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Lời mở đầu 

Quyển Tinh Thần Islam theo Thiên Kinh Qur‟an và 

Sunnah của Thiên Sứ Muhammađ (saw) này được soạn thảo 

với một mục đích duy nhất là trình bày thực chất của Islam, 

một tôn giáo lớn với hơn một tỉ ba tín đồ, chiếm hơn 1/5 dân 

số trên thế giới nhưng lại là một tôn giáo bị hiểu lầm nhiều 

nhất. 

Chúng tôi nhận thấy phương cách duy nhất giúp mọi 

người có cái nhìn đúng đắn về Islam là trình bày thực chất của 

nó qua nội dung của Thiên Kinh Qur‟an và Sunnah tức con 

đường hành đạo của Thiên Sứ Muhammađ (saw = phúc lành 

và bằng an cho Người). 

Thiên Kinh Qur‟an thường được phiên âm Coran hay 

Koran bắt nguồn từ động từ qara‟a của tiếng Ả-rập có nghĩa 

là „y đọc, hắn đọc‟ và từ đó danh từ Qur‟an có nghĩa „việc 

tuyên đọc‟ hay „một bản văn được đọc ra‟. 

Thật vậy, thiên Kinh Qur‟an là Lệnh phán truyền của 

Allah, Đấng Tạo Hoá hay Thượng Đế do Tổng Thiên Thần 

Jibril (Gabriel) thừa lệnh Allah mang xuống cho Thiên Sứ 

Muhammađ (saw), để Người đọc lại cho nhân loại (26:192-

195). Thiên Sứ Muhammađ (saw) đã xác nhận mình không 

phải là tác giả của Thiên Kinh Qur‟an bởi vì từ thuở ấu thơ 

cho đến khi thụ phong chức Thiên Sứ vào lúc 40 tuổi, Người 

đã không biết đọc hay biết viết (7:157) và đã không hề đọc 

qua một kinh sách hay viết một quyển kinh sách nào cả 

(26:48). 

Với thể văn xuôi gieo vần độc đáo và nội dung vô cùng 

phong phú, Thiên Kinh Qur‟an làm cho người nghe say mê và 

người am hiểu nhoà lệ. Nó là một kiệt tác vô song mà không 

một nhà văn hào hay thi nhân người Ả-rập nào có thể sáng tác 

một tác phẩm tương tự (2:23-24) 

Allah phán: “Nếu Ta truyền giáng Qur‟an này lên trên 

một quả núi thì Ngươi (Thiên Sứ) sẽ thấy nó (quả núi) hạ 

mình khiêm tốn và nứt ra làm hai vì khiếp sợ Allah.” (59:21). 
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Thiên Kinh Qur‟an, vì thế rất thiêng liêng khác với tính 

phàm phục của con người. Từng lời phán (kalimah), từng câu 

kinh (ayat) của có có một giá trị thiêng liêng siêu phàm. Cũng 

vì thế mà một người Musim phải tẩy thể giữ mình thanh khiết 

khi mở Thiên Kinh Qur‟an ra đọc (80:13-14). 

Thiên Sư Muhammađ (saw) là một người hết sức thận 

trọng trong việc thi hành thiên lệnh của Allah. Nhất cử nhất 

động, Người không bao giờ vi phạm thiên lệnh nào cả. Allah 

yêu thương Người nên đã tuyên bố: “Nếu các ngươi thực sự 

yêu thương Allah thì hãy noi gương Muhammađ, Allah sẽ yêu 

thương và tha thứ cho các ngươi.” (3:31) Lề lối xử sự của 

Thiên Sứ Muhammađ (saw) được gọi là Sunnah. Thiên Kinh 

Qur‟an và Sunnah bổ xung lẫn nhau như hình với bóng, một 

bên là lệnh truyền và một bên là áp dụng thiên lệnh của Ngài. 

Các tín đồ Muslim không thể am hiểu Thiên Ý của Allah nếu 

không có sự giải thích và chỉ dẫn của Thiên Sứ. 

Trong quyển sách này, chúng tôi để nguyên một số thuật 

ngữ Ả-rập do bởi tính chuyên biệt của chúng không thể nào 

chuyển ngữ được. Chẳng hạn Allah là danh từ riêng của Đấng 

Tạo Hoá không thể dịch được. Các danh từ Salaat, Zakaat, 

Hajj, Taqwa, Sabr, Birr... được giữ nguyên vì không có danh 

từ nào tương đương trong tiếng Việt. Hơn nữa người ta không 

thể dùng danh từ của một tôn giáo này để dịch danh từ của 

một tôn giáo khác do bởi nội dung của đôi bên vốn đã khác 

nhau. 

Chúng tôi hy vọng quyển sách nhỏ này sẽ giúp quý vị độc 

giả hiểu rõ hơn thực chất của Islam, một tôn giáo an bình, 

hạnh phúc và sự thịnh vượng cho nhân loại.  

 

Soạn Giả 

Từ Công Thu  
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CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN  

Khi vào đời, con người đã thấy sẵn thiên nhiên trước mặt. 

Ngước nhìn lên trời, hắn thấy vô số tinh thể như mặt trời, mặt 

trăng, và hằng hà sa số tinh tú. Xung quanh, hắn thấy núi non 

hùng vĩ, đại dương bao la, sông ngòi ngút ngàn, cây cối xum 

xuê với đủ loại hoa quả, và đủ loại súc vật trên đất liền và 

dưới biển cả khiến hắn ngẩn ngơ. Hắn tự nhủ tất cả các thứ 

loại đó tự nhiên có hay do ai sáng tạo? Những thứ này dùng 

để làm gì? Chúng liên quan gì với mình? Hắn không tìm ra 

giải đáp cho các thắc mắc trên cho đến khi thấy khát hắn chạy 

đến dòng suối để uống nước, thấy đói hắn đi vào rừng hái trái 

để ăn, thấy lạnh hắn chạy đi tìm da thú để bao thân sưởi ấm, 

thấy mưa hắn chạy vào hang núi để đụt v.v.. lúc đó hắn mới 

nhận thấy giữa hắn và vạn vật xung quanh có một mối quan 

hệ mật thiết bởi vì nếu không có thiên nhiên thì nhất định hắn 

sẽ không tồn tại. 

Do trở ngại khó khăn và do nhu cầu tiện ích, con người 

bắt đầu tìm cách thoát ly khỏi sự ràng buộc của thiên nhiên. 

Hắn tìm cách xây dựng nhà cửa để che mưa đụt nắng thay vì 

chạy vào hang núi để tránh; tìm cách gieo trồng lúa má và cây 

trái để ăn thay vì chạy vào rừng hái trái; hắn tìm cách chế tạo 

xe cộ, tàu bè để làm phương tiện di chuyển thay vì đi bộ hằng 

trăm cây số; chế biến cung tên để săn thú và phòng vệ chống 

thú dữ v.v..Theo thời gian, loài người sinh sôi nẩy nở đông 

đảo khiến họ sống quây quần thành bộ lạc, làng xã, thị trấn, 

quốc gia để nương tựa vào nhau mà tồn tại. 

Việc sinh tồn là vấn đề gay go nhất trong cuộc sống. Đối 

đầu và khắc phục thiên nhiên để sống, con người có lúc thành 

công có lúc thất bại. Sau nhiều lần thất bại, hoặc y buông xuôi 

hoặc y cầu xin một sức mạnh nào đó để giúp đỡ. Y nguyện 

trong lòng nếu sức mạnh đó giúp y thành công thì y sẽ tôn thờ 

sức mạnh ấy. Anh nông phu nhờ cậy thần đất, thần mưa để 

giúp anh ta trúng mùa. Anh thợ rừng thì nhờ thần núi, thần 

rừng giúp anh ta khỏi bị cây đốn ngã xuống đè chết và không 
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bị thú dữ vồ ăn. Tùy quyền lợi của bản thân và gia đình, mỗi 

người tôn thờ một vị thần hay nhiều vị thần mà họ tin tưởng. 

Có người thờ mặt trời, mặt trăng, tinh tú, hà bá v.v.. Nói 

chung, tín ngưỡng đa thần khởi phát từ tình trạng yếu đuối 

của con người trước thiên nhiên và do nhu cầu sinh tồn cùng 

với sự thiếu hiểu biết. 

Trở lại thắc mắc về sự hiện diện của mình với thiên nhiên, 

con người dường như lúc nào cũng muốn tìm biết ai là Đấng 

đã tạo hóa vũ trụ, đâu là mục đích của việc tạo hóa, ý nghĩa 

của sự sống và sự chết, có chăng một thế giới khác thế giới 

này? Vào từng thời đại có những triết gia và các vị lãnh đạo 

tôn giáo trên thế giới đã đưa ra những giải đáp cho các thắc 

mắc trên chẳng hạn Plato, Aristole, Khổng tử, Lão tử, Phật 

Thích Ca, Môi-se, Chúa Giê-su và cuối cùng Nabi 

Muhammađ (saw) của Islam. 

Nabi Muhammađ (saw) trình bày một ý thức hệ đặc thù 

về sự hiện diện của con người và vũ trụ, và nói vũ trụ và con 

người không phải tự nhiên có mà do một Đấng duy nhất gọi là 

Allah (Thượng Đế) đã tạo hóa. Allah là Đấng Siêu việt, không 

mang tính vật chất, vượt quá sự nhận thức của giác quan 

(6:103), nhưng kề sát nhất không có gì kề sát hơn (50:16), có 

mặt khắp nơi (56:85), Toàn năng, Toàn tri (58:7). Allah và 

con người giao cảm trực tiếp, không qua một trung gian nào 

cả. Thiên thần
1
 và Thiên sứ

2
 chỉ làm các vai trò thông đạt và 

hướng dẫn. Mỗi người chịu trách nhiệm với Allah về sự lựa 

chọn và hành động của mình. Allah tạo hóa vũ trụ để phục vụ 

con người vốn là đại diện của Ngài trên trái đất (2:29-30)  

“Ngài (Allah) là Đấng cho mưa từ trên trời xuống, từ đó 

có nước uống cho các người, và cây cỏ mọc ra nơi cánh đồng 

mà các người cho gia súc ăn. Với nước, Ngài làm mọc ra bắp 

lúa, và trái ô-liu, và trái chà là, và trái nho, và đủ loại trái 

                                                      
1  Thiên thần là tạo vật được tạo nên từ ánh sáng. (Sẽ đề cập sau). 
2  Một người phàm được Allah tuyển chọn để nhận và mang thông điệp 

của Ngài đi phổ biến cho nhân loại. 
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cây cho các người dùng...Và Ngài đã chế ngự ban đêm và ban 

ngày, mặt trời và mặt trăng và các ngôi sao cho các người 

theo mệnh lệnh của Ngài...Và những vật trên đất liền mà Ngài 

làm ra nhiều cho các người sử dụng mang nhiều mầu sắc và 

phẩm chất khác biệt...Và Ngài đã chế ngự biển cả để cho các 

người ăn thịt tươi của nó và lấy món trang sức để đeo. Và 

ngươi thấy tàu bè cày sóng vượt trùng dương giúp các người 

đi tìm thiên lộc của Ngài và để cho các người tỏ lòng biết ơn. 

Và Ngài cừ những quả núi vững chắc lên trái đất e rằng nó 

rung chuyển với các người; và Ngài tạo sông ngòi và đường 

xá để các người được hướng dẫn đúng đường. Và những cảnh 

giới để làm dấu; và nhờ các vì sao trên trời mà họ (nhân loại) 

được hướng dẫn đi đến mục tiêu.” (16:10-16) 

Allah tạo hóa con người và loài tàng hình (jinn) chỉ để thờ 

phụng Ngài (51:56) Allah tạo sự sống và sự chết để thử thách 

(biết) ai là người tốt nhất trong việc làm của y (67:2). Có một 

thế giới khác (Akhirat) gồm Thiên đàng và Hỏa ngục mà một 

người đã chết sẽ vào ở sau khi được phục sinh và trải qua sự 

phán xử của Allah về việc làm tốt và xấu của y (84:8). Người 

nào mà việc làm tốt nhiều hơn việc xấu thì sẽ ở trong Thiên 

đàng; ngược lại, những ai mà việc xấu, ác đức nhiều hơn việc 

thiện, tốt lành thì sẽ ở trong Hỏa ngục. 

Allah là Sự Thật. Lời phán của Ngài là sự thật. Việc gặp 

gỡ Ngài ở Đời sau là sự thật. Giờ phán xử là sự thật. Thiên 

đàng và Hỏa ngục là sự thật. Các Thiên thần và Thiên sứ là sự 

thật. Và Nabi Muhammađ (saw), vị Thiên sứ của Allah là sự 

thật. (Hađith do Ibn „Abbas, Sahih Bukhari, Muslim). 

CON NGƯỜI VÀ THƯỢNG ĐẾ  

Khi sáng tạo vũ trụ gồm các tầng trời và trái đất, Allah đã 

chủ ý đặt loài người cai quản hành tinh này (2:30). Allah đã 

dùng đất sét của trái đất mà nắn tạo Ađam, thủy tổ của loài 

người, với chính bàn tay của Ngài rồi hà sinh lực vào biến 

Ađam thành một tạo vật độc đáo là con người (38:75).  
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Allah bảo các thiên thần: “Ta sẽ đặt một Khalifah đại diện 

Ta trên trái đất.” Các thiên thần thưa: “Há Ngài sẽ đặt một 

nhân vật sẽ hành động thối nát và gây đổ máu nơi đó, trong 

lúc chúng tôi tôn vinh ca tụng và thánh hóa Ngài? Allah đáp: 

“Ta biết điều mà các ngươi không biết.” Rồi Allah dạy Ađam 

tên gọi của vạn vật, rồi mang các vật ấy đặt trước mặt các 

thiên thần và bảo: “Hãy cho Ta biết tên gọi của các vật này 

nếu các ngươi nói thật?” Các thiên thần thưa: “Vinh danh 

thay Ngài! Chúng tôi không biết điều gì ngoài điều mà Ngài 

đã chỉ dạy chúng tôi. Quả thật, duy chỉ Ngài là Đấng biết hết 

tất cả, Chí thông. Rồi Allah bảo Ađam: “Này Ađam! Nhà 

ngươi hãy cho thiên thần biết tên gọi của chúng.” Do đó, khi 

Ađam cho thiên thần biết tên gọi của vạn vật thì Allah bảo: 

“Há Ta đã không bảo các ngươi rằng Ta biết điều bí mật của 

các tầng trời và trái đất, và Ta biết điều các ngươi tiết lộ và 

điều các ngươi giấu giếm?”(2:30-33) 

Allah truyền lệnh cho các thiên thần phủ phục trước 

Ađam. Tất cả đều phủ phục. Riêng Iblis
3
 từ chối, không chịu 

phủ phục. Allah hỏi: “ Điều gì cản nhà ngươi phủ phục khi Ta 

ra lệnh cho nhà ngươi?” Hắn thưa: “Bề tôi trội hơn y bởi vì 

Ngài đã tạo bề tôi bằng lửa còn y thì bằng đất sét.” Allah 

phán: “Hãy đi xuống khỏi đó. Nhà ngươi không được ngạo 

mạn nơi đó. Hãy đi ra. Nhà ngươi quả là một tên khốn nạn.” 

Iblis kèo nài, thưa: “Xin Ngài tạm tha cho bề tôi cho đến 

ngày nhân loại sẽ được phục sinh.” Allah phán: “Tạm tha 

cho nhà ngươi.” Nó tiếp: “Bởi vì Ngài xua đuổi bề tôi, bề tôi 

sẽ nằm chờ mai phục chúng từ đằng trước và đằng sau, từ 

bên phải, bên trái. Và Ngài sẽ thấy bọn chúng là những kẻ 

phủ nhận Ngài.” Allah phán: “Hãy đi ra khỏi đó, thứ đáng 

khinh và đáng trục xuất. Ai trong bọn chúng theo nhà ngươi 

thì tất cả sẽ bị Ta bắt nhốt vào Hỏa ngục.” (7:12-18) 

                                                      
3  Iblis không phải là thiên thần. Nó thuộc loài Jinn, một loại sinh vật 

được Allah tạo bằng lửa. Iblis còn mang một tên gọi khác là Shaytan 

(Sa-tăng)(18: 50). 
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Allah chiếc xương sườn của Ađam để tạo bà Hawa (Ê-và) 

và gã bà cho Ađam làm vợ. Allah bảo Ađam: “Nhà ngươi và 

vợ hãy ở trong Thiên đàng và tha hồ ăn tùy thích trái cây dồi 

dào của nó bất cứ nơi nào hai ngươi muốn nhưng chớ đến 

gần cái Cây này, nếu bất tuân, hai ngươi sẽ phạm giới.” 

(2:35) Allah cảnh giác Ađam về Iblis, bảo: “Hỡi Ađam! Nó là 

kẻ thù của ngươi và vợ ngươi. Chớ để nó đưa hai ngươi ra 

khỏi Thiên đàng e rằng ngươi sẽ đau khổ. Trong đó có đủ 

thực phẩm cho ngươi, ngươi không bị đói, không bị trần 

truồng, không bị khát cũng không bị nóng.” Nhưng Shaytan 

(Iblis) đã thì thào với Ađam lời đường mật, bảo: “Hỡi Ađam! 

Anh có muốn tôi đưa anh đến cây vĩnh cửu và một vương 

quốc không bao giờ điêu tàn?” Nghe nói bùi tai, hai người đã 

ăn trái của nó và phần xấu xa của hai người lộ diện khiến hai 

người khâu lá cây trong Thiên đàng mà che phủ thân mình. 

Bởi vì Ađam đã bất tuân Đấng Chủ Tể của Người nên đã rơi 

vào vòng lầm lạc.” Shaytan đã làm cho hai người rơi xuống 

khỏi Thiên đàng khiến họ mất mát tình trạng sung sướng mà 

họ đã từng hưởng thụ trong đó. Allah phán: “Hãy đi xuống! 

Đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. Và trên trái đất các ngươi 

sẽ có một nơi ở tạm và một cuộc sống tạm trong một thời 

gian. Tất cả hãy đi xuống khỏi đó. Và khi nào có Chỉ đạo
4
 của 

Ta đến với các ngươi, ai tuân theo chỉ đạo của Ta thì sẽ 

không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. Ngược lại, ai phủ 

nhận và bài bác các lời mặc khải của Ta thì sẽ là cư dân của 

Hỏa ngục và sẽ ở trong đó đời đời.” (2:36-39; 20:116-7) 

Allah chỉ chờ cơ hội hai người phạm giới để có đủ lý do 

đưa họ xuống trần theo kế hoạch đã định bởi vì Ngài không 

muốn làm điều bất công nào với bề tôi của Ngài. Ađam và 

Hauwa xuống trần vào hai địa điểm khác nhau và cuối cùng 

sau một thời gian lang thang đã gặp nhau trở lại tại ngọn đồi 

„Arafat, cách xa thủ phủ Makkah của xứ Ả-rập Sau-đi hiện 

nay khoảng hai dặm. (Hađith) 

                                                      
4  Thiên sứ, hoặc lời mặc khải, hoặc kinh sách. 
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Sau đó, Ađam đã cầu xin Allah tha tội
5
; và Allah xót 

thương đoái nhìn Người trở lại bởi vì Ngài là Đấng Hằng Tha 

thứ, rất mực Khoan dung. (2:37) 

“Hỡi nhân loại! Hãy sợ Đấng Chủ Tể (Allah) của các 

người, Đấng đã tạo các người từ một người duy nhất 

(Ađam) và từ Người tạo ra người vợ của Người 

(Hauwa) và từ hai người (vợ chồng) Allah rải ra vô số 

đàn ông và đàn bà (trên khắp mặt đất)..(4:1) 

“Hỡi nhân loại! TA (Allah) đã tạo hóa các người từ một 

người nam và một người nữ và làm cho các người thành 

quốc gia và bộ lạc để các người nhìn nhận nhau như 

anh em...” (49:13) 

NHẬN DIỆN THƯỢNG ĐẾ  

Bảo không có Thượng Đế như những người vô thần 

thường rêu rao là một điều nghịch lý. Nhìn vào việc đổi chác 

hằng ngày, ta biết một sản phẩm phải do một nhà sản xuất làm 

ra; một bức họa thẩm mỹ phải do một nghệ nhân tài ba sáng 

tác. Thế vũ trụ và thiên nhiên với những kỳ quan tuyệt tác: 

các chân trời vô tận, bầu trời lồng lộng không có cột trụ chống 

đỡ, các áng mây lơ lững trên không, mưa gió bão bùng, ban 

ngày và ban đêm nối tiếp nhau luân chuyển không ngừng, mặt 

trời mặt trăng và tinh tú di chuyển trên các quỷ đạo của chúng 

một cách chính xác, bốn mùa xuân hạ thu đông nối tiếp nhau 

xuất hiện v.v.. ắt không do một Đấng Tạo Hóa làm ra? Nếu 

bảo vũ trụ và vạn vật tự nhiên có thì tại sao mỗi một vật đều 

mang một hình thái riêng biệt? Nếu thế, thì phải có một Nghệ 

nhân vĩ đại phác họa ra chúng. Bởi vì không có một ngôi 

vườn nào mà không có một người chủ vườn, không một 

trường học nào mà không có một ông hiệu trưởng, không một 

quốc gia nào mà không có một ông vua hay tổng thống lãnh 

                                                      
5  Lời cầu nguyện: “Lạy Đấng Chủ Tể chúng tôi! Chúng tôi đã tự làm hại 

bản thân. Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung thì chúng tôi sẽ là 

những kẻ mất mát.” (7:23) 
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đạo. Do đó, vũ trụ và thiên nhiên phải do một Đấng vô cùng 

vĩ đại và tài ba sáng tạo và làm chủ. 

Từ thuở khai thiên lập địa cho đến ngày hôm nay, không 

ai thấy Diện mạo của Đấng Tạo Hoá mà người Ả-rập gọi là 

Allah. Người Ả-rập nói chung đều gọi Đấng Tạo hóa hoặc 

Thượng Đế là Allah mặc dù họ theo Thiên chúa giáo hay 

Islam. Chúng ta chỉ có thể nhận diện Thượng Đế qua các lời 

mô tả của các vị Thiên sứ. Vị Thiên sứ cuối cùng là một 

người Ả-rập tên Muhammađ (saw) sinh trưởng tại Makkah, 

một thành phố lớn của xứ Ả-rập Sau-đi ngày nay. Từ thuở bé 

cho đến lúc thụ phong chức Thiên sứ vào lúc bốn mươi (40) 

tuổi, Muhammađ (saw) là một người Ummi không biết chữ 

cũng đã không theo học tại một trường học nào. Các lời mô tả 

Allah do Thiên sứ Muhammađ (saw) đọc ra đều do thiên khải 

và đã được ghi chép và đóng thành tập gọi là Qur‟an (Koran, 

Coran). Qur‟an mô tả Allah như sau: 

Allah là Đấng Đầu tiên, (không có ai trước Ngài), và là 

Đấng Cuối cùng, (không còn ai tồn tại sau Ngài); và là 

Đấng Tối thượng, (không có ai ở bên trên Ngài); và là 

Đấng Tối cận, (kề sát nhất không có ai kề sát hơn). Ngài 

là Đấng Toàn tri, biết hết mọi vật.(57:3) 

Ngài là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất trong 

sáu (6) Ngày
6
 rồi ngự lên Thiên ngai

7
. Ngài biết rõ vật 

gì chui xuống lòng đất và vật gì từ đó ngoi lên; và vật gì 

từ trên trời hạ xuống và vật gì thăng lên đó; và Ngài ở 

cùng với các người bất cứ nơi nào các người có mặt; và 

Ngài thấy rõ điều các người làm. (57:4) 

Ngài nắm chủ quyền các tầng trời và trái đất. Và mọi 

việc đều phải trình lên Ngài quyết định. Ngài nhập ban 

                                                      
6  Một Ngày của Allah bằng một nghìn năm theo niên kỷ của con người 

(22:47) hay năm mươi nghìn năm (70:4) 
7  Al-„Arsh là vật lớn nhất do Allah tạo. Không ai biết nó như thế nào mà 

chỉ nghe nói đến. 
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đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm; và Ngài 

biết điều nằm trong lồng ngực của mỗi người. (57:5,6) 

Allah độc nhất không giống bất cứ cái gì nơi các tạo vật 

của Ngài; và không có cái gì giống Ngài cả. (42:11) 

Allah Duy nhất, độc lập, bất khả phân. Ngài không có 

bạn đời, không sinh đẻ ra ai cũng không do ai sinh ra. 

Và không có ai (cái gì) so sánh với Ngài đặng. (112:1-4) 

Allah không bao giờ nằm bên trong bất cứ một tạo vật 

nào của Ngài; và không có cái gì ở bên trong Ngài cả. Tất cả 

mọi vật đều được tạo hoá theo Sắc chỉ (Mệnh lệnh) của Ngài; 

và tất cả đều tuân mệnh Ngài. 

Allah là Đấng Hằng sống, Đấng Tự dưỡng và Cung 

dưỡng. Ngài không nương tựa vào ai, cái gì; ngược lại, tất cả 

đều nương tựa nhờ vả Ngài. Ngài nắm chủ quyền trên tất cả 

mọi vật. Ngài ban sự sống và gây cho chết. (2:155; 57:2) Ngài 

tự do sắp xếp mọi công việc. Không ai có quyền san sẻ quyền 

hành (hay vương quốc) của Ngài. Ngài không có ai phụ tá hay 

ủng hộ trong công việc của Ngài. (36:83) 

Allah là Đấng Toàn tri, hiểu biết tất cả. Sự Hiểu biết của 

Ngài bao quát hết tất cả mọi vật dẫu vật đó vô hình hay hữu 

hình, bí mật hay công khai, nhỏ hay lớn. Không có cái gì giấu 

giếm khỏi Ngài đặng cho dù đó là sức nặng của một hạt 

nguyên tử nằm dưới đất hay trên trời; và không có cái gì nhỏ 

hay lớn hơn cái đó mà không được ghi chép trong một quyển 

sổ (định luật) rõ rệt. (10:60) Allah biết rõ tình trạng của mọi 

vật dẫu chúng bất động hay chuyển động. (20:52) 

Allah là Đấng rất mực Độ lượng, rất mực Khoan dung. 

Lòng Khoan dung của Ngài bao quát mọi thứ (7:156) Ngài 

không hề bất công hay tàn bạo. (18:49). Ngài rất mực quán 

thông và am tường sự thể của mọi công việc. (10:61) Ngài 

toàn vẹn và tuyệt đối, không bao giờ mắc phải khuyết điểm 

hay thiếu sót. Việc phán xét của Ngài không bao giờ mâu 

thuẫn hay không chính đáng. (4:82) 
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Allah yêu thương, hài lòng, hoan hỉ, cười vui đồng thời 

cũng ruồng ghét, không ưa thích, gớm ghiếc và nổi giận 

nhưng các Thuộc tính thiêng liêng của Ngài không giống với 

các cá tính của con người. 

Allah có Diện mạo (2:115, 272), Tay (3:73; 5:64), Ống 

chân (68:42), Bàn chân (Bukhari, Bab 9, trg 357) nhưng các 

thuộc tính thiêng liêng của Allah không giống với các bộ phận 

của con người. (42:11) Allah nói chuyện trực tiếp với các bề 

tôi của Ngài khi Ngài muốn. (4:164) 

Allah Vinh danh và rất đáng Ca tụng là Đấng Toàn năng. 

Không có cái gì có thể phá hỏng Quyền năng của Ngài hoặc 

làm thất bại công việc của Ngài. Ngài không bao giờ mỏi mệt 

trong việc duy trì và quản lý các tầng trời và trái đất. (35:44) 

Mọi quyền hành và sức mạnh đều phát sinh từ Ngài. (18:39) 

Allah Quảng đại và giầu lòng từ thiện. Ngài ban bố thiên 

lộc một các rộng rãi. Chính Ngài là Đấng cung dưỡng các tạo 

vật của Ngài. Không một món quà hay ân huệ nào mà các tạo 

vật của Ngài đang hưởng lại không do Ngài ban cấp; và khi 

Ngài ban cấp thì không ai có thể khước từ hay ngăn giữ bổng 

lộc của Ngài đặng. (16:53; 35:2) 

Allah quá đỗi Siêu việt và Vĩ đại cho nên không một tạo 

vật (hay bề tôi) nào của Ngài có thể dùng sự hiểu biết của 

mình mà quán thông Ngài đặng. (20:110); và không có một sự 

thông tri nào có thể vượt qua sự thông tri của Ngài. Không ai 

có thể tán dương Allah tốt đẹp hơn lời mà Allah tự tán dương 

mình, và không ai có thể quán thông thực chất của Allah hơn 

việc Ngài tự hiểu mình. (Hađith Muslim, tập về Salaat) 

Allah là Đấng mà ngoài Ngài không có một Đấng Thượng 

Đế nào khác đáng được tôn thờ, Đấng biết rõ điều công khai 

và bí mật, Đấng rất mực Độ lượng, rất mực Khoan dung; 

Đấng nắm quyền thống trị, Đấng Linh thiêng, Đấng ban bố sự 

bằng an, Đấng ban bố đức tin, Đấng duy trì nền an ninh, Đấng 

Toàn năng, Đấng không thể cưỡng chống, Đáng Tự hào, 

Đấng Quang vinh vượt hẳn mọi điều mà người ta gán ghép 

cho Ngài; Đấng Tạo hóa, Đấng Khởi nguyên, Đấng ban hình 
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thể. Ngài mang các tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các 

tầng trời và trái đất đều tán tụng Ngài bởi vì Ngài là Đấng 

Toàn năng, Đấng Chí Minh. (59:22-24)  

 



   

 

 

 

PHẦN II 

 

 

 

 

ISLAM 

TAUHIĐ 

CÁC THIÊN THẦN (MALAA-I-KAT) 

CÁC THIÊN SỨ (RUSUL) 

CÁC KINH SÁCH (KUTUB) 

CÕI ĐỜI SAU (AAKHIRAT) 

QAĐA VÀ QAĐAR (Sắc lệnh và Quyền năng) 

 

 





  15 

 

ISLAM 

Islam là nề nếp tốt đẹp mà Allah đã qui định cho loài 

người tuân theo hầu sống lành mạnh, an bình và hạnh phúc 

(5:3). Ai tìm một nếp sống khác Islam thì điều đó sẽ không 

bao giờ được Allah chấp thuận; và ở Đời sau y sẽ là một kẻ 

mất mát (3:85) 

Allah ban cho con người quyền tự do ước muốn và lựa 

chọn. Có rất nhiều con đường quyến rủ con người, nhưng 

Allah đã cảnh cáo ai đi theo chúng thì sẽ bị chúng lôi cuốn 

vào chỗ nghiệt ngã (29:41) 

Một hôm, Thiên sứ Muhammađ (saw) đang ngồi trong Thánh 

đường với các đồng đạo thì bổng nhiên có một người đàn ông 

ăn vận sắc phục trắng toát với mái tóc đen lánh bước vào Thánh 

đường đến ngồi gần Thiên sứ đến nỗi đùi của ông chạm vào đùi 

của Thiên sứ đồng thời áp hai bàn tay của ông lên hai chiếc đùi 

của Người. Trên nét mặt của ông không có một dấu hiệu nào 

biểu lộ sự mệt mỏi sau một chuyến viễn du và không ai biết ông 

ta từ đâu đến. Ông hỏi: “Hỡi Muhammađ! Hãy cho tôi biết về 

Islam.” Thiên sứ đáp: “Islam có nghĩa là ông xác nhận duy chỉ 

Allah là Đấng Thượng Đế đáng phải tôn thờ và Muhammađ là 

Thiên sứ của Allah; và ông phải dâng lễ Salaat; và phải đóng 

Zakaat; và nhịn chay tháng Ramadan; và thi hành Hajj tại Ngôi 

đền Ka‟bah nếu ông có đủ phương tiện.” Ông đáp: “Anh nói 

đúng.” Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy ông ta đặt câu hỏi 

rồi chính ông ta lại xác nhận. Ông nói tiếp: “Cho tôi biết về 

Imaan.” Thiên sứ đáp: “Tức là tin tưởng nơi Allah, tin vào các 

Thiên thần của Ngài, các Kinh sách của Ngài, các Thiên sứ của 

Ngài, tin tưởng về Đời sau, và cái tốt và cái xấu đều do Allah 

qui định. “ Ông đáp: “Anh nói đúng.” Ông ta tiếp: “Cho tôi biết 

về Ihsaan.” Thiên sứ đáp: “Rằng ông phụng sự Allah xem như 

ông đang thấy Ngài trước mặt. Và nếu ông không nhìn thấy 

Ngài thì Ngài đang quan sát ông.” Ông bảo tiếp: “Cho tôi biết 

về Giờ (Tận thế).” Thiên sứ đáp: “Người đang được phỏng vấn 

không biết gì hơn người đang phỏng vấn.” Người lạ tiếp: “Cho 
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tôi biết một vài dấu hiệu của nó.” Thiên sứ đáp: “Người nữ nô 

lệ sẽ hạ sanh nữ chủ nhân của bà; và ông sẽ thấy những người 

du mục đi chân đất, nghèo khổ, sẽ vui vầy nơi các cao ốc.” 

Nghe xong ông ta bỏ đi. Sau một hồi lâu, Thiên sứ hỏi „Umar 

ibn Khattab
8
: “Đồng đạo có biết người đó là ai chăng?” „Umar 

đáp: “Allah và Thiên sứ biết rõ nhất.” Thiên sứ bảo: “Đó là 

Thiên thần Jibril. Người đến dạy chính đạo cho các đồng đạo.” 

(Hađith, Muslim). 

TAUHIĐ  

Tauhiđ là thuật ngữ Ả-rập, có nghĩa là sự Duy nhất. Về 

mặt tín ngưỡng, Tauhiđ là độc thần giáo. Islam ghi nhận chỉ 

có một Đấng Thượng Đế Duy nhất. Qur‟an ghi: 

 “Và Thượng Đế của các người là Thượng đế Duy nhất. 

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Rất 

mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung.” (2:163) 

“Thượng Đế của các người là Thượng Đế Duy nhất...” 

(16:22; 37:4; 112:1) 

“Allah không nhận ai làm con trai của Ngài và không 

có một thần linh nào ở cùng với Ngài; nếu thế thì mỗi vị 

thần sẽ lấy đi vật mà y đã tạo và vị này sẽ cai trị vị kia; 

Allah Rât mực Quang vinh và Trong sạch, không can hệ 

gì đến những điều mà chúng đã qui cho Ngài.” (23:91) 

Tauhiđ của Islam gồm ba dạng thức: 

 (A) Tauhiđ ar-Rububiyyah tức sự Duy nhất của một 

Đấng Chủ Tể (Rabb). Theo Islam, Allah là Đấng duy nhất đã 

tạo hóa, tổ chức, bố trí, qui định, nuôi dưỡng, kiểm soát, cai 

trị, ban hành mệnh lệnh, chuyển đêm sang ngày và ngày sang 

đêm, di chuyển các luồng mây, làm mưa làm gió, ban sự sống 

và gây cho chết v.v.. nói chung Allah là Đấng Chủ Tể duy 

                                                      
8  Vị Khalifa (Ca-líp) thứ hai của Islam. 
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nhất đang cai quản và điều khiển vũ trụ và loài người. (2:115-

7, 163,255; 3:26/27; 6:95-103; 24:41-45; 30:17-27; 57:1-6; 

59:22-24) 

(B) Tauhiđ al-Uluhiyyah tức sự Duy nhất của một Đấng 

Thượng Đế (ilah). Sau khi nhận thức quyền làm chủ của 

Allah, người Muslim khẳng định Allah là Đấng Thượng Đế 

duy nhất có quyền bắt tất cả vạn vật trong vũ trụ phải tôn thờ 

và phụng sự Ngài về mọi mặt từ việc lễ bái, bố thí, nhịn chay, 

hành hương, tế lễ, hy sinh cho chính đạo của Ngài bằng sinh 

mạng và tài sản, tất cả đều cho Allah và vì Ngài mà thôi.  

(C) Tauhiđ al-Asma‟ was-Sifat tức sự Duy nhất về các 

Danh xưng và Thuộc tính của Allah. Người Muslim khẳng 

định duy chỉ Allah mang các danh xưng và thuộc tính tốt đẹp 

nhất mà không một tạo vật nào của Ngài có đặng. Vì thế, 

1. Chỉ được phép gọi và mô tả Allah theo các danh xưng 

và thuộc tính mà Ngài hoặc Thiên sứ Muhammađ (saw) gọi 

và mô tả Ngài trong Qur‟an; 

2.Không được phép dùng các danh xưng và thuộc tính của 

Allah mà đặt tên cho các tạo vật của Ngài chẳng hạn gọi một 

người là ar-Rahman, ar-Rahim, al-Karim v.v.. là phạm thượng 

mà phải gọi người đó là Abđur-Rahman (người bề tôi của 

Đấng Rahman), Abđur-Rahim (người bề tôi của Đấng Rahim) 

Abđul-Karim (người bề tôi của Đấng Karim) v.v.. 

3. Công nhận tất cả các thuộc tính của Allah trong 

Qur‟an đều đúng sự thật và không được phép thay đổi, bóp 

méo ý nghĩa của chúng hoặc so sánh chúng với các đặc tính 

của bất cứ tạo vật nào của Ngài bởi vì „không có cái gì giống 

Allah cả‟ (42:11) Qur‟an mô tả Allah là Đấng hằng nghe, 

Đấng hằng thấy nhưng cái nghe, cái thấy của Allah không 

giống cái nghe và cái thấy hữu hạn của các tạo vật của Ngài. 

Allah là Đấng tuyệt đối, không có cái gì so sánh ngang bằng 

với Ngài. Qur‟an ghi Allah có hai bàn tay như trong câu: “... 

một nhân vật mà Ta đã tạo từ hai bàn tay của Ta...” (38:75) và 

“Tay của Allah đặt trên tay của họ...” (48:10) không có nghĩa 

bàn tay của Allah giống bàn tay của con người.  
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4. Tóm lại, người Muslim không được giải thích các 

thuộc tính của Allah theo sự hiểu biết riêng tư mà phải hiểu 

chúng theo lời giải thích của Thiên sứ của Ngài. (59:7) 

Shirk và Kufr 

Đối nghịch với Tauhiđ là Shirk. Shirk là việc tôn thờ 

nhiều thần linh hay đa thần giáo. Shirk là một từ ngữ Ả-rập có 

nghĩa là san sẻ hay chia sẻ. Những người đa-thần cho rằng 

Allah có những vị hợp tác cùng chia sẻ quyền bính vớí Allah 

tương tự một ông vua có các quần thần hay một tổng thống có 

các bộ trưởng cùng chia sẻ quyền hành của vua hay tổng 

thống. Do đó, họ nhờ các vị thần làm trung gian cầu xin Allah 

giùm họ trong công việc làm ăn, cầu may, cầu lợi, cũng như 

trong việc cứu khổ, cứu nạn v.v.. Những người đa thần, theo 

tưởng tượng, đã cho rằng những vị hợp tác của Allah có 

quyền ban phúc hay hãm hại thay thế Allah. Họ bày đặt lý 

thuyết cho rằng các thiên thần là con gái của Allah (53:21), 

rằng Allah có con trai v.v... Allah đánh đổ lập luận vô bằng 

chứng này: “...Đáng ca tụng thay Allah, Đấng đã không nhận 

ai làm con trai của Ngài và Ngài không có một kẻ hợp tác nào 

trong vương quốc của Ngài và không có một kẻ bảo vệ nào 

giúp Ngài khỏi bị nhục nhã; và hãy tán dương sự vĩ đại của 

Ngài.” (17:111) Shirk là một tội mà Allah không bao giờ tha 

thứ (4:48) 

Shirk được chia làm ba loại: 

1. Ash-Shirk al-Akbar tức đại Shirk 

2. Ash-Shirk al-Asghar tức tiểu Shirk 

3. Ash-Shirk al-Khafi tức nội Shirk 

 

1. Ash-Shirk al-Akbar gồm bốn dạng thức: 

 (a) Shirk ad-Du‟a tức cầu nguyện các thần linh nào khác 

ngoài Allah (29:65) 
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(b) Shirk al-Niyyah wal Iradah wal Qasd tức có ý định 

muốn thực hiện các hành vi tôn thờ hay cúng kiến các thần 

linh khác chứ không đệ đạt lên Allah (11:15-16) 

(c) Shirk at-Ta‟ah tức tuân lệnh bất cứ giới chức có thẩm 

quyền nào trái ngược với mệnh lệnh của Allah (9:31) 

(d) Shirk al-Mahabbah tức yêu thương kẻ khác hơn yêu 

thương Allah (2:165)  

2. Ash-Shirk al-Asghar gồm các hành vi thờ phụng 

nhằm phô trương để được khen ngợi, được trọng nể, nổi tiếng 

hoặc được lợi lộc trần gian (18:110) 

3. Ash-shirk al-Khafi ám chỉ một người tỏ lòng bất mãn 

khi gặp phải điều bất hạnh hay điều kiện không thể tránh do 

Allah qui định. Họ hay than phiền trong lòng bằng câu nói: 

“phải chi tôi làm khác đi hay không làm điều đó thì tôi sẽ khá 

giả hơn chứ không đến nỗi này” 

Thiên sứ Muhammađ (saw) mô tả loại Shirk này như hình 

ảnh của một con kiến đen bò trên một tảng đá đen vào một 

đêm tối mịt. Để xóa tội này, kẻ phạm tội shirk nên cầu xin 

Allah che chở tránh khỏi tội kết hợp với Allah. 

Al-Kufr 

Kufr, một từ ngữ Ả-rập do tiếng gốc kafara mà ra, có 

nghĩa là phủ nhận các tín điều của Islam tức phủ nhận Allah, 

các Thiên thần của Allah, các Thiên sứ, các Kinh sách của 

Allah, việc Phục sinh và Phán xử cuối cùng, Qađa và Qađar 

(điều xấu và tốt là do Allah qui định). 

Al-Kufr gồm hai loại: Al-Kufr al-Akbar và al-Kufr al-

Ashghar. 

A. Al-Kufr al-Akbar (Đại vô-tín) gồm năm dạng thức. Vi 

phạm một trong các dạng thức này sẽ loại một người ra khỏi 

Islam tức thành người Kaafir 
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1. Kufr at-Takdhib tức hoàn toàn không tin nơi sự thật 

tuyệt đối của Allah hoặc phủ nhận bất cứ tín điều nào. (39:32) 

2. Kufr al-Iba‟wat-takabbur ma‟at-Tasdiq tức do cao 

ngạo mà bất tuân Allah sau khi đã khẳng định sự Thật (Chân 

lý) (2:34) 

3. Kufr ash-Shak wa az-Zan tức nghi ngờ hay thiếu xác 

tín về các tín điều của Islam. (18:35-38) 

4. Kufr al-I‟rad tức cố ý phủ nhận sự thật hay các dấu 

hiệu, lời mặc khải của Allah. (46:3) 

5. Kufr an-Nifaq tức giả dối hay đạo đức giả. (63:2-3) 

 

B. al-Kufr al-Asghar (Tiểu vô-tín) còn được gọi là Kufr 

an-Ni‟mah tức phủ nhận ân huệ của Allah hay phụ ơn Allah. 

Loại Kufr này không loại một người ra khỏi Islam. (16:112)  

THIÊN THẦN (MALAA-I-KAT) 

Thiên thần (Malaa-ikat) là một loại tạo vật được Allah tạo 

bằng ánh sáng. Thiên thần không có nhu cầu vật chất. Có vô 

số thiên thần. Allah bắt họ phục mệnh Ngài và chuyên chú 

phục dịch Ngài. Họ không nói trước Ngài và chỉ biết thi hành 

mệnh lệnh của Ngài. Allah biết rõ điều gì trước họ và điều gì 

sau họ; và họ không can thiệp giùm cho ai được trừ phi cho 

người nào mà Allah muốn và hài lòng. (21:27-28; 10:21; 

13:13; 26:193; 32:11) 

Allah ra lệnh thiên thần làm nhiều công tác khác biệt 

ngoài công việc tán dương ca tụng Ngài. Chẳng hạn Allah cử 

họ làm thiên sứ
9
 mang thông điệp thiêng liêng tức lời thiên 

khải xuống truyền đạt cho các thiên sứ-người (35:1); làm 

công tác động viên các tín đồ hãy can đảm và kiên cường khi 

chiến đấu chống kẻ thù của Allah (8:12); công việc ghi chép 

                                                      
9  Tổng Thiên thần Jibril (Gabriel) 
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các hành động tốt và xấu của con người (5:17-18); công việc 

canh gác và trông chừng những người mà Allah muốn bảo vệ 

(13:11); công việc bắt hồn của các sinh vật lúc ngủ hay chết 

(6:61); công việc thi hành quyết định của Allah về các bào 

thai
10

 trong các dạ con; việc di chuyển các luồng mây (77:1-

5); việc thổi còi vào ngày Tận thế và ngày Phục sinh (78:18); 

việc quản lý Hỏa ngục (43:77); việc trông coi Thiên đàng 

(39:73; 41:30); việc khiêng Thiên ngai của Allah (69:16-7). 

Duy chỉ Allah biết rõ lực lượng thiên thần của Ngài bao nhiêu 

(74:31). 

Jinn (Loài tàng hình) 

Một trong các tạo vật của Allah được gọi là Jinn. Jinn là 

một sinh vật có hình dạng, thông minh, có ý thức và thường 

ẩn hình. Chúng được Allah tạo bằng hơi lửa. Chúng ăn uống, 

sanh sản và chết như loài người nhưng mắt trần của chúng ta 

không nhìn thấy. Tuy nhiên, khi muốn, chúng có thể hiện hình 

cho người ta thấy dưới hình dạng của thú vật nhất là con rắn. 

Jinn được phân làm hai loại: Jinn muslim phục mệnh Allah và 

Jinn kaafir bất tuân Allah. Khi Allah truyền lệnh cho thiên 

thần bái phục Ađam, tất cả đều phủ phục ngoại trừ Iblis, nó 

thuộc loài Jinn bất tuân mệnh lệnh của Allah (18:50) Ngược 

lại, có một nhóm Jinn lắng tai nghe đọc Qur‟an và trở thành 

Muslim (72:13-14). Jinn có tài biến hoá nên nhiều người vì 

thiếu hiểu biết đã nhờ chúng phù hộ (6:100). Một con Jinn 

thần kỳ đã mang chiếc ngai vàng của nữ vương Bilqis đến đặt 

trước mặt Thiên sứ Sulayman (Sô-lô-mong) trong nháy mắt 

                                                      
10  Anas b. Malik (r.a.) kể lại lời nói của Thiên sứ Muhammad (saw): 

“Allah đã chỉ định một thiên thần nằm trong dạ con. Và thiên thần thưa: 

„Lạy Rabb! Một giọt tinh dịch. Lạy Rabb! Một hòn máu. Lạy Rabb! 

Một miếng thịt. Và nếu Allah muốn ban hình thể cho bào thai, thiên 

thần thưa:‟Nam hay nữ? Lạy Rabb! Nghèo túng hay giầu có? Bổng lộc 

của y sẽ là gì? Tuổi thọ bao nhiêu? Thiên thần ghi tất cả các điều ấy 

xuống trong lúc đứa bé còn nằm trong  bụng mẹ. (Bukhari, tập nói về 

các Nabi, 550). 
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(27:40) Allah đã tạo các Thiên thần, loài người và loài Jinn, 

các tầng trời và trái đất chỉ để phụng sự, tán dương và ca tụng 

Ngài theo phương cách riêng biệt (51:56; 17:44). Do đó, loài 

người và Jinn sẽ chịu trách nhiệm trước Allah vào Ngày Phán 

xử cuối cùng (6:128,130). 

CÁC VỊ THIÊN SỨ (RUSUL) 

Các Thiên sứ là những con người phàm trần đã được 

Allah tuyển chọn trong hàng ngũ các Nabi
11

 tức các vị tiếp thu 

thiên khải, để mang thông điệp của Ngài truyền đạt cho nhân 

loại. Các Nabi này khi thi hành nhiệm vụ do Allah giao phó 

thì được gọi là Rasul Allah tức các Thiên sứ. 

Trong truyền thuyết của Islam, có tất cả 124,000 vị Nabi 

nhưng chỉ có 313 Rasul Allah. Trong số đó, Qur‟an chỉ nhắc 

đến 25 vị Thiên sứ. “Và chắc chắn TA (Allah) đã cử các 

Thiên sứ đến trước Ngươi (Muhammađ). Trong số đó, có 

người TA đã kể câu chuyện của họ cho Ngươi, và có người 

TA đã không kể lại câu chuyện của họ. Và không một Thiên 

sứ nào được quyền mang một dấu lạ (hay câu kinh) nào đến 

nếu không có phép của Allah (40:78). Trong số 25 vị Thiên sứ 

có tên tuổi, Qur‟an đặc biệt nhấn mạnh đến năm (5) vị có ý 

chí kiên quyết trong việc phổ biến thông điệp của Allah. Đó là 

các Thiên sứ Nuh (Nô-ê), Ibrahim (Abraham), Musa (Môi-

se), „Isa (Giê-su) và Muhammađ (saw). 

Tất cả các vị Nabi và Rasul Allah đều là anh em trong con 

đường đạo giáo, đều có chung một sứ mạng tức việc gọi mời 

nhân loại trở về với Allah, Đấng tạo hóa vũ trụ và loài người. 

Mặc dù luật lệ của họ có những điểm khác biệt tùy vào thời 

đại lịch sử, nhưng nền tảng giáo lý (aqiđah) của họ vẫn là 

một, tức việc tôn thờ một Đấng Thượng Đế Duy nhất (21:25). 

Tất cả các Thiên sứ đều được bảo vệ tránh khỏi vi phạm các 

mệnh lệnh của Allah (72:27,28). 

                                                      
11  Nabi do từ ngữ naba‟ mà ra. Naba‟ có nghĩa là nguồn tin, tin tức, điều 

thiên khải. 
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Các Thiên sứ là những con người phàm trần, đều có các 

nhu cầu vật chất, có gia đình con cái, có tình cảm và tư duy. 

Tuy phàm trần nhưng các Thiên sứ đã được Allah phú ban các 

đức tính cao nhã, suốt đời chỉ biết nói sự thật, được mọi người 

tin tưởng, thông minh khôn khéo, khiếp sợ Allah, hiểu biết 

hơn người, nên đã được Allah chỉ định làm những vị hướng 

đạo gương mẫu cho nhân loại noi theo hầu sống làm đẹp lòng 

Allah. Tuân lệnh họ là tuân lệnh Allah, bất tuân họ là bất tuân 

Allah. Tuân mệnh Allah và tuân theo Thiên sứ sẽ được lên 

Thiên đàng. Bất tuân Allah và xúc phạm Thiên sứ thì sẽ sa 

Hỏa ngục. Không một Thiên sứ nào kêu gọi người dân tôn thờ 

mình; ngược lại, họ đều kêu gọi nhân loại tôn thờ một Đấng 

Thượng Đế Duy nhất.(3:79) 

Về các điều vô hình, các Thiên sứ chỉ biết được điều nào 

do Allah thiên khải. Họ công bố các điều đã tiếp thu từ Allah 

và không giấu giếm một điều nào (72:26-27) 

Nabi Muhammađ (saw) là vị Thiên sứ cuối cùng trong 

hằng loạt các Thiên sứ tiền nhiệm (33:40) Thiên sứ Musa (a.s) 

và Thiên sứ „Isa (a.s.) đã báo trước việc ra đời của Thiên sứ 

Muhammađ (saw) nơi Kinh Taurat và Injil
12

. (7:157; 46:10; 

61:6). Qur‟an gọi Người là một Nabi Ummi, tức một Nabi 

không biết chữ và đã không theo học tại một trường học nào. 

Điều này chứng minh Người thực sự là một Thiên sứ vì đã 

biết rõ các điều luật trong Kinh Taurat và Injil, đã biết các câu 

chuyện về các Thiên sứ tiền nhiệm mặc dù đã không đọc qua 

một kinh sách nào, và hơn nữa đã tiên tri các điều sẽ xẩy ra 

trong tương lai (30:2-4) 

Không một tín đồ nào đạt được một đức tin hoàn hảo trừ 

phi tình thương y dành cho Thiên sứ Muhammađ (saw) trội 

hơn tình thương y dành cho cha mẹ, con cái và bản thân của y 

cùng với việc thực hiện mệnh lệnh của Allah trong Qur‟an
13

. 

                                                      
12  Xem Cựu Ước, Sách Phục truyền Luật lệ ký, chg 18 câu 15; và Tân 

ước, Sách Giăng, chg 14 câu 16. 
13  Xem Bukhari, tập 6, trang 19. 
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Thiên sứ Muhammađ (saw) là người duy nhất được Allah 

cho phép can thiệp cho các tín đồ, xin cho họ được vào Thiên 

đàng vào Ngày Phán xét cuối cùng
14

. Người là Thiên sứ cho 

toàn thể nhân loại và Jinn chứ không riêng cho người dân Ả-

rập (7:158; Chương 72). 

CÁC KINH SÁCH (KUTUB) 

Allah đã gởi các Kinh sách của Ngài cho nhân loại qua 

các vị Thiên sứ. Qur‟an (Koran, Coran) là Kinh sách cuối 

cùng đã được Allah thiên khải cho Thiên sứ Muhammađ 

(saw) sau các tờ suhuf của Thiên sứ Ibrahim (Abraham), sau 

Kinh Taurat (Tô-ra) của Thiên sứ Musa (Môi-se), sau Kinh 

Zabur (Psalms=Thi thiên) của Thiên sứ Dawuđ (Đa-vít) và 

sau Kinh Injil (Evangil=Phúc âm) của Thiên sứ „Isa (Giê-su). 

Hai quyển Kinh Taurat và Injil được Qur‟an nhắc đến và 

được nhiều người cho là Tân ước và Cựu ước của Kinh thánh 

Bible. Tuy nhiên chúng không phải là hai quyển Kinh nguyên 

thủy đã được thiên khải cho hai vị Thiên sứ Musa (Môi-se) và 

„Isa (Giê-su) (5:13) Do bởi nội dung của chúng đã bị thay đổi 

cho nên hai quyển Taurat và Injil mất tính thiêng liêng. 

Ngược lại, người Muslim chỉ tin tưởng nơi Qur‟an bởi vì tính 

nguyên thuỷ từ lúc đã được thiên khải cho đến ngày hôm nay. 

Kinh Qur‟an bằng tiếng Ả-rập gồm 6360 câu (aayat) chia 

làm 30 phần (juz) gồm 114 chương (surah). Các học giả 

Muslim phân chia các chương của Qur‟an thành hai loại: a/ 

Makki surah tức các chương đã được thiên khải tại Makkah 

trước khi Nabi Muhammađ dời cư về thành phố Mađinah; và 

b/ Mađini surah tức các chương đã được thiên khải sau cuộc 

dời cư về Mađinah. Tuy nhiên, trong một vài Makki surah có 

lẫn lộn một vài Mađini aayat và ngược lại. 

Các câu kinh của Qur‟an lại được phân thành hai loại: a/ 

Aayat muhkamat và b/ Aayat mutashaabihat. Các aayat 

                                                      
14  Xem Muslim, tập 1, trang 119, 125. 
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muhkamat đề cập đến các vấn đề pháp lý (Ahkam) cụ thể, 

minh bạch, chẳng hạn các vấn đề về cưới hỏi, ly hôn, phân 

chia tài sản v.v.. và b/ các aayat mutashaabihat đề cập đến 

các vấn đề tổng quát, trừu tượng, chẳng hạn các sifat (thuộc 

tính) của Allah, Thiên đàng, Hỏa ngục, việc Phục sinh, sự Tận 

thế, cõi Đời sau v.v..nói chung các vấn đề chỉ riêng Allah biết 

rõ (3:7) 

Văn bản nguyên thủy của Qur‟an đã được cất giữ trên cao 

al-Lauhi al-Mahfuz mà Thiên thần Jibril thừa lệnh của Allah 

đã mang từng câu xuống đặt vào tấm lòng của Thiên sứ 

Muhammađ (saw) để Người đọc
15

 lại cho nhân loại theo từng 

giai đoạn khác biệt.(85:21-2; 17:106; 25:32; 76:23) 

Allah là Đấng ban Qur‟an xuống và chính Ngài là Đấng 

bảo quản nó khỏi bị sửa đổi và thất lạc. Không một điều giả 

dối nào đã được thêm thắt vào nó và không một lời phán 

truyền nào đã bị tước bỏ (15:9). Qur‟an là Lời phán của Allah 

chứ không phải là lời lẽ bịa đặt của Thiên sứ Muhammađ 

(46:1, 8-9; 10:15-16). Nó xứng đáng là một dấu lạ (aayat) của 

Allah do ngôn từ, văn thể, tính hùng biện, ý nghĩa và luật 

pháp mà không một ai ngoài Allah có thể làm được (2:23; 

4:82) 

Qur‟an yêu cầu những ai có đức tin nên tin tưởng nơi các 

Kinh sách nguyên vẹn khác của Allah và nên dè dặt đối với 

kinh sách nào đã bị người đời sửa đổi (2:75, 285; 7:162) 

Từ khởi đầu, Qur‟an đã tự giới thiệu mình là Chỉ đạo của 

Allah cho những ai sợ Ngài (2:2). Do đó, hiểu rõ nội dung của 

Qur‟an là điều cần thiết cho mỗi một tín đồ Muslim. Hiểu sai 

ý nghĩa của Qur‟an là vi phạm mệnh lệnh của Allah. Và ai bất 

tuân Allah và Thiên sứ của Ngài thì sẽ là cư dân của Hỏa 

ngục (72:23) 

                                                      
15  Danh từ Qur‟an do động từ qar‟a mà ra, có nghĩa là đọc, xướng đọc, 

hay đọc ra. 
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Lời phán truyền của Allah trong Qur‟an đầy đủ, trung 

thực và công bằng. Không ai có thể sửa đổi lời phán của Ngài 

(6:115). Ai đi hỏi ý kiến thầy bói (kahin) hay một chiêm tinh 

gia (arraf) về một vấn đề gì và tin tưởng nơi điều y nói ra thay 

vì tin tưởng nơi điều ghi trong Qur‟an thì là một kẻ phủ nhận 

Allah tức là một người kaafir hay là một người dân đa-thần 

(mushrik) bởi vì ngoài Allah không ai biết được điều bí mật 

trong các tầng trời và trái đất dù kẻ đó là con người hay con 

jinn (27:65; 72:26). 

Chưa có một tác phẩm nào trên thế giới đã có một sức 

mạnh thần kỳ như Qur‟an cả. Chỉ trong một thời gian 23 năm 

ngắn ngủi, Qur‟an đã thay đổi cục diện thế giới. Nó chuyển 

hóa một con người xấu thành một người tốt, một đân tộc mê 

tín cúng bái đa thần thành một dân tộc văn minh mang ngọn 

đuốc độc thần đi soi sáng thế giới, biến một xã hội thối nát 

thành một xã hội lành mạnh trong sạch. 

CÕI ĐỜI SAU (AAKHIRAT) 

Allah đã tiền định cho mỗi tạo vật và cõi trần một tuổi thọ 

(56:60-66). Mọi sinh vật đều phải chết (3:185; 4:78; 55:26). 

Việc tận thế sẽ được báo hiệu bằng một tiếng còi lần thứ nhất; 

và khi tiếng còi lần thứ hai thể hiện, nhân loại sẽ được phục 

sinh và tập trung trước mặt Allah để nhận chịu việc phán xét 

các hành động tốt và xấu cá nhân để được tưởng thưởng 

Thiên đàng hay chịu phạt Hỏa ngục (39:68-75)  

Sự phán xét là một việc ắt xẩy ra. Nó ràng buộc Allah bởi 

vì nếu không, thì người tốt và kẻ xấu ngang bằng nhau, người 

lương thiện ngang bằng với kẻ gian ác và vì thế Allah làm 

điều bất công đối với các bề tôi của Ngài. Vâng, Allah công 

bằng. Ngài đã hứa tưởng thưởng người lương thiện và trừng 

phạt kẻ ác đức thì Ngài có nhiệm vụ phải thực hiện lời hứa 

đó. Và không bao giờ Allah thất hứa trong lời hứa của Ngài. 

Việc Phục sinh là sự thật và việc Phán xét là sự thật. Allah 

tuyên bố: 
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 “Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ về sự Phục 

sinh thì quả thật Ta (Allah) đã tạo hóa các người từ đất 

bụi, rồi từ một giọt tinh dịch, rồi từ một hòn máu dặc, 

rồi từ một miếng thịt thành hình đầy đủ và không thành 

hình để Ta trưng bày cho các người Quyền năng của 

TA. Và Ta đặt trong các dạ con người nào mà Ta muốn 

đến một thời hạn ấn định; rồi Ta mang các người ra đời 

thành những đứa bé, rồi nuôi các người đến tuổi trưởng 

thành; và trong các người, có người bị bắt hồn chết 

sớm; và có người được trả hồn về sống cho đến hết tuổi 

già yếu đến nỗi y không còn biết gì sau khi đã biết 

nhiều. Và ngươi thấy đất đai khô nứt nhưng khi Ta tưới 

nước mưa lên nó, nó cựa mình sống lại và phồng lên và 

cho mọc ra đủ loại thảo mọc xum xuê. Sự Phục sinh sẽ 

là như thế. (22:5) 

Thiên đàng và Hỏa ngục là hai thực thể đã được tạo hóa. 

Cư dân của Thiên đàng sẽ bước vào đó vào Ngày Phán xét 

cuối cùng không có chi phải ngờ vực cả. Cư dân của Hỏa 

ngục sẽ đi đến chỗ đã được dành cho họ, nơi mà họ sẽ không 

thể luồn lách và thối lui đặng. Nỗi sung sướng và niềm hạnh 

phúc nơi Thiên đàng cũng như hình phạt và nỗi đau đớn nơi 

Hỏa ngục sẽ là những cảm giác thực sự chứ không phải là 

những niềm vui hay nỗi khổ tinh thần. Allah đã chuẩn bị cho 

cư dân của Thiên đàng những món ngon vật lạ để dùng, 

những lâu đài để ở và những trinh nữ xinh đẹp để làm vợ, 

trong lúc cư dân của Hoả ngục sẽ ăn trái đắng Zaqqum và 

chất mủ hôi tanh của vết thương và uống một loại nước thật 

sôi cắt đứt từng khúc ruột (56:15-56) 

 “Hình ảnh của Thiên đàng đã được hứa với những 

người ngay chính sợ Allah sẽ là nơi có những dòng sông 

nước trong vắt không hôi tanh, có những dòng sông sữa 

tươi mà mùi vị không thay đổi, có những dòng sông 

rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái, có những 

dòng sông mật ong tinh khiết; có đủ loại trái cây ngon 

ngọt và sự tha-thứ từ Đấng Chủ Tể của họ...”(47:15) 
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Cư dân của Thiên đàng chắc chắn sẽ thấy nơi đó những 

vật mà không cặp mắt trần nào đã nhìn thấy, cũng không có 

đôi tai nào đã nghe qua và cũng không có tâm trí nào có thể 

tưởng tượng nổi. Cư dân của Hỏa ngục chắc chắn sẽ thấy nơi 

đó những hình phạt và nỗi đau đớn mà họ đã không bao giờ 

nghĩ đến hoặc tưởng tượng nổi bởi vì vào ngày đó, sẽ không 

có ai trừng phạt giống như Allah trừng phạt cả, và sẽ không 

có ai trói gô giống như Allah trói cả. (89:25-26) Ai thuộc cư 

dân của Thiên đàng thì sẽ được yên ổn trong ngôi mộ của 

mình; ngược lại, những ai là cư dân của Hỏa ngục thì sẽ bị 

trừng phạt trong ngôi mộ của họ. Sự bằng an cũng như sự 

trừng phạt trong ngôi mộ và việc hai thiên thần (Munkar và 

Nakir) tra hỏi người chết trong ngôi mộ là những sự kiện có 

thật. (40:46; Bukhari.) 

Ngoài Allah, không ai biết rõ lúc nào sẽ xẩy ra việc tận 

thế. Tuy nhiên, Qur‟an có nhắc qua các dấu hiệu báo trước 

việc tận thế như: việc con thú của trái đất sẽ xuất hiện 

(27:82); việc Ya‟juj và Ma‟juj
16

 sẽ tràn xuống tấn công từ mỗi 

ngọn đồi (21:96); việc ad-Dajjal xuất hiện (Xem Muslim, tập 

4, trg1517-8); việc Masih „Isa (Giê-su) sẽ xuống trần tại 

Damascus xứ Syria (Bukhari. Tập 4, trg 437). Thiên sứ 

Muhammađ (saw) đã cho biết các dấu hiệu về sự tận thế như 

việc thời gian rút ngắn dần; tai ương và giết chóc lan tràn 

khắp nơi; số nữ giới đông hơn nam giới; việc người Do thái 

và người Muslim chiến tranh lẫn nhau; việc người Muslim và 

tín đồ Thiên chúa giáo hợp lực chống lại những kẻ vô đức tin; 

tiếp theo là việc người Muslim và tín đồ Thiên chúa giáo 

chiến tranh lẫn nhau. (Xem Muslim, Ibn Majah, Abu Dawuđ) 

Ngày Phán xét sẽ kéo dài năm mươi ngàn năm theo niên 

lịch của con người (70:4) nhân đó, nhân loại sẽ đứng trước 

mặt Allah để nhận phán quyết của Ngài (83:4-6). Mỗi người 

sẽ đọc hồ sơ cá nhân của mình (18:49). Ai được trao sổ bộ đời 

của mình nơi tay phải thì sẽ hoan hỉ; ngược lại, ai được trao 

                                                      
16  Gog và Magog (trong Kinh thánh Bible) là hai bộ lạc hung dữ, vô luật 

pháp. 
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sổ bộ của mình nơi tay trái thì sẽ than vắn thở dài nuối tiếc 

(69:19-33). Allah sẽ xét xử họ về những vấn đề mà họ thường 

tranh chấp (2:113). Họ sẽ khác biệt nhau về đức tin, hành 

động và cấp bậc (Chg 56) Bàn cân dùng cân hành động tốt và 

xấu của con người là sự thật (55:8); chiếc cầu Sirat
17

 bắt qua 

Hỏa ngục là sự thật; việc Thiên sứ Muhammađ (saw) can 

thiệp cho các tín đồ
18

 là sự thực. Và việc can thiệp của những 

ai mà Allah chấp thuận là sự thật (2:255). 

QAĐA VÀ QAĐAR (SẮC LỆNH VÀ QUYỀN NĂNG) 

Qađa là sắc lệnh hay quyết định. Qađar (Qađara) là việc 

tính toán đo lường sức chứa hay sức chịu đựng của một vật. 

Thí dụ: ông kỷ sư quyết định chế tạo một chiếc xe hơi. Đó là 

Qađa. Muốn thực hiện quyết định trên, ông ta phác họa hình 

dạng của chiếc xe, xong nghĩ đến việc dùng các vật liệu để 

chế tạo chiếc máy nổ, tính toán mã lực của nó, độ bền, sức 

chuyên chở của nó v..v.. Và sau khi đã ráp xong các bộ phận 

của chiếc máy nổ, điều chỉnh xăng và lửa chính xác, ông đề 

máy cho máy nổ. Các động tác bắt đầu từ lúc phác họa hình 

dạng của chiếc xe hơi đến giai đoạn làm cho nó thành hình và 

hoạt động được gọi là taqdir (qađara) hay quyền năng qui 

định cho mỗi vật công việc của nó. Qađa và Qađar như hình 

với bóng luôn luôn đi đôi với nhau.  

Allah đã tạo hóa mọi vật theo đúng mức lượng quân bình 

(65:3). Việc Allah qui định bản chất của sự vật đã xẩy ra năm 

mươi ngàn năm trước khi Ngài tạo hóa các tầng trời và trái 

đất (57:22). Không một vật gì hay sự việc nào xẩy ra hoặc 

thành hình giữa trời và đất mà Ngài không biết hoặc không 

tuân theo mệnh lệnh của Ngài (2:255). Chẳng hạn, mặt trời và 

mặt trăng di chuyển theo quỹ đạo của chúng đến một thời hạn 

ấn định. Đó là quyền năng qui định (taqdir) của Đấng Toàn 

năng, Đấng Toàn tri. (36:38-39). 

                                                      
17  Xem Muslim, tập 1, trg 118. 
18  Xem Muslim, Tập 1, trg 125. 



 Tinh Thần Islam  30 

Allah là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất trong 

sáu (06) Ngày, rồi lên ngôi an vị trên Thiên ngai để điều hành 

quản lý công việc (10:3). Allah quyết định cử loài người đại 

diện Ngài cai quản trái đất trước khi Ngài tạo hóa các tầng 

trời và trái đất (2:30) Và Allah qui định cho mỗi bề tôi trong 

số các tạo vật của Ngài năm điều: 1/ Sự chết của y; 2/ hành 

động của y; 3/ chỗ ở của y; 4/ nơi di chuyển qua lại của y
19

; 

và 5/ sinh kế của y. Allah qui định niềm hạnh phúc cho một 

số người này và nỗi khổ cực cho một số người nọ. Đối với ai 

bố thí và sợ Allah và xác nhận phần thưởng tốt (husna) từ 

Allah thì Ta (Allah) sẽ làm con đường đi đến thoải mái được 

dễ dàng cho y; ngược lại, đối với ai keo kiệt và tự cho mình 

giầu có và phủ nhận phần thưởng tốt từ Allah thì Ta sẽ làm 

con đường đi đến khổ sở được dễ dàng cho y (92:5-10). 

Phúc và tội thực sự có là do quy định của Allah. Một 

người được phúc hay vương tội là do ý muốn và sự tự do lựa 

chọn của mình. Tuy nhiên, cái phúc (tốt) xẩy ra chỉ với sự 

giúp đỡ của Allah; và cái tội (xấu) xẩy ra chỉ với sự chấp 

thuận của Ngài bởi vì Allah là sự Tốt. Ngài chỉ muốn cái 

tốt.(18:38-39) Chỉ thị của Allah khi Ngài muốn tạo một vật gì 

chỉ gồm có Lời phán với nó „Biến‟ thì nó sẽ thành. (36:82) 

 

                                                      
19  Abu al-Darda. (Hadith, Ahmad). 
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SỰ SỐNG (HAYA) 

Sự sống là một biểu hiện phản ánh kiến thức thông thái 

siêu nhiên của Allah, một biểu hiện sống động về nghệ thuật 

và quyền năng siêu phàm của Ngài. Ngoài Allah, không ai có 

đủ khả năng ban sự sống cho các tạo vật của Ngài. Không một 

vật gì do ngẫu nhiên mà có, và không một ai tự tạo cũng 

không do ai khác ngoài Allah tạo ra. Sự sống là một thực tế 

rất quí giá và nâng niu mà một người bình thường không bao 

giờ muốn đánh mất mặc dù vào lúc tuyệt vọng y có thể tự sát 

nhưng vào giờ phút cuối cùng sắp lìa trần y vẫn cố gắng trì 

kéo nó lại và hy vọng sẽ làm lại cuộc đời mình sáng sủa và 

tươi đẹp hơn.  

Sự sống là một món quà Allah ban cho con người và Ngài 

là Đấng duy nhất có đủ thẩm quyền thu hồi nó. Không ai 

ngoài Allah có đủ thẩm quyền tiêu hủy sự sống. Bởi thế, 

Islam cấm chỉ việc tự tử hay tự hủy và an ủi thân nhân của 

người quá vãng nên kiên nhẫn và giữ vững đức tin của mình. 

Trước cái chết của một người Muslim, các tín hữu thường lập 

câu kinh„Inna lillahi wa inna ilaihi raajiuun‟ (Quả thật, chúng 

tôi là của Allah và chúng tôi trở về với Ngài). (2:156) Khi một 

tên sát nhân bị hành quyết do tội cố sát thì chính Allah là 

Đấng tước mất sự sống của hắn theo luật pháp của Ngài. 

Khi Allah ban cho con người sự sống, không phải vô ích 

mà Ngài ban cho y các đức tính và tài năng riêng biệt. Cũng 

không phải vô ích mà Ngài quy định cho y một số nghĩa vụ. 

Làm thế, Allah chỉ muốn giúp con người hoàn thành mục đích 

và mục tiêu của sự sống. Ngài muốn giúp y học hỏi nghệ 

thuật sáng tạo và hưởng thụ hương vị ngọt ngào của sự sống 

theo sự hướng dẫn của Ngài. Sự sống là một sự ủy nhiệm mà 

Allah ủy thác cho con người và với tư cách của một ủy viên, 

con người phải chu toàn sự ủy nhiệm đó một cách liêm chính 

và khéo léo, luôn luôn tưởng nhớ Allah và ý thức trách nhiệm 

của mình đối với Ngài.  
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Sự sống có thể ví như một cuộc du hành bắt đầu từ một 

khởi điểm nào đó và kết thúc tại một mức đến nào đó. Sự 

sống là một giai đoạn tạm thời, một cuộc giao nhập vào một 

thế giới vĩnh cửu của cõi Đời sau. Trong cuộc du hành này, 

con người được ví như một lữ khách chỉ nên quan tâm đến 

các hành trang mà y có thể mang theo để dùng ở đời sống 

tương lai sau khi lìa trần. Nói một cách khác, con người phải 

nổ lực làm mọi việc phúc lành, mọi điều thiện để dùng làm 

hành trang cho mình và chuẩn bị sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào 

khi Allah gọi về thế giới vĩnh cửu. Con người nên ý thức rõ 

rệt sự sống của y trên trần thế là một cơ hội quí báu mà y phải 

tận dụng để làm bất cứ điều thiện tốt lành nhất theo khả năng 

của y bởi vì khi thời hạn của y đã mãn thì y sẽ không thể nấn 

ná hay trì hoãn được một giây phút nào để làm các điều thiện 

mà y mong muốn. Muốn sống một cuộc sống tươi đẹp 

phương cách duy nhất là tuân theo sự hướng dẫn của Allah 

trong Kinh sách của Ngài và noi gương sáng của vị Thiên sứ 

của Ngài. Bởi sự sống rất quan trọng, có thể ví như một 

phương tiện để đạt một mục đích tối hậu, Islam đã qui định 

một hệ thống luật lệ và nguyên tắc hoàn chỉnh để hướng dẫn 

con người phương pháp sống, vật gì nên lấy và vật gì nên bỏ, 

điều gì cần phải làm và điều gì cần phải tránh... nói chung, 

Islam dạy con người nên sống thế nào cho Allah đẹp lòng. 

Mọi người đều từ Allah mà đến và đương nhiên họ sẽ trở về 

với Ngài. Đây là độc đạo mà mọi người phải đi qua, không ai 

có thể thoát thân đặng. Thiên sứ Muhammađ (saw) đã khuyên 

bảo con người nên tự xem mình như một người khách lạ ở đời 

này hoặc như một lữ khách đi ngang qua thế giới này. 

 “Hỡi con cháu của Ađam! Hãy phục sức trang nhã tại 

mỗi nơi thờ phụng; và ăn và uống nhưng chớ thái quá 

bởi vì Ngài (Allah) không yêu thương những kẻ thái quá. 

(Hỡi Thiên sứ!) Hãy bảo (người dân): „Ai cấm dùng các 

món trang sức xinh đẹp mà Allah đã làm ra cho các bầy 

tôi của Ngài, và cấm dùng các món thực phẩm tốt 

sạch?‟ Hãy bảo: „Các thứ đó dành cho những ai có đức 

tin ở đời này và dành riêng cho họ vào Ngày Phục sinh.‟ 
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Ta (Allah) giải thích các lời mặc khải đúng như thế cho 

đám người am hiểu.” (7:31-32) 

Rõ rệt Allah cho phép ta hưởng thụ các món ngon vật lạ 

mà Ngài đã tạo cho con người sử dụng. Tuy nhiên, sống 

không phải chỉ để hưởng dụng những món tốt đẹp nơi trần 

gian, ngược lại nên xem chúng như các phương tiện giúp 

chúng ta đạt được ngôi nhà tốt đẹp ở Đời sau. Qur‟an ghi: 

 “Và hãy kiếm một ngôi nhà ở Đời sau với những gì mà 

Allah đã ban cho ngươi nhưng đừng quên phần của 

ngươi ở đời này. Và hãy làm tốt giống như Allah đã làm 

tốt cho ngươi. Và chớ tìm cách làm điều thối nát trên 

trái đất bởi vì Allah không yêu thương những kẻ phá 

hoại.” (28:77) 

Phần của con người ở đời này là làm lành tránh dữ, là chu 

toàn nhiệm vụ của một người đại diện của Allah trên trái đất. 

SỰ TỰ DO  

Sự tự do thường bị hiểu lầm và lạm dụng. Thật ra, không 

có sự tự do tuyệt đối trong bất cứ xã hội nào. Nếu muốn xã 

hội hoạt động điều hòa thì phải giới hạn quyền tự do tuyệt 

đối.  

Islam nêu cao sự tự do, nâng niu và bảo đảm nó cho tất cả 

mọi người, Muslim hay không Muslim, bởi vì nó thiêng liêng. 

Không có sự sống nếu không có sự tự do. Theo Islam, con 

người được sinh ra tự do trong fitrah tức theo bản chất tự 

nhiên. Điều này có nghĩa con người được sinh ra vô thưởng 

vô phạt, không mang huyết thống hạ cấp, và không bị truyền 

thống gia đình cản trở. Quyền tự do của con người thiêng 

liêng nếu y không vi phạm luật pháp của Allah hoặc vi phạm 

quyền hạn của người khác. 

Một trong các mục tiêu chính của Islam là giải phóng lý 

trí của con người khỏi bị mê tín dị đoan, giữ gìn tâm hồn 

thanh khiết, rèn luyện lương tri chống chọi mọi áp bức và sợ 
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sệt, và tập luyện cơ thể khỏi bị rối loạn và suy nhược. Muốn 

thực hiện mục tiêu này, con người phải vận dụng các nổ lực 

về trí tuệ, thường xuyên tôn trọng các quy luật về tinh thần, 

thi hành các qui tắc luân lý đạo đức và tuân theo chế độ kiêng 

cử về ăn uống. 

Sự tự do tín ngưỡng, thờ phụng và tư tưởng rất quan trọng 

trong Islam. Mỗi người có quyền hạn hành sử sự tự do tín 

ngưỡng, tư tưởng và sự thờ phụng của mình bởi vì Allah đã 

phán bảo trong Qur‟an: 

 “Không có việc cưỡng bách tín ngưỡng trong lĩnh vực 

tôn giáo; chắc chắn lẽ phải khác biệt với điều sai lạc. 

Bởi thế, ai phủ nhận qủy thần và tin tưởng nơi Allah thì 

sẽ nắm vững chiếc cán không bao giờ gẫy. Và Allah 

Hằng nghe và Hằng biết.” (2:156)  

Islam qui định điều này bởi vì tôn giáo được thiết lập trên 

đức tin, theo ý muốn và sự cam kết. Các yếu tố này trở thành 

vô nghĩa nếu bị cưỡng bức. Hơn nữa, Islam trình bày sự thật 

để cho con người tự do chọn lựa và quyết định. Qur‟an ghi: 

 “Sự Thật (Chân lý) là từ Đấng Chủ Tể (Allah) của các 

người. Bởi thế, hãy để cho ai muốn, tin tưởng; và để cho 

ai muốn, không tin tưởng.” (18:29) 

Quan niệm về sự tự do trong Islam trở thành một tín điều, 

một thiên lệnh của Đấng Tối Cao. Nó bắt nguồn từ các 

nguyên lý sau đây: 

(1) Lương tâm của con người chỉ quan hệ trực tiếp với 

Allah, Đấng mà y sẽ chịu trách nhiệm; 

(2) Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về hành động của mình 

và duy chỉ y sẽ gặt hái thành quả về nổ lực của y.  

(3) Allah đã ủy nhiệm cho mỗi người quyền tự do quyết 

định cho chính bản thân y. 
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(4) Con người được hướng dẫn đầy đủ về mặt tinh thần và 

được phú cho các khả năng trí tuệ khả dĩ giúp y chọn lựa một 

quyết định hợp lý. 

 

Đó là nền tảng của sự tự do trong Islam và là giá trị đích 

thực trong khuôn khổ của Islam. Nó là một quyền hạn tự 

nhiên của con người, một ưu quyền tinh thần, một đặc quyền 

luân lý và trên hết một nghĩa vụ tôn giáo. Quyền tự do tín 

ngưỡng mang tính thiêng liêng giống như quyền sống vậy. Sự 

sống mất ý nghĩa nếu không có sự tự do. 

BÌNH ĐẲNG  

Một yếu tố căn bản trong hệ thống giá trị của Islam là sự 

bình đẳng. Bình đẳng không có nghĩa là giống nhau. Allah đã 

ban cho mỗi người khả năng, tiềm năng, tham vọng và tài sản 

khác biệt. Nhưng không có yếu tố nào trong số các điểm vừa 

kể có thể làm cho một người hay một dân tộc ưu đẳng hơn 

một người hay một dân tộc khác. Dòng dõi, màu da, tài sản 

dồi dào và uy tín của một người không can hệ gì đến tính tình 

và phẩm cách của người đó nếu hành vi của anh ta không tốt. 

Sự ưu đẳng của một người dưới cái nhìn của Allah là lòng 

sùng kính Đấng Tạo Hóa và hành vi đạo đức của anh ta. Allah 

phán bảo trong Qur‟an: 

“Hỡi nhân loại! Ta đã tạo hóa các người từ một người 

nam và một người nữ và làm cho các người thành quốc 

gia và bộ lạc để các người nhìn nhận nhau như anh em. 

Quả thật, đối với Allah, người vinh dự nhất là người có 

taqwa (sùng kính và sợ Allah) nhất trong các người. 

Quả thật, Allah biết hết, rất mực am tường.” (49:13) 

Sự khác biệt về chủng tộc, màu da và địa vị xã hội 

không ảnh hưởng gì đến tầm mức giá trị của một người 

trước mặt Allah. Allah chỉ chấp nhận vào vòng khoan 

dung của Ngài những ai tôn sùng Ngài và nghiêm chỉnh 

chấp hành mệnh lệnh của Ngài. Allah đã tạo hóa con 

người theo một hình thể (điều kiện) tốt đẹp nhất. Nhưng 
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Ngài hạ bệ y xuống thấp nhất trong cái thấp vì sự phạm 

tội của y ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện 

thì sẽ được ban phần thưởng vô tận (nơi Thiên đàng). 

(95:4-6) 

Đối với một tín đồ Muslim, sự bình đẳng không phải là 

một ý thức hệ mà là một trong các tín điều của Islam. Bởi vì:  

 (1) Mọi người đều sinh ra bình đẳng trước Allah như là 

các bề tôi của Ngài. Không ai mang theo của cải khi chào đời 

và lìa đời. Họ nhập thế với hai bàn tay trắng và vĩnh biệt cõi 

trần với hai bàn tay trắng. 

 (2) Allah công bằng và nhân từ đối với tất cả các bề tôi 

của Ngài. Ngài không thiên vị một dân tộc nào, nhân nhượng 

tuổi tác và tín ngưỡng của một ai. Ai tin tưởng nơi Allah và 

làm điều thiện thì sẽ được Ngài tưởng thưởng Thiên đàng bất 

luận họ thuộc dân tộc và địa phương nào; ngược lại, ai phủ 

nhận Allah và làm điều sai quấy thì sẽ bị Ngài trừng phạt Hỏa 

ngục. Allah sẽ căn cứ vào hành vi tốt và xấu của mỗi người 

mà xét xử họ. Bình đẳng trước Allah tức là bình đẳng trước 

luật pháp của Ngài. 

Hình ảnh ngoạn mục về sự bình đẳng trong Islam là khi 

các tín đồ đứng vai sát vai, sắp hàng nghiêm chỉnh ngay ngắn 

đằng sau vị Imam hướng dẫn việc dâng lễ Salaat sùng bái 

Allah trong Thánh đường, bất luận người dâng lễ thuộc hàng 

vua chúa hay thứ dân trong nước. Và trong cuộc hành hương 

Hajj tại Makkah hằng năm, tất cả các tín đồ đều khoác hai 

mảnh vải trắng Ihram giống nhau bất luận họ là vua chúa hay 

thường dân. Tất cả đều bình đẳng trước Allah như các công 

dân của một nước. 

SỰ CÔNG BẰNG (AĐL) 

Trong mối quan hệ xã hội, Islam đề cao sự công bằng 

và nền công lý một cách nghiêm túc. Thi hành nền công 

lý là nghĩa vụ của một người Muslim. Allah truyền lệnh 

việc đối xử công bằng và làm điều thiện và bố thí cho bà 
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con ruột thịt. Và Ngài nghiêm cấm làm điều thô bỉ và 

điều tội lỗi và áp bức bất công...(16:90)  

Đối xử công bằng là lệnh truyền của Đấng Chủ Tể Allah 

đối với thần dân của Ngài. (7:29) 

Bất công là nguyên nhân của mọi sự rối loạn trên trái đất. 

Bạo động xẩy ra là do áp bức bất công. Công bằng là nền tảng 

của trật tự và hòa bình giữa nhân loại. Islam nhấn mạnh sự 

công bằng trong việc ăn nói và làm chứng: 

“...Và khi các người nói năng, hãy công bằng trong lời 

nói dẫu nó có nghịch với bà con ruột thịt đi 

nữa...”(6:152)  

“Hỡi những ai có niềm tin! Hãy vững chãi thi hành nền 

công lý như là nhân chứng của Allah dẫu nó có nghịch 

với bản thân của các người, nghịch với cha mẹ và bà 

con của các người; dẫu y là người giầu hay người 

nghèo thì Allah có đủ thẩm quyền đối với cả hai. Bởi 

thế, chớ làm theo điều ham muốn của các người e rằng 

các người sẽ bất công; nếu các người quay lưng hay từ 

chối thì Allah rất am tường về điều các người 

làm.”(4:135) 

“Hỡi những ai có niềm tin! Hãy vì công lý mà hiên 

ngang đứng làm nhân chứng cho Allah. Và chớ để cho 

sự thù ghét đối với một đám người thôi thúc các người 

hành động bất công. Hãy công bằng. Điều đó gần với 

lòng sùng kính Allah. Hãy sợ Allah. Quả thật Allah rất 

am tường mọi điều các người làm.” (5:8). 

“Quả thật, Allah truyền lệnh cho các người giao hoàn 

các vật ký thác cho chủ nhân của chúng, và khi các 

người xét xử người ta hãy xét xử một cách công bằng...” 

(4:58)  

“...Chắc chắn Allah yêu thương những ai xét xử công 

bằng.” (5:42) 
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Về việc cân đo cũng thế, Allah khuyên bảo: 

“Và hãy đo cho đủ khi các người đo ra và hãy cân với 

một bàn cân thẳng đứng. Điều đó tốt và công bằng nhất 

về cuối.” (17:35)  

“Thiệt thân cho những kẻ gian lận! Những ai khi cân đo 

từ người thì cân đo đủ, và khi cân đo cho người thì cân 

đo thiếu. Há những người này không nghĩ rằng họ sẽ 

được phục sinh vào một ngày khủng khiếp, ngày mà 

nhân loại sẽ đứng trước mặt Đấng Chủ Tể của vũ trụ? 

(83:1-6). 

ĐẠO ĐỨC (BIRR) 

 “Đạo đức không phải là các người quay mặt về hướng 

Đông hay hướng Tây, mà đạo đức là việc ai tin tưởng 

nơi Allah và Ngày Cuối cùng, và các Thiên thần, và 

Kinh sách (Qur‟an), và các Nabi (của Allah); và vì yêu 

thương Ngài mà bố thí tài sản cho người bà con ruột 

thịt, và những trẻ mồ côi, và những người thiếu thốn, và 

những người đi đường xa, và những người ăn xin, và 

chuộc và giải phóng những người nô lệ, và chu đáo 

dâng lễ Salaat và đóng Zakaat; và hoàn tất lời hứa khi 

đã hứa, và kiên trì chịu đựng trong nghịch cảnh đói khổ 

và thiên tai bệnh hoạn, và trong thời gian xảy ra chiến 

tranh (bạo động). Họ là những người chân thật và là 

những người ngay chính sợ Allah.” (2:177) 

Con người đạo đức theo định nghĩa nói trên trước tiên 

phải có một đức tin thành thật và vững mạnh nơi Allah, Đấng 

Tạo hóa, và tin có Ngày Phán xử cuối cùng, và tin việc các 

thiên thần đang thi hành mệnh lệnh của Allah, và tin Kinh 

sách (Qur‟an) là Chỉ đạo của Allah và tin các Thiên sứ là các 

hướng đạo viên dìu dắt nhân loại. Năm điều khoản này cấu 

thành cái gọi là Imaan tức đức tin của người Muslim.  
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Kế đó, anh ta phải thể hiện đức tin qua các hành động cụ 

thể gồm việc bố thí cho người bà con ruột thịt nghèo khó, các 

trẻ mồ côi bơ vơ, những người thiếu thốn, những người lỡ 

đường, những người ăn xin, chuộc và giải phóng những người 

nô lệ. Đức tin nêu trên được cụ thể hóa bằng việc dâng lễ 

Salaat thờ phụng Allah đều đặn hằng ngày và việc đóng 

Zakaat để san sẻ nỗi khổ với nhân loại. Qur‟an ghi: 

“Hỡi những ai có niềm tin, tại sao các người nói ra 

những điều mà các người không làm? Điều đang ghét 

nhất đối với Allah là các người nói ra những điều mà 

các người không làm.”(61:2-3)  

Đức tin thể hiện qua hành động biểu lộ phong thái của 

người Muslim chân thật. Ngược lại, đức tin không kèm theo 

hành động là phong cách của kẻ bạc nhược và giả dối. Người 

Muslim chân thật luôn luôn giữ lời hứa một khi đã hứa dù gặp 

trở ngại khó khăn đến mấy; và kiên trì chịu đựng trong nghịch 

cảnh đói khổ và thiên tai bệnh hoạn và không dao động tinh 

thần khi xẩy ra chiến tranh bạo động. Allah gọi những người 

đó là những người chân thật và sợ Allah.  

Đạo đức của Islam không phải là hình thức phô trương 

bằng lời nói mà luôn luôn được cụ thể hóa bằng hành động. 

Qur‟an ghi: 

 “Há Ngươi có thấy kẻ bài bác việc Xét xử? Đó là kẻ 

xua đuổi trẻ mồ côi; và không khuyến khích việc nuôi ăn 

người nghèo. Thiệt thân những người dâng lễ Salaat: 

những ai lơ là trong việc dâng lễ Salaat của họ, những 

ai chỉ muốn phô trương cho thiên hạ thấy, nhưng từ chối 

giúp đỡ láng giềng về các vật dụng cần thiết.” (107:1-7) 

NHÂN ĐẠO  

Islam đề cao nhân đạo qua việc quí trọng sinh mạng của 

con người. Allah phán bảo: 
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“...Và chớ giết sinh mạng của con người mà Allah đã 

làm cho linh thiêng trừ phi với lý do chính đáng (của 

công lý và luật pháp)…...” (6:151) 

“ Và chớ giết hại một linh hồn mà Allah đã làm cho linh 

thiêng trừ phi với lý do chính đáng...” (17:33) 

“... ai giết một người vô tội trừ phi đó là một tên sát 

nhân hay một kẻ phá hoại trên trái đất thì như là hắn đã 

giết toàn thể nhân loại; và ai cứu sống một sinh mạng 

thì như là hắn đã cứu sống toàn thể nhân loại...” (5:32) 

Nhân chuyến thực hiện cuộc hành hương Hajj cuối cùng, 

Thiên sứ Muhammađ (saw) đã dõng dạc tuyên bố trước mặt 

hơn cả một trăm ngàn người hành hương hiện diện tại thung 

lũng Arafat như sau: 

“Hỡi người dân! Quả thật sinh mạng, tài sản và danh dự 

của các người đều bất khả xâm phạm cho đến khi các người 

đếân trình diện Đấng Chủ Tể „Allah‟ của các người tương tự 

ngày này, tháng này và thành phố (Makkah) này bất khả xâm 

phạm như thế...” (Khutbah Wida‟) 

“Hỡi những ai có niềm tin! Luật công bằng (Qisas) về 

việc giết người được qui định như sau: người tự do đổi 

lấy người tự do; người nô lệ đổi lấy người nô lệ; người 

phụ nữ đổi lấy người phụ nữ; nhưng nếu phạm nhân nào 

được người anh (hay em) của nạn nhân lượng thứ phần 

nào thì hãy làm theo yêu cầu hợp lý của y và bồi thường 

cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là một sự nhân 

nhượng và là sự khoan hồng từ Đấng Chủ Tể của các 

người. Do đó, sau qui định này, ai vi phạm thì sẽ bị 

trừng trị đích đáng.” (2:178) 

Trên đây là các lời răn dạy của Islam về sự công bằng và 

nhân đạo trong các sinh hoạt của người Muslim. Độc giả sẽ 

tìm thấy trong Qur‟an việc Allah luôn luôn nhắc nhở các tín 

đồ Muslim về việc đối xử công bằng và nhân đạo với đồng 

loại và với chính bản thân. 
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SỰ KIÊN NHẪN (SABR) 

Một trong các đức tính cao cả giúp một người Muslim 

thành đạt là sự kiên nhẫn.  

“Hỡi những ai có niềm tin! Hãy kiên nhẫn và khuyến 

khích nhau kiên nhẫn và kiên quyết và sợ Allah để may 

ra các người được thành đạt.” (3:200) 

 “Điều (vật) gì với các người sẽ tiêu tan và điều (vật) gì 

với Allah sẽ vĩnh viễn tồn tại; và chắc chắn Ta (Allah) 

sẽ ban cho những ai kiên nhẫn phần thưởng của họ về 

việc tốt nhất mà họ đã làm.” (16:96) 

 “Hãy báo tin mừng cho những người khiêm tốn, những 

ai khi nghe nhắc đến Allah tấm lòng của họ rún động và 

những ai kiên nhẫn về những điều (bất hạnh) rơi nhằm 

phải họ và chu đáo dâng lễ Salaat và chi dùng những 

bổng lộc mà Ta (Allah) đã ban cấp cho họ.” (22:34-35) 

“Này con yêu dấu của cha! Hãy chu đáo dâng lễ Salaat 

và làm điều lành và tránh làm điều dữ và hãy kiên nhẫn 

chịu đựng điều gì xảy đến cho con, đó là sự kiên định 

trong nhiệm vụ.” (31:17) 

 “Do đó, Ngươi
20

 hãy kiên nhẫn bởi vì lời hứa của Allah 

là sự thật...” (40:55) 

 “Do đó, hãy kiên nhẫn chịu đựng một cách vui tươi.” 

(70:5) 

“Thề bằng thời gian về cuối; chắc chắn con người sẽ 

thua thiệt; ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc 

thiện và khuyên bảo nhau tôn trọng sự thật và khuyên 

bảo nhau kiên nhẫn.” (103:1-3) 

                                                      
20  Thiên sứ Muhammad (saw). 
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Chịu đựng sự thử thách 

“Chắc chắn Ta (Allah) sẽ thử thách các người với điều 

gì sợ hãi, và đói kém và mất mát tài sản và thiệt hại sinh 

mạng và thất mùa hoa quả nhưng hãy báo tin mừng cho 

những người kiên nhẫn, những ai khi gặp phải điều bất 

hạnh sẽ nói: „Chúng tôi thuộc về Allah và chúng tôi sẽ 

trở về với Ngài‟.” (2:155-156) 

“Chắc chắn, các người sẽ bị thử thách về tài sản và sinh 

mạng của các người. Và chắc chắn, các người sẽ nghe 

từ những ai đã được ban cấp Kinh sách
21

 trước các 

người và từ những ai tôn thờ đa thần
22

 lắm điều phiền 

não; nhưng, nếu các người kiên nhẫn và sợ Allah thì đó 

là một sự kiên định trong nhiệm vụ.” (3:186) 

 “Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm 

vào bản thân của các người mà không nằm trong quyển 

sổ (định mệnh) trước khi Ta (Allah) tạo nó.  

Quả thật, điều đó rất dễ đối với Allah. Để các người chớ 

buồn về vật gì đã thất thoát cũng chớ quá mừng rỡ về 

vật gì mà Ngài đã ban cấp cho các người. Và Allah 

không yêu thương bất kỳ kẻ tự phụ khoe khoang nào.” 

(57:22-23) 

Thuật ngữ Sabr của Ả-rập trong các câu kinh mà chúng 

tôi tạm dịch là sự kiên nhẫn mang nhiều ý nghĩa rộng lớn hơn, 

bao gồm các điều: 

1/ không vội vàng hấp tấp; 

2/ chịu đựng có ý thức, kiên trì, và kiên định trong mục 

đích thực hiện cho kỳ được mục tiêu mong muốn; 

3/ rán chịu theo hoàn cảnh và hành động có hệ thống tổ 

chức chứ không bộc phát bộc khởi; 

                                                      
21  Người Do thái và các tín đồ Ki-tô giáo. 
22  Những kẻ cho rằng Allah có những kẻ hợp tác (Mushrikun). 
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4/ luôn luôn vui vẻ chịu đựng và thấu triệt vấn đề thất bại, 

sự đau buồn, chứ không than van rên rỉ hay thất vọng và nổi 

loạn, không thụ động, và luôn luôn có tinh thần tích cực, thua 

keo này bày keo khác. 

TAQWA  

 “Hỡi nhân loại! Ta (Allah) đã tạo hóa các người từ một 

người nam và một người nữ và làm cho các người thành 

quốc gia và bộ lạc để các người nhìn nhận nhau như 

anh em. Quả thật, đối với Allah, người vinh dự nhất là 

người có Taqwa trong các người. Quả thật, Allah biết 

hết, rất mực am tường.” (49:13) 

“Không phải thịt cũng không phải máu của chúng
23

 đến 

tận Allah mà chính Taqwa của các người lên tận 

Ngài...” (22:37) 

Taqwa, một danh từ của Qur‟an, mang ý nghĩa bao quát 

rộng lớn. Taqwa đã được đa số học giả Muslim diễn dịch là 

thương yêu và kính sợ Allah. Thương yêu Allah vì vô số ân 

huệ mà Ngài đã ban cấp cho con người, từ vũ trụ thiên nhiên 

cho đến sự sống và sự chết cũng như Thiên đàng tốt đẹp mà 

Ngài đã hứa trọng thưởng những người có Taqwa về các hành 

vi cao quý của họ. Sợ Allah tức sợ Vị Chủ nhân sẽ trừng phạt 

người phục dịch nào đã vi phạm các mệnh lệnh của Ngài. 

Allah là Đấng rất mực độ lượng rất mực khoan dung nhưng 

Ngài trừng phạt cũng rất nghiêm khắc. Qur‟an mô tả những 

người có Taqwa là những ai tin tưởng nơi điều vô hình 

(không thấy) và chu đáo dâng lễ Salaat và chi dùng những vật 

mà Allah đã ban cấp; và tin tưởng nơi những điều đã được 

Allah ban cho Thiên sứ Muhammađ và những điều đã được 

ban xuống vào thời trước Thiên sứ Muhammađ; và họ tin 

                                                      
23  Các con vật tế lễ theo qui định của Islam nhân đại lễ Hajj tại Thánh địa 

Makkah. 
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tưởng chắc chắn nơi Đời sau. Họ là những người được Allah 

hướng dẫn và sẽ thành đạt. (2:3-5)  

Những người có Taqwa là những ai chi dùng cho chính 

đạo của Allah lúc giầu cũng như lúc nghèo, đồng thời đè nén 

cơn giận và lượng thứ cho người bởi vì Allah yêu thương 

những người làm tốt; những ai khi phạm một điều thô bỉ hoặc 

làm hỏng linh hồn mình liền sực nhớ Allah và cầu xin Ngài 

tha tội; và ai có thể tha tội nếu không phải là Allah? Và họ 

không tái phạm điều sai quấy mà họ đã phạm. Phần thưởng 

dành cho những người như thế sẽ là sự tha thứ của Đấng Chủ 

Tể của họ và những ngôi vườn có những dòng sông chảy phía 

dưới, nơi mà họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Và phần thưởng 

dành cho những người làm việc (tốt) thật tuyệt hảo. (3:134-6) 

Kalimah Shahadah, Salaat, Zakaat, Siyyam và Hajj đều 

nhằm huấn luyện người Muslim có Taqwa tức thành một 

người biết vâng lời, hiếu thảo, và đạo hạnh. Một khi Taqwa 

đã thấm nhuần vào tấm lòng của một người Muslim thì y sẽ 

trở thành một Muttaqi sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh của 

Allah và Thiên sứ. 

SÁM HỐI (TAUBAH) 

Taubah, một thuật ngữ Ả-rập từ gốc chữ tawaba, có nghĩa 

là sự sám hối hay hối cải.  

Con người đã được tạo hóa yếu đuối. Y có thể xúc phạm 

Allah và người khác. Mỗi một sự xúc phạm trên nguyên tắc 

đều phải gánh chịu một hình phạt tương xứng. Tuy nhiên, 

Islam công nhận khả năng tha thứ trong đó có việc sám hối 

hay hối cải. 

Về việc xúc phạm người khác, có thể sửa chửa sự vi 

phạm đóù bằng nhiều cách, hoặc làm thế nào cho nạn nhân có 

thể bỏ qua, hoặc nhận sự bồi thường thiệt hại bằng hiện vật 

hay hiện kim.  

Về việc xúc phạm Allah, kẻ phạm thượng có thể bị Ngài 

trừng phạt hay tha thứ. Islam không công nhận việc Allah sẽ 
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trừng phạt tức khắc người vô tội để tha thứ cho những kẻ tội 

lỗi biết hối cải khác bởi vì nếu thế thì Allah sẽ làm điều bất 

công khi trừng phạt người này thay cho người khác. 

 

Islam phân chia tội phạm làm hai loại: 

a/ vi phạm quyền hạn của Allah chẳng hạn việc không tin 

tưởng nơi Allah (kufr), lơ là việc thờ phụng Allah (ibadat), 

v.v.. và 

 b/ vi phạm nhân quyền chẳng hạn xúc phạm sinh mạng, 

danh dự, và tài sản của người khác. 

Về loại thứ hai, duy chỉ nạn nhân tha thứ cho kẻ xúc 

phạm. Nếu một người nào đó hãm hại một tạo vật khác của 

Allah, dù đó là con người, con thú hay sinh vật nào khác thì y 

phạm hai tội: một tội hiển nhiên đối với một tạo vật khác của 

Allah và một tội đối với Allah do bởi hành vi bất tuân mệnh 

lệnh của Allah. Do đó, khi làm điều bất công hay hãm hại một 

tạo vật khác của Allah, phạm nhân không những phải cố gắng 

sửa chửa thiệt hại đã gây ra bằng việc tái lập quyền hạn đã bị 

tước đoạt từ tạo vật đó, mà hơn nữa còn phải cầu xin sự tha 

thứ của Allah. Trong một Hađith, Thiên sứ Muhammađ (saw) 

có cảnh cáo các tín đồ rằng vào Ngày Phán xử cuối cùng, một 

người nào đó sẽ bị quẳng vào Hỏa ngục do việc y đã trói một 

con mèo, không cho nó ăn uống cũng không thả nó đi tìm ăn, 

và cuối cùng làm cho nó chết đói. Trong một Hađith khác, 

Thiên sứ (saw) đã nói về việc Allah sẽ trừng phạt những ai 

không làm tròn nhiệm vụ đối với các con thú nuôi do bởi 

không cho chúng ăn uống đầy đủ, hoặc bắt chúng làm việc 

quá khả năng của chúng, v.v.. Thiên sứ cũng đã cấm việc đốn 

cây cối ngoài lý do cần thiết. Con người nên sử dụng tài 

nguyên do Allah ban cấp một cách vừa phải và chính đáng, 

tránh phí phạm và phung phí. 

Về việc gây thiệt hại cho người khác với ý thức sửa chữa 

lỗi lầm thì có nhiều cách. Đôi lúc chỉ cần xin lỗi thì mọi việc 

sẽ được êm thấm. Có lúc cần phải tái lập quyền hạn đã bị tước 
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đoạt hoặc thay thế nó bằng cái nguyên thủy nếu không thể cầu 

hòa được. 

Để tỏ lòng khoan hồng và tha thứ cho người khác, Islam 

khuyến khích các tín đồ: 

 “Trả oán bằng cái oán tương tự, nhưng ai lượng thứ và 

làm tốt thì phần thưởng của y sẽ nằm nơi Allah; quả 

thật Allah không yêu thương những kẻ làm điều sai 

quấy.” (42:40) 

Tuy nhiên, Islam còn khuyến khích các tín đồ bước xa 

thêm nữa, bảo: 

“Và điều thiện và điều ác không giống nhau. Hãy lấy 

điều thiện mà đẩy lùi điều ác lúc đó kẻ mà giữa y với 

Ngươi (Thiên sứ) có mối hiềm thù sẽ trở thành người 

bạn thân tình của Ngươi.”(41:34) 

Allah là Đấng rấât mực độ lượng, rất mực khoan dung tha 

thứ. Lòng tha thứ của Ngài vô biên. Allah có các thuộc tính 

như Rahman (rất mực độ lượng), Tauwab (rất mực đoái 

thương tha thứ), „Afu (hằng lượng thứ), Ghaffar (hằng tha 

thứ), v.v.. Những ai phạm tội đối với Allah nếu sám hối thì sẽ 

thấy Allah rất mực khoan dung: 

 “... Quả thật Allah yêu thương những người sám hối 

với Ngài...” (2:222) 

“Và ai làm điều tội lỗi hoặc làm hại linh hồn mình rồi 

xin Allah tha thứ thì sẽ thấy Allah hằng tha thứ, rất mực 

khoan dung.” (4:110) 

“... Đấng Chủ Tể của các người tự qui định cho Ngài 

lòng khoan dung, do đó nếu ai trong các người vì thiếu 

hiểu biết mà phạm tội rồi sám hối và sửa mình sau đó 

thì sẽ thấy quả thật Ngài hằng tha thứ, rất mực khoan 

dung.” (6:54). 
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Tuy nhiên, Allah sẽ không tha thứ tội kết hợp thần linh 

với Ngài hoặc bày đặt những đối thủ (andaad) ngang hàng với 

Ngài: 

 “Quả thật Allah không tha thứ tội kết hợp (ai, cái gì) 

với Ngài và tha thứ cái gì ngoài cái đó cho ai mà Ngài 

muốn.” 4:48, 116). 

Nếu một người từ bỏ thái độ vô tin tưởng (kufr) và quay 

về với Allah và thành thật cầu xin Ngài tha thứ thì sẽ thấy 

Allah hằng tha thứ và rất mực khoan dung. Trong một Hađith, 

Thiên sứ Muhammađ (saw) bảo: “Nếu một người quay về 

sám hối với Allah bằng một gang tay, thì Ngài sẽ đến với y 

bằng một sãi tay, nếu y bước đến xin Ngài tha thứ thì Ngài sẽ 

chạy đến ôm y.” Không gì làm cho Allah hài lòng bằng sự 

sám hối và sửa sai thành thật. (4:17, 18) Theo Islam, người 

phạm tội trực tiếp cầu xin Allah tha thứ chứ không nhờ một 

trung gian nào cả. 

TRUNG THỰC (SIDDIQ) 

Islam dạy con người phải trung thực từ lời nói đến việc 

làm. Allah phán bảo trong Qur‟an: 

 “Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và nhập đoàn 

với những người chân thật.” (9:19)  

“Hầu Allah trọng thưởng những người chân thật về sự 

trung thực của họ và trừng phạt những kẻ đạo đức giả 

nếu Ngài muốn.” (33:24) 

“Quả thật, đối với những người Muslim nam và nữ, 

những người có đức tin nam và nữ, những người cung 

kính nam và nữ, những người chân thật nam và nữ... 

Allah sẽ tha thứ và ban thưởng họ to lớn. “ (33:35) 

 “Allah phán: Đây là Ngày (Phán xử) mà người chân 

thật sẽ hưởng kết quả về sự trung thực của họ, dành cho 

họ là các ngôi vườn bên dưới có các dòng sông hảy nơi 
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mà họ sẽ vào trong đó ở đời đời. Allah sẽ hài lòng với 

họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài. Đó là một thắng lợi vĩ 

đại.” (5:119)  

TRUNG DUNG (WASAT) 

Allah, Đấng Tạo hóa, đã phán trong Qur‟an: 

“Và Ta đã làm cho các người thành một cộng đồng 

trung dung (Ummat wasat) để các người trở thành các 

nhân chứng cho nhân loại cũng như việc Thiên sứ là 

nhân chứng cho các người...” (2:143) 

Ummat wasat theo nghĩa chữ là một cộng đồng đứng 

chính giữa, trung dung, không thái quá, không cực đoan. 

“Hỡi con cháu của Ađam! Hãy phục sức trang nhã tại 

mỗi nơi thờ phụng; và ăn và uống nhưng chớ quá độ bởi 

vì Ngài (Allah) không yêu thương những kẻ thái quá.” 

(7:31) 

Một hôm, có một người đến gặp Thiên sứ kể lại câu 

chuyện về một vị đồng đạo muốn dâng lễ suốt đêm không 

chịu ngủ, muốn nhịn chay liên tục không chịu xã chay, muốn 

ở vậy suốt đời không chịu lập gia đình thì Thiên sứ cho vời vị 

đồng đạo ấy đến bảo: “Ta (Thiên sứ) là một người sợ Allah 

nhất, ta dâng lễ và ta ngủ, ta nhịn chay và xã chay, và ta lập 

gia đình.” (Bukhari)  

Islam không chấp nhận chế độ tu viện (rahbaniyah). 

(57:27) Qur‟an ghi: 

“Vinh danh thay Đấng đã tạo theo cặp đôi tất cả những 

vật mà đất đai đã cho mọc ra và từ chính bản thân của 

họ (nhân loại) và từ những vật mà họ không biết.” 

(36:36) 

Giới tính nam và nữ, trống và mái, âm và dương là sự vật 

mà Allah đã qui định cho các sinh vật của Ngài để truyền 
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giống và tồn tại. Vi phạm thiên luật là tự đào thải hay mất 

quân bình. Không lập gia đình là đánh mất sự quân bình hay 

trở thành cực đoan do bởi dương thịnh âm suy hoặc ngược lại.  

Về vấn đề chi tiêu, Allah khuyên bảo con người nên giữ 

mức trung bình: 

“Và chớ làm cho bàn tay của ngươi bị trói chặt vào cổ 

của ngươi (do hà tiện) cũng chớ giăng nó ra quá tầm 

vói của nó (do hoang phí) sợ rằng ngươi ngồi xuống bị 

chê bai và nghèo khổ.” (17:29) 

Islam luôn luôn đề xướng sự quân bình trong mọi sinh 

hoạt của con người., từ việc ăn uống đến việc lập gia đình, 

cũng như việc chi tiêu v.v.., tất cả. Islam không đặt nặng trần 

gian hơn Đời sau cũng không đặt tinh thần hơn vật chất. Đặt 

nặng vật chất hơn tinh thần hoặc ngược lại là làm mất sự quân 

bình trong đời sống của một người. Lời cầu xin Allah ban cho 

mình cái tốt ở đời này và cái tốt ở Đời sau là tôn chỉ của 

người Muslim: 

 “Lạy Đấng Chủ Tể chúng tôi! Xin ban cấp cho chúng 

tôi điều tốt ở đời này và điều tốt ở Đời sau, và cứu vớt 

chúng tôi khỏi Lửa trừng phạt của Hỏa ngục.” (2:201) 

TRAO DỒI KIẾN THỨC  

Islam là tôn giáo của sự hiểu biết và suy nghĩ. Sự hiểu 

biết là một phần của đức tin. Đức tin gia tăng hay giảm thiểu 

tùy theo sự hiểu biết cao thâm hay nông cạn. Qur‟an đã dùng 

các danh từ như yatafakkarun (ngẫm nghĩ, suy xét), „aalimiin 

(hiểu biết), ya‟aqiluun (lý luận, am hiểu) trong các câu: 

 “Và trong các dấu hiệu của Ngài (Allah) là Ngài đã tạo 

từ bản thân của các người những người vợ cho các 

người để các người sống yên bình với họ và Ngài đã đặt 

giữa các người tình yêu thương và lòng bao dung; quả 

thật trong đó là bằng chứng cho những người biết ngẫm 

nghĩ (30:21). 
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“Và trong các dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các 

tầng trời và trái đất và sự khác biệt ngôn ngữ và màu da 

của các người; quả thật trong đó là bằng chứng cho 

những người hiểu biết.” (30:22) 

“Và trong các dấu hiệu của Ngài là giấc ngủ của các 

người ban đêm và ban ngày và việc tìm kiếm thiên lộc 

của Ngài (trong kế sinh nhai); quả thật, trong đó là 

bằng chứng cho những người biết nghe.” (30:23) 

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

các người thấy tia chớp, vừa lo sợ (sấm sét) vừa mừng 

rỡ (sắp có mưa); và Ngài ban nước mưa từ trên trời 

xuống mà Ngài dùng làm hồi sinh mảnh đất đã chết khô; 

quả thật, trong đó là bằng chứng cho những người am 

hiểu.” (30:24) 

Người Muslim vận dụng trí óc để suy xét, ngẫm nghĩ 

(fakkara), lý luận („aqal) rồi hiểu biết („alim). Điều này chứng 

tỏ Islam là tôn giáo của sự nghiên cứu, suy ngẫm, lý luận, 

hiểu biết và tin tưởng. Islam không chấp nhận việc tin tưởng 

mù quáng theo bắt chước, hoặc thiếu hiểu biết, rồi hành động 

vô ý thức. Những kẻ bài bác thông điệp của Allah đã tự trách 

khi bị phạt Hỏa ngục, nói: “Giá chúng tôi biết nghe và am 

hiểu thì chúng tôi đâu trở thành cư dân của Hỏa ngục.” 

(67:10) Người Muslim khiêm tốn cầu xin Allah ban thêm kiến 

thức: “Lạy Đấng Chủ Tể của bề tôi! Xin Ngài gia tăng kiến 

thức cho bề tôi.” (20:114) 

Allah đã nâng cao giá trị của con người qua kiến thức mà 

Ngài đã đạy họ. Qur‟an ghi:  

 “Và Ngài (Allah) dạy Ađam tên gọi của tất cả vạn vật. 

Rồi Ngài đặt chúng trước mặt các thiên thần, và phán: 

„Các ngươi cho Ta biết tên gọi của những vật này nếu 

các ngươi chân thật. (Các thiên thần) thưa: „Ngài rất 

mực quang vinh! Chúng tôi không biết gì ngoài điều mà 

Ngài đã chỉ dạy chúng tôi. Quả thật, duy chỉ Ngài là 

Đấng biết hết, rất mực thông suốt. (Allah) phán: „Này 

Ađam, nhà ngươi cho chúng biết tên gọi của chúng (vạn 
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vật). Bởi thế, khi Ađam cho chúng (Thiên thần) biết tên 

gọi của chúng (vạn vật) thì Ngài bảo: „Há Ta đã không 

báo cho các ngươi rõ Ta biết điều vô hình của các tầng 

trời và trái đất, và Ta biết điều mà các ngươi tiết lộ và 

giấu giếm?‟ Rồi Ngài phán cho các thiên thần: „Hãy 

phủ phục trước Ađam! Và chúng phủ phục...” (2:31-34) 

Con người là Khalifah đại diện Allah để cai quản trái đất 

cho nên Allah đã ban cho y kiến thức tri vật cần thiết nhờ đó y 

chu toàn nhiệm vụ đã được giao phó. Qur‟an ghi: 

 “Hãy đọc! Nhân danh Đấng Chủ Tể của Ngươi 

(Muhammađ), Đấng đã tạo con người từ một hòn máu 

đặc; hãy đọc, và Đấng Chủ Tể của Ngươi rất mực cao 

quí, Đấng đã dạy kiến thức bằng bút viết, đã dạy con 

người điều mà y không biết...” (96:1-5)  

Không một sinh vật nào khác trong vũ trụ đã được Allah 

vinh danh hơn con người. (95:4) Một trong các nhiệm vụ của 

con người là khám phá vũ trụ và khai thác thiên nhiên theo 

khả năng hiểu biết do Allah ban cấp, để tìm ra Chân lý nhưng 

phải phù hợp với mệnh lệnh của Allah trong Shari‟ah. Qur‟an 

ghi:  

 “Này hỡi tập đoàn Jinn và người! Nếu các ngươi có 

khả năng vượt qua phạm vi của các tầng trời và trái đất 

thì hãy vượt đi. Nhưng các ngươi chỉ có thể vượt qua với 

quyền hạn được ban cấp.” (55:33) 

Allah cảnh cáo con người rằng sự hiểu biết của Allah vô 

tận và kiến thức mà họ thu thập được chỉ nằm trong phạm vi 

do Ngài ban cấp. Thiên sứ Musa (Môi-se) tự cho mình hiểu 

biết hơn người nên đã bị Allah quở trách và bắt Người đi học 

hỏi thêm kiến thức nơi Nabi Khidir, một người bề tôi cao kiến 

khác của Allah, là bằng chứng về sự hiểu biết hữu hạn của 

con người dù là một vị Thiên sứ đi nữa. (18:60-82) Qur‟an 

ghi: 
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 “Nếu tất cả cây cối trên trái đất dùng làm bút viết và 

biển cả dùng làm mực viết với nước của bảy biển châm 

thêm cho nó thì lời phán của Allah sẽ không bao giờ cạn 

kiệt...” (31:27). 

Và: “Ngài ban sự khôn ngoan cho người nào mà Ngài 

muốn. Và ai được ban cho sự khôn ngoan thì chắc chắn 

là được ban cho muôn vàn cái tốt. Và chỉ những người 

hiểu biết mới ghi nhớ điều này.” (2:269) 

Thiên sứ Muhammađ (saw) khuyên bảo tín đồ Muslim 

nên tìm tòi học hỏi về bất cứ lãnh vực nào. Người tuyên bố: 

“Việc thu thập kiến thức là điều bắt buộc đối với mỗi người 

Muslim nam và nữ.” (Hađith - Mishkat) 

 “Các vị học thức là những người kế nghiệp các Nabi. Họ để lại 

kiến thức như một di sản. Ai hưởng di sản đó thì sẽ được một 

tài sản kếch sù.” (Hađith - Bukhari) 

 “Không niềm mơ ước nào đáng thèm thuồng hơn hai việc: một 

người được Allah ban cho tài sản mà y chi dùng theo con 

đường của Allah và một người được Allah ban cho sự khôn 

ngoan mà y dùng để phân xử và dạy lại cho người khác.” 

(Hađith - Đồng ý) 

 “Người tốt nhất trong các người là ai học rành Qur‟an và dạy 

lại cho người khác.” (Hađith - Bukhari) 

Bổn phận của người Muslim đối với Qur’an 

Allah phán: “Hỡi nhân loại! Một sự động viên từ Đấng 

Chủ Tể của các người đã đến với các người, một sự 

chữa lành những điều nằm trong lồng ngực của các 

người, một Chỉ đạo và Hồng ân cho những người có đức 

tin. Hãy bảo: do Thiên ân của Allah và do lòng Khoan 

dung của Ngài; hãy để họ hoan hỉ về cái đó; nó 

(Qur‟an) tốt hơn những vật mà họ tích trử.” (10:57-58) 

Thiên sứ Muhammađ (saw) bảo: “... Kinh sách của Allah, 

trong đó có sự thông báo về những ai trước các người, các tin 
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tức về điều sẽ xẩy ra sau các người và có sự phân xử về điều 

sẽ xẩy ra giữa các người. Nó là một lời lẽ nhất quyết chứ 

không phải là lời bỡn cợt hay bông đùa. Ai do kiêu căng mà 

phủ nhận Kinh sách này thì Allah sẽ đập gẫy lưng y; và ai 

muốn tìm kiếm sự hướng dẫn nào khác quyển này, thì Allah 

sẽ đánh lạc hướng y. Nó là một lời cam kết mạnh mẽ của 

Allah. Nó là lời Nhắc nhở khôn ngoan và là Chỉ đạo. Với 

Kinh sách này, các ý muốn mông lung của các người sẽ 

không làm cho các người lạc hướng và lời nói của các người 

sẽ không lúng túng. Người học thức sẽ không bao giờ chán 

ngán với Kinh sách này và nó sẽ không bị lỗi thời. Sự mầu 

nhiệm của nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Ai ăn nói với Kinh 

sách này thì sẽ chân thật, ai dùng nó để xét xử thì sẽ công 

bằng, ai hành động theo nó thì sẽ được tưởng thưởng và ai 

mời gọi đến với nó thì sẽ được hướng dẫn đúng đường.” (Al-

Darmi, Hađith 3197).  

Đâu là thái độ của người Muslim đối với Qur‟an? Người 

Muslim phải: 

1/ Hoàn toàn tin tưởng nơi Qur‟an; 

2/ Thường xuyên đọc Qur‟an; 

3/ Am hiểu ý nghĩa và mục đích của Qur‟an; 

4/ Tuân theo lời giáo huấn của Qur‟an và áp dụng vào đời  

 sống của mình; 

5/ Truyền đạt thông điệp Qur‟an cho thế gian và đánh tan 

mọi hiểu lầm. 

1.- Đặt trọn miềm tin nơi Qur‟an là tuyệt đối tin tưởng 

Qur‟an là lời nói đúng đắn của Allah, là Chỉ đạo không bao 

giờ sai lầm. Điều mà Qur‟an không cho phép làm (haram) thì 

phải tránh; điều mà Qur‟an cho phép làm thì hợp pháp (halal). 

Không ai ngoài Allah có quyền thay đổi chúng. Người 

Muslim phải có tinh thần cởi mở để tiếp thu những ý kiến xây 

dựng tốt; tuy nhiên lời răn dạy của Qur‟an là chung quyết bởi 

vì Qur‟an phân biệt điều đúng và điều sai, điều phải và lẽ 
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quấy, dựa theo đó mà Allah sẽ phân xử hành vi của mỗi người 

vào Ngày Phán xét cuối cùng. 

2.- Đọc Qur‟an bằng tiếng Ả-rập hằng ngày, phát âm 

chính xác và đúng âm pháp (tajwid); cố gắng học thuộc lòng 

các câu (aayat), chương (surah) và phần (Juz) của Qur‟an 

càng nhiều càng tốt để dùng vào việc dâng lễ Salaat. Đọc 

Qur‟an là làm công tác thờ phụng Allah (Ibadat). Càng kỹ 

lưỡng chừng nào thì càng được nhiều phúc chừng đó. 

3.- Hiểu biết nội dung của Qur‟an là điều cần thiết đối với 

mỗi một tín đồ Muslim. Qur‟an là Chỉ đạo hướng dẫn tín đồ 

Muslim mưu cầu hạnh phúc ở đời này và Đời sau, tương tự 

một bản đồ hướng dẫn người đi đường đi đến mục tiêu mong 

muốn. Đọc Qur‟an mà không thông hiểu ý nghĩa nội dung của 

nó chẳng khác nào một người đi đường không biết đọc bản đồ 

chỉ đường, khiến y đi lạc suốt ngày đêm. Hiện nay đã có 

nhiều bản dịch Qur‟an theo ngôn ngữ của các dân tộc trên thế 

giới. Tuy nhiên, bản dịch Qur‟an không phải là bản Qur‟an 

nguyên tác bằng tiếng Ả-rập. Nó chỉ trình bày ý nghĩa nội 

dung của Qur‟an. Có nhiều người đã diễn dịch Qur‟an theo 

hiểu biết cá nhân, vì thế đã phạm phải những sai lầm. Các câu 

kinh của Qur‟an đã được thiên khải cho Thiên sứ Muhammađ 

(saw) nhân các biến cố đã xẩy ra vào các giai đoạn lịch sử 

khác biệt. Nếu dịch Qur‟an mà không tham chiếu các biến cố 

và hoàn cảnh lịch sử liên quan đến các câu kinh trong Qur‟an 

thì sẽ làm sai lệch ý nghĩa của nó và vì thế đưa dến những 

tranh cãi đáng tiếc, khiến Islam bị hiểu lầm. 

4.- Qur‟an không phải chỉ dành để đọc, để ngâm, hoặc 

trang hoàng nhà cửa và Thánh đường, để làm bùa phép trừ tà 

ma, để tránh rủi ro và gặp may mắn. Mục đích chính yếu của 

Qur‟an là sự hướng dẫn. Nó là Kinh sách đề cập việc thờ 

phụng (Ibadat) và sự hướng dẫn (Hidayah). Và sự hướng dẫn 

của nó phải được chấp hành nghiêm chỉnh. Người Muslim 

phải sống theo Qur‟an và theo nề nếp (sunnah) của Thiên sứ 

Muhammađ (saw). Người ta không thể hiểu và áp dụng 

Qur‟an nếu không tuân theo các phương ngôn và nề nếp thực 
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hành của Thiên sứ bởi vì ngoài Thiên sứ không ai hiểu rõ 

thiên ý của Allah trong Qur‟an. 

5.- „Ubaydah al-Maliki kể lại lời kêu gọi của Thiên sứ 

Muhammađ (saw): “Hỡi những ai có niềm tin! Chớ dùng Nó-

Qur‟an- làm chiếc gối để gối đầu mà hãy đọc Nó ngày và đêm 

một cách chính xác và phổ biến Nó rộng rãi. Hãy phát âm cho 

đúng từng chữ của Nó và suy nghĩ về từng điều mà Qur‟an 

nói ra để tìm chỉ hướng trong đó và may ra vì thế mà các 

người sẽ thành công và chớ nghĩ đến việc dùng Nó để kiếm 

lợi lộc trần gian mà đọc Nó chỉ nhằm làm đẹp lòng Allah.” 

(Xem Hashimi, R. A guide to moral rectitude, Dehli 1972, trg. 

114/5) 

ISLAM VÀ KHOA HỌC  

Như ta đã biết, Islam nhìn cuộc sống như một tổng thể 

gồm vật chất và tinh thần. Islam không đơn thuần là một tôn 

giáo mà là một hệ thống luật lệ điều hòa các sinh hoạt của con 

người nhằm giúp họ đạt hạnh phúc ởû đời này và Đời sau. 

Qur‟an ghi: 

 “... ai cấm dùng đồ trang sức của Allah mà Ngài đã 

làm ra cho các bầy tôi của Ngài cũng như thực phẩm tốt 

sạch?..” (7:32) 

Và: “Và hãy tìm một ngôi nhà ở Đời sau với những gì 

mà Allah đã ban cho ngươi và chớ quên phần của ngươi 

ở đời này. Và hãy làm tốt (lành) giống như Allah đã làm 

lành cho ngươi... “ (28:77) 

Đây là động lực đã thúc đẩy các tín đồ Muslim lao mình 

vào việc tìm tòi học hỏi để khai thác tài nguyên thiên nhiên 

vừa để thụ hưởng vừa để bố thí từ thiện theo chỉ đạo nêu trên. 

Tinh thần học hỏi này đã đưa người Muslim nghiên cứu các 

chuyên khoa về ngôn ngữ học, kalam học (giáo điều), 

tasauwuf (siêu hình), fiqh (luật học), khoa học thực nghiệm, y 
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học, toán học, thiên văn, hóa học và vật lý học, máy móc và 

quý thạch, nghệ thuật trang trí..v.v.. 

Qur‟an không phải là một quyển sách khoa học về mọi 

lãnh vực. Nó là chỉ đạo hướng dẫn con người đi tìm Chân lý. 

Nó trình bày các dữ kiện để cho con người suy nghĩ và lý luận 

hầu tìm ra chân lý và tin tưởng. Qur‟an ghi: 

 “Và một trong các dấu hiệu của Ngài là Ngài đã tạo 

các người từ đất bụi rồi các người thành người phàm 

rải rác khắp nơi. 

Và một trong các dấu hiệu của Ngài là Ngài đã tạo từ 

các người các người vợ cho các người để các người 

sống yên bình với họ; và Ngài đã đặt giữa các người 

tình yêu thương và lòng bao dung; quả thật trong đó là 

các dấu hiệu cho một đám người biết suy xét. 

Và một trong các dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các 

tầng trời và trái đất và sự khác biệt tiếng nói và màu da; 

quả thật, trong đó là các dấu hiệu cho người hiểu biết. 

Và một trong các dấu hiệu của Ngài là giấc ngủ của các 

người ban ngày và ban đêm và việc các người tìm kiếm 

thiên lộc của Ngài; quả thật trong đó là các dấu hiệu 

cho một đám người biết nghe. 

Và một trong các dấu hiệu của Ngài là việc Ngài trưng 

bày cho các người sấm sét làm các người vừa sợ vừa 

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

Ngài làm cho đất chết khô sống lại; quả thật trong đó là 

các dấu hiệu cho một đám người am hiểu. 

Và một trong các dấu hiệu của Ngài là bầu trời và trái 

đất đứng vững theo mệnh lệnh của Ngài; rồi khi Ngài 

gọi các người bằng một tiếng gọi từ trái đất thì này các 

người từ trong đó đi ra.” (30:20-25) 

Về sinh vật học, Qur‟an ghi: 
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 “Và Allah đã tạo mọi sinh vật từ nước; trong chúng có 

con trườn bằng bụng, và trong chúng có con đi bằng hai 

chân; và trong chúng có con đi bằng bốn chân; Allah 

tạo hóa vật gì Ngài muốn; quả thật Allah có quyền định 

đoạt trên tất cả mọi vật” (24:45) 

Điều này khoa học xác nhận đúng. Trái đất gồm 3/4 nước; 

cơ thể con người cũng thế gồm 3/4 nước. 

Về thực vật, vật lý, toán học, và thiên văn học, Qur‟an 

ghi: 

 “Quang vinh thay Đấng đã tạo theo cặp (đôi) tất cả các 

loại mà trái đất cho mọc ra cũng như từ bản thân của 

các người và từ các vật khác mà họ không biết; 

Và một dấu hiệu cho họ là ban đêm: Ta rút ban ngày ra 

khỏi nó thì này họ ở trong tăm tối.  

Và mặt trời bơi đi đến chỗ nghỉ của nó; đó là sự qui 

định của Đấng Toàn năng, Đấng Toàn tri. 

Và mặt trăng, Ta đã qui định cho nó các giai đoạn (mặt 

nguyệt) đến khi nó trở lại cong vòng giống phần dưới 

của cành cây chà là (Urjun); 

Và mặt trời không bắt kịp mặt trăng và ban đêm không 

qua mặt ban ngày; và mỗi cái bơi trong quỷ đạo (của 

nó) (36:36-40) 

Giới tính nam và nữ, âm và dương là điều huyền bí về sự 

tạo hóa của Allah – nơi con người, nơi súc vật và thực vật – 

và có thể hiện diện nơi các tạo vật khác mà chúng ta không 

biết. Trong thiên nhiên, ta thấy mọi vật đều mang giới tính 

nam nữ, âm dương chẳng hạn như dòng điện và ngay cả điện 

tử cũng thế. Hạt nhân của nguyên tử proton mang điện tính 

dương trong lúc điện tử electron mang điện tính âm bao 

quanh proton. Ban đêm hay tăm tối là âm và ban ngày hay 

ánh sáng là dương. Theo đại số học, người ta không thể rút 

âm mà chỉ có thể rút dương; và nếu rút dương (tức mặt trời) ra 
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khỏi âm (tức ban đêm) thì chỉ còn có âm tức chỉ còn tăm tối 

(ban đêm) mà thôi.  

Âm dương hiện diện trong cơ thể của con người. âm là 

lạnh và dương là nóng. Khi âm dương không quân bình con 

người sinh bệnh cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, v.v.. 

Mặt trăng lúc tròn lúc khuyết có hai mươi tám (28) mặt 

nguyệt. Mặt trăng đầu tháng xuất hiện như lưỡi liềm giống 

phần dưới của cành cây chà là (gọi là Urjun theo tiếng Ả-rập) 

rồi xoay từ từ đến khi nó tròn (trăng rằm) và từ từ khuyết dần 

giống như Urjun (lưỡi liềm) trở lại. Tình trạng tròn khuyết 

của mặt trăng giúp loài người ghi đếm thời gian và sinh hoạt 

theo mùa. 

Mặt trời và mặt trăng di chuyển theo quỷ đạo riêng rẻ 

không thể bắt kịp nhau giống như ban đêm và ban ngày. Khi 

mặt trời và mặt trăng nằm cùng một bên ở trên một đường 

thẳng với trái đất thì xẩy ra nhật thực và ngược lại, khi nằm 

khác bên nhưng ở trên một đường thẳng với trái đất thì xẩy ra 

nguyệt thực nhưng chúng không bao giờ va chạm nhau. Đó là 

định luật của Allah sắp đặt cho chúng và là cơ sở về thiên văn 

học. Qur‟an cho biết mặt trăng tiếp thu ánh sáng của mặt trời. 

(91:1/2)  

Về thuốc men, Qur‟an ghi: 

 “... và từ trong bụng của chúng (ong mật) tiết ra một 

loại chất uống mang nhiều mầu sắc khác biệt; trong đó 

chứa một dược liệu chữa bệnh cho nhân loại...” (16:69) 

Thật vậy, mật ong vừa là một loại thức ăn bồi dưỡng sức 

khỏe vừa là một dược liệu chữa trị nhiều thứ bệnh. Uống mật 

ong hằng ngày giữ thân thể cường tráng, tinh thần minh mẫn, 

giữ bộ máy tiêu hóa tốt, tẩy sạch bao tử và ruột, giải độc khi 

trúng thực, chữa bệnh tiêu chảy, làm tiêu đàm, giết vi khuẩn 

trong miệng, tăng cường sinh lực, v.v.. Thiên sứ Muhammađ 

(saw) có nói: “ Các người có được hai dược liệu: mật ong và 

Qur‟an” ý nói mật ong chữa bệnh của cơ thể và Qur‟an chữa 

bệnh tâm thần. 
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Định luật âm dương cũng là nền tảng của y học. Đưa thực 

phẩm mang nhiều dương tính như thịt, sữa, đường, hột gà, 

v.v..vào người mà không ăn rau cải hay trái cây mang âm tính 

để cân bằng chế độ ăn uống thì sẽ gây ra nhiều thứ bệnh như 

cao máu, tiểu đường, táo bón, v.v.. 

Về khoa cấu trúc cơ thể, Qur‟an ghi: 

 “... Ta (Allah) đã tạo các người từ đất bụi, rồi từ một 

giọt tinh dịch (nutfah) rồi từ một hòn máu đặc (alaqa) 

rồi từ một miếng thịt (mudghah) thành hình đầy đủ và 

không thành hình (sẩy thai) để Ta chứng minh cho các 

người; và Ta đặt ai mà Ta muốn nằm trong các tử cung 

đến một thời hạn ấn định; rồi Ta đưa các người ra đời 

thành các đứa bé...” (22:5) 

“Rồi Ta tạo tinh dịch thành một hòn máu đặc (alaqa), 

rồi Ta tạo hòn máu đặc thành một miếng thịt 

(mudghah), rồi Ta tạo miếng thịt thành xương rồi Ta lấy 

thịt bao xương rồi Ta làm nó thành một tạo vật khác...” 

(23:14)  

“... Ngài đã tạo hóa các người trong bụng mẹ của các 

người từ giai đoạn tạo hóa này đến giai đoạn tạo hóa 

khác, trong ba lớp màn tối...” (39:6)  

Về sự hình thành và phát triển cơ thể con người, các nhà 

nghiên cứu về sinh vật học như Hamm và Leeuwenhoek, và 

Emeritus Keith L. Moore
24

 đã xác nhận các lời mô tả của 

Qur‟an là xác thực.  

Qur‟an còn đưa ra một số dữ kiện khoa học như sau: 

 Trái đất nguyên thủy là một phần của mặt trời và sau 

khi được tách rời khỏi nó mới trở thành nơi cư ngụ 

của con người (21:30) 

 Mọi sự sống đều phát sinh từ nước (21:30; 24:45) 

                                                      
24  The Developing Human, Moore&Persaud, 5th edition. 



 Tinh Thần Islam  62 

 Vũ trụ được tạo nên từ một lớp khói (41:11) 

 Vật chất được cấu tạo bằng các phân tử nhỏ (10:61) 

 Dưỡng khí trong không khí giảm thiểu tùy theo độ 

cao (6:125) 

 Một số cây ăn trái được thụ tinh bởi các luồng gió 

(15:20) 

 

Tóm lại, trên đây là một vài dẫn chứng xác minh Islam 

không đi ngược với khoa học mà hơn nữa còn khuyến khích 

con người nên đi du lịch đây đó để quan sát, tìm tòi, nghiên 

cứu các kỳ quan trong thiên nhiên hầu khẳng định chỉ Allah là 

Đấng duy nhất đã tạo hóa vũ trụ và loài người. 

BẠN VÀ THÙ  

Trong cuộc đấu tranh giữa sự thật và sự giả dối, giữa 

chính và tà luôn luôn xẩy ra một cuộc đối kháng gay gắt giữa 

các tín đồ của chính giáo và các tín đồ của tà giáo mà hiện 

thân là Shaytan (Sa-tăng). Qur‟an ghi: 

 “Và chắc chắn, Ta (Allah) đã tạo hóa các người rồi 

ban cho các người hình thể rồi Ta phán bảo các Thiên 

thần: „Hãy phủ phục trước Ađam‟; do đó, chúng phủ 

phục ngoại trừ Iblis, nó là một trong những kẻ không 

chịu phủ phục. (Allah) bảo nó: „Điều gì cản nhà ngươi 

không phủ phục khi Ta chỉ thị cho nhà ngươi? Nó thưa: 

„Bề tôi tốt hơn nó; Ngài đã tạo bề tôi bằng lửa và Ngài 

đã tạo nó bằng đất sét.‟ 

(Allah) bảo nó (Iblis): „Hãy đi xuống khỏi đó (Thiên 

đàng); nhà ngươi không được ngạo mạn trong đó. Hãy 

đi ra. Quả thật nhà ngươi là một tên đáng khinh bỉ.‟ Nó 

(Iblis-Shaytan) thưa: „Xin tạm tha cho bề tôi cho đến 

ngày chúng (nhân loại) sẽ được phục sinh.‟ (Allah) đáp: 

„Tạm tha cho nhà ngươi.‟ (Shaytan) thưa: „Bởi vì Ngài 

đã đánh lạc hướng bề tôi, bề tôi sẽ ngồi chờ chúng trên 
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con đường ngay chính của Ngài; rồi bề tôi sẽ tấn công 

chúng từ đằng trước và đằng sau, từ bên phải và bên 

trái chúng; và Ngài sẽ thấy đa số bọn chúng không biết 

ơn. 

(Allah) phán „Hãy đi ra khỏi đó, thứ đáng bị loại trừ và 

đáng bị trục xuất. Ai trong bọn chúng đi theo nhà ngươi 

thì Ta sẽ bắt nhốt tất cả vào đầy Hỏa ngục. 

Quay sang Ađam, (Allah) bảo: „Này Ađam, ngươi và vợ 

ngươi hãy ở trong Thiên đàng; hai ngươi ăn tùy thích 

món gì mà hai ngươi tìm thấy trong đó nhưng chớ đến 

gần cái Cây này; nếu không nghe, hai ngươi sẽ trở 

thành những kẻ làm điều sai quấy.‟ 

Nhưng Shaytan đã thì thào với hai người để làm lộ ra 

cho hai người thấy cái
25

 đã được giấu kín khỏi hai 

người từ trước, bảo: „Đấng Chủ Tể của hai anh chị cấm 

cái Cây này chỉ vì sợ anh chị trở thành hai thiên thần và 

người bất tử.‟ Và nó thề với hai người „tôi là một người 

cố vấn tốt của hai anh chị‟. 

Bởi thế nó đã xảo quyệt làm cho hai người rơi xuống. 

Khi hai người nếm trái cây, phần xấu hổ liền lộ ra cho 

hai người thấy và hai người bắt đầu khâu lá cây trong 

Thiên đàng mà phủ kín nó. Và Đấng Chủ Tể của hai 

người gọi hai người bảo: „Há Ta đã không cấm hai 

ngươi cái Cây này và đã bảo hai ngươi Shaytan là kẻ 

thù công khai của hai ngươi?‟ Hai người thưa: „Lạy 

Đấng Chủ Tể chúng tôi, chúng tôi đã làm hại linh hồn 

chúng tôi, nếu Ngài không tha thứ và khoan dung chúng 

tôi thì chắc chắn chúng tôi sẽ là những kẻ mất mát.‟ 

(Allah) phán: „Hãy đi xuống và là kẻ thù của nhau. Các 

người sẽ có trên trái đất một nơi ngụ và một sự hưởng 

thụ tạm thời. Nơi đó, các ngươi sẽ sống, và nơi đó các 

ngươi sẽ chết và từ đó các người sẽ được đưa ra trở lại 

(phục sinh).‟ 

                                                      
25  Bộ phận sinh dục. 
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Hỡi con cháu Ađam! Ta đã ban áo quần xuống để che 

phủ phần xấu hổ của các người và để trang sức. Nhưng 

sắc phục Taqwa (sự sùng kính và sợ Allah) là cái tốt 

hơn cả. Đó là một trong các dấu hiệu của Allah để các 

người ghi nhớ. 

Hỡi con cháu Ađam! Chớ để Shaytan quyến dụ các 

người giống như nó đã làm cho cha mẹ của các người 

ra khỏi Thiên đàng; nó đã lột trần áo quần của hai 

người làm cho hai người thấy phần xấu hổ của họ; nó 

và bộ lạc của nó nhìn thấy các người từ một nơi mà các 

người không nhìn thấy chúng. Ta đã chỉ định các tên 

Shaytan làm bạn đường của những ai không có đức 

tin.” (7:11-27) 

 “Há Ta đã không bảo các ngươi, hỡi con cháu của 

Ađam, chớ tôn thờ Shaytan bởi vì nó là kẻ thù công khai 

của các người? Và hãy thờ phụng Ta. Đây là chính 

đạo.” (36:60-61) 

Những người Muslim tôn thờ Allah trong lúc những 

người Kaafir tôn thờ Tagut tức Shaytan (2:257).  

 “Và hãy nhớ khi Shaytan làm cho việc làm sai trái của 

chúng hấp dẫn đối với chúng bằng cách nói với chúng: 

„Ngày nay không một ai trong nhân loại có thể chiến 

thắng được các người bởi vì ta sát cánh với các người‟ 

Nhưng khi hai đoàn quân (Muslim và Kaafir) đối mặt 

nhau, Shaytan bỏ đi và nói vói lại với chúng: „Ta giả 

biệt các người. Ta thấy điều (thất bại) mà các người 

không thấy. Ta sợ Allah bởi vì Allah rất nghiêm khắc 

trong việc trừng phạt.” (8:48) 

Qur‟an phân biệt ai là bạn và ai là kẻ thù của Allah. Về kẻ 

thù, Qur‟an ghi: 

 “Ai là kẻ thù của Allah và các Thiên thần và các Thiên 

sứ và Thiên thần Jibril và thiên thần Mika‟il thì Allah 

thù ghét những kẻ không có đức tin đó.” (2:98) 
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“Ngươi sẽ thấy trong thiên hạ thù ghét nhất những ai có 

đức tin là những người Do thái và những người đa thần. 

Và Ngươi sẽ thấy gần gũi tình thương đối với những 

người có đức tin là những ai nói: „Chúng tôi là tín đồ 

Thiên chúa giáo‟; như thế là vì trong họ có các bậc thức 

giả (Qissis) và các thầy tu (Ruhban) và họ không kiêu 

căng. Và khi họ nghe những điều được ban xuống cho 

Thiên sứ, Ngươi thấy đôi mắt họ rơi lệ vì sự thật mà họ 

công nhận; họ thưa: „Lạy Đấng Chủ Tể chúng tôi, 

chúng tôi tin tưởng. Xin Ngài ghi tên chúng tôi cùng với 

các chứng nhân của sự thật.‟” (5:82-83) 

“Quả thật, những kẻ không tin tưởng là kẻ thù công khai 

của các người.” (4:101) 

“Hỡi những ai có niềm tin, chớ nhận những kẻ không có 

đức tin làm đồng minh của các người thay vì những 

người tin tưởng; há các người muốn trình bày với Allah 

một bằng chứng cụ thể chống lại các người?” (4:144) 

“Và chớ nghe lời những kẻ không tin tưởng và những 

tên đạo đức giả và gác bỏ lời lẽ xấc xược của chúng và 

trông cậy nơi Allah.Và Allah đủ làm một Đấng Bảo 

hộ.”(33:48) 

“Hỡi Nabi (Muhammađ!) Hãy chiến đấu quyết liệt 

chống những kẻ không tin tưởng và những tên đạo đức 

giả và hãy cứng rắn đối với chúng, bởi vì nhà ở của 

chúng là Hỏa ngục, một nơi cư ngụ xấu xa nhất.” (9:73) 

“Hỡi những ai có niềm tin, chớ nhận những ai trong số 

những kẻ đã được ban cấp Kinh sách trước các người 

và những kẻ không có đức tin đã mang đạo giáo của các 

người ra chế giễu và bỡn cợt làm người đỡ đầu của các 

người. Và hãy sợ Allah nếu các người thực sự có đức 

tin. Bởi vì khi các người lớn tiếng gọi nhau đến dâng lễ, 

chúng mang điều đó ra chế giễu và bỡn cợt; sở dĩ như 

thế là vì chúng là một đám người không hiểu gì cả.” 

(5:57-58) 
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Tuy nhiên, Allah bảo các tín đồ Muslim nên bao dung đối 

với kẻ thù của Allah và của họ:  

“Nhưng vì họ đã bội ước nên Ta (Allah) đã nguyền rủa 

họ và làm chai cứng tấm lòng của họ. Họ đã đổi vị trí 

của Lời phán của Allah trong Kinh sách (Taurat). Họ đã 

bỏ bớt một phần của bức Thông điệp; bởi thế, Ngươi 

(Thiên sứ) sẽ thấy họ không ngưng gian lận ngoại trừ 

một số ít; nhưng hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ. Quả 

thật, Allah yêu thương những người làm tốt.” (5:13) 

 “Hãy bảo những ai có đức tin nên tha thứ cho những 

người tuyệt vọng về những Ngày (Phân xử) của Allah 

rằng Ngài sẽ đáp đền (ân oán) cho từng nhóm người 

chiếu theo điều mà họ đã từng làm ra. Ai làm điều thiện 

thì bản thân y sẽ được phúc; và ai làm điều ác thì bản 

thân y sẽ chịu họa. Rồi các người sẽ được đưa trở về 

gặp Ngài.” (45:14 –15) 

“Biết đâu trong tương lai Allah sẽ đặt tình thương giữa 

các người với những kẻ mà các người hiện đang xem 

như kẻ thù bởi vì Allah rất quyền năng; Và Allah hằng 

tha thứ, hằng khoan dung. Allah không cấm các người 

đối xử tử tế và công bằng với những ai không chiến 

tranh với các người vì vấn đề tôn giáo và trục xuất các 

người ra khỏi nhà cửa của các người; quả thật, Allah 

yêu thương những người công bằng. Allah chỉ cấm các 

người kết thân với những ai đã chiến tranh với các 

người vì vấn đề tôn giáo và đã trục xuất các người ra 

khỏi nhà cửa của các người và tiếp tay trong việc trục 

xuất các người; và ai quay về kết thân với chúng thì là 

những kẻ làm điều sai quấy.” (60:7-9) 

 “Hỡi những ai có niềm tin, hãy sợ Allah và nhập đoàn 

với những người chân thật.” (9:119) 

“Và những người tin tưởng, nam và nữ, là đồng minh 

bảo vệ lẫn nhau. Họ ra lệnh làm điều lành và cấm cản 

nhau làm điều dữ và năng dâng lễ Salaat và đóng 

Zakaat và tuân lệnh của Allah và Thiên sứ của Ngài. Đó 
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là những người mà Allah khoan dung bởi vì Allah Toàn 

năng, Thấu suốt tất cả.(9:71) 

HOÀ BÌNH VÀ CHIẾN TRANH  

Islam chủ trương hòa binh từ khởi thủy. Danh từ Islam 

phát sinh từ chữ salama có nghĩa là hòa bình, an bình, bằng 

an. Một trong các thuộc tính của Allah là as-Salam tức Đấng 

ban hoà bình hay sự bằng an. Câu chào hỏi của người Muslim 

hằng ngày là as- Salamu „alaikum tức hòa bình hay bằng an 

cho quí vị. Lời chúc kết thúc cuộc lễ Salaat của người Muslim 

là as-Salamu „alaikum tức chúc người dâng lễ bên cạnh được 

bằng an. Tĩnh từ Muslim có nghĩa là bằng an, hòa bình. Thiên 

đàng của Islam là ngôi nhà bằng an. Một người Muslim phải 

là người luôn luôn được bằng an với Allah, với bản thân, với 

đồng loại và thiên nhiên. Một người chống báng Allah không 

bao giờ được bằng an bởi vì thuận thiên thì giả tồn, nghịch 

thiên thì giả vong. Thiên sứ bảo y không phải là một người 

Muslim do bởi người láng giềng của y không sống yên ổn 

được với y. Một người nói dối cảm thấy lương tâm cắn rứt. 

Đánh đập súc vật và bỏ đói chúng là phạm tội đối với Đấng 

tạo hóa v.v.. 

Qur‟an nói rõ dù muốn hay không chiến tranh là một điều 

cần thiết, một thực tại. Khi nào còn áp bức bất công, còn tham 

vọng xâm lược và đòi hỏi vô duyên cớ trên thế giới thì còn 

chiến tranh. Chiến tranh theo Islam là một phương thức hợp 

pháp và hợp lý để tự vệ, để tái lập công lý, để duy trì sự tự do 

và hòa bình. Qur‟an minh định: 

 “Chiến tranh được qui định cho các người, điều mà các 

người không thích. Có lẽ các người ghét điều mà chính 

nó lại tốt cho các người và có lẽ các người thích điều 

mà chính nó lại xấu cho các người. Allah biết và các 

người không biết.” (2:216)  

 “... và nếu Allah không dùng một số người này để chặn 

đứng một số người nọ thì trái đất sẽ đầy dẫy rối loạn và 
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thối nát. Và Allah Rất mực nhân từ với thế gian” 

(2:251) 

 “... Và nếu Allah không dùng một số người này để chặn 

đứng một số người nọ thì những tu viện, và nhà thờ và 

giáo đường và thánh đường, những nơi mà tên của 

Allah đã được tụng niêm nhiều chắc chắn sẽ bị phá sụp. 

Và chắc chắn Allah giúp đỡ người nào giúp đỡ con 

đường chính nghĩa của Ngài. Và Allah rất mạnh, rất 

quyền năng.” (22:40) 

Mặc dù thế, Islam không bao giờ dung túng hành động 

xâm lược của chính nó và của đối phương. Islam không chủ 

xướng chiến tranh xâm lược hay gây hấn. Allah truyền lệnh 

cho người Muslim không được gây hấn hoặc theo đuổi công 

việc xâm lược hay vi phạm nhân quyền. Qur‟an ghi: 

 “Hãy chiến đấu theo con đường của Allah chống những 

ai tấn công các người trước nhưng chớ vượt quá mức 

giới hạn bởi vì Allah không yêu thương những kẻ phạm 

giới. Và giết chúng nơi nào các người bắt được chúng, 

và đánh đuổi chúng ra khỏi nơi mà chúng đã đánh đuổi 

các người bởi vì quấy nhiễu nghiêm trọng hơn giết 

chóc; nhưng chớ đánh chúng trong Thánh đường al-

Haram (tại Makkah) trừ phi chúng đánh các người 

trước nơi đó; và nếu chúng đánh các người trước thì 

hãy giết chúng. Đó là quả báo của những kẻ phủ nhận 

Allah. Nhưng nếu chúng ngưng chiến thì Allah hằng tha 

thứ, rất mực khoan dung. Và hãy tiếp tục đánh chúng 

cho đến khi nào chấm dứt việc quấy nhiễu và chúng 

hoàn toàn thần phục Allah. Và nếu chúng ngưng chiến 

thì sẽ không còn mối hiềm thù nào đối với chúng nữa 

ngoại trừ những ai làm điều sai quấy bất công. (2:190-

193).  

Và “Nếu chúng cầu hoà thì hãy chịu hòa với chúng và 

phó thác cho Allah; và Ngài là Đấng Hằng nghe, Đấng 

Hằng biết (8:61). 
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Chiến tranh không phải là mục tiêu của Islam. Nó cũng 

không phải là đường lối của người Muslim. Nó chỉ là một giải 

pháp cuối cùng sau khi các giải pháp đề nghị khác đều thất 

bại. Đó là hình thức chiến tranh của Islam. Islam là tôn giáo 

của sự hòa bình: ý nghĩa của nó là hòa bình; một trong các 

danh xưng của Allah là hòa bình; câu chào hỏi hằng ngày của 

người Muslim và Thiên thần là hòa bình; Thiên đàng là ngôi 

nhà hòa bình; tĩnh từ Muslim là hòa bình. Hòa bình là bản 

chất, ý nghĩa, khẩu hiệu và là mục tiêu của Islam. Mỗi người 

đều có quyền sống và hưởng thụ hòa bình trong Islam bất 

luận tín ngưỡng, địa dư và chủng tộc của người đó nếu y 

không có hành động gây hấn đối với Islam và người Muslim. 

Nếu người không phải Muslim sống hòa bình với người 

Muslim hoặc thờ ơ lạnh nhạt đối với Islam thì không có lý do 

chính đáng nào để tuyên chiến với họ. Islam từ khởi thủy chủ 

trương không cưỡng bách tín ngưỡng bởi vì Allah đã tuyên bố 

trong Qur‟an: “Không có việc cưỡng bách tín ngưỡng trong 

tôn giáo. Sự thật khác với sự sai lạc.” (2:256) Islam bảo đảm 

sự tự do tín ngưỡng. Hiện nay tại các quốc gia có chính quyền 

Islam, các công dân không phải Muslim sống yên ổn trong 

quốc gia Islam, được hưởng quyền tự do tín ngưỡng của họ, 

được hưởng chế độ tư pháp riêng, được hưởng quyền tư hữu 

như mọi công dân Muslim khác. Điều này chứng minh Islam 

là tôn giáo của hòa bình. 

Ngoài ra, quy luật chiến tranh của Islam rất nhân đạo. Nó 

phân biệt những kẻ gây chiến và các chiến binh. Islam không 

cho phép giết người già, trẻ nít, phụ nữ, người bệnh và thầy 

tu. Việc tuyên chiến không xóa bỏ các món nợ mà chủ nợ là 

các công dân của nước thù nghịch; không được phép tàn sát 

quá mức qui định tối thiểu bất khả kháng; các tù binh phải 

được đối xử nhân đạo và hành động tham chiến của họ không 

được kể là tội phạm. Nhằm giảm mực độ tham lam của kẻ 

chiến thắng, chiến lợi phẩm không thuộc quyền sở hữu của 

các chiến sĩ thắng trận mà phải tập trung cho nhà nước quản 

lý; 4/5 của nó được phân phối lại đồng đều cho các chiến sĩ 

không phân biệt chỉ huy trưởng hay binh sĩ, 1/5 sung vào qũy 

nhà nước. 
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THÁNH CHIẾN  

Thấy cần phải giải thích rõ danh từ thánh chiến đã từng 

gây hiểu lầm về Islam. Trọn cuộc đời của người Muslim về 

bất cứ phương diện nào, mọi việc làm của họ đều phải rập 

khuôn với thiên lệnh của Allah trong Qur‟an và theo Sunnah 

của Thiên sứ. Nếu một người Muslim dâng lễ Salaat nhưng 

không có sự khẳng định trong lòng là dâng lễ thờ phụng Allah 

mà chỉ là một sự phô trương thì là một sự phạm tội đối với 

Allah (107:4-6) và đáng bị phạt Hỏa ngục ở Đời sau. Tương 

tự như thế, một người Muslim dùng bửa với sự khẳng định 

rằng thức ăn mà y dùng là để bồi dưỡng sức lực giúp y thi 

hành nghĩa vụ của Allah, và ngay cả việc ăn nằm với vợ theo 

thiên lệnh của Allah tức việc lập gia đình thì tất cả các điều đó 

đều được kể là các hành vi thờ phụng đầy thánh thiện và từ 

thiện đáng được tưởng thưởng. 

Đó là quan niệm sống của Islam. Một sự phấn đấu đúng 

đắn theo đường lối của Allah là một hành vi thánh thiện. Mọi 

thứ chiến tranh đều bị cấm đoán trong Islam nếu không phù 

hợp với đường lối của Allah. Chiến tranh xẩy ra vào sinh thời 

của Thiên sứ (saw) chỉ nhằm ba mục tiêu chính: tự vệ, trừng 

phạt và ngăn ngừa. Tại Makkah, khi Islam bắt đầu lộ diện như 

một phong trào cải cách, các tín đồ Muslim bị người Ả-rập 

đa-thần khủng bố, quấy nhiễu và hành hạ đến mức không còn 

chịu đựng nổi, một số tín đồ Muslim phải chạy sang xứ 

Abyssinia tị nạn. Người Ả-rập Quraish đa thần không chịu để 

họ sống yên ổn đã cử người sang Abyssinia xin Hoàng đế 

Negus giao hoàn những người Muslim tị nạn về lại Makkah 

để cho họ hành hạ. Thời gian càng kéo dài, tình trạng khủng 

bố, tra tấn, đánh đập người Muslim tại Makkah càng thêm 

trầm trọng khiến người Muslim bắt buộc phải di cư đi tị nạn 

tại Mađinah, một thành phố nằm về hướng Bắc Makkah. Đã 

bỏ nhà cửa và tài sản chạy đi tị nạn như thế mà người Muslim 

vẫn không được sống yên ổn để hành đạo của họ. Người Ả-

rập đa thần đã ba lần cử đại hùng binh đuổi theo tiệu diệt họ 

tại Badr, Uhuđ và Mađinah. Người Muslim không còn 
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phương cách nào khác để tự vệ ngoài việc đứng lên cầm vũ 

khí chiến đấu (22:39-40) 

Trong một giáo thư gởi cho Hoàng đế Heraclius của 

Byzantium, nhân biến cố một đại sứ của Islam đã bị ám sát 

trong lãnh địa của Byzantium, Thiên sứ đã đề nghị ba giải 

pháp: “Theo Islam, nếu không thì đóng jizyah
26

,... nếu không, 

đừng can thiệp vào công việc của thần dân của ngài với Islam 

nếu họ muốn theo Islam,...nếu không, thì đóng jizyah (xem 

Kitab al-Amwal, trg 55 của Abu „Ubaid)  

Thiết lập quyền tự do tín ngưỡng trên thế giới là mục đích 

và mục tiêu đấu tranh của Thiên sứ Muhammađ (saw). Trong 

Islam, ngoài Thiên sứ, ai có thẩm quyền hơn? Đó là ý nghĩa 

của thánh chiến theo Islam. Chiến tranh của người Muslim 

không nhằm mục đích chiếm đoạt hay xâm lược, mà chỉ với 

tinh thần hy sinh cho mục đích cao cả tức làm cho Lời phán 

của Allah ngự trị trên trái đất bởi vì vũ trụ này là giang sơn 

của Ngài. 

DUNG THỨ TÍN NGƯỠNG  

Khi đến định cư tại Yathrib (Mađinah), một thành phố 

nằm về hướng Bắc của Makkah, Thiên sứ Muhammađ (saw) 

thấy nơi đó có nhiều thành phần người dân sống hỗn tạp, vô 

chính phủ. Người dân Do thái họp thành ba nhóm: Banu 

Qaynuqa‟, Banu Nadhir, và Banu Quraizah. Người Ả-rập đa 

thần gồm hai bộ lạc Kahzraj và Aus. Bộ lạc Do thái Qaynuqa‟ 

là đồng minh của bộ lạc Ả-rập Khazraj, và hai bộ lạc Do thái 

còn lại là đồng minh của bộ lạc Ả-rập Aus. Ngoài ra, còn có 

một số người dân theo Thiên chúa giáo. Chiến tranh xẩy ra 

liên miên giữa các bộ lạc Ả-rập và Do thái. Chỉ trong vài tuần 

sau khi định cư, Thiên sứ đã thành công kết hợp họ vào một 

tổ chức giống hình thức một tiểu quốc đa chủng dựa trên bản 

hiến chương mà họ đã thỏa thuận và ký kết. Trong bản hiến 

                                                      
26  Jizyah là tiền cho sự an sinh. Người Muslim đóng tiền thuế Zakaat, 

người ngoại đạo đóng tiền Jizah. 
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chương có ghi điều “Người Do thái hành đạo của họ và người 

Muslim hành đạo của mình”.  

Trung thành với tinh thần tự do tín ngưỡng, chính quyền 

Islam trên thế giới hiện nay cũng như vào thời đại của Thiên 

sứ và các vị Ca-líp (Khalifah) kế nghiệp Người, đã không 

cưỡng ép một người nào theo Islam cả. Người dân sống dưới 

chính quyền của nhà nước Islam được hưởng chế độ tự trị về 

tôn giáo và tư pháp. Qur‟an ghi: 

 “Nếu chúng (người dân Do thái) đến nhờ Ngươi (Thiên 

sứ) phân xử thì hoặc phân xử giữa bọn chúng hoặc từ 

chối. Và nếu Ngươi từ chối thì chúng chẳng hãm hại 

được Ngươi. Và nếu Ngươi phân xử giữa bọn chúng thì 

hãy xét xử một cách công bằng; quả thật Allah yêu 

thương người xét xử công bằng. Nhưng tại sao chúng 

đến nhờ Ngươi phân xử trong lúc chúng có kinh Taurat 

nơi chúng, trong đó đã có các phán quyết của Allah; rồi 

sau đó, chúng quay bỏ đi; những kẻ đó không phải là 

những người có đức tin. Quả thật Ta đã ban kinh Taurat 

xuống trong đó có sẵn Chỉ đạo và ánh sáng mà các 

Nabi tức những ai thần phục Allah và các thầy tu Do 

thái và các tiến sĩ luật Do thái đã dùng để phân xử 

những người Do thái bởi vì họ được giao nhiệm vụ bảo 

quản Kinh sách của Allah và là nhân chứng của nó; do 

đó, chớ sợ người mà hãy sợ Ta, và chớ bán các lời thiên 

khải của Ta với một giá nhỏ nhoi; và ai không xét xử 

theo điều mà Allah đã ban xuống thì họ là những kẻ 

không có đức tin. Và Ta đã qui định cho chúng trong đó 

(Taurat): „Mạng đền mạng, mắt đền mắt, tai đền tai, 

răng đền răng, và thương tích theo luật trả đủa (Qisas); 

nhưng ai do nhân đạo mà từ chối trả thù thì đó là cách 

xóa tội cho y. Và ai không xét xử theo điều mà Allah đã 

ban xuống thì họ là những kẻ làm điều sai quấy (bất 

công). Và Ta đã cử „Isa (Giê-su), con trai của Mariam 

(Ma-ri) nối gót họ (các vị Nabi tiền bối) đến xác nhận 

các điều đã có trước Người trong kinh Taurat; và Ta đã 

ban cho Người kinh Injil (Phúc âm) trong đó là Chỉ đạo 

và ánh sáng để xác nhận điều đã có trước nó trong kinh 

Taurat, vừa là Chỉ đạo vừa là lời Cảnh cáo cho những 
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người sợ Allah. Và để người dân Injil xét xử theo điều 

mà Allah đã ban xuống. Và ai không xét xử theo điều mà 

Allah đã ban xuống thì họ là những kẻ bướng bỉnh 

(Fasiqun). Và Ta đã ban cho Ngươi (Muhammađ) Kinh 

sách (Qur‟an) bằng sự thật để xác nhận điều đã có 

trước nó trong Kinh sách và giữ gìn nó nguyên vẹn; do 

đó, hãy phân xử giữa bọn chúng theo điều mà Allah đã 

ban xuống; và chớ nghe theo điều ham muốn của chúng, 

khác với sự thật đã đến với Ngươi. Ta đã qui định cho 

mỗi người (Nabi) trong các người một hệ thống luật 

pháp và một lề lối. Và nếu Allah muốn thì Ngài đã làm 

cho các người thành một cộng đồng duy nhất, nhưng 

Ngài muốn thử thách các người với điều mà Ngài đã 

ban cho các người. Bởi thế, hãy thi đua nhau làm điều 

thiện. Và tất cả các người sẽ được đưa trở về với Allah; 

rồi Ngài sẽ cho các người biết về điều mà các người 

thường tranh chấp.” (5:42-48) 

Tín ngưỡng là vấn đề của lương tri, tùy vào nhận định và 

sự chọn lựa của mỗi người; không ai được quyền dùng bạo 

lực mà cưỡng bách người khác chấp nhận quan điểm của 

mình. Sự thật vẫn là sự thật và sự giả dối theo thời gian sẽ tan 

biến. Người Muslim tôn trọng tín ngưỡng của người khác và 

dung thứ thái độ xúc phạm của những ai do thiếu hiểu biết mà 

chống đối họ. Qur‟an ghi: 

 “Hãy bảo: Phải chăng quí vị tranh luận với chúng tôi 

về Allah trong lúc Ngài là Đấng Chủ Tể của chúng tôi 

và là Đấng Chủ Tể của quí vị; công việc chúng tôi là 

của chúng tôi, công việc quí vị là của quí vị. Và chúng 

tôi thành tâm với Ngài.” (2:139) 

Nói về thái độ của người dân Kinh sách gồm người Do 

thái và tín đồ Thiên chúa giáo, Qur‟an ghi: 

 “Nhưng vì chúng (người dân Do thái) đã bội ước nên 

Ta (Allah) đã nguyền rủa chúng và làm cho tấm lòng 

của chúng chai cứng; chúng đã thay đổi vị trí của lời 

phán và bỏ quên một phần điều mà chúng đã được nhắc 

nhở; và Ngươi (Thiên sứ) sẽ tiếp tục khám phá thấy 
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chúng phản bội ngoại trừ một số ít; nhưng hãy dung thứ 

và bỏ qua cho chúng; quả thật Allah yêu thương những 

người làm tốt.” (5:13) 

“Ngươi (Thiên sứ) sẽ thấy những người thù hằn các tín 

đồ (Muslim) dữ dằn nhất là người Do thái và những 

người đa thần; và chắc chắn Ngươi sẽ thấy những người 

có quan hệ tình cảm gần gũi với các tín đồ nhất là 

những ai nói: “Chúng tôi là các tín đồ Thiên chúa giáo. 

Như thế là vì trong họ có các bậc thức giả và các bậc 

chân tu và họ không kiêu căng. Và khi họ nghe điều đã 

được ban xuống cho Thiên sứ, Ngươi thấy mắt của họ 

nhòa lệ về sự thật mà họ công nhận; họ thưa: „Lạy 

Đấng Chủ Tể chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng, xin Ngài 

ghi tên chúng tôi chung với những người làm chứng 

(cho sự thật) (5:82/83) 

Islam luôn luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi 

người. Trong đời sống gia đình, luật lệ Islam cho phép các 

người vợ Do thái và Thiên chúa giáo có chồng người Muslim 

được hành đạo của họ, và người chồng Muslim bắt buộc phải 

tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người vợ. Allah truyền 

lệnh cho tín đồ Muslim phải nhã nhặn với người dân Kinh 

sách: 

 “Và chớ tranh luận với Người dân Kinh sách trừ phi 

với điều gì tốt đẹp nhất, chỉ với những ai trong họ làm 

điều sai quấy và bảo: chúng tôi tin tưởng nơi điều đã 

được ban xuống cho chúng tôi và điều đã được ban 

xuống cho quí vị; và Thượng đế chúng tôi và Thượng đế 

quí vị chỉ là một Thượng đế; và chúng tôi thần phục 

Ngài.” (29:46) 

Allah truyền lệnh cho người Muslim mời gọi người dân 

đến với Islam theo phương cách khôn khéo và kiên nhẫn: 

 “Hãy mời gọi (tất cả) đến con đường của Đấng Chủ Tể 

của Ngươi (Thiên sứ) với sự khôn ngoan và với lời 

khuyến khích tốt đẹp và tranh luận với họ với điều tốt 

đẹp nhất; quả thật Đấng Chủ Tể của Ngươi biết ai là 
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người đi lạc khỏi con đường của Ngài và ai là người 

được hướng dẫn. Và nếu các người trả miếng thì hãy trả 

đủa bằng với miếng mà các ngươi đã bị đòn, nhưng nếu 

các người kiên nhẫn thì chắc chắn điều đó tốt nhất cho 

những người kiên nhẫn. Và hãy kiên nhẫn, và Ngươi 

kiên nhẫn chỉ vì Allah ấy thôi. Và chớ buồn phiền cho 

họ cũng chớ se lòng về điều mà họ đang âm mưu. Quả 

thật, Allah ở cùng với những ai sợ Ngài và với những ai 

làm tốt.” (16:125-128) 

 “Hãy mời gọi (nhân loại) đến với nó (Islam); và hãy 

đứng vững như Ngươi đã được truyền và chớ nghe theo 

điều ham muốn của họ, và bảo: Tôi tin nơi điều của 

Kinh sách mà Allah đã ban xuống và Tôi được lệnh phải 

công bằng với quí vị; Allah là Đấng Chủ Tể của chúng 

tôi và là Đấng Chủ Tể của quí vị; công việc của chúng 

tôi là của chúng tôi và công việc của quí vị là của quí vị. 

Không có sự tranh cãi giữa chúng tôi và quí vị. Allah sẽ 

tập trung tất cả chúng ta; và Ngài là mục tiêu trở về 

cuối cùng.” (42:15) 

NHÂN QUYỀN  

Islam đề cao nhân quyền. Mỗi một người có quyền sống, 

quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do 

lựa chọn, quyền thủ đắc, quyền lao động, v.v.. 

Nhân cuộc thi hành đại lễ Hajj cuối cùng vào năm thứ 

mười kỷ nguyên Hijra của Islam, Thiên sứ Muhammađ (saw) 

đã tuyên bố trước hơn một trăm ngàn người hành hương hiện 

diện tại thung lũng Arafat, cách xa Makkah ba dặm Anh, bản 

tuyên ngôn nhân quyền bất hủ sau đây: 

 

 “Hỡi người dân! Hãy chú ý nghe ta nói bởi vì ta không biết 

sau năm này ta còn có dịp nào gặp gỡ các người nơi này nữa 

hay không. Hỡi người dân, Allah phán bảo: „Hỡi nhân loại! Ta 

đã tạo hóa các người từ một người nam và một người nữ và 

làm các người thành nhóm người và bộ lạc để các người nhìn 

nhận nhau như anh em. Quả thật, đối với Allah, người vinh dự 
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nhất trong các người là người sùng kính và sợ Allah nhất.‟ 

Không một người Ả-rập nào tự cho mình cao hơn một người 

ngọai Ả-rập và ngược lại, và không một người da đen nào trội 

hơn một người da trắng và người da trắng trội hơn người da 

đen ngoại trừ ai là người sợ Allah nhất. 

 “Tất cả mọi người là con cháu của Ađam và Ađam đã được 

tạo hóa từ cát bụi. Này, mọi yêu sách về ưu quyền, dòng họ 

hoặc sự giầu sang phú quí đều nằm dưới bàn chân của ta ngoại 

trừ việc bảo quản Ka‟bah và việc cung cấp nước uống cho 

người hành hương. Hỡi người dân Quraish
27

, chớ đến trình 

diện Allah với gánh nặng trần gian treo vào cổ của các người 

trong lúc những người khác sẽ đến trình diện với sự tưởng 

thưởng của Đời sau. Trong trường hợp đó, ta sẽ không giúp các 

người được gì cả trước quyết định của Allah. 

 “Này, tất cả các tập tục của thời kỳ Ngu-muội (Jahiliyah) bây 

giờ nằm dưới bàn chân của ta. Nay tuyên bố hủy bỏ việc trả thù 

đòi nợ máu của Thời kỳ Ngu-muội. Việc đòi nợ máu đầu tiên 

mà ta hủy bỏ là nợ máu của Ibn Rabi‟ah b. Harith vốn là đứa 

con nuôi của bộ lạc Sa‟d mà Hudhail đã giết chết. Nay tuyên bố 

hủy bỏ việc cho vay lấy lãi vào thời kỳ Ngu-muội. Và tiền lời 

đầu tiên mà ta hủy bỏ là tiền lời tích lũy của „Abbas ibn Abđul 

Muttalib. Nó hoàn toàn bị hủy bỏ. 

 “Hỡi người dân! quả thật máu huyết, tài sản và danh dự của 

các người đều bất khả xâm phạm (haram) cho đến khi các 

người sẽ trình diện Đấng Chủ Tể (Allah) của các người tương 

tự ngày này, tháng này và thành phố (Makkah) này của các 

người đều bất khả xâm phạm. Quả thật, các người sẽ sớm gặp 

gỡ Đấng Chủ Tể của các người và Ngài sẽ chất vấn các người 

về hành động của các người. 

 “Hỡi người dân! quả thật các người có một số quyền hạn đối 

với các người vợ của các người và các người vợ của các người 

có một số quyền hạn đối với các người. Hãy đối xử tử tế với vợ 

của mình. Họ là những người hợp tác của các người. Hãy sợ 

                                                      
27  Quraish là một bộ lạc Ả-rập sống tại Makkah vào sinh thời của Thiên sứ 

Muhammad (saw). 
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Allah về các bà vợ. Bởi vì quả thật các người nhận họ làm vợ 

với sự bảo đảm của Allah và hưởng thụ thân xác của họ với lời 

phán của Allah. 

 “Hỡi người dân! Allah đã ban cho mỗi người quyền hạn của 

mình. Tất cả các món nợ đều phải trả, tài sản (vật dụng) mượn 

của người phải được giao hoàn, nên đáp một quà tặng bằng 

món quà tặng khác và phải đền bồi cho người món vật mà mình 

đã đánh mất. Hãy nhớ rõ chỉ người phạm tội mới chịu tội mà 

thôi. Không một đứa con nào chịu tội thay thế người cha và 

không người cha nào chịu tội thay cho đứa con. Một người 

Muslim không được lấy một vật dụng của người anh em của 

mình một cách bất hợp pháp trừ phi người đó bằng lòng cho. 

Do đó, chớ nên đối xử sai quấy với nhau. 

 “Hỡi người dân! mỗi một người Muslim là anh em của người 

Muslim khác và tất cả các người Muslim gắn bó với nhau trong 

một tình huynh đệ duy nhất. Nên nhớ rằng chớ lầm lạc sau khi 

ta qua đời và cắt cổ lẫn nhau. Nếu ai nhờ mình giữ hộ một món 

vật gì, hãy hoàn trả vật ký thác đó cho chủ nhân của nó. Nếu 

một người giúp việc da đen được chỉ định làm vị chỉ huy của 

các người và hướùng dẫn các người theo Kinh sách của Allah 

thì hãy vâng lời y. 

 “Hỡi người dân! sẽ không có một Thiên sứ nào được dựng lên 

sau ta và một Cộng đồng (Ummah) nào sẽ được thành lập sau 

các người. Quả thật, ta đã để lại cho các người một báu vật, 

nếu nắm chắc nó các người sẽ không bao giờ lầm lạc. Đó là 

Kinh sách của Allah (Thiên kinh Qur‟an) và Sunnah (lề lối) của 

Thiên sứ. Hãy coi chừng, chớ nên thái quá trong tôn giáo bởi vì 

nhiều quốc gia trước các người đã bị tiêu diệt vì thái quá trong 

tôn giáo. 

 “Do đó, hãy thờ phụng Đấng Chủ Tể „Allah‟ của các người. 

Dâng lễ Salaat năm lần một ngày. Nhịn chay vào tháng 

Ramadan. Đóng Zakaat trên tài sản của các người một cách vui 

vẻ. Hành hương Hajj tại Ngôi Nhà (Ka‟bah) của Đấng Chủ Tể 

của các người. Hãy vâng lệnh người đảm trách công việc của 

các người và các người sẽ bước vào Thiên đàng của Đấng Chủ 

Tể của các người.  
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 “Ai có mặt nơi này ngày hôm nay hãy truyền đạt thông điệp 

này đến cho người vắng mặt bởi vì người nhận thông điệp sau 

này may ra sẽ chú ý hơn người hiện diện.” 

 

Bản tuyên ngôn nhân quyền này đã được Thiên sứ 

Muhammađ (saw) công bố cho nhân loại cách đây hơn mười 

bốn thế kỷ và vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nhân loại sẽ đến 

trình diện Allah, Đấng Chủ Tể của họ, vào Ngày Phục sinh. 

LAO ĐỘNG  

Lao động là yếu tố căn bản của cuộc sống. Không có cuộc 

sống nào mà không có lao động. Không lao động thì không có 

thực phẩm. Không có thực phẩm thì người ta sẽ chết. Mọi 

sinh vật đều phải lao động để tìm thực phẩm mà sống. Ngay 

cả con sâu, con kiến, con cá, con chim, con voi, con cọp v.v.. 

tất cả các sinh vật dù nhỏ bé hay to lớn đều phải lao động để 

tồn tại.  

Con người, một sinh vật thượng đẳng trên trái đất, ngoài 

tay chân dùng để hoạt động còn được Allah phú cho trí thông 

minh để sáng chế và sản xuất. Allah tạo trái đất chứa tài 

nguyên cho con người khám phá và sử dụng. Người nông phu 

cày bừa đất đai để trồng trọt hoa mầu dùng làm thực phẩm. 

Nếu anh nông phu lao động chân tay thì anh giáo sư lao động 

trí óc. Mỗi người theo kỷ năng và tài năng thiên phú làm mỗi 

công việc khác biệt hầu điều hòa và phát triển nền kinh tế và 

đưa xã hội tiến bộ. 

Islam khuyến khích lao động. Qur‟an ghi: 

“Quả thật con người chỉ hưởng thành quả mà y cố 

gắng; và nổ lực của y sẽ sớm được thấy.” (53:39-40)  

Thiên sứ Muhammađ (saw) đã tuyên bố: “Một người nên 

cầm một sợi dây, mang chiếc rựa đi vào rừng đốn củi, buộc 

chặt nó, vác đến chợ bán để mua thực phẩm và bố thí tốt hơn 

là ngữa tay xin người khác dẫu họ có cho hay không.”  



 Cuộc sống của người Muslim   79 

Lao động nâng cao giá trị của con người miễn sao công 

việc mà y làm là hợp pháp (halal). Allah cho phép chặt tay 

của kẻ trộm cắp (5:38), cấm sử dụng bất hợp pháp tài sản của 

người khác (4:29) và cấm làm ăn gian lận (26:183; 83:1-3). 

Islam không bảo con người trốn lao động và sống bám vào 

người khác. Ngược lại, y nên tận dụng tối đa khả năng và tài 

năng để làm việc và thu lợi tức; phần thặng dư ngoài nhu cầu 

bắt buộc của y sẽ mang đóng góp vào việc giúp đỡ những 

người thiếu thốn hơn y. Thiên sứ Muhammađ (saw) bảo: „Thà 

ông để lại tài sản của ông cho thân nhân để đỡ khổ còn hơn để 

họ đi xin ăn từ người khác.”  

Lao động là tự trọng và hy vọng. Lao động làm con người 

tự hào về thành quả của sự cố gắng của mình và hy vọng sẽ 

được tưởng thưởng ở đời này và Đời sau. 

Islam khuyến khích con người lao động với tinh thần 

trách nhiệm và hiệu năng dẫu rằng công việc đó được thực 

hiện cho chính mình hay cho người khác.  

Thiên sứ Muhammađ (saw) bảo: “Ai trong các người bắt 

tay làm một công việc, Allah thích thấy y làm việc giỏi giắn 

và hữu hiệu.”  

Danh từ „aml trong Qur‟an có nghĩa là việc làm, hành 

động, lao động. „aml saleh là việc làm tốt, hành động tốt, việc 

thiện, tất cả đều liên quan đến lao động. Allah phán trong 

Qur‟an: 

“Đấng (Allah) đã tạo sự chết và sự sống để thử thách 

(biết) ai trong các người là các người tốt nhất trong việc 

làm (của mình)” (67:2). 

Và “Sự thật là mọi vật mà Ta (Allah) đã làm ra trên trái 

đất là để trang hoàng nó cho đẹp hầu Ta thử thách 

(biết) ai trong họ là những người tốt nhất trong việc 

làm” (18:7). 

Lao động tốt là nền tảng của đời sống của người Muslim. 
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HALAL VÀ HARAM  

Qur‟an còn mang một tên gọi khác là „Furqan‟ tức tiêu 

chuẩn phân biệt điều đúng và điều sai, điều phải và lẽ quấy, 

điều tốt và điều xấu, phúc và tội, điều được Allah cho phép 

làm (halal) và điều bị Allah cấm chỉ (haram); nói chung là các 

đạo luật trong các mối quan hệ đối với Thượng Đế, với gia 

đình, xã hội và bản thân. 

Con người được Allah chỉ định làm Khalifah, đại diện 

Ngài cai quản trái đất (2:30). Con người vì thế không có 

quyền hành tuyệt đối. Hắn hành sử quyền hành của mình chỉ 

trong phạm vi do Allah qui định. Nói khác, con người chỉ 

được phép hành động theo những điều do Allah cho phép 

(halal) và ngưng làm những điều do Allah cấm chỉ (haram). 

Vào Ngày Phán xử cuối cùng, con người còn phải trả lời 

trước Allah về các hành động của mình trên thế gian. Allah sẽ 

dựa vào các điều halal và haram trong Qur‟an mà đánh giá và 

xét xử hành vi của từng người. Quyển sổ cá nhân ghi các hành 

vi tốt và xấu của mỗi người sẽ được mang đến cho họ đọc. 

Những ai vi phạm các điều haram sẽ than thở „một quyển sổ 

gì như thế này! Nó ghi không sót một điều nào dù nhỏ hay 

lớn.‟ (18:49) 

Đối với ai được trao sổ bộ của mình nơi tay phải thì sẽ 

hãnh diện nói: “Đây, hãy đọc sổ bộ của tôi. Tôi nghĩ tôi 

sẽ được thanh toán sổ sách của tôi. Và y sẽ sống một đời 

sống hạnh phúc nơi một ngôi vườn trên cao...Còn đối 

với ai được trao sổ bộ của mình nơi tay trái thì sẽ than: 

“Thật khổ cho thân tôi! Thà đừng trao sổ bộ này của tôi 

cho tôi. Và thà đừng biết gì đến việc thanh toán này của 

tôi.” Và y sẽ sống một đời sống khổ sở nơi Hoả ngục. 

(69:19-37) 

Allah bảo vị Thiên sứ của Ngài đọc cho nhân loại các 

điều halal và haram trong mối quan hệ đối xử như sau: 

“Đến đây, để ta đọc cho các người điều mà Đấng Chủ 

Tể của các người cấm chỉ các người: Chớ bao giờ kết 
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hợp ai (cái gì) với Ngài; và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ 

của các người; và chớ vì sợ nghèo mà giết con cái của 

các người. Ta cung dưỡng các người và cả chúng nữa; 

và chớ đến gần những điều thô bỉ dù công khai hay kín 

đáo; và chớ giết sinh mạng của con người mà Allah đã 

làm cho linh thiêng trừ phi với lý do chính đáng (của 

công lý và luật pháp). Đó là điều Ngài chỉ thị cho các 

người hầu các người am hiểu. Và chớ đến gần tài sản 

của trẻ mồ côi trừ phi với kế hoạch cải thiện nó cho đến 

khi trẻ đến tuổi trưởng thành (để có thể quản lý nó); và 

hãy đo cho đúng và cân cho đủ; Ta chỉ bắt mỗi linh hồn 

vác gánh nặng (trách nhiệm) tùy theo khả năng của nó; 

và khi các người nói năng hãy trung thực trong lời nói 

dẫu nó có nghịch với bà con ruột thịt đi nữa; và hãy làm 

tròn lời giao ước với Allah. Đó là điều Ngài chỉ thị cho 

các người để các người ghi nhớ. Đây là con đường ngay 

chính của ta. Hãy theo nó và chớ theo con đường nào 

khác e rằng nó sẽ đưa các người lệch khỏi con đường 

của Ngài. Ngài chỉ thị cho các người như thế để may ra 

các người sẽ trở thành ngay chính. (6:151-153). 

Allah bảo Qur‟an là một bộ luật bằng tiếng Ả-rập đề cập 

đủ mọi vấn đề halal và haram mà Ngài ban cho Thiên sứ 

Muhammađ (saw) dùng để hướng dẫn người Muslim (5:48), 

từ vấn đề sinh hoạt cá nhân như việc ăn uống, sự sạch sẽ, việc 

lập gia đình, việc dâng lễ, bố thí, chay tịnh, hành hương, việc 

rèn luyện bản thân kiên nhẫn, vị tha, tự trọng, yêu mình yêu 

người, hy sinh v.v.. đến vấn đề sinh hoạt tập thể như hôn 

nhân, ly dị, phân chia tài sản, lập di chúc, giúp đỡ người 

nghèo, người thiếu thốn, trẻ mồ côi, người lỡ đường, cách 

giao tế với bạn và thù v.v..  

Người Muslim không cảm thấy bối rối và lúng túng trong 

việc lựa chọn một quyết định về các vấn đề thuộc đời sống cá 

nhân và tập thể. Allah bảo đảm với những ai có đức tin rằng 

nếu tuân theo sự hướng dẫn của Ngài thì họ sẽ không sợ cũng 

sẽ không buồn phiền. (2:38) 
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HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ  

Islam quan niệm cuộc sống là một sự phối hợp chặt chẻ 

giữa thể xác và linh hồn, giữa tín ngưỡng và chính trị. Về 

phương diện xã hội, Islam mang tính tập thể hay cộng đồng. 

Mặc dù nhấn mạnh đến trách nhiệm và sự phát triển cá nhân, 

Islam luôn luôn kết nạp các cá nhân Muslim vào một cộng 

đồng duy nhất gọi là Ummat Muslim hay một thế giới Muslim 

đại đồng: chẳng hạn, việc dâng lễ Salaat tập thể tại thánh 

đường cùng nhìn về một trung tâm duy nhất Ka‟bah tại 

Makkah; việc tất cả các người Muslim trên toàn thế giới cùng 

nhịn chay Siyyam vào một thời điểm nhất định của tháng 

Ramadan theo lịch Islam; việc tập trung hành hương Hajj tại 

Makkah vào ngày mồng tám tháng Zul-Hijjah hằng năm, là 

các hình ảnh phản ánh cuộc sống tập thể của Islam.  

Muốn điều khiển một Ummat cần phải có hiến pháp và 

người lãnh đạo (amir). Hiến pháp của Ummat Muslim là 

Qur‟an và luật pháp của Islam là Sharia‟ah. Shari‟ah qui định 

các nguyên tắc và luật lệ điều hành đời sống cá nhân và tập 

thể của các tín đồ. 

Thể chế Khalifah 

Vào sinh thời của Thiên sứ Muhammađ (saw), quyền lập 

pháp, hành pháp và tư pháp đều nằm trong tay của Thiên sứ 

cho nên không có sự phân quyền trong guồng máy cai trị. Sau 

khi Người lìa trần, việc thiên khải chấm dứt và quyền lập 

pháp cũng theo Người mà chấm dứt luôn. Và Qur‟an có ghi 

việc lập pháp này đã hoàn chỉnh (5:3) 

Vị kế nghiệp Thiên sứ đã được lịch sử Islam gọi là 

Khalifah, tức vị đại diện hay phó vương của Allah trên trái 

đất. Vị Khalifah đầu tiên kế nghiệp Thiên sứ là Abu Bakr. Sau 

khi được các đồng đạo chọn làm Khalifah, Abu Bakr tuyên bố 

như sau: 
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“Hỡi người dân! tôi đã được quí vị tín nhiệm cử làm người lãnh 

đạo, mặc dù tôi không khá hơn ai trong quí vị. Nếu tôi làm điều 

nào tốt, hãy ủng hộ tôi. Nếu tôi có làm điều nào sai thì hãy sửa 

sai tôi cho đúng. 

“Này, sự thật là sự thật thà và sự gian dối là việc lương lẹo. 

“Người yếu trong quí vị sẽ trở thành người mạnh mẽ đối với tôi 

khi nào tôi không đáp ứng quyền hạn của ông ta; và người 

mạnh trong quí vị sẽ trở thành người yếu kém đối với tôi khi 

nào tôi thu hồi từ ông ta phần thụ hưởng của người khác. 

 “Hãy nghe cho kỹ, nếu người dân bỏ bê việc phấn đấu cho con 

đường của Allah thì Ngài sẽ biến họ thất sủng, ô nhục. Nếu 

người dân làm điều tội lỗi thì Allah sẽ giáng hình phạt lên họ. 

 “Hãy vâng lời tôi khi nào tôi vâng lệnh Allah và Thiên sứ của 

Ngài. Nếu tôi bất tuân Allah và Thiên sứ của Ngài thì quí vị 

được tự do không nghe lời tôi.” 

Lời tuyên bố trên gói ghém sứ mạng và trách nhiệm của 

vị Khalifah. Nhiệm vụ của ông là thực thi mệnh lệnh của 

Allah trong Qur‟an theo đường lối của Thiên sứ. Allah là Đức 

Vua nắm mọi quyền hành. Ngài ban quyền hành cho người 

nào Ngài muốn và thu hồi nó từ kẻ nào mà Ngài muốn (3:26). 

Vị Khalifah chỉ là người đại diện của Allah hành sử quyền 

hành của Ngài. Ông ta phải chịu trách nhiệm trước Allah về 

sự ủy thác đó. Theo truyền thống, vị Khalifah do các tín đồ 

Muslim bầu cử, căn cứ vào lòng mộ đạo và nhân cách của ông 

ta. Chế độ chính trị của Islam không phải là nền cộng hoà hay 

nền quân chủ bởi vì vị Khalifah không nắm quyền lập pháp 

như trong chế độ quân chủ mà chỉ là người thi hành luật pháp 

của Allah trong Qur‟an; chế độ Khalifah không phải là nền 

cộng hoà bởi vì ông ta được bầu lên làm vị lãnh đạo suốt đời 

nhưng không được truyền tử lưu tôn. Vị Khalifah sẽ bị truy tố 

trước luật pháp nếu vi luật giống như một công dân khác.  
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Nền tư vấn (Shura) 

Vị lãnh đạo hành pháp của Islam cần hỏi ý kiến của công 

dân Muslim về các công việc tập thể của cộng đồng như đã 

được nêu trong Qur‟an (3:159; 42:38). Thể thức này gọi là 

Shuura có nghĩa là „lấy quyết định qua việc tham khảo ý 

kiến‟. Nó ngăn cản chính sách chuyên quyền độc đoán trong 

Islam. Thiên sứ trong thời gian lãnh đạo công việc tại 

Mađinah thường tham khảo ý kiến của các đồng đạo trước khi 

ban hành một quyết định (fatwa). 

Nền tư pháp độc lập 

Theo chế độ chính trị của Islam, nền tư pháp độc lập với 

nền hành pháp. Vị lãnh đạo nền hành pháp hay các viên chức 

cao cấp của nền hành pháp có thể bị truy tố ra tòa nếu vi luật, 

đặc biệt là việc áp bức nhân dân một cách bất công. Một trong 

các nhiệm vụ chính yếu của chính quyền Islam là bảo đảm sự 

công bằng cho tất cả mọi người, Muslim hay không Muslim 

(4:58; 4:135; 5:8). Nền hành pháp không được quyền xâm 

phạm nền tư pháp. 

Bình đẳng trước luật pháp 

Chế độ chính trị của Islam bảo đảm sự bình đẳng trước 

luật pháp cho tất cả các công dân Muslim hay không Muslim 

sống trong một quốc gia mà đa số là người Muslim. Islam 

không chấp nhận việc kỳ thị ngôn ngữ, màu da, địa phương, 

chủng tính hay dân tộc trong việc đối xử. Người đáng quí 

trọng nhất đối với Allah là người sợ Allah nhất (49:13). 

Tóm lại, nhiệm vụ của một chính quyền Islam là thiết lập 

việc thờ phụng Allah qua việc dâng lễ Salaat và đóng Zakaat, 

thực hiện điều lành và ngăn cấm điều dữ (22:44). Chính 

quyền Islam chịu trách nhiệm về nền an sinh của tất cả công 

dân Muslim hay không Muslim sống trong lãnh thổ của Islam. 

Nhà nước Islam phải bảo đảm mọi nhu cầu cần thiết cơ bản 
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của đời sống cho tất cả. Mọi công dân trong nhà nước Islam 

được bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tư tưởng, chính kiến, 

và ngôn luận. Mỗi công dân của nhà nước Islam được bảo 

đảm sự tự do khai thác tiềm năng, phát triển khả năng chuyên 

nghiệp, thu hoạch và làm chủ tài sản. Một công dân có quyền 

ủng hộ hay phản đối bất cứ chính sách nào của chính phủ mà 

anh ta cho là đúng hay sai dựa theo các tiêu chuẩn sau đây: 

Nhà nước Islam có nhiệm vụ thực thi các luật lệ của 

Shari‟ah. Qur‟an tố cáo một cách mạnh dạn những ai không 

thi hành các điều mặc khải của Allah (5:42-50) 

Nhà nước Islam có nhiệm vụ bảo đảm việc phân phối tài 

sản một cách hợp lý nhưng không nhất thiết phải tương đồng, 

bởi vì nó trái ngược với định luật tạo hóa của Allah. 

Hiện nay trên thế giới không có một nhà nước Islam nào 

hoàn hảo tại nhiều quốc gia Islam. Nhà nước Islam mẫu mực 

nhất là cái do Thiên sứ đã thiết lập tại Mađinah trước đây. 

Hiện nay, có các tổ chức trên thế giới đang cố gắng thực thi 

các luật lệ của Shari‟ah chẳng hạn al-Ikhwanul Muslimun ở 

Trung đông, Jama‟at-e-Islami tại Pakistan, Bagladesh và 

Kashmir, Milli salamat Party tại Turkey (Thổ nhĩ kỳ) và 

Dewan Dakwah Islamia tại Indonesia (Nam dương). 

HỆ THỐNG KINH TẾ  

Islam nhìn đời sống như một tổng thể hợp nhất và bất khả 

phân về mọi sắc thái. Kinh tế là một mặt quan trọng của nó 

không thể không đề cập đến. Islam là một kiến trúc thăng 

bằng, đặt mỗi đơn vị vào đúng vị trí của nó. Islam qui định 

các nguyên tắc điều hành hệ thống kinh tế gồm việc thu hoạch 

và sử dụng lợi tức. 

Con người ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn, 

tức việc thu hoạch và sử dụng lợi tức là cần thiết cho sự sống, 

nhưng không phải chỉ có thế. Chúng ta còn có một mục đích 

cao cả hơn. Chúng ta là các đại diện của Allah-tức là 

Khalifah- trên trái đất. Chúng ta không phải chỉ có thân xác 
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mà còn có cả linh hồn và lương tri. Không có linh hồn và 

lương tri, chúng ta chẳng khác nào thú vật. 

Mọi công việc trong Islam đều tập trung vào nền an sinh 

của nhân loại nói chung. Các nguyên tắc điều hành nền kinh 

tế của Islam đều nhằm vào việc thiết lập một xã hội công 

bằng trong đó mỗi người là một hạt nhân hoạt động với tinh 

thần trách nhiệm và liêm chính, chứ không như là một „con 

chó sói xảo quyệt‟ chỉ biết tranh giành phần ăn cho mình, 

gom góp càng nhiều càng tốt bất cần phải liêm chính, ngay 

thật, hổ thẹn, khả tín và có trách nhiệm. 

Hệ thống kinh tế Islam đặt cơ sở trên các nguyên tắc cơ 

bản sau đây: 

1. Thu hoạch và chi tiêu một cách hợp pháp (halal) 

Islam qui định các luật lệ điều hành việc thu hoạch và chi 

tiêu. Người Muslim không được phép kiếm lợi và chi tiêu 

theo ý muốn riêng tư mà phải tuân theo luật lệ ghi trong 

Qur‟an và Sunnah: 

a. Bất cứ lợi tức nào kiếm được từ việc sản xuất, buôn 

bán và phân phối các chất kích thích như rượu, ma túy, nha 

phiến v..v...cũng như trò may rủi như cờ bạc, sổ xố và cho 

vay lấy lãi (Riba) đều bất hợp pháp (5:90-91; 2:275). 

b. Lợi tức phát sinh từ việc làm ăn giả dối, lường gạt, 

gian lận, ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm là bất hợp pháp. Lường gạt 

tài sản của trẻ mồ côi hoàn toàn bị cấm (2:188; 4:2; 6:152; 

7:85; 83:1-5) 

c. Đầu cơ tích trữ thực phẩm và các vật dụng cần thiết, 

buôn lậu và tạo sự khan hiếm thị trường là việc làm ăn bất 

hợp pháp (3:180; 9:34-35) 

d. Lợi tức do mãi dâm và do các tập tục phương hại xã 

hội đều bất hợp pháp (24:23) 

Islam tiêu diệt tận gốc mọi điều xấu xa với mục đích thiết 

lập một xã hội công bằng, lành mạnh. Một người Muslim phải 

kiếm ăn một cách chính đáng và luôn luôn nhớ rằng bất cứ 
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công việc gì mà y làm Allah đều biết cả; và y phải chịu trách 

nhiệm về các hành vi của mình vào Ngày Phán xét cuối cùng 

chắc chắn sẽ xẩy ra. Và y sẽ không giấu giếm khỏi Allah bất 

cứ điều gì. 

Việc chi tiêu trong Islam cũng thế phải chính đáng. Islam 

không cho phép người Muslim chi tiêu một cách bừa bãi, vô 

trách nhiệm và vô mục đích. Phung phí và phí phạm không 

làm cho Allah hài lòng (7:31; 17:26; 19:27-31; 25:68). Chi 

tiêu theo con đường của Allah để bảo vệ Islam rất được 

khuyến khích (2:195, 261-262; 9:34; 49:15; 57:7,10). 

2. Quyền tư hữu và tự do cá nhân 

Islam cho phép một người lao động làm chủ lợi tức mà y 

kiếm được. Chính quyền Islam không can thiệp vào quyền tự 

do ngôn luận, lao động và thu hoạch của mỗi cá nhân miễn 

sao quyền tự do này không làm phương hại đến nền an ninh 

và an sinh xã hội. Mỗi cá nhân sẽ trả lời với Allah về hành 

động của mình. Islam khuyến khích lao động để kiếm lợi tức 

hầu dùng nó vào việc từ thiện và bài bác việc ăn xin và ăn 

bám (4:32). 

3. Hệ thống Zakaat 

Việc đóng Zakaat bắt buộc là một trong các nguyên tắc 

chính yếu của nền kinh tế Islam. Một người Muslim với lợi 

tức quá mức nhu cầu cần thiết bắt buộc phải đóng một phân 

suất nhất định 2,5% trên lợi tức dư thừa đó cho chính quyền 

Islam gọi là Zakaat. Zakaat là một phương tiện dùng để thu 

hẹp khoảng hố cách biệt giữa người giầu và người nghèo 

(59:7) Tình trạng giầu có và nghèo khổ trong xã hội là điều 

không thể tránh bởi vì Allah phú cho mỗi người thể lực và trí 

tuệ khác nhau, có người yếu đuối chậm hiểu, có người khỏe 

mạnh thông minh, do đó việc kiếm ăn và thu hoạch lợi tức 

thay đổi tùy theo cá nhân. Tuy nhiên, người giầu và người 

nghèo tùy thuộc lẫn nhau; người giầu thì kinh doanh và người 

nghèo thì làm công, lúc đó xã hội mới có thể sản xuất, trao 

đổi sản phẩm và phân phối lợi tức tùy theo công việc đảm 

trách. Islam cho phép tự do kinh doanh nhưng các nhà tư bản 
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không được phép đầu cơ tích trử cho riêng mình mà phải san 

sẻ lợi tức cho người nghèo đã đóng góp công sức và tiêu thụ 

sản phẩm của họ. Zakaat là một phương thức hạn chế việc 

luân lưu lợi tức trong giới người giầu (59:7) Đồng thời nó là 

một phương cách tạo an sinh xã hội. Chính quyền Islam có 

trách nhiệm phải điều hòa các nhu cầu cần thiết như thực 

phẩm, áo quần, nhà cửa, thuốc men và nền giáo dục cho 

người dân. Không một công dân nào sợ mất an ninh và bị đói 

rách (9:69,103; 98:5). 

4. Cấm chỉ việc cho vay lấy lãi (Riba) 

Hệ thống kinh tế Islam nghiêm cấm việc cho vay lấy lãi. 

Mọi hình thức giao hoán mang tính cho vay lấy lãi đều bị cấm 

đoán. Tiền lời cho vay không phải là một hình thức thương 

mại cũng không phải là một nguồn lợi tức. Nó là một hình 

thức bốc lột và tập trung tài sản vào một giới. Qur‟an ghi: 

 “Chúng bảo, thương mại có khác gì cho vay lấy lãi; 

nhưng Allah cho phép buôn bán và cấm chỉ việc cho vay 

lấy lãi.” (2:275) 

“Và bất cứ vật gì các người cho (bố thí) từ tiền lời cho 

vay (Riba) hầu làm gia tăng trong tài sản của thiên hạ 

thì sẽ không gia tăng đối với Allah.” (30:39) 

“Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cho vay lấy lãi gấp đôi 

và nhiều hơn; và hãy sợ Allah để may ra các người 

được thịnh vượng.” (3:130) 

“Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và bỏ phần 

tiền còn lại của tiền lời cho vay (Riba) nếu các người 

thực sự có đức tin. Nếu các người không thi hành thì 

hãy coi chừng chiến tranh từ Allah và Thiên sứ của 

Ngài; và nếu các người hối cải thì các người sẽ được 

tiền vốn của các người. Chớ bất công với ai và các 

người sẽ không bị ai đối xử bất công.” (2:278-279) 
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Tiền lời cho vay là nền tảng của chế độ tư bản hiện đại. 

Nó hoàn toàn đối nghịch với Zakaat. Zakaat phân phối lợi tức 

từ người giầu cho người nghèo; ngược lại, cho vay lấy lãi là 

thu lợi tức của người nghèo để giao cho người giầu. 

Nền kinh tế hiện đại dính chặt với tiền lời cho vay khiến 

người dân nghĩ rằng họ không thể thoát khỏi sự ràng buột của 

nó. Thực trạng quả thật rất phức tạp nhưng chúng ta phải tìm 

đủ mọi cách để tránh việc cho vay lấy lãi. Một chính quyền 

Islam phải tìm phương cách thay đổi dần dần thực trạng này 

bởi vì Allah không áp đặt lên chúng ta một gánh nặng vượt 

quá khả năng của chúng ta. Một nền kinh tế không dựa vào 

tiền lời cho vay là một mối lợi cho toàn cả thế giới. 

5. Luật thừa hưởng gia tài (Mirath) 

Luật thừa hưởng di sản theo Islam là một hệ thống tốt đẹp 

nhằm ngăn chận việc tập trung tài sản của một thiểu số. 

Qur‟an đề cập chi tiết về việc phân chia tài sản của người quá 

cố cho các thân nhân có quyền thừa hưởng nơi Chương 4- 

Suratun Nisa‟ (4:7-12; 4:176) 

Islam khuyến khích sự công bằng và bình đẳng, sự hợp 

tác tương trợ, việc làm ăn chính đáng, tập huấn tính giản dị, 

khiêm nhường và bài bác sự bần tiện keo kiệt, tham lam ích 

kỷ, phung phí và phí phạm vô ích. 

SHARI’AH (HỆ THỐNG TƯ PHÁP ISLAM) 

Shari‟ah là bộ luật qui định nề nếp sống Islam đã do Allah 

thiên khải cho nhân loại và yêu cầu họ tuân hành. Shari‟ah 

theo nghĩa chữ là con đường ngay chính minh bạch hay là thí 

dụ. 

Bộ luật Shari‟ah bao gồm các lề lối xử thế dành cho 

người Muslim. Nó phát sinh từ hai nguồn gốc chính yếu: Kinh 

Qur‟an và Sunnah (lề lối) của Thiên sứ Muhammađ (saw). 

Mục tiêu của Shari‟ah là tạo sự thành công và hạnh phúc cho 

nhân loại ở trần thế và ở Đời sau. 
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Shari‟ah qui định một hệ thống luật pháp hoàn hảo dùng 

làm chỉ đạo cho nhân loại nhằm vinh thăng điều Tốt lành 

(Ma‟ruf) và triệt tiêu điều Xấu xa (Munkar) khỏi xã hội. Nó 

trưng bày một con đường ngay chính và minh bạch nhằm xây 

dựng đời sống được tiến bộ trọn vẹn để Đấng Tối Cao Allah 

hài lòng với các thần dân của Ngài. 

Qur‟an là cơ sở chính yếu của Shari‟ah, nhưng nó chỉ đề 

ra các nguyên tắc tổng quát. Ngược lại, Sunnah của Thiên sứ 

cung cấp các chi tiết ứng dụng. Thí dụ: Qur‟an truyền lệnh 

bảo dâng lễ Salaat, đóng Zakaat, nhịn chay Siyyam 

v..v...nhưng không mô tả phương cách ứng dụng các điều 

lệnh đó. Sunnah của Thiên sứ bổ sung các chi tiết về phương 

cách ứng dụng. Tóm lại, Qur‟an là chỉ đạo và Sunnah của 

Thiên sứ là mẫu mực qui định cho người Muslim tuân theo. 

Shari‟ah đề ra các luật lệ hoàn hảo về các sắc thái của đời 

sống. Nó bảo đảm sự thành công, nền an sinh và hòa bình cho 

con người sống trên trần thế và ở Đời sau. 

Nhân luật và Thiên luật (Shari‟ah) có những điểm khác 

biệt: 

 

 Nhân luật Shari’ah (Thiên luật) 

1. Con người làm luật khi họ thấy 

cần. Các đạo luật này bắt đầu ít 

và theo thời gian trở nên nhiều 

Luật pháp Islam đầy đủ và hoàn 

hảo và bao gồm tất cả các sắc 

thái của đời sống con người 

2. Nhân luật không trường cữu Nó 

có thể bị sửa đổi theo thời gian 

và hoàn cảnh Thí dụ, tại một 

nước nào đó và vào thời gian 

nào đó việc uống rượu bị cấm 

đoán; nhưng đạo luật này bị sửa 

đổi do áp lực của dân chúng. 

Chính quyền Hoa kỳ đã có lần 

ban hành đạo luật cấm uống 

rượu. Về sau, đạo luật này bị 

Shari‟ah trường cữu đối với mọi 

người ở bất cứ thời gian nào. Nó 

không thay đổi theo thời gian và 

hoàn cảnh. Thí dụ, cờ bạc và 

uống rượu bị cấm đoán theo 

Islam. Không ai có thể sửa đổi 

nó. Đạo luật này trường cữu ỏ 

khắp mọi nơi. 
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hủy bỏ vì không thể áp dụng 

được. 

3. Con người không tiên đoán 

được tương lai. Do đó, nhân luật 

không thể đứng vững trước 

những thử thách của thời gian. 

Allah là Đấng Toàn tri và Toàn 

năng; Ngài rất mực quán thông 

cho nên đạo luật của Ngài ưu 

việt và trọn vẹn. 

4. Con người là một tạo vật Nhân 

luật là sản phẩm của một tạo vật. 

Allah là Đấng Tạo hóa và đạo 

luật của Ngài dành ban cho con 

người một tạo vật của Ngài 

5. Nhân luật có thể thích hợp cho 

một quốc gia hay xứ sở nào đó. 

Nó không thể đại chúng và toàn 

cầu. 

Đạo luật của Allah dành ban cho 

tất cả các quốc gia, xứ sở vào 

mọi thời đại.Do đó thiên luật 

mang tính toàn cầu. 

6. Con người làm luật để đáp ứng 

nhu cầu cá nhân. Chẳng hạn các 

dân biểu quốc hội muốn cắt 

giảm thuế suất cho giới tư bản 

thì họ cứ làm thế mặc dù dân 

chúng ta thán và thất nghiệp. 

Allah không có nhu cầu. Ngài 

không lệ thuộc vào ai, cái gì. Do 

đó, các đạo luật của Ngài nhằm 

mưu cầu điều tốt cho tất cả mọi 

người chứ không giới hạn cho 

một thiểu số ích kỷ. 

 

Shari‟ah còn dựa vào hai nguồn luật pháp khác: Ijma‟ 

(nhất trí ý kiến) và Qiyas (sự tương đồng hay lập luận dựa vào 

các trường hợp tương tự). Tuy nhiên hai nguồn luật pháp này 

vẫn dựa vào Qur‟an và Sunnah. 

Ijma‟, hay nhất trí ý kiến, áp dụng khi nào không có một 

giải pháp dứt khoát trong Qur‟an và Sunnah. Trong trường 

hợp này các đại biểu rất am tường về luật pháp trong Qur‟an 

và Sunnah ngồi lại với nhau thảo luận để tìm một công thức 
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chung nhằm giải quyết một vấn đề riêng biệt. Ijma‟ phát triển 

vào thời đại của al-Khulafa ur-Rashidun
28

. 

Qiyas có nghĩa là một sự tham chiếu hay sự tương đồng 

hay việc so sánh một việc này với một việc khác. Nó được áp 

dụng vào các trường hợp không có chỉ dẫn trong Qur‟an và 

Sunnah. Người ta suy diễn một giải pháp bằng cách so sánh 

một trường hợp tương tự trong quá khứ để tìm một giải pháp 

cho một vấn đề hiện tại. 

Sunnah 

Danh từ Sunnah có nghĩa một hệ thống, một con đường 

hay một thí dụ. Trong Islam, Sunnah ám chỉ việc thực hành 

của Thiên sứ, tức cuộc sống của Người. Nó được ghi chép 

trong AHađith (tức các Hađith) gồm các lời tuyên bố hay 

phương ngôn của Thiên sứ, các hành động của Người và các 

hành động nào mà Người tán đồng. AHađith đã được sưu tập 

một cách cẩn trọng sau cuộc mệnh chung của Thiên sứ. Sáu 

(06) tập Hađith được cộng đồng Muslim tôn trọng vì tính xác 

thực của chúng. Đó là: 

1. Sahih al-Bukhari (Sưu tập bởi Muhammađ bin Isma‟il, 

mệnh danh Imam Bukhari, sinh năm 194 Sau Hijri, mất 

năm 256 SH). 

2. Sahih Muslim (Sưu tập bởi Muslim bin al-Hajjaj, mệnh 

danh Imam Muslim, sinh năm 202 SH, mất năm 261 SH). 

3. Sunan Abu Dawuđ (Sưu tập bởi Sulayman bin Ash‟ath, 

mệnh danh Abu Da- wud, sinh năm 202 SH, mất năm 275 

SH) 

4. Sunan Ibn Majah (Sưu tập bởi Muhammađ bin Yazid, 

sinh năm 209 SH, mất năm 273 SH). 

                                                      
28  Al-khulafa ur-Rashidun mệnh danh các vị nối nghiệp Thiên sứ theo 

đúng chính đạo gồm các vị Abu Bakr As-Siddiq, „Umar Al-Faruq, 

„Uthman al-Ghani và „Ali Al-Murtada. 
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5. Jami‟ At-Tirmidhi (Sưu tập bởi Muhammađ bin „Isa, 

ngày năm sinh không rõ, mất năm 279 SH). 

6. Sunan An-Nasa‟i (Sưu tập bởi Ahmad bin Shu‟aib, sinh 

năm 215 SH, mất năm 303 SH). 

Ngoài các tập Hađith nêu trên, tập Muwatta‟ của Imam 

Malik (sinh năm 93 SH, mất năm 179 SH), tập Mishkat Al-

Masabih của Abu Muhammađ al-Husain bin Mas‟ud (mất 

năm 516 SH) và tập Musnad của Ahmad bin Hanbal (sinh 164 

SH, mất năm 241 SH) cũng rất nổi tiếng. 

Fiqh 

Fiqh là khoa học về luật pháp Islam hay luật học. Nó đề 

cập đến việc sưu tập các đạo luật Islam dựa theo Qur‟an và 

Sunnah của Thiên sứ. Danh từ Fiqh có nghĩa là kiến thức và 

sự am hiểu. 

Một số học giả Muslim đã dốc công phát triển khoa học 

về việc am hiểu luật pháp Islam và việc ứng dụng của nó. Bốn 

vị sưu tập Shari‟ah hay luật pháp Islam rất nổi tiếng gồm: 

1. Abu Hanifah Nu‟man bin Thabit, mệnh danh Abu 

Hanifah (sinh năm 80 SH, mất năm 150 SH). 

2. Malik bin Anas, mệnh danh Imam Malik (93-179 

SH). 

3. Muhammađ bin Idriss Al-Shafi‟i, mệnh danh Imam 

Shafi‟i (150-240 SH). 

4. Ahmad bin Hanbal, mệnh danh Imam Ibn Hanbal 

(164-241 SH). 

Luật pháp Islam phân chia các hoạt động của con người 

thành năm loại: 

(1) Fard hay Wajib (nghĩa vụ hay điều bắt buộc) – hành 

động mang tính cưỡng hành, nếu thực hiện thì được tưởng 

thưởng và nếu bỏ sót thì bị trừng phạt; 



 Hệ thống xã hội  97 

 (2) Mandub hay Sunnat (điều được khuyến cáo) – một 

hành động nếu thi hành thì được tưởng thưởng và nếu bỏ sót 

thì không bị trừng phạt;  

(3) Mubah hay Haros (im lặng) – các hành động được 

chấp thuận do im lặng;  

(4) Makruh (không thích) – các hành động không được 

chấp nhận nhưng không bị trừng phạt; 

 (5) Haram (bị cấm chỉ) – các hành động nếu vi phạm thì 

sẽ bị trừng phạt. 

Các học giả Muslim và các nhà luật học về luật pháp 

Islam đã làm cho Shari‟ah dễ hiểu và dễ thi hành qua khoa 

học về Fiqh. Fiqh là việc giải thích luật pháp Islam dựa theo 

Qur‟an và Sunnah. 

Luật pháp Islam hay Shari‟ah bao gồm đời sống lý tưởng 

của Islam. Islam là nề nếp sống toàn hảo và Shari‟ah là 

phương tiện giúp đạt cuộc sống lý tưởng của Islam. Shari‟ah 

giúp đưa cuộc sống của một người phù hợp với thiên ý của 

Allah. 

 





 

 

 

PHẦN V 

 

 

„IBADAT 

KALIMAH SHAHADAH (Lời chứng thực) 

SALAAT 

SIYYAM (Nhịn chay) 

ZAKAAT 

HAJJ 

JIHAAĐ 

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY CỦA NGƯỜI MUSLIM 

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 

ĐỊA VỊ CỦA PHỤ NỮ TRONG ISLAM 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MUSLIM 

UMMAT MUSLIM 

 

 





 

‘IBADAT  

 „Ibadat, một từ ngữ Ả-rập, bắt nguồn từ chữ gốc „Abđ có 

nghĩa là „người bề tôi‟ hay „người phục dịch‟. Từ đó, „Ibadat 

có nghĩa là việc phục dịch hay sự thờ phụng. 

Trong Islam, Allah là Vị Chủ nhân, con người là kẻ phục 

dịch. Khi nào Vị Chủ nhân bảo người phục dịch (tức bề tôi) 

làm bất cứ điều gì mà anh ta chu toàn mỹ mãn thì Vị Chủ 

nhân rất đỗi hài lòng với anh ta. Về bất cứ lãnh vực nào trong 

đời sống của con người, nếu người phục dịch hăng hái, sốt 

sắng thi hành các công tác được giao phó thì vị chủ nhân 

không những hài lòng mà còn trọng thưởng anh ta với phần 

thưởng quá sức mong ước. 

Allah, Đấng Tạo hóa, biết khả năng và sức chịu đựng của 

mỗi người phục dịch, cho nên khi giao nhiệm vụ cho ai Ngài 

không bao giờ bắt người đó gánh vác quá khả năng của y, như 

Ngài đã minh định: “Allah không bắt mỗi linh hồn vác gánh 

nặng quá khả năng của nó. Nó hưởng thụ điều mà nó đã làm 

ra và chịu phạt về điều mà nó đã làm ra.” (2:286).  

Đôi khi người phục dịch vì không ước lượng đúng khả 

năng của mình hay quá nhiệt tâm với ông Chủ nên đã chọn 

các công tác vượt quá khả năng của mình như Allah đã phán: 

“Ta nói với các tầng trời và trái đất và núi non việc ủy nhiệm 

(công tác làm lành tránh dữ) nhưng chúng từ chối lãnh nó vì 

cả sợ nó, và con người chịu lãnh nó; rõ ràng y hết sức sai 

quấy và hết sức ngu muội.” (33:72) 

Trước khi bắt người phục dịch làm công việc thờ phụng 

(„amal „ibadat), Allah bắt người ấy cam kết không được tôn 

thờ ai khác ngoài Ngài mà chỉ tôn thờ riêng Ngài. (17:23). 

Tôn thờ ai khác cùng với Allah là một trọng tội (31:13), một 

thứ tội mà Allah không bao giờ tha thứ ( 4:48). Người phục 

dịch Allah vì thế hằng tuyên thệ „tôi xác nhận không có 

Thượng đế nào đáng phải tôn thờ ngoài Allah; và Muhammađ 

là Thiên sứ của Allah‟, tức vị hướng dẫn cung cách thờ phụng 
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Ngài.Sau khi xác nhận sự thật và sự tin tưởng với tất cả lòng 

thành thật của mình, người phục dịch sẵn sàng thi hành mệnh 

lệnh của Allah, không than van cũng không trách móc mà chỉ 

biết nói: „tôi nghe và vâng lời‟ (2:285). Kể từ lúc đó, anh ta 

mang một biệt danh mới gọi là người muttaqi (một người bề 

tôi hiếu thảo và sợ Allah). 

Tiếp đó, Allah truyền lệnh cho anh ta dâng lễ Salaat thờ 

phụng Ngài năm lần mỗi ngày; đóng Zakaat để giúp đỡ người 

nghèo, người thiếu thốn, người thu và quản lý Zakaat, người 

mới nhập đạo, người bị giam cầm (tù binh hay nô lệ), người 

mắc nợ, người lỡ đường xa và để phục vụ con đường của 

Allah, v.v..(9:60); nhịn chay Siyyam vào tháng Ramadan 

(2:183-187); đi hành hương Hajj tại Ngôi đền Ka‟bah của 

Allah tại Makkah nếu có khả năng; Jihaađ (phấn đấu) theo 

con đường của Allah; ân cần với cha mẹ, không được giết con 

cái vì sợ nghèo, không được gần gũi điều khả ố như gian dâm, 

ngoại tình, không được giết người vô tội, không được gian lận 

tài sản của trẻ mồ côi; không được gian lận trong việc làm ăn 

buôn bán, phải đo cho đủ và cân cho đúng; ăn nói và xét xử 

phải công bằng dù có nghịch với bản thân và bà con ruột thịt 

đi nữa; và làm tròn lời giao ước của Allah. (6:151-152). Nói 

chung, người muttaqi thi hành và chu toàn các điều halal mà 

Allah cho phép và tránh xa những điều haram mà Allah cấm 

chỉ. Họ là những người sẽ có cấp bậc cao và gần Allah nhất 

(muqarrabun) nơi những Ngôi vườn hạnh phúc (56:11-12). 

Ngược lại, những ai phủ nhận sự thật và lạc lối thì sẽ bị cho 

uống nước sôi cắt đứt từng khúc ruột và bị đốt nướng trong 

lửa (Hỏa ngục) (56:92-94). 

Có những tín đồ mới nhập đạo thường nhầm lẫn ibadat 

với phong tục tập quán. Qur‟an và Sunnah của Thiên sứ ghi 

đầy đủ các việc ibadat mà một người Muslim phải và nên thi 

hành để phụng sự Allah thế nào cho Ngài hài lòng. Allah cử 

phái Thiên sứ Muhammađ (saw) đến để cải cách phong tục 

tập quán đồi trụy của thời kỳ Jahiliyyah tức thời kỳ Ngu muội 

mà con người chưa biết phân biệt đâu là điều haram và điều 

halal chẳng hạn như vì sợ nghèo mà giết con cái, sợ nhục mà 



 

chôn sống con gái, việc thờ cúng đa thần, tệ trạng say sưa 

nghiện ngập, v.v.. nói chung, Allah cấm chỉ các đồi phong bại 

tục làm thoái hóa con người và xã hội. Thiên sứ Muhammađ 

(saw) cổ xúy việc thực hiện các nghĩa cử tốt đẹp như việc 

giúp đỡ người nghèo khó, trẻ mồ côi, v.v.. thay vì phung phí 

tiền bạc vào những công việc vô ích như việc tổ chức các 

cuộc tiếp tân linh đình phí phạm trong lúc những người nghèo 

khó không có thực phẩm để dùng. 

KALIMAH SHAHADAH (LỜI CHỨNG THỰC) 

Sau khi tin tưởng Allah là Đấng Thượng Đế vô hình đã 

sáng tạo vũ trụ và loài người, Đấng đang nuôi dưỡng, chăm 

sóc mọi sinh vật, Đấng đang duy trì, điều khiển và quản lý 

guồng máy đồ sộ của vũ trụ, Đấng đang chuyển ban đêm sang 

ban ngày và ban ngày sang ban đêm, Đấng đang nắm quyền 

sinh sát trong tay Ngài; và sau khi đặt tin tưởng nơi các Thiên 

thần của Allah, các Kinh sách, các Thiên sứ của Allah, cõi 

Đời sau, Thiên đàng và Hỏa ngục, Giờ Tận thế, sự Phục sinh, 

việc Phán xử cuối cùng, Phúc và Tội là do Allah qui định, 

rằng tất cả các thứ đó đều thật, thì ta chỉ biết tỏ lòng thần phục 

Allah và khép mình vào khuôn khổ và nề nếp do Ngài qui 

định. Thái độ và hành động này được thể hiện qua Kalimah 

Shahadah tức lời chứng thực đức tin gồm hai câu: 

Ashhadu an laa ilaha ill(a) Allah, wa ashhadu anna 

Muhammadan Rasulullah 

(Tôi xác nhận không có Thượng Đế nào đáng được tôn 

thờ ngoài Allah và tôi xác nhận Muhammađ là Thiên sứ.) 

Sau khi tuyên bố lời xác nhận đức tin với tất cả lòng 

thành thực của mình, một người như thế giờ đây mang một 

biệt hiệu mới gọi là Muslim tức một người sẽ thực thi nề nếp 

sống của Islam. Y giao ước với Allah rằng ngoài Allah y sẽ 

không tôn thờ ai khác dù là vua chúa, tổng thống, chủ nhân, 

thiên thần, thiên sứ, nói chung là các tạo vật của Allah hoặc 

các tượng vật, hình ảnh do con người tưởng tượng làm ra. 

Đồng thời, y giao ước sẽ thực thi tất cả các luật lệ của Allah 
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trong Qur‟an và nề nếp do Thiên sứ áp dụng trong Sunnah của 

Người. Người Muslim là công dân của Allah. 

Kalimah Shahadah phân biệt một người Muslim với một 

người Kaafir, tức một người phủ nhận Allah và Thiên sứ 

Muhammađ (saw). Người Kaafir là một kẻ vô thần, phủ nhận 

Đấng Tạo Hóa, phủ nhận Đời sau với việc xét xử hành vi tốt 

và xấu của con người. Y tự làm chủ lấy mình, tự cao, không 

cần ai hướng dẫn. Y không biết mình là ai, sống để làm gì, sẽ 

trở thành cái gì và sẽ đi về đâu sau khi qua đời. Y sống chẳng 

khác nào thú vật chỉ biết ăn uống, hưởng lạc, làm tình, truyền 

giống, gieo rắc bất công, phá hoại kẻ khác, sống vô trách 

nhiệm và chết là hết. Muslim và Kaafir tương phản như ánh 

sáng và bóng tối, nước ngọt và nước mặn, Thiên đàng và Hỏa 

ngục. Một người Kaafir là đồ đệ của Iblis-Shaytan chuyên 

quyến dụ và đánh lạc hướng con người xa chính đạo.  

SALAAT 

Sau khi tuyên bố đức tin, người Muslim thi hành lời giao 

ước với Đấng Chủ Tể Allah tức việc dâng lễ Salaat thờ phụng 

Ngài hằng ngày. 

Salaat thiết lập mối quan hệ giữa một tạo vật với Đấng 

Tạo Hóa, giữa một người bề tôi với Đấng Chủ Tể. Salaat 

được truyền xuống cho những người có đức tin phải thi hành 

vào những giờ giấc qui định
29

 (4:103). Lơ là dâng lễ Salaat sẽ 

bị Allah phạt Hỏa ngục (74:43) Allah truyền lệnh: “Hãy dâng 

lễ Salaat một cách chu đáo và đóng Zakaat
30

 và cúi đầu thần 

phục cùng với những người cúi đầu thần phục.”(2:43) “Và 

hãy cầu xin được giúp đỡ với niềm kiên nhẫn và Salaat... 

(2:45) “...Quả thật Salaat ngăn cản một người tránh xa trọng 

tội và điều tội lỗi. Và việc tưởng nhớ Allah là điều lớn nhất 

trong cuộc đời của một người...” (29:45) 

                                                      
29  Năm cuộc lễ hằng ngày: Fajar buổi sáng, Zuhr buổi trưa, Asr xế chiều, 

Magrib hoàng hôn, „Isha ban đêm. 
30  Zakaat một loại thuế an sinh của Islam. 



 

 

Salaat là một nghi lễ rất quan trọng trong Islam. Nó được 

thực hiện theo đúng các nghi thức gồm các việc: tẩy thể 

(wuđu), hướng mặt về qiblah tức Ngôi đền Ka‟bah tại 

Makkah, đúng giờ giấc ấn định, nơi dâng lễ phải sạch sẽ, phải 

phục sức trang nhã v.v.. 

 “Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đứng dậy để 

dâng lễ Salaat, hãy rửa mặt và tay của các người đến 

cùi chỏ; và vuốt chùi đầu của các người (với bàn tay 

thắm nước) và rửa hai bàn chân đến mắt cá. Và nếu các 

người không được sạch (do việc chăn gối hay mộng 

tinh) thì phải tẩy sạch toàn thân (tắm ghusl); và nếu các 

người bị bệnh hoặc đi xa nhà hoặc sau khi bước ra từ 

nhà vệ sinh; hoặc sau khi chung chạ (với vợ) nhưng 

không tìm ra nước (để làm thủ tục tẩy sạch) thì hãy đến 

chỗ đất (hay cát) sạch mà dùng lau mặt và tay của các 

người đến cùi chỏ theo thủ tục tayyammum; Allah không 

muốn gây khó khăn cho các người; ngược lại, Ngài 

muốn tẩy sạch các người và hoàn tất ân huệ của Ngài 

cho các người để các người có thể tạ ân.” (5:6) 

Allah trong sạch. Ngài yêu chuộng sự sạch sẽ. Dâng lễ 

Salaat trong tình trạng dơ bẩn không thích hợp với cung cách 

của một người thờ phụng. Do đó, yếu tố sạch sẽ chiếm hàng 

đầu trong Islam. Người dâng lễ phải làm thủ tục tẩy thể 

(Wuđu‟) trước khi đứng nghiêm chỉnh trước mặt Allah, Đấng 

Chủ Tể Vĩ đại. Salaat, do đó, huấn luyện con người tính kỷ 

luật và sự sạch sẽ. 

Ngoài ra, Allah bắt buộc người Muslim phải phục sức 

trang nhã tại mỗi nơi thờ phụng, không được phô bày phần 

kín đáo của mình (7:31) 

Nghi thức
31

 dâng lễ Salaat đã do Thiên sứ Muhammađ 

(saw) chỉ dạy. Người bảo: “Hãy dâng lễ Salaat theo phương 

                                                      
31  Chúng tôi không trình bày chi tiết về nghi lễ thờ phụng mà chỉ đề cập 

về tinh thần của Salaat. 
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cách mà các người nhìn thấy ta làm.” Nghi lễ Salaat gồm các 

động tác: đứng thẳng (qiyyam) mặt hướng về qiblah tức 

hướng về Ngôi đền Ka‟bah; cúi đầu về phía trước (ruku‟); quì 

gối và phủ phục (sujud); ngồi giữa hai lần phủ phục (jalsa); 

các động tác trên gộp lại thành một đơn vị dâng lễ gọi là 

rak‟ah. Lễ Fajar gồm 2 rak‟ah; lễ Zuhr gồm 4 rak‟ah; lễ „Asr: 

4 rak‟ah; lễ Magrib: 3 rak‟ah; và lễ „Isha: 4 rak‟ah. Allah cho 

phép người dâng lễ rút ngắn cuộc lễ từ 4 rak‟ah xuống 2 

rak‟ah trong trường hợp đi xa nhà. Trong mỗi một động tác 

của Salaat, người dâng lễ phải đọc một số câu kinh của 

Qur‟an cùng với lời cầu nguyện Allah để tự nhắc nhở về mối 

quan hệ giữa một tạo vật với Đấng Tạo Hóa, giữa một người 

bề tôi với Đấng Chủ Tể Tối cao và cầu xin Ngài tha thứ, che 

chở và giúp đỡ. 

Bài kinh quan trọng nhất mà người dâng lễ phải đọc suốt 

các cuộc lễ là chương mở đầu Fatihah. Nó gồm các câu với 

nội dung được phiên dịch sang Việt ngữ như sau: 

Nhân danh Allah, Đấng rất mực Độ lượng, Đấng rất mực 

Khoan dung 

Mọi ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ; 

Đấng rất mực Độ lượng, Đấng rất mực Khoan dung; 

Đấng nắm quyền (xét xử) vào Ngày Phán xét cuối cùng; 

Duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và duy chỉ Ngài chúng tôi 

cầu xin được giúp đỡ; 

Xin Ngài hướng dẫn chúng tôi đi theo con đường ngay chính; 

Con đường của những người mà Ngài đã ban ân
32

, không phải (con 

đường) của những kẻ làm Ngài giận dữ
33

 cũng không phải (con 

đường của) những ai lầm đường lạc lối
34

. 

                                                      
32  Gồm các Nabi, các người trung thực, các vị tử đạo và các người tốt 

(4:69) 
33  Gồm các người bướng bỉnh, bất tuân Allah (2:61, 90; 3:111; 5:60) 
34  Gồm những ai đi sái lệch khỏi Islam (5:77) 



 

 

Lời chúc tụng và cầu nguyện quan trọng của lễ Salaat 

gồm các lời sau đây: 

Mọi lời suy tôn, cùng sự sùng bái bằng thân thể và tài sản đều 

dành riêng cho Allah; sự Bằng an và lòng Khoan dung và Phúc 

lành của Allah dành cho ngài, hỡi Nabi! Sự bằng an cho chúng 

tôi và những người bề tôi hiền lương của Allah. Tôi xác nhận 

duy chỉ Allah là Đấng Thượng Đế đáng phải tôn thờ và tôi xác 

nhận Muhammađ là người bề tôi của Allah và là Thiên sứ. Ôi 

Allah! Xin Ngài ban phúc cho Muhammađ và các tín đồ theo 

Muhammađ tương tự việc Ngài đã ban phúc cho Ibrahim và các 

tín đồ theo Ibrahim trong thiên hạ. Ngài thật đáng ca tụng và 

hiển vinh. Xin Ngài ban phúc lành cho Muhammađ và các tín 

đồ theo Muhammađ tương tự việc Ngài đã ban phúc lành cho 

Ibrhahim và các tín đồ theo Ibrahim trong thiên hạ. Ngài thật 

đáng ca tụng và hiển vinh. 

Lời chúc tụng này mệnh danh là Tashahhud có nghĩa là 

lời xác nhận sự thật của người dâng lễ. 

Nghiêm chỉnh và khiêm tốn là hai yếu tố quan trọng của 

Salaat. Thờ phụng Allah với tinh thần sùng bái hoàn toàn xem 

như đang đứng trước mặt Đấng Chủ Tể vô hình đang quan sát 

mình. Người dâng lễ là một người bề tôi đang hầu chuyện với 

Allah, dâng hiến cả sinh mạng lẫn tài sản của mình cho Ngài 

đồng thời cầu xin Ngài giúp đỡ. Salaat là một phương thức 

bồi dưỡng tinh thần và nghị lực sau những cuộc phấn đấu gay 

go để vượt qua các khó khăn và nghịch cảnh bởi vì mọi sức 

mạnh và nghị lực đều phát sinh từ Allah, Nguồn Sinh lực duy 

nhất.  

Salaat là một món quà đặc biệt mà Allah đã ưu đãi Thiên 

sứ Muhammađ (saw) và các tín đồ Muslim nhân chuyến thăng 

thiên chầu phục Allah của Thiên sứ (17:1) Nghi lễ Salaat giản 

dị, không cần nhan đèn hương khói, không cần trung gian của 

giới thầy tu tăng lữ. Người dâng lễ trực tiếp với Đấng Chủ 

Nhân của mình, chúc tụng Ngài, bày tỏ nỗi niềm với Ngài và 

cầu xin Ngài giúp đỡ. Allah bảo Thiên sứ Muhammađ (saw): 
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“Và khi bầy tôi của Ta hỏi Ngươi về Ta thì hãy bảo họ Ta ở 

kề sát. Ta đáp lời cầu nguyện của người cầu xin khi y cầu xin 

Ta. Nhưng họ phải đáp ứng lời gọi của Ta và tin tưởng nơi Ta 

để may ra họ được hướng dẫn.” (2:186). 

Lễ Salaat mất hiệu lực nếu vi phạm các điều kiện sau đây: 

1. Không có định tâm (Niyyah) dâng lễ. 

2. Không đọc Takbiratul Ihram (tức đọc Allahu Akbar 

khởi sự dâng lễ) 

3. Không đọc al-Fatihah (tức Chương mở đầu của 

Qur‟an); 

4. Quên hay không ruku‟ hoặc sujud (cúi đầu hoặc phủ 

phục); 

5. Không hướng mặt về Qiblah (tức Ngôi đền của Allah 

tại Makkah) 

6. Không có Wuđu‟ (tức đã không làm thủ tục tẩy thể); 

7. Nói chuyện trong lúc dâng lễ; 

8. Ăn hay uống trong lúc dâng lễ; 

9. Không ngồi đọc Tashahhuđ. 

 

Ngoài các cuộc lễ cá nhân bắt buộc hằng ngày, Islam còn 

qui định các cuộc lễ tập thể như: Lễ Ngày Thứ sáu (Salatul 

Jumu‟ah); Lễ Mai táng người quá vãng (Salatul Janazah); Lễ 

Tarawih phụ ban đêm suốt tháng nhịn chay Ramadan; Lễ Xã 

chay (Salatul „Eid-ul Fitr) chấm dứt tháng Ramadan; Lễ Tế 

vật (Salatul „Eid-al-Adha) vào ngày mồng mười tháng 12 của 

lịch Islam v..v... 

Salaat cá nhân huấn luyện một người Muslim tinh thần kỷ 

luật, việc tôn trọng giờ giấc qui định, tập huấn sự sạch sẽ, sự 

nghiêm chỉnh và tính khiêm tốn; Salaat tập thể huấn luyện 

người Muslim tinh thần bình đẳng, tương trợ tương ái, và thắt 

chặt tình đồng đạo trong Islam. 



 

SIYYAM (NHỊN CHAY) 

Đây là một định chế đặc thù khác của Islam. Allah phán 

bảo các tín đồ kiêng cử vào tháng Ramadan tức tháng chín âm 

lịch Islam. 

 “Hỡi những ai có niềm tin! Siyyam được truyền xuống 

cho các người như đã được truyền cho những người 

trước các người để các người có Taqwa. Kiêng cử trong 

một số ngày nhất định của tháng Ramadan. 

“Tháng Ramadan là tháng mà Qur‟an đã được ban 

xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và là bằng chứng rõ 

rệt về việc hướng dẫn và việc phân biệt (phúc và tội). 

Bởi thế, ai trong các người hiện diện vào tháng đó thì 

phải kiêng cử (saum). Và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì 

phải nhịn bù lại cho đủ số những ngày đã thiếu về sau. 

Allah muốn cho các người được dễ dàng chứ không 

muốn các người gặp khó khăn. Và để các người hoàn tất 

số ngày ấn định và tán dương sự vĩ đại của Ngài về việc 

Ngài đã hướng dẫn các người và để các người đáp ân 

Ngài. 

“Các người được phép ăn nằm với vợ ban đêm suốt thời 

gian kiêng nhịn Siyyam. Họ là y phục của các người và 

các người là y phục của họ. Allah biết điều các người 

thường lén lút với nhau. Do đó, Ngài đoái thương mà 

quay lại tha thứ cho các người. Bởi thế, các người được 

phép chung chạ với họ nhưng hãy cố gắng thực hiện 

điều mà Allah đã ra lệnh cho các người; và ăn và uống 

ban đêm cho đến khi các người thấy rõ sợi chỉ trắng của 

buổi rạng đông tách rời sợi chỉ đen của nó; rồi hãy 

kiêng nhịn cho đến lúc đêm xuống. Và không được ăn 

nằm với vợ trong thời gian các người lánh trần để tu 

tỉnh trong thánh đường (I‟tikaf). Đó là những giới cấm 

qui định bởi Allah. Do đó, chớ vi phạm chúng. Allah 

trình bày các lời thiên khải của Ngài để may ra họ có 

Taqwa. Nhưng đối với ai có khả năng kiêng cử nhưng 

rất chật vật (vì già yếu hay bệnh nặng) thì có thể chuộc 

tội bằng cách nuôi ăn (từng ngày) một người túng thiếu. 

Nhưng nếu ai tự nguyện làm tốt thì điều đó tốt cho y. 
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Tuy nhiên, kiêng nhịn tốt cho các người hơn nếu các 

người biết (giá trị của nó). “ (2:183-5, 187) 

Theo các lời phán truyền trên, Siyyam là kiêng nhịn các 

việc ăn, uống và giao hợp vào ban ngày, bắt đầu trước lúc 

hừng đông cho đến lúc màn đêm buông xuống; sau đó, được 

tự do sinh hoạt bình thường trở lại như vào ban ngày. Nguyên 

tắc của Siyyam là không được đưa bất cứ chất liệu gì vào cơ 

thể vào ban ngày. Nói vắn tắt sinh hoạt của ban ngày đổi sang 

ban đêm. Thời gian kiêng nhịn kéo dài trọn tháng Ramadan 

của âm lịch Islam như đã được qui định ở trên. 

Mục đích của Siyyam là huấn luyện người Muslim có 

Taqwa. Taqwa là tỏ lòng khiếp sợ và kính yêu Allah do ý 

thức việc Ngài đã tạo hoá, nuôi dưỡng, chăm sóc và hướng 

dẫn chúng ta theo chính đạo. Allah ban Kinh sách Qur‟an 

xuống vào tháng Ramadan làm Chỉ đạo giúp con người phân 

biệt các điều đúng và sai, điều tốt và xấu, điều hợp pháp và 

bất hợp pháp, phúc và tội, dạy họ làm lành tránh dữ mai hậu 

sẽ đưa họ đến chỗ thành công và hạnh phúc tức được tưởng 

thưởng Thiên đàng và khỏi bị sa Hỏa ngục. Đó là ân phúc lớn 

nhất mà Allah đã ban cho nhân loại. Allah ban cho loài người 

thiên nhiên để sử dụng hầu thoả mãn nhu cầu vật chất của họ, 

và ban Kinh sách để hướng dẫn tâm linh được an bình và 

hạnh phúc. 

Kiêng nhịn Siyyam không những chỉ cấm cản người nam 

và nữ Muslim kiêng dùng thực phẩm, thức uống, hút thuốc và 

tình dục mà còn ràng buộc họ kiêng cử các lời ăn tiếng nói 

xúc phạm xấu xa và các việc làm tội lỗi như nói dối, thất hứa, 

gian lận, nóng giận, chửi bới, v.v.. Nóng giận là hành vi của 

Shaytan cho nên Thiên sứ (saw) có nói: “Vào tháng Ramadan, 

Allah trói các tên Shaytan lại không cho chúng lộng hành.” 

Người phụ nữ Muslim được phép tạm ngưng kiêng nhịn 

trong thời gian có kinh kỳ nhưng phải nhịn bù số ngày đã 

thiếu về sau. 



 

Ramadan là tháng mà người Muslim đọc và nghiền ngẫm 

Qur‟an về những điều hướng dẫn của Allah đồng thời dâng lễ 

Tarawih như một hành vi thờ phụng (Ibadat) nhằm làm đẹp 

lòng Ngài. Allah hứa với bầy tôi của Ngài rằng Ngài sẽ đáp 

lời cầu xin của người cầu nguyện khi họ vì Ngài mà kiêng cử 

Siyyam (2:186). Dâng lễ Salaat và đóng Zakaat là hai biểu 

hiện việc thờ phụng mà mọi người có thể nhìn thấy trong lúc 

Siyyam là một hành vi thờ phụng hoàn toàn nội tại duy chỉ 

Allah nhìn thấy và biết mà thôi. Người kiêng nhịn có thể ăn 

uống lén lút, hút thuốc lén và giao hợp lén lút trong phòng kín 

nhưng y không thể giấu giếm các hành động ấy khỏi Allah 

bởi vì Đấng Allah vô hình hiện diện với họ bất cứ nơi nào họ 

có mặt (57:4). Và vì thế, Allah đặc biệt trọng thưởng người 

kiêng nhịn trong tháng Ramadan một đêm gọi là đêm Định 

mệnh (Laylat-ul-Qadr) nhân đó hành vi thờ phụng của họ có 

giá trị bằng hành vi thờ phụng của một nghìn tháng bình 

thường (97:1-5) 

Người Muslim chấm dứt việc kiêng nhịn bằng một cuộc 

lễ „Eid-ul-Fitr (Lễ xã chay) vào buổi sáng ngày mồng một 

tháng 10 âm lịch Islam, nhân đó họ dâng một cuộc lễ tập thể 

để đa tạ Allah về việc Ngài đã giúp đỡ họ vượt qua các khó 

khăn của việc kiêng nhịn xem đó như một chiến thắng bản 

ngã đối với các cám dỗ trần tục và các thèm muốn vật chất 

trong suốt thời gian kiêng nhịn. Trước khi dâng lễ „Eid-ul-

Fitr, người kiêng nhịn phải đóng „Zakaat-ul-Fitr‟ bằng một số 

hiện vật hay hiện kim qui định để giúp đỡ những người anh 

em Muslim nghèo khó không có phương tiện để chung vui 

với các anh em đồng đạo của mình nhân ngày lễ hội đó. 

Zakaat-ul-Fitr có thể được đóng cho người quản lý Zakaat kể 

từ đầu tháng cho đến cuối tháng Ramadan mà hạn chót là 

trước khi dâng lễ Eid-ul-Fitr. Đóng Zakaat-ul-Fitr là một hành 

vi biểu lộ tình thương yêu đùm bọc và tương trợ giữa người 

Muslim với nhau. 
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ZAKAAT 

Zakaat là một định chế quan trọng khác của Islam mang 

tính cưỡng hành ngang hàng với Salaat. Allah bắt các tín đồ 

đóng Zakaat tương tự việc Ngài bắt họ dâng lễ Salaat vậy: 

“Và hãy dâng lễ Salaat một các chu đáo và đóng Zakaat...” 

(2:43) Salaat và Zakaat luôn luôn được nhắc chung trong 

Qur‟an. 

Danh từ Zakaat có nghĩa là trong sạch. Về chuyên môn, 

Zakaat là một số hiện vật hay hiện kim dư dả hằng năm mà 

một người Muslim phải đóng vào tổng công khố của nhà nước 

Islam dùng để phân phát cho những người thụ hưởng chính 

đáng. Zakaat được xem như một loại thuế mà một người 

Muslim phải trả cho Allah. Zakaat không phải là một sự đóng 

góp tự nguyện, không phải là của bố thí, vật từ thiện, không 

phải là thuế thập phân dùng ủng hộ nhà thờ hay giáo sĩ, không 

phải là thuế thân và cũng không phải là tặng vật. Nó đặc thù 

nên không có một từ ngữ tương đương nào. 

Như ta đã biết, các tầng trời và trái đất là giang sơn của 

Allah. Sử dụng tài nguyên của Allah là thụ ơn Ngài. Tuy 

nhiên, Allah không cần đến tài sản của chúng ta. Ngài nuôi 

dưỡng chúng ta chứ chúng ta không nuôi dưỡng Ngài. Allah 

chỉ muốn chúng ta thần phục, tri ân và hiếu thảo với Ngài 

(20:132). Ngài muốn chúng ta dùng một phần lợi tức dư dả để 

giúp đỡ đồng loại, những người Muslim nào: 1/ nghèo khó; 2/ 

thiếu thốn; 3/ mới gia nhập Islam; 4/ tù binh chiến tranh; 5/ 

thiếu nợ; 6/ đi thu Zakaat; 7/ phục vụ chính nghĩa của Allah; 

8/ người lỡ đường. (9:60) Đóng Zakaat là đền ơn Allah và 

trong sạch hóa bản thân. Nó phủi sạch lòng vị kỷ tham lam. 

Nó huấn luyện tính ngay thật liêm chính trong việc đổi chác 

làm ăn. Đóng Zakaat là thờ phụng Allah bằng tài sản trong lúc 

dâng lễ Salaat là thờ phụng Allah bằng thân thể và lời nói. 

Tỉ lệ Zakaat thay đổi tùy theo hiện vật và hiện kim. Tỉ lệ 

2.5% chịu Zakaat hằng năm áp dụng cho tiền mặt, số tiền của 

trương mục tiết kiệm tại ngân hàng, vàng, bạc, quý kim để 



 

dành trong một năm. Tỉ lệ về sản phẩm nông nghiệp và thú 

chăn nuôi thì áp dụng khác. Xem bản chiết tính sau đây: 

 

 Tài sản chịu 

Zakaat 

Số lượng qui định 

(Nisab) 

Tỉ lệ 

1. Sản phẩm nông 

nghiệp. 

5 awsuq (giạ = 653gr) 

từng vụ mùa 

5% nếu tưới bằng nước 

dẫn thủy; 10% nếu tưới 

bằng nước mưa. 

2. Vàng, bạc, vật trang 

điểm vàng bạc 

85 gram nếu là vàng 

595 gram nếu là bạc 

2.5% trị giá tiền 

3. Tiền mặt trong tay 

hay tại ngân 

Trị giá bằng 595 gram 

bạc 

2.5% trị giá tiền hàng 

4. Hàng hoá mua bán Trị giá bằng 595 gram 

bạc 

2.5% trị giá tiền 

5. Bò và trâu 30 con 1 con một tuổi cho30 

con; 1 con hai tuổi cho 

40 con. 

6. Trừu và dê 40 con 1 con cho 40 con đầu; 

2 con cho 120 con; 3 

con cho 300 con; và 1 

con cho mỗi 100 con 

thêm. 

7. Mõ than Bất cứ số lượng 20% trị giá tiền 

8. Lạc đà 5 con a. Đến 24 con; 1 con 

trừu hay dê cho từng 

5 con chịu Zakaat. 

b. 25-35 con; 1 con lạc 
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đà cái1 tuổi. 

c. 36-45 con; 1 con lạc 

đà cái 2 tuổi. 

d. 46-60 con; 1 con lạc 

đà cái 3 tuổi. 

e. 61-75 con; 1 con lạc 

đà cái 4 tuổi. 

f. 76-90 con; 2 con lạc 

đà cái 2 tuổi. 

g. 91-120 con; 2 con 

lạc đà  cái 3 tuổi. 

h. 121 con hay hơn 1 

con lạc đà cái 2  tuổi 

cho từng 40 con 

thêm; hoặc 1 con lạc 

đà cái 3 tuổi cho 

từng 50 con thêm. 

HAJJ 

Hajj là một nghi lễ đặc thù khác của Islam. Qur‟an đề cập 

về Hajj chi tiết hơn các hành vi thờ phụng Salaat, Zakaat và 

Siyyam. Người Muslim nam và nữ trên 18 tuổi trở lên được 

yêu cầu thực hiện Hajj ít nhất một lần trong cuộc đời mình 

nếu có đủ phương tiện và sức khỏe. 

Hajj là đi đến Ngôi đền Ka‟bah của Allah tại Makkah, 

một thành phố lớn của xứ Ả-rập Sau-đi, để thực hiện các hành 

vi thờ phụng Allah vào tháng 12 âm lịch Islam tức tháng 

Dhul-Hijjah. Hằng năm có hơn hai triệu người Muslim tập 

trung tại Makkah để thi hành Hajj.  

Nghi lễ Hajj gồm các việc sau đây: 

1. Vận Ihram gồm hai mảnh vải trắng thô, không khâu 

chỉ, nếu là nam giới. Nữ giới ăn mặc bình thường, 

phủ kín thân mình chỉ để lộ bộ mặt và tay chân. Một 



 

mảnh vải Ihram dùng quắn thắt lưng che hạ bộ, một 

mảnh vắn lên bả vai trái xuống dưới nách tay phải. Kể 

từ lúc vận Ihram, người làm Hajj không được hung 

ác, giết hại, cãi vã, dâm dục, bứùt tóc, cắt móng tay 

và móng chân, bứt lá cây, giết sâu bọ v..v...tức không 

được vi phạm các giới cấm của việc thi hành Hajj. 

2. Đứng tại thung lũng „Arafat cách xa Makkah 12 dặm 

Anh. Hajj sẽ vô hiệu nếu không có mặt tại „Arafat. 

3. Dừng chân ban đêm tại Ngôi đền thiêng ở 

Muzdalifah. 

4. Ném đá vào chiếc trụ lớn „Aqabah tượng trưng cho 

Shaytan tại Mina; 

5. Tế vật (gồm lạc đà, bò và trừu hay dê); 

6. Tawaf (Đi bảy vòng xung quanh Ngôi đền Ka‟bah)  

7. Dâng hai đơn vị (rak‟ah) Salaat lễ phụ gần dấu chân 

của Nabi Ibrahim; 

8. Uống nước thánh múc từ giếng nước Zamzam gần 

Ngôi đền Ka‟bah; 

9. Sa‟y (Di chuyển qua lại bảy lần giữa hai ngọn đồi 

Safa và Marwa gần Ngôi đền Ka‟bah); 

10. Cạo đầu hoặc cắt tóc sau lần di chuyển cuối cùng;  

11. Và việc cởi Ihram. 

 

Như thế là hoàn tất cuộc thi hành Hajj. Tuy nhiên, người 

làm Hajj phải trở lại Mina ngủ hai đêm tại đó để chờ ném đá 

vào ba chiếc trụ tượng trưng cho Shaytan (Sa-tăng) ở Mina 

trước khi trở lại Makkah đi bảy vòng xung quanh Ka‟bah để 

vĩnh biệt Allah và trở về quê quán. (2:196-203) Trong lúc đi 

vòng Ka‟bah cũng như Sa‟y tức đi qua lại giữa hai ngọn đồi 

Safa và Marwa, người hành lễ đọc các lời cầu nguyện tán 
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dương sự vĩ đại của Allah và cầu xin Ngài tha thứ các tội lỗi 

quá khứ và hiện tại. 

Ngoài Hajj, Qur‟an có nhắc đến „Umrah. „Umrah là cuộc 

viếng thăm Ngôi đền Ka‟bah của Allah. Nghi lễ „Umrah giản 

dị hơn, gồm các việc:  

1. Vận Ihram; 

2. Đọc lớn Talbiyya gồm các lời „labbaik Allahumma 

labbaik, labbaika laa shariika laka labbaik, innal 

hamda wanni‟mata laka wal mulk, laa sharika lak‟ 

(Dạ vâng, Thưa Allah, đây, bề tôi có mặt, đây, bề tôi 

có mặt! Ngài không có ai hợp tác cả; quả thật mọi ca 

tụng, và mọi ân huệ và mọi quyền hành là của Ngài. 

Ngài không có ai hợp tác cả.) 

3. Tawaf (Đi bảy vòng xung quanh Ka‟bah) 

4. Dâng hai rak‟ah lễ phụ gần dấu chân của Nabi 

Ibrahim;  

5. Uống nước giếng Zamzam; 

6. Sa‟y (di chuyển qua lại bảy lần giữa hai ngọn đồi Safa 

và Marwa); 

7. Cạo đầu hay cắt tóc; 

8. Và cởi Ihram. 

Nghi lễ „Umrah có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong cuộc 

đời của một người Muslim, trong lúc Hajj chỉ được thực hiện 

trong vòng năm ngày của tháng 12 âm lịch Islam hằng năm, 

bắt đầu từ ngày mồng tám trở đi. Nếu đến sớm hơn ngày 

mồng tám tháng 12, người thực hiện Hajj phải thi hành 

„Umrah trước, xong chờ đến ngày thực hiện Hajj. (2:196) 

Việc thực hiện Hajj đã có từ thời của Nabi Ibrahim 

(Abraham). Tuy nhiên, theo thời gian, nghi lễ Hajj đã bị mai 

một, không còn giữ các nghi lễ nguyên thủy của nó. Allah đã 

cử Thiên sứ Muhammađ (saw) đến tái lập nó: 



 

 “Và hãy nhớ việc Ta (Allah) đã chỉ định cho Ibrahim 

địa điểm xây Ngôi đền (Ka‟bah) phán bảo: „Chớ kết hợp 

với Ta bất cứ cái gì trong việc thờ phụng và hãy giữ gìn 

Ngôi đền của Ta trong sạch cho những người đi vòng 

quanh nó, cho những người đứng dâng lễ, và những 

người cúi đầu và phủ phục. Và hãy tuyên bố với nhân 

loại việc thi hành Hajj. Họ sẽ đi bộ hoặc cưỡi từng con 

lạc đà gầy ốm, băng qua các hẽm núi sâu thẳm đến cùng 

làm lễ với ngươi, để họ chứng kiến những mối lợi được 

ban cho họ; và để họ tụng niệm tên của Allah trong một 

số ngày ấn định; và (nhắc tên Allah) trên những con thú 

nuôi mà Ngài đã cung cấp cho họ (làm vật tế). Do đó, 

hãy ăn thịt của chúng (sau khi tế) và phân phối cho 

những người nghèo đói. Rồi để họ kết thúc tình trạng bù 

xù của họ (suốt thời gian hãm mình làm lễ); và để họ 

hoàn tất lời thề của họ và đi vòng xung quanh Ngôi đền 

lâu đời. Đó là việc thi hành Hajj. Và ai tôn trọng các 

giới cấm của Allah thì là điều tốt cho y đối với Đấng 

Chủ Tể của y... Ngay thật với Allah, và không được kết 

hợp ai (cái gì) với Ngài trong việc thờ phụng. Và ai tôn 

trọng các biểu hiệu của Allah trong lúc hành lễ thì là có 

Taqwa trong lòng (22:26-37)  

Các mối lợi của Hajj mà Allah nhắc đến gồm các điều: 

việc chứng kiến các di tích lịch sử rõ rệt như Ngôi đền Ka‟bah 

của Allah, dấu chân của Nabi Ibrahim khi Người đứng xây 

dựng nền móng của Ngôi đền, hai ngọn đồi Safa và Marwa 

khi bà Hajar, người vợ của Nabi Ibrahim, chạy đôn đáo đi tìm 

nước uống cho đứa con đầu lòng Nabi Ismail suýt chết khát, 

giếng nước thánh Zamzam giải khát hằng triệu người nhưng 

không bao giờ ráo cạn; tình huynh đệ vô biên giới giữa các tĩn 

đồ Muslim, không phân biệt tiếng nói, màu da, giai cấp, 

chủng tộc, địa phương; sự bình đẳng với tư cách là bầy tôi của 

Allah, cùng một niềm tin duy nhất; an tâm dâng lễ, không 

vương vấn trần gian mà chỉ biết tập trung vào việc dâng lễ 

v..v...Hajj nhắc nhở người Muslim về việc Phục sinh và việc 

Phán xét của Allah vào Ngày Cuối cùng. 

Về Hajj, xin xem thêm: Qur‟an, 2:158, 196-203; 3:97; 

5:2; và Chương 22. 
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JIHAAĐ 

Jihaađ là tận dụng tất cả sức lực và tài nguyên vào việc 

thiết lập nề nếp sống Islam nhằm làm đẹp lòng Allah. Jihaađ 

là một từ ngữ Ả-rập có nghĩa là „phấn đấu tối đa‟.  

Jihaađ trải qua nhiều giai đoạn. Trước hết, người Muslim 

phải tự rèn luyện để kiểm soát các dục vọng và tư tưởng xấu 

xa của mình, một bước khó khăn đầu tiên mà một người phải 

thực hiện cho kỳ được. Đây là loại Jihaađ nội tâm chống bản 

ngã vị kỷ và cũng là nền tảng cho một cuộc Jihaađ bao quát 

rộng lớn hơn nhằm thực hiện điều phải, đúng, phúc lành mà 

Qur‟an gọi là Ma‟ruf và tận diệt điều sai quấy, hung dữ, ác 

đức (Munkar) ra khỏi đời sống cá nhân và xã hội. Jihaađ vì 

thế đòi hỏi việc tận dụng tối đa các tài nguyên vật chất và sức 

mạnh tinh thần. Và cuối cùng, Jihaađ có thể đi đến việc hy 

sinh tính mạng cho chính nghĩa của Islam.  

Mục tiêu của Jihaađ là làm đẹp lòng Allah. Người 

Muslim không nên bỏ quên điều này bởi vì nó là nền tảng của 

mọi nổ lực trong Islam. Kalimah shahadah, Salaat, Zakaat, 

Siyyam và Hajj đều huấn luyện người Muslim vâng lệnh 

Allah và thu đạt sự hài lòng của Ngài, hy vọng sẽ được tưởng 

thưởng Thiên đàng vào Ngày Phán xét cuối cùng, một nơi 

sung sướng, hạnh phúc và bằng an vĩnh cửu. 

Việc nổ lực thực hiện Salaat, Zakaat, Siyyam và Hajj đều 

đặn sẽ biến một người Muslim sống và hy sinh cho Islam, một 

nề nếp duy nhất và đúng đắn nhất đưa đến thành công ở đời 

này và Đời sau. Vắn tắt, tất cả các bổn phận và nghĩa vụ trong 

Islam đều tập trung vào việc tập huấn và chuẩn bị một người 

Muslim dấn thân cho Jihaađ. Jihaađ là nghĩa vụ cuối cùng của 

người Muslim. Người ta không thể nói về Islam mà không 

nhắc đến Jihaađ. 

Mỗi một người của chúng ta đều ước mong cho sự thật 

được toàn thắng và sự giả dối tan biến nhưng điều này sẽ 

không bao giờ tự nó thể hiện nếu chúng ta không nổ lực làm 

cho nó thành hình. Việc thi hành các nghĩa vụ khác của Islam 

sẽ trở thành vô nghĩa nếu chúng không hướng dẫn chúng ta đi 



 

đến mục tiêu Jihaađ. Phương pháp áp dụng Jihaađ đã do 

Thiên sứ Muhammađ (saw) thực hiện và là mẫu mực cho 

người Muslim bắt chước. 

Bổn phận của người Muslim gồm việc thi hành các mệnh 

lệnh của Allah và động viên người khác thi hành các thiên 

lệnh. Allah đã xác định việc này trong Qur‟an qua các lời 

phán sau đây: 

“Các người (Muslim) là một Ummah (Cộng đồng) tốt 

đẹp nhất được gầy dựng cho nhân loại; các người ra 

lệnh làm điều lành (Ma‟ruf) và cấm cản làm điều dữ 

(Munkar); và các người tin tưởng nơi Allah...” (3:110) 

Người Muslim phải mời gọi người khác tuân lệnh Allah 

một cách nhã nhặn và khôn khéo. Nề nếp sống của họ là 

mẫu mực dùng thu phục nhân tâm. Allah không thích 

những ai mà lời nói và hành động không đi đôi với 

nhau. Allah phán bảo trong Qur‟an:  

“Há các người bảo thiên hạ làm việc đạo đức trong lúc 

chính các người quên thi hành nó...?” (2:44) 

Và “Hỡi những ai có niềm tin! Tại sao các người nói 

ra những điều mà các người không làm. Điều đáng ghét 

nhất đối với Allah là việc các người nói ra những điều 

mà các người không làm.” (61:2-3) 

CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY CỦA NGƯỜI MUSLIM  

Nhập đạo 

Islam là tôn giáo của tất cả mọi người, của toàn thể nhân 

loại, không phân biệt xứ sở hay chủng tộc. Tuy nhiên, Islam 

công nhận hai cuộc nhập đạo: một tự nguyện và một tự nhiên. 

Cuộc nhập đạo tự nguyện xẩy ra khi một người trưởng 

thành do ý thức sáng suốt và sự lựa chọn độc lập muốn trở 

thành một người Muslim. Anh ta muốn đoạn tuyệt với dĩ vãng 
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không mấy hạnh phúc và chấp nhận một đời sống mới sáng 

sủa, an tâm, bền vững và đầy hứa hẹn hơn do bởi Islam giúp 

anh ta cầu nguyện với Đấng Chủ Tể của vũ trụ „điều tốt ở đời 

này và điều tốt ở Đời sau‟ (2:201) Anh ta tắm rửa sạch sẽ với 

tâm nguyện phủi sạch sự ô uế của việc tôn thờ các tượng thần 

vô tri vô giác, của việc làm quá khứ sai trái do thiếu hiểu biết 

và phạm thượng, để cuối cùng tôn thờ Đấng Allah duy nhất 

đã tạo hóa vũ trụ và loài người. Trước mặt hai nhân chứng 

Muslim, hoặc tại gia hay tại Thánh đường, anh ta tuyên bố 

đức tin với chiếc lưỡi và tấm lòng chân thật của mình qua 

công thức Kalimah Shahadah: „ash hadu an laa ilaha ill allah 

wa ash hadu anna Muhammadan rasullullah‟ (tức tôi xác 

nhận không có Thượng Đế nào đáng phải tôn thờ ngoài Allah 

và tôi xác nhận Muhammađ là Thiên sứ). Kể từ lúc đó, anh ta 

được xem như một đứa bé sơ sinh, một người Muslim trong 

trắng vừa mới nhập thế. 

Thiên sứ Muhammađ (saw) thường hỏi tên gọi của tân tín 

đồ sau việc tuyên thệ của anh ta. Nếu nhận thấy tên gọi của 

người đó không phù hợp với tinh thần Islam chẳng hạn như 

một „người tôn thờ mặt trời‟, „người lạy Ka‟bah‟ v.v.. thì 

Thiên sứ đổi tên cũ sang tên mới đậm nét Islam hơn, chẳng 

hạn như „Abđullah‟ (người bề tôi của Allah), „Abđur-

Rahman‟ (người bề tôi của Đấng Chí nhân) v.v.. 

Cuộc nhập đạo tự nhiên là khi một đứa bé sinh ra trong 

một gia đình Muslim. Ngay sau khi bà mụ làm xong công 

việc của mình, câu Adhaan được đọc dịu vào lổ tai phải của 

đứa bé, và câu Iqaamah bên tai trái của nó nhằm gieo vào tai 

của đứa béù tiếng gọi của đức tin và nhắc nhở nó việc thờ 

phụng Allah. Adhaan gồm các lời bằng tiếng Ả-rập sau đây:  

1. Allahu Akbar (Allah Vĩ đại) (bốn lần);  

2. Ash hadu an laa ilaha illallah (hai lần)  

3. Wa ash hadu anna Muhammadan rasulullah (hai lần) 

(tôi xác nhận không có Thượng Đế nào đáng phải tôn 



 

thờ ngoài Allah, và tôi xác nhận Muhammađ là Thiên 

sứ);  

4. Hayya „alas-Salah (hai lần) (hãy đến dâng lễ Salaat);  

5. Hayya „alal-Falah (2 lần) (hãy đến với sự phát đạt);  

6. Allahu Akbar (2 lần) (Allah Vĩ Đại);  

7. Laa ilaha illallah (một lần) (không có Thượng Đế nào 

đáng phải tôn thờ ngoài Allah).  

Công thức của Iqaamah giống như Adhaan nhưng chỉ đọc 

Allahu Akbar hai lần và có thêm câu „qadqa amatis salah‟ (hai 

lần) (cuộc dâng lễ bắt đầu) sau câu „hayya „alal falah‟ của 

adhaan. 

Cha mẹ chọn một tên gọi tốt đẹp bằng tiếng Ả-rập đặt cho 

con. Tiếng Ả-rập là tiếng mẹ đẻ của Thiên sứ Muhammađ 

(saw), nên nhiều người không phải gốc gác Ả-rập thích chọn 

tên gọi bằng tiếng Ả-rập ghép với tên gia tộc (họ) mà đặt cho 

con. Chẳng hạn „Umar Nguyễn, Jamil Đỗ v.v.. Nếu đứa bé là 

nam giới thì nên cắt bì bao đầu dương vật của nó (thủ tục 

khitaan) càng sớm càng tốt để nó được sạch sẽ. Nữ giới không 

bị ràng buộc về việc này. Và tân tín đồ nam giới trưởng thành 

cũng không bị ràng buộc về việc này, nhưng nếu thực hiện 

được thì càng tốt về phương diện vệ sinh. 

‘Aqiqa 

Một tuần lễ sau khi đứa bé chào đời, cha mẹ làm lễ cắt tóc 

cho con gọi là „aqiqa. Tóc của đứa bé được cạo hay cắt rồi 

mang cân theo lượng bạc, tiếp đó trị giá nó bằng tiền mà cha 

mẹ dùng bố thí cho người nghèo. Và nếu có phương tiện thì 

gia đình cắt cổ một con trừu (hay dê) để thết đãi người nghèo 

và bạn bè. 
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Học kinh Qur’an 

Khi đứa trẻ đến tuổi biết đọc, thường là bốn tuổi trở lên, 

gia đình tổ chức một cuộc họp mặt tại gia hoặc tại trường học 

để khuyến khích đứa trẻ việc bắt đầu tập đọc lần đầu tiên. 

Năm câu kinh đã được thiên khải lần đầu tiên cho Thiên sứ 

Muhammađ (saw) của Chương 96 của Qur‟an sẽ do ông thầy 

đọc từng chữ cho đứa bé đọc theo: 

 “Bismillahir Rahmaannir Rahiim; Iqra‟ bismi rabbikal 

ladhi khalaq. Khalaqal insaana min „alaIqra‟ warabbukal 

akram (u). Alladhi „allama bilqalam (I). Allamal insaana ma 

lam ya‟lam.” (Dịch: Nhân danh Allah, Đấng rất mực độ 

lượng, Đấng rất mực khoan dung. Hãy đọc, nhân danh Đấng 

Chủ Tể của ngươi, Đấng đã tạo; đã tạo con người từ một hòn 

máu đặc; hãy đọc, Và Đấng Chủ Tể của ngươi rất mực vinh 

dự; Đấng đã dạy bằng bút viết; đã dạy con người điều mà y 

không biết)  

Đứa trẻ tập đọc và tập viết tiếng Ả-rập của Qur‟an và học 

thuộc lòng các chương kinh của Qur‟an. Khi đứa trẻ bắt đầu 

lên bảy tuổi, gia đình sẽ áp dụng kỷ luật để tập đứa trẻ không 

được bỏ lễ salaat. 

Tín đồ mới nhập đạo cũng thế phải học đọc kinh Qur‟an 

bằng tiếng Ả-rập để dâng lễ Salaat. Salaat là một nghĩa vụ thờ 

phụng của mỗi một tín đồ Muslim, nam và nữ. Bỏ dâng lễ 

Salaat là không thi hành nghĩa vụ đối với Allah, Đấng Chủ Tể 

Vĩ đại và Tối cao. Bỏ dâng lễ Salaat là không thi hành lời kết 

ước với Allah sau khi đã truyên thệ trung thành với Ngài qua 

Kalimah Shahadah nêu trên. Bỏ dâng lễ Salaat sẽ bị Allah 

phạt Hỏa ngục. 

Nhịn chay Siyyam là một nghĩa vụ thờ phụng thứ hai sau 

Salaat. Đến mười hai (12) tuổi đứa trẻ Muslim bắt đầu tập 

nhịn chay Siyyam. Số ngày nhịn gia tăng dần dần tùy theo sức 

khỏe của trẻ. Trẻ sẽ rất kích thích với việc nhịn chay lần đầu 

tiên nhưng rất vui thích khi quây quần với gia đình để xã chay 



 

(iftar) vào lúc hoàng hôn. Trẻ sẽ nếm ân phúc vô cùng to lớn 

của việc nhịn chay. 

Việc ăn uống 

Thực phẩm và thức uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe con người. Đó là lý do tại sao Islam đã qui định các điều 

luật về việc ăn uống. Mục tiêu của Islam là thiết lập một xã 

hội lành mạnh. Nó nhấn mạnh đến sức khỏe và sự lành mạnh 

tinh thần. Bởi thế, Islam cho phép dùng một số thực phẩm và 

thức uống tốt sạch và cấm dùng các loại dơ bẩn. Qur‟an ghi: 

“Hỡi nhân loại, hãy dùng các món hợp pháp và tốt sạch 

mà trái đất sản xuất và chớ bước theo dấu chân của 

Shaytan (Sa-tăng). Quả thật, nó là kẻ thù công khai của 

các người.” (2:168) 

Islam cấm dùng các món sau đây: 

a. xác chết của súc vật hay chim chóc tức thịt của các 

con vật tự nhiên chết. 

b. các con vật khi làm thịt đã không nhắc tên của Allah 

lên nó; 

c. các con vật bị thắt hay vặn cổ chết; 

d. các con thú dữ ăn thịt súc vật khác; 

e. thịt con heo; 

f. các con vật đã bị thú dữ vồ chết. 

g. máu (huyết).  

h. Các món vật cúng cho ai khác không phải là Allah. 

 

Luật pháp Islam bắt buộc dùng con dao thật bén để cắt cổ 

con vật làm thịt, làm thế nào cho máu của nó tuôn xả ra hết. 

Tên của Allah phải được nhắc lên nó khi cắt cổ. Thịt của con 
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vật không được giết theo cách đó thì không được phép dùng 

(haram). Ngay cả tủy, chất rennet và gelatine của các con vật 

này cũng bị cấm dùng luôn. Nên cố gắng dùng thịt do người 

đồ tể Muslim cung cấp. Nếu không tìm ra thịt do người 

Muslim làm thì được phép dùng thịt „Kosher‟ của người Do 

thái. 

Cá và rau sống được phép dùng (halal). Tất cả các loại 

thức uống có chất alcohol (cồn) như bia, rượu vang và rượu 

mạnh bị cấm dùng. Thức uống chứa alcohol không làm cho 

xã hội lành mạnh. Qur‟an ghi: 

“Hỡi những ai có niềm tin, chất rượu và cờ bạc, các 

tượng thần và các mũi tên làm quẻ đoán là một điều khả 

ố từ việc làm của Shaytan (Sa-tăng) hãy từ bỏ nó để may 

ra các người được thịnh vượng. Shaytan chỉ muốn dùng 

chất rượu và cờ bạc để gây ác cảm và hận thù giữa các 

người với nhau và cản trở các người tưởng nhớ Allah và 

bỏ dâng lễ Salaat. Tại sao các người không từ bỏ 

chúng?” (5:90-91) 

Nghiện rượu là một tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Nó đưa 

đến nhiều tội ác. Islam nhắm đến việc diệt trừ tận gốc mọi tệ 

nạn để giữ gìn xã hội lành mạnh và thanh bình. Thiên sứ 

Muhammađ (saw) bảo: Chớ uống rượu. Nó là căn nguyên của 

tội lỗi.” 

Người Muslim bắt đầu dùng bửa với câu „Bismillahir 

Rahmaanir Rahiim‟ (Nhân danh Allah, Đấng rất mực độ 

lượng, Đấng rất mực khoan dung) và kết thúc bửa ăn với lời 

cầu nguyện do Thiên sứ Muhammađ (saw) dạy: 

Al hamdu lil laahil ladhi at‟amanaa wa saqaanaa wa 

ja‟alanaa minal Muslimiin‟ 

(Dịch: Mọi ca tụng dâng lên Allah, Đấng đã ban cho 

chúng tôi thức ăn và uống và làm chúng tôi thành người 

Muslim). 

Thiên sứ Muhammađ (saw) bảo người Muslim phải rửa 

tay sạch sẽ trước và sau khi dùng bửa và ăn uống với bàn tay 



 

phải; nên ăn uống điều độ, không được bội thực; không được 

tu nước lạnh hay nước ngọt vào cổ họng một hơi mà nên uống 

từng ngụm ít nhất ba chặp trước khi dứt.  

Việc phục sức 

Islam buộc con người và xã hội phải lịch sự và liêm sĩ. 

Allah đã tạo con người với dáng dấp tốt đẹp nhất và Ngài 

muốn các bề tôi của Ngài ăn vận trang nhã và liêm sĩ. Một 

người bề tôi của Allah phải luôn luôn ghi nhớ mình là một tạo 

vật tốt đẹp và cao quí nhất và áo quần của mình phải phản ánh 

điều đó. Aùo quần dùng để che phủ phần xấu hổ và sự trần 

truồng của mình đồng thời trang điểm nhân cách con người. 

Qur‟an ghi: 

“Hỡi con cháu Ađam, Ta (Allah) đã ban xuống cho các 

người sắc phục để che phủ sự trần truồng của các người 

và để trang điểm; và sắc phục Taqwa, cái đó là tốt 

nhất...” (7:26) 

Islam không qui định một loại sắc phục riêng biệt nào cả. 

Tuy nhiên, việc phục sức phải theo các qui định sau đây: 

1. Đàn ông phải che thân thể ít nhất từ rốn xuống đầu 

gối; 

2. Phụ nữ phải che phủ toàn thân ngoại trừ bộ mặt, hai 

tay và hai bàn chân khi ở trong nhà. Khi đi ra ngoài 

có công việc tiếp xúc với người lớn hoặc người lạ, họ 

phải che phủ toàn thân kể cả bộ mặt. Tuy nhiên một 

số luật gia cho phép họ để lộ diện. 

3. Phụ nữ không được ăn vận hở hang, kích thích tà dục 

của nam giới, như ăn mặc áo quần mỏng dính, khêu 

gợi hoặc bó sát thân mình. 

4. Đàn ông không được mặc áo lụa và áo quần có thêu 

trổ chạm vàng. 
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5. Đàn ông không được ăn mặc sắc phục của nữ giới và 

phụ nữ không được ăn mặc sắc phục của nam giới. 

6. Người Muslim, nam và nữ, không được phép mặc sắc 

phục tiêu biểu cho tôn giáo khác. 

 

Islam khuyến khích sự giản dị và khiêm tốn. Nó không 

chuộng sắc phục nhằm phô trương vẻ cao ngạo. Kiểu mẫu áo 

quần thay đổi tùy theo phong tục và khí hậu địa phương 

nhưng phải phù hợp với các qui định nêu trên. 

Các lễ hội 

Tương tự các tôn giáo khác, Islam cũng có những lễ hội. 

Các cuộc lễ này không mang tính chất vui chơi hưởng lạc mà 

là để tưởng niệm các biến cố lịch sử tôn giáo và để tạ ơn 

Allah hầu làm hài lòng Ngài. Hai cuộc lễ chính xẩy ra hằng 

năm là “Idul Fitr và „Idul Adha. 

 „Idul Fitr được hiểu là Lễ cỡi tháo việc kiêng cử và được 

tổ chức hằng năm vào cuối tháng Ramadan. Vào ngày này, 

sau một tháng kiêng cử, người Muslim bày tỏ nỗi vui mừng 

của họ bằng một cuộc dâng lễ tập thể tại một bãi trống ngoài 

trời hoặc trong một phòng rộng lớn hoặc tại một Thánh 

đường, để tán dương và tạ ơn Allah về việc Ngài đã giúp đỡ 

họ thành công trong việc tập huấn kiêng nhịn, xem đó như là 

một sự rèn luyện thể chất và tinh thần qua việc chịu đói, chịu 

khát và hãm mình khỏi vi phạm các giới cấm của Allah suốt 

một tháng trường. Đồng thời, họ chia sẻ nỗi vui vầy với các 

anh em đạo hữu nghèo khó bằng Zakaat fitrah bắt buộc để 

giúp những người này có phương tiện vui vầy với họ. Nhân 

dịp này, họ chúc mừng lẫn nhau, „Id mubarrak, cầu xin Allah 

ban phúc lành cho mọi người. Đây cũng là dịp họ đi thăm 

viếng bà con, bạn bè và tặng quà cho các em bé. Người già, 

trẻ em, người lớn, thanh niên, thiếu nữ đều ăn mặc quần áo 

tươm tất, đẹp đẽ, sang trọng để đi dự cuộc dâng lễ tập thể. 

„Idul Fitr là ngày lễ hội tại các nước Muslim. 



 

 „Idul Adha được hiểu là Lễ Tế vật diễn ra vào ngày mồng 

mười (10) tháng mười hai (Dhul Hijjah) âm lịch Islam kéo dài 

đến ngày mồng mười hai (12) cùng tháng nhằm tưởng niệm 

biến cố Thiên sứ Ibrahim (Abraham) sẵn sàng tế đứa con đầu 

lòng Isma‟il (Ishmael) của Người theo mệnh lệnh của Allah. 

Allah chấp nhận lòng sùng bái và tuân phục của Ibrahim nên 

đã truyền lệnh cho Người tế một con trừu tơ thay thế Isma‟il. 

„Idul Adha có một tầm mức quan trọng lịch sử đối với người 

Muslim do bởi nó nhắc nhở họ về cái gương của Thiên sứ 

Ibrahim đã yêu thương Allah hơn tình thương dành cho đứa 

con độc nhất của mình. Lễ tế vật này là một trong các nghi lễ 

hành hương Hajj hằng năm tại Makkah.  

Tương tự việc cử hành lễ„Idul Fitr, người Muslim già trẻ 

lớn bé vào dịp này đều tập trung tại một bãi trống, trong một 

phòng họp lớn hay Thánh đường để tán dương Allah và dâng 

hai rak‟a lễ tạ ơn Allah kèm theo lời thuyết giảng về ý nghĩa 

của cuộc lễ „Idul Adha. Cuộc dâng lễ chấm dứt, mọi người 

chúc tụng lẫn nhau „Id mubarrak xin Allah ban phúc lành cho 

tất cả. Sau đó, tín đồ nào có đủ phương tiện thì tế con thú như 

trừu, dê, bò hay lạc đà để làm hài lòng Allah theo tấm gương 

của Thiên sứ Ibrahim. Thịt của con vật tế dùng để ăn và chia 

sẻ với bà con, người láng giềng và người nghèo. Lễ tế vật là 

một cơ hội nhắc nhở tín đồ bài học hy sinh sinh mạng hay tài 

sản cho Allah khi cần. Qur‟an ghi: “Không phải thịt và máu 

của chúng đến tận Allah mà là Taqwa của các người lên giáp 

Ngài.” (22:37) Allah không muốn thịt và máu của con vật tế 

mà chỉ muốn lòng sùng bái và tuân phục của mỗi một tín đồ.  

Ngoài hai cuộc lễ hội lớn vừa nói, người Muslim cử hành 

các lễ như Lailatul Qadr (Đêm Định mệnh) của tháng 

Ramadan; Lailatul Miraj (Đêm thăng thiên); Ngày đầu năm 

Hijrah của âm lịch Islam; Sinh nhật của Thiên sứ Muhammađ 

(saw) và „Ashurah (ngày mồng 10 tháng giêng âm lịch Islam) 
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Cưới hỏi 

Một tín đồ Muslim nam có thể cưới vợ người Do thái hay 

Thiên chúa giáo nếu không tìm được một nữ Muslim mộ 

đạo.(5:5) nhưng ưu tiên phải là một phụ nữ Muslim. Người 

Muslim nam không được cưới người phụ nữ thờ tượng thần, 

phụ nữ đa-thần hay vô thần. Một phụ nữ Muslim không được 

phép lấy (hoặc chung sống với) người chồng không phải là 

Muslim dù thuộc loại nào (2:221) 

Trường hợp một người đàn ông đã lập gia đình nhập đạo 

Islam, nếu người vợ là một người Do thái hay theo Thiên 

chúa giáo thì cuộc hôn nhân giữa đôi bên không có gì thay 

đổi. Nhưng nếu người chồng trở thành tín đồ Muslim và 

người vợ thuộc thành phần thờ thần tượng, đa thần hay vô 

thần không chịu theo đạo của chồng thì cuộc sống gia đình 

cần chấm dứt ngay sau một thời gian thuận lợi cho người vợ 

suy nghĩ. 

Trường hợp một người phụ nữ đã lập gia đình gia nhập 

Islam, đôi bên cần chấm dứt ngay sau một thời gian triễn hạn 

cho người chồng suy nghĩ. Nếu người chồng từ chối theo 

Islam thì người vợ yêu cầu tòa án cho phép ly dị. 

Như đã biết, Islam không cho phép nam và nữ tín đồ 

Muslim gian díu mà phải công khai thành vợ chồng qua một 

cuộc cưới hỏi hợp pháp. Lễ thành hôn được tổ chức sau một 

thời gian đính hôn ngắn hay dài hạn tùy theo sự thỏa thuận hai 

gia đình nam và nữ. Lễ kết hôn Muslim giản dị nhưng phải 

đáp ứng đủ năm điều kiện sau đây:  

(1). Một hôn phu; 

(2). Một hôn thê;  

(3). Tiền cưới-mahr-bắt buộc mà người hôn phu tặng hôn 

thê; (4). Người chủ hôn-wali-thông thường là người giám hộ 

của hôn thê gồm người cha, người anh, người chú hay bác của 

hôn thê tức thân tộc trực hệ v.v..  



 

(5). Hai nhân chứng, một thuộc bên hôn phu và một thuộc 

bên hôn thê. 

Lễ thành hôn được tổ chức tại tư gia hay Thánh đường 

với sự đồng ý của cô dâu. Sau khi thầy giảng-khatib-đọc qua 

các lời kinh của Qur‟an nhắc nhở chú rể về quyền hạn và 

nghĩa vụ của người chồng đối với vợ và ngược lại, việc kết 

hôn được cử hành dưới sự chứng kiến của mọi người hiện 

diện với lời cam kết của người hôn phu sẽ thi hành đầy đủ các 

điều khoản do Allah qui định trong Qur‟an và Sunnah của 

Thiên sứ Muhammađ (saw). Sau đó, vị lãnh đạo tôn giáo-

Imam-đọc lời cầu xin Allah ban phúc lành và sự thịnh vượng 

cho hai vợ chồng thành hôn. Một tiệc cưới-walimah-được tổ 

chức ngay vào ngày thành hôn hay về sau tùy theo sự giàn 

xếp của gia đình đôi bên. 

 

 

End of HALF BOOK. 

 


