Tìm Về Islam

Nguyên tác: Abul Ala Mauđuđi
Biên soạn: Từ Công Nhượng

Bản quyền @1996 của Tủ Sách Islam

Mọi quyền lợi được bảo vệ. Không một phần nào của
cuốn sách này được sao chép hay truyền phát ở bất kỳ
hình thức nào hay bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử
hay cơ học, kể cả photocopy, ghi âm hay bằng bất kỳ hệ
thống lưu trữ và phục hồi thông tin nào mà không được
phép bằng văn bản của Tủ Sách Islam.

Ấn hành đầu tiên vào tháng 9 năm 1996. Tái bản lần thứ hai
vào tháng 11 năm 2014.

CreateSpace ISBN: 1502363976
ISBN-13: 978-1502363978

TỦ SÁCH ISLAM

Tủ Sách Islam (TSI) là tổ chức phi lợi nhuận do nhóm trí
thức Muslim thực hiện để dịch thuật và quảng bá các tài
liệu về Islam. Mọi thư từ hay góp ý, xin liên lạc qua điện
thư: tusach.Islam@yahoo.com.

Mục Lục

Lời Mở Đầu............................................................................................v
Ý Nghĩa của Islam .............................................................................. 1
ISLAM nghĩa là gì? ........................................................ 1
Bản chất của người vô đức tin ........................................ 4
Ân phước của Islam ........................................................ 8
Đức Tin Và Sự Qui Phục ................................................................15
ĐỨC TIN là gì? ............................................................ 18
Tìm hiểu về Thượng Đế? .............................................. 20
Đức tin nơi cõi vô hình. ................................................ 21
Sự Nghiệp Đạo Pháp.......................................................................23
Vai trò của vị Thiên Sứ của Thượng Đế ....................... 24
Lược sử của các vị Thiên Sứ của Thượng Đế ............... 29
Thiên Sứ Muhammađ ....................................................................35
Tình hình thế giới.......................................................... 36
Ả-rập, vực thẩm của u tối.............................................. 38
Vị cứu tinh ra đời. ......................................................... 39
Một viên kim cương trong đống đá............................... 40

ii

Tìm về Islam

Một cuộc cách mạng đang chờ đợi. ............................... 42
Hận thù. ......................................................................... 44
Tại sao thay đổi vào lúc 40? .......................................... 46
Thông điệp toàn bộ của Người. ..................................... 47
Sự đóng góp của Người cho nhân loại........................... 50
Một nhà cách mạng vĩ đại nhất ...................................... 53
Lời chứng nhận cuối cùng ............................................. 56
Tính hoàn chỉnh trong Thông Điệp ............................... 57
Tín điều chính yếu của Islam ..................................................... 61
Tau-hiđ: đức tin vào Thượng Đế Duy Nhất................... 63
Ý nghĩa của La-ilaha-il-Allah. ....................................... 64
Tau-hiđ nghĩa là gì? ....................................................... 69
Tau-hiđ trong cuộc sống ................................................ 72
Tin vào các thiên thần (mala-ikah).Error!
Bookmark
not defined.
Tin vào các kinh sách của Thượng Đế.Error! Bookmark
not defined.
Tin vào các vị Thiên Sứ của Thượng Đế. .............. Error!
Bookmark not defined.
Tin vào cuộc sống sau khi chết.Error! Bookmark not
defined.
Ý nghĩa của niềm tin vào Đời SauError! Bookmark not
defined.
Cuộc sống sau khi chết: một khái niệm trường cửuError!
Bookmark not defined.
Lễ nguyện và sự tôn thờ . Error! Bookmark not defined.
Ý nghĩa của sự tôn thờ trong Islam.Error!
Bookmark
not defined.
Hành Lễ hay Lễ Nguyện (Salat).Error! Bookmark not
defined.

Mục lục

iii

Nhịn Chay (Sawm) ......... Error! Bookmark not defined.
Thuế an-sinh (Zakat). ..... Error! Bookmark not defined.
Hành Hương (Hajj). ....... Error! Bookmark not defined.
Bảo vệ Islam (Jihađ) ...... Error! Bookmark not defined.
Đin và Shari’ah.....................Error! Bookmark not defined.
Sự khác biệt giữa Đin và Shari’ah.Error!
Bookmark
not defined.
Nguồn kiến thức của Shari’ah.Error! Bookmark not
defined.
Giáo Luật (Shariah/Fiqoh)Error!
Bookmark
not
defined.
Tasawwuf. ...................... Error! Bookmark not defined.
Các nguyên lý Shari’ah .....Error! Bookmark not defined.
Nội dung và triết lý của Shari’ahError! Bookmark not
defined.
Quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi cá nhân. .............. Error!
Bookmark not defined.
Quyền của Thượng Đế. .. Error! Bookmark not defined.
Quyền của mỗi người đối với bản thân của họ. ..... Error!
Bookmark not defined.
Quyền của mọi người trong xã hội.Error!
Bookmark
not defined.
Quyền của tài nguyên và mọi sanh linh trong vũ trụ.
............................................. Error! Bookmark not defined.
Shari’ah - Luật phổ thông và trường cữu............... Error!
Bookmark not defined.
Thuật ngữ .............................. Error! Bookmark not defined.

LỜI MỞ ĐẦU
Trong tác phẩm “Nắm Lấy Thời Điểm”, cố tổng thống Hoa
Kỳ Richard M. Nixon đã dành nguyên chương sách để
phân tích “Thế giới Muslim” 1 và ngay tại dòng đầu đã ghi
nhận nhiều người Mỹ có khuynh hướng rập khuôn nghĩ,
“Người Muslim không văn minh, dơ bẩn, rừng rú và bất
hợp lý, chỉ được chú ý nhờ các nhà lãnh đạo của họ có
may mắn ngự trị trên những lãnh thổ chứa đựng trên hai
phần ba trữ lượng dầu trên thế giới”.
Thật vậy, nói đến người Muslim nhiều người Âu Mỹ
thường liên tưởng đến những người Ả-rập sống cuộc đời
du mục, những con lạc đà trong sa mạc hoang dã nắng
cháy, những cuộc chiến của người Ả-rập nhằm hủy diệt
người Do Thái, nước Iran bắt giữ các con tim Mỹ vào năm

1

Seize The Moment, Richard Nixon, New York, Simon &
Schuster, 1991 trang 194
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1979, hai trận chiến vùng vịnh cuộc, đánh bom khủng bố
tại Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế tại Nữu Ước vào năm
2001, và gần đây là và những cuộc ôm bom tự sát tại
nước Afghanistan.
Nói đến thế giới Muslim, người Âu Mỹ thường gắn liền
với mãnh đất Trung Đông. Quả thật, Thiên Sứ
Muhammađ nguyên đã tiếp nhận Thiên khải tại nước Ảrập nhưng thế giới Muslim (Hồi giáo) ngày nay không
còn giới hạn trong phạm vi lãnh địa Trung Đông như
nhiều người lầm tưởng nữa. Thế giới Muslim ngày nay
gồm khoảng một tỉ hai, một phần năm dân số trên thế
giới, bao gồm hơn 37 nước, sử dụng hàng trăm ngôn ngữ
và các hệ thống chính trị khác nhau nhưng gắn liền bằng
đức tin vào Thiên kinh Qur’an và tin vào Allah là Thượng
Đế duy nhất.
Islam chẳng những là một Đạo theo ý nghĩa thông thường
mà còn là nền móng của một nền văn minh, tạo nên một
di sản văn hóa rất dồi giàu cho thế giới Muslim. Lịch sử
cho thấy, khi Âu Châu vẫn hãy còn mòn mỏi trong Thời
Trung Cổ tối tăm thì nền văn minh Islam đã tiến đến thời
kỳ vàng son chói lọi, đóng góp cho triết học, y khoa, thiên
văn, toán học mà Âu Châu đã hấp thụ sau này. Khi thế
giới Muslim bắt đầu suy đồi thì Âu Châu bắt đầu chớm
nở, mở cửa cho những thành tựu về khoa học và kỷ thuật
mà chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay.
Đến thời Thực Dân khi các quốc gia Âu Châu bắt đầu
bành trướng thế lực, đổ quân chiếm đất đai của các nước
nhược tiểu vào thế kỷ thứ 17 và 18, trong đó có đất đai
của các nước Muslim (Hồi giáo) và bị phân chia theo biên
giới do đế quốc Anh, Pháp cai trị. Rốt cuộc thế giới Hồi
giáo bị phân chia chẳng những về mặt địa lý và chính trị
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mà ngay cả phân chia về mặt thần học và sự hiểu biết
Islam trong ý nghĩa cao đẹp của nó. Khi xưa, Islam là một
động lực đã hàn gắn các quốc gia khác nhau thành một
vương quốc trải dài từ Âu châu, Phi châu, Trung Đông và
Á châu, với nét đặc thù là một tôn giáo ôn hòa có khả
năng hấp thụ các nền văn hóa khác nhau nhưng hôm nay,
một số Muslim quá khích đã biến Islam thành một tôn
giáo xa lạ đối với Islam mà Thiên Sứ Muhammađ đã mang
đến. Điển hình nhất là các cuộc ôm bom tự sát tại các
quốc gia hiện đang bị chiếm đóng như ở tại Iraq và
Afghanistan mà nguyên nhân sâu xa của nó là đấu tranh
chống ngoại bang chứ không dính liếu gì đến các lời chỉ
dạy cao đẹp của Islam. Islam ban sự bình đẳng cho phái
nữ, chia gia tài và hưởng quyền sở hữu như người đàn
ông nhưng ngày hôm nay nhiều xã hội Muslim vẫn đối xử
bất công với phái nữ, cấm sự học vấn và quyền tự do đi
lại mà Islam cho là quyền bình đẳng của mọi người
Muslim. Sự đối xử chênh lệch đó không có chổ đứng
trong Islam mà thật ra xuất phát từ tục lệ và văn hóa của
dân tộc địa phương đã ngấm ngầm luồng vào văn hóa của
Islam trong nhiều thế kỷ trôi qua.
Đứng trước thềm của thế kỷ thứ 21 và trước sự sụp đổ hệ
thống kinh tế của giới tư bản vào năm 2006 người ta
đang khám phá ra các vết rạn nứt khác của xã hội tư bản
chẳng hạn như sự suy giảm số dân da trắng ở Âu Mỹ, sự
suy đồi về sự sáng tạo, thái độ tẩy chay tôn giáo và lối
sống hưởng thụ vật chất đã lan tràn đến mức khủng
khiếp. Nhiều nhà xã hội bên Tây Âu đang lo lắng cho sự
bế tắc của hệ thống tư bản thì các nhà kinh tế và xã hội
học Muslim đang nỗ lực phục hồi những động lực đã một
thời làm cho thế giới Muslim sáng lạng. Một xã hội vững
bền hơn chỉ có thể hiện thực với sự phối hợp giữa hệ
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thống tâm linh và vật chất một cách quân bình với nhau.
Mặc dù thế giới Hồi giáo ngày hôm nay sống rất xa vời
với những điều chỉ dạy mà Islam đã mang đến nhưng lý
tưởng của nó vẫn là nguồn động lực sống động nhất
không có tôn giáo hay hệ thống nào có thể sánh kịp.
Tủ Sách Islam xin giới thiệu với bạn đọc quyển Tìm Về
Islam, một công trình chuyển ngữ nương theo kiến thức
của ông Abul Ala Mauđuđi, cố học giả Muslim tiếng tăm
tại nước Pakistan.
Theo truyền thống, mỗi khi danh xưng của Thiên Sứ
Muhammađ được nhắc đến thì tín đồ Hồi giáo thường
xướng thêm câu “Salallahu-Alayhi-Wa-sallam“ (saw)
nghĩa là “Xin Thượng Đế ban ân huệ và bình an cho
Người“ nhưng vì cuốn sách này được viết cho nhiều giới
độc giả cho nên chúng tôi không viết thêm chữ “saw“ sau
tên của Thiên Sứ Muhammađ để cho giới bên ngoài dể
đọc hơn. Điều đó không có nghĩa rằng dịch giả và tín đồ
Hồi giáo không cung kính vị Thiên Sứ thân yêu nhưng câu
“Salallahu-Alayhi-Wa-sallam sẽ được hiểu ngầm mỗi khi
tên của Người được nhắc đến.
Mong quí bạn đọc với tinh thần rộng mở tiếp nhận công
trình biên dịch này như là một nỗ lực chứa đựng tràn đầy
tâm huyết, hướng bản thân về với Chân Lý, với nguồn
sáng Islam, củng cố đức tin chân chính thoát khỏi sự ràng
buộc của những gì không phải Islam theo đúng lời dạy
của Thượng Đế và các gương sáng của Thiên Sứ
Muhammađ.

Phố Corona, Hoa Kỳ
Ngày 9 tháng 11 năm 2014 – Tây Lịch.
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Chương Một

Ý NGHĨA CỦA ISLAM
Islam (Hồi giáo) là tên gọi liên quan đến phẩm chất.
Thiên kinh Qur'an (Kinh Thánh của người Hồi-giáo) nói,
trong mọi quốc gia và mọi thời đại lúc nào cũng có những
người đi theo chánh đạo, những người có phẩm chất đặc
biệt đều là những người Muslim. Cho nên, một cá nhân
sinh ra và lớn lên ở nơi đâu, nam hay nữ, thuộc chủng tộc
hay đảng phái nào, ở trong lãnh thổ này hay quốc gia
khác, nếu họ có những phẩm chất đặc biệt thể hiện từ
trong lời dạy của thiên kinh Qur‟an thì sẽ được gọi là một
người Muslim (tín đồ Hồi giáo).

ISLAM NGHĨA LÀ GÌ?
Trong tiếng Ả-Rập, chữ “Islam” nghĩa là an bình, nội
dung nói đến đến sự tuân phục và vâng mệnh. Với tính

2

Tìm về Islam

cách là tôn giáo, Islam thể hiện sự tuân phục và vâng
mệnh chỉ đối với Allah,2 Thượng Đế của vũ trụ và muôn
loài. Thật vậy, khi nhìn vào vũ trụ và không gian, chúng
ta thấy tất cả những tinh vân trong vũ trụ đều hoạt động
theo một qui luật nhất định. Bất cứ vật gì cũng được đặt
trong một vị trí đặc biệt. Mặt trời, mặt trăng và tất cả các
thiên thể chuyển động trong không gian tuân theo luật lệ
vô cùng chính xác. Từ những hạt điện tử nhỏ bé cho đến
những dãy ngân hà vĩ đại, tất cả đều tuân theo luật vạn vật
hấp dẫn nương tựa lẫn nhau, từ vật chất cho đến năng
lượng, từ sự sống cho đến sự chết hay một cơ cấu nằm
trong trạng thái tĩnh hay động. Ngay cả sự sống của con
người, từ một đơn vị tế bào nhỏ tí ti, từ trái tim hay khối
óc đều lệ thuộc vào những qui luật cai quản sự hoạt động
của chúng. Sự hô hấp, tuần hoàn và tất cả các cơ quan
trong thân thể của chúng ta đều không tránh khỏi những
qui luật dành riêng cho nó. Tóm lại, thế giới của chúng ta
hoạt động nhịp nhàng theo qui luật đã được vạch sẵn. Đó
chính là các qui luật vô biên của Thượng Đế bao hàm từ
những vật vô tri vô giác cho đến những tạo vật có linh
hồn, vận hành trong khối vũ trụ vĩ đại vượt ngoài sự
tưởng tượng của con người.
Sự qui phục, nạp mình và tuân theo qui luật mà
Thượng Đế đã đặt ra chính là Islam. Một người đi theo
Islam được gọi là người Muslim. Mặt trời, mặt trăng, trái
đất và mọi tinh tú trên trời là những “Muslim” cũng như
đất đá, cây cỏ, không khí hay thú vật..., tất cả đều là
những Muslim vì đã sinh tồn theo luật lệ mà Thượng Đế
đã hoạch định cho chúng.
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Nhìn lại cuộc sống của con người, từ giây phút thụ
thai cho đến ngày thân xác trở thành cát bụi, mỗi tế bào,
mỗi cơ cấu hay mỗi cử động đều tuân theo qui luật về
sinh lý, ngay cả những người vô thần hay bái phục thần
linh nào đó cũng đã là “Muslim” nếu chúng ta đánh giá
theo sự sống trên thân thể của họ. Ngoài qui luật đã quản
lý sự sống, Thượng Đế ban cho con người một đặc điểm
khác. Đó là khối óc và sự suy luận. Khác với loài vật, con
người có khả năng đặc biệt có thể sử dụng lý trí để suy
luận, để chấp nhận hay phủ nhận, có thể đi theo bất cứ tôn
giáo hay lý tưởng nào đó trong cuộc sống, có thể chọn
theo đi lối sống cho riêng mình hay bắt chước theo lối
sống của người khác. Tóm lại, con người được ban cho sự
tự do. Sự sống và khả năng suy luận lúc nào cũng tồn tại
cùng khắp đời sống con người. Nó làm cho con người có
tiềm năng vượt ngoài giới hạn thể chất cho nên chiếm ngự
một vị trí đặc biệt so với các tạo vật khác.
Ở đây, có hai điểm chúng ta có thể đem ra thảo luận.
Thứ nhất, cơ thể con người hoạt động tuân theo luật lê
cũng như các cơ cấu đã duy trì mọi vật trong thiên nhiên.
Cho nên, mỗi cơ quan, mỗi sự hoạt động đều lệ thuộc vào
qui luật đặc biệt dành riêng cho chính nó không thể nào
vượt ngoài giới hạn đó. Bởi vậy, con người cũng như
những tạo vật khác trong vũ trụ vốn là một “Muslim”.
Thứ hai, tùy theo khả năng suy luận của mỗi cá nhân, có
người khẳng định sự hiện diện của Đấng tạo hóa và chấp
nhận tuân theo luật lệ của Ngài một cách trung thành và
vô điều kiện.
Y tự nguyện hiến dâng cuộc sống cho Đấng mà tiềm
thức của y đã chấp nhận. Giờ đây, y sẵn sàng phụng sự
một Chủ Nhân mà đáng lý ra y đã phải phụng sự từ lâu.
Kiến thức của y trở nên linh động và trung thực vì y hoàn
toàn chấp nhận Đấng đã ban cho y khả năng để học và để
hiểu. Lý luận của y trở nên sắc bén vì y chấp nhận tuân
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theo Đấng đã ban cho cơ quan để suy nghĩ và chọn lựa.
Lời nói của y trở nên chân thành vì đã thốt lên niềm tin
nơi Đấng tối cao của vũ trụ, Đấng đã ban cho khả năng để
diễn đạt ý nghĩ. Giờ đây sự hiện diện của y là hiện thân
của Sự Thật vì trong mọi khía cạnh của cuộc sống y đã
chấp nhận một cách ý thức và vô điều kiện tuân hành theo
luật lệ của Thượng Đế. Y cảm thấy hạnh phúc trong tâm
hồn và hài hòa với mọi vật trong thiên nhiên bởi lẽ y đã
tôn thờ Đấng mà mọi vật trong vũ trụ đã tôn thờ và ca
ngợi.
Đó là mẫu người Muslim từ thể xác đến tâm hồn.

BẢN CHẤT CỦA NGƯỜI VÔ ĐỨC
TIN
Ngược lại với mẫu người kể trên, mặc dù bản tính là
Muslim và tồn tại trong vô thức là Muslim nhưng y không
vận dụng các khả năng lý luận để nhìn Sự Thật nhưng an
phận với sự chọn lựa của mình phủ nhận sự hiện diện của
Đấng tạo hóa. Trong ngôn ngữ của Islam đó là những
người Kafir.
Trong tiếng Ả-rập, „Kufr’ là động từ của chữ Kafir có
nghĩa là “che đậy” hoặc “dấu đi”. Tại sao những kẻ phủ
nhận Thượng Đế được gọi là Kafir? - Tại vì y đã che dấu
sự vô tín ngưỡng trong trái tim và tâm hồn của y. Mặc dù
sanh ra là một Muslim là những gì hoạt động tuân theo
qui luật trong thiên nhiên nhưng đôi mắt của y bị mờ, tâm
trí của y bị bóng mây che lấp, cuộc sống của y bị chìm
trong ảo tưởng. Lúc nào y cũng sờ soạng đi trong bóng
tối. Đó là bản chất của trạng thái vô tín ngưỡng.
Kufr là trạng thái lu mờ hay đúng hơn là sự u mê. Có
sự u mê nào lớn hơn là u mê về Thượng Đế, Đấng tối cao
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của vũ trụ? Y tìm hiểu cơ cấu bao la của vũ trụ, các vòm
chân trời vô tận, các chuổi thiên hà đã liên tục hoạt động,
những nét tinh vi và thẩm mỹ hiện qua mọi khía cạnh của
đời sống, y quan sát cơ đồ vĩ đại trong không gian nhưng
không nhận ra Ai đã tạo ra và duy trì sự hoạt động của nó.
Y công nhận tất cả mọi cơ quan trên thân thể của y hoạt
động hết sức chính xác tuyệt vời nhưng không biết được
mãnh lực nào đã ban sự sống cho nó. Ai đã tạo ra phân tử
carbon, calcium, sođium hay tất cả các loại hóa chất
khác? Y lắc đầu kinh khiếp trước cơ cấu bao la vĩ đại của
vũ trụ nhưng không nhận diện được Đấng đã tạo nên nó.
Y thưởng thức sự thẩm mỹ và nhịp nhàng cơ đồ bao la đó
nhưng không nhận ra Đấng đã quản lý nó.
Một người đã mù quáng về thực tại thì làm sao có thể
hiểu được chân lý cao siêu? Làm sao người này có thể đạt
đến mục đích cuối cùng khi y đã khởi hành từ một điểm
sai lệch? Y sẽ thất bại trong sự nhận thức về thực tại hay
tương lai. Chân lý trung thực nhất trong cuộc sống sẽ tồn
tại một cách u mê trong tâm thức của y. Bất cứ lãnh vực
nào mà y đã nỗ lực tìm hiểu – về khoa học hay nghệ
thuật, về đời sống hay tâm linh nhưng y sẽ không bao giờ
hiểu được sự thật và sự kỳ diệu của nó. Y sẽ sờ soạng đi
trong bóng tối suốt cả cuộc đời.
Chẳng vậy mà Kufr còn là sự độc đoán hà khắc. Độc
đoán có nghĩa là gì? Là hành động của một kẻ mà sự suy
luận chỉ quanh quẩn trong thế giới của riêng y cho nên lúc
nào cũng bị gò bó trong vòng lẩn quẩn, lắm lúc trở thành
đối chọi với xã hội và thiên nhiên. Vì vậy, những kẻ này
thường mang xã hội và nền luân lý của nhân loại đi đến
sự đổ vỡ và diệt vong.
Như chúng ta thấy, tất cả mọi vật trong vũ trụ đều
tuân theo sự an bài của Thượng Đế, từ một viên đá vô tri
vô giác cho đến những tạo vật có linh hồn đều sống và
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tuân hành theo luật lệ của Ngài. Nói cách khác, bản chất
Muslim đã ăn sâu vào tâm khảm của mọi vật. Được cấu
tạo trong dạng thức đẹp đẽ nhất, Thượng Đế trao cho con
người quyền năng trên những tạo vật khác nhưng phải
biết rằng tạo vật của Ngài phải được sử dụng đúng với
mục đích của chúng. Vì bản chất của những kẻ phủ nhận
Thượng Đế vốn phản lại với thiên nhiên, cho nên việc
làm của họ sẽ đi phản lại với những việc do Thượng Đế
an bài cho nên thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ trở thành
công cụ của sự phản động. Từ một việc xung khắc nho
nhỏ tưởng chừng như không đáng kể trong lãnh vực cá
nhân nhưng từ từ sẽ lan rộng trong xã hội và sau đó làm
đảo lộn sự quân bình trong thiên nhiên.
Có bất công nào lớn hơn là sự bất công của kẻ này?
Có sự tàn ác nào ác độc hơn người này, kẻ đã khai thác và
lạm dụng mọi lãnh vực trong cuộc sống để phục vụ cho
cá nhân của họ. Họ sẽ không ngần ngại sử dụng mọi thủ
đoạn để làm những việc chống lại thiên nhiên, chống với
chính nghĩa và sự công bằng.
Kufr không chỉ là sự độc tài mà còn là sự phản loạn,
bất nhân và bất trung. Nói cho cùng, thực tại của con
người là gì? Khả năng và quyền lực của con người từ đâu
đến? Phải chăng con người đã chính tay bào chế khối óc
hay trái tim của họ, hay đã chính tay tạo ra linh hồn và
mọi cơ quan trên thân thể của họ? Có phải con người là
kẻ đã tạo ra vũ trụ và mọi vật trong đó hay tất cả đều do
Thượng Đế đã tạo ra? Nếu mọi vật và mọi điều được
Thượng Đế tạo nên thì nó thuộc về ai? Ai là Đấng tối
cao? Nếu Thượng Đế là Chủ Nhân của vũ trụ thì ai thâm
độc hơn là kẻ đã lợi dụng những tạo vật đó để chống lại
sự sai khiến của Ngài?
Nếu một người nô bộc phản lại chủ nhân, chúng ta
gọi y là tên bất trung. Một công dân phản bội quốc gia,
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chúng ta gọi y là tên phản quốc. Một tên mưu mô lợi dụng
lòng tốt của người đã giúp đỡ, chúng ta gọi y là tên bất
nghĩa. Nhưng những từ ngữ này vẫn không đủ để diễn tả
hành động của người đã chống lại Thượng Đế trong sự vô
tín ngưỡng của họ.
Mọi thứ mà con người có được đều là món quà của
Ngài. Về lãnh vực con cái và cha mẹ, trách nhiệm lớn
nhất mà mỗi người trong chúng ta phải trả là trách nhiệm
của người con đối với cha mẹ. Nhưng nghĩ lại, ai đã trót
tình thương bao la trong trái tim của cha mẹ, bậc sẽ sẵn
sàng hy sinh mọi giá để đùm bọc con cái của mình?
Trong sự phản ánh đó chúng ta thấy Thượng Đế là Đấng
đã không ngừng cung ứng cho con người. Nếu vậy thì
điều gì tệ mạt hơn là hành động của những kẻ bất trung,
bất nghĩa, kẻ đã lợi dụng tạo vật của Thượng Đế để chống
lại sự sai khiến của Ngài?
Đừng nghĩ rằng với hành động vô đức tin đó thì con
người có thể phạm đến Oai Phong của Ngài. Thật ra con
người có khác chi là những hạt bụi li ti bám trên hòn bi
nho nhỏ trong đại dương của vô số tinh đẩu trong vũ trụ.
Làm sao những kẻ sống ngoài lề tôn giáo có thể gây hại
Thượng Đế khi biên giới của vũ trụ trải rộng đến mức mà
con người vẫn chưa biết được nơi nào là điểm tận cùng?
Làm sao họ có thể hại được Đấng tạo hóa khi mặt trời,
mặt trăng và những vì tinh tú chuyển động giống như
những hạt bi nho nhỏ dưới sự sai khiến của Ngài. Sự phản
loạn của con người chẳng những đã không ảnh hưởng gì
đến Thượng Đế mà ngược lại chỉ đưa họ đến sự bế tắt và
tuyệt vọng.
Hậu quả của sự chống đối và phủ nhận Sự Thật chỉ
làm cho những kẻ vô đức tin thất bại trong cuộc sống và
sẽ không bao giờ hiểu được chân lý cao siêu. Mọi lý luận
và nhận thức trên cơ sở đó chỉ đưa những người không có
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đức tin đến sự thất bại bởi lẽ lý luận nào đã bắt đầu từ
điểm sai lầm thì sẽ không bao giờ mang họ đến mục đích
đúng được.
Những người này sẽ đương đầu với nhiều khó khăn
trong cuộc sống - về mặt luân lý, giao tế, việc làm hay
trong gia đình của họ... Nói tóm lại, cuộc sống của họ sẽ
gặp nhiều sự buồn phiền. Trong lãnh vực cá nhân, lúc nào
họ cũng oán than, hoang mang và sẽ không ngần ngại
nhúng tay làm điều va chạm đến sự an sinh của kẻ khác
ngay cả tội ác. Với sự suy nghĩ mờ ám và một mớ lý luận
rẻ mạt, họ sẽ gây phiền lụy đến những người chung
quanh.
Họ sẽ phá hoại sự yên tĩnh trên trái đất và Ngày Sau
sẽ bị tra khảo về tội lỗi mà họ đã phạm. Mọi cơ quan trên
thân thể của họ: đầu, óc, mặt, mũi, và chân tay sẽ tố cáo
sự bất công và tàn ác mà họ đã gây ra. Tất cả sẽ kêu nài
trước Thượng Đế và Ngài sẽ xét xử mọi việc một cách
công minh. Đó là cái tai hại của Kufr – sự vô tín ngưỡng.
Nó chỉ đưa những người vô đức tin đến chổ mù quáng,
lẩn quẩn, thất bại ở đời này cũng như ở đời sau.

ÂN PHƯỚC CỦA ISLAM
Chúng ta sẽ thấy thế giới chung quanh và muôn ngàn
tạo vật đang ca ngợi phép màu của Thượng Đế. Vũ trụ vĩ
đại đang hoạt động với sự chính xác kỳ diệu là bằng
chứng nói lên Đấng đã tạo nên, hướng dẫn và duy trì sự
hoạt động của nó. Thượng Đế là Đấng với Mãnh Lực,
Kiến Thức và Tài Sản vô tận. Bất cứ những gì con người
có thể suy ngẫm về Thượng Đế, họ sẽ thấy Sự Khôn
Ngoan của Ngài là tuyệt đối. Từ trong bản chất của con
người cho đến mọi vật chung quanh tất cả đều tuân theo
luật lệ vô biên của Ngài.
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Ngoài ân phước mà Thượng Đế đã phú cho con người
- khả năng để truyền đạt ý nghĩ, cơ quan để suy luận và
khả năng để phân biệt cái đúng hay cái sai, Thượng Đế
ban cho con người sự tự do để chọn lựa. Do đó, tự do là
yếu tố đã thử thách con người khắp cả cuộc đời. Ý nghĩ
hay sự gợi cảm trong tâm tư, kiến thức mà chúng ta đã
học hỏi, quyền lực mà chúng ta nắm được trong tay, điều
hay lẽ phải, tất cả sẽ được đem ra để thử thách. Đây cũng
giống như một cuộc thử thách trong trường học, sự công
bằng chỉ đạt được nếu chúng ta trả lời một cách tự do tuỳ
theo khả năng của mình. Nếu trả lời đúng thì sẽ được
thăng tiến, trả lời sai thì sẽ bị loại bỏ. Tất cả mọi sự thử
thách sẽ được thưởng phạt một cách công minh.
Cuộc sống của con người cũng diễn ra một cách
tương tự. Thượng Đế ban cho con người sự tự do để lựa
chọn. Nói tóm lại, chúng ta có thể chọn một trong hai con
đường - hoặc là Islam hoặc là vô tín ngưỡng.
Do trí thông minh và lý luận của mỗi cá nhân, có
người khẳng định sự hiện diện của Đấng tạo hóa và trao
niềm tin cho Ngài. Không bị mãnh lực nào bắt buộc, y
chọn con đường phụng sự Thượng Đế - Đấng tạo hóa. Y
thấu hiểu bản chất và thực tại trong thiên nhiên. Ngoài
con đường khác mà y có thể lựa chọn, y chọn con đường
của Thượng Đế. Ngay từ lúc bắt đầu y đã thành công bởi
lẽ y đã sử dụng trí tuệ để chấp nhận Đấng đã tạo nên
chính bản thân của y. Y sử dụng đôi mắt để nhìn thực tại,
đôi tai để nghe sự thật, khối óc để học hỏi những lý tưởng
cao siêu. Y dâng hiến trọn con tim và khối óc để theo con
đường mà y đã chọn. Y chọn sự thật, sẵn sàng và vui vẻ
tuân theo mệnh lệnh của Thượng Đế - Đấng tối thượng.
Đó là mẫu người đi theo chính đạo của Thượng Đế.
Người đó sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ở đời
này cũng như ở đời sau.
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Trong cuộc sống ngắn ngủi, y đã đặt bước chân đầu
tiên trên con đường của sự thật, con đường đó sẽ dìu dắt y
đến sự thành công mỹ mãn. Giờ đây, sự hiện diện của y
phản ánh từ sự thầm kín của vũ trụ. Y sẽ hành trình thăm
dò những bí ẩn trong thiên nhiên nhưng sẽ không bao giờ
bị sa ngã trong sự lẩn quẩn hay nghi ngờ.
Về ngành khoa học, y sẽ hành trình trong thiên nhiên
để học hỏi những kho tàng kiến thức đang nằm im lìm
chờ đợi. Trong cuộc hành trình thu thập kiến thức, sự hiện
diện của Thượng Đế trên mọi nẻo đường sẽ ngăn chặn y
lánh xa với tội lỗi. Y sẽ không bao giờ vỗ ngực xưng tên
ta đây là những người sẽ khắc phục thiên nhiên, hoặc
ngang nhiên tự hào ra tay làm việc thay trời. Y sẽ không
bao giờ nuôi mộng đi xâm chiếm nước khác hay làm hỗn
loạn nền an ninh trật tự trên thế giới. Những thái độ vô
trách nhiệm và phản động đó không bao giờ lai vãng
trong tâm trí của nhà khoa học Muslim chân chính. Chỉ có
những nhà khoa học Kafir mới bị rơi vào trong ảo tưởng
mơ hồ và đặt thế giới trong sự âu lo.
Tóm lại, nhà khoa học Muslim sẽ hành động đạo đức
hơn. Học càng sâu, đức tin của họ càng vững chắc. Lúc
nào họ cũng cúi đầu tạ ơn Thượng Đế, lúc nào cũng nghĩ
rằng Đấng tạo hóa đã ban cho kiến thức và mọi ân huệ
trong đời sống cho nên họ phải sử dụng nó đúng với mục
đích mà Ngài đã phác hoạ. Thay vì tự kiêu, họ trở nên
khiêm nhường. Thay vì khao khát quyền lực, họ sẽ trở
thành công cụ để phục vụ cho nhân loại. Cho nên khi kiến
thức nằm trong tay của một nhà khoa học Muslim chân
chính, nó sẽ trở nên công cụ để bảo vệ nền an sinh của
con người. Đó là thái độ của nhà khoa học Muslim. Thái
độ của những người muốn làm hài lòng Thượng Đế, Đấng
đã ban kiến thức và muôn vàn ân huệ khác.
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Về lịch sử, kiến thức mà người Muslim nghiên cứu
lúc nào cũng được lọc qua lăng kính hoàn toàn khác biệt
với những người Kafir. Họ tìm hiểu về lịch sử với sự
phản ảnh chân thật của nó, chọn lọc những cái hay cái đẹp
trong quá khứ và tìm đủ mọi cách để ngăn ngừa những
yếu tố đã đưa con người đến sự suy đồi và diệt vong.
Về chính trị, mục tiêu của nhà chính trị Muslim là tìm
cách thiết lập một xã hội, trong đó sự tự do, bình đẳng và
công bằng là nền tảng của xã hội, mọi người đều là anh
em, chủ nghĩa nô lệ sẽ bị cấm đoán, nạn bóc lột sẽ bị khai
trừ, tự do và nhân quyền sẽ được nâng cao. Một xã hội mà
chính quyền là đại diện của sự công bình để phục vụ dân
chúng.
Về luật lệ, nỗ lực của mỗi người anh em Muslim trong
xã hội sẽ tạo nên một xã hội công bằng. Mỗi cá nhân sẽ
duy trì và bảo vệ nền công lý trong xã hội. Y sẽ tôn trọng
luật lệ và tạo gương sáng cho người khác noi theo. Trong
tâm tư, lúc nào y cũng muốn thấy luật lệ được áp dụng
một cách vô tư và công bằng cho mọi người.
Cuộc sống của một người Muslim chân chính lúc nào
cũng đượm màu đức hạnh, tu tâm và đạo nghĩa. Họ sống
với niềm tin Thượng Đế là chủ nhân của tất cả. Bất cứ vật
gì mà họ có trong tay đều là món quà của Thượng Đế,
luôn luôn nhắc nhở với chính bản thân rằng một ngày nào
đó họ sẽ trở về trình lại cho Ngài tất cả mọi việc đã xảy ra
trong cuộc đời. Ý nghĩa của sự trở về với cội nguồn ăn
sâu vào trong tâm khảm, thường xuyên nhắc nhở làm cho
họ lúc nào cũng giữ mình lánh xa những hành vi vô trách
nhiệm.
Hãy tưởng tượng đến một người với cuộc sống đầy
đạo đức và khiêm nhường, một cuộc sống tu tâm và thanh
bạch, cuộc sống của tình yêu và vị tha. Y sẽ là tấm gương
sáng cho mọi người. Sự suy tư của y sẽ không bao giờ bị
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ô nhiễm bởi ý nghĩ xảo trá hay tham vọng điên cuồng. Y
sẽ quay mặt lánh xa việc tội lỗi, lánh xa lời lẽ dối trá hay
hành động mờ ám. Y thà nhịn đói còn hơn là tìm kiếm
đồng tiền từ những thủ đoạn bất lương hay tội lỗi. Y sẽ
không bao giờ bắt tay với đảng phái nào xâm phạm đến
danh dự và nhân quyền của con người. Không có mãnh
lực nào có thể níu kéo y xuống. Y thà chịu chết chứ
không đầu hàng trước thủ đoạn xảo quyệt của đối
phương. Cuộc sống của y là tấm gương sáng về luân lý và
đạo hạnh. Y sẽ bảo vệ luật lệ và Sự Thật mặc dù mạng
sống của y có bị đe dọa. Đó là mẫu nguời mà chúng ta nể
phục và kính trọng.
Một người như vậy thì ai có thể nhục mạ y được?
Mãnh lực nào có thể lôi cuốn y ra khỏi con đường ngay
chánh. Đồng tiền nào có thể mua chuộc được đức tin của
y? Chắc chắn không ai có thể quyến rũ y được bởi lẽ
không có ai xứng đáng để y bái phục ngoài trừ Thượng
Đế - Đấng Chủ Tể của y.
Y sẽ là người giàu có nhất trên thế gian này. Không ai
có thể giàu hơn vì y chỉ sống với cuộc sống thanh đạm và
vô tư. Những cám dỗ về cuộc sống phiêu lưu đầy vật chất
và tham vọng không làm y mềm lòng. Cuộc sống của y
đơn sơ nhưng đầy đủ. Mặc dù sự nghèo khó chồng chất
trên vai nhưng y cũng không nhủ lòng vì trái tim của y chỉ
có sự bình an và vui tươi - Thử hỏi, có sự giàu có nào lớn
hơn sự giàu có này chăng?
Y sẽ được người khác kính trọng và yêu thương vì y
sống với cuộc sống đầy yêu thương và bác ái, sống là vì
lợi ích của người khác. Đối với một người như vậy thì ai
lại không yêu thương?
Y sẽ được người khác tín nhiệm vì y thành thật với
chính bản thân và những người chung quanh. Những gì y
nói là đúng với sự thật bởi vì trên mọi nẻo đường lúc nào
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Thượng Đế cũng đang trông nom và dìu dắt. Y ngay
thẳng trong việc làm cũng như trong lời ăn tiếng nói. Mỗi
khi trách nhiệm được giao phó, y sẽ tìm đủ mọi cách để
hoàn tất. Không có lời lẽ nào để diễn đạt hết sự tín nhiệm
và lòng tốt toát lên từ con người mẫu mực này.
Nếu chúng ta hiểu được phẩm chất thật sự của một
người Muslim, chúng ta thấy họ sẽ không bao giờ sống
trong sự nhục nhã, thấp hèn hay bị khống chế. Y sẽ vượt
qua mọi thử thách. Không có mãnh lực nào có thể kìm
hãm những người này bởi lẽ Islam đã khắc ghi trong tâm
khảm của họ những phẩm chất không bao giờ xóa mờ.
Đó là Islam, tôn giáo thiêng liêng của nhân loại. Một
tôn giáo vượt qua không gian và thời gian, là lẽ sống của
thiên nhiên, là tôn giáo của con người trong mọi thời đại,
mọi quốc gia và mọi chủng tộc. Những người ý thức về
Thượng Đế và Sự Thật đã sống với tôn giáo đó. Họ chính
là những người Muslim. Dù có gọi bằng từ ngữ nào đi
chăng nữa, những mẫu người đó đã toát lên những phẩm
chất của Islam và không có gì hơn ngoài Islam.

Chương Hai

ĐỨC TIN VÀ SỰ QUI PHỤC
Islam có nghĩa là qui phục theo Ý Chí của Thượng
Đế. Sự qui phục đó dẫn đến cuộc sống tu tâm, phát triển
niềm đức hạnh và duy trì luân lý trong xã hội.
Khi sanh ra, mỗi người được Thượng Đế phú cho mỗi
phẩm chất khác nhau. Những phẩm chất đó nằm tiềm tàng
trong mỗi cá nhân nhưng làm sao để phát triển hết những
phẩm chất đó? Thường thường hành động của con người
phát sanh từ kiến thức cho nên muốn phát huy phẩm chất
của mình thì đầu tiên chúng ta phải trau dồi kiến thức.
Quả thật, mỗi người trong chúng ta đều có kiến thức khác
nhau và mỗi kiến thức sẽ dẫn đến mỗi phẩm chất khác
nhau. Những kiến thức đó là gì? Đây là những vấn đề mà
chúng ta sẽ bàn thảo trong chương này.
Đối với một người mộ đạo, điều đầu tiên là phải có
niềm tin về Thượng Đế nếu không thì tôn giáo chỉ là một
khái niệm mơ hồ mà thôi.
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Điều thứ hai là chúng ta phải biết các thuộc tính
(phẩm chất) của Thượng Đế là gì. Chẳng hạn như nếu
chúng ta biết Thượng Đế là Đấng toàn tri toàn năng, nghe
và thấy tất cả những gì ở nơi công cộng hoặc trong bóng
tối thì làm sao chúng ta có thể thoát khỏi tai mắt của Ngài
và hành động một cách vô trách nhiệm được? Bởi vậy khi
hiểu được thuộc tính toàn năng của Thượng Đế, chúng ta
đều có cảm tưởng lúc nào Ngài cũng đang xem chừng thì
chúng ta sẽ làm việc một cách tận tình. Nhưng vì không
tin vào Thượng Đế hay không thông suốt về những thuộc
tính của Ngài cho nên có người đã rơi vào con đường tội
lỗi.
Rõ ràng, các phẩn chất của con người chỉ được khai
thác và phát triển tùy theo sự hiểu biết về các thuộc tính
thiêng liêng của Thượng Đế. Tuy nhiên, thu thập những
kiến thức đó đơn thuần như những môn văn chương phổ
thông thì chưa chắc đã phát huy được tiềm năng của mình
bởi lẽ một người Muslim chân chính phải có đức tin vững
chắc và lòng xác tín quả quyết. Vả lại, một kiến thức
không mang sự xác tín thì kiến thức đó sẽ không bao giờ
thúc dục động lực để đạt đến mục tiêu. Cho nên có những
người tin vào Thượng Đế nhưng nếu thiếu tính xác tín thì
trước sau gì cũng sẽ bị sa lầy vào sự cám dổ và sẽ bị sa
ngã trong cuộc sống.
Thứ ba, chúng ta phải có kiến thức về lối sống của
những người mà mục đích không gì khác hơn là làm hài
lòng Thượng Đế. Nếu có người tin vào sự hiện hữu của
Thượng Đế và thông suốt các thuộc tính của Ngài nhưng
không biết Thượng Đế mong muốn con người làm điều
lành tránh điều ác thì làm sao y có thể làm điều này và
lánh xa điều kia được? Nếu y không hiểu thế nào là chính
đạo, thế nào là con đường ác đức thì làm sao y có thể
sống một cuộc sống đạo hạnh được. Cho nên kiến thức về
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lối sống để làm hài lòng Thượng Đế sẽ nâng cao giá trị
làm người và cuộc sống sẽ trở nên hoàn hảo hơn.
Cuối cùng, chúng ta phải biết phần thưởng nào đang
chờ đợi ở Ngày Sau nếu chúng ta chọn con đường chánh
đạo và điều gì sẽ xảy ra nếu đi theo con đường phản loạn.
Cho nên kiến thức về đời sống khi chết là chìa khóa để
phát triển niềm đức hạnh của chúng ta.
Khi đã tin vào Thượng Đế thì chết không phải là kết
thúc của một đời người mà cuộc sống sau khi chết là sự
tiếp nối của đời này. Tất cả mọi người sẽ được dựng lên
trở lại và sẽ được phán xử tùy theo việc làm của họ. Đó là
Ngày mà Thượng Đế sẽ phán xét mọi việc. Ai làm việc
thiện thì sẽ được tận thưởng và ai làm điều ác thì sẽ bị
trừng phạt. Ngày đó, mỗi người sẽ gánh lấy trách nhiệm
của bản thân mình. Cha mẹ không gánh phần cho con cái
và con cái cũng không chịu trách nhiệm về việc làm của
cha mẹ. Vợ không gánh phần cho chồng và chồng cũng
không gánh phần của vợ; mọi người phải gánh trách
nhiệm của chính bản thân mình.
Những người không tin vào đời sống sau khi chết thì
sẽ nghĩ rằng qui phục hay phản kháng đều sẽ đi đến một
hậu quả như nhau. Họ cho rằng tất cả đều sẽ trở thành cát
bụi cho nên tin hay không tin chỉ là những điều ảo huyền.
Nói tóm lại, hành động xuất phát từ ý thức, ý thức
khai nở từ kiến thức cho nên kiến thức là nền tảng của
mọi hành động. Khi niềm tin càng sâu đậm thì hành động
sẽ càng cương quyết và đầy nghị lực. Những người này
hy sinh với tất cả trái tim và tâm hồn để làm việc thiện
bởi lẽ họ biết chắc chắn họ sẽ gặt hái những điều tốt sau
khi chết. Cho nên một kiến thức rộng rãi về Đời Sau rất
cần thiết để trở thành một người Muslim chân chính.
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ĐỨC TIN LÀ GÌ?
Trong tiếng Ả-rập, từ “Iman” mà chúng ta dịch là
“đức tin” có nghĩa là sự hiểu biết, sự tin tưởng trong đó
không vương vấn một chút nghi ngờ nào cả. Cho nên
trong Islam, đức tin là niềm tin thành hình từ kiến thức, lý
luận và sự quyết tâm chính chắn.
Islam đi sâu thêm một bước nữa thiết lập hệ thống
trong đó người nào thấm nhuần niềm tin về tính duy nhất
của Thượng Đế (tín điều về Tau-hiđ), về các thuộc tính
thiêng liêng của Ngài, các luật lệ, những sự thiên khải, sự
trừng phạt, các ân thưởng của Ngài thì được gọi là
Mu'min. Người có cuộc sống qui phục theo Ý chí của
Thượng Đế thì được gọi là những người Muslim (tín đồ
Hồi giáo).
Rõ ràng, nếu không có đức tin thì không ai có thể trở
thành người Muslim được. Giữa tôn giáo và đức tin cũng
giống như cây với quả cho nên nếu không có đức tin thì
không thể nào có tôn giáo được. Thiên nhiên cho thấy,
cây cối đâm chồi nẩy mọc là tùy theo môi trường. Có cây
đâm chồi mọc theo vách núi nhưng vẫn vươn lên khỏe
mạnh, có cây được chăm sóc ân cần nhưng đôi lúc cũng
vẫn bị úa tàn. Tương tự, một cá nhân muốn trở thành
người Muslim thì phải có đức tin. Tuy nhiên, trở thành
người Muslim chân chính tùy thuộc vào đức tin của y có
chống chọi với những cám dỗ trong cuộc sống hay không
mà thôi.
Từ quan điểm của đức tin, con người được chia ra
làm 4 thành phần:
Thành phần thứ nhất: những người Muslim có đức tin
vững chắc. Những người này qui phục hoàn toàn theo Ý
chí của Thượng Đế. Họ dâng hiến tất cả trái tim và tâm
hồn vì sự hài lòng của Ngài, ân cần thi hành mọi giáo
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điều và lánh xa những điều tội lỗi. Trong cuộc đời tu tâm,
lúc nào họ cũng làm việc nổi bật hơn những người khác
nhằm tìm sự hài lòng của Thượng Đế. Đó là mẫu người
Muslim chân chính.
Thành phần thứ hai gồm có những người có đức tin
nhưng niềm tin của họ chưa vững chắc. Đôi lúc họ vướng
vào tội lỗi nhưng lương tâm vẫn ý thức về Thượng Đế.
Ngày sau, họ sẽ bị khảo hoạch về những việc làm tội lỗi
của họ.
Thành phần thứ ba là những kẻ không có đức tin nào
cả. Những người này phủ nhận quyền tối cao của Thượng
Đế. Họ là những người phản động dưới quan điểm của
Islam. Dù có làm việc tốt đi chăng nữa nhưng vẫn là
những người phản động. Đây cũng giống như trường hợp
của những người sống ngoài lề xã hội. Đôi lúc họ nép
mình tuân theo luật lệ của chính quyền nhưng điều đó
không có nghĩa họ là những người công dân tốt và trung
thành với quốc gia. Cho nên những việc tốt mà họ đã thi
hành chưa chắc đủ để chuộc lại cho những việc sai quấy
mà họ đã vi phạm.
Thành phần thứ tư: những kẻ không có đức tin và
cũng không làm việc thiện. Những người này thường làm
đảo lộn nền luân lý, đảo lộn tôn ti trật tự trong xã hội và
đặt thế giới trong sự âu lo. Họ cổ xúy chiến tranh, bóc lột
và áp bức người khác. Họ là những kẻ tàn ác và tội lỗi.
Đó là những kẻ xấu xa nhất.
Sự xếp loại như trên cho thấy thành công và sự cứu
rỗi của con người thật sự tùy thuộc vào đức tin mà thôi.
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TÌM HIỂU VỀ THƯỢNG ĐẾ?
Khi nhìn lên không gian, chứng kiến sự bao la của vũ
trụ từ những dãy tinh vân và những khối thiên hà chuyển
động không ngừng nghỉ, ngay cả các cấu trúc tuyệt vời
trên thân thể của con người, chúng ta chỉ đi đến một kết
luận rằng chắc chắn phải có vị nào đó tạo ra cơ chế tinh
vi, từ một đơn vị tế bào nho nhỏ cho đến khối ngân hà
khổng lồ này. Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều kết
luận rằng vị đó không ai khác hơn là Thượng Đế. Ngài là
Đấng tạo hoá, Đấng đang chủ trì và cai quản vũ trụ.
Phản ánh về các tạo vật trong vũ trụ và các dãy ngân
hà vĩ đại trong thiên nhiên chúng ta cảm thấy rất bé nhỏ
so với muôn ngàn tạo vật khác trong vũ trụ. Từ cảm xúc
yếu đuối và nhỏ bé, chúng ta thấy tính toàn tri toàn năng
của Đấng tạo hóa, sự sáng suốt, khả năng tác tạo của Ngài
quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
Nhưng vì kiến thức quá hạn hẹp cho nên nhiều lúc con
người đã đi đến nhiều kết luận sai lầm. Có người cho rằng
có nhiều thần linh và thượng đế trên thế giới, có người thì
theo đuổi chủ nghĩa đa thần và có người thì cúng bái mặt
trời, mặt trăng hay những biểu tượng thần bí trong thiên
nhiên.
Tương tự, con người đã phác hoạ ra nhiều khái niệm
mơ hồ về cuộc sống sau khi chết. Có người nói rằng sau
khi chết là hết, con người sẽ trở thành cát bụi và không có
gì tồn tại. Có người thì nói rằng họ sẽ được đầu thai trở lại
trên thế giới này và cuộc sống của họ sẽ sung sướng hay
đau khổ tùy theo ân phước của họ từ kiếp trước. Còn về ý
nghĩa của sự sống, con người lại càng có nhiều lối giải
thích khó hiểu hơn.
Sự thử thách công bằng nhất là cứ để cho con người
tự suy nghĩ và chọn lựa. Nhưng điều này có nghĩa là chỉ
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có người với trí tuệ siêu phàm thì mới có thể tìm thấy sự
cứu rỗi còn những người với khả năng lý luận thấp kém
thì sẽ không đạt đến mục đích đó. Vả lại, nếu con đường
cứu rỗi của người này và người kia khác nhau thì nên theo
con đường nào đây? Bởi vậy trước khi tác tạo vũ trụ,
Thượng Đế không bỏ rơi con người hay bắt buộc họ phải
đương đầu với sự thử thách vượt ngoài khả năng cho nên
Ngài đã chọn trong loài người những vị với khả năng siêu
phàm để làm môi giới cho Ngài. Qua họ, Ngài mặc khải
kiến thức, lối sống mộ đạo, luật lệ trong xã hội, ý nghĩa
và mục đích của sự sống, vạch cho con người con đường
thành công và hạnh phúc ở đời này lẫn đời sau.
Những người được Thượng Đế chọn đảm trách sứ
mạng đó là những vị mang tin hay là những vị thiên sứ
của Thượng Đế. Thượng Đế truyền cho họ kiến thức và
sự khôn ngoan qua sự thiên khải (wahi). Những cuốn sách
ghi lại những lời thiên khải được gọi là kinh sách của
Thượng Đế. Giờ đây sự thử thách của con người là làm
thế nào để nhận diện được ai là vị thiên sứ của Ngài. Một
cá nhân yêu thích lý lẽ và sự thật sẽ nhận diện được các vị
này từ phong cách, lối cư xử và những dấu hiệu đặc biệt.
Còn những kẻ phủ nhận sự thật thì mặc dù đã nhận diện
được vị thiên sứ nhưng sự bướng bỉnh của họ đã tạo thành
bình phong làm cho họ không thấy được chân lý của
Thượng Đế. Họ đã đánh mất một cơ hội đạt sự thành công
ở đời này và cuộc sống sau khi chết.

ĐỨC TIN NƠI CÕI VÔ HÌNH.
Trong cuộc sống hiện tại, khi giải quyết một vấn đề
nan giải chúng ta thường đi tìm những người có kiến thức
và kinh nghiệm để giúp giải quyết vấn đề. Khi là học sinh
hay sinh viên, chúng ta đi tìm giáo sư hay thầy giáo, khi
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bệnh hoạn thì chúng ta đi tìm bác sĩ, sau đó làm theo lời
hướng dẫn của họ. Tại sao chúng ta lại làm như vậy? Lý
do đơn giản là những người này có kiến thức và uy tín để
hướng dẫn chúng ta giải quyết những vấn đề thuộc về
ngành chuyên môn của họ. Chẳng hạn bác sĩ là những
người có kiến thức và khả năng để hướng dẫn chúng ta
trong việc thuốc men. Về mặt pháp lý, chúng ta nghe theo
luật sư; về mặt giáo dục chúng ta nghe theo thầy giáo.
Tóm lại, đó là cách thức để chúng ta giải quyết những vấn
đề hằng ngày. Nhưng vấn đề là làm sao tìm được người
có kiến thức và kinh nghiệm để chúng ta nghe theo mà
không cảm thấy áy náy hay nghi ngờ về sự hướng dẫn của
họ. Về mặt tâm linh cũng tương tự, chúng ta tìm những
người có kiến thức về lãnh vực tâm linh để tham khảo. Sự
tin tưởng và nghe theo lời dạy của các vị có kiến thức
được gọi là đức tin về cõi vô hình.
Đức tin về cõi vô hình (Iman-bil-ghayb) có nghĩa là
chúng ta tìm hiểu kiến thức về những việc mà chúng ta
không biết từ những người đã hiểu biết nó. Ví dụ như
chúng ta không biết gì về Thượng Đế và các thuộc tính
thiêng liêng của Ngài; chúng ta không biết vai trò của các
vị thiên thần; chúng ta không biết thế nào là lối sống để
làm hài lòng Thượng Đế; chúng ta hoàn toàn mù quáng
về đời sống sau khi chết... Tất cả các kiến thức đó được
truyền cho chúng ta qua những vị thiên sứ của Thượng
Đế, những người có quan hệ trực tiếp với Ngài.
Đó là đức tin về cõi vô hình. Thông qua kiến thức về
cõi vô hình, chúng ta mới có sự hiểu về cuộc sống sau khi
chết. Nếu không có kiến thức về lãnh vực này thì chúng ta
sẽ không bao giờ tìm thấy sự thật và sẽ không bao giờ tìm
thấy được sự cứu rỗi.

Chương Ba

SỰ NGHIỆP ĐẠO PHÁP
Đến đây chúng ta có thể tóm tắt nội dung đã được
thảo luận như sau:


Con đường chính đạo là cuộc sống mộ đạo với
Thượng Đế (Thượng Đế). Muốn đạt được lối sống
đó chúng ta phải có kiến thức và niềm tin. Đó là
kiến thức về các thuộc tính thiêng liêng của Thượng
Đế, về những điều Ngài hài lòng hay không hài lòng
về các hành động của mình, kiến thức về Ngày Phán
Xử Cuối Cùng và một đức tin sâu đậm về các kiến
thức đó mà chúng ta gọi là Iman.



Để cứu vớt con người ra khỏi sự bế tắt và lẩn quẩn,
Thượng Đế đã chọn trong loài người những vị có
nền đạo đức tuyệt luân và phong cách siêu phàm mà
chúng ta gọi là các vị thiên sứ. Thượng Đế truyền
kiến thức về mục đích của sự sống cho họ, trao
trách nhiệm cho họ gọi mời nhân loại đến với Ngài.



Nhiệm vụ của con người là đón nhận các vị thiên sứ
chân chính của Thượng Đế, tin tưởng và thực hành
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những điều dạy bảo của họ. Đây là con đường dẫn
con người đến sự cứu rỗi.

Trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ đi sâu vào đặc điểm
và sứ mạng của các vị thiên sứ của Thượng Đế.

VAI TRÒ CỦA VỊ THIÊN SỨ CỦA
THƯỢNG ĐẾ
Trong sự khoan dung vô bờ, Thượng Đế đã cung cấp
mọi điều cần thiết cho con người. Một đứa bé khi chào
đời được ban cho cái mũi để hít thở, đôi mắt để nhìn, đôi
tai để nghe, đôi chân để đi đứng, đầu óc để suy nghĩ. Tất
cả mọi cơ quan và tiềm năng để con người đấu tranh cho
sự sinh tồn đều được cung cấp đầy đủ và khéo léo như
một bộ máy hoàn hảo tuyệt vời. Tất cả đều được tính toán
một cách chu đáo.
Thế giới mà con người đang sống cũng vậy. Mọi yếu
tố cần thiết cho sự sống đều được ban cho đầy đủ: không
khí, ánh sáng, năng lượng, cây cỏ, thú vật... Một đứa bé
chào đời có sữa mẹ để nuôi dưỡng, được ấp ủ trong tình
thương ấm cúng. Tình thương đó được cấy vào trong trái
tim của bậc cha mẹ như đã nằm đó tự bao giờ. Nó làm
cho họ thương yêu con cái, trông nom, nuôi dưỡng và hy
sinh về mọi mặt. Dưới sự chăm nom của Thượng Đế qua
hệ thống nuôi dưỡng đó, đứa bé lớn lên và trưởng thành.
Trong mỗi giai đoạn trưởng thành, thiên nhiên sẽ cung
cấp cho nó đầy đủ về mọi mặt.
Mặt khác, con người được ban cho trí tuệ, kiến thức
và các khả năng cần thiết khác để đấu tranh trong cuộc
sống. Tuy nhiên, những tài năng này được ban cho rất là
chênh lệch không ai giống ai cả.
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Có người thì giàu có về thể lực và lòng dũng cảm, có
người thì được phú cho trí tuệ thông minh, có người được
sinh ra với bẩm tính về văn chương hay triết lý. Người
khác thì lanh lẹ về toán học hay lý luận. Người thì có
năng khiếu về quân sự hay kinh tế còn người khác sinh ra
vốn có năng khiếu về khoa học. Điều này làm cho mỗi
người có năng khiếu bẩm sinh đặc biệt. Nó làm cho con
người bắt tay làm việc, níu kéo mọi người thành một khối
với nhau. Các tài năng, bẩm tính hay trí thông minh là
những món quà của Thượng Đế ban cho mỗi người để họ
trở nên khác biệt với nhau. Giả sử ai cũng có tài năng như
nhau thì chắc chắn sẽ không có sự hợp tác hỗ tương lẫn
nhau. Lúc ấy, xã hội sẽ trở nên rời rạc; cuộc sống sẽ trở
nên cô đơn và lạnh lẽo.
Phản ánh về sự phân phát tài năng cho mọi người toát
lên một sự tính toán kỳ diệu. Những khả năng quan trọng
để duy trì văn hóa thì được ban cho hầu hết mọi người.
Còn tài năng cho những việc đặc biệt thì được ban cho rất
ít. Chẳng hạn như có rất nhiều nông phu, thợ thuyền, lính
tráng và công nhân. Nhưng các vị đại tướng, chính trị gia,
trí thức, hay các nhà bác học thì rất ít. Hầu như xã hội nào
cũng nằm trong một qui tắc chung: trách nhiệm càng cao
thì tài năng lại càng hiếm. Những nhà chính trị đại tài,
những nhà kinh tế gia có tài kinh bang tế thế, những
người cứu vớt nhân loại lại càng hiếm hoi hơn nữa.
Đến đây chúng ta lại đi đến một câu nghi vấn khác.
Có phải con người chỉ cần những nhà luật sư, các chính
trị gia, khoa học gia, toán học, kỹ sư, bác sĩ hay kinh tế
gia trong xã hội? Chẳng lẽ cuộc sống của con người là
sinh ra, trưởng thành, hưởng thụ, rồi trở thành cát bụi hay
sao? Phải chăng con người tồn tại như một sự ngẫu nhiên
không có mục đích gì khác? Chắc chắn phải có người giải
thích ý nghĩa của sự tạo hóa và mục đích của sự sống chứ.
Con người là ai? Tại sao chúng ta hiện diện ở nơi này? Ai
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đã tạo nên vũ trụ và tài nguyên sẵn có cho con người?
Điều gì nằm tại điểm cuối cùng của cuộc sống? Làm thế
nào để đạt được cái tận cùng đó?
Nếu chúng ta công nhận Đấng tạo hóa đã cung cấp
mọi vật cần thiết từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất thì
không thể nào Ngài lại không cung cấp cho chúng ta
những câu trả lời tối quan trọng ấy.
Dĩ nhiên là không. Bởi lẽ trong lúc Thượng Đế tạo ra
những người xuất sắc về văn chương hay triết lý; về khoa
học hay kỹ thuật, Ngài cũng dựng lên những người với
nhãn lực siêu quần, với trực giác nhạy bén, những người
với trí tuệ đặc biệt để hiểu về Thượng Đế. Ngược lại,
Thượng Đế ban cho họ kiến thức về mục đích của sự
sống, giá trị đạo đức và bảo họ mang thông điệp thiêng
liêng đó cho con người. Những vị may mắn này là những
vị thiên sứ của Thượng Đế.
Thiên sứ của Thượng Đế khác biệt hơn những người
khác từ cá tính bẩm sinh của họ. Những người này sinh ra
vốn đã có nền đạo đức và một cuộc sống dồi giàu về nội
tâm cũng như những nhân tài khác sinh ra với những bẩm
tính về văn chương hay khoa học. Những vị thiên sứ của
Thượng Đế cũng vậy. Họ khác biệt hơn những người
khác với tài năng và đặc tính siêu phàm của họ. Dĩ nhiên,
thiên tài của mỗi người đều mang tính đặc biệt. Chính nó
sẽ thuyết phục người khác về thiên tài đó.
Thiên tài của những vị thiên sứ của Thượng Đế rất
đặc biệt. Trí tuệ của họ có thể thấu hiểu những vấn đề mà
người khác không thể nào hiểu được. Họ thấu hiểu những
lãnh vực thần bí và phức tạp mà những người khác cần
phải suy luận rất lâu. Họ giải thích về những hiện tượng
mà không ai có thể giải thích được. Lý luận của họ sắc
bén tuyệt vời. Lời nói của họ thấm vào trái tim những
người chung quanh một cách tự nhiên làm như sự thật và
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kinh nghiệm trong cuộc sống làm chứng cho lời nói của
họ.
Khi vị thiên sứ của Thượng Đế giải quyết một vấn đề,
phong cách của họ lúc nào cũng thành thật và cao thượng,
luôn luôn khuyến khích những người khác làm việc thiện
và đạo đức. Lúc nào cũng dấn thân vào sự gian nan vì lợi
ích của kẻ khác.
Khi mục đích và việc làm của họ trở nên sáng tỏ thì
chúng ta biết họ chính là thiên sứ của Thượng Đế. Lúc ấy,
chúng ta chấp hành tuân theo lời dạy của ông. Không có
gì vô lý hơn là sau khi phát hiện ra vị thiên sứ, chúng ta
lại phủ nhận lời nói của ông. Bởi lẽ nhận diện ra thiên sứ
của Thượng Đế có nghĩa là tất cả những điều mà Người
nói, mọi việc mà Người làm đều do thiên lệnh của
Thượng Đế. Kháng lệnh của Người là kháng lệnh của
Thượng Đế mà kháng lệnh của Thượng Đế thì chỉ rước
lấy sự đau khổ ở đời này lẫn đời sau.
Đôi khi chúng ta không hiểu được tính uyên thâm về
những lời chỉ dạy của họ nhưng lời giáo huấn thốt lên từ
đôi môi của một vị thiên sứ cũng đã đầy đủ để bảo đảm
cho sự thật của nó. Không thấu hiểu lời dạy của Người
không có nghĩa là sự chỉ dẫn ấy có khiếm khuyết mà thật
ra chúng ta không có trình độ để hiểu mà thôi.
Về hình học con đường ngắn nhất giữa hai điểm là
đường thẳng. Ngoài ra thì chỉ có đường cong, đường
ngoằn hay bắt đầu từ điểm này nhưng sẽ không bao giờ
đạt tới điểm kia. Con đường đi đến sự thật cũng vậy.
Trong Islam nó được gọi là Con Đường Ngay Chánh (alsirat al-Mustaqim). Con đường này bắt đầu từ con người
trực tiếp đến Thượng Đế theo định nghĩa là có và chỉ có
một con đường duy nhất mà thôi. Tất cả những con đường
khác hoặc là con đường giả tạo hoặc sai lầm. Con Đường
Ngay Chánh được nhắc nhở từ nhiều vị thiên sứ trong các
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giai đoạn tiến hoá của con người, vị này nối tiếp vị kia
cho đến khi nó được hoàn tất.
Có người công nhận sự thành thật của vị thiên sứ của
Thượng Đế nhưng không thực hành những điều họ đã chỉ
dạy. Những kẻ đó không chỉ là những kẻ phủ nhận mà
trong thâm tâm, họ cũng không thật lòng. Vì không chấp
nhận tuân theo vị thiên sứ sau khi nhận diện ra Người có
nghĩa là cố ý làm theo đường tà. Trên đời này có gì mu
muội hơn thế?
Có người tuyên bố rằng, “Chúng tôi không cần thiên
sứ của Thượng Đế chỉ đường cho chúng tôi; sớm muộn gì
chúng tôi cũng tìm ra con đường đi đến sự thật.” Điều
này có khác gì một người lạc lối trong rừng sâu nhưng lại
từ chối tấm bản đồ do ông “thủy lâm” mang đến? Lý luận
như thế quả thật là hồ đồ và bướng bỉnh. Những kẻ này
sống trong sự bướng bỉnh, không bao giờ thoát ra khỏi sự
lẩn quẩn trong cuộc sống.
Chúng ta sẽ đánh giá như thế nào về những kẻ lầm
đường trong chốn u mê nhưng lại khăng khăng lớn tiếng,
“Tôi không muốn nghe theo lời chỉ dẫn của ông. Tôi sẽ tự
tra tìm lối ra trong vùng bí hiểm này và sớm muộn gì tôi
cũng sẽ đạt đến mục đích của tôi”. Lời nói này trước thiên
sứ của Thượng Đế quả nhiên là những lời nói đầy kiêu
ngạo. Nếu người nào cũng bắt đầu từ điểm số không thì
nổ lực rời rạc của mỗi người sẽ trôi về đâu. Chúng ta hiện
đang sống trong thế kỷ thứ 21, không có kẻ nào trở lại từ
điểm số không để thiết lập cơ cấu cho mạng lưới toàn cầu
(Internet) hay trở lại vào thời thượng cổ để thiết kế lại các
hệ thống ngôn ngữ thì tại sao chúng ta phải làm như vậy
trong lãnh vực tâm linh?
Nếu đi sâu thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy
những kẻ phủ nhận lời dạy của các vị thiên sứ sẽ không
bao giờ tìm thấy sự thật hay sự cứu rỗi. Một cá nhân

Sự nghiệp đạo pháp

29

không tin vào lời dạy của vị đã mang sự thật đến thì trong
thâm tâm y đã không còn phân biệt được đâu là sự thật
hay giả dối. Y là nạn nhân của sự bướng bỉnh và thành
kiến. Có thể y lớn lên trong môi trường đầy kiêu hãnh hay
sự bảo thủ mù quáng cho nên chỉ muốn đi theo con đường
do tổ tiên của họ đã để lại; có thể họ đã thật sự lạc loài
trong sự phồn vinh vật chất.
Ngược lại, đối với một người yêu chuộng sự thật và
lý lẽ thì sự thật sẽ đón chào họ. Trái tim của họ sẽ rung
động trước những lời dạy của thiên sứ và sẽ thấy giá trị
vàng ngọc từ những lời dạy bảo của Người.
Hơn nữa, các vị thiên sứ là do chính bàn tay của
Thượng Đế đã dựng lên. Ngài là Đấng đã phái họ đến để
mang thông điệp thiêng liêng của Ngài cho con người.
Thượng Đế là Đấng tối cao của vũ trụ, Cao Nhất trong
những vị tối cao, Vua của những vị vua, cho nên bổn
phận tối thiểu của con người là tìm hiểu sứ mạng của các
vị thiên sứ của Thượng Đế.
Tóm lại, hoặc y là người có đức tin hoặc là kẻ không
tin vào Thượng Đế.

LƯỢC SỬ CỦA CÁC VỊ THIÊN SỨ
CỦA THƯỢNG ĐẾ
Sau đây chúng ta sẽ trở về quá khứ, ôn lại tôn giáo đã
bắt đầu như thế nào, từ từ đi vào lịch sử của loài người ra
sao và chấm dứt với sứ mạng của Thiên Sứ Muhammađ
như thế nào.
Trong truyền thuyết của Islam, loài người bắt đầu từ
đôi thủy tổ Ađam và Evà (Hawa). Từ đôi uyên ương đó,
con người bắt đầu sinh sôi nảy nở. Cho đến hôm nay,
nhiều nhà khoa học chỉ chấp nhận rằng chắc chắn phải có

30

Tìm về Islam

sự khởi đầu bắt nguồn với đôi uyên ương duy nhất và
dòng giống của con người chắc chắn là con cháu của hai
vị này.
Ông Ađam, người đầu tiên xuất hiện trên trái đất cũng
là Thiên Sứ của Thượng Đế, vị đã mang Islam đến.
Thượng Đế nói với ông dạy con cháu rằng: Thượng Đế là
Đấng tạo hóa, Đấng tối cao của vũ trụ. Chỉ có Ngài mới
được tôn thờ và chỉ có Ngài mới được van xin cầu cứu.
Mọi người phải sống tu tâm tích đức. Người nào làm theo
lời dạy của ông thì sẽ được Thượng Đế ban ân. Ngược lại,
kẻ nào phạm điều răn dạy thì sẽ chuốc lấy sự đau khổ ở
đời này lẫn đời sau.
Con cháu của ông Ađam, người nào có lương tâm thì
nghe theo lời dạy của ông, còn những người có tâm địa
xấu xa thì từ từ dấn thân vào con đường tội lỗi. Vào thời
đó, khả năng hiểu biết của con người rất đơn sơ và mộc
mạc. Bất cứ việc gì xảy ra trong đời sống đều có thể gán
cho sự mê tín dị đoan. Khi lời dạy bảo của ông Ađam bị
chôn vùi trong quá khứ, con cháu của ông bắt đầu phát
minh ra những phương thức mới lạ để tôn thờ Thượng
Đế. Có người thì cho rằng Thượng Đế là mặt trời và họ
bắt đầu tôn thờ mặt trời, có người cho rằng Thượng Đế là
mặt trăng rồi họ cúng bái mặt trăng. Còn kẻ khác thì tôn
thờ cây cỏ hay thú vật vì nghĩ rằng Thượng Đế biểu hiện
sức sống ẩn tàng trong đó. Có kẻ tin rằng tất cả các hiện
tượng trong thiên nhiên được điều khiển bởi các thần
thánh khác nhau, từ đó, nạn đa thần từ từ xuất hiện. Đây
là kỷ nguyên khi con cháu của ông Ađam đã lan tràn trên
khắp trái đất thành lập các dòng giống và những quốc gia
khác nhau. Mỗi quốc gia dựng lên một tôn giáo và các
nghi thức dâng lễ của riêng họ. Thượng Đế - Đấng tạo
hóa hoàn toàn bị quên lãng. Những tục lệ lạ lùng bắt đầu
nổi dậy. Những điều cấm kỵ trở nên công khai và những
điều tốt lành bị gán cho là hủ lậu cho nên không được dân
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chúng tôn trọng nữa. Từ đó nền luân lý trong xã hội bị
lung lay, nạn trộm cắp giết người bắt đầu lan tràn đe doạ
sự an sinh của mọi người.
Trong giai đoạn này, Thượng Đế bắt đầu phái thiên
sứ của Ngài đến với mỗi dân tộc. Những vị này nhắc nhở
với dân tộc của họ về thông điệp mà họ đã quên trong quá
khứ.
Vào thời đó, mỗi xã hội đều có sắc thái tiến bộ riêng
và sứ mạng của mỗi vị được quyết định từ những sự sai
lầm mà dân tộc của họ đã gây ra. Nhiều vị đã được gởi
đến để gột rửa nạn đa thần từ thời luật lệ trong xã hội hãy
còn rất đơn sơ mộc mạc. Tuy nhiên, khi xã hội bắt đầu
phát triển thì giáo luật cũng được cải hóa qua nhiều vị
thiên sứ để đáp ứng với nhu cầu tiến hoá của xã hội.
Tuy nhiên, sự khác biệt về xã hội chỉ là bề ngoài.
Nguyên lý căn bản của tất cả các tôn giáo được mang đến
đều giống nhau. Đó là tín ngưỡng về tính duy nhất của
Thượng Đế.
Thái độ của con người đối với các vị thiên sứ lúc nào
cũng lạ lùng. Chẳng những dân chúng đã không đón nhận
mà còn sỉ nhục và ngược đãi họ. Không ai muốn nghe
theo lời dạy bảo của họ. Có vị thì bị đày ra khỏi quốc gia,
có vị thì bị giết hay bị hành hình, có vị đi thuyết giáo cả
cuộc đời nhưng chỉ có vài ba người nghe theo. Mặc dù
đương đầu với bao điều thử thách nhưng họ vẫn không
ngừng thuyết giáo để hoàn thành trách nhiệm được
Thượng Đế giao phó. Nỗ lực và sự kiên trì của họ cuối
cùng được ban thưởng, nhiều người và nhiều quốc gia bắt
đầu nghe theo lời chỉ dạy của họ.
Tuy nhiên, những cội rễ sai lầm khi xưa vẫn tiếp tục
ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của dân chúng mặc dù
họ đã sửa đổi. Những chiều hướng sai lầm từ nhiều thế kỷ
về trước cộng với tục lệ hủ lậu nay chuyển thành dạng
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khác. Sau khi các vị thiên sứ qua đời, dân chúng bắt đầu
phát minh ra nhiều khái niệm mới lạ làm cho tôn giáo của
họ lệch vào con đường sai lầm khác. Họ phát minh ra
những phương thức mới để tôn thờ Thượng Đế. Nhiều
người đã yêu thương các vị thiên sứ quá độ đến mức đã
khắc tượng, sùng bái những vị đó. Họ tôn sùng và cho
rằng các vị thiên sứ là con của Thượng Đế đầu thai xuống
làm người!
Tóm lại, thái độ của con người về tôn giáo là một
trong những trò hề trong lịch sử, họ đã thần thánh hóa
những vị thiên sứ mà sứ mạng thiêng liêng của họ là đi
giải phóng những vị thần linh giả tạo đó.
Khi con người bắt đầu pha trộn các tục lệ lạ lùng vào
tôn giáo với những luật lệ do mình tạo ra, họ đã sửa đổi
và làm đảo lộn những điều chỉ dạy của các vị thiên sứ xưa
kia. Nhiều người đã thêu dệt những câu chuyện hoang
đường đến nỗi sứ mạng thiêng liêng của họ ngày càng trở
nên mập mờ khó hiểu. Tuy vậy, sứ mạng của các vị thiên
sứ không đến nỗi tuyệt vọng. Những dấu vết của chân lý
vẫn còn sống sót, khái niệm về cuộc sống sau khi chết,
những nguyên lý về đạo đức và luân lý vẫn còn tồn tại
trên khắp thế giới. Các vị thiên sứ đó đã chuẩn bị cho dân
chúng một nền tảng luân lý để sau này dân tộc của họ
không bị phản ứng quá mạnh khi đối diện với tôn giáo
thống nhất, một tôn giáo hội tụ tất cả các tinh tuý của các
tôn giáo khác.
Như chúng ta biết, Thượng Đế đã phái thiên sứ đến
cho mỗi cho dân tộc trên trái đất. Lý do là vào thời đó,
giữa quốc gia này với quốc gia khác bị cô lập với nhau về
mặt địa lý. Vả lại, phương tiện giao thông còn quá hủ lậu
cho nên chưa chín mùi để thiết lập một tôn giáo đại đồng
cho nhân loại.
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Thứ hai là bản chất mê muội của con người quá sâu
đậm cho nên phải giáo dục dưới nhiều bài học khác nhau
phù hợp với sự sai lầm của họ. Chỉ có Thượng Đế mới
biết được quá trình giáo dục đó đã trải qua mấy ngàn
năm, sửa đổi con người từ mặt tinh thần cho đến tâm linh.
Khi thương nghiệp, kỹ nghệ, khoa học và kỹ thuật từ
từ phát triển, quốc gia này bắt đầu giao dịch với quốc gia
khác. Từ Trung Quốc, Nhật Bổn cho đến các quốc gia
Âu-châu và Phi-châu, các con đường buôn bán từ từ được
thiết lập. Con người bắt đầu giao dịch, tìm hiểu ngôn ngữ
của nước khác. Kiến thức của con người từ từ mở rộng.
Nhiều nền văn hóa bắt đầu hòa hợp với nhau. Những vị
hoàng đế hùng mạnh xuất hiện, xâm chiếm đất đai của
các nước khác thành lập một vương quốc rộng lớn, đô hộ
các nước nhỏ với hệ thống kinh tế và chính trị của họ. Từ
đó phong tục tập quán và sự khác biệt giữa các quốc gia
từ từ bị thoái hóa. Mỗi dân tộc tiến đến với nhau dưới một
hệ thống chung. Vào giai đoạn này, con người ao ước một
tôn giáo chung cho tất cả mọi người. Một tôn giáo có thể
thỏa mãn mọi nhu cầu về cá nhân và xã hội, về vật chất và
tâm linh, về văn hoá và chính trị. Nói tóm lại, con người
đang khao khát một tôn giáo thống nhất và toàn diện.
Hơn hai ngàn năm về trước, đầu óc của con người đã
trưởng thành. Họ mong mỏi và ước ao về một tôn giáo đó.
Tuy có vài tôn giáo lớn đang thịnh hành lúc bấy giờ
nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để gọi là tôn giáo đại đồng
cho nhân loại. Có tôn giáo chỉ giải quyết thuần túy về mặt
tâm linh hay về vật chất cho nên vẫn chưa phải là hệ
thống hoàn hảo cho cuộc sống.
Từ những dữ kiện đó, chúng ta thấy trong giai đoạn
này con người đang mong mỏi một tôn giáo chung cho
nhân loại. Tuy nhiên, khi không tìm thấy một tôn giáo
chân chính và toàn vẹn, con người bắt đầu khai triển
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những tôn giáo đương thời để phục vụ cho mục đích của
họ.
Trong lúc con người đang mong mỏi một tôn giáo
thống nhất, một vị Thiên Sứ xuất hiện tại nước Ả-rập, một
tôn giáo được mang đến một lần nữa là Islam nhưng được
thiên khải cho con người dưới hình thức hoàn hảo nhất và
đầy đủ nhất.

Chương Bốn

THIÊN SỨ MUHAMMAĐ
Bán đảo Ả-rập là nơi mà người ta gọi là bản lề của ba
châu. Nó nằm ngay giao điểm giữa Á-châu và Phi-châu,
là ngưỡng cửa mà nhân loại đã di cư từ Phi-châu lên Âuchâu vào thời tiền sử. Chỉ về mặt địa lý thôi cũng đủ thấy
không có nước nào thích hợp hơn là nước Ả-rập để cung
ứng cho nhân loại một tôn giáo đại đồng cho thế giới.
Vào thời của Thiên Sứ Muhammađ hơn 1.400 năm về
trước, nhiều cường quốc trên thế giới đã tận dụng gần hết
các tài nguyên và năng lực để phục vụ cho cao vọng của
họ. Ngược lại, tiềm năng của dân Ả-rập thì vẫn còn
nguyên vẹn. Những quốc gia như Ba Tư, Ai-cập và Âuchâu đã sản xuất ra nhiều nền văn minh trước đây nhưng
Ả-rập vẫn mang một lối sống đơn sơ và lạc hậu cho nên
không bị cặn bã trung gian của sự tiến bộ làm nặng gánh
trong đời sống của họ. Họ vẫn còn mang trong người
những phẩm chất mộc mạc và nguyên sơ mà đời sống
trong sa mạc đã tôi luyện cho họ trở nên dũng cảm, rộng
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lượng, yêu thích tự do và không bị kềm chế bởi hệ thống
chính trị nào cả.
Cũng có những mặt hủ lậu khác mà chúng ta sẽ nói
đến. Đó chẳng qua là trong mấy ngàn năm trôi qua, không
có một vị thiên sứ nào được gởi đến để cải tiến nền luân
lý và xã hội của họ. Vả lại, cuộc sống bị cô lập bởi những
dãy sa mạc mênh mông làm cho cuộc sống của họ mộc
mạc, đơn sơ, gắn chặc với phong tục đầy hủ lậu và mê tín
dị đoan. Nó ăn sâu vào tâm cang của họ đến mức muốn
cải tổ về xã hội thì có lẽ không có người nào làm nổi.
Còn về ngôn ngữ Ả-rập thì cũng rất là đặc biệt.
Những ai đã nghiên cứu về văn chương Ả-rập thì sẽ thấy
không có ngôn ngữ nào thích hợp hơn để diễn tả những lý
tưởng cao siêu hay những nét trác tuyệt về Thượng Đế.
Một vần thơ nho nhỏ hay những câu văn ngắn ngủi thôi
cũng đủ để diễn tả một thế giới ý tưởng. Ngôn ngữ Ả-rập
có tiềm lực mãnh liệt đến mức có thể làm cho người đọc
mủi lòng khóc nức nở hoặc trở nên khoái lạc ngây ngất,
nó ngọt ngào như mật ong rót vào đôi tai, chứa đầy những
vần thơ mà người ta có thể chìm đắm trong bản hòa tấu
của nó. Một ngôn ngữ phải giàu có và mãnh liệt như thế
mới hội đủ điều kiện để đón nhận lời mặc khải của
Thượng Đế.
Sau đây chúng ta sẽ thấy những đặc điểm siêu phàm
của vị mà Thượng Đế đã chọn để đảm trách sứ mạng cho
Ngài.

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI.
Nếu chúng ta nhắm nghiền đôi mắt, tưởng tượng đến
thế giới hơn 1.400 năm về trước thì chúng ta sẽ thấy một
thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới mà chúng ta đang
sống hiện nay. Trong thế giới đó, phương tiện giao thông
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không phải là những chiếc xe vận tải chạy bằng xăng hay
máy bay phản lực cơ bay vi vút trên không mà là những
con lừa, con ngựa hay những con lạc đà chậm chạp đi từ
nơi này sang nơi khác.
Vào thời đó, con người đang chìm đắm trong Thời Utối (The Dark Age). Kỷ nguyên này được đánh dấu từ khi
thư viện của ông Alexandre Vĩ Đại bị đốt ở Ai-Cập vào
thế kỷ thứ 5 sau công nguyên. Tất cả những tài liệu quí
giá về khoa học và nền văn minh của con người bị đốt
cháy thành tro bụi, thế giới chìm đắm trong u tối.
Điện thoại di động, máy truyền hình, truyền tin, hay
các loại máy vi tính là những thứ không ai biết đến.
Không có báo chí, sách vở hay cơ quan ấn loát. Trường
học và kiến thức là loại xa xí phẩm. Nó là công cụ của các
vị giáo sĩ cao cấp, những nhà cầm quyền có thế lực hay
những nhà quí tộc mà thôi.
Phải, loài người đã thật sự chìm đắm nơi tận cùng của
sự ngu dốt. Mặc dù có những tia kiến thức lóe lên đâu đó
nhưng cũng bị nuốt gọn trong thế giới đầy u tối đang bao
phủ. Nhiều học giả thường nghiên cứu cả đời để tìm hiểu
một kiến thức mà hôm nay chỉ là mớ kiến thức tại trường
phổ thông. Những điều mà chúng ta cho là mê tín dị đoan
nhưng thời ấy là sự thật bất di bất dịch. Những hành vi
mà chúng ta cho là man di mọi rợ nhưng là những điều
thường tình trong xã hội. Sự ngu dốt và mê tín dị đoan đã
lan tràn khắp mọi nơi đến mức không ai biết những gì gọi
là tuyệt vời ngoại trừ điều ấy xuất hiện dưới một hình
thức huyền bí hay lạ lùng. Xã hội hủ lậu quá độ làm như
không ai có thể tưởng tượng được tâm hồn thánh thiện là
một tâm hồn như thế nào.
Đó là cảnh u tối của Thời Trung Cổ. Thời mà nền văn
minh của nhân loại đang nằm tại điểm tận cùng của sự u
tối.
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Ả-RẬP, VỰC THẨM CỦA U TỐI.
Tình hình chung trên thế giới đã u ám nhưng một nơi
mà sự u ám bao phủ dầy đặc hơn nơi nào cả. Những nước
lân cận như Ba Tư, By-zan-tin, và Ai-Cập đều vang bóng
một thời vàng son. Những nơi đó tương đối sáng sủa hơn.
Ngược lại, bán đảo Ả-rập bị cô lập bởi những bãi sa mạc
mênh mông làm cho nó càng u ám hơn nữa.
Đôi lúc những con thương buôn Ả-rập hành trình rất
xa đến các nước lân cận để buôn bán và trao đổi hàng
hóa. Đối với người Ả-rập lúc bấy giờ, kiến thức không có
giá trị thực tiễn nào cả. Một người thông thái nhất không
có trình độ để giải thích một bài văn ngắn ngủi hay một
hiện tượng đơn giản trong thiên nhiên. Mặc dù ngôn ngữ
của họ có tiềm năng dồi dào nhưng sự lạc hậu quá độ làm
cho nền văn chương của họ không mang giá trị nào cả.
Phong tục của họ mang đầy những tập tục mê tín dị đoan
không có trình độ tối thiểu để so sánh với các nước khác.
Bán đảo Ả-rập lúc bấy giờ là một quốc gia không có
chính quyền. Mỗi bộ lạc đều cho mình là đơn vị tối cao.
Trả thù và chém giết lúc nào cũng đe dọa hằng ngày. Một
vụ cải vã nho nhỏ cũng đủ lý do để kích động trở thành
cuộc chiến giữa các bộ lạc với nhau. Một tên du mục ở bộ
lạc này lúc nào cũng nghĩ hắn có đủ lý do để tàn sát mọi
người ở bộ lạc khác.
Luân lý, văn hoá, phong tục tập quán thuộc loại hủ
hậu làm như họ không thể nào thấy được sự khác biệt
giữa sự trong sạch hay dơ bẩn, đúng hay sai. Họ tiêu
khiển bằng cờ bạc, rượu chè. Cướp của giết người xảy ra
hằng ngày. Không có người nào biết về thuần phong mỹ
tục. Một người có thể đứng trần truồng như nhộng trước
kẻ khác nhưng không hề cảm thấy xấu hổ. Ngay cả những
người làm lễ tại Ka'ba, ngôi đền tổ tiên của họ nhưng
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quần áo hở hang, không xứng đáng với nơi thánh địa tôn
nghiêm.
Còn về lãnh vực tôn giáo thì họ chịu chung số phận
với mọi người trên thế giới. Họ cúng bái bụt tượng, mặt
trời, mặt trăng và đủ loại thần thánh. Tại Ka'ba, nơi thánh
địa của họ có trên 360 pho tượng tiêu biểu cho các loại
thần thánh khác nhau. Họ tôn thờ tất cả nhưng hoàn toàn
không đá động gì đến Thượng Đế cả.
Những người theo đạo Do-thái và Thiên-chúa thường
kể cho người Ả-rập nghe về tôn giáo của họ. Tuy nhiên,
câu chuyện nào cũng hoang đường và vô chứng cớ. Tất cả
những sự tích về cuộc sống và sự nghiệp đạo pháp của
các vị thiên sứ mà họ đã thuật lại đều tương phản với
phẩm chất cao thượng và chân lý mà họ đã mang đến.

VỊ CỨU TINH RA ĐỜI.
Trong lúc loài người đang lạc loài trong cơn u tối,
một đứa bé chào đời tại bán đảo Ả-rập. Cha của Người
qua đời trước khi Người chào đời. Sống mồ côi với mẹ
một thời gian, sau đó, người mẹ thân yêu cũng qua đời
khi tròn 6 tuổi. Mồ côi cha lẫn mẹ, Người về ở với ông
nội. Nhưng vận mạng éo le đưa đẩy, chẳng bao lâu ông
nội qua đời lúc Người tròn 8 tuổi. Một lần nữa Người về
ở với ông Bác ruột tên là Abu Talib.
Theo truyền thống Ả-rập khi xưa thì các bé trai phải
chăn cừu trong sa mạc trong một thời gian. Bởi vậy vào
thời thiếu niên, Người sống trong sa mạc và thường đi
chăn cừu với những đứa bé du mục khác. Đến khi trưởng
thành, Người bắt đầu hành nghề thương mại với bạn bè và
những thương buôn Ả-rập thời bấy giờ.
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Bán đảo Ả-rập là nơi hoang vu, tuy Mecca là thành
phố thương mại nhưng trường học là nơi không ai nghĩ
đến. Chẳng những không đặt chân đến trường mà Người
cũng không bao giờ có điều kiện tiếp cận với những kẻ
học cao hiểu rộng. Người có dịp đi buôn ở Ai-cập và Syri vài lần. Nhưng đến để buôn bán chứ không phải đến để
học hỏi hay trao dồi kiến thức. Nếu có dịp tiếp xúc với
những thành phần trí thức tại đó đi chăng nữa thì không ai
có thể chấp nhận những cuộc gặp gỡ đó có thể trang bị
cho Người nền kiến thức sâu xa và trác tuyệt đến nỗi có
thể biến một người vô học trở thành vị lãnh tụ trong
tương lai. Không ai có thể chấp nhận cuộc hành trình
buôn bán tại các quốc gia láng giềng lại có thể cung cấp
cho Người một kiến thức căn bản về văn hoá, tôn giáo,
luân lý, chính trị và kinh tế. Hơn nữa, những loại kiến
thức mà Người đề ra hoàn toàn không tồn tại trong xã hội
thời bấy giờ. Nếu có đi chăng nữa thì sự hủ lậu của Thời
Trung Cổ không thể nào đào tạo một người vô học một
phẩm chất trác tuyệt và hoàn hảo như Người.

MỘT VIÊN KIM CƯƠNG TRONG
ĐỐNG ĐÁ.
Phong cách và nền đạo đức của vị này như thế nào
trước khi ông đứng lên kêu gọi dân chúng đến với thông
điệp của Thượng Đế?
Người hoàn toàn khác biệt với những người trong
thời. Từ ngày ra đời, trải qua thời thơ ấu, thanh niên và
cho đến khi qua đời, không có ai đã đứng lên tố cáo rằng
Người đã lường gạt hay gian dối trong bất cứ lãnh vực
nào cả.
Phong cách của Người rất nhã nhặn. Người không
bao giờ bắt chuyện với lời lẽ cọc cằn hay thô lỗ. Mọi
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người đều mến phục lời nói và cử chỉ của Người. Trong
công việc hằng ngày hay trong lúc làm thương buôn, lúc
nào Người cũng đoàng hoàng và công bằng không bao
giờ nhúng tay vào việc làm ăn bất hợp pháp. Những
thương buôn đồng hành hoàn toàn đặt sự tin tưởng nơi
Người. Dân chúng tín nhiệm đến nỗi ngay cả kẻ thù vẫn
gởi tiền bạc và đồ đạc có giá trị để Người cất giữ trong
lúc hai bên đang có sự xung đột lẫn nhau. Họ tín nhiệm
đến nỗi đã thường gọi Người là Al-Amin as-Sađiq – nghĩa
là con người ngay thẳng và tín nhiệm.
Người là hiện thân của sự khiêm tốn trong xã hội đầy
chiến tranh và hận thù. Sinh ra trong bán đảo nơi mọi
người đều quan niệm rượu chè, cờ bạc là biểu hiện của
một người đàn ông nhưng Người không bao giờ đụng đến
một giọt rượu hay đến gần nơi cờ bạc. Dân tộc của Người
vô học, vụng về, thô lỗ, và thiếu vệ sinh nhưng phong
cách của Người đầy sáng sủa và thẩm mỹ. Xã hội chung
quanh chứa đầy hận thù và nghi kỵ nhưng trái tim của
Người chứa đầy tình thương và bao dung. Lúc nào Người
cũng giúp kẻ mồ côi và những bà goá phụ, tốt với kẻ trên
nhường kẻ dưới, quan tâm người cô thế và giúp đỡ khách
lữ hành…
Sống trong môi trường mà chiến tranh xảy ra cũng
như cơm bữa, trái tim của Người lại đầy tình thương đối
với những kẻ hung tàn. Người lánh xa những cuộc tranh
chấp vô vị giữa các bộ lạc với nhau nhưng lúc nào cũng
muốn giải hòa cho đôi bên. Sinh ra và lớn lên trong không
khí đầy mê tín và dị đoan, Người không bao giờ tin vào
những điều vô lý hay bái phục vị thần linh nào cả.
Tóm lại, phong cách cao quí của Người trong sự u tối
cũng giống như viên kim cương nằm trong đống đá vô giá
trị.
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MỘT CUỘC CÁCH MẠNG ĐANG
CHỜ ĐỢI.
Sau một thời gian, Người bắt đầu chán ngán với xã
hội chung quanh. Sống trong môi trường nơi rượu chè cờ
bạc, thù hằn và chém giết lẫn nhau làm cho cuộc sống trở
nên vô vị không phù hợp với nội tâm của mình. Từ đó,
Người thường rút vào hang núi, nhịn chay và ngày đêm
tham thiền nhập định. Qua sự nhịn chay, Người cảm thấy
tâm hồn được thoải mái và trong sạch hơn, đăm chiêu
chìm đắm trong sự suy ngẫm để tìm một tia sáng thiêng
liêng nào đó để giải thoát cho tâm hồn của mình. Người
muốn quay mặt lánh xa cuộc sống, ao ước một mãnh lực
nào đó để xua tan cảnh u tối đang bao phủ, ước mong nền
trật tự mới cho xã hội tốt đẹp hơn.
Một ngày kia trong lúc đang tham thiền thì đột nhiên
một vị thiên thần xuất hiện và báo rằng Thượng Đế chọn
Người làm Thiên Sứ cho Ngài. Hãy đến với dân chúng và
bảo rằng:
“Những pho tượng mà các ngươi đang bái
phục không phải là Thượng Đế mà chỉ là thần
linh giả tạo. Không có thần thánh, mặt trời hay
mặt trăng hay bụt tượng nào xứng đáng để
cho con người thờ phụng cho nên đừng cúi
đầu bái phục nó. Tất cả mọi vật trong vũ trụ,
mọi vật giữa các tầng trời và trái đất đều
thuộc về Thượng Đế. Ngài là Đấng tạo hóa, là
Đấng tối cao của vũ trụ cho nên quyền tối cao
thiêng liêng chỉ thuộc về Ngài mà thôi.
Thượng Đế là Đấng mà chúng ta nên qui phục
và thờ phượng. Vì thế, hãy tôn thờ và tuân chỉ
theo thiên lệnh của Ngài mà thôi.
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Cướp của, giết người, gian dâm, ngoại tình,
bất công và những việc tội lỗi khác mà các
ngươi đang làm là tội lỗi dưới đôi mắt của
Thượng Đế. Hãy lánh xa vì Thượng Đế cấm
không cho làm những việc đó. Hãy nói với sự
thật và đối xử công bằng với mọi người. Đừng
nên chém giết lẫn nhau, đừng nên cướp bóc
một ai. Hãy đối xử với người khác xứng đáng
với giá trị và công đức của họ.
Chúng ta là con người và tất cả mọi người đều
bình đẳng trước Thượng Đế. Không ai sinh ra
trong sự thấp hèn và cũng không ai sanh ra
với mảnh bằng danh dự treo lủng lẳng trên cổ
của họ. Danh dự hay thành công là những
người biết kính sợ Thượng Đế. Đó là những
người ngay thẳng trong lời ăn tiếng nói và
việc làm của mình. Giữa dân tộc này dân tộc
nọ không mang một sự khác biệt thanh cao
nào mà những người cao quí nhất là những
người mộ đạo và làm việc thiện. Kẻ nào không
thương yêu Thượng Đế thì chỉ rước lấy sự
thất bại và đi vào con đường lầm lối mà thôi.
Sau khi chết đi, các anh sẽ được dựng lên
trước Đấng tối thượng. Các anh sẽ bị thẩm
hạch về việc làm trên thế gian. Tất cả mọi việc
mà các anh đã làm, tất cả các chi tiết về đời
sống sẽ được phơi bày như một cuốn sách
trước Thượng Đế. Lúc ấy số mạng của các anh
sẽ được quyết định từ việc thiện hay việc ác
mà các anh đã làm.
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Không ai có thể thiên vị trước thiên tòa Tối
Cao. Không ai có thể hối lộ với Thượng Đế và
không ai có thể dựa vào gia phả, quyền lực
hay cha mẹ của mình để dành thiện cảm với
Ngài. Chỉ có đức tin và việc thiện mới có thể
giúp mọi người trong giây phút đó. Cho nên
hãy làm thiện để hưởng ân xá của Thượng Đế.
Kẻ nào làm việc ác đức thì sẽ bị trừng phạt
đau đớn.”

Đó là những lời mà Người đã mang đến. Nhưng hỡi
ơi, nhân loại lúc nào cũng hời hợt trước lời kêu gọi của
thiên sứ của Thượng Đế. Họ sỉ nhục, hành hạ và dùng đủ
mọi mánh lới để chống với Người. Sau 13 năm trường
chịu đựng tại thành Mecca, Người và một số tín đồ phải
di tản về thành Mêđina, hơn 300 cây số về phía tây bắc.
Nhưng nhưng tại Mêđina, Người vẫn không được yên
thân. Kẻ thù cũ tại thành Mecca cấu kết với dân chúng tại
Mêđina chống đối và phá phách liên tục thêm 10 năm trời
nữa.
Người chịu đựng tất cả, không một lời thở than, hoàn
toàn cứng rắn, quả cảm và không bao giờ nhượng bước
trước kẻ thù.

HẬN THÙ.
Có người hỏi, tại sao cả bán đảo Ả-rập lại cấu kết với
nhau chống lại thông điệp của Người? Hay gia tộc của
Người và các bộ lạc lân cận vốn đã có một cuộc tranh
chấp về tiền bạc hay thị trường buôn bán trong quá khứ?
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Không - Mọi hận thù chỉ qui vào vấn đề tâm linh.
Người chỉ muốn dân tộc của Người thờ một Vị Thượng
Đế duy nhất, sống một cuộc sống đạo hạnh và lương
thiện. Người đứng lên chống mê tín dị đoan, chống nạn đa
thần và những vị thần linh giả tạo. Người muốn rửa sạch
cội nguồn tà giáo, đả phá lối sống đồi truỵ và lên án mọi
hình thức phân chia giai cấp, chỉ trích hình thức chia rẽ
giữa các bộ lạc và dân tộc với nhau. Người nói rằng tất cả
những sự xa đọa trong xã hội đều bắt nguồn từ nguyên
nhân của sự ngu dốt.
Tất cả mọi hận thù đều đổ lên đầu của Người chỉ vì
Người muốn thay đổi sự hủ lậu của xã hội kéo dài từ đời
này đến đời khác làm như không có lối thoát nào khác
hơn.
Người khác thì nói rằng những lời Người mang đến
quá xa lạ đối với truyền thống ông bà của họ. Họ không
muốn thay đổi và đòi hỏi Người phải từ bỏ ý định. Nếu
không thì họ sẽ không tha. Tuy nhiên, sự thật mà Người
đã mang đến thu hút dân chúng càng ngày càng đông
khiến cho phe đối lập nhượng bước. Từ đó họ bắt đầu
vuốt ve, thay đổi cách đối xử với Người. Họ nói sẽ dâng
ngọc ngà châu báu đến tận gót chân, sẽ tôn Người lên làm
vua nhưng với điều kiện đừng truyền bá tôn giáo nữa.
Người từ chối mọi sự cám dỗ, chấp nhận sự ngược đãi và
đi theo con đường thuyết giáo.
Động lực nào khiến cho Người từ chối vàng bạc châu
báu, từ chối một cơ hội béo bở trở thành giàu sang phú
quí? Tại sao Người không chụp lấy cơ hội trở nên vua
chúa sống trong cảnh huy hoàng và thoải mái? Như vậy
không tốt hơn là sống dưới sự đàn áp, bần cùng và nghèo
đói hay sao?
Ai có thể tưởng tượng một tấm gương hy sinh và
nhân đạo đến nỗi đã hy sinh mọi hạnh phúc cá nhân của
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mình để cho người khác trở nên tốt đẹp hơn hay không?
Còn những người mà Người muốn cải thiện thì lại tìm
cách đàn áp, hăm dọa và khủng bố Người từ thành Mecca
cho đến Mêđina. Có người nào không thật lòng lại đứng
lên làm chuyện đó hay không? Có người nào giả dối trong
thâm tâm lại có ý chí quả quyết, nhất định lên đường với
lý tưởng của mình để đối phó với mọi hiểm nghèo trước
mắt hay không?
Niềm tin, sự nhẫn nại và quyết tâm mà Người đã
đứng lên chịu đựng là bằng chứng rõ ràng về Chân lý mà
Người đã mang đến. Nếu như trong thâm tâm của Người
có một chút nghi ngờ về niềm tin nơi Thượng Đế hay
nghi ngờ về sứ mạng thì Người sẽ không bao giờ có đủ
can đảm để đối phó với những cơn bão tấp nập tấn công
trong suốt 23 năm trường từ thành Mecca đến Mêđina.
Đây chỉ là một mặt về thông điệp mà Người đã mang
đến. Nếu đi sâu thêm thì sẽ thấy nhiều mặt khác đẹp đẽ và
trác tuyệt hơn thế nữa.

TẠI SAO THAY ĐỔI VÀO LÚC 40?
Từ ngày ra đời cho đến năm 40 tuổi, Người chưa bao
giờ là một nhà cầm quyền hay nhà giảng đạo. Trong suốt
40 năm đó, những người chung quanh chưa bao giờ nghe
Người thuyết giảng về tín ngưỡng hay tâm linh. Không ai
thấy Người đàm luận về cõi vô hình hay luân lý, về luật lệ
hay chính trị, về kinh tế hay xã hội. Mặc dù trở thành một
vị tướng lãnh tài ba, Người cũng không phải là một tên
lính kiểng ở thời trước. Người chưa từng thốt lên một lời
về Thượng Đế, thiên thần, kinh sách, hay những vị thiên
sứ của Thượng Đế…
Mặc dù tính tình khả ái và phong cách khác người
nhưng nhìn vào bề ngoài không ai nghĩ rằng Người sẽ làm
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đảo lộn cả một hệ thống xã hội để xây dựng một nền
móng mới tốt đẹp hơn. Những người chung quanh và
ngay cả bạn bè chỉ biết Người hay trầm lặng và một người
công dân tốt. Nhưng sau khi rời khỏi hang núi với Thông
Điệp của Thượng Đế, Người đã hoàn toàn thay đổi.
Khi bắt đầu đi thuyết giáo, mọi người trong bán đảo
đều cúi đầu khâm phục một cách kỳ lạ. Không ai có khả
năng đứng lên chống với tài hùng biện của Người. Lời
của Người trác tuyệt đến mức những kẻ đối lập đều trốn
chạy để khỏi phải nghe những lời thuyết giảng của Người.
Họ e rằng Người sẽ dùng tài thuyết minh như mũi giáo để
đâm sâu vào xương tủy và trái tim, làm cho họ từ bỏ con
đường tổ tiên của họ. Tài thuyết giáo của Người trác tuyệt
làm cho toàn thể bán đảo Ả-rập, những nhà thơ tao nhã và
các giáo sĩ cao cấp đương thời đều phải cúi đầu khuất
phục khi Người thách thức với họ đưa ra một câu thơ với
ngôn ngữ đầy mỹ lệ và rực rỡ như những câu kinh mà
Người đã đọc ra từ trong Thiên kinh Qur'an.

THÔNG ĐIỆP TOÀN BỘ CỦA
NGƯỜI.
Chẳng những Người trở thành một nhà thuyết giáo
đại tài mà còn trở nên một nhà hiền triết, nhà cải tổ văn
hóa và chính trị, một lãnh tụ, một quan tòa và vị tướng
lãnh tài ba. Con người của sa mạc, người con du mục mù
chữ ấy đã đứng lên kêu gọi dân chúng với kiến thức mà
Người đã mang đến, một kiến thức chưa từng ai nói trước
đây và không có người nào đứng lên thuyết giáo một cách
tương tự sau khi Người qua đời.
Người trần thuyết về huyền học và thần học, giảng
dạy về lý do đã đưa nền văn minh của nhân loại đi đến
suy đồi và diệt vong. Người khen ngợi công trình của
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những nhà cải tổ ngày xưa, phân tích những cái thực cái
hư của các tôn giáo đương thời, xét xử những vụ tranh
chấp giữa các bộ lạc, dạy những qui luật về đạo đức, về
nền móng của văn minh. Người xây dựng luật lệ trong xã
hội, xây dựng kinh tế và mối quan hệ giữa các quốc gia
với nhau. Thông điệp mà Người đã mang đến rất ít người
thấu hiểu mà chỉ thấm nhuần những uyên thâm của nó
nhiều thế kỷ về sau. Sự tuyệt vời về kiến thức mà Người
mang đến là tự nó sẽ khai thông khi kiến thức của nhân
loại trở nên chín mùi theo thời gian.
Một nhà thương mại yêu thích sự trầm lặng và an
bình, chưa từng vác kiếm đi đánh trận giờ đây trở nên một
nhà cầm binh dũng cảm phi thường. Người trở nên lỗi lạc
đến mức đã đánh chiếm toàn bộ bán đảo Ả-rập chỉ trong
vòng 9 năm mà những nhà cầm binh trước đây đã chinh
chiến triền miên vậy mà họ vẫn không có khả năng đoàn
kết đựợc hai bộ lạc với nhau. Lính của Người không phải
là những người lính tinh nhuệ được huấn luyện để đi đánh
trận mà chỉ là những tín đồ bình thường. Binh khí trong
hàng ngũ không phải là những loại vũ khí độc đáo mà chỉ
là những cây đao tự đúc lấy, những miếng khiêng đơn
giản để che thân. Đó là thiên tài của Người, một thiên tài
đã dìu dắt đoàn dân quân, không tinh nhuệ như những
chiến sĩ thượng thừa nhưng lại đánh ngã hai cường quốc
đương kim thời bấy giờ (La Mã và Ba Tư).
Một người công dân ít nói, điềm đạm trong suốt 40
năm trời không hề đứng trước một đám đông để hô hào
quần chúng, giờ đây xuất hiện thành một nhà cải tổ về
chính trị và một nhà cầm quyền xuất chúng. Sống trong
xã hội hoàn toàn không có phương tiện thông tin, thế mà
Người đã đoàn kết cả bán đảo dưới ngọn cờ của Islam,
thâu nạp một dân tộc tạp nhạp, hiếu chiến và hủ lậu.

Thiên sứ Muhammađ

49

Người thay đổi phong tục tập quán ăn sâu vào tâm
cang đã hơn ngàn năm, thay đổi cách suy nghĩ của họ,
biến sự thô lỗ thành trí thức, sự hung tàn trở nên thánh
thiện, sự man rợ trở nên văn minh. Người đổi tánh bất trị
và ương ngạnh trở nên những người mẫu mực và tấm
gương sáng của công dân tốt trong xã hội. Một quốc gia
chưa từng biết kiến thức giờ đây sản xuất ra những nhà
hiền triết đi tận hang cùng ngõ hẻm trên thế giới để thuyết
giảng về tôn giáo, luân lý, xã hội và chính trị.
Người hoàn thành sự nghiệp đó không phải bằng
những phương tiện áp bức hay khống chế mà bằng tình
thương bao la, từ phong cách rộng lượng và những lời chỉ
giáo, cảm hóa kẻ thù với phong cách cao thượng và cách
cư xử khả ái của Người. Người chinh phục mọi người với
tình thương vô bờ và sự chăm sóc ân cần, không bao giờ
áp bức kẻ thù mặc dù họ đã từng chống đối và hành hạ
Người trước đây. Người ân xá ngay cả cho những người
đã giết ngay chính ông bác thân yêu của mình. Người tha
thứ tất cả khi trở về thành Mecca trong ngày khải hoàn.
Là một nhà lãnh tụ, Người sống trong sự khiêm tốn,
đơn giản và thanh đạm trong ngôi nhà tranh cũ kỹ nghèo
nàn. Người ngủ trên chiếc chiếu đơn sơ, quần áo mong
manh. Người thường chia xẻ bửa cơm của mình với
những người nghèo khổ bần cùng. Nhiều tháng trời trong
nhà không có hột gạo để nấu nướng, tuy vậy, Người
thường đứng hàng giờ giữa đêm khuya để tôn vinh, ca
ngợi Đấng Tối-thượng. Người thường nói rằng Người đến
là để cứu giúp những người bần cùng và những người mồ
côi không nhà không cửa. Người không bao giờ nói lao
động chân tay là việc làm mất danh dự. Mặc dù sau này
trở thành lãnh tụ của một quốc gia nhưng trong giây phút
cuối cùng của cuộc đời, Người vẫn không mang sự lộng
lẫy của một ông hoàng hay quyền thế của một vị vua
chúa. Người ngồi với các người bạn đồng hành như một
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người công dân bình thường. Người bình dân đến nỗi nếu
một người lạ mặt đến tìm thì sẽ không biết Người là ai
trong nhóm đang ngồi đó cả.
Trong suốt sự nghiệp truyền giáo, Người dâng tất cả
cho cộng đồng không để lại di sản gì cho gia đình hay con
cháu của mình, cũng không đòi hỏi dân chúng dành quyền
lợi đặc biệt nào cho gia đình. Người nghiêm cấm con
cháu trong gia đình không được nhận bất cứ phẩm vật hay
hưởng tiền hoa lợi của xã hội.

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI CHO
NHÂN LOẠI.
Sự nghiệp của Người không dừng lại nơi đây mà vẫn
còn tiếp tục ảnh hưởng đến từng thế hệ trong tương lai.
Nếu thật sự muốn tìm hiểu về sự đóng góp của Người cho
nhân loại, chúng ta trở về quá khứ ôn lại quá trình văn
minh và lịch sử thế giới, dựng lên một bức hình cân đối
thì chúng ta mới hiểu được sự nghiệp vĩ đại mà Người đã
hoàn thành.
Chúng ta sẽ thấy người con du mục vô học tại bán
đảo Ả-rập sanh ra trong Thời Trung Cổ, thời đen tối nhất
trong lịch sử nhân loại cũng chính là người đã mở đường
cho thế giới hiện đại. Không những Người là lãnh tụ của
những người đã tôn vinh mà còn là lãnh tụ của những
người đã thề không đợi trời chung. Dù những kẻ đã thề
không đợi trời chung có hiểu được điều đó hay không
nhưng lối sống của họ đã bị ảnh hưởng trực tiếp từ những
lời chỉ giáo của Người. Họ cũng không ngờ rằng họ đã
dùng khái niệm do Người đề ra để làm qui tắc căn bản
trong đời sống của họ.
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Chính Người đã đưa nhân loại lên từ chỗ tận cùng của
sự mê tín trở về với thực tại và khẳng định tất cả mọi hiện
tượng xảy ra trong thiên nhiên là phép màu của Thượng
Đế. Người chứng minh những hiện tượng đó từ quan
điểm tôn giáo đồng thời thách thức khoa học chứng minh
nó để đi đến tiêu chuẩn đúng hay sai. Chính Người đã
khai thông kiến thức cho những kẻ học cao hiểu rộng,
những kẻ thường nhìn vào thiên nhiên để tìm hiểu về
phép lạ của Thượng Đế.
Người đã đưa nhân loại tìm hiểu mọi vấn đề xảy ra
trong thiên nhiên từ quan điểm lý luận, từ sự khảo sát và
thí nghiệm, từ lăng kính của khoa học thay vì kết luận
một cách hấp tấp và mơ hồ. Chính Người đã đưa giá trị
vật chất và tâm linh, và sự tương quan của nó lên hàng
đầu. Người đã biến kiến thức và niềm tin trở nên hành
động. Nói cách khác, Người là vị đầu tiên đã biện luận tín
ngưỡng từ cơ sở lý luận và chứng minh nó từ tinh thần
khoa học.
Người tẩy sạch nạn đa thần, tẩy sạch những thần linh
giả tạo và nạn “con người bái phục con người”. Nỗ lực
của Người về vấn đề này sâu đậm đến mức mặc dù những
tôn giáo khác khai triển từ nền móng đa thần nhưng cũng
phải thay đổi quan điểm của họ.
Chính Người đã thay đổi toàn thể khái niệm về đạo
đức và tâm linh trên thế giới. Người đã thay đổi lối suy
nghĩ cho rằng muốn tinh khiết hóa linh hồn thì con người
phải rời bỏ cuộc sống trần tục, từ bỏ mọi ham muốn về
thể xác, kỷ luật trong sự tu luyện khắc khổ thì mới có thể
giải thoát linh hồn. Ngược lại, Người đưa ra con đường để
giải thoát tâm linh bằng những cuộc sống đạo đức, sự cứu
rỗi của linh hồn bằng cuộc sống hiện tại qua những hoạt
động xã hội và tập thể.
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Về những người đã tin chỉ có Thượng Đế đầu thai
xuống trần gian hay chỉ có Con của Thượng Đế mới có đủ
thẩm quyền để dẫn dắt con người đi đến Sự Thật thì
Người nói rằng những vị đó thật ra là những người như
chúng ta. Họ là những người bằng xương bằng thịt nhưng
được Thượng Đế chọn làm Thiên Sứ để truyền bá thông
điệp của Ngài mà thôi.
Chính Người đã mang cho con người giá trị thật sự
của họ. Người đứng lên tuyên bố rằng không ai sanh ra
trong giai cấp cao sang và cũng không ai sanh ra trong
giai cấp thấp hèn. Chính Người và những điều chỉ dạy của
Người đã làm thành lý tưởng đoàn kết tất cả mọi giống
người trên thế giới, một lý tưởng cho sự bình đẳng, dân
chủ và tự do.
Những nguyên lý kinh tế của Người đã làm cho nhiều
nhà kinh tế học nghiên cứu trong quá khứ và triển vọng
của nó còn mở rộng trong tương lai. Luật lệ mà Người đã
đưa ra đi sâu vào nền tảng xã hội cho đến ngày hôm nay.
Những qui luật về luân lý và sự công bình trong xã hội
vẫn còn mang nhiều dấu vết về thiên tài của Người trên
thế giới.
Chính người Ả-rập vô học này là người đầu tiên đã đề
ra mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau nhằm áp dụng
trong thời bình cũng như thời chiến. Mối quan hệ đó được
dựng lên từ quan điểm đạo đức và luân lý chứ không phải
từ quan điểm dân tộc hay quyền lợi quốc gia mà chúng ta
thường nghe trong thế giới tư bản ngày hôm nay.
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MỘT NHÀ CÁCH MẠNG VĨ ĐẠI
NHẤT
Hình ảnh trác tuyệt của người Ả-rập khiêm tốn này
nổi bật lên cao đến mức nếu có một danh nhân nào đứng
lên để so sánh thì họ chỉ hiện lên như tia sáng yếu ớt trong
màn đêm so với mặt trời hừng hực với nguồn năng lực vô
biên. Không ai có đủ tư cách để so sánh với Người. Có
người chỉ là những nhà thuyết giáo tài ba nhưng không
thể đem lý thuyết ấy ra thực hành được. Người khác thì
chỉ giỏi về thực hành nhưng không có kiến thức. Có
người nổi tiếng về cai trị, người khác về cách dự thảo kế
hoạch. Có người hiến cả cuộc đời để giải quyết đơn thuần
về mặt luân lý hay tâm linh nhưng hoàn toàn không đá
động đến kinh tế hay chính trị. Tóm lại, từ danh nhân này
cho đến anh hùng nọ mỗi người chỉ nổi bật trên một hay
hai khía cạnh mà thôi.
Ngược lại, cuộc sống và sự nghiệp của Thiên Sứ
Muhammađ là một bản hoà tấu về tất cả mọi mặt trong
cuộc sống. Người vừa là nhà hiền triết, nhà tiên tri, là hiện
thân của mọi điều mà Người đã giảng dạy. Người là nhà
cầm quyền và cũng là nhà quân sự thiên tài. Người vừa là
một nhà luật sư, một người thầy về luân lý, một ngọn đèn
hải đăng về tâm linh và một nhà cải cách xã hội. Lời dạy
của Người ăn sâu vào mọi khía cạnh của cuộc sống, mệnh
lệnh của Người phủ đầy mọi mặt từ cách xử thế của một
cá nhân cho đến mối quan hệ giữa các quốc gia trên thế
giới.
Về triết học, Người đã thiết lập một nền văn hóa
trong đó hoàn toàn không có khuyết điểm. Ai có thể đưa
ra ví dụ về một danh nhân khác với khả năng trác tuyệt và
vĩ đại như Người hay không?

54

Tìm về Islam

Thông thường các danh nhân trên thế giới là sản
phẩm của xã hội nhưng trường hợp của Người lại quá đặc
biệt. Môi trường mà Người đã sinh ra và lớn lên không
ảnh hưởng chút nào đến phẩm chất và thiên tài của Người
cả. Cùng lắm là người ta chấp nhận cách giải thích rằng
khi thời cơ chín mùi thì xã hội sẽ tạo nên anh hùng và anh
hùng đó sẽ dựng lên thời cơ. Nhưng lối giải thích này vẫn
không làm rõ tại sao một môi trường như của bán đảo Ảrập trong Thời Trung Cổ lại có thể sản xuất ra một người
mà vai trò có thể đưa dân tộc tại đó lên đến nền luân lý
cao nhất, giải thoát con người ra khỏi vũng lầy của sự u
tối, rửa sạch mọi tín ngưỡng đa thần, trừ nạn mê tín dị
đoan và mọi điều hủ lậu trong xã hội, đặt nền tảng về luân
lý, tâm linh, văn hóa, chính trị và kinh tế cho toàn thế
giới? Làm sao có thể giải thích được một người sống
trong xã hội hủ lậu lại đề ra những lý thuyết, không chỉ
riêng cho lý thuyết mà còn được áp dụng trong mọi lãnh
vực kinh tế, xã hội và chính trị, sản xuất ra tôn giáo độc
nhất kết hợp vật chất với tâm linh một cách quân bình với
nhau và cho đến ngày hôm nay, sự hòa hợp đó vẫn được
nhân loại tôn sùng là nguồn lý tưởng cao siêu nhất? Có ai
thật sự nói rằng người đó là sản phẩm của xã hội Ả-rập
đầy u tối của Thời Trung Cổ hay không?
Chẳng những Thiên Sứ Muhammađ không phải là sản
phẩm của xã hội mà còn hơn thế nữa. Khi chúng ta quan
sát sự đóng góp của Người cho nhân loại, tự nhiên chúng
ta sẽ kết luận rằng những đóng góp của Người vượt qua
mọi thời đại. Kiến thức của Người phá tan mọi giới hạn
tạm thời, xuyên thủng không gian và thời gian, hàn gắn
nhân loại trở thành một khối với nhau.
Thiên Sứ Muhammađ không phải là một nhân vật mà
lịch sử sẽ đi qua và bỏ quên. Không những Người chỉ
được ca ngợi trong thời của Người mà vẫn được ca ngợi
trong ngày hôm nay và sẽ được ca ngợi qua từng thế hệ
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trong tương lai. Người là một nhà lãnh đạo trác tuyệt và
không bao giờ có một người lãnh đạo thứ hai như Người,
một người đã dẫn dắt nhân loại đi với thời gian, một
người lúc nào cũng mới mẻ trong mọi lãnh vực, mọi lứa
tuổi và mọi thời đại.
Những kẻ mà con người thường ca tụng là “danh
nhân” trong lịch sử thật ra chỉ là “sản phẩm của xã hội”
mà thôi. Trường hợp của Thiên Sứ Muhammađ thì lại quá
đặc biệt vì Người mới thật sự là người đã tạo nên lịch sử.
Chúng ta thường nghe qua nhiều câu chuyện của những
danh nhân đã làm nên nhiều cuộc cách mạng trong lịch sử
nhân loại. Chúng ta thấy những “danh nhân” ấy hoàn toàn
lệ thuộc vào môi trường chính trị mà môi trường ấy đang
đợi thời cơ để bùng nổ. Để đúc kết mọi mãnh lực của sự
bùng nổ, một nhà lãnh tụ được nâng lên giống như một tài
tử xuất hiện trên sân khấu sau khi vai trò và màn ảnh đã
được xếp đặt trước rồi. Ngược lại, trường hợp của Người
thì hoàn toàn đặc biệt. Chỉ có Người mới có đủ thiên tài
để tạo nên một cuộc cách mạng từ lúc ban đầu. Người đã
đào tạo và sản xuất những chiến sĩ hy sinh vì cách mạng
khi màn ảnh và vai trò của thời cuộc vẫn còn ở trong
trạng thái trứng nước và nguyên vẹn.
Với nhân cách mềm dịu và cứng rắn, Người đã gây
những cảm mến không bao giờ xóa mờ trong lòng hàng
ngàn tín đồ. Người dìu dắt lối suy nghĩ của họ, đào tạo
chiến sĩ để chuẩn bị cho cuộc cách mạng và lèo lái họ
theo bất cứ con đường nào mà Người thấy thích hợp.
Quả thật, Người là một nhân tài cách mạng lỗi lạc mà
không có một danh nhân nào có thể sánh bằng.
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LỜI CHỨNG NHẬN CUỐI CÙNG
Có người thầm nghĩ, tại sao trong thời đại đen tối hơn
1.400 năm về trước trong một nước ngu dốt dày đặc như
nước Ả-rập mà một thương buôn vô học lại có kiến thức
cao siêu và một nền đạo đức trác tuyệt như vậy?
Người khác có thể nói, thật ra ông ta đâu có gì đặc
biệt. Đó chẳng qua là sản phẩm của sự thông minh mà
thôi. Tuy nhiên, sự thông minh tột bực thường sản xuất ra
những người tự cao tự đại. Vậy thì Người có thể hiên
ngang tuyên bố rằng Người là Thượng Đế tái sinh, phải
không? Nên nhớ rằng xã hội mà Người đang sống là xã
hội nằm tận đáy cùng của sự ngu dốt và chúng ta cũng
biết có người đã không ngần ngại tuyên bố Krisna là
Thượng Đế tái sinh và cũng đã có người cho rằng Thiên
Sứ Giê-su là Con của Thượng Đế thì dù Người có tuyên
bố thế nào nào đi chăng nữa thì dân chúng thời bấy giờ
cũng sẽ không ngần ngại tôn thờ Người như một Thuợng
Đế tái sinh vậy.
Tuy nhiên, Người lại nói:
“Tôi chỉ là một người bình thường như anh
thôi. Tất cả những gì tôi đã nói, mọi việc tôi đã
làm đều được thiên khải từ Thượng Đế.
Thông Điệp thiêng liêng này, những điều mà
thiên hạ không thể nào làm ra là Thông Điệp
của Thượng Đế chớ không phải là sản phẩm
của riêng tôi. Từng câu, từng chữ đã được
thiên khải cho tôi từ Đấng Tạo-hóa. Bởi vậy,
hãy vinh danh Ngài - Đấng tối thượng của vũ
trụ.
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Những công trình mà mọi người tưởng là do
tôi tạo nên, sự công bằng hay luật lệ mà tôi đã
chỉ dạy, những nguyên lý đạo đức mà tôi đã
trình bày đều không phải là của riêng tôi. Tôi
không có khả năng phát minh ra dù chỉ là điều
nhỏ nhặt trong muôn ngàn những điều khác.
Cả cuộc đời và sứ mạng của tôi, lúc nào tôi
cũng đón chờ sự chỉ bảo thiêng liêng của Ngài.
Bất cứ điều gì Thượng Đế ra lệnh tôi chấp
hành. Điều gì Ngài cấm tôi lánh xa.”

Nghe đó. Thật là tấm gương sáng về con người toàn
diện, một người lúc nào cũng toát lên sự chân thành và
cao cả. Có lời nào cao đẹp hơn để diễn tả sự chân thành
của Người? Một người đã ngấm ngầm nhận chỉ thị từ
nguồn kiến thức trên cao vậy mà Người không dấu diếm
điều gì cả.
Đó là Thiên Sứ Muhammađ, vị Thiên Sứ cuối cùng
của Islam. Người là vị Thiên Sứ với công lao phi thường,
tuyệt luân về đạo đức và thiện ngã, biểu tượng của chân
lý, cuộc đời và sự nghiệp, sự chân thành và trung thực,
đạo đức và luân lý, nhân cách và từ bi, lý tưởng và hành
động, việc làm và mọi lời chỉ dạy là những bằng chứng
không thể chối cãi về con người và sứ mạng của Người.

TÍNH HOÀN CHỈNH TRONG THÔNG
ĐIỆP
Lời giáo huấn của các vị thiên sứ cũng như những
ngọn đèn hải đăng dìu dắt nhân lọai đi trên đường ngay
chánh. Ngày nào, lời giáo huấn của họ còn đó thì cũng
như họ đang còn sống vậy.
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Cho nên, sự qua đời của thiên sứ của Thượng Đế
không phải đánh dấu từ cái chết của thể xác mà từ cái
chết của thông điệp mà họ đã mang đến. Trải qua thời
gian, khi tín đồ bắt đầu bóp méo lời dạy của các vị thiên
sứ, sửa chữa luật lệ mà họ đã mang đến, thêm điều này bỏ
điều kia thì họ đã từ từ kết liễu sứ mạng thiêng liêng của
các vị thiên sứ xưa kia. Họ đã đưa tôn giáo của mình đi
vào con đường bế tắt và suy đồi. Đến một thời điểm nào
đó thì không còn cuốn kinh sách nào chứa đựng lời chỉ
dạy nguyên thủy nữa. Hiện nay, tất cả các tôn giáo lớn
trên thế giới đều công nhận rằng họ thật sự không có kinh
sách nào mang những lời dạy nguyên thủy như xưa. Cho
nên, vai trò và sứ mạng của các vị thiên sứ xưa kia đã thật
sự kết thúc khi lời giáo huấn của họ bị đánh mất trên thế
gian này.
Nhưng đối với Islam thì khác hẳn. Không ai chối cãi
rằng những lời dạy của Thiên Sứ Muhammađ vẫn còn
như xưa. Thiên kinh Qur'an, kinh sách mà Thượng Đế đã
thiên khải cho Người vẫn còn nguyên vẹn từ hình thức
cho đến nội dung. Không một dấu chấm hay dấu phẩy bị
xóa đi hay thêm vào. Cuộc sống, sự nghiệp, lý thuyết và
hành động đã được đúc kết thành những bộ toàn thư gọi
là Hađith hoặc là Sunnah. Cho nên mỗi khi đọc lên, người
ta có cảm tưởng như mọi việc mới xảy ra như ngày hôm
qua vậy. Không có cuộc sống của một vị danh nhân nào
trên thế giới đã được ghi chép một cách chi tiết, tường tận
và tỉ mỉ như của Thiên Sứ Muhammađ. Đó là lý do tại sao
một vị thiên sứ khác sau Muhammađ không cần thiết nữa.
Tóm lại, sở dĩ vị thiên sứ của Thượng Đế xuất hiện là
vì một trong ba lý do:


Lời giáo huấn của vị thiên sứ trước đó đã bị bóp
méo và lạm dụng không còn hiệu lực trong cuộc
sống nữa cho nên cần được hồi sinh.
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Sứ mạng của vị thiên sứ đó chưa hoàn tất cho nên
cần được tiếp nối hay bổ túc.



Các vị thiên sứ trước được dựng lên cho mỗi dân
tộc, một vị thiên sứ khác cần được phái đến cho dân
tộc khác.

Ngày hôm nay, những điều kiện này không tồn tại
nữa. Lời chỉ dạy của Thiên Sứ Muhammađ được bảo tồn
trong sự nguyên thủy của nó trong lý thuyết cũng như
thực hành.
Thứ hai, Thượng Đế đã hoàn tất Thông Điệp thiêng
liêng qua Thiên Sứ Muhammađ và xác định Islam là tôn
giáo toàn vẹn cho con người. Thượng Đế phán trong thiên
kinh Qur‟an: “Hôm nay, Ta đã hoàn chỉnh một tôn giáo
cho các ngươi, hoàn tất ân sủng của Ta cho các ngươi và
đã chọn Islam làm lối sống toàn diện cho các ngươi.”
Khi nghiên cứu về Islam và thiên kinh Qur‟an, chúng
ta sẽ thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa Đời và Đạo trong
Islam. Bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống đều được giải
quyết minh bạch tất cả. Cho nên một vị thiên sứ mới
không cần thiết nữa.
Cuối cùng, thông điệp của Thiên Sứ Muhammađ
không phải chỉ dành riêng cho người Ả-rập mà Người
được Thượng Đế gửi đến cho cả thế giới.
Thượng Đế nói với Người tuyên bố rằng, “Hỡi nhân
loại, tôi là Thiên Sứ của Thượng Đế cho tất cả mọi
người” và Người là vị cuối cùng trong các chuổi thiên sứ
của Thượng Đế được gởi cho nhân loại. Cho nên nguồn
kiến thức cuối cùng để trở về với Thượng Đế và con
đường đi đến sự cứu rỗi chỉ được thông qua Thiên Sứ
Muhammađ mà thôi.

Chương Năm

TÍN ĐIỀU CHÍNH YẾU CỦA ISLAM
Đến đây chúng ta có thể tóm lược những điều đã
được thảo luận như sau:


Islam là sự tuân phục và tuân mệnh với Thượng Đế,
Đấng tối thượng của vũ trụ. Do bởi nguồn hiểu biết
xác thực về Thượng Đế, Luật Lệ và Ý Chí của Ngài
chỉ đưọc thông đạt đến với chúng ta qua những điều
chỉ dạy của vị thiên sứ đích thực, chúng ta có thể
định nghĩa Islam là tôn giáo thể hiện một đức tin
hoàn chỉnh dựa vào lời chỉ dạy của vị thiên sứ của
Thượng Đế và một sự tuân hành theo các nếp sống
của Người. Hậu quả là những ai lơ là việc thông
qua Thiên Sứ và thực hành những tín điều tự cho là
theo Thượng Đế một cách trực tiếp thì đều không
phải là một người Muslim.



Vào thời xa xưa, Thượng Đế phái các vị thiên sứ
đến với những dân tộc khác nhau. Lịch sử sự nghiệp
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đạo pháp cho thấy ngay trong một dân tộc cũng đã
có xuất hiện nhiều vị thiên sứ. Trong thời đại đó,
Islam vẫn là tôn giáo được mang đến từ các vị thiên
sứ của dân tộc đó. Mặc dù bản chất của Islam đều
giống nhau trong mỗi thời đại, nhưng cách thức
dâng lễ, luật lệ và cách đối xử trong xã hội khác
nhau tùy các điều kiện địa phương. Cho nên không
nhất thiết là mỗi dân tộc đều theo Islam với một con
đường thống nhất với nhau.


Lời chỉ dạy của các vị thiên sứ xưa kia chấm dứt khi
Thượng Đế phái Thiên Sứ Muhammađ đến với toàn
thể nhân loại, qua đó một giáo luật căn bản được
mặc khải cho toàn thế giới và Thiên Sứ Muhammađ
là vị Thiên Sứ cuối cùng cho nhân loại. Sứ mạng
của Người không giới hạn cho một nước, một dân
tộc hay một giai đoạn; Thông Điệp của Người là
hướng về tất cả mọi người và cho mọi thời đại. Các
luật lệ trước kia được Người hoàn chỉnh và ban cấp
cho toàn thế giới. Điều này có nghĩa là không có vị
thiên sứ nào mới nữa và cho đến giờ Cuối Cùng sẽ
không còn tôn giáo mới nào khác nữa. Thiên Sứ
Muhammađ được gởi đến cho toàn bộ chủng tộc
loài người. Cho nên, Islam có nghĩa là đi theo Thiên
Sứ Muhammađ, chấp hành những lời chỉ dạy, một
mực tuân theo mệnh lệnh của Người từ niềm tin cho
đến hành động qua biểu thức ”La-ilaha-il-Allah Không có thượng đế (nào khác) mà chỉ có Thượng
Đế duy nhất.”

Điều này lại dẫn đến một câu hỏi khác: Thiên Sứ
Muhammađ dạy chúng ta tin những gì? Các tín điều của
Islam là gì? Sau đây, chúng ta đi sâu vào chi tiết.
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TAU-HIĐ: ĐỨC TIN VÀO THƯỢNG
ĐẾ DUY NHẤT.
Lời chỉ dạy căn bản và quan trọng nhất của Thiên Sứ
Muhammađ là đức tin về Thượng Đế duy nhất thể hiện
qua biểu thức “La-ilaha-il-Allah - Không có thượng đế
nào mà chỉ có một Thượng Đế duy nhất”. Câu biểu thức
đơn giản này là nền tảng căn bản định nghĩa sự khác biệt
giữa người Muslim và người ngoại đạo.
Việc khẳng định hay phủ định câu biểu thức Kalimah
tạo nên một thế giới khác biệt giữa con người và con
người với nhau. Đối với những người có đức tin thì không
gì có thể chặn đứng sự tiến bộ và thành công của họ trên
cõi đời này và ở đời sau.
Tuy nhiên, nếu đi sâu hơn một chút nữa thì sự khác
biệt giữa những người có đức tin và những kẻ vô đức tin
không phải là kết quả từ những lời nói thốt lên ở vành
môi. Hẳn nhiên việc ngâm nga một hay hai biểu thức
không có tầm quan trọng nào đáng kể nhưng mấu chốt
của vấn đề thật sự lại nằm ở chỗ chấp nhận tín điều với ý
thức và với con tim, một mực chấp hành mệnh lệnh của
nó để áp dụng trong cuộc sống hiện tại. Còn không thì lặp
đi lặp lại cụm từ “thức ăn” sẽ không bao giờ làm cho cơn
đói biến mất; hoặc lặp đi lặp lại những hàng chữ trên toa
thuốc sẽ không bao giờ làm lành cơn bệnh cả.
Tương tự, lặp đi lặp lại câu La-ilaha-il-Allah mà
không có một chút hiểu biết thì sẽ không bao giờ thấy
được sự kỳ diệu của nó. Cho nên muốn tạo nên một cuộc
cách mạng về bản thân và xã hội, mỗi cá nhân cần phải
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thấu đáo ý nghĩa của nó, đồng thời thi hành theo lời dạy
của nó.
Việc này rất là đơn giản, chẳng hạn như chúng ta
không với tay vào lửa là vì sức nóng của nó có thể làm
phỏng tay; chúng ta lánh xa thuốc độc vì nó có thể giết
người. Cho nên nếu hiểu được ý nghĩa của Tau-hiđ, chúng
ta có thể tránh được các dạng thức vô đức tin hay đa thần.
Đó là kết quả tự nhiên của niềm tin vào tính duy nhất của
Thượng Đế.

Ý NGHĨA CỦA LA-ILAHA-IL-ALLAH.
Trong ngôn ngữ Ả-rập, chữ ilah có nghĩa là “đấng
được tôn thờ”. Sự tôn thờ có thể vì tính vĩ đại và quyền
lực của nó được xem là xứng đáng được tôn thờ. Tất cả
những biểu tượng trong cuộc sống nằm trong dạng vật
chất hữu hồn hay vô hồn có quyền lực vĩ đại vượt khỏi
tầm hiểu biết của con người đều được gọi là ilah. Ilah bao
gồm việc làm chủ các quyền lực vô hạn và ngược lại nó
không phụ thuộc vào ai cả. Cho nên ilah mang ý nghĩa rất
thần bí và ngự trị một quyền uy vĩ đại. Chữ “God” trong
tiếng Anh, “Dieu” trong tiếng Pháp, hay “Thượng Đế”
trong tiếng Việt đều mang một ý nghĩa tương tự.
Mặt khác, Allah là danh từ riêng dùng để gọi chỉ một
Thựợng Đế duy nhất. La-ilaha-il-Allah nôm na có nghĩa
là “Không có thượng đế nào khác mà chỉ có Đấng Vĩ Đại,
vĩ đại hơn Thượng Đế được gọi là Allah”, nghĩa là trong
toàn vũ trụ, tuyệt đối không có một đấng nào xứng đáng
được tôn thờ ngoại trừ Allah; chỉ có Allah mới xứng đáng
cho con người cúi đầu tôn thờ với tất cả tâm hồn và thể
xác. Chỉ có Allah là Đấng với quyền lực vô biên, mọi
người và mọi vật đều cần đến sự ân cần của Ngài, mọi
người và mọi vật đều cúi đầu xin Allah cứu giúp. Giác
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quan của con người không thể với tới Allah và mọi kiến
thức dù có vĩ đại đến đâu đi chăng nữa đều không thể
thấu hiểu được Allah.
Trong khuôn khổ của cuốn sách này chúng ta tạm
dịch chữ Allah là Thượng Đế hay Thượng Đế duy nhất
cho người đọc dể hiểu. Tuy nhiên trong lãnh vực thần học
tên gọi Allah bao hàm 99 phẩm chất khác mà người ta còn
gọi là 99 Thuộc-tính của Thượng Đế cho nên ý nghĩa của
Allah rất bao quát và rộng lớn.
Ngược lại dòng lịch sử, khi chúng ta khảo sát những
di tích cổ từ xưa đến nay thì thấy xuất hiện những dấu
tích về các thần linh mà con người đã tôn thờ. Ngay cả
ngày hôm nay, từ những quốc gia mộc mạc cho đến các
cường quốc trên thế giới vẫn còn mang dấu vết của thần
thánh. Cho nên, chúng ta có thể kết luận rằng từ thuở khai
thiên lập địa cho đến ngày hôm nay con người lúc nào
cũng mang trong ký ức một nhu cầu tôn thờ sự thần bí
cho nên không bao giờ có thể xóa bỏ được.
Một nghi vấn khác có thể được đặt ra là tại sao con
người lại mang những bản chất đó? Câu giải đáp sẽ được
khai mở khi chúng ta xác định vị trí của con người trong
vũ trụ.
Từ khi con người biết suy ngẫm, sự bao la của vũ trụ
làm cho con người cảm thấy nhỏ bé và vô ý nghĩa. Ngoài
những giới hạn về thể lực, khả năng và kiến thức, họ thấy
rằng không thể nào tự cung cấp và tự hữu. Quả nhiên con
người quá nhỏ bé, yếu đuối và lúc nào cũng cần được
chăm sóc. Đã vậy mà còn bị lệ thuộc vào vô số những yếu
tố khác trong cuộc sống. Đôi lúc con người có thể tính
toán lèo lái cuộc sống theo ước vọng của mình nhưng lúc
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khác thì ngọn gió vô hình đưa đẩy ước vọng vượt ra khỏi
tầm tay. Có nhiều điều cần thiết trong cuộc sống, đôi lúc
lấy được dễ dàng nhưng lúc khác thì không. Cũng có
nhiều điều gây thương tích, chẳng hạn như một tai nạn
trong chốc lát có thể đánh vỡ cuộc sống và sự nghiệp của
một đời người, một may mắn nhỏ có thể kết thúc sự chờ
đợi lâu dài. Bệnh hoạn, lo lắng và thiên tai lúc nào cũng
đe dọa cuộc sống. Con người đấu tranh tìm đủ mọi cách
để ngăn chặn đau thương ra khỏi cuộc sống, đôi lúc thành
công nhưng đôi lúc cũng thất bại.
Có rất nhiều điều vĩ đại và uy nghi khác làm con
người nép mình e phục chẳng hạn như những ngọn núi uy
nghi hùng vĩ, những dòng sông cuồn cuộn bao la, những
con thú hoang dại dữ dằn, những cuộc động đất kinh
hoàng, những thiên tai long trời lỡ đất, vân vân. Con
người quan sát những cụm mây trắng đen bay lơ lững trên
trời, đôi lúc im lìm, đôi lúc chuyển mình với cơn sấm liên
hồi và cơn mưa tới tấp rơi xuống. Họ thấy thiên nhiên quá
bao la và vĩ đại so với con người quá ư nhỏ bé và yếu
mềm.
Một bên là những hiện tượng vĩ đại xảy ra trong thiên
nhiên và một bên là ý thức về sự mong manh nhỏ bé phản
ảnh trong tâm trí của con người một hình ảnh bé nhỏ và
yếu đuối. Có thể ý nghĩ sơ khởi của con người về Đấng
thiêng liêng xuất phát từ mối liên hệ bé nhỏ này. Họ nghĩ
về bàn tay đã gây ra những biến chuyển trong thiên nhiên,
nghĩ về quyền uy bao la của Đấng đó với sự khiêm
nhường và sợ sệt. Họ tìm kiếm ảnh hưởng để giúp đấu
tranh trong cuộc sống và tìm cách làm vừa lòng mãnh lực
thần bí để hưởng lợi đồng thời tránh khỏi tai ương.
Trong thời kỳ đen tối, con người nghĩ rằng đối tượng
thiêng liêng đã gây ra những hiên tượng vĩ đại trong thiên
nhiên có lẽ là những vật có thể thấy được với đôi mắt. Nó
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ẩn tàng trong cây cỏ, thú vật hoặc chim muông. Từ đó họ
bắt đầu tôn thờ cây cối, sông núi, đất đai hay những tinh
tú trên trời. Đây chính là một trong những hình thức ngu
muội nhất trong lịch sử của nhân loại.
Từ từ, nền duy lý của con người bắt đầu phát triển, họ
nhận thấy những cây cối và những vật vô tri vô giác mà
họ đang tôn thờ hoàn toàn không tạo ra những ảnh hưởng
mà họ đang tìm kiếm. Những thú vật dữ dằn nhất vẫn chết
vì những con vi khuẩn li ti nhỏ bé; những dòng sông cuồn
cuộn đầy uy nghi mãnh liệt vẫn bị khô cạn hay tan biến
thành những bãi sa mạc hoang vắng; những ngọn núi bao
la chọc trời vẫn bị con người chinh phục hoặc hao mòn
theo thời gian. Những mảnh đất đã sản xuất ra nguồn
sống vẫn không thể tự chủ lấy mình - chúng bị lệ thuộc
vào dòng sông lúc đầy lúc cạn làm cho mặt đất trở nên
khô khan và tiêu điều. Ngay cả dòng nước cũng không tự
chủ được. Nó bị lệ thuộc vào không khí, không khí lại tùy
thuộc vào những biến chuyển khác trong thiên nhiên đến
nỗi Mặt Trời, Mặt Trăng hay các vì tinh tú khác cũng bị lệ
thuộc vào những qui luật khác trong vũ trụ.
Sau khi suy ngẫm về hiện tượng trong thiên nhiên,
con người bắt đầu nghĩ về một mãnh lực bí ẩn đã kiềm
chế mọi vật trong vũ trụ. Sự suy diễn dẫn đến niềm tin.
Để hữu hiệu hóa niềm tin đó, họ bắt đầu nắn những hình
tượng thể hiện những thần thánh với quyền lực khác nhau
đang ngự trị trong thiên nhiên. Đây là một trong những
giai đoạn ngu muội vì Sự Thật vẫn còn ẩn tàng bên trong
vượt ngoài tầm hiểu biết và trí tưởng tượng của con
người.
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Càng ngày, nhân loại càng tiến triển về mặt kiến thức
và khoa học. Họ bắt đầu tra dò về mục đích khôn cùng
của sự sống, họ nhận thấy có một luật lệ thiêng liêng đã
bao trùm mọi vật và mọi việc trong vũ trụ. Mặt trời mọc
rồi lặn theo đúng chu kỳ của nó, không khí và cơn mưa,
những chuyển động của các vì tinh tú, tất cả đều nói lên
một cấu trúc hòa hợp di động nhịp nhàng với nhau. Tất cả
đều tuân theo một luật lệ vô biên với sự chính xác kỳ
diệu. Đứng trước cấu trúc vĩ đại của vũ trụ, ngay cả một
người đa thần cũng phải chấp nhận, phải có một Đấng nào
đó vĩ đại hơn tất cả những đấng khác mới có thể quản lý
mọi luật lệ và sự chuyển động trong vũ trụ; nếu không thì
mọi cơ cấu sẽ bị sụp đổ do thiếu sự hợp tác lẫn nhau.
Con người gọi Đấng vĩ đại này với những tên gọi
khác nhau như là Bề Trên, Ngọc Hoàng hay Thượng Đế...
Tuy nhiên, sự ngu muội cổ xưa vẫn còn theo đuổi ám ảnh.
Họ tôn thờ Thượng Đế duy nhất và còn tôn thờ những
thần thánh phụ khác bên cạnh Đấng vô biên. Họ tưởng
tượng rằng thế giới bên kia chắc không xa lạ gì đối với
cuộc đời này. Một quốc gia có tổng thống, phó tổng
thống, bộ trưởng này, bộ trưởng nọ, cho nên nghĩ rằng
dưới Thượng Đế, chắc chắn còn có những vị khác giúp
việc và không ai có thể đến gần Thượng Đế ngoại trừ phải
làm vừa lòng các vị thần linh đó. Bởi vậy những vị thần
thánh cũng phải được tôn thờ và hối lộ để nhờ họ cầu cứu
với Thượng Đế.
Khi kiến thức càng tăng trưởng, con người bắt đầu
chán nản với sự hiện diện của thần thánh. Lúc đó, số
lượng của các vị thần cũng bắt đầu giảm xuống còn lại
một Vị duy nhất.
Tuy nhiên, khái niệm về Thượng Đế vẫn còn mang
nhiều sự tưởng tượng của con người. Có người thì nói
rằng Thượng Đế cũng có thể xác giống như con người,

Thuật Ngữ

69

người khác thì cho rằng Thượng Đế giáng xuống trần
dưới dạng con người. Có người cho rằng sau khi Thượng
Đế hoàn tất sự tạo hóa, Ngài đã đóng cửa đi nghỉ mệt.
Cũng có người cho rằng không ai có thể đến gần Thượng
Đế mà không thể nhờ qua thần thánh và các vị mộ đạo
được Thượng Đế yêu chuộng. Người khác thì nói rằng
Thượng Đế giống hình tượng này và cho rằng phải mang
nó trong mình để cúng bái và tôn thờ.
Để rửa sạch những khái niệm mơ hồ đó, Thiên Sứ
Muhammađ đã thuyết giảng về nguyên lý Tau-hiđ, là
nguyên lý về Thượng Đế duy nhất đã được thiên khải cho
nhân loại từ những người mà Thượng Đế đã chọn qua
những thời đại khác nhau. Chính kiến thức này, ông
Ađam, thủy tổ của loài người đã mang đến, sau đó, được
nhắc nhở qua Thiên Sứ Nô-a, Ibrahim, Môi-se và Giê-Su.
Cũng chính kiến thức này đã được Thượng Đế mặc khải
cho Thiên Sứ Muhammađ.

TAU-HIĐ NGHĨA LÀ GÌ?
Thứ nhất, con người lúc nào cũng đương đầu với
không gian bao la, hùng vĩ và sự thần bí của vũ trụ.
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được đâu là điểm bắt đầu
hay hình dung được sự tận cùng của nó. Vũ trụ đã được
phác họa theo một quĩ đạo tự bao giờ và vẫn tiếp diễn với
sự chuyển động như không bao giờ chấm dứt. Mọi sanh
linh sống trên trái đất và trong không gian đã hiện hữu từ
bao nhiêu vạn kỷ. Vũ trụ quá ư vĩ đại làm cho đầu óc con
người trở nên mù mờ trước sự uy nghi hùng vĩ của nó. Tất
cả đều vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Làm sao
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người ta có thể tin rằng cái cơ cấu này là sự kiện tình cờ
đã xảy ra trong không gian? Vũ trụ không phải là một
khối vật chất đơn thuần và cũng không phải là những tinh
đẩu di động một cách vô ý nghĩa. Hẳn nhiên, cơ cấu vĩ đại
này không thể nào không có Đấng đã tạo ra, duy trì và
hướng dẫn sự chuyển động của nó.
Nhưng Ai đã tạo nên và duy trì vũ trụ? Đấng đã tạo
nó ra chắc chắn là Đấng tối thượng của muôn loài, Đấng
vô biên, Đấng vĩnh cửu, Đấng toàn năng và toàn tri.
Thượng Đế biết tất cả và thấy tất cả. Chắc chắn Ngài là
Đấng với quyền lực trên tất cả mọi quyền lực khác. Đó
chính là Thượng Đế - Đấng đã tạo nên và duy trì vũ trụ.
Thứ hai, quyền lực và tất cả các thuộc tính thiêng
liêng của Đấng tạo hóa đều phải phát sanh ra từ một thực
thể duy nhất mà thôi. Chúng ta không thể nào hình dung
có hai Đấng hay ba Đấng cùng chia xẻ với nhau cùng một
quyền lực nhưng đồng sanh và đồng hữu với nhau, bởi lẽ
điều này sẽ gây rối loạn trong sự điều hành. Cho nên có
và chỉ có một Đấng duy nhất đã cai quản tất cả những vị
thấp kém hơn. Vũ trụ là một khối không gian không thể
tách rời từng mãnh và cũng không thể nào nói rằng mãnh
này không liên hệ gì với mãnh kia. Vì không gian và vũ
trụ là một khối hợp nhất cho nên không thể nào có nhiều
thượng đế khác nhau, mỗi vị cai trị mỗi vùng được. Nếu
đó là sự thật thì hẳn nhiên những khối thiên vân và quĩ
đạo trong không gian sẽ trở nên hỗn độn và sụp đổ vì sự
bất đồng với nhau.
Càng suy ngẫm về vấn đề đó, chúng ta càng đi đến
kết luận rằng có và chỉ có một Đấng với tất cả các quyền
uy thiêng liêng. Cho nên đa thần không thể nào chống đở
với lý luận mà chỉ có thể chấp nhận Tau-hiđ, là tính duy
nhất của Thượng Đế mà thôi.
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Khi đã nắm rõ khái niệm về Đấng toàn năng toàn tri
thì chúng ta tự hỏi, khi nhìn lên bầu trời, băng qua những
dãi ngân hà vĩ đại kia thì có thể nào nói những vì tinh tú
đó, những hành tinh khổng lồ đó lại mang tính chất toàn
năng toàn tri được sao? Chắc chắn không thể được tại vì
tất cả những gì nằm trong vũ trụ đều được tạo ra cho nên
không thể nào mang phẩm chất vượt qua Đấng đã tạo ra
nó được.
Đó chính là ý nghĩa của La-ilaha - không có thượng
đế nào có Quyền Uy vô biên xứng đáng để con người tôn
thờ và tuân mệnh.
Trong cuộc tìm kiếm hướng về Đấng đã tạo nên vũ
trụ, chúng ta không thấy quyền uy thiêng liêng nào nằm
trong vật thể vô tri vô giác hay thực thể có linh hồn nào
cả. Điều đó chứng minh rằng Đấng tạo hóa hiện hữu
ngoài sự hiểu biết và tầm mắt của con người. Ngài hiện
hữu bên ngoài không gian và vũ trụ. Giác quan con người
không thể với tới và sự tưởng tượng cũng không thể thấu
hiểu được - Đấng đã duy trì guồng máy khổng lồ đó chính
là Thượng Đế, Chủ Tể của vũ trụ. Không có vật gì, không
có thần linh nào, không có con người phàm tục nào xứng
đáng để chia xẻ phẩm chất thiêng liêng của Thượng Đế.
Đó chính là ý nghĩa của il-Allah - Chỉ có Allah (Thượng
Đế duy nhất) mới xứng đáng được tôn thờ.
Kiến thức này cao siêu hơn bất kỳ kiến thức nào mà
con người đã thu thập từ xưa đến nay. Càng ngẩm nghĩ
chúng ta càng thấy đây mới thật sự là điểm bắt đầu của tất
cả. Trong các môn khoa học từ vật lý, hoá học, hình học,
không gian, kinh tế, xã hội, chính trị... càng vô sâu, chúng
ta sẽ càng thấy rõ sự thật của chúng. Người nào phủ nhận
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Tau-hiđ thì sẽ đương đầu với nhiều kết luận mơ hồ tại vì
phủ nhận kiến thức sơ khởi này có nghĩa là tự đánh mất
mọi giá trị quí báu và ý nghĩa khác trong vũ trụ.

TAU-HIĐ TRONG CUỘC SỐNG


Một người với niềm tin vào biểu thức La-ilaha-ilAllah sẽ không bao giờ có lối nhìn thiển cận trong
nhân sinh quan của y. Y tin vào Thượng Đế duy
nhất là Đấng tạo hóa của bầu trời và trái đất, là
Đấng tối thượng của phía Đông và phía Tây và Ngài
là Đấng đang duy trì toàn bộ vũ trụ. Sau khi đã có
niềm tin vững chắc này thì không có gì xảy ra trong
cuộc sống làm cho y trở nên bối rối hoặc nghi ngờ.
Mọi việc trong thiên nhiên và cuộc sống, ngay cả
bản thân của y, tất cả đều thuộc về Đấng mà y tôn
thờ. Tình yêu, vị tha và sự sống không còn giới hạn
cho một nhóm riêng biệt nào cả, tầm nhìn của y
được mở rộng, kiến thức của y trở nên bao la, nhân
sinh quan của y vượt qua mọi giới hạn tạm thời và
bao la như vương quốc của Thượng Đế. Làm sao
một người phủ nhận Thượng Đế, hay thờ phượng
một quyền lực giới hạn lại có được kiến thức với
chiều rộng và chiều sâu như vậy được?



Tau-hiđ làm nảy sanh trong con người niềm tự tin
và tự trọng cao nhất. Người có đức tin thì tin chỉ
riêng vào Thượng Đế duy nhất mới là Đấng có
quyền năng trên tất cả. Chỉ có Thượng Đế mới có
thể ban điều lành hay sự rủi ro xảy ra trong cuộc
sống. Ngài ban sự sống và gây sự chết, nâng người
này lên hay hạ kẻ kia xuống. Tất cả mọi việc đều
phát sanh từ sự Oai Quyền của Thượng Đế. Niềm
tin đó làm cho y trở nên khác biệt đối với mọi người
chung quanh. Y không bị lệ thuộc vào một người
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nào, không sợ một ai ngoài Đấng đã cung cấp cho y.
Y không cúi đầu phục tùng cho bất cứ lý tưởng hay
thần linh nào và cũng không đưa tay xin xỏ một ai
ngoài Đấng đã nuôi dưỡng y. Có quyền lực nào có
thể làm cho y nao núng? Một người với thái độ đó
không thể nào là sản phẩm của một đức tin khác
được bởi lẽ chỉ có những kẻ đã hạ mình đi theo
những ảnh hưởng khác trong cuộc sống mới có thể
hạ mình để cầu xin ảnh hưởng của nó đồng thời
gián tiếp hạ thấp nhân phẩm của mình.


Song song với tính tự trọng, đức tin về Tau-hiđ sẽ
làm con người trở nên khiêm tốn và lễ độ, không
phô trương bề ngoài hay đạo đức giả. Một người có
đức tin chân thật sẽ không bao giờ tự đắc, kiêu hãnh
hay hung hăng. Quyền hành hay sự láo lếu không có
chỗ đứng trong con tim của y. Y biết tất cả những gì
mà y có được là do ân sủng của Thượng Đế. Ngài
có thể lấy đi cũng như Ngài đã ban cho. Ngược lại,
đối với một kẻ không có đức tin thì một khi nắm
được mối lợi thì sẽ trở nên kiêu hãnh vì nghĩ rằng
đó là do bàn tay và khối óc của y. Vì thế, tự kiêu tự
đại là sản phẩm sanh ra từ sự suy nghĩ cho rằng
mình là cội nguồn của mọi sự thành công hay thất
bại.



Đức tin về Tau-hiđ sẽ làm cho con người trở nên
ngay thẳng và đức độ. Y tin rằng thành công chỉ có
thể đạt được bằng phương tiện đạo đức và hành vi
đứng đắn. Y có một đức tin vững chắc là Thượng
Đế, Đấng Toàn Mỹ không có nhu cầu đòi hỏi như
của con người. Thượng Đế không có sự liên hệ máu
mủ với bất cứ một ai cho nên lúc nào Ngài cũng
công bình. Niềm tin đó yểm trợ cho đức tin rằng trừ
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khi y sống một cuộc sống ngay chánh, y sẽ không
bao giờ thành công. Bởi thế, y không luồn cúi người
khác hay có hành vi thủ đoạn vì những việc đó làm
cho Thượng Đế giận dữ. Còn đối với những kẻ phủ
nhận Thượng Đế hay thờ phượng những ảnh hưởng
tạm thời thường vật lộn trong cuộc sống bằng
những thủ đoạn nhỏ nhen. Còn niềm tin cho rằng đã
có Con của Thượng Đế chịu chết để trả nợ cho họ
rồi thì không có lý nào họ lại chịu tội thêm nữa bởi
thế những người này sẽ có những lối giải thích để
thối thoát cho tội lỗi của mình. Còn nhóm khác thì
nghĩ rằng họ là dân tộc do Thượng Đế đặc biệt chọn
lựa thì sẽ không bao giờ bị trừng phạt cả. Có người
thì cho rằng sau khi chết đi thì sẽ được những vị
thần của họ đến để xin tội... Những niềm tin đó sẽ
dẫn đến nhiều điều cám dỗ và sẽ dấn thân vào con
đường tội lỗi trong cuộc sống. Còn những kẻ phủ
nhận Thượng Đế thì nói rằng không có ai có thẩm
quyền trong đời của họ. Họ hoàn toàn độc lập với
mọi người và mọi vật cho nên không có sự đo lường
cho đời sau. Đối với những nhóm người này thì
những sở thích trong đời sống sẽ trở thành thượng
đế tạm bợ và nô lệ cho sự khao khát hay dục vọng
của mình mà thôi.


Người có đức tin sẽ không bao giờ trở thành tuyệt
vọng. Y có niềm tin vững chắc vào Thượng Đế.
Ngài là Chủ Tể tất cả các kho tàng trong bầu trời và
trên trái đất, Đấng với sự khoan dung và độ lượng
vô hạn. Đức tin này cho y một niềm an ủi đặc biệt,
một sự thỏa mãn trong tâm hồn và lúc nào cũng
mang niềm hy vọng trong trái tim. Mặc dù có gặp
trở ngại gian nan nhưng đức tin vào Thượng Đế sẽ
trở thành liều thuốc an ủi màu nhiệm. Y trở nên can
đảm với nghị lực phi thường. Một nghị lực như thế
chỉ có được với niềm tin nơi Thượng Đế duy nhất.
Ngược lại, những người với đức tin mơ hồ không
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thể nào cung cấp đủ nghị lực để giúp họ đấu tranh
trong cuộc sống. Khi đương đầu với trở ngại họ
thường than phiền và buông rơi cho cuộc sống đưa
đẩy, đôi lúc đi đến tự vẫn vì tuyệt vọng.


Tau-hiđ làm sản sanh trong con người một nghị lực
cương quyết, một sự nhẫn nại khiêm nhường và
hoàn toàn tin tưởng nơi Thượng Đế. Khi một người
quyết định sẵn sàng hiến dâng mọi tài sản của mình
để thi hành theo mệnh lệnh của Thượng Đế, để làm
hài lòng Ngài thì y biết chắc chắn lúc nào y cũng có
sự hổ trợ của Đấng tối thượng của vũ trụ. Quả nhiên
cảm tưởng đó sẽ làm cho y vững mạnh hơn núi Thái
Sơn; Không có trở ngại nào làm cho y nhường bước
cả.



Niềm tin này sẽ làm cho con người trở nên dũng
cảm phi thường. Chúng ta biết có hai điều làm cho
con người hay nhút nhát. Điều thứ nhất là con người
vốn tham sống sợ chết. Thứ hai, họ cho rằng chết là
do sự may rủi chứ không phải do Thượng Đế định
đoạt; cho nên nếu có cách thì y có thể chặn đứng cái
chết. Niềm tin trong Tau-hiđ - La-ilaha-il-Allah, sẽ
gột sạch nỗi sợ hãi đó đi. Về nỗi sợ hãi thứ nhất,
một người có đức tin sẽ tin rằng không có gì trong
cuộc sống này lại không thuộc về quyền sở hữu hay
sự kiềm chế của Thượng Đế. Cho nên y sẵn sàng hy
sinh tất cả cho sự hài lòng của Ngài. Nỗi sợ hãi thứ
hai cũng sẽ tan biến bởi lẽ không có vũ khí nào,
không có ai hoặc vật nào có thể gây hại trên bản
thân của y trừ khi có sự cho phép của Thượng Đế.
Nếu chưa tới giây phút cuối cùng thì không có gì có
thể làm cho y tắt thở trước giây phút đó. Vì vậy,
không ai can đảm hơn là một người có đức tin nơi
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Thượng Đế. Không có gì làm cho y nhụt chí dù
đứng trước một đoàn quân hùng mạnh hay bị bao
vây giữa chiến trường. Làm sao những người không
có đức tin lại có khí khái như thế khi họ yêu quí
cuộc sống hơn tất cả mọi điều khác. Đối với họ thì
chỉ có kẻ thù mới là kẻ đáng sợ hơn hết và sẽ thi
hành mọi thủ đoạn để tránh né cái chết.


Niềm tin trong La-ilaha-il-Allah sẽ cung cấp sự yên
lành và hạnh phúc trong tâm hồn, quẳng gánh tất cả
những đố kỵ tham lam hay ích kỷ. Nó sẽ làm cho
con người từ bỏ những thủ đoạn nhỏ nhen nhằm
đoạt lấy sự thành công riêng tư của mình. Họ tin
rằng sự giàu sang, phú quý đều hoàn toàn nằm trong
tay của Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ban danh dự hay
phú quí cho người mà Ngài yêu thích. Tuy nhiên,
không phải vì vậy mà chúng ta trở nên ganh tỵ với
người khác. Trách nhiệm của mỗi người là phải đấu
tranh trong cuộc sống một cách chính đáng và công
bằng. Người có đức tin hiểu rằng thành công hay
thất bại thật sự tùy thuộc vào Sự Khoan hồng và
Nền Độ lượng của Thượng Đế. Khi Ngài muốn cho
thì không ai có thể ngăn chặn. Ngược lại, nếu Ngài
không muốn cho thì không có ai có thể cưỡng ép
Ngài được. Còn những kẻ đa thần hay phủ nhận
Thượng Đế thì sao? Họ nghĩ rằng thành công hay
thất bại hoàn toàn nằm trong ý chí và mưu mẹo của
mỗi người cho nên thường luồn cúi theo những thế
lực và những ai có quyền hành để giúp họ đạt được
ý nguyện. Bởi vậy, họ thường ganh tỵ với người
khác và tìm mọi thủ đoạn để hạ gục đối phương.



Ảnh hưởng quan trọng nhất của La-ilaha-il-Allah là
nó làm cho con người tuân hành luật lệ thiêng liêng
của Thượng Đế. Người có đức tin sẽ tin rằng
Thượng Đế biết tất cả mọi việc bất kỳ việc đó xảy
ra trong ánh sáng hoặc bóng tối. Ngài gần gủi với
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con người còn hơn cả các động mạch tĩnh nơi cổ.
Dù có làm việc tội lỗi nơi hang cùng ngõ hẻm hay
một mình trong bóng tối thì Ngài vẫn biết. Chúng ta
có thể lừa dối mọi người nhưng không thể nào tránh
khỏi đôi mắt của Thượng Đế. Mọi ý nghĩ trong
lương tâm, xấu hoặc tốt thì Ngài đều biết tất cả.
Càng tin vào Quyền Năng của Thượng Đế, con
người càng tôn trọng luật lệ của Ngài. Y sẽ lánh xa
những gì Ngài cấm đoán và sẽ thi hành mệnh lệnh
của Ngài không một chút nề hà. Y biết rằng những
“cảnh binh” vô hình của Ngài lúc nào cũng canh
chừng, dòm ngó mọi hành động và cử chỉ của y.
Cho nên điều đầu tiên và quan trọng nhất để trở nên
một người Muslim chân chính là phải đặt niềm tin
vào La-ilaha-il-Allah. Một người Muslim như đã
thảo luận có nghĩa là người tuân hành theo mệnh
lệnh của Thượng Đế.

Bởi vậy niềm tin vào Thượng Đế duy nhất là tín điều
quan trọng nhất. Nó chính là nền tảng của Islam và là
nguồn sức mạnh vô biên. Tất cả mọi tín điều, mọi chi
tiết, mọi mệnh lệnh, mọi luật lệ trong Islam đều được
xây dựng trên cơ sở này. Nói tóm lại, không có Tau-hiđ
là không còn gì của Islam cả.
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