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نِ  الّرِحيْمِ  ْْ  هللا اِا الّر

Nhân danh Allah 

 Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 
 

Lời Mở Đầu 

 

 ِ�ِ النْدُد 
ن
ال ناِمُدُه قن ْصن من

ُ
ُ 

ن
ِِ،ال ال ُّ ْدِد  دن

ْ
ِِ لِل ِنِد ِْ ُْدهال  الُد ْن ْصن  ُْ

 ُ،ّ ُّ ْلُ   ُ الفن
ن
آِخُرهُ  ُ ُ قن

ُ
ّقُ
ن
 .و

ْشهن 
ن
نْ  دُ قنو

ن
،ن الن  و ـٰ   إِلن

ّ
هُ  إِال   ُهلن قنْحـدن

ن
 ننِظـ�ن  ال

ن
ال ُ قن

ن
ُال قن ق نِـّد ُ

ن
َن ُ يـ ِ

َن  
ن
 ال

ن
 ال

ِثي ن   .من

ُال 
ُ
َنُسلُ دُْدُه قن َن ّن ُمنّددا  

ن
ُد و ْشهن

ن
لنىـَّ اُا صن قنو ـْدِدِ، بن ِ قنصن ُِ ن آ َن ِ، قن

لّمن  ّما  القنسن
ن
 :دُ عْ �ن و

Alhamdulillah, xin tạ ơn Allah Đấng xứng đáng 
được ca tụng bằng tất cả hình thức tạ ơn, không giới hạn cho 
hình thức tạ ơn và tán dương đó, Ngài là Đấng Hồng Phúc 
ngay lần đầu tiên và ở lần cuối cùng. 

Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng 
đáng được thờ phụng mà chỉ có Ngài duy nhất, Đấng không 
có tương đồng, không hình thể điển hình, không có đối tác, 
không thể so sánh. 
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Và tôi xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Rasul 
của Allah, cầu xin phúc lành và bình an cho Người, cho gia 
quyến và tất cả bằng hữu của Người, Amma Ba'd: 

 

Tóm Lược A’qidah 

 
Đây là quyển sách tôi gởi đến quần chúng nước 

Shaam(
0F

1), họ là những người thừa kế vùng đất này sau khi là 
thuộc địa của Thiên Chúa giáo, rồi đến nhóm Al-Baatiniyah 
gần cả thế kỷ. Họ đã trải qua biết bao là thay đổi, biết bao là 
sóng gió, nghiêm trọng nhất là nguồn gốc và quá trình hìnht 
thành Islam. 

Có một tập thể ở xứ sở này và những người khác đã 
yêu cầu tôi viết cho họ câu trả lời về các câu hỏi như hoàn 
cảnh con người trong ngày phán xét cuối cùng; nhiệm vụ của 
bề tôi đối với Allah, điều mà các vị Nabi từ Nuh  đến vị 
Nabi cuối cùng mù chữ Muhammad  đã từng răng dạy 
giáo dân, 

ـۡيَنا ۞َ�َ ﴿ َّ ََ ا  ََ ََ  ََ ۡ ََ � ۡيَنا  ِ ََ َۡ َ
َ   ٓ � ّّ َ ََ ا   َ ٗح و �ن  ۦ� ب ه ّٰ ََ ا  ََ م�   � ين َم َ � َن  ّ َل َُ ح

 �� ۦ �ي � ٗاْ  قح َّ ََ ََ ََ  ََ ََ َم   � ين ٗاْ َ ُح �ي ِ
َ

َ  ۡۡ َ
َ   ۖ َٓ َ ََي� ب  َٰ ٗ وح ََ  َّ �ي بي َٰ ۡ �ه �ن  ِ ۦ�  ١٣: الشورى ﴾ه

TA (Allah) đã mặc khải xuống cho các người một tôn 
giáo (Islam) mà Ngài đã truyền xuống cho Nuh, và đây 
                                                           

(1) Ngày nay Shaam được chia thành bốn nước nhỏ đó là Syria, Jordan, Li 
Băng và Palestine. 
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cũng (tôn giáo) mà TA đang mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad), và trước đó TA đã truyền cho Ibrahim 
(Abraham), Musa (Moses), và Ysa (Giê-su và ra lệnh bảo 
chúng): “Hãy thành lập tôn giáo và chớ phân chia bè phái 
trong tôn giáo.” Al-Shura: 13 (chương 42). 

Trong một xã hội chỉ biết đeo đuổi theo dục vọng, 
sở thích, ý kiến, suy luận, chia phe, kết băng nhóm trong khi 
ngôn từ Ả-rập bị dần yếu đi. Từ đó làm nẩy sinh biết bao là 
giải thích, phân tích không đúng ý nghĩa thật sự của các câu 
Kinh, các Hadith vốn Saheeh. Nếu ở thế kỷ đầu tiên con 
người chia phe và suy luận sai về ý nghĩa Qur’an và Hadith 
thì các thế hệ sau họ đến ngày hôm nay họ chẳng xem trọng 
việc giải thích hay phân tích cần phải chính xác ra sao, họ 
trở nên cẩu thả, lơ là, không quan tâm đến, rồi thiên hạ chỉ 
biết nhắm mắt mà làm theo và dần dần hình thành trường 
phái riêng biệt với Islam chính thống, họ không biết rõ ý 
nghĩa thật sự của các câu Kinh và Hadith kia nữa,  

﴿ ّۡ �ح ا َجا َء َُ ّ ُح ََ
َ

ـَ َ��ق  ََ �َ  ّۡ َح ۡ�َ ۡك ََ ۡس ّح َ سح ح َح و
َ

َ  ۖٓ َٗ ۡۡ ََ  ََ ا  َُ � ُح  ه ٗ ّۡ ََسح َح �ۡ َّ ـ ََ ا 
َََ��ق   ََ َۡ ٗ لح َح ۡق ََ  ٨٧: البقرة ﴾ ٨ا 

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



Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin) 

 

6 

 

hằn chống đối. Đấy chính là hậu quả mà các nhóm, các phe 
phái lầm lạc đã hình thành trong mọi thời đại. 

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

ننا((
ن
ننةٌ  و من

ن
اِب  و ْصدن

ن
إِذنا َ

دُْت  فن تن  ذنهن
ن
ا و ْصدن

ن
ا ِب و ُدقنن  من اِب  يُلبن ْصدن

ن
ننةٌ  قنو من

ن
 و

ّمِت 
ُ
إِذنا َ

بن  فن اِب  ذنهن ْصدن
ن
تن  و

ن
ّمِت  و

ُ
ا و ُدقنن  من  ))يُلبن

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

1F

2) 

                                                           

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

﴿ � �ن � َن ح
�َۡ �� َ�َعَث   ٓ � ّّ َ َٗ ّۡ  ۧيح �ۡ �ي َز�ن �ح ََ �ن  ۦ� َب �َ ا ّۡ َء �ۡ ْ َيلَۡي ٗا لح َۡ �َ  ّۡ ۡح ۡن � َن   َ ٗ ََسح َم 

ب  �َ ك� ُۡ ّح َ ۡح ُح � َعلن �ح ةَ ََ َُ �ۡك �ۡ َ ََ  ٢: الجمعة ﴾َب 

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

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

chấp nhận bất cứ tôn giáo nào khác do loài người, loài ma 
quỉ tạo dựng, Ngài phán: 

د� ن  ﴿  �ّ ب ۡسَ� ��َۡ َ�ۡ غ� َ� ََ َۡب م   ََ م ََ ََلَ ۦح ا  ۡن �َ ۡقَبَل   ٨٥: آل عمران ﴾�ح

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

مَ ﴿  � ين َ ّۡ � ِ  ۗ ّح ب ۡسَ� ��َۡ � َّ َ ََ ن                                                  ٢٠: آل عمران ﴾ي�

Quả thật, tôn giáo được thừa nhận nơi Allah duy nhất 
chỉ có Islam. Ali I'mraan: 20 (chương 3). 

Islam là tôn giáo của tất cả các vị Nabi, Allah phán: 

﴿ �ۡ َ َح ـ َـا ََاْ�بح و
َ

� �َ ِ َ�َ� ۦح َ ِ ّ و
َ

� � ْۦ ََ � ِ �ِ ٗح و  �َ ِ  ُ ٗ ََسح ْم  �َ  ََ � بْل َِ ْم  �َ ََْسلَْنا 
َ

َ ا  ََ ََ 

 ٢٥: األنبياء  ﴾0  

Và không một Rasul (Thiên Sứ, Nabi hay Sứ Giả) nào 
được cử phái trước Ngươi (Muhammad) mà TA lại 
không bảo: “Quả thật, không có Thượng Đế nào khác 
xứng đáng được thờ phụng ngoài TA, do đó hãy thờ phụng 
riêng TA.” Al-Ambiya: 25 (chương 21). Allah phán ở 
chương khác: 
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﴿ ۡ ََ � ۡيَنا  ِ ََ َۡ َ
َ ا   َّ � حٖ ِ ٗح و �َ�ب  ِ ۡيَنا   ََ َۡ َ

َ ا   َُ ََ  ََ  � ��ن َّب َ ََۧ  ۖ�َ� ِ ۡيَنا   ََ َۡ َ
َ ََ �ن   ِ �َ َ�ۡع م   �َ َم 

حَس  � ٗ �ح ََ َّٗب   
َ

� ََ ب  َٓ َ ََي�  �ِ ۡسَبا
َ
�َۡ ََ َٗب  َ�ۡعقح ََ  ََ ب ََ ۡس يَل س بع� ََ ۡس َّ س �ي بي َٰ ۡ �ه ِ

  َ ٗ َز�ح َد  ۥَح ا َد َنا  َۡ َ ات َء ََ بَم   ََ لَۡي سح ََ  َۡ َ َح ب �َ َح  ١� ََ ََ  � ََ سح ّۡ َيلَۡي ۡح ب �َ ۡص ََص َۡ ق م  قَ �َ
  � َحسح ََ لح  ۡب ََِ َّ ّ ََ ََ   ََ ّۡ َيلَۡي ۡح ۡص صح ۡق ََ  ّۡ ُّ    ُ �ي ل ب تَۡ  َٰ ٗ ح وح �   ١ا َّ �َم َّسح � � بَ�ن َّ  

ن َح ح َيز��ًزا ََ َّ َ َۡ ََ ََ  � ل� سح َّ َُ ََ َ�ۡع  ��ّ َح  � َّ َ� َٱَ َ �لّنا ُ َۡ ٗ َّ�  َ ح َم  � �� َ �َ
 ََ  ُ ي  )١٦٥ - ١٦٣: سلَة النِاء(  ﴾١ا ك�

Quả thật, TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) 
giống như TA đã mặc khải cho Nuh và các Nabi sau Y; 
và TA đã mặc khải cho Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Yaqoob, 
và các bộ lạc (của Israel); và cho Ysa, Ayyub, Yunus, 
Harun và Sulayman; và TA đã ban cho Dawood (David) 
kinh Zabur. Và một số sứ giả trước đây, TA đã kể lại câu 
chuyện của họ cho Ngươi, và một số khác trong số họ thì 
TA đã không kể. Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với 
Musa. Các vị Rasul, họ vừa là những người báo tin lành 
(cho người tin tưởng) vừa là những người cảnh báo (kẻ 
bất tin) để nhân loại không còn có lý do khiếu nại với 
Allah sau khi các vị Rasul được phái đến. Và Allah là 
Đấng Toàn năng và vô cùng sáng suốt. Al-Nisa: 163 - 
165 (chương 4). 

Sau khi Allah kể cho Nabi Muhammad  hàng loạt 
tên các vị Nabi trước Người như Nuh, Ibrahim, Ishaaq, 
Ya’qoob, Dawood, Sulaymaan, Ayyoob, Yusuf, Musa, 
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Haroon, Zakkariya, Yahya, Ysa, Ilyaas, Ismaa-e’l, Al-Yasa’, 
Yunus và Loot thì Ngài phán: 

ح  ﴿ َّ َ ٓ ََ َم َي  � ّّ َ ََ � ك ۖ َٰ َْ ح
َ ۗ ِۡ �َ ََ ِۡ ّح َ ۡح ب ٮ ََ ۡح � ََب  )٩٠: سلَة اَنعام( ﴾  

Họ là những người được Allah ban cho sự chỉ đạo, hãy 
theo sự chỉ đạo của họ mà các người noi theo. Al-An-
a'm: 89 - 90 (chương 6). 

Tôn giáo của tất cả Nabi đều có chung một nguồn 
gốc, chỉ khác nhau vài giáo lý chứ không hoàn toàn khác 
như Allah đã cử phái cho con cháu Isra-il hai Rasul Musa và 
Ysa mỗi vị một quyển Kinh Sách, Ngài dùng quyển Kinh 
Al-Injeel (Kinh Tân Ước) ban sau cho Ysa dùng để xóa đi 
vài giáo lý trước trong Al-Tawraah (Kinh Cựu Ước) ban cho 
Musa, Ngài phán: 

ق  ﴿ � َن َص وح ََ ََ ۡٗ َّ َم َ �َ  ّٓ ََ َ   َ َۡ �َ ا  َُ � ن ّۡ  ا ُ �َم َيلَۡي ح َن َح  ٓ � ّّ َ ََ َ�ۡع  ّ ّل َُ ح �َ
ح

�� ََ بة�  ٮ
�  ّ َح ح ۡئ َةٖ ََج�    ّۡ � ح �ن َّ م  � ۡ� َن ٗ يعح ط�

َ
َ ََ  َ َّ ٗاْ َ قح َّ  ٥٠: آل عمران ﴾٥َََ

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

َ��ق  ﴿ ََ َُ ّۡ ۡح ۡن �َ  ّۡ ِٗح س َۡحَسبح �َ بب�  �َ ك� ُۡ
�َ ّ ه ۡح ََ نَ ُۡس�

َ
� َۡ ۥٗح َٗ ا  َۡل ـ ـا يح ََ ََ بب�  �َ ك� ُۡ َم َ �َ

ۡم ي�  ـ �َ  َٗ ا يح ََ ََ  � َّ َ �َ ن ۡم ي� �َ  َٗ َۡ يح ٗح ُٗ َ�قح ََ بب�  �َ ك� ُۡ َم َ َۡ َٱَ َ� ٗ ـح ُٗ َ�قح ََ  � َّ َ �َ ـ ن
 َۡ ٗ ُح َ�ۡعلَ  ّۡ يح ََ َب  �َ َك ُۡ َ � َّ   ٧٨: آل عمران ﴾٧َ

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

�ن﴿ ۦ ع� اض� َٗ َّ م  َّ َي � َُ ُۡ َ َۡ ٗ ح �َ َن َ ُح َاْ  َم َيادح  � ّّ َم َ �  ٤٦: النساء  ﴾َن

Trong số những người Do Thái giáo, có người đã cố ý 
thay đổi ý nghĩa của những lời phán trong Kinh Sách. 
Al-Nisa: 46 (chương 4). 

Từ đó họ tạo ra vô số mưu kế hồng đưa thiên hạ rời 
xa chính đạo của Allah, nhưng ý Allah là trên hết. Nhằm để 
hướng thiên hạ quay lại chân lý Ngài đã cử phái vị Nabi cuối 
cùng Muhammad  tức sau vị Nabi này không còn Nabi nào 
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được cử phái xuống tiếp và không một đạo giáo nào được 
chấp nhận kể từ khi tôn giáo này xuất hiện,  

د� ن  ﴿  �ّ ب ۡسَ� ��َۡ َ�ۡ غ� َ� ََ َۡب م   ََ م ََ ََلَ َم ا  ـ� � ب�� �َ ُۡ َم َ ـ �َ  � ة ََ �� َ�خ�  َٗ يح ََ ۦح  ۡن �َ ۡقَبَل  �ح
 ٨٥: آل عمران ﴾٨

Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài tôn giáo Islam 
thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp 
nhận và ở đời sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua 
thiệt. Ali I’mraan: 85 (chương 3).  

Allah chọn bộ giáo lý Islam này là bộ giáo lý chung 
cho hai chủng loài là loài người và loài ma (Jin) không phân 
biệt màu da, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt giai 
cấp, không phân biệt hèn sang, không phân biệt nam nữ. . .   

ة  ﴿ َّ ف ََ  َّ � ِ ََ ب �َ ََۡسۡل
َ

َ ا   ََ ََ  �َ �لّنا �  ُن َ  �َش�  �َ َ و ََ  ٢٨: سبأ ﴾ �� 

Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một 
người mang tin mừng (cho nhóm người tin tưởng) đồng 
thời là một Người cảnh cáo thiên hạ (những kẻ bất tuân 
một hành phạt đau đớn phía trước). Saba: 28 (chương 
34). 

Trong bộ Saheeh, từ ông Abu Hurairah  dẫn lời 
Rasul  nói:  

ِى((
ّ
عُ  الن  �ِينِدهِ  ُمنّددٍ  �نْفُس  قناَ دن ِْ ن حن  ِب  �

ن
ِذهِ  ِم ْ  دٌ و ّمةِ  هن

ُ
ّى  اَ ِِ ُهل الن  َن ّ  قن ِِ ا ن

ْْ  نن
ُدلُت  ُُمّ  نمْ  َن ل ى يُْؤِم ْ  قن ِ

ّ
ُت  بِاَ

ْ
َِْسل

ُ
  بِ،ِ  و

ّ
نن  إِال اِب  ِم ْ  كن ْصدن

ن
َِ  و َّا  ))ا



Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin) 

 

13 

 

“Ta thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn Muhammad Ta trong 
tay, bất cứ ai trong thế giới loài người này dù là Thiên 
Chúa hay Do Thái sau khi đã nghe đến sứ mạng của Ta 
mà đến chết vẫn khư khư không gia nhập Islam thì y là 
bạn đời của hỏa ngục.”(

2F

3) 

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

﴿ � ّن َا َ َۡ مح وَّز ۡ ََ �وّا  ِ َۡ ٗ �ظح َب ََ ۥ َُ وّا َ�ح ََ س  ٩: الحجر ﴾٩َۡ

Quả thật, chính TA đã ban Thiên Kinh Quran xuống và 
cũng chính TA sẽ bảo quản Nó (khỏi bất cứ hành vi sửa 
đổi nào) Al-Hijr: 9 (chương 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(3) Hadith do Muslim ghi lại (153). 
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Chương II 
Không được phép diễn giải Islam, phân tích ngụ ý 

của Allah ngoại trừ phải dựa vào Thiên Kinh Qur’an và 
Sunnah của Nabi Muhammad , tuyệt đối không được phép 
quá tôn sùng vị Nabi Muhammad hơn giới hạn đã được 
Allah ấn định bởi Người chỉ là một người truyền đạt thông 
điệp từ Thượng Đế, như đã phán: 

﴿ 
َ

� ۖ ََ ۞  ََ � �ن َّ م  �َ  ََ ۡ ََ � ِ َُ
وز�

ح
َ ا   ََ �ۡغ  ُح هَلن ٗ سح َّ ا َُ َۡ  ٦٧: المائدة ﴾ّ�

Hỡi Rasul (Muhammad)! Hãy tuyên truyền tất cả mọi 
thông điệp được Thượng Đế mặc khải cho Ngươi. Al-
Ma-i-dah: 67 (chương 5), nhiệm vụ của vị Nabi này là công 
bố hết mọi mặc khải đã được nhận, không giếm che, 

َح ﴿ � ب ُح ۡ بغح َُ �ََ�ۡ َ َّ � ِ �ُ ٗ سح َّ ا َٱَ َُ ََ  ٥٤: النور  ﴾٥ََ

Bởi nhiệm vụ của một Rasul chỉ là công khai truyền đạt 
(lời mặc khải của Allah). Al-Noor: 54 (chương 24). 

Và chính Allah cũng là Đấng truyền đạt, 

ا قَ ﴿ �َذ ۥ ََإ ۦح َ و ا َء َۡ قح �ۡع  ۦح َََتّب ب ََ ۡ
َ ۥ  ١ََ ۦح َ و َ�َيا َنا  ّۡ َيلَۡي � ِ ّّ  )١٩ - ١٨: سلَة القيامة( ﴾ ١مح

Bởi thế, khi TA đọc nó thì Ngươi hãy đọc theo * Rồi 
chính TA có nhiệm vụ giải thích nó minh bạch.  Al-
Qiyaamah: 18 – 19 (chương 75). 

Và Sunnah cũng là thể loại được Allah thiên khải 
cho Nabi Muhammad  của Ngài, 
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﴿ ۖٓ َٗ َۡ ۡ م� َُ َح َي �ِ ا  َن ََ ب  ٣ََ َِ ٗح   ٞ ِۡ ََ  َّ � ِ َٗ ۡۡ يح �  ٤ – ٣: النجم ﴾ ٤ِ

Y (Muhammad) không nói theo sở thích * Mà quả thật 
nó là điều mặc khải đã được mặc khải.  Al-Najm: 3 – 4 
(chương 53). Lúc sinh thời mỗi khi Rasul  được giáo dân 
thắc mắc hỏi nếu có câu trả lời sẵn từ Allah thì Người trả lời 
còn không thì Người im lặng chờ đợi mặc khải. 

Người hiểu rõ về ngụ ý của Nabi Muhammad  
chính là nhóm Sahabah của Người do họ tin thông về Qur’an 
là tất nhiên. Nếu như ai nói: Có một ai khác ngoài Allah có 
khả năng ấn định bộ giáo luật là y đã gán ghép cho Allah 
một đối tác, y đã phạm tội Shirk tự xóa đi đức tin Imam của 
chính mình. 

Allah mặc khải Thiên Kinh Qur’an bằng lời nói và 
ngụ ý của chính Ngài, muốn tin thông về ý muốn của Ngài 
cần phải dựa vào lời Ngài nói hoặc dựa vào lời nói của ai đủ 
kiến thức để nói, tức có khả năng rút ra từ Qur’an nhưng 
phải hội đủ hai điều kiện sau: 

 Thứ nhất: Phải bằng chính ngôn ngữ Ả-rập trong 
lời nói cũng như lời diễn giải. 

 Thứ hai: Không được đi trái ngược ý nghĩa vốn rất 
rõ ràng trong Qur’an. 

Tất cả những gì miêu tả về Allah là dành riêng cho 
Allah, xưa kia nhóm giáo dân Kinh Sách đã cố chấp suy luận 
để rồi rơi vào tự điều chỉnh Kinh Sách như Allah phán về 
họ: 
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َ��ق  س﴿ ََ َُ ّۡ ۡح ۡن �َ ِٗح ّۡ  َۡحَسبح �َ بب�  �َ ك� ُۡ
�َ ّ ه ۡح ََ نَ ُۡس�

َ
� َۡ ۥٗح َٗ ا  َۡل ـ ـا يح ََ ََ بب�  �َ ك� ُۡ َم َ �َ

َۡ َٱَ  ٗ ـح ُٗ َ�قح ََ  � َّ َ �َ ـ ن ۡم ي� ـ �َ  َٗ ا يح ََ ََ  � َّ َ �َ ن ۡم ي� �َ  َٗ َۡ يح ٗح ُٗ َ�قح ََ بب�  �َ ك� ُۡ َم َ �َ
 َۡ ٗ ُح َ�ۡعلَ  ّۡ يح ََ َب  �َ َك ُۡ َ � َّ   ٧٨: آل عمران ﴾٧َ

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

 

 
 
 
 
 
 

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

﴿ ٞ ۦب �َ� ِ ّۡ ۡح ح ب َّ   سَ�   َٞ �َ ب ّح ََ ي �َ َّ بمح َُ ََ َۡ َّ َُ َٗ َّ يح � ۦَ ِ ب �َ�  ١٦٣: البقرة ﴾١ ِ

Và Thượng Ðế của các ngươi là một Thượng Ðế duy 
nhất, Không có Thượng Ðế nào khác, duy chỉ có Ngài 
(Allah), Ðấng rất mực nhân từ, rất mực Khoan dung. 
Al-Baqarah: 163 (chương 2), cấm tuyệt đối việc gán ghép, tổ 
hợp, đồng đẳng với Ngài trong mọi việc hành đạo của con 
tim, của lời nói và của tứ chi, Ngài phán: 

َاْ َ﴿ َح َۡ�بح �ن َشۡ� ََ ۦ� ٗاْ ه �ح حۡ�� �  ََ ََ  َ  )٣٦: سلَة النِاء( ﴾ا   ٔ  َّ

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không 
được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) 
bất cứ cái gì. Al-Nisa: 36 (chương 4). 

Một khi phạm phải tội đại tội Shirk là không còn bất 
cứ điều tốt đẹp nào và tất cả mọi hành đạo của bao năm bị 
xóa sạch,  

﴿ ََ لح َُ ّم َ� َِ َۡحَب ََ  ََ �ۡ َ�ۡ
َ

َ �ۡم  ََ َُك � ۡبل َِ م  �َ َم   � ّّ ََ سَ� َ ۡ ََ � ِ َ �ِ َ
ح

َ َۡ ََُق ََ

َم  � � ب�� �َ ُۡ َم َ �َ ّم  ََ ٗ َكح ََ  )٦٥: سلَة ال رر( ﴾٦ََ

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 
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nghĩa và chắc chắn rằng Ngươi sẽ là đồng bọn của những 
kẻ thất bại thật thảm hại.” Al-Zumar: 65 (Chương 39). 
Đây chính là lời cảnh cáo dành cho Nabi Muhammad  của 
Ngài, vậy sẽ ra sao đối với ai ngoài Người ? 

Allah sẽ chẳng xóa đi đại tội này của một ai đó 
phạm phải trừ phi y tự ăn năng, tự quay lại sám hối, tự thú 
tội với Ngài, 

َح ﴿ َ�ۡغَ� ََ �ن  ۦ� َك ه حۡ�َ �  ۡ
َ

َ َح  َ�ۡغَ�  ََ  َ َّ َ ّۡ � �ََشا ءح   ِ م  َُ � ُ ََ � ُب �َ  َۡ َ دح ا   ٤٨: النساء  ﴾ََ

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

ح ﴿ َّ َ ََ َ�ۡغَ� م  َٞ ََلَ ا َّ َح  ّۡ يح ََ  ْ ا ٗح ات ََ  ّّ مح  � َّ �يل� َ ب َس م  ْ َي َا َّ ََ ََ  ْ َا َح ََ �َ َم   � ّّ َ ّۡ � ِ
 ّۡ ۡح َ  ٣٤ :محمد  ﴾٣ُ

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

Ai chết trên tội Kufr thì y là bạn đời của hỏa ngục,  

﴿ َٞ � َ�َ َٗ يح ََ  َۡ ُح �ن َ�َي ۦ� د� ن م  ّۡ َي ن ح �َ ۡد  �َ َ ت َۡ َ م   ََ ََ  ََ � ك ۖ َٰ َْ ح
ََُ ّۡ ۡح بلح ََ ۡي

َ
َ  َۡ َِ � ب ََ

 �� َۡ َ ح ب�� ا َ� َۡ �ي �  ّۡ �� يح َ َّا ببح َ ََ َۡ َ
َ  ََ � ك ۖ َٰ َْ ح

َ ََ  �� ة ََ َ�خ� ََ َيا  َۡ ّي  ٢١٧: البقرة ﴾٢َ
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Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng 
không có đức tin thì đó là những người mà việc làm của 
họ sẽ trở thành vô nghĩa ở đời này và đời sau. Và họ sẽ là 
những người bạn của hỏa ngục, trong đó họ sẽ vào ở đời 
đời. Al-Baqarah: 217 (chương 2), Allah phán ở chương 
khác: 

ة� ﴿ ـ �َك ك ۖ ََ َُ ۡ َُ ََ  � َّ ةح َ ـ ّۡ َُۡعَن �ۡ ـۡي ََ َيلَ ـ� ك ۖ َٰ َْ ح
َ  َُ ا َّ َح  ّۡ يح ََ اْ  ٗح ات ََ ََ  ْ َا َح ََ �َ َم   � ّّ َ ّۡ � ِ

 َ�ۡ
َ

َ  �َ َّا َ ََ ََ  ١٦١: البقرة         ﴾١ ع�

Quả thật, những ai phủ nhận đức tin và chết trong tình 
trạng không có đức tin thì sẽ bị cả Allah và Thiên Thần 
và nhân loại nguyền rủa. Al-Baqarah: 161 (Chương 2). 

Có người ngoại đạo suốt đời chưa nghe đến Islam 
nhưng lại sống luôn có ích lợi cho xã hội, lợi ích của y tựa 
như lợi ích của các tinh tú mặt trời, mặt trăng, mưa, mây, gió 
. . . sự phủ nhận này không đầy vào hỏa ngục ngay sau khi 
chết mà trải qua thử thách, chỉ có ai chống đối, không phục 
sau khi đã nghe về Islam mà vẫn có ý không theo mới bị đày 
vào hỏa ngục sau khi chết. 

 

 

Chương IV 

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

﴿ ََ  َٞ � َ �َ ّۡ ن ح �ُ ََ  ّۡ َخلََق ح  ٓ � ّّ َ َٗ ٞم  يح �َ ۡؤ َّ  ّ ن ح  ٢: التغابن ﴾ َ�

Ngài (Allah) là Đấng tạo hóa ra các người, nhưng trong 
các người có số bất tin và có số tin tưởng. Al-Taghaabun: 
2 (chương 64). 

Giáo lý cho hai loại người này phải được minh 
chứng từ Qur’an và Sunnah. 

 Riêng nhóm người ngụy Islam còn gọi là 
Munaafiq, họ gồm: 

 Họ là Kafir tức trong lòng họ dấu che việc phủ 
nhận Allah nhưng bọc lộ bộ dạng Muslim ra bên ngoài, 
giống như những kẻ khoát bộ dạng luôn tin tưởng Allah, 
Rasul, Qur’an nhưng trong lòng lại bác tỏ tất cả, đây được 
gọi là đại ngụy Islam. 

 Thứ hai là nhóm người Muslim phạm tội, ở bề 
ngoài luôn thể hiện là một người ngoan đạo nhưng lén lút 
làm tội lỗi, đây được gọi là tiểu ngụy Islam. Chúng ta cư xử 
với họ bằng những hành động thể hiện bên ngoài là một 
người Muslim của họ. 

Trong nguyên thủy tài sản và sinh mạng người 
Muslim là bất khả xâm phạm trừ phi họ phạm tội đáng tử 
hình như Zina sau khi có gia đình, cố ý giết người; còn 
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người Kafir là được phép nhưng tùy theo lúc, có những 
trường hợp họ được bảo vệ như người có được giao ước, 
được cam kết, người đóng thuế thân cho người Muslim. 

 Tuyệt đối không khẳng định ai đó là Kafir 
trừ phi y bị Allah và Rasul  đã xác định:  

 Giống như ai cho rằng Allah và Rasul 
Muhammad  là nói dối. 

 Hoặc nhạo báng, nói phỉ Allah và Rasul , 
Allah phán: 

﴿  ّۡ ۡح َ َۡ َ
� َس �م  َُك �ن ََ ��ٗ ـ ََسح ََ �ن  ۦ ـ� َب �َ ا َء ََ  � َّ �َ ه

َ
َ وَۡلَعبح  قحۡل  ََ ُح  ٗ ح ََ ّنا  َح ا  َُ َّ � ّم ِ ُٗح َقح ََ

 َۡ َ ز�ءح ۡۡ ََ �َۡس  ّۡ َح ن م  ٦َح ـ ـفح َي ۡع َّ  �ۡ ِ  ّۡ � ح ن ـب ََ  � ِ ََ ـ َ�ۡع ّح  ت َۡ ََ �َ  َۡ ْ قَ َا َح �َ ََ ۡع ََ  ََ

ةٖ  ََ � � َطا � ََ � ۡب َطا � � َن َع َح  ّۡ ن ح � ََ  َن �َ �َ ۡ �ح اْ  ٗح ّۡ َ�و ۡح َّ َ
��  ٦٦ – ٦٥: التوبة ﴾ ٦ه

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

 Hoặc luôn tìm cách chống đối Allah và Rasul . 
 Hoặc bát bỏ bộ giáo lý Islam. 
 Hoặc nói dối về Allah, Ngài phán: 
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﴿�  َۡ ٗ نح �َ حۡؤ   ََ َم   � ّّ َب َ �َ َك ُۡ َ �ٓ ََ َۡ �َ ا  َُ َّ � ِ َْ
ح

َ ََ   � َّ َ �َ ب �َ َۡ ٗح ه �َ ب ّح ََُۡ� ََ يح � ك ۖ َٰ

 ١٠٥: النحل  ﴾١

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

﴿ َ ََ م� َۡ� ُّ ّح و� لَ ۡۡ َ
َ ۡم  ََ َس �� ََ َۡ َُ َ

ۥ   � ِح ا َجا َء ُّ َ ُ � َن َ�ۡ �َ َب ه َّ ََ  َۡ َ
َ هًا  �َ ََ  � َّ ٓب َٱَ َ

  ٗ ۡث ََ  َّ ّن َۡ َم ٓ َج �� �َ َب �ۡلَ�  )٦٨: العنكبوت (  ﴾ ٦ُن

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

 Hoặc ai hướng việc hành đạo đến một ai khác 
ngoài Allah, 

﴿ ًۡ ب �َ� ِ � َّ َع َ ََ لح  َۡ َ م   ََ خَ ََ ا �ن   ا َء ۦ ـ� �ن ََ  ََ ـ ن ۥ ي� ۦح ح ـاه َس �َ ا  َُ َّ � ََإ �ن  ۦ� ۥ ه بَم َ�ح �َ َۡ ح ََ ه  ََ
 َۡ َ َح � َب �َ ُۡ �حح َ ل َۡ �ح  ََ ۥ  ۦح ّ �و  ١١٧: المؤمنون ﴾١ِ

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

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

﴿ � َّ َ �ۡ َ دح م  �َ  َۡ َ َح َ�ۡعبح وَا ََ ؤح ۖ ََ ََ شح ََ ء�  ؤح ۖ َٓ  َۡ ٗح ُٗ َ�قح ََ  ّۡ ۡح عح ََ ََ  َن ََ  ّۡ يح ّ ّح َ   ََ ا  ََ  
 � َن�ن َح َ

�  قحۡل � َّ َ ََ ن ۥ  ٔح ي� ۦح بَن ََ ۡب سح  � �ُ �
َ
�َۡ ��  ََ ََ بت�  بَ� ََ �� َُّس ّح  َ�ۡعلَ  ََ ا  َُ � َ ه َّ َ  َۡ ٗ

 َۡ ٗ �ح حۡ�� � ا  ُّ ب َ� ََ ب ََ َ ت  ١٨: يونس  ﴾ ١ََ

Và bọn họ tôn thờ những thần linh khác thay vì Allah, 
chúng chẳng mang lại lợi ích hoặc gây tổn hại họ được tí 
nào và họ bảo: “Những vị này là những người can thiệp 
giùm cho chúng tôi với Allah”. Hãy bảo họ: “Phải chăng 
các người muốn báo cho Allah biết điều mà (các người 
tưởng rằng) Ngài không biết chuyện gì xảy ra trong các 
tầng trời và trái đất hay sao ? Vinh Quang, Trong Sạch 
thay Ngài, Đấng Tối Cao vượt hẳn mọi điều các người đã 
tổ hợp.” (Chương 10 Yunus, câu 18). 

 Hoặc hướng điều dành riêng cho Allah đến thần 
linh khác như quyền ấn định giáo lý Islam và phân xử, qui 
định điều được phép và không được phép... nói chung quyền 
ấn định giáo lý quyền riêng của Allah, nó được xem là việc 
hành đạo, 

� ّاِح  ﴿ ِ  َّ � اْ ِ  َ َح ۡعبح ََ  َّ َ
� ََ َو

َ
َ  � ّ �َ  َّ � ّح ِ  ۡ ۡ�ح َ �ۡ �  40: يوسف ﴾ ِ
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Chắc chắn chỉ duy Allah thôi nắm quyền xét xử. Ngài ra 
lệnh cho các bạn không được thờ phụng ai khác mà chỉ 
thờ phụng riêng Ngài. Yusuf: 40 (chương 12). 

 Hoặc cho rằng ai đó ngoài Allah tinh thông 
huyền cơ như thầy lang băm, nhà chiêm tinh, thầy bùa, thầy 
tướng số,  

ح  ﴿ َّ َ َّ � َغۡيَب ِ ُۡ َ �ُ �
َ
�َۡ ََ بت�  بَ� ََ �� َُّس م  ََ ّح  َ�ۡعلَ  َّ  ٦٥ :النمل ﴾قحل 

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

 Hoặc khẳng định họ có thể hoán đổi vủ trụ, thay 
đổi sống chết, 

ح ﴿ ّۡ  ق �ۡ ۡي لَ َح َي ۡل َ�ۡ ۦَ َ َب تََ�ب �ن ََ ۦ ۡلق� َخ ََ  ْ ٗا لَقح ََ َء َخ َ � �ح ّ �َ  ْ ٗا لح َجَع ۡم 
َ

ح َ َّ ل� َ
ءٖ  ۡ�َ �

ن َح �ح � بل َح  َ� ب َّ َق ُۡ َح َ �َ ب �َ ُۡ َ َٗ يح  ١٦: الرعد ﴾١ََ

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

ن ح ﴿ � َن  ّ ۡح ّ ُ َٗ ََ �َ م  ََ ََ ۗ ّۡ ۡح ۡن �َ ۥ  ۦح ّ �و ََإ   ٥١: المائدة ﴾ّۡ 

Ai kết thân với chúng là thuộc nhóm người chúng. Al-
Maa-idah: 51(Chương 5).  

Đối với ai có cơ hội tìm hiểu Islam nhưng lại từ 
chối, chống đối thì y là Kafir thậm chí y là người kém kiến 
thức bởi y có thể gở bỏ sự kém cỏi học thức bằng trao dồi, vì 
vậy mà Allah đã phán về nhóm Đa Thần: 

ة   ﴿ َۡ � اُ �ن  َء ۦ� و َ م دح �َ  ْ َا َح َ َّ م� َ
َ

م  َ ََ َح  َۡ � ذ ََ  َ �� َّ م  ََ َح  َۡ � ا ذ ََ ب �َ  ّۡ بَن ح �َ َۡ ح ْ ه ا ٗح قحۡل َيات
 َۡ ٗ ۡعَ�ضح َّ  ّ ۡح �َ   َّ َ�ۡ َ َۡ ٗ ُح َ�ۡعلَ  ََ  ّۡ حيح َُ �ۡ

َ
َ � هَۡل  �َ ۡب  )٢٤ :سلَة اَنبياء( ﴾٢َِ

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

Allah phán ở chương khác: 

﴿ �َ و
ح

َ ا   ُّ َاْ َ� َح ََ �َ َم   � ّّ َ ََ َۡ ٗ ۡعَ�ضح َح َاْ   )٣: األحقاف( ﴾ َح
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Và những kẻ không có đức tin đã lánh xa những điều 
mà họ đã được cảnh báo Al-Ahqaaf: 3 (chương 46). Họ là 
những người đã từng nghe được lời chân lý thật tận tường, tỉ 
mĩ nhưng lại cố ý bỏ ngoài tai, thậm chí chống đối, bác bỏ. 
Đây không phải là lý do nhưng lại là điều làm cho đa số 
thiên hạ rơi vào lầm lạc bởi khi nghe xong chân lý thì lại bỏ 
một bên, xem thường, khi dễ. 

Không chịu tìm hiểu, trao dồi, nghiên cứu là lý do 
chính đẩy con người rơi vào tội Kufr,  

�م ﴿ ن  
َ

� �َ َةٖ ََ ا  ۡم َء � ا  َن َۡ َۡ َيلَۡي َ َّ ُح �َ  �ُ �
َ
�َۡ ََ بت�  بَ� ََ َۡ �� َُّس ٗ ـ ۡعَ�ضح َح ـا  َۡ ّۡ َ�ۡن ـ يح ََ

 ١٠٥: يوسف ﴾ ١

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

﴿ ّ ۡح ب �َ ـ ۡي ََ َ
ّم  هَۡل � �ۡ �ي � م  ََ ََ ُح  �

َ
�َۡ ََ بتح  بَ� ََ ت� َُّس ََ َس ََ َُ ّۡ ا َءيح َٗ ۡي

َ
َ  َّ َ�ۡ َبَع َ َّ َ � َٗ ُ ََ

 َۡ ٗ ۡعَ�ضح َّ  �ّ َ�ي
َۡ � م ذ ّۡ َي ۡح �َ  ّۡ � ۡ�َ�ي �َ �  ٧١ :المؤمنون ﴾٧ه

Nếu như chân lý a tòng theo sở thích và lòng ham muốn 
của mọi người là tất cả trời đất và vạn vật trong chúng sẽ 
dẫn đến tiêu tàn. Nhưng không, TA (Allah) đã ban xuống 
cho chúng lời mặc khải để nhắc nhở thiên hạ thì bọn 
chúng lại chống đối ra mặt. Al-Muminoon: 71 (chương 
23). 
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Chống đối trong lúc là người có kiến thức, đây là 
điều không thể chấp nhận giữa người với người thì làm sao 
có thể chấp nhận với Đấng Tạo Hóa Tối Cao ? 

Một khi khối óc, con tim không chịu chấp nhận thì 
có nói như thế nào, giải thích ra sao, thậm chí đối mặt hằng 
ngày hay bằng chứng rõ rệt cũng chẳng mang lợi ích gì, 

﴿  َ َسۡق ا َء  َُ ۡ  َََجَعۡلَنا َُّس ٗ َح ۡ َّ ّۡ �َ ا  يح ََ َۡ ا   ٗ ۡعَ�ضح َح ا  َۡ � َب �َ ا  ٣٢: األنبياء  ﴾٣ۡم َء

Và TA (Allah) đã tạo bầu trời làm lộng che để bảo vệ 
vạn vật, vậy mà bọn chúng dám chống đối dấu hiệu đó 
của TA. Al-Ambiya: 32 (chương 21). 

Thật sai lầm cho ai từng nghĩ sự chống đối, sự quay 
lưng của mình về chân lý sẽ được tha thứ sau này. Chắc chắn 
là không, y sẽ bị trừng trị thích đáng. 

Lý do để con người chống đối, quay lưng là do bản 
tính tự cao tự đại, tôn thờ lý tưởng, thích hưởng thụ. Cho nên 
mỗi khi gặp phải nạn kiếp sẽ mất đi tính tự cao đó, mất sự 
hưởng thụ thì y cũng mất luôn chân lý đích thực. 
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Chương V 

Niềm tin Iman: gồm lời nói, hành động và tin 
tưởng cả ba gộp lại mới được gọi là Imam giống như buổi 
Salah Maghrib gồm ba Rak-at nếu thiếu một sẽ không còn 
gọi là Salah Maghrib nữa, vì vậy khi thiếu một trong ba điều 
– lời nói, hành động và niềm tin – thì sẽ không được gọi là 
niềm tin Iman nữa. 

Thực tế nếu một trong ba điều này bị xóa bỏ lập tức 
đức tin Iman bị mất luôn, đây mới là bộ giáo lý của Islam. 
Không phải ngụ ý của niềm tin ở đây là muốn mọi người 
được tốt đẹp và bình an, bởi đây là nguyện vọng chung đại 
đa số thiên hạ không phân biệt là người Kafir hay Muslim. 
Ngụ ý muốn lời nói và hành động của con tim: 

 Lời nói cả con tim là tin rằng không có Thượng 
Đế nào xứng đáng được thờ phượng ngoại trừ Allah và 
chứng nhận Muhammad là nô lệ của Allah và tin mọi thông 
điệp do Nabi Muhammad  mang đến từ Thượng Đế chính 
là chân lý. 

 Hành động của con tim là thương yêu Allah, 
thương yêu Rasul  của Ngài, thương yêu tôn giáo Islam, 
thương yêu mọi thứ được Allah và Rasul  yêu thích và thật 
thành tâm trong hành đạo tôn thờ Allah duy nhất. 

Lời nói ở đây không chỉ gói gọn trong những lời 
nói tốt đẹp chung chung như nói chuyện thật thà, nói nhỏ 
nhẹ với song thân, luôn là người nhanh nhẹ trong chào hỏi, 
hướng dẫn người lạc đường bởi đây là bản tính vốn có của 
con người dù Muslim hay Kafir. Ngụ ý lời nói ở đây là tất 
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cả lời nói được Nabi  giáo huấn và đỉnh điểm là lời tuyên 
thệ, lời tụng niệm, lời tán dương Allah. 

Hành động cũng vậy không đơn thuần những 
hành động chung chung như hiếu thảo cha mẹ, nhặt gai ra 
khỏi đường đi, bố thích thức ăn, giúp người, hiếu khách... 
đây là những hành động bình thường kể cả người không có 
đức tin vẫn hay làm. Ngụy ý hành động ở đây là những 
hành động mà Rasul  đã dạy bảo giáo dân Muslim như 
hành lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay, hành hương 
Haj. . .   

Các hành động thiện đều tìm thấy trong tất cả các lời 
mặc khải từ Thượng Đế và được xác nhận qua bản ngả của 
con người như yêu thích mọi người tốt đẹp, thật thà giao 
tiếp, hiếu thảo song thân, nuôi ăn người nghèo, nhặt gai ra 
khỏi đường đi. . . những hành động này nếu thành tâm làm 
vì Allah sẽ gia tăng thêm niềm tin nhưng sẽ không gây hại 
đến niềm tin nếu không thực hiện nó cũng chẳng chứng 
minh được ai đó có niềm tin qua các hành động này. Các 
điều này chỉ chứng minh rằng đây chính là bản ngả của con 
người vốn có trong tâm khảm họ, một điều không thể chối từ 
như Allah đã khẳng định: 

َت َ﴿ ََ ِۡ � َ �� ُّ َ � ا  َّ َۡ ۡي َل ََ َي َّا َ ََ َِ �َ  ٣٠: رومال ﴾ 

Đây chính là bản ngả mà Allah vốn đặt để trong mỗi 
người. Al-Rum: 30 (chương 30). 

Niềm tin Iman có thể tăng và giảm, được tăng mỗi 
khi tuân lệnh Allah và giảm khi phạm phải tội lỗi và sẽ 
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không còn nếu người đó phạm phải đại tội Kufr và Shirk, 
Allah phán: 

ۥ ﴿ ۦح َح ب �َ ا ّۡ َء �ۡ َۡ َيلَۡي �َي حل ا ت ّۡ سَذ ۡح ٗ�ح َۡ قحلح لَ ََج� ح  َّ َ ََ � َ ا ذح �َذ َم ِ  � ّّ َ َۡ ٗ نح �َ ۡؤ ُح ۡ ا َُ َُ َّ � ِ
بن   ََ  � ِ ّۡ ۡح َۡ ّۡ َزاَد �ۡ � �ن ََ ب  َٱَ ََ َۡ ا  ٗح َّ َٗ ََ  ٢ :األنفال ﴾ ٢َ�

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

ا﴿ بن  ََ  � اْ ِ  ٗ نح ََ ا َم َء  � ّّ اَد َ َ�ۡزَد  ٣١: المدثر ﴾ََ

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

ب� َ﴿ �� قحلٗح َة  يَن َُ َُّسك� وَز
َ

َ   ٓ � ّّ َ َٗ ۗ يح ّۡ �ۡ � بن ََ  � َع ِ َّ ا  بن  ََ  � ِ ْ ا  َ دح ا َد ۡ ََ � ُ ََ � ن �َ ۡؤ ُح ۡ ُ﴾  
 ٤: الفتح

Chính Allah là Đấng rót sự trầm tĩnh vào con tim của 
nhóm người có đức tin, để làm cho niềm tin của họ ngày 
càng được gia tăng. Al-Fat-h: 4 (chương 48). 

 Niềm tin chỉ được xác định bằng: 

 Tin tưởng trong tim tức tin vào sứ mạng và 
thông điệp của Islam và thể hiện tình yêu Allah, Rasul  của 
Ngài và tất cả những gì được Allah và Rasul  yêu thích. 
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 Rồi đến lời nói. 
 Rồi đến hành động bằng tứ chi. 

Những ai tin tưởng bằng con tim và có khả năng nói 
ra lời mà không chịu nói thì y vẫn không phải là người 
Muslim có đức tin. 

Tương tự ai đã tin tưởng bằng con tim và thốt ra lời 
và hoàn toàn có thể hành động bằng tứ chi nhưng lại không 
chịu làm thì y cũng chẳng phải là người Muslim có đức tin. 

Riêng những ai muốn nói và hành động nhưng lại 
bất lực thì Allah, 

ا  ﴿ َۡ َع ۡس َح  َّ � ًسا ِ َۡ ََ ح  َّ �فح َ حَ لن   ََ
 ٢٨٦: البقرة ﴾

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

ح ] َّ �فح َ حَ لن ا  ََ   َۡ ب اتَٮ ا  َء ََ  َّ � ًسا ِ َۡ ََ  Z ٧ :الطالق 

Allah không hề bắt một bản thân nào làm quá khả năng 
của mình, chỉ yêu cầu y làm với bản năng đã được Ngài 
ban cho. Al-Talaaq: 7 (chương 65). 
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Chương VI 
Allah sở hữu các tính cách tối cao và các Đại Danh 

tốt đẹp, không ai rõ về Ngài hơn chính bản thân Ngài, chúng 
ta phải phủ nhận tất cả đặc tính bị Allah phủ nhận đồng thời 
xác định các đức tính tốt đẹp được Allah khẳng định trong 
Qur’an, qua Sunnah của Nabi . Tuyệt đối không dùng các 
tính cách thiếu xót miêu tả về Allah mà chỉ miêu tả về Ngài 
bằng các tính cách tuyệt hảo, không được miêu tả về Ngài 
như thế này, thế này, không so sánh cũng không thí vụ về 
Ngài. 

Allah phủ nhận mọi phẩm chất thiếu xót về Ngài 
như vợ và con, 

َيٞ ﴿ ََ ۥ  ۡح َ�ح ٗ ب  َ ح َّ َ
�  َ ُ ۥ ََ م ّ�ح ٞ  ّۡ تَ ح ة َب بح�  ١٠١ :األنعام ﴾ َ�

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

َيۡ ﴿ ٗح   ّۡ َ ُ ََ  ۡ ��َ   ّۡ َ  ٣: اإلخالص  ﴾ ٣ُ

Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra. 
Al-Ikhlaas: 3 (chương 112), ở chương khác Allah phán: 

﴿ ْۘ ا ٗح ـاُ قَ ـا  َُ � ْ ه ٗا ـ ُحع�نح ََ  ّۡ �ۡ  �َ ۡـ  
َ

� َۡ ـ ّل ُح ُة   َُٗ ۡغلح ََ  � َّ َح َ َ ٗدح   ۡح َ َۡ َ �َ قَاَُ اِح  ََ ََ َـ َـۡل   ه
 �ۡ ا ََ َٗط ۡبسح  ٦٤: المائدة ﴾ََ
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Và bọn Do Thái giáo nói rằng: “Đôi tay của Allah đã bị 
xiềng xích,” không đôi tay của chúng mới bị xiềng xích 
và chúng đã bị nguyền rủa bời lời nói phạm thượng 
ngông cuồng đó. Ngược lại, đôi tay của Ngài luôn tự do. 
Al-Maa-idah: 64 (chương 5).  

Tín đồ Muslim chỉ được phép bám theo lời mặc khải 
đã chỉ thị không thêm, không bớt mà chỉ nói và hiểu y hệt 
như Qur’an và Sunnah đã khẳng định, bởi Allah không có 
bất cứ vật thể nào tượng trưng cho Ngài, 

�ح ﴿ ص� َ�ۡ يعح َ �ُ َٗ َُّس يح ََ   ٞ ء ۡ�َ �ن  ۦ� ۡثل �ُ ََ َس  َۡ  ١١: الشورى  ﴾١َُ

Không một có cái gì giống Ngài cả. Trong khi Ngài là 
Ðấng Hằng Nghe, Ðấng Hằng Thấy. Al-Shura: 11 
(chương 42). 

Tuyệt đối không được phép so sánh tính cách của 
Allah với bất cứ điều nào, bởi so sánh sẽ phải dùng đến vật 
được so sánh và vật so sánh, trong khi Allah là Đấng độc tôn 
duy nhất không có hình dạng tương đồng để so sánh, Ngài là 
Đấng Tự Hữu bất cần vạn vật nhưng vạn vật dựa vào Ngài 
để sinh tồn, Ngài không sinh ra ai cũng không do ai sinh ra 
và không một vật thể nào có thể so sanh với Ngài đặng. 

Trí óc là tạo vật của Allah, nó có thể dùng để so 
sánh nếu như đã từng gặp, từng nghe trước đó, một khi nghe 
về thông tinh miêu tả Allah thì trí óc sẽ miêu tả hình dạng 
gần nhất mà đã từng thấy trước kia. Riêng Allah không có 
một khối óc nào có thể hình dung ra, vậy thì làm sao lại có 
khả năng miêu tả về Ngài!!! Vì vậy, hoàn toàn không thể 
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dùng bất cứ danh từ hay hình ảnh hay bất cứ vật thể nào đó 
để miêu tả về Ngài đặng, nhưng mọi từ có ý nghĩa thiếu sót 
không được dùng để nói về Allah mà chỉ được dùng những 
từ có ý nghĩa tốt lành, trong sáng để khẳng định những tính 
cách nào mà Allah đã xác định qua Qur’an, qua Sunnah và 
biết dừng lại tại ranh giới,  

�ي ﴿ ُح  ََ ََ  ّۡ ۡح ََ َخۡل ا  ََ ََ  ّۡ �ۡ  �َ ۡ  
َ

� َ َۡ �َ ا  ََ ّح  ُ  َ�ۡعلَ ۡل �ن ي� ۦ� َۡ ه ٗ  ١١٠: طه  ﴾١ا ِح

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

﴿ َٗ يح ََ َح  ب �َۡ ه
َ
ۦح َۡ� ��ح َ َۡ ح ��ح َّ ت ب َ�ۡ يفح َ �ِ َٗ َُّل يح ََ   ََ ب �َۡ ه

َ
�كح َۡ� َ َۡ ح  ١٠٣: األنعام ﴾١ 

Không một cái nhìn nào bắt kịp được Ngài nhưng Ngài 
lại thừa khả năng bắt kịp mọi cái nhìn. Và Ngài là Đấng 
Tinh Tế, Đấng Am Tường (tất cả). Al-An-a'm: 103 
(chương 6). 

Allah luôn ngự trị trên ngai vương cao ngất ngưỡng 
trên các tầng trời, Ngài phán: 

َح ﴿ �ۡ ب َّ َُ ََ َح  َ�خ� ََ ُح  َّ َ
�َۡ َٗ ُّ  يح ي ـ� ء  َيل ۡ�َ  � ـلن � ح َٗ ه ـ يح ََ مح   ط� ۡ�َا َ ََ٣  ٓ � ّّ َ َٗ ـ يح

 �� جح  ـ� ا  َل ََ ّح  َ�ۡعلَ  � ش� َۡ َع ُۡ ٓب َٱَ َ َٗ ََ ۡس َ ّّ مح  ٖٖ  ّا
َ

ة� � َّ س�  ��  َُ �
َ
�َۡ ََ بت�  بَ� ََ ََ َُّس َخلَ

 َۡ �ي � جح  َح َ�ۡع ا  ََ ََ ا ء�  َُ َم َُّس �َ ُح 
�َِ ا   ََ ََ ا  َۡ ۡن �َ جح  َح ۡ ََ ا  ََ ََ  �ُ �

َ
َم َۡ� �ۡ

َ
� ّۡ َع ح ََ  َٗ يح ََ ا  

 ٞ� َص� َۡ ه ٗ لح َُ ۡع ََ ا  َُ � ح ه َّ َ ََ   ّۡ َح ن َح ا   ٤ - ٣ :الحديد  ﴾٤ََ
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Allah là Đấng khởi điểm, là Đấng cuối cùng, Đấng bao 
trùm bên ngoài, là Đấng nằm giữa tâm điểm và Ngài 
luôn tinh thông tất cả vạn vật * Ngài là Đấng đã tạo hóa 
ra các tầng trời và đất trong vòng sáu ngày, sau đó Ngài 
ngự trị trên ngai vương cao ngất. Ngài thấu hiểu chi tiết 
mọi vật xuất ra hay mọc lên từ đất và những gì rơi xuống 
hay thăng lên trời, Ngài luôn bên cạnh các người dù các 
người ở đâu và Ngài thấy rõ mọi việc các ngươi đang 
làm. Al-Hadeed: 3 - 4 (chương 57). 

Chúng khẳng định thân thể của Allah luôn ngự trị 
trên ngai vương cao ngất và Ngài tinh thông tận tường vạn 
vật và Ngài bên cạnh đám bầy tôi Ngài bằng kiến thức, bằng 
sự nghe và thấy của Ngài như đã phán ở câu Kinh  

﴿  ّۡ َح ن َح ا  ََ َم  �ۡ
َ

� ّۡ َع ح ََ  َٗ يح  ٤ :الحديد  ﴾ََ

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

ٓب ﴿ ََ َ
َ ََ عح  َُ ۡس

َ
َ ا   َُ َعكح ََ  ��ّ �و َاََا   ِ ََ  ََ  َُ  ٤٦: ط، ﴾٤ قَا

Allah phán: “Hai ngươi chớ lo sợ, quả thật TA luôn túc 
trực bên cạnh hai ngươi để theo dõi và lắng nghe.” 
Taaha: 46 (chương 20). 

Allah có ý muốn toàn vẹn trước vạn vật, Ngài muốn 
bất cứ gì cũng được và khi Ngài không muốn thì không một 
điều gì có thể hiện hữu. Tín đồ Muslim chỉ xác định theo 
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khuôn khổ Allah đã khẳng định không thêm bớt như những 
kẻ tự cho rằng bản thân thông minh tự thêu dệt thêm về 
Ngài, 

ح ﴿ َّ َ ََ � ُب ََ ََ  َُ �ََشا ءح قَا ا  ََ َعلح  َۡ �َ  ٤٠: آل عمران ﴾ ٤ 

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

َح ﴿ � � َح ا   ََ لح  َع َۡ �َ  َ َّ ّم َ ب � �َ  ٢٥٣: البقرة ﴾ ٢ََ

Nhưng Allah muốn làm bất cứ gì Ngài muốn. Al-
Baqarah: 253, ở chương khác Allah phán: 

َح ﴿ ي �� َُ ۡ ش� َُ َۡ َع ُۡ َ َ َح  ١ذح �� َح ا   َُ � ن ُ ُٞ   ١٦  – ١٥: البقج ﴾ ١َ�ّعا

Đấng sở hữu ngai vương đáng được ca tụng * Ngài 
muốn làm bất cứ điều gì theo ý Ngài. Al-Burooj: 13 - 14 
(chương 85). 

 

 

 

 

 

 



Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin) 

 

37 

 

Chương VII 

Thiên Kinh Qur’an là lời phán của Allah, mỗi từ, 
mỗi chữ, mỗi câu và mỗi chương Kinh trong Qur’an là lời 
phán thật của Ngài, chúng ta không được nói: “Đó là ý nghĩa 
của lời phán của Allah hay là câu chuyện kể về Allah”; 
chúng ta phải khẳng định rằng Allah muốn nói chuyện bất 
cứ lúc nào muốn, Ngài phán: 

﴿َ َّ ّ ََ ََ  ُ �ي ب تَۡ ل َٰ ٗ ح وح  )١٦٤: سلَة النِاء(  ﴾١ا َّ

Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa. Al-Nisa: 
164 (chương 4), Allah phán ở chương khác: 

�نَ ﴿ َب يَ� �ُ � ب ُ َٰ ٗ ا َجا َء وح ُّ َ ُ ۥََ ۦح �ّ ََ ۥ  ۦح َُ ّ ََ ََ  )١٤٣: األعراف ( ﴾ا 

Và khi Musa đến điểm hẹn để TA và TA đã nói chuyện 
trực tiếp với Y. Al-A’raaf: 138 (Chương 7). 

Lời nói cũng chính là lời phán của Allah: 

﴿ َّ َ�ۡ ُح َ ٗ َ�قح ح  َّ َ  ٤: األحزاب ﴾ََ

Và Allah chỉ phán lời chân lý. Al-Ahzaab: 4 (chương 
33). 

Lời phán của Allah được thuộc nằm lòng: 

﴿ َٞ ب �َ� َ�ين َح   ب �َ ا َٗ َء َم  هَۡل يح  � ّّ َ � َ َ َح َح  ��  َّ ع�ۡل ُۡ اْ َ ٗح َت
ح

 ٤٩: العنكبوت  ﴾َ



Các Chương Về A’qidah (Niềm Tin) 

 

38 

 

Không, Nó (Qur’an) chính là các dấu hiệu rõ ràng minh 
bạch được khắc ghi trong lòng những ai được ban cho 
kiến thức Islam. Al-A’nkaboot: 49 (chương 29). 

Qur’an được phép lắng nghe xướng đọc, (đúng hơn 
là được khuyến khích), 

﴿ َٞ ََ َ
َ  ۡۡ عَ س َُ �َۡس ّ�ب  ََ ِح  َۡ ج�

َ
ََُ َك  ََ َ�ا ََ ۡس َ ََ � � ��ۡ ُح ۡ َم َُ � �  َن َّ َ َّ ب �َ ََ

 ٦: التوبة ﴾

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

Qur’an vốn được ghi chép trong quyển sổ Mẹ trước 
khi được thiên khải, Allah phán: 

﴿ َٖ ٗ ِح ۡس َّ بٖب  �َ� � ََ٢  َٖ ٗ نشح َّ  ٖ ّن ََ   ٣ - ٢:الطور ﴾٣�� 

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

﴿ َٞ ي ��ّ  ٞۡ ا َء َۡ َٗ قح ِۢ  ٢هَۡل يح ٗ َح ۡ َّ ٖح  ۡٗ َ  ٢٢ - ٢١: البقج ﴾٢�� ُ

Không Nó chính là quyển Qur’an hùng mạnh * Được 
bảo vệ trong quyển sổ Mẹ. Al-Burooj: 21 - 22 (chương 
85), Allah phán ở chương khác: 
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﴿ ُّ ي ك� ََ  ّ �َ ۡ�َنا ََُع َيَ بب�  �َ ك� ُۡ من� َ
ح

َ   �� ۥ  ۦح ّ  ]٤: سلَة ال خرف[ ﴾٤سو

Và Nó được khắc ghi trong quyển số Mẹ nằm ở nơi TA 
Đấng Tối Cao, Đấng Sáng Suốt. Al-Zukhruf: 4 (chương 
43). 

Việc Qur’an được ghi chép thì Nó vẫn không ra khỏi 
lời phán của Allah trong khi giấy và mực là hai tạo vật, 

بب  ﴿ �َ� َ ََ َا َيلَۡي َۡ ٗۡ وَّز َ ُ ََ َٖ ا َط َۡ � �� ق  )٧: سورة األنعام (   ﴾ ا 

Và giá như TA có mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
một kinh sách được ghi chép trên miếng thuộc da. Al-
An-a'm: 7 (chương 6), thấy đấy kinh sách là tạo vật và thuộc 
da là loại tạo vật khác nữa. 

Thêm một lần nữa Allah khẳng định mạnh rằng 
Qur’an chính là lời phán trực tiếp từ Allah mặc dù được ghi 
chép bút viết một thứ tạo vật được một tạo vật khác (là con 
người) ghi chép lại, 

﴿ ّٞ ب ۡقَ�
َ

َ   � ََ َشَ� م  �َ  �ُ �
َ
�َۡ �� ا  َُ َّ َ

� ۡٗ َ ُ ََ  ٖ ۡ�َح
َ

ةح � َع َسۡب �ن  ِ �َ ۡع �َ م   �َ ِۥح  َّ ُح �َ َح  ۡ�َۡح َ ـا ََ َّ
  � َّ َح َ ب ََ � ََ ۡت  ََ  ٢٧: لقمان  ﴾وََ�

Và nếu (tất cả) cây cối trên trái đất được dùng làm bút 
viết và biển cả dùng làm mực viết rồi được châm thêm 
sau đó bảy lần nước biển như thế nữa cũng chưa (viết) 
hết lời phán của Allah. Luqmaan: 27 (chương 31), Allah 
phán ở chương khác: 
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د  ﴿ ا ََ �َ َح  ۡ�َۡح َ َۡ �َ ۡٗ ُّ ََ قحل  �ََ ََ  � �ن ََ  �َ ب ََ � َُ � ُن �  ا  �ن ََ َح  ـب ََ � ََ  ََ ـ ََ ۡ تَن
َ

َ ۡبَل  َِ َح  ۡ�َۡح َ
د   ََ ََ �ن  ۦ� ۡثل �ُ � ۡئَنا ه ٗۡ ج� َ ُ  ١٠٩: الكهف ﴾١ا ََ

(Hỡi Muhammad) hãy công bố thiên hạ: “Nếu như tất 
cả nước đại dương dùng làm mực để viết lời phán của 
Thượng Đế Ta thì ắt nó sẽ cạn sạch trước khi dứt lời phán 
của Thượng Đế dẫu Ta có mang đến nước biến khác 
tương tự châm thêm cho nó”. Al-Kahf: 109 (chương 18). 

Không phân biệt lời phán có được ghi chép bằng bút 
mực hay không được ghi chép ra, tất cả đều là lời phán của 
Allah. 

Ai dám cho rằng Qur’an là tạo vật của Allah là y đã 
trở thành Kafir bởi lời nói chính là một trong các tính cách 
của Allah trong khi Allah đã phân biệt rõ ràng đâu là tạo vật 
được tạo hóa và đâu là lời phán của Ngài được chính Ngài 
nói ra, 

ب ﴿ بَ� ََ ََ َُّس َخلَ  ٓ � ّّ ح َ َّ ّح َ ّ� ح ََ  ّۡ � ِ ٖٖ  ّا
َ

ة� � َّ س�  ��  َُ �
َ
�َۡ ََ ٓب َٱَ  ت�  َٗ ََ ـ ۡس َ ّّ ـ مح

 ََ ا َۡ َّ َل َ ۡ َّ ۡغ � َ �ح  � ش� َۡ َع ُۡ ث  َ �َ ث ََ ۥ  ۦح لحبح ِۡ بِت َ� َٰ َسّخ َٗم وح َّ�ح َ ََ  ََ َُ َق ُۡ َ ََ َس  ُۡ َُّش ََ ا 
�ن ۗ  ۡوَِ�

َ
�ُ ََ  ه �ُ بلَ ََ ُۡ ََّب َ ح  َّ َك َ ََ َبا ََ  ۗ َح ۡو

َ
�َۡ ََ َح  ۡل َ�ۡ ََ َ�ح َ َ

 ٥٤: األعراف ﴾٥ �

Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Allah Đấng đã 
tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, sau đó 
Ngài ngự trị trên ngai vương. Ngài thay đổi ngày đêm 
một cách nhanh chóng, mặt trời, mặt trăng và các vì tinh 
tú (tất cả) đều phục mệnh Ngài. Thật tuyệt diệu thay 
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Ngài, Ngài đã tạo hóa rồi chỉ huy tất cả! Thật phúc thay 
Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. Al-A'raaf: 54 
(chương 7). Trong câu Kinh Allah phân biệt rõ giữa tạo vật 
là các tầng trời, đất, mặt trời, mặt trăng, các vì sao và mệnh 
lệnh của Ngài đó là lời phán điều hành việc luân chuyển của 
tất cả tạo vật:  

بِت ﴿ َٰ َسّخ �ن ۗ وح ۡوَِ�
َ

�ُ  ﴾ه

(tất cả) đều phục mệnh Ngài. 

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

﴿ َٞ ��َََ َۡ �َ َۡ قَ ََ  � َّ َ َّ ب �َ ََ  َۡ ٗ عح َُ �َۡس  ّۡ ۡح ۡن �  ٧٥: البقرة ﴾َن

Các ngươi có biết rằng trước đó, một thành phần của họ 
(thầy tu Do Thái) đã từng nghe lời phán của Allah. Al-
Baqarah: 75 (chương 2). Âm thanh được phát ra là lời phán 
của Allah mặc dù được giọng con người xướng đọc, có một 
số U’lama đã nói: “Giọng là giọng của người đọc còn âm 
thanh chính là lời phán của Đấng Quang Vinh.” 
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Chương VIII 
Giới học giả U’lama đồng thống nhất rằng sự truyền 

đạt và trí tuệ cấu tạo thành giáo lý Islam, sẽ không có lợi đối 
với người truyền đạt mà không có trí tuệ và cũng chẳng giúp 
ích gì đối với người có trí tuệ mà không được truyền đạt. 
Khi thiếu một trong hai ắt sẽ mất đi chân lý. Nếu cả giữa 
truyền đạt và trí tuệ có đối lập thì đưa truyền đạt lên trên trí 
tuệ bởi sự truyền đạt là kiến thức toàn mỹ của Đấng Tạo Hóa 
còn trí tuệ là kiến thức thiếu sót của con người. 

Trí tuệ tựa đôi mắt và truyền đạt là ánh sáng. Đôi 
mắt sẽ chẳng giúp gì trong đêm tối đen như mực và trí tuệ 
không được hữu dụng nếu không được truyền đạt. Dưới ánh 
sáng mắt sẽ được thấy đường và thông qua truyền đạt trí tuệ 
sẽ được phát huy và một khi phối hợp sự truyền đạt và trí tuệ 
thì con người sẽ đạt được chỉ đạo sáng suốt giống như sẽ 
thấy rất rõ vào ban trưa, 

﴿  َ ۡي ََ  َۡ م َ� ََ  ََ َ
َ َۡ

َ
ََُ َ  ا  ٗح و ۥ  َََجَعۡلَنا َ�ح ۦح  ب �َ �ن َيۡي ۦ� ُۡ � ه �َ ۥ �  ۦح َثلح َّ م  َُ ََ  �َ َّا َ ��

 �َ ب ََ  ١٢٢: األنعام ﴾ �� َُّظلح

Có thể nào một người đã chết (tâm linh) được TA ban 
cho sự sống và ánh sáng nhờ đó y có thể bước đi thong 
dong giữa thiên hạ ngang bằng với một người đắm chìm 
trong u tối. Al-An-a'm: 122 (chương 6) 

Trí tuệ là vũ khí hữu dụng nhất, lợi hại nhất trong 
cuộc sống trần gian nhờ nó mà tất cả các loài vật trong đó có 
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con người được sinh tồn và phát triển theo thời gian, nhờ nó 
để phân biệt bạn thù, lành dữ . . . 

Nhưng trí tuệ sẽ chẳng đưa con người hiểu cặn kẻ về 
Thượng Đế y trừ phi thông qua lời mặc khải đã thiên khải 
cho Nabi Muhammad , ngoài cách này con người sẽ chìm 
ngấm trong u tối sầm khuất, 

اْ ﴿  َ َح ـ ََ �َ َم  ـ  � ّّ َ ََ  �� َ ٗ ـ َّ َ �َ� ِ �َ ـب ََ َم َُّظلح ـ � َن  ّ ۡح ـَ�جح ۡ َح  ْ ٗا نح ََ ا َم َء  � ّّ َ ّ ٱ� ََ ح  َّ َ
 � �َ ب ََ �َ� َُّظلح ِ � َ ٗ َّ َم َ � َن  ّ ۡح ََ ٗ َ�جح ۡ َح ٗتح  بغح ّٰ ّح َُ ُحيح َا  �َ َۡ َ

 ٢٥٧: البقرة ﴾َ

Allah là Đấng bảo hộ của những người có đức tin, Ngài 
kéo họ từ tâm tối ra ánh sáng. Và nhóm người vô đức tin 
thì nhóm người bảo hộ chúng chính là Taghut(

3F

4) và 
Taghut sẽ lôi kéo chúng rời ánh sáng mà sa vào u tối. 
Al-Baqarah: 257 (Chương 2). 

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

﴿ 
َ

� ۖ يََ ط�
َ

َ اْ   ٗ نح ََ ا َم َء  � ّّ ا َ َۡ �ّ َُ ٗ سح َّ ٗاْ َُ عح ي ط�
َ

َ ََ  َ َّ ٗاْ َ  ٥٩: النساء ﴾عح

                                                           

(4) Taghut là tất cả những gì được tôn thờ ngoài Allah không phân biệt 
người, động vật, bụt tượng, cây cối, tinh tú, vì sao . . . 
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Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah, hãy 
tuân lệnh Rasul (Muhammad). Al-Nisa: 59 (chương 4). 

Ai dám nói: “Y sẽ dùng trí tuệ mình để đến với Allah 
mà không cần lời mặc khải.” Câu nói này chẳng khác kẻ tự 
nói: “Tôi sẽ vận dụng cặp mắt vốn có để đi đường tối om mà 
không cần ánh sáng.” Cả hai đều là những kẻ chống đối sự 
thật không thể phủ nhận, kẻ đầu tiên là phủ nhận tôn giáo và 
kẻ thứ hai là bất cần trần gian. 

Allah đã gọi lời mặc khải chính là hào quang chỉ đạo 
thiên hạ trở về với Ngài, 

﴿ ََ ـ� ك ۖ َٰ َْ ح
َ ۥ   ۦح ـ َع ََ  َُ

وز�
ح

َ   ٓ � ّّ َ ََ ٗ َّ ٗاْ َ َبعح َّ َ ََ َِح  ََهح و ََ َِح  َح َََيّز �ن  ۦ� ْ ه ٗا نح ََ ا َم َء  � ّّ َََ
 َۡ ٗ �حح ل َۡ ُح ۡ ّح َُ  ١٥٧: األعراف ﴾  ١يح

Bởi thế, ai đã tin tưởng vào Y (Muhammad), ủng hộ Y, 
giúp đỡ Y và luôn bám theo ánh hào quang đã thiên khải 
cho Y thì chắc chắn họ là những người sẽ chiến thắng 
vinh quang. Al-A’raaf: 157 (chương 7). Allah chính là 
Đấng chỉ đạo nhóm Nabi và tất cả tín đồ theo họ. 

Chúng ta tín đồ Muslim nhất nhất hài lòng và tuân 
thủ lệnh làm và lệnh cấm của Allah, hết lòng tin tưởng mọi 
thông tin được Ngài thông báo cho dù có biết được lí do hay 
không chúng ta đều tin tưởng thật lòng. Nếu một việc có thể 
vận dùng khối óc để suy xét thì ai cũng có thể làm được còn 
nếu việc không thể dùng đến khối óc thì cho dù có tập trung 
tất cả khối óc lại cũng không có kết quả gì ! 
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Ai nói: “Tôi chỉ tin tưởng nếu sắc lệnh của Allah 
phù hợp với trí tuệ con người, bằng không tôi chẳng tin tí 
nào.” Đây là kẻ đã đề cao trí tuệ hơn là sự truyền đạt. Làm 
sao con người có thể cảm nhận được hết mọi thứ xung quanh 
y bởi tất cả đều có giới hạn của nó giống như mắt có giới 
hạn của tầm nhìn, trí óc có giới hạn của tầm suy nghĩ, nghe 
có giới hạn của âm thanh, chẳng phải con kiến cũng phát ra 
âm thanh mà con người không thể nghe được và các hành 
tinh trên trời phát sáng mà mắt người không thể thấy được 
hình dạng. 
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Chương IX 
Bộ giáo lý Islam là do Allah duy nhất ấn định theo ý 

muốn của Ngài, điều nào đó được phép và điều nào đó 
không được phép là tùy Ngài muốn nhằm thể hiện tính sáng 
suốt. Bộ giáo lý mang đến cho nhân loại toàn vẹn về mọi 
mặt trong cuộc sống trần gian và đời sau. Tuyệt đối không 
được giảm nhẹ hoặc tăng thêm nhiệm vụ cho tín đồ nào đó 
trong thời gian nhất định hoặc ở một nơi nhất định trừ phi 
thông qua lệnh Ngài. 

Giữa đạo và đời luôn được kết chặt không tách rời, 
cả hai là nhiệm vụ của mỗi tín đồ Muslim: 

 Về tôn giáo như hành lễ Salah, nhịn chay, hành 
hương Haj, tụng niệm, tán dương, bảo quản Masjid. 

 Về trần gian như kinh doanh mua bán, hôn 
nhân gia đình, ly hôn, thừa kế. 

Ai dám tách rời về mặt tôn giáo là do Allah quyết 
định còn đời sống trần tục là do ai khác quyết định là y đã 
trở thành Kafir, bởi cả hai giáo lý đạo và đời là do Allah duy 
nhất ấn định việc tách rời này giống như y đã khẳng định 
việc quỳ lạy ngoài Allah là được phép, 

� ّاِح  ﴿ ِ  َّ � اْ ِ  َ َح ۡعبح ََ  َّ َ
� ََ َو

َ
َ  � ّ �َ  َّ � ّح ِ  ۡ ۡ�ح َ �ۡ �  40: يوسف ﴾  ِ

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

﴿  � َ�ا َۡ َ
َ ّۡ ۡح بَن �َ َحۡي ََ  ّۡ ََيح َبا َۡ َ

َ  ْ ا  َ َح َ َّ دح َ م  � َن ۡ� َا  ا  َ ََ ََ  َّ �َ َۡ َم َو �ۡ َح َ ي س� َُ ۡ َُ ََ  � َّ

  ۡ ب �َ� ِ ْ ا  َ َح َۡعبح �َ  َّ � ِ ْ ا  َ َح و�
ح

َ  َ �َ ب ََ َۡ �  ا  ٗ �ح حۡ�� � ا  ُّ ۥ َ� ۦح بَن ََ ۡب سح   َٗ َّ يح � ۦَ ِ ب �َ� ِ  َّ٣ ﴾ 
 )٣١: التوبة (

Họ đã lấy các thầy tu Do thái và thầy tu Công giáo làm 
thượng Đế của họ thay vì Allah, và lấy cả Masih (Ysa) 
con trai của Maryam (làm Thượng Đế của họ) trong lúc 
tất cả bọn họ được lệnh chỉ thờ phượng một Thượng Đế 
duy nhất, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. 
Ngài quang vinh và trong sạch về những điều (kẻ) mà họ 
đã tổ hợp cùng với Allah. Al-Tawbah: 31 (chương 9), 
Allah đã gọi hành động của họ là đại tội Shirk. 

Allah đã thiên khải Kinh Sách Qur’an chứa đựng bộ 
giáo lý của Ngài, bởi Ngài luôn tận tường ràng mạch mọi 
hoàn cảnh từ quá khứ, hiện tại và tương lai, Ngài không hề 
vắng mặt dù ở bất cứ nơi đâu, hay đã xảy ra chuyện gì. 

Ai nhìn nhận rằng giáo lý Islam chỉ phù hợp với thời 
đại được mặc khải chứ các thời đại khác trở nên lỗi thời nên 
cần đến bộ luật của con người áp chế, đây là đại tội Shirk, 
Kufr, bởi người nói câu này cảm nhận hiện tại khác với quá 
khứ và mọi việc khác cũng thay đổi theo thời gian, từ đó ý 
suy luận kiến thức của Allah giống như kiến thức của y nên 
tự ý thay đổi bộ giáo lý do Allah qui định bởi bộ luật của 
con người yếu đuối, kém cỏi. Thật đáng thương cho y, y 
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không biết rằng đối với Allah quá khứ, hiện tại hay tương lại 
chẳng khác gì, 

﴿ َۡ ٗ �ح حۡ�� � ا  ُّ �َ ب  ََ ب ََ ََ �َ  � ة ََ ب ََ َُّش ََ ب�  َغۡي ُۡ َ �ّ � بل  ٩٢: المؤمنون ﴾٩َٰ

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

﴿ َ َۡ �َ ّح  َ�ۡ ح  ََ و
َ

َ  � ة ََ ب ََ َُّش ََ َغۡيب�  ُۡ َ َّ � بل َٰ  �ُ �
َ
�َۡ ََ بت�  بَ� ََ ُّس َ ََ ط� ّّ ََا ۡح قحل� َُّل

 َۡ ٗ َح � ل ََ ۡ ََ  � ۦ �ي � اْ  ٗح ا َ�و ََ  �� َباد�َك   ٤٦: الزمر ﴾٤ي�

Hãy cầu nguyện rằng: “Lạy Thượng Đế Allah, Đấng Tạo 
Hóa ra các tầng trời và đất, Đấng Am Tường mọi việc vô 
hình lẫn hữu hình, chính Ngài sẽ phân xử mọi tranh chấp 
giữa đám bầy tôi Ngài”. Al-Zumar: 46 (chương 39). 

Ai tự ý tách rời giáo lý đạo ra khỏi đời tức đạo là do 
Allah quyết định còn đời là do con người áp chế là y đã tự 
xóa đức tin của bản thân, 

﴿ � َٖ �َبۡع َۡ ه َ َح َح  َۡ ت ََ بب�  �َ ك� ُۡ َ �َ �َبۡع َۡ ه ٗ نح �َ ۡؤ َح �َ
َ

 )٨٥: سلَة القرة( ﴾َ

Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần của kinh sách và 
phủ nhận phần còn lại ? Al-Baqarah: 85 (chương 2). Ai 
đã phủ nhận một phần của giáo lý là đã phủ nhận toàn bộ 
giáo lý. 
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Allah ra lệnh cho tín đồ Muslim phải phân xử mọi 
việc dựa theo bộ giáo lý đã được Ngài mặc khải cho vị Nabi 
trung tín Muhammad , 

﴿ َ ّ ه َۡ ح َ �ۡ
َ

َ َٗك ََ ـ �نح َ َۡ �َ  ۡ
َ

َ  ّۡ َۡيح ََ ـ َۡ َ ََ  ّۡ ا َءيح َٗ ـ ۡي
َ

َ �ۡع  َّتب ََ ت ََ ح  َّ َ َُ وَز
َ

َ ا   َُ � ّ ه ۡح َن َۡ

  ََ ۡ ََ � ح ِ َّ َ َُ وَز
َ

َ ا   ََ  �َ َ�ۡع م    ٤٩ :المائدة ﴾ َ�

Ngươi (Muhammad) hãy phân xử giữa thiên hạ bằng 
thiên lệnh đã được Allah mặc khải, chớ làm theo ý muốn 
của họ, hãy coi chừng họ kẻo Ngươi bị chúng kéo lệch 
khỏi chân lý mà Allah đã mặc khải cho Ngươi. Al-Maa-
idah: 48 – 50 (chương 5). Tức phân xử mọi điều mà giữa các 
tín đồ có tranh chấp, nếu không tuân thủ ắt sẽ gặp khốn khổ. 

Còn những gì không được phân tích tỉ mĩ thì nhờ 
đến nhóm học giả U’lama dày công nghiên cứu nhưng 
không được trái ngược với nguồn gốc giáo lý. 

Tuyệt đối không đuổi theo số đông, không làm theo 
phong tục cổ truyền, phong tục ông bà đi trái ngược bộ giáo 
lý Islam, nếu được phép là giới Nabi đã tự ý qui định một bộ 
giáo lý mới rồi. Nhưng trong thiên hạ vẫn còn người nhắm 
nghiền mắt, bịt lại đôi tai để làm theo cộng đồng, làm theo 
số đông. Thật đáng thương cho họ. 
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Chương X 
Allah đã ấn định số phận của từng tạo vật, từ cá thể 

một trước khi bắt đầu tạo hóa, từ đó mỗi tạo vật chỉ được 
hưởng hoặc bị tùy theo số phận đã an bày trước khi được tồn 
tại, 

ءٖ ﴿ ۡ�َ  ّ �ح  ََ َ   َََخلَ  �َ ۡق ََ ِۥح  ََ َّ  ]٢: سلَة الفرقان[ ﴾�َ�َق

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

﴿ َٖ ََ �َق ۦح ه ب �َ َخلَۡق ء   ۡ�َ  ّ �ح �وّا  ِ٤  َ�ۡ �َ � ه ُۡ َ ََ ةٞ  ََ �َ ب ََ  َّ � وَا  ِ َح ۡو
َ

َ ا   ََ : القدر[ ﴾٥َه� ََ

٥٠،  ٤٩[ 

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

﴿  َ ََ � قَ َّ َح َ ۡو
َ

َ  َۡ ََ ا ََ ًَ َ َح ۡق َّ َح اب  سلَة(   ﴾ ٣�   )٣٨: ا

Và mọi lệnh của Allah là một Chỉ dụ đã được quyết 
định. Al-Ahzaab: 38 (chương 33). 

Allah đã an bày mọi định mệnh tốt và xấu như được 
ghi chép trong bộ Saheeh, Rasul  đã nói: 

هِ (( ِ َن ْ�ِهِ قن
َِ خن

دن قن
ْ
رُْؤِم ن بِال  ))قن
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“và tin vào định mệnh tốt xấu là do Allah an bày.”(
4F

5)  

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

ء  ﴿ ۡ�َ  � لن � ح َِ ه ا ََ َ
َ  َۡ َ قَ َّ َ ّۡ َ

َ ََ  َٞ  �َ ءٖ قَ ۡ�َ  �
ن �ح ب  َ َٱَ َّ َ ّۡ َ

َ  ْ ا  ٗ ُح َۡعلَ �َ  � َُ ۡل ي�
 )١٢: الرال   سلَة( ﴾١

Để cho các ngươi biết Allah có quyền định đoạt trên tất 
cả mọi vạn vật và quả thật Allah bao trùm hết tất cả mọi 
vật và mọi sự việc dưới kiến thức cao siêu của Ngài. Al-
Talaaq: 12 (chương 65), Allah phán ở chương khác: 

﴿ 
َ

��ح � ب َ�َۡ يفح  �ِ ُّل َ  َٗ يح ََ  ََ ۡم َخلَ ََ ّح  ۡعلَ  ١٤: الملك ﴾ ١ََ َ�

Chẳng lẽ, Đấng Tạo Hóa không biết gì chăng? Trong 
khi Ngài là Đấng Thấu Hiểu, Am Tường tất cả. Al-
Mulk: 14 (chương 67). 

Ai phủ nhận định mệnh do Allah an bày là đã phủ 
nhận kiến thức của Ngài và ngược lại, ai phủ nhận kiến thức 
của Ngài là đã phủ nhận định mệnh là do Allah sắp đặt. 

                                                           

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

ب ﴿ �َ ك� ُۡ َ �� ۡطَنا  َّ ا ََ َّ � ءٖ ۡ�َ م  �َ  )٣٨: اَنعامسورة (  ﴾ب� 

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

﴿ َٖ � ب َّ  ٖٖ ا ََ � ِ  �� ۦح  ب �َ َصۡي َۡ َ
َ ء   ۡ�َ  ّ َح  )١٢: �س  سلَة(  ﴾ ََ

Và tất cả mọi thứ đều được TA cho ghi trong một quyển 
Sổ minh bạch. Yasin: 12 (chương 36). 

Tạo vật của Allah gồm hai loại: 

Loại vô chi vô giác không có lựa chọn như trời đất, 
tinh tú, các vì sao. . .  

Loại có chi giác và có quyền lựa chọn như con 
người, ma quỉ. Đấng Tạo Hóa không hề ép buộc con người 
phải làm tội lỗi rồi trừng trị họ, mỗi hành động của họ là do 
ý muốn của bản thân quyết định nhưng nằm dưới ý muốn 
của Allah, 

﴿ ََ �ُ بلَ ََ �ۡل ُن  َٞ َۡ � َّ ذ � ِ َٗ ۡۡ يح � ِ٢  َّ ق�ي ََ �َۡس  ۡ
َ

َ  ّۡ ن ح �َ َشا َء  م  َُ � ُ٢  َۡ َ ـا ءح �ََش ـا  ََ ََ
 َ �  ۡ

َ
َ   َّ � ِ ََ �ُ بلَ ََ ُۡ ََّب َ ح  َّ  ٢٩ – ٢٨: التكوير  ﴾ ٢َشا َء َ

Đấy chẳng qua là lời nhắc nhở thiên hạ * Để nhắc nhở 
ai trong các người muốn đi đúng đường * Nhưng điều 
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mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ phi Allah, 
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài muốn (hay chấp 
thuận). Al-Takweer: 28 – 29. 

Allah đã tạo ra con người và tất cả hành động của 
họ, Ngài phán: 

﴿ َۡ ٗ َح ۡنح� ََ ا  ََ  َۡ َ َح ۡعبح ََ َ
� َُ َۡ  ٩قَا ٗ لح َُ ۡع ََ ا  ََ ََ  ّۡ َخلََق ح ح  َّ َ  ٩٥ :الص�افات   ﴾٩ََ

- ٩٦ 

(Hỡi Muhuammad) hãy hỏi chúng: “Chẳng lẽ các ngươi 
lại tôn thờ các bụt tượng do chính bàn tay mình nặn thành 
ư ? * Trong Khi chính Allah đã tạo hóa ra các ngươi và tất 
cả mọi hành động cử chỉ của các ngươi.” Al-Saffaat: 95 - 
96 (chương 37). 

Tuy định mệnh là do Allah an bày nhưng con người 
cần phải tạo lý do mới biết được định mệnh. Điều này nói 
lên Allah có kiến thức tổng quát vạn vật và sáng suốt trong 
quá trình sắp xếp vạn vật theo một trình tự và qui luật nhất 
định. 

Người Muslim không được dùng đầu óc để cân đo 
niềm tin Iman tức lấy sự hiểu biết làm thước đo sự an bày do 
Allah sắp đặt. Chắc chắn khối óc không thể hình dung hết 
được mọi việc bởi khối óc tựa một cái tô hoặc cái thau trong 
khi có một vài điều lại là nước đại dương thì cho dù có dùng 
bao nhiêu cái tô hay thau thậm chính ao hồ cũng chẳng chứa 
đựng hết số nước đại dương kia mặc dầu rất cố gắng. 
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Có vài điều khác không thể suy nghĩ hay diễn giải 
tựa như tầm nhìn không thể nhìn thẳng lên mặt trời vào ban 
trưa cho dù có khổ công luyện tập. 
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Chương XI 
Cái chết là sự thật, Allah phán:  

﴿ ٖۡ ََا ا  َۡ ۡم َيلَۡي ََ  ّ م�  ٢�ح ا ََ ـ َۡ
��َۡ ََ ل�  ـب �َ َ�ۡ َ َ ََ ذح � �ن ََ ۦح  ََۡج َ�ۡبَ�ب  : ال�رحمن   ﴾٢ََ

٢٧ – ٢٦ 
Tất cả vạn vật trên (thế gian) đều tan biến * Chỉ tồn tại 
sắc diện của Thượng Đế Ngươi (Muhammad) Đấng đầy 
quyền uy và tối cao. Al-Rahman: 26 – 27 (chương 55). 
Trong những phần thuộc niềm tin là phải tin tưởng mọi việc 
xảy ra sau cái chết từ cỏi mộ bì trừng trị hoặc được hưởng 
thụ như lời thiên khải đã nhắc. 

 Trong những niềm tin Iman là tin có ngày 
phục sinh, ngày mà con người được sống lại sau khi đã chết, 
xương đã bị mục rã, Allah phán: 

﴿ َۡ ٗ لح َنس�   ّۡ � �ۡ �ن ََ �َ�ب  اث� ِ ََ ۡج
َ
َم َۡ� � َن  ّ ا يح �َذ ََإ  � َ ٗ ّص َُ ��  ََ � َح و : سلَة �س( ﴾٥ََ

٥١( 

Và Tiếng Còi phục sinh được thổi lên thì lúc đó họ 
(người chết) sẽ từ dưới mộ đứng dậy vội vàng chạy đến 
trình diện Thượng Đế của họ. Yaseen: 51 (chương 36). 
Ai có lòng nghi ngờ về việc phục sinh này thì y là Kafir (kẻ 
tự xóa đức tin Iman): 
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﴿  َ َح ََ �َ َم   � ّّ ا َ َّ َ
َ ََ ّۡ َح ن �ح ََ  ّۡ َح ۡ�َ ۡك ََ ۡس َََ ّۡ ب َيلَۡي ح ََ َۡ َح ب��  �َ ا ۡم َء ّۡ تَ ح ََلَ

َ
َ  ْ ا

 ََ �َ �َ ۡ�ّ ا   َ ۡٗ ا  ٣ قَ َّ  ّ َح ا قحۡل َۡ �ي � ۡ�َب  ََ  ََ ةح  َُّساَي ََ  ٞ َن ََ  � َّ َ ََ ََۡي  ّۡ � �يَل ِ ا ِ سَذ
 ََ � تَۡيق�ن ۡس ُح � مح ه ۡ ََ ا  ََ ََ ا  نن  َۡ  َّ � ّم ِ ظح َّ  �ۡ ةح ِ ا َُّساَي ََ  �ٓ َ َۡ َ  ٣٢ - ٣١: الجاثية ﴾٣و

Và đối với những kẻ Kafir phủ nhận đức tin thì có lời 
hỏi miệt thị: “Há chẳng phải các dấu hiệu của TA đã từng 
xướng đọc cho các ngươi nghe thấy nhưng các ngươi lại 
tỏ vẻ hống hách và là nhóm người chuyên gây tội lỗi 
chăng?” * Và một khi có lời bảo: “Điểm hẹn gặp Allah là 
thật và ngày tận cũng không có gì phải ngờ vực thì các 
ngươi lại bảo: chúng tôi chẳng biết gì về ngày tận thế cả, 
có lẽ đó là điều tường tượng bịa đăkt mà thôi nên chúng 
tôi không có niềm tin về nó”. Al-Jaa-thiyah: 31 - 32 
(chương 45). Nhưng nhóm người Kafir lại phủ nhận thẳng 
thừng giờ tận thế, 

ً�ا  هَۡل ﴿ ع� َس ة�  ُّساَي �َ َب ه َّ ََ م  َُ � وَا ُ َۡ ََ �ۡ
َ

َ ََ ة��  ُّساَي �َ اْ ه ٗح ه َّ  ١١: الفرقان     ﴾١ََ

Không, bọn chúng đã bác bỏ ngày giờ tận thế vì thế mà 
TA đã chuẩn bị sẵn cho những ai bác bỏ ngày giờ tận thế 
hỏa ngục bùn cháy. Al-Furqaan: 11 (chương 25). 

 Trong những niềm tin Iman là tin có sự tính 
sổ, Allah phán: 

ٞس ﴿ َۡ ََ ّح  ۡظلَ َح  �َ ََ ة�  َُ ب �َ ق� ُۡ م� َ ۡٗ َ �َ ق�ۡسَط  ُۡ َم َ �� بز �َ َُ ۡ ََضعح َُ و َُ  ٔ  َشۡ�  ََ َقا ۡث �َ  َۡ �َ ا  سۡ 
ةٖ  ّب ََ  ََ � ب بس� �َنا َ� َ�َ�ب ه ََ اۗ  َۡ � َنا ه َۡ َ ت

َ
�  ُ َد َۡ َخ ۡم  �  ٤٧: األنبياء  ﴾٤ َن
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Và TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào ngày phục 
sinh. Bởi thế sẽ không có một người nào bị đối xử bất 
công về bất cứ điều gì. Và nếu (chúng có làm một việc dù 
nhỏ) bằng sức nặng của một hạt cải đi nữa, thì TA cũng 
sẽ mang nó ra (cân đo). Và chỉ mình TA đủ làm công việc 
thanh toán sổ sách. Al-Ambiya: 47 (chương 21). 

 Trong những niềm tin Iman là ngày sau có 
phần thưởng và hành phạt, thiên đàng và hỏa ngục, Allah 
phán về hỏa ngục: 

﴿ ��ََ ٗاْ  َشقح َم   � ّّ ا َ َّ َ
ََُ ٞ �� زَ� ا  َۡ �ي �  ّۡ ۡح َ ُ � َ َّا َ  َُ ي �ۡ َش  ١٠٦ :هود  ﴾١ََ

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

ُح ﴿ �
َ
�َۡ ََ بتح  بَ� ََ ـ َ� َُّس ـ ََ ا َد ا  ََ ا  َۡ �ي � َم   � ب�� ة� َ� ّن َ�ۡ َ ��ََ ْ َا َح ع� سح َم   � ّّ ا َ َّ َ

َ ََ ۞ 
 ٖ َذ َح ۡ�َ  َ�ۡ ا ًء َ� َِ �َ  ََ �ّ ََ َشا َء  ا  ََ  َّ �  ١٠٨: هود  ﴾١ ِ

Và những ai được phần phước thì nơi cư ngụ sẽ là thiên 
đàng, họ ở trong đó đời đời kiếp kiếp như sự vững chảy 
của các tầng trời và đất, trừ phi Thượng Đế của Ngươi 
(Muhammad) muốn khác đi. Quả là một phần thưởng 
viễn cữu. Hud: 108 (chương 11) 

Người Kafir tức người không tin tường vào Allah ắt 
sẽ trong hỏa ngục đời đời và người Muslim có đức tin vào 
Allah sẽ được hưởng thụ trong thiên đàng vĩnh cữu,  
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﴿ � َن َي
ح

ََُ  ْ َا َح ََ �َ َم   � ّّ ا َ َّ َ
اه  ََُ ََ ّۡ َي ۡح َ  �ح  �َ َش ّ ا  ـ ۡح َ ا ُ ََ ََ  � ة ََ َ�خ� ََ َيا  َۡ ّي َ �� م ا  ـ � َن

َم  � � به� َّ٥  ََ ح  َّ َ ََ  ۗ ّۡ ََيح ٗ ـ جح
ح

َ  ّۡ �ۡ �ي َن َٗ ـ َ�يح  �َ ب ََ � بل �ّ َُ ْ ٗا لح �ُ َََي  ْ ٗا نح ََ ا َم َء  � ّّ ا َ َّ َ
َ ََ

 ََ �ُ � بل َّ �ّب َُ  ٥٧ - ٥٦: آل عمران ﴾٥ُح

Riêng những kẻ Kafir (không có đức tin nơi Allah) sẽ bị 
TA trừng trị chúng một hành phạt hung tợn, kinh hoàng 
ở ngay trần gian và cả ngày sau mà chúng không lấy đâu 
ra một người trợ giúp * Nhưng đối với những người 
(Muslim) tin tưởng và luôn hành đạo tốt, đúng (Qur’an 
và Sunnah) sẽ được ban thưởng trọng hậu về mọi việc đã 
từng làm. Quả thật, Allah không hề yêu thích những kẻ 
chuyên làm tội lỗi. Ali I’mraan: 56 - 57 (chương 3). 

 Niềm tin Iman bắt buộc của mỗi tín đồ Muslim 
là hết lòng tin tưởng vào mọi điều liên quan đến ngày sau 
được miêu tả trong Qur’an và trong Sunnah Saheeh như cầu 
Siraat, bàn cân, giếng Al-Hawdh, sổ ghi chép tội và phúc.  
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Chương XII 
Nhiệm của tín đồ Muslim là phải bám chặt lấy tập 

thể và tập thể được công nhận là tập thể có người Imam (tức 
người dẫn đầu) như giáo cả, Hakim. 

Tuân lệnh cấp lãnh đạo Muslim chính là tuân lệnh 
Allah, 

ي﴿ ط�
َ

َ  ْ ا  ٗ نح ََ ا َم َء  � ّّ ا َ َۡ �ّ
َ

� ۖ ََ  ّۡ ـن ح �َ ـَ�  ۡو
َ
ٱ� َۡ� َْ ح

َ ََ  َُ ٗ ـ سح َّ ٗاْ َُ ـ يعح ط�
َ

َ ََ  َ َّ ٗاْ َ ـ  ﴾عح
 ٥٩: النساء

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah, hãy 
tuân lệnh Rasul (Muhammad) và cấp lãnh đạo (người 
Muslim) trong các người. Al-Nisa: 59 (chương 4). 

Không được phép bầu cấp lãnh đạo là người Kafir, 
không tuân lệnh họ và cũng không nghe theo lời những ai 
không đứng đắn về mặt đạo giáo. 

Cấp lãnh đạo phải là người có học vấn tốt về giáo lý 
Islam để dẫn mọi người sống tốt đời đẹp đạo, 

م� ﴿ َۡ َ
َم َۡ� � َن  َٞ ۡو

َ
َ  ّۡ ا َجا َءيح ُ� سَ�ۖ سَذ ٗ سح َّ َُ �َ� َِح ِ ّد ََ  ۡٗ َ ُ ََ �ن   ۦ� ْ ه ٗا ايح َذ

َ
َ أ�  ۡٗ َ�ۡ َ � َ

َ
َ

 َ و ٗ ِح � �ب ََ �َۡس َم   � ّّ ۦح َ َُ � ّۡ ََُعل ۡح ۡن �َ ۡوَ� 
َ
ٱ� َۡ� َْ ح

َ ۗ ّۡ ۡح ۡن �َ ۥ   ٨٣: النساء  ﴾ۦح

Và một khi mọi người nhận được tin tức liên quan đến 
an ninh hoặc khủng bố thì họ liền phao tin ầm ra ngoài. 
Thế tại sao bọn chúng không chịu trình lên Rasul, trình 
lên cấp lãnh đạo của họ, chắc chắn họ sẽ đồng nghiên 
cứu và phân tích tính xác thực của tin tức kia ? Al-Nisa: 
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83 (chương 4). Và chỉ có người tin thông về giáo lý Islam 
mới có thể nghiên cứu. 

Cấm tín đồ tự ý tách rời cộng đồng hoặc kháng lệnh 
cấp lãnh đạo mà hãy kiên nhẫn tuân lệnh cho dù có bị đàn áp 
miễn sao cấp lãnh đạo kia không làm hành động Kufr hoặc 
không ra lệnh làm trái ngược giáo lý, như được ghi chép 
trong bộ Saheeh từ bà Um Salamah dẫn lời Rasul  đã nói: 

لىنُ�مْ (( ُ  بن ِنْعدن ِْ ُ اءُ  إِنُّ، � رن رن
ُ
ِنْعِرفُلنن  و ُ�نِْكُرقنن  �ن دن ْ  قن دْ  �ن قن ِرهن �ن ـ ْ قن  البنِرئن  كن  من

رن  نْ�ن
ن
ِلمن  و لنِ� ْ  السن رنا�نعن  َنِضن  من ْ  قن  ))قن

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

ا الالن (( لّْلا من  ))صن

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

6) 

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

                                                           

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

َِّويدن ((   ))ةُ اِييُ  ا

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

ِِِهمْ  ِ�ِ (( ّم َن ِلِد ن قن ِْ ُد
ْ
َِّدِة ال

ن
َِ ِ قن ُِ لِرنُسل ِلِكِنابِِ، قن  ))قن

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

6F

7)  

Tuyệt đối không được moi móc, theo dõi, điều tra về 
đời tư của cấp lãnh đạo hoặc tuyên truyền điểm xấu, hành 
động xấu, hành động tội lỗi của cấp lãnh đạo để các tín đồ 
khác có thành kiến với họ. Ngược lại, phải dùng lời lẽ đàng 
hoàn để góp ý, để xây dựng họ. 

Một khi cấp lãnh đạo cố ý qui định điều lệ khác giáo 
lý Islam và sau khi đã khuyên bảo họ quay lại thì tiếp tục 
tuân lệnh y; còn nếu như hết lời, hết cách mà y vẫn mực mực 
làm ngược giáo lý thì công bố tội trạng cho tín đồ rõ bởi lúc 
này là lúc phù hợp, kẻo bị thay đổi đi tôn giáo Islam, bị thay 
đổi bộ giáo lý của Allah và đó chính là ý nghĩa của Hadith: 

                                                           

(7) Hadith do Al-Bukhary ghi lại ở phần Iman, chương lời Nabi : “Đin 
(tôn giáo) là lời khuyên bảo.” Hadith trang 35 do nhà xuất bản Bait 
Al-Afkaar Al-Đâuliyah và Muslim ghi lại ở phần Iman, chương phân 
tích quả thật Đin (tôn giáo) là lời khuyên bảo, Hadith số 55 và 95.. 
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“Khuyên bảo vì Allah, vì Kinh Sách của Ngài, vì Rasul 
của Ngài, vì những Imam của người Muslim và vì toàn 
thể người Muslim.” 

Người hiểu biết giáo lý Islam không được sống ích 
kỷ chỉ lo cho bản thân mình và bỏ mặc các tín đồ khác sống 
tùy thích. Không, y phải giáo dục họ đi đúng chân lý Islam, 
giúp người cần giúp dù chỉ vài đồng lẻ, tiếp tế thức ăn dù chỉ 
là trái chà là, bởi người có kiến thức giáo lý là tấm gương 
cho mọi tín đồ Muslim khác noi theo. Xưa kia Rasul  đã 
không dương cao đầu vì kho báu mà người chỉ muốn đưa 
thiên hạ đến với bình an và trợ giúp người nghèo khó dù chỉ 
vài Dinaar (đơn vị tiền ngày xưa). 
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Chương XIII 
Jihaad(

7F

8) là hành động được bảo tồn từ xưa cho đến 
này tận thế, tuyệt đối không được phép dứt bỏ trong khi 
Qur’an vẫn còn tồn tại trên trần thế, như được ghi chép trong 
bộ Saheeh từ ông Jaabir dẫn lời Rasul :  

اُ   الن (( اَِفن  رن ن ّمِت  ِم ْ  ةٌ طن
ُ
ارِلُلنن  و قن ن  َُ ِِ  َن ن

ْ
اِهِري ن  ال   ظن

ن
ةِ  ينْلمِ  إِل ِقينامن

ْ
 ))ال

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

8F

9)  

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

ِِ ن  من ْ (( ِ  ُِقنن  قُ ُِ ا ُهلن  من ِهيدٌ  �ن من ْ  شن ِِ ن  قن   ُِقنن  قُ
ن
قْ  ْهِل،ِ و

ن
ِم،ِ  ُِقنن  و قْ  ِن

ن
يِن،ِ  ُِقنن  و ِِ 

ُهلن  ِهيدٌ  �ن  ))شن

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

                                                           

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

(9) Hadith do Muslim ghi (156). 
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giáo Islam thì y là Shaheed(
9F

10).”(
10F

11) Hadith còn được ghi 
chép trong quyển tóm lược Saheeh.( 11F

12) 

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

 ))بِااِ  ذنِكْرهُ ((

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

لنيْ،ِ  فناْسِنِع ْ (( َن  من ْ  بن ن ْلل ِلِد ن  ِم ن  حن ِْ ُد
ْ
 ))ال

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

لنيْ،ِ  فناْسِنِع ْ (( انِ  بن رن
ْ
ل ِّ  ))بِال

                                                           

(10) Shaheed là người hi sinh vì Islam. 

(11) Hadith được ghi lại từ ông Sa-e’d bin Zaid  do Abu Dawood ghi 
(4772), Al-Tirmizhi (1421), Al-Nasaa-y (4095) và Ibnu Maajah (2580) 
trong Mukhtasar. Và Al-Tirmizhi nói: “Đây là Hadith Hasan.” 

(12) Hadith được ghi trong bộ Saheeh Al-Bukhary (2348) và Saheeh 
Muslim (141) từ lời thuật của ông Abdullah bin A’mr . 
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“Anh hãy cầu cứu cấp lãnh đạo.” Ông vẫn hỏi tiếp: nếu 
cấp lãnh đạo thờ ơ với tôi ? Người đáp: 

َن  ُِقنن  قنارِْ  (( ِ ال ّت  من اءِ  ِم ْ  رنُ�لنن  حن دن ةِ  ُشهن قْ  اآلِخرن
ن
َن  �نْدننعن  و ن ال  ))من

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

12F

13) 

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

ةُ  ِلنُكلنن  قنارن ن  من ْ (( ِدن ن  ااِ  ّن َْ
ن
ُهلن  الو ِبيِ   ِف  �ن  ))ااِ  سن

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

13F

14) 

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

                                                           

(13) Hadith do Al-Nasaa-y ghi (4081), Ibnu Abu Shaibah (28043), Ahmad 
(22514) và Al-Tabaraany ghi trong bộ Al-Kabeer (20/313). 

(14) Hadith do Al-Bukhary ghi (123 & 2655) và Muslim ghi (1904). 
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ِ�  من ْ (( ابن طن
ن
دْ  و قن اعن  �ن طن

ن
من ْ  الاان  و ِِ  قن ا ون دْ  بن قن من ْ  الاان  بنصن  �ن ِمِ�ي يُِرعِ  قن

ن
 و

دْ  قن ِ�ال �ن ابن طن
ن
من ْ  و ْعِص  قن ِمِ�ي َن

ن
قن  و ِِ  دْ �ن ا ون  ))بن

“Ai tuân lệnh Ta là y đã tuân lệnh Allah, ai kháng lệnh 
Ta là y đã kháng lệnh Allah; và ai tuân lệnh người lãnh 
đạo thay Ta là y đã tuân lệnh Ta và ai kháng lệnh người 
lãnh đạo thay quyền Ta là y đã kháng lệnh Ta.”(

14F

15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(15) Hadith do Al-Bukhary ghi (6718) và Muslim ghi (1935) từ lời thuật 
của ông Abu Hurairah . 
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Chương XIV 
Ai vẫn còn hướng mặt về Qiblah hành lễ Salah là 

vẫn còn là người Muslim dù có phạm tội gì, ra sao trừ phi 
phạm tội Kufr(

15F

16). 

Trong những thể loại Kufr: Là mắn chửi Allah. 

Mắng chửi Allah tội còn vĩ đại hơn cả tội đại Shirk, 
bởi người phạm tội Shirk không hạ thấp Allah xuống ngang 
hàng với đất đá để thờ phụng, họ chỉ nâng cao địa vị của đất 
đá lên ngang hàng với Allah rồi thờ phụng, 

بلٖ ﴿ َضَ� ّنا َُ��  َح  �ۡ ِ � َّ َ   تََ � ب َّ٩  ََ �ُ بلَ ََ ُۡ َ � بن ََ � ّ ه �� ح ٗن حَس � �ۡذ  : الشعراء ﴾٩ِ
٩٨ - ٩٧ 

Thề với Allah, chúng tôi là những kẻ đã công khai lầm 
lạc * Khi chúng tôi đã sùng kính quí vị ngang vai với 
Thượng Đế Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài. Al-Shu-a’-
ra: 97 – 98 (chương 26). Còn việc mắng chửi Allah là đã hạ 
Ngài thấp hơn cả địa vị đất đá. 

Mắng chửi Allah là đại tội Kufr và tội Kufr có tăng 
và giảm giống như đức tin, Allah phán: 

َم ﴿  � ّّ َ ّۡ � ِ  َ َۡ �ح  ْ َا دح ا ۡزَد َ ّّ مح  ّۡ �ۡ � بن ََ  � ِ ََ َ�ۡع  ْ َا َح ََ �َ ّۡ ۡح َح �َ ۡٗ َ ۡقَبَل ت َح م  ُّ  � ََ � ك ۖ َٰ َْ ح
َ ََ

 َۡ ٗ ُّ ّضف ّح َُ  ٩٠: آل عمران ﴾٩يح

                                                           

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

اه  ﴿ ََ ّۡ َي ۡح ب ََ �ۡد ز  � َّ �يل� َ ب م َس ْ َي َا َّ ََ ََ  ْ َا َح ََ �َ َم   � ّّ اْ ا َ ٗح ا َ�و َُ � اب� ه ََ َع ُۡ َ َّ ۡٗ ََ
 َۡ َ َح س� َۡ  ٨٨:اَد   ﴾٨�ح

Đối với những kẻ nào phủ nhận niềm tin vào Allah và 
còn ngăn chặn tôn giáo của Allah thì chúng sẽ bị TA gia 
tăng thêm hình phạt chồng lên hình phạt khác do bởi các 
hành động hủy hoại của chúng đã gây nên. Al-Nahl: 88 
(chương 16). 

Tín đồ Muslim tuyệt đối không được tự ý xác nhận 
một ai đó sẽ là người của thiên đàng hay là người của hỏa 
ngục trừ phi người đó được Allah hoặc Rasul  đã xác nhận. 
Chúng ta chỉ nói chung chung rằng ai chết trong tình trạng 
tin tưởng Allah là thuộc người thiên đàng và ai chết trong 
tình trạng phủ nhận đức tin vào Allah là thuộc người của hỏa 
ngục. 
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Chương XV 

Sự thật về người không đạo: Là sự tôn thờ bất cứ gì 
bản thân muốn ngoại trừ tôn thờ Allah. Theo cách nghĩ của 
người không đạo là tách li khỏi mọi sắc lệnh của Allah để 
tôn thờ bản thân và tôn thờ lý tưởng, Allah phán: 

�ن ﴿ عۦ� ُۡ َس ب  َّ َٱَ ََ َََخ ۡلٖ�  ب ي� ح َٱَ َّ ۦح َ َضّل
َ

َ ََ ۦح  ب ٮ َٗ ۥ َي ۦح َۡ ب �َ� ِ ََ َ َّ م� َ ََ  ََ ۡ َء  ََ ََ
َ

َ
 َۡ َ َح َّ ََ َ َ� ت ََ

َ
َ   � َّ َ �َ َ�ۡع م   �َ  � ۦ  �َ ۡۡ �َ م  َُ �َ ة   َٗ َ�ب �ُ �ن  ََهِ� ب ه َََجَعَل َٱَ �ن  ۦ� قَۡلب ََ٢﴾ 

 ٢٣: جاثيةال

Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ tôn 
lý tưởng làm Thượng Đế chăng, họ đã bị Allah đẩy y vào 
lầm lạc bởi kiến thức của y, Ngài đã đóng chặt thính 
giác, con tim (tức tấm lòng) y lại và Ngài dùng bức tường 
che chắn mắt y (tuy mở mà chẳng thấy được chân lý). 
Vậy, ai sẽ hướng dẫn y đi đúng đường sau khi Allah đã 
bỏ mặc y. Thế sao Ngươi không suy nghĩ ? Al-Jaa-thiyah: 
23 (chương 45). 

Ai tự cho phép bản thân y nói và làm mọi điều theo 
lý tưởng bản thân hoặc lý tưởng của ai đó vào bất cứ lúc 
nào, nơi nào muốn thì y chính là nô lệ của lý tưởng bởi con 
người được tạo hóa vốn là một nô lệ, nếu không làm nô lệ 
cho Allah Đấng Tạo Hóa thì ắt sẽ làm nô lệ cho kẻ khác. 
Chắc chắn là thế. 

Nếu như trên đời này chỉ có một người sống duy 
nhất chắc Allah sẽ không bắt tội y về các tội như giết người, 
Zina (quan hệ tình dục ngoài hôn nhân), cho vai lãy, nói xấu 
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người khác và cũng không cấm y nhìn phần kín người khác. 
Nhưng khi số lượng con người gia tăng thì cần phải có qui 
luật để áp chế mọi người tuân theo qui luật đó nếu không sẽ 
loạn. Tương tự, nếu trong vủ trụ chỉ có mỗi mặt trăng là 
Allah không bắt buộc nó phải xoay theo một đường nhất 
định nhưng trong vủ trụ ngoài mặt trăng còn có mặt trời, các 
vì sao, các thiên hà nên bắt buộc chúng phải duy chuyển 
theo quy luật nhất định. Allah phán: 

﴿ ََ ا َۡ َّ َل َ ۡ َّ ۡغ � َ ـ�ح ث  �َ ث ََ ۥ  ۦح لحبح ِۡ بِت َ� َٰ ـّخ َس َٗم وح ـ َّ�ح َ ََ  ََ ـ َُ َق ُۡ َ ََ َس  ُۡ ـ َُّش ََ ا 
�ن ۗ  ۡوَِ�

َ
�ُ ََ  ه �ُ بلَ ََ ُۡ ََّب َ ح  َّ َك َ ََ َبا ََ  ۗ َح ۡو

َ
�َۡ ََ َح  ۡل َ�ۡ ََ َ�ح َ َ

 ٥٤: األعراف ﴾٥�

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

﴿ َٖ �� ََلَ  ٞ ن َح ََ  � � َ ا َۡ َّ َح َ � َساه لح  ۡ َّ َ ََ ََ  ََ َُ َق ُۡ �َك َ َ َۡ ح ۡ ت
َ

َ ا   َۡ َ َ�َب � ُ سح   ُۡ ََ َُّش

 َۡ ٗ  )٤٠: سلَة �س( ﴾ ٤�َۡسَبحح

Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trăng, và ban 
đêm không được phép vượt qua ban ngày; và mỗi cái 
đều bơi trong quỹ đạo của nó. Yasin: 40 (chương 36). 

Để được một thế giới an bình và hạnh phúc nên bộ 
giáo lý Islam được thiên khải nhằm cải thiện mọi cuộc sống 
của con người từ đạo đến đời, và ai tự ý cho mình không liên 
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can đến bộ giáo lý đó y xứng đáng bị Allah trừng trị thích 
đáng. 

Gia nhập Islam là nhiệm vụ bắt buộc từng cá nhân 
còn tách li Islam chính là kẻ chống đối, 

﴿ َٞ � َ �َ َٗ يح ََ  َۡ ُح �ن َ�َي ۦ� د� ن م  ّۡ َي ن ح �َ ۡد  �َ َ ت َۡ َ م   ََ ََ  ََ � ك ۖ َٰ َْ ح
ََُ ّۡ ۡح بلح ََ ۡي

َ
َ َۡ َِ � ب ََ

 َْ
ح

َ ََ  �� ة ََ َ�خ� ََ َيا  َۡ ّي َ �� َۡ َ ح ب�� ا َ� َۡ �ي �  ّۡ �� يح َ َّا ببح َ ََ َۡ َ
َ  ََ � ك ۖ  ٢١٧: البقرة ﴾٢َٰ

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

Được ghi chép trong bộ Al-Saheeh và những bộ 
khác, Rasul  có nói:  

))  ْ يننُ،ال فناْ�ُِلُلْهُ من ِِ  
 ))بنّد ن

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

17) 

Thờ phượng Allah là mục đích tối cao của việc tạo 
hóa và tồn tại, ai tự ý cho rằng bản thân được phép tách rời 
là y đã không tin vào mục đích tối cao đó. Trong khi y 
không được phép tách rời bộ luật ban hành của một quốc gia 
y đang sống nhưng lại dám bước ra khỏi việc thờ phượng 
Allah, đây quả là một sai lầm mà không có sai lầm nào lớn 

                                                           

(17) Hadith do Al-Bukhary ghi (2854) từ ông Ibnu A’bbaas . 
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hơn nữa, y đâu biết được rằng Đấng Tạo Hóa ra toàn vủ trụ 
trong đó có y đã phán quyết rằng: 

﴿ �ۡ َ َح َۡعبح �َ  َّ � �َس ِ ��َۡ ََ ّم  ��ۡ َح َ َخلَۡق ا  ََ  ٥٦: الذاريات  ﴾٥ََ

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người 
ngoại trừ để tôn thờ TA. Al-Zariyat: 56 (chương 51). 

Đấng đã tạo hóa ra con người và ma quỉ đang sinh sống 
ở trần gian vốn là để thờ phượng Ngài 

Chính Ngài sẽ tái dựng họ lại ở ngày phục sinh để tính sổ 
việc thưởng và trừng trị y. 

Bề tôi khẩn cầu Allah cải thiện mọi hoàn cảnh của cộng 
đồng Muslim ở trần gian và ngày sau. 

Cầu xin bình an và phúc lành cho vị Nabi Muhammad và 
tất cả ai noi theo Người. 
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