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َِن الرَِّحيممِ ِمْسِب    اهلِل الرَّمحم
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

ِ ىََلَ َما َُهل ِمَن الَ  دل هَِّلَّ َفاِت المََكِملَِة، مم ََن َوالصِّ لسم َماِء الم سم
َ اْلم

نميَا اَوانلَِّعِم السَّ  يمِن َوادلُّ ومِث لَِصََلِح ادلِّ مَمبمعل ٍد ال َمَّ َصِّلِّ ىََلَ حمل
ل
بَِغِة، َوأ
 : دل ا َبعم مَّ

َ
ِخَرِة، أ  َواْلم

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah, Đấng sở hữu các 

đại danh tốt đẹp - các đức tính hoàn hảo và nguồn bổng 

lộc vô tận, bề tôi cầu xin bình an cho Muhammad, Người 

mà Ngài chọn giao nhiệm vụ đi truyền bá chân lý để cải 

thiện trần gian, Ammaa Ba’d: 

Với tập tài liệu ngắn này nhưng nó chứa đựng 

những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến tôn giáo của 

Ngài, bởi đức tin Iman vốn là kiến thức cơ bản mà mỗi 

tín đồ Muslim cần phải học hỏi. Tập tài liệu ngắn này 

được chúng tôi soạn thảo theo lối hành văn: "Hỏi – 

Đáp" rất dễ hiểu, dể tiếp thu và dể truyền đạt. 
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Hỏi 1: Tawhid là gì và các thể loại của nó như 

thế nào? 

Đáp 1: Tawhid là kiến thức, là niềm tin của một 

nô lệ hoàn toàn thuần phục vào các thuộc tính tuyệt đối 

của Đấng Chủ Nhân, với niềm tin khẳng định Ngài là 

Đấng Duy Nhất chỉ có một không hai, và chắc chắn 

không có ai hay vật gì để so sánh hay đối tác với Ngài, và 

chỉ có Ngài là Đấng Xứng đáng cho tất cả vạn vật trong 

vũ trụ cúi đầu thờ phượng.  

Có ba thể loại Tawhid tạm định nghĩa như sau: 

1- Tawhid Rububiyah: là tin rằng chỉ có Allah là 

Đấng Duy Nhất trong sự tạo hóa, sự ban phát, sự quản lý 

và giáo dục. 

2- Tawhid Asma và Sifaat: là tin rằng Allah sở 

hữu các đại danh và đức tính tuyệt đối tốt đẹp được Ngài 

khẳng định hoặc được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của Ngài truyền 

đạt, và phải dừng lại ngay giới hạn của giáo lý giải thích 

mà không được quyền đưa ra so sánh, không được suy 

luận và không được thêm bớt. 

3- Tawhid Uluhiyah: là tin rằng chỉ có Allah duy 

nhứt là Đấng xứng đáng để con người hướng đến Ngài 

mọi việc hành đạo và thành tâm thờ phượng chỉ mình 

Ngài mà không được quyền tổ hợp con người hay vật thể 

nào chung với Ngài. 
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Với ba thể loại Tawhid này, dù thấy đơn giản 

nhưng bắt buộc tín đồ Muslim cần phải hiểu rõ mới trở 

thành một người Muslim thật thụ. 

 

Hỏi 2: Nguồn gốc cơ bản của hai thể loại Iman 

và Islam như thế nào? 

Đáp 2: Iman là niềm tin kiên định vào tất cả những 

gì được Allah và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của Ngài ra lệnh, để 

chứng minh ai đó có niềm tin kiên định thì người đó cần 

phải thực hành thì đó gọi là Islam. Cho nên, Islam là 

thuần phục Allah và thực thi theo sắc lệnh của Ngài. 

Nguồn gốc của hai thể loại này được trích từ lời 

phán của Allah sau đây: 

نزَِل إََِلٰٓ إِبۡرَ هِ  ﴿
ُ
نزَِل إََِلَۡنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ رَعهيِ ََ  قُولُٓواْ َءاَمنَّا بِٱَّللَّ ۡۡ َم سِإَ

َحهَق وَ  ۡۡ وِيَ َيۡيُقوَب سِإَ
ُ
ر َوَمرآ أ ه َٰ ه وَِيى َٰ رو ُُ وِيَ 

ُ
َباِط َوَمرآ أ ۡۡ

َ
َوٱۡۡل

َحد  
َ
ُِق َبۡۡيَ أ ب ِِهۡم ََل ُنَفر  ۡسلُِموَن  ٱنلَّب َُِّوَن ِمن رَّ ُُ ۥ  ِۡنُهۡم َوََنُۡن ََلُ  ﴾١٣٦م 

 316ابلقرة: 

Hãy bảo (thị dân Kinh Sách): “Chúng tôi đã tin 

tưởng vào Allah, tin tưởng vào tất cả mọi điều mà 

Thượng Đế đã mặc khải cho chúng tôi, cho Ibrohim, 

cho Isma-i’l, cho Ishaaq, cho Ya’qub, cho (mười hai) 

bộ lạc (của Isro-il), cho Musa, cho Ysa và cho tất cả các 

vị Nabi khác, chúng tôi không bao giờ phân biệt, không 
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kỳ thị một ai trong Họ và tất cả chúng tôi là những 

người Muslim chân chính chỉ thuần phục Allah duy 

nhất.” Al-Baqoroh: 136 (chương 2). 

Ngoài ra, niềm tin Iman còn được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

phân tích qua Hadith Jibril và một số Hadith khác, Người 

nói: 

ِ اإِلْيَماُن } ْن تُْؤِمَن ب
َ
ئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َواْْلَْوِم اآلِخِر َوَملَ  اللِ أ

هِ  ْن اإِلْسلَ ، وَ َوتُْؤِمَن بِالَْقَدرِ َخْْيِهِ َوََشِّ
َ
ْن تَْشَهَد أ

َ
ـٰهَ الَ ُم أ نا  إاِلا  إِلَ

َ
الُل وَأ

ًدا َرُسوُل  لَ  اللِ ُُمَما ََكةَ َوتَُصوَم َرَمَضاَن َوََتُجا َوتُِقيَم الصا ةَ َوتُْؤِِتَ الزا
 {اْْلَْيَت 

“Iman là anh tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần 

của Ngài, vào các Kinh Sách của Ngài, vào các Thiên 

Sứ của Ngài, vào Ngày tận thế và vào định mệnh tốt 

xấu. Và Islam là anh hài lòng đọc câu tuyên thệ ‘laa i 

laa ha il lol loh và Muhammad ro su lul loh’ (tức 

không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Allah và 

Muhammad là Thiên Sứ của Allah), rồi dâng lễ Salah 

chu đáo, xuất Zakat, nhịn chay tháng Romadon và 

hành hương tại ngôi đền Ka’bah.”  

Iman được xem là niềm tin của con tim (nội tâm) 

và Islam được xem là hành động bên ngoài (thể xác). 

Hỏi 3: Các nền tảng đức tin Iman về các đại 

danh và thuộc tính của Allah là gì? 
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Đáp 3: Niềm tin Iman gồm có ba nền tảng:  

 Niềm tin vào tất cả đại danh tốt đẹp của Allah. 

 Niềm tin vào những điều chứng thực về thuộc tính 

của Allah. 

 Niềm tin vào những giáo lý liên quan đến các 

thuộc tính đó.  

Chúng ta phải tin rằng Allah có rất nhiều đại danh, 

trong đó có những đại danh như sau:  

- A’lim – Đấng Am Tường – tên này thể hiện kiến 

thức của Allah là bao quát tất cả. 

- Qodir – Đấng Có Năng Lực – thể hiện năng lực vĩ 

đại làm được mọi thứ. 

- Rohim và Rohman – Đấng Khoan Dung và Đấng 

Độ Lượng – thể hiện lòng nhân từ bao trùm tất cả, 

với lòng nhân từ đó Allah thương sót bất cứ ai 

Ngài muốn.  

Tương tự thế với tất cả các đại danh còn lại. 

 

Hỏi 4: Quí Sheikh có thể giải thích vấn đề Allah 

ở trên cao tất cả và Ngài ngự trị (Istawa) trên ngai 

vương của Ngài là gì? 

Đáp 4: Hãy biết rõ Thượng Đế của chúng ta là 

Đấng Tối Cao, tức thể xác - kiến thức và năng lực của 

Ngài ở trên tất cả mọi vạn vật, Ngài hoàn toàn độc lập 

với mọi tạo vật và Ngài tự ngự trị trên ngai vương như 

Ngài đã phán, việc Ngài ngự trị (Istawa) trên cao thì đã 
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quá rõ ràng hầu như ai ai cũng hiểu, còn vấn đề hình thức 

ngự trị như thế nào thì không có bằng chứng nào miêu tả, 

bởi Allah chỉ cho biết rằng Ngài Istawa chứ Ngài không 

cho biết hình thức Istawa ra sao, cho nên bổn phận tín đồ 

Muslim chỉ biết như thế và dừng lại tại đây. Bổn phận 

của chúng ta chỉ biết tin tưởng vào tất cả thông tin đã 

được Allah phán trong Qur’an và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của 

Ngài giải thích, và nghiêm cấm không ai tự thêm hay bớt 

về những thuộc tính của Ngài. 

 

Hỏi 5: Quí Sheikh có thể giải thích về chữ 

Rohmah (lòng nhân từ), Allah giáng thế xuống tầng 

trời hạ giới, và các điều tương tự khác như thế nào? 

Đáp 5: Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng và khẳng 

định rằng tất cả mọi vấn đề nào Allah đã phán cho chúng 

ta biết thì đó là sự thật. Chẳng hạn như là Ngài có 

Rohmah, Ngài có sự hài lòng, Ngài xuống tầng trời hạ 

giới mỗi đêm, Ngài đến… tất cả chúng ta phải tin những 

điều đó, và chúng ta cũng phải tin vào những gì Thiên Sứ 

 ,của Ngài đã khẳng định. Nhưng hãy nên biết rằng ملسو هيلع هللا ىلص

hình dáng của Allah không giống bất cứ những ai trên 

đời này, Ngài có thể xác nhưng thể xác của Ngài không 

giống bất cứ thể xác nào của loài người, Ngài có thuộc 

tính nhưng không có thuộc tính nào giống thuộc tính của 

Ngài, bằng chứng cho điều này đã được phân tích từng 

chi tiết (không cần hình ảnh so sánh hay thí dụ) trong 
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quyển thiên kinh Qur’an và Hadith của Thiên sứ của 

Ngài ملسو هيلع هللا ىلص.  

 

Hỏi 6: Quí Sheikh có thể giải thích lời phán của 

Allah trong thiên kinh Qur’an như thế nào? 

Đáp 6: Chúng tôi khẳng định rằng Thiên kinh 

Qur’an là lời phán của Allah được Ngài Mặc khải cho 

Thiên sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص chứ không phải do con người  

tạo ra. Nó được khởi xướng từ Ngài và sẽ trở về với 

Ngài, Allah phán những lời có ý nghĩa cụ thể và Ngài 

vẫn đang nói chuyện về bất cứ điều gì khi Ngài muốn và 

lời phán của Ngài là vô tận không bao giờ cạn. 

 

Hỏi 7: Niềm tin Iman có tăng và giảm không? 

Đáp 7: Iman là tên tổng hợp nói về niềm tin và 

hành động của con tim, của lời nói cũng như hành động 

chân tay, tất cả những gì liên quan đến tôn giáo đều nằm 

trong Iman. Cho nên, Iman sẽ tăng khi niềm tin có lời nói 

và hành động tốt đẹp, và Iman sẽ giãm nếu có những 

hành động và suy nghĩ ngược lại. 

 

Hỏi 8: Giáo lý nói gì đối với những người 

Mu’min hư đốn? 
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Đáp 8: Nếu là một người Mu’min luôn tôn thờ chỉ 

Allah duy nhứt, nhưng đôi khi cũng vướng tội lỗi thì y 

cũng vẫn là người Mu’min nhưng phụ thuộc vào đức tin 

của y. Một người Mu’min nếu bê bối những rukun bắt 

buộc của đức tin Iman thì bị khuyến cáo nhưng sẽ không 

ở trong hỏa ngục vĩnh viễn. Còn những người Mu’min có 

đức tin Iman hoàn chỉnh sẽ được Allah cấm hỏa ngục 

đụng vào người bề tôi trung kiên của Ngài. 

 

Hỏi 9: Xin cho biết những chi tiết về Người 

Mu’min và có bao nhiêu cấp bậc? 

Đáp 9: Người tin tưởng (Mu’min) được phân ra 

thành ba cấp bậc:  

 Nhóm tiên phong hành đạo, họ là những người 

luôn duy trì bổn phận bắt buộc và không bỏ những 

điều nào khuyến khích trong hành đạo, họ tránh xa 

những điều giáo lý (Cấm – Haram) và những điều 

nào giáo lý cho là Makruh (là làm không bị phạt 

nhưng bỏ được thì hưởng  ân phước). 

 Thứ hai là nhóm chỉ làm tròn bổn phận bắt buộc 

trong sự hành đạo và tránh xa những điều giáo lý 

Cấm – Haram mà thôi.  

 Thứ ba là nhóm tự bất công với bản thân mình, họ 

là những người vừa làm tốt ở mặt này nhưng lại 

làm những điều tội lỗi ở mặt khác. 
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Hỏi 10: Giáo lý nói gì về hành động của con 

người? 

Đáp 10: Tất cả hành động của con người dù làm 

tốt hay xấu đều là sản phẩm của Allah, bởi Ngài đã định 

sẵn về tất cả hành động của mỗi người nhưng họ là người 

tự do lựa chọn cho hành động của mình mà không có sự 

ép buộc, mặc dù hành động đó vẫn nằm trong ý muốn và 

sự tiền định của Allah. Vì hành động con người đã chọn 

làm thì y sẽ chịu trách nhiệm dù nó tốt hay xấu. Chúng ta 

phải hết mực tin tưởng vào tất cả bằng chứng từ Qur’an 

và Sunnah khẳng định về việc tạo hóa bao quát của Allah 

và tiền định cho mỗi vật một định mệnh riêng, bên cạnh 

đó chúng ta tin tưởng tuyệt đối từ Qur’an và Sunnah khi 

khẳng định mọi hành động của con người là do con 

người lựa chọn muốn thực hiện nó dù tốt hay xấu, nhưng 

tất cả hành động tốt hay xấu đều nằm trong ý muốn của 

Allah và tiền định của Ngài. Allah tạo cho con người ý 

muốn và khả năng để y có năng lực thực hiện mọi thứ 

theo ý riêng của y, Allah là Đấng Vĩ Đại nhất, Đấng 

Công Minh nhất, nên Ngài không bao giờ ép buộc con 

người làm bất cứ điều gì nếu y không muốn. 

 

Hỏi 11: Shirk có mấy thể loại? 

Đáp 11: Shirk có hai thể loại:  

 Thứ nhất là Shirk trong Rububiyah: tin rằng Allah 

có đồng minh trong việc tạo hóa và quản lý vũ trụ.  
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 Thứ hai là Shirk trong thờ phượng: loại thứ hai 

này được chia ra Đại Shirk và tiểu Shirk.  

 Đại Shirk tức là một người hướng một trong các 

hình thức thờ phượng ra ngoài Allah, thí dụ như 

cầu xin, hi vọng hoặc sợ hãi ai đó (hay vật gì) 

không phải là Allah, nếu ai phạm vào đại Shirk sẽ 

bị trục xuất ra khỏi Islam và sẽ muôn đời trong 

hỏa ngục.  

 Tiểu Shirk là những hành động chưa đạt đến cấp 

bậc như đại Shirk, giống như thề thốt với ai khác 

ngoài Allah hoặc làm Riya (phô trương, khoe 

khoang). 

 

Hỏi 12: Chi tiết về niềm tin Iman vào Allah là 

như thế nào? 

Đáp 12: Niềm tin vào Allah là chúng ta chấp nhận, 

khẳng định một lòng và công nhận bằng lời là Allah đã 

tạo ra tất cả vạn vật, Đấng Duy Nhất Độc Lập, Tự Hữu, 

thuộc tính của Ngài là tuyệt đối, là Đấng Khởi Tạo, Đấng 

Vĩ Đại, Đấng Kiêu Hãnh, Đấng Cao Cả… không một tạo 

vật nào có khả năng bao quát được thuộc tính của Ngài.  

Ngài là Đấng Đầu Tiên không gì trước Ngài, là 

Đấng Cuối Cùng không gì sau Ngài, là Đấng Tối Cao 

không gì cao hơn Ngài, là Đấng Trung Tâm của tất cả.  

Ngài là Đấng Tối Cao ngự trị trên tất cả, tối cao 

bằng thể xác - năng lực - sức mạnh và kiến thức của Ngài 
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bao trùm mọi vạn vật. Ngài nghe và hiểu hết tất cả âm 

thanh dù là ngôn ngữ nào để Ngài đáp ứng nhu cầu khi 

được ai đó khấn vái Ngài. Ngài nhìn thấy tất cả, Ngài 

sáng suốt với mọi giáo lý mà Ngài đã qui định, Ngài là 

Đấng đáng được ca tụng bởi các thuộc tính và hành động 

của Ngài, Ngài là Đấng Kiêu Hãnh với những gì Ngài sở 

hữu, Ngài là Đấng Độ Lượng - Khoan Dung mà lòng 

nhân từ của Ngài sẽ bao trùm lấy nó, Ngài là Đấng Chúa 

Tể của tất cả các vì vua, tất cả vạn vật đều là nô lệ của 

Ngài, Ngài là Đấng Sống Mãi bằng sự sống hoàn mỹ, 

Ngài là Đấng Duy Trì vạn vật, Ngài làm bất cứ những gì 

Ngài muốn, mỗi khi Ngài muốn thì bất cứ gì chắc chắn sẽ 

đạt được điều đó và những gì Ngài không muốn sẽ không 

bao giờ có kết quả tốt.  

Chúng ta hãy khẳng định rằng Thượng Đế của 

chúng ta là Đấng Tạo Hóa, Đấng Quản Lý, duy chỉ Ngài 

khởi điểm mọi thứ với hình dạng đẹp đẻ và trung thực, 

rằng không có Thượng Đế đích thực nào ngoài Ngài. Vì 

vậy, chúng ta không cần phải khiêm nhường, không hạ 

mình, không khúm núm hướng đến bất cứ ai ngoài Allah 

duy nhất, Đấng Hùng Mạnh, Đấng Cao Quí, Đấng Nhân 

Từ. Duy chỉ Ngài chúng ta thờ phượng, cầu xin, khấn 

vái, hi vọng, sợ hãi, kỳ vọng vào lòng thương sót của 

Ngài. Và lo lắng về sự phán xét công bằng của Ngài, về 

hình phạt của Ngài, bởi không có Thượng Đế nào cứu 

vớt chúng ta ngoài Ngài. Chúng ta chỉ cầu xin mỗi mình 

Ngài, khấn vái Ngài, Ngài chính là Chủ Nhân của chúng 
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ta ở trần gian và Ngày sau, Ngài là Đấng duy nhất bảo vệ 

chúng ta tránh khỏi mọi điều xấu và tai nạn. 

 

Hỏi 13: Xin cho biết những chi tiết nói về niềm 

tin Iman đến những vị Nabi (Sứ giả của Allah)? 

Đáp 13: Bắt buộc người Muslim là phải tin tưởng 

hết tất cả các vị Sứ giả (Nabi) hay Thiên Sứ đã được 

Allah cử phái xuống trần gian, không được phân biệt và 

kỳ thị bất cứ ai trong họ. Hãy tin tưởng rằng Allah đã lựa 

chọn họ bằng sự thiên khải của Ngài, Allah chọn họ là 

nhóm người trung gian giữa Ngài và con người, để họ 

truyền tải những thông điệp của Ngài đến con người qua 

hình thức giáo lý của tôn giáo, Ngài hỗ trợ cho mỗi vị Sứ 

giả của Ngài bằng các phép mầu riêng biệt  nhằm khẳng 

định sứ mạng của họ là sự thật. Hãy tin tưởng các vị Sứ 

giả của Ngài là nhóm người hoàn mỹ về kiến thức, về 

nhân cách, về hành động, về lời nói. Allah đã ban cho họ 

những đức tính cao cả nhất mà không ai có thể so sánh. 

Bởi mọi đức tính hèn hạ, xấu xa, đê tiện…, đã được 

Allah bảo vệ họ tránh mọi điều sai lầm trong việc truyền 

tải sứ mạng của Ngài, tất cả thông tin mà những ai nhân 

danh Thiên sứ của Ngài truyền tải đều chính xác và chân 

lý. Bắt buộc những ai có đức tin phải hết lòng tin tưởng 

những gì họ truyền tải thông điệp từ Allah. Hãy thương 

yêu, phò trợ, bảo vệ, tôn trọng tất cả các vị Sứ giả của 

Ngài. Phải luôn tin tưởng rằng vị Nabi mẫu mực nhất 

trong tất cả các vị Nabi chính là Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
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của chúng ta, bổn phận của tín đồ Muslim là phải tìm tòi 

học hỏi tất cả những gì mà Người đã giáo huấn, tùy theo 

từng khả năng của mỗi người. Để thực hiện được điều 

này thì con người cần tin tưởng hết những gì được Thiên 

Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص truyền đạt; thực hiện theo lệnh mà 

Người đã bảo; tránh xa mọi điều bị Người cấm và chỉ 

hành đạo theo cung cách Người chỉ dạy, tin là 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص là vị Nabi cuối cùng, sẽ không có bất 

cứ Nabi nào nhận sứ mạng sau Người nữa, với giáo lý 

của Người sẽ thay thế mọi giáo lý trước đó và giáo lý của 

Người truyền đạt sẽ tồn tại cho đến Ngày tận thế được 

thiết lập. Và đức tin của một tín đồ Muslim sẽ không đầy 

đủ cho đến khi nào y tin tưởng hết những gì do 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص mang đến là chân lý, bởi chúng ta đã 

chứng nhận Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص chính là vị Thiên Sứ của 

Allah. 

Hỏi 14: Niềm tin Iman của sự tiền định và định 

mệnh gồm có mấy cấp bậc? 

Đáp 14: Niềm tin Iman của sự tiền định và định 

mệnh gồm có bốn cấp bậc, niềm tin của tín đồ sẽ không 

trọn vẹn nếu không tin tưởng hết bốn cấp bậc này.  

1. Niềm tin vào kiến thức của Allah bao trùm tất cả 

vạn vật. 

2. Tin tưởng tất cả hiện tượng của những sự việc xảy 

ra trong thế gian này dù lớn hay nhỏ đều được 

Ngài sắp đặt. 
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3. Hãy tin rằng Allah đã định tất cả mọi thứ trong 

quyển Kinh Mẹ, tất cả mọi việc đều xảy ra theo ý 

muốn của Ngài, điều gì Ngài muốn nó sẽ thành 

còn Ngài không muốn nó sẽ không thành. 

4. Mọi hành động của con người là do con người lựa 

chọn thực hiện theo ý muốn và năng lực của họ, 

bởi Allah phán: 

﴿ ِۚ هلَِك ِِف كَِتهب  ۡرِضِۚ إِنَّ َذ
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َ َيۡيلَُم َما ِِف ٱلسَّ نَّ ٱَّللَّ

َ
لَۡم َتۡيلَۡم أ

َ
  ﴾أ

 07الج : 

Há Ngươi (Muhammad) không biết rằng Allah hiểu 

biết tất cả mọi điều trên trời và dưới đất hay sao? 

Rằng tất cả mọi việc đều nằm trong một Quyển Sổ. 

Al-Hajj: 70 (chương 22), và Allah phán: 

ن يَۡسَتقِ ََم ﴿
َ
ُ  ٢٨لَِمن َشآَء ِمنُكۡم أ ن يََشرآَء ٱَّللَّ

َ
ٓ أ  َوَما تََشرآُءوَن إَِلَّ

 22 - 28اتلكوير: ﴾ ٢٩َربُّ ٱۡلَعهلَِمَۡي 

(28) Dành cho những ai trong các ngươi muốn đi 

đúng đường. (29) Nhưng điều mà các ngươi muốn 

sẽ không thành tựu trừ phi Allah, Chủ Nhân của vũ 

trụ và muôn loài muốn. Al-Takweer: 28 – 29 

(chương 81). 

 

Hỏi 15: Niềm tin vào Ngày tận thế là thế nào? 
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Đáp 15: Tất cả những gì được Qur’an và Sunnah 

của Thiên sứ miêu tả mọi việc xảy ra sau khi chết đều 

nằm trong niềm tin Ngày tận thế. Nghĩa là tất cả những gì 

liên quan như cuộc sống nơi cỏi mộ, sự hưởng thụ hay 

hình phạt trong cõi mộ; và những sự kiện trong ngày tận 

thế như tính sổ, biện hộ, thiên đàng, hỏa ngục, tất cả đều 

nằm trong niềm tin vào Ngày tận thế. 

 

Hỏi 16: Nifaq là gì, thể loại và cách nhận biết? 

Đáp 16: Nifaq là sự thể hiện bên ngoài thì rất tốt 

đẹp nhưng che giấu những điều xấu xa bên trong. Nifaq 

được chia ra thành hai loại:  

 Đại Nifaq là nhóm người bề ngoài tỏ vẽ yêu thích 

Islam nhưng che giấu bản tính bác bỏ Islam trong 

lòng, loại người này mãi mãi ở trong hỏa ngục như 

Allah đã thông báo về kết quả của họ: 

ِ َوبِٱَۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِۡي ﴿ َوِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل َءاَمنَّا بِٱَّللَّ
 8ابلقرة:  ﴾٨

Và trong nhân loại, có người tuyên bố rằng: “Chúng 

tôi tin nơi Allah và tin vào ngày sau” nhưng thực chất 

chúng không hề tin gì cả. Al-Baqoroh: 8 (chương 2), 

họ là nhóm người giấu che lòng thù hằn Islam nhưng thể 

hiện là người ngoan đạo.  
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 Tiểu Nifaq là những người được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص 

liệt kê gồm có: 

َث  إَِذا :ثَلَث   الُْمَنافِقِ  آيَةُ } ْخلََف، َوَعدَ  َوإَِذا َكَذَب، َحدا
َ
 اْؤتُِمنَ  َوإَِذا أ

 {َخانَ 

“Có ba dấu hiệu nhận biết người Nifaq: Khi nói là nói 

dóc, khi hứa là quỵt và khi được ai đó gởi niềm tin là 

họ phản bội.” Hadith do Al-Bukhori và Muslim ghi.  

Đối với đại Nifaq thì niềm tin Iman chẳng giúp ích 

gì cho y cũng như việc hành đạo của y, còn tiểu Nifaq có 

thể nằm trong một người vừa làm tốt vừa làm xấu, làm 

những điều được thưởng và cũng phạm những điều bị 

trừng phạt. 

Hỏi 17: Bid-a’h là gì và thể loại của nó? 

Đáp 17: Bid-a’h là đi ngược lại đường lối  Sunnah 

của Thiên sứ, nó gồm có hai loại:  

 Thứ nhất: Bid-a’h trong lòng tin, nghĩa là tin 

tưởng những gì đi ngược lại Allah và Thiên Sứ 

  :có nói ملسو هيلع هللا ىلص truyền giảng, Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص

ِت  وََسَتْفََتُِق } ما
ُ
  {َواِحَدةً  إاِلا  انلاارِ  ِف  ُُكَُّها فِْرقَةً  وََسْبِعيَ  ثَلَث   ََعَ  أ

“Và cộng đồng của Ta sẽ bị chia thành bảy mươi ba 

nhóm nhỏ, tất cả chúng đều trong hỏa ngục ngoại trừ 

một nhóm.”  
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Sohabah hỏi: “Là nhóm nào thưa Thiên Sứ của 

Allah?” Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

نَا َما}
َ
ْصَحاِب  َعلَْيِه اْْلَْومَ  أ

َ
 {وَأ

“Là nhóm người đi theo Ta và Sahabah của Ta ngày 

hôm nay đây.”  

Những ai làm giống theo yêu cầu này chính là 

những người đã đi theo Sunnah chính thống, nhóm còn 

lại chính là những nhóm Bid-a’h, tất cả Bid-a’h là sự lầm 

lạc và tùy theo mỗi loại Bid-a’h có khoảng cách xa với 

điều Sunnah. 

 Thứ hai: Bid-a’h trong hành động, có nghĩa là thờ 

phượng Allah bằng những nghi thức không nằm 

trong giáo lý của Allah và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص của Ngài 

giáo huấn, hoặc họ cấm làm những điều nào được 

Allah và Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص cho phép và họ cho phép 

làm những điều Allah đã cấm. 

 

Hỏi 18: Bổn phận của người Muslim đối với tín 

đồ Muslim là gì? 

Đáp 18: Allah phán: 

َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة  ﴿  37الجرات:  ﴾إِنَّ

Chỉ có những người có đức tin mới là anh em của 

nhau. Al-Hujurot: 10 (chương 49).  
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Với câu Kinh này thì bổn phận của người 

Muslim đối với người Muslim là anh em của mình, 

thương họ như thương chính mình, tránh gây hại họ 

giống như bảo vệ bản thân mình tránh mọi điều xấu, cố 

gắng cải thiện mối quan hệ cộng đồng, kết chặt tình 

cảm với các tín đồ Muslim khác và luôn ghi nhớ người 

Muslim là anh em với người Muslim, không được gây 

bất công, đàn áp, sỉ nhục, xem thường, lừa gạt, dối trá 

và luôn làm tròn bổn phận với họ đặc biệt là song thân, 

họ hàng, láng giềng và bằng hữu. 

 

Hỏi 19: Bổn phận người Muslim đối với các vị 

Sohabah (các bằng hữu của Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص) là như thế 

nào? 

Đáp 19: Trong những điều hoàn thiện niềm tin 

Iman của một tín đồ là thể hiện tình yêu đối với Sohabah 

tùy theo địa vị của mỗi người, luôn công nhận họ là 

nhóm người tốt đẹp nhất của cộng đồng Islam. Việc 

thương yêu họ được xem là cách thờ phượng Allah nên 

cần phải bảo vệ danh dự và tiếng tăm của họ, bám sát 

những gì họ để lại, luôn tin họ là nhóm người có nhân 

cách tốt, nhóm tiên phong hành đạo và đã được Allah hài 

lòng. 

 

Hỏi 20: Quí Sheikh giải thích thế nào về tư cách 

của người lãnh đạo? 
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Đáp 20: Việc lãnh đạo là địa vị dành cho một số 

người nhất định, cộng đồng Islam rất cần đến vị lãnh đạo 

để thực thi các giáo lý Islam, bảo vệ Islam và yêu cầu vị 

lãnh đạo phải biết kính sợ Allah, luôn năng nổ khuyến 

khích động viên giáo dân làm tốt và cấm cản họ làm điều 

tội lỗi. 

 

Hỏi 21: Như thế nào là con đường chính đạo và 

cách nào để nhận biết về nó? 

Đáp 21: Con đường chính đạo là kiến thức hữu ích 

và việc làm tốt đẹp, kiến thức hữu ích là kiến thức được 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص truyền dạy qua Qur’an và Sunnah, còn 

việc làm tốt đẹp là việc hành đạo hướng về Allah qua 

niềm tin Iman chuẩn mực, thực hiện những bổn phận bắt 

buộc và khuyến khích, đồng thời tránh xa những gì bị 

cấm. Ngoài việc làm tròn bổn phận với Allah thì cũng 

phải đối xử tốt với con người. Nhưng tất cả việc hành 

đạo chưa được công nhận cho đến khi nào người thực 

hiện phải thành tâm vì Allah duy nhất (Ikhlos) và noi 

theo cung cách hành đạo được Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص truyền dạy. 

Nghĩa là tôn giáo Islam luôn xoay quanh của hai nguồn 

gốc chính này, nếu đánh mất Ikhlos sẽ bị rơi vào tội 

Shirk và khi đi lệch ra ngoài quỉ đạo Sunnah của Thiên 

sứ ملسو هيلع هللا ىلص là rơi vào tội Bid-a’h.  
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Hỏi 22: Làm thế nào để phân biệt được người 

Mu’min (có đức tin) với người Kaafir (ngoại đạo) và 

người vô thần? 

Đáp 22: Để phân biệt giữa người Mu’min và 

nhóm khác, giữa chân lý và lầm lạc, giữa nhóm hạnh 

phúc và nhóm bất hạnh, chúng ta cần phải nắm rõ những 

điều sau đây: 

 Người Mu’min thật sự là những người hết lòng tin 

tưởng Allah qua tất cả đại danh của Ngài đã được liệt 

kê trong Qur’an và Sunnah, hiểu đúng theo những gì 

được giải thích và luôn tránh xa mọi suy nghĩ lệch lạc 

làm mất đi ý nghĩa của các đại danh đó. Con tim của y 

tràn đầy niềm tin, kiến thức, lòng kiên định, thỏa mãn 

và tưởng nhớ Allah; y hướng mình hoàn toàn về Allah 

duy nhất, y thờ phượng Ngài đúng theo cung cách mà 

Thiên Sứ ملسو هيلع هللا ىلص đã truyền dạy, y thành tâm vì Allah 

trong hành đạo, kỳ vọng vào phần thưởng nơi Ngài, lo 

lắng vấp phải hình phạt của Ngài, biết tạ ơn Ngài bằng 

con tim lẫn lời nói và hành động, không ngừng tụng 

niệm và tưởng nhớ Allah trong mọi thời khắc và hoàn 

cảnh. Y luôn chấp nhận rằng không có ân huệ nào tốt 

hơn, vĩ đại hơn những gì y đang có, y không bận tâm 

nhiều đến trần gian, ngược lại luôn tập trung hướng 

mình về Allah duy nhất, có thế y sẽ hưởng được cuộc 

sống hạnh phúc trọn vẹn, đây là những niềm tin mà 

nhóm người vô thần, nhóm sống bất cần không thể nào 

có được. Người Mu’min cảm nhận được hạnh phúc 

qua việc làm tròn bổn phận với Allah và với con 
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người, điều đó giúp y thỏa mãn, hài lòng, an nhàn 

không khó chịu, bực tức với những gì không ưa thích. 

Đây chính là thứ mà Allah đã ban riêng cho người 

Mu’min hưởng nó ở cuộc sống hiện tại và y sẽ tiếp tục 

được hưởng ở Ngày sau.  

 Còn nhóm người chống đối Islam và nhóm người 

vô thần là họ bác bỏ sự tồn tại của Thượng Đế, vì kiến 

thức kém cỏi nên suy luận về vũ trụ bao la một cách 

ngu ngốc. Họ phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế nên 

họ hướng việc thờ phượng theo lý tưởng và dục vọng 

không logic. Từ đó, cuộc sống của họ chỉ biết ăn chơi 

trụy lạc, cuộc sống hưởng thụ theo lối suy nghĩ ngu 

muội rồi dần dần giống như một động vật không hơn 

không kém. Trong lòng họ không bao giờ tìm thấy 

được sự an nhàn, thường rơi vào tình trạng lo lắng 

bâng khuâng, nôn nao, sợ hãi trong cuộc sống. Sở dĩ 

họ bị thế là do chính họ đã làm Allah giận dữ nên bị 

Ngài lấy rút lại sự ngọt ngào của niềm tin Iman vốn đã 

được Ngài đặt ở trong tim, và cuối cùng họ sẽ chẳng 

hưởng được gì ở trần gian và cả Ngày sau. 

 Người Mu’min luôn khiêm tốn, biết chấp nhận sự 

thật, luôn khuyên bảo mọi người vì Allah, nên địa vị 

của họ nơi Allah tùy thuộc vào định tâm, lời nói và 

hành động ra sao; còn người vô đức tin thì luôn tỏ vẻ 

tự cao, luôn tâm đắc và tự hào mà không chấp nhận lời 

khuyên của bất cứ ai. 

 Người Mu’min sống thật thà không lừa gạt, không 

gian dối, không ganh tỵ, biết chịu đựng nhường nhịn, 

ôn hòa, điềm tĩnh, nhân từ, uy tín, dễ gần gủi, khéo léo 
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trong quan hệ và luôn biết thương yêu anh em Muslim 

đồng đạo khác như thể thương yêu bản thân mình, 

luôn gắng sức có thể trong việc cải thiện mối quan hệ 

và tránh xa mọi điều bất công dù bất cứ trường hợp 

nào; còn người vô thần thì luôn tìm cách lừa gạt, gian 

manh, nghi kỵ, không muốn ai hơn mình dù ở bất cứ 

mặt nào, bất cần thiên hạ nghĩ sao chỉ cần thỏa mãn 

bản thân là được, sẵn sàng ra tay không nhân từ đối 

với ai dám xúc phạm, y thường bực tức, cáo gắt, nổi 

giận mỗi khi gặp điều không ưa thích vì nhân cách 

kém. 

 Người Mu’min không chịu phủ phục, hạ mình 

trước bất cứ ai ngoại trừ trước Allah duy nhất, ngoài 

Ngài họ luôn mạnh mẽ, gan dạ, tự trọng, kiên quyết và 

chỉ lựa chọn những gì tốt đẹp. Còn người vô đức tin 

thì ngược lại, họ chỉ quan tâm đến tâm trạng của thiên 

hạ, lo sợ bị người khác ám hại và ao ước được mọi 

người giúp đỡ, họ không biết tự trọng, yếu đuối, nhác 

gan không cần quan tâm những gì mình có được dù tốt 

hay xấu và sẵn sàng hạ mình cầu khẩn bất cứ ai. 

 Người Mu’min luôn tìm mọi cách hữu ích để giúp 

mình đạt được mục đích, song họ không quên việc phó 

thách kết quả cho Allah quyết định bằng niềm tin kiên 

định và hài lòng thành quả có được; còn người vô đức 

tin chẳng biết gì về phó thác, y chỉ biết ỷ vào kiến thức 

ít ỏi và sức mạnh yếu ớt của mình, thế là họ đã bị  

Allah bỏ mặc y sống tùy thích và chẳng màng đến lời 

cầu xin của y, nếu như y được tiền định hưởng điều tốt 
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thì chẳng qua đó là cách đẩy họ đi lệch xa hơn, lún sâu 

vào tội lỗi. 

 Người Mu’min đối diện với những ân huệ bằng lời 

tạ ơn và sử dụng nó một cách hữu ích, chỉ mong mang 

đến cho y điều tốt đẹp; còn những người không phải 

Mu’min thì đối diện với ân huệ bằng sự tâm đắc, phủi 

ơn và sử dụng ân huệ đó cho những chuyện đối nghịch 

lại Đấng Ban Phát, cho nên những ân huệ đó mau 

chống tiêu tan. 

 Người Mu’min khi bị nạn kiếp thì kiên nhẫn tin 

rằng trong tai nạn này sau cái rủi sẽ có cái mai, sau tai 

nạn này sẽ có điều khác đến tốt hơn những gì mình đã 

mất mác. Còn người vô đức tin khi gặp tai nạn thì sẽ 

bực dọc, gào thét nhưng thái độ đó không thay đổi gì ở 

hiện tại. Ngược lại, chỉ làm cho tình cảnh thêm tệ hại 

hơn, lúc này y sẽ gặp phải hai đau khổ cả thể xác lẫn 

tinh thần, chỉ vì y mất lòng kiên nhẫn, không có lòng 

hi vọng có được ân phước, còn gì bằng sự đau khổ mà 

họ phải đối diện. 

 Người Mu’min tôn thờ Allah bằng niềm tin và tôn 

trọng tất cả các vị Thiên Sứ, đặt tình yêu cho họ lên 

trên mọi tình yêu, do Thiên Sứ là những người đã 

truyền đạt cho mọi điều tốt đẹp nhằm giúp con người 

được bình an vào ngày phục sinh và họ trình bày rõ 

ràng mọi điều xấu gây hại đến con người, họ là nhóm 

người tốt nhất trong cách cư xử với thiên hạ, đặc biệt 

là vị Thiên Sứ cuối cùng Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, Người 

được Allah bảo mang đến sự nhân từ và cứu rỗi thiên 
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hạ, sứ mạng của Người là cải thiện, là hướng dẫn. Còn 

người vô thần thì ngược lại, y xem trọng kẻ thù của 

giới Thiên Sứ, y lấy lời nói của Thiên Sứ ra nhạo báng, 

chê bai, điều này nói lên sự nhận định kém cõi của họ. 

 Người Mu’min thờ phượng Allah qua việc yêu 

thương Sohabah, các lãnh đạo Islam và các vị Imam; 

còn người vô thần thì ngược lại.  

 Người Mu’min luôn thành khẩn thờ phượng Allah 

và cư xử tốt với thiên hạ; còn người vô thần thì làm 

mọi việc chỉ vì sỉ diện và tiếng tăm. 

 Người Mu’min có tấm lòng rộng mở qua kiến thức 

Islam, mang lại cho họ niềm tin đúng đắn, biết hướng 

về Allah, luôn miệng tụng niệm Ngài, đối xử tốt với 

mọi người và trong lòng hoàn toàn không có những 

đức tính xấu hại người. Còn người vô thần hoàn toàn 

không có được cảm giác này do họ đánh mất đi mọi 

nguyên nhân tạo nên thư thản. 

Hỏi: Nếu thật sự niềm tin Iman như anh nói là 

mang lại hạnh phúc cho con người ở trần gian và ngày 

sau, nó sẽ cải thiện diện mạo bên ngoài lẫn nội tâm bên 

trong của con người, hướng con người đến với cái thiện 

và mọi điều tốt đẹp khác, vậy tại sao đối với tôn giáo và 

niềm tin Iman lại bị đa số mọi người ngoãnh mặt, chống 

đối ra mặt trong khi con người sở hữu trí thông minh biết 

phân biệt tốt xấu, hữu ích và bất lợi, chẳng lẽ họ không 

nhận thức được điều này hay sao? 

Đáp: Với những lời lẽ đanh đá này đã được Allah 

liệt kê rõ trong Qur’an và Ngài đã đáp lại bằng cách liệt 
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kê các lý do, nguyên nhân mà đa số thiên hạ không chịu 

tin, cho nên điều này không có gì lạ cả. 

Allah đã liệt kê rất nhiều lý do làm thiên hạ không 

tin vào Islam như do thiếu kiến thức đúng thật về Islam, 

không tìm thấy được hình ảnh thật của tôn giáo, không 

chịu tìm hiểu bộ giáo lý cũng như sự chỉ đạo từ Qur’an, 

do không có kiến thức nên họ không nhận thức được sự 

tinh túy của Islam, Allah phán: 

وِيلُُهۥ﴿
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُُي َُِطواْ بِيِۡلِمهِۦ َولَمَّ  12يونس:  ﴾بَۡ  َكذَّ

Không, chúng đã phủ nhận những gì mà kiến thức 

kém cõi của chúng không thể quán triệt nổi và 

chúng chưa đạt được lời giải thích của Nó. Yunus: 

39 (chương 10).  

Câu Kinh này cho biết nguyên nhân họ phủ nhận 

là do họ dốt nát, không thấu hiểu được sự thật và họ 

chưa tiếp nhận được lời khuyến cáo về hình phạt mà họ 

phải đối diện khi trở về trình diện với Đấng Tạo Hóa 

sau khi chết, và Allah phán:  

ۡكََثَُهۡم ََيَۡهلُوَن ﴿
َ
 333اْلنعام:   ﴾١١١َوَلهِكنَّ أ

Bởi vì đa số bọn chúng là những kẻ dốt nát. Al-An-

a'm: 111 (chương 6), và Allah phán: 

ُّۢ بُۡكٌم ُعۡۡم  َفُهۡم ََل َيۡيقِلُوَن ﴿  303 ابلقرة: ﴾١٧١ُصمُّ
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Chúng không nghe (được chân lý), không nói được lẽ 

phải và cũng không thấy được con đường chính đạo 

làm chúng trở thành đám người mù quáng. Al-

Baqoroh: 171 (chương 2), và Allah phán: 

هلَِك ٓأَلَيهت  ﴿ ِ  إِنَّ ِِف َذ  24 الروم: ﴾٢٤َيۡيقِلُوَن  َقۡوم  ل 

Rằng trong sự việc đó là những dấu hiệu cho 

những người thông hiểu. Al-Room: 24 (chương 30), 

ngoài ra còn rất nhiều câu Kinh mang ý nghĩa tương tự 

khẳng định điều này. 

 

Sự dốt nát có hai dạng: 

 Thứ nhất: Do trình độ văn hóa kém, số người 

này rất nhiều, họ chỉ biết ùa theo số đông, làm 

theo lãnh đạo của họ để phủ nhận sứ mạng của 

các vị Thiên Sứ mãi đến khi họ bị rơi vào hình 

phạt, họ lại cầu xin: 

ب َََِل۠ ﴿ َضلُّونَا ٱلسَّ
َ
اَدَتنَا َوُكََبَآَءنَا فَأ َۡ َطۡينَا 

َ
 60اْلحزاب:  ﴾٦٧َربَّنَآ إِنَّآ أ

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, rằng bầy tôi đã nghe 

theo các vị cầm đầu và các ông lớn của bầy tôi; và họ 

đã dẩn dắt bầy tôi đi lạc đường. Al-Ahzaab: 67 

(chương 33). 

 Thứ hai: Là dạng ngoan cố được chia thành hai 

loại nhỏ: 
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a) Do trưởng thành trên một tôn giáo của cộng 

đồng và ông bà, họ bất cần đến chân lý nào khác bởi họ 

hài lòng tôn giáo mình đang thờ phượng và chấp nhận 

là tín đồ mù quáng. Đây là hiện trạng của rất nhiều 

người đã phủ nhận sứ mạng của Thiên Sứ, Allah phán: 

ِذير  إَِلَّ قَاَل ُمۡۡتَفُوَهرآ َوكَ ﴿
ِن نَّ ۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِِف قَۡرَية  م  َۡ ۡر

َ
َذهلَِك َمآ أ

ۡقَتُدوَن  ٰٓ َءاَثهرِهِم مُّ ة  سِإَنَّا لََعَ مَّ
ُ
ٰٓ أ  21الزخرف:  ﴾٢٣إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا لََعَ

Và tương tự thế, không một người Thiên Sứ nào 

trước Ngươi được TA cử phái đến cho một thị trấn 

mà lại không bị nhóm thượng lưu nơi đó tuyên bố: 

“Chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi theo một tôn 

giáo nào đó và chắc chắn chúng tôi theo dấu chân 

của họ.” Al-Zukhruf: 23 (chương 43). 

Đây có khác gì là hành động bắt chước mù 

quáng cứ tưởng rằng mình đúng không ngờ họ đang 

lầm lạc. Hiện trạng của nhóm người vô thần và nhóm 

người sống vật chất là thế đó, với họ những ai được họ 

tôn sùng làm thần tượng thì tất cả lời nói của thần 

tượng đều được họ chấp nhận và mực mực chấp hành 

tựa như đó là lời thiên khải vậy, thậm chí thần tượng 

đó có nói sai thì nhóm tín đồ vẫn mực mực làm theo. 

Các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong nhóm này rất cao do 

họ là nhóm người trí thức. 

b) Nhóm người vô thần có kiến thức về khoa 

học, họ dựa dẫm vào những gì họ chứng minh, phát 
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minh, tìm tòi bằng kiến thức ít ỏi của mình về vũ trụ 

bao la. Từ đó họ tỏ vẻ chống đối Thiên Sứ và tín đồ 

của Người, họ tuyên bố rằng thực trạng của vũ trụ chỉ 

gói gọn trong kiến thức của họ mà thôi, rằng Thượng 

Đế không tồn tại, họ phủ nhận sứ mạng của Thiên Sứ 

và lại càng không tin vào những điều huyền bí, nhóm 

người này nằm trong số người bị Allah khuyến cáo như 

sau: 

َِن ٱۡليِلِۡم وََحاَق ﴿ لُُهم بِٱۡۡلَ َ َِنهِت فَرُِحواْ بَِما ِينَدُهم م  ُۡ ا َجآَءۡتُهۡم ُر فَلَمَّ
ا ََكنُواْ بِهِۦ يَۡستَۡهزُِءوَن   83اغفر:  ﴾٨٣بِهِم مَّ

Đến khi nhóm Thiên Sứ trong chúng đến gặp chúng 

với những bằng chứng rõ rệt (để răn chúng) thì chúng 

ỷ lại và tự hào về kiến thức (và tài năng) đang có, và 

những điều mà chúng thường chế giễu sẽ bao vây 

chúng trong đó. Ghofir: 83 (chương 40),  

Họ dùng kiến thức và trí thông minh để nghiên 

cứu, cho nên họ chỉ tin vào mỗi kết quả họ nghiên cứu 

được, họ tin đó mới là chân lý nhưng thực tế họ đang 

trong lầm lạc. Với thành quả nhặc được, họ thẳng thừng 

phủ nhận kiến thức và chỉ đạo của Thiên Sứ, họ nhạo 

báng giễu cợt, bình luận về mọi thông tin được Thiên Sứ 

truyền đạt, vì vậy họ đáng nhận lãnh hậu quả do hành 

động phỉ báng của họ gây nên. 

Đa số người vô thần chỉ biết dựa giẫm vào kiến 

thức hiện đại mà lôi kéo giới trẻ vào thuyết vô thần duy 
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vật như họ, họ bác bỏ hoàn toàn về tôn giáo làm giới trẻ 

ngộ nhận một điều chỉ họ mới đúng nên sẵn sàng chê bai 

tôn giáo và tín đồ tôn giáo, đây là mối hiểm họa lớn đối 

với tôn giáo Islam. Bổn phận của cộng đồng Muslim, đặc 

biệt là các trường dạy giáo lý cần phải đặt hàng đầu giáo 

dục học sinh và con em về kiến thức Islam trước tất cả 

kiến thức, có thế mới thật sự thành công. Đây chính là 

nhiệm vụ trọng đại nhất đối với tất cả những ai đảm nhận 

bổn phận giáo dục, như các giáo viên, các bậc cha mẹ 

hãy biết kính sợ Allah mà làm tròn trách nhiệm giáo dục 

này, đổi lại các bạn sẽ được ân phước vĩ đại từ Allah, có 

thể các bạn sẽ đào tạo ra một thế hệ biết bảo tồn tôn giáo. 

Trong những nguyên nhân không chấp nhận Islam 

và niềm tin Iman là lòng ganh tị, đố kỵ chẳng hạn như 

người Do Thái, họ biết rõ về Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

là người thành thật và biết rõ sứ mạng của Người như họ 

tận tường về con cái của họ vậy, dù vậy họ vẫn cố tình 

che giấu sự thật trong khi họ biết điều đó mới đúng. Họ 

ưu tiên cho cuộc sống thực tại, đam mê sự uy nga của nó 

hơn là niềm tin Iman, đây cũng là căn bệnh của cấp lãnh 

đạo Quraish trước đây như được nhắc trong sách sử và 

cũng là căn bệnh của tất cả những ai lớn lên trong sự tự 

cao trong khi tự cao là bức tường lớn cấm cản đến với 

chân lý, Allah phán: 

﴿ ُ ِيَن َيتََكَبَّ هِِتَ ٱَّلَّ ۡۡصُِف َعۡن َءاَي
َ
أ ۡرِض بَِيِۡرِ ٱَۡحَق ِ َۡ

َ
اْلعراف  ﴾وَن ِِف ٱۡۡل

 :346 
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TA sẽ làm cho những kẻ ngạo mạn và khinh thường 

phải trái trên trái đất xa lánh các dấu hiệu của TA. 

Al-A’raaf: 146 (Chương 7). 

Với bản tính tự cao ngạo mạn sẽ gạt bỏ chân lý, 

xem thường thiên hạ, cấm cản thiên hạ đuổi theo chân lý 

và luôn chống đối mặc dù đã chứng kiến các dấu hiệu và 

bằng chứng của Đấng Tạo Hóa, Ngài phán: 

نُفُسُهۡم ُظۡلم  ﴿
َ
تَ ََۡقَنۡتَهآ أ ۡۡ ََ ََكَن كَ ۚا فَٱنُظۡر ا وَُيلُو   وََجَحُدواْ بَِها َوٱ  َۡر

هقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِديَن   34انلمل:  ﴾١٤َع

Và chúng đã chống đối nó (chân lý) một cách 

ngang tàn và ngạo mạn trong khi thâm tâm chúng 

lại công nhận nó, nhưng Ngươi (Muhammad) hãy 

xem kết quả của đám người ngang tàn đó ra sao! 

Al-Naml: 14 (Chương 27). 

Trong những điều cấm cản thiên hạ tin tưởng là họ 

không muốn nghe và không muốn nhận thức, Allah phán: 

ا َفُهَو ََلُۥ قَرِين  ﴿  ٣٦َوَمن َيۡيُش َين ذِۡكرِ ٱلرَِّنَٰمۡح ُنَق َ ِۡض ََلُۥ َش ََۡطهن 
ب َِِ  َوَيۡحَسبُونَ  وَنُهۡم َيِن ٱلسَّ ۡهتَُدوَن  سِإَنَُّهۡم ََلَُصدُّ ُُّ نَُّهم 

َ
 الزخرف: ﴾ ٣٧أ

16 - 10 

(36) Và ai nhắm mắt làm ngơ trước Lời Nhắc nhở 

của Đấng Ar-Rohman (Nhân Từ), TA sẽ chỉ định một 

tên Shayton làm bạn đời với y. (37) Và rằng chúng 

(những tên Shayton) sẽ tìm cách cản trở khiến chúng 
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rời xa con đường (của Allah) nhưng chúng luôn tưởng 

rằng chúng đang được hướng dẫn đúng đường Al-

Zukhruf: 36 - 37 (chương 43), và Allah phán: 

يِِرِ ﴿ ۡصَحهِب ٱلسَّ
َ
ۡو َنۡيقُِ  َما ُكنَّا ِِفٓ أ

َ
امللك:  ﴾١٠َوقَالُواْ لَۡو ُكنَّا نَۡسَمُع أ

37 
(10) Và chúng than: “Ôi phải chi chúng tôi biết lắng 

nghe hoặc chịu suy nghĩ thì chúng tôi đâu phải trở 

thành những kẻ bầu bạn với hỏa ngục như thế này.” 

Al-Mulk: 10 (chương 67).  

Nhóm người này chỉ vì không chịu vận dụng trí 

não và lắng nghe thông tin chính xác về giới Thiên Sứ và 

các Kinh Sách được thiên khải từ Allah nên đã đẩy họ đi 

lạc đường. Họ chỉ biết dựa dẫm vào mỗi kiến thức cõn 

con của mình và mù quáng đi theo cấp lãnh đạo nên họ 

đã bị đẩy vào hỏa ngục, thật đáng đời cho nhóm người tự 

cao. 

Sau khi mọi dấu hiệu và bằng chứng đã phơi bày 

cho thiên hạ nhưng họ vẫn bác bỏ, vẫn cự tuyệt không tin 

tưởng thì liền bị Allah trừng phạt họ như sau: 

ُ قُلُوبَُهمۚۡ ﴿ َزاَغ ٱَّللَّ
َ
ا َزاُغٓواْ أ  5الصف:  ﴾فَلَمَّ

Bởi thế, khi chúng ngoãnh mặt làm ngơ đáng bị 

Allah làm cho tấm lòng của chúng lệch lạc. Al-Saf: 

5 (chương 61), và Allah phán: 
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ۡف ﴿
َ
رَّ   َوُنَقل ُِب أ َُ َل  وَّ

َ
ۦٓ أ هرَُهۡم َكَما لَۡم يُۡؤِمنُواْ بِهِ َٰ بۡ

َ
َونََذرُُهۡم ِِف  َدَتُهۡم َوأ

 337اْلنعام:   ﴾١١٠ُطۡيَيهنِهِۡم َيۡيَمُهوَن 

Và TA (Allah) thay đổi tấm lòng và cái nhìn của 

chúng sang hướng khác đúng như việc chúng đã 

không tin nơi Nó (Qur'an) ngay lần đầu và TA sẽ bỏ 

mặc chúng lang thang trong sự thái quá. Al-An-a'm: 

110 (chương 6).  

Đấy là hậu quả họ phải gánh đúng như câu gieo 

nhân nào gặt quả ấy, và chính họ cũng đã tự nhận việc sai 

trái của mình: 

﴿ ِ ۡوَِلَآَء ِمن ُدوِن ٱَّللَّ
َ
َيهِطَۡي أ َُذواْ ٱلشَّ ُهُم ٱَّتَّ  17اْلعراف:  ﴾إِنَّ

Điều đó chính đáng bởi vì chúng nhận Shayton làm 

kẻ bảo hộ thay vì Allah. Al-A'raaf: 30 (chương 7). 

Trong những nguyên nhân cấm cản niềm tin 

Iman là hưởng thụ và hoang phí trong sự giàu có làm 

con người chỉ biết đáp ứng và thỏa mãn dục vọng như 

Allah đã phán về việc hưởng thụ này: 

﴿ ُۗ ه َطاَل َيلَ َِۡهُم ٱۡلُيُمُر ُؤََلٓءِ َوَءابَآَءُهۡم َحِتَّ  44اْلنبياء:  ﴾بَۡ  َمتَّۡيَنا َ ٰٓ

Không! TA cho chúng và cha mẹ chúng hưởng lạc 

cho đến chúng ngộ nhận tuổi thọ chúng rất dài. Al-

Ambiya: 44 (chương 21), và Allah phán:  

ُهۡم ََكنُواْ ﴿ هلَِك ُمۡۡتَفَِۡي إِنَّ  45 الواقعة: ﴾٤٥َقۡبَ  َذ
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Rằng trước đó chúng là những kẻ sống xa hoa lộng 

lẫy. Al-Waaqi-a’h: 45 (chương 56).  

Mãi đến khi tôn giáo đến đưa ra điều luật cấm tiêu 

xài phung phí và tôn giáo qui định nên làm những điều gì 

có lợi cho bản thân, hãy tránh xa những thứ dẫn đến hủy 

diệt thì họ cho rằng điều đó xâm phạm đến quyền riêng 

tư. Hơn nữa, bạn bè của họ toàn những người có tâm địa 

ăn chơi nên càng bày vẽ cho họ tiếp tục vui chơi chứ cần 

chi đến tôn giáo chỉ biết thờ phượng Allah và tạ ơn Ngài 

đã ban phát bổng lộc cho họ. 

Trong những nguyên nhân cấm cản niềm tin Iman 

là hành động lăng mạ của nhóm người phủ nhận sứ mạng 

của giới Thiên Sứ như Allah đã phán cho biết về những 

lời hóng hách của thị dân Nuh ملسو هيلع هللا ىلص: 

نُۡؤِمُن لََك ﴿
َ
ۡرَذلُوَن ۞قَالُٓواْ أ

َ
َبَيَك ٱۡۡل  333الشعراء:  ﴾١١١َوٱتَّ

Chúng hỏi: “Bọn ta phải tin tưởng Ngươi hay sao 

trong lúc chỉ có những kẻ bần hàn đi theo Ngươi?” 

Al-Shu-a’-ró: 111 (chương 26),  

Và Allah phán ở chương khác:  

ِيَن ُهمۡ ﴿ َبَيَك إَِلَّ ٱَّلَّ هَك ٱتَّ َِ َوَمرا نَرَر ه  َوَما نََرى
ۡ
أ ََ ٱلررَّ َراذنُِلَا بَرادِ

َ
أ

 20 هود: ﴾لَُكۡم َيلَ ََۡنا ِمن فَۡضِۢل
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Bọn ta cũng nhận thấy chỉ những kẻ tồi tệ nhất trong 

bọn ta mới mù quáng theo Ngươi và các ngươi chẳng 

có gì trội hơn bọn ta cả. Hud: 27 (chương 11). 

Những kẻ này vốn sinh trưởng trong môi trường 

cao ngạo, hống hách nên họ luôn xem thường người 

khác, không chịu chấp nhận chân lý dù có phơi bày rõ 

ràng, họ thẳng thừng bác bỏ không suy nghĩ, Allah phán 

về họ: 

ۡت ََكَِمُت َرب َِك لََعَ ﴿ ُهرۡم ََل يُۡؤِمُنروَن َكَذهلَِك َحقَّ نَّ
َ
ِيرَن فََسرُقٓواْ أ ٱَّلَّ

 11يونس:  ﴾٣٣

Thế đó, giống y như lời phán mà Thượng Đế Ngươi 

(Muhammad) phán về nhóm hư đốn, rằng chúng sẽ 

không tin tưởng. Yunus: 33 (chương 10).  

Hư đốn là hành động bất tuân Allah quay sang 

nghe lời Shayton, đây là hành động xấu xa ngăn cản con 

người chấp nhận chân lý. Với hành động này Allah bỏ 

mặc họ ngày càng lún sâu vào những việc xấu xa và thác 

loạn. Ngoài ra, hư đốn luôn đi đôi với lầm lạc, họ chỉ biết 

làm sao thỏa mãn dục vọng nên họ đã bị Shayton điều 

khiển như Allah đã phán: 

رِيد   َوَيتَّبُِع ُُكَّ َش ََۡطهن  ﴿ ۥ يُِضلُُّهۥ  ٣ مَّ نَُّه
َ
هُ فَأ ۥ َمن تََوَلَّ نَُّه

َ
ُكتَِب َيل ََۡهِ أ

يِِرِ   4 - 1 الج: ﴾٤َوَيۡهِديهِ إََِله َيَذاِب ٱلسَّ
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(3) Và y mãi đuổi theo tên Shayton ương ngạnh. (4) 

Điều đã được qui định cho hắn (Shayton) là ai quay 

sang kết bạn với hắn thì sẽ bị hắn dắt đi lạc và sẽ bị 

hắn dắt đi đến sự trừng phạt trong hỏa ngục. Al-

Hajj: 3 - 4 (chương 22). 

Trong những nguyên nhân lớn nhất cấm cản theo 

chân lý và niềm tin Iman là việc chỉ loanh quanh trong 

một loại kiến thức nhất định, giống như nhóm vô thần 

duy vật họ chỉ công nhận sự tồn tại sự vật bằng giác 

quan, khi có thể tiếp cận sự vật đó bằng giác quan nào đó 

thì họ công nhận là vật thể đó tồn tại còn khi không cảm 

nhận được thì họ phủ nhận sự tồn tại của vật thể đó. Giá 

như họ xác minh bằng các phương pháp chứng minh là 

đã mang lại cho họ biết bao điều tốt đẹp hơn là việc cảm 

nhận bằng giác quan. Quả thật, đây là một thử thách lớn 

lôi kéo bao người rơi vào lầm lạc, là phương pháp tệ hại 

nhất trong việc phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế và 

bác bỏ sứ mạng của các vị Thiên Sứ, bác bỏ luôn mọi 

thông tin huyền bí được truyền đạt trong khi các thông 

tin đã được chứng minh bằng nhiều hình thức khác nhau 

khẳng định sự thật về sứ mạng của Thiên Sứ, ngoài ra 

còn có các bằng chứng thực tế xác minh cho sự thật đó, 

kèm theo kiến thức bẩm sinh đinh ninh về sự tồn tại của 

Thượng Đế Đấng Duy Nhất trong việc tạo hóa, quản lý 

mà không một vật thể nào có thể mang ra so sánh hoặc 

tương đồng với Ngài cho được. Tất cả đã được xác định 

với đa dạng bằng chứng như nghe, thấy, suy nghĩ và bản 

năng tự nhiên. Và các bằng chứng đó đã được trình bày 
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khắp mọi nơi như ở trên trời, ở ngay trên cơ thể của con 

người, tất cả đều khẳng định sứ mạng của Thiên Sứ là 

thật, việc thưởng phạt là thật, tất cả mọi thông tin được 

Thiên Sứ thông báo là thật và tôn giáo Islam là chân lý, 

nhưng khi con người không chấp nhận chân lý thì sẽ phải 

sa vào lầm lạc. Xin tạ ơn Allah đã hướng dẫn bề tôi là tín 

đồ Muslim. 

Trong những nguyên nhân lớn nhất cấm cản theo 

chân lý và niềm tin Iman kế tiếp là sống theo thuyết duy 

vật, họ khẳng định con người trước đây không thể nhận 

định đúng đắn mãi cho đến thời hiện đại do áp dụng công 

nghệ kỷ thuật, nhờ nó mà con người đạt được cảnh giới 

của kiến thức. Quả là lời xúc phạm, ngụy biện láo khoét, 

ngạo mạn đến sự cống hiến của thế hệ trước, bởi sự thật 

không thể giấu kín dù đối với người có kiến thức kém cõi 

nhất. Nếu họ nói: Không có công nghệ và khoa học con 

người không thể đi đến đỉnh điểm vinh quang mãi cho 

đến khi con người áp dụng nó như thời hiện đại ngày 

nay, có lẽ sẽ được mọi người chấp nhận nhiều hơn. Còn 

gì dối trá hơn lời tuyên bố trên của họ. Chỉ cần một khối 

óc bình thường được tiếp thu kiến thức đúng đắn tức thời 

sẽ biết phân biệt và nhận định đúng sai về đức tin, về 

nhân cách, về tôn giáo, về cuộc sống, về lòng nhân từ và 

sự sáng suốt mà Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص đã truyền 

đạt, được toàn thể tín đồ Muslim tiếp nhận, học hỏi và 

truyền dạy lại thế hệ sau cho đến hiện tại, với kiến thức 

đúng đắn đó đã mang lại cho Islam mọi điều tốt đẹp ở 

trong tôn giáo và cuộc sống thực tại. Đối với những ai 
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sống theo chủ nghĩa duy vật luôn thoi thúc họ đuổi theo 

cuộc sống vật chất và chỉ muốn lấp đầy mỗi ham muốn 

cuồng tín, từ đó họ ngày càng chìm sâu xuống đáy, tuy 

nhiên đối với nhóm này đừng tưởng Allah sẽ không tính 

sổ với họ, hãy nghe Allah phán: 

هلُِمونَۚ ﴿ ا َيۡيَمُ  ٱلظَّ َ َغهفَِلا َعمَّ   42إبراهيم:  ﴾َوََل ََتَۡسََبَّ ٱَّللَّ
Và Ngươi (Muhammad) đừng tưởng rằng Allah đã 

cố tình làm ngơ trước mọi bất công của những kẻ 

tàn bạo. Ibrohim: 42 (chương 14). 

Giá như không còn sót lại trần gian này một số 

biểu hiệu của các tôn giáo trước đây trong một số dân 

tộc con người là đã không giúp cho xã hội con người 

phát triển đến tận bây giờ được, thấy rằng những ai biết 

bám lấy tôn giáo làm lề lối sống thì họ có cuộc sống rất 

tốt đẹp và hạnh phúc, chẳng hạn như nhóm đa thần Ả 

Rập. Nhóm này chỉ đi lệch mỗi niềm tin Iman về thờ 

phượng Allah duy nhất là không công nhận sự thưởng 

phạt, mặc dù vậy nhưng họ vẫn còn tốt hơn nhiều so 

với nhóm sống theo chủ nghĩa duy vật.  

Các vị Thiên Sứ đã mang đến cho quần chúng 

những lời thiên khải và chỉ đạo từ Thượng Đế để 

hướng con người đến mọi điều tốt đẹp, đến với ánh 

sang của kiến thức và làm cuộc sống giáo dân được cải 

thiện tốt hơn về mọi mặt. Chỉ với một khói óc bình 

thường biết chấp nhận chân lý sẽ rất cần đến tôn giáo, 

sẽ biết hạ mình đón nhận tất cả những gì được giới 
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Thiên Sứ truyền đạt, bởi họ biết được cho dù con người 

có tập trung lại tất cả cũng chẳng đạt được đỉnh điểm 

của vinh quanh nếu như không áp dụng theo chỉ dẫn 

của các vị Thiên Sứ đã trình bày và nếu như không có 

giới Thiên Sứ là con người sẽ vô trật tự, sống mù 

quáng, tự đẩy mình vào chổ diệt vong: 

وَل  ﴿ ُۡ ُ لََعَ ٱلُۡمۡؤمِنَِۡي إِذۡ َبَيَث ف َِهِۡم َر نُفِسهِۡم َيۡتلُواْ  لََقۡد َمنَّ ٱَّللَّ
َ
ِۡن أ م 

 َِهِۡم 
هتِهِۦ َويَُزك   َۡهِۡم َءاَي

ْ مِن َيلَ َوُيَيل ُِمُهُم ٱۡلِكَتهَب َوٱَۡحِۡكَمَة سِإَن ََكنُوا
بِۡي   َقۡبُ  لَِِف َضَله     364 آل عمران: ﴾١٦٤مُّ

Chắc chắn rằng Allah đã gia ân nhiều cho nhóm 

người có đức tin khi Ngài đã lựa chọn một vị Thiên 

Sứ trong số chúng để truyền đạt cho chúng các lời 

mặc khải của Ngài, để tẩy sạch chúng, để dạy chúng 

Kinh Sách và chân lý trong khi trước đây chúng là 

đám người lầm lạc dốt nát. Ali I’mron: 164 (chương 

3). 

Bởi lẽ, chỉ với một khối óc đơn thuần sẽ không 

thể đưa con người đạt đến chân lý đúng đắn cho đến 

khi con người tiếp nhận luôn những gì của các vị Thiên 

Sứ truyền đạt, có thế con người mới được thắng lợi 

vinh quang. Đối với những ai nghiên cứu tôn giáo 

Islam qua hai nguồn gốc chính từ Qur’an và Sunnah dù 

chỉ tìm hiểu khái quát hay tỉ mỉ cũng đều nhận ra một 

điều con người sẽ không đạp chân lên đỉnh điểm của 

thành công cho đến khi họ biết bám lấy chỉ đạo và di 
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huấn của Islam, rằng Nó (Islam) sẽ cải thiện niềm tin 

(bày trừ mê tín dị đoan), rèn luyện nhân cách, đạo đức 

con người và thúc đẩy con người luôn có hành động 

đứng đắn, gương mẫu, từ đó cải thiện được mọi vấn đề 

xã hội và hướng con người đến với sự tốt đẹp mỹ mãn.  

Cuối cùng cầu xin bình an và phúc lành cho 

Thiên Sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص và cho gia quyến của 

Người. 
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