَبِأ

بَاِن  ِ ِ  ١٦تَُكذ  رِبَنيأ أَمغأ ِ َوََبُّ ٱل َِقنيأ أَمۡشأ ب ُِكَما  ١٧ََبُّ ٱل ََ  َِٓ َٗ ََْ ي ِ 
َ
فَبِأ

بَاِن  ِ َۡاِن  ١٨تَُكذ  َريأِن يَُأَۡقِ َحأ َۡ  ١٩َمَرَج ٱۡلأ بأغَِۡاِن بَيأ ََ ٗذ  َزخ   َما بَرأ ُُ٢٠ 
بَاِن  ِ ب ُِكَما تَُكذ  ََ  َِٓ َٗ ْ ََ ي ِ 

َ
أَمرأَجاُن  ٢١فَبِأ لُُؤ َوٱل َما ٱلُُّؤأ ُُ ۡأ  ٢٢َُيأُرُج مِ

بَاِن  ِ ب ُِكَما تَُكذ  ََ  َِٓ َٗ ْ ََ ي ِ 
َ
أُمنَش  ٢٣فَبِأ ََوَِْ ٱل

رِ َوَِلُ ٱَلأ َحأ اُت ِِف ٱۡلأ
 ِۡ َل  َأ َ ََ  ٢٤َكٱۡلأ ي ِ 

َ
بَاِن فَبِأ ِ ب ُِكَما تَُكذ  ََ  َِٓ َٗ  [22 - 4سورة الرمحن: ] ﴾٢٥ْ
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Đấng Arrahman (rất mực độ lượng), đã dạy Qur’an, 

đã tạo hóa con người, đã dạy con người ăn nói rành 

rõi, thông suốt. Mặt trời và mặt trăng đã được tính 

toán (sắp xếp). Tinh tú và cây cối đều quì lạy Ngài. 

Ngài đã dựng cao bầu trời và đã thiết lập chiếc cân để 

các ngươi không được vượt quá mức cân bằng; và các 

ngươi hãy cân đúng và chớ cân thiếu. Và trái đất mà 

Ngài đã trải rộng cho gia súc, nơi đó, mọc ra hoa quả 

và cây chà là nặng trĩu hạt, và lúa thóc với cộng ra và 

hương thơm (của cây cỏ). Thế ân huệ nào của Thượng 

Đế của hai ngươi (jin, con người) mà hai ngươi phủ 

nhận? Ngài đã tạo hóa con người bằng đất sét kêu 

như loại làm đồ gốm. Và Ngài đã tạo loài Jinn bằng 

lửa ngọn. Thế ân huệ nào của Thượng Đế của hai 

ngươi (jin, con người) mà hai ngươi phủ nhận? Ngài 

là Thượng Đế của hai phương Đông và hai phương 

Tây. Thế ân huệ nào của Thượng Đế của hai ngươi 

(jin, con người) mà hai ngươi phủ nhận? Và Ngài để 

cho hai biển nước (mặn và ngọt) tự do giao lưu, giữa 

hai chúng có một tấm chắn mà chúng không thể vượt 

qua nhau được. Thế ân huệ nào của Thượng Đế của 

hai ngươi (jin, con người) mà hai ngươi phủ nhận? 

Ngọc trai và san hô được mò lấy từ hai chúng (để làm 

vật trang sức). Thế ân huệ nào của Thượng Đế của 

hai ngươi (jin, con người) mà hai ngươi phủ nhận? Và 

tàu bè to như những quả núi lướt sóng trên biển là vật 

của Ngài. Thế ân huệ nào của Thượng Đế của hai 

ngươi (jin, con người) mà hai ngươi phủ nhận? 

(Chương 22 – Arrahman, câu 1 – 25). 
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ۡأ ََنأ ﴿ َ ل
َ
ْ أ ۡرَض مَِه د ا

َ ْ  ٦َعِل ٱۡلأ تَاد ا وأ
َ
بَاَل أ ِ

ا  ٧َوٱَلأ َو ج ا زأ
َ
ۡأ أ َن ُك  ٨وََخَُقأ

بَات اا  ُُ ۡأ  ا  ٩وََجَعُأَۡا نَوأَمُك أَل ِۡلَا ُا ََ  ١٠وََجَعُأَۡا ٱۡلذ ا َُ وََجَعُأَۡا ٱنلذ
ا  ْ  ١١َمَعاش ا ا ِشَدْد ا بأع ا َُ ۡأ  َۡا فَوأقَُك ۡأ ا ١٢َوبَنَ اج ا ا وَهذ ْج ا  ١٣ وََجَعُأَۡا ُِسَ

ا  ٓ َا ََثذاج ا ِصَر ِت َما أُمعأ َا مَِن ٱل نَزنلأ
َ
ا َوَنبَات اا  ١٤َوأ رَِج بِِِ  َحب  ا ُخأ ِ  ١٥نل 

لأَفافًا 
َ
 [46 - 6سورة انلبأ: ] ﴾١٦وََجنذ ٍت أ

Chẳng phải TA đã làm cho mặt đất trải rộng đó sao? 

Và những quả núi y như những cái trụ. Và đã tạo các 

ngươi có cặp có đôi. Và TA đã làm giấc ngủ của các 

ngươi thành một sự nghỉ ngơi. Và TA đã làm màn 

đêm như một tấm phủ. Và TA đã làm ban ngày cho 

các ngươi tìm kế sinh nhai. Và TA đã dựng phía trên 

các ngươi bảy tầng trời kiên cố. Và TA đã làm một 

chiếc đèn sáng chói. Và TA đã ban xuống từ những 

đám mây chứa nước cho các cơn mưa. Để TA làm 

mọc ra trái hạt và cây cối. Và những khu vườn xanh 

tươi và đa dạng. (Chương 18 – Annaba’, câu 6 – 16). 

ا ﴿ َُ َۚ بَنَى  َُ ٓ َما ِم ٱلسذ
َ
ُأًقا أ َشدُّ َخ

َ
ۡأ أ نُۡ

َ
ا  ٢٧ََأ َُ َك مأ َُ ا َََفَع  َُ ى   ٢٨فََسوذ

ا  َُ َرَج ُضَحى  خأ
َ
ا َوأ َُ َطَش َۡلأَُ غأ

َ
ٓ  ٢٩َوأ ا َُ َد َذ لَِك َدَحى  ۡرَض َبعأ

َ  ٣٠َوٱۡلأ
ا  َُ ى  ََ َََها َوَمرأ ٓ ا َما َُ ۡأ َرَج مِ خأ

َ
ا  ٣١أ َُ ى  َُ َأ

َ
َباَل أ ِ

ۡأ َو  ٣٢َوٱَلأ ا لذُك َمَت ع ا
ۡأ  نأَع ِمُك

َ
 [33 - 21سورة انلازاعت: ] ﴾٣٣ِۡل

Há các ngươi khó tạo hay bầu trời mà Ngài đã dựng 

lên khó hơn? Ngài đã nhấc chiều cao của nó lên cao 

và sắp xếp nó đều đặn theo thứ tự. Và Ngài làm cho 
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ban đêm của nó tối mịt và đưa ban mai của nó sáng 

tỏ. Và sau đó, Ngài trải rộng mặt đất; từ đó, Ngài làm 

cho nước của nó phun ra và làm ra đồng cỏ; và những 

quả núi mà Ngài dựng đứng vững chắc; một nguồn 

lương thực cho các ngươi và gia súc của các ngươi. 
(Chương 14 – Annazi’at, câu 21 – 33). 

نَس ُن إََِل  َطَعاِمِِ ٓ ﴿ ِ
أَمآََ َصب  اا  ٢٤فَُأَُۡۡظرِ ٱۡلأ َۡا ٱل نذا َصبَبأ

َ
َۡا  ٢٥أ ۡذ َشَققأ ُث

ا  ۡرَض َشق  ا
َ ا َحب  اا  ٢٦ٱۡلأ َُ َا فِۡ ۢنَبتۡأ

َ
ب اا  ٢٧فَأ ََِۡب اا َوقَضأ َوَزيأُۡون اا َوَُّنأَل ا  ٢٨َو

ب  اا  ٣٠وََحَدْٓئَِق ُغُأب اا  ٢٩
َ
ة ا َوأ َُ ۡأ  ٣١َوَف ِك نأَع ِمُك

َ
ۡأ َوِۡل ا لذُك َت ع ا  ﴾٣٢مذ

 [32 - 21سورة عبس: ]

Con người hãy nhìn thức ăn của y xem. Quả thật TA 

đã xối nước xuống dồi dào. Rồi TA đã làm đất nứt 

thành mảnh. Thế là TA làm mọc ra các hạt trong đó. 

Nho và rau cải xanh tươi. Ô liu và chà là. Và những 

khu vườn rậm rạp. Và trái quả và cây cỏ. Để làm 

lương thực cho các ngươi và gia súc của các ngươi.  

(Chương 81 – Abasa, câu 24 – 32). 

Con người nói chung đều thừa nhận tính 

Rububiyah của Allah, có nghĩa là con người thừa nhận có 

Đấng Tạo Hóa và Ngài là Đấng Điều Hành, Chi Phối mọi 

vạn vật; ngay cả những người thờ đa thần Ả Rập cũng tin 

điều này. Allah  đã phán về sự thừa nhận của họ ở 

nhiều chỗ trong Qur’an, tiêu biểu như: 

َُُموَن ﴿ ۡأ َتعأ آ إِن ُكُۡۡ َُ ۡرُض َوَمن فِۡ
َ َِۚ قُلأ  ٨٤قُل ل َِمِن ٱۡلأ َُۡقولُوَن َّلِلذ َُ
ُروَن  فَََل تََذكذ

َ
بأِع َوََبُّ  ٨٥أ َم َو ِت ٱلسذ َذبُّ ٱلسذ ِۡ  قُلأ َمن  ٱلأَعرأِش ٱلأَعِظۡ
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ۡذُقوَن  ٨٦ فَََل َت
َ
َِۚ قُلأ أ َُۡقولُوَن َّلِلذ َُ٨٧  َٖ ِ ََشأ

 قُلأ َمنا بَِِۡدهِ  َمَُُكوُت ُُك 
ۡأِِ إِن  َُ ََ  َُ َٗ ُُيَا َُُموَن وَُهَو ُُيِرُي َو ۡأ َتعأ ّنذ   ٨٨ُكُۡۡ

َ
َِۚ قُلأ فَأ َُۡقولُوَن َّلِلذ َُ

َحُروَن   [84 - 81سورة املؤمنون: ] ﴾٨٩تُسأ

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Trái đất và mọi 

người sống nơi đó thuộc về ai, nếu các ngươi biết?”. 

Chúng sẽ đáp: “Của Allah”. Hãy bảo chúng: “Thế các 

ngươi không lưu ý hay sao?”. Ngươi hãy bảo chúng: 

“Ai là Thượng Đế của bảy tầng trời và là Thượng Đế 

của chiếc Ngai vương chí đại?”. Chắc chắn chúng sẽ 

nói: “Allah”. Hãy bảo chúng: “Thế các ngươi không 

sợ Ngài hay sao?” Ngươi hãy hỏi chúng: “Ai là Đấng 

nắm quyền thống trị mọi vạn vật trong Tay Ngài, ai là 

Đấng bảo vệ tất cả và ai là Đấng mà không có ai có 

thể thoát khỏi sự trừng phạt của Ngài nếu các ngươi 

biết?”. Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah”. Hãy bảo 

chúng: “Thế tại sao các ngươi còn mê muội?”. 

Không! TA (Allah) đã cho chúng Chân lý nhưng quả 

thật chúng lại là những kẻ nói dối. (Chương 23 – Al-

Mu’minun, câu 84 – 89). 

َعزِيُز ﴿
نذ ٱلأ ُُ ۡرَض َۡلَُقولُنذ َخََُق

َ َم َو ِت َوٱۡلأ نأ َخََُق ٱلسذ ۡ مذ ُُ َ ۡلأ
َ
أ َُ َولَئِن 

 ُۡ  [4سورة الزخرف: ] ﴾٩ٱلأَعُِۡ

Và nếu Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo 

các tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn họ sẽ đáp: 

“Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri đã tạo hóa 

chúng”. (Chương 13 – Az-Zukhruf, câu 9). 
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Trong đức tin nơi Rububiyah của Allah  thì có 

một số nhóm đã tổ hợp cùng với Allah  những thần linh 

khác ngang vai, tiêu biểu như: 

 Bái hỏa giáo (Hiên giáo): Họ cho rằng thế giới 

gồm hai bản nguyên đối lập đấu tranh với nhau, đó là: 

thần ánh sáng và thần bóng tối, thần ánh sáng tạo ra cái 

thiện còn thần bóng tối tạo ra cái ác. Họ đồng thuận với 

nhau rằng ánh sáng tốt hơn bóng tối. 

 Thiên Chúa: Họ cho rằng Chúa có ba ngôi: Đức 

Chúa cha, Chúa con và Chúa thánh linh. Tuy nhiên, họ 

không khẳng định được sự riêng biệt của ba vị chúa này 

nhưng lại đều đồng thuận rằng vị tạo ra vũ trụ này là một 

vị Chúa duy nhất. 

 Những người thờ đa thần Ả Rập: Họ tin rằng các 

thần linh của họ mang lại cho họ điều lành và tránh điều 

dữ. 

 Những người theo trường phái Qadriyah: Họ nói 

rằng bản thân người bề tôi tự tạo ra hành vi, tạo vật độc 

lập riêng biệt không lệ thuộc vào Allah. 

Tất cả những sự lệch lạc này đều chống lại bằng 

chứng rõ rệt từ đức tin bản năng, trí tuệ, cảm nhận qua 

các giác quan cũng như giáo lý rằng chỉ có một Thượng 

Đế duy nhất trong việc tạo hóa, điều hành, chi phối và 

định đoạt tất cả mọi sự việc trong vũ trụ. Allah  phán: 

ُ مِن َوَلٖ ﴿ ََذ ٱَّللذ ى إِذ ا  َما ٱَّتذ ٍِ ۥ مِنأ إَِل  ُِ ِۢ بَِما َوَما ََكَن َمَع  ِ َهَب ُُكُّ إَِل َ ْ َّلذ
ٖ ى َخََُق  ۡأ لََعَ  َبعأ ُُ ُض بأَح َن ٱ َولََعََل َبعأ ا يَِصُفوَن ُُ ِ َعمذ سورة ] ﴾٩١َّللذ

 [91املؤمنون: 
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Allah không nhận ai làm con trai của Ngài và cũng 

không có một Thượng Đế nào cùng với Ngài, bởi lẽ 

mỗi vị Thượng Đế sẽ lấy đi những gì mà mình đã tạo 

hóa và chắc chắn sẽ có chuyện vị này cao hơn vị kia. 

Thật vinh quang và trong sạch cho Allah, Ngài không 

giống như những gì chúng đã qui cho Ngài. (Chượng 

23 – Al-Mu’minun, câu 44). 

Cho nên, Thượng Đế đích thực phải là Đấng Tạo 

Hóa Toàn Năng và Toàn Quyền, Ngài làm bất cứ điều gì 

Ngài muốn. Bởi lẽ nếu có một vị đối tác cùng với Ngài 

thì dĩ nhiên vị đó cũng sẽ tạo hóa và làm những gì mình 

muốn; và trong trường hợp này sự việc chắc chắn không 

nằm ngoài hai tình huống sau: 

 Hoặc là mỗi vị sẽ tạo hóa những gì theo ý mình, 

làm những gì mình thích bởi vì họ đều có quyền năng 

độc lập. Tình huống này hoàn toàn bị phủ nhận bởi quy 

luật hoạt động vô cùng trật tự của vũ trụ và mọi vạn vật. 

 Hoặc là vị này hơn vị kia trong quyền năng và sức 

mạnh: giả sử vì này muốn thiêu đốt một vật thể nào 

nhưng vị khác thì muốn giữ lại, hoặc vị này muốn ban sự 

sống cho một vật gì đó nhưng vị kia thì muốn vật đó phải 

chết. Tình huống này hoàn toàn không hợp lý vì điều xảy 

ra một là theo ý muốn của hai vị hoặc theo một ý muốn 

của một trong hai hoặc là không xảy ra theo ý muốn của 

hai vị, rồi còn vị thứ ba, vị thứ tư thì sẽ như thế nào. Như 

vậy, không thể tồn tại song song các vị Thượng Đế, mà 

chỉ có một vị duy nhất, một Thượng Đế duy nhất tối cao, 

Đấng tạo hóa duy nhất, một mình Thượng Đế toàn quyền 

quyết định và điều hành. 
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Điều thứ ba: Đức tin rằng Allah là Đấng duy 

nhất đáng được thờ phượng (Tawhid Uluhiyah). 

Đó là niềm tin kiên định rằng chỉ có Allah  duy 

nhất mới là Đấng đáng được thờ phượng bởi vì Ngài là 

Thượng Đế đích thực, những gì khác ngoài Ngài không 

xứng đáng được quyền này. 

Từ “Ila-h” có nghĩa là đấng thờ phượng; và sự thờ 

phượng có nghĩa là dành trọn tình yêu, tuyệt đối phủ 

phục, hoàn toàn tôn vinh và sùng bái. Allah  phán: 

ٗذ ُهَو ﴿ ِ َِ إ ٓ إَِل  َٗ ۥ  ُِ نذ
َ
ُ أ َُِد ٱَّللذ ِطى َش اا بِٱلأقِسأ ِۡ قَآئَِم لُوْ  ٱلأعُِأ و 

ُ
أَمَلَٰٓئَِكُة َوأ َوٱل

 ُۡ َِكۡ َعزِيُز ٱۡلأ
ٗذ ُهَو ٱلأ ِ َِ إ ٓ إَِل   [48سورة آل عمران: ] ﴾١٨َٗ

Allah xác nhận và các Thiên thần cũng như những 

người hiểu biết đều làm chứng rằng quả thật không 

có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có Ngài, Đấng duy 

trì nền công lý. Không có Thượng Đế đích thực nào 

khác mà chỉ có Ngài là Thượng Đế duy nhất, Đấng 

Toàn Năng, Đấng rất mực Sáng Suốt. (Chương 3 – 

Ali-Imran, câu 18). 

﴿   ِ ۡأ إَِل ُك ُُ ٓ  ِإَوَل  ٗذ  ٓۖ ٗذ ُهَو ٱلرذ َو ِحد  ِ َِ إ ُۡ  إَِل  َم ُن ٱلرذِحۡ سورة ابلقرة: ] ﴾١٦٣حأ
463] 

Và Đấng thờ phượng của các ngươi là Thượng Đế 

duy nhất, không có Thượng Đế đích thực nào khác 

ngoài Ngài, Đấng rất mực Nhân từ, rất mực Khoan 

dung. (Chương 2 – Albaqarah, câu 163). 
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Quả thật, Allah  đã tạo loài người và loài Jinn 

mục đích chỉ đề tôn thờ Ngài và Ngài không cần họ phải 

cung dưỡng bất cứ điều gì, Ngài phán: 

بُُدوِن ﴿ ٗذ ِۡلَعأ ِ َِ إ ن ِ
نذ َوٱۡلأ ِ

ُت ٱَلأ ٖق  ٥٦َوَما َخَُقأ ِزأ  َ ِن  ۡ م  ُُ ۡأ َِيُد مِ
ُ
َمآ أ

عُِموِن  َُطأ ن 
َ
َِيُد أ

ُ
أَمۡنُِي  ٥٧َوَمآ أ زذُْق ُذو ٱلأُقوذةِ ٱل َ ُهَو ٱلرذ  ﴾٥٨إِنذ ٱَّللذ

 [26اذلاريات :  سورة]

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 24 – Azh-zhariyat, câu 56 - 

58). 

Tất các các vị Thiên sứ của Ngài được cứ đến cho 

nhân loại cũng vì xác nhận đức tin này; tất cả họ đều kêu 

gọi nhân loại đến với việc tôn thờ một mình Allah duy 

nhất và tránh xa việc tổ hợp cùng với Ngài một thần linh 

nào khác. Allah  phán: 

ةٖ ﴿ مذ
ُ
ِ أ

َۡنُِبوْ  ٱلطذ ُغوَتۖٓ  َولََقدأ َبَعثأَۡا ِِف ُُك  َ َوٱجأ بُُدوْ  ٱَّللذ ِن ٱعأ
َ
ًٗ أ و ُُ  ﴾َذ

 [36سورةانلحل : ]

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng 

một vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng 

Allah và tránh xa tà thần (Chương 46 – Annahl, câu 

36). 

Các vị Thiên sứ đến và luôn bắt đầu kêu gọi cộng 

đồng của họ với lời: 
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﴿ ٍِ ِنأ إَِل  َ َما لَُكۡ م  بُُدوْ  ٱَّللذ ۥٓ ََٰ َقوأِم ٱعأ ُهُ ، 62، 24سورة األعراف: ] ﴾َغريأ

13 ،82] 

Này hỡi người dân! Các người hãy thờ phượng 

Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài 

Ngài cả. (Chương 1 – Al’Araf, câu 24, 65, 73, 85). 

ٗذ نُوِۡحٓ ﴿ ِ وٍل إ ُُ َذ ُأَۡا مِن َقبأَُِك مِن  َُ َأ
َ
نَا۠ َوَمآ أ

َ
ٓ أ ٗذ ِ َِ إ ٓ إَِل  َٗ ۥ  ُِ نذ

َ
إَِۡلأِِ أ

بُُدوِن   [22سورة األنبياء: ] ﴾ ٢٥فَٱعأ

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 24 – Al-Anbiya, câu 25). 

Đức tin Iman này (Tawhid Uluhiyah) bao quát tất 

cả mọi dạng thức thờ phượng. Bởi thế, ai hướng một 

dạng thức nào đó đến với một ai (vật) khác ngoài Allah 

 thì người đó là người thờ đa thần vô đức tin nơi Allah 

. 

Các dạng thức thờ phượng: 

1. Dạng thức thờ phượng bằng trái tim: 

 Tình yêu, Allah phán: 

نَدْد ا َوِمَن ٱنلذاِس ﴿
َ
ِ أ ۡذِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّللذ ََ ِ ٱَمن  ۡأ َكُحب  ُُ ِۖٓ ْ ُُيِبُّوَن َّللذ

َشدُّ ُحب  ا 
َ
َََْمُۡٓوْ  أ ِيَن  ِ  ا َوٱَّلذ ذ ِ  [462ابلقرة :  سورة] ﴾َّلل 
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Và trong nhân loại, có những kẻ đã dựng lên những 

thần linh ngang hàng cùng với Allah. Họ yêu thương 

chúng giống như tình yêu họ dành cho Allah. Còn 

những người có đức tin thì hết mực yêu thương 

Allah. (Chương 2 – Albaqarah, câu 165). 

مِۡنَِي ﴿ ؤأ ۡأ وََخافُوِن إِن ُكُۡۡۡ مُّ  [412سورة آل عمران: ] ﴾١٧٥فَََل ََّتَافُوُه

Bởi thế, chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các 

ngươi là những người có đức tin. (Chương 3 – Ali-

Imran, câu 175). 

 Hy vọng và kính sợ, Allah  phán:  

۠ قُلأ إِنذَمآ ﴿ نَا
َ
ۖٓ َفَمن ََكَن  بََۡش   أ ِ   َو ِحد  ۡأ إَِل ُك ُُ نذَمآ إَِل 

َ
ۡأ يُوَۡحَٰٓ إََِلذ أ ِثأُُُك م 

َملأ َعَمَل ا يَرأُجوْ   ب ِِِ  فَُأَۡعأ ََ  ََ ٓ ِح ا لَِقا ِكأ بِعِبَ  ََُٰ  َٗ يُۡشأ َحَداا ا َو
َ
ب ِِِ ٓ أ ََ اَدةِ 

 [441سورة الكهف: ] ﴾١١٠

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, Ta chỉ là một 

con người phàm tục giống như các ngươi mà thôi, chỉ 

có điều Ta được mặc khải cho biết rằng quả thật 

Thượng Đế của các ngươi chỉ có một Thượng Đế duy 

nhất”. Do đó, người nào mong muốn được gặp 

Thượng Đế của y thì hãy làm việc thiện tốt và chớ 

đừng Shirk với Thượng Đế của y một ai (vật) khác 

trong lúc thờ phượng Ngài. (Chương 48 – Al-Kahf, 

câu 110). 

Đó là ba dạng thờ phượng chủ đạo của trái tim, 

Allah  phán: 
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ۡأ ﴿ ُُ َُّ
َ
ََُۡة أ ُِ أَو ُۡ ٱل ب ُِِ ََ َُۡغوَن إََِل   وَن يَبأ َُ ِيَن يَدأ َلَٰٓئَِك ٱَّلذ و 

ُ
قأَرُب أ

َ
 أ

ۥ ُِ َذْبَ ََ ۥ َوَيَخافُوَن  ُِ ََۡ  [21سورة اإلرساء: ] ﴾َوَيرأُجوَن َََحأ

Những thần linh mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm 

phương cách để được đến gặp Thượng Đế của họ và 

cũng thi đua nhau xem ai trong họ là người gần 

Thượng Đế nhất. Họ hy vọng nơi lòng Khoan Dung 

của Ngài và sợ sự trừng phạt của Ngài. (Chương 41 – 

Al-Isra, câu 57). 

Ba dạng thức này phải tồn tại song song với nhau, 

bởi ai thờ phượng Allah  chỉ bằng nỗi sợ thì y là người 

thuộc nhóm người Harur, ai thờ phượng Allah  chỉ 

bằng niềm hy vọng thì y là người thuộc nhóm người 

Murji-ah, và ai thờ phượng Allah  chỉ bằng tình yêu thì 

y là người thuốc nhóm người Zandeeq; nhưng ai thờ 

phượng Allah  bằng tình yêu, lòng kính sợ và niềm hy 

vọng thì y mới là người của Tawhid thuần túy. 

Sự cải thiện của trái tim là nền tảng cho sự cải 

thiện của thể xác như lời Thiên sứ của Allah  đã nói: 

لَ }
َ
ََسدِ  ِف  َوإِنَّ  أ َغة   اْلح ََسدُ  َصلَحَ  َصلََحتح  إَِذا ُمضح  فََسَدتح  َوإَِذا ُُكُُّه، اْلح

ََسدُ  فََسدَ  لَ  ُُكُّهُ  اْلح
َ
ومسلم برقم  22رواه ابلخاري برقم  {الحَقلحُب  َوِهَ  أ

 .من حديث انلعمان بن بشري 4244
“Chẳng phải là trong cơ thể có một cục thịt, khi nó 

được cải thiện thì toàn bộ cơ thể được cải thiện và khi 

nó bị hư hại thì toàn bộ cơ thể đều hư hại; chẳng phải 

đó là trái tim.” (Albukhari: 52, Muslim: 1599 từ lời 

thuật của Annu’maan bin Basheer ). 
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2. Dạng thức thờ phượng bằng lời: 

 Du-a: (cầu nguyện, khấn vái)  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ْ َحد ا
َ
ِ أ وْ  َمَع ٱَّللذ َُ ِ فَََل تَدأ أَمَس ِجَد َّلِلذ نذ ٱل

َ
 [48اجلن :  سورة] ﴾ ١٨َوأ

Và các Masjid đều là của Allah. Do đó, chớ cầu 

nguyện, khấn vái một ai khác cùng với Ngài trong 

đó. (Chương 12 – Al-Jinn, câu 18). 

 Isti’a-zdah: (Cầu xin che chở và cứu rỗi) 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ ٱلأَفَُِق ﴿ وُذ بَِرب  َُ
َ
 [4سورة الفلق: ] ﴾١قُلأ أ

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của rạng đông 

phù hộ và che chở khỏi sự tác hại của những vật mà 

Ngài đã tạo, khỏi những tác hại của màn đêm khi nó 

bao phủ, khỏi sự tác hại của những kẻ phù phép vào 

những chiếc nút thắt, và khỏi sự hãm hại của những 

kẻ đố kỵ khi họ ganh tị.” (Chương 443 – Al-Falaq, câu 

1 – 5). 

ِ ٱنلذاِس ﴿ وذُ بَِرب  َُ
َ
ِ ٱنلذاِس  ٢َمُِِك ٱنلذاِس  ١قُلأ أ  ِ ِ  ٣إَِل مِن ََش 

ۡذاِس  َ َوِْس ٱِلأ ُأ أَو وُِس ِِف ُصُدوَِ نلذاِس  ٤ٱل ُأ ِي يَُو ۡذةِ مَِن ٱَلأِ  ٥ٱَّلذ

 [6 - 4سورة انلاس: ] ﴾٦َوٱنلذاِس 

Hãy bảo họ: “Tôi cầu xin Thượng Đế của nhân loại, 

Đức Vua của nhân loại, Đấng Thờ phượng của nhân 

loại, phù hộ và che chở tránh khỏi sự hãm hại của kẻ 
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thì tháo (lời xúi giục, phù phép) rồi lẫn mất, khỏi 

những kẻ đã thì thào (những điều tác hại) vào lòng 

người, từ loài Jinn và loài người”. (Chương 441 – 

Annas, câu 1 – 6). 

 Istigha-thah (cầu xin sự cứu giúp và giải nạn) 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأ ﴿ ََۡجاَب لَُك ُأ ۡأ فَٱ بذُك ََ َۡغِۡثُوَن   [4: سورة األنفال] ﴾إِذأ تَسأ

Và hãy nhớ lại khi các ngươi cầu xin Thượng Đế của 

các ngươi cứu giúp, Ngài đã đáp lại lời cầu xin của 

các ngươi. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 9). 

 Các loại tụng niệm (Zikir) 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ر ا ﴿ َ ذِكأ َََْمُۡوْ  ٱذأُكُروْ  ٱَّللذ ِيَن  ا ٱَّلذ َُ َُّ
َ
أ  [14سورة األحزاب : ] ﴾٤١ا ا َكثرِي ا َيَٰٓ

Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tụng 

niệm Allah thật nhiều! (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 

41). 

 Xướng đọc Qur’an: 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

وِۡحَ إَِۡلأَك مَِن ٱلأِكَت بِ ﴿
ُ
 [12سورة العنكبوت : ] ﴾ٱتأُل َمآ أ

Ngươi hãy đọc những điều được mặc khải Ngươi 

trong kinh Qur’an. (Chương 24 – Al-‘Ankabut, câu 

45). 

 Lời nói tốt đẹp 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۚۥَ ﴿ ُِ ُِح يَرأَفُع  ُ ۡ ُِب َوٱلأَعَمُل ٱلصذ ُۡ ٱلطذ ِ َعُد ٱلأََك  [41]سورة فاطر:  ﴾إَِۡلأِِ يَصأ

Mọi lời tốt đẹp sẽ đi lên đến tận Ngài (Allah) và mọi 

việc làm phúc thiện và ngoan đạo nâng lên cao. 
(Chương 32 – Fatir, câu 10). 

3. Dạng thức thờ phượng bằng thân thể 

 Lễ nguyện Salah, giết tế 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِِ  قُلأ ﴿ ِِ َونُُسِِك َوََّمأَۡاَي َوَمَما َِمنَي إِنذ َصََل ِ ٱلأَعُ  ََب   ِ  سورة] ﴾١٦٢َّلِلذ

 [462األنعام: 

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, việc dâng lễ 

nguyện Salah của ta, việc giết tế của ta, cuộc sống và 

cái chết của ta đều hiến trọn cho Allah, Đấng Chủ Tể 

của toàn vũ trụ. (Chương 6 – Al-An’am, câu 462). 

َرأ  ﴿ ِ لَِرب َِك َوٱَنأ
 [2سورة الكوثر: ] ﴾ ٢فََصل 

Hãy dâng lễ nguyện Salah và giết tế vì Thượng Đế 

của Ngươi (Muhammad) (Chương 418 – Al-Kawthar, 

câu 2). 

 Tawaf (đi vòng quanh ngôi đền Ka’bah, một trong 

các nghi thức của Hajj) 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأِت ٱلأَعِِۡۡق ﴿ َ وذفُوْ  بِٱۡلأ َطذ  [24سورة احلج: ] ﴾٢٩َوۡلأ
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Và họ hãy đi Tawaf (vòng quanh) ngôi đền lâu đời 

(Ka’bah). (Chương 22 – Al-Hajj, câu 29). 

 Nhặt những vật gây trở ngại trên lối đi 

Thiên sứ của Allah  nói về các phần của đức tin 

Iman, trong đó, Người có đề cập: 

نَاَها} دح
َ
َذى إَِماَطةُ  وَأ

َ
ِريقِ  َعنِ  األ من حديث أيب  32رواه مسلم برقم  {الطَّ

 .هريرة 
“Và phần thấp nhất của nó là nhặt bỏ vật trở ngại vứt 

trên đường đi.” (Muslim: 35, từ lời thuật của Abu 

Huroiroh ). 

4. Dạng thức thờ phượng bằng tài sản 

Bố thí bắt buộc, cho với lòng hảo tâm, để lại di 

chúc, biếu tặng, và nuôi ăn người túng thiếu và khó khăn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

أَمَس ِكنِي َوٱلأَع ِمُنَِي ﴿ َدَق ُت لُِأُفَقَرَِْٓ َوٱل أُمَؤلذَفةِ إِنذَما ٱلصذ ا َوٱل َُ ۡأ َُ ََ

بِِۡلِۖ فَرِيَضة ا  ِ وَٱبأِن ٱلسذ بِِۡل ٱَّللذ َُ ِقَاِب َوٱلأَغ رِمِنَي َوِِف  ۡأ َوِِف ٱلر  ُُ َِن  قُُُوبُ م 
  ۡ ٌۡ َحِكۡ ُِۡ ََ  ُ ِ  َوٱَّللذ  [61اتلوبة:  سورة] ﴾ ٦٠ ٱَّللذ

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 Muallaf (mới gia nhập Islam hay người có 

thiện chí muốn vào 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 4 – Attawbah, câu 60). 
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ۡذِخُذ َما يُۡفُِق قُُرَب ٍت َوِمَن ﴿ َوأِم ٱٓأۡلِخرِ َويَ ِ َوٱۡلأ ِمُن بِٱَّللذ َرِْب َمن يُؤأ َأ
َ ٱۡلأ

ا  َُ ٓ إِنذ َٗ
َ
وِلى أ ُُ ِ وََصََُو ِت ٱلرذ بَة  ََِۡد ٱَّللذ َۚ  قُرأ ۡأ ُُ ذ ُ ِِف ل ُۡ ٱَّللذ ُُ ِخُُ ُۡدأ َُ

َ َغُفوَ   َِِِۡ َٓۚ إِنذ ٱَّللذ ۡ   َََحأ  [44سورة اتلوبة: ] ﴾٩٩َذِحۡ

Nhưng trong số người dân Ả Rập du mục, có người 

tin tưởng nơi Allah và Ngày Sau và xem của cải mà 

họ chi dùng (Cho chính nghĩa của Allah) là một 

phương tiện để đưa họ đến gần Allah và để được lời 

chúc phúc của vị Sứ giả (Muhammad). Vâng, những 

thứ đó sẽ đưa họ đến gần Allah. Allah sẽ khoan dung 

và thương xót họ bởi quả thật Allah là Đấng Hằng 

Tha Thứ, Rất mực Khoan Dung. (Chương 9 – 

Attawbah, câu 99). 

رًيْ ﴿ ُِ
َ
ا َوأ ا َويَتِۡم ا ِكۡ ۡا َعاَم لََعَ  ُحب ِِِ  مِسأ عُِموَن ٱلطذ إِنذَما  ٨َويُطأ

 ْ ًَ َٗ ُشُكو ٓ َا َو ۡأ َجَزْ َٗ نُرِيُد مُِۡك  ِ ِِ ٱَّللذ ۡأ لِوَجأ عُِمُك ]اإلنسان:  ﴾٩ُنطأ
8 ،4] 

Và vì thương yêu Ngài, họ chu cấp thực phẩm cho 

người nghèo, trẻ mồ côi và tù binh. Họ bảo: “Chúng 

tôi chu cấp cho quí vị là vì Allah thôi chứ chúng tôi 

không mong quí vị nhớ ơn và đáp trả. (Chương 16 – 

Al-Insan, câu 8, 9). 

Đức tin “Allah  là Đấng duy nhất đáng được thờ 

phượng - Uluhiyah” là điều thể hiện bắt buộc cho đức tin 

“ Allah là Đấng Chủ Tể - Rububiyah”. Bởi thế, ai đã thừa 

nhận Allah là Đấng Tạo Hóa, Đấng Điều hành và Chi 
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phối vũ trụ và mọi vạn vật thì bắt buộc y phải thừa nhận 

Ngài là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng.  

Allah  đã đưa ra lập luận này cho những người 

thờ đa thần ở nhiều chỗ trong Kinh sách của Ngài, tiêu 

biểu như: 

ۡأ ﴿ ِيَن مِن َقبأُُِك ۡأ َوٱَّلذ ِي َخََُقُك ُۡ ٱَّلذ بذُك ََ ُبُدوْ   ا ٱنلذاُس ٱعأ َُ َُّ
َ
أ َيَٰٓ

ۡذُقوَن  ۡأ َت ۡرَض فَِر   ٢١لََعُذُك
َ ُۡ ٱۡلأ ِي َجَعَل لَُك ٓ َا ش ا ٱَّلذ ََ بَِۡا ٓ َما  ا َوٱلسذ

ٓ َا  َِ َما ٓ َما نَزَل مَِن ٱلسذ
َ
َرَج بِِِ  مَِن ٱَّذَمَر ِت َِزأق ا  َوأ خأ

َ
ۖٓ فَََل ََتأَعُُوْ  فَأ ۡأ ا لذُك

نَدْد ا 
َ
ِ أ َُُموَن َّلِلذ ۡأ َتعأ نُۡ

َ
 [22، 24سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢ْ َوأ

Hỡi nhân loại! Hãy thờ phượng Thượng Đế của các 

ngươi, Đấng đã tạo các ngươi và những ai trước các 

ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người 

ngay chính. Ngài (Allah) là Đấng đã tạo trái đất như 

một tấm thảm và bầu trời như một chiếc lọng che cho 

các ngươi và Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống 

mà Ngài dùng để làm mọc ra cây trái thành thực 

phẩm cho các ngươi. Bởi thế, chớ dựng những thần 

linh ngang vai cùng với Allah trong lúc các ngươi biết 

rõ điều đó (là không đúng). (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 21, 22). 

َمآَِ ﴿ َِن ٱلسذ زُقُُكۡ م  بأَص َر قُلأ َمن يَرأ
َ َع َوٱۡلأ مأ ُُِك ٱلسذ ََمأ ن  مذ

َ
ۡرِض أ

َ َوٱۡلأ
َۡ ِ َوَمن يَُدب ُِر 

ۡ َِت مَِن ٱلأ أَم رُِج ٱل ۡ ِِت َويُخأ أَم ذ مَِن ٱل َۡ َوَمن ُُيأرُِج ٱلأ
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ۡذُقوَن  فَََل َت
َ
َۚ َفُقلأ أ ُ َۚ فََسَُۡقولُوَن ٱَّللذ َر مأ

َ ۖٓ  ٣١ٱۡلأ َقُّ ُۡ ٱۡلأ بُُّك ََ  ُ ُۡ ٱَّللذ فََذ لُِك
فُوَن َفَماذَ  َ ّنذ  تُِصأ

َ
ۖٓ فَأ َل ُل ٗذ ٱلضذ ِ ِ إ َق  َد ٱۡلأ  [32، 34:  يونس سورة] ﴾٣٢ْ َبعأ

Hãy hỏi chúng (Muhammad!): Ai là Đấng đã ban 

cấp bổng lộc cho các người từ trên trời và dưới đất? 

Ai là Đấng nắm quyền chế ngự thính giác và thị giác 

của các người? Ai là Đấng đã đưa sự sống ra từ cái 

chết và đưa cái chết ra khỏi sự sống? Và ai là Đấng đã 

điều hành, chi phối và định đoạt mọi hoạt động của 

vũ trụ? Chắc chắn chúng sẽ trả lời: Đó là Allah. Do 

đó, hãy bảo họ: Thế sao các người không kính sợ 

Allah? Allah, Thượng Đế của các người là như thế. 

Thế chẳng phải điều gì khác với sự thật là sự lầm lạc 

đó sao? Vậy các ngươi lạc hướng đi đâu? (Chương 41 

– Yunus, câu 31, 32). 

ا ﴿ مذ
َ
ٌ أ ُ َخريأ َََّْلٓلذ َطَفَٰٓ   ِيَن ٱصأ ِ ٱَّلذ َِبَادِه ٌۡ لََعَ   َل  َُ ِ َو ُد َّلِلذ َمأ قُِل ٱۡلأ

ُِكونَ  َمآَِ  ٥٩ يُۡشأ َِن ٱلسذ نَزَل لَُكۡ م 
َ
ۡرَض َوأ

َ َم َو ِت َوٱۡلأ نأ َخََُق ٱلسذ مذ
َ
أ

ٓ َا  َجةٖ  َما ُأ َۡا بِِِ  َحَدْٓئَِق َذَْت َب ۢنبَتأ
َ
ن  فَأ

َ
ۡأ أ ا ََكَن لَُك ٓ  مذ تُۢنبُِۡوْ  َشَجرََها

 
َ
ِ   َِ أ َع ٱ َل ۡأ قَوأم  مذ َِۚ بَلأ ُه ِدلُونَ  َّللذ عأ ۡرَض قََرْ َا  ٦٠ ََ

َ ن َجَعَل ٱۡلأ مذ
َ
ا وََجَعَل أ

نأَه ر ا 
َ
آ أ َُ َ  ُ َريأِن َحاِجزً ا وََجَعَل ِخَل َحأ َ ٱۡلأ َو َِسَ وََجَعَل َبنيأ ََ ا  َُ َ  ا  ل

َ
ِ   َِ أ َع  َل مذ

َُُموَن  عأ ََ  َٗ ۡأ  ََثُُه كأ
َ
َِۚ بَلأ أ َطرذ إِذَْ َدََعهُ  ٦١ٱَّللذ أُمضأ ن ُُيُِۡب ٱل مذ

َ
أ

وٓ  ِشُف ٱلسُّ ۡرِضِۗ َويَكأ
َ ََ ٱۡلأ ٓ ۡأ ُخََُفا َعُُُك  ََ َوَيجأ

َ
ِ   َِ أ َِۚ قََُِۡل ا  َل َع ٱَّللذ ا مذ  مذ

ُروَن  ۡأ ِِف  ٦٢تََذكذ ِديُك ُأ ََ ن  مذ
َ
ََِٰ َح أ ُل ٱلر  ُِ رِ َوَمن يُرأ َحأ ُظَُُم ِت ٱلأَِب ِ َوٱۡلأ
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  ٓ َِِِۡ َ يََديأ َََحأ اا َبنيأ َ  بُۡشأ
َ
ِ   َِ أ ُ عَ  َل َِۚ تََع َِل ٱَّللذ َع ٱَّللذ ُِكوَن مذ ا يُۡشأ ن  ٦٣مذ مذ

َ
أ

بأَدُؤْ   ۡرِضِۗ  ََ
َ َمآَِ َوٱۡلأ َِن ٱلسذ زُقُُكۡ م  ۡذ يُعُِۡدهُۥ َوَمن يَرأ َُأَق ُث  ٱِلأ

َ
ِ   َِ أ َع  َل مذ

ۡأ ََٰ ِدقنَِي  ۡأ إِن ُكُۡۡ َُك َهۡ  َِۚ قُلأ َهاتُوْ  بُرأ  [61 - 24سورة انلمل: ] ﴾٦٤ٱَّللذ

(Hỡi Muhammad!) Hãy nói: “Mọi lời ca ngợi, tán 

dương đều dâng lên Allah và lời chúc “Bằng an” cho 

những người bề tôi của Ngài mà Ngài đã chọn.  (Thử 

hỏi chúng) ai là Đáng Ưu việt, Allah hay là những kẻ 

mà chúng cho là những vị tổ hợp của Ngài. Há (không 

ưu việt ư?) Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất và 

cho mưa từ trên trời xuống cho các ngươi, với nó, TA 

làm mọc những mảnh vườn xanh tươi mà các ngươi 

không thể làm mọc ra cây trái của chúng. Có chăng 

một thần linh khác cùng vời Allah? Không, chúng là 

một đám người thường bịa đặt những đối thủ ngang 

vai (với Allah). Há (không ưu việt ư?) Đấng đã làm 

trái đất thành một nơi ở vững chắc và đặt giữa nó các 

sông ngòi và đặt giữa hai biển (mặn và ngọt) một bức 

chắn (vô hình tách biệt chúng). Có chăng một thần 

linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Không, đa 

số bọn chúng không biết gì.  Há (không ưu việt ư?) 

Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu của) người đau khổ khi y 

van xin Ngài và cứu y thoát nạn và làm cho các ngươi 

(nhân loại) thành những người kế thừa trên trái đất. 

Có chăng một thần linh cùng chia sẻ quyền năng với 

Allah? Thật ít thay điều các ngươi ghi nhớ! Há không 

ưu việt ư Đấng đã hướng dẫn các ngươi qua những 

lớp tăm tối của đất liền và biển cả và gởi những luồng 

gió làm người loan tin đến báo trước hồng ân (mưa) 
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sắp đến của Ngài. Có chăng một thần linh cùng chia 

sẻ quyền năng với Allah? Allah là Đấng Tối Thượng, 

Ngài vượt trên tất cả mọi điều mà chúng qui cho 

Ngài. Há không ưu việt ư Đấng đã khởi sự việc tạo 

hóa rồi tái diễn nó lại và đã cung dưỡng cho các ngươi 

từ trên trời xuống dưới đất. Có chăng một thần linh 

cùng chia sẻ quyền năng với Allah? Hãy bảo chúng: 

“Các người hãy trưng các bằng chứng của các người 

ra xem nếu các người nói thật?” (Chương 21 - 

Annaml, câu 24 - 61). 

Allah  phủ nhận các thần linh của những người 

thờ đa thần bởi việc chúng không hề mang bất cứ thuộc 

tính nào của Đấng Chủ Tể cũng như không hề sở hữu bất 

kỳ quyền năng nào của Đấng Tối Cáo và Toàn Năng. 

Ngài phán: 

َٗ َُيأُُُق َشيأ ﴿ ُِكوَن َما  يُۡشأ
َ
ۡأ ُُيأَُُقوَن أ ۡأ  ١٩١ا وَُه ُُ َ َِۡطُۡعوَن ل َٗ يَسأ َو

ٓ نَِصأ ا  َٗ ۡأ يَ ا َو ُُ نُفَس
َ
وَن أ َۚ  ١٩٢ُِۡصُ ۡأ َٗ يَتذبُِعوُك َدى   ُُ أ ۡأ إََِل ٱل وُه َُ ِإَون تَدأ

ُۡوَن  ۡأ ََٰ ِم نُۡ
َ
مأ أ

َ
ۡأ أ ُتُموُه وأ ََ َد

َ
ۡأ أ ۡأُك َُ ََ َوٌَْٓ  وَن مِن  ١٩٣َُ َُ ِيَن تَدأ إِنذ ٱَّلذ

ۡأ إِن َِۡجۡبُوْ  لَُك ۡأ فَُأيَسأ وُه َُ ۖٓ فَٱدأ ۡأ َثالُُك مأ
َ
َِبَاٌد أ  ِ ۡأ  ُدوِن ٱَّللذ ُكُۡۡ

َأُجل   ١٩٤ََٰ ِدقنَِي  ۡأ أَ ُُ َ ل
َ
يأدٖ  أ

َ
ۡأ أ ُُ َ مأ ل

َ
ٓۖٓ أ ا َُ ِ ُشوَن ب بأِطُشوَن  ََمأ ۡأ ََ ُُ َ مأ ل

َ
ٓۖٓ أ ا َُ ِ ب

نُي   عأ
َ
َمُعوَن  أ َََْذْن  يَسأ ۡأ  ُُ َ مأ ل

َ
ٓۖٓ أ ا َُ ِ وَن ب بأِِصُ ۡذ َُ ۡأ ثُ ََكََُٓك وْ  َُشَ َُ ا  قُِل ٱدأ َُ ِ ب

ََۡولذ  َيِّۧـِلإِنذ وَ  ١٩٥كُِۡدوِن فَََل تُِۡظُروِن  ََ َل ٱلأِكَت َبۖٓ وَُهَو  ِي نَزذ ُ ٱَّلذ ٱَّللذ
ِِحنَي   ُ ٓ  ١٩٦ٱلصذ َٗ ۡأ َو ُك َ َِۡطُۡعوَن نَِصأ َٗ يَسأ وَن مِن ُدونِِِ   َُ ِيَن تَدأ َوٱَّلذ
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وَن  ۡأ يَُِۡصُ ُُ نُفَس
َ
ۡأ  ١٩٧أ ُُ َمُعوْ ۖٓ َوتََرى  َٗ يَسأ َدى   ُُ أ ۡأ إََِل ٱل وُه َُ ِإَون تَدأ

وَن يَُۡظُروَن إَِۡلأ  بأِِصُ َُ  َٗ ۡأ   [448 - 444سورة األعراف: ] ﴾١٩٨َك وَُه

Phải chăng họ tổ hợp với Allah những vật không tạo 

hóa ra được bất cứ thứ gì mà chính bản thân chúng là 

những vật được tạo ra? Chúng không thể giúp họ 

cũng không thể tự giúp mình được. Và nếu các ngươi 

có kêu gọi chúng đến với Chỉ đạo thì chúng sẽ không 

theo các ngươi. Điều đó bằng thừa đối với các ngươi 

dẫu các ngươi có gọi chúng hay im lặng. Quả thật, 

những kẻ (vật) mà các ngươi cầu xin khấn vái ngoài 

Allah cũng chỉ là những bề tôi như các ngươi. Các 

ngươi cứ cầu xin khấn vái chúng đi và hãy để chúng 

đáp lại các ngươi nếu các ngươi nói thật! Há chúng có 

chân để đi, có tay để nắm, có mắt để nhìn, hoặc có tai 

dể nghe chăng? Hãy bảo họ (Muhammad): “Các 

người hãy cầu xin khấn vái những thần linh của các 

người lên kế hoạch chống lại ta đi đừng chờ đợi gì 

nữa! Quả thật, Đấng Bảo Hộ của ta là Allah, Ngài là 

Đấng đã ban Kinh sách xuống; và Ngài luôn che chở 

cho những người ngoan đạo. Và những kẻ mà các 

người cầu nguyện ngoài Ngài (Allah) không có khả 

năng giúp đỡ các người cũng như không tự giúp bản 

thân chúng được”. Và nếu Ngươi (Muhammad) gọi 

chúng đến với Chỉ đạo thì chúng sẽ không nghe; và 

Ngươi thấy chúng nhìn Ngươi nhưng chúng lại không 

nhìn thấy gì cả. (Chương 1 – Al-Araf, câu 191 - 198). 
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ة ا ﴿ َُ ِ ََْل َُذوْ  مِن ُدونِِِ ٓ  ۡأ ُُيأَُُقوَن ٗذ َُيأُُُقوَن َشيأ  َوٱَّتذ َٗ ا وَُه َو
ۡأ َۡض  ا  نُفِسُِ

َ
ُُِكوَن ِۡل ع ا ََمأ َٗ َنفأ ت ا ا َو ُُِكوَن َموأ ََمأ  َٗ ة ا ا ا َو َٗ َحَۡو  َٗ  َو َو

 [3سورة الفرقان: ] ﴾٣ا نُُشو َا 

Và họ đã tôn thờ những thần linh không có khả năng 

tạo được vật gì trong lúc chính chúng lại là những vật 

được tạo ra, chúng không làm hại cũng chẳng ban 

điều lợi gì cho chính bản thân chúng, chúng không có 

khả năng làm cho chết cũng chẳng thể làm cho sống 

và chúng không có khả năng phục sinh một thứ gì. 

(Chương 22 – Al-Furqan, câu 3). 

﴿  ِ وْ  ٱَّلذ َُ َذ ٖ قُِل ٱدأ ُُِكوَن مِثأَقاَل ذَ ََمأ  َٗ  ِ ِن ُدوِن ٱَّللذ ُۡۡ م  ِِف  يَن زََعمأ
َٗ ِِف  َم َو ِت َو ۡأ ٱلسذ ُُ َ ۡرِض َوَما ل

َ ِن  فَُِِۡما مِن َِشأكٖ ٱۡلأ ۡ م  ُُ ۡأ َوَما َِلُۥ مِ
َٗ تََۡفُع ٱلشذ  ٢٢ َظُِريٖ  ۚۥَ َو ذَِن َِلُ

َ
ٗذ لَِمنأ أ ِ ََِۡدهُۥٓ إ ن  َف َعُة  ََ َِع  ْ فُز 

َٰٓ إِذَ َحِتذ
ۖٓ وَُهَو ٱلأَعِِلُّ ٱلأَكبرُِي  َقذ ۖٓ قَالُوْ  ٱۡلأ ۡأ بُُّك ََ ْ قَاَل  ۡأ قَالُوْ  َماَذ سورة ] ﴾٢٣قُُُوبُِِ

 [23،  22سبأ: 

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Hãy cầu nguyện ngoài 

Allah những kẻ mà các người xác nhận là thần linh 

của các người. Chúng chẳng kiểm soát được một vật 

gì trong các tầng trời và trái đất cho dù đó là sức 

nặng của một hạt nguyên tử đi chăng nữa; và chúng 

cũng không có sự hợp tác nào trong trời đất; và trong 

bọn chúng không có một tên nào là vị ủng hộ của Ngài 

cả. Và việc can thiệp với Ngài (Allah) chẳng có hiệu 

lực gì trừ phi với ai mà Ngài cho phép; mãi đến khi 
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lòng của họ (các Thiên thần hay những vị được Allah 

cho phep can thiệp) hết sợ, lúc đó họ mới lên tiếng 

hỏi: “Thượng Đế của quí vị phán gì vậy?”. Họ (các tín 

đồ) đáp: “Chân lý”. Quả thật, Ngài là Đấng Tối Cao 

và Vĩ Đại. (Chương 31 – Saba’, câu 22, 23). 

Chính vì lẽ trên mà việc tổ hợp (Shirk) với Allah 

 trong thờ phượng được xem là: 

 Vô cùng bất công: Allah, Đấng Tối phán: 

﴿  ۡ ِظۡ ََ  ٌۡ َك لَُظُأ أ ِ  [43]سورة لقمان:  ﴾١٣إِنذ ٱلۡش 

Quả thật, Shirk là điều bất công vô cùng nghiêm 

trọng. (Chương 34 – Luqman, câu 13). 

Bởi lẽ, việc làm đó hạ thấp tính Tối Cao và Vĩ Đại 

của Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, và bởi vì việc 

làm đó đã hướng quyền đích thực của chỉ riêng Ngài cho 

kẻ khác ngoài Ngài; như Allah  đã phán: 

ِدلُوَن ﴿ عأ ََ ۡأ   بَِرب ُِِ
ِيَن َكَفُروْ  ۡذ ٱَّلذ  [4: األنعام]سورة  ﴾١ُث

Thế mà những kẻ phủ nhận đức tin lại dựng những 

đối tác ngang vai cùng với Thượng Đế của họ. 

(Chương 6 – Al-An’am, câu 4). 

 Tội lớn nhất trong các đại trọng tội: Thiên sứ của 

Allah  nói ba lần:  

لَ }
َ
نَبُِّئُكمح  أ

ُ
َّبِ  أ

كح
َ
 {الحَكَبائِرِ  بِأ

“Các ngươi có muốn Ta cho các ngươi biết tội lớn 

nhất trong các đại trọng tội không?” 
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Các vị Sahabah nói: Vâng, chúng tôi muốn thưa 

Thiên sứ của Allah. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َاكُ } من حديث  81ومسلم برقم  2621أخرجه ابلخاري برقم  {بِاهللِ  اإِلُشح
 . أيب بكرة

“Shirk với Allah” (Albukhari: 2654, Muslim: 87, từ lời 

thuật của Abu Bakrah ). 

Trong một Hadith khác, Thiên sứ của Allah  

được hỏi rằng tội lỗi nào lớn nhất ở nơi Allah  thì 

Người nói: 

نح }
َ
ا لِِلِ  ََتحَعَل  أ وَ  نِدًّ ومسلم برقم  1111أخرجه ابلخاري برقم  {َخلََقَك  َوهح

 . من حديث عبد اهلل بن مسعود 86
“Đó là ngươi dựng lên một thần linh cùng với Allah 

trong khi Ngài là Đấng đã tạo hóa ra ngươi.” 

(Albukhari: 4477, Muslim: 86, từ lời thuật của Abdullah 

bin Mas’ud). 

 Đi ngược lại với tín ngưỡng bản năng và là một 

việc làm lầm lạc quá mức. Allah, Đấng tối Cao phán: 

وِي ﴿ ُأ وأ َت
َ
ُ أ ريأ ُِ ٱلطذ َطُف َمآَِ َفَۡخأ نذَما َخرذ مَِن ٱلسذ

َ
ِ فََكأ ِكأ بِٱَّللذ َوَمن يُۡشأ

ِيُح ِِف َمََكنٖ  ِحۡقٖ  بِِِ ٱلر   [34سورة احلج: ] ﴾٣١ َُ

Và ai làm điều Shirk với Allah thì chẳng khác nào 

như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị chim chóc chụp 

bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận gió ào đến quét 
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mang đi đến một nơi xa xôi. (Chương 22 – Alhajj, câu 

31). 

Quả thật, Allah  đã qui định cho việc làm Shirk 

với Ngài phải lãnh nhận những hậu quả: 

 Không được sự tha thứ ở nơi Allah 

Allah  phán: 

َۚ َوَمن ﴿ َُ ٓ فُِر َما ُدوَن َذ لَِك لَِمن يََشا ََك بِِِ  َوَيغأ ن يُۡشأ
َ
فُِر أ غأ ََ  َٗ  َ إِنذ ٱَّللذ

ِظًۡما  ََ ََتَىَٰٓ إِثأًما  ِ َفَقِد ٱفأ ِكأ بِٱَّللذ  [18سورة النساء: ] ﴾٤٨يُۡشأ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk 

(hành vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah 

trong thờ phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những 

tội lỗi khác cho người nào Ngài muốn. Và ai làm điều 

Shirk với Allah thì quả thật y đã phạm phải một đại 

trọng tội không thể tha thứ. (Chương 4  - Annisa’, câu 

48). 

 Bị cấm vào Thiên Đàng và phải đời đời, kiếp kiếp 

trong Hỏa Ngục 

Allah  phán: 

ۖٓ َوَما ﴿ َُ ُِ ٱنلذا َوى 
أ
ۡذَة َوَمأ َ ۡأِِ ٱَلأ َُ ََ  ُ ِ َفَقدأ َحرذَم ٱَّللذ ِكأ بِٱَّللذ ۥ َمن يُۡشأ ُِ إِنذ

نَصاَٖ 
َ
ِِمنَي مِنأ أ  ُ  [12 سورة املائدة:] ﴾ ٧٢ لُِظذ

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 2 – Al-Ma-idah, câu 72). 
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 Tất cả các việc làm thiện tốt và ngoan đạo đều trở 

nên hoài công vô ích 

Allah  phán: 

َبَطنذ ﴿ َت َۡلَحأ كأ َ َشأ
َ
ِيَن مِن َقبأَُِك لَئِنأ أ وِۡحَ إَِۡلأَك ِإَوََل ٱَّلذ

ُ
َولََقدأ أ

َِن  ٦٥َعَمَُُك َوَۡلَُكوَننذ مَِن ٱلأَخ ِۡسِيَن  بُدأ َوُكن م  َ فَٱعأ بَِل ٱَّللذ
 [62سورة الزمر: ] ﴾٦٦ٱلشذ ِكرِيَن 

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

trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: Nếu 

Ngươi làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh 

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

thành vô nghĩa và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng 

bọn của những kẻ thất bại thật thảm hại. (Chương 34 

– Azzumar, câu 65). 

 Tính mạng và tài sản không được bảo toàn 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأ ﴿ ۡأُث وََجدتُُّموُه ِكنَِي َح أُمۡشأ ُُُۡوْ  ٱل ُُرُم فَٱقأ ُر ٱۡلأ ُُ شأ
َ فَإَِذْ ٱنَسََُ  ٱۡلأ

ُعُدوْ   ۡأ َوٱقأ وُه ُِصُ ۡأ َوٱحأ ۡأ ُُكذ َمرأَصٖدى وَُخُذوُه ُُ َ َُو ةَ  ل قَاُموْ  ٱلصذ
َ
 فَإِن تَابُوْ  َوأ

ََْتَُوْ   َ َغُفوَ   َو َۚ إِنذ ٱَّللذ ۡأ ُُ بَُِۡ َُ َكو ةَ فََخُُّوْ   ۡ   ٱلزذ  [5سورة اتلوبة: ] ﴾٥َذِحۡ

Do đó, khi những tháng cấm đã chấm dứt, hãy đánh 

và giết những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các ngươi tìm 

thấy chúng; các ngươi hãy bắt chúng và vây chúng và 

mai phục chúng; nhưng nếu chúng hối cải và dâng lễ 

nguyện Salah và đóng Zakah thì hãy mở đường cho 
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chúng. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất 

Mực Khoan Dung. (Chương 4 – Attawbah, câu 5). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِمرحُت }
ُ
نح  أ

َ
قَاتَِل  أ

ُ
َهُدوا َحّتَّ  اِلَّاَس  أ نح  يَشح

َ
نَّ  اهللُ  إِلَّ  إََِلَ  لَ  أ

َ
ا وَأ د   ُُمَمَّ

َلَةَ، َوُيِقيُموا ،اهللِ  َرُسوُل  تُوا الصَّ ََكةَ، َويُؤح  َعَصُموا َذلَِك  َفَعلُوا فَإَِذا الزَّ
َوالَُهمح  ِدَماَءُهمح  ِمّنِّ  مح

َ
َلَِم، ِِبَقِّ  إِلَّ  وَأ أخرجه  {.اهللِ  لََعَ  وَِحَساُبُهمح  اإِلسح

 . من حديث أبن هريرة 02ومسلم برقم  9911ابلخاري برقم 
“Ta được lệnh chiến đấu với nhân loại cho tới khi nào 

họ chứng nhận rằng không có Thượng Đế nào khác 

ngoài Allah và chứng nhận Muhammad là vị Thiên sứ 

của Allah và dâng lễ nguyện Salah và bố thí Zakah; 

nếu họ đã làm đúng như thế thì họ được bảo toàn tính 

mạng và tài sản của họ trừ phi vì chân lý của Islam, 

và phần phán xét họ là ở nơi Allah.” (Albukhari: 1399, 

Muslim: 20, từ lời thuật của Abu Huroiroh ). 

Từ con cháu của Adam có nhiều nhóm người đã 

lầm lạc trong vấn đề Shirk, tiêu biểu: 

 Thờ phượng bục tượng: những bục tượng được thờ 

cúng rất đa dạng từ cây cối, đá, người, Jinn, các Thiên 

thần, các tinh tú, các loại động vật, … 

 Thờ phượng những người trong mộ: họ cầu xin, 

khấn vái đến mộ, họ thề nguyện và dâng cúng đến người 

đã khuất mong họ phù hộ được an lành và xua đuổi điều 

dữ. 

 Những thầy bùa thuật, thầy bói: họ thờ cúng Jinn 

và làm theo những gì chúng yêu cầu để chúng trợ giúp. 
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Bởi tính nghiêm trọng và nguy hiểm của Shirk 

trong thờ phượng nên Thiên sứ của Allah  đã cảnh báo 

những điều dẫn đến việc làm Shirk: 

 Cảnh báo về sự thái quá trong việc tôn vinh và 

sung kính những người ngoan đạo, những hiền nhân: 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ينِ  ِف  َوالحُغلُوَّ  إِيَّاُكمح } لََك  فَإِنََّما الِّ هح
َ
 ِف  الحُغلُوُّ  َقبحلَُكمُ  ََكنَ  َمنح  أ

ينِ   3124برقم  وابن ماجه 3124برقم  والنسايئ 4824برقم  رواه أمحد {الِّ
 . من حديث ابن عباس

“Các ngươi hãy tránh xa việc làm thái quá trong tôn 

giáo bởi quả thật những người trước các ngươi đã bị 

hủy diệt chỉ vì sự thái quá trong tôn giáo.” (Ahmad: 

1851, Annasa-i: 3059, và Ibnu Ma-jah: 3029, từ lời thuật 

của Ibnu Abbas ). 

ُروِن  لَ } َرِت  َكَما ُتطح طح
َ
َيَم، ابحنَ  اِلََّصاَرى أ نَا فَإِنََّما َمرح

َ
 َفُقولُوا َعبحُدهُ، أ

 .من حديث عمر 3112رواه ابلخاري برقم  {َوَرُسوَُلُ  اهللِ  َعبحدُ 
“Các ngươi chớ tôn vinh và sùng kính Ta giống như 

những người Thiên Chúa giáo đã tôn vinh và sùng 

kính con trai của Maryam, bởi quả thật Ta chỉ là 

người bề tôi của Allah. Do đó, các ngươi hãy nói: 

người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ của Ngài.” 

(Albukhari: 3445, từ lời thuật của ông Umar ). 

Một trong các hình thức thái quá trong việc tôn 

vinh và sùng kính những người ngoan đạo và đức hạnh là 
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lấy họ làm kẻ trung gian. Việc nhờ ai đó làm kẻ trung 

gian không nằm ngoài ba dạng: 

 Dạng thứ nhất: Nhờ ai đó làm kẻ trung gian thuộc 

hành vi Shirk, bị trục xuất khỏi phạm vi của Islam; đó là 

cầu xin khấn vái đến ai (vật) ngoài Allah để nhờ họ can 

thiệp với Allah  hoặc xin họ phù hộ một điều gì đó. 

 Dạng thứ hai: Nhờ ai đó làm kẻ trung gian thuộc 

hành vi Bid’ah, chưa đến mức Shirk; đó là cầu xin Allah 

 thông qua những gì mà Ngài không qui định chẳng 

hạn như cầu xin Allah bởi thân thể của người ngoan đạo 

hoặc bởi công đức và phúc lành của họ, ... 

 Dạng thứ ba: Nhờ ai đó làm kẻ trung gian thuộc 

hành vi được phép trong giáo lý Islam; đó là cầu xin 

Allah bởi đức tin Iman nơi Ngài, bởi sự tuân lệnh Ngài, 

hoặc cầu xin Ngài bởi các đại danh và thuộc tính thiêng 

liêng và hoàn mỹ của Ngài, hoặc bởi việc làm ngoan đạo 

đã làm vì Ngài, hoặc nhờ người ngoan đạo nào đó (vẫn 

còn sống, đang hiện diện) cầu xin Allah  giùm. 

Riêng lời cầu xin của Umar  khi ông nói: “Lạy 

Allah, bầy tôi cầu xin Ngài bởi vị Nabi của bầy tôi, xin 

Ngài hãy ban mưa cho bầy tôi; và bầy tôi cầu xin Ngài 

bởi người bác của vị Nabi của bầy tôi, xin Ngài hãy ban 

mưa cho bầy tôi.” (Albukhari ghi lại số 1010 từ lời thuật 

của Anas ). Đây lời câu xin bởi ông Abbas là người 

ruột thịt của Nabi chứ không phải bởi bản thân ông. Bởi 

lẽ, nếu việc cầu xin bởi bản thân của ai đó được phép thì 

chắc chắn các vị Sahabah đã cầu xin với bản thân cao 

quý của Thiên sứ  và ngay cả khi Người qua đời. 

 Cảnh báo về việc tôn vinh các ngôi mộ:  
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Các hình ảnh của việc tôn vinh các mộ: 

 Lấy khu mộ làm Masjid: Bà A’ishah  thuật lại 

rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َنةُ } َُهودِ  لََعَ  اهللِ  لَعح َُذوا َواِلََّصاَرى اْلح نحبَِيائِِهمح  ُقُبورَ  اَّتَّ
َ
 {َمَساِجدَ  أ

 (.234، 224( و مسلم برقم )434، 136، 132أخرجه ابلخاري برقم )
“Allah nguyền rủa người Do Thái và Thiên Chúa giáo 

về việc họ đã lấy mộ các vị Nabi của họ làm các thờ 

phượng.” (Albukhari (435, 436, 139), Muslim (529, 

531)). 

نحبَِيائِِهمح  ُقُبورَ  َيتَِّخُذونَ  ََكنُوا َقبحلَُكمح  ََكنَ  َمنح  إِنَّ }
َ
 َوَصاِْلِيِهمح  أ

لَ  َمَساِجدَ 
َ
نحَهاُكمح  إِّنِّ  َمَساِجدَ  الحُقُبورَ  َتتَِّخُذوا فََلَ  أ

َ
رواه  {َذلَِك  َعنح  أ

 . من حديث جندب 232مسلم برقم 
“Quả thật, những người thời trước các ngươi thường 

lấy mộ các vị Nabi của họ cũng như mộ các vị ngoan 

đạo của họ làm nơi quỳ lạy; các ngươi chớ lấy các mộ 

làm các Masjid, quả thật Ta cấm các ngươi sự việc 

đó.” (Muslim: 532, từ lời thuật của ông Jundub ). 

 Xây cất, tô trát phần bên trên mộ: Ông Abu Al-

Hayyaaj Al-Asadi  thuật lại: “Ông Ali bin Abu Talib  

nói với tôi: Tôi cử anh đi làm những điều mà Thiên sứ 

của Allah  đã cử tôi đi, đó là anh hãy đập phá hết các 

tượng đài và làm bằng phẳng hết các mộ.” (Muslim: 

969). Ông Jabir bin Abdullah  nói: “Thiên sứ của Allah 

 cấm tô, trát mộ phần, cấm ngồi lên mộ và cấm xây cất 

trên đó.” (Muslim: 970). Và việc cấm này mang ý nghĩa 
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bao hàm việc xây mái che cũng như trang hoàng làm đẹp 

cho các phần mộ. 

 Đến từ phương xa để thăm viếng mộ: Thiên sứ của 

Allah  không cho phép du hành từ nơi xa xôi để đi 

viếng một ngôi mộ nào đó, Người nói: 

ِجِدى َمَساِجدَ  ثََلَثَةِ  إَِل  إِلَّ  الرَِّحاُل  تَُشدُّ  لَ } ِجدِ  َهَذا َمسح ََرامِ  َوَمسح  اْلح
ِجدِ  قحَص  َوَمسح

َ
من  4341ومسلم برقم  4484رواه ابلخاري برقم  {األ

 . حديث أيب هريرة
“Không được đi đến nơi phương xa chỉ vì mục đích 

viếng thăm ngoại trừ ba Masjid: Masjid này của Ta 

(Masjid Nabawi tại Madinah), Masjid Al-Haraam (tại 

Makkah) và Masjid Al-Aqsa (tại Palestine).” 

(Albukhari: 1189, Muslim: 1397, từ lời thuật của Abu 

Huroiroh ). 

 Lấy nơi mồ mả làm nơi lễ hội: Thiên sứ của Allah 

 nói: 

ِيح عِ }  من حديث أيب هريرة 2112رواه أبو داود برقم  {يحدا  َل ََتحَعلُوحا َقّبح
. 

“Các ngươi chớ biến mộ của Ta thành nơi của lễ hội.” 

(Abu Dawood: 2042, từ lời thuật của Abu Huroiroh ). 

 Cảnh báo về việc bắt chước cũng như làm giống 

những người thờ đa thần và dân Kinh sách: trong 

quan niệm tín ngưỡng, hình thức thờ phượng, tập 

quán sinh hoạt, và những điều riêng biệt và đặc trưng 

của họ. 
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Thiên sứ của Allah  nói:  

ِكِْيَ  َخالُِفوا}
من  224ومسلم برقم  2842رواه ابلخاري برقم  {الحُمْشح

 . حديث ابن عمر
“Các ngươi hãy làm khác với những người thờ đa 

thần.” (Albukhari: 5892, Muslim: 259, từ lời thuật của 

Ibnu Umar ). 

حَمُجوَس  َخالُِفوا}  . من حديث شداد بن أوس 622برقم  رواه أبو داود {ال
“Các ngươi hãy làm khác với những người Bái hỏa 

giáo.” (Abu Dawood: 652, từ lời thuật của Shaddaad bin 

Aws ). 

 Cảnh báo về tranh ảnh, tạc hình: 

Bà A’ishah  thuật lại rằng bà Ummu Salimah  

kể cho Thiên sứ của Allah  nghe về nhà thờ cũng như 

những bức họa trong nhà thờ mà bà đã thấy ở xứ Al-

Habashah thì Thiên sứ của Allah  nói: 

وََلَِك }
ُ
الِحُ  الحَعبحدُ  فِيِهمُ  َماَت  إَِذا قَوحم   أ وِ  - الصَّ

َ
الِحُ  الرَُّجُل  أ  َبَنوحا - الصَّ

ِ  لََعَ  ِه ا، َقّبح ِجد  ُروا َمسح َوَر، تِلحَك  فِيهِ  َوَصوَّ وََلَِك  الصُّ
ُ
ارُ  أ َلحقِ  ُِشَ

ح
 ِعنحدَ  اْل

 واللفظ للبخاري. 228ومسلم برقم  131رواه ابلخاري برقم  {اهللِ 
“Họ là đám người mà khi có ai trong số họ chết đi là 

người bề tôi ngoan đạo hoặc là người hiền lương đức 

hạnh thì họ sẽ xây nơi quỳ lạy cầu nguyện trên mộ 

của người đó, và họ sẽ họa những bức ảnh của người 

đó trong đó; họ là những tạo vật xấu xa nhất đối với 
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Allah.” (Albukhari: 434, Muslim: 528, và lời của 

Albukhari). 

 Cảnh báo về những lời nói, những phát ngôn 

mang tính chất Shirk. 

Tiêu biểu cho những lời nói hay những phát ngôn 

dạng này: 

 Thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah : Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ِ  َحلََف  َمنح } وح  َكَفرَ  َفَقدح  اهللِ  بَِغْيح
َ
كَ  أ َ ُشح

َ
 4232رواه الرتمذي برقم  {أ

 . من حديث ابن عمر 3224 برقم وأبو داود
“Ai thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah thì quả thật 

người đó là người Kafir hoặc là người thờ đa thần.” 

(Tirmizdi: 1535, Abu Dawood: 3251, từ lời thuật của 

Ibnu Umar ). 

 Lời nói diễn đạt mang ý nghĩa ngang nhau giữa ý 

muốn của Allah  và ý muốn của ai (vật) khác ngoài 

Ngài: Thiên sứ của Allah  nói với người đàn ông nói 

câu nói: “ َما َشاَء اهلُل وَِشئَْت” – “Masha-Allah wa shi’ta” có 

nghĩa là “Đó là điều Allah và Người muốn”: 

َدهُ } : َما َشاَء اهلُل وَحح ل ! قُلح َجَعلحَتِِنح لِِلِ ِعدح
َ
يف السنن  رواه النسايئ {أ

 . من حديث ابن عباس 41124الكربى برقم 
“Chẳng lẽ ngươi muốn biến Ta thành thần linh ngang 

hàng cùng với Allah sao! Ngươi hãy nói: Đó là điều 

một mình Allah muốn.” (Annasa-i ghi lại trong bộ 
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Assunan Al-Kubra: 10759, từ lời thuật của Ibnu Abbas 

). 

 Lời nói  “Chúng ta được mưa nhờ ngôi sao này, 

ngôi sao này ..!”: Thiên sứ của Allah  nói: 

َبحَ  قَاَل } صح
َ
ِمن   ِعَباِدى ِمنح  أ ا َوََكفِر   ِب  ُمؤح مَّ

َ
نَا قَاَل  َمنح  فَأ لِ  ُمِطرح  بَِفضح

َتِهِ  اهللِ  ِمن   َفَذلَِك  .َورَْحح َكِب  َوََكفِر   ِب  ُمؤح ا بِالحَكوح مَّ
َ
نَا قَاَل  َمنح  وَأ  ُمِطرح

ِمن   ِب  ََكفِر   َفَذلَِك . َوَكَذا َكَذا بَِنوحءِ  َكِب  ُمؤح رواه ابلخاري برقم  {بِالحَكوح
 .من حديث زيد بن خادل اجلهين 14ومسلم برقم  816

“Allah, Thượng Đế của các ngươi nói: Một số người 

bề tôi của TA trở thành người có đức tin nơi TA 

nhưng cũng trở nên là người vô đức tin nơi TA. Bởi 

thế, ai nói rằng chúng ta được ban cho mưa bởi ân 

phúc và lòng nhân từ của Allah thì đó là người có đức 

tin nơi TA và vô đức tin nơi các tinh tú; còn ai nói 

rằng chúng ta được ban cho mưa bởi ngôi sao này, 

ngôi sao kia thì đó là người vô đức tin nơi TA và có 

đức tin nơi các tinh tú.” (Albukhari: 846, Muslim: 71, 

từ lời thuật của Zaid bin Khalid Al-Juhani ). 

Những lời nói hay những phát ngôn mang ý nghĩa 

liên quan đến quyền năng cũng như sự điều hành của 

Allah  nhưng lại gán cho ai (vật) khác ngoài Ngài cũng 

đồng nghĩa với lời nói bị cấm đoán trong Hadith vừa nêu 

trên. 

 Cảnh báo về những việc làm dẫn lối tới Shirk. 
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 Đeo vòng, khoen, dây trên tay hoặc trên cổ với 

niềm tin rằng nó giúp tránh được rủi ro và điều xấu hoặc 

giúp mang lại điều phúc lành: 

Ông Imran bin Husain  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nhìn thấy một người đàn ông đeo trên tay 

một cái vòng bằng đồng thau thì Người  nói: 

ََك }    {؟َهِذهِ  َما َوْيح
“Ngươi đang đeo cái gì vậy?” 

Người đàn ông đó nói: Vật để phòng ngừa bệnh 

tật. Thiên sứ của Allah  nói: 

َها،} نا   إِلَّ  تَِزيُدكَ  لَ  إِنََّها اِنحزِعح َت  َما َعلَيحَك  َوِهَ  ِمتَّ  لَوح  فَإِنََّك  َوهح فحلَحح
َ
 أ

بَدا  
َ
برقم  وابن حبان 3234برقم  وابن ماجه 21111برقم  رواه أمحد {أ

6182. 
“Ngươi hãy cởi nói ra, quả thật, nó không thêm được 

gì cho ngươi mà ngược lại nó chỉ khiến ngươi thêm 

đau bệnh và yếu ớt; nếu ngươi chết mà trên người 

ngươi vẫn còn đeo nó thì chắc chắn ngươi sẽ không 

bao giờ được thành công.” (Ahmad: 20000, Ibnu Ma-

jah: 3531, Ibnu Hibban: 6085). 

 Treo bùa chú, các loại vỏ ốc, vỏ sò, các sợi chuỗi, 

các loại khoen, vòng với niềm tin giúp đuổi tà ma và rủi 

ro: 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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َتمَّ  فََلَ  تَِميَمة   َتَعلََّق  َمنح }
َ
 {ََلُ  اهللُ  َوَدعَ  َفَلَ  َوَدَعة   َتَعلََّق  َوَمنح  ََلُ  اهللُ  أ

واحلاكم يف املستدرك برقم  6186وابن حبان برقم  41111رواه أمحد برقم 
 . من حديث عقبة بن اعمر 1118

“Ai treo (đeo) bùa chú thì Allah không phù hộ cho y 

khỏi bệnh tật và ai treo (đeo) vỏ sò (ốc) thì Allah 

không cho y gặp phúc lành.” (Ahmad: 17404, Ibnu 

Hibban: 6086, Hakim ghi lại trong Al-Mustadrik: 7708, 

từ lời thuật của Uqbah bin A’mir ). 

Trong một lời dẫn khác của Ahmad và Al-Hakim: 

كَ  َفَقدح  تَِميَمة   َعلََّق  َمنح } َ ُشح
َ
 {أ

“Ai đeo (treo) bùa chú thì người đó đã thờ đa thần”. 

Thiên sứ của Allah  nói trong một Hadith khác: 

وح  َوتَرٍ  ِمنح  قَِلََدة   بَِعْيٍ  َرَقَبةِ  ِف  َيبحَقَْيَّ  لَ }
َ
رواه  {قُِطَعتح  إِلَّ  قَِلََدة   أ

 . من حديث أيب بشري األنصاري 5112ومسلم برقم  3112ابلخاري برقم 
“Không được chừa lại trên cổ của con lạc đà bất cứ 

sợi dây đeo nào trừ phi đã được cắt bỏ.” (Albukhari: 

3005, Muslim: 2115, từ lời thuật của Abu Basheer Al-

Ansa-ri ). 

 Những câu thần chú, bùa niệm và bùa yêu: Thiên 

sứ của Allah  nói: 

َق  إِنَّ } ك   َواَلَِّولَةَ  َواَلََّمائِمَ  الرُّ وابن ماجه  3883رواه أبو داود برقم  {ُِشح
 . من حديث ابن مسعود 3231برقم 
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“Quả thật, những lời thần chú, bùa niệm và bùa yêu 

đều là Shirk.” (Abu Dawood: 3883, Ibnu Ma-jah: 3530 

từ lời thuật của Ibnu Mas’ud ). 

 Giết tế tại những địa điểm có diễn ra việc làm 

Shirk: Thiên sứ của Allah  hỏi các vị Sahabah khi 

người đàn ông thưa chuyện với Người rằng ông nguyện 

giết lạc đà tại Buwa-nah: 

ثَانِ  ِمنح  َوَثن   فِيَها ََكنَ  َهلح } وح
َ
َاِهلِيَّةِ  أ

ح
َبدُ  اْل   {ُيعح

“Ở tại đó từng có bục tượng nào của thời Jahiliyah 

được thờ phượng không?”. 

Các vị Sahabah nói: Thưa không.  

Thiên sứ của Allah  lại hỏi: 

َياِدِهمح  ِمنح  ِعيد   فِيَها ََكنَ  َهلح } عح
َ
 {أ

“Ở tại đó có từng được tổ chức lễ hội nào của họ 

không?”. 

Các vị Sahabah nói: Thưa không.  

Thiên sứ của Allah  lại hỏi: 

وحِف } 
َ
رِكَ  أ   من حديث ثابت بن الضحاك 3343رواه أبو داود برقم  {بَِنذح

 . من حديث ابن عباس 2431ابن ماجه برقم 
“Vậy ngươi hãy thực hiện lời nguyện của ngươi.” 

(Abu Dawood: 3910, Ibnu Ma-jah: 3538). 

 Cho rằng những sự việc nào đó xảy ra là điềm xấu, 

điềm gở: Thiên sứ của Allah  nói: 
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ةُ }  َْيَ ك   الطِّ ةُ  ُِشح َْيَ ك   الطِّ وابن ماجه برقم  3441رواه أبو داود برقم  {ُِشح
3238. 

“Việc tin vào một số loài chim mang lại điềm gở là 

Shirk, Việc tin vào một số loài chim mang lại điềm gở 

là Shirk.” (Abu Dawood: 3910, Ibnu Ma-jah: 3538). 

Tóm lại, tất cả những gì được khẳng định là 

nguyên nhân cho sự việc nào đó nhưng không có bằng 

chứng từ nơi Allah , nơi Thiên sứ của Allah  hoặc đi 

ngược lại với logic của thực tế thì đều rơi vào tội Shirk. 

 

Điều thứ tư: Đức tin nơi các tên gọi và các 

thuộc tính của Allah  

Đó là đức tin kiên định rằng Allah  có những tên 

gọi hoàn mỹ cũng như những thuộc tính tối cao được 

Ngài khẳng định trong Kinh sách của Ngài hoặc được vị 

Nabi của Ngài khẳng định trong Sunnah của Người. Phải 

tuyệt đối tin rằng các thuộc tính của Allah  là hoàn hảo 

và tối cao tuyệt đối, không được so sánh, không được suy 

luận, không được mô tả cụ thể và chi tiết như thế nào. 

Phải phủ nhận hết tất cả những thuộc tính mà Allah  đã 

phủ nhận trong Kinh sách của Ngài hoặc Thiên sứ của 

Ngài  đã phủ nhận trong Sunnah của Người từ những 

thuộc tính yếu kém, không hoàn hảo, hay những thuộc 

tính của tạo vật một cách không suy diễn và bóp méo. 

﴿ ٓۖ ا َُ ِ وهُ ب َُ َِن  فَٱدأ ُسأ َُ ٱۡلأ ٓ َما ُأ َ ِ ٱۡلأ وْ   َوَّلِلذ َُ َمَٰٓئِِِ َۚ  َوَذ ُأ ِيَن يُُأِحُدوَن ِِفٓ أَ ٱَّلذ
َن َما  َزوأ ُۡجأ َمُُوَن َُ ََعأ  [481سورة األعراف: ] ﴾١٨٠ََكنُوْ  



 

 

 

86 

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất, 

bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và 

hãy tránh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi 

họ sẽ lãnh đủ về tội của họ. (Chương 1 – Al-‘Araf, câu 

180). 

َِصريُ ﴿ ِمُۡع ٱۡلأ ۖٓ وَُهَو ٱلسذ  َ َِ َكِمثأُِِِ  ََشأ  [44: سورة الشورى] ﴾ لَيأ

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

Đấng nghe và thấy (Chương 12 – Al-Shura, câu 11). 

Các tên gọi và các thuộc tính của Allah  đều 

vượt khỏi tầm nhận thức của con người, trí tuệ không có 

khả năng mô tả về Ngài. Bởi thế, bắt buộc phải mô tả 

Ngài theo những gì mà chính Ngài đã mô tả về bản thân 

Ngài hoặc phải mô tả Ngài theo những gì mà vị Thiên sứ 

của Ngài  đã mô tả; không được phép vượt qua giới 

hạn của Qur’an và Hadith. Những gì mà Allah  và 

Thiên sứ của Ngài  không đề cập thì bắt buộc phải im 

lặng không được tự ý phủ nhận hay khẳng định; không 

được tự ý mô tả khi chưa được mách bảo. Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

َۚ إِنذ ﴿ ٌۡ َُِأ َِ لََك بِِِ   ُف َما لَيأ َٗ َتقأ ََِصَ َوٱلأُفَؤَْد ُُكُّ َو َع َوٱۡلأ مأ ٱلسذ
ُِ َمسأ  ۡأ َلَٰٓئَِك ََكَن َع و 

ُ
 [36سورة اإلرساء: ] ﴾٣٦ و ٗا أ

Và chớ làm chứng cho điều mà ngươi không biết một 

tí nào. Chắc chắn cái nghe, cái thấy, và trái tim, tất cả 

những (bộ phận cảm giác) đó sẽ bị hạch hỏi về điều 

đó. (Chương 28 – Al-Isra’, câu 36). 
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Các tên gọi của Allah  đã vượt trội trên sự hoàn 

mỹ và mang ý nghĩa tối cao không gì sánh bằng; tương 

tự, các thuộc tính của Ngài là hoàn hảo tuyệt đối trong 

mọi phương diện không có bất kỳ sự yếu kém và khiếm 

khuyết nào. Ngài phán: 

َم َو  ﴿ َ  ِِف ٱلسذ لَعأ
َ أَمثَُل ٱۡلأ ُۡ َوَِلُ ٱل َِكۡ ۡرِضى وَُهَو ٱلأَعزِيُز ٱۡلأ

َ  ﴾٢٧ِت َوٱۡلأ
 [21سورة الروم: ]

Và những hình ảnh so sánh cao cả trong các tầng 

trời và trái đất đều thuộc về Ngài. Bởi vì Ngài là Đấng 

Toàn Năng, Đấng Chí Minh. (Chương 31 – Arrum, 

câu 27). 

Không được phép gán tên hay thuộc tính của  

Allah  cho các thần linh bục tượng, thần linh hư ảo và 

vô thực. 

Bắt buộc phải cầu nguyện và khấn vái Allah  với 

các tên gọi và thuộc tính của Ngài, cần phải biết ý nghĩa 

của các tên gọi và các thuộc tính của Ngài. 

Các thuộc tính của Allah  được phân thành hai 

dạng: 

1. Các thuộc tính thuộc về bản chất và thân thể của 

Ngài: như sống, nghe, thấy, kiến thức, khả năng, ý muốn, 

khôn ngoan, sáng suốt, sức mạnh, ... 

2. Các thuộc tính thuộc về hành vi của Ngài: như 

Ngài muốn làm gì Ngài muốn, muốn làm thế nào Ngài 

muốn, ngự, xuống, yêu thương, ghét, vui, cười, ... 

Một số học giả nói rằng có những thuộc tính thuộc 

cả hai dạng vừa thân thể và bản chất vừa là hành vi, 
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chẳng hạn như thuộc tính lời nói của Allah , lời nói của 

Allah  thuộc bản chất và thân thể của Ngài nếu xét về 

gốc của thuộc tính nhưng lại thuộc hành vi nếu xét về sự 

độc nhất vô nhị của Ngài. 

Một số học giả nói rằng có những thuộc tính thuộc 

dạng: những thuộc tính thông điệp có nghĩa là những 

thuộc tính đó được khẳng định chỉ bằng những thông 

điệp chứ được cảm nhận bằng trí tuệ, chẳng hạn như 

gương mặt, hai tay, đối mắt, bàn chân của Ngài. 

Những thuộc tính của Allah được khẳng định 

trong Qur’an, Sunnah và bởi sự thống nhất của giới 

học giả, tiêu biểu: 

 Thuộc tính Tối Cao: 

Thuộc tính này chia thành ba dạng: 

1- Sự tối cao về mức độ: có nghĩa là mọi thuộc tính 

của Allah  đều ở mức độ hoàn hảo tuyệt đối, luôn luôn 

ở đỉnh cao nhất và tuyệt đối nhất. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 

ى ﴿  َ لَعأ
َ أَمثَُل ٱۡلأ ِ ٱل  [61]سورة انلحل:  ﴾َوَّلِلذ

Allah là một hình ảnh Tối Cao và Tuyệt Đối 

(Chương 46 – Annahl, câu 60). 

2- Tối Cao về quyền lực và sức mạnh cũng như sự 

vượt trội: có nghĩa là Allah  luôn vượt trội bên trên tất 

cả mọi thứ về sự oai nghiêm, sức mạnh, quyền lực cũng 

như sự thống trị của Ngài trên tất cả mọi vạn vật ngoài 

Ngài; Ngài phán: 



 

 

 

89 

َِبَادِهِ َۚ  وَُهوَ ﴿ َق   [48: األنعامسورة ] ﴾ٱلأَقاهُِر فَوأ

Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên các bầy tôi 

của Ngài. (Chương 6 – Al-an’am, câu 48). 

3- Tối Cao về bản chất và thân thể: có nghĩa là Allah 

 luôn ở bên trên các tầng trời và Ngài ngự trên chiếc 

Ngai vương ‘Arsh’ của Ngài, Ngài ở cách xa và bên 

ngoài phạm vi của tạo vật, ở nơi Ngài không có bất cứ 

thứ gì thuộc về tạo vật của Ngài và trong tạo vật của Ngài 

không có bất cứ thứ gì thuộc về Ngài. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

َمآَِ ﴿  ن ِِف ٱلسذ مُِۡۡۡ مذ
َ
 [46]سورة امللك:  ﴾ََأ

Phải chăng các ngươi cảm thấy an toàn thoát khỏi 

Đấng ở trên trời? (Chương 61 – Al-Mulk, câu 16) . 

Trong bộ Sahih Muslim có ghi rằng Thiên sứ của 

Allah  đã hỏi một người nữ nô lệ rằng Allah  ở đâu 

thì cô ta nói Ngài ở trên trời; rồi Người lại hỏi cô ta vậy 

Ta là ai thì cô ta nói Người là Thiên sứ của Allah. Thế là 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َها} تِقح عح
َ
ِمَنة   فَإِنََّها أ من حديث معاوية بن  231رواه مسلم برقم  {ُمؤح

 . احلكم السليم
“Hãy trả tự do cho cô ta bởi quả thật cô ta là một 

người có đức tin.” (Muslim: 537, từ lời thuật của Mu’a-

wiyah bin Al-Hakam Assulami ). 

Quả thật, có rất nhiều bằng chứng từ Qur’an, 

Sunnah cũng như sự thống nhất của giới học giả và kể cả 
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sự nhận thức của trí tuệ cũng như tín ngưỡng bản năng 

vốn có trong con người đã khẳng định thuộc tính Tối Cao 

này của Allah . 

 Thuộc tính Al-Istawa (ngự, ở): 

Allah, Đấng Tối Cao phán về điều này ở bảy chỗ 

cả thảy trong Qur’an: 

ََۡوى  لََعَ ٱلأَعرأِشِۖ ﴿ ُأ ۡذ ٱ ، الرعد : 3، يونس: 24، الفرقان: 21سورة األعراف : ] ﴾ُث
 [1،  احلديد: 1السجدة:  ،2

Sau đó, Ngài ngự trên chiếc Ngai vương. (Chương 1 

– Al-‘Araf, câu 21; chương 22 - Al-Furqan, câu 59; 

chương 41 – Yunus, câu 3; chương 43 – Arra’d, câu 2, 

chương 32 – Assajdah, câu 1; chương 21 – Al-Hadeed, 

câu 4). 

ََۡوى  ﴿ ُأ َم ُن لََعَ ٱلأَعرأِش ٱ  [2]سورة طه:  ﴾٥ٱلرذحأ

Đấng Arrahman (Độ Lượng) ngự trên chiếc Ngai 

Vương (Chương 21 – Taha, câu 5). 

Sự ngự của Allah  trên chiếc Ngai vương của 

Ngài vượt tầm nhận thức của con người, không được 

phép so sánh sự ngự của Ngài với các tạo vật của Ngài; 

và thuộc tính Istawa (ngự, ở) là thuộc tính thuộc về hành 

vi của Allah . 

 Thuộc tính nói: 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ُر ِمَدْد ا ﴿ َحأ ِ نَلَفَِد قُل لذوأ ََكَن ٱۡلأ  ِّ ََ ن تََۡفَد ْ ل ََِكَِم ِت 
َ
ُر َقبأَل أ َحأ ٱۡلأ

ِ َولَوأ ِجئأَۡا بِِمثأُِِِ  َمَدد ا   ِّ ََ  [109سورة الكهف: ] ﴾١٠٩ْ َُكَِم ُت 

Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Nếu đại dương dùng 

làm mực (để viết) những lời phán của Thượng Đế của 

ta thì chắc chắn đại dương sẽ cạn trước khi dứt lời 

phán của Thượng Đế của ta ngay cả chúng ta có mang 

đến một đại dương khác tương tự để châm thêm. 
(Chương 48 – Al-Khafh, câu 109). 

َۡ ٱ﴿ ُ ُموََس  َوََكذ ُِۡم ا َّللذ  [461سورة النساء: ] ﴾ ١٦٤ا تَكأ

Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa. (Chương 

4 – Annisa, câu 161). 

ۥ﴿ ُِ بُّ ََ ۥ  ُِ َِۡا َوََكذَم ََ ُموََس  لِِمَۡقۡ  ٓ ا َجا  [413]سورة األعراف:  ﴾َولَمذ

Và khi Musa (Moses) đến chỗ hẹn của TA (Allah) và 

Thượng Đế của Y đã nói chuyện với Y. (Chương 1 – 

Al-A’raf, câu 413). 

Thuộc tính nói chuyện của Allah  là Ngài nói 

chuyện bằng lời nói đích thực của Ngài và lời nói đó của 

Ngài được nghe thấy với ngôn từ và tiếng nhưng hoàn 

toàn không giống với cách nói cũng như tiếng nói của tạo 

vật. Allah  nói khi nào Ngài muốn và nói bất cứ điều gì 

và như thế nào theo ý của Ngài, và lời nói của Ngài luôn 

là sự thật và tuyệt đối công minh. Và lời nói của Ngài 

vừa là thuộc tính ở dạng bản chất và vừa ở dạng hành vi. 

Tất cả mọi thuộc tính của Allah  đều là những 

thuộc tính đích thực bắt buộc phải thừa nhận giống như 
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nó được thông điệp từ Qur’an và Sunnah của Thiên sứ 

nhưng không được suy diễn, so sánh, bóp méo. 

Trong đức tin nơi các tên gọi và thuộc tính của 

Allah  thì có nhiều nhóm người tuy cùng hướng Qiblah 

nhưng đã có sự lệch lạc và trệch hướng. Họ là những 

nhóm người sau đây: 

 Những người theo trường phái so sánh: Họ là 

những người thái quá trong việc khẳng định các thuộc 

tính cũng như các tên gọi của Allah  đến nỗi so sánh 

các thuộc tính của Ngài với các tạo vật của Ngài. Và họ 

so sánh vẫn dựa trên các cơ sở văn bản giáo lý. 

Phản hồi lại trường phái của họ với nhiều khía 

cạnh: 

 Khía cạnh thứ nhất: Allah , chính Ngài đã tự phủ 

nhận rằng Ngài không giống bất kỳ thứ gì trong tạo vật 

của Ngài và không có bất cứ thứ gì có thể đem sánh với 

Ngài, và Ngài phủ nhận tất cả thần linh ngoài Ngài. Allah 

 phán: 

﴿ َِ ۖٓ  َكِمثأُِِِ لَيأ  َ  [44: سورة الشورى] ﴾ََشأ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả. (Chương 12 – 

Al-Shura, câu 11). 

نَدْد ا ﴿
َ
ِ أ َُُموَن فَََل ََتأَعُُوْ  َّلِلذ ۡأ َتعأ نُۡ

َ
 [22سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢ْ َوأ

Bởi thế, chớ dựng những thần linh ngang vai cùng 

với Allah trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là không 

đúng). (Chương 2 – Albaqarah, câu 22). 
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َحُدا ﴿
َ
ُۥ ُكُفًوْ أ ۡأ يَُكن ِلذ َ  [1: سورة اإلخالص] ﴾ ٤َول

Và không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với Ngài. 
(Chương 442 – Al-Ikhlas, câu 4). 

Và lời nói của Allah  không bao giờ có sự mâu 

thuẫn. 

 Khía cạnh thứ hai: Trí tuệ lành mạnh sẽ không 

chấp nhận rằng Đấng Tạo Hóa hoàn hảo tuyệt đối lại 

giống với tạo vật yếu kém và khiếm khuyết. Điều đó có 

nghĩa là bản chất và thân thể của Allah  không thể 

giống các bản chất và cơ thể của các tạo vật và các thuộc 

tính của Ngài cũng vậy. 

 Khía cạnh thứ ba: Quả thật, Ngài nói chuyện với 

các bề tôi của Ngài với lối diễn đạt và ngôn từ mà họ có 

thể hiểu được nội dung và ý nghĩa của lời phán. Nội dung 

ý nghĩa trong lời nói của Ngài không cần đến sự phối hợp 

với cách so sánh thực tế và mô tả cụ thể như thế nào và 

chi tiết ra sao. Khi tên gọi hay thuộc tính của Ngài được 

nói ra thì tất cả tạo vật đều hiểu được chứ không cần đến 

những hình ảnh so sánh, chẳng hạn như thuộc tính nghe, 

thấy, khả năng, tay, mặt; và dĩ nhiện sự nghe, thấy, khả 

năng, tay, mặt, ... của Đấng Tạo Hóa không hề giống với 

sự nghe, thấy, khả năng, tay, mặt, ... của các tạo vật. 

 Những người theo trường phái phủ nhận các 

thuộc tính và tên gọi của Allah: Họ là những người thái 

quá trong việc thanh lọc và tẩy sạch cho tính vượt trội 

siêu việt của Allah  đến nỗi trở nên phủ nhận các tên 

gọi và các thuộc tính của Ngài. Họ cho rằng khẳng định 

và thừa nhận các thuộc tính là bắt buộc cần đến sự so 
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sánh và so sánh thì không được phép. Họ chỉ khẳng định 

và thừa nhận sự tồn tại và hiện hữu của Allah  chứ 

không thừa nhận các thuộc tính cũng như các tên gọi của 

Ngài. 

Những người lệch lạc nhất trong trường phái này 

là nhóm người Qara-mitah, họ phủ nhận tất cả các tên gọi 

và thuộc tính của Allah; kế tiếp là nhóm người Jahmiyah, 

họ phản đối một số tên gọi và các thuộc tính của Allah; 

kế tiếp nữa là nhóm người Mu’tazilah, họ chỉ thừa nhận 

các tên gọi của Allah  nhưng lại phủ nhận các thuộc 

tính của Ngài. 

Phản hồi lại trường phái này với nhiều khía cạnh: 

 Khía cạnh thứ nhất: Allah, chính Ngài đã khẳng 

định các thuộc tính của Ngài trong các câu Kinh, Ngài 

khẳng định các thuộc tính của Ngài và đề cập điều đó 

cùng với lời phủ nhận sự so sánh. Ngài phán: 

ۖٓ وَهُ ﴿  َ َِ َكِمثأُِِِ  ََشأ َِصريُ َو لَيأ ِمُۡع ٱۡلأ  [44: سورة الشورى] ﴾ ٱلسذ

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

Đấng nghe và thấy (Chương 12 – Al-Shura, câu 11). 

Và lời của Allah  không bao giờ có sự mâu 

thuẫn.  

 Khía cạnh thứ hai: Việc khẳng định và thừa nhận 

sự tồn tại và hiện hữu nhưng lại không chấp nhận sự mô 

tả bởi những thuộc tính thì điều đó trở nên không thực 

mà chỉ là hư ảo. Quan niệm này sẽ dẫn đến việc phủ nhận 

Đấng Tạo Hóa. 
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 Khía cạnh thứ ba: Sự mô tả bằng lời tổng quát, 

tuyệt đối và toàn vẹn cho một thứ cụ thể không có nghĩa 

là việc làm đó cũng đồng khẳng định cho một thứ cụ thể 

nào khác. 

 Những người theo trường phái suy diễn: Họ là 

những người cho rằng một số văn bản giáo lý nói các 

thuộc tính của Allah  như các thuộc tính thuộc dạng 

hành vi và thuộc dạng thông điệp không phải là cơ sở chỉ 

ra thuộc tính đích thực của Allah ; họ đi tìm những ý 

nghĩa khác để gán cho các thuộc tính được nói đến. Việc 

làm này của họ không hề dựa theo cơ sở giáo lý xác thực 

mà chỉ dựa theo sự suy luận cá nhân của họ. Họ gọi sự 

bóp méo này của họ là phương pháp suy luận. 

Phản hồi lại trường phái này với nhiều khía cạnh: 

 Khía cạnh thứ nhất: Allah  là Đấng biết rõ nhất 

về bản thân Ngài, là Đấng nói lời trung thực nhất về Ngài 

và nói tốt nhất so với tạo vật của Ngài. Vị Thiên sứ của 

Allah là người biết về Thượng Đế của Người rõ hơn ai 

hết và là người nói lời trung thực nhất về Ngài và nói với 

ngôn từ rõ ràng và phổ thông nhất trong cộng đồng của 

Người. Vậy thì làm sao ai đó dám dùng lời nói của mình 

bóp méo lời nói của Allah  và vị Thiên sứ của Ngài 

?! 

 Khía cạnh thứ hai: Nguyên bản của lời nói là mang 

ý nghĩa đích thực cho nên không được phép suy luận trừ 

phi có cơ sở rõ ràng cho điều đó. Nhưng trong vấn đề này 

thì không có cơ sở giáo lý nào để được phép suy luận. 

 Khía cạnh thứ ba: Quả thật, Thiên sứ của Allah  

đã trình bày và giải thích rõ ràng những gì được mặc khải 
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xuống từ Thượng Đế của họ, Người đã truyền đạt lại 

bằng sự truyền đạt rất rõ ràng. Bởi thế, không ai được 

phép tự ý suy diễn nội dung ý nghĩa của nó, như thế là đã 

bóp méo sự thật.  

 Những người của trường phái Tajheel: Họ là 

những ngươi cho rằng ý nghĩa của những thuộc tính, 

những tên gọi mà Allah  thông điệp về bản thân Ngài 

hoặc được Thiên sứ của Ngài  cho biết đều không thể 

biết ý nghĩa, không ai biết ý nghĩa của các thuộc tính 

cũng như các tên gọi của Allah  trừ một mình Ngài. 

Phản hồi lại trường phái này với nhiều khía cạnh: 

 Khía cạnh thứ nhất: Việc hiểu biết và ý thức được 

Allah  là điều vô cùng thiêng liêng trong tôn giáo, cho 

nên việc cấm hiểu biết về Allah  là điều mà trí tuệ và 

giáo lý không mách bảo. 

 Khía cạnh thứ hai: Allah, Đấng Tối Cao ban 

Qur’an xuống với tiếng nói của người Ả Rập rất rỏ ràng 

và minh bạch, Ngài bảo các bề tôi của Ngài suy ngẫm về 

ý nghĩa của Nó mà không loại trừ bất cứ một điều gì 

trong đó. Điều đó chứng tỏ rằng việc hiểu biết ý nghĩa 

của Qur’an là hoàn toàn có thể; còn việc cụ thể và chi tiết 

như thế nào và thực tế ra sao thì đó là điều vô hình chỉ có 

Allah  mới rõ tường tận. 

 Khía cạnh thứ ba: Cái lý của trường phái này nói 

lên sư ngu muội của những người thời trước, họ được mô 

tả là những người mù chữ không biết gì về Kinh sách 

ngoại trừ sự mong ước hão huyền. 
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Đức tin nơi các Thiên Thần 

 

Đó là niềm tin kiên định rằng Allah  đã tạo hóa 

các Thiên Thần, một loại tạo vật để thờ phượng Ngài, 

loài tạo vật này luôn một mực và hết lòng phục tụng 

mệnh lệnh của Ngài, họ luôn ở cận kề bên Ngài và chỗ ở 

của họ là trên các tầng trời, và họ là những vị tuyệt đối 

thực thi đúng với ý chỉ của Ngài. 

Đức tin nơi các Thiên Thần sẽ không được hoàn 

thiện trừ phải tin những điều sau đây: 

 Thứ nhất: Tin rằng các Thiên Thần là những bề tôi 

cao quý, gần kề nơi Allah , họ tuyệt đối phục tùng Ngài 

và luôn kính sợ Ngài 

ََذ ﴿ َم ُن َوَل ا َوقَالُوْ  ٱَّتذ ۚۥَ ٱلرذحأ ُِ َ بأَحۡ  ُُ ََِباد  ا   َرُموَن  بَلأ  كأ َٗ  ٢٦مُّ

َمُُوَن  عأ ََ رِهِ   مأ
َ
ِل وَُهۡ بِأ ۥ بِٱلأَقوأ ُِ بُِقونَ ۡأ َوَما   ٢٧يَسأ يأِديُِ

َ
َ أ ُۡ َما َبنيأ َُ عأ ََ

فُِقونَ  يَِِِۡ  ُمشأ ِنأ َخشأ ۡ م  تََِض  وَُه َأ ٗذ لَِمِن ٱ ِ َفُعوَن إ َٗ يَشأ ۡأ َو ُُ ُأَف  ﴾٢٨ َخ
 [48 - 26]سورة األنبياء: 

Và chúng (những kẻ ngoại giáo) đã nói rằng Đấng 

Arrahman (Độ lượng) có con cái, nhưng thật vinh 

quang thay cho Ngài rằng Ngài không phải như thế 
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mà tất cả (những ai mà chúng cho là con cái của Ngài) 

đều là những bề tôi vinh dự (của Ngài). Họ (các Thiên 

thần) không dám nói trước Ngài (một điều gì) mà họ 

chỉ luôn tuân thủ và hoàn toàn phục tùng theo mệnh 

lệnh của Ngài. Ngài biết điều gì có trước họ và điều gì 

xảy ra sau họ và họ không thể can thiệp giùm cho ai 

được ngoại trừ người nào mà Ngài hài lòng. Và họ 

luôn là những người rất sợ Ngài. (Chương 24 – Al-

Ambiya’, câu  26 - 28). 

َمُروَن۩ ﴿ َعُُوَن َما يُؤأ ۡأ َوَيفأ ِن فَوأقُِِ ۡ م  ُُ بذ ََ  [21سورة انلحل: ] ﴾٥٠َُيَافُوَن 

Họ (các Thiên Thần) sợ Thượng Đế (Allah) của họ 

đang ở bền trên họ và làm bất cứ điều gì Ngài phán 

truyền. (Chương 46 – Annahl, câu 50). 

﴿ ٖ ََ  [46: سورة عبس] ﴾١٦كَِرِْۢم بََر

Vinh dự và ngoan đạo. (Chương 81 – Abas, câu 16). 

ۡأ َۡجِۡع ا ﴿ َهَٰٓ َويَوأَم َُيأُۡشُُه
َ
ُقوُل لُِأَمَلَٰٓئَِكةِ أ ََ ۡذ  ۡأ ا ثُ َِٓ إِيذاُك َٗ ََكنُوْ  ُؤ

ُبُدوَن  بُُدوَن  ٤٠ََعأ عأ ََ ِۖ بَلأ ََكنُوْ   َۡا مِن ُدونُِِ نَت َوِۡلُّ
َ
ََك أ بأَحۡ  ُُ قَالُوْ  
ِمُۡوَن  ؤأ ََثُُهۡ بُِِۡ مُّ كأ

َ
ۖٓ أ نذ ِ

 [14، 11: سورة سبأ] ﴾٤١ٱَلأ

Vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung tất cả bọn 

chúng lại rồi phán bảo các Thiên Thần: “Có phải các 

ngươi là những kẻ mà bọn người này đã từng tôn 

thờ?”. Các Thiên Thần thưa: “Quang vinh thay Ngài! 

Ngài là Chủ Nhân của bầy tôi chứ đâu phải chúng. 

Không, chúng tôn thờ Jinn. Đa số bọn người này tin 
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tương nơi chúng (Jinn). (Chương 31 – Saba’, câu  40, 

41). 

﴿ ُۡ َِكۡ ُۡ ٱۡلأ نَت ٱلأَعُِۡ
َ
ٓۖٓ إِنذَك أ َۡا َۡ ُذمأ ََ ٗذ َما  ِ َۡ نَلَآ إ َُِأ  َٗ ََك  بأَحۡ  ُُ قَالُوْ  

 [32سورة ابلقرة : ] ﴾٣٢

(Các Thiên Thần) thưa: “Vinh quang thay Ngài! Bầy 

tôi không biết điều gì ngoài điều mà Ngài đã dạy bầy 

tôi. Quả thật, duy chỉ Ngài là Đấng Hiểu biết và Sáng 

suốt”. (Chương 2 – Albaqarah, câu 32).  

 Thứ hai: Tin rằng các Thiên Thần được gọi với các 

tên gọi vô cùng vinh dự 

Những tên gọi của các vị Thiên Thần, một số 

chúng ta được nói cho biết và đa số là chúng ta không 

được biết tên gọi của họ nhưng chúng ta phải đều tin một 

cách tổng thể. Các tên gọi mà chúng ta được thông điệp 

như: Jibril, Mi-ka-il, Isra-fil, Malak Al-Mawt, Ma-lik, 

Ridwaan, Munkar, Nakir, từ Qur’an và Sunnah.  

 Thứ ba: Tin rằng các Thiên Thần được tạo ra từ 

ánh sáng, họ có những chiếc cánh và họ được tạo với 

nhiều loại hình dạng; và cơ thể của họ rất vĩ đại. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِلٓ ﴿ و 
ُ
ًَل أ ُُ َُ أَمَلَٰٓئَِكةِ  َِِل ٱل ۡرِض َجا

َ َم َو ِت َوٱۡلأ ِ فَاِطرِ ٱلسذ ُد َّلِلذ َمأ ٱۡلأ
ثأَِن  َوثَُل   َِۡحةٖ مذ جأ

َ
ِ أ

َ لََعَ  ُُك  َۚ إِنذ ٱَّللذ َُ ٓ َُأِق َما يََشا َب َعَۚ يَزِيُد ِِف ٱِلأ َُ َث َو
َٖ قَِدير    [4سورة فاطر: ] ﴾١ََشأ
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Mọi lời ca tụng và tán dương đều thuộc về Allah, 

Đấng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất; Ngài đã chỉ 

định các Thiên thần làm thiên sứ có cánh: hai, hoặc 

ba, hoặc bốn (đôi cánh). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất 

cứ cái gì Ngài muốn vì Ngài thừa khả năng làm được 

tất cả mọi thứ. (Chương 32 – Fatir, câu 1). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

 رواه مسلم. {نُورٍ  ِمنح  الحَمَلَئَِكةُ  ُخلَِقِت }
“Các Thiên Thần được tạo ra từ ánh sáng.” (Muslim). 

Trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim ghi rằng 

Thiên sứ của Allah  đã nhìn thấy nguyên hình của đại 

Thiên Thần Jibril, ngài có tới sáu trăm chiếc cánh, mỗi 

một chiếc cánh phủ cả chân trời. (Albukhari: 3234, 

Muslim: 177, từ lời thuật của A’ishah ). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِذنَ }
ُ
نح  ِل  أ

َ
َث  أ َحدِّ

ُ
 إِنَّ  الحَعرحِش  َْحَلَةِ  ِمنح  اهللِ  َمَلَئَِكةِ  ِمنح  َملٍَك  َعنح  أ

َ  َما َمةِ  َبْيح ُذنِهِ  َشحح
ُ
رواه أبو داود برقم  {ََعمٍ  َسبحِعِمائَةِ  َمِسَْيةُ  ََعتِِقهِ  إَِل  أ

 . من حديث جابر 1121
“Ta được phép nói về vị Thiên Thần thuộc các vị 

Thiên Thần phụ trách việc khiêng chiếc Arsh (Ngài 

vương) của Allah rằng quả thật khoảng cách từ dái 

tai cho tới vai của vị ấy bằng bảy trăm năm của lộ 

trình.” (Abu Dawood: 4727, từ lời thuật của Jabir ). 
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Các Thiên Thần là những tạo vật có hình thể thực 

thụ không phải là sức mạnh mang ý nghĩa tượng trưng 

giống như một số người lệch lạc đã quan niệm. 

Các Thiên Thần được tạo ra vô số không một ai 

biết được số lượng đích thực của họ là bao nhiêu ngoại 

trừ một mình Allah  duy nhất. Trong một Hadith được 

Anas  thuật lại về câu chuyện dạ hành và thăng thiên: 

“Thiên sứ của Allah  được đưa lên đến ngôi nhà Al-

Ma’mur trên tầng trời thứ bảy, cứ mỗi ngày đều có bảy 

mươi ngàn Thiên Thần dâng lễ nguyện Salah trong ngôi 

nhà đó, và khi họ trở ra thì họ không bao giờ quay lại mà 

một nhóm (bảy mười ngàn) Thiên Thần khác lại đi vào, 

cứ như vậy cho tới ngày Tận Thế.” (Albukhari: 3207, 

Muslim: 162). 

 Thứ tư: Tin rằng các Thiên Thần xếp hàng tụng 

niệm và tán dương Allah 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُُوم  ﴿ عأ ٗذ َِلُۥ َمَقام  مذ ِ ۡذآ إ ٓافُّوَن  ١٦٤َوَما مِ ُن ٱلصذ ُن ِإَونذا  ١٦٥ِإَونذا نَلَحأ نَلَحأ
أُمَسب ُِحونَ   [466 - 461سورة الصافات: ] ﴾١٦٦ ٱل

Không ai trong chúng tôi (các Thiên Thần) lại không 

có một vị trí ấn định. Quả thật, chúng tôi đứng thành 

hàng. Và quả thật, chúng tôi luôn tán dương Ngài. 

(Chương 31 – Assa-faat, câu 164 -166). 

﴿ َٗ ۡأ  َِ وَُه ا َُ أِل َوٱنلذ ۥ بِٱۡلذ ب َِك يَُسب ُِحوَن َِلُ ََ ََِۡد  ِيَن  وْ  فَٱَّلذ َِبُ َۡكأ ُأ فَإِِن ٱ
 [38سورة فصلت: ] ﴾٣٨ُموَن۩ يَسأ 
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Nhưng nếu chúng ngạo mạn thì những ai (Thiên 

thần) ở nơi Thượng Đế của Ngươi luôn tán dương 

Ngài cả ngày lẫn đêm và không bao giờ biết mỏi mệt. 
(Chương 14 – Fussilat, câu 38). 

ونَ ﴿ َُتُ فأ ََ  َٗ  ََ ا َُ أَل َوٱنلذ  [ 21سورة األنبياء: ] ﴾يَُسب ُِحوَن ٱۡلذ

Họ (các Thiên Thần) tán dương ca tụng Ngài ngày 

đêm một cách không ngừng nghỉ. (Chương 24 – Al-

Anbiya, câu 20). 

Ông Hakeem bin Hizaam  thuật lại: Trong lúc 

Thiên sứ của Allah  đang ngồi cùng với các vị Sahabah 

của Người thì bổng dưng Người nói: “Các ngươi có nghe 

thấy những gì Ta đang nghe không?”. Các vị Sahabah 

nói: Thưa, chúng tôi chẳng nghe thấy gì. Thiên sứ của 

Allah  nói: 

َمعُ  إِّنِّ } سح
َ
ِطيَط  أل

َ
َماءِ، أ نح  تَُلمُ  َوَما السَّ

َ
، أ ٍ  َموحِضعُ  فِيَها َوَما تَئِطَّ  إِل ِشّبح

وح  َساِجد   َملَك   َوَعلَيحهِ 
َ
 3422رواه الطرباين يف املعجم الكبري برقم  {قَائِم   أ

 .822وقال األبلاين: صحيح ىلع رشط مسلم )وانظر: السلسة الصحيحة برقم 
“Quả thật, Ta nghe thấy tiếng ồn dữ dội trên trời, 

tiếng của sự đông nghẹt, và không một gang tấc nào 

trên trời lại không có một vị Thiên Thần đang Sujud 

hay đang đứng.” (Attabra-ni ghi lại trong Al-Mu’jam 

Al-Kabir số 3122; Sheikh Al-Bani nói trong Assilsilah 

Assahihah số 852: Hadith Sahih trên điều kiện của 

Muslim). 

 Thứ năm: Tin rằng các Thiên Thần đã bị che khuất 

khỏi tầm nhìn của con người 
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Thế giới của các vị Thiên Thần là một thế giới vô 

hình, không nằm trong phạm vi cảm nhận và nhận thức 

của con người ở cõi trần tục này trừ những ai mà Allah  

muốn cho họ nhìn thấy. Giống như Thiên sứ của Allah  

đã nhìn thấy nguyên hình của đại Thiên thần Jibril. Tuy 

nhiên, con người sẽ nhìn thấy các Thiên Thần vào Ngày 

Sau. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ى  يَوأَمئِذٖ ﴿ َ َٗ بُۡشأ أَمَلَٰٓئَِكَة  َن ٱل رِِمنَي َوَيُقولُوَن  يَوأَم يََروأ ر ا ل ُِأُمجأ ا ِحجأ
أُجو َا   [22سورة الفرقان: ] ﴾٢٢ا َّمذ

Vào Ngày mà chúng sẽ thấy các Thiên Thần, ngày đó 

những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui nào, và các 

Thiên Thần sẽ bảo chúng: “Hãy dang ra, hãy dang ra 

xa!”. (Chương 22 – Al-Furqan, câu 22). 

ۡأُِۡ ﴿
َُ ََ ُخُُوَن  أَمَلَٰٓئَِكُة يَدأ ِ بَابٖ َوٱل

ِن ُُك   [23سورة الرعد: ]  ﴾٢٣ م 

Và các thiên thần vào chào đón họ từ mỗi cánh 

cổng. (Chương 43 – Ar-rad, câu 23). 

Các Thiên Thần được Allah  ban cho khả năng 

biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, họ có khả 

năng biến hóa thành hình dạng người phàm. Allah, Đấng 

Tối Cao phán: 

ا بََۡش ا ﴿ َُ َ ََۡمثذَل ل َۡا َف وَح َُ ا  َُ َۡآ إَِۡلأ ُأ َُ َأ
َ
وِي  ا فَأ َُ  [41سورة مريم: ] ﴾١٧ا ا 

TA (Allah) đã cử thiên thần Jibril của TA đến gặp 

nàng (Maryam). Y hiện ra trước mặt nàng như một 

người đàn ông toàn diện. (Chương 44 – Maryam, 

câu 17). 
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ى  قَالُوْ  ﴿ َ َۡ بِٱلأبُۡشأ َۡآ إِبأَر هِۡ ُُ ُُ َُ ََتأ  ٓ َل م ا َولََقدأ َجا ۡ ۖٓ َفَمۡيا َُ َل  َُ ۖٓ قَاَل  ا
ن جَ 

َ
ۡيٍل َحِۡۡۡيذٖ َۡلَِث أ ََ بِعِجأ ٓ ََْٓ  ٦٩ ا ََ ۡيا  َٗ تَِصۡيُل إَِۡلأۡيِِ فََُمذ ۡأ  ُُ ََ يأۡيِد

َ
أ

 َۚ ۡأ ِخَۡفة ا ُُ ۡأ َِ ِم وأَج
َ
ۡأ َوأ َۡآ إََِل  قَوأِم لُوطٖ  نَِكرَُه ُأ ُِ َأ

ُ
آ أ َٗ ََّتَفأ إِنذ  قَالُوْ  

 [11، 64سورة هود : ] ﴾٧٠

Quả thật, các Thiên sứ (Thiên Thần) của TA mang 

tin mừng đến cho Ibrahim. Họ chào Người, nói: 

Chào bằng an. Y đáp: Chào bằng an. Xong Y vội 

mang thịt bò (con) nướng ra đãi khách. Nhưng khi 

thấy bàn tay của họ không chám đến thức ăn, Y 

sinh nghi và đâm ra lo sợ. Họ (các Thiên Thần) bảo: 

“Đừng sợ, chúng tôi là các Thiên sứ được cử đến 

với người dân của Lut.” (Chương 44 – Hud, câu 69, 

70). 

ا ﴿ َُُۡا لُوط ا َولَمذ ُُ َُ ََتأ  ٓ ۡأ َوضَ َجا ََ بُِِ َأَع ا ا َِسٓ ۡأ َذ يَوأٌم  َوقَاَل َه َذْ اَق بُِِ
ِصۡب   وَن إَِۡلأِِ َومِن َقبأُل ََكنُوْ   ٧٧ ََ َُ َر ُأ َُ ۥ  ُِ ََهُۥ قَوأُم ٓ َمُُوَن وََجا عأ ََ
 ِ ي  َٗ ٱلسذ َ َو ۖٓ فَٱتذُقوْ  ٱَّللذ ۡأ ُر لَُك َُ طأ

َ
ِِ ُهنذ أ َِٓ َبَۡا َٗ ُؤ اِتى قَاَل ََٰ َقوأِم َهَٰٓ

ََُجل   ۡأ  َِ مُِۡك لَيأ
َ
ِۖ أ ۡأِفٓ  [18، 11سورة هود : ] ﴾٧٨َذِشۡد   َُّتأُزوِن ِِف َض

Khi đến gặp Lut, các Thiên sứ (các Thiên Thần) của 

TA thấy Y đang buồn rầu giùm cho người dân của 

mình và cảm thấy bất lực (trong việc che chở cho họ). 

Y tự bảo: “Đây là một ngày thật buồn bã!”. Và Người 

dân của Y chạy đến gặp Y bởi vì từ trước họ đã quen 

thói làm điều thô bỉ. (Khi thấy khách lạ) Lut bảo họ: 

“Hỡi dân ta, đây, các đứa con gái của Ta. Chúng 
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trong sạch cho các ngươi hơn (trong việc chăn gối). 

Nào hãy sợ Allah và chớ hạ nhục Ta trước mặt khách. 

Trong các ngươi, chẳng có một người nào biết điều 

hay sao?” (Chương 44 – Hud, câu 77, 78).  

Các Thiên Thần lúc đó đã biến thành những người 

đàn ông. 

Tương tự, đại Thiên Thần Jibril đã từng đến gặp 

Thiên sứ của Allah trong hình hài của một người đàn ông 

tóc đen mun và trong bộ y phúc trắng tinh. Thỉnh thoảng, 

đại Thiên Thần Jibril đến gặp Nabi Muhammad  trong 

hình dạng của vị Sahabah Dahiyah bin Alkalbi . 

 Thứ sáu: Tin rằng các Thiên Thần được ủy nhiệm 

nhiều công việc khác nhau 

Các Thiên Thần ngoài việc có nghĩa vụ thờ 

phượng và tán dương Allah  thì họ còn được Ngài giao 

phó các công việc nhất định: 

 Mang lời mặc khải của Allah  xuống các vị 

Thiên sứ của Ngài : 

Đây là công việc của đại Thiên Thần Jibril . 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َََْمُۡوْ  وَُهد ا ﴿ ِيَن  ِ ِۡلُثَب َِت ٱَّلذ َق  ب َِك بِٱۡلأ َذ وُح ٱلأُقُدِس مِن  َُ َِلُۥ  ى قُلأ نَزذ
ى   َ ُِِمنَي َوبُۡشأ  [102سورة انلحل: ] ﴾١٠٢لُِأُمسأ

Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: Ruh – Al-Qudus 

(Đại Thiên Thần Jibril) mang Nó (các câu Kinh 

Qur’an) xuống từ Thượng Đế của Ngươi bằng sự thật 

để củng cố đức tin của những người tin tưởng và để 
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làm một Chỉ đạo cũng như Tin mừng cho những 

người Muslim (thần phục Allah). (Chương 46 – 

Annahl, câu 102). 

َِمنَي ﴿ ِ ٱلأَعُ  ََب  ۥ َۡلََنِيُل  ُِ ِمنُي  ١٩٢ِإَونذ
َ وُح ٱۡلأ لََعَ  قَُأبَِك  ١٩٣نََزَل بِِِ ٱلرُّ

أُمِۡذَِيَن   [194 - 442الشعراء: ] ﴾١٩٤ِۡلَُكوَن مَِن ٱل

Quả thật, Nó (Qur’an) do Thượng Đế của vũ trụ và 

muôn loài ban xuống. Đại Thiên Thần Jibril đã mang 

Nó xuống, đặt vào quả tim của Ngươi (Muhammad) 

để Ngươi trở thành một Người báo trước. (Chương 

26 – Ash-Shu’ara’, câu 442 – 194). 

 Ban mưa xuống và làm cho đất mọc ra cây cối 

Đây là công việc của Thiên Thần Mi-ka-il như 

Hadith được Ahmad ghi lại rằng những người Do Thái 

nói với Thiên sứ của Allah  nếu Người trả lời đúng 

năm điều mà họ hỏi thì họ sẽ thừa nhận Người là Nabi và 

sẽ theo Người. Điều cuối cùng trong năm điều họ hỏi là: 

Tất cả mỗi vị Nabi đều có một vị Thiên Thần chuyên 

mang thông điệp đến cho vị Nabi đó, vậy ngươi hãy nói 

cho bọn ta biết vị Thiên Thần đồng hành đó của ngươi là 

ai? Thiên sứ của Allah  nói: “Jibril ”. Họ bảo: 

“Jibril là vị đã mang đến cuộc chiến, giết chóc và trừng 

phạt, vị ấy là kẻ thù của bọn ta. Phải chi Ngươi nói Mi-

ka-il, vị Thiên Thần mang xuống sự yêu thương, cây cối 

và mưa thì chắc chắn bọn ta sẽ đi theo.” (Hadith do 

Ahmad ghi lại số 2483 từ lời thuật của Ibnu Abbas ). 
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Attabra-ni ghi lại trong Al-Mu’jam Al-Kabir (số 

12061) từ lời thuật của Ibnu Abbas  rằng Thiên sứ của 

Allah  đã nói với đại Thiên Thần Jibril :  

ٍء ِميحََكئِيحل؟} يِّ ََشح
َ
 {لََعَ أ

“Thiên Thần Mi-ka-il làm công việc gì?”. 

Đại Thiên Thần Jibril  nói: 

ََبات} رِ  لََعَ اِلح  {َوالحَقطح

“Quản lý cây cối và mưa”. 

 Thổi còi cho ngày tận thế 

Đây là công việc của Thiên Thần Isra-fil. Vị Thiên 

Thần này sẽ đảm nhiệm công việc thổi còi: một tiếng còi 

cho giờ tận thế và một tiếng còi cho sự phục sinh. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ََ ٓ ٗذ َمن َشا ِ ۡرِض إ
َ َم َو ِت َوَمن ِِف ٱۡلأ َِ فََصعَِق َمن ِِف ٱلسذ و َونُفَِ  ِِف ٱلصُّ

ۡأ قَِۡام  يَُۡظُرونَ  َرى  فَإَِذْ ُه خأ
ُ
ۡذ نُفَِ  فِِِۡ أ ۖٓ ُث ُ  [68سورة الزمر: ] ﴾ ٦٨ ٱَّللذ

Và khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng 

trời và dưới đất đều phải ngất đi, ngoại trừ ai mà 

Allah muốn buông tha. Rồi Tiếng còi thứ hai được 

thổi lên, thì họ (loài người) sẽ đứng thẳng và ngóng 

nhìn. (Chương 34 – Azzumar, câu 68). 

Ba vị Thiên Thần vừa nêu trên đây: Jibril, Mi-ka-il 

và Isra-fil là những đại Thiên Thần, bởi họ là những vị 

Thiên Thần lãnh nhiệm những trọng trách liên quan đến 

cuộc sống của con người và mọi vạn vật. Đại Thiên Thần 
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Jibril được giao phó nhiệm vụ trông coi cuộc sống của 

tâm hồn và tinh thần, Đại Thiên Thần Mi-ka-il được giao 

phó nhiệm vụ trông coi đời sống của cây cối, và Đại 

Thiên Thần Isra-fil được giao phó trông coi đời sống của 

thể xác. 

Trong ba vị Thiên Thần này thì Jibril  là vị cao 

nhất được mệnh danh là Ruh – Al-Qudus. 

 Bảo vệ cho con cháu của Adam 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َِب ت  ﴿ ُأفِِِ   َِلُۥ ُمَعق  ِ َوِمنأ َخ ِ يََديِأ ِنا َبنيأ ِ  م  ۡيرِ ٱَّللذ مأ
َ
ۥ ِمنأ أ ُِ  َُيأَفُظونَ

ۡأ   ُِ نُفِسۡي
َ
وْ  َمۡيا بِأ ُ ِ َغۡيري  َُ ٍم َحِتذ   ُ َما بَِقوأ ِ َغري  َُ  َٗ  َ ُ   إِنذ ٱَّللذ َْد ٱَّللذ ََ

َ
ِإَوَذْٓ أ

مٖ  ٓو َا  بَِقوأ ۚۥَ َوَما ُُ ِن ُدونِِِ  ِمن َوٍْل ا فَََل َمَردذ َِلُ ۡ م  ُُ َ : سورة الرعد] ﴾١١ل

44] 

Bởi vì đằng trước và đằng sau y đều có những vị 

(Thiên Thần) nối tiếp nhau theo canh chừng bảo vệ 

y theo lệnh của Allah. Quả thật, Allah không thay 

đổi bất cứ điều gì của một nhóm người cho tới khi 

nào chính họ tự biết thay đổi bản thân họ. Và một 

khi Allah quyết định trừng phạt một dân tộc nào đó 

thì không ai có thể đảo ngược lệnh trừng phạt đó 

của Ngài, và ngoài Ngài ra không ai có một vị bảo 

hộ nào có thể che chở họ được. (Chương 43 – Ar-

rad, câu 11). 

 Canh chừng và theo dõi các việc làm và hành vi 

của con cháu Adam 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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َماِل قَعِۡد  ﴿ ِ ِن ٱلش  ََ َِمنِي َو ِن ٱۡلأ ََ َِۡاِن  أُمََُۡق  َََُۡقذ ٱل ََ ا يَُأفُِظ مِن  ١٧إِذأ  مذ
ِۡۡ ََ ََقٌِۡب   ِ يِأ ٗذ َلَ ِ ٍل إ  [48 - 41سورة ق: ] ﴾ ١٨د  قَوأ

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 21 – Qaf, câu 17, 18). 

 Củng cố và giúp đỡ những người có đức tin 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

لأَِق ﴿
ُ
أ َُ َََْمُۡوْ َۚ  ِيَن  ۡأ َفَثب ُِۡوْ  ٱَّلذ ّن ِ َمَعُك

َ
أَمَلَٰٓئَِكةِ أ بَُّك إََِل ٱل ََ إِذأ يُوِۡح 

ۡأ  ُُ ۡأ ِبُوْ  مِ َۡاِق َوٱۡضأ عأ
َ َق ٱۡلأ ِبُوْ  فَوأ َب فَٱۡضأ َأ ِيَن َكَفُروْ  ٱلرُّ ِِف قُُُوِب ٱَّلذ

 [42سورة األنفال: ] ﴾١٢ َبَۡانٖ ُُكذ 

Hãy nhớ khi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã 

mặc khải cho các Thiên Thần: “TA ở cùng với các 

ngươi, hãy củng cố (tấm lòng của) những người có 

đức tin; TA sẽ gieo nỗi kinh hãi vào lòng của những 

kẻ không có đức tin; bởi thế, hãy đánh vào cổ và từng 

đầu ngón tay của chúng.” (Chương 8 – Al-Anfaal, câu 

12). 

 Bắt hồn 

Đây là công việc của Malak Al-Mawt (Thiên Thần 

chết). Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََۡوفذى  ﴿ ََ ۡأ قُلأ  ب ُِك ََ ۡذ إََِل   ۡأ ثُ َ بُِك ِ ِي ُوُك  أَموأِت ٱَّلذ َُُك ٱل ۡ مذ تُرأَجُعوَن ُك
 [44سورة السجدة: ] ﴾ ١١
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Hãy bảo (Muhammad!): Thần chết, vị phụ trách 

công việc 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). 

َِبَادِهِ ۖٓ ﴿ َق  ََ وَُهَو ٱلأَقاهُِر فَوأ ٓ َٰٓ إِذَْ َجا ۡأ َحَفَظًة َحِتذ ۡأُك َُ ََ ُل  ُِ َويُرأ
َفر ُِطوَن  َُ  َٗ ۡأ  َُُۡا وَُه ُُ َُ  ُِ ۡأ أَموأُت تَوَفذ ُۡ ٱل َحَدُك

َ
 [64سورة األنعام: ] ﴾٦١أ

Và Ngài (Allah) là Đấng Tối Thượng chi phối bầy tôi 

của Ngài. Và Ngài cử các vị Canh gác theo trông 

chừng các ngươi cho đến khi một trong các ngươi đối 

diện với cái chết thì các thiên thần của TA sẽ bắt hồn 

y và họ sẽ không chểnh mảng trong nhiệm vụ bắt hồn 

đó. (Chương 6 – Al-An’am, câu 64). 

 Tra hỏi người chết trong cõi mộ về Thượng Đế của 

y, tôn giáo của y và vị Nabi của y 

Công việc này là do hai vị Thiên Thần phụ trách, 

đó là Munkar và Nakir. 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ِ  ِف  ُوِضعَ  إَِذا الحَعبحدَ  إِنَّ } ِه َحابُُه، َعنحهُ  َوتََوّلَّ  ، َقّبح صح
َ
َمعُ  َوإِنَّهُ  أ عَ  لَيَسح  قَرح

، تَاهُ  نَِعالِِهمح
َ
ِعَدانِهِ  َملَََكنِ  أ  الرَُّجلِ  ِف  َتُقوُل  ُكنحَت  َما َفَيُقولَنِ  َفُيقح

دٍ  ا. - وسلم عليه اهلل صَّل - لُِمَحمَّ مَّ
َ
ِمنُ  فَأ حُمؤح َهدُ  َفَيُقولُ  ال شح

َ
نَّهُ  أ

َ
 َعبحدُ  أ

ُظرح  ََلُ  َفُيَقاُل .  َوَرُسوَُلُ  اهللِ  َعِدكَ  إَِل  انح بحَدلََك  َقدح  ، اِلَّارِ  ِمنَ  َمقح
َ
 بِهِ  اهللُ  أ

ا َعد  َنَّةِ  ِمنَ  َمقح
ح
ا َفَْيَاُهَما اْل ا َْجِيع  مَّ

َ
حُمَنافُِق  وَأ  َما ََلُ  َفُيَقاُل  َوالحََكفِرُ  ال
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رِى، لَ  َفَيُقوُل  الرَُّجلِ  َهَذا ِف  َتُقوُل  ُكنحَت  دح
َ
قُوُل  ُكنحُت  أ

َ
 َيُقوُل  َما أ

ُب . تَلَيحَت  َولَ  َدَريحَت  لَ  َفُيَقاُل . اِلَّاُس  َ  َحِديدٍ  ِمنح  بَِمَطارَِق  َويُْضح
، َبة  َمُعَها َصيحَحة   َفَيِصيحُ  ََضح َ  يَلِيِه، َمنح  يَسح ِ  َغْيح رواه ابلخاري  {اثلََّقلَْيح

 .2811ومسلم  4311برقم 
“Quả thật, khi người bề tôi được đặt xuống mộ rồi 

những người đồng hành của y quay trở về thì y sẽ 

thấy tiếng bước chân của họ rời đi. Lúc đó, hai vị 

Thiên Thần xuất hiện bắt y ngồi dậy và hỏi: Ngươi đã 

nói gì về người đàn ông Muhammad này? Nếu y là 

người có đức tin thì y sẽ nói: Tôi chứng nhận rằng 

Người là bề tôi của Allah và là vị Thiên sứ của Ngài; 

rồi y sẽ được bảo: ngươi hãy nhìn xem chỗ ở của 

ngươi nơi Hỏa Ngục, nó đã được Allah thay thế một 

chỗ ở khác nơi Thiên Đàng; và y được cho nhìn thấy 

tất cả hai nơi đó. Còn nếu y là người Muna-fiq (giả 

tạo đức tin) và Kafir (vô đức tin) thì y sẽ được hỏi: 

Ngươi đã nói gì về người đàn ông này? Y nói: tôi 

không biết, tôi đã nói theo những gì mà mọi người 

nói. Thế là y được bảo: ngươi đã không biết đâu là 

đúng đâu là sai và ngươi đã không chịu đọc; rồi lập 

tức y bị đánh bằng một cái búa sắt, y la hét với tiếng 

la hét làm cho tất cả mọi sinh đều nghe thấy trừ hai 

loài: con người và Jinn.” (Albukhari: 1374, Muslim: 

2870). 

Trong lời dẫn khác do Tirmizdi ghi lại từ lời thuật 

của Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah  nói: 
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حَميُِّت  قُِّبَ  إَِذا} وح  - ال
َ
َحُدُكمح  قَاَل  أ

َ
تَاهُ  أ

َ
َوَدانِ  َملَََكنِ  أ سح

َ
َرقَانِ  أ زح

َ
 ُيَقاُل  أ

َحِدِهَما
َ
حُمنحَكرُ  أل  َهَذا ِف  َتُقوُل  ُكنحَت  َما َفَيُقولَنِ  اِلَِّكْيُ  َواآلَخرُ  ال

 {... الرَُّجلِ 

“Khi người chết được chôn xuống mộ, hai vị Thiên 

Thần màu đen xanh dương xuất hiện, một vị được gọi 

là Munkar và một vị được gọi là Nakir. Hai vị Thiên 

Thần này sẽ hỏi: Ngươi nói gì về người đàn ông này 

...” (Tirmizdi: 1071, Sheikh Albani nói trong Assilsilah 

Assahihah: đường dẫn khá tốt, những người dẫn truyền 

thuộc tốp Thiqah – chắc chắn đáng tin giống như những 

người dẫn truyền của Muslim). 

 Trông coi bào thai trong dạ con 

Với những công việc: thổi linh hồn cho bào thai, 

ghi bổng lộc, tuổi đời, việc làm, và hạnh phúc hay bất 

hạnh. 

Ông Abdullah bin Mas’ud  thuật lại rằng Thiên 

sứ của Allah  nói cho chúng tôi nghe và Người là vị 

trung thực chỉ nói những lời trung thực, Người nói: 

َحَدُكمح  إِنَّ }
َ
نِ  ِف  َخلحُقهُ  ُُيحَمعُ  أ هِ  َبطح مِّ

ُ
َبِعْيَ  أ رح

َ
ا، أ م   َعلََقة   يَُكونُ  ُثمَّ  يَوح

َغة   يَُكونُ  ُثمَّ  ، َذلَِك  ِمثحَل  ، اهللُ  َيبحَعُث  ُثمَّ  ، َذلَِك  ِمثحَل  ُمضح َمرُ  َملََك   َفُيؤح
َبعِ  رح

َ
ُتبح  ََلُ  َويَُقاُل  َُكَِماٍت، بِأ قَهُ  َعَملَهُ  اكح َجلَهُ  َوِرزح

َ
وح  َوَشِقى  وَأ

َ
. َسِعيد   أ

وحُ  فِيهِ  ُينحَفخُ  ُثمَّ   .2613ومسلم برقم  3218أخرجه ابلخاري برقم  { ... الرُّ

“Quả thật, mỗi người các ngươi được hình thành 

trong bụng mẹ của mình bốn mươi ngày (là một hợp 
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tử từ tinh trùng và noãn trứng), kế đến y chuyển 

thành một hòn máu đặc trong thời gian giống như 

thế, tiếp đó y lại chuyển thành một cục thịt trong thời 

gian như thế. Sau đó, Allah cử một vị Thiên Thần đến 

ghi cho y bốn điều: việc làm của y, bổng lộc của y, 

tuổi đời của y và sự bất hạnh hay hạnh phúc. Sau đó, 

y được thổi linh hồn vào ...” (Albukhari: 3208, Muslim: 

2643). 

 Cai quản Hỏa Ngục 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ٓۖ ٗذ َمَلَٰٓئَِكة ا ِ َح َب ٱنلذاَِ إ صأ
َ
 [34سورة املدثر: ] ﴾َوَما َجَعُأَۡآ أ

Và TA không chỉ định ai ngoài Thiên Thần làm 

những vị canh gác Hỏa Ngục. (Chương 11 – Al-

Muddaththir, câu 31). 

بَُّكۖٓ ﴿ ََ ۡأَۡا  َُ ََ   ِ ُِك ِۡلَقأ ْ  ََٰ َمُ   سورة] ﴾٧٧قَاَل إِنذُكۡ مذ ِكثُوَن   َونَاَدوأ

 [11:  الزخرف

Và chúng sẽ kêu la: Hỡi vị nắm quyền nơi Hỏa ngục, 

hãy xin Thượng đế của ngài hành quyết cho chúng tôi 

chết phứt cho xong. Vị Thiên Thần cai ngục bảo: Các 

ngươi phải sống như thế đời đời. (Chương 13 – Az-

Zukhruf, câu 77). 

ا﴿ ۡأ نَا َا ُُِۡك هأ
َ
ۡأ َوأ نُفَسُك

َ
َََْمُۡوْ  قُوْٓ  أ ِيَن  ا ٱَّلذ َُ َُّ

َ
أ َوقُوُدَها ٱنلذاُس  َيَٰٓ

ا  َُ ۡأ َُ ََ ََةُ  َِجا ۡأ َوٱۡلأ َمرَُه
َ
ٓ أ َ َما ُصوَن ٱَّللذ عأ ََ ٗذ  َمَلَٰٓئَِكٌة ِغََلظ  ِشَدْد  

َمُروَن  َعُُوَن َما يُؤأ  [6: سورة اتلحريم] ﴾ ٦َوَيفأ
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Hỡi những người có đức tin! Hãy giữ gìn và trông coi 

bản thân và gia đình của các ngươi tránh khỏi lửa của 

Hỏa ngục, nơi mà chất đốt của nó là con người (vô 

đức tin) và đá (bục tượng) do những Thiên Thần lạnh  

lùng và nghiêm nghị cai quản, họ không bao giờ bất 

tuân Allah bất cứ điều gì một khi Ngài ra lệnh và họ 

tuyệt đối thi hành đúng theo những gì được lệnh. 
(Chương 66 – Attahri-m, câu 6). 

 Cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho những người có 

đức tin, cầu nguyện cho họ, báo tin vui cho họ, và tiếp 

đãi họ nơi Thiên Đàng 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َِلُۥ يَُسب ُِحوَن ﴿ ِيَن َُيأِمُُوَن ٱلأَعرأَش َوَمنأ َحوأ مُِۡوَن ٱَّلذ ۡأ َويُؤأ ب ُِِ ََ ِد  ِِبَمأ
ا  َُِأم ا َة ا َو َذَحأ  َٖ عأَت ُُكذ ََشأ ُِ بذَۡا َو ََ َََْمُۡوْ ۖٓ  ِيَن  فُِروَن لَِّلذ َۡغأ بِِِ  َويَسأ

 ِۡ َِحۡ َذَْب ٱَلأ ََ ۡأ  َك َوقُِِ
بَُِۡ َُ َبُعوْ   ِيَن تَابُوْ  َوٱتذ فِرأ لَِّلذ بذَۡا   ٧فَٱغأ ََ

ۡأ  َو ِجُِ زأ
َ
ۡأ َوأ ََْبَآئُِِ ۡأ َوَمن َصََُح مِنأ  ُُ ََدتذ ٍن ٱلذِِت َو دأ ََ ۡأ َجنذ ِت  ُُ دأِخُأ

َ
َوأ

 ُۡ َِكۡ نَت ٱلأَعزِيُز ٱۡلأ
َ
َۚ إِنذَك أ ۡأ ُِِ  ۡ َِٰذ  َ ِ  ٨َوُذ ي  ُۡ ٱلسذ اِتى َوَمن تَِق َوقُِِ

 ِ ي  ۚۥَ َوَذ لَِك ٱلسذ ُِ ُۡ  اِت يَوأَمئِٖذ َفَقدأ َََِحأَۡ ُز ٱلأَعِظۡ سورة اغفر: ] ﴾٩ُهَو ٱلأَفوأ
1 - 4] 

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 bầy tôi, xin Ngài lấy 

đức khoan dung và sự hiểu biết của Ngài mà bao 
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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. Lạy Thượng Đế 

của bầy tôi, xin Ngài cho họ được vào những ngôi 

vườn Thiên Đàng Vĩnh cửu mà Ngài đã hứa với họ và 

người đạo đức trong số cha mẹ, vợ chồng cũng như 

con cái của họ bởi lẽ Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 

Chí Minh. Và xin Ngài giúp họ tránh khỏi điều xấu xa 

tội lỗi; và ai được Ngài cứu vớt khỏi điều xấu vào 

Ngày đó (ngày phục sinh) thì chắc chắn sẽ được Ngài 

Khoan Dung; và đó là một thắng lợi vĩ đại. (Chương 

40 – Gafir, câu 7 - 9). 

ٗذ ﴿ أَمَلَٰٓئَِكُة أَ ُۡ ٱل ۡأُِ
َُ ََ ُل  ََۡق ُموْ  تَتَََنذ ُأ ۡذ ٱ ُ ُث بَُّۡا ٱَّللذ ََ ِيَن قَالُوْ   إِنذ ٱَّلذ

ُدوَن  ََ ۡأ تُو ۡذةِ ٱلذِِت ُكُۡۡ َ وْ  بِٱَلأ أِۡشُ ب
َ
َٗ ََتأَزنُوْ  َوأ سورة فصلت: ] ﴾٣٠ََّتَافُوْ  َو

31] 

Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi là 

Allah” rồi thẳng bước trên con đường ngay chính thì 

các Thiên thần sẽ xuống động viên họ, bảo: “Quí vị 

chớ lo sợ cũng chớ nên buồn phiền mà quí vị hãy vui 

lên với tin mừng về Thiên Đàng mà quí vị đã được 

hứa hẹn. (Chương 14 – Fussilat, câu 30). 

ِ بَابٖ ﴿
ِن ُُك  ۡأُِۡ م 

َُ ََ ُخُُوَن  أَمَلَٰٓئَِكُة يَدأ ۡأُكۡ بَِما  ٢٣ َوٱل َُ ََ  ٌۡ َل  َُ
 َۚ ۡأ ُت َِْ َصَِبأ ََب ٱلذ َۡ ُعقأ  [21، 23سورة الرعد: ] ﴾٢٤فَِۡعأ

Và các Thiên Thần vào chào đón họ từ mỗi cánh 

cổng (Thiên Đàng): Chào an lành đến quí vị về những 

điều mà quí vị đã kiên nhẫn chịu đựng. Bởi thế, đây là 
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Ngôi nhà cuối cùng thật hạnh phúc của các quí vị! 

(Chương 43 – Ar-rad, câu 23, 24). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức tin nơi các Kinh Sách 
 

 

Đó là niềm tin kiên định rằng Allah  đã ban 

xuống cho các vị Nabi của Ngài những Kinh Sách làm 

nguồn chỉ đạo, hướng dẫn nhân loại; một hồng ân và lời 

tốt đẹp dành cho họ. 

Đức tin nơi các Kinh Sách của Allah  bao hàm 

những điều sau: 
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 Thứ nhất: Tin rằng các Kinh Sách đích thực 

được ban xuống từ nơi Allah  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ق ا ﴿ ِ ِ ُمَصد  َق  ۡأَك ٱلأِكَت َب بِٱۡلأ َُ ََ َل  ى َة ا ل َِما نَزذ ََ نَزَل ٱۡلذوأ
َ
ِ َوأ َ يََديِأ َبنيأ

َنَِۡل  ِ
 [3سورة آل عمران: ] ﴾٣َوٱۡلأ

Ngài ban Kinh Sách (Qur’an) xuống cho Ngươi 

(Muhammad) để xác nhận lại điều đã được ban xuống 

trước Nó; và Ngài đã ban Kinh Tawrah (cho Musa) 

và Kinh Injil (cho Ysa). (Chương 3 – Ali – Imran, câu 

3). 

Đây là những Kinh Sách của Allah  và những lời 

phán của Ngài chứ không phải là lời của Thiên Thần 

cũng không phải là lời của vị Nabi nào cả. Các Kinh 

Sách của Allah  mang tính chất thiêng liêng và chân lý. 

 Thứ hai: Tin nơi các Kinh Sách mà chúng ta 

biết tên cũng như những Kinh Sách chúng ta không 

biết tên. 

Ba quyển Kinh thiêng liêng nhất: 

1. Tawrah (Kinh cựu ước): Được Allah  ban xuống 

cho Nabi Musa (Moses) . 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأَُۡك لََعَ ٱنلذاِس بِرَِس َل ِِت َوبَِكَل ِم فَُخذأ َمآ ﴿ َطَف قَاَل ََٰ ُموََسَٰٓ إِّن ِ ٱصأ
َِن ٱلشذ ِكرِيَن  َُۡك َوُكن م  َا َِلُۥ ١٤٤ََْتَيأ َۡبۡأ َٖ  َوَك ِ ََشأ

أَوِْح مِن ُُك  ل
َ  ِِف ٱۡلأ
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ََِظة ا  وأ ِصَۡل ا  مذ ِ َوَتفأ
 ُُ ِ َٖ  ل  َها بُِقوذ ٖ  ََشأ ُخُذوْ   فَُخذأ

أ
َمَك يَأ ُمرأ قَوأ

أ
َوأ

ۡأ  َِيُك و 
ُ
أ َُ  َۚ ا َُ َسِۡ حأ

َ
ََ ٱلأَف ِسقنَِي بِأ  [412، 411سورة آل عمران: ] ﴾١٤٥َدْ

(Allah) phán: “Hỡi Musa, quả thật TA đã chọn 

Ngươi hơn người khác qua các Thông Điệp của TA và 

qua lời phán trực tiếp của TA. Bởi thế, hãy nhận lấy 

các điều mặc khải mà TA đã ban cho Ngươi và hãy là 

một người biết ơn”. Và TA (Allah) đã ghi cho Y trên 

các Bia Ký lời răn và chi tiết về đủ mọi vấn đề (và 

dặn): “Hãy giữ kỹ các Bia ký này và chỉ thị cho người 

dân của Ngươi nắm vững chắc các lời khuyên tốt 

nhất. TA sẽ chỉ cho Ngươi thấy nhà ở của những kẻ 

chống đối và bất tuân.” (Chương 1 – Al-A’raf, câu 

144, 145). 

ا ﴿ َُ ى َة فِۡ ََ َا ٱۡلذوأ نَزنلأ
َ
َۚ ى ُهد ا إِنذآ أ َُُموْ    َونُوَ  ُأ

َ
ِيَن أ ُّۡوَن ٱَّلذ ا ٱنلذبِ َُ ِ ُۡ ب َُيأُك

ِ َوََكنُوْ   فُِظوْ  مِن كَِت ِب ٱَّللذ ُۡحأ ُأ َُ بَِما ٱ بَا حأ
َ ُّۡوَن َوٱۡلأ ِ  ۡ بذ ِيَن َهاُدوْ  َوٱلرذ لَِّلذ

 َۚ ََ ٓ َدْ َُ ۡأِِ ُش َُ  [11سورة املائدة: ] ﴾ََ

Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah 

trong đó là sự chỉ đạo và ánh sáng. Các vị Nabi, 

những người thần phục Allah đã dùng nó để phân xử 

cho những người Do thái, 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 1 – Al-Ma-idah, câu 44). 

2. Injil (Kinh Tân ước): Được Allah  ban xuống 

cho Nabi Ysa (Jesus)  
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ُِ ۡأَن  َََْت َۡ َو يَ ۡأَۡا بِعِيََس ٱبأِن َمرأ َُِۡا َوَقفذ ُُ َََْث رِهِۡ بُِر  َٰٓ َۡا لََعَ ۡأ ۡذ َقفذ ُث
َنِ  ِ

ۖٓ ٱۡلأ  [27سورة احلديد: ] ﴾َۡل
Rồi TA (Allah) phái các Sứ giả (khác) của TA nối gót 

chân họ. Và TA đã phái Ysa, con trai Maryam tiếp 

nối và ban cho Y kinh Injil (Tân ước). (Chương 21 – 

Al-Hadid, câu 27). 

ِِ ُهد ا ﴿ َنَِۡل فِۡ ِ
ُِ ٱۡلأ ۡأَن  َََْت ق ا َونُوَ  ى َو ِ ى ةِ ا َوُمَصد  ََ ِِ مَِن ٱۡلذوأ َ يََديأ ل َِما َبنيأ

ََِظة ا ى وَُهد ا  ۡذقِنَي  َوَموأ  [16سورة املائدة: ] ﴾ ٤٦ل ُِأُم

Và TA đã ban cho y (Nabi Ysa) Kinh Injil (Tân ước) 

trong đó là sự chỉ đạo và ánh sáng, là sự chứng thực 

lại những điều đã có trước trong Kinh Tawrah. Quả 

thật, Kinh Injil vừa là một sự chỉ đạo vừa là một lời 

khuyên dạy cho những người ngoan đạo biết sợ 

Allah. (Chương 2 – Al-Ma-idah, câu 46). 

3. Qur’an: Được Allah  ban xuống cho Nabi 

Muhammad . 

Đây là Kinh Sách Thiêng Liêng nhất trong tất cả 

các Kinh Sách của Allah. Allah  phán: 

ق ا ﴿ ِ ِ ُمَصد  َق  ٓ إَِۡلأَك ٱلأِكَت َب بِٱۡلأ َا نَزنلأ
َ
ِ مَِن ٱلأِكَت ِب َوأ َ يََديِأ ا ل َِما َبنيأ

 ِِِۖ ۡأ َُ ََ ۡأِمًۡا  َُ  [18املائدة:  سورة] ﴾َوُم

Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách 

bằng sự thật, xác nhận lại các điều mặc khải trong các 
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Kinh sách trước và giữ gìn chúng được nguyên vẹn. 
(Chương 2 – Al-Ma-idah, câu 48). 

َِمنَي نَِذيًرْ﴿ ُأَعُ  ِ َل ٱلأُفرأقَاَن لََعَ  َعبأِدهِ  ِۡلَُكوَن ل ِي نَزذ َََك ٱَّلذ  ﴾١ َتبَا
 [4: الفرقان سورة]

Phúc thay Đấng đã ban Tiêu Chuẩn (phân biệt phúc 

và tội) xuống cho người tôi trung của Ngài 

(Muhammad) để Y trở thành một vị Cảnh báo cho 

muôn loài (người và jinn). (Chương 22 – Al-Furqan, 

câu 1). 

 Một số Kinh Sách khác của Allah : 

Azzabur (Sách Thánh Thi) được ban xuống cho 

Nabi Dawood , Allah  phán: 

ََْتَيأَۡا َدْوُۥَد َزبُو َا ﴿  [22سورة اإلرساء: ] ﴾٥٥ا َو

Và TA đã ban cho Dawood Kinh Azzabur. (Chương 

17 – Al-Isra’, câu 22). 

Kinh Suhuf của Nabi Ibrahim , Allah  phán: 

وَل  ﴿
ُ ُحِف ٱۡلأ َۡ  ١٨إِنذ َه َذْ لَِف ٱلصُّ   ﴾١٩َوُموََس  ُصُحِف إِبأَر هِۡ

 [44، 48سورة األىلع: ]

Quả thật, điều này được ghi trong các Tờ Kinh cũ, 

các Tờ Kinh của Ibrahim và Musa. (Chương 81 – Al-

A’la, câu 48, 44). 

 Thứ ba: Tin nơi những điều không bị bóp méo 

từ các Kinh sách trước Qur’an 
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Quả thật, Allah  đã cho biết rằng các Kinh Sách 

của con cháu Israel đã có sự bóp méo ngôn từ và nội 

dung ý nghĩa, Ngài phán: 

ِفُوَن ﴿ َوِْضعِِِ ُُيَر  ن مذ ََ  َۡ ِ  [43سورة املائدة: ] ﴾ٱلأََك

Chúng đã thay đổi vị trí của Lời phán. (Chương 2 – 

Al-Ma-idah, câu 13). 

ِد َمَوِْضعِِِ ۖٓ ﴿ َۡ مِنا َبعأ ِ ِفُوَن ٱلأََك  [41سورة املائدة: ] ﴾ُُيَر 

Chúng thay đổi vị trí của lời nói khỏi vị trí của nó 

(Kinh Sách). (Chương 2 – Al-Ma-idah, câu 41). 

ۡأ لََفرِيق ا ﴿ ُُ ۡأ َسبُوهُ ِإَونذ مِ ۡ بِٱلأِكَت ِب ِۡلَحأ ُُ َۡ أِسنَ ل
َ
ٱلأِكَت ِب مَِن ا يَُأوُۥَن أ

 ِ َِِۡد ٱَّللذ ِ َوَما ُهَو مِنأ  َِِۡد ٱَّللذ َوَما ُهَو مَِن ٱلأِكَت ِب َوَيُقولُوَن ُهَو مِنأ 
َُُمونَ  ََعأ ۡأ  ِ ٱلأَكِذَب وَُه  [18سورة آل عمران: ] ﴾٧٨ َوَيُقولُوَن لََعَ ٱَّللذ

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 18). 

Riêng Qur’an thì chính Allah  đã bảo quản 

َر ِإَونذا َِلُۥ لََح فُِظوَن ﴿ ِكأ َا ٱَّل  نلأ  [4سورة احلجر:] ﴾ ٩إِنذا ََنأُن نَزذ
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Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) 

xuống và TA sẽ luôn bảo quản Nó. (Chương 42 – Al-

Hijr, câu 9). 

زِيز  ﴿ ََ ۥ لَِكَت ٌب  ُِ ۖٓ ِإَونذ ۡأ ََُه ٓ ا َجا رِ لَمذ
ِكأ ِيَن َكَفُروْ  بِٱَّل  ٗذ  ٤١إِنذ ٱَّلذ

ِنأ َحِكٍۡم ََحِٖۡد  َٗ مِنأ َخُأفِِِ ۖٓ تََنِيل  م  ِ َو ِ يََديِأ تِِِۡ ٱلأَب ِطُل مِنا َبنيأ
أ
يَأ
 [12، 14سورة فصلت:] ﴾٤٢

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 14 – Fussilat, 

câu 41, 42) 

Những câu chuyện cũng như những thông tin được 

nói trong các Kinh Sách của người dân Kinh sách được 

gọi là Istala-hah Isra-iliyah, nó không nằm ngoài bà 

trường hợp sau: 

 Trường hợp thứ nhất: Tương đồng với những gì 

được nói trong Qur’an 

Trường hợp này được thừa nhận là xác thực bởi nó 

được Kinh sách của chúng ta xác nhận và chứng thực, 

chẳng hạn như thông tin về sự kiện trần hồng thủy, câu 

chuyện về Nabi Ibrahim (Abraham) , Nabi Yusuf 

(Joseph) , Nabi Musa (Moses) , sự kiện nhấn chìm 

Fir’aun (Pharaon), các phép mầu của Nabi Ysa (Jesus) 

 và những sự việc và câu chuyện khác. 
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 Trường hợp thứ hai: Trái ngược và khác với 

những gì được nói trong Qur’an 

Trường hợp này, chúng ta khẳng định những thông 

tin đó hoàn toàn sai, chúng đã bị bóp méo và xuyên tạc, 

chúng đã được họ viết ra bởi chính tay của họ và được 

truyền tải cho nhau bởi chiếc lưỡi của họ; chẳng hạn như 

họ cho rằng Nabi Lut (Lot)  uống rượu, làm chuyện 

Zina với cháu trai của Người; họ cho rằng Nabi Ysa 

(Jesus)  là Allah hoặc là con của Allah hoặc Chúa ba 

ngôi. Nhưng quả thật, Allah Tối Cao vượt xa những gì họ 

gán cho Ngài! 

 Trường hợp thứ ba: Không tương đồng nhưng 

cũng không trái ngược với Qur’an 

Trường hợp này chúng ta không tin cũng không 

phủ nhận bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

ثَُكمح  إَِذا} ُل  َحدَّ هح
َ
قُوُهمح  فََلَ  الحِكَتاِب  أ بُوُهمح  َولَ  تَُصدِّ  آَمنَّا َوقُولُوا تَُكذِّ

ا ََكنَ  فَإِنح  َوُرُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  بِاهللِ  بُوُهمح  لَمح  َحقًّ  لَمح  بَاِطَل   ََكنَ  َوإِنح  تَُكذِّ
قُوُهمح  من حديث أيب  3611وأبو داود برقم  41222رواه أمحد برقم  {تَُصدِّ

 . نملة األنصاري
“Khi người dân Kinh Sách nói cho các người biết điều 

gì thì các ngươi chớ tin họ nhưng cũng không phủ 

nhận họ mà các ngươi hãy nói chúng tôi tin nơi Allah 

và các vị Thiên sứ của Ngài; tuy nhiên, nếu họ nói sự 

thật thì các ngươi đừng phủ nhận họ và nếu họ nói 

không đúng sự thật thì các ngươi chớ tin họ.” (Ahmad: 
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17225, Abu Dawood: 3644, từ lời thuật của Abu Namlah 

Al-Ansari). 

Tuy nhiên, chúng ta được phép nói hay kể về họ 

bởi Thiên sứ của Allah  nói: 

ثُوا} ائِيَل  بَِّن  َعنح  َحدِّ َ من  3164رواه ابلخاري برقم  {َحَرجَ  َولَ  إِْسح
 . حديث عبد اهلل بن عمرو

“Các ngươi hãy nói về người dân Israel, không vấn đề 

gì.” (Albukhari: 3461, từ lời thuật của Abdullah bin 

Amru ). 

 

 Thứ tư: Tin nơi giáo lý của Qur’an 

Allah, Đấng Tối Cao ban Kinh Qur’an xuống để 

xác nhận lại các điều mặc khải trong các Kinh Sách 

trước, để bôi xóa một số giáo lý và xác nhận một số khác 

đồng thời bổ sung những giáo lý mới. Bởi thế, không 

được phép đi theo giáo lý nào khác ngoài giáo lý Qur’an; 

bởi lẽ sau khi Allah  phán về Kinh Tawrah (Cựu ước) 

và Injil (Tân ước) thì Ngài phán:  

ق ا ﴿ ِ ِ ُمَصد  َق  ٓ إَِۡلأَك ٱلأِكَت َب بِٱۡلأ َا نَزنلأ
َ
ِ مَِن ٱلأِكَت ِب َوأ َ يََديِأ ا ل َِما َبنيأ

 ِِِۖ ۡأ َُ ََ ۡأِمًۡا  َُ ا َوُم ۡأ َعمذ ََُه ٓ َوْ هأ
َ
َٗ تَتذبِعأ أ ۖٓ َو ُ نَزَل ٱَّللذ

َ
ۡ بَِمآ أ ُُ ُكۡ بَيأَۡ فَٱحأ

 ٖ ُُ ِ ى ل ِ َق  َََك مَِن ٱۡلأ ٓ ة ا  َجا ََ ۡأ َِشأ اج ا  َجَعُأَۡا مُِۡك َُ ۡأ َۚ َوِم ُ ا ََ ٱَّللذ ٓ َولَوأ َشا
ة ا  مذ

ُ
ۡأ أ ۡأ  َو ِحَدة ا  ََلََعَُُك َبأَُُوُك ِ ۖٓ فَ َوَل ِكن ۡل  ۡأ ََْتَى ُك  ٓ تَبُِقوْ  ِِف َما ُأ ٱ

ۡأ َۡجِۡع ا  ِ َمرأِجُعُك ۡأَر ِتى إََِل ٱَّللذ َ ِِ ََّتأَُُِۡفوَن ا ٱِلأ ۡأ فِۡ ۡ بَِما ُكُۡۡ َفُۡنَب ِئُُك
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ن  ٤٨
َ
ۡأ أ َأُه َذ ۡأ َوٱحأ ََُه ٓ َوْ هأ

َ
َٗ تَتذبِعأ أ ُ َو نَزَل ٱَّللذ

َ
ۡ بَِمآ أ ُُ ُكۡ بَيأَۡ ِن ٱحأ

َ
َوأ

 ُ نَزَل ٱَّللذ
َ
ُِۡۡوَك َعنا َبعأِ  َمآ أ ُ ََفأ نذَما يُرِيُد ٱَّللذ

َ
ۡأ أ َُ َأ ْ  فَٱ إَِۡلأَكۖٓ فَإِن تََولذوأ

ۡأ  ِإَونذ َكثرِي ا  ۡ بَِبعأِ  ذُنُوبُِِ ُُ ن يُِصَۡب
َ
َِن ٱنلذاِس لََف ِسُقوَن أ  ٤٩ا م 

 َۡ فَُحكأ
َ
م ا أ ِ ُحكأ َسُن مَِن ٱَّللذ حأ

َ
بأُغوَنَۚ َوَمنأ أ ََ ۡذةِ  ُِِ َجُ 

مٖ ٱلأ ُۡوَن  ا ل َِقوأ ِ يُوق
 [21 - 18املائدة:  سورة] ﴾٥٠

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 Ngài đã 

không làm thế vì muốn thử thách các ngươi với điều 

mà Ngài đã ban cho các ngươi. Bởi thế, hãy thi đua 

làm điều thiện tốt. Tất cả các ngươi sẽ được đưa về 

gặp Allah trở lại rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết kết 

quả về các điều mà các ngươi đã từng tranh cãi. Và 

Ngươi (Muhammad), hãy xét xử theo theo điều Allah 

đã ban xuống và chớ làm theo ý muốn của họ và hãy 

cảnh giác họ sợ rằng họ sẽ quyến dụ Ngươi làm theo 

điều nghịch lại với một phần trong các điều lệnh mà 

Allah đã ban xuống cho Ngươi; nếu họ từ chối thì nên 

biết rằng Allah chỉ muốn trừng phạt họ về một số tội 

lỗi của họ, và quả thật đa số nhân loại là những kẻ 

dấy loạn. Phải chăng họ mong được phân xử theo luật 
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lệ của thời kỳ ngu muội? Và ai phân xử tốt hơn Allah 

cho đám người có đức tin? (Chương 2 – Al-Ma-idah, 

câu 48 – 50). 

َۚ إِنذآ ﴿ ُ ى َك ٱَّللذ ََ
َ
َ ٱنلذاِس بَِمآ أ َۡ َبنيأ ُك ِ ِۡلَحأ َق  َآ إَِۡلأَك ٱلأِكَت َب بِٱۡلأ نَزنلأ

َ
أ

َٗ تَُكن ل ُِأَخآئِۡنَِي َخِصۡم ا   [412سورة النساء: ] ﴾١٠٥ا َو

Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi 

(Muhammad) Kinh Sách (Qur’an) bằng sự thật để 

Ngươi dùng xét xử giữa nhân loại về điều mà Allah đã 

chỉ cho Ngươi thấy. Và chớ bênh vực cho những kẻ 

bội phản. (Chương 1 – Annisa’, câu 412).  

 Thứ năm: Tin toàn phần Qur’an chứ không 

được chỉ tin một phần nào đó của Qur’an 

Allah, Đấng Tối Cao nói: 

ِمُۡوَن ﴿ َفُۡؤأ
َ
ٖ ى أ ُفُروَن بَِبعأ َعُل  بَِبعأِ  ٱلأِكَت ِب َوتَكأ فأ ََ َفَما َجَزَُْٓ َمن 

ي   ٗذ ِخزأ ِ ۡأ إ ِ  َذ لَِك مُِۡك َشد 
َ
ۖٓ َويَوأَم ٱلأقَِي َمةِ يَُردُّوَن إََِلَٰٓ أ َۡا نأ ََۡو ةِ ٱلُّ ِِف ٱۡلأ

َمُُوَن  َعَذِْبِۗ َوَماٱلأ  ا َتعأ ُ بَِغ فٍِل َعمذ  [82سورة ابلقرة: ] ﴾ ٨٥ٱَّللذ

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. (Chương 2 – Albaqarah, câu 85). 
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مُِۡوَن بِٱلأِكَت ِب ُُك ِِِ ﴿ ۡأ َوتُؤأ َٗ ُُيِبُّونَُك ۡأ َو ُُ َِٓ َُتِبُّوَن َٗ و 
ُ
ۡأ أ نُۡ

َ
أ  ﴾َهَٰٓ

 [444سورة آل عمران: ]

Ôi này, các ngươi là những người thương xót họ 

nhưng họ lại không thương xót các ngươi trong khi 

các ngươi là những người tin toàn bộ Kinh Sách 

(Qur’an). (Chương 3 – Ali – Imran, câu 119). 

 Thứ sáu: Không được phép giấu giếm kiến thức 

về Qur’an, không được bóp méo và xuyên tạc Qur’an, 

không được bất đồng về Qur’an cũng như cho rằng 

Qur’an có sự mâu thuẫn nhau trong nội dung. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ َٗ ۡذاِس َو ۥ لُِ ُِ ۡذ ۡ ِنُ وتُوْ  ٱلأِكَت َب َۡلُبَ
ُ
ِيَن أ ُ مَِۡث َق ٱَّلذ َخَذ ٱَّللذ

َ
ِإَوذأ أ

ۡأ  َِهِ و ُُ ََ ُظ ٓ ْ ََ ۥ َفَۡبَُذوهُ َو ُِ ُُۡمونَ ْ  بِِِ  َثَم ۡا تَكأ وأ ََتَ ۖٓ ا َوٱشأ َِ َما قََُِۡل ا  فَبِئأ
وَن  ََتُ  [486سورة آل عمران: ] ﴾١٨٧يَشأ

Và (hãy nhớ lại) khi Allah đã nhận Lời Giao ước của 

những kẻ đã được ban cấp Kinh Sách (với lời phán): 

“Các ngươi hãy công bố nó (điều trong Kinh sách nói 

về Sứ giả Muhammad) cho nhân loại và không được 

giấu giếm nó.” thì chúng không ngại quẳng nó ra sau 

lưng của chúng và chúng đã bán nó với một giá nhỏ 

nhoi. Thật xấu xa cho điều mà chúng ta đã mua bán. 

(Chương 3 – Ali – Imran, câu 187). 

ُُۡمونَ ﴿ ِيَن يَكأ وَن بِِِ  َثَم ۡا  إِنذ ٱَّلذ ََتُ ُ مَِن ٱلأِكَت ِب َويَشأ نَزَل ٱَّللذ
َ
ا َمآ أ
ُكُُوَن 

أ
َلَٰٓئَِك َما يَأ و 

ُ
ُ يَوأَم قًََُِۡل أ ُۡ ٱَّللذ ُُ َٗ يَُكُ ُِم ََ َو ٗذ ٱنلذا ِ ۡأ إ ِِف ُبُطونُِِ
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 ٌۡ ِۡل
َ
َذٌْب أ ََ ۡأ  ُُ َ ۡأ َول ُِِۡ

َٗ يَُزك  ِيَن  ١٧٤ٱلأقَِي َمةِ َو َلَٰٓئَِك ٱَّلذ و 
ُ
ُوْ  أ ََتَ  ٱشأ

ۡأ لََعَ ٱنلذاَِ  َِبَُه صأ
َ
ِى َفَمآ أ فَِرة أَمغأ َدى  َوٱلأَعَذَْب بِٱل ُُ أ ََة بِٱل  ُ َل َذ لَِك  ١٧٥ٱلضذ

ََُُۡفوْ  ِِف ٱلأِكَت ِب لَِف  ِيَن ٱخأ ِۗ ِإَونذ ٱَّلذ ِ َق  َل ٱلأِكَت َب بِٱۡلأ َ نَزذ نذ ٱَّللذ
َ
بِأ

 [416 - 411سورة ابلقرة: ] ﴾١٧٦ ِشَقاقِۢ بَعِۡدٖ 

Quả thật, những ai giấu giếm những điều mà Allah 

mặc khải xuống trong Kinh sách và bán nó với giá ít 

ỏi thì đó là những kẻ ăn lửa vào trong bụng của chúng 

và Allah sẽ không nói chuyện với chúng vào Ngày 

Phục Sinh và cũng sẽ không tẩy sạch (tội lỗi) cho 

chúng và chúng sẽ phải bị trừng phạt đau đớn. Chúng 

là những kẻ đã mua lấy sự lầm lạc thay vì theo Chỉ 

Đạo đúng đắn và chúng đã mua lấy hình phạt thay vì 

sự tha thứ. Quả thật, chúng gan dạ lắm mới dám 

đương đầu với Hỏa Ngục! Đó, Allah đã ban Kinh sách 

xuống bằng sự thật và những ai bất đồng về Kinh 

Sách (của Ngài) thì chắc chắn sẽ rơi vào tình chia rẽ 

đạo giáo tệ hại. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 174 – 

176). 

َِِۡد  فََويأل  ﴿ ََُقولُوَن َه َذْ مِنأ  ۡذ  ۡأ ُث يأِديُِ
َ
ُۡبُوَن ٱلأِكَت َب بِأ ِيَن يَكأ ل َِّلذ

 ِ وْ  بِِِ  َثَم ۡا ٱَّللذ ََتُ ۖٓ  لِيَشأ ۡأ َوَويأل    فََويأل  ا قََُِۡل ا يأِديُِ
َ
ا َكََۡبتأ أ ِمذ ۡ م  ُُ ذ ۡ  ل ُُ ذ ل

ِسبُونَ  ا يَكأ ِمذ  [14سورة ابلقرة: ] ﴾ ٧٩ م 

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 ít ỏi. Do 

đó, thật thảm hại cho chúng về những điều mà chúng 
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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). 

Khi Thiên sứ của Allah  nghe một nhóm người 

tranh cãi thì Người nói: 

ُبوا بَِهَذا َقبحلَُكمح  ََكنَ  َمنح  َهلََك  إِنََّما} َضهُ  اهللِ  كَِتاَب  ََضَ ٍض  َبعح  بَِبعح
ُق  اهللِ  كَِتاُب  نََزَل  َوإِنََّما ُضهُ  يَُصدِّ بُوا فََلَ  َبعحضا   َبعح َضهُ  تَُكذِّ ٍض  َبعح  بَِبعح

ُتمح  َفَما رواه أمحد برقم  {ََعلِِمهِ  إَِل  فَِِكُوهُ  َجِهلحُتمح  َوَما َفُقولُوا ِمنحهُ  َعلِمح
 .من حديث عبد اهلل بن عمرو 6114

“Quả thật, những người thời trước các ngươi đã bị 

diệt vong cũng chỉ vì sự việc này, họ mâu thuẫn với 

nhau về điều này với điều kia trong Kinh Sách của 

Allah. Quả thật, Kinh Sách của Allah được ban xuống 

trong đó điều này chứng thực cho điều kia; bởi thế, 

các ngươi chớ phủ nhận điều này bởi điều kia, những 

gì các ngươi biết thì các ngươi hãy nói còn những gì 

các ngươi không biết thì các ngươi hãy giao lại cho 

người hiểu biết.” (Ahmad: 6741, từ lời thuật của 

Abdullah bin Amru ). 
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Đức tin Iman nơi các Thiên sứ của 

Allah  

 

Đó là niềm tin kiên định rằng Allah, Đấng Tối Cao 

đã lựa chọn trong nhân loại những người đàn ông để 

Ngài mặc khải xuống cho họ và cử họ làm người báo tin 

mừng và cảnh báo cũng như truyền đạt những Bức 

Thông Điệp của Ngài kêu gọi nhân loại đến với sự thờ 

phượng Ngài duy nhất, tránh xa những tà thần hư ảo vô 

thực; và Ngài cử họ đến còn nhằm múc đích mang hồng 

phúc cho nhân loại cũng như để làm chứng tố cáo nhân 

loại khi nhân loại phủ nhận Allah . 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َل ا ﴿ ُُ َُ أَمَلَٰٓئَِكةِ  َطِف مَِن ٱل ُ يَصأ ا بَِصري   ٱَّللذ ِمُۡع َُ  َ  َومَِن ٱنلذاِسى إِنذ ٱَّللذ
 [12سورة احلج: ] ﴾٧٥

Allah chọn các vị Sứ giả (của Ngài) từ trong hàng 

ngũ các Thiên Thần và nhân loại. Quả thật, Allah 
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hằng nghe và hằng thấy. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 

75). 

ََِجا ٗا ﴿ ٗذ  ِ َۡا مِن َقبأَُِك إ ُأ َُ َأ
َ
ۖٓ َوَمآ أ ۡأ ِ رِ إِن فَسأ   نُّوِۡحٓ إَِۡلُأ ِكأ َل ٱَّل  هأ

َ
ُُٓوْ  أ

َُُموَن  َٗ َتعأ ۡأ   [13انلحل: ] ﴾٤ُكُۡۡ

Và trước Ngươi (Muhammad), TA (Allah) chỉ cử 

những người phàm mà TA đã mặc khải (Kinh sách) 

đến làm sứ giả. Các ngươi hãy hỏi những người hiểu 

biết nếu các ngươi không biết. (Chương 46 – Annahl, 

câu 43). 

َل ا ﴿ ُُ ِيَن َوُمَُّۡ ِ بَۡش  َد ِذَِيَن ِِلََلذ  مُّ ُۢة َبعأ ِ ُحجذ ۡذاِس لََعَ ٱَّللذ يَُكوَن لُِ
زِيًزْ َحِكۡم ا  ََ  ُ ِلى َوََكَن ٱَّللذ ُُ  [462سورة النساء: ] ﴾١٦٥ا ٱلرُّ

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 1 – Annisa, câu 162). 

ةٖ ﴿ مذ
ُ
ِ أ

َۡنُِبوْ  ٱلطذ ُغوَتۖٓ  َولََقدأ َبَعثأَۡا ِِف ُُك  َ َوٱجأ بُُدوْ  ٱَّللذ ِن ٱعأ
َ
ًٗ أ و ُُ  ﴾َذ

 [36سورةانلحل : ]

Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng 

một vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng 

Allah và tránh xa tà thần (Chương 46 – Annahl, câu 

36). 

Đức tin nơi các Thiên sứ của Allah bao gồm 

những điều sau: 
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 Thứ nhất: Tin rằng các bức Thông Điệp của họ 

đến từ nơi Allah  với ý chí và sự sáng suốt của Ngài 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ََْيَة  ﴿ ۡأ  ُُ ََتأ ٓ ِِۘ قَالُوْ  لَن نُّ  ِإَوذَْ َجا ُل ٱَّللذ ُُ َُ وَِتَ 
ُ
ََت  مِثأَل َمآ أ مَِن َحِتذ  نُؤأ ؤأ

ۥ ُِ اَۡلَ َُ ۡأُث َُيأَعُل َِ ُۡ َح َُ َأ
َ
ُ أ  [421سورة األنعام: ] ﴾ٱَّللذ

Và khi có một câu Kinh nào đến với chúng thì chúng 

bảo rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng trừ phi 

chúng tôi nhận được điều giống như điều đã được ban 

cho các sứ giả của Allah. Allah biết rõ đâu là nơi mà 

Ngài phải đặt Thông Điệp của Ngài. (Chương 6 – Al-

An’am, câu 424). 

ِظٍۡم ﴿ ََ  ِ يَتنَيأ َِن ٱلأَقرأ ََُجٖل م  ََُْن لََعَ   َِل َه َذْ ٱلأُقرأ َٗ نُز  ۡأ  ٣١َوقَالُوْ  لَوأ ُه
َ
أ

 َۚ نأَۡا ََۡو ةِ ٱلُّ ۡأ ِِف ٱۡلأ ُُ عِيَشَۡ ۡ مذ ُُ َۡ َۡا بَيأ ب َِكَۚ ََنأُن قََسمأ ََ ََت  ِسُموَن َََحأ ََقأ
 َ ِ َج ٖت ۡل  ََ ٖ  َد َق َبعأ ۡأ فَوأ ُُ َض َۡا َبعأ َََفعأ ا  َو رِي  ا خأ ُُ ا  ۡ َبعأض ا ُُ ُض ۡذِخَذ َبعأ

ا َُيأَمُعوَن  ِمذ ب َِك َخريأ  م  ََ َُت   [34]سورة الزخرف:  ﴾٣٢َوَََحأ

Và chúng bảo: “Tại sao Qur’an này không được ban 

xuống cho những người (lãnh đạo) của hai thị trấn 

lớn (Makkah và Ta-if)? Phải chăng chúng muốn phân 

chia Hồng ân của Thượng Đế Ngươi (Muhammad) 

hay sao? Chính TA phân chia sinh kế giữa chúng với 

nhau trong cuộc sống trần tục này, TA đã nâng một 

số người này trội hơn một số người kia về cấp bậc để 

kẻ này phục dịch cho kẻ nọ; nhưng hồng phúc của 

Thượng Đế Ngươi (Muhammad) tốt hơn những gì 
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chúng tom góp và tích lũy. (Chương 13 – Azzukhruf, 

câu 31). 

 Thứ hai: Tin nơi tất cả các vị Thiên sứ của 

Allah từ những vị chúng ta biết tên rõ rang cho đến 

những vị chúng ta không biết tên. 

Một số vị Thiên sứ và Nabi, chúng ta được nói cho 

biết tên của họ. Một số vị được nói trong Qur’an như 

Allah  đã phán sau khi Ngài nhắc đến Nabi Ibrahim 

: 

ۖٓ َومِن ﴿ َۡا مِن َقبأُل َأ َۚ َونُوًحا َهَد َۡا َأ ُقوَبَۚ ّلُُكا َهَد َح َق َوَيعأ ُأ ِ َووََهبأَۡا َِلُۥٓ إ
َف َوُموََس  َوَه ُروَنَۚ َوَكَذ لَِك  ُُ يُّوَب َويُو

َ
ۡأَم َن َوأ َُ ُُ ِيذِِِۡ  َدْوُۥَد َو  َ ُذ

ِسننَِي  أُمحأ َاَسۖٓ ُُك    ٨٤ََنأزِي ٱل َِيََس  ِإَوۡلأ ََي  َو َِن  َوَزَكرِيذا َويَحأ م 
ِِحنَي   ُ َِ َولُوط ا  ٨٥ٱلصذ ُ َم عَِۡل َوٱلأيََسَع َويُون ُأ  ِإَو

َۚ َوُُك  ا ُأ ا َۡا لََعَ  فَضذ
َِمنَي   [86 - 81سورة األنعام: ] ﴾٨٦ٱلأَعُ 

Và TA (Allah) đã ban cho Y (Ibrahim) (đứa con trai) 

Ishaq và (đứa cháu nội) Ya’qub. Tất cả đều được TA 

hướng dẫn. Và TA đã hướng dẫn Nuh trước đó, và 

TA đã hướng dẫn trong dòng dõi của Y (Ibrahim) 

Dawood, Sulayman, Ayyub, Yusuf, Musa và Harun. 

Và cũng giống như thế TA sẽ ban thưởng cho những 

người làm tốt. Và TA đã hướng dẫn Zakariya, Yahya, 

Ysa và Ilyaas. Tất cả đều là những người ngoan đạo 

và lương thiện. Và TA đã hướng dẫn Isma’il, Al-

Yasa, Yunus và Lut. Tất cả đều được TA đặc ân hơn 

thiên hạ. (Chương 6 – Al-An’am, câu 81 – 86). 
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ن ﴿ ۡ مذ ُُ ۡأ ۡأَك َوِم َُ ََ َۡا  ن قََصصأ ۡ مذ ُُ ۡأ ِن َقبأَُِك مِ َل ا م  ُُ َُ ُأَۡا  َُ َأ
َ
َولََقدأ أ

ۡأَك   َُ ََ ُصصأ  ۡأ َنقأ  [18سورة اغفر: ] ﴾لذ

Và quả thật, TA (Allah) đã cử phái các Sứ giả đến 

với nhân loại trước Ngươi (Muhammad). Trong số đó 

có người TA đã kể cho Ngươi câu chuyện của họ và có 

người TA không kể câu chuyện của họ cho Ngươi. 
(Chương 11 – Ghafir, câu 78). 

Do đó, bắt buộc phải tin nơi tất cả các vị Thiên sứ 

cũng như các vị Nabi bởi vì họ cùng chung một lời kêu 

gọi: hãy tôn thờ duy nhất một mình Allah và tránh xa các 

tà thần.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأَۡآ إَِۡلأَك َوَما ﴿ وأَح
َ
ِٓي أ ا َوٱَّلذ ِيِن َما َوَّصذ  بِِِ  نُوح ا َِن ٱل  َع لَُكۡ م  ََشَ

قُِۡموْ  
َ
نأ أ

َ
ۖٓ أ َِيََسَٰٓ َۡ َوُموََس  َو َۡا بِِِ ٓ إِبأَر هِۡ ۡأ ََۡفرذقُوْ  فِِِۡى َوصذ َٗ َت ِيَن َو  ٱل 

 [13: سورة الشورى] ﴾

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 12 – Ash-

Shura, câu 13). 

Nếu phủ nhận một vị nào đó trong số họ thì coi 

như đã phủ nhận tất cả họ. Allah  phán: 

ُنَِي ﴿ َُ أُمرأ بَتأ قَوأُم نُوٍح ٱل  [412سورة الشعراء: ] ﴾١٠٥َكذذ
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Người dân của Nuh đã phủ nhận các vị Thiên sứ 

(của Allah). (Chương 26 – Ash-Shu’ara, câu 412). 

Allah  phán bảo rằng người dân của Nabi Nuh 

 đã phủ nhận toàn bộ tất cả các vị Thiên sứ của Ngài 

mặc dù họ chỉ phủ nhận Nabi Nuh. Bởi thế, không được 

phép phân biệt và kỳ thị bất cứ một vị Thiên sứ hay một 

vị Nabi nào của Allah  và cũng không được phép có 

đức tin ở một số vị và không tin ở một số vị. Ai làm như 

vậy là kẻ vô đức tin. Allah  phán: 

ُفُروَن ﴿ ِيَن يَكأ ِ إِنذ ٱَّلذ َ ٱَّللذ ِقُوْ  َبنيأ َفر  َُ ن 
َ
ُِِِ  َويُرِيُدوَن أ ُُ َُ ِ َو بِٱَّللذ

  ٖ ِمُن بِبَعأ ُِِِ  َوَيُقولُوَن نُؤأ ُُ َُ ُفُر بَِبعأٖ   َو ۡذِخُذوْ   َونَكأ ََ ن 
َ
َوُيرِيُدوَن أ

 َُ َ َذ لَِك  ُۡ ٱلأَك فُِروَن َحق  ا  ١٥٠بًَِۡل َبنيأ َلَٰٓئَِك ُه و 
ُ
َۚ أ نَا  ا َۡدأ عأ

َ
لُِأَك فِرِيَن َوأ

َذْب ا  ََُِۡ َََْمُۡوْ  بِٱ ١٥١ا  ۡا ا مُّ ِيَن  َحدٖ َوٱَّلذ
َ
َ أ ِقُوْ  َبنيأ َفر  َُ ۡأ  َ ُِِِ  َول ُُ َُ ِ َو  َّللذ

وأَف يُ  َُ َلَٰٓئَِك  و 
ُ
ۡأ أ ُُ ۡأ ِ ُ م  َۚ َوََكَن ٱَّللذ ۡأ ََُه ُجو

ُ
ۡأ أ تُِِۡ َذِحۡم ا َغُفو َا ؤأ  ﴾١٥٢ا ا 

 [152 - 421سورة النساء : ]
Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các Sứ giả của 

Ngài, và họ muốn chia rẽ giữa Allah và các Sứ giả của 

Ngài. Họ nói: Chúng tôi tin 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 và TA (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ vô 

đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. Ngược lại, 

những ai có đức tin nơi Allah và các Sứ giả của Ngài 

và không kỳ thị phân biệt bất cứ một vị Sứ giá nào thì 

TA sẽ sớm ban cho họ phần thưởng của họ. Và Allah 
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là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan Dung. 
(Chương 1 – Annisa’, câu 421 - 152). 

 Thứ ba: Tin các vị Thiên sứ và các vị Nabi của 

Allah, thừa nhận những gì họ thông điệp từ nơi Allah 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأ َف ﴿ ب ُِك َذ ِ مِن  َق  وُل بِٱۡلأ ُُ ُۡ ٱلرذ ََُك ٓ ا ٱنلذاُس قَدأ َجا َُ َُّ
َ
أ ُۡوْ  َخريأ ا َيَٰٓ ا امِ

ُفُروْ  فَإِنذ  َۚ ِإَون تَكأ ۡأ ًُِۡما لذُك ََ  ُ ۡرِضى َوََكَن ٱَّللذ
َ َم َو ِت َوٱۡلأ ِ َما ِِف ٱلسذ َّلِلذ

 [411سورة النساء: ] ﴾١٧٠ا َحِكۡم ا 

Hỡi những người có đức tin, quả thật đã đến với các 

ngươi một vị Sứ giả (Muhammad) mang theo điều 

chân lý từ nơi Thượng Đế của các ngươi; bởi thế, việc 

tin tưởng nơi Y là một điều tốt cho các ngươi. Và nếu 

các ngươi phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các 

tầng trời và trái đất vẫn là của Allah. Và Allah là 

Đấng Hằng Biết, Đấng Chí Minh. (Chương 1 – 

Annisa’, câu 411). 

ۡذُقوَن ﴿ أُم ُۡ ٱل َلَٰٓئَِك ُه و 
ُ
َق بِِِ ٓ أ ِق وََصدذ دأ ِ ََ بِٱلص  ٓ ِي َجا سورة ] ﴾٣٣َوٱَّلذ

 [33الزمر: 

Và những ai mang chân lý đến và tin nơi nó thì là 

những người ngay chính sợ Allah. (Chương 34 – 

Azzumar, câu 33 – 35). 
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ِۡ إِذَْ َهَوى  ﴿ ۡأ َوَما َغَوى   ١َوٱنلذجأ َوَما يَِۡطُق  ٢َما َضلذ َصاِحبُُك
َوىَٰٓ  َُ أ ِن ٱل ٗذ وَۡحأ  يُوَۡح   ٣ََ ِ ۥ َشِديُد ٱلأُقَوى    ٤إِنأ ُهَو إ ُِ ُذَم ََ٥﴾ 

 [ 2 - 1سورة انلجم :]

Thề bởi ngôi sao khi nó rơi. (Rằng) Người Bạn của 

các ngươi (Muhammad) không lệch lạc cũng không 

lầm lẫn. Và Y (Muhammad) không nói theo ý muốn 

ngẫu hứng và sở thích của bản thân mà đích thực nó 

là lời mặc khải được mặc khải cho Y. Kẻ dạy Y là một 

vị (Đại Thiên Thần Jibril) rất quyền lực. (Chương 23 

– Al-najm, câu 1 - 5). 

Tất cả những gì từ các thông tin của các vị Nabi 

trước kia được Allah  xác nhận trong Kinh sách của 

Ngài hoặc được vị Nabi của Ngài – Muhammad  – xác 

nhận trong Sunnah của Người thì bắt buộc các tín đồ 

Muslim phải tin; còn những gì nói về họ trong ghi chép 

của Israel thì có ba trường hợp như đã được nêu ở phần 

đức tin Iman nơi các Kinh sách. Riêng đối với những gì 

được truyền tải đến chúng ta từ vị Nabi kính yếu của 

chúng ta, Muhammad , từ những lời dẫn truyền thì phải 

được dựa theo các nguyên tắc của lĩnh vực nghiên cứu 

những người dẫn truyền để xác định chính xác hay không 

chính xác; và khi đã khẳng định chính xác thì bắt buộc 

người tín đồ Muslim phải tin và thừa nhận.  

 Thứ tư: Phải vâng lời và đi theo các vị Thiên sứ 

cũng như các vị Nabi của Allah, và xét xử theo luật 

của họ 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ٗذ ﴿ ِ وٍل إ ُُ َذ َۡا مِن  ُأ َُ َأ
َ
َِۚ َوَمآ أ  [61سورة النساء: ] ﴾ِۡلَُطاَع بِإِذأِن ٱَّللذ

Và TA (Allah) cử Sứ giả đến chỉ vì mục đích để dâng 

chúng tuân theo với sự chấp thuận của Allah. 

(Chương 1 – Annisa’, câu 61). 

Như vậy, bắt buộc mỗi cộng đồng phải tuân theo vị 

Nabi được gửi đến cho họ, riêng vị cuối cùng trong số 

các vị Nabi cũng như các vị Thiên sứ - Muhammad  – 

thì giáo lý mà Người mang đến thay thế tất cả những giáo 

lý trước kia; cho nên tất cả những ai nghe thấy Người thì 

phải tuân theo Người. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َبُعوْ   ﴿ وهُ َوٱتذ وهُ َونََِصُ َُ زذ ََ َََْمُۡوْ  بِِِ  َو ِيَن  ۥٓ فَٱَّلذ ُِ نزَِل َمَع
ُ
ِٓي أ ََ ٱَّلذ ٱنلُّو

ُُِحوَن  أُمفأ ُۡ ٱل َلَٰٓئَِك ُه و 
ُ
ۡأ  ١٥٧أ ِ إَِۡلأُك وُل ٱَّللذ ُُ ََ ا ٱنلذاُس إِّن ِ  َُ َُّ

َ
أ قُلأ َيَٰٓ

ِ  َويُِمُۡتۖٓ  ۡأ  ُهَو يُ
ٗذ ِ َِ إ ٓ إَِل  َٗ ۡرِضِۖ 

َ َم َو ِت َوٱۡلأ ِي َِلُۥ ُمُأُك ٱلسذ َۡجًِۡعا ٱَّلذ
ِ َف  ِِِ  َوٱتذبُِعوهُ  امُِۡوْ  بِٱَّللذ  ۡ ِ َوََكَِم ِمُن بِٱَّللذ ِي يُؤأ ِ ِ ٱَّلذ م 

ُ وِِلِ ٱنلذَِب ِ ٱۡلأ ُُ ََ َو
َُۡدوَن  ُأ ۡأ َت  [428، 421سورة األعراف: ] ﴾لََعُذُك

Bởi thế, những ai tin tưởng nơi Y (Muhammad), ủng 

hộ và giúp đỡ Y và tuân theo ánh sáng đã được ban 

xuống cùng cho Y thì họ là những người sẽ thành đạt. 

Hãy nói (Muhammad): “Này hỡi nhân loại! Quả thật, 

Ta là Sứ giả của Allah được cử phái đến cho tất cả các 

ngươi; Allah là Đấng điều hành và chế ngự các tầng 

trời và trái đất, không có Thượng Đế đích thực nào 

khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng làm cho sống và làm 

cho chết. Bởi thế, các ngươi hãy tin tưởng nơi Allah 
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và Sứ giả của Ngài, một vị Nabi mù chữ đã tin tưởng 

Allah và các lời phán của Ngài. Hãy tuân theo Y, 

mong rằng các ngươi sẽ được hướng dẫn đúng 

đường. (Chương 7 – Al-A’raf, câu 421, 158). 

ۡأ ﴿ فِرأ لَُك ُ َويَغأ ُۡ ٱَّللذ َ فَٱتذبُِعوِِن ُُيأبِبأُك ۡأ َُتِبُّوَن ٱَّللذ قُلأ إِن ُكُۡۡ
ُ َغُفوَ   َۚ َوٱَّللذ ۡأ ۡ   ذُنُوبَُك ِطُۡعوْ  ٱ  ٣١ َذِحۡ

َ
ْ  فَإِنذ قُلأ أ ۖٓ فَإِن تََولذوأ وَل ُُ َ َوٱلرذ َّللذ

َٗ ُُيِبُّ   َ  [34:  سورة آل عمران] ﴾٣٢ٱلأَك فِرِيَن ٱَّللذ

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu 

thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi 

Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho 

các người. Bởi Allah là Đấng khoan dung và nhân từ. 

Hãy nói (Muhammad): “Các người hãy tuân theo 

Allah và Thiên sứ của Ngài nhưng nếu các người quay 

lưng thì quả thật Allah không yêu thương những kẻ 

vô đức tin.” (Chương 3 – Ali -‘Imran, câu 34). 

َٗ يُ ﴿ ب َِك  ََ ُِموَك فَِۡما َشَجَر فَََل َو مُِۡوَن َحِتذ  ُُيَك  َٗ َُيُِدوْ  ؤأ ۡذ  ۡأ ُث ُُ بَيأَۡ
ۡأ َحرَج ا  نُفِسُِ

َ
ُِۡم ا ِِفٓ أ ۡأَت َويَُسُ ُِموْ  تَسأ ا قََض ِمذ  [62سورة النساء: ] ﴾ ٦٥ا ا م 

Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng 

chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề 

cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh 

chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về 

quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn 

quy phục. (Chương 1 – Annisa, câu 65). 

 Thứ năm: Yêu thương, kính trọng, ủng hộ và 

cầu bằng an cho họ 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َُو ةَ إِنذَما ﴿ ِيَن يُقُِۡموَن ٱلصذ َََْمُۡوْ  ٱَّلذ ِيَن  وُِلُۥ َوٱَّلذ ُُ ََ ُ َو ُۡ ٱَّللذ َوِۡلُُّك
ۡأ َر كُِعوَن  َكو ةَ وَُه تُوَن ٱلزذ ِيَن  ٥٥َوُيؤأ وَِلُۥ َوٱَّلذ ُُ ََ َ َو ََۡولذ ٱَّللذ ََ َوَمن 

ِبُوَن  ُۡ ٱلأَغُ  ِ ُه  [26، 22سورة املائدة: ] ﴾٥٦َََْمُۡوْ  فَإِنذ ِحزأَب ٱَّللذ

Bạn hữu đỡ đầu thật sự của các ngươi chỉ là Allah và 

Sứ giá của Ngài và những người có đức tin, những ai 

chu đáo dâng lễ nguyện Salah, đóng Zakah và cúi đầu 

thần phục (Allah); và ai quay về kết bạn với Allah và 

Sứ giả của Ngài và những ai có đức tin thì họ là đảng 

phái của Allah; họ sẽ là những người chiến thắng vẻ 

vang. (Chương 2 – Al-Ma-idah, câu 55, 56). 

﴿ ُۡ ُُ ۡأ َِيََس  مِ ِذ  َح
َ
ٓ أ ا ِۖٓ قَاَل فََُمذ نَصآَِي إََِل ٱَّللذ

َ
َر قَاَل َمنأ أ ٱلأُكفأ

ۡذا  َََْم  ِ َُ ٱَّللذ نَصا
َ
ََوَِْيُّوَن ََنأُن أ ُُِموَن ٱۡلأ نذا ُمسأ

َ
دأ بِأ َُ ِ َوٱشأ سورة ] ﴾٥٢بِٱَّللذ

 [22: آل عمران

Bởi thế, khi Ysa nhận thấy sự bất tin của họ, Y lên 

tiếng hỏi: “Ai là người sẽ giúp Ta phục vụ Allah?” 

Các tông đồ thưa: “Chúng tôi là những người hậu 

thuẫn cho Allah. Chúng tôi tin tưởng nơi Allah, và tự 

xác nhận chúng tôi là những người Muslim (thần 

phục Allah). (Chương 2 – Al-Ma-idah, câu 52). 

ۡأ ﴿ َو ُجُك زأ
َ
ۡأ َوأ َو نُُك ۡأ ِإَوخأ بأَۡآؤُُك

َ
ۡأ َوأ ََْبَآؤُُك قُلأ إِن ََكَن 

ُُۡموَها َوتَِج َرة   ََتَفأ َو ٌل ٱقأ مأ
َ
ۡأ َوأ ِشرَيتُُك ََ َن  َو َكَساَدَها َوَمَس ِكُن ََّتأَشوأ

ادٖ  َُ وِِلِ  وَِج ُُ ََ ِ َو َِن ٱَّللذ َحبذ إَِۡلأُكۡ م 
َ
آ أ َُ َن بذُصوْ   تَرأَضوأ بُِِِِۡ  َفََتَ َُ ِِف 
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َ ٱ ِِ
أ
ِدي ٱلأَقوأَم ٱلأَف ِسقنَِي َحِتذ  يَأ ُأ ََ  َٗ  ُ رِهِ   َوٱَّللذ مأ

َ
ُ بِأ سورة اتلوبة: ] ﴾٢٤َّللذ

21] 

Hãy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà 

vợ, dòng họ của các ngươi và tài sản của các ngươi có 

được, cũng như việc mua bán của các ngươi sợ thất 

bại hay ngôi biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích thú 

là những thứ yêu thích đối với các ngươi hơn cả Allah 

và Thiên sứ của Ngài, hơn cả việc chiến đấu cho con 

đường chính nghĩa của Ngài, thì các ngươi hãy đợi 

cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định, bởi Allah 

không hướng dẫn một đám người dấy loạn và bất 

tuân”. (Chương 4 – Attawbah, câu 24). 

أُمرأ ﴿ ٌۡ لََعَ ٱل َل  َُ ُنَِي َو  [181سورة الصافات: ] ﴾١٨١َُ
Và sự bằng an cho các vị Sứ giả! (Chương 31 – Assa-

fat, câu 181).  

Allah  phán về vị Nabi của Ngài – Muhammad 

:  

ِصًَۡل ﴿
َ
َرة ا َوأ َۚ َوتَُسب ُِحوهُ بُكأ وهُ َوتُوَق ُِروهُ َُ ِ وِِلِ  َوُتَعز  ُُ ََ ِ َو ِمُۡوْ  بِٱَّللذ ُؤأ ِ ۡل 

 [9سورة الفتح: ] ﴾٩

Để các ngươi có thể tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của 

Ngài và ủng hộ và tôn vinh Y, và để các ngươi tán 

dương Ngài sáng chiều. (Chương 18 – Al-Fath, câu 9). 

ا ﴿ َُ َُّ
َ
أ َۚ َيَٰٓ ِ ۥ يَُصُُّوَن لََعَ ٱنلذَِب  ُِ َ َوَمَلَٰٓئَِكَۡ َََْمُۡوْ  َصُُّوْ  إِنذ ٱَّللذ ِيَن  ٱَّلذ

ًُِۡما  ُ ُِموْ  تَسأ َُ ۡأِِ َو َُ  [26سورة األحزاب: ] ﴾٥٦ََ
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Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn 

Salawat cho Nabi. Này hỡi những ai có đức tin! Hãy 

Salawat và cầu xin bằng an cho Y. (Chương 33 – 

Al’Ahzab, câu 26). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِمنُ  لَ } َحُدُكمح  يُؤح
َ
ُكونَ  َحّتَّ  أ

َ
َحبَّ  أ

َ
رواه  {َوَوَلِهِ  َواِلِهِ  ِمنح  إَِْلحهِ  أ

 . من حديث أنس 11ومسلم برقم  42ابلخاري برقم 
“Không ai trong các ngươi hoàn thiện đức tin Iman 

của mình cho tới khi nào Ta là người yêu thương đối 

với y hơn cả cha và con của y.” (Albukhari: 15, 

Muslim: 44, từ lời thuật của Anas). 
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Đó là niềm tin kiên định rằng Allah Tối Cao sẽ 

làm cho sống lại tất cả các bề tôi của Ngài vào Ngày 

Phục Sinh từ nơi cõi mộ và Ngài sẽ xét xử và ban thưởng 

hoặc trừng phạt cho các việc làm của họ; hoặc là họ sẽ 

được vào Thiên Đàng hoặc là sẽ bị đày vào Hỏa Ngục. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

مٖ ﴿ ۡأ ِۡلَوأ رُُه ِ بأَص ُر  إِنذَما يُؤَخ 
َ َخُص فِِِۡ ٱۡلأ  [12سورة إبراهيم: ] ﴾٤٢تَشأ

Ngài (Allah) chỉ trì hoãn cho họ sống đến Ngày mà 

cặp mắt của họ sẽ nhìn một cách vô cùng kinh hãi. 

(Chương 41 – Ibrahim, câu 42). 

ۡذ َۡلُنَبذُؤنذ ﴿ ِ َۡلُبأَعُُثذ ُث  ِّ ََ بأَعثُوْ َۚ قُلأ بََِل  َو َُ ن لذن 
َ
ِيَن َكَفُرٓوْ  أ َۡ ٱَّلذ زََع

 َۚ ۡأ ِمُأُۡ ََ ِ يَِسري   بَِما   [7سورة اتلغابن: ] ﴾ ٧َوَذ لَِك لََعَ ٱَّللذ
Những kẻ vô đức tin cho rằng chúng sẽ không được 

phục sinh trở lại. Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad!) 

rằng: “Sẽ là điều ngược lại với điều các người nghĩ, 

thề bởi Thượng Đế của Ta, chắc chắn các người sẽ 

được phục sinh trở lại rồi các người sẽ được cho biết 

hết toàn bộ những gì các người đã làm. Và điều đó đối 

với Allah thật đơn giản”. (Chương 61 – Attaghabun, 

câu 7). 

ُة يَوأَمئِذٖ ﴿ ََ ا ََۡفرذقُوَن  َويَوأَم َتُقوُم ٱلسذ ِيَن  ١٤ََ ا ٱَّلذ مذ
َ
ِمُُوْ  َََْمُۡوْ  فَأ ََ َو

وأَضةٖ  ََ ۡأ ِِف  ُُ َِح ِت َف  ُ وَن  ٱلصذ بُوْ   ١٥ُُيأَِبُ ِيَن َكَفُروْ  َوَكذذ ا ٱَّلذ مذ
َ
َوأ

َۡا َولَِقآي  أَِب ِ  ۡ وَن  ََٰ َلَٰٓئَِك ِِف ٱلأَعَذِْب َُّمأَضُ و 
ُ
سورة الروم: ] ﴾١٦ٱٓأۡلِخَرةِ فَأ

41 - 46] 
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Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) được thiết lập, Ngày 

mà tất cả sẽ được phân loại. Bởi thế, đối với những ai 

có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được sống sung 

sướng nơi ngôi vườn xanh tươi (của Thiên Đàng); còn 

đối với những ai không có đức tin và phủ nhận các lời 

mặc khải của TA cũng như phủ nhận việc trình diện 

TA vào Ngày Sau thì sẽ là những kẻ bị đưa đến chỗ 

trừng phạt (nơi Hỏa Ngục). (Chương 31 – Arrum, câu 

14 – 16). 

Những điều nằm trong đức tin Iman nơi cõi Đời 

Sau: 

 Điều thứ nhất: Tin nơi những điều diễn ra sau 

khi chết 

Phải tin những điều diễn ra sau khi chết từ việc 

nhìn thấy các Thiên Thần lúc lâm chung; sự tra hỏi người 

chết của hai vị Thiên Thần Nakir và Munkar về ba câu 

hỏi: Thượng Đế là ai, tôn giáo là gì và vị Nabi của y là ai; 

sự trừng phạt hoặc sự ban thưởng trong cõi mộ được gọi 

là cuộc sống cõi Barzakh. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأ ﴿ ُُ ِبُوَن وُُجوَه أَمَلَٰٓئَِكُة يَضأ ِيَن َكَفُروْ  ٱل ََۡوِفذ ٱَّلذ ََ َولَوأ تََرىَٰٓ إِذأ 
ۡأ  َب رَُه دأ

َ
َرِيِق  َوأ َذَْب ٱۡلأ ََ  [21سورة األنفال: ] ﴾٥٠َوُذوقُوْ  

Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể chứng kiến được 

cảnh tượng khi các Thiên thần bắt hồn những kẻ 

không tin bằng cách đánh đập vào mặt và lưng của 

chúng (và bảo): “Hãy nếm hình phạt của lửa đốt!”. 
(Chương 8 – Al-Anfal, câu 50). 
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ۡذ ﴿ ُ ُث بَُّۡا ٱَّللذ ََ ِيَن قَالُوْ   ٗذ إِنذ ٱَّلذ أَمَلَٰٓئَِكُة أَ ُۡ ٱل ۡأُِ
َُ ََ ُل  ََۡق ُموْ  تَتَََنذ ُأ ٱ

ُدوَن  ََ ۡأ تُو ۡذةِ ٱلذِِت ُكُۡۡ َ وْ  بِٱَلأ أِۡشُ ب
َ
َٗ ََتأَزنُوْ  َوأ سورة ] ﴾٣٠ََّتَافُوْ  َو

 [31فصلت: 

Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi là 

Allah” rồi thẳng bước trên con đường ngay chính thì 

các Thiên thần sẽ xuống động viên họ, bảo: “Quí vị 

chớ lo sợ cũng chớ nên buồn phiền mà quí vị hãy vui 

lên với tin mừng về Thiên Đàng mà quí vị đã được 

hứa hẹn. (Chương 14 – Fussilat, câu 30). 

﴿ ِ ي  َُ  ُ ُِ ٱَّللذ َُ ٱلأَعَذِْب وََحاَق أَِباِت َما َمَكُروْ ۖٓ فََوقَى  ٓو ُُ َن  وأ ََ  ٤٥ِل فِرأ
َََْل  دأِخُُوْٓ  

َ
ُة أ ََ ا َۚ َويَوأَم َتُقوُم ٱلسذ ا ۡ  ا ِش ََ ا َو ا ُغُدو  ا َُ ۡأ َُ ََ َرُضوَن  عأ َُ  َُ ٱنلذا

َشدذ ٱلأَعَذِْب 
َ
َن أ وأ ََ  [16سورة اغفر: ] ﴾٤٦فِرأ

Do đó, Allah giải cứu y (người có đức tin) khỏi 

những điều xấu xa mà chúng âm mưu hại y; và tai 

họa bao vây người nhà (thuộc hạ) của Fir’aun tứ 

phía. Lửa của Hỏa ngục mà chúng bị mang ra chạm 

trán cả buổi sáng lẫn buổi chiều. Và vào Ngày mà Giờ 

xét xử sẽ được thiết lập, sẽ có lời bảo (các Thiên 

thần): “Hãy đừa thuộc hạ của Fir’aun vào chỗ trừng 

phạt khắc nghiệt nhất”. (Chương 11 – Ghafir, câu 46). 

Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ِ  ِف  ُوِضعَ  إَِذا الحَعبحدَ  إِنَّ } ِه َحابُُه، َعنحهُ  َوتََوّلَّ  ، َقّبح صح
َ
َمعُ  َوإِنَّهُ  أ عَ  لَيَسح  قَرح

، تَاهُ  نَِعالِِهمح
َ
ِعَدانِهِ  َملَََكنِ  أ  الرَُّجلِ  ِف  َتُقوُل  ُكنحَت  َما َفَيُقولَنِ  َفُيقح
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دٍ  ا. - وسلم عليه اهلل صَّل - لُِمَحمَّ مَّ
َ
ِمنُ  فَأ حُمؤح َهدُ  َفَيُقولُ  ال شح

َ
نَّهُ  أ

َ
 َعبحدُ  أ

ُظرح  ََلُ  َفُيَقاُل .  َوَرُسوَُلُ  اهللِ  َعِدكَ  إَِل  انح بحَدلََك  َقدح  ، اِلَّارِ  ِمنَ  َمقح
َ
 بِهِ  اهللُ  أ

ا َعد  َنَّةِ  ِمنَ  َمقح
ح
ا َفَْيَاُهَما اْل ا َْجِيع  مَّ

َ
حُمَنافُِق  وَأ  َما ََلُ  َفُيَقاُل  َوالحََكفِرُ  ال

رِى، لَ  َفَيُقوُل  الرَُّجلِ  َهَذا ِف  َتُقوُل  ُكنحَت  دح
َ
قُوُل  ُكنحُت  أ

َ
 َيُقوُل  َما أ

ُب . تَلَيحَت  َولَ  َدَريحَت  لَ  َفُيَقاُل . اِلَّاُس  َ  َحِديدٍ  ِمنح  بَِمَطارَِق  َويُْضح
، َبة  َمُعَها َصيحَحة   َفَيِصيحُ  ََضح َ  يَلِيِه، َمنح  يَسح ِ  َغْيح رواه ابلخاري  {اثلََّقلَْيح

 .2811ومسلم  4311برقم 
“Quả thật, khi người bề tôi được đặt xuống mộ rồi 

những người đồng hành của y quay trở về thì y sẽ 

nghe thấy tiếng bước chân của họ rời đi. Lúc đó, hai 

vị Thiên Thần xuất hiện bắt y ngồi dậy và hỏi: Ngươi 

đã nói gì về người đàn ông Muhammad này? Nếu y là 

người có đức tin thì y sẽ nói: Tôi chứng nhận rằng 

Người là bề tôi của Allah và là vị Thiên sứ của Ngài; 

rồi y sẽ được bảo: ngươi hãy nhìn xem chỗ ở của 

ngươi nơi Hỏa Ngục, nó đã được Allah thay thế một 

chỗ ở khác nơi Thiên Đàng; và y được cho nhìn thấy 

tất cả hai nơi đó. Còn nếu y là người Muna-fiq (giả 

tạo đức tin) và Kafir (vô đức tin) thì y sẽ được hỏi: 

Ngươi đã nói gì về người đàn ông này? Y nói: tôi 

không biết, tôi đã nói theo những gì mà mọi người 

nói. Thế là y được bảo: ngươi đã không biết đâu là 

đúng đâu là sai và ngươi đã không chịu đọc; rồi lập 

tức y bị đánh bằng một cái búa sắt, y la hét với tiếng 

la hét làm cho tất cả mọi sinh đều nghe thấy trừ hai 
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loài: con người và Jinn.” (Albukhari: 1374, Muslim: 

2870). 

Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  đi ngang qua hai ngôi mộ, Người nói: 

بَاِن، إِنَُّهَما} بَانِ  َوَما َْلَُعذَّ ا َكبِْيٍ  ِف  ُيَعذَّ مَّ
َ
َحُدُهَما أ

َ
تَِتُ  لَ  فَََكنَ  أ  مِنَ  يَسح

ِل، َوح ا اْلح مَّ
َ
ِش  فَََكنَ  اآلَخرُ  وَأ  {بِاِلَِّميَمةِ  َيمح

“Hai người họ (trong hai ngôi mộ) đang bị hình phạt, 

và cả hai không bị hình phạt bởi đại trọng tội mà một 

trong hai bị phạt vì làm vệ sinh không sạch sẽ khi đi 

tiểu còn người kia bị phạt vì hay đi mách lẻo chuyện 

thiên hạ”. 

Sau đó, Thiên sứ của Allah  lấy một nhánh cây 

tươi bẻ đôi ra và cắm trên mỗi ngôi mộ. Các vị Sahabah 

nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tại sao Người làm việc 

này? Người nói: 

ُف  لََعلَّهُ } و مسلم  248أخرجه ابلخاري برقم  {َييحبََسا لَمح  َما َعنحُهَما ُُيَفَّ
 .242برقم 

“Mong rằng hai người họ sẽ được giảm nhẹ hình phạt 

trong lúc hai nhánh cây chưa khô.” (Albukhari: 218, 

Muslim: 292). 

 Điều thứ hai: Tin vào giờ Tận Thế và những 

dấu hiệu báo trước của Ngày Tận Thế 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿ ِ َق  نَزَل ٱلأِكَت َب بِٱۡلأ
َ
ِٓي أ ُ ٱَّلذ َة ٱَّللذ ََ ا َِيَك لََعلذ ٱلسذ أِمزَيَْن  َوَما يُدأ َوٱل

فُِقوَن  ١٧قَرِيب   َََْمُۡوْ  ُمشأ ِيَن  ۖٓ َوٱَّلذ ا َُ ِ ِمُۡوَن ب َٗ يُؤأ ِيَن  ا ٱَّلذ َُ ِ ِجُل ب َۡعأ يَسأ
ةِ لَِف َضَل ِۢل  ََ ا وَن ِِف ٱلسذ َُ َما َُ ِيَن  ٓ إِنذ ٱَّلذ َٗ َقُّ  أَ ا ٱۡلأ َُ نذ

َ
َُُموَن أ ا َوَيعأ َُ ۡأ ِم

 [48،  41سورة الشورى: ] ﴾١٨ٍۡد بَعِ 

Allah là Đấng đã ban Kinh Sách (Qur’an) xuống 

mang điều chân lý và Chiếc Cân (Công lý). Và điều gì 

cho Ngươi (Muhammad) biết giờ Tận Thế sắp gần 

kề? Những ai không có đức tin nơi nó (giờ tận thế) 

giục nó cho mau đến còn những ai có đức tin thì sợ nó 

bởi vì họ biết đó là sự thật. Quả thật, những ai tranh 

cãi về Giờ Tận Thế chắc chắn đang ở trong sự lầm lạc 

quá xa. (Chương 12 – Ash-Shura, câu 17, 18). 

ٗذ ﴿ ِ لأ يَُۡظُروَن إ َُ ّنذ  َف
َ
َۚ فَأ ا َُ ُْط َ َشأ

َ
ََ أ ٓ ۖٓ َفَقدأ َجا َۡة ا ۡ َبغأ ُُ تَِۡ

أ
ن تَأ

َ
َة أ ََ ا ٱلسذ

ۡأ  ُُ َرى  ۡأ ذِكأ ُُ ََتأ ٓ ۡأ إِذَْ َجا ُُ َ  [48سورة حممد: ] ﴾١٨ل

Thế phải chăng chúng có chỉ chờ đợi Giờ (Tận Thế)? 

E rằng nó sẽ xảy đến cho chúng bất ngờ. Nhưng chắc 

chắn đã xảy ra những điều báo trước của nó. Và khi 

nó thực sự xảy ra thì việc nghĩ đến (Giờ Tận Thế) của 

chúng mang được lợi ích gì cho chúng? (Chương 11 – 

Muhammad, câu 18). 

Một số đại dấu hiệu báo trước cho Giờ Tận Thế 

sắp gần kề là những gì được Thiên sứ của Allah  thông 

tin cho biết, Người nói: 
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نَ  َحّتَّ  َتُقومَ  لَنح  إِنََّها} َ  َقبحلََها تََروح َخانَ  :آيَاٍت  َعْشح اَل  الُّ جَّ ابَّةَ  َوالَّ  َوالَّ
ِس  َوُطلُوعَ  مح ِربَِها ِمنح  الشَّ يَمَ  ابحنِ  ِعيَس  َونُُزوَل  َمغح ُجوجَ   َمرح

ح
 َويَأ

ُجوجَ 
ح
ف   ُخُسوٍف  َوثََلَثَةَ  َوَمأ ِقِ  َخسح

حَمْشح ف   بِال رِِب  وََخسح حَمغح ف   بِال  وََخسح
ََمنِ  ِمنَ  ََّتحُرجُ  نَار   َذلَِك  َوآِخرُ  الحَعَرِب  ِِبَِزيَرةِ  ُردُ  اْلح  إَِل  اِلَّاَس  َتطح

 . من حديث حذيفة 2414رواه مسلم برقم  {َُمحَْشِِهمح 
“Quả thật, giờ tận thế sẽ không đến cho tới khi nào 

các ngươi thấy mười dấu hiệu trước đó: Khói mờ 

(sương mù), Dajjaal, con vật lạ chui ra từ đất, mặt 

trời mọc ở hướng Tây, Nabi Ysa con trai Maryam 

giáng thế, xuất hiện Yajuj và Majuj, ba trận động 

đất: một xảy ra ở phía Đông, hai xảy ra ở phía Tây và 

lần thứ ba xảy ở bán đảo Ả Rập và dấu hiệu cuối cùng 

của mười dấu hiệu là lửa xuất hiện ở Yemen đuổi 

nhân loại tập trung lại tại một chỗ.” (Muslim: 2901, từ 

lời thuật của Huzdaifah ).  

 Giờ Tận Thế xảy đến rất nhanh theo cách không 

thể ngờ tới. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َٗ يَسأ ﴿  ِۖ ِ  ِّ ََ ََِۡد  ا  َُ َُِأُم ۖٓ قُلأ إِنذَما  ا َُ ى  َُ يذاَن ُمرأ
َ
ةِ أ ََ ا ِن ٱلسذ ََ ُُونََك 

 ُهَوَۚ 
ٗذ ِ آ إ َُ ا لَِوقأِۡ َُ ٗذ بَغأَۡة ا   ُُيَُ ِۡ ِ ۡأ إ تُِۡك

أ
َٗ تَأ ۡرِضى 

َ َم َو ِت َوٱۡلأ  َثُقَُتأ ِِف ٱلسذ
ََثَ يَسأ  كأ

َ
ِ َوَل ِكنذ أ ََِۡد ٱَّللذ ا  َُ َُِأُم ۖٓ قُلأ إِنذَما  ا َُ ۡأ نذَك َحِفٌّ َع

َ
ُُونََك َكأ

َُُموَن  ََعأ  َٗ  [481سورة األعراف: ] ﴾١٨٧ٱنلذاِس 

Chúng hỏi Ngươi (Muhammad) về Giờ (Tận Thế) 

chừng nào sẽ xảy đến. Ngươi hãy bảo họ: “Duy chỉ có 
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Thượng Đế của ta mới biết rõ. Chỉ riêng Ngài tiết lộ 

thời điểm của nó. Giờ Tận Thế là thời khắc nặng nề 

(đối với mọi vật) trong các tầng trời và trái đất. Nó sẽ 

xảy đến với các người một cách bất ngờ”. Chúng hỏi 

Ngươi như thể là Ngươi biết rõ nó lắm. Ngươi hãy bảo 

chúng: “Kiến thức về nó chỉ ở nơi Allah, ngược lại đa 

số nhân loại không biết gì cả.” (Chương 1 – Al-A’raf, 

câu 187). 

وأ ُهَو ﴿
َ
ََِصِ أ ِح ٱۡلأ ٗذ َُكَمأ ِ ةِ إ ََ ا ُر ٱلسذ مأ

َ
قأَرُبَۚ َوَمآ أ

َ
 [11سورة  انلحل: ] ﴾أ

Và vấn đề của Giờ Tận Thế sẽ xảy đến như cái nháy 

mắt hoặc nhanh hơn nữa. (Chương 46 – Annahl, câu 

77).  

﴿ ََ ٓ ٗذ َمن َشا ِ ۡرِض إ
َ َم َو ِت َوَمن ِِف ٱۡلأ َِ فََصعَِق َمن ِِف ٱلسذ و َونُفَِ  ِِف ٱلصُّ

ۡذ نُفَِ  فِِِۡ  ۖٓ ُث ُ ۡأ قَِۡام  يَُۡظُرونَ ٱَّللذ َرى  فَإَِذْ ُه خأ
ُ
 [68سورة الزمر: ] ﴾ ٦٨ أ

Và khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng 

trời và dưới đất đều phải ngất đi, ngoại trừ ai mà 

Allah muốn buông tha. Rồi Tiếng còi thứ hai được 

thổi lên, thì họ (loài người) sẽ đứng thắng và ngóng 

nhìn. (Chương 34 – Azzumar, câu 68). 

 Điều thứ ba: Tin nơi sự phục sinh 

Tin rằng Allah  sẽ dựng tất cả các bề tôi của 

Ngài sống lại từ thế giới cõi mộ. Họ sẽ sống lại với thân 

trạng mình trần, chân trần, (nam giới: da quy đầu trở lại 

nguyên vẹn). Và sự việc này xảy ra sau tiếng còi thứ hai. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 



 

 

 

151 

رَ ﴿ خأ
ُ
ۡذ نُفَِ  فِِِۡ أ ۡأ قَِۡام  يَُۡظُرونَ ُث  [68سورة الزمر: ] ﴾ ٦٨ ى  فَإِذَْ ُه

Rồi Tiếng còi thứ hai được thổi lên, thì họ (loài 

người) sẽ đứng thẳng và ngóng nhìn. (Chương 34 – 

Azzumar, câu 68). 

ۡأ ﴿ ب ُِِ ََ َدِْث إََِل   جأ
َ َِن ٱۡلأ ۡ م  ْ ُه َِ فَإَِذ و سورة ]  ﴾٥١يَنِسُُوَن َونُفَِ  ِِف ٱلصُّ

 [24يس: 

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. (Chương 36 – 

Yasin, câu 51). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ل   ُعَراة   ُحَفاة   الحِقَياَمةِ  يَوحمَ  اِلَّاُس  ُْيحَْشُ } أخرجه ابلخاري برقم  {ُغرح
 . م حديث ابن عباس 2861ومسلم برقم  4443

“Nhân loại được triệu tập vào ngày Phục Sinh trong 

thân trạng chân trần, mình trần và da quy đầu của 

dương vật nguyên trạng ban đầu.” (Albukhari: 3349, 

Muslim: 2860, từ lời thuật của Ibnu Abbas ). 

 Điều thứ tư: Tin nơi các tình trạng và sự kiện 

diễn ra trong Ngày Phán Xét 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َِمنَي ﴿ ِ ٱلأَعُ  ُقوُم ٱنلذاُس لَِرب  ََ  [6: املطففني سورة]     ﴾٦يَوأَم 

Ngày mà nhân loại sẽ đứng trình diện trước Đấng 

Chủ Tể của toàn vũ trụ. (Chương 83 – Al-Mutaffifin, 

câu 6) 
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Đó là Ngày mà nhân loại sẽ đứng trình diện trước 

Thượng Đế của vũ trụ và muôn loại trong một thời gian 

dài cho việc Phán Xét. Họ sẽ nghe tiếng hô gọi của 

Thượng Đế, nhìn thấy mọi cảnh tượng đã được cảnh báo, 

mặt trời sẽ gần sát trên đỉnh đầu của họ, họ bị ngập lụt 

bởi dòng mồ hôi của họ đổ ra, cái hồ “Hawdh” được 

mang đến, những sổ bộ ghi chép được công bố, những 

chiếc cân công lý được lắp đặt, chiếc cầu Sirat được dựng 

lên, mọi thứ sẽ diễn ra theo lệnh của Allah  như đã 

được cảnh báo. 

 Điều thứ năm: Tin nơi sự phán xét 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأ ﴿ ُُ ۡ  ٢٥إِنذ إَِۡلأَۡآ إِيَاَب ُُ ۡأَۡا ِحَساَب َُ ََ ۡذ إِنذ   [26، 22]سورة الغاشية:  ﴾٢٦ُث

Quả thật, họ (con người) chắc chắn sẽ trở lại gặp TA, 

rồi TA có nhiệm vụ thanh toán họ. (Chương 88 – Al-

Ghashiyah, câu 25, 26). 

ۥ بَِِۡمِِِۡۡ  ﴿ ُِ وَِتَ كَِت بَ
ُ
ا َمنأ أ مذ

َ
ا  ٧فَأ ُب ِحَساب اا يَِسري ا َُ فََسوأَف ُُيَا
 [8، 1 :االنشقاق سورة ] ﴾٨

Bởi thế, đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi tay 

phải. Thì họ sẽ được thanh toán bằng một sự thanh 

toán đơn giản và nhẹ nhàng. Và được trở về với gia 

đình thật vui vẻ.. (Chương 81 – Al-Inshiqaaq, câu 7, 

8). 

ا يََرهُۥ ﴿ َذ ٍ َخريأ ا َملأ مِثأَقاَل ذَ عأ ََ ا  ٧َفَمن  َذ ٖ ََش  ا َملأ ِمثأَقاَل َذ ََعأ َوَمن 
 [8 ، 7الزلزلة:  سورة :] ﴾٨يََرهُۥ 
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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 44 – Al-Zilzilah, câu 1, 8). 

َط ِۡلَوأِم ﴿ أَمَو زِيَن ٱلأقِسأ ِ  َونََضُع ٱل ُۡ َنفأ َُ ۖٓ ِإَون َشيأ  ٱلأقَِي َمةِ فَََل ُتظأ ا
َۡا َح ِسبنِيَ  ََكَن مِثأَقاَل َحبذةٖ  ِ ا  َوَكَف  ب َُ ِ َۡا ب تَيأ

َ
َدٍل أ ِنأ َخرأ سورة ] ﴾ ٤٧ م 

 [11األنبياء: 

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). 

 

Sự phán xét chia thành hai dạng 

1. Sự phán xét đối với những người có đức tin 

Đó là sự phán xét dưới hình thức phơi bày cho thấy tội 

lỗi hoặc dưới hình thức cân nhắc. Phán xét dưới hình thức 

phơi bày là dành cho những đối tượng thuộc nhóm được 

Allah  xí xóa. Bằng chứng cho điều này là Hadith do Ibnu 

Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

ِّن  اهللَ  إِنَّ } ِمنَ  يُدح حُمؤح ُتُهُ  َكَنَفُه، َعلَيحهِ  َفَيَضعُ  ال َتعحرُِف  َفَيُقولُ  َويَسح
َ
 َذنحَب  أ

رُِف  َكَذا َتعح
َ
ىح  َنَعمح  َفَيُقوُل  َكَذا َذنحَب  أ

َ
رَهُ  إَِذا َحّتَّ . َربِّ  أ ى بُِذنُوبِهِ  قَرَّ

َ
 َورَأ
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ِسهِ  ِف  نَّهُ  َنفح
َ
ُتَها قَاَل  َهلََك  أ َيا، ِف  َعلَيحَك  َسَتح نح نَا الُّ

َ
ِفُرَها وَأ غح

َ
َوحمَ  لََك  أ  اْلح

َطى  .2161ومسلم برقم  2114رواه ابلخاري برقم  {.َحَسَناتِهِ  كَِتاَب  َفُيعح
“Quả thật Allah ra lệnh cho người có đức tin đến gần 

Ngài, Ngài phơi bày cho y thấy tội lỗi của y nhưng 

Ngài che không để ai khác thấy, Ngài nói: ngươi có 

biết tội này, tội này và người đó nói: vâng Thưa 

Thượng Đế của bề tôi cho đến khi y thừa nhận hết tất 

cả tội lỗi của mình và y thấy bản thân mình chắc sẽ bị 

trừng phạt. Rồi Allah phán: TA đã che đậy những tội 

lỗi này cho ngươi trên thế gian và ngày hôm nay TA 

tha thứ tất cả cho ngươi. Thế là y được trao cho 

quyển sổ bộ công đức và thiện tốt.” (Albukhari: 2441, 

Muslim: 2764). 

Còn sự xét xử dưới hình thức cân nhắc là đối với 

đối tượng thuộc nhóm vi phạm những đại trọng tội. Họ là 

những người nếu muốn Allah  sẽ tha thứ cho họ và nếu 

muốn Ngài sẽ trừng phạt họ trong Hỏa Ngục. Bằng 

chứng cho điều này là Hadith do bà A’ishah  thuật lại: 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َحد   لَيحَس }
َ
 .{َهلََك  إِلَّ  الحِقَياَمةِ  يَوحمَ  ُْيَاَسُب  أ

“Bất cứ ai bị phán xét vào Ngày Phục Sinh đều sẽ bị 

trừng phạt”. 

Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chẳng phải 

Allah  đã phán: 
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ۥ بَِِۡمِِِۡۡ  ﴿ ُِ وَِتَ كَِت بَ
ُ
ا َمنأ أ مذ

َ
ا  ٧فَأ ُب ِحَساب اا يَِسري ا َُ فََسوأَف ُُيَا
 [8، 1 :االنشقاق سورة ] ﴾٨

Bởi thế, đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi tay 

phải thì họ sẽ được thanh toán bằng một sự thanh 

toán đơn giản. Và được trở về với gia đình thật vui 

vẻ.. (Chương 81 – Al-Inshiqaaq, câu 7, 8). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َحد   َولَيحَس  الحَعرحُض، َذلِِك  إِنََّما}
َ
َِساَب  ُيَناَقُش  أ

ح
 إِلَّ  الحِقَياَمةِ  يَوحمَ  اْل

َب   .2816ومسلم برقم  6231رواه ابلخاري برقم  {ُعذِّ
“Quả thật, đó chỉ đối với sự xét xử theo hình thức 

phơi bày (tội lỗi rồi Ngài tha thứ và xí xóa) còn bất cứ 

ai bị phán xét theo hình thức cân nhắc, tính toán kỹ 

càng (của Ngài) vào Ngày Phục Sinh thì chắc sẽ bị 

trừng phạt.” (Albukhari: 6537, Muslim: 2876). 

2. Sự phán xét đối với những người vô đức tin 

Những người này sẽ không được phán xét bởi việc tính 

toán và cân giữa việc làm thiện tốt và những điều xấu bởi lẽ 

vào Ngày Phục Sinh mọi công đức và những việc làm thiện 

tốt của họ đã trở nên vô ích đối với họ. Allah Đấng Tối Cao 

phán: 

ٓ إََِل  َما﴿ َۡا ِمُُوْ  مِنأ َعَملٖ  َوقَِدمأ ََ  ُِ ٓ َا فََجَعُأَن  ْ  َهبَا ًَ ۡثُو سورة ] ﴾٢٣مذ
 [23الفرقان: 
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Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra 

và sẽ làm cho nó thành tro bay tứ tán. (Chương 22 – 

Al-Furqan, câu 23). 

Vào Ngày hôm đó, họ sẽ được trình diện trước 

Allah  để nghe trình bày mọi việc làm của họ và họ 

thừa nhận chúng. Trong Hadith được Ibnu Umar  thuật 

lại vừa nêu trên: 

ا} مَّ
َ
حُمَنافُِقونَ  الحََكفِرُ  وَأ َِٓ ﴿َفُيَناِدي بِِهمح لََعَ ُرُؤوحِس اَْلََلئِِق:  َوال َٗ ُؤ َهَٰٓ

 َۚ ۡأ ب ُِِ ََ   
ِيَن َكَذبُوْ  لََعَ ِِمنَي ٱَّلذ  ُ ِ لََعَ ٱلظذ َُۡة ٱَّللذ َٗ لَعأ رواه ابلخاري  {﴾١٨أَ

 .2168ومسلم برقم  2114برقم 

“Còn đối với người vô đức tin và những người Muna-

fiq (giả tạo đức tin) thì sẽ có tiếng gọi từ phía trên 

đầu: Đây là những kẻ đã nói dối rồi đổ thừa cho 

Thượng Đế của họ. Quả thật, Allah nguyền rủa 

những kẻ làm điều sai quấy” (Albukhari: 2441, 

Muslim: 2768). 

 Điều thứ sau: Tin nơi sự thưởng phạt 

Tin rằng Thiên Đàng là có thật, Hỏa Ngục là có 

thật. Tin rằng là Thiên Đàng là chốn ở hạnh phúc bất tận 

mà Allah  đã chuẩn bị dành làm phần thưởng cho 

những người bề tôi ngoan đạo của Ngài, nơi đó có mọi 

thứ tốt đẹp, mọi sự hưởng thụ chưa cặp mắt nào từng 

nhìn thấy, chưa đôi tai nào từng nghe qua và cũng chưa 

trái tim nào từng hình dung. Tin rằng Hỏa Ngục là chốn 

mà Allah  đã chuẩn bị dùng để trừng phạt những kẻ vô 

đức tin, nơi đó có nhiều loại hình phát khác nhau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ِسِِ  ﴿ َفأ ِ ۡ  نل  ِ ۡأ َظال ُُ ۡأ ۖٓ فَِم َِبَادِنَا َۡا مِنأ  ۡأ َطَف ِيَن ٱصأ ثأَۡا ٱلأِكَت َب ٱَّلذ ََ وأ
َ
ۡذ أ ُث

َِۡصد   قأ ۡ مُّ ُُ ۡأ ُل َوِم َِۚ َذ لَِك ُهَو ٱلأَفضأ ۡأَر ِت بِإِذأِن ٱَّللذ َ ابُِقا بِٱِلأ َُ ۡأ  ُُ ۡأ َوِم
ََ مِن ذََهٖب  ٣٢ٱلأَكبرُِي  اوِ َُ

َ
ا مِنأ أ َُ َن فِۡ ا ُُيَُذوأ َُ ُخُُوَن ٖن يَدأ دأ ََ َجنذ ُت 

ا َحرِير   َُ ۡأ فِۡ ُُ ُُ اۖٓ َوِۡلَا لُؤ ا ذأَهَب  ٣٣َولُؤأ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّلذ ُد َّلِلذ َمأ ۡذا  َوقَالُوْ  ٱۡلأ َع

 ٌَ بذَۡا لََغُفوَ  َشُكو ََ ََزَنۖٓ إِنذ  ُِِِ   ٣٤ٱۡلأ أُمَقاَمةِ مِن فَضأ ََ ٱل َحُذَۡا َدْ
َ
ِٓي أ ٱَّلذ

ا لُُغوب   َُ َۡا فِۡ َََمسُّ  َٗ ا نََصب  َو َُ َۡا فِۡ َََمسُّ ۡأ  ٣٥َٗ  ُُ َ ِيَن َكَفُروْ  ل َوٱَّلذ
ۡأ َفَُۡموتُوْ  وَ  ۡأُِ

َُ ََ َِض   قأ َُ  َٗ  َۡ ۡذ َُ َُ َج َۚ نَا ا َُ ِ َذْب ََ ِنأ  ۡ م  ُُ ۡأ ُف َع َٗ ُُيَفذ

َملأ  ٣٦َكَذ لَِك ََنأزِي ُُكذ َكُفوَٖ  َۡا َنعأ رِجأ خأ
َ
بذَۡآ أ ََ ا  َُ َطرُِخوَن فِۡ ۡأ يَصأ وَُه

َر  ِِ َمن تََذكذ ُر فِۡ ََََۡذكذ ا  ۡ مذ ِرأُك ۡأ ُنَعم  َ َو ل
َ
َۚ أ َمُل ۡذا َنعأ ِي ُك َ ٱَّلذ ًِحا َغريأ  ََُٰ

ُۡ ٱنلذذِ  ََُك ٓ ِِمنَي مِن نذِصريٍ وََجا  ُ ۖٓ فَُذوقُوْ  َفَما لُِظذ  -  32: فاطر سورة] ﴾ ٣٧يُر
31] 

Rồi TA (Allah) đã lựa chọn ra những người trong số 

bầy tôi của TA thừa hưởng Kinh sách. Nhưng trong 

số họ, có người bất công với chính mình, có người ở 

mức chính giữa và có người với sự cho phép của Allah 

luôn tiên phong làm việc thiện tốt và ngoan đạo. Đó là 

hồng phúc lớn nhất. Những ngôi vườn vĩnh cửu mà họ 

sẽ vào; trong đó, họ sẽ đeo vòng vàng và ngọc trai và 

sẽ mặc áo lụa là. Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều 

dâng lên Allah, Đấng đã làm cho bầy tôi hết ưu phiền. 

Quả thật, Thượng Đế của bầy tôi Hằng Tha thứ và 

Hằng ghi công. Đấng đã dùng thiên lộc của Ngài mà 

định cư bầy tôi nơi mái nhà Vĩnh cửu, một nơi mà 
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bầy tôi khỏi phải vất vả và làm lụng cực nhọc. Và 

những kẻ vô đức tin sẽ bị trừng phạt trong Hỏa ngục, 

họ sẽ không chết và cũng không được giảm nhẹ hình 

phạt, đó là phần thưởng thỏa đáng mà TA dành cho 

những kẻ vô đức tin. Và chúng sẽ than khóc trong đó: 

Lạy Thượng Đế của chúng con, xin hãy cho chúng con 

ra khỏi (Hỏa ngục) rồi chúng con sẽ làm điều thiện tốt 

và sống ngoan đạo trở lại.(Allah đáp lại lời chúng): 

Chẳng phải TA đã cho các ngươi sống đủ lâu để các 

ngươi có thể tỉnh ngộ nhận lấy sự nhắc nhở và hơn 

nữa đã có một người đến cảnh báo cho các ngươi. Bởi 

thế, các ngươi hãy cứ tiếp tục nếm mùi vị của hình 

phạt, chắc chắn những kẻ làm điều sai quấy sẽ không 

có vị cứu tinh nào cả.  (Chương 32 – Fatir, câu 32 - 

37). 

 

 

 

Đức tin nơi sự tiền định 

 

Đó là niềm tin kiên định rằng Allah  đã an bài và 

định sẵn tất cả mọi sự việc từ trước cho tất cả mọi vạn 

vật. Tất cả được viết trong Al-Lawhu Al-Mahfuzh 

(quyển Kinh Mẹ hay Văn bản lưu trữ), và chúng sẽ hoạt 

động theo ý chỉ của Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ُِ بَِقَدَٖ ﴿ َن  ٍَ َخَُقأ  [14سورة القمر: ] ﴾٤٩ إِنذا ُُكذ ََشأ
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Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật 

theo Tiền định. (Chương 21 – AlQamar, câu 49). 

﴿ َٖ ِدير ا  وََخََُق ُُكذ ََشأ ََهُۥ َتقأ  [2سورة الفرقان: ] ﴾اَفَقدذ

Và Ngài (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật và 

Ngài đã định đoạt mỗi vật theo đúng mức lượng của 

nó. (Chương 22 – Al-Furqan, câu 2). 

Đức tin nơi sự tiền định chứa đựng những 

điều sau: 

 Thứ nhất: Đức tin nơi kiến thức của Allah 

Tin rằng kiến thức và sự hiểu biết của Allah  

bao quát tất cả mọi vạn vật, mọi sự việc, mọi hiện 

tượng, dù trong quá khứ, hiện tại hay ở tương lại thì sự 

hiểu biết của Ngài vẫn tường tận một cách rõ ràng, chi 

tiết và cụ thể. Allah  phán: 

﴿  ۡ ُِۡ ََ  ٍَ ِ ََشأ
 [24سورة ابلقرة: ] ﴾٢٩ وَُهَو بُِكل 

Và Ngài (Allah) là Đấng Am tường tất cả mọi thứ. 

(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 29). 

Allah  biết rõ ai tuân lệnh Ngài và ai làm trái 

lệnh Ngài, ai sẽ trái lệnh và ai sẽ tuân lệnh Ngài, tất cả 

mọi hoạt động của con người, mọi vận hành của vạn 

vật trong vũ trụ này đều nằm trong kiến thức và sự hiểu 

biết của Ngài. 

 Thứ hai: Tin rằng Allah đã viết tất cả mức 

lượng cho tất cả mọi sự vật, mọi sự việc trong bảng 

văn tự được lưu trữ nơi Allah (Al-Lawhu Al-

Fahmuzh). 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِن َمآ ﴿ ٗذ ِِف كَِت ٖب م  ِ ۡأ إ نُفِسُك
َ
َٗ ِِفٓ أ ۡرِض َو

َ ِصۡبَةٖ ِِف ٱۡلأ َصاَب مِن مُّ
َ
أ

ِ يَِسري   َٓۚ إِنذ َذ لَِك لََعَ ٱَّللذ َها
َ
َأ ن نذِبأ

َ
 [22:  احلديدسورة] ﴾٢٢َقبأِل أ

Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm 

vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép 

trong Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể 

hiện nó. (Chương 21 – Al-Hadid, câu 22). 

َذ ٖ ﴿ ُِ ِمثأَقۡياُل َذ ۡأۡي ۡيُزُب َع عأ ََ  َٗ ۡأۡيِبِۖ  ِۡ ٱلأَغ ِ  ُ َٗ ِِف  َع ۡيَم َو ِت َو ِِف ٱلسذ
َغُر ِمن َذ لَِك  صأ

َ
ٓ أ َٗ ۡرِض َو

َ ٗذ ِِف ٱۡلأ َِبُ إِ كأ
َ
ٓ أ َٗ بِۡينيٖ  كَِت ۡيبٖ  َو  ﴾٣ مُّ

 [3:  السبأسورة]

Đấng biết điều vô hình, không một vật gì trong các 

tầng trời và đưới đất nằm ngoài tầm kiểm soát của 

Ngài dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử đi 

chăng nữa; và không một vật gì dù nhỏ hay lớn hơn 

cái đó lại không được ghi sẵn trong một quyển sổ rõ 

ràng. (Chương 31 – Assaba’, câu 3). 

Ông Abdullah bin Amru bin Al-Aass  thuật 

lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah : 

ََلَئِقِ  َمَقاِديرَ  اهللُ  َكَتَب } نح  َقبحَل  اْلح
َ
َمَواِت  َُيحلَُق  أ رحَض  السَّ

َ
 ِِبَمحِسْيَ  وَاأل

لحَف 
َ
حَماءِ  لََعَ  َوَعرحُشهُ  - قَاَل  - َسَنةٍ  أ  رواه مسلم. {ال

“Allah viết các định lượng cho các tạo vật trước khi 

Ngài tạo các tầng trời và trái đất năm mươi ngàn 

năm; và chiếc Arsh (Ngai vương) của Ngài ở trên 

nước.” (Muslim: 2653). 
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Ông Ibadah bin Assa-mit  thuật lại: Tôi đã nghe 

thiên sứ của Allah  nói: 

َل  إِنَّ } وَّ
َ
ُتبح  ََلُ  َفَقاَل  الحَقلَمَ  اهللُ  َخلََق  َما أ ُتُب  َوَماَذا َربِّ  قَاَل . اكح كح

َ
 قَاَل  أ

ُتبح  ءٍ  ُكِّ  َمَقاِديرَ  اكح اَعةُ  َتُقومَ  َحّتَّ  ََشح  1111رواه أبو داود برقم  {السَّ
 .2422والرتمذي برقم 

“Quả thật, tạo vật đầu tiên mà Allah tạo hóa là cây 

viết. Ngài đã ra lệnh cho nó: hãy viết. Cây viết nói: 

Thưa Thượng Đế của bề tôi, bề tôi viết điều gì. Ngài 

phán: ngươi hãy viết các định lượng của tất cả mọi 

vạn vật cho đến khi giờ Tận Thế được dựng lên.” 

(Abu Dawood: 4700, Tirmizdi: 2155). 

Quả thật, Allah  đã đề cập đến kiến thức – sự 

hiểu biết và sự ghi chép trong cùng một câu Kinh, Ngài 

phán: 

ۡرِضى إِنذ َذ لَِك ِِف كَِت ٍبى إِنذ ﴿
َ َمآَِ َوٱۡلأ ُۡ َما ِِف ٱلسذ َُ ََعأ  َ نذ ٱَّللذ

َ
ۡأ أ َُ ۡأ َتعأ َ ل

َ
أ

ِ يَِسري    [11سورة احلج: ] ﴾٧٠ َذ لَِك لََعَ ٱَّللذ

Há Ngươi (Muhammad!) không biết rằng Allah biết 

mọi điều trên trời và dưới đất hay sao? Quả thật, mọi 

điều đó đều được ghi hết trong Quyển Kinh. Quả 

thật, điều đó đối với Allah rất đơn giản. (Chương 22 

– Al-Hajj, câu 70). 

 Thứ ba: Tin mọi sự việc đều được hình thành 

bởi ý muốn của Allah  

Những gì Allah  muốn thì sẽ thành và xảy ra 

còn những gì Ngài không muốn thì không bao giờ hình 
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thành và xảy ra. Khi Ngài ban phát thì không ai có thể 

ngăn cản và khi Ngài ngăn cản thì không ai có khả 

năng ban phát; khi Ngài định đoạt thì không ai có thể 

từ chối và phản kháng; không ai có thể sở hữu điều gì 

nếu như Ngài không muốn; Ngài hướng dẫn ai Ngài 

muốn bởi hồng phúc của Ngài và Ngài làm cho ai lầm 

lạc tùy ý Ngài bằng sự công minh tuyệt đối của Ngài; 

không ai có quyền bình phẩm và phán xét ý muốn của 

Ngài và ý muốn của Ngài luôn anh minh và sáng suốt. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ُۡ ُُ ََتأ ٓ ِد َما َجا ِنا َبعأ ِدهِۡ م  ِيَن مِنا َبعأ َََۡۡل ٱَّلذ ُ َما ٱقأ ََ ٱَّللذ ٓ َولَوأ َشا
 ََ ٓ َۚ َولَوأ َشا ن َكَفَر ۡ مذ ُُ ۡأ َََْمَن َومِ نأ  ۡ مذ ُُ ۡأ ََُُۡفوْ  فَِم ۡ َِن ُت َوَل ِكِن ٱخأ َ ٱۡلأ

 ُ َعُل َما يُرِيُد ٱَّللذ فأ ََ  َ ََُُۡۡوْ  َوَل ِكنذ ٱَّللذ  [223سورة ابلقرة: ] ﴾٢٥٣ َما ٱقأ

Và nếu Allah muốn thì những người sống sau họ 

(thời đại của các vị Thiên sứ) đã không chiến tranh 

lẫn nhau sau khi đã chứng kiến những bằng chứng rõ 

rệt (của Allah) nhưng họ bất đồng ý kiến nhau, bởi 

thế trong họ có người tin tưởng và có người thì không 

tin. Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh 

lẫn nhau, tuy nhiên, Allah đã làm bất cứ điều gì Ngài 

muốn. (Chương 2 – Albaqarah, câu 253). 

ۡأ ﴿ ََ مُِۡك ٓ َۡ لَِمن َشا َۡقِۡ ن يَسأ
َ
ُ ََبُّ  ٢٨أ ََ ٱَّللذ ٓ ن يََشا

َ
ٓ أ ٗذ ِ َُوَن إ ٓ َوَما تََشا

َِمنَي   [24، 28اتلكوير :  سورة] ﴾ ٢٩ٱلأَعُ 

Nhắc nhở ai trong các ngươi muốn đi đúng 

đường. Và những điều các ngươi muốn sẽ không 



 

 

 

163 

thể xảy ra trừ phi đó là những điều Allah, Đấng 

Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài muốn. (Chương 

81 – Al-Takwir, câu 28, 29). 

 Thứ tư: Tin rằng Allah  tạo hóa tất cả mọi 

vạn vật và chi phối chúng theo ý của Ngài. 

Allah  là Đấng Tạo Hóa còn tất cả những gì 

ngoài Ngài đều là tạo vật của Ngài. Ngài đã sáng tạo 

tất cả với những bản chất, hình thể, hoạt động và vận 

hành theo sự sắp đặt và an bài của Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َٖ َوكِ ﴿ ِ ََشأ
َِٖۖ وَُهَو لََعَ  ُُك  ِ ََشأ

ُِق ُُك  ُ َخُ  ُۥ َمَقاِۡلُد  ٦٢ۡل  ٱَّللذ ِلذ
ۡرِضِۗ 

َ َم َو ِت َوٱۡلأ  [63، 62سورة الزمر: ] ﴾ٱلسذ

Allah là Đấng Tạo hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài là 

Đấng bảo hộ tất cả mọi thứ. Ngài nắm tất cả  các chìa 

khóa của các tầng trời và trái đất. (Chương 34 – 

Azzumar, câu 62, 63). 

َمُُوَن ﴿ ۡأ َوَما َتعأ ُ َخََُقُك  [46الصافات :  سورة] ﴾ ٩٦َوٱَّللذ

Và Allah đã tạo hóa ra các người và những gì mà các 

người làm. (Chương 31 – Assa-fat, câu 96). 

Tất cả các hành động của các bề tôi đều là tạo 

vật của Allah  còn sự tính toán và quyết định là của 

họ. Allah  phán: 

تََسبَتأ  ﴿ ا َما ٱكأ َُ ۡأ َُ ََ ا َما َكَسَبتأ َو َُ َ  [286ابلقرة:  سورة] ﴾ل
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Nó sẽ hưởng phúc về điều tốt mà nó đã làm và sẽ 

chịu phạt về tội mà nó đã gây ra. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 286). 

 Thứ năm: Tin rằng ý muốn và sự yêu thích 

của Allah  không nhất thiết phải đi cùng nhau và 

tương đồng với nhau. 

Quả thật, có những điều Allah  muốn nhưng 

Ngài không yêu thích và cũng có những điều Ngài yêu 

thích nhưng Ngài không muốn. Tất cả sự việc đó đều 

mang những ý nghĩa và giá trị anh minh và thông lãm 

của Allah . 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

نذ ﴿
َ
ََل مأ

َ
ُل مِِن ِ َۡل ا َوَل ِكنأ َحقذ ٱلأَقوأ َُ ٍِ ُهَدى  َۡا ُُكذ َنفأ َۡا ٓأَلتَيأ َولَوأ ِشئأ

َعِنيَ  ۡجأ
َ
ۡذةِ َوٱنلذاِس أ ِ

َۡ مَِن ٱَلأ ۡذ َُ  [43سورة السجدة: ] ﴾١٣ َج

Và nếu muốn, chắc chắn TA (Allah) đã ban cho mỗi 

người (linh hồn) chỉ đạo của y, nhưng lời phán từ TA 

(về những kẻ tội lỗi) sẽ thể hiện đúng sự thật: “TA sẽ 

giam chung loài Jinn và loài người vào đầy Hỏa 

ngục”. (Chương 32 – Assajdah, câu 13). 

ُفُروْ  ﴿ ۖٓ ِإَون إِن تَكأ َر َٗ يَرأََض  لِعِبَادِهِ ٱلأُكفأ ۖٓ َو ۡأ ُۡك ََ َ َغِِنٌّ  فَإِنذ ٱَّللذ
 َۚ َرى  خأ

ُ
ََ أ ََة  وِزأ َُ َوْزِ  تَزِ

َٗ ۡأ  َو ُِ لَُك ُكُروْ  يَرأَض  [1سورة الزمر: ] ﴾تَشأ

Nếu các ngươi phủ nhận thì quả thật Allah không hề 

cần đến các ngươi nhưng Ngài không hài lòng với thái 

độ vong ân của đám bầy tôi của Ngài, còn nếu các 

ngươi tri ân Ngài thì Ngài sẽ hài lòng với các ngươi, 
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bởi vì không một ai có thể gánh vác giùm tội lỗi cho 

người khác. (Chương 34 – Azzumar, câu 7). 

 Thứ sáu: Tin rằng không có sự mâu thuẫn 

giữa giáo lý và sự tiền định 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأ لََشِتذ  ﴿ َُۡك عأ َُ َطى  َوٱتذََق   ٤إِنذ  عأ
َ
ا َمنأ أ مذ

َ
َِن   ٥فَأ ُسأ َق بِٱۡلأ وََصدذ

ى   ٦ َ ۥ لُِأيُۡسأ هُ ُ ِ َِن  ٧فََسُۡيَۡس  َۡغأ ُأ ا َمنا ََبَِل َوٱ مذ
َ
َِن   ٨َوأ ُسأ َب بِٱۡلأ َوَكذذ

هُۥ  ٩ ُ ِ ُۡيَۡس  ى  فََس َ  [10 - 4سورة الليل: ] ﴾١٠لُِأُعۡسأ
Quả thật, nỗ lực của các ngươi rất khác nhau. Đối 

với ai bố thí và sợ Allah, tin nơi cái tốt thì TA sẽ làm 

cho con đường đến (Thiên Đàng) dễ dàng và thuận 

tiện. Ngược lại, đối với ai keo kiệt và tự cho mình giàu 

có đầy đủ; và phủ nhận cái tốt (phần thưởng ở cõi Đời 

Sau) thì TA (Allah) sẽ làm dễ dàng cho y trên con 

đường đến với cực nhọc (việc làm xấu dẫn đến Hỏa 

Ngục). (Chương 42 – Al-Layl, câu 4 – 10). 

Giáo lý là một cuốn sách mở còn sự tiền định là 

những điều vô hình được ẩn khuất. Quả thật, Allah  

đã định đoạt và an bài mọi sự việc trong tiền định cho 

các bề tôi của Ngài nhưng Ngài giấu đi, không để lộ ra 

cho họ thấy. Ngài ra lệnh cho họ, ngăn cấm họ, chuẩn 

bị cho họ hoặc trừng phạt họ với những gì họ đã làm 

theo sự lựa chọn và quyết định của họ. 

Bởi thế, không có lý do bào chữa hay biện minh 

cho hành động trái lệnh Allah  cũng như hành động 
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không vâng lời Ngài bởi sự tiền định. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

َۡا ﴿ َٗ َحرذمأ ََْبَآُؤنَا َو  ٓ َٗ َۡا َو كأ َ َشأ
َ
ُ َمآ أ ُكوْ  لَوأ َشآََ ٱَّللذ َ َشأ

َ
ِيَن أ َُۡقوُل ٱَّلذ َُ

ى  َٖ َۡا  قُلأ َهلأ  ِمن ََشأ َُ
أ
ۡأ َحِتذ  َذْقُوْ  بَأ ِيَن مِن َقبأُُِِ َب ٱَّلذ َكَذ لَِك َكذذ

َُِأمٖ  ِنأ  ٓۖٓ  ََِۡدُكۡ م  رُِجوهُ نَلَا ٗذ إِن  َفُۡخأ ِ ۡأ إ نُۡ
َ
نذ ِإَونأ أ ٗذ ٱلظذ ِ تَتذبُِعوَن إ

َعنَِي  ١٤٨ََّتأُرُصوَن  ۡجأ
َ
ۡأ أ َدى ُك َُ َ ََ ل ٓ ۖٓ فََُوأ َشا َِغُة ُة ٱلأَبُ  ُجذ ِِ ٱۡلأ  ﴾١٤٩قُلأ فَُُِذ

 [414، 418سورة األنعام : ]

Những người tôn thờ đa thần sẽ nói: “Nếu Allah 

muốn khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu 

có thờ thần linh cùng với Ngài và chúng tôi cũng 

không cấm đoán điều gì”. Những kẻ trước họ cũng đã 

nói để phủ nhận giống như thế cho đến khi họ nếm 

hình phạt của TA. Ngươi (Muhammad) hãy hỏi họ: 

“Há các người có một sự hiểu biết chắc chắn (về điều 

các người nói) hay chăng? Nếu có thì hãy mang nó 

đến trình bày trước bọn ta. Các người chỉ làm theo sở 

thích và các người chỉ phỏng đoán mà thôi”. Hãy bảo 

họ: “Chỉ Allah mới có các lập luận tối hậu. Bởi vì nếu 

quả thật Allah muốn thì chắc chắn Ngài đã hướng 

dẫn tất cả các người”.  (Chương 6 – Al-An’am, câu 

148, 149). 

Câu Kinh này, Allah  cho chúng ta biết ba 

điều: thứ nhất, Allah  cho biết những người thờ đa 

thần đã dối trá trong sự biện minh về việc làm sai quấy 

của họ; thứ hai, Ngài cho biết rằng Ngài đã trừng phạt 

những kẻ đã làm sai và biện minh giống như họ trước 

đó; thứ ba, Ngài khẳng định rằng họ không hề biết điều 



 

 

 

167 

gì trong sự tiền định dành cho họ, họ chỉ biện luận dựa 

theo sự phỏng đoán chứ không có cơ sở xác thực. Cho 

nên, lập luận và lý lẽ tối hậu và thuyết phục là ở nơi 

Allah . 

Đối với sự tiền định thì có hai nhóm lầm lạc và 

trệch hướng: 

 Nhóm thứ nhất: Qadriyah 

Nhóm Qadriyah là những người thái quá trong 

việc khẳng định hành vi của các bê tôi và phản đối sự 

tiền định. Nhóm này được phân thành 2 cấp độ: 

1. Phủ nhận kiến thức của Allah  về hành động 

của các bề tôi, phủ nhận mọi hành động của người bề 

tôi đã được ghi chép trong sự tiền định, và phủ nhận ý 

muốn của Allah  cũng như sự tạo hóa các hành vi 

cho các bề tôi của Ngài. Họ cho rằng hành vi của con 

người là tự phát, tự hình thành từ bản thân con người. 

Quả thật, nhóm này đã xuất hiện trong thời kỳ đầu của 

Islam vào cuối thời của các vị Sahabah. các vị Sahabah 

đã phản bác quan niệm sai lệch này của họ, tiêu biểu 

như Ibnu Abbas  và Ibnu Umar .  

2. Mu’tazilah: Đây là những người chỉ thừa nhận 

kiến thức của Allah  và sự viết của Ngài cho sự tiền 

định nhưng lại phủ nhận ý muốn và sự tạo hóa của 

Allah về các hành vi của bề tôi. Họ cho rằng chính 

người bề tôi tạo ra hành vi của riêng họ. 

 Nhóm thứ hai: Jibriyah 

Nhóm này thái quá trong việc khẳng định các 

việc làm của Thướng Đế đến mức họ cho rằng mọi 
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hành động của người bề tôi đều do Allah  xui khiến, 

dù tốt hay xấu đều do Allah chứ bản thân người bề tôi 

không thể lựa chọn và quyết định. 

Nhóm này cũng ở hai cấp độ: 

1. Nhóm người theo chủ nghĩa vô thần: họ cho 

rằng tất cả mọi sự việc trong vũ trụ phải được chứng 

kiến một cách thực tế và họ cho rằng chính bản thân họ 

làm ra tất cả mọi thứ để gây ra số phận. 

2. Nhóm người Al-Asha’irah, họ thường dùng lời 

lẽ và suy nghĩ của mình để phân tích và suy diễn, họ 

khẳng định khả năng của người bề tôi nhưng không có 

sự ảnh hưởng. 

Tất cả những nhóm lệch lạc nêu trên đều được 

cơ sở giáo lý và thực tế phản bác: 

 Những người phủ nhận sự tiền định qua bốn điều 

– kiến thức, viết, ý muốn và tạo hóa –đã nói trên: đã 

được phản bác bởi các văn bản giáo lý xác thực rõ ràng 

trong việc khẳng định bốn điều đó. Bằng chứng cho 

thấy thực tế rằng một người khi quyết định làm một sự 

việc nào đó thì sự việc được diễn ra hoặc không diễn 

ra. 

 Những người thái quá trong việc khẳng định sự 

tiền định cũng được các văn bản giáo lý chứng minh 

rằng thực sự người bề tôi đều có ý muốn và hành động 

theo sự lựa chọn của bản thân; và điều này đã thể hiện 

trong thực tế rằng một người có quyền tự do lựa chọn 

hành động theo ý của bản thân còn những sự việc được 

diễn ra là thuộc những điều của sự tiền định.   
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Qur’an 

 

Qur’an là lời phán của Allah , Ngài phán: 

َحد  ﴿
َ
ِ ِإَونأ أ َۡ ٱَّللذ َمَع َكَل  هُ َحِتذ  يَسأ ِجرأ

َ
َََك فَأ ََۡجا ُأ ِكنَِي ٱ أُمۡشأ َِن ٱل ۡذ  م  ُث

ۡأ قَوأم   ُُ نذ
َ
ۚۥَ َذ لَِك بِأ ُِ َمَۡ

أ
ُِ َمأ ِغأ بُأ

َ
َُُموَن  أ ََعأ  [6سورة  اتلوبة: ] ﴾٦ٗذ 

Và nếu có một người dân đa thần nào đến xin Ngươi 

chỗ tị nạn thì hãy che chở giúp y mãi cho đến khi y 

thấm nhuần lời phán của Allah rồi hộ tống y đến một 

nơi an toàn. Sở dĩ như thế là vì họ là một đám người 

không biết gì cả. (Chương 4 – Attawbah, câu 6). 
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Thiên sứ của Allah  nói trong lúc Người muốn 

biểu hiện rõ tình trạng của Người trước những bộ tộc: 

لَ }
َ
ِمهِ  إَِل  َْيحِملُِّن  رَُجل   أ ا فَإِنَّ  َقوح حش  نح  َمَنُعوِن  َقدح  قَُري

َ
بَلِّغَ  أ

ُ
 {َرّبِّ  لََكَمَ  أ

 2422والرتمذي برقم  1131وأبو داود برقم  42442أخرجه أمحد برقم 
من حديث  214وابن ماجه برقم  1681والنسايئ يف السنن الكربى برقم 

 . جابر
“Chẳng phải một người nào đó mang Ta đi đến gặp 

bộ tộc của y bởi quả thật bộ tộc Quraish đã ngăn cản 

Ta truyền đạt lời phán Thượng Đế của Ta.” (Ahmad: 

15192, Abu Dawood: 4734, Tirmizdi: 2925, Annasa-i 

trong Assunan Al-Kubra: 7680, Ibnu Ma-jah: 201, từ lời 

thuật của Jabir ). 

Như vậy, Qur’an đích thực là lời phán của Allah 

. Các ngôn từ và nội dung ý nghĩa lời phán của Ngài 

không giống với lời của các tạo vật, bản chất lời của Ngài 

không phải là bản chất của của tạo vật. Allah  nói và 

mặc khải cho đại Thiên Thần Jibril , đại Thiên Thần 

Jibril  sau đó mang lời của Ngài xuống truyền vào trái 

tim của Muhammad  từng phần riêng lẻ, rồi Người  

đọc cho nhân loại nghe. Allah  phán: 

ْن ا ﴿ ََ ثٖ َوقُرأ هُۥ لََعَ ٱنلذاِس لََعَ  ُمكأ
َ
َرأ ُِ ِۡلَقأ ُِ تََنِيَل ا  ا فََرقأَن  لأَن   ﴾١٠٦ َونَزذ

 [416سورة اإلرساء: ]

Và Qur’an, TA đã chia Nó thành từng phần để 

Ngươi (Muhammad) có thể đọc cho nhân loại theo 

từng giai đoạn và TA ban Nó xuống theo từng thời 

kỳ. (Chương 17 – Al-Isra’, câu 106). 
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Dù con người đọc Qur’an hoặc viết Nó vào các 

quyển kinh hoặc ghi nhớ Nó vào lòng thì Nó vẫn là lời 

phán của Allah  bằng sự thật. Cái đích thực của lời nói 

là của người nói từ lúc ban đầu chứ không phải của người 

truyền đạt. Bởi thế, sự đọc xướng khác với cái lời được 

đọc, việc viết khác với cái được viết, sự ghi nhớ khác với 

cái được ghi nhớ, cứ như thế những hành động của người 

bề tôi từ việc đọc, viết, ghi nhớ thuộc lòng là những hành 

vi của người bề tôi; còn lời vẫn là lời phán của Đấng 

thưở ban đầu. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َََْمُۡوْ  وَُهد ا ﴿ ِيَن  ِ ِۡلُثَب َِت ٱَّلذ َق  ب َِك بِٱۡلأ َذ وُح ٱلأُقُدِس مِن  َُ َِلُۥ  ى قُلأ نَزذ
ُِِمنَي  ى  لُِأُمسأ َ ۥ بََۡش    ١٠٢َوبُۡشأ ُِ َعُ ُِم َُ ََُقولُوَن إِنذَما  ۡأ  ُُ نذ

َ
ُۡ أ َُ  َولََقدأ َنعأ

ِي يُُأِحُدوَن ل َِساُن  َجِم   ٱَّلذ َأ ِِ أَ بنٌِي  إَِۡلأ َرِِّ   مُّ ََ ْ لَِساٌن  سورة ] ﴾١٠٣َوَه َذ
 [413، 412انلحل: 

Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: Ruh – Al-Qudus 

(Đại Thiên Thần Jibril) mang Nó (các câu Kinh 

Qur’an) xuống từ Thượng Đế của Ngươi bằng sự thật 

để củng cố đức tin của những người tin tưởng và để 

làm một Chỉ đạo cũng như Tin mừng cho những 

người Muslim (thần phục Allah). Và quả thật, TA biết 

rõ chính họ đã nói: “Quả thật có một người phàm đã 

dạy Y (Muhammad)”. Rõ ràng ngôn ngữ của kẻ mà 

họ ám chỉ hoàn toàn khác lạ trong lúc đây là tiếng Ả 

Rập trong sáng. (Chương 46 – Annahl, câu 102). 

Ai cho rằng Qur’an là lời nói của người phàm là kẻ 

ngoại đạo vô đức tin (Kafir) sẽ bị đày vào Hỏa Ngục. 

Allah  phán: 
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َقَر ﴿ َُ  ُِِِۡ صأ
ُ
أ  [26سورة املدثر: ] ﴾٢٦َُ

TA sẽ quẳng y vào trong Hỏa Ngục. (Chương 11 – 

Al-Muddaththir, câu 26). 

Quả thật, đối với vấn đề này thì đã có hai 

nhóm người đã lệch lạc: 

 Nhóm thứ nhất: Jamiyah và Mu’tazilah 

Họ phủ nhận các thuộc tính của Allah, phủ nhận 

lời nói của Ngài, họ cho rằng việc gán lời nói cho 

Allah là gán thuộc tính của tạo vật cho Đấng Tạo Hóa; 

còn khi nói người bề tôi của Allah, ngôi nhà của Allah, 

con lạc đà cái của Allah thì đây không phải là gán tạo 

vật cho Allah mà chỉ là sự mô tả. 

Phản hồi lại họ: Việc gán một thứ gì đó là của 

Allah : hoặc thứ đó là một thực thể độc lập về bản 

chất của riêng nó thì đây là hình thức diễn đạt rằng tạo 

vật là của Allah ; hoặc thứ đó là một thuộc tính 

không thể được hiểu khi bản thân nó đứng một mình 

riêng nó chẳng hạn như sự sống, nghe, thấy, kiến thức, 

lời nói thì đây là hình thức mô tả các thuộc tính của 

Allah . Một lập luận khác nữa, đó là lời nói của họ đi 

ngược lại với những gì mà Qur’an và Sunnah cũng như 

Ijma’ đã khẳng định. 

 Nhóm thứ hai: Kullabiyah, Asha’irah và 

Maturi-diyah 

Họ thừa nhận lời nói của Allah  với ý nghĩa lời 

của Ngài là những gì Ngài đã nói còn các ngôn từ và 

tiếng nói là tạo vật. Họ cho rằng lời nói của Allah 



 

 

 

173 

không mang ngôn từ và âm tiếng; lời nói của Allah 

không thực chất là lời nói. 

Phản hồi lại họ: Lời nói được coi thực chất là lời 

nói khi nó hội đủ hai điều: có ngồn từ và âm tiếng; còn 

những diễn đạt trong lòng không phải là lời nói thực 

sự. Và quan điểm của họ đi ngược lại với những điều 

mà Qur’an, Sunnah và Ijma’ đã khẳng định. 

 

 

 

 

Nhìn thấy Thượng Đế 

 

Một trong những điều thuộc đức tin nơi Allah  

và cõi Đời Sau là tin rằng người có đức tin sẽ nhìn thấy 

Thượng Đế của họ vào Ngày Phục Sinh; họ sẽ nhìn 

thấy bằng đôi mắt thật của mình không còn có bất cứ 

màn chắn nào giữa họ và Thượng Đế của họ nữa. 

Những người có đức tin sẽ nhìn thấy Allah, 

Thượng Đế của họ ở hai bối cảnh: 

 Lúc đứng trình diện trước Ngài để Ngài phán 

xét. 

 Sau khi họ vào Thiên Đàng. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ةٌ ﴿ ا نَاِظَرة   ٢٢وُُجوه  يَوأَمئِٖذ نذاِۡضَ َُ ِ ب  ََ  [23،  22: القيامة سورة]    ﴾ ٢٣إََِل  
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Ngày hôm đó, có những gương mặt sáng ngời nhìn 

ngắm Thượng Đế của họ trong niềm vui sướng. 
(Chương 12 – Al-Qiyamah, câu 22, 23). 

ْٓئِِك يَُۡظُروَن ﴿ ََ
َ ِۡ  ٢٣لََعَ ٱۡلأ ةَ ٱنلذعِۡ َ ۡأ نَضأ رُِف ِِف وُُجوهُِِ      ﴾٢٤َتعأ

 [ 21، 23: املطففني سورة]

Họ thưởng ngoạn trên các tràng kỷ. Ngươi 

(Muhammad) sẽ thấy niềm hạnh phúc phản chiếu 

trên gương mặt của họ. (Chương 83 – Al-Mutaffifin, 

câu 23, 24). 

َِن  َوزِيَاَدة ۖٓ ﴿ ُسأ َسُۡوْ  ٱۡلأ حأ
َ
ِيَن أ  [26سورة يونس: ] ﴾ ل َِّلذ

Những ai làm tốt sẽ nhận được phần thưởng tốt về 

việc tốt của họ đã làm và sẽ được ban thêm. (Chương 

10 – Yunus, câu 26). 

Thiên sứ của Allah  đã giải thích ý nghĩa của lời 

phán “sẽ được ban thêm” là được nhìn ngắm sắc diện 

tuyệt mỹ của Allah  (Hadith do Muslim ghi lại số 181 

từ lời thuật của Suhaib ; xem thêm Tafseer Attabari 

12/155). 

Thiên sứ của Allah  nói với các vị Sahabah  

khi Người ngước nhìn ánh trăng đêm rằm: 

نَ  إِنَُّكمح } وح نَ  َكَما َربَُّكمح  َسَتَ يَتِهِ  ِف  تَُضامُّونَ  لَ  الحَقَمرَ  َهَذا تََروح  {ُرؤح
 .متفق عليه

“Quả thật, các ngươi sẽ nhìn thấy Thượng Đế của các 

ngươi giống như các ngươi đang nhìn ngắm ánh trăng 
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này một cách thong thả không chen lấn.” (Albukhari: 

554, Muslim: 633, từ lời thuật của Jareer ). 

Quả thật, về vấn đề này có hai nhóm người đã 

lệch lạc: 

 Nhóm phủ nhận các thuộc tính của Allah: 

Jahmiyah, Mu’tazilah, Rafidah và Iba-diyah 

Họ phủ nhận việc nhìn thấy Thướng Đế, họ dẫn 

chứng lời phán của Allah  khi Ngài nói với Nabi Musa 

: 

 [413سورة األعراف: ] ﴾لَن تََرى ِِن ﴿

Ngươi không bao giờ nhìn thấy TA. (Chương 1 – 

Al’Araf, câu 413). 

Và họ dẫn chứng lời phán khác của Allah : 

بأَص ُر ﴿
َ ُِ ٱۡلأ َُِك  [103سورة األنعام: ] ﴾ٗذ تُدأ

Không có cái nhìn nào bắt kịp được Ngài. (Chương 

6 – Al-An’am, câu 413). 

Phản hồi lại họ: Ý nghĩa của lời phán Ngươi 

không bao giờ nhìn thấy TA. (Chương 1 – Al’Araf, 

câu 143) là không bao giờ nhìn thấy Ngài khi vẫn còn 

sống trên cõi trần gian. Hơn nữa, “không bao giờ” không 

bắt buộc phải là phủ nhận mãi mãi và vĩnh viễn; và sự 

phủ nhận trong câu Kinh là sự phủ nhận ý thức có nghĩa 

là phủ nhận sự bao trùm bởi ý thức chứ không phủ nhận 

sự nhìn thấy; bởi thực tế sự nhìn thấy xảy ra nhưng 

không ý thức được trọn vẹn chẳng hạn như nhìn thấy mặt 

trời, mặt trăng, núi và những vật thể tương tự. Một bằng 
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chứng khác để phản hồi là có rất nhiều lời Kinh Qur’an 

cũng như lời nói của Thiên sứ đã khẳng định. 

 Nhóm Sufi và những người Bid’ah: 

Họ là những người thái quá trong việc khẳng định 

sự nhìn thấy Allah , đối với họ nhìn thấy Allah  

không chỉ ở thế giới cõi Đời Sau mà việc nhìn thấy Ngài 

còn xảy ra ngay trên cõi trần đối với ai được cho là vị 

Wali của họ. Không những thế, họ còn bịa ra nhiều 

Hadith cho lập luận và quan niệm lệch lạc của ho. 

Phản hồi lại họ: Thiên sứ của Allah  nói: 

نَ  لَنح } أخرجه أمحد برقم  {َتُموتُوا َحّتَّ  َوَتَعاَل  َتَباَركَ  َربَُّكمح  تََروح
،  من حديث عبادة 1146والنسايئ يف السنن الكربى برقم  22861

 . من حديث أيب أمامة 1111وأخرجه ابن ماجه رقم 
“Các ngươi không bao giờ nhìn thấy Thượng Đế của 

các ngươi, Đấng Ân Phúc và Tối Cao, cho tới khi các 

ngươi chết đi.” (Ahmad: 22864, Annasa-i trong Assunan 

Al-Kubra: 7716 từ lời thuật của Iba-dah ; Ibnu Ma-

jah: 4077 từ lời thuật của Abu Uma-mah ). 
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Đức tin Iman thực thụ 

 

 Đức tin Iman là lời nói và hành động: lời nói của 

trái tim và chiếc lưỡi, hành động của trái tim, chiếc lưỡi 

và thân xác. 

 Lời nói của trái tim: ý niệm, tin và thừa nhận. 

 Lời nói của chiếc lưỡi: phát âm thành tiếng với từ 

Islam và tuyên bố lời tuyên thệ Shaha-dah. 

 Hành động của trái tim: định tâm, ý muốn như yêu, 

sợ, hy vọng và phó thác. 

 Hành động của chiếc lưỡi: tụng niệm, cầu nguyện, 

đọc xướng Kinh. 

 Hành động của thân xác: những động tác của các 

bộ phận của cơ thể từ những hình thức thờ phượng qua 

thân thể. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ۡأ ﴿ ِ َُُۡأ ََ ْ تَُُِۡتأ  ۡأ ِإَوَذ ُُ ُ وَِجَُتأ قُُُوبُ ْ ذُكَِر ٱَّللذ ِيَن إِذَ مُِۡوَن ٱَّلذ أُمؤأ إِنذَما ٱل
ۡأ إِيَم  ۡا  ُُ ۥ َزَْدتأ ُِ ُ  ۡ ۡأ ََََْٰ ب ُِِ ََ   

ُوَن ا َولََعَ ََۡوَكذ َُو ةَ  ٢ََ ِيَن يُقُِۡموَن ٱلصذ ٱَّلذ
ۡأ يُۡفُِقوَن  ُُ زَقأَن  ََ ا  َلَٰٓئَِك  ٣َومِمذ و 

ُ
ِمُۡوَن َحق  ا أ أُمؤأ ُۡ ٱل َج ٌت ُه ََ ۡأ َد ُُ ذ َۚ ل ا

فَِرة  ََِۡد  ۡأ َوَمغأ ب ُِِ ق   ََ ۡ   َوَِزأ  [1 - 2سورة األنفال: ] ﴾٤ َكرِي

Quả thật, những người có đức tin là những người mà 

quả tim rúng động sợ hãi khi nghe nhắc đến Allah; và 

khi nghe đọc các Lời Mặc khải của Ngài, đức tin của 

họ vững mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho 

Thượng Đế của họ. Những người năng dâng lễ nguyện 

Salah một cách chu đáo và chi dùng những vật mà 

Allah ban cấp cho con đường chính nghĩa của Ngài. 

Những người đó mới là những người có đức tin thực 

sự và được Thượng Đế của họ ban cho cấp bậc vinh 

dự cùng với sự tha thứ và bổng lộc rộng rãi. (Chương 

8 – Al-Anfal, câu 2). 

ۡأ ﴿ َ ۡذ ل وِِلِ  ُث ُُ ََ ِ َو َََْمُۡوْ  بِٱَّللذ ِيَن  ِمُۡوَن ٱَّلذ أُمؤأ ُدوْ  إِنذَما ٱل َُ تَابُوْ  َوَج  يَرأ
ُۡ ٱلصذ ِدقُوَن  َلَٰٓئَِك ُه و 

ُ
َِۚ أ بِِۡل ٱَّللذ َُ ۡأ ِِف  نُفِسُِ

َ
ۡأ َوأ َو لُِِ مأ

َ
سورة ] ﴾١٥بِأ

 [42احلجرات: 

Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài 

rồi không nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng cả tài 

sản lẫn sinh mạng của họ cho Chính đạo của Allah 

mới là những người có đức tin. Họ mới đích thực là 

những người chân thật. (Chương 14 – Al-Hujurat, câu 

15). 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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ع   اإِليَمانُ } وح  وََسبحُعونَ  بِضح
َ
ع   أ َبة   َوِستُّونَ  بِضح فحَضلَُها ُشعح

َ
ُل  فَأ  إِلَّ  إََِلَ  لَ  قَوح

نَاَها اهللُ  دح
َ
َذى إَِماَطةُ  وَأ

َ
ِريقِ  َعنِ  األ ََياءُ  الطَّ

ح
َبة   َواْل  {اإِليَمانِ  ِمنَ  ُشعح

 . من حديث أيب هريرة 32ومسلم برقم  4أخرجه ابلخاري برقم 
“Đức tin Iman gồm bảy mươi mấy hay sáu mươi mấy 

phần, phần tốt nhất là lời La ila-ha illollo-h (không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah), phần 

thấp nhất là nhặt bỏ những cản trở trên đường đi; và 

tính mắc cỡ là một phần của đức tin Iman.” 

(Albukhari: 9, Muslim: 35 từ lời thuật của Abu 

Huroiroh). 

Bởi thế, đức tin Iman đích thực được kết hợp giữa 

lời nói và hành động, và đó là niềm tin cần được biểu 

hiện bằng lời nói đi đôi với hành động, nếu mất một 

trong hai là bằng chứng khẳng định rằng đã mất niềm tin. 

 Đức tin Iman lúc đứng riêng lẻ một mình thì nó 

đồng nghĩa với Islam. Cả Iman và Islam đều mang nghĩa 

cho cả tôn giáo Islam. Nhưng khi gắn kết lại thành một 

thì đức tin Iman mang ý nghĩa cho niềm tin bên trong 

(nội tâm) còn Islam mang ý nghĩa cho biểu hiện và hành 

động của thể xác bên ngoài. Bởi thế, mỗi người có đức 

tin đều là người Muslim những không phải mỗi người 

Muslim đều là người có đức tin; Allah  phán: 

ِمُۡوْ  َوَل ِكن قُولُٓوْ  ﴿ ۡأ تُؤأ ۖٓ قُل لذ ۡذا َََْم َرُْب  َأ
َ ا قَالَِت ٱۡلأ َۡا َولَمذ َُمأ ُأ

َ
أ

ِنأ  ۡأُكۡ م  ِ َٗ يَُ وَِلُۥ  ُُ ََ َ َو ۖٓ ِإَون تُِطُۡعوْ  ٱَّللذ ۡأ يَم ُن ِِف قُُُوبُِك ِ
ُخِل ٱۡلأ يَدأ

ۡأ َشيأ  ُِك َمُ  َأ ٌۡ أَ َذِحۡ َ َغُفوَ   َۚ إِنذ ٱَّللذ  [41سورة احلجرات: ] ﴾١٤ا
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Những người dân sa mạc nói: “Chúng tôi đã có đức 

tin”. Hãy bảo họ (Muhammad): “Các ngươi chưa 

thực sự có đức tin, mà các ngươi hãy nói: chúng tôi đã 

quy thuận Islam; bởi vì đức tin chưa thấm sâu vào 

tấm lòng của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi vâng 

lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài thì Ngài không giảm 

bớt bất cứ ân phước nào từ các việc làm của các 

ngươi; quả thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất 

mực Khoan Dung.” (Chương 14 – Al-Hujurat, câu 14). 

 Đức tin Iman có tăng và có giảm: Đức tin Iman 

gia tăng bởi sự hiểu biết về Allah , quan sát và nghiền 

ngẫm về các dấu hiệu của Ngài trong vũ trụ, suy ngẫm về 

các lời phán và giáo lý của Ngài, ngoan đạo, từ bỏ nhiều 

điều trái lệnh Ngài. Đức tin Iman giảm bởi sự thiếu hiểu 

biết về Allah, vô tâm với các dấu hiệu của Ngài trong vũ 

trụ, nghịch lại với lời phán và giáo lý của Ngài, bê tha 

các nghĩa vụ tôn giáo, làm điều tội lỗi và trái lệnh Ngài.  

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأ إِيَم  ۡا ﴿ ُُ ۥ َزَْدتأ ُِ ُ  ۡ ََََْٰ ۡأ  ۡأُِ
َُ ََ  [2سورة األنفال: ] ﴾اِإَوذَْ تَُُِۡتأ 

Và khi nghe đọc các Lời Mặc khải của Ngài, đức tin 

của họ vững mạnh thêm. (Chương 8 – Al-Anfal, câu 

2). 

ۡأ إِيَم  ﴿ ُُ َََْمُۡوْ  فََزَْدتأ ِيَن  ا ٱَّلذ مذ
َ
ۡأ  ۡا فَأ وَن ا وَُه َۡبأِۡشُ سورة اتلوبة: ] ﴾١٢٤يَسأ
421] 

Bởi thế, đối với những ai có đức tin thì nó sẽ gia tăng 

đức tin cho họ và họ hoan hỉ. (Chương 4 – Attawbah, 

câu 124). 
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َع ﴿ ا مذ ِمۡنَِي لزَِيأَدُْدٓوْ  إِيَم  ۡا أُمؤأ ِكََۡۡة ِِف قُُُوِب ٱل نَزَل ٱلسذ
َ
ِٓي أ ُهَو ٱَّلذ

ۡأ   ُِِ  [1سورة الفتح: ] ﴾ إِيَمۡ 

Ngài (Allah) là Đấng ban sự bình lặng xuống cho tấm 

lòng của những người có đức tin để cho đức tin của họ 

ngày càng gia tăng. (Chương 18 – Al-Fath, câu 4). 

 Đức tin Iman có sự chênh lệch: Một số phần này 

của đức tin Iman lại cao và tốt hơn một số phần khác. 

Điều này đã được đề cập trong Hadith vừa nêu trên: 

ع   اإِليَمانُ } وح  وََسبحُعونَ  بِضح
َ
ع   أ َبة   َوِستُّونَ  بِضح فحَضلَُها ُشعح

َ
ُل  فَأ  إِلَّ  إََِلَ  لَ  قَوح

نَاَها اهللُ  دح
َ
َذى إَِماَطةُ  وَأ

َ
ِريقِ  َعنِ  األ ََياءُ  الطَّ

ح
َبة   َواْل { اإِليَمانِ  ِمنَ  ُشعح

 .من حديث أيب هريرة  32ومسلم برقم  4أخرجه ابلخاري برقم 
“Đức tin Iman gồm bảy mươi mấy hay sáu mươi mấy 

phần, phần tốt nhất là lời La ila-ha illollo-h (không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah), phần 

thấp nhất là nhặt bỏ những cản trở trên đường đi; và 

tính mắc cỡ là một phần của đức tin Iman.” 

(Albukhari: 9, Muslim: 35 từ lời thuật của Abu 

Huroiroh). 

 Những người của đức tin Iman cũng chênh lệch 

và hơn kém nhau. 

Trong số họ, có người mang đức tin Iman hoàn 

thiện hơn và cũng có người mang đức tin yếu kém hơn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 



 

 

 

182 

ثأَۡا ﴿ ََ وأ
َ
ۡذ أ ِسِِ  ُث َفأ ِ ۡ  نل  ِ ۡأ َظال ُُ ۡأ ۖٓ فَِم َِبَادِنَا َۡا مِنأ  ۡأ َطَف ِيَن ٱصأ ٱلأِكَت َب ٱَّلذ

ُل  َِۚ َذ لَِك ُهَو ٱلأَفضأ ۡأَر ِت بِإِذأِن ٱَّللذ َ ابُِقا بِٱِلأ َُ ۡأ  ُُ ۡأ َِۡصد  َوِم قأ ۡ مُّ ُُ ۡأ َوِم
 [ 32: فاطر سورة] ﴾٣٢ٱلأَكبرُِي 

Rồi TA (Allah) đã lựa chọn ra những người trong số 

bầy tôi của TA thừa hưởng Kinh sách. Nhưng trong 

số họ, có người bất công với chính mình, có người ở 

mức chính giữa và có người với sự cho phép của Allah 

luôn tiên phong làm việc thiện tốt và ngoan đạo. Đó là 

hồng phúc lớn nhất.  (Chương 32 – Fatir, câu 32). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

َمُل } كح
َ
ِمنِْيَ  أ حُمؤح َسُنُهمح  إِيَمان ا ال حح

َ
ا أ وأبو داود  1112رواه أمحد برقم  {ُخلُق 

 . من حديث أيب هريرة 4462والرتمذي برقم  1682برقم 
“Người có đức tin Iman hoàn thiện nhất trong số 

những người có đức tin là người có phẩm chất đạo 

đức tốt nhất trong số họ.” (Ahmad: 7402, Abu Dawood: 

4682, Tirmizdi: 1162, từ lời thuật của Abu Huroiroh ). 

Như vậy, ai tuyên thệ lời Shahadah, tin tưởng vào 

ý nghĩa của nó, thực hiện đúng với ý nghĩa của nó thì 

người đó là người có đức tin Iman căn bản; còn ai thực 

hiện đầy đủ những nghĩa vụ tôn giáo, từ bỏ những điều 

cấm thì người đó là người có đức tin Iman bắt buộc; và ai 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và tự nguyện làm thêm 

những điều khuyến khích, từ bỏ những điều cấm đồng 

thời bỏ cả những điều khuyến khích từ bỏ thì người đó là 

người có đức tin Iman hoàn thiện. 
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 Đức tin Iman trong lời Insha-Allah: Có nghĩa là 

một người nói: “Tôi là người có đức tin Insha-Allah”. 

Vấn đề này được phân thành ba trường hợp: 

 Trường hợp thứ nhất: Nếu người đó nói lời đó với 

ý ngờ vực về đức tin Iman căn bản thì Haram, y trở thành 

người vô đức tin bởi vì đó là đức tin Iman tối thiểu. 

 Trường hợp thứ hai: Nếu người đó nói lời đó vì sợ 

rằng mình tự đề cao bản thân và y muốn khẳng định 

mình sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được đức tin Iman bắt 

buộc hay đức tin Iman hoàn thiện. Trường hợp này là bắt 

buộc. 

 Trường hợp thứ ba: Nếu người đó nói với ý muốn 

đề cập đến ý muốn của Allah  thì được phép. 

 Danh nghĩa đức tin Iman không bị mất đi bởi 

điều sai trái và đại trọng tội, mà nó chỉ giảm xuống, bởi 

đức tin Iman căn bản vẫn còn. Như vậy, người phạm phải 

đại trọng tội vẫn được gọi là người có đức tin nhưng 

người có đức tin với Iman yếu kém, có nghĩa là y là 

người có đức tin với đức tin Iman căn bản của y và yếu 

kém Iman vì y đã phạm đại trọng tội; y vẫn nằm trong 

phạm vi tôn giáo Islam ở trên cõi đời này và Ngày Sau y 

sẽ không mãi mãi trong Hỏa Ngục, y là người nằm trong 

ý muốn của Allah , nếu muốn Ngài tha thứ cho y bởi 

hồng phúc và lòng nhân từ của Ngài và nếu muốn Ngài 

sẽ trừng phạt y tương ứng với tội lội mà y đã phạm rồi 

sau đó y sẽ vào lại Thiên Đàng. Allah, Đấng Tối Cao 

phán: 
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َۚ َوَمن ﴿ َُ ٓ فُِر َما ُدوَن َذ لَِك لَِمن يََشا ََك بِِِ  َويَغأ ن يُۡشأ
َ
فُِر أ غأ ََ  َٗ  َ إِنذ ٱَّللذ

ِظًۡما  ََ ََتَىَٰٓ إِثأًما  ِ َفَقِد ٱفأ ِكأ بِٱَّللذ  [18سورة النساء: ] ﴾٤٨يُۡشأ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk 

(hành vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah 

trong thờ phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những 

tội lỗi khác cho người nào Ngài muốn. Và ai làm điều 

Shirk với Allah thì quả thật y đã phạm phải một đại 

trọng tội không thể tha thứ. (Chương 1  - Annisa’, câu 

48). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ُخُل } ُل  يَدح هح
َ
َنَّةِ  أ

ح
َنََّة، اْل

ح
ُل  اْل هح

َ
 َتَعاَل  اهللُ  َيُقوُل  ُثمَّ  اِلَّاَر، اِلَّارِ  وَأ

رُِجوا خح
َ
رَُجونَ . إِيَمانٍ  ِمنح  َخرحَدلٍ  ِمنح  َحبَّةٍ  ِمثحَقاُل  قَلحبِهِ  ِف  ََكنَ  َمنح  أ  َفُيخح

وا َقدِ  ِمنحَها َودُّ نَ  اسح ََيا َنَهرِ  ِف  َفُيلحَقوح
ح
وِ  - اْل

َ
ََياةِ  أ

ح
رواه ابلخاري برقم  {اْل

 . من حديث أيب سعيد اخلدري 22
“Cư dân Thiên Đàng vào Thiên Đàng và cư dân Hỏa 

Ngục vào Hỏa Ngục, sau đó, Allah – Đấng Tối Cao 

phán: Hãy lấy khỏi (Hỏa Ngục) những ai mà trong 

lòng của họ có đức tin Iman bằng hạt cải. Thế là họ 

được lấy ra khỏi (Hỏa Ngục), họ đã trở nên đen đúa, 

nhưng họ được cho vào con sông bất tử.” (Albukhari: 

22 từ lời thuật của Abu Sa’eed Al-Khudri). 

نُ  قَلحبِهِ  َوِف  ،اهللُ  إِلَّ  إََِلَ  لَ  قَاَل  َمنح  اِلَّارِ  ِمنَ  َُيحُرجُ }  ِمنح  َشِعَْيةٍ  َوزح
، ٍ

نُ  قَلحبِهِ  َوِف  ،اهللُ  إِلَّ  إََِلَ  لَ  قَاَل  َمنح  اِلَّارِ  ِمنَ  َوَُيحُرجُ  َخْيح ةٍ  َوزح  ِمنح  بُرَّ
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، ٍ
نُ  قَلحبِهِ  َوِف  ،اهللُ  إِلَّ  إََِلَ  لَ  قَاَل  َمنح  اِلَّارِ  ِمنَ  َوَُيحُرجُ  َخْيح ةٍ  َوزح  ِمنح  َذرَّ

 ٍ  . من حديث أنس 11رواه ابلخاري برقم  {َخْيح
“Ra khỏi Hỏa Ngục đối với ai nói La ila-ha illollo-h 

(không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 

Allah) và trong lòng của y vẫn còn điều tốt bằng trọng 

lượng của hạt lúa mạch; Ra khỏi Hỏa Ngục đối với ai 

nói La ila-ha illollo-h (không có Thượng Đế đích thực 

nào khác ngoài Allah) và trong lòng của y vẫn còn 

điều tốt bằng trọng lượng của hạt lúa mì; Ra khỏi 

Hỏa Ngục đối với ai nói La ila-ha illollo-h (không có 

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah) và trong 

lòng của y vẫn còn điều tốt bằng trọng lượng của hạt 

nguyên tử.” (Albukhari: 44 từ lời thuật của Anas ). 

Trong một lời dẫn khác: “vẫn còn Iman” thay cho 

“vẫn còn điều tốt”. 

Quả thật về vấn đề đã có hai nhóm người lệch 

lạc: 

 Nhóm thứ nhất: Al-Wa’i-diyah (nghiêng về lời 

hứa trừng phạt). 

Họ nói rằng lời hứa của Allah  phải được thực 

hiện, không có sự ân xá cho những người phạm đại trọng 

tội. Nhóm này có hai tốp: 

1- Tốp Al-Khawa-rij: Họ cho rằng người phạm đại 

trọng tội đã rời khỏi phạm vị đức tin Iman và đi vào 

phạm vị vô đức tin. Cho nên, người đó là người vô đức 

tin trên cõi trần và Ngày Sau sẽ mãi mãi ở trong Hỏa 

Ngục. 
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2- Tốp Al-Mu’tazilah: Họ nói rằng người phạm đại 

trọng tôi đã rời khỏi phạm vi đức tin Iman nhưng chưa 

vào phạm vi vô đức tin. Người đó đang ở vị trí giữa hai 

phạm vi trên cõi đời, y không phải là người có đức tin 

cũng không phải là người vô đức tin; vào Ngày Sau y sẽ 

vĩnh viễn sống trong Hỏa Ngục. 

Phản hồi nhóm người Al-Wa’i-diyah với nhiều 

luận điểm: 

 Luận điểm thứ nhất: Chính Allah  đã khẳng định 

đức tin Iman đối với những ai phạm đại trọng tội ở trên 

thế gian như Ngài đã phán: 

﴿ ِ ُر  ُرُّ بِٱۡلأ ۡأَِلِۖ ٱۡلأ ُۡ ٱلأقَِصاُص ِِف ٱلأَق ۡأُك َُ ََ َََْمُۡوْ  ُكَِۡب  ِيَن  ا ٱَّلذ َُ َُّ
َ
أ َيَٰٓ

ى َفَمنأ  نََث 
ُ نََث  بِٱۡلأ

ُ َ  َوٱلأَعبأُد بِٱلأَعبأِد َوٱۡلأ ِخِِۡ ََشأ
َ
ِفَ َِلُۥ مِنأ أ ا فَ  َُ ِبَاُع ٱت 

َس ٖنِۗ  ٌَ إَِۡلأِِ بِإِحأ ٓ َدْ
َ
ُروِف َوأ أَمعأ  [418سورة ابلقرة: ] ﴾ بِٱل

Hỡi những người có đức tin, luật Qisaas về việc giết 

người được qui định như sau: sinh mạng của một 

người tự do đổi lấy sinh mạng của một người tự do; 

sinh mạng của một người nô lệ đổi lấy sinh mạng của 

một người nô lệ; một người phụ nữ đổi lấy một người 

phụ nữ; nhưng nếu phạm nhân nào được anh (em) 

của nạn nhân lượng thứ cho phần nào thì hãy làm 

theo yêu cầu hợp lý của y và bồi thường cho nạn nhân 

một cách tốt đẹp. (Chương 2 – Albaqarah, câu 178). 

Allah  đã gọi kẻ sát nhân là anh em của người bị 

sát hại. 

Trong câu Kinh khác Allah  phán: 
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ۖٓ فَإِنا َبَغتأ ﴿ َما ُُ ُُِحوْ  بَيأَۡ صأ
َ
ََُُۡۡوْ  فَأ مِۡنَِي ٱقأ أُمؤأ ِإَون َطآئَِفَۡاِن مَِن ٱل

َدى   َِۚ فَإِن إِحأ رِ ٱَّللذ مأ
َ
ََ إََِلَٰٓ أ ُُِوْ  ٱلذِِت َتبأِِغ َحِتذ  تَِفٓ َرى  فََقۡ  خأ

ُ َما لََعَ ٱۡلأ ُُ
ِسِطنَي  أُمقأ َ ُُيِبُّ ٱل قأِسُطٓوْ ۖٓ إِنذ ٱَّللذ

َ
ِل َوأ َما بِٱلأَعدأ ُُ ُُِحوْ  بَيأَۡ صأ

َ
ََتأ فَأ ٓ  ٩فَا

 َ ُُِحوْ  َبنيأ صأ
َ
َوة  فَأ ِمُۡوَن إِخأ أُمؤأ ۡأ  إِنذَما ٱل َ لََعُذُك َۚ َوٱتذُقوْ  ٱَّللذ ۡأ َخَويأُك

َ
أ

 [41، 4:  احلجرات سورة] ﴾١٠تُرأََحُوَن 
Nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, hãy hòa giải giữa 

đôi bên. Nhưng nếu nhóm này áp bức và lấn át nhóm 

kia thì hãy đánh nhóm áp bức cho đến khi họ trở về 

phục tùng mệnh lệnh của Allah. Bởi thế, nếu họ chiêu 

hồi thì hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công 

bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những 

người công bằng vô tư. Quả thật, chỉ những người có 

đức tin mới là anh em của nhau. Bởi thế, các ngươi 

hãy giải hòa giữa hai người anh em của các ngươi và 

các ngươi hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi 

được thương xót (nơi Ngài). (Chương 14 – Al-Hujurat, 

câu 9, 10). 

Allah  đã gọi hai nhóm giáo chiến với nhau là 

những người có đức tin Iman và Ngài khẳng định họ là 

anh em của nhau trong đức tin Iman. 

 Luận điểm thứ hai: Quả thật Allah  tha thứ mọi 

tội lỗi ngoài tội Shirk cho ai Ngài muốn, Ngài sẽ lấy ra 

khỏi Hỏa Ngục đối với những ai mà trong lòng của họ 

vẫn còn đức tin Iman dù chỉ bằng hạt cải như đã được nói 

nhiều các Hadith ân xá. 
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 Nhóm thứ hai: Al-Marji-ah (nghiêng về niềm hy 

vọng) 

Họ hy vọng sự tha thứ mà không cần phải làm điều 

thiện tốt, đối với trong khái niệm đức tin Iman không có 

chỗ của hành động. 

1. Tốp Al-Jamiyah: Họ khái niệm đức tin Iman là tin 

bằng con tim hoặc chỉ cần tâm thừa nhận là được. Cho 

nên, tội lỗi không ảnh hưởng đến đức tin Iman, tương tự, 

sự hành thiện không mang lại lợi ích cho sự vô đức tin. 

2. Tốp Al-Karra-miyah: Đối với họ đức tin Iman chỉ 

là nói bằng chiếc lưỡi là được. 

3. Tốp Marji-ah thuộc những học giả giáo lý thực 

hành: Đối với họ đức tin Iman là niềm tin ở con tim và 

nói bằng chiếc lưỡi, riêng hành động của thân xác thì 

không nằm trong phạm vi đức tin Iman mà chỉ là trái quả 

của đức tin Iman. 

Phản hồi nhóm Al-Marji-ah với các luận điểm 

sau đây: 

 Luận điểm thứ nhất: Chính Allah  đã gọi các 

việc làm là đức tin Iman, Ngài phán về việc những ai 

dâng lễ nguyện Salah hướng về phía ngôi đền Maqdis và 

chết trước khi đổi Qiblah: 

﴿ َۚ ۡأ َُك ُ ِۡلُِضَۡع إِيَمۡ   [413]سورة ابلقرة:  ﴾ َوَما ََكَن ٱَّللذ

Và Allah không làm cho đức tin Iman của các ngươi 

thành vô nghĩa. (Chương 2 – Albaqarah, câu 143). 

Đức tin Iman của các ngươi trong câu Kinh chính 

là lễ nguyện Salah của các ngươi. 
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 Luận điểm thứ hai: Thiên sứ của Allah  đã phủ 

nhận đức tin Iman của người làm điều đại tội khi Người 

nói: 

ِن  لَ } ِن  ِحْيَ  الزَّاِّن  يَزح وَ  يَزح ، َوهح ِمن  ُب  َولَ  ُمؤح َ رَ  يَْشح َمح ُب  ِحْيَ  اْلح َ  يَْشح
وَ  ، َوهح ِمن  ُق  َولَ  ُمؤح ِ ُق  ِحْيَ  يرَسح ِ وَ  يرَسح ، َوهح ِمن  َبة   يَنحَتِهُب  َولَ  ُمؤح  يَرحَفعُ  ُنهح

بحَصاَرُهمح  فِيَها إَِْلحهِ  اِلَّاُس 
َ
وَ  يَنحَتِهُبَها ِحْيَ  أ ِمن  مُ  َوهح أخرجه ابلخاري  {ؤح

 واللفظ ملسلم.  من حديث أيب هريرة 21ومسلم برقم  2111برقم 
“Người làm chuyện Zina sẽ không thực hiện hành vi 

Zinah trong lúc y đang là người có đức tin, người 

uống rượu sẽ không thực hiện hành vi uống rượu 

trong lúc y đang là người có đức tin, người trộm cắp 

sẽ không thực hiện hành vị trộm cắp trong lúc y đang 

là người có đức tin, và kẻ chiếm đoạt sẽ không chiếm 

đoạt khi mọi người bất lực nhìn theo thứ bị chiếm 

đoạt trong lúc y đang là người có đức tin.” (Albukhari: 

2470, Muslim: 57 từ lời thuật của Abu Huroiroh ). 

Nguồn gốc câu nói lệch lạc của cả hai nhóm Al-

Wa’i-diyah và Marji-iyah là do tín ngưỡng của họ rằng 

đức tin Iman là một thứ duy nhất, hoặc là có toàn bộ hoặc 

là mất toàn bộ. Nhóm Marji-iyah khẳng định đức tin 

Iman chỉ bằng tâm hoặc chiếc lưỡi hoặc bằng cả hai mà 

không hành động gì cả thì họ là những người bê tha và 

xao lãng, còn nhóm Al-Wa’i-diyah phủ nhận đức tin 

Iman bởi đại trọng tội thì họ là những người thái quá. Cả 

hai nhóm, phần mở đầu của họ đều giống nhau nhưng kết 

luật của họ lại trái ngược nhau. 
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Lãnh đạo và tập thể 

 

Những người Muslim là một cộng đồng chung 

với nhau. Cộng đồng chung này sẽ không đứng vững 

không được cải thiện, cũng như sẽ không chứng thực 

được sứ mạng của nó trừ những điều sau đây: 

 Có nghĩa vụ phải trung thành 

Thiên sứ của Allah  nói:  
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رواه مسللم  {َمنح َماَت َولَيحَس ِِفح ُعُنِقِه َبيحَعة  َمااَت َميحَتاة  َجاِهلِيَّاة  }
 .من حديث ابن عمر  4824برقم 

“Ai chết đi mà trên cổ của y không có sự trung 

thành (với vị lãnh đạo về những điều phải) thì 

người đó đã chết trong tình trạng của thời 

Jahiliyah.” (Muslim: 1851 từ lời thuật của ông Ibnu 

Umar ). 

 Nghe và vâng lời người lãnh đạo đúng với 

điều lẽ phải 

Việc chung tay góp sức cùng với những người 

lãnh đạo trong việc tổ chức Hajj, hội họp, các ngày Eid 

hay các vụ việc khác mang tính tôn giáo hay đời sống 

xã hội là nghĩa vụ của mỗi tín đồ Muslim, dù những 

người lãnh đạo đó là những người ngoan đạo hay 

không ngoan đạo. Mỗi tín đồ phải có sự khuyên răn 

đến họ và phải cùng nhau trở về với Qur’an và Sunnah 

mỗi khi có sự tranh cãi và mâu thuẫn. Allah, Đấng Tối 

Cao phán: 

ِطۡ﴿
َ
َََْمُۡوْٓ  أ ِيَن  ا ٱَّلذ َُ َُّ

َ
أ ِل َيَٰٓ و 

ُ
وَل َوأ ُُ ِطُۡعوْ  ٱلرذ

َ
َ َوأ رِ ُعوْ  ٱَّللذ مأ

َ ٱۡلأ
 َٖ ۡأ ِِف ََشأ ُۡ ۖٓ فَإِن تََن زَعأ ۡأ ۡأ فَُردُّوهُ إََِل ٱ ِمُۡك وِل إِن ُكُۡۡ ُُ ِ َوٱلرذ َّللذ

ى َذ لَِك َخريأ   َوأِم ٱٓأۡلِخرِ ِ َوٱۡلأ مُِۡوَن بِٱَّللذ وِيًَل  تُؤأ
أ
َسُن تَأ حأ

َ
سورة النساء: ] ﴾٥٩َوأ

24] 
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 
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đồng và tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó thì 

các ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah 

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

) nếu các ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và Đời 

Sau. Đó là cách giải trình tốt nhất. (Chương 1 – An-

Nisa, câu 59). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

عُ } مح اَعةُ  السَّ حَمرحءِ  لََعَ  َوالطَّ لِِم، ال حُمسح َحبَّ  فِيَما ال
َ
َمرح  لَامح  َماا َوَكرِهَ، أ  يُاؤح

ِصَيٍة، ِمرَ  فَإَِذا بَِمعح
ُ
ِصَيةٍ  أ عَ  فََلَ  بَِمعح رواه ابلخاري بلرقم  {َطاَعةَ  َولَ  َسمح

 .من حديث ابن عمر 4834ومسلم برقم  1411
“Người tín đồ Muslim phải nghe và vâng lời (vị lãnh 

đạo) về cả những điều y thích và không thích miễn 

sao những điều đó không phải là những điều trái 

giáo lý; nhưng nếu y được lệnh bảo làm những điều 

trái giáo lý thì y chớ nghe và vâng lời.” (Albukhari: 

7144, Muslim: 1839 từ lời thuật của Ibnu Umar ). 

ا َخلَعَ  َمنح } ةَ  لَ  الحِقَياَمةِ  يَوحمَ  اهللَ  لَِقَ  َطاَعةٍ  ِمنح  يَد   َماَت  َوَمنح  ََلُ  ُحجَّ
من  4824رواه مسلم برقم  {َجاِهلِيَّة   ِميَتة   َماَت  َبيحَعة   ُعُنِقهِ  ِف  َولَيحَس 

 . حديث ابن عمر
“Ai rút tay khỏi việc tuân theo (vị lãnh đạo) thì vào 

Ngày Phục Sinh khi trình diện với Allah y không có 

gì để biện hộ; Ai chết đi mà trên cổ của y không có 

sự trung thành (với vị lãnh đạo về những điều phải) 

thì người đó đã chết trong tình trạng của thời 
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Jahiliyah.” (Muslim: 1851 từ lời thuật của ông Ibnu 

Umar ). 

 Cấm rời bỏ và đối đầu với các vị lãnh đạo 

Ngay cả khi họ làm điều xấu ngoại trừ họ đã làm 

những điều vô đức tin nơi Allah  một cách rõ ràng 

không nhầm lẫn để làm bằng chứng trước Allah . 

Ông Iba-dah bin Assa-mit  thuật lại: Thiên sứ của 

Allah  kêu gọi chúng tôi phải giao ước trung thành và 

tận tâm với Người với những điều: phải nghe và vâng 

lời với những điều chúng tôi yêu thích hay không yêu 

thích, dễ hay khó, ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng 

tôi hay không, và chúng tôi không được chống lại 

mệnh lệnh, và Người  nói: 

نح  إِلَّ }
َ
ر ا تََروحا أ ا ُكفح أخرجله  {فِياِه بُرحَهاان   اهللِ ِماَن  ِعنحاَدُكمح  بََواح 

 .4114 ومسلم 1126، 1122 ابلخاري برقم
“Trừ phi các ngươi nhìn thấy điều vô đức tin một 

cách rõ ràng để làm bằng chứng nơi Allah.” 

(Albukhari: 7055, 7056; Muslim: 1709). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

نَ  إِنَُّكمح } وح ِدى َسَتَ ثََرة   َبعح
َ
ُمور ا أ

ُ
   {ُتنحِكُروَنَها وَأ

“Quả thật, thời sau Ta các ngươi sẽ thấy những 

điều các ngươi muốn chống đối”. 

Các vị Sahabah  nói: Thưa Thiên sứ của Allah, 

Người bảo chúng tôi làm thế nào? 
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دُّوا}
َ
ُهمح  إَِْلحِهمح  أ ُكمح  اهللَ  وََسلُوا َحقَّ  1122أخرجه ابلخاري بلرقم  {َحقَّ

 . من حديث ابن مسعود 4813ومسلم برقم 
“Các người hãy thực hiện nghĩa vụ đối với họ và 

các ngươi hãy đòi Allah quyền lợi của các ngươi.” 

(Albukhari: 7052, Muslim: 1843 từ lời thuật của Ibnu 

Mas’ud ). 

 Không được phép rời bỏ các vị lãnh đạo trừ 

phi đã hội đủ các điều kiện nặng nề sau: 

1. Đã xác thực họ đã phạm phải những điều vô đức 

tin bằng sự chứng kiến tận mắt chứ không dựa vào dư 

luận và lời đồn bởi Thiên sứ của Allah đã nói: “Trừ 

phi các ngươi nhìn thấy”. 

2. Các vị lãnh đạo đã trở nên vô đức tin, chứ không 

được phép rời bỏ họ chỉ vì họ làm điều xấu và tội lỗi. 

3. Các vị lãnh đạo đã làm những điều vô đức tin 

một cách công khai và rõ rang, không có sự nhầm lẫn; 

không được phép rời bỏ họ vì sự vô đức tin thầm kín 

của họ. 

4. Có bằng chứng rõ rệt để khẳng định sự vô đức 

tin của họ bởi Thiên sứ của Allah  nói: “Trừ phi các 

ngươi nhìn thấy điều vô đức tin một cách rõ ràng để 

làm bằng chứng nơi Allah”. Không được phép rời bỏ 

họ vì những nghi ngờ hoặc những điều chưa xác định 

rõ, hoặc những điều vẫn nằm trong các vấn đề được 

tranh luận chưa thống nhất. 

5. Có khả năng, không được rời bỏ các vị lãnh đạo 

khi không đủ sức và năng lực dù đã hội đủ các điều 
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trên, mục đích để không dẫn đến tình trạng tận diệt tôn 

giáo và tín đồ của nó. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

وْٓ  ﴿ ۡأ ُكفُّ ُُ َ ِيَن قَِۡل ل ۡأ تََر إََِل ٱَّلذ َ ل
َ
ََْتُوْ  أ ةَ َو َُو  قُِۡموْ  ٱلصذ

َ
ۡأ َوأ يأِديَُك

َ
أ

َكو ةَ  ُۡ ٱلأقَِۡاُل   ٱلزذ ۡأُِ
َُ ََ ا ُكَِۡب  ۡأ  إِذَْ فَرِيق   فََُمذ ُُ ۡأ ِ َن ٱنلذاَس م  َُيأَشوأ

 َۚ َۡة ا َشدذ َخشأ
َ
وأ أ

َ
ِ أ َۡةِ ٱَّللذ  [11 سورة النساء:] ﴾ َكَخشأ

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? 

Nhưng sau đó khi lệnh chiến đấu được truyền xuống 

cho chúng thì một thành phần của bọn chúng sợ 

người ta như sợ Allah hoặc hơn thế. (Chương 4 – 

Annisa’, câu 11). 

Allah  ra lệnh bảo phải ngừng chiến khi tình 

trạng thế lực suy yếu và Ngài sắc lệnh bắt buộc họ khi 

nào thế lực đã vững mạnh. 

 

 

Các vị Sahabah 

 

Các vị Sahabah là những người sống cùng thời 

với Thiên sứ của Allah , cùng hợp mặt với Người, có 

đức tin nơi Người và chết trên đức tin đó. 

Các vị Sahabah – cầu xin Allah  hài lòng về họ 

- là những người tốt nhất, cao quý nhất sau các vị Nabi; 
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họ là những người tốt nhất so với các thế kỷ sau họ. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

{ ُ ِن  اِلَّاِس  َخْيح  2233ومسللم بلرقم  2622أخرجه ابلخاري برقم  {قَرح
 . من حديث ابن مسعود

“Những người tốt nhất trong nhân loại là thế kỷ 

này của Ta.” (Albukhari: 2652, Muslim: 2533, từ lời 

thuật của Ibnu Mas’ud ). 

{ ُ ِّت  َخْيح مَّ
ُ
ِن  أ ملن  2232ومسلم برقم  3621أخرجه ابلخاري برقم  {قَرح

 واللفظ للبخاري.  حديث عمران بن حصني
“Tốt nhất trong cộng đồng tín đồ của Ta là thế kỷ 

này của Ta.” (Albukhari: 3650, Muslim: 2535, từ lời 

thuật của Imran bin Husain ; và lời là của 

Albukhari). 

Tất cả các vị Sahabah đều là những người chính 

trực bởi Allah  đã lựa chọn họ làm các vị bạn đạo và 

đồng hành cùng với vị Nabi của Ngài  và Ngài hứa 

với họ với điều hứa hẹn tốt đẹp. Ngài  phán: 

﴿ َ ۥٓ َّمُّ ُِ ِيَن َمَع َِۚ َوٱَّلذ وُل ٱَّللذ ُُ َذ د   ۡأ مذ ُُ ۖٓ تََرى  ۡأ ُُ َ َُ بَيۡأ ٓ َِ َََُحَا ا َُ لََعَ ٱلأُكفذ ٓ ْ ِشدذ
َ
أ

 ٓۖ َو ن اا ِ َوَِضأ َِن ٱَّللذ َل ا م  َُۡغوَن فَضأ ْ يَبأ د ا جذ ُُ ا  ع ا كذ ِنأ   َُ ۡ م  ۡأ ِِف وُُجوهُِِ َۡماُه ُِ
ٍع  َأ َنِِۡل َكَز ِ

ۡأ ِِف ٱۡلأ ُُ ى ةِى َوَمثَُُ ََ ۡأ ِِف ٱۡلذوأ ُُ ى َذ لَِك َمثَُُ ُجودِ ثَرِ ٱلسُّ
َ
َرَج  أ خأ

َ
أ

ۥ َف َشطأ  َْع ِۡلَغَِۡظ ُِ َذ ِجُب ٱلزُّ عأ َُ وقِِِ   ُُ ََۡوى  لََعَ   ُأ ََُظ فَٱ َۡغأ ُأ ۥ فَٱ ََهُ اَز
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فَِرة ا  غأ ۡ مذ ُُ ۡأ َِح ِت مِ  ُ ِمُُوْ  ٱلصذ ََ َََْمُۡوْ  َو ِيَن  ُ ٱَّلذ َد ٱَّللذ ََ ََ  َو ا ُۡ ٱلأُكفذ بُِِ
اا  ِظَۡم ََ ًرْ  جأ

َ
 [24سورة الفتح: ] ﴾٢٩َوأ

Muhammad là sứ giả của Allah. Và những ai đi theo 

y thì rất nghiêm khắc với những kẻ vô đức tin nhưng 

rất thương xót lẫn nhau. Ngươi (Muhammad) sẽ thấy 

họ cúi đầu và quỳ lạy (Allah) vì họ muốn tìm kiếm 

hồng phúc và sự hài lòng nơi Allah. Dấu vết của họ 

nổi trên gương mặt của họ qua tì vết của việc phủ 

phục. Đó là hình ảnh của họ (được mô tả) trong Kinh 

Tawrah; và hình ảnh của họ thì như một hạt giống 

đâm ra chồi và trở thành cứng, và dày đặc và đứng 

thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát lòng 

người gieo. Kết quả là nó làm cho những kẻ không có 

đức tin thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và ban phần 

thưởng vĩ đại cho những ai trong họ có đức tin và làm 

việc thiện. (Chương 18 – Al-Fath, câu 29). 

Mặc dù vậy, trong họ vẫn có sự hơn kém và vượt 

trội khác biệt nhau về sự cao quý và phúc đức, xét về mặt 

tập thể nói chung hay từng cả nhân riêng lẻ. 

Về mặt tập thể nói chung: 

1. Những người Muhajir (những người rời bỏ 

Makkah dời cư đến Madinah) tốt hơn những người 

Ansaar (cư dân Madinah) 

Họ tốt hơn bởi vì họ là những người đã kết hợp 

giữa việc ủng hộ sứ mạng của Thiên sứ và sự rời bỏ quê 

hương; và bởi vì Allah  đã tiên phong nhắc đến họ, 

Ngài phán: 
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َُۡغوَن ﴿ ۡأ يَبأ َو لُِِ مأ
َ
ۡأ َوأ رُِجوْ  مِن دََِٰ رِهِ خأ

ُ
ِيَن أ أُمَه ِجرِيَن ٱَّلذ ُأُفَقَرَِْٓ ٱل ِ ل

َِن  َل ا م  ُۡ فَضأ َلَٰٓئَِك ُه و 
ُ
ۥَٓۚ أ وَِلُ ُُ ََ َ َو وَن ٱَّللذ َو ن اا َويَُِۡصُ ِ َوَِضأ ٱَّللذ

ۡأ ُُيِبُّوَن َمنأ  ٨ ٱلصذ ِدقُونَ  يَم َن مِن َقبأُُِِ ِ
ََ َوٱۡلأ ْ َُو ٱلذ ِيَن َتبَوذ َوٱَّلذ

ثُِرو وتُوْ  َوُيؤأ
ُ
آ أ ِمذ ۡأ َحاَجة ا م  َِهِ َٗ َُيُِدوَن ِِف ُصُدو ۡأ َو َٰٓ َهاَجَر إَِۡلأُِ َن لََعَ

 ُۡ َلَٰٓئَِك ُه و 
ُ
ِسِِ  فَأ َۚ َوَمن يُوَق ُشحذ َنفأ ۡأ َخَصاَصة  ۡأ َولَوأ ََكَن بُِِ نُفِسُِ

َ
أ

ُُِحونَ  أُمفأ  [8،4سورة احلرش: ] ﴾٩ ٱل

Dành cho những người Muhajir nghèo khó vốn đã bị 

trục xuất khỏi nhà cửa của họ và bị tước đoạt tài sản 

để tìm thiên phúc và sự hài lòng của Allah và họ đã 

ủng hộ Allah và Sứ giả của Ngài. Họ đích thực là 

những người chân thật. Và những người đã có nhà 

cửa và có đức tin trước họ đã yêu thương những ai di 

cư đến với họ, trong lòng họ thật sự không cảm thấy 

một điều gì về những gì mà họ đã cho đi. Họ đã dành 

ưu tiên cho những người Muhajir hơn chính bản thân 

họ mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn không 

kém. Và ai giữ được lòng mình khỏi tham lam thì họ 

là những người sẽ thành công. (Chương 24 – Al-

Hashr, câu 8, 9). 

َبُعوُهۡ ﴿ ِيَن ٱتذ نَصاَِ َوٱَّلذ
َ أُمَه ِجرِيَن َوٱۡلأ لُوَن مَِن ٱل وذ

َ َوٱلسذ بُِقوَن ٱۡلأ
َس نٖ  ۡأ َذَِضَ ٱ بِإِحأ ۡأ َوََُضوْ  َع ُُ ۡأ ُ َع ۡأ َجنذ تٖ َّللذ ُُ َ دذ ل ََ ا  ُِ َوأَ َُ ََتأرِي ََتأَۡ
نأَه ُر 

َ بَد ا ٱۡلأ
َ
آ أ َُ ُۡ اَۚ َخ ِلِيَن فِۡ ُز ٱلأَعِظۡ  [411سورة اتلوبة: ]  ﴾١٠٠َذ لَِك ٱلأَفوأ



 

 

 

199 

Và những người tiên phong trong số những người 

Muhajirun (những người di cư từ Makkah đến 

Madinah) và những người Al-Ansar (cư dân 

Madinah) cùng với những ai theo đường lối tốt đẹp 

của họ thì sẽ được Allah hài lòng và tất cả họ sẽ hài 

lòng về Ngài, và Ngài sẽ ban thưởng cho họ các ngôi 

vườn nơi Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, 

họ sẽ ở trong đó đời đời. Đấy là một sự thành đạt vĩ 

đại. (Chương 4 – At-Tawbah, câu 100). 

َبُعۡيوهُ ِِف ﴿ ِيۡيَن ٱتذ نَصاَِ ٱَّلذ
َ أُمَه ِجرِيَن َوٱۡلأ ُ لََعَ ٱنلذَِب ِ َوٱل لذَقد تذاَب ٱَّللذ

 َ ةِ ٱلأُعۡسأ ََ ا َُ ِ ِد َما ََكَد يَزِيُغ قُُُوُب فَرِيۡيقٖ  ة ۡذ تَۡياَب  ِمنا َبعأ ۡأ ُثۡي ُُ ۡأ ِۡي م 
ۥ  ُِ َۚ إِنذ ۡأ ُِ ۡأ

َُ َُوف  ََ ََ ۡأ  ُِ ِ ۡ   ب  [442سورة اتلوبة: ] ﴾١١٧َذِحۡ

Quả thật, Allah đã tha thứ cho Nabi và những 

người đi cư (Muhajir) và những người trợ giúp (Al-

Ansar), những người đã theo Y (Muhammad) trong 

những giờ phúc khó khăn sau khi tấm lòng của một 

số người của họ gần như muốn chao đảo; rồi Ngài 

quay lại tha thứ cho họ bởi vì Ngài Hằng Tha Thứ 

và Khoan Dung. (Chương 4 – Attawbah, câu 117). 

2. Ai chi dùng tài sản và chiến đấu trước hiệp ước Al-

Hudaybiyah thì tốt hơn những người chi dùng tài sản và 

chiến đấu sau đó. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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﴿ ُۡ َظ عأ
َ
َلَٰٓئَِك أ و 

ُ
َۚ أ ََۡل ۡأِح َوَق  نَفَق مِن َقبأِل ٱلأَف

َ
نأ أ َۡوِي مُِۡكۡ مذ َٗ يَسأ

 
َُُوْ َۚ َوُُك  ا  ۡ ُد َوَق نَفُقوْ  مِنا َبعأ

َ
ِيَن أ َِن ٱَّلذ َََجة ا م  ُ َد ى َوٱَّللذ َِن  ُسأ ُ ٱۡلأ َد ٱَّللذ ََ َو

َمُُوَن َخبرِي    [10]سورة احلديد:  ﴾١٠بَِما َتعأ

Không ngang bằng nhau giữa các ngươi giữa những 

ai đã chi dùng (tài sản của họ) và chiến đấu (cho con 

đường chính nghĩa của Allah) trước khi xảy ra cuộc 

đại thắng (chinh phục Makkah) với những ai chi dùng 

và chiến đấu về sau). Những người đó trội hơn những 

người chi dùng và chiến đấu về sau. Tuy nhiên, Allah 

hứa ban phần thưởng tốt cho tất cả. Bởi quả thật, 

Ngài là Đấng Am tường mọi việc các ngươi làm. 
(Chương 21 – Al-Hadeed, câu 10). 

3. Những người tham gia trận chiến Badr. 

Lời của Thiên sứ của Allah  nói với Umar  về 

chuyện của Hatib bin Abi Balta’ah: 

ر ا َشِهدَ  قَدح  إِنَّهُ } رِيَك  َوَما ، بَدح لَعَ  اهللَ  لََعلَّ  يُدح ر ا َشِهدَ  َمنح  لََعَ  اطَّ  قَاَل  بَدح
َملُوا ومسلم  3111أخرجه ابلخاري برقم  {لَُكمح  َغَفرحُت  َفَقدح  ِشئحُتمح  َما اعح

 . من حديث يلع 2141برقم 
“Quả thật, y đã tham chiến trong trận Badr, ngươi 

không biết đâu, e rằng Allah sẽ hiện ra trước những 

người tham chiến trận Badr và phán: các ngươi hãy 

làm điều các ngươi muốn bởi quả thật TA đã tha thứ 

cho các ngươi.” (Albukhari: 3007, Muslim: 2494, từ lời 

thuật của Ali ). 

4. Những người tuyên thệ trung thành dười tàn cây. 
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ِ َجَرة بَايُِعونََك ََتأَت ٱلشذ َُ ِمۡنَِي إِذأ  أُمؤأ ِن ٱل ََ  ُ َۡ َما  لذَقدأ َََِضَ ٱَّللذ َفَعُِ
ۡأ  ُُ َث بَ

َ
ۡأ َوأ ۡأُِ

َُ ََ ََۡة  ِكۡ نَزَل ٱلسذ
َ
ۡأ فَأ ا قَرِيب اا ِِف قُُُوبُِِ ۡأح ا سورة الفتح: ] ﴾١٨َف

48] 

Quả thật, Allah đã hài lòng với những người có đức 

tin khi họ tuyên thệ trung thành với Ngươi 

(Muhammad) dưới tàn cây (tại Hudaybiyah) bởi vì 

Ngài biết điều nằm trong lòng của họ; bởi thế, Ngài 

đã ban sự bình lặng xuống cho họ; và Ngài ân thưởng 

cho họ bằng một cuộc thắng lợi gần kề. (Chương 18 – 

Al-Fath, câu 18). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ُخُل  لَ } َحاِب  ِمنح  اهللُ  َشاءَ  إِنح  اِلَّارَ  يَدح صح
َ
َجَرةِ  أ َحد   الشَّ

َ
ِينَ  أ  بَاَيُعوا اَّلَّ

 . من حديث أم مبرش 2141رواه مسلم برقم  {ََتحَتَها
“Insha-Allah, không một ai trong số những người 

tuyên thệ trung thành dưới tàn cây vào Hỏa Ngục.” 

(Muslim: 2497 từ lời thuật của Ummu Mubashshir ). 

Sự vượt trội nhau xét theo từng cá nhân riêng 

lẻ: 

1. Bốn vị Khalif chính trực. 

Những người tốt nhất sau Thiên sứ Muhammad  

trong cộng đồng tín đồ của Người là Abu Bakr Assiddeeq 

, kế đến là Umar bin Al-Khattaab . Điều này được 

thống nhất và đồng thuận trong nhóm phái Sunnah và 

Jama’ah. Quả thật có nhiều lời thuật lại về điều này. Ông 
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Ali  nói trên bục giảng thuyết ở Ku-fah: “Người tốt 

nhất sau Thiên sứ của Allah  trong cộng đồng tín đồ 

này là Abu Bakr, kế đến là Umar.” (Ahmad và Ibnu Abi 

A’sim ghi lại với đường dẫn truyền Sahih và được Albani 

xác nhận Sahih. Ahmad: 836, Ibu Abi A’sim trong 

Assunnah được Albani ghi nhận: 1201). 

Sau Abu Bakr  và Umar  là Uthman bin 

Affaan . Ông Abdullah bin Umar  nói: “Chúng tôi đã 

lựa chọn giữa mọi người trong thời Thiên sứ của Allah, 

và chúng tôi đã lựa chọn Abu Bakr, kế đến là Umar và 

sau đó là Uthman.” (Albukhari: 3655). Còn trong một lời 

dẫn khác: “... điều đó được truyền đến tai của Nabi  

nhưng người không phản đối” (Ibnu Abi A’sim ghi lại 

trong Assunnah và được Sheikh Albani xác nhận Sahih: 

1193). Ông Sufyaan Aththawri  nói: “Ai cho rằng Ali 

tốt hơn Abu Bakr và Umar thì người đó đã hạ thấp và 

xem thường những người Muhajir và Ansaar.” (Ibnu 

Mu’een ghi lại trong cuốn Lịch sử của ông từ lời thuật 

của Ibnu Muhawriz: 885). 

Sau Uthman  là Ali bin Abu Talib . 

2. Những người được báo tin mừng về Thiên Đàng. 

Họ gồm bốn vị Khalif vừa nêu trên, và 

Abdurrahman bin Awf, Sa’ad bin Abu Wiqaass, Talhah 

bin Ubaidullah, Azzubair bin Al’auwaam, Abu Ubaidah 

A’mir bin Al-Jaraah, Sa’eed bin Zaid – cầu xin Allah hài 

lòng về họ. Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã chứng 

thực Thiên Đàng cho mười người này (Abu Dawood 

4649, Tirmizdi: 3747, Ibnu Ma-jah: 133 từ lời thuật của 

Sa’eed bin Zaid ; Annasa-i trong Assunan Al-Kubra: 
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8138, Ahmad: 1675, từ lời thuật của Abdurrahman bin 

Awf ). 

Ngoài ra có những Hadith khác đã báo tin mừng 

Thiên Đàng cho những người khác như Bilaal  

(Albukhari: 1139, Muslim: 2358 từ lời thuật của Abu 

Huroiroh ), Thabit bin Qais  (Albukhari: 3613, 

Muslim: 119 từ lời thuật của Anas ), Abdullah bin 

Salam  (Albukhari: 3812, Muslim: 2483 từ lời thuật 

của Sa’ad bin Abu Wiqaass ). 

3. Gia quyến của Nabi . 

Họ gồm những thành phần sau đây: 

 Năm gia đình không được phép hưởng của 

Sadaqah: Gia đình của Ali, gia đình Ja’far, gia đình của 

Al-Abbas, gia đình của A’qeel, con cháu của Al-Harith 

con của Abdul-muttalib.  

Thiên sứ của Allah  nói: 

َطَف  اهللَ  إِنَّ } َماِعيَل  َوَلِ  ِمنح  كَِنانَةَ  اصح َطَف  إِسح ا َواصح حش   كَِنانَةَ  ِمنح  قَُري
َطَف  حٍش  ِمنح  َواصح َطَفاِّن  َهاِشمٍ  بَِّن  قَُري رواه مسلم  {َهاِشمٍ  بَِّن  ِمنح  َواصح

 . من حديث واثلة بن األسقع 2216برقم 
“Quả thật Allah đã chọn Kina-nah từ con cháu của 

Isma’il, và Ngài chọn Quraish từ Kina-nah, và Ngài 

chọn trong Quraish dòng Hashim, và Ngài chọn Ta từ 

dòng Hashim.” (Muslim: 2276 từ lời thuật của Wa-

thilah bin Al-Asqa’ ). 
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ُرُكمُ } َذكِّ
ُ
لِ  ِف  اهللَ  أ هح

َ
ُرُكمُ  ،بَيحِّت  أ َذكِّ

ُ
لِ  ِف  اهللَ  أ هح

َ
ُرُكمُ  ،بَيحِّت  أ َذكِّ

ُ
 أ

لِ  ِف  اهللَ  هح
َ
 . من حديث زيد بن أرقم 2118رواه مسلم برقم  {بَيحِّت  أ

“Ta nhắc các ngươi nhớ đến Allah về gia quyến của 

Ta, Ta nhắc các ngươi nhớ đến Allah về gia quyến 

của Ta, Ta nhắc các ngươi nhớ đến Allah về gia 

quyến của Ta.” (Muslim: 2408 từ lời thuật của Zaid bin 

Arqam). 

Và khi ông Al-Abbas bin Abdul-muttalib  than 

phiền về một số người Quraish đã quay lưng với dòng họ 

Hashim thì Thiên sứ của Allah  nói:  

ُخُل  لَ  َواهللِ } رِئٍ  قَلحَب  يَدح رواه  {َولَِقَرابَِّت  لِِلِ  ُْيِبَُّكمح  َحّتَّ  إِيَمان   امح
 . من حديث العباس بن عبد املطلب 4111أمحد برقم 

“Thề bởi Allah, đức tin Iman sẽ không vào trong trái 

tim của một người cho tới khi nào y yêu thương các 

ngươi (gia quyến của Người) vì Allah và vì dòng họ 

của Ta.” (Ahmad: 1777 từ lời thuật của Al-Abbas bin 

Abdul-muttalib ). 

 Những người vợ thanh khiết và đức hạnh của 

Thiên sứ . Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ۡأ ﴿ َِرُك  ُ ۡأِت َوُيَط َ َل ٱۡلأ هأ
َ
َِ أ ُۡ ٱلر ِجأ ُۡك ََ هَِب  ُ ِۡلُذأ إِنذَما يُرِيُد ٱَّللذ

ُِري ا   [33سورة األحزاب: ] ﴾٣٣ا َتطأ

Hỡi người nhà của Nabi, thật ra, Allah chỉ muốn xóa 

điều nhơ nhuốc khỏi các ngươi và tẩy sạch các ngươi 
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thành những người hoàn toàn trong sạch thanh 

khiết. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 33).  

Quả thật, Allah  đã lựa chọn họ cho vị Nabi của 

Ngài, Ngài sắp đặt họ làm những người vợ của Người 

trên cõi trần và cả Đời Sau và Ngài đã gọi họ là những 

người mẹ của những người có đức tin. Người tốt nhất 

trong số họ là bà Khadi-jah  và A’ishah con gái của 

Abu Bakr . Những người còn lại gồm: Sawdah con gái 

ông Zam’ah, Hafsah con gái Umar, Ummu Salmah, 

Ummu Habibah con gái ông Abu Sufyan, Safi-yah con 

gái Hayy, Zaynap con gái ông Jahash, Juwayriyah, 

Maymu-nah, và Zaynap con gái ông Khuzaimah – cầu 

xin Allah  hài lòng về họ. 

 Các vị Sahabah  dù họ có khác nhau về cấp 

bậc của sự cao quý và đức hành nhưng các tín đồ 

Muslim thời sau họ phải: 

 Thứ nhất: Yêu thương họ, là đồng minh bảo vệ 

danh dự của họ, hài lòng về họ, cầu xin Allah  tha thứ 

tội lỗi của họ, ca ngợi họ dù là cá nhân hay tập thể. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

ٖ ى ﴿ َُ َبعأ ٓ ِۡلَا وأ
َ
ۡأ أ ُُ ُض مَِن ُت َبعأ أُمؤأ ِمُۡوَن َوٱل أُمؤأ  [14سورة اتلوبة: ]  ﴾َوٱل

Và những người có đức tin nam và nữ, là đồng minh 

bảo vệ lẫn nhau. (Chương 4 – Attawbah, câu 71). 

َُو ﴿ ٓ ِيَن َجا ِيَن َوٱَّلذ َو نَِۡا ٱَّلذ فِرأ نَلَا َوِۡلِخأ َۡا ٱغأ بذ ََ ُقولُوَن  ََ ۡأ  ِدهِ مِنا َبعأ
يَم نِ  ِ

بَُقونَا بِٱۡلأ  [41سورة احلرش: ] ﴾َُ
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Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng 

Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho 

những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi”.  
(Chương 24 – Al-Hashr, câu 10). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

نحَصارِ، ُحبُّ  اإِليَمانِ  آيَةُ }
َ
ُض  اِلَِّفاقِ  َوآيَةُ  األ نحَصارِ  ُبغح

َ
رواه ابلخاري  {األ

 . من حديث أنس 41برقم 
“Dấu hiệu của đức tin Iman là yêu thương những 

người Ansar còn dấu hiệu của giả tạo đức tin là căm 

ghét những người Ansar.” (Albukhari: 17 từ lời thuật 

của Anas ). 

Ông Ali  nói: Thề bởi Đấng chẻ đôi cái hạt, 

Đấng không cần đến bất cứ điều gì của con người rằng 

giao ước của vị Nabi mù chữ  đối với ta là “Chỉ có 

người có đức tin mới yêu thương ta và chỉ có người giả 

tạo đức tin mới căm ghét ta.” (Muslim: 78). 

 Thứ hai: Tâm và lưỡi phải hoàn toàn tránh xa việc 

nghĩ xấu đối với họ, chửi rủa và xúc phạm đến họ. Allah, 

Đấng Tối Cao phán: 

﴿ ِ  ل 
َٗ ََتأَعلأ ِِف قُُُوبَِۡا ِغَل  ا ٌۡ َو َذِحۡ َُوف   ََ َۡآ إِنذَك  بذ ََ َََْمُۡوْ   ِيَن   ﴾١٠َّلذ

 [41سورة احلرش: ]

Xin Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối 

với những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là 

Đấng Nhân Từ và Khoan Dung.  (Chương 24 – Al-

Hashr, câu 10). 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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َحاِب  تَُسبُّوا لَ } صح
َ
َحاِب  تَُسبُّوا لَ  أ صح

َ
ِى أ ِس  َفَواَّلَّ نَّ  لَوح  بَِيِدهِ  َنفح

َ
 أ

َحَدُكمح 
َ
َفَق  أ نح

َ
ُحدٍ  ِمثحَل  أ

ُ
َركَ  َما َذَهب ا أ دح

َ
َحِدِهمح  ُمدَّ  أ

َ
 {نَِصيَفهُ  َولَ  أ

،  من حديث أيب سعيد 2211ومسلم برقم  3613أخرجه ابلخاري برقم 
 . من حديث أيب هريرة 2211وأخرجه مسلم برقم 

“Các ngươi chớ chửi rủa và xúc phạm các vị Sahabah 

của Ta, các ngươi chớ chửi rủa và xúc phạm các vị 

Sahabah của Ta. Thề bởi Allah, Đấng mà linh hồn Ta 

nằm trong tay Ngài rằng dù ai đó trong các ngươi có 

bố thí cả đống vàng to như núi Uhud thì cũng không 

sánh bằng một nắm tay bố thí của ai đó trong số họ, 

thậm chí không bằng một nửa nắm tay của ai đó 

trong số họ.” (Albukhari: 3673, Muslim: 2540 từ lời 

thuật của Abu Sa’eed ; Muslim ghi lại một Hadith khác 

số 2540 từ lời thuật của Abu Huroiroh ). 

 Thứ ba: Không phán xét và chỉ trích sự xung đột 

và mâu thuẫn giữa các vị Sahabah với nhau, phải nghĩ tốt 

về họ, phải hiểu rằng họ mâu thuẫn vì muốn nỗ lực tìm ra 

chân lý, nếu họ đúng thì họ được hai ân phược còn nếu 

họ sai thì họ được một ân phước. Ở nơi họ luôn là sự 

thành tâm và tinh thần cao cả cho tôn giáo, dù họ có làm 

lỗi thế nào thì họ chắc chắn sẽ được  

Allah  tha thứ. 

 Thứ tư: Vô can với những đường lối của những 

người lệch lạc và thái quá đối với gia quyến của Thiên sứ 

, phải vô can với sự chửi rủa, xúc phạm đến các vị 

Sahabah nói chung của những kẻ quay lưng và nói xấu 

gia quyến của Thiên sứ . 
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Các vị Wali 

 

Những người có đức tin, tất cả họ đều là những 

người Wali của Allah  tức được Ngài bảo hộ. Allah 

 phán: 

َََْمُۡوْ  ﴿ ِيَن  ُ َوِلُّ ٱَّلذ  [221]سورة ابلقرة:  ﴾ٱَّللذ

Allah là Đấng Bảo Hộ của những người có đức tin. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 257).  
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Những người cao quý hơn trong số họ ở nơi Allah 

 là những ai có lòng kính sợ và ngoan đạo hơn, Allah 

 phán: 

﴿ َۚ ۡأ تأَقى ُك
َ
ِ أ ََِۡد ٱَّللذ ۡأ  َرَمُك كأ

َ
 [43:  احلجرات سورة] ﴾إِنذ أ

Quả thật, sự cao quý của các ngươi ở nơi Allah là 

lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. (Chương 14 

– Al-Hujurat, câu 13).  

Cho nên, ai kính sợ Allah  và ngoan đạo với 

Ngài thì người đó là vị Wali của Allah có nghĩa là Ngài 

sẽ yêu thương họ và ban nhiều phúc lành cho họ. 

 Người Wali: 

Là người có đức tin ngoan đạo với tấm lòng kính 

sợ Allah. Allah phán: 

ۡأ َُيأَزنُوَن ﴿ َٗ ُه ۡأ َو ۡأُِ
َُ ََ َٗ َخوأٌف   ِ ِۡلَآََ ٱَّللذ وأ

َ
ٓ إِنذ أ َٗ َََْمُۡوْ   ٦٢أَ ِيَن  ٱَّلذ

ۡذُقوَن  ََ  [63 ،62سورة يونس: ] ﴾٦٣َوََكنُوْ  

Chẳng phải những vị Wali của Allah sẽ không lo sợ 

cũng sẽ không buồn phiền. Họ là những người tin 

tưởng nơi Ngài, ngoan đạo và kính sợ Ngài. (Chương 

10 – Yunus, câu 62, 63). 

Bậc cấp của người Wali là tùy thuộc vào đức tin 

Iman, lòng kính sợ và sự ngoan đạo của y chứ không 

thuộc vào danh giá dòng tộc hay quốc gia và cũng không 

thuộc vào việc tự xưng. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ٌۡ َخبرِي  ﴿ ُِۡ ََ  َ َۚ إِنذ ٱَّللذ ۡأ تأَقى ُك
َ
ِ أ ََِۡد ٱَّللذ ۡأ  َرَمُك كأ

َ
 سورة] ﴾ ١٣إِنذ أ

 [43:  احلجرات
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 14 – Al-Hujurat, câu 13).  

 Kara-mah (Niềm vinh dự) 

Những sự việc siêu thường mà Allah  đã cho xảy 

ra trên đôi tay của một vị Wali nào đó trong các vị Wali 

của Ngài là một niềm vinh dự Ngài ban cho y và để 

chứng thực cho ai đã đi theo vị Nabi của Ngài. 

Các sự việc siêu thường mà Allah  ban cho các 

vị Wali của Ngài có hai dạng: 

 Dạng thứ nhất: thuộc về lĩnh vực kiến thức khoa 

học, khám phá, đánh giá và nhận xét qua diện mạo, và 

truyền cảm hứng. 

 Dạng thứ hai: thuộc về khả năng và ảnh hưởng. 

Những điều Kara-mah xảy đến với các vị Wali của 

Allah  thường nhiều nhất trong các cộng đồng trước 

đây, trong cộng đồng tín đồ của Muhammad thì nhiều 

nhất xảy ra cho các vị Sahabah và các vị Ta-bi’een, và nó 

còn xảy ra cho những người còn lại cho đến Ngày Tận 

thế theo ý muốn của Ngài. 
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Các cơ sở nền tảng của giáo lý 

 

 Các cơ sở nền tảng của giáo lý 

Là các cơ sở để rút ra các giáo lý về đức tin, giáo 

lý thực hành và cách thức thực hiện các giáo điều. Các cơ 

sở nền tảng của giáo lý gồm có ba cơ sở chính yếu: 

Qur’an, Sunnah xác thực, và Ijma’ (sự thống nhất của 

giới học giả về một sự việc nào đó sau khi đã có sự bất 

đồng và tranh luận). Quan điểm và ý kiến cá nhân, hay sự 
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suy luận không được đối nghịch với ba cơ sở nền tảng 

này. 

 Con đường để hiểu Qur’an và Sunnah 

Đó là con đường thông qua các vị Sahabah (những 

người Muhajir và những người Ansar) và những người đi 

theo sự tốt đẹp của họ. Con đường này nghịch lại với con 

đường đổi mới và cải biên được hình thành bởi những kẻ 

hùng biện Sufi. Allah, Đấng Tối Cao phán: 

وَل ﴿ ُُ َدى  َويَ َوَمن يَُشاقِِق ٱلرذ ُُ أ َ َِلُ ٱل ِد َما تَبنَيذ بِِۡل  تذبِعأ مِنا َبعأ َُ  َ َغريأ
ََتأ َمِصرًيْ  ٓ ا َُ ۖٓ َو َۡ ۡذ َُ ُِِِ  َج ِ  َما تََولذ  َونُصأ ِ ِمۡنَِي نَُوِل  أُمؤأ ]سورة  ﴾١١٥ٱل

 [442النساء: 

Và ai gây khó khăn, chống đối Sứ giả (của Allah) sau 

khi sự Chỉ đạo đã được trình bày rõ cho y và y đi theo 

con đường khác với con đường của những người có 

đức tin, thì TA (Allah) sẽ bỏ mặc y đi theo cái mà y đã 

quay mặt đi và TA sẽ nướng y trong Hỏa Ngục, một 

nơi đến cuối cùng vô cùng tồi tệ. (Chương 1 – 

Annisa’, câu 442). 

 Tâm trí lành mạnh: 

Làm tâm trí an toàn khỏi những điều ngợ vực, 

không rõ ràng và dục vọng, không nghịch lại với văn bản 

giáo lý xác thực từ Qur’an, Sunnah và Ijma’. Có thể có 

những văn bản giáo lý cần đến sự linh hoạt của tâm trí 

nhưng tâm trí không được mâu thuẫn với văn bản giáo lý. 

Nếu có sự mâu thuẫn giữa tâm trí và văn bản giáo lý thì 

bắt buộc phải loại bỏ tâm trí và chỉ lấy văn bản giáo lý. 

 Bid’ah 
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Là sự đổi mới và cải biên trong tôn giáo. Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ِرنَا َهَذا َما لَيحَس فِيِه َفُهَو َردى } مح
َ
َدَث ِف أ حح

َ
برقم  رواه ابلخاري {َمنح أ
 . من حديث اعئشة 4148ومسلم برقم  2641

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm 

trong sứ mạng của Ta thì điều đó không được chấp 

nhận” (Albukhari: 2697, Muslim: 1718 từ lời thuật của 

bà A’ishah ) 

Trong lời dẫn của Muslim: 

ُرنَا َفُهَو َردى »  مح
َ
من  4148برقم  رواه مسلم «َمنح َعِمَل َعَمَل  لَيحَس َعلَيحِه أ

 .حديث اعئشة 
“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là 

mệnh lệnh của Ta thì việc làm đó không được chấp 

nhận” (Muslim: 1718 từ lời thuật của bà A’ishah ). 

Bid’ah được phân thành nhiều dạng: 

1. Dạng thuộc đức tin: như nhóm phái Shi’ah, Kawa-

rij, Qadriyah và Marji-ah. 

2. Dạng thuộc hành vi: như nhóm tu hành trong các 

tu viện và nhóm Sufi 

3. Dạng thuộc giới luật gốc: như tổ chức các lễ sinh 

nhật, lối tụng niệm mới mẻ. 

4. Dạng thuộc sự thêm bớt và bổ sung: như những 

điều được thêm và bổ sung vào sự thờ phượng nguyên 

bản. 
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5. Dạng thuộc mức nghiêm trọng: như Shirk và các 

dạng thức của nó. 

6. Dạng thuộc mức tầm nhẹ: như tụng niệm tập thể 

một cách đồng loạt. 

7. Dạng thuộc hành vi nghịch đạo: như nghe những 

điều Haram. 

 

 

 

 

 

 

Những điều làm hoàn thiện đức tin 

 

1. Kêu gọi người làm việc thiện tốt và ngăn cản 

người làm điều tội lỗi và trái đạo 

Allah, Đấng Tối Cao phấn: 

ة  ﴿ مذ
ُ
ۡأ أ ُِۡك َُكن م  ُمُروَن  َوۡلأ

أ
ِ َوَيۡيأ َۡيريأ وَن إََِل ٱِلأ َُ ُروِف يَۡيدأ أَمعأ بِۡيٱل

ُُِحوَن  أُمفأ ُۡ ٱل َلَٰٓئَِك ُه و 
ُ
ى َوأ أُمَۡكرِ ِن ٱل ََ َن  وأ َُ ۡأ : آل عملرانسلورة ] ﴾١٠٤َوَي

411] 

Và hãy để cho một tập thể trong số các ngươi đứng 

lên đi mời gọi thiên hạ đến với điều tốt lành và 

khuyên bảo họ làm điều thiện tốt và ngăn cản họ 
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làm điều xấu và tội lỗi. Và đó là những người sẽ 

thành đạt. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 104). 

Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  thuật lại: Tôi đã 

nghe Thiên sứ của Allah  nói: 

ى َمنح }
َ
حهُ  ُمنحَكر ا ِمنحُكمح  َرأ َتِطعح  لَمح  فَإِنح  بَِيِدهِ  َفلحُيَغْيِّ  لَمح  فَإِنح  فَبِلَِسانِهِ  يَسح
َتِطعح  َعُف  َوَذلَِك  َفبَِقلحبِهِ  يَسح ضح

َ
 .14أخرجه مسلم برقم  {اإِليَمانِ  أ

“Ai nhìn thấy một điều xấu nào đó trong các ngươi thì 

y hãy thay đổi nó bằng tay của y, nếu y không có khả 

năng thì bằng chiếc lưỡi của y, còn nếu y không có 

khả năng thì bằng trái tim của y, và đó là đức tin 

Iman yếu nhất.” (Muslim: 49). 

 

2. Phải cố gắng duy trì sự đoàn kết và hợp nhất, 

tránh xung đột gây chia rẽ 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

ِ َۡجِۡع ا ﴿ َِۡصُموْ  ِِبَبأِل ٱَّللذ َٗ َتَفرذقُوْ  َوٱعأ ِ َوٱذأكُ   ا َو َمَت ٱَّللذ ُروْ  نِعأ
ٓ َا  َدْ َأ َ ۡأ أ ۡأ إِذأ ُكُۡۡ ۡأُك َُ ََ  َ لذَف َبنيأ

َ
َمِِِۡ ٓ فَأ ُۡۡ بِِۡعأ َبحأ صأ

َ
ۡأ فَأ قُُُوبُِك

َو ن ا  َر ٖ  اإِخأ ۡأ لََعَ  َشَفا ُحفأ َِن  َوُكُۡۡ ُ م  ِ ا  َكَذ لَِك يُبنَي  َُ ۡأ ِ نَقَذُكۡ م 
َ
ٱنلذاَِ فَأ

َُۡدوَن  ُأ ۡأ َت ِِِ  لََعُذُك  ۡ ََََْٰ ۡأ  ُ لَُك ة   ١٠٣ٱَّللذ مذ
ُ
ۡأ أ ُِۡك َُكن م  وَن  َوۡلأ َُ يَدأ

ُمُروَن 
أ
ِ َوَيأ َريأ ُۡ إََِل ٱِلأ َلَٰٓئَِك ُه و 

ُ
ى َوأ أُمَۡكرِ ِن ٱل ََ َن  وأ َُ ۡأ ُروِف َويَ أَمعأ بِٱل

ُُِحوَن  أُمفأ ِد َما  ١٠٤ٱل ََُُۡفوْ  مِنا َبعأ ِيَن َتَفرذقُوْ  َوٱخأ َٗ تَُكونُوْ  َكٱَّلذ َو
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 ََ َذٌْب  ََ ۡأ  ُُ َ َلَٰٓئَِك ل و 
ُ
ۡ َِن ُتَۚ َوأ َ ُۡ ٱۡلأ ََُه ٓ ۡ  َجا  - 413سورة آل عمران: ] ﴾١٠٥ ِظۡ

412] 
Các ngươi hãy cùng nhau nắm lấy sợi dây (Islam) 

mà Allah đã giăng ra cho các ngươi và chớ đừng chia 

rẽ nhau, 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 chặt 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 muôn phân 

trần cho các ngươi được rõ về các lời Mặc khải của 

Ngài, mong rằng các ngươi sẽ được hướng dẫn. Và 

hãy để cho một tập thể trong số các ngươi đứng lên đi 

mời gọi thiên hạ đến với điều tốt lành và khuyên bảo 

họ làm điều thiện tốt và ngăn cản họ làm điều xấu và 

tội lỗi. Và đó là những người sẽ thành đạt. Và các 

ngươi chớ đừng trở thành giống như những kẻ đã 

chia rẽ tôn giáo và tranh chấp nhau sau khi đa tiếp 

thu các bằng chứng rõ rệt; và chúng là những kẻ sẽ 

phải nhận một sự trừng phạt rất nặng. (Chương 3 – 

Ali ‘Imran, câu 413 - 105). 

ََۡفرذقُوْ  فِِِۡى ﴿ َٗ َت ِيَن َو قُِۡموْ  ٱل 
َ
نأ أ

َ
 [13: سورة الشورى] ﴾أ

Hãy giữ vững tôn giáo và chớ chia rẽ trong đó. 
(Chương 12 – Ash-Shura, câu 13). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِمنَ  إِنَّ } حُمؤح ِمنِ  ال ُنحَيانِ  لِلحُمؤح ُضهُ  يَُشدُّ  ، ََكْلح ا َبعح ض   {َبعح
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“Quả thật, người có đức tin đối với người có đức tin 

giống như một khối xây dựng, kết cấu này làm vừng 

chắc kết cấu kia.” 

Người vừa nói vừa đan các ngón tay vào nhau. 

(Albukhari: 2336, Muslim: 2585 từ lời thuật của Abu 

Musa ). 

Thiên sứ của Allah  nói: 

ِمنِْيَ  َمَثُل } حُمؤح ِهمح  ِف  ال ََسدِ  َمَثُل  َوَتَعاُطِفِهمح  َوتََراُْحِِهمح  تََوادِّ  إَِذا اْلح
َتَك  و   ِمنحهُ  اشح ََسدِ  َسائِرُ  ََلُ  تََداَع  ُعضح َهرِ  اْلح ُّمَّ  بِالسَّ رواه مسلم  {َواْلح

 . من حديث انلعمان بن بشري 2286برقم 
“Hình ảnh của những người có đức tin trong sự quý 

mến, thương xót và tình nghĩa với nhau giống như 

hình ảnh của cơ thể khi có một bộ phận nào đó bị đau 

thì toàn bộ cơ thể sẽ sốt và không nghỉ ngơi được.” 

(Muslim: 2586 từ lời thuật của Annu’man bin Basheer 

). 

3. Phẩm chất đạo đức tốt, hành vi cư xử tử tế. 

Tiêu biểu như sự kiên nhẫn, rộng lượng, dũng 

cảm, vị tha, khiêm tốn, hiếu thảo với cha mẹ, hàn gắn 

tình máu mủ ruột thịt, tử tế với người hàng xóm láng 

giềng, tốt với trẻ mồ côi, với người nghèo và những 

người sa cơ lỡ bước; không tranh cãi với những người 

thiếu hiểu biết muốn gây hấn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
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ُمرأ بِٱلأُعرأِف ﴿
أ
َو َوأ ُِنَِي  ُخِذ ٱلأَعفأ َجُ 

ِن ٱلأ ََ رِضأ  َأ
َ
سورة األعراف: ] ﴾١٩٩َوأ

444] 

Ngươi (Muhammad) hãy lượng thứ và chỉ thị (cho 

họ) làm điều nào đúng và hãy tránh xa những kẻ ngu 

dốt (Chương 1 – Al-Araf, câu 199). 

Ông Abu Addarda’  thuật lại rằng Thiên sứ 

của Allah  nói: 

ءٍ  ِمنح  َما} ثحَقُل  ََشح
َ
انِ  ِمنح  الحِمزيَانِ  ِف  أ ُلُاقِ  ُحسح

ح
أخرجله أبلو داود  {اْل

 واللفظ أليب داود. 2113، 2112والرتمذ برقم  1144برقم 
“Không có bất cứ điều gì có trọng lượng nặng trên  

chiếc cân (ở Ngày Sau) hơn phẩm chất đạo đức tốt.” 

(Abu Dawood: 4799, Tirmizdi: 2002, 2003 và lời là 

của Abu Dawood). 

َس  َمنح } ِمٍن  َعنح  َنفَّ َبة   ُمؤح نحَيا ُكَرِب  ِمنح  ُكرح َس  الُّ َبة   َعنحهُ  اهللُ  َنفَّ  ُكرح
َ  َوَمنح  الحِقَياَمةِ  يَوحمِ  ُكَرِب  ِمنح  رِسٍ  لََعَ  يرَسَّ َ  ُمعح نحَيا ِف  َعلَيحهِ  اهللُ  يرَسَّ  الُّ

ا َسَتَ  َوَمنح  َواآلِخَرةِ  لِم  نحَيا اهلُل ِف  َسَتَهُ  ُمسح نِ  ِف  َواهللُ  َواآلِخَرةِ  الُّ  َعوح
ِخيهِ  نِ َعوح  ِف  الحَعبحدُ  ََكنَ  َما الحَعبحدِ 

َ
ا َسلََك  َوَمنح  أ  فِيهِ  يَلحَتِمُس  َطِريق 

ا َل  ِعلحم  ا بِهِ  ََلُ  اهللُ  َسهَّ َنَّةِ  إَِل  َطِريق 
ح
َتَمعَ  َوَما اْل  ِمنح  َبيحٍت  ِف  َقوحم   اجح

 َعلَيحِهمُ  نََزلَتح  إِلَّ  بَيحَنُهمح  اهللِ َويََتَداَرُسونَهُ  كَِتاَب  َيتحلُونَ  اهللِ  ُبُيوِت 
ِكيَنةُ  َةُ  َوَغِشيَتحُهمُ  السَّ تحُهمُ  الرَّْحح  فِيَمنح  اهللُ  َوَذَكَرُهمُ  الحَمَلَئَِكةُ  وََحفَّ

  َوَمنح  ِعنحَدهُ 
َ
أ عح  لَمح  َعَملُهُ  بِهِ  َبطَّ ِ  رواه مسلم. {نََسُبهُ  بِهِ  يرُسح
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“Ai giúp người có đức tin xua tan nỗi lo và tránh khỏi 

điều khó khăn trên thế gian thì Allah sẽ giải thoát y 

khỏi điều khó khăn vào Ngày Phục Sinh; ai tạo sự dễ 

dàng cho người khó khăn bần cùng thì Allah sẽ tạo sự 

dễ dàng cho y ở trên thế gian và cả Đời Sau; ai che 

đậy danh dự cho người Muslim thì Allah sẽ che đậy y 

trên thế gian và ở Đời Sau. Và Allah luôn giúp đỡ 

người bề tôi nào luôn giúp đỡ người anh em của y. Và 

tìm kiếm con đường để học hỏi kiến thức thì Allah sẽ 

tạo sự dễ dàng cho y trên con đường dẫn đến Thiên 

Đàng. Bất cứ một nhóm người nào tụ tập lại trong 

một ngôi nhà nào đó của Allah, họ đọc Qur’an, cùng 

học học hỏi về Qur’an thì Allah sẽ ban xuống cho họ 

sự bằng an và tâm hồn thư thái, Ngài sẽ bao trùm lấy 

họ với lòng nhân từ và thương xót, các vị Thiên Thần 

sẽ bu xung quanh họ để cầu nguyện phúc lành cho họ, 

và Ngài sẽ nhắc họ với những ai ở nơi Ngài. Và người 

nào chậm chạp trong việc làm thiện tốt và ngoan đạo 

thì thân thế cũng như danh giá của y chẳng giúp được 

gì cho y trong việc tiến nhanh đến Thiên Đàng.” 
(Muslim). 
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Tôn giáo và con đường 

 

Tôn giáo của Allah chỉ một, đó là là Islam. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 

﴿  ُۡ َل  ُأ ِ
ِ ٱۡلأ ََِۡد ٱَّللذ ِيَن   [44: سورة آل عمران] ﴾  إِنذ ٱل 

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

Islam. (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 44). 

Đó là tôn giáo của Allah  dành cho những người 

đầu tiên cho đến những người sau cùng. Allah  phán: 
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ا ُهد ا ﴿ َُ ى َة فِۡ ََ َا ٱۡلذوأ نَزنلأ
َ
َۚ ى إِنذآ أ َُُموْ    َونُوَ  ُأ

َ
ِيَن أ ُّۡوَن ٱَّلذ ا ٱنلذبِ َُ ِ ُۡ ب َُيأُك

 [11سورة املائدة: ] ﴾

Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah 

trong đó là sự chỉ đạo và ánh sáng. Các vị Nabi, 

những người thần phục Allah đã dùng nó để phân 

xử. (Chương 1 – Al-Ma-idah, câu 44). 

Thần phục Allah  chính là ý nghĩa của Islam 

nói chung tức Islam là quy phục duy nhất một mình 

Allah , tuân thủ và phục tùng mọi mệnh lệnh của 

Ngài và vô can với Shirk. Đây là ý nghĩa theo hàm ý 

chung chung và tổng quát. 

Islam theo ý nghĩa cụ thể riêng biệt là những gì 

mà Allah  đã cử vị Nabi của Ngài – Muhammad -  

mang đến với sự hướng dẫn và tôn giáo chân lý mang 

những quan niệm đúng đắn, giáo lý công bằng, các 

việc làm thiện tốt, phẩm chất đạo đức làm chuẩn mực, 

một sự thay thế cho tất cả tôn giáo trước đó. Bởi thế, 

Allah  không chấp nhận bất kỳ tốn giáo nào khác 

ngoài tôn giáo này; Ngài phán: 

ِۡ دِي ۡا ﴿ َل  ُأ ِ
َ ٱۡلأ َِغ َغريأ ُِ وَُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ مَِن َوَمن يَبۡأ ۡأ بََل مِ َُقأ ا فََُن 

 [ 85:سورة آل عمران] ﴾ ٨٥ٱلأَخ ِۡسِيَن 

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 82). 

Thiên sứ của Allah  nói: 
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ِى} ُس  َواَّلَّ دٍ  َنفح َمعُ  لَ  بَِيِدهِ  ُُمَمَّ َحد   ِب  يَسح
َ
اةِ  َهاِذهِ  ِمنح  أ مَّ

ُ
 َيُهاوِدىى  األ

َاِّنى  َولَ  ِمنح  َولَامح  َيُموُت  ُثمَّ  نَِّصح ِى يُاؤح رحِسالحُت  بِااَّلَّ
ُ
 ِمانح  ََكنَ  إِلَّ  بِاهِ  أ

َحاِب  صح
َ
 . من حديث أيب هريرة 423رواه مسلم برقم  {اِلَّارِ  أ

“Thề bởi Đấng mà linh hồn Muhammad nằm trong 

tay Ngài rằng bất kỳ ai từ cộng đồng này, dù là 

người Do Thái hay Thiên Chúa giáo nếu nghe về Ta 

rồi chết đi mà không tin nơi điều Ta mang đến thì y 

sẽ thuộc cư dân của Hỏa Ngục.” (Muslim: 153 từ lời 

thuật của Abu Huroiroh ). 

Quả thật, Allah  đã gọi các bề tôi trước đây 

của Ngài là những người Muslim, Ngài phán: 

مذ ﴿ َُ َۚ ُهَو  َۡ ۡأ إِبأَر هِۡ بُِۡك
َ
ُِذَة أ ُِِمنَي مِن َقبأُل م  أُمسأ ُۡ ٱل ]سورة احلج:  ﴾ ى ُك

78] 

(Tôn giáo này là) tín ngưỡng của tổ phụ các ngươi, 

Ibrahim; Ngài đã đặt tên cho các ngươi là những 

người Muslim từ thời trước. (Chương 22 – Al-Hajj, 

câu 78). 

Tuy nhiên, mỗi khi con đường của Allah  

được ban xuống cho các bề tôi của Ngài thì họ đều 

mâu thuẫn và chia rẽ như Thiên sứ của Allah  nói: 

لَ }
َ
لِ  ِمنح  َقبحلَُكمح  َمنح  إِنَّ  أ هح

َ
َتَقُوا الحِكَتاِب  أ ِ  لََعَ  افح  ِملَّة   وََسبحِعْيَ  ثِنحَتْيح

حِملَّةَ  َهِذهِ  َوإِنَّ  َتُِق  ال
 اِلَّارِ  ِف  وََسبحُعونَ  ثِنحَتانِ  وََسبحِعْيَ  ثََلٍَث  لََعَ  َسَتفح

َنَّةِ  ِف  َوَواِحَدة  
ح
ََماَعةُ  َوِهَ  اْل وأبو داود  46431أخرجه أمحد برقم  {اْلح
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وابن  2611، والرتمذي برقم  من حديث معاوية بن أيب سفيان 1241برقم 
 . من حديث أيب هريرة 3444ماجه برقم 

“Quả thật, những người thời trước các ngươi từ dân 

Kinh sách đã chia rẽ thành bảy mươi hai nhóm, và 

quả thật cộng đồng này sẽ chia rẽ thành bảy mươi ba 

nhóm, bảy mươi hai nhóm trong Hỏa Ngục và một 

nhóm duy nhất trong Thiên Đàng, đó là Jama’ah (tập 

thể).” (Ahmad: 16937 và Abu Dawood: 4597 từ lời thuật 

của Mu’a-wiyah bin Abu Sufyan ; Tirmizdi: 2640 và 

Ibnu Ma-jah: 3991 từ lời thuật của Abu Huroiroh ). 

Chỉ có một nhóm được thành công, họ là những 

người của Sunnah và Jama’ah, tức những người bám sát 

Qur’an và đi theo Sunnah của Thiến sứ Muhammad , 

họ vô can với với những người Bid’ah và đi theo dục 

vọng của bản thân, họ là những người công khai và tiêu 

biểu nhất. Thiên sứ của Allah nói  về họ: 

ِّت  ِمنح  َطائَِفة   تََزاُل  لَ } مَّ
ُ
رِ  قَائَِمة   أ مح

َ
ُهمح  لَ  اهللِ  بِأ وح  َخَذلَُهمح  َمنح  يَُْضُّ

َ
 أ

ِتَ  َحّتَّ  َخالََفُهمح 
ح
رُ  يَأ مح

َ
أخرجه ابلخاري  {اِلَّاِس  لََعَ  َظاِهُرونَ  َوُهمح  اهللُ  أ

 من حديث معاوية واللفظ ملسلم. 1422و 4131ومسلم برقم  3614برقم 
“Vẫn cứ mãi còn một nhóm trong cộng đồng tín đồ 

của Ta luôn duy trì sứ mạng của Allah, không ai 

trong những người chống lại họ có thể làm hại được 

họ cho tới khi lệnh tận thế của Allah đến, và họ luôn 

công khai và tiêu biểu trong nhân loại.” (Albukhari: 

3641, Muslim: 1037, 4955 từ lời thuật của Mu’a-wiyah 

; và lời là của Muslim). 
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Họ là nhóm người luôn ở mức trung hòa giữa 

hai đầu lệch lạc: 

1. Giữa nhóm so sánh và nhóm bóp méo suy diễn 

trong vấn đề các thuộc tính của Allah . 

2. Giữa nhóm Jibriyah và nhóm Qadriyah trong 

vấn đề hành động và việc làm của Allah . 

3. Giữa nhóm Marji-ah và nhóm Wa’i-diyah trong 

vấn đề lời hứa trừng phạt của Allah  và danh xưng 

đức tin Iman và tôn giáo. 

4. Giữa nhóm Khawa-rij và nhóm Ra-fidhah trong 

vấn đề các vị Sahabah của Thiên sứ Muhammad . 

Họ là nhóm người không can hệ với những 

nhóm phái lệch lạc và thái quá nói trên, họ là những 

người được Allah  làm cho đức tin Iman thấm nhuần 

vào tấm lòng của họ, tô điểm và trang hoàng nó trong 

trái tim của họ và làm cho sự vô đức tin, gây rối và bất 

tuân nghịch đạo trở nên đáng ghét đối với họ. Họ là 

những người đích thực được hướng dẫn. 

﴿  ۡ ٌۡ َحِكۡ ُِۡ ََ  ُ َۚ َوٱَّللذ َمة ا ِ َونِعأ َِن ٱَّللذ َل ا م   [1  :]سورة احلجرات ﴾٨فَضأ

Đó là một hồng phúc và thiên ân từ nơi Allah. Quả 

thật, Allah là Đấng Hằng Biết và Sáng Suốt. 
(Chương 14 – Al-Hujurat, câu 7). 

. مْجَِعنْيَ
َ
ٍد وىلََعَ آِِلِ وََصْحِبِه أ  وََصَّلى اهلُل وََسلىَم ىلَعَ َعبِْدهِ َونَِبيِِّه حُمَمى

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho người 

bề tôi, vị Nabi của Ngài, Muhammad, và cho gia quyến 

của Người cùng tất cả các bạn đạo của Người. 
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Mục lục 

 

Trang Chủ đề Stt 
2 Lời mở đầu 1 

8 Giáo lý đức tin từ Qur’an và Sunnah 2 
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Allah 
5 

12 Fitrah (đức tin bẩm sinh) 6 

15 Trí tuệ lành mạnh 7 
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26 Những người theo chủ nghĩa Mac 14 
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64 Dạng thức thờ phượng bằng tài sản 26 

77 

Cảnh báo về sự thái quá trong việc tôn vinh 

và sung kính những người ngoan đạo, những 

hiền nhân 

27 

79 Cảnh báo về việc tôn vinh các ngôi mộ 28 

81 

Cảnh báo về việc bắt chước cũng như làm 

giống những người thờ đa thần và dân Kinh 

sách 

29 

81 Cảnh báo về tranh ảnh, tạc hình 30 

82 
Cảnh báo về những lời nói, những phát ngôn 

mang tính chất Shirk 
31 

84 Cảnh báo về những việc làm dẫn lối tới Shirk 32 

88 
Điều thứ tư: Đức tin nơi các tên gọi và các 

thuộc tính của Allah 
33 

91 

Những thuộc tính của Allah được khẳng định 

trong Qur’an, Sunnah và bởi sự thống nhất 

của giới học giả 

34 

91 Thuộc tính Tối Cao 35 

92 Thuộc tính Al-Istawa (ngự, ở) 36 

93 Thuộc tính nói 37 

94 Những người theo trường phái so sánh 38 

96 
Những người theo trường phái phủ nhận các 

thuộc tính và tên gọi của Allah 
39 

97 Những người theo trường phái suy diễn 40 

98 Những người của trường phái Tajheel 41 

100 Đức tin nơi các Thiên Thần 42 
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100 

Tin rằng các Thiên Thần là những bề tôi cao 

quý, gần kề nơi Allah , họ tuyệt đối phục tùng 

Ngài và luôn kính sợ Ngài 

43 

102 
Tin rằng các Thiên Thần được gọi với các tên 

gọi vô cùng vinh dự 
44 

102 

Tin rằng các Thiên Thần được tạo ra từ ánh 

sáng, họ có những chiếc cánh và họ được tạo với 

nhiều loại hình dạng; và cơ thể của họ rất vĩ đại 

45 

104 
Tin rằng các Thiên Thần xếp hàng tụng niệm và 

tán dương Allah 
47 

105 
Tin rằng các Thiên Thần đã bị che khuất khỏi 

tầm nhìn của con người 
48 

108 
Tin rằng các Thiên Thần được ủy nhiệm nhiều 

công việc khác nhau 
49 

120 Đức tin nơi các Kinh Sách 50 

120 
Tin rằng các Kinh Sách đích thực được ban 

xuống từ nơi Allah  
51 

121 
Tin nơi các Kinh Sách mà chúng ta biết tên cũng 

như những Kinh Sách chúng ta không biết tên 
52 

124 
Tin nơi những điều không bị bóp méo từ các 

Kinh sách trước Qur’an 
53 

128 Tin nơi giáo lý của Qur’an 54 

130 
Tin toàn phần Qur’an chứ không được chỉ tin 

một phần nào đó của Qur’an 
55 

130 

Không được phép giấu giếm kiến thức về 

Qur’an, không được bóp méo và xuyên tạc 

Qur’an, không được bất đồng về Qur’an cũng 

như cho rằng Qur’an có sự mâu thuẫn nhau 

trong nội dung 

56 

134 Đức tin Iman nơi các Thiên sứ của Allah  57 
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135 
Tin rằng các bức Thông Điệp của họ đến từ nơi 

Allah  với ý chí và sự sáng suốt của Ngài 
58 

136 

Tin nơi tất cả các vị Thiên sứ của Allah từ những 

vị chúng ta biết tên rõ rang cho đến những vị 

chúng ta không biết tên 

59 

139 
Tin các vị Thiên sứ và các vị Nabi của Allah, 

thừa nhận những gì họ thông điệp từ nơi Allah 
60 

141 

Phải vâng lời và đi theo các vị Thiên sứ cũng 

như các vị Nabi của Allah, và xét xử theo luật 

của họ 

61 

143 
Yêu thương, kính trọng, ủng hộ và cầu bằng an 

cho họ 
62 

147 Đức tin nơi Ngày Sau 63 

148 Tin nơi những điều diễn ra sau khi chết 64 

152 
Tin vào giờ Tận Thế và những dấu hiệu báo 

trước của Ngày Tận Thế 
65 

155 Tin nơi sự phục sinh 66 

156 
Tin nơi các tình trạng và sự kiện diễn ra trong 

Ngày Phán Xét 
67 

156 Tin nơi sự phán xét 68 

160 Tin nơi sự thưởng phạt 69 

163 Đức tin nơi sự tiền định 70 

163 Đức tin nơi kiến thức của Allah        71 

164 

Tin rằng Allah đã viết tất cả mức lượng cho tất 

cả mọi sự vật, mọi sự việc trong bảng văn tự 

được lưu trữ nơi Allah (Al-Lawhu Al-Fahmuzh) 

72 

166 
Tin mọi sự việc đều được hình thành bởi ý muốn 

của Allah  
73 

167 
Tin rằng Allah  tạo hóa tất cả mọi vạn vật và 

chi phối chúng theo ý của Ngài 
74 
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168 

Tin rằng ý muốn và sự yêu thích của Allah  

không nhất thiết phải đi cùng nhau và tương 

đồng với nhau 

75 

169 
Tin rằng không có sự mâu thuẫn giữa giáo lý và 

sự tiền định 
76 

174 Qur’an 77 

178 Nhìn thấy Thượng Đế 78 

182 Đức tin Iman thực thụ 79 

184 Đức tin Iman lúc đứng riêng lẻ một mình 80 

185 Đức tin Iman có tăng và có giảm 81 

186 Đức tin Iman có sự chênh lệch 82 

186 
Những người của đức tin Iman cũng chênh lệch 

và hơn kém nhau 
83 

188 Đức tin Iman trong lời Insha-Allah 84 

188 
Danh nghĩa đức tin Iman không bị mất đi bởi 

điều sai trái và đại trọng tội 
85 

196 Lãnh đạo và tập thể 86 

196 Có nghĩa vụ phải trung thành 87 

196 
Nghe và vâng lời người lãnh đạo đúng với điều 

lẽ phải 
88 

198 Cấm rời bỏ và đối đầu với các vị lãnh đạo 89 

199 
Không được phép rời bỏ các vị lãnh đạo trừ phi 

đã hội đủ các điều kiện nặng nề sau 
90 

201 Các vị Sahabah 91 

203 

Những người Muhajir (những người rời bỏ 

Makkah dời cư đến Madinah) tốt hơn những 

người Ansaar (cư dân Madinah) 

92 

205 

Ai chi dùng tài sản và chiến đấu trước hiệp ước 

Al-Hudaybiyah thì tốt hơn những người chi 

dùng tài sản và chiến đấu sau đó 

93 
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205 Những người tham gia trận chiến Bad 94 

206 Những người tuyên thệ trung thành dười tàn cây 95 

207 Bốn vị Khalif chính trực 96 

208 Những người được báo tin mừng về Thiên Đàng 97 

208 Gia quyến của Nabi  98 

210 

Các vị Sahabah  dù họ có khác nhau về cấp 

bậc của sự cao quý và đức hành nhưng các tín đồ 

Muslim thời sau họ phải 

99 

214 Các vị Wali 100 

214 Người Wali 101 

215 Kara-mah (niềm vinh dự) 102 

217 Các cơ sở nền tảng của giáo lý 103 

217 Các cơ sở nền tảng của giáo lý 104 

217 Con đường để hiểu Qur’an và Sunnah 105 

218 Tâm trí lành mạnh 106 

218 Bid’ah 107 

220 Những điều làm hoàn thiện đức tin 108 

220 
Kêu gọi người làm việc thiện tốt và ngăn cản 

người làm điều tội lỗi và trái đạo 
109 

221 
Phải cố gắng duy trì sự đoàn kết và hợp nhất, 

tránh xung đột gây chia rẽ 
110 

223 Phẩm chất đạo đức tốt, hành vi cư xử tử tế 111 

226 Tôn giáo và con đường 112 
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