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LỜI TỰA

Không ai có thể phủ nhận việc Islam ngày nay
được thiên hạ quan tâm chiếu rọi vào rất nhiều. Mặc dầu
có các thể hiện vô cùng tiêu cực do bởi truyền thông
phương Tây (hoặc có lẽ do bởi chính họ), ngày càng có
nhiều người tìm hiểu về Islam, và thường hay bị ngỡ
ngàng một cách thích thú do bởi các kết quả thu lượm
được trong các cuộc nghiên cứu của họ. Thực tế,
ngày nay, nhiều người dân hơn đang theo đạo Islam so
với trước ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Tuy nhiên, còn một khối lượng lớn quan niệm sai lạc
và hiểu lầm về đề tài, thường được khích động bởi
các đảng phái chánh trị, đưa ém vào trong đó, những
quyền lợi của họ, để yểm trợ các kẻ đối nghịch với
Islam. Ngoài ra, chính người Muslim vốn ban đầu đã
bị đột ngột náo động và bối rối bởi các sự việc xảy ra
trong những năm gần đây, thực sự không biết phải đáp
ứng ra sao với thử thách. Bây giờ, họ đột ngột bừng
tỉnh trước tình hình khẩn cấp phải phản bác về nhiều đòi
hỏi và sự lên án sai lạc đang được loan truyền chống lại
nề nếp sống của họ. Họ bảo vệ chân lý, và một cách thích
hợp, các quyền hạn và danh dự của người Muslim ở khắp
mọi nơi trên trái đất. Islam là tôn giáo và là nề nếp sống
của vào khoảng một phần năm dân số thế giới.
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Người Muslim thuộc các dân tộc, văn hóa và chủng
tộc khác nhau, nhưng tôn giáo của họ chỉ dạy rằng
một cách nhứt thiết, tất cả con người được bình dẳng, và
phải không có sự phân biệt giữa họ với nhau trên căn
bản các khác biệt bề ngoài như màu da, thân trạng giai
cấp, hoặc niềm tin cá nhân bao giờ mà họ vẫn là những
người công dân an bình và tôn trọng luật pháp. Phong
cách của một số nhóm hoặc cá nhân lãnh đạo sai lạc
bên ngoài dòng chính Islam không thể bị gán cho tôn
giáo nặng nề hơn nạn bạo hành ở Bắc Ireland hoặc
các hoạt động băng nhóm mafia có thể bị gán cho
Thiên Chúa giáo.
Nguời dân của các nền văn hóa trần thế thường không
hiểu tại sao người Muslim hành đạo không thể luôn luôn
phù hợp hoàn toàn với lề lối sống hiện đại đượcTây
phương hóa; tại sao họ khăng khăng đòi hỏi về một kiểu
loại y trang riêng biệt hoặc về viềc dâng lễ nguyện
vào những thời điểm nhứt định. Họ có khuynh hướng
nhận thức các thái độ của người Muslim như đòi hỏi
một cách không cần thiết và không có chỉ dấu dung
hòa. Các hiểu lầm thường do các khác biệt không thể sai
lạc giữa khái niệm của tôn giáo và khái niệm của
nguời Muslim. Quả thật, Islam có thể xem như lạ lùng
đối với một xã hội trong đó, tôn giáo không còn thủ giữ
một vai trò tối trọng trong cuộc sống hằng ngày; nhưng
có vai trò đối với một người Muslim hiến dâng. Islam
là cuộc sống, và không có phân chia giữa thế tục và thiêng
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liêng. Do bởi sự hành đạo chiếm giữ một vị trí nhỏ hẹp
trong cách nhìn, người gia nhập văn hóa phương Tây
thường không hiêu mối quan hệ giữa một người
Muslim và tôn giáo của y hoặc cái gì thúc đẩy y nắm lấy
một hướng đi riêng biệt trong cuộc sống. Nhưng trong
góc nhìn của Islam, tôn giáo không phải chỉ là một
vấn đề cá nhân hoặc một cái gì có tính tiểu biểu liên
hệ đến một lãnh vực hạn định của sự sinh tồn của
con người. Trái ngược lại, nó lôi cuốn theo sự đóng
khung một lề lối sống cân bằng chung, thích hợp chẳng
những cho người Muslim mà cho cả mọi người hướng
về hòa bình, công lý và tôn trọng quyền hạn của nhau.
Một cách đơn giản hơn, có thể nói Islam hàm ý theo
đuổi hạnh phúc, an ninh và sự hoàn chỉnh đạo đức.
Trong con tim người Muslim, tôn giáo của họ vẫn là cả
một nơi ẩn trú an toàn và một động lức thúc đẩy hửu
hiệu nhứt để xử lý tất cả các loại thách thức. Đồng
thời, nó bảo toàn tính cách nổi bật của người Muslim
tin đạo và khuôn mẫu của nền văn hóa riêng biệt của họ.
Một cá nhân ở phương Tây có thể nhìn tôn giáo trong
nội vi một toàn cảnh hạn định liên hệ đến riêng sự tôn
thờ - một sự việc riêng tư và một con người và Thượng
đế. Nhưng trong Islam là một hệ thống năng động tổ
chức sự tiến triển của cuộc sống chiếu theo các nguyên lý
căn bản tổng quát và các quy pháp đảm bảo lợi ích
tiềm lực cho các sự tiến bộ trong khoa học và công nghệ
cũng như các cơ sở tiện nghi vật chất. Do bởi không có
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xung đột giữa Islam và nghiên cứu khoa học, mỗi phát
kiến mới trong thế giới sự việc, năng lượng, thời gian
và không gian chỉ làm gia tăng cho người tin đạo vào
đức tin và thái độ khiêm tốn đã được thiết định đối với
Allah, dự phóng và hệ thống hóa một kế hoạch như thế
và xong, đưa giao cho nhân loại địa điểm và vai trò cao
cả bên trong đó. Trong nội vi sự hiểu biết này còn lại để
nói rằng những người Muslim có hiểu biết không cần
chủ nghĩa thế tục do bởi họ không có vấn đề với tôn
giáo.
Hy vọng rằng bằng cách đưa ra dồi dào thông tin
chính xác, thế giới này sẽ đuơng nhiên đi đến chỗ nhận
biết Islam như thực có và không như được họa vẽ ra
bởi những người đối đầu với Islam. Chính nhằm mục
tiêu này, tổ chức Saheeh Quốc tế đã soạn ra một tập sách
nhỏ cung ứng các giải đáp cho các câu hỏi thường được
những người không phải Muslim ngày nay nêu lên.
Chúng tôi cũng mời gọi quý độc giả tìm hiểu thêm về
Islam bằng cách tiếp xúc với trung tâm giáo dục Islam.

TỔNG QUÁT
1. Islam là gì?

“Islam” trong tiếng A Rạp có nghĩa là an bình, sự
thần phục theo ý nguyện – sự thần phục trong quy cách
ăn ở được Allah (Thượng Đế) Phán định. Do đó, Islam
là một tôn giáo, nhưng cũng là một nề nếp sống hoàn
chỉnh được đặt trên cơ sở một quan hệ nhiệm ý giữa một
cá nhân và Đấng Tạo Hóa của y. Đó là một nề nếp sống
đã do Allah (Thượng Đế) Phán định, đã được các vị
Thiên sứ (Nabi và Rasul) truyền dạy. Islam khác biệt với
các tôn giáo khác do bởi Islam từ chối không chấp nhận
bất cứ hình thức tạo vật nào như là một thần linh xứng
đáng được tôn thờ. Thay vào đó, Islam nhấn mạnh sự
tôn thờ riêng một Thượng Đế nguyên đã cấu tạo ra toàn
vũ trụ và tất cả mọi tạo vật sẽ hiển nhiên quay về với
Đấng Thượng Đế (Allah). Sự tôn thờ một Thượng Đế
Duy Nhứt là nền tảng của Islam và khái niệm quan trọng
nhứt của Islam không thể dung hợp với bất cứ theo lề lối
nào. Chẳng những Allah được xác định là Đấng Tạo Hóa
độc nhứt và là Đấng chống đở mọi sự việc trong đời,
Islam còn tuyên bố Allah là một Đấng duy nhứt, xứng
đáng được tôn thờ. Ngoài ra, Islam còn công nhận các
thuộc tính của Allah không có gì giống như hoặc có thể
so sánh với các thuộc tính của các tạo vật của Allah.
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Allah có tinh Tuyệt đối, Toàn hảo và Độc nhứt.
2. Muslim là gì?

Một người Muslim là một người hành đạo Islam,
có nghĩa là y tự nguyện thần phục theo các chỉ hướng đã
được Allah mặc khải. Mọi sự việc trong vũ trụ hiển
nhiên quy phục theo Allah, vận hành theo các quy luật
thiên nhiên đã được Allah tạo ra. Về mặt vật thể, các
sanh linh mang tính “muslim” ở chổ cơ thể của chúng
được vận hành theo chương trình di truyền đã được
Allah quy định cho một thời hạn do Allah an bài.
Theo ý nghĩa tôn giáo, tuy nhiên, một người
Muslim là một người ý thức rạp mình tôn thờ chỉ riêng
Allah, không những theo sở thích riêng hoặc theo thiên
hướng của những người khác, mà là theo phương cách đã
được Allah truyền chuyển thông qua các vị Thiên sứ đã
được cử phái. Thiên kinh Qur’An đã đưa ra nhiều thí dụ
của những người đã sống trước Nabi Muhammađ và đã
tin và vâng mệnh vị Thiên sứ đã được Thượng Đế cử
phái đến với họ. Họ đi vào Thiên Đàng do bởi họ đã
vâng mệnh Allah và đó là ý nghĩa của “Islam”.
Tất cả các vị Thiên sứ từ AĐam đến Muhammađ, và
những người đã tin và vâng mệnh mổi vị này trong thời
kỳ sự nghiệp thiên sứ của họ1 đều được gọi là “Muslim”.
1

Tức cho đến khi có một Nabi khác được cử phái đến sau
Nabi này.

3

Tức cho đến khi có một Nabi khác được cử phái đến sau
Nabi này. Nhưng khi mà Nabi Muhammađ là vị Thiên
sứ (Rasul) cuối cùng của Allah đến với nhân loại, một
người Muslim nay chỉ có thể được định nghĩa như là
một người chấp nhận và quy phục theo thông điệp hoàn
chỉnh cuối cùng đã được Allah Truyền chuyển thông qua
Nabi. Điều đó do bởi, một cách duy lý, quy luật mới
nhứt, được duyệt xét lại, luôn luôn vào thế chổ và làm
vô hiệu những gì đã đến trước đó.
3. Có phải quả thật, Islam là một tôn giáo A Rạp?

Giả thiết sai lạc này có thể đã được căn cứ vào sự
việc Nabi Muhammađ là một người A Rạp, hầu hết thế
hệ Muslim đầu tiên đều là người A Rạp, và Thiên
kinh Qur’An được viết bằng chữ A Rạp.
Nhưng sự thực, trên thế giới ngày nay, chỉ có 18 phần
trăm người Muslim là người A Rạp. Dân số Muslim
đông đảo nhứt được tìm thấy là ở nước Indonesia, tiểu
lục địa Ấn Độ và các phần khác của châu Á. Islam cũng
lan rộng ở nhiều vùng châu Phi, châu Mỹ, và châu Úc.
Islam là một tôn giáo lớn đã tăng trưởng nhanh nhứt
trên thế giới, và những người nhập đạo Islam tại tất cả
các lục địa bao gồm cả người A Rạp và người không
phải A Rạp.
Hơn nữa, không phải tất cả mọi người A Rạp đều
là Muslim, bởi lẽ có những cộng đồng đông đảo người
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A Rạp theo Thiên chúa giáo cũng như một số lại theo
các tôn giáo khác hoặc vô thần. Trong khi “A Rạp”
là một thuật ngữ mang tính địa lý và văn hóa, thuật
ngữ “Muslim” có nghĩa là một người gia nhập tôn giáo
Islam.
Trong thời kỳ Thiên khải hãy còn trong giai đoạn
sơ khởi, Thiên kinh Qur’An đã tiết lộ, Islam quả thật
là một tôn giáo toàn cầu. Allah đã Truyền Phán với Thiên
sứ như sau:
“Và Ta đã cử phái Ngươi (Muhammađ) đến chỉ như là
một Hồng Ân cho (tất cả) các thế giới.” (Surah 21, Ayah
107).
“Và Ta (Allah) đã không cử phái Ngươi (Muhammađ)
ngoại trừ một cách toàn diện, đến với nhân loại, như là
một người mang tin mừng và một người cảnh giác, nhưng
hầu hết thiên hạ không biết.” (Surah 34, Ayah 28).

Islam có ý nghĩa cho tất cả thiên hạ, không phân biệt
chủng tộc, quốc gia, nền tảng văn hóa hoặc tôn giáo.
Ngay từ khi khởi đầu sứ mạng, các bạn đạo (sahabah)
của Thiên sứ đã đến từ nhiều lãnh địa và từ nhiều
chủng tộc. Trong số những vị này, có người Phi châu,
người Byzantine, người Ba Tư và một học giả người
Do Thái. Tất cả đều đã đoàn kết trong tình huynh đệ
của tín ngưỡng.
Có nhiều điều trong Thiên kinh Qur’An quy chiếu
đến tánh chất phổ quát của Islam, thường hướng về
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nhân loại, nói “Hởi nhân loại”, “Hởi người dân”. Thiên
sứ, các bạn đạo của Người và các tín hữu đã nổ lực
hết mình để loan truyền Thông điệp của chân lý cho
tất cả các quốc gia và dân tộc. Nabi tự nhiên bắt đầu phổ
biến Thông điệp của Allah giữa những người dân của
chính Nabi vốn là những người A Rạp, nhưng điều đó
không có nghĩa là chỉ giới hạn với họ. Thật sự đây là sơ
khởi truyền chuyển cho những người ở kề cận nhứt nhưlà
bước đầu hợp lý nhằm thực hiện một mục tiêu dài hạn.
Về sau, trong sứ mạng của Nabi, khi mà các điều kiện
trở nên thuận lợi hơn, Nabi đã gởi các thư mời gọi
Islam đến các nhà cầm quyền Byzantine, các Đế quốc
Ba Tư, Abyssinia, Ai Cập, Damascus, Bahrain,
Yamamah, Oman và các vị khác đại diện cho các nhân
vật trọng yếu đương thời trên thế giới. Cho dù các phúc
đáp có ra sao đi chăng nữa, thông điệp của Nabi cũng đã
được thừa nhận đầy đủ bởi các quyền lực lớn của thời
điểm.
4. Có phải Islam chỉ là một đức tin khác căn cứ trên các
truyện thần kỳ?

Ngược lại, Islam là tôn giáo duy nhứt mà cội
nguồn đã được trung thực bảo tồn, được công nhận trong
lịch sử, và đã hoàn toàn không bị con người thay đổi
và can dự vào từ nhiều thể kỷ qua. Kinh sách siêu phàm
của Islam là quyển Thiên kinh Qur’An vốn không chứa
đựng những câu chuyện huyền thoại hoặc ngụ ngôn;
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Thiên kinh Qur’An phù hợp với các sự kiện đã được
hình thành của khoa học. Thiên kinh cung ứng một sự
giải thích khả chấp về gốc nguồn, về phát triển và ý định
của vũ trụ và cho những diễn biến trong ấy.
Thông điệp của Islam không mới mẻ. Cái mới là hình
thức của thông điệp, quy mô và phạm vi của nó. Thiên
khải sau cùng đã được bảo tồn trong tình trạng nguyên
khởi, như Thượng Đế đã hứa khi Mặc khải:
“Quả thật, chính Ta đã truyền xuống thông điệp, và
quả thật,Ta sẽ là Đấng Bảo vệ” (Surah 15, Ayah 9).

Một cách thần kỳ, thông điệp vẫn miễn nhiễm, không
hề bị thời gian và sự can dự của con người làm hư hại,
và vẫn còn được tiếp cận trong ngôn từ nguyên gốc đối
với tất cả những ai mưu tìm sự dìu dắt.
Nổi bật so với những lời chỉ dạy của nhiều tôn
giáo vốn tiên niệm tính bất tương hợp giữa đức tin và
lý trí, Islam giữ gìn vai trò của não trạng và xem những
ai không vận dụng lý trí như là những người yếu kém
tinh thần. Do bởi tâm trí có khuynh hướng tìm kiếm
mối tương giao ở những nơi nào có sự đa dạng và nhiều
thứ loại khác nhau, lời lẽ trong sáng và không mơ hồ của
Thiên kinh Qur’An đã làm thỏa mãn mọi việc đều có thể
truy cập trở về một nguồn cội được yểm trợ bởi các lý
luận và chứng cứ vững chắc. Một đặc trưng quan yếu là
trong khi được căn cứ riêng biệt trên Mặc khải từ
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Thượng Đế, Thiên kinh Qur’An không bao giờ vượt qua
những ràng buộc của các văn bản thánh thiện được mặc
khải và không bao giờ lơ là không cung ứng được những
bằng chứng hợp lý cho các nguyên lý.
Islam chỉ dạy, người ta nên ước vọng có một nguyên
cớ tự nhiên cho mọi việc xảy ra trong tạo hóa. Nó phát
huy nghiên cứu, tìm hiểu, suy tư và nghiền ngẫm, đưa
dẫn con người ta đến với đức tin do lòng thành vững
chắc thay vì do sự chấp nhận mù quáng. Thiên kinh
Qur’An khuyến khích con người quan sát và xét định
những dấu ấn của Thượng Đế trong sự tạo hóa và cung
ứng hướng dẫn cho sự suy tư lành mạnh đưa dẫn đến
những kết luận thích hợp.
5. Các tôn giáo khác trên thế giới có cùng các mục tiêu
tương tợ hay không?

Có nhiều lãnh vực các tôn giáo đồng thuận với nhau,
nhưng cũng có những khác biệt có nhiều ý nghĩa về
thần học và thực tiển giữa các tôn giáo. Một cách không
thể chối cải, người ta sẽ thấy trong mổi tôn giáo, các
biểu hiện của minh triết, của các giá trị luân lý cao, các
cảnh giác chống tội lỗi, và sự phát huy các việc thiện.
Nhưng cái khác biệt của Islam được nhận ra so với các
đức tin khác là việc Islam không chỉ đơn giản khích lệ
người dân đến với sự rộng lượng và chánh trực về mặt
đạo đức. Islam nhận diện các vấn đề của con người và
quy định các giải pháp thiết thực cho họ cả về mặt cá
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nhân và tập thể. Mặc dầu có nhiều cộng đồng tôn giáo
trên thế giới, mổi cộng đồng đều tự thỏa lòng với lối
diễn dịch riêng mình về “chân lý”, Islam tiêu biểu cho sự
hoàn thành của một tôn giáo được Thiên khải và bộ quy
luật hoàn chỉnh cho nhân loại. Về lý do này, Thiên kinh
Qur’An đã ghi:
“Quả thật, tôn giáo trong tầm nhìn của Thượng Đế
chính là Islam”. (Surah 3, Ayah 19).

Các thông điệp thánh thần được mặc khải trước thông
điệp của Nabi Muhammađ, tất cả đều kêu gọi tôn
thờ riêng Thượng Đế và chứa đựng vài quy luật. Tuy
nhiên, mỗi thông điệp đều đã được hướng về một dân
tộc riêng biệt vào một thời điểm riêng biệt để bồi đắp
một vài vấn đề và trường hợp như sự suy thoái luân lý,
các bất công kinh tế và chủ nghĩa duy vật quá lạm, sự
lạm dụng quyền hành và sự áp bức chánh trị. Thông
điệp sau cùng của Islam cũng xử lý cùng những điều tai
hại nhưng là thành phần của một chương trình toàn vẹn
cho sự bổ chính, cải cách và lợi ích của từng dân tộc,
cộng đồng và cá nhân sẽ hiện có cho đến lúc cuối cùng
của thế giới.
Sự nghiệp thiên sứ của Nabi Muhammađ đã phóng lên
một kỷ nguyên, trong đó, sự dẫn dắt thánh thiện đã trở
thành công khai phổ quát, toàn vẹn hơn về quy mô và
được chi tiết hóa rõ ràng. Trách nhiệm cho số phận và sự
an toàn đạo đức của con người hoàn toàn tùy thuộc vào
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sự tự do chọn lựa và sáng kiến tự nguyện của chính mình
để đáp ứng với lời mời gọi của Đấng Tạo Hóa.

CÁC NIỀM TIN TÔN GIÁO
6. Người Muslim tôn thờ Thượng Đế hay Allah?

Một trong những ngộ nhận lớn nhứt về Islam là
về danh xưng “Allah”. Một vài người tưởng rằng
người Muslim tôn thờ một Thượng Đế nào khác hơn
Thượng Đế bênThiên Chúa giáo, Do Thái giáo và các
đạo khác. Một vài tổ chức truyền giáo phân phối sách
đạo bằng Anh ngữ ghi “Allah là Thượng Đế của người
Muslim” và “Muhammađ đã bảo người dân tin vào
Thượng Đế Allah”. Như vậy là người ta đã ngụ ý và củng
cố ý niệm “Allah là một thứ thần linh giả hiệu”.
Điều này hoàn toàn sai bởi lẽ từ ngữ “Allah” là cùng
một từ ngữ mà nguời Thiên chúa giáo hay Do Tháo
giáo nói tiếng A Rạp dùng để gọi Thượng Đề của họ.
Nếu quý vị mở quyển Thánh kinh chữ A Rạp, quý vị sẽ
thấy từ ngữ “Allah” ở chổ từ “Thượng Đế” được dùng
trong bản Anh ngữ. “Allah” cũng là danh xưng riêng
của Thượng Đế. Do đó, người Muslim dùng danh xưng
“Allah” ngay cả khi nói ngôn ngữ khác.
“Allah” là một từ ngữ đặc biệt. Nó ám chỉ thực thể
duy nhứt trong cuộc sống thật sự nắm giữ các phẩm
chất của thánh linh và quyền thống lãnh trên cao, Đấng
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Tạo Hóa và Đấng Chống đỡ của Thiên đàng và Hạ giới.
Đó là danh xưng của một Đấng Duy nhứt đáng tôn
thờ, Đấng mà tất cả tạo vật tùy thuộc ở mọi lúc. Danh
xưng này chỉ thuộc riêng Thượng Đế và không thuộc ai
khác cả.
“Allah” là từ ngữ độc nhứt trong tiếng A Rạp
ngang bằng với từ “God” với chữ “G” hoa trong tiếng
Anh. Nó cũng là một từ ngữ độc nhứt về mặt văn phạm,
do bởi nó không dùng với số nhiều hoặc ban cho
giống cái hoặc giống đực (N.d.:như trong tiếng Pháp
chẳng hạn). Điều này tương hợp với quan niệm của
Islam về Thượng Đế. Trong tiếng Anh và các ngôn
ngữ khác, từ ngữ “god” còn được dùng theo những
dạng khác nhau, như “God”, “gods” hoặc “goddess”,
tất cả đều với những hàm xúc và ý nghĩa khác nhau.
Khác biệt độc nhứt giữa “god” (có nghĩa là một thần linh
giả hiệu hoặc mọi đối tượng phụng thờ} và “God” (có
nghĩa là một Thượng Đế chân thực) là chữ “G” hoa. Do
đó, “Allah” có thể được dịch chính xác hơn là
“Thượng Đế, Đấng Duy nhứt và chân thực”.
Nhưng có một điểm quan trọng khác là việc Islam
đặc biệt quan tâm đến khái niệm chính xác về Thượng
Đế. Người ta có thể quan niệm sai lạc về Thượng Đế
khi dùng danh xưng “Allah” hoặc từ ngữ “Thượng
Đế”. Các tín đồ của các tôn giáo có trước đã lần hồi tách
rời khỏi niềm tin trong sáng nguyên gốc về Thượng Đế
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do bới các kinh sách của họ đã không được bảo tồn khỏi
bị mất mát và chỉnh sửa. Không có kinh sách nào còn
được giữ lại y nguyên để còn được nghiên cứu tìm hiểu
trong dạng thức hoặc ngôn ngữ nguyên gốc nữa.
Nhưng đối với Thông điệp được mặc khải sau
cùng là Thiên kinh Qur’An thì không như vậy. Do đó,
khái niệm chính xác về Thượng Đế có thể được tìm thấy
ở đây.
7. Nếu Islam chống đối tôn thờ bụt tượng, thì tại sao người
Muslim lại cầu nguyện trước một kiến trúc vuông góc?

Kiến trúc bằng đá hình khối đơn giản tại Makkah gọi
là Ka’bah hoặc Ngôi Nhà Thiêng Liêng. (N.d.Tại nước A
Rạp Sau Đi ngày nay). Đó là một địa điểm mà người
Muslim hướng về khi cầu nguyện. Mặc dầu hướng mặt
về phía ngôi đền Ka’bah khi cầu nguyện, người
Muslim không tôn thờ ngôi đền này. Người Muslim
chỉ tôn thờ và cầu nguyện Allah (Thượng Đế).
Ngôi đền Ka’bah đã được Nabi Ibrahim (Abraham)
và người con trai là Ishmael xây dựng chiếu theo
Lệnh Phán truyền của Allah (Thượng Đế) từ hơn 4.000
năm qua. Nabi Ibrahim đã hiến dâng Ngôi đền cho việc
tôn thờ một Thượng Đế chân thực và đã mời gọi nhân
loại cùng đến hành hương nhằm mục đích này. Ngay cả
đến ngày nay, những người Muslim có điều kiện thể lực
và tài chánh được đòi hỏi phải thực hiện hành hương
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ít nhứt một lần trong đời. Ngôi đền Ka’bah vẫn còn là
trung tâm của một truyền thống liên tục của sự tôn thờ
và lòng mộ đạo cho mãi đến ngày nay, biểu hiện của sự
trường cửu, sự bất biến và sự nối kết lại.
Trong lịch sử nhân loại, có nhiều thời kỳ con người
đã đi lệch khỏi sự tôn thờ Thượng Đế Duy Nhứt đã được
các Thiên sứ chỉ dạy. Trước thời Nabi Muhammađ, tôn
giáo giữa người dân A Rạp đã bị suy thoái, sa vào chủ
thuyết đa thần giáo và tà giáo, và thành Makkah đã
hoàn toàn bị chìm đắm trong nạn tôn thờ bụt tượng;
khoảng 360 bức tượng đã được đặt bên trong và chung
quanh đền Ka’bah để được cúng bái cùng với Thượng
Đế. Nabi Muhammađ đã được cử phái đến khôi phục
cho nhân loại giáo lý trong sáng tôn thờ một Thượng Đế
đã được chỉ dạy bởi tất các các Thiên sứ và hồi phục lại
việc tôn thờ riêng Đấng Allah. Điều này đã được thực
hiện, và đền Ka’bah sau cùng đã được quét sạch khỏi tất
cả các thần linh do con người nắn tạo.
Trong số các lễ thức tôn giáo xưa cũ riêng tại
đền Ka’bah, là lễ thức đi bộ vòng quanh đền. Điều này
ghi nhận quyền lực hội nhập và hợp nhứt của sự tôn
thờ một Thượng Đế Độc nhứt trong cuộc sống con
người và sự sinh tồn của người Muslim phải giải quyết
chung quanh một lòng mộ đạo thanh khiết đối với Allah.
Đền Ka’bah tượng trưng cho tính hợp nhứt của tất cả
tôn giáo chân thực, tình huynh đệ của tất cả các Thiên
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sứ, và tính tương hợp thiết yếu của các thông điệp của
họ. Khi người Muslim dâng lễ nguyện hướng mặt về
một điểm trung tâm này, họ được nhắc nhở về mục
đích chung và mục tiêu dài hạn chung của họ. Ngay
cả khi đứng trực tiếp trước đền Ka’bah trong khi dâng lễ
nguyện, người ta không phải hướng nhìn ngôi đền mà
phải nhìn vào nền đất ở trước mình. Sự tập chú tinh
thần được nhằm vào chỉ riêng Allah và không bao giờ
hướng về bất cứ đối tượng nào được nắn tạo ra cả.
8. Mục đích của sự tôn thờ là gì, và tại sao người dân phải
tôn thờ?

Ý niệm của nạn tôi đòi đã bị ghét bỏ đối với niềm suy
tư trần thế hiện đại tự quan tâm đến các quyền tự do cá
nhân. Một số người có thể đã nói, nhân loại không cần
thiết phải tôn thờ, và làm như vậy là làm liên lụy đến
quyền tự do. Tuy nhiên, họ quên rằng đối với tất các
thành viên của xã hội, tự do tuyệt đối không thể nào có
và cả đến không được ước muốn nữa là khác. Và đó là lý
do tại sao mỗi trật tự xã hội có những luật lệ và các giới
hạn của nó.
Các cuộc nghiên cứu tìm hiểu trong khoa học tâm
lý con người khẳng định con người là một kẻ tôn thờ do
bản năng, rằng sự tôn thờ được tiêm nhiễm vào mình
như là một phần bản thể của y, và rằng y có khuynh
hướng đưa nó đến bất cứ cái gì y xem như đáng giá –
những sanh linh khác, các tập tục được tôn vinh hoặc
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những điều mê tín dị đoan, các lý tưởng duy vật, hoặc
các thiên hướng của chính y. Một đối tượng tôn thờ là
đối tượng mà con người hiến dâng một mãng to lớn
nhứt của suy tưởng và nổ lực của mình. Như vậy, hoặc
người ta tôn thờ Thượng Đế hoặc người ta tôn thờ một
cái gì khác hơn Thượng Đế - cùng với thay vì. Riêng
việc tôn thờ Thượng Đế đang giải thoát ở chổ nó trả tự
do cho con người khỏi nạn lệ thuộc tôi đòi đối với tất cả
những gì khác.
Nhiều người hiểu lầm khái niệm tôn thờ, phỏng đoán
đơn giản nó chỉ là việc thực hành các lễ thức nào đó
mà thôi. Nhưng trên thực tế, nó bao gồm mọi việc
được thực hiện mưu tìm sự chấp nhận của một Đấng
được tôn thờ. Theo Islam, sự tôn thờ Allah có nghĩa là
mong muốn tuân phục các Lệnh truyền và những điều
nghiêm cấm của Allah. Bên cạnh lễ nguyện và các
nghĩa vụ tôn giáo khác, còn bao gồm việc chu toàn các
lời hứa, những thỏa hiệp, tính lương thiện và tính chính
xác trong công việc, dạy dỗ và tham vấn, khuyến khích
tính ngay chánh, trợ giúp người khác, chống lại bất công
và vân vân...
Sự tôn thờ là Quyền hạn của Đấng Tạo Hóa đối
với tạo Vật. Nó được đặt trên cơ sở nhận thức rằng mọi
sụ việc được mang đến cuộc sống là do bởi Allah và
lệ thuộc vào Allah; trong bàn tay của Allah là cuộc sống,
sự chết, lợi ích và thiệt hại, và chung cuộc của mọi
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sự việc. Ngoài ra, nó còn dựa trên hiểu biết rằng con
người là một sanh linh hửu trách cần có sự dẫn dắt và sự
chấp nhận liên tục của Allah. Islam khẳng định rằng mặc
dầu là quyền hạn thiêng liêng, Allah không hưởng lợi lộc
gì từ sự tôn thờ của các bề tôi của Allah cả; đồng thời,
Allah cũng không có thiệt thòi gì do sự chối bỏ của
họ. Allah ban lệnh tôn thờ là cho lợi ích của bản thân
người tôn thờ, và lợi ích này do y (nam hay nữ) đạt được
trong cuộc sống hiện tại và ở Đời Sau. Khi một người
có đức tin hiểu rằng Đấng Tạo Hóa và Đấng Cung
Dưỡng của chúng ta xứng đáng được tôn thờ, y làm như
vậy là do sự biết ơn và tình thương của y đối với Allah
và do bởi điều đó hiển nhiên phải và đúng.
9. Tại sao chỉ có một Thượng Đế? Thượng Đế có thể tạo ra
một Thượng Đế khác giống như chính Thượng Đế hay
không?

Hệ lụy ở đây là dưới nhản quan của người đa thần, có
thể có sự hiện hữu của nhiều thần linh tay đôi hoặc phức
hợp. Tuy nhiên, nếu có người nêu câu hỏi, Thượng Đế
có thể tạo ra một đấng khác như Thượng Đế hay không,
chúng ta thử hỏi “ Làm sao sanh linh là Thượng Đế này
tạo ra tất cả các sanh vật khác, khi chính mình cũng đã
được tạo ra? Lám sao đấng đó có thể giốngThượng Đế
khi mà nó có một khởi đầu, trong khi Thượng Đế hiện
có từ cõi vô định? Trên thực tế, câu nói “tạo ra một
Thượng Đế khác” là một sự đối chọi lầm lẫn do bởi
chính sự kiện là một cái gì được tạo ra có nghĩa là nó
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không thể là Thượng Đế. Rõ ràng là không lô-gic và
phi lý khi nói rằng một cái gì là Thượng Đế và đồng thời
lại không thể là Thượng Đế.
Hệ lụy khác trong vấn đề này là nếu ta trả lời “Không
thể được” thì quyền lực của Thượng Đế phải bị giới
hạn, phủ nhận tính thánh linh của Thượng Đế. Các gợi ý
này không có giá trị, do bởi quyền lực tuyệt đối và vô
hạn của Thượng Đế liên hệ đến những gì khả dĩ một
cách hữu lý và không phải là cái gì bất khả một cách
hữu lý. Như vậy, khi chúng ta nói không, điều ấy đúng,
không có nghĩa là quyền lực của Thượng Đế bị giới hạn.
Thay vào đó, nó xác định tính hoàn chỉnh của Quyền lực
Thượng Đế, có nghĩa là Thượng Đế không bất lưc để
làm một cái gì có thể được một cách hợp lý.
Suy tư của chúng ta không thể bám lấy quy mô
của Quyền Lực Thượng Đế; các trí tưởng của chúng
ta cũng vậy. Do đó, chúng ta phải chấp nhận sự bất lực
của chúng ta trong việc kềm hãm thực chất và bản chất
của Allah trong vòng các giới hạn của trí tuệ chúng ta.
10. Mục đích của sự tạo hóa của chúng ta là gì?

Những người không có đức tin không có khả năng
cung ứng lý do mang tính thuyết phục cho sự hiện tồn của
vũ trụ này hoặc của sanh mạng con người. Những người
tin có một Đấng Tạo Hóa giả thiết rằng sự tạo hóa đã
diễn ra là do Ý Chí của Đấng Tạo Hóa. Nhưng trong một
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thế giới mà mọi việc đều cho thấy có một chủ đích thì
thật là tự nhiên cho một sanh linh để nêu vấn đề về chủ
đích của chính sụ tạo hóa của mình. Người ta chắc chắn
được minh chứng trong việc kỳ vọng Đấng Tạo Hóa đặt
để chúng ta trên trái đất này cho chúng ta rõ tại sao Đấng
Tạo Hóa làm như vậy và Đấng Tạo Hóa mong đợi ở
chúng ta những gì.
Thiên kinh Qur’An thông báo cho chúng ta biết
rằng Đấng Tạo Hóa chỉ làm có thế. Thiên kinh Qur’An
đã ghi, Allah đã tạo ra chúng ta cho một cuộc thử nghiệm
trên trái đất, truyền chuyển những Lời Phán của Allah:
“Như vậy phải chăng các người nghĩ Ta đã tạo ra các
người một cách vô dụng và rằng các người sẽ không trở
lại gặp Ta?” (Surah 23, Ayah 115).

Một người không tin Allah có thể quyết định rằng
mục tiêu của cuộc đời của y sẽ là tóm thâu giàu sang,
đạt địa vị hoặc theo đuổi thú vui càng nhiều nhứt càng
tốt. Nhưng không có cái gì trong điều này sẽ mang lợi
ích cho y trong lâu dài cả. Chiếu theo Kinh sách sau
cùng của Allah, Allah đã tạo ra con người là để thử
thách y với những trách nhiệm nào đó 2. Allah không
hướng
cuộc sống trên trái đất này nhứt thiết phải thoải
2

Như đã được ghi trong Surah 18, Ayah 7; Surah 67, Ayah 2
và Surah 76 Ayah 2..
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mái hoặc thỏa mãn, nhưng thực sự chỉ là một thử
thách trong thời hạn định, sự trừng phạt và các ân
thưởng sẽ đến vào Đời Sau.
Như đã ghi nhận ở đoạn trước, phần lớn các tạo
vật là “muslim” ở chổ đã được lập trình để tuân thủ
các quy luật thể chất đã được Allah quy định, và điều
này cho thấy tại sao vũ trụ vận hành trong cân bằng. Con
người, tuy nhiên, đã được ban cấp cho một quyết chí tự
do và khả năng hoặc vâng mệnh hoặc không vâng
mệnh. Nhưng Allah sẽ không cho phép sự cân bằng
vũ trụ của Allah bị xáo trộn mãi mãi do bởi người dân
ngang ngạnh, thoái hóa và tội lỗi, nên Allah chỉ ban cấp
cho các sanh linh một chừng hạn tự do trong một thế
giới tạm thời. Sự sắp xếp của sự sanh đẻ, sự phát triển,
sự suy thoái, và sự chết cung ứng cho mỗi người cơ hội để
chứng tỏ bản thân mình không chút ngờ vực nào cả về
những gì y sẽ xứng đáng được nhận vào Ngày Phán xử
cuối cùng mà Allah đã tạo ra cho sự biểu hiện công bằng
tối thượng của Allah.
Cuộc sống này rất có ý nghĩa và kiên quyết đối
với người Muslim tin Allah bởi lẽ người Muslim nhận
thức rõ nó sẽ xác định kết quả và vị thế trường cửu của
mình trong cuộc đời sắp đến. Y sống để hưởng nhận
được sự chấp thuận của Đấng Tạo Hóa của y trong khi
chuẩn bị hành trình cuối cùng quay về với Allah.
Tất cả chúng ta đều nhìn nhận rằng người dân
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làm những công việc để thực hiện các chức năng riêng
biệt cho mình, nói một cách khác, là để phục vụ mình.
Allah đã làm cho chúng ta phục vụ Allah, nhưng với
một khác biệt lớn; không phải cho lợi ích của chính
Đấng Tạo Hóa, nhưng là cho lợi ích của chúng ta, tạo vật
của Đấng Tạo Hóa. Mục đích của sự hiện tồn của chúng
ta như vậy đã được ghi trong Thiên kinh Qur’An:
“Ta đã không tạo ra ma quỹ (jinn) và nhân loại ngoại trừ
là để tôn thờ Ta.” (Surah 51, Ayah 56)

Nhưng sự tôn thờ Allah của con người không có tính
tự động như đại đa số các tạo vật, nhưng là do sự chọn
lựa và nổ lực của chính y, và đây là những gì làm cho y
có tư cách để được vinh danh và ân thưởng. Người ta
nên tôn thờ Allah như thế nào để làm cho trọn mục tiêu
đó?” Câu hỏi này chắc chắn có thể được giải đáp bởi
Allah. Allah đã cung ứng sự dẫn dắt cho mỗi yếu tố có
sanh khí và vô hồn của tạo vật của Allah. Như vậy,
chúng ta có thể ước vọng rằng Allah cũng cung ứng sự
dẫn dắt cho chúng ta. Mặc khải của Allah chỉ dạy cho
nhân loại những gì phải làm, những gì phải tránh, và
lý do. Điều đó thông báo cho con người những gì Allah
mong muốn y làm, hoàn tất nó như thế nào, và các kết
quả của nổ lực thuận chiều liên tục. Thông qua Nabi
Muhammađ, Allah đã mặc khải cho con người các lối
tôn thờ thích hợp với bản chất và tâm lý và các tài năng cá
biệt, và trong sự hài hòa với vai trò riêng biệt của mình
để chu toàn mục tiêu của tạo hóa.
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11. Làm sao biết được có một đời sống sau khi chết?

Chúng ta sống trong một thế giới đòi hỏi lo-gic
và bằng chứng, và không chỉ bằng lòng với riêng đức
tin. Người ta có thể lấy làm lạ, làm sao mà một người có
óc thực tế có thể tin vào cuộc sống sau khi chết. Thiên
hạ có khuynh hướng phỏng đoán rằng những ai tin vào
Đời Sau, làm như vậy là trên căn bản đức tin mù quáng.
Nhưng thực tế, niềm tin vào Đời Sau hoàn toàn lo-gic.
Và đó là một lối độc nhứt mà các bất công trên thế
giới này có thể được điều giải với một Đấng Tạo Hóa
Chánh Đại và Toàn Năng.
Chúng ta biết rằng thêm vào các thú vui và an lạc vật
chất, có những điều kiện lý tưởng mà sanh linh theo
thiên bẩm thèm muốn và cố gắng đạt được, chẳng hạn
như tình yêu thương, lòng tôn kính, nền an ninh và sự
thỏa thích. Mặc dầu nhiều người có khả năng thủ đắc
một phần các mục tiêu này ở đây trên trái đất, vẫn còn
một phần các mục tiêu này không thể đạt được – và đó
là công lý. Phần lớn thiên hạ giữ niềm tin chắc rằng
cuộc sống không công bình; rằng họ thường bị hiểu
lầm hoặc không được ưa thích, rằng theo một lối nào đó,
họ bị ám hại, bị lừa gạt hoặc bị áp bức. Tin tức hằng ngày
phát hiện ra nạn giết chóc, nạn tra tấn, nạn tán loạn và
nạn đói khổ của vô số người dân lương thiện gây ra bởi
các nhà cầm quyền chuyên chế và các quốc gia đầy
quyền lực; các cuộc sống bị phá hại do bởi các hành vi
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tội lỗi và cẩu thả của kẻ khác hoặc do bởi các thiên tai,
và sanh linh nghèo khó và không ai cứu giúp là nạn nhân
của nạn cướp giựt và gian trá. Một đôi khi ngay cả công
lý từng phần cũng không bao giờ được phục hồi. Đã
vậy, mổi sanh linh vẫn đều thèm muốn công lý. Ngay
cả nếu y không đi tìm công lý cho người khác, chắc chắn
y muốn công lý cho riêng mình.
Do đó, tại sao Đấng Tạo Hóa rót vào con người
một sự thèm khát về một cái gì y không thể trải
nghiệm trên thế giới này? Lời giải đáp là rằng cuộc sống
chỉ là một mãng của sự hiện tồn của y, và kết luận hợp lý
vốn phục hồi cân bằng được tìm thấy trong mọi tạo vật
là ở Đời Sau. Chính ở nơi đó mà mỗi con người sẽ được
bù trừ đầy đủ và rõ rệt về các hành vi thiện và ác của y.
Đây là công lý toàn hảo và tuyệt đối mà Allah đã hứa
hẹn với tất cả thiên hạ.
Cuộc sống hiện tại là một thử nghiệm chuẩn bị
cho lãnh vực kế tiếp của sự hiện tồn. Giải thích được ghi
trong Thiên kinh Qur’An về sự cần thiết của cuộc sống
sau khi chết là những gì ý thức đạo đức con người đòi
hỏi. Nếu không có cuộc sống sau khi chết, niềm tin nơi
Allah sẽ vô nghĩa, hoặc nó sẽ là một niềm tin vào một
thứ thần linh bàng quang và thiếu chăm sóc hoặc quan
tâm đúng mức, sau khi tạo hóa ra loài người, đã không
còn lo toan đến phúc lợi của họ nữa. Nhưng chắc chắn,
Allah công bằng. Quả thật Allah sẽ trừng phạt các nhà
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cầm quyền chuyên chế đã giết hàng ngàn người và gây
ra đau khổ cho gia đình họ, làm băng hoại các định
chế và xã hội, nô lệ hóa các dân tộc và quốc gia, ăn cắp,
tước đoạt và cướp bóc. Và cái gì đã xảy ra cho những
người đã kiên nhẫn chịu đựng bao nhiêu bất công và gian
khổ, chịu đựng để bảo tồn chân lý, cứu mạng hoặc hy
sinh để trợ giúp nhiều người dân? Những đền bù nào
trên trần thế có thể khôi phục cân bằng cho họ?
Điều này chỉ có thể xảy ra trong một cuộc sống
vỉnh cửu nơi mà mổi cá nhân bị các hành động của
người nào đó gây tổn hại sẽ làm chứng cho hoặc chống
lại y, và nơi nào mà những suy tư sâu kín nhứt và các ý
định, được Allah biết hoàn toàn, sẽ được xét xử rõ ràng
và toàn vẹn. Khi mà cuộc sống của con người trên thế
giới này có giới hạn và do bởi nhiều cá nhân bị các
hành động của mình gây tổn hại, các ân thưởng và
trừng phạt không thể có được trong cuộc sống hiện tại.
Thiên kinh Qur’An khẳng định Ngày Phục Sinh phải đến
và Allah, khi đó, sẽ Phán định về số phận của mỗi linh
hồn chiếu theo các hành vi được ghi chép.
Ngoài ra, Allah đã Phán truyền trong Qur’An rằng sự
tạo hóa hiện tại tự nó là một bằng chứng rõ ràng rằng
Allah có khả năng tạo nên và tái tạo như Allah Muốn,
bởi lẽ Allah phát nguồn và lập lại sự tạo hóa với ngang
bằng thoải mái. Xin hảy xem xét các Lời Phán Allah đã
Mặc khải cho Nabi Muhammađ :
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“Hãy bảo (chúng), “Hãy đi chu du trên trái đất để nhìn
xem việc Allah bắt đâu tạo hóa như thế nào. Xong, Allah
sẽ làm ra sự tạo hóa sau cùng.” (Surah 29, Ayah 20)
“Phải chăng Ta đã thất bại với việc tạo hóa đầu tiên?
Nhưng họ đã mập mờ về một sự tạo hóa mới.” (Surah
50, Ayah 15).
“Há Đấng đã tạo hóa ra các tầng trời và trái đất không
có khả Năng tạo ra những gì giống như họ hay sao?
Đúng vậy, bởi Vì đó là Đấng Tạo hóa Hiểu biết (hết cả).”
(Surah 36, Ayah 81).
“Há họ không thấy rằng Allah, Đấng đã tạo ra các tầng
trời và trái đất, và không bao giờ thất bại với sự tạo hóa,
có khả năng làm cho người chết sống lại hay sao?”
(Surah 46, Ayah 33).
“Và hẳn con nguời không nhớ rằng chính Ta đã tạo hóa
ra y trước đây, trong khi y không là cái gì cả hay sao?”
(Surah 19, Ayah 67) .
“Và các người đã biết rõ sự tạo sinh đầu tiên, thế thì các
người không nhớ lấy hay sao?” . (Surah 56, Ayah 62).
“Há họ đã không xem Allah đã bắt đầu tạo hóa như thế
nào và rồi đã lập lại hay sao? Quả thật, điều đó dễ dàng
đối với Allah”. (Surah 29, Ayah 19).
“Và đúng Allah đã khởi đầu sự tạo hóa ; rồi Allah lập lại,
và điều đó được dễ dàng hơn đối với Allah”. (Surah 30,
Ayah 27).
“Khi mà Ta đã khởi đầu sự tạo hóa đầu tiên, Ta sẽ lập lại
việc đó. (Đó là)một lời hứa ràng buộc Ta. Quả thật, Ta sẽ
làm điều đó”. (Surah 21, Ayah 104).

Thực tế, chất liệu của sự tạo hóa đã hiện có sẵn, chắc
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chắn là để được triển khai một lần nữa theo Lệnh
Truyền của Allah. Bằng chứng có thể quan sát được về
tiến trình đang diễn ra thường được các nhà thiên văn và
các chuyên gia trong các ngành của khoa học hiện đại
trình bày.
12. Những việc làm thiện của những người không có đức
tin có được ân thưởng hay không?

Nabi Muhammađ đã tiết lộ rằng Allah ban
thưởng chiếu theo ý định của từng cá nhân. Người
không tin ước mong được ân thưởng về các hành vi của
mình trong cuộc sống hiện tại, do bởi y chối bỏ hoặc ngờ
vực về một cuộc sống khác hiện có sau khi chết. Như
vậy, y tha thiết rằng con người ta phải nhìn nhận những
gì mình làm; khi mà y vinh danh và hành vi của y được
công bố, y thỏa lòng, do bởi đây là phần thưởng y tìm
kiếm. Y có thể nhận được một số tiền được thanh toán
cho việc đó hoặc một giải thưởng. Đây là khoản đền bù
y thích nhứt, và Allah đã Ban cấp cho y. Nhưng y không
được ban thưởng thêm vào Đời Sau, đơn giản chỉ vì y đã
không ước mong hoặc đã hành động vì phần thưởng đó.
Mặt khác, người có đức tin không buộc phải quan
tâm đến khoản đền bù trong cuộc đời này, bởi lẽ y đang
nổ lực cho phần ân thưởng vỉnh cửu ở Đời Sau. Y làm
như vậy do tôn thờ Allah như Allah đã quy định và do
hành động một cách kiên trì, lương thiện và đứng đắn,
trong khả năng tối đa của y, ngay cả khi không có người
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nào đánh giá cao các nổ lực của y. Do bởi mưu tìm sự
chấp nhận của Allah, các hành vi y thực hiện được
Allah đánh giá cao và được ban cấp Ân thưởng.
Islam chỉ dạy, có hai điều kiện cho mọi hành vi được
Allah chấp thuận và ban cấp Ân thưởng: 1) hành vi đã
được thực hiện rõ ràng để được Allah chuẩn thuận và
ban cấp Ân thưởng, và 2) là phù hợp với các phương
pháp đã được Allah Phán định. Nói cách khác, mỗi con
người phải hành động vì Allah chiếu theo những điều
khoản Allah đã ban bố chớ không phải theo ý thích
riêng tư của chính mình hoặc của những người khác.
Để biết rõ một cách chính xác Allah mong muốn những gì
từ các bề tôi của Allah, cần phải tham khảo giáo lý Allah
đã Mặc khải trong dạng thức sau cùng thông qua Nabi
Muhammađ, vị Thiên sứ cuối cùng.
13. Tại sao ta nên là người Muslim? Ta có thể theo bất cứ
tôn giáo nào tự ta ưa thích hay không?

Có nhiều người tuân theo những chỉ dạy của một tôn
giáo đến mức càng cao càng tốt; một số người khác tin
Thượng Đế, theo một lối nào đó, không hành đạo theo
một tôn giáo nào cả. Nhiều người đã rời bỏ tư duy cho
rằng có thể có tôn giáo xác thực do bởi gần như tất cả
các tôn giáo đều đòi hỏi xác thực. Và một số người lại
cho phép tất cả các tôn giáo đều là những con đường
chính đáng hướng về Thượng Đế và được Thượng Đế
chấp nhận. Vậy thì Islam khác biệt với các tôn giáo
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khác như thế nào?
Islam có nhiều điều khoản duy nhứt có thể được xác
định qua nghiên cứu sâu rộng:
•

Islam là tôn giáo duy nhứt có những nguồn cội
không hề bị chỉnh sửa và xen lấn vào.

•

Kinh sách thánh thiện được Thiên khải của Islam hài
hòa với các sự kiện được kiến lập của khoa học, rõ
ràng mang dấu ấn của Đấng Tạo Hóa của vũ trụ này.

•

Islam cung ứng những giải đáp cho các câu hỏi căn
bản thiết yếu được nêu ra cho tâm tư của mỗi con
người thông minh, những câu hỏi liên hệ đến mục
tiêu của tạo hóa và cuộc sống, và về một cuộc sống
nữa sau khi chết.

•

Islam là tôn giáo duy nhứt nhấn mạnh sự tôn thờ
riêng Đấng Tạo Hóa và hoàn toàn bác bỏ sự tôn thờ
mọi trạng thái của tạo vật.

•

Islam không cần đến tất cả những mối trung gian
giữa con người và Thượng Đế và chấp nhận cho
mỗi cá nhân trực tiếp tiếp xúc với Thượng Đế, như
vậy, loại trừ hết tất cả các hệ cấp tôn giáo và các
gốc nguồn khai thác vốn tiêu biểu cho lịch sử các tôn
giáo xuyên qua các kỹ nguyên. Trong Islam, không
có giáo sĩ hoặc cơ sở nào có thể đến ở điểm giữa một
con người và Đấng Tạo Hóa của y.

•

Trong khi các đức tin một thần quyền cùng chia xẻ
một niềm tin căn bản vào Thượng Đế, sự hiểu biết
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của họ khác nhau rất nhiều. Islam tuyên bố Allah
duy nhứt và không bao giờ giống như tạo vật của
Allah; Allah cũng không hòa nhập với tạo vật dù
dưới hình thức nào. Các thuộc tính của Allah triệt để
và tuyệt đối toàn hảo không có một mảy may yếu
kém hay hạn định nào cả.
•

Không giống các tôn giáo và các lý tưởng khác
vốn nhấn mạnh một vài trạng thái của bản chất con
người không đếm xỉa kẻ khác, Islam điều chỉnh
cho ăn khớp các trạng thái vật thể, trí tuệ và thiêng
liêng của con người. Các niềm tin và sự hành đạo
Islam có tính tự nhiên và kêu gọi lý lẽ thông thường.
Những điều này trình bày một chương trình cân
bằng của cuộc sống thỏa mãn cả các nhu cầu thể
chất và tâm linh.

•

Islam nghiêm cấm việc vâng mệnh một cách mù
quáng không có hiểu biết và không căn cứ vào bằng
chứng và logic. Não trạng sáng suốt là nền tảng của
tính hữu trách và trách nhiệm tôn giáo. Tất cả các
trạng thái của niềm tin Islam đều trong sáng, không
tối ám và mơ hồ. Nó không chứa đựng nội dung
nào trái ngược lại với lý trí hoặc thực tế có thể được
quan sát; nó mời gọi con người nghiên cứu và suy
ngẫm như là một phương cách củng cố lòng tin.

•

Các quy tắc ứng xử của Islam về tôn giáo, luân lý,
kinh tế, chánh trị và xã hội có tính trường cửu và bất
biến. Chúng được quản nhiệm bởi một bộ các
nguyên lý bao gồm các giá trị phổ quát như công lý, tự
do, bình đẳng, tình huynh đệ và trách nhiệm xã hội.
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Tất cả các trạng thái của niềm tin Islam trong sáng,
không tăm tối hoặc mơ hồ. Chúng không chứa
đựng nội dung đi ngược lại với lý trí hoặc thực tế
có thể quan sát được; chúng mời gọi người dân
nghiên cứu và suy ngẫm để củng cố đức tin.
•

Các quy tắc xử thế tôn giáo, luân lý, kinh tế, chánh
trị và xã hội của Islam có tính chất trường cửu và bất
biến. Chúng được điều hành bởi một tổng hợp các
nguyên lý không thay đổi bao gồm các giá trị phổ
quát như công lý, tự do, bình đẳng, tình huynh đệ và
trách nhiệm xã hội. Lịch sử cung ứng một thí dụ nổi
bật trong xã hội mẫu Islam đã được Nabi
Muhammađ cùng các bạn đạo thiết lập, và đã được
những người Muslim mộ đạo duy trì, trong đó, chân
lý và sự minh bạch, công lý và lòng trắc ẩn được thi
hành như là một biểu hiện sống còn của tôn giáo.

Islam cũng tuyên bố là tôn giáo của chân lý, do bởi đã
được nói rõ một cách không mập mờ trong Thiên kinh
Qur’An. Tuy nhiên, Đấng Tạo Hóa đã không áp đặt Sở
thích của Allah trên bất cứ ai cả. Đấng Tạo Hóa muốn
người dân chấp nhận sự dẫn dắt sát đúng theo sự tự do
lựa chọn của chính người dân, bởi lẽ đó là điều làm cho
họ xứng đáng được Đấng Tạo Hóa chấp nhận và cấp
thưởng. Thiên kinh Qur’An đã ghi:
“Không có sự ép buộc trong (việc chấp nhận) tôn giáo.
Chân lý đã được làm ra, tách biệt khỏi sự dối trá.”
(Surah 2,Ayah 256).
“Như Allah muốn, Allah đã làm cho các người thành một
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cộng đồng (hợp nhứt trong tôn giáo), nhưng Allah dụng ý
muốn thử nghiệm các người trong cái gì mà Allah đã
Ban cấp cho các người; do đó, hãy mau mau làm (tất cả)
việc thiện. Các người sẽ cùng nhau được đưa trở về gặp
Allah và Allah sẽ thông báo cho các người về những gì
các người thường khác biệt nhau.”(Surah 5, Ayah 48).

14. Islam có theo thuyết định mệnh hay không?

Người Muslim biết rõ, mọi việc đều tùy thuộc vào
Allah và xảy ra do bởi Ý Chí của Allah. Do đó, họ có
khuynh hướng ít lo ngại về các vấn đề vật chất và
xem cuộc sống trong thế giới này theo một viễn tượng
thích hợp. Người Muslim hoàn toàn trông cậy vào Allah
và biết rằng những gì xảy ra luôn luôn tối hảo dầu y có
nhìn nhận hay không, do đó, y vui lòng chấp nhận những
gì không thể thay đổi được.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa một người
Muslim ngồi đó trông chờ số mệnh và không có hành
động tích cực trong cuộc sống. Ngược lại, Islam đòi
hỏi hành động và nổ lực để thay đổi tình trạng không
được ưa thích, và đây là một đòi hỏi của đức tin. Điều
này hoàn toàn bác bỏ lời chỉ dạy không nên đi gặp
bác sĩ khi đau ốm nhưng chỉ cầu nguyện Allah cho lành
bệnh mà thôi. Nếu các sanh linh không có khả năng
hành động, thì một cách chánh đáng, Allah cũng không
thể mong ước họ làm hoặc không làm việc gì. Thay vì
tuân theo mệnh số, Islam chỉ dạy rằng nghĩa vụ chủ yếu
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của con người trên đời là nổ lực tuân phục Allah, bao
hàm cả việc mưu tìm lợi ích và tránh tổn hại. Islam chỉ
dạy sanh linh nên hành động tích cực trong cuộc sống và
bổ túc với lời cầu nguyện.
Một số người lười biếng và chểnh mãng rồi oán trách
kết quả tiêu cực trên số mệnh và vận mệnh. Một vài
người còn nói, nếu Allah đã muốn thì họ không có tội lỗi
và phạm tội. Tất cả điều này đều hoàn toàn sai do bởi
Allah đã cung ứng sự chỉ dạy đầy đủ phải sanh sống
thế nào và đã ban lệnh cư xử chánh trực ở mọi thời
điểm. Allah không bảo con người phải làm điều gì y
không thể làm, hoặc ngăn cấm điều gì y không thế
tránh, bởi lẽ nền công lý của Allah đầy đủ và toàn hảo.
Mỗi cá nhân bị quy trách trong phạm vi các giới hạn của
khả năng của chính mình và không vượt qua chừng hạn
đó.
Mặc dầu các hành vi và vận mệnh của chúng ta được
Allah ban định và nhận biết, điều đó không có nghĩa là
Allah ép buộc chúng ta làm bất cứ điều gì. Đúng hơn,
Allah muốn ban cho chúng ta những chọn lựa về hướng
xử lý hành động, và như vậy, mọi quyết định chúng ta
tiến hành đều ở trong khuôn khổ của Ý Chí của Allah.
Allah biết mỗi con người sẽ chọn lựa làm những gì và
từ đó, sẽ cho phép y làm điều đó, trong khi không nhứt
thiết chuẩn nhận sự chọn lựa của y. Trong khi Allah
không gọi một ai ghi chép những gì vượt quá sự kiểm
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soát của Allah, quả thật, các sanh linh chịu trách nhiệm
về mổi tự do chọn lựa của mình, và họ sẽ tìm được các
hậu quả của các chọn lựa và hành động của họ cả trong
đời này và ở Đời Sau. “Nhân và quả” là một quy luật tự
nhiên do Allah đã tạo ra để được sử dụng bởi các tạo vật
của Allah. Đó là quy luật, do đó, vận mệnh của con
người đã được xác định. Do đó, vận mệnh của mỗi cá
nhân được xác định trước (tiền định) bởi Allah, nhưng
nó cũng là kết quả và hậu quả trực tiếp của chính các
chọn lựa và hành động của họ, và điều này là những gì
Đấng Tạo Hóa đã muốn và phán định.
15. Trong Islam, có các hệ phái hay không?

Islam là một con đường, có một hướng đi, và được
căn cứ trên một phương pháp luận – rằng điều gì Thiên
Sứ Muhammađ chỉ dạy chiếu theo Lời Phán truyền Ngài
đã nhận từ Allah. Tôn giáo Allah đã Phán định cho nhân
loại có ý nghĩa là một yếu tố hợp nhứt. Cụ thể, Allah đã
Phán truyền cho nhân loại trong Thiên kinh Qur’An:
“Đây là con Đường của Ta, nó thẳng tắp, hãy noi theo
nó, và đừng đi theo các con đường (khác) bởi lẽ chúng sẽ
ngăn cách ngươi với con đường của Allah.” 3 (Surah 6,
Ayah 153)

3

Thay đổi tinh túy trong câu kinh từ vai thứ nhứt sang vai thứ
ba biểu tỏ tiến trình đang diễn ra dang xa bản thân với con
đường của Allah.
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Lệnh truyền thánh thiện này nhứt quyết ràng buộc tất
cả người Muslim phải đoàn kết với nhau như là một
cộng đồng cũa những người có đức tin; vì vậy tất cả các
hình thức ly giáo (N.d.: bất đồng gay gắt về học thuyết,
trong đó, một nhóm thôi không công nhận quyền lực
của nhóm kia) và chủ nghĩa thế tục đều có tính chất phi
Islam.
Các bạn đạo của Nabi Muhammađ và các thế hệ tiếp
nối đã sát cánh chặt chẽ với nhau theo con đường của
Allah, và như vậy là Allah đã che chở họ không chia rẻ
theo lối này. Nhưng với các thế hệ sau cùng, một số yếu
tố đã đưa dẫn đến sự trổi dậy của các nạn chia rẻ và bất
đồng giữa họ với nhau: gia tăng quan tâm đến các sự
việc thế giới, ảnh hưởng của các nền văn hóa phi
Islam, và các sự kình địch chánh trị. Nguyên khởi, một
vài nhóm nhỏ phân tán khỏi con đường được bám vào
bởi đại đa số người Muslim. Họ đưa vào các đổi mới
trong tôn giáo và các nguồn dư luận đuợc nghe theo
khác biệt với những lời chỉ dạy nguyên thủy của Nabi.
Các nạn ly giáo này đã bị các học giả Islam được
công nhận và đại đa số người Muslim bài bác. Điều đó
có nghĩa là nguyên khởi, các nạn này bị chận đứng
và ảnh hưởng của chúng không trở thành lan tỏa
trong phần lớn lịch sử Islam. Đại đa số người Muslim đã
lưu lại trên con đường Sunni 4, và mỗi khi các dạng thức
4

Sunni là người hành đạo trên cơ sở Thiên kinh Qur’An và
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chệch hướng xuất hiện giữa họ với nhau, những học
giả mộ đạo hối hả chống lại chúng và chỉ ra lầm lẫn
của họ.
Nabi Muhammađ đã dự đoán rằng những sự ly
giáo như thế sẽ nổi lên. Nabi đã cảnh giác về nạn ly
giáo và chỉ dạy người Muslim lưu lại trong phần chánh
yếu của Islam.
Tuy nhiên, qua nhiều thế kỷ, một số người dân đã
đi chệch hướng và làm băng hoại tôn giáo của họ,
lập nên các hệ phái nói là tùy thuộc vào Islam, nhưng
các niềm tin được nói ra rõ ràng đi ngược lại Islam.
Một vài hệ phái đã bóp mép khái niệm Thượng Đế và
gán vào Thượng Đế những gì không thích hợp hoặc
không tương hợp với thân trạng thánh linh của Thượng
Đế - chẳng hạn như nói rằng mọi sự đang hiện tồn là
Thượng Đế hoặc Thượng Đế là hóa thân và hiện có bên
trong tạo hóa của Thượng Đế, trong khi Thiên kinh
Qur’An ghi rõ Allah ở bên trên tạo vật của Allah và
tách biệt hẳn. Và một vài người đã bị lầm lạc về các
nội dung chủ yếu của Islam, đến mức độ họ không còn
thần phục Allah và vâng mệnh Allah, trong khi những
người khác đã đổi khác và đã thay đổi một vài dạng thức
đã được quy định trong sự tôn thờ.
Sunnah tức các chỉ dạy đã được chân thực tường thuật của
Nabi Muhammađ như Nabi và các môn đệ ngay chánh của
Nabi đã thực hành.
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Những hệ phái đã tách rời khỏi dòng chính Islam
không giống như các trường phái giáo lệ Islam 5 đã phát
triển bên trong và được đặt trên cơ sở các nguyên lý bất
biến của đức tin. Các trường phái suy tư xuất chúng này
đã cung ứng một tầm nhìn ở độ uyên bác cao nhứt cho
giáo lý Islam và dùng để bổ túc cho nhau. Các khác biệt
và bất đồng bên trong khung Islam không trở thành sự
việc của nạn bè phái và sự không khoan dung ngoại trừ
giữa những kẻ cực kỳ ngu muội.
Islam nhìn nhận tính cá biệt của các sanh linh và
không phải tất cả tính phức hợp quan điểm và dị biệt
trong phân tích đều có tính tiêu cực. Tuy nhiên, thứ loại
bất hòa đưa dẩn đến các chia cắt và phân chia hệ phái đã
được tố giác trong Thiên kinh Qur’An:
“Quả thật, những ai đã chia cắt tôn giáo của họ và trở
thành các hệ phái – ngươi, (hởi Muhammađ ) không (hòa
hợp) với họ trong bất cứ điều gì. Sự việc của họ chỉ (dành
cho) Allah; từ đó, Allah sẽ thông báo cho họ biết về
những gì họ đã từng làm.” (Surah 6, Ayah 159).

Mặc dầu người Muslim nay tỏ ra chia rẽ hơn bao giờ
hết, số lượng các chia cách trong Islam vẫn còn ít hơn
các tôn giáo khác. Người ta còn có thể tìm ra nhiều hội
đoàn Islam kêu gọi con người đến với chân lý, tuyên bố
Thông Điệp nguyên khởi của Allah và cảnh giác
5

Trường phái Hanafi, Maliki, Shafi’i và Hanbali và một vài
trường phái khác ít được biết.
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chống lại những gì trái ngược lại. Sự cứu rỗi không tùy
thuộc vào sự gia nhập với nhóm riêng biệt nào cả; nó lại
tùy đức tin chân thực được chứng minh bởi sự vâng
mệnh Allah và phong cách chánh trực theo lề lối đã
được Allah Mặc khải.

CÁC NABI VÀ CÁC KINH SÁCH
16. Nabi Muhammađ là ai?

Muhammađ ibn Abdullah thuộc dòng dõi Nabi
Ibrahim (Abraham) thông qua người con trai của
Nabi là Ishmael 6, và từ gốc bộ tộc A Rạp Quraysh lỗi
lạc. Nabi Muhammađ không phải là nhà sáng lập đạo
Islam, nhưng là vị Thiên sú sau cùng và là vị Truyền
chuyển Thông điệp cuối cùng (Rasul Allah) đã được
Allah cử phái đến với thế giới như là một đức khoan
dung cho nhân loại. Mỗi chi tiết của cuộc sống riêng
tư và bài phát biểu công cộng của Nabi đã được xếp
thành tài liệu và bảo tồn cẩn thận cho đến ngày nay.
Trong thời kỳ 23 năm của sự nghiệp thiên sứ, Nabi đã
làm thay đổi Bán đảo A Rạp từ nạn tà giáo sang tôn thờ
một Thượng Đế chân thực, từ cuộc chiến bộ tộc sang
thống nhứt quốc gia, từ rối loạn sang đến cuộc sống
có kỷ cương, từ man rợ sang tiêu chuẩn cao nhứt của sự
xuất sắc về luân lý. Vào thời điểm Nabi qua đời, phần
lớn dân cư A Rạp và các vùng phía Nam Iraq và
Palestine đã tự nguyện gia nhập Islam. Đối với hậu thế,
6

Isaac, một người con khác của Nabi Ibrahim (Abraham) là
tổ tiên của Con Cháu của Israel, từ đó, một số Thiên sứ đã
được nuôi dưỡng.
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Nabi đã lưu lại một tín ngưỡng thanh khiết tôn thờ một
Thượng Đế, bao hàm giáo luật toàn bộ đặt trên cơ sở
một hệ thống cân bằng của các giá trị đạo đức.
Trong lịch sử, không có một người nào khác có
tính xuất chúng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống
như thế. Chẳng những Nabi chỉ dạy và hình thành tôn
giáo nhưng còn gầy dựng một quốc gia, phát khởi vô số
cải cách chánh trị và xã hội, xây dựng một xã hội có
quyền lực và năng động, và triệt để cách mạng hóa địa
hạt tư duy cùng phong cách con người – tất cả chỉ trong
vòng hơn hai thập niên.
Việc Nabi đến đã được nói trước trong các kinh sách
có trước, và Người đã được mô tả trong đó. Những
người lương thiện và có đầu óc cởi mở trong số người
Do Thái và Thiên chúa giáo đã nhận ra Nabi từ các mô tả
này và đã tin vào thông điệp của Nabi. Nhưng thông điệp
mà Nabi đã thông đạt không hàm ý cho riêng một dân
tộc, một địa điểm hoặc thời điểm nào cả; đó là một
thông điệp toàn cầu. Nabi Muhammađ đã được cử phái
để giáo huấn toàn nhân loại và mời gọi nhân loại hướng
về cùng mục tiêu như các Nabi đã đến vào thời kỳ trước
Người: sự tôn thờ Allah Duy nhứt không có các đấng kết
hợp và trung gian.
Có bằng chứng rõ ràng về sự nghiệp Thiên sứ của
Nabi Muhammađ. Khi Thiên khải đến với Nabi, các
bạn đạo của Nabi đã nhận ra những tác động nhứt
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định trên thân thể của Nabi; tuy nhiên, Nabi không bao
giờ bất tỉnh và biểu hiện triệu chứng đau ốm gì cả. Cuộc
sống của Nabi đã được Allah bảo vệ trong những thời
điểm hiểm nguy gay gắt, trải qua toàn thời gian của sự
nghiệp Thiên sứ của Nabi cho đến khi thông điệp thánh
thiện được vẹn toàn. Giống như các Thiên sứ trước đó,
Nabi Muhammađ đã được hổ trợ với các phép mầu,
nhưng cho tới lúc đó, phép mầu vĩ đại nhứt là Thiên
kinh Qur’An, một phép mầu vỉnh cửu chứa đựng các
bằng chứng cho người dân trí thức cho tất cả thời đại sắp
đến.
Nabi Muhammađ đã được chọn lựa bởi Allah, Đấng
Tạo Hóa của toàn vũ trụ và nhân loại để mời gọi mọi
người dân đến với những niềm tin đứng đắn và nền nếp
sống thanh khiết đã được Allah ưa thích, và để trình
bày và giải thích các biện pháp và các phương pháp
đưa dẫn đến Sự Chuẩn Nhận của Allah. Vì lợi ích của
nhân loại, Nabi đã không từ bỏ nổ lực nào và sự hy
sinh nào trong khi thực hiện trách vụ của Nabi. Thông
qua Nabi, Allah đã làm cho người ta biết được sự thật từ
sự gian đối và minh triết từ lầm lẫn. Và thông qua Nabi,
Allah đã cho con người thấy làm thế nào để đạt đến
Thiên Đàng vỉnh cửu. Như vậy, Nabi Muhammađ đã
điều hướng nhân loại đến với một nguồn cội thánh thiện
của các giá trị và các quy lệ xử thế.
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17. Người Muslim có tôn thờ Nabi Muhammađ hay không?

Islam được đặt trên cơ sở của giáo lý không dung hợp
của tín lý tôn thờ một Thượng Đế. Riêng mình Allah
phải được tôn thờ và không ai khác nữa cả. Do đó,
người Muslim không thể tôn thờ Nabi Muhammađ hoặc
bất cứ sanh linh nào khác 7 7. Như tất cả các Nabi, Nabi
Muhammađ là một con người, và mặc dầu các sự hoàn
thành tốt đẹp lạ lùng, Nabi Muhammađ không bao giờ
đòi hỏi thân trạng thánh thần gì cả. Ở mức độ nào đó,
Nabi luôn luôn nói Nabi là một con người như bất cứ ai
khác, rằng Nabi không nói cái gì thuộc riêng bản thân
mình, và Thiên kinh Qur’An là một Thông Điệp đến từ
Allah, đã được Allah Mặc khải cho Nabi, và tất cả vinh
quang và ca ngợi đều tùy thuộc vào Allah. Nabi không
bao giờ lấy công trạng riêng cho bất cứ thành đạt nào.
Tất các nguyên lý Nabi chỉ dạy, giáo luật Nabi công
bố, và các thành quả vĩ đại nhờ đó, Nabi đã có thể được
tiếng tăm hoặc lợi thế, tất cả đều được quy vào sự chỉ
dạy và hậu thuẩn của riêng Allah.
Người Muslim nổ lực noi theo gương Nabi Muhammađ .
Ngoài ra, Islam dạy người Muslim tôn kính tất cả các
Nabi và Rasul Allah (các Thiên sứ và các vị truyền
7

Căn bản của quan niệm sai lầm này thực sự bắt nguồn từ
những nhà Đông phương học buổi đầu đã gọi Islam là
“Mohammeđanism” ngụ ý người Muslim tôn thờ
Muhammađ.
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đạt Thông điệp của Allah). Tuy nhiên, tôn kính và yêu
thương họ không có nghĩa là tôn thờ họ, bởi lẽ tất cả
hình thức tôn thờ đều phải được hướng về riêng Đấng
Tạo Hóa.
Bản thân Nabi Muhammađ cũng là một người chân
thành tôn thờ Allah. Nabi đã phát ra tất cả những gì
Nabi đã nhận được trong việc thiện, thường nhịn chay, và
trải qua nhiều thời gian trong đêm để cầu nguyện. Nabi
đã không ngớt nhận biết Allah, tưởng nhớ đến Allah
trong mọi tình huống, và những lời ngợi ca và cầu
nguyện của Nabi phản ánh mức độ cao nhứt của lòng
thành và thân phận bề tôi. Toàn bộ cuộc đời của Nabi đã
được dâng hiến cho đạo nghĩa của Allah. Nabi đã kêu
gọi người dân chỉ tôn thờ riêng Allah, và nhấn mạnh họ
nhắc đến Nabi như chỉ là một bề tôi của Allah. Nabi đã
nói với các môn đệ:” Đừng quá lạm trong việc ngợi ca
ta như những người Thiên chúa giáo đã làm đối với
Nabi Y Sa (Jesus), con của Maryam (Mary), Ta chỉ là bề
tôi của Allah, hảy nói là ‘bề tôi của Allah và Rasul
Allah”.
18. Tại sao Nabi Muhammađ phải là vị Thiên sứ sau cùng?
Có Thiên sứ nào khác sau Nabi Muhammađ hay
không?

Sự nghiệp thiên sứ không phải là cái gì được thực
hiện bởi một người chứng tỏ mình xứng đáng. Nó
cũng không phải được ban cấp để công nhận lòng mộ
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đạo. Sự nghiệp thiên sứ là một chức phận được Allah
bổ nhiệm cho một người để hoàn thành một nhu cầu
riêng biệt. Thiên kinh Qur’An đã ghi bốn điều kiện theo
đó, các Nabi đuợc cử phái đến với thế giới:
1) Khi nào không có một Nabi nào đã được cử
phái đến với một dân tộc truớc đó và không có
thông điệp thánh thiện nào đã đạt đến với họ.
2) Khi nào thông điệp của một Nabi đến trước đó
đã bị người dân lãng quên, hoặc những lời chỉ
dạy của các Nabi đến trước qua thời gian đã bị
sửa đổi.
3) Khi một Nabi thứ hai được cần để trợ giúp vị
Nabi thứ nhứt.
4) Khi một dân tộc chưa nhận được chỉ giáo toàn
bộ từ Allah.
Trong mổi trường hợp này, một Nabi đã được cử phái
đến truyền đạt thông điệp thánh thiện, cập nhựt hóa
các thông điệp trước và chỉnh sửa các sai lệch mà con
người đã đưa vào tôn giáo của Allah.
Sau khi Thông Điệp của Allah đã được hoàn tất thông
qua Thiên khải cho Nabi Muhammađ và sự bảo tồn
được đảm bảo, không còn nhu cầu thêm cho các Thiên
sứ chuyển tãi Thiên khải nữa; chỉ còn cần cho các nhà
giáo và nhà cải cách để nhắc nhở người dân về những gì
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Allah đã Mặc khải 8. Từ thời điểm của sự nghiệp
Thiên sứ của Nabi Muhammađ, các điều kiện trên thế
giới đã đưa dẫn đến sự chuyển tải Thông Điệp của
Allah cho tất cả các nền văn minh, làm cho việc cử
nhiệm thêm Thiên sứ không còn cần thiết nữa. Thông
Điệp sau cùng này không có sự bổ chính hoặc cải sửa do
con người; không có một từ ngữ nào đã đuợc thêm vào
hoặc bôi bỏ từ Thông Điệp sau cùng này hết.
Nếu Allah có ý định cử phái một Thiên sứ khác đến
sau Nabi Muhammađ, thì Allah đã làm rõ về sự việc này
trong Thiên kinh Qur’An hoặc đã Ra Lệnh cho Rasul
Allah tuyên bố rằng một vị Thiên sứ sẽ nối tiếp Người.
Nhưng rõ ràng Thiên Qur’An đã xác định Allah bây
giờ đã hoàn tất sứ mạng thiêng liêng thông qua Nabi
Muhammađ 9. Do đó, chức phận của sự nghiệp Thiên sứ
đã bị hủy bỏ, làm cho thế giới có khả năng đoàn kết
trung thành với vị Rasul Allah sau cùng và tuân mệnh
Allah. Đối với những ai chấp nhận Nabi Muhammađ là vị
Rasul Allah đã được cử phái sau cùng thì sẽ chỉ tìm sự
8

Thiên kinh Qur’An ghi: “Muhammađ không phải là cha của
(bất cứ) ai trong số các người, nhưng (Người là) Vị Sứ của
Allah và là Dấu ấn của tất cả các Nabi” (Surah 33, Ayah
40).

9

Allah đã Phán :” Hôm nay Ta đã hoàn chỉnh cho các người
tôn giáo của các người và hoàn tất Ân phước của Ta và đã
chấp thuận cho các người Islam với tánh cách là tôn giáo
(Surah 5, Ayah 3).
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thuyết giảng nội trong thông điệp mà Người truyền đạt.
19. Có phải Nabi Muhammađ đã soạn thảo ra Thiên kinh
Qur’An hay là vay mượn từ các kinh sách có trước?

Những kẻ đối nghịch với Islam một đôi khi viện
dẫn rằng bản thân Nabi Muhammađ đã tự thảo ra
Thiên kinh Qur’An hoặc Nabi đã sao chép hoặc phỏng
theo từ các kinh sách có trước. Nhưng mọi người đều
biết rõ,Nabi Muhammađ ít khi tiếp xúc với người Do
Thái và người Thiên chúa giáo trước thời điểm dời cư
từ Makkah, và sau đó, vai trò của Nabi là vai trò của một
vị thày dạy, cởi mở mời gọi người Do Thái và người
Thiên chúa giáo chấp nhận Islam trong khi chỉ ra cho họ
rõ họ đã đi sai lệch khỏi thuyết tôn thờ một Thượng Đế
do các vị Thiên sứ của họ chỉ dạy.
Đúng là có một vài điểm giống nhau giữa Thiên kinh
Qur’An và Thánh kinh, nhưng điều này không chỉ ra
rằng về sau các Thiên sứ đã đạo văn từ các bản có
trước. Một cách đơn giản, nó chỉ phản ánh nguồn cội
chung là Đấng Tạo Hóa của nhân loại và sự kế tục của
Thông Điệp của Allah về sự tôn thờ một Thượng Đế.
Ngoài ra, không có dạng bản tiếng A Rạp của Thánh
kinh hiện có vào thời điểm Nabi Muhammađ. Dạng
bản A Rạp sớm sủa nhứt của Cựu Ước kinh là của R.
Saadias Gaon năm 900 Tây lịch – hơn 250 năm sau
khi Nabi Muhammađ qua đời. Và dạng bản A Rạp xưa củ
nhứt của Tân Ước đã được ấn hành bởi Erpenius vào
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năm 1616 T.L. – khoảng 1000 năm sau Nabi
Muhammađ qua đời.
Về mặt lịch sử và một cách hợp lý, không thể cho rằng
có nguồn gốc của con người về Qur’An hoặc Rasul
Allah đã học được từ người Do Thái hoặc người Thiên
Chúa giáo. Kẻ thù của Nabi Muhammađ đã theo dõi
sát Nabi hy vọng tìm được cách xác định đoan quyết của
họ rằng Nabi là một kẻ gian dối. Nhưng họ không thể
đưa ra một tiết lộ nào cả khi Nabi có những buổi họp
mật với những người thuộc các đức tin khác.
Một dấu ấn của sự nghiệp của Nabi Muhammađ
là việc Nabi không biết chữ. Như vậy, không thể gán cho
Nabi việc soạn thảo hoặc hiệu đính các Thiên khải,
cho nên cần loại trừ các ngờ vực cho rằng Nabi đã học
được những gì Nabi thuyết giảng từ các kinh sách có
trước. Vào thời điểm Thiên kinh Qur’An được Mặc
khải, những người dân A Rạp cùng thời với Nabi được
biết rất điêu luyện trong ngữ pháp, đã công nhận rằng
ngôn từ của Thiên kinh Qur’An là duy nhứt, và rõ ràng
khác biệt với lối nói chuyện của Nabi Muhammađ, một
người mà họ quen biết rõ. Thiên kinh Qur’An đã ghi
Nabi là một người không biết chữ, nên nếu không đúng
sự thật thì kẻ nghich của Nabi chắc chắn đã tố giác
Nabi. Tuy nhiên, đã không có một bản tường thuật nào
về việc này, và không một ai đã phủ nhận việc Nabi
không biết chữ hết. Vào thời đó, không một ai đã phủ
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nhận rằng trong tính lưu loát, trong tác động và trong sự
trong sáng, không có gì sánh bằng Qur’An, kể cả
những người bài bác thông điệp của Qur’An.
Không có gì khó khăn để kiểm chứng rằng
Nabi Muhammađ đã không có hiểu biết về nhiều sự
việc được ghi trong Qur’An, chẳng hạn như các sự kiện
lịch sử, các hiện tượng thiên nhiên và các diễn biến
tương lai. Loại thông tin mà Nabi chuyển tãi không thế
nào có được thông qua việc đọc và nghiên cứu, Do đó,
rõ ràng là một cái gì đó chỉ có thể trực tiếp đến từ Đấng
Tạo Hóa. Tại nhiều chỗ, Qur’An đã nói, Muhammađ
và người dân của Người không biết được các sự kiện
này, nên nếu không như vậy thì các đối thủ của Nabi đã
thổi phồng lên sự kiện để làm Nabi mất uy tín rồi. Chỉ
một lúc gần đây, trong vòng hai thế kỷ sau cùng, các tiến
bộ trong nghiên cứu công nghệ đã đưa dẫn đến việc
khám phá ra các sự kiện đã được ghi trong Qur’An do bởi
vị Thiên sứ không biết chữ vào trên mười bốn thế kỷ
qua. Sau đây là một vài thí dụ:
•

Sự tạo lập vũ trụ từ một thực thể và của cuộc sống từ
nước:
“Có phải những người không tin đã không nhận ra
rằng bầu trời và trái đất vốn là một thực thể liên lập, và
Ta đã chia cách chúng và làm từ nước mỗi sự vật sống?”
(Surah 21, Ayah 30).

•

Tất cả các sự tạo hóa được căn cứ trên tính nhị nguyên,
tạo thành cặp song đôi, các đối tác hoặc đối thủ: “Và
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của tất cả các sự vật Ta đã tạo ra hai bầu bạn” 10 .
•

Các bản chất khác biệt của mặt trời và mặt trăng:
“Chính Allah đã làm cho mặt trời thành một vầng sáng
chói lọi và mặt trăng thành một vầng sáng tùy thuộc và
xác định các giai đoạn – mà ngươi có thể biết số năm và
ghi nhận thời gian.”
(Qur’An, Surah 10, Ayah 5. Các câu kinh khác (25:61)
và 71:16 nói đến mặt trời như là một ngọn đèn chiếu sáng)

•

Vòng xoay chuyển của trái đất:
“Allah đã tạo hóa các bầu trời trái đất trong chân lý.
Allah gói trọn ban đêm vào ban ngày và gói trọn ban
ngày vào ban đêm”.
(Qur’An, 39:5. “Sự gói trọn” thay thế ánh mặt trời và
đêm tối do bởi vòng xoay của trái đất đi theo một
hướng.)

•

Sự mở rộng của vũ trụ:
“Và bầu trời Ta đã xây dựng với sức mạnh, và quả
thật, Ta là kẻ đã mở rộng nó.”
(Qur’An, 51:47. Đấng Tạo Hóa nói đến chính mình theo
dạng thức số nhiều, ghi nhận quyền lực, tính vĩ đại và uy
nghi)

•

Mặt trời không bất động, nhưng di chuyển theo một
hướng riêng biệt trong một thời hạn định:
“Và mặt trời chuyển dịch về phía điểm ngừng.”

10

Qur’An, Surah 51, Ayah 49. Ngược lại, Allah là một, không
có đối tác và trên mọi phương diện, không có gì giống
Allah.
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(Qur’An, 36:38. Mặt trời với tánh cách là một thành
phần bé nhỏ của vũ trụ bao la này, đang xoay chuyển
trong đó hướng về một hướng sau cùng, chỉ dấu chấm dứt
nền tạo hóa hiện hữu.”)

Đây là những từ ngữ đã được Nabi Muhammađ, một
Thiên sứ không biết chữ, nói ra. Thiên kinh Qur’An
mới đây đã đề cập các sự kiện khoa học được gầy dựng
nên với sự chính xác của một nhà khoa học. Liệu một
người biết chữ uyên bác, được đọc nhiều sách vở tài
liệu hoặc một học giả của thời điểm đó có thể làm được
tương tợ như vậy hay không?
20. Thiên kinh Qur’An khác biệt với các kinh sách khác
như thế nào?

Thiên kinh Qur’An đã được mặc khải trên 1400
năm rồi. Trong lời lẽ không có gì không chắc chắn,
Qur’An ghi nhận là một mặc khải từ Allah đã được
Thiên thần Jibril (Gabriel) truyền chuyển đến Nabi
Muhammađ . Nó được xem, không những chỉ bởi người
Muslim mà còn bởi các học giả về tôn giáo và các sử gia,
như là văn bản tôn giáo trung thực nhứt hiện có ngày
nay. Không như các kinh sách có trước, Thiên kinh
Qur’An đã được bảo tồn không thay đổi trong văn bản
nguyên khởi chữ A Rạp từ thời điểm Thiên khải, như
Allah đã hứa trong đó. 11

11

Sự bảo tồn đã được bảo đảm khi Allah đã Mặc khải:” Quả
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Lịch sử đã chứng kiến sự hoàn thành lời hứa, bởi
lẽ Kinh sách của Allah cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn
như đã được Mặc khải cho Nabi Muhammađ và Nabi đã
xướng đọc. Được đông đảo các bạn đạo của Nabi tức thì
thuộc nằm lòng và ghi chép, Thiên kinh đã lưu lại đúng
với cùng dạng thức bởi thế hệ này sang thế hệ khác cho
đến ngày hôm nay. Quyển Qur’An ngày nay về mặt chữ
nghĩa là cùng quyển kinh đã được Mặc khải cho Nabi
Muhammađ. Không có một kinh sách nào khác trong
lịch sử của con người đã được thuộc nằm lòng một
cách rõ ràng và chính xác, từng từ, từng chữ, bởi hàng
triệu triệu người trên nhiều thế kỷ. Tự thân, đây là một
phép mầu.
Chỉ có một dạng bản Qur’An, cùng những từ ngữ đã
được mặc khải tiếp tục được người Muslim toàn thế
giới xướng đọc và thuộc nằm lòng trong ngôn ngữ A
Rạp nguyên gốc. Các bản dịch ý nghĩa trong các ngôn
ngữ khác giúp hiểu biết, nhưng không được gọi là
“Qur’An” trong khi thuật ngữ này chỉ tham chiếu các từ
ngữ thực sự đuợc mặc khải của Allah.
Thiên kinh Qur’An chứa đựng Thông Điệp sau cùng
thật, chính Ta đã Truyền Phán xuống bức thông điệp, và
quả thật, Ta sẽ là Đấng gìn giữ” (Qur’An, Surah 15, Ayah
9). Ghi chú: Allah thường nói đến chính Allah trong
Qur’An như là “Ta”, không nói lên tính phức hợp, mà là
Quyền lực và Uy nghi.
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của Allah cho nhân loại và giáo luật bao quanh tất cả
khu vực của cuộc sống con người. Nó thích hợp với tất cả
thiên hạ và mọi thời đại. Nó kêu gọi đến với lo-gic, noi
theo lý luận trong sáng và nêu ra các bằng chứng từ vũ
trụ đã được tạo dựng, từ lịch sử và từ linh hồn con người
để xây dựng chẳng những sự hiện có của Thượng Đế
mà còn cho tính Duy nhứt và Toàn hảo tuyệt đối của
Thượng Đế. Nó cũng chứa đựng những lời giải đáp về
các vấn đề tự nhiên xảy đến cho tâm tư con người về
mục tiêu của tạo vật và những gì xảy đến sau khi chết.
Nó là gốc nguôn nguyên khởi của tín ngưỡng
Islam và bộ giáo luật của nó. Nhưng ngoài sự hướng dẫn
tôn giáo, nó còn chứa đựng nhiều câu kinh nói về vũ trụ,
các nội dung và hiện tượng – trái đất, mặt trời, các vì
sao, các ngọn núi, gió, các dòng sông và biển cả, các cây
cối, các thú vật và các giai đoạn liên tiếp của phát triển
của con người. Như đã được nhận thấy từ các thí dụ
trong các chuơng trước, Thiên kinh Qur’An đề cập với
hiểu biết toàn hảo của Allah về tạo vật của Allah. Là
Mặc khải sau cùng cho nhân loại, Allah đã làm cho
Thiên kinh Qur’An thành một phép mầu liên tục chứa
đựng các bằng chứng được lần hồi vạch trần trong khi
con người gia tăng hiểu biết về vũ trụ.
Nhưng mục tiêu chánh yếu của nó là dìu dắt nhân loại
nên liên hệ cách nào với Đấng Tạo Hóa, với các bạn bè
con người, và một cách tổng quát, với vũ trụ. Nó phác
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họa các phương pháp thiết thực để hưởng nhận sự chấp
thuận của Allah và đạt đuợc an bình và sự thỏa lòng
trong đời sống trường cửu sắp đến. Bằng cách noi theo
các chỉ dạy đó, con người có thể sống trọn sự đáng giá
và vị thế đặc biệt của y giữa các sanh linh đã được tạo
ra. Thiên kinh Qur’An được Thiên khải chứa đựng sự
chỉ giáo toàn bộ trong tất cả các vụ việc của đức tin và
các ứng dụng của chúng vào các vấn đề của đời sống
con người, để mỗi người có thể đạt được hạnh phúc và
sự thỏa lòng của thế giới này và thế giới kế tiếp.
21. Có phải đúng là người Muslim không tin nơi Nabi Y Sa
(Giê Su)? Islam nói gì về Nabi Y Sa?

Người ta không thể là người Muslim nếu người
đó không tin vào Nabi Y Sa tức Giê Su cũng như
các vị Nabi khác đã được Allah cử phái đến 12, bao gồm
AĐam, Noah, Ibrahim (Abraham), Đaoud (David),
SulâyMan (Solomon), Mu Sa (Moses) và Muhammađ.
Người Muslim lưu tâm nhiều nhứt đến Nabi Y Sa và
trông chờ Nabi sẽ đến lần thứ hai.
Tầm nhìn Islam của Nabi Y Sa là một tầm nhìn ở
giữa hai thái cực. Người Do Thái đã bài bác sự nghiệp
Thiên sứ của Nabi Y Sa và gọi Nabi như là một kẻ lừa
đảo, trong khi nhiều người Thiên Chúa giáo xem Nabi
12

Thiên kinh Qur’An đã ghi tên hai mươi lăm vị Thiên sứ
(Nabi và Rasul Allah), và gợi ý còn nhiều nữa.
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như là đứa con trai của Thượng Đế và tôn thờ Ngài
như vậy. Islam xem Nabi Y Sa (Giê su), con của
Maryam (Mary) như là một trong những Thiên sứ vĩ
đại của Allah (Rasul Allah), xứng đáng được tôn kính
và vinh danh nhưng không tôn thờ. Nabi Y Sa đã đuợc
cử phái đến để xác nhận và làm mới giáo lý căn bản của
niềm tin vào riêng Allah và tuân phục Allah.
Theo Thiên kinh Qur’An, Nabi Y Sa (Giê Su),
một cách kỳ diệu, đã được sanh ra không có cha 13. Và
Nabi Y Sa đã không bị xử tử hình thập tự giá, nhưng đã
được dâng cao lên đến Allah. Thiên kinh Qur’An đã
biểu hiện cho Nabi Y Sa nhiều phép mầu đã không được
ghi nhận cả trong Thánh Kinh. Tuy nhiên, Islam đã
xem việc tôn vinh Thượng đế hóa Nabi Y Sa (Giê Su)
như là việc quay trở lại nạn tà giáo, và việc sùng bái Giê
Su đã nhứt quyết bị bài bác trong văn bản Thiên kinh
Qur’an 14. Các tín lý như “thuyết ba ngôi”, “thuyết con
của Chúa” và “ thuyết chuộc tội” không được người
Muslim chấp nhận bởi lẽ chúng không bắt nguồn từ
chính bản thân Nabi Y Sa.
Nguời ta được biết phần lớn các thuyết Phúc Âm
đã đuợc con người soạn thảo ra sau thời của Nabi Y
Sa và nhiều phần của bản Tân Ước đã được biên soạn từ
các ghi nhận của Phao Lồ (Paul) và các môn đệ. Các
13
14

Qur’An, Surah 19, Ayah 16-35).
Ghi nhận trong Qur’An, tại Surah 5, Ayah 72.
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điều trái ngược nhau không thể lầm lẫn được đã xuất
hiện trong các văn bản “hiện đại”, “được xét duyệt lại”
và “nới rộng ra” của Thánh kinh. Thông điệp thuần
túy thánh lý, nguyên đã đuợc Nabi Y Sa chuyển tãi rõ
ràng, đã bị làm hư hỏng bởi nhập lượng của con người và
bị cãi sửa thông qua nhiều bản dịch; các văn bản nguyên
gốc đã không còn nữa.
Các Sách Phúc Âm đã được thảo ra ở nhiều thập niên
sau ngày ra đi của Nabi Y Sa (Giê Su), không có tác giả
nào thực sự đã gặp Nabi Y Sa (Giê Su) hoặc đã có nghe
Nabi nói hết cả. Ngoài ra, họ đã viết bằng chữ Hy Lạp
trong khi Nabi Y Sa thì nói tiếng Aramaic. Các Sách
Phúc Âm đang lưu hành ngày nay không được chọn
lọc giữa các bản khác và được Nhà Thờ cho phép cho
mãi đến khi có các quyết định của Hội Đồng Giáo Hội
Nicea vào năm 325 T.L.
Tuy nhiên, niềm tin nơi kinh sách thánh linh,
không phải trong dạng thức hiện tại nhưng như đã được
mặc khải từ nguyên khởi cho Nabi Y Sa (Giê Su) là
một điều khoản của đức tin Islam. Mặc khải sau cùng
từ Allah là một quy chuẩn độc nhứt, do đó, thông tin
trong các kinh sách có truớc có thể được lượng định. Do
đó, những gì Thánh Kinh nói về Giê Su (Nabi Y Sa)
đồng thuận với Thiên kinh Qur’An thì đuợc người
Muslim chấp nhận, và những gì trái ngược lại thì bị bác
bỏ như là sản phẩm của sự can dự của con người.

GIÁO LUẬT ISLAM
22. Shari’ah là gì?

Từ ngữ A Rạp “Shari’ah” đã được các luật lệ và
nền nếp sống được Allah quy định cho các bề tôi của
Allah. Shari’ah bàn đến lý tưởng, đức tin, phong cách,
cách ứng xử vá các vụ việc của cuộc sống thường
ngày. Chúng ta nhìn nhận rằng các tập tục và truyền
thống, sự ưa thích và luật dân sự, tất cả đều có đôi chút
quyền lực đối với dân chúng trong từng nền văn hóa,
ngăn chặn họ không cho làm những vụ việc nào đó và
bắt buộc họ phải làm những vụ việc khác. Do đó, người
ta mong đợi nơi tôn giáo cũng giống như vậy, cũng vẫn
có một đôi chút quyền hành đối với người dân. Trong
Islam, một cách chánh đáng, quyền hành này tùy thuộc
vào Allah và bắt nguồn từ Mặc khải sau cùng của Allah.
Shari’ah Islam là một hệ thống giáo luật siêu phàm đã
được ban hành với mục tiêu hàng đầu là lợi ích cho
nhân loại. Các nguyên lý của Shari’ah được thiết đặt
để bảo vệ người dân khỏi tội lỗi và hướng họ về một cái
gì tối hảo trong tất cả các trạng thái của cuộc sống.
Ngoài ra, lợi ích của Shari’ah là cho mọi người – giàu và
nghèo, nhà cầm quyền và người bị trị, đàn ông và phụ
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nữ, Muslim và người không phải Muslim, mà quyền
tôn thờ và quản lý các vụ việc cá nhân và gia đình
được diễn đạt đầy đủ chiếu theo quy chuẩn của chính
họ. Shari’ah cung ứng các lệnh bảo đảm công lý, phát
huy phúc lợi tổng quát, bảo tồn trật tự, đảm bảo nhân
quyền, và định nghĩa các trách nhiệm.
Các khoản bất biến được xây dựng của Shari’ah phát
xuất từ các văn bản của Thiên kinh Qur’An và những chỉ
dạy của Nabi Muhammađ, và đã được các học giả
Muslim xác định cả về mặt lý luận lẫn thực hành. Các
nguyên lý căn bản này được tất cả đồng thuận, trong
khi các khác biệt về các biến số có thể được chấp nhận
và trên thực tế, cung ứng sự mềm dẽo cần thiết cho hệ
thống để điều chỉnh ăn khớp với các tình huống đang đổi
thay.
Bên cạnh việc định nghĩa các phương cách tôn
thờ Islam, Shari’ah cung ứng một đề cương phác thảo
cho tư duy và giáo dục trên cơ sở các giá trị đạo đức như
công lý, tính rộng lượng, trạng thái trinh bạch, tính
lương thiện, đức khoan dung và lòng tôn kính cho
nhân loại nói chung. Shari’ah cung ứng quy chuẩn cho
các vấn đề xã hội và chánh trị - sự chọn lựa một nhà cầm
quyền, sự hội ý trong chánh phủ, sự chống đối bất công,
sự bảo vệ chân lý và quyền hạn, các nghĩa vụ cá nhân
và tập thể, sự soi sáng tri thức căn cứ trên các bằng
chứng và chứng cớ, sự tôn trọng và sự chịu đựng về các
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quan điểm của tha nhân, và sự khích lệ các cuộc bàn thảo
công khai và thành thật. Một cách tổng quát, bất cứ
những gì không được biết là gây hại hoặc không được ghi
là nghiêm cấm trong giáo luật Islam đều được cho phép
làm. Về những gì liên hệ đến cuộc sống hằng ngày, mọi
việc đều được cho phép, ngoại trừ những gì bị rõ ràng
nghiêm cấm trong Thiên kinh Qur’An hoặc do bởi
Nabi Muhammađ, và điều này bao gồm mọi việc gây
hại, dầu có được cho như vậy hay không do bởi trực
giác giới hạn của con người.
Những gì bị nghiêm cấm trong Islam là một phần nhỏ
của một toàn bộ, nên những gì được cho phép đủ để làm
những gì bị nghiêm cấm thành không cần thiết. Thí dụ:
việc khuyến khích và làm dễ dàng hôn nhân hợp giáo
luật giảm thiểu đáng kể sự cám dỗ hướng về sự gian
dâm và ngoại tình. Khi Islam nghiêm cấm giao hợp
sinh lý ngoài khuôn khổ hôn nhân, mục tiêu là thanh
lọc các cá nhân và các xã hội về mặt vật thể và đạo đức.
Tương tợ, lợi nhuận có thể được thay thế bởi các khoản
doanh lợi hợp pháp, cờ bạc được thay thế bằng sự tranh
đua trong thể thao và tôn giáo, sự gian dâm đuợc thay
thế bởi hôn nhân hợp giáo luật, và thức ăn, thức uống bị
nghiêm cấm được thay thế bởi thức ăn và thức uống lành
mạnh.
Mục đích và các mục tiêu tổng quát của Shari’ah
không thay đổi. Shari’ah định nghĩa những gì bị nghiêm
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cấm và xem tất cả sự vật khác được cho phép. Chỉ có
những việc gây hại là bị nghiêm cấm, và những gì có lợi
ích đều đã được cho phép. Giáo luật Islam duy trì cân
bằng giữa các nhu cầu của cá nhân và xã hội, không cho
bên nào lấn ép bên nào hết.
Sư cản ngăn đối nội của lương tâm đạo đức con
người được hòa hợp đầy đủ với sự giám sát đối ngoại.
Islam nhấn mạnh vai trò của lương tâm cá biệt và quan
tâm gây mầm bên trong ấy, niềm kính sợ và yêu
thương Allah và niềm hy vọng về Đức Khoan Dung của
Allah. Điều này đảm bảo rằng một cá nhân sẽ đáp ứng
với các lời răn dạy của Allah ngay cả khi không có hệ
thống theo dõi bên ngoài và rằng con người nam hay
nữ sẽ tự ý tránh những gì đã bị nghiêm cấm. Tuy nhiên,
hệ thống không triệt để ỷ lại vào lương tâm. Nó bổ túc
vai trò của nó bằng cách cung ứng các giáo luật cần
được xã hội bảo tồn và được chấp hành bởi thẩm quyền
tài phán.
Quả thật, hệ thống bao gồm một vài hình phạt nghiêm
khắc đối với một số loại trọng tội, nhưng trên thực tế,
các trọng tội đã giảm mạnh trong các xã hội áp dụng
Shari’ah Islam, và đây là mục đích của giáo luật Islam.
Việc mắc phải trọng tội và việc xử phạt không thể
nào được xử lý như là các vấn đề riêng biệt. Khi mà
Shari’ah được xem xét trong toàn bộ, người ta nhận
thấy rằng nguyên khởi mỗi biện pháp được thực hiện là
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để cung ứng những gì hợp pháp và chận bít tất cả lối đưa
dẫn đến sự trái luật bất chánh. Ngoài ra, sự trừng phạt
không thể được áp dụng ngoại trừ nó được chứng thật
không còn nghi ngờ gì nữa rằng, trọng tội đã bị người
nào đó mắc phải ở trong độ tuổi hợp pháp và trí óc minh
mẩn, có hiểu biết về sự nghiêm cấm và không phải đang
bị bắt buộc ở mức tối thiểu nào cả. Ngoài ra, còn một
ràng buộc phải cung ứng các nhân chứng chính xác
trong một số trường hợp làm cho sự kết án không được
chắc chắn. Dưới ánh sáng của nhiều ép uổng, một người
vi phạm giáo điều, một khi đã bị kết án tại một tòa án
pháp luật, có thể, một cách thẳng thắn, làm thành một thí
dụ răn đe thêm cho những người khác. Như vậy, hệ thống
chẳng những chỉ ngay chính mà còn khoan dung cho
toàn xã hội.
Trên một giai tầng khác, Shari’ah vận hành để thỏa
mãn cảm giác về công lý của nạn nhân và các thân thuộc
của y nữa. Trái ngược với những gì một số người giả
thiết, không có sự trừng phát tử hình cho việc giết người.
Sự trừng phạt là một quyết định pháp lý được ban cho
gia đình nạn nhân và được thi hành bởi các tòa án
chiếu theo sự ủy nhiệm của họ. Họ có ba chọn lựa :
1) Họ có thể đòi nhà nước hành quyết kẻ giết
người nhân danh họ.
2) Họ có thể chọn lựa thay vào đó bằng một
khoản tiền máu từ kẻ giết người.
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3) Họ có thể tha thứ cho kẻ giết người và từ bỏ
mọi loại đền bù.
Tuy nhiên, sự tha thứ trong thế giới này không
nhứt thiết có nghĩa là được tha bổng vào Đời Sau. Một
người chuẩn xúc phạm được ngăn cản không phải do bị
hăm dọa bị trừng phạt thể chất hoặc tiền bạc, trước hết
và trên hết, y chịu trách nhiệm trước Allah và Allah có
thề tha thứ hoặc trừng phạt y khi Allah thấy thích hợp.
Một trong những điều khoản của giáo luật Islam là có
một tiếp cận ôn hòa đối với các vụ việc và vấn đề liên
quan đến mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Shar’ah
đã dành các lãnh vực riêng biệt mở ra cho các học giả
phán quyết diễn dịch chiếu theo các quy chuẩn và các
tình huống đang đổi thay. Nó đáp ứng các nhu cầu tiến
bộ xã hội theo lối giữ nó được ứng hợp với các hiện
thực của một thế giới đang thay đổi và dung hòa vụ
việc tiến bộ với vụ việc của tính liên tục lý tưởng, giáng
mạnh một mối cân bằng giữa tiến bộ và sự liên tục
trong các vụ việc của cuộc sống con người. Đồng thời, nó
duy trì tính liên tục trong các mục đích và mục tiêu của
nó. Các giá trị tôn giáo, đạo đức, kinh tế và xã hội của
Shari’ah vẫn luôn bất biến, và đuợc chi phối bới một
bộ các nguyên lý không thay đổi.
23. Các “rường cột” của Islam là những gì?

“Năm rường cột” là những đòi hỏi chánh yếu của
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Islam. Như các rường cột của một ngôi nhà, tôn giáo
không thể đứng vững hoặc hoàn chỉnh mà không có các
rường cột này. Các đòi hỏi này là:
Thứ nhứt: Tuyên xưng Đức tin

Là một người Muslim, người ta phải tin vào và thốt
lên những từ ngữ có nghĩa là:
“Tôi nhận chứng không có một thượng đế (nào khác)
ngoài Allah, và Tôi nhận chứng Muhammađ là bề tôi và
là Vị Sứ của Allah”

Câu trên nói lên niềm tin Allah hiện có và Allah
không giống và lại cao cả hơn tạo vật của Allah, và
không có gì đáng được tôn thờ mà chỉ có Allah. Câu trên
xác định Nabi Muhammađ trong số các vị Thiên sứ đã
truyền chuyển mặc khải của Allah cho nhân loại. Như
vậy, Thiên kinh Qur’An là Thông điệp sau cùng đã
được Allah Mặc khải, và là những lời chỉ dạy đã
được vị Thiên sứ sau cùng trung thực thuật lại, là nền
tảng của tôn giáo, hoàn tất và thay thế tất cả những gì
đã đến trước đó; chúng định nghĩa nền nếp sống Islam.
Kalima là một lời tuyên xưng của người có đức tin công
nhận và ước muốn tuân phục.
Thứ hai: Thực hiện lễ nguyện bình thường

Lễ nguyện đã được tất cả các Thiên sứ và vác môn đệ
thực hiện, xuyên qua lịch sử, như là một phần bắt buộc
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không thể bỏ qua của tôn giáo của Allah, Islam, giai
đoạn sau cùng của tôn giáo tôn thờ một Thượng Đế,
xem lễ nguyện như có tính chất thiết yếu. Một nguời
Muslim dâng lễ nguyện mỗi ngày năm lần trong các
cách khoảng quy định như đã được Nabi chỉ dạy. Các lễ
nguyện này có tính cách bắt buộc và là một ràng
buộc trực tiếp và liên tục giữa nguời tôn thờ và Đấng
Tạo Hóa. Phần lớn những người có đức tin còn dâng
thêm các lễ nguyện nhiệm ý khi nào thuận tiện, theo
như Thiên sứ của họ đã làm.
Thứ ba: Zakah
(chi xuất bắt buộc hàng năm)

Một nguyên lý quan trọng của Islam là tất cả sự vật
đều thuộc Allah và tất cả sự giàu sang, của cải và tài
sản được các sanh linh thủ giữ trong tin cậy. Người
Muslim được chỉ giáo thu đạt và tiêu dùng sự giàu
sang của mình theo lề lối hợp pháp. Hệ thống thánh
thiện Zakat được truyền lịnh là quyền hạn của Allah ở
trong vòng trong Quyền Uy của Allah. Nó không phải là
một việc từ thiện và cũng không phải một thứ thuế nhưng
là một nghĩa vụ đến hạn kỳ của những nguời Muslim
nào có tiền của dư thừa so với các nhu cầu căn bản của
họ. Nó là một lối làm lý tưởng để thỏa mãn các nhu cầu
của các thành phần nghèo khó hơn của xã hội mà
không gây nên thống khổ cho người giàu. Từ ngữ
“Zakah” có nghĩa là thanh khiết hóa và tăng trưởng.
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Việc trả Zakah thường xuyên thanh khiết hóa khoản
tiền của còn lại của khổ chủ và thanh khiết hóa con tim
của y khỏi các nổi đau như lòng tham lam và ích kỷ.
Mỗi người Muslim tự mình tính toán phần Zakah của
bản thân minh và trong hầu hết các trường hợp, việc chi
trả là hai rưởi phần trăm (2.5%) của số vốn dư thừa hoặc
tiết kiệm mỗi năm.
Thứ tư: Nhịn chay 15

Việc nhịn chay theo Islam liên hệ đến việc kiêng
không ăn, uống, hút thuốc và giao hợp sinh lý trong suốt
những giờ ban ngày của tháng âm lịch Ramadhan. Được
làm trong sự vâng mệnh Allah, việc nhịn chay dạy người
có đức tin sự kiên nhẫn và sự tự chế, cũng như nhắc nhở
họ về trách nhiệm của họ đối với hàng triệu sanh linh
thiếu thốn thực phẩm đầy đủ và các lương thực hoặc là
nạn nhân của sự phân phối bất công. Tháng nhịn chay
được kèm theo bởi các nổ lực hướng về các cách cư xử
tốt và các hành vi ngay chánh, cùng với lễ nguyện thêm
vào ban đêm. Nó không phải là một sự ẩn tu nhưng là
một sự bổ túc vào các hoạt động bình thường của người
Muslim.

15

Ghi chú: Cần ghi nhận, từ ngữ “nhịn chay” ý nghĩa hoàn
toàn khác biệt với từ ngữ “ăn chay”trong dân gian người
Việt theo Phật giáo.
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Thứ năm: Hajj

Hajj là cuộc hành hương hàng năm, là một nghĩa
vụ một lần cho cả đời người chỉ đối với những người có
khả năng về thể lực và tài chánh để thực hiện. Dầu vậy,
mỗi năm, trên hai triệu Muslim du hành đến Makkah từ
mọi góc miền của địa cầu, tạo cơ hội duy nhứt cho người
dân thuộc nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa đến gặp
nhau như là khách mời của Allah. Hajj là một biểu hiện
của đức tin thanh khiết và sự tuân phục hoàn toàn vào
Lời Răn Bảo của Allah, và người hành hương thực hiện
các lễ thức của sự tuân phục không đúng cách, không
mưu tìm gì cả, mà chỉ xin Đấng Tạo Hóa chấp nhận các
nổ lực của y và tha thứ cho các tội lỗi đã qua của y. Y trở
về nhà với một viễn tượng mới mẻ về cuộc sống, một
linh hồn được thanh lọc, và những Ân phước đến từ
Allah.
24. Tại sao rượu bị nghiêm cấm?

Trong Islam, tất cả những sự vật gây hại và sự gây
hại của chúng vượt quá mức lợi ích thì đều trái giáo luật.
Điều này bao gồm mọi chất liệu có ảnh hưởng đến tâm
trí, gây hại nó hoặc làm giảm các năng lực của nó. Do
đó, rượu bị cho là trái giáo luật ngay cả nếu nó không rõ
ràng bị nghiêm cấm trong Thiên kinh Qur’An và các
truyền thống thiên sứ. Bởi lẽ những gì gây hại trong
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mọi cách đều bị xem là trái giáo luật 16.
Có một số lý do y khoa về sự nghiêm cấm uống rượu.
Rượu đã là tai họa của xã hội loài người từ một thời gian
vô định. Nó tiếp tục cướp đi vô số nhân mạng và gây ra
tình trạng đau đớn cho hàng triệu người trên thế giới. Nó
làm hại đến tâm trí, làm giảm sút quyền lực trí óc và làm
cho quen chạy trốn các vấn đề của mình. Nó gây hại
nền tài chánh của con người do chi tiêu mắc mỏ mà
thói quen thường đè nặng trên bản thân y. Không có nhu
cầu phải đi vào chi tiết về tất cả các tác động xấu xa của
rượu khi mà phần lớn một cách tổng quát đều đã được
biết hết cả rồi.
Do bởi rượu làm mất khả năng trung tâm giảm ý lực
trong khối óc, một người say chếnh choáng thường
được thấy dễ dải trong phong cách hoàn toàn không
có chân tướng – dùng ngôn ngử thô tục, trở nên hung
hăng và dữ tợn, hoặc có những hành động xấu xa. Các
thống kê cho thấy số người chết ngày càng nhiều, tỷ lệ tội
phạm tăng vọt, làm gia tăng các trường hợp bệnh tâm
thần, và hàng triệu gia đình tan vỡ trên thế giới là những
bằng chứng về tác động hủy hoại của việc uống rượu.
16

Một số người cho rằng họ có thể tự kềm chế, và không bao
giờ để bị đầu dộc. Nhưng các cuộc điều tra phát hiện rằng
mỗi người nghiện rượu bắt đầu như là một người uống giải
sầu. Không có ai tiên khởi uống với ý định trở thành một
kẻ nghiện rượu bao giờ cả. Việc nghiện rượu xảy ra trong
lâu dài.
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Tai hại do rượu không bị giới hạn chỉ với người uống;
nó cũng gây hại đến những người khác. Các bệnh hoạn do
rượu gây ra làm toàn bộ xã hội yếu kém đi. Năng suất bị
giảm do các tác động của rượu, và các tội phạm do
nghiện rượu. Theo phúc trình của Tổ chức Y tế Thế giới
về các tội phạm bạo hành trong 30 nước, 80% tội giết
người và 50% vụ hảm hiếp đã xảy ra là do ảnh
hưởng của rượu. Có những thống kế tương tự tại phần
lớn các nước quanh thế giới. Thêm nữa, các viên chức y
tế công cộng đã ước lượng phân nửa các tai nạn xe cộ đưa
đến chết chóc và thương tật vỉnh viễn là do người dân
say rượu.
Islam đồng thuận rằng ngăn ngừa là một lối trị liệu
tốt nhứt. Tuy nhiên, người Muslim không kiêng cử ma
túy và đồ uống có rượu là do các tác động gây hại,
nhưng là do bởi Allah đã nghiêm cấm chúng. Do đó, sự
kiêng cử là một dạng thức tôn thờ và vâng mệnh vốn
được Allah Ban Ân vào Đời Sau cũng như bảo vệ họ
không bị hại trong đời này.
25. Tại sao thịt heo bị nghiêm cấm?

Một lần nữa, sự vâng mệnh Allah trong vấn đề này là
động cơ thúc đẩy cơ bản nguyên khởi, trong khi sự
nghiêm cấm được đặt trên cơ sở nguyên lý tránh gây hại.
Trong Thiên kinh Qur’An cũng như trong Thánh kinh,
thịt heo đã bị nghiêm cấm và tuyên bố không thanh
khiết. Về mối gây hại vật chất do ăn thịt heo, nền y học
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hiện đại đã xác định một số sự kiện, chẳng hạn như sau:
•

Thịt heo là một thứ thịt chứa đựng nhiều cholesterol, được
biết là làm gia tăng việc làm nghẻn các động mạch.

•

Thịt heo và mỡ đã được tìm thấy đóng góp vào sự lan
tõa các bệnh ung thư ruột già, trực tràng, tuyến tiền
liệt và máu. Ăn thịt và mỡ heo liên hệ đến bệnh ghẻ,
dị ứng, loét bao tử và nhiểm trùng phổi.

•

Ăn thịt heo còn liên hệ đến không dưới năm mươi
căn bệnh khác nữa, trong số, là bệnh nhiểm trùng do
các loại giun và sâu mà trứng củia chúng khi hiện có
trong thịt, được con người nuốt vào, chun vào mạch
máu và có thể tiếp cận và gây hại cho phần lớn các
bộ phấn của thân thể.

•

Một quan niệm sai thông thường cho rằng nếu thịt
heo được nấu nướng kỷ, trứng các con sâu bị hủy
diệt. Nhưng trong một đề án nghiên cứu tại Hoa
kỳ, người ta tìm ra trứng sâu hiện có trong thịt heo
không chết dưới nhiệt độ nấu nướng bình thường 17

•

Người ta cũng được biết rằng một vài chứng bệnh
như chứng phong thấp và đau nhức khớp có tính duy
nhứt cho con người và con heo, các thú vật khác
không có các bệnh đó.
Trong niềm tin hoàn toàn vào hiểu biết và đức

17

Cụ thể, con giun “trichnosis” không bị diệt bởi nấu nướng.
Sự tăng trưởng của chúng trong cơ thể có thể gây nhiểm
trùng bộ não, tim mạch, phổi, thận hoặc các đường gân.
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minh triết của Allah, người Muslim chấp nhận tất cả
những gì do giáo luật đã được Allah ban hành.
26. Tại sao người Muslim cho phép làm thịt các thú vật?

Câu hỏi này thường được nêu ra bởi những người
ăn chay (kiêng cử không ăn thịt), những người hoạt động
về quyền của thú vật và một số người Ấn giáo. Thực tế,
có người xem việc ăn thịt là một sự vi phạm quyền của
thú vật. Nhưng đối với người Muslim, thịt không bị cấm.
Trong khi bắt buộc phải khoan dung và có lòng từ bi
đối với tất cả các sinh vật, Islam đoan quyết rằng Allah
đã tạo ra cuộc sống của cây cỏ và thú vật là cho lợi ích
của nhân loại. Con người đã được Đấng Tạo Hóa ban
lệnh và ủy thác sử dụng đúng đắn mọi tài nguyên trong
thế giới này bởi lẽ đây là một sự ban ân từ Allah và một
tín nhiệm.
Islam đề ra một trong những phương pháp nhân
đạo nhứt về việc làm thịt thú vật. Mục đích của việc
làm thịt theo Islam là đảm bảo tối thiểu đau đớn và
cho chảy máu tối đa từ con vật khi mà các vi sinh vật có
hại nẩy nở trong máu. Bên cạnh người Muslim, người
dân từ các sắc tộc và tôn giáo khác được đoan chắc rằng
thịt được làm theo Islam hợp vệ sinh và phẩm chất cao.
Nó được tươi trong một thời hạn lâu hơn do lượng máu
ít hơn trong thịt so với các cách làm thịt khác.
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Các thú vật được cắt cổ theo một lối mau lẹ và khoan
dung với những từ ngữ được đọc có nghĩa là “Nhân
danh Allah Tối vĩ đại” (N.d. Allahu Akbar). Điều này
xác nhận mạng sống của con vật đã được lấy đi với sự
cho phép của Allah để đáp ứng nhu cầu hợp giáo luật về
thực phẩm. Cách làm thịt một con vật theo Islam cũng
đòi hỏi các điều kiện sau đây cần phải hội đủ:
•

Con vật phải được cho ăn như thường lệ trước khi
làm thịt và cho uống nước.

•

Nó không bị đánh đập hoặc hành hạ bằng mọi cách
do con người hay máy móc. Không được phép làm
con vật bất tỉnh trước khi làm thịt.

•

Con vật không thể được thấy một con vật khác bị
làm thịt.

•

Con dao phải lớn vừa đủ và lưởi dao phải sắc bén.

•

Việc cắt cổ được thực hiện ở phía trước cổ, và người
cắt cổ phải chớp nhoáng cắt đứt đường hô hấp, thực
quản và tỉnh mạch cổ, không cắt gân xương sống.
Với việc cắt nhanh như chớp và đúng chỗ các
đường gân trên cổ, làm máu tuôn chảy nhanh chóng
và nhiều, tạo nên kích ngất và gây mê trong óc khiến
con vật không bị cảm giác gì cả. Như vậy, con vật
không bị đau đớn.

•

Con vật phải hoàn toàn chết và máu tuôn chảy hết
trước khi lột da và cắt cái đầu.
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Việc phát huy các phương cách lành mạnh và đứng
đắn của sự sản xuất thực phẩm là một phần của nền
nếp sống Islam. Giáo luật Islam khuyến khích tôn
trọng mãnh liệt tính bất khả xâm phạm của cuộc
sống, và ghét bỏ sự nhẫn tâm đối với thú vật.
27. Quan điểm của Islam ra sao về tự tử, và các cuộc giết
hại “ khoan dung” và phá thai?

Một người Muslim chân thực tự thỏa mãn với bản
thân và vị trí của mình trong vũ trụ do biết rõ mình
không phải đơn giản chỉ là một mãnh nhỏ không giá trị
trong một sự hiện tồn tình cờ, hoặc một tạo vật không ý
nghĩa không có mục đích hoặc không có vai trò trong
cuộc sống. Người Muslim biết rõ mình là một bề tôi
được chọn lựa của Allah, nắm giữ một vị thế danh dự,
tin cậy, đặc ân và trách nhiệm. Người Muslim chắc chắn
về Đức toàn hảo của Thượng Đế của mình và các Đặc ân
cùng Ân phước của Allah vô biên, vượt ngoài trực giác
của người đời.
Islam nhấn mạnh giá trị của mạng sống con
người. Islam cũng chỉ dạy người ta không nên tuyệt
vọng về đức khoan dung của Allah và nhìn nhận
rằng Lệnh Truyền của Allah theo một lối nào đó luôn
luôn mang lợi ích, ngay cả xem như có vẻ khác. Sự chịu
đựng đau đớn, khó chịu hoặc gian khổ trong khi chấp
nhận Lời Phán Truyền của Allah là một cái gì gây lợi
ích cho người Muslim vào Đời Sau và gia tăng ân
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thưởng của Allah. Nabi Muhammađ đã nói “Không có
mệt mõi, kiệt sức, phiền muộn, sầu khổ, cùn quẫn hoặc
tổn hại nào đến với người có đức tin trong thế giới này,
ngay cả một cái gai châm chích y, nhưng Allah đền bù
một vài tội lỗi của y” 18.
Tự tử chỉ ra sự thiếu kiên nhẫn và thiếu tin cậy
vào Allah. Tự tử, do đó, bị nghiêm cấm đối với
người Muslim và được xem như ở trong các trọng tội đối
với Ý Chí của Allah vào ngày Phục Sinh. Allah có thể
tha thứ nó hoặc trừng phạt vì nó.
Cái được gọi là khoan dung giết chết cũng chịu cùng
một một cách xử lý. Mặc dầu các thuốc trị giảm đau
được ghi toa cho những người bệnh cuối đời hoặc bị
thương nặng, Islam không cho phép dùng hoặc kê toa
các thứ thuốc được biết là trước sau gì cũng sẽ gây tử
vong. Một nguyên lý căn bản của Shari’ah là sự gây hại
không thể bị loại trừ do một cái gì khác cũng gây hại
ngang bằng, cho nên không được phép dùng các thứ
thuốc sẽ gây tổn hại lớn hơn chính căn bệnh là lấy đi
mạng sống con người không có một nguyên nhân thích
đáng về mặt giáo luật.
Còn về việc phá thai, Islam nghiêm cấm chấm dứt
việc mang thai vào bất cứ giai đoạn nào, ngoại trừ có
một lý do có thể được biện minh, và khi đó, chỉ trong
18

Al-Bukhari và Muslim.
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vòng các giới hạn rõ rệt. Nếu bào thai còn trong vòng
bốn mươi ngày, và việc hủy bỏ bào thai là nhằm mục
đích chánh đáng hoặc để ngăn chặn tổn hại, thì lúc đó,
có thể được phép làm như vậy. Nhưng nổi e sợ khó khăn
trong việc nuôi nấng trẻ hoặc dưỡng dục chúng hoặc
đôi vợ chồng tin đã có đầy đủ con rồi thì sự phá thai
không phải là một viện dẫn được cho phép.
Sau bốn tháng, giáo luật không cho phá thai ngoại trừ
một nhóm các chuyên gia đáng tin cậy quyết định việc
giữ bào thai trong tử cung người mẹ sẽ dẫn đến các hậu
quả nghiêm trọng về y khoa hoặc đe dọa sanh mạng
của y. Ngay cả lúc đó, việc phá thai chỉ có thể được
thực hiện sau khi tất cả các phương tiện diệt trừ các
mối hiểm nguy và giữ bào thai được sống đã được vận
dụng hết cả. Trong trường hợp này, sự nhượng bộ cho
phép phá thai được thực hiện để xoay hướng khỏi điều
hại lớn lao hơn trong hai điều hại hoặc phục vụ quyền
lợi lớn hơn trong hai quyền lợi.
28. Tại sao Islam chống đối đồng tính luyến ái? Tự do chọn
lựa ở đâu?

Ở phương Tây ngày nay, đồng tính luyến ái và sự
đồng dục nữ đã đến để được xem như là một lối sống
không theo chuẩn mực thông thường, do sở thích cá
nhân. Nó không còn được xem như là một điều khác
thường, đòi hỏi kềm chế và chửa trị. Nó đang được
những người gia nhập nó và những người đồng cảm xem
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như là một nền nếp sống chánh đáng. Các biện luận bênh
vực các quan hệ sinh lý đồng tính được căn cứ vào giả
thiết cho rằng phong cách sinh lý đồng tính có cơ sở sinh
học và không chỉ là được học hỏi trong xã hội.
Islam công nhận việc đồng tính luyến ái là kết quả
của sự chọn lựa của con người. Các sanh linh không phải
là những người máy chỉ làm những gì được lập trình.
Con người chọn cách ứng xử, và Allah giữ họ chịu
trách nhiệm về các sự lựa chọn của họ. Không thể quan
niệm Allah đã cho một số người thành đồng tính luyến ái
rồi tuyên bó điều đó là tội lỗi khả trừng 19. Chấp nhận lý
luận như vậy là gợi ý nói Allah bất công.
Các sở thích có thể xảy ra trong con người nhằm
về một số các hành động tự nhiên và không tự nhiên chẳng
hạn như hiếp dâm, ấu dâm và hành động tình dục giữa
người và thú. Các sở thích này ó thể bùng phát lên từ
ảnh hưởng truyền thông hoặc tiếp xúc trực tiếp, nhưng
điều đó không có nghĩa là nên cho chúng tự do tung
hoành. Trong sự tuân mệnh Allah, người Muslim có
nghĩa vụ kiểm soát và khắc phục các sở thích như vậy.
19

Allah đã tạo hóa mọi vật trong cân xứng bắt buộc. Allah đã
thiết định các phương tiện để tạo ra dân số trên trái đất và
duy trì cuộc sống bằng cách tạo ra nguời nam và người nữ,
không phải chỉ riêng trong con người mà còn trong hầu hết
tất cả các sanh vật. Islam xem các nổ lực cân nhắc để thay
đổi thiên nhiên như là một sự nổi loạn chống lại Đấng Tạo
hóa.
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Cần ghi nhận, Islam đã không đưa vào thế giới luật lệ
chống đồng tính luyến ái. Các văn bản của Kinh Torah
đã thừa mứa với sự lên án rõ rệt về các cách làm như
thế. Nhưng trong số các sự việc đã được nói trước bởi
Thiên sứ Islam là: “Sự vô luân sẽ không xuất hiện
trong một dân tộc đến mức họ công bố nó, nhưng các
căn bệnh đau đớn sẽ lan tỏa giữa họ với nhau đã không
được các bậc tiền nhân của họ nhận biết 20.
Các căn bệnh lan truyền do giao họp sinh lý đã
gia tăng gay gắt trong các xã hội chấp chiếu – đặc
biệt bệnh HIV/AIDS gây nên việc mất miễn nhiễm
được hưởng và thường dẫn đến tử vong. Sự lan rộng
bệnh AIDS đã được nhận thấy trong số các cộng đồng
đồng tính luyến ái. Về sau, nó đi vào cộng đồng quan hệ
tình dục với người khác giới thông qua những người gọi
là lưỡng tính cũng như các cuộc truyền máu và việc dùng
ma túy chích theo đường gân, và bây giờ nó tiếp tục
lan rộng giữa những người giao hợp lưỡng tính chung
chạ bừa bãi. Bệnh AIDS vẫn còn không chửa trị được và
sự gây nhiểm tiếp tục gia tăng trong số những người
đồng tính và lưỡng tính luyến ái, đông đảo đến mức
hơn phân nửa bệnh HIV trong năm 2006.
Lời chỉ dạy của Islam nhấn mạnh các phân biệt
giữa nam và nữ. Islam giáo dục các bậc cha mẹ phân
cách con cái họ trong giường ngủ vào độ 10 tuổi để tránh
20

Được tường thuật vởi Ibn Majah và al-Hakim.
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các trải nghiệm có thể do các thử nghiệm thời ấu thơ.
Các trải nghiệm như vậy thường được tăng cường do
bởi các tiếp xúc trong trường học hoặc thông qua sự
lạm dụng của những người lớn đồi trụy. Islam cũng
khuyến khích hôn nhân sớm sủa để làm dễ dàng các
quan hệ luyến ái hợp giáo luật cho những người trẻ càng
sớm càng tốt và giữ chúng lánh xa các quan hệ tình dục
trái giáo luật và không tự nhiên.
29. Giáo luật Islam có khuyến khích trả thù hay không?

Islam thường bị tố cáo có quy lệ khuyến khích trả đủa
thay vì tha thứ. Nhưng Thiên kinh Qur’An đã phủ nhận
điều này và, nói:
“Nhưng nếu ai được anh (hay em) của nạn nhân lượng
thứ, thì phải có một sự theo dõi và đền bù thích hợp với lối
ứng xử tốt. Đây là một sự giảm khinh và sự Khoan dung
từ Rabb của các ngươi.” (Surah 2, Ayah 178).
“Và sự đền bù cho một vết thương là điều người ta ưa
thích, Nhưng những ai tha thứ và hòa giải – phần thưởng
của y do Allah ban cấp. Quả thật, Allah không ưa thích
điều bất công.” (Surah 42, Ayah 40).

Công lý là tinh thần chi phối giáo luật Islam. Tuy
nhiên, định nghĩa của các thuật ngữ đang thay đổi chẳng
hạn như “văn minh”, “tự do” và “bình đẳng”, đưa đến
kết quả trong sự phê bình giáo luật Islam và lập luận
rằng do bởi thế giới đang thay đổi, Shari’ah bị lỗi thời .
Đối với người Muslim tin đạo, điều này rốt cuộc lại là
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sự phủ nhận Đức minh triết của Allah vốn đã đặt để
chúng ta trên trái đất này với một mục đích trong cuộc
sống và một vai trò hửu trách cần hoàn tất.
Sự trừng phạt đã luôn luôn là một phần không tách
rời trong khái niệm của công lý. Islam xem tội phạm là
một hành động bất công đối với xã hội cũng giống như
một tội lỗi. Sự trừng trị không phải là một hành động
chuộc tội lỗi bởi lẽ một tội lỗi chỉ có thể được tha thứ
thông qua sự ăn năn hối cải chân thành. Một tội
phạm, tuy nhiên, là một sự gây ra tổn hại cho những
người khác không thể được tha thứ bởi chỉ riêng sự ăn
năn hối cải.
Đối tượng của tất cả các hệ thống hình sự là trừng
phạt người vi phạm và bảo vệ xã hội khỏi sự tái phạm.
Tuy nhiên, nếu chỉ phải dựa riêng vào sự trừng phạt, các
xã hội sẽ thất bại một cách bi thảm. Một môi trường của
nền đạo đức và đức tin lành mạnh phải là quy chuẩn, nơi
mà phong cách ngay chánh được mọi người khuyến khích
và việc làm sai trái bị chống đối và làm cho càng khó
khăn càng có thể được.
Trong Islam, các hình phạt chỉ là thành phần của
một toàn thể bao rộng hơn không tách rời. Chúng không
thể được hiểu xác đáng và thực hiện đứng đắn trong sự
cô lập. Allah đã ban bố một tập hợp của quyền hạn và
nghĩa vụ hổ tương. Allah cũng đã thiết đặt một số ràng
buộc và các giới hạn cần được mọi người tuân theo vì sự
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duy trì công lý. Nếu cần có hòa bình và an toàn trên các
xa lộ của cuộc sống, con người và các dân tộc phải
giữ mình bên trong các “đường giao thông” được đánh
dấu và nhận rõ những dấu hiệu dọc theo các đường xe
chạy. Nếu không, họ sẽ tự gây nguy hiểm cho mình và
cho kẻ khác, và như vậy, sẽ phải chịu các hình phạt –
không phải do sự trả thù, nhưng là để bảo toàn trong trật
tự các tác động qua lại giữa tất cả người dân trong xã
hội.
Trong nhiều xã hội Muslim ngày nay, đang diễn
ra những cuộc tranh luận về hình phạt tử hình. Trong
Islam, vấn đề này đã được Đấng Tạo Hóa quyết định:
“Và có cho các người trong đền bù thiệt hại (cứu
mạng), hởi người dân hiểu biết, rằng các người có thể
tránh (tội lỗi). (Surah 2:179).

Câu kinh ám chỉ sự kiện cho rằng các trừng phạt nhự
vậy được vận dụng như là một vật cản phạm tội. Chúng
thuộc thực chất chức năng, để điều hành và ngăn chận sự
tái diễn.
Trên căn bản, trong Shari’ah, có ba loại trừng phạt:
•

Thứ nhứt là hadd, các hình phạt cố định dành cho
một vài tội phạm riêng biệt đã được thánh lý phán
định.

•

Thứ hai là qisas dành cho tội giết người và hành
hung, trong đó, nạn nhân hoặc gia đình của người
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chết có quyền hạn về sự đền bù xứng đáng về thiệt
hại hoặc những gì khác để chấp nhận tiền đền bù
hoặc ngay cả tha thứ cho kẻ pham tội, tất cả là để
tránh hình phạt tử hình. Thiên kinh Qur’An khuyến
cáo sự tha tội. Một bên bị tổn thương có thể nắm lấy
trường hợp để vận dụng hoặc bỏ qua sự xúc phạm với
ước mong được Allah đền bù vào Đời Sau.
•

Thứ ba, Ta’zeer là một hình phạt tùy ý do Tòa án
quyết định.

Có những điều kiện gắt gao cần phải hội đủ cho
các loại hình phạt trên, và các thủ tục nghiêm ngặt
phải được tuân hành trước khi một người bị lên án và
trừng phạt.
Một chức năng quan trọng khác của các hình phạt này
là giáo dục. Chúng nhằm đưa vào xã hội một cảm nghĩ
sâu sắc của sự căm ghét vi phạm chống lại nhân loại
và chống lại Allah. Một khi hiểu được các khái niệm,
các mục tiêu và khuôn khổ căn bản của Shari’ah Islam,
chúng ta kết luận có khả năng tạo ra xã hội nhân đạo và
công bằng nhứt. Các khó khăn chỉ nổi lên khi các luồng
phê bình cố gắng đo lường đại dương của kiến thức
thánh thiện, minh triết và công lý với các tiêu chuẩn và sự
hiểu biết không hoàn hảo của chúng.
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30. Tại sao Islam đòi hỏi phải trừng trị gắt gao sự giao hợp
ngoài hôn nhân?

Như đã ghi nhận trước, sự trừng trị trong Islam có
một mục đích xã hội, khuyên can nhũng kẻ khác
không phạm phải cùng một thứ tội. Người dân ngày nay,
đặc biệt là người dân phương Tây, chống đối lại sự trừng
phạt của Islam về thông dâm và ngoại tình do bởi họ
thấy quá nặng và không cân xứng với sự xâm phạm.
Một vấn đề căn bản là khác biệt trong mẫu mực đo
lường tính nghiêm trọng của tội phạm.
Cái nhìn của phương Tây về các quan hệ giữa đàn
ông và phụ nữ thường thuộc sự thừa nhận các quan hệ
bất hợp lệ ngoài hôn nhân như là bình thường. Có sự gia
tăng ham mê càng nhiều tiền, nhiều an lạc và nhiều
khoái lạc, nhứt là khoái lạc vật thể. Sự thiệt hại lớn lao
nhứt của phong cách giao hợp sinh lý vô trách nhiệm là
gia đình, nhứt là trẻ con.
Islam xem các quan hệ sinh lý ngoài hôn nhân như là
một việc rất nghiêm trọng do bởi chúng làm xáo trộn gia
đình và như vậy, đóng góp vào sự đổ vỡ của toàn bộ hệ
thống xã hội. Islam nhấn mạnh sự bảo vệ gia đình
bằng cách áp đặt các trừng phạt nghiêm khắc đối với các
hoạt động đe dọa nền tảng gia đình. Các hình phạt này
giống nhau cho đàn ông và phụ nữ, và chỉ một chánh
quyền chánh thống Islam mới có thẩm quyền thực
hiện như vậy.
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Ngoài ra, các trừng phạt quy định chỉ là một mặt của
một hệ thống toàn vẹn, ngoài việc cung ứng các trở
ngại ngăn cấm con đường các quan hệ trái giáo luật,
mạnh dạn khuyến khích và làm dễ dàng hôn nhân hợp
giáo luật. Trong các trường hợp được xác nhận không
thích hợp và không đẹp lòng, người vợ cũng như người
chồng có thể thỉnh cầu ly hôn, để mỗi người có thể tìm
được một sự kết hợp hài hòa. Ngoài ra, người Muslim dù
có lập gia đình hay không lập gia đình, đều được chỉ giáo
ăn mặc và cư xử thích hợp trong mọi thời điểm. Sự riêng
tư phải được tôn trọng và tránh các tình huống hòa hợp
triệt để như là một vấn đề vâng mệnh Allah. Và sau
cùng, sự trừng phạt được quy định nghiêm khắc vừa đủ
để làm ngã lòng những ai vẫn còn đeo đuổi.
Mọi vụ việc được đưa đến trước tòa án để xét xử phải
được điều tra xác đáng và bằng chứng thích hợp cần
được nêu ra để thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của giáo
luật Islam. Sự kết tội cần theo các điều kiện gắt gao khó
làm đủ nhứt và còn tùy thuộc vào một trong hai điều đòi
hỏi:
•

Một sự thú nhận liên tục được lập lại của kẻ xâm
phạm cũng phải được chứng minh độ tuổi, tâm trí
lành mạnh,, nhận biết rõ sự cấm đoán của giáo luật
và phải phạm vào hành động được biết rõ là do sự tự
do chọn lựa của chính mình. Mối nghi ngờ nhỏ nhoi
nhứt về bất cứ điều này sẽ ngăn chận sự chấp nhận tự
thú. Ngoài ra, một người ngoại tình có gia đình
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phải bị ràng buộc về mặt pháp lý trong một hôn nhân
được thành tựu, và người phối ngẫu nữ phải không bị
khiếm khuyết về thể lực làm ngăn trở một quan hệ
bình thường. Hơn nữa, người dân không bị khuyến
khích thú nhận tội lỗi của họ; thay vào đó, trong
riêng tư, họ nên ăn năn hối cải với Allah.
•

Trong trường hợp thiếu sự tự thú thì không thể kết
án ngoại trừ bốn nhân chứng Muslim được biết có
phong cách lương thiện và ngay chánh làm chứng
rằng họ thực sự thấy hành động diễn ra. Việc đôi
vợ chồng được thấy chung cùng sẽ không đủ ngay cả
nếu trần truồng và đang ôm hôn nhau. Các nhân
chứng phải đồng thuận về thời gian, nơi chốn và các
chi tiết khác; nếu không, nội vụ sẽ bị bác bỏ. Điều
đó có nghĩa là thực tế, sự trừng phạt ít khi được thực
hiện và chỉ được vận dụng như là một răn đe mà
thôi. Như là một sự dè dặt thêm vào,người nào đã
đưa ra lời tố cáo như thế ngoài khuôn khổ của các
điều kiện này tự y sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Mọi chánh quyền mà giáo luật Shari’ah được áp dụng
phải xây dựng công lý như là giá trị cốt lõi của mình
trong mọi sự vụ làm thế nào để môi trường xã hội và văn
hóa được phù hợp cho tất cả người dân của mình sống
một đời sống chánh trực và đạo đức. Chỉ sau khi các
điều kiện này được chu toàn, một chánh quyền mới có
quyền hoàn thành các hình phạt trên đất nước mình.
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31. Tại sao hưởng phần thừa kế của phụ nữ bằng phân
nửa của người đàn ông?

Hệ thống phân phối tài sản sau khi chết, trong Islam,
được căn cứ trên các quy lệ được Allah Phán định trong
Thiên kinh Qur’An. Điều đó hủy bỏ tập tục trước kia,
theo đó, toàn bộ tài sản do người đàn ông lớn tuổi nhứt
chiếm lấy và thiết lập quyền hạn của trẻ con, cha mẹ và
vợ chồng kế thừa một di sản nhứt định không để vấn đề
cho sự phán định và cảm tính con người. Khi Islam xây
dựng sự thừa kế của phụ nữ, đó là lần đầu tiên trong
lịch sử, người phụ nữ có thể được hưởng quyền này.
Thiên kinh Qur’An quy định rằng một người phụ nữ tự
động kế thừa từ người cha,người chồng, người con và
các anh em còn bé của nàng.
Hệ thống thừa kế này được cân bằng một cách
hoàn chỉnh và được dựa trên sự gần gũi quan hệ, cũng
kể đến các trách nhiệm được áp đặt trên các thành viên
của gia đình trong các tình trạng khác nhau. Trong
trường hợp không có thân nhân gần gũi, một hưởng phần
được chia cho những người xa hơn.
Khi một người nam được cho một hưởng phần
lớn hơn, thì có một nguyên nhân hợp lý bên trong, là
trong Islam, trách nhiệm kinh tế luôn luôn được đặt
trên người nam, trong khi người nữ không có nghĩa vụ
tài chánh, ngay cả nếu nàng giáu có hoặc có lợi tức riêng
của nàng. Một cách tổng quát, người phụ nữ đảm trách
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điều hành gia đình, vàlo toan công việc bên trong nhà,
nên theo lẽ công bằng, nàng không bị ràng buộc bởi các
trách nhiệm tài chánh. Khi không có chồng, chính là
nghĩa vụ pháp lý của người cha, anh hoặc người thủ hộ
của nàng phải cung ứng cho nàng thực phẩm, quần áo,
thuốc men, nơi ở và các nhu cầu khác. Sau khi lấy
chồng, thì đến bổn phận của chồng nàng hoặc đứa con
trưởng thành của nàng. Bằng giáo luật, Islam quy trách
người đàn ông phải làm tròn tất cả nhu cầu của gia
đình. Do đó, khác biệt về các hưởng phần nhứt thiết
không có nghĩa là một giới tính được ưa chuộng hơn một
giới tính khác. Đúng hơn, nó biểu hiện một sự cân bằng
ứng hợp với các nhu cầu và các trách nhiệm của các
thành viên của gia đình.
Khi một người con trai hay con gái thừa hưởng gia tài
từ cha mẹ, hưởng phần của đứa con trai sẽ bị dùng hết
bằng cách đưa một khoản tiền hồi môn bắt buộc cho
người vợ khi cưới và cưu mang gia đình y bao gồm cả
các chị em cho đến khi các nàng lấy chồng. Trong khi
người con gái không có các chi tiêu được đòi hỏi, nàng
vẫn còn nhận được một hưởng phần di sản là tài sản
riêng của nàng để tiết kiệm, đầu tư, hoặc sử dụng theo ý
thích. Khi nàng lấy chồng, nàng sẽ nhận được một khoản
tiền hồi môn từ người chồng và được chồng cưu mang,
không có trách nhiệm tài chánh nào cả. Như vậy, có
thể kết luận rằng Islam đã chiếu cố người phụ nữ hơn
nam giới !
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Mặc dầu trong nhiều trường hợp, người nam
được hưởng phần di sản bằng gấp hai người nữ,
nhưng không phải luôn luôn bao giờ cũng như vậy. Có
những tình huống khi người có hưởng phần ngang bằng
nhau, và trong một vài trường hợp, một người nữ có thể
có hưởng phần to lớn hơn người nam.
Thêm vào đó, một người Muslim có thể di tặng một
phần ba tài sản của mình cho người không thừa hưởng
gia tài của y theo luật. Sự di tặng có thể là một phương
tiện trợ giúp cho người bà con khác hoặc những người
đang cần, dù là nam hay nữ. Người ta cũng có thể giao
phần này hoặc một mãng của phần này cho các việc
thiện và các việc làm tốt theo chọn lựa.
32. Tại sao lời chứng của hai phụ nữ được đòi hỏi để thay
thế một người nam?

Làm chứng có nghĩa là cho thông tin, theo đó, một
cái gì đó được biết là có thật và đúng. Về sự làm
chứng của hai phụ nữ ngang bằng với việc làm
chứng của một người nam không luôn luôn bao giờ
cũng xảy ra. Lời kinh Qur’An đã ghi nhận điều này chỉ
liên hệ đến các vụ thương thảo tài chánh, khi hai người
nam được thích và khả năng được chọn là một người
nam và hai người nữ. Các giao dịch tài chánh làm
thành một vụ việc duy nhứt trong đó hai nhân chứng nữ
được đòi hỏi thay cho một nhân chứng nam. Đó là do
trách nhiệm tài chánh thường do người nam gánh vác
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nên họ được trông đợi được tốt hơn phụ nữ trong các
giao dịch tài chánh. Cũng cần kể vào bản chấtcủa người
nữ thường xúc động hơn và các vai trò của người nam
và phụ nữ trong xã hội như đã được Islam phác họa.
Điều này không phản ánh sự thấp kém về phía người
phụ nữ. Một vài người phụ nữ vượt qua nhiều người
nam trong nhiều khía cạnh, kể cả sư tận tụy về tôn giáo,
lý luận và trí nhớ. Họ có thể có khả năng làm chứng
đúng cách tốt hơn người nam về các vụ việc họ hiểu
biết và nhận thức. Họ ngay cả có thể trở thành các quy
chiếu về các vấn đề như một vài phụ nữ đã làm vào thời
Nabi. Một vị chánh án có thể chấp nhận việc làm chứng
của bất cứ ai có năng lực đặc biệt.
Hai nhân chứng nữ không được xem như luôn
luôn ngang bằng một nhân chứng nam. Có những lời
kinh khác trong Qur’An nói về các nhân chứng không
nói rõ nam hoặc nữ. Trong các trường hợp đó, một
nhân chứng nữ ngang bằng một nhân chứng nam. Người
ta được biết rõ, Aishah, người vợ của Nabi, đã thuật lại
không dưới 2.220 mẩu chuyện được xem là trung thực,
chỉ với những chứng cứ đơn lẽ. Nhiều phụ nữ khác
cũng đã được công nhận là những người tường thuật
đáng tin cậy về các truyền thống thiên sứ (hađith). Đây là
bằng chứng cho thấy việc làm chứng của một phụ nữ có
thể được chấp nhận.
Thực tế, các nhân chứng nữ được ưa thích trong một
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số vụ việc. Có những việc xảy ra chỉ cần một nhân
chứng nữ và việc làm chứng của một người nam không
được chấp nhận. Các vụ việc liên hệ đến người phụ nữ
một mình, như sanh đẻ hoặc có kinh trong các tranh cải
ly dị và các vấn đề không có đàn ông hiện diện, rõ ràng
cần một người phụ nữ làm nhân chứng.

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ GIA ĐÌNH
33. Có phải Islam hẹp lượng đối các tôn giáo khác? Người
Muslim đối xử với người các tôn giáo khác như thế
nào?

Sự rộng lượng là một thái độ cần nên chi phối các
cuộc đối xử của tất cả người dân với nhau. Sự rộng
lượng tôn giáo là một nguyên lý thiết yếu của Islam,
và tất cả người Muslim được lệnh phải giao dịch tốt đẹp
với người dân của tất cả tôn giáo và đối xử tốt cũng
như lịch sự với mọi người.Thiên kinh Qur’An đã
truyền lệnh phải giữ gìn các lời hứa và các thỏa hiệp với
những người không phải Muslim và không được đánh
lừa và vượt quyền đối với họ. Mạng sống, gia đình, tài
sản và danh dự của người không phải Muslim phải được
bảo vệ dưới quyền của bất cứ chánh quyền nào có
tuyên bố áp dụng giáo luật Islam. Những người không
phải Muslim cũng phải được bảo đảm quyền và tự do
hành đạo của họ trong một nước Islam.
Islam là một tôn giáo của đức khoan dung và công lý.
Islam chỉ dạy người theo đạo phản ứng với tất cả người
dân và cùng họ cọng tác với nhau cho sự toàn thiện
của nhân loại. Cho đến ngày nay, người Muslim cần
phải làm việc cùng với các nhóm khác cùng chống các
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nạn áp bức, đổ máu, nhũng lạm, hổn tạp và bội giáo.
Người Muslim cùng phải hợp tác với người không
phải Muslim trong việc bảo toàn chân lý và chiến đấu
chống nạn dối trá, yểm trợ những kẻ bị áp bức và loại
trừ các nguy cơ như ô nhiểm và bệnh hoạn.
Chỉ đối với những kẻ thù chứa chấp căm hận và
khinh miệt chống Islam, các câu trong Thiên Kinh
Qur’An cảnh giác người Muslim đừng xem họ như là
những người thân cận và đồng minh. Người Muslim đã
được lệnh phải hành sử với các sanh linh khác với công
lý và lòng thương yêu, coi như là thành viên của tình
huynh đệ con người. Họ luôn luôn phải tỏ ra thân ái
với bất cứ người không phải Muslim nào không thù
nghịch với họ, hoặc bằng cách trợ giúp tài chánh, cho ăn
những người đói kém, cho họ vay mượn khi họ cần, hoặc
làm trung gian trong quan hệ về các việc có thể làm
được, ngay cả nếu chỉ bằng cách nói năng hòa nhã hoặc
khuyên lơn họ. Thiên kinh Qur’An đã ra lệnh cho người
có đức tin như sau:
“Allah không ngăn cấm các ngươi sống xa cách với
những ai không chiến đấu với các ngươi do bởi tôn
giáo và không trục xuất các ngươi khỏi nhà cửa của
các ngươi – hãy sống ngay chánh với họ và hành động
công bằng với họ. Quả thật, Allah thương yêu những ai
công bằng.” (Surah 60, Ayah 8).

Như vậy, trong mọi tình huống, người Muslim không
được phép đối xử tàn tệ với người không phải Muslim,
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không gây hấn với họ; người Muslim không được phép
gây hại, hăm dọa hoặc khủng bố họ, đánh cắp tài sản của
họ, lường gạt họ và tước đoạt các quyền của họ.
Người Muslim bắt buộc phải tôn trọng các hiệp ước và
các thỏa hiệp hợp pháp được ký kết với các bên không
phải Muslim.
Chung sống không có nghĩa là chúng ta thôi
không phát huy các giá trị tích cực của chúng ta. Với
thái độ tốt lành và quan tâm đến nhân loại, người Muslim
được trông đợi mở lời mời gọi người không phải
Muslim đến với chân lý Islam với những thuật ngữ minh
triết, với các lập luận có cơ sở và một phong cách dịu
dàng. Đây là một món nợ do người Muslim gánh chịu đối
với những người dân trên thế giới biết ơn Allah do Sự
Dẫn dắt và vô số các Ân phước Allah đã ban cho.
34. Thái độ của Islam ra sao đối với nền văn minh phương
Tây ngày nay?

Nhân loại sống đông đúc với nhau trong một thế giới
ngày càng nhỏ hẹp của nhiều nền văn hóa. Không còn gì
nghi ngờ nữa, nền văn minh phương Tây có ảnh
hưởng áp đảo trong thế giới hiện đại ngày nay. Do
đó, không thể tránh khỏi việc những người khác phản
ứng lại nó và hấp thụ các giá trị cũng như các thành
quả tích cực của nó, nhưng không tiếp nhận các giá trị
tiêu cực của nó. Có một quy mô văn hóa của phần lớn
các hiện tượng nhân văn, bao gồm cả tôn giáo, và các xã
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hội hiện đại, đang có khuynh hướng trở thành ít có tính
chất loại trừ và đa tôn giáo hơn. Nhưng trong khi người
dân đang khai triển một tầm nhìn sẵn sàng giúp đỡ nhau
hơn, sự xác định các khác biệt, không có nghĩa là phải
không có sự phân biệt giữa thiện và ác.
Với tính cách là một tôn giáo và một nề nếp
sống, Islam cũng là một lối nhìn thế giới trong toàn bộ.
Thái độ của Islam đối với nền văn minh phương Tây là
cùng một thái độ được biểu hiện đối với mọi nền văn
minh của quá khứ: Islam chấp nhận điều thiện cho rằng
các nền văn minh như vậy có thể mang lại, nhưng
đồng thời cũng bác bỏ những điều ác của các nền văn
minh đó. Islam chấp nhận cho thủ đắc các lợi ích riêng
biệt chẳng hạn như kiến thức khoa học và kỹ thuật,
nhưng nhiều khía cạnh xã hội được nhận thấy có tính
phá hại và trái ngược với các chỉ dạy của Islam.
Islam không bao giờ chủ trương một chánh sách cô
lập. Islam không chống lại các nền văn minh khác chỉ
vì các nền văn minh đó không phải Muslim, nhưng Islam
tin vào tính duy nhứt của nhân loại và các giao dịch tốt
lành với dân tộc các chủng tộc và các định hướng khác
biệt. Người Muslim không phản đối việc hưởng lợi từ
tính hiện đại trong việc tìm ra các cơ chế để giải quyết
các vấn đề chung hoặc cho chính các giải pháp chung,
khi mà chúng không trái ngược với giáo luật Islam.
Islam không hoàn toàn bác bỏ phương Tây và
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cũng không chấp nhận phương Tây mà không phê
phán gì cả. Dưới sự chỉ đạo của quyền lợi chánh trị và
kinh tế, những người thủ giữ nền văn minh phương Tây
thường theo các chánh sách gây tác hại đến điều tốt lành
chung của người Muslim. Những gì mà người
Muslim và nhiều dân tộc trên thế giới ngày nay bài
bác là tình trạng ở giữa và tính phổ quát được phỏng
đoán của phương Tây và thái độ tự cho mình là trung
tâm. Họ chống đối nạn áp bức và nạn bóc lột do chủ
nghĩa thực dân phương Tây phạm phải trong quá khứ, và
hiện họ đang phản đối các dạng thức mới mẻ hơn, thậm
chí tinh vi hơn, không kém phần hiểm ác. Những sự bất
công gây ra bởi các thái độ ngạo mạn và các chánh sách
hạ mình không thể chấp nhận được đối với bất cứ ai.
Sự cởi mở đối với cách nhìn của thế giới hiện đại và
phản ứng lại một cách có phê phán với cách nhìn đó
đã báo động người Muslim về những vấn đề do tính
hiện đại của phương Tây gây ra. Các quan hệ quốc tế, sự
toàn cầu hóa, sự đe dọa do truyền thông và chánh
quyền trung ương nêu lên đối với cá nhân, sự gia tăng
thời giờ giải khuây cho người dân bình thường, và tất cả
các tiến trình tiêu chuẩn hóa là những vấn đề ít khi được
nêu lên trong quá khứ. Cuộc nghiên cứu về tính hiện đại
của phương Tây theo một nề nếp phê phán và phản ứng
tương tác có thể được vận dụng để làm sắc bén nhận
thức của người Muslim về quy mô của sự khủng
hoảng văn hóa toàn cầu và hậu quả là làm tăng hiểu biết
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và lòng tin của họ vào nền nếp sống đã được ơn trên ban
bố của chính bản thân họ, một cách ngay thẳng, có thể
nói, Islam không chống lại mọi nền văn minh khi nào mà
nền văn minh này vẫn phục vụ các quyền lợi của nhân
loại. Nhưng những tập tục của các nền văn hóa liện hệ
đến các nguyên lý hoặc phong cách bị nghiêm cấm trong
Islam không bao giờ có thể được xem là hợp pháp cho
người Muslim, ngay cả cho người Muslim thường trú
trên các mãnh đất không phải Muslim. Những giới
hạn đã được Allah quy định là những giới hạn phải
luôn luôn được tuân hành, và Islam giữ vững vị thế để
bảo tồn quyền này cho nhân loại.
35. Tại sao thế giới Muslim kém phát triển nhiều như vậy?

Không ai có thể phủ nhận thế giới Muslim đã bị
suy thoái từ nhiều thế kỷ, các nguyên nhân đã đi trở vào
lịch sử. Trong các giai đoạn ban sơ của đất nước
Muslim, của cải, các trung tâm kiến thức và các công
trình công cộng thật trù phú. Nhưng sự giàu có, sự quan
tâm quá mức vào cuộc sống thế tục và và nạn nhũng lạm
lan tràn hiển nhiên đã làm yếu đi các nhận thức tôn giáo.
Kết quả không thể tránh được của các thất bại này của
con người đã là một sự tàn tạ trong các việc gia nhập đạo
Islam và trong sự bành trướng lãnh thổ, các thua thiệt
phải gánh chịu ở Nam Á châu và Âu châu, sự vươn lên
của quyền lực phương Tây và ảnh hưởng, và sự thay
đổi từ một vị thế vươn lên sang một vị thế phòng vệ.
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Mặc dầu có các tài nguyên vật chất cùng nhân lực, càc
giá trị, các nguyên lý cao quý của Islam, tính lạc hậuhiện
tại của phần lớn các xã hội Muslim, sự suy thoái chánh
trị và những nổi đau khổ của dân chúng của họ, là một
thực tế không may của ngày nay.
Các tai ương xảy đến cho thế giới Muslim sau thời kỳ
bành trướng ban đầu, đương nhiên đưa dẫn đến sự sụp
đổ của vương quyền, không thể quy trách cho tư duy
Islam hoặc ngay cả hoàn toàn đổ lỗi cho các sai lầm
trong lãnh đạo chánh trị. Thời kỳ sự nghiệp thiên sứ và
thời kỳ các nhà cầm quyền kế tiếp Nabi (caliph) đề ra
các tấm gương tốt nhứt cho tất cả thế hệ kế thừa. Tuy
nhiên, việc các dân tộc và đất nước mới ùa tràn nhanh
chóng vào cộng đồng Islam, trước khi được giáo huấn
thích hợp về các mục tiêu và giá trị Islam, đã gây tạo kết
quả trong lãnh đạo chánh trị về sau vốn không bao giờ
được phát triển và chín chắn như đáng lý phải có. Viễn
tượng Islam đã trở thành đen tối và tinh thần của nó bị
thu hẹp lại ở ngay trong dạng thức, lời nói trống rổng và
một di sản được truyền tụng, nhưng bị các thế hệ đến sau
hiểu lầm nghiêm trọng. Khuynh hướng tự nhiên của hệ
thống giáo luật Islam để bành trướng đã bị ngăn chận, và
các khoa học vật lý sống còn, kinh tế học, xã hội học và
tư tưởng chánh trị - tất các khía cạnh thiết yếu của cuộc
phát triển có trước – đã bị xao lãng. Đồng thời, thế giới
Muslim đã trở thành ngày càng suy yếu và dễ bị tổn hại.
Âu châu đã bắt đầu hưởng lợi từ các thành quả của tính
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uyên bác Islam và đã tự khẳng định uy lực.
Sự kiện phần lớn các vùng đất Muslim thế giới bị các
cường quốc thực dân phương Tây xâm chiếm, áp chế và
khai thác, không phải là một yêu cầu thông cảm được
Islam bỏ qua. Thay vào đó, nó là một lối thoát tự nhiên
của sự xao lãng lan rộng và thất bại của người Muslim
trong việc gắn bó một cách có ý thức và đầy đủ với
những lời răn dạy của tôn giáo của họ.
Tính quan trọng của việc quyết tâm đạt được hiểu
biết và hoạt động một cách có ý thức đã được Nabi
làm rõ. Người Muslim đã được chỉ dạy rằng do bởi
con người đã được ban cấp một khối lượng thiện
nguyện, nó phải được hành sử theo những lời chỉ dạy của
Islam để hưởng được sự chấp thuận của Đấng Tạo hóa.
Điều này tự nó là nguyên động lực thúc đẩy người
Muslim trở thành người hiểu biết nhứt và nhiều năng
suất nhứt. Nếu các xã hội Muslim ngày nay không đáp
ứng tiềm lực này, thì chắc chắn không phải do bởi
Islam; thay vào đó, lại là do từ sự ngu dốt tôn giáo và
thất bại trong ứng dụng và hành đạo.
36. Nếu Islam là một tôn giáo tốt lành như vậy, tại sao nhiều
người Muslim lại không trung thực, không đáng tin cậy
và lại lười biếng?

Islam đã đến như là một thông điệp của sự dẫn dắt từ
Allah đến với tất cả tạo vật vào một thời điểm, khi mà sự
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ngu dốt và nhũng lạm mang tính phổ quát. Islam mở
mang tâm trí và linh hồn người dân về với sự học hỏi,
phát triển, tinh luyện và đạo lý. Các thành đạt của tâm tư
Islam vào buổi đầu đã đủ để mang lại ánh sáng, sự dẫn
dắt và sự hiểu biết cho nhân loại.
Tuy nhiên, như trong mỗi dân tộc khác, quả thật có
một vài người Muslim coi thường, không quan tâm,
không thể bị tùy thuộc, nhũng lạm và ích kỹ, và giới
truyền thông phóng chiếu sự rập khuôn này về người
Muslim cá biệt. Người ta có thể sẵn sàng ghi chú rằng
khi nào một người gia nhập vào bất cứ đức tin nào khác
phạm tội, truyền thông ít khi nêu lên vấn đề tôn giáo,
nhưng khi một người Muslim có liên can, thì Islam bị
trách cứ và mô tả trong một ánh sáng tiêu cực trước dư
luận công chúng.
Sự kiện không thể phủ nhận được cho rằng nhiều
người Muslim ngày nay không lưu tâm về những chỉ dạy
của tôn giáo họ do bởi, hoặc họ khiếm khuyết hiểu biết
tôn giáo, hoặc do các sự xui khiến và các sự hấp dẫn thế
tục. Nhưng ngay cả nếu người ta nhìn nhận rằng một vài
người Muslim có thể không ngay chánh, vô luân hoặc
bốc đồng, người đó không nên phê phán Islam do bởi
các thành viên không tuân thủ hoặc không vâng lời, mà
nên dựa vào những người ý thức gắn bó với những chỉ
dạy của Islam. Khi mà Islam nhứt quyết nghiêm cấm
các tội như nói láo, dối gạt và cẩu thả, người sai phạm
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phải bị quy trách về các tội phạm của cá nhân y thay vì
tôn giáo. Thay vào đó, người ta phải xem xét chính tự
hệ thống, hiểu rõ các nguyên lý của nó, và không
quan tâm đến những hành động của những ai có
những khiếm khuyết nghiêm trọng trong hiểu biết, trong
các niềm tin và trong thực hành của họ.
Dù sao cũng không phải là mô hình kiểu mẩu, các xã
hội Muslim ngày nay vẫn còn thụ hưởng một cuộc
sống gia đình tương đối ổn định, thiếu vắng phạm tội, tỷ
lệ án mạng thấp, ít nạn ma túy và nghiện rượu hơn, và lại
còn được thấm nồng tình huynh đệ, sự rộng lượng và trợ
giúp lẫn nhau. Dưới góc nhìn toàn bộ, người ta có thể
nhận ra rằng dù trong bất cứ xã hội nào, cộng đồng
Muslim vẫn sản sanh ra những người công dân tốt nhứt.
Về mặt hành đạo, đa số người Muslim tránh uống rượu
và ma túy, loại bỏ nhiều tội phạm liên quan đến nghiện
ngập. Về mặt tập thể, cộng đồng người Muslim là cộng
đồng ban cấp khối lượng tối đa đức từ thiện cho thế giới.
Và không có cộng đồng nào có thể ngang bằng cộng đồng
người Muslim, nơi mà sự khiêm tốn, sự điều độ và đạo
đức con người được quan tâm.
Qua truyền thông, Islam có thể được công bằng lượng
giá không do bởi những lối nhìn rập khuôn tiêu cực,
nhưng do những gì các nguồn chính xác của chúng
chứa đựng và do bởi cách hành sử của một người theo
đạo tuyệt vời nhứt, Nabi Muhammađ. Đã có một số
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nhà sử học không thiên lệch không phải Muslim ghi
nhận, Nabi Muhammađ là một con người gương mẩu.
Chính khuôn mẩu cuộc sống của Nabi đã biểu hiện lý
tưởng Islam trung thực và tạo thành gương sáng cần
được người Muslim noi theo.
37. Quan điểm của Islam ra sao về giáo dục, khoa học và
công nghệ?

Khung tư tuởng Islam tiêu biểu cho một tầm nhìn
toàn vẹn của cuộc sống và vũ trụ. Một người Muslim do
đó bị đòi hỏi phải thủ đắc hiểu biết cả về tôn giáo và về
thế tục. Thực tế, Islam chủ trương hiểu biết vào thời
điểm, khi mà toàn thế giới đắm chìm trong ngu muội.
Trong nhiều năm, thế hệ đầu tiên người Muslim đã trở
thành một dân tộc có hiểu biết, có học thức, bởi lẽ Islam
đã đánh thức trong con người họ tài năng trí thức.
Những người Muslim đầu tiên này đã hiểu được từ
những chỉ dạy của tôn giáo họ rằng kiến thức hửu ích
cần thiết cho lợi ích của bản thân và của nhân loại. Từ
đó, họ đã theo đuổi với một mức độ vượt qua khỏi các
nước khác trong phát triển và sản xuất và đã cầm bó
đuốc văn minh cho nhiều thế kỷ.
Lịch sử Muslim có nhiều gương sáng tinh xảo về
khoa học và văn hóa. Người Muslim đã thừa hưởng
kiến thức của các dân tộc đã đến trước họ, triển khai
chúng và đặt chúng trong bối cảnh của một khung đạo lý
rõ ràng. Nền học vấn Muslim đã tạo nên một đóng
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góp sống còn cho sự làm giàu và sự thăng tiến của nền
văn minh nhân loại. Trong khi Âu châu vẫn còn trong
các kỷ nguyên đen tối, người Muslim có đạo đã thực
hiện những tiến bộ vĩ đại trong các lãnh vực y học, toán,
vật lý, thiên văn, địa lý, kiến trúc, văn chương, và cung
ứng tài liệu lịch sử, nếu chỉ kể ra một số ngành. Nhiều
thủ tục quan trọng mới đã được truyền chuyển cho Âu
châu từ các vùng đất Muslim, cụ thể như các con số A
Rạp với nguyên lý số không (số 0) mang tính sống còn
cho sự thăng tiến của toán học và sự sử dụng đại số
học. Các dụng cụ tinh vi bao gồm kiến trắc tinh (dùng để
đo vị trí các tinh tú) và thước đo độ (ba phần tư vòng
tròn), cũng như các bản đồ hải hành đã được người
Muslim triển khai đầu tiên. Chỉ sau khi người dân đánh
mất các niềm tin và các nghĩa vụ tôn giáo, các thành quả
khoa học của thế giới Muslim mới ngưng và đã rơi vào
tăm tối.
Tượng tợ, Islam bây giờ không chống lại mọi phát
kiến hiện đại mang lại lợi ích cho nhân loại. Thật vừa đủ
để chúng được sử dụng nhân danh Allah và vì đạo nghĩa
của Allah. Thực tế, các máy móc, các dụng cụ và các vật
sáng chế không có tôn giáo hoặc tổ quốc nào cả.
Chúng có thể đuợc sử dụng vì các mục tiêu tốt
lành hoặc xấu xa, và lối chúng được dùng có thể gây
hại nhiều người dân trên trái đất. Ngay cả cái gì đơn giản
như một cái ly, có thể được rót vào với một thức uống bổ
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dưỡng hoặc với một thứ thuốc độc. Truyền hình có thể
cung ứng hoặc giáo dục, hoặc sự đồi phong bại tục. Tùy
theo người sử dụng quyết định, và người Muslim được
chỉ hướng sử dụng tốt tất cả các phương tiện trong tầm
tay, trong khi bị nghiêm cấm gây hại cho chính bản thân
hoặc cho tha nhân. Khiếm khuyết trong việc sử dụng các
phương tiện thích hợp vì lợi ích gây hậu quả làm giảm
giá trị các chỉ dạy của Islam.
Một chánh quyền Islam chân chánh được đòi hỏi vận
dụng toàn lực cung ứng tất cả các phương tiện để phát
huy nền giáo dục thích đáng cho các công dân của
mình. Giáo dục là một quyền cho tất cả các cá nhân
và là bổn phận đạo đức của mọi người Muslim có khả
năng. Tất cả những cá nhân lành lặn, thông minh và có
năng khiếu trong một xã hội Islam được đòi hỏi phải
tự giáo huấn mình không chỉ trên căn bản của tôn giáo
họ, mà còn phải trong các vụ việc thế tục cần thiết.
Ngoài ra, những người dân có điều kiện bắt buộc phải
tìm hiểu mọi lãnh vực hiểu biết có lợi. Chẳng hạn, khi
mà mọi xã hội đều cần các y sĩ, một só người bắt buộc
phải đi vào ngành nghề y học để đảm bảo các nhu cầu
của xã hội.
Các tiến bộ trong khoa học và công nghệ nằm
trong các lối và các phương tiện thực hiện phát triển của
thế giới Muslim. Islam kêu gọi người Muslim theo
đuổi hiểu biết trong ý nghĩa bao rộng nhứt của từ ngữ.
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Nabi Muhammađ đã nói:
“Tìm kiếm hiểu biết là một nghĩa vụ đối với mỗi người
Muslim” 21.
Nabi cũng đã nói:
“Đối với người nào bước đi trên một con đường hiểu biết,
Allah sẽ làm dễ dàng con đường đi vào Thiên đàng” 22.

Thiên kinh Qur’An cũng có nhắc nhiều về hiểu biết
và sự quan trọng của nó, chẳng hạn như:
“Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất, và
trong sự luân chuyển của ban đêm và ban ngày, có những
Dấu Ấn cho những người hiểu biết.” (Surah 3, Ayah 190).
“Hãy nói, ‘Phải chăng những ai hiểu biết ngang hàng với
những người không hiểu biết?” (Surah 39, Ayah 9).
“Allah sẽ cất nhắc những ai tin tưởng trong các người và
những ai được ban cho hiểu biết lên địa vị và cấp bậc
cao.” (Surah 39, Ayah 9).

Các câu kinh Qur’An khuyến khích nghiên cứu
và chiêm ngưỡng vũ trụ bao quanh ta và đặc biệt quan
tâm đến các khoa học ban cho con người khả năng
hưởng lợi ích từ thế giới bao quanh. Trong khi khuyến
khích điều tra tìm hiểu, Qur’An chứa đựng các tham
khảo về nhiều đề tài đã cho thấy xác đúng về mặt khoa
học. Đây là sự hoàn thành Lời Phán truyền của Allah
21
22

Do Ibn Majah tường thuật.
Do Muslim tường thuật.
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trên 14 thế kỷ qua:
“Ta sẽ cho chúng thấy các Dấu Ấn của Ta ở các chân trời
và trong con người của chúng cho đến khi thành rõ ràng
đối với chúng là chân lý.” (Surah 41, Ayah 53)

Như vậy, khi một người Muslim có ý định chân thành
và toàn bộ muốn đạt được hiểu biết, cũng sẽ có một tác
động tích cực trên đức tin của y. Do bởi hiểu biết củng
cố bằng chứng trên văn bản về sự hiện có của Đấng Tạo
hóa Toàn năng, và trợ giúp tán trợ nhiều điều ám chỉ
khoa học được tìm thấy trong Qur’An.
Đã không có một sự kiện khoa học nào được xác
lập trái ngược với những chỉ dạy của Islam bao giờ
cả. Những gì nền khoa học hiện đại khám phá chỉ làm
gia tăng hiểu biết của người Muslim về sự tạo hóa
sáng chói của Allah mà thôi. Như vậy, Islam tích cực
khuyến khích các nổ lực khoa học và sư nghiên cứu về
các Dấu Ấn của Allah trong thiên nhiên. Islam cũng
chào đón các tiến bộ công nghệ mang lại lợi ích và cho
phép thiên hạ thụ hưởng các thành quả của tính độc đáo
của con người.
Đối với người Muslim, xung đột giữa khoa học và
tôn giáo là một điều không thể có được, bởi lẽ tôn giáo
đến từ Allah và hệ thống tạo hóa và phát triển của
Allah cũng vậy. Tiếp cận thuần vật chất hiện đại đối với
tiến bộ khoa học và công nghệ quả thật đã ban cấp
cho con người một lượng sung túc vật chất, nhưng
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không phải là sung túc về tâm linh. Islam chủ trương kết
hợp hiểu biết ở bên trong một hệ thống giá trị công bằng
và cân đối, nơi mà những gì mang lợi ích cho sự cải tiến
của con người ta về tinh thần và vật chất được khuyến
khích và chủ trương.
38. Islam có chấp nhận chế độ chiếm hữu nô lệ hay
không?

Một đôi khi có người hỏi tại sao Islam đã không hủy
diệt chế độ chiếm hửu nô lệ. Họ có khuynh hướng
quên rằng các tôn giáo khác cũng đã không làm như
vậy; thực tế, có nhiều đoạn trong Thánh kinh đã ra lệnh
cho những người nô lệ phục vụ tốt các chủ nhân của
họ. Người ta biết rõ rằng khi Âu châu tiếp xúc với Phi
châu, người dân da đen của lục địa đó đã đối đầu với
một đại tai họa của sự thống khổ của con người kéo
dài trên năm thế kỷ. Chế độ chiếm hữu nô lệ đã không
được hủy bỏ cho mãi đến năm 1953 mới có một nghị
quyết do Liên hiệp quốc ban hành.
Vào thời điểm Qur’An được Mặc khải, chế độ chiếm
hữu nô lệ là một định chế phổ quát mà kinh tế của mổi
nền văn minh đều bị lệ thuộc. Đã có nhiều lối để có thể
có được một người nô lệ, chẳng hạn như nạn nghèo khó
(ép buộc một người tự bán mình hoặc bán con cái họ đi
làm nô lệ), nợ nần (khi một người thiếu nợ không thể trả
nợ, y trở thành một tên nô lệ), bắt cóc và ruồng bắt.
Qur’An đã hạn chế các nguồn đã có từ trước thành một:
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việc bắt tù nhân địch trong chiến trận, và tất cả lối khác
đều bị nghiêm cấm.
Thực tế, độc nhứt Islam đã quan tâm loại trừ lối làm
này trong an bình. Nhờ bởi hiểu biết thành thạo và đức
minh triết, Allah đã không ra lệnh hủy bỏ dứt khoát.
Khi mà kinh tế của mỗi nền văn minh trên trái đất đều
dựa vào và tùy thuộc hệ thống này, không phải chỉ có
cộng đồng Muslim đã bị bị bất lợi lớn lao do bởi sự giải
thoát tức thời tất cả người nô lệ, nhưng chính bản thân
những người nô lệ cũng đã không được chuẩn bị sẵn
sàng để được thả ra vào một xã hội không nơi nương tựa
hoặc không phương tiện yểm trợ nào cả.
Một cách khoan dung, Allah đã làm cho việc trả tự do
cho người nô lệ thành một sự chuyển tiếp từ tốn trong
Islam. Sự giải thoát nô lệ do bởi nhà nước hoặc bởi
các cá nhân người Muslim đã được khuyến khích như là
một hành vi ngay chánh được ban thưởng lớn lao vào
Đời Sau. Qur’An đã phán truyền rằng khoản Zakat bắt
buộc và các quỷ từ thiện có thể được dùng để mua người
nô lệ cho y được trả tự do, và việc trả tự do cho một
nguời nô lệ được khen thưởng như là đền bù cho việc
phá vỡ một lời thề và cho sự can phạm các loại tội lỗi
hoặc sai lầm. Ngoài ra, một người nô lệ có thế đi vào
một giao ước với chủ nhân của y để hưởng thụ tự do.
Hàng ngàn người nô lệ đã thỉnh cầu và đã được ban cấp
giao ước giải thoát bởi các chủ nhân Muslim.
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Nabi Muhammađ đã nhiều lần nhấn mạnh sự đối xử
tốt những người nô lệ còn lại, nghiêm khắc quở trách các
chủ nhân vi phạm. Dưới Islam, người nô lệ phải được
ăn và mặc với cùng phẩm chất như các chủ nhân; họ
không phải bị lao động quá mức, nhân cách của họ
phải được bảo tồn, và họ phải được đối xử công bằng
và tử tế. Thường, người nô lệ trở thành thành viên của gia
đình Muslim và chối từ tự do. Chỉ dưới Islam, người nô
lệ mới hưởng thụ một vị thế duy nhứt của một thành viên
của gia đình và cộng đồng đáng tôn kính.
Trong nhiều trường hợp, một người nô lệ trở thành
một người bạn thân cận và một người cố vấn của chủ
nhân; hoặc vị chủ nhân ngay cả xem y như là một đứa con
của mình. Thật không phải không bình thường cho người
nô lệ được ban cho tiền lệ cho người tự do về mặt các sự
việc tôn giáo hay thế tục trong đó, một người trong họ
giỏi tuyệt. Thí dụ, một người nô lệ thuộc làu Qur’An có
thể hướng dẫn dâng lễ nguyện, và người Muslim được
lệnh phải tuân theo nếu một người nô lệ được bổ nhiệm
đảm trách các vụ việc của họ.
Islam đã luôn luôn khuyến khích giải thoát nô lệ
với mục tiêu làm giảm lần hồi số lượng của họ và hội
nhập họ vào xã hội. Như là một kết quả của các chỉ
dạy Islam, chế độ nô lệ đã gần như hoàn toàn bị bứng
tận gốc rể từ các vùng của thế giới Muslim, trong an
bình và không đổ máu. Có tôn giáo nào khác hoặc nền
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văn minh nào đã có thể làm như vậy chưa?
39. Nhân quyền có được ghi nhận trong Islam hay không?

Trong toàn bộ, Islam đã thiết định cho nhân loại các
quyền phổ quát và căn bản phải được tuân hành và
tôn trọng dưới mọi tình huống. Các quyền căn bản
này được kết hợp với đức tin và niềm tin Islam bởi lẽ
chúng được giáo lý ban bố. Như vậy, các nhân quyền
trong Islam là những nghĩa vụ tôn giáo, có nghĩa là
mọi người Muslim bắt buộc phải bảo vệ chúng và
phục hồi chúng nếu chúng bị vi phạm.
Islam tuyên bố tất cả người dân đều bình đẳng về mặt
các giá trị nhân bản, và tất cả cá nhân bình đẳng trước
giáo luật Islam. Các phán xét và trừng phạt pháp lý có
thể được áp dụng không phân biệt, và không người nào,
nhóm hoặc dân tộc nào thủ đắt sự bất khả xâm phạm
hoặc đặc quyền hết cả. Mọi sanh linh có tư cách hưởng
trạng thái nguyên lành, danh dự và danh tiếng của y
trong cuộc đời y và sau khi y qua đời.
Islam lên án sự lạm dụng quyền hành, địa vị và quyền
hạn, và bảo người dân phải trợ giúp kẽ bị áp bức ngay cả
với sự vận dụng sức mạnh khi cần thiết. Mỗi cá nhân
trong một xã hội Islam, không phân biệt đức tin hoặc
theo tôn giáo nào, vị thế hay thân trạng xã hội, đều có
các quyền hạn bất biến, bao gồm:
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•

quyền được tham vấn về các vấn đề liên hệ đến các
vụ việc kinh tế và xã hội của họ;

•

quyền được xem như vô tội cho đến khi nào bị
chứng minh phạm tội;

•

quyền tìm kiếm phán xử chống những kẻ áp bức và
có quyền ngang bằng được trình bày trước tòa.

Tuy nhiên, thật là một thực tế không may của
thời đại chúng ta khi mà các chánh quyền của nhiều
nước gọi là “Muslim” không áp dụng các nguyên lý này
và thay vào đó, lại còn bãi bỏ dư luận công cộng và
vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, sự chuyên quyền như
vậy không bao giờ tiêu biểu cho các chỉ dạy của Islam.
Thực tế, Nabi đã cảnh giác, “Những ai tàn nhẫn nhứt
trong việc trừng phạt nguời dân trong thế giới này sẽ là
những người bị Allah trừng phạt tàn nhẫn nhứt vào Ngày
Phục sinh” 23.
Và Thiên kinh Qur’An đã rõ ràng bảo:
“Hởi những ai có niềm tin, hãy mạnh dạn đứng lên vì
Allah và nhận chứng với công lý, và đừng để h ậ n thù

một người ngăn chặn các người ngay chánh. Hãy
công bằng; điều đó gần gũi với lòng ngay chánh
hơn.” (Surah 5, Ayah 8).
Không một ai có thể bị bắt giữ, trục xuất, trừng
phạt hoặc bị hạn chế tự do mà không có hành động pháp
23

Do Ahmađ – saheeh tường thuật.

109

lý đầy đủ. Không một ai có thể bị làm khổ về thể lý hoặc
tâm lý, bị thử nghiệm y khoa hoặc cách trị liệu lăng
nhục. Và không phép được trao quyền cho thẩm quyền
hành pháp ban hành các luật lệ đặc biệt.
Các nhân quyền này có tính toàn diện và có thể được
áp dụng cho mọi người dưới luật pháp Islam, không cần
biết chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch và thân trạng xã hội
của họ. Các nhân quyền này không thể bị biến đổi vào
bất cứ thời điểm nào hoặc dưới mọi tình huống nào.
Sự vi phạm các quyền này là một sự vi phạm chống
lại sắc lệnh thánh linh và cần phải sự trừng trị vào Đời
sau ngoài sự trừng phạt của thế giới này, ngoại trừ kẻvi
phạm hối cải và cải đổi.
Nếu các nhân quyền đó đã chưa bao giờ được
cưởng hành vào một thời điểm trong lịch sử con người,
chúng vẫn còn là những gì không hơn các lý tưởng lý
thuyết trong não trạng người dân. Nhưng Nabi
Muhammađ đã dựng nên một nền văn minh, trong đó,
chúng được hoàn thành toàn vẹn, được dùng như là một
gương xuất chúng cho tất cả các thế hệ tương lai của
nhân loại.
Một người Muslim tin đạo bắt buộc phải chống lại
bất công vá áp bức không cần biết nạn nhân là ai. Khi
thấy một sanh linh khàc lâm nguy hoặc hết sức cần trợ
giúp, bổn phận của người Muslim là trợ giúp người đó;
nếu không, y phải chịu trách nhiệm về mọi gia tăng
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trong nổi đau khổ do bởi sự lơ là của y gây nên.
Ngay cả trong thời chiến, không ai được phép gây hại
phụ nữ, trẻ con, người già, người bệnh hoạn hoặc bị
thương tật. Người đói kém phải được cho ăn, người
không áo quần được cho ăn mặc, và người bị thương
hoặc bệnh tật được chửa trị y khoa, không cần biết họ là
ai.
Dưới Islam, mạng sống và tài sản của tất cả công dân
đều bất khả xâm phạm, dù họ là Muslim hay không
cũng vậy. Quyền an ninh và bảo vệ đối với một người và
đối với gia đình y là căn bản cao nhứt của tất cả các
quyền. Trong một xã hội Muslim, bất cứ công dân nào bị
quấy nhiễu hoặc hăm dọa bằng lời, bằng hành động hoặc
bằng vũ khí mọi loại thì đều bất hợp pháp. Vì sự bảo vệ
mạng sống con người nói riêng, Islam đã đòi hỏi trừng
phạt nghiêm khắc các tội phạm giết người, gây thương
tích và làm tổn hại người khác.
Một trong những quyền căn bản đã được các văn bản
thiêng liêng tạo dựng là quyền không có người nào có
thể bị ép buộc phải chấp nhận Islam. Người Muslim
có bổn phận gầy dựng các bằng chứng của Islam cho
người dân để chân lý có thể được phân biệt với gian
dối. Sau đó, những ai ước muốn chấp nhận Islam thì có
thể làm như ước muốn, và những ai ước muốn tiếp tục
không tin thì cũng có thể tiếp tục làm như vậy.
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40. Islam có áp bức phụ nữ hay không?

Nhiều người nghĩ, Islam với tánh cách là một tôn
giáo Sô vanh (N.d. niềm tin vô lý và hung hăng cho
mình hơn tất cả) giảm hạ phẩm cách người phụ nữ, và
hình ảnh rập khuôn của người phụ nữ Muslim hoàn toàn
ẩn dật và bị áp bức tất cả đều đã quá thường tình. Người
ta kể ra điều kiệnsống của phụ nữ tại một vài nước
Muslim để nhấn mạnh sự việc, nhưng lầm lẫn của họ là
họ không phân biệt giữa cách làm của những người dân
này và các chỉ dạy của tôn giáo mà họ tự cho là hiểu
biết.
Mặc dầu người phụ nữ đã bị người Muslim áp
bức trong một vài nền văn hóa, điều này không nên được
hiểu như phát xuất từ tôn giáo. Thay vào đó, nó phản
ánh các tập tục không được nhứt quán, nếu không hoàn
toàn trái ngược lại những chỉ dạy của Islam. Đúng là
một vài người đàn ông Muslim vẫn còn áp chế phụ nữ,
nhưng nhiều người đàn ông không phải Muslim vẫn
làm như vậy. Khi người Muslim bị lỗi, thì hoặc là do bởi
thói quen văn hóa hoặc do sự ngu dốt của họ về
Islam. Trên thực tế, Islam mong đợi những người gia
nhập Islam bảo tồn các quyền của phụ nữ, bảo vệ thân
trạng xã hội của họ, và ngăn chặn sự thoái hóa của họ
trong mọi nề nếp.
Thân trạng của người phụ nữ trong các nền văn minh
đầu tiên ở mức hạ thấp đến nổi phủ nhận cả nhân cách
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căn bản. Nạn mãi dâm là cách làm bình thường, và
nhiều người đã xem phụ nữ trên căn bản như là ma quỷ,
dưới mức con người và thấp kém hơn đàn ông. Trước
thời Islam, người A Rạp đã khinh rẽ phụ nữ, và thường
khi một đứa bé gái được sanh ra thì bị chôn sống. Islam
đã nâng người phụ nữ lên và cho họ danh dự và thân
trạng ngang bằng; và điều được đòi hỏi là thân trạng
này phải được bảo tồn và duy trì.
Islam đã đảm bảo các quyền trí thức, tôn giáo, xã hội,
kinh tế và chánh trị cho người phụ nữ, kể cả quyền
giáo dục, quyền làm chủ tài sản và sử dụng tài sản đó
theo ý riêng mình, và quyền làm việc. Một người phụ nữ
Muslim là một nhân cách hoàn toàn độc lập. Ngoài
quyền suy nghĩ và tin như họ thích, Islam xem họ là
một thành viên tích cực của xã hội có thể đóng góp có
hửu ích,
Vào buổi bình minh của Islam, người phụ nữ dấn
thân vào hoạt động thương mại, nông nghiệp và chế
tạo. Một người phụ nữ Muslim có thể kết ước hoặc di
tặng với tên của chính mình. Cô ta được quyền đứng tên
thụ hưởng gia tài trong vị thế nguời mẹ, người vợ, chị em
và con gái. Không ai được phép chiếm lấy của cải của cô
ta mà không được cô ta thuận ý.Các học giả Islam đồng
thuận với nhau rằng tất cả các hoạt động kinh tế của một
người phụ nữ như mua, bán, cho mướn, ban tặng phẩm
và vật thế chấp, đều có giá trị pháp lý, và nàng có một
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cuộc sống kinh tế hoàn toàn độc lập.
Người phụ nữ có quyền có một cuộc sống tươm
tất, không phải đối mặt với sự gây hấn hoặc bị đổ tiếng
xấu. Người phụ nữ có quyền được giáo dục, được tự biểu
tỏ, được đưa ra lời cố vấn chân thành, được bắt buộc làm
những gì tốt lành và cấm đoán những điều xấu xa, và
mời gọi người ta vào Islam. Không có nguyên lý căn bản
nào trong số nguyên lý này đã thay đổi cả, nhưng về sự
áp dụng, có thể không có chút nghi ngờ rằng sự cam kết
tôn giáo càng yếu kém giữa người Muslim thì các quyền
này càng bị xao lãng.
Các xã hội phương Tây hiện đại khẳng định đã có cải
tiến điều kiện sống của người phụ nữ, nhưng lại đã
giáng họ xuống đến tới cấp tôi đòi, nằm trong vòng tay
của những kẻ đi tìm thú vui và bọn mua bán dâm, bằng
cách thuyết phục họ nên được thoát khỏi các ràng buộc
tôn giáo và xã hội. Hoa kỳ là một trong những nước
hàng đầu chủ trương “giải phóng” phụ nữ, nhưng lại
có tỷ suất hiếp dâm và nhũng lạm tình dục cao nhứt thế
giới. Quyền được công bố của phụ nữ đi tìm việc làm và
leo lên bậc thang thành công ít khi không có sự dung hòa.
Nhưng trong sự truy tìm để được “bình đẳng” với nam
giới, người ta đã bỏ qua nhiều phần.
Với tính cách là một nguyên lý căn bản, Islam nói,
phụ nữ quả thật bình đẳng với nam giới trong từ gốc
nguồn, trong tình nhân đạo, trong danh dự và trong tánh
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chất hửu trách của họ trước Allah. Họ cũng bình đẳng
trong việc đáp ứng các nhu cầu thể xác và vật chất của
họ, nhu cầu làm chủ tài sản và giải quyết nó như họ
muốn. Cả hai bên nam nữ đều bị đòi hỏi phải nắm bắt
hiểu biết; thực tế, đó là nghĩa vụ tôn giáo của mổi
người nam và người nữ Muslim. Những người phụ nữ
thường tìm kiếm hiểu biết tại giáo đường và trong nhà ở
của Nabi Muhammađ. Họ còn xin Nabi dành ra một
ngày để chỉ dạy họ, và Nabi đã làm như vậy. Có nhiều
học giả, luật gia và nhà văn ưu tú người phụ nữ trong
kỷ nguyên của các bạn đạo của Nabi và các môn đệ của
họ cũng như trong các thời kỳ sau này của lịch sử Islam.
Khái niệm cho rằng Islam làm người phụ nữ thành
công dân hạng hai có giá trị bằng phân nửa người đàn
ông, chỉ còn là một huyền thoại không hơn không kém.
Trên 1.400 năm qua, Islam đã nâng cao thân trạng người
phụ nữ bằng cách tuyên bố họ là những người chị em
của người đàn ông, ban cấp cho họ quyền giáo dục lên
đến tầng cao nhứt, quyền chọn một người chồng,
quyền chấm dứt một cuộc hôn nhân không hạnh phúc,
quyền thừa hưởng gia tài, và một cách tổng quát, các
quyền hạn của một người công dân hoàn toàn của quốc
gia.
Dưới giáo luật Islam, một người phụ nữ bị ly dị
không có sự thuận tình của nàng hoặc bị ép buộc
phải kết hôn, là bất hợp pháp. Nàng có quyền phát khởi
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một sự ly hôn nếu các quyền của nàng không được bảo
đảm hoặc nàng không thể chịu đựng nổi người chồng.
Nabi Muhammađ đã được biết là đã hủy bỏ hôn nhân
của những người phụ nữ bị ép buộc trái ý muốn.
Những người góa phụ và những người ly hôn có quyền
tái giá và trên thực tế, được khuyến khích làm như vậy.
Khi một người phụ nũ kết hôn, nàng không từ bỏ họ
của nàng và vẫn giữ căn cước riêng biệt của nàng.
Trong các hôn nhân Muslim, người chồng bị đòi
hỏi phải biếu cho vợ một khoản tiền hồi môn; khoản tiền
này trở thành tài sản riêng của nàng và không phải chịu
dưới uy quyền của các thân thuộc nam giới. Tuơng tợ,
mọi khoản tiền nàng làm ra hoặc tiếp nhận, dù cho nàng
có chồng hay không, là của riêng nàng để tiêu xài trong
mọi cách thích hợp. Islam đặt lên người đàn ông nghĩa
vụ phải bảo vệ và chu cấp cho tất cả người thân thuộc
nữ, và người đàn ông phải cung ứng cho người vợ ngay
cả khi nàng có tiền bạc của chính nàng. Nàng không bị
buộc phải chi tiêu gì cả trong việc chu cấp cho gia đình
và như vậy, được giải tỏa khỏi sự cần thiết phải tìm
kiếm việc làm. Tuy nhiên, nàng có thể làm việc, nếu
nàng thích hoặc nếu các tình huống đảm bảo điều đó.
Gia đình, cũng như mọi tổ chức khác, đòi hỏi trật
tự và lãnh đạo. Thiên kinh Qur’An đã cho người chồng
một “mức độ” quyền hành đối với người vợ, có nghĩa là
trách nhiệm, giám hộ, và lo toan. Bằng mọi cách,
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không thể nào có một giấy phép cho chuyên quyền độc
đoán trong gia đình được; thay vào đó, đây là gánh
nặng của trách nhiệm chăm sóc toàn bộ và có lương
tâm cho người vợ và con cái. Ngược lại, sự vâng lời là
bổn phận đối với chồng, nhưng chỉ liên hệ đến những gì
đúng và công bằng chiếu theo Shari’ah Islam. Thiên kinh
Qur’An đã ghi:
“Và quyền (của phụ nữ) tương tợ như những gì được
trông đợi từ họ”. (Surah 2, Ayah 228).

Không phải chỉ có các quyền vật chất và thể xác được
xác định; ngoài ra, còn các quyền của sự thanh lịch và sự
lưu tâm được coi như có ý nghĩa ngang bằng trong giáo
luật Islam.
41. Người nam và người nữ có được coi như bình đẳng
hay không?

Khi trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải
định nghĩa “bình đẳng” nghĩa là gì, và nhận diện trạng
thái làm phiền chúng ta trong thuật ngữ bình đẳng giới
tính. Islam xem người phụ nữ bình đẳng với nam giới về
mặt tâm linh và trí thức. Đối với một người Muslim,vấn
đề quan trọng là ai có thể trở thành gần gũi với Allah và
hưởng nhận phần ân thưởng to lớn nhứt. Thiên kinh
Qur’An đáp:
“Và bất cứ ai làm điều ngay chánh, dù là nam hay nữ,
trong khi là một người có đức tin – những người đó sẽ đi
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vào Thiên Đàng, và sẽ không phải chịu một tí bất công
nào.” (Surah 4, Ayah 124).
“Đối với người Muslim nam và nữ, đối với người nam và
người nữ có đức tin, đối người mộ đạo nam và nữ, đối với
người kiên nhẫn nam và nữ, đối với người khiêm cung nam
và nữ, đối với người nhân đức nam và nữ, đối với người
nhịn chay nam và nữ, đối với người trong trắng nam và
nữ, và đối với người nam và người nữ thường tưởng
niệm Allah– đối với họ, Allah đã chuẩn bị Tha thứ và
phần Ân thưởng vĩ đại.” (Surah 33, Ayah 35).

Không có khác biệt giữa người nam và người nữ
trong quan hệ của họ với Allah 24. Tất cả đều bình đẳng
trước Allah, và tất cả, họ đều chịu trách nhiệm trước
Allah. Phụ nữ cũng như đàn ông đều được lệnh tôn thờ
Allah, và cả hai được hứa cùng với các ân thưởng và
trừng phạt chiếu theo định tâm và phong cách của họ.
Về mặt kinh tế, mổi người nam và người nữ là một
thực thể pháp lý độc lập. Cả người nam và nguời nữ đều
có quyền làm chủ của cải, làm doanh thương, và thừa kế
từ những người khác. Cả hai đều có quyền ngang bằng
nhau để tiếp nhận giáo dục và đi làm công hưởng lợi.
Tìm kiếm hiểu biết là một nghĩa vụ đối với mọi người
Muslim, và ngăn trở phụ nữ hưởng được giáo dục là
24

Allah không phải nam và không phải nữ. Giới tính là một
thuộc tính của tạo vật nhưng không phải của Đấng Tạo
Hóa.

118

trái ngược với các chỉ dạy của Islam.
Tuy nhiên, một sự kiện được ghi nhận trong
Qur’An và nay được công nhận là mọi vật đều được
cấu tạo có đôi. Nếu có một chức năng tương tợ cho tất
cả thì việc tạo hóa ra hai đối tác không cần thiết. Bỏ qua
các khác biệt tâm lý và thể lực hiển nhiên thì thật là
không thực tế, nhưng không có lý do để phỏng đoán rằng
một giới tính được cấp ở bậc hơn giới tính kia. Việc tạo
hóa người nam và người nữ có nghĩa là một sự phân chia
tự nhiên của chức năng, có nghĩa là các vai trò rõ rệt cho
mổi giới tính, tất cả bổ túc cho nhau và hợp lực với nhau.
Như vậy, không thể hợp lý và không thể có sự
bình đẳng tuyệt đối giữa người nam và người nữ trong
mọi việc. Nhưng điều này không có nghĩa là dành
thiên lệch cho bên nam gây thiệt cho bên nữ. Trong khi
một vài quy lệ được coi như ưu đãi người nam, nhiều
quy lệ khác ưu đãi người nữ. Tuy nhiên, phần lớn các
quy lệ Islam được ngang bằng áp dụng cho người nam
và nguời nữ, và cả hai bên đều bị ràng buộc bởi các nghĩa
vụ đối với nhau. Sự phân biệt chánh yếu giữa hai giới
tính là ở trong phạm trù thể lực, căn cứ trên nguyên lý
vô tư của sự phân công công bằng về lao động. Islam
phân phối công việc căng thẳng hơn cho đàn ông và
làm cho y chịu trách nhiệm về việc chu cấp gia đình;
Islam lại giao công việc quản trị nhà cửa và nuôi nấng
và dạy dỗ con cái cho người nữ, loại công việc có tầm
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quan trọng lớn lao nhứt trong gánh nặng xây dựng một
xã hội lành mạnh và trù phú.
Trong mọi tổ chức, một nền hành chánh hửu hiệu đòi
hỏi phải có một chánh sách hợp nhứt đặt dưới quyền
một viên chức chấp hành công bằng. Vì lý do đó, Islam
mong đợi ở người chồng, với tư cách trưởng gia đình,
phải hội ý với gia đình của y và rồi mới có quyết định
sau cùng. Mức độ quyền hành này bằng mọi cách
không có nghĩa rằng Đấng Tạo hóa thích người nam hơn
người nữ, nhưng đơn giản chỉ là một lối lo-gic phân
chia trách nhiệm trong một gia đình. Người nam và
người nữ, cả hai đều là thành viên quan trọng ngang nhau
của nhân loại; các quyền hạn và trách nhiệm của cả hai
giới tính trong Islam đều vô tư và cân bằng trong toàn
thể. Mặc dầu các nghĩa vụ của họ có thể khác nhau trong
những lãnh vực nhứt định của cuộc sống, chiếu theo các
khác biệt tâm lý và vật chất căn bản, mỗi bên đều có
trách vụ ngang bằng nhau cho các trách nhiệm riêng biệt
của họ.
42. Tại sao Islam giữ người phụ nữ bên sau chiếc mạng
che?

Chiếc mạng che Islam gọi là “hijab” là tấm vải không
thấu quang, bao rộng mà nguời phụ nữ Muslim che
đầu và thân thể của họ 25. Người phụ nữ Muslim tự che
25

Trong khi trên căn bản, cùng là y trang đã được mô tả trong
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phủ mình với bộ đồ như thế trước tất cả người đàn ông,
ngoại trừ các thân thuộc gần nhứt của họ. Họ không
che kín như vậy để làm đẹp lòng cha ông, anh em hoặc
chồng của họ, nhưng chỉ vì Allah đã ban lệnh như thế.
Thực tế, Islam đã không đưa vào bộ chăn áo khiêm
tốn, nhưng đã chỉ làm như vậy như là một phần của tôn
giáo của Allah. Lại nữa, chăn áo chỉ là một khía cạnh
của một khái niệm toàn bộ. “Hijab” không chỉ là một bộ
chăn áo che kín, nhưng lại bao gồm cả phong cách, cử
chỉ, lời nói và sự xuất hiện thích hợp trước công
chúng.
Để chấp nhận mọi luật pháp hoặc huấn thị, con người
cần phải được thuyết phục về lợi ích bên sau hoặc tin
cậy vào đức minh triết của Đấng đã quy định. Người
Muslim tin rằng đức minh triết của Allah tuyệt đối và
toàn hảo và rằng Allah nắm biết tánh chất và quyền lợi
tốt nhứt của các tạo vật của Allah (bao gồm nhân loại)
nhiều hơn chính họ; như vậy, một nguời có đức tin sẵn
lòng tuân theo các chỉ đạo của Allah càng nhiều càng có
thể làm được.
Đối với một số người, y phục phụ nữ có thể xem như
không đáng kể. Tuy nhiên, Islam đã ban phát vào trong
đó các quy mô luân lý, xã hội và pháp lý. Khi một
các bức tranh truyền thống Thiên chúa giáo của Đức Mẹ
Mary (Maryam) đồng trinh, loại trang phục này đang bị bài
bác như là là một dấu hiệu của thuyết cực đoan Islam.
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người phụ nữ mặc y phục Islam thích hợp, họ bảo vệ
danh dự và danh giá của chính họ và đóng góp lớn lao
về phía an bình và trật tự trong xã hội.
Sự khiêm tốn là một phẩm cách mà Islam đòi hỏi cả
đối với người nam và người nữ, chớ không phải chỉ
riêng cho việc bảo vệ phụ nữ, mà còn duy trì tư thế tâm
linh chánh trực của người nam nữa. Do nạn hổn loạn
tình dục phổ biến lan tràn ở nhiều phần trên thế giới, nhu
cầu về y phục và phong cách khiêm tốn ở người nam và
người nữ có tánh cách hiển nhiên. Tuy nhiên, xét các
khác biệt giữa người nam và người nữ trong bản chất và
tâm trạng, một khối lượng riêng tư cần được đòi hỏi đối
với người nữ lớn lao hơn người nam, và điều này, trong
các sự việc khác, liên hệ đến lối ăn mặc.
Islam không có quy chuẩn cố định vể kiểu y phục
phải mặc. Tuy nhiên, y phục phải rộng và dày vừa
đủ để không phô bày các đường eo của thân thể.
Người phụ nữ Muslim có trách nhiệm làm cho nhà cửa
của họ hấp dẩn và thoải mái, và Islam khuyến khích họ
tự làm đẹpcho người chồng của họ và các thành viên trực
hệ của họ thay vì công khai phô trương các nét đẹp thể
xác và các tài sản trần tục.
Người phụ nữ Muslim tự che phủ mình không
thấy không thực tế hoặc xen vào các hoạt động trong
cuộc sống của họ. Người ta thường quên rằng kiểu y
phục phương Tây hiện đại là một hiện tượng xảy ra mới
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đây. Nhìn vào cách ăn mặc của phụ nữ chừng bảy chục
năm trở lại, chúng ta thấy nó cũng tương tợ như áo quần
do Islam quy định. Những người phụ nữ tích cực làm
công việc nặng nhọc đã không thoải mái với bộ áo dài
thùng thình và các khăn che kín đầu của họ.
Sự che phủ thân thể người phụ nữ không phải là
nền tảng lo-gic dựa vào đó, để nói rằng người phụ nữ
phụ thuộc vào đàn ông. Thật là thích hợp để lên án một
xã hội với sự bóc lột người nữ khi xã hội đó dung túng
nạn mại dâm hơn là khi nó khuyến khích sự khiêm tốn.
Thật là mĩa mai khi sự tự do phóng túng được ban cấp
cho những người chọn lựa công khai phô bày thân thể
họ, trong khi sự kiểm duyệt lớn lao được phóng ra chống
người phụ nữ, xem việc che phủ khiêm tốn là một nghĩa
vụ tôn giáo không thể bị coi thường.
Islam chỉ dạy, người phụ nữ phải được lượng giá về
trí thông minh, về các quan điểm, về các kỷ năng, về các
hành vi và các phẩm chất nội tâm thay vì qua bề ngoài
thể chất của họ. Một người phụ nữ Muslim che phủ thân
thể của nàng là phát biểu về chính bản thân nàng và về
căn cước của nàng; nàng có nhân cách, có tự trọng, có tự
ái và tự hào với tôn giáo Islam của mình. Những ai trông
thấy nàng sẽ biết rằng nàng không được sẵn sàng để
được gặp mặt đàn ông, hoặc có ý muốn trước để được
gặp, và rằng nàng có một chí khí đạo đức chánh trực, và
nàng sẽ không cho phép tình dục đi vào bất cứ các quan
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hệ cần thiết nào với người khác phái. Người phụ nữ
thường xem y phục Islam của họ như là một sự trao
quyền do bởi họ xem là nghiêm túc và được tôn trọng
thay vì được xem như là món đồ tình dục – họ chỉ được
phán đoán do bởi chí khí và phong cách.
43. Tại sao người đàn ông Muslim được phép có nhiều
hơn một vợ?

Mặc dầu được tìm thấy trong nhiều truyền thống
tôn giáo và văn hóa, nạn đa thê, trong tâm trạng
người phương Tây, thường được nhận ra nhiều hơn
trong Islam.
Tuy nhiên, người ta không tìm thấy giới hạn nào về số
vợ trong sách Talmud, Thánh Kinh, các kinh văn Hindu
hoặc các sách vở khác. Do đó, nạn đa thê không có tính
loại trừ đối với Islam. Đã không có giới hạn đối với
người Hindu nam về số lượng vợ cho mãi đến năm 1954,
khi Dân luật Ấn độ làm thành bất hợp pháp đối với một
người không phải Muslim có nhiều hơn một vợ. Nạn
đa thê được tiếp tục trong các cộng đồng Do Thái
Sephardic cho mãi đến năm 1950, khi một quyết định
của Trưởng giáo Do Thái tuyên bố bất hợp pháp việc lấy
hơn một vợ. Và người đàn ông Thiên chúa giáo từ
nguyên khởi đã được lấy nhiều vợ như ý muốn từ khi
Thánh Kinh đã không đặt giới hạn về số vợ. Chỉ trong
các thế kỷ mới đây, Nhà Thờ mới giới hạn số vợ là một.
Nạn đa thê không giới hạn đã được thực hành trong hầu
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hết các xã hội trên thế giới cho mãi đến gần đây.
Trong một thế giới cho phép đàn ông lấy một số
vợ không giới hạn, chính Islam đã giới hạn ở mức
bốn vợ. Trước khi Thiên kinh Qur’An được Mặc khải,
đã không có giới hạn bên trên, và nhiều người đàn ông
đã có hàng tá vợ, có người có đến cả trăm vợ. Islam đã
giới hạn ở mức bốn vợ, và đã cho phép người đàn ông
cưới, hai, ba hoặc bốn vợ, với điều kiện anh ta phải đối xử
với tất cả bà vợ một cách nhân đức và công bằng, như
Thiên kinh Qur’An đã ghi:
“Nhưng nếu các ngươi e sợ rằng các ngươi sẽ không
công bằng, thì (hãy chỉ cưới) một vợ mà thôi.” (Surah 4,
Ayah 3).

Qur’an là một Kinh Sách duy nhứt đã ghi “hãy
chỉ cưới một vợ”. Ý kiến cho rằng bắt buộc người đàn
ông Muslim phải cưới nhiều hơn một vợ là một ý kiến
sai lầm. Đa thê nằm trong loại các vụ việc được cho
phép nhưng không phải bắt buộc. Lấy thêm một người
vợ không được khuyến khích và cũng không bị
nghiêm cấm. Islam cho phép người đàn ông lấy cho
đến bốn vợ miễn là y có thể bảo trợ tất cả một cách đầy
đủ và đối xử công bằng với mỗi người vợ. Đối xử đúng
và công bằng nằm trong khả năng của người chồng như
thời gian dành cho mổi người vợ, chi tiêu, tặng phẩm,
v.v…26. Nếu người đàn ông Muslim biết và ngay cả e
26

Tình yêu và sự hấp dẫn thể xác là những vụ việc của con
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ngại không đủ khả năng làm như vậy thì y không được
phép cưới nhiều hơn một vợ. Hướng dẩn của Qur’An
củng cố vị thế gia đình và vị thế của nguời phụ nữ do
bởi nó cung ứng an toàn pháp lý cho nhiều người phụ nữ
chưa có gia đình.
Người ta được biết dân số nữ trên thế giới cao
nhiều hơn dân số đàn ông. Tử số trẻ con trong số người
nam cao hơn khi so sánh với bên nữ. Trong các cuôc
chiến, người đàn ông đã bị giết nhiều hơn người nữ.
Nhiều người đàn ông hơn người nữ chết vì tai nạn và
bệnh hoạn. Tuổi thọ của phụ nữ cao hơn tuổi thọ đàn
ông. Như vậy, trong phần lớn các thời điểm và địa
điểm, có sự thiếu hụt đàn ông hơn phụ nữ. Và khi mà
người đàn ông bị rút ra khỏi thị trường hôn nhân do bởi
chiến tranh hay các khó khăn kinh tế, thì chính người
phụ nữ phải chịu thiệt.
Người phụ nữ có danh giá và tự trọng phải làm gì
trong các tình huống như vậy? Làm sao họ có thể làm
thỏa mãn thèm muốn tự nhiên có đôi bạn và các giao
hợp tình dục của họ mà không can vào tội gian dâm,
ngoại tình, đồng tính giao cảm hoặc các cách làm sằng
tim, thường nằm ngoài khả năng kiểm soát của người đàn
ông; do đó, các khác biệt được bỏ qua. Không được bỏ qua,
tuy nhiên, là một biểu tỏ hiển nhiên của ân huệ hoặc sự
chán ghét đối với một người riêng biệt, hoặc sự bất công về
mặt các quyền chồng vợ của họ. Sự đối xử bình đẳng của
mỗi người vẫn còn là một điều kiện nghiêm ngặt.
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bậy khác? Lối thoát duy nhứt được mở ra cho những
người phụ nữ không chồng là sống không quan hệ với ai
trong phần còn lại của cuộc đời, để trở thành “tài sản
công”, hoặc cưới một người đàn ông có vợ. Islam
nghiêng về việc cho người phụ nữ lợi điểm bằng cách
cho phép và làm dễ dàng hôn nhân hợp pháp và nghiêm
cấm các quan hệ vô trách nhiệm.
Một cách thiết yếu, sự nhấn mạnh của phương Tây về
chế độ một vợ một chồng là sai. Trong các xã hội phương
Tây ngày nay, không phải là một việc bất thường cho
một người đàn ông có những quan hệ ngoài hôn nhân
với các bạn gái, các tình nhân và đĩ điếm. Thỉnh thoảng
điều này mới bị phản kháng, mặc dầu tai hại đưa đến từ
đó. Tỷ suất ly dị gia tăng kinh khiếp, những gia đình bị
đổ vỡ, những người cha không nhà không cửa, số
lượng trẻ em sanh ngoại hôn gia tăng, và sự lây nhiểm
bệnh hoạn tràn lan, chỉ là một vài hậu quả tiêu cực của
cách làm chung này. Ngoài ra, người phụ nữ trong
hoàn cảnh như vậy đều không có quyền pháp lý gì cả.
Nàng sẽ dễ bị quẳng sang một bên để tự lo liệu, nếu
nàng mang thai hoặc mổi khi người đàn ông đơn giản
chán chê nàng.
Trong hôn nhân, người phụ nữ có một người chồng bị
bắt buộc bởi luật pháp phả nuôi dưỡng nàng và cpn cái
nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, một người vợ thứ
hai được cưới hỏi hợp pháp và đối xử tôn kính được tốt
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hơn một người tình không có chút quyền pháp lý nào
hoặc được xã hội tôn trọng. Islam cho phép nhiều hơn
một vợ là để bảo vệ xã hội khỏi nạn vô luân và để bảo
tồn danh dự vả nhân cách người phụ nữ.
Chế độ đa thê bảo vệ các quyền lợi của phư nữ và trẻ
em trong xã hội và cũng ngăn ngừa sự lây nhiểm của
bệnh lậu, bệnh ghẻ phỏng và bệnh liệt kháng lan tràn
trong các xã hội hổn tạp tràn đầy nạn quan hệ ngoại
hôn. Sau thế chiến thứ hai, các đề xuất hợp pháp hóa chế
độ đa thê đã bị Nhà thờ ở Đức quốc bác bỏ, và thay vào
đó nạn mại dâm đã được hợp pháp hóa. Tỷ lệ hôn nhân
đã sụt giảm từ từ trong khi thế hệ mới lại thấy hôn nhân
ngày càng không cần thiết và không thích ứng.
Tuy vậy, chế độ đa thê tiếp tục bị cấm đoán ngay
cả mặc dầu nó gìn giữ danh dự và tính trong trắng
cho người phụ nữ. Trong các xã hội phương Tây, người
đàn ông thích giữ chế độ đa thê bất hợp pháp do bởi chế
độ đó không bắt tội họ chịu trách nhiệm. Chế đa thê
được hợp pháp hóa sẽ đòi hỏi họ chi tiêu cho việc chăm
sóc những người vợ lấy thêm cùng con cháu của họ
trong khi hiện trạng cho phép họ hưởng thụ cuộc sống
ngoại hôn không có hậu quả kinh tế nào cả.
Phải chấp nhận, không có vấn để ghen tưông giữa những
người vợ 27. Tuy nhiên, họ được khuyến khích khắc
27

Lại nữa, không ai đã nói đến ghen ghét giữa các anh em với
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phục, đến mức tối đa, khả năng của họ, trên nguyên lý
thích cho những người khác những gì mình thích cho
riêng bản thân mình. Nếu người vợ thứ nhứt thấy như
vậy là không thể chịu đựng được, nàng có lối thoát là xin
ly dị. Và một người phụ nữ không chồng không bị bắt
buộc phải chấp nhận lời cầu hôn của một đàn ông đã có
gia đình; nàng tự do quyết định cho chính mình. Trong
một vài xã hội, một người vợ sẽ tìm một người vợ thứ
hai làm bạn với mình cho người chồng và chia xẻ một số
trách nhiệm của bản thân mình.
Islam xem xét toàn bộ xã hội, tìm cách tối đa hóa lợi ích
và tiết giảm tổn hại. Khi vẫn có những vấn đề cá nhân và
xã hội mà giải pháp nằm trong việc lấy thêm một người
vợ thì không thể bị nghiêm cấm được. Lại nữa, mặc dầu
được hợp pháp tại hầu hết các nước Muslim, thực sự chỉ
có một thiểu số bé nhỏ người Muslim đi vào cuộc hôn
nhân thứ hai, trong khi hầu hết người đàn ông không thể
cán đáng đài thọ nổi chi phí nuôi dưỡng nhiều hơn một
gia đình.
44. Tại sao Islam cấm người phụ nữ có hơn một chồng?

Một số người hỏi về tính lo-gic của việc cho phép
người đàn ông Muslim có nhiều hơn một phối ngẫu
trong khi lại phủ nhận cùng thứ “quyền” đó đối với phụ
nữ. Trong khi hầu hết xã hội đã ủng hộ quan niệm người
nhau như là một nguyên nhân đừng có một đứa con nữa.
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đàn ông có hơn một người vợ, đồng thời, rất hiếm có trật
tự xã hội nào lại yểm trợ quan niệm một phụ nữ lấy hai
hoặc hơn thêm chồng.
Nền tảng của một xã hội Islam là công lý và công
bằng. Allah đã tạo ra người nam và người nữ bình đẳng
với nhau với tánh cách là những sanh linh nhưng
không như nhau về tính chất. Họ có những khác biệt
thiên phú về mặt sinh lý học và tâm lý học, và có
những khả năng khác nhau. Từ đó, các vai trò và trách
nhiệm của họ có thể khác nhau, nhưng họ dùng để bổ túc
cho nhau.
Các nhà chủ trương thuyết nam nữ bình quyền chống
đối quyền của người đàn ông được có nhiều hơn một vợ,
bằng cách nhấn mạnh rằng người phụ nữ cũng phải có
thể thực hành chế độ đa phu. Tuy nhiên, một vài điểm
sau đây cần được xem xét:
•

Như đã ghi nhận trước đây, một trong những lợi ích
của chế độ đa thê là nó xử lý vấn đề người phụ nữ
đông đảo hơn đàn ông. Ngược lại, chế độ đa phu
chỉ thêm vào cho vấn đề này nếu nhiều người đàn
ông, đã bị khan hiếm, phải đi cưới một trong số
những người phụ nữ số lượng thừa thãi.

•

Một cách tổng quát, trong bản chất, người đàn ông có
tính đa thê nhiều hơn phụ nữ và có những nhu cầu
sinh lý lớn lao hơn.

•

Islam đặt nặng vấn đề công nhận của các bậc cha mẹ
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cả hai bên. Khi một người đàn ông có nhiều hơn một
vợ, cha mẹ của các con sanh ra trong hôn nhân có thể
được dễ dàng nhận ra. Nhưng trong trường hợp
một người phụ nữ lấy nhiều hơn một chồng, thì chỉ
có người mẹ của các đứa con mới được biết rõ. Làm
sao một đứa bé của một hôn nhân như thế biết cha nó
là ai mà không dựa vào các thử nghiệm của phòng thí
nghiệm. Nó có chấp nhận cho mẹ nó nhận ra người
cha bằng phương pháp cơ may nào hay không? Mặc
dầu các tiến bộ gần đây của khoa học làm thành khả
khi cho cả người cha và người mẹ được nhận diện
thông qua thử nghiệm di truyền học, đối với việc cho
một người phụ nữ có chồng phải tìm hiểu xem ai là
cha của đứa bé của nàng để ghi danh đứa bé trong
trường học hoặc được chăm sóc y khoa có vẻ như
không thể làm được. Thêm vào đó, các nhà tâm lý
học cho ta biết các đứa bé không biết cha mẹ chúng là
ai, đặc biệt là người cha, bị các xáo trộn tâm thần và
các vết thương, và thường có thời thơ trẻ bất hạnh.
•

Về mặt sinh học, người đàn ông không gặp khó khăn
để làm tròn các bổn phận của mình với tư cách là
một người chồng mặc dầu có nhiều vợ. Nhưng một
người phụ nữ có nhiều chồng gặp rất nhiều khó khăn,
nếu không nói là không thể nào làm được, để làm
tròn các bổn phận với tư cách là người vợ đối với
một trong các ông chồng của nàng. Sẵn sàng chiều
theo khi mỗi ông chồng thèm muốn giao hợp tình
dục ở những thời điểm khác nhau, trông coi nhà cửa
cho mổi ông chồng và chăm sóc cho tất cả con cái, cả
thảy chắc chắn là nan giải.
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Các vấn đề này trở thành hiển nhiên với một chút nghĩ
suy. Ngoài ra, y học nay đã chứng minh rằng một trong
những nguyên nhân gây bệnh nghiêm trọng đang lan tràn
là người phụ nữ giao hợp tình dục với nhiều hơn một
người đàn ông và sự trộn lẫn chất lỏng tinh trùng trong
tử cung. Từ đó, Thiên kinh Qur’An đã quy định một thời
hạn chờ đợi cho người phụ nữ ly dị hoặc đã thành góa
phụ, để có đủ thời gian cho tử cung được tẩy sạch khỏi
các dấu vết của người chồng cũ, trước khi nàng lấy người
chồng mới.
45. Một người Muslim có thể hạnh phúc như thế nào?

Hạnh phúc là một cảm giác trú ẩn ở trong con tim. Nó
được biểu thị bằng sự an bình trong tâm não, sự êm ả,
một ý thức của sự an toàn, và một khí chất thư giản. Từ
viễn tượng Islam, có hai giai tầng: lạc thú trần tục và
hạnh phúc miên viễn.
Tụ điểm của người có đức tin thường nhằm nhiều hơn
vào nền hạnh phúc miên viễn, mặc dầu điều đó không có
nghĩa là người Muslim bị truất lấy mất những điều tốt
lành của cuộc sống hiện tại. Islam không phủ nhận tính
cách quan trọng của các nguyên nhân vật chất cho sự
hưởng dụng, ngoại trừ chúng không phải là một đòi hỏi
thiết yếu cho việc đó. Các sự việc vật chất chỉ là trong
các phương tiện có thể đóng góp cho việc đó. Shari’ah
thiết định một số các chỉ hướng và hướng dẫn để đảm
bảo hạnh phúc người đàn ông trong suốt cuộc sống của y
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trên trái đất, và đồng thời, Islam chỉ dạy các lợi ích của
thế giới này có thể được vận dụng như là một phương
tiện để đạt hạnh phúc trong cuộc sống vỉnh cửu ở Đời
sau, bằng cách chia xẻ với những người khác và biểu tỏ
sự tri ân Allah.
Một người Muslim tìm thấy hạnh phúc lớn lao nhứt và
an phận trong đức tin của mình, và điều này chắc chắn áp
dụng cho cuộc sống hiện tại cũng như trong cuộc sống ở
Đời sau. Những ai tin Allah với một niềm tin thanh khiết
và không có khiếm khuyết nào sẽ hưởng dụng một con
tim yên tịnh, một linh hồn an lành và sẽ đẹp lòng với
những gì Allah đã cung ứng cho họ. Sự tuân phục Ý Chí
của Allah (là ý nghĩa của “Islam”) cho người có đức tin
sự an bình trong tâm não, cần thiết để được cần mẫn và
kiên trì. Nhận biết rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa
và một mục tiêu rõ rệt, y có động cơ thúc đẩy để mở
rộng nổ lực thực hiện cuộc sống đó. Nhận thức được
nâng cao của y ở các thời điểm, các giờ giấc, các ngày
tháng của cuộc sống không tạo chổ đứng cho sự chán
nản hoặc phiền muộn.
Đức tin cũng che chở người Muslim chống lại
các nguyên nhân gây bất hạnh. Một người có đức tin
được chuẩn bị về mặt tâm linh để kiên trì đón nhận
những gì Allah ban xuống cho y. Y biết rằng y sẽ bị thử
thách và thử nghiệm trong suốt cuộc sống của y, và ngoài
ra, các thử thách là những cơ hội cho y đưa đức tin của y
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vào thực hành và nhận được các phần ân thưởng không
cân xứng với, nhưng nhiều lần lớn lao hơn sự đau khổ
của y. Các thử nghiệm như vậy giúp y phát triển sức
mạnh nội tâm thông qua kiên nhẫn và quyết tâm, đặt tin
cậy vào Allah, tìm kiếm sự trợ giúp của Allah, và chỉ
kính sợ riêng Allah.
Cuộc sống của thế giới này dao động giữa các thời kỳ
bình thản và thời kỳ khó khăn, cũng giống như một cá
nhân chuyển từ khỏe mạnh sang đau ốm hoặc từ giàu
sang qua nghèo khó và ngược lại. Thêm nữa, con người là
một sanh linh xã hội cần tác động lẫn nhau với các sanh
linh cùng loại với chính mình. Do bởi các cá nhân khác
biệt nhau trong các phẩm chất vật thể và tâm linh, điều
không thể tránh khỏi là sẽ có một số diễn biến không
vui giữa họ với nhau, gây tạo nên phiền muộn và cùng
quẩn. Nếu người dân không thể xử lý các vụ việc trong
một phong cách không thiên vị và có nguyên tắc, thì các
cách xử lý của họ với người khác có thể trở thành một
nguồn bất hạnh lớn. Vì lý do này, Islam nhấn mạnh phát
triển tính khí đạo đúc hùng mạnh và nổ lực phát triển
trong các bổn đạo một sự chuẩn bị cân bằng và hài hòa về
mặt xúc cảm và loại bỏ các phong cách tiêu cực như căm
hận, tự hào, phách lối, keo kiệt, tham lam và láu cá, đưa
dẫn đến lo âu và sự bất ổn về xúc cảm.
Sự thỏa mãn của một người với một người khác
tùy thuộc rất lớn đến sự nể trọng mà y giữ lấy cho người
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đó. Allah là nguồn vĩ đại nhứt của an bình cho con tim,
và sự tưởng niệm Allah mang đến điều thú vị, sự thoải
mái và niềm vui cho linh hồn của một người tin đạo. Nó
kết nối người có đức tin với Đấng Tạo hóa của y làm
cho y thấy bên sau thế giới bao quanh y. Hậu quả, y
không đánh giá quá cao sự quan trọng của các diễn biến
trần tục khiến chúng gây xáo trộn tinh thần của y.
Người tin đạo không ngớt đối phó với các thử
thách xuyên qua cuộc sống bằng cách thực hiện kiên
nhẫn, quyết tâm, can đảm, làm việc cật lực, có phong
cách thích đáng và trông cậy vào Allah. Y né tránh
những gì gây nên bệnh hoạn và yếu kém về tâm linh:
chạy theo các ham muốn phù phiếm, bám lấy các niềm
tin vô căn cứ, hiến dâng quá lạm cho thú vui, v.v...bởi lẽ
những việc như thế làm thối nát con tim và gây hại cho
linh hồn. Islam cũng quan tâm đến sức khỏe thể chất và
hạnh phúc con người, từ đó, Islam nghiêm cấm tiêu thụ
những gì nguy hại cho thân thể và có thể làm giảm hoặc
gây nguy hại cho tâm não.
Do bởi người Muslim nghiêm túc về tôn giáo của họ,
thỉnh thoảng người ta hỏi họ có được phép tự vui hưởng
hay không. Nhưng ai đã nói không có vui thú trong
Islam? Người Muslim tự vui thú trong khung sườn của
tất cả những gì Allah đã ban phép và không cảm thấy
tiếc rẻ do thiếu một vài việc Allah đã nghiêm cấm, biết
rõ rằng nhiều nghiêm cấm, trong một lối nào đó, phải

135

gây nguy hại. Cũng không có sư vui thú chân chính
trong việc làm một cái gì Allah đã nghiêm cấm, bởi lẽ
tội lỗi luôn luôn được theo sau bởi một cảm giác không
thoải mái. Người Muslim vui lòng với vô số những sự
ban ân, được thấy rõ hay không thấy rõ, mà Đấng Tạo
hóa đã ban bố xuống cho y; y cảm kích được hướng dẫn
đến một cuộc sống tối hảo trong cả các thế giới. Đây là
niềm hạnh phúc chân chính mà hàng triệu người dân
không có được.
Những ai muốn biết nhiều hơn về hạnh phúc nên đọc
một vài câu chuyện kể của những người đã gia nhập
Islam, xem xét các thay đổi lớn lao đã diễn ra trong các
cuộc sống của họ, và sự vui thú hiện họ đang hưởng. Đó
là sự vui thú mà mọi người nên kiếm tìm.

CUỘC CHIẾN VÀ KHỦNG BỐ
46. Tại sao nhiều người Muslim là người bảo căn và là
người cực đoan?

Câu hỏi này thường được ném vào người Muslim,
một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, trong các buổi thảo
luận về tôn giáo hoặc các vụ việc thế giới do bởi các nạn
rập khuôn gian trá và các thông tin sai lạc cố tình về
Islam và người Muslim, được phổ biến trong truyền
thông.
“Sự cực đoan Islam” không ngớt được lập đi lập lại
bởi các nhà báo, các nhà văn và các chánh trị gia trong
một cố gắng định nghĩa các sự việc từ viễn tượng của
riêng họ. Từ ngữ “kẻ cực đoan” hàm ý một người nào
đó đứng cách xa quy chuẩn trung tâm được chấp nhận,
có nghĩa là ông ta không ôn hòa – một nhãn hiệu rõ ràng
đưa ra biểu hiện của các cảm nghĩ tiêu cực.
Chủ thuyết cực đoan là một cái gì đáng bị trách
cứ trong Islam, do nó có ý nghĩa đi chệch khỏi thực chất
ôn hòa của các lời chỉ dạy Islam và ra khỏi phương
cách đúng đắn ứng dụng chúng. Mặc dầu người cực
đoan có thể trình bày lập luận của mình từ một quan
điểm Islam hoặc được thúc đẩy bởi các cảm nghĩ tôn
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giáo, nó vẫn là một vị thế không thể chấp nhận được
chiếu theo Thiên Kinh Qur’An và sự chỉ dạy của Nabi
Muhammađ. Hậu quả là nó bị lên án bởi tất cả các học
giả Muslim đáng tin cậy.
Chủ thuyết cực đoan được nuôi dưỡng bởi áp bức.
Môi trường phong phú nhứt cho sự phát triển của nó là
một môi trường nơi người dân bị ngược đãi, đàn áp và từ
khước các quyền thiên nhiên của con người, làm cho họ
sợ hãi, căm giận và không ổn định về mặt xúc cảm. Mặc
dầu vậy, người Muslim đã bị cấm đoán không cho xúc
động chi phối phong cách của họ hoặc hành động theo
hiểu biết riêng của họ về các văn bản tôn giáo. Đúng
hơn, họ sống dưới nghĩa vụ triệt để phải nhận lấy sự
hướng dẫn từ các học giả có thẩm quyền về sự diễn dịch
các văn bản và ứng dụng cho các tình huống nguy cấp
đương thời.
Trong truyền thông Tây phương gần đây, người ta
chú ý nhiều đến “đe dọa của thuyết bảo căn Islam”.
Thuật ngữ “người bảo căn” phản ánh một ý hướng bêu
xấu những người Muslim gắn bó với các nguyên lý căn
bản của Islam và mẫu hình cuộc sống đã được nói đến
của họ. Trong khi một người theo Do Thái giáo được gọi
là “chánh thống” và một người hành đạo Thiên chúa giáo,
Ấn giáo hoặc Phật giáo là “mộ đạo”, một người hành
đạo Muslim thường được nói đến như là một “người
bảo căn”.
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Như vậy, đúng ra “người bảo căn” là gì? Đó là một
người triệt để gắn bó với các nguyên lý căn bản của
tôn giáo của y hoặc nghề nghiệp của y. Thí dụ, muốn là
một bác sĩ y khoa tốt, người ta phải biết và thực hành
các điều căn bản của y học. Muốn là một nhà toán học,
người ta phải biết và thực hành các căn bản của toán
học. Tương tợ, muốn là người Muslim tốt, người ta
phải biết và thực hành các điều căn bản của Islam.
Các căn bản của Islam bao gồm các phẩm chất
cao cả như lương thiện, thành thật, trong trắng, độ
lượng và lòng thương yêu. Chúng còn bao gồm phẩm
chất ôn hòa mà Allah đã Phán truyền. Một người
Muslim chân chính vui lòng là một kẻ bảo căn do bởi
nhận biết rằng các căn bản của Islam làm lợi cho dòng
giống con người trong toàn bộ. Nếu người ta phân tích
những điều chỉ dạy của Islam với một tâm tư cởi mở,
người ta không thể thoát ra khỏi sự kiện cho rằng chúng
tràn đầy các lợi ích cả cho các cá nhân và các xã hội của
họ.
47. Có phải Islam phát huy khủng bố và làm cho khủng bố
thành một đe dọa cho thế giới hay không?

Khủng bố là khi người dân vô tội đặc biệt bị nhắm
vào để gieo rắc sợ hải trong đại chúng. Điều đó nhất
quyết bị nghiêm cấm trong Islam. Kỷ nguyên hiện tại của
lịch sử chúng ta đã bị làm hỏng bởi nạn bạo động bừa
bãi trong hầu hết các xã hội. Sự mất mát các mạng
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sống vô tội đã trở thành vô cùng tầm thường. Đáng tiếc,
do hành động của một vài người Muslim ngu dốt
cũng như sự tường thuật sai lệch trong truyền thông, tôn
giáo Islam đã bị gán vào việc hòa hợp với khủng bố.
Tuy nhiên, câu hỏi thích hợp cần phải hỏi là :” các chỉ
dạy của Islam có phát huy khủng bố hay không?”
Thực tế, Islam và khủng bố là các đối nghịch rõ ràng;
đúng như tên gọi, “Islam” có nghĩa là an bình và tuân
phục. Các tín lý căn bản của Islam điều hướng các tín đồ
duy trì và phát huy an bình xuyên suốt thế giới.
Islam là một đức tin của sự ôn hòa; như vậy, một người
Muslim ngay chánh và kính sợ Allah không thể là một
một người cuồng tín và cũng không phải là một người
cực đoan. Không có bất cứ mối quan hệ nào giữa Islam
và khủng bố được thực hiện bởi các nhóm khủng bố tại
các phần khác nhau của thế giới. Không đời nào, Islam
lại tha thứ các vụ cưỡng chiếm, bắt cóc và hành hạ và
giết hại người vô tội để đạt các mục tiêu riêng biệt.
Nền tăng căn bản của Islam cho các quan hệ quốc tế
là hòa bình thay vì chiến tranh. Những người Muslim ưu
tú, những tổ chức Islam, vá các học giả Islam đã lập đi
lập lại cáo buộc các cuộc tấn công khủng bố và nạn
khủng bố một cách tổng quát. Islam nhất quyết nghiêm
cấm và tự tách rời khỏi các hành động bạo lực nhân
danh tôn giáo đã được thực hiện bởi một vài thành viên
của chúng.

141

Tất cả tôn giáo và lý tưởng đều có một vài người noi
theo bị hướng dẫn sai lạc và thật là bất công khi phán xử
một người nào đó trong bọn họ do phong cách của người
như vậy. Vì lý do đó, Islam không nên bị phán xét do bởi
các hành động của những người Muslim bị hướng dẫn
sai lạc hoặc ngay cả bởi nạn nhũng lạm thấm sâu vào
nhiều nước Muslim. Do bởi thực tế, những gì Islam chỉ
dạy là một việc và những gì những người gọi là Muslim
thực hành lại là một cái gì khác. Một lối duy nhứt để biết
sự thật về Islam là học hỏi những lời chỉ dạy của Islam,
do bởi chúng là mẫu mực, theo đó, các động thái của
người Muslim có thể được lượng giá là đúng hay sai.
Islam nhấn mạnh tính thiêng liêng của cuộc sống
trong tổng thể, và riêng biệt, trong cuộc sống con
người. Thiên kinh Qur’An đã nghiêm cấm giết người
trong những lời lẽ rõ ràng:
“Và đừng giết hại linh hồn mà Allah đã nghiêm cấm
(bị giết) ngoại trừ do bởi quyền hạn (hợp pháp). (Surah 5,
ayah 32).
“Những ai giết hại một linh hồn ngoại trừ vì một linh hồn
28
hoặc vì sự nhũng lạm (được thực hiện) trên miếng đất 29
– nó giống như nó đã giết hại toàn nhân loại. Và những
ai cứu một người – điều đó giống như là y đã cứu toàn
nhân loại.” (Surah 6, ayah 151).”

28
29

Tức trong sự đền bù xứng đáng do sự giết hại.
Tức đòi hỏi hình phạt tử hình.
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Giá trị một mạng sống của con người là như vậy;
Allah xem như ngang bằng giữa việc bất công lấy đi
một mạng sống với sự giết hại toàn nhân loại. Chỉ một
tòa án hợp thức và thông thạo mới có thể quyết định một
cá nhân bị mất quyền cho mạng sống của mình do đã
phạm phải một trọng tội.
Cá nhân người Muslim không bao giờ có thể lấy
quyết định ai nên bị giết hoặc trừng phạt. Sự kết án và
trừng phạt không thể được thực hiện, ngoại trừ do bởi
một chánh án có đủ tư cách với quyền hạn hợp pháp.
Khủng bố bao hàm sự sử dụng bạo lực không phân
biệt phải trái để thực hiện các mục tiêu nhứt định, và
trên thực tế, nó tự biểu thị dưới nhiều dạng thức.
Người đứng đầu một nước ra lệnh thả bom toàn bộ các
thành thị, những hội đồng giết hại hàng triệu dân thường
bằng cách áp đạt các chế tài, và những nước giàu có thà
là tiêu hủy các thực phẩm thặng dư của họ hơn là đem cứu
trợ các nước bị nạn đói hoành hành. Những thành phần
này ít khi bị trừng phạt do tội phạm chống lại nhân loại.
Mặc dầu người ta ghi nhận lịch sử Islam không
luôn luôn được tràn đầy đức hạnh, người ta nên công
bằng so sánh số người dân thường bị người Muslim giết
với số người bị các nước phương Tây đã châm ngòi lửa
hai thế chiến trong vòng nửa thế kỷ, đã triển khai bom
nguyên tử chống lại dân lành, hiện đang yểm trợ cuộc
chiếm đóng quân sự tàn bạo của Do Thái chống người
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dân thường Palestine, và đã mang đến sự tàn phá nước
Iraq trong khi triệt để gây kinh khiếp cho người dân
nước này.
Trong khi mưu tìm phát huy hòa bình, Islam
cũng điều hướng người Muslim chống lại áp bức. Toàn
thể các mục tiêu này có thể tùy lúc cần vận dụng bạo
lực. Rõ ràng chính vì lý do này mà cảnh sát dùng bạo lực
chống lại bọn tội phạm và các thành phần chống đối xã
hội để duy trì luật pháp và trật tự trong xã hội. Do đó,
Islam có cho phép dùng vũ khí trong những tình huống
riêng biệt. Nền văn minh nào mà không làm như vậy thì
không thể tồn tại được. Tuy nhiên, Islam ngăn cấm bất
công nhẹ nhàng nhứt, ngay cả đối với những người chống
đối tôn giáo. Thiên kinh Qur’An đã ghi:
“Và đừng để lòng thù ghét một dân tộc ngăn trở ngươi
công bằng. Hãy công bằng; điều đó gần gũi với sự
ngay chính hơn.” (Surah 5, ayah 8).

Cảm giác thù hận dù đối với bất cứ dân tộc nào hoặc
nước nào cũng không nên khiêu khích người Muslim
phạm phải nạn xâm lược chống họ hoặc bất chấp các
quyền của họ. Còn về sự lan truyền của Islam thì phải
diễn ra trong an bình bằng cách phổ biến thông điệp
thông qua chữ viết hoặc lời nói.
48. Có phải Islam được lan truyền bằng đao kiếm?

Một số người quả quyết rằng Islam đã không có hàng
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triệu người gia nhập trên toàn thế giới nếu đã không
được lan truyền bằng lực lượng quân sự. Nhiếu quyển
sách giáo khoa có in hình ảnh một người A Rạp trên
lưng ngựa với Thiên kinh Qur’An cầm một tay, còn
bên tay kia là một thanh kiếm tượng trưng cho sự gia
nhập đạo ép buộc.
Đã không bao giờ có việc được phép ép buộc
người dân gia nhập Islam bằng cách sử dụng vũ khí hoặc
các phương tiện khác. Nếu Islam được lan rộng nhờ
thanh kiếm, thì đó là thanh kiếm của trí thức và các lý
luận thuyết phục, sức mạnh hiển nhiên của chân lý, lý trí
và logic – một cái gì nó chinh phục con tim và trí óc
người dân mọi nơi. Thay vì được lan rộng bằng thanh
kiếm, Islam luôn luôn chấp nhận lòng tôn kính và tự do
chọn lựa cho người dân của tất cả các đức tin. Thiên
kinh Qur’An đã giảng dạy:
“Sẽ không có ép buộc trong ( sự chấp nhận) tôn giáo.
Con đường ngay chánh đã trở thành rõ ràng khỏi con
đường sai lạc” (Surah 2, Ayah 256)
“Hãy mời gọi đến với con đường của Thượng Đế của
ngươi với đức minh triết và sự chỉ giáo tốt lành, và lý
luận với họ một cách tốt nhứt.” (Surah 16, Ayah 125)

Các sự kiện tự chúng nói lên:
•

Nước Indonesia có đông đảo người Muslim nhứt
thế giới, và đa số người dân Malaysia là người
Muslim. Nhưng đã không có quân đội Muslim
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nào đã đến Indonesia và Malaysia bao giờ cả.
Chính các thương buôn và nhà giáo dục Muslim đã
mang Thông điệp của Allah đến với các vùng này
và đã gây cảm nghĩ cho người dân như là các mô
hình xuất sắc của tính lương thiện và đạo hạnh.
•

Tương tợ, Islam lan rộng nhanh chóng tại bờ biển
Đông Phi Châu mặc dầu không có quân đội Muslim
nào đã được phái đến Đông Phi hết cả.

•

Mặc dầu nền cai trị Islam đã biến mất khỏi nhiều
vùng ở Á châu và Phi châu, dân chúng vẫn còn là
người Muslim. Điều này cho thấy tác động của Islam
là một tác động chấp nhận và xác tín, hoàn toàn trái
ngược lại với tác động của sự xâm chiếm thuộc địa
của phương Tây nguyên đã rời bỏ các dân tộc bị họ
khuất phục trước kia với những ký ức đau thương
của nạn khai thác, bóc lột và áp bức.

•

Người Muslim đã cai trị nước Tây Ban Nha trên 800
năm. Đó là một sự kiện lịch sử đã có chứng liệu
cho thấy trong giai đoạn này, người Thiên chúa giáo
và Do Thái giáo được tự do hành đạo theo tôn giáo
của họ. Nhưng về sau, dưới thời Tây Ban nha Thiên
chúa giáo, người Muslim và người Do Thái giáo đã
bị đưa ra tòa cật vấn và hành hạ.

•

Tại các nước Muslim, đã không bao giờ có “thanh
kiếm Islam” nào đã được dí vào các nhóm thiểu số
người không phải Muslim bao giờ cả. Cho đến gần
đây, các nhóm thiểu số Thiên chúa giáo và Do Thái
giáo đã sống an lành với những người láng giềng
Muslim tại Trung Đông. Nếu người Muslim vận
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dụng thanh kiếm, thì sẽ không còn người A Rạp nào
thuộc các tôn giáo khác cả.
•

Giáo luật Islam bảo vệ thân trạng các nhóm thiểu số,
và tại nhiều nước, người ta có thể tìm thấy những
cơ sở tôn thờ thuộc các đức tin khác. Giáo luật Islam
cũng cho phép các nhóm thiểu số không Muslim thiết
lập các tòa án của họ để thực hiện luật lệ gia đình
được chính họ soạn thảo. Sanh mạng và tài sản của
tất cả công dân, dù thuộc tôn giáo nào, đều phải được
một chánh quyền Islam bảo toàn.

•

Người Muslim đã cai trị Ấn Độ trong 800 năm. Trong
thời gian này, người Muslim có đủ quyền lực và
quyền hành để ép buộc tất cả dân chúng cải đạo theo
Islam. Nhưng họ đã không làm như thế, và như
vậy, trên 80% dân chúng vẫn còn là người không
phải Muslim.

•

Thống kê thế giới cho thời kỳ từ 1934 đến 1984 cho
thấy người nhập đạo Islam đã gia tăng 235%, trong
khi người gia nhập Thiên chúa giáo tăng 47%. Rõ
ràng là Islam đã không có sự xâm chiếm nào trong
khoảng thời gian năm mươi năm đó.

•

Tôn giáo tăng trưởng nhanh nhứt tại châu Mỹ và
châu Âu ngày nay là Islam, mặc dầu người Muslim
tại các lãnh địa này vẫn còn là các nhóm thiểu số
bé nhỏ. Thanh kiếm duy nhứt mà Islam đang nắm
giữ là chân lý. Chính thanh kiếm này đang cải đạo
người dân về với Islam.
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49. Islam có phải là một tôn giáo chiến đấu hay không?

Trong số các ngộ nhận về Islam, có ngộ nhận cho
rằng Islam là một tôn giáo chiến đấu. Một vài câu
kinh Qur’An thường bị những thành phần đối nghịch
hoặc những người hiểu biết rất ít viện dẫn ra bên ngoài
bối cảnh có liên quan, để làm thành bất diệt huyền thoại
cho rằng Islam phát huy bạo hành, đổ máu và tàn bạo và
cổ vũ người Muslim giết hại người không phải Muslim.
Kể ra một thí dụ: bọn người gièm pha thường viện
dẫn từ Thiên kinh Qur’An câu:
“Vậy hãy giết các bọn đa thần ở nơi nào ngươi gặp
chúng”.

Nhưng để hiểu những từ ngữ này, cần phải đặt chúng
trở lại đúng bối cảnh đích thực của chúng. Sau nhiều
chiến dịch trong đó, những người ngoại giáo Makkah nổ
lực tiêu diệt người Muslim, trong lịch sử, một thỏa ước
hòa bình đã được thảo ra giữa hai phe. Bên phía người
ngoại đạo đã sớm vi phạm thỏa ước này, nên quân
đội người Muslim đã được lệnh tái chiến đấu chống
lại bọn người đánh họ. Do bối cảnh lịch sử của các từ
ngữ này, một người không thiên lệch chắc chắn đồng ý
rằng họ không thể được vận dụng như là bằng chứng cho
rằng Islam phát huy bạo hành hoặc ra lệnh giết bất cứ ai
ở ngoài phe họ.
Những người dân được nhắc đến trong câu kinh này
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là những người ngoại đạo A Rạp vốn đã gây chiến
với Nabi Muhammađ và đã phá vỡ giao kèo và các
hiệp ước đã được ký kết với Nabi. Câu kinh không đề
cập đến những người A Rạp khác vốn không phá vỡ các
hiệp ước của họ và đã cầm vũ khí chống người
Muslim. Và rõ ràng hơn hết, câu kinh không nói đến
người Do Thái, người Thiên chúa giáo hoặc người
ngoại đạo bên ngoài nước A Rạp.
Câu kinh sau đây vốn đã bị các đối thủ lờ đi, hoàn tất
bức ảnh:
“Nếu có ai trong số người đa thần xin tỵ nạn với
ngươi, thì hãy cho họ tỵ nạn để họ có thể nghe Lời lẽ cũa
Allah (tức Qur’An).
Xong, hãy đưa họ đến nơi an toàn của họ. Bởi lẽ họ là
những người dân không hay biết.” (Surah 9, Ayah 6)

Có vị tướng trong quân đội nào ngày nay chịu chỉ huy
binh sĩ của họ tha mạng cho một kẻ thù trong một trận
chiến và rồi hộ tống y đến một nơi an toàn hay không?
Nhưng đây là những gì Allah đã nói rõ trong Qur’An.
Không giống bất cứ hệ thống nào khác, Islam duy trì
cuộc chiến ở mức độ khoan dung và tôn trọng kẻ địch.
Islam ra lệnh cho các quân đội đối xử công bằng với kẻ
địch ngay cả trên chiến trường và đã vạch ra một đường
phân biệt rõ ràng giữa người lính chiến và người không
phải lính chiến trên lãnh thổ địch. Nabi Muhammađ đã
chỉ dạy các quân đội của Nabi:
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“Đừng giết hại bất cứ người già, trẻ em 30 hoặc phụ nữ
nào cả, và đừng giết hại các tu sĩ trong các tu viện 31.

Đối với các kẻ địch tích cực trong chiến đấu và
những người bị bắt làm tù binh, bảng kê các quyền hạn
càng dài ra. Không nên hành hạ, giết chết thương binh
và người không tự vệ, cũng như không chặt chân tay các
thân xác địch. Nếu mục đích của cuộc chiến là ép buộc
những người không tin chấp nhận Islam, Nabi đã không
bao giờ bảo người Muslim hạn chế thù nghịch một khi
địch đã quyết định bớt kiên quyết, và đã không cấm
giết hại các tu sĩ.
Ngoài ra, Islam chỉ cho phép chiến tranh trong
các trường hợp riêng biệt và gay cấn như là một lối thoát
sau cùng khi mà mọi nổ lực đạt hòa bình và công lý bị
thất bại. Quả thật, đây là một lối làm hợp lo-gic cho
mọi quốc gia. Các nước phương Tây tự họ cũng biện giải
sự cần thiết của chiến tranh để thực hiện hoạc duy trì hòa
bình và không xem đó như là một điều hại nguy hiểm.
Nabi Muhammađ là một vị Thiên sứ của Đức
khoan dung, nhưng Nabi đã bị bắt buộc phải quay về
chiến đấu, khi những quyền lực nào đó đã từ chối
khoan dung và đạo đức và tìm cách tước đoạt những
điều đó của người khác. Một đôi khi Nabi đã phải
30
31

Do Abu Dawud tường thuật
Do Ahmad tường thuật.
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chiến đấu vì chính sự tồn tại của sứ mạng Nabi. Nhưng
tổng số ngày Nabi đòi hỏi phải trải qua cho cuộc chiến
phòng vệ chỉ dưới một năm trời, và các trận chiến nổi
danh nhứt của Nabi đã không lâu quá một ngày. Một khi
nền an ninh được đảm bảo, Nabi tức thì quay trở lại với
hòa bình và ngoại giao.
Thiên kinh Qur’An đã ghi rõ:
“Hãy chiến đấu vì đạo lý của Allah chống lại những kẻ
đánh phá ngươi, nhưng đừng có phạm phải tội xâm lược.
Quả thật, Allah không ưa thích những kẻ xâm lược.”
(Surah 2, Ayah 190).
“Và nếu chúng ngã về hòa bình, thì hảy (cũng) ngã
theo nó và trông cậy vào Allah. Quả thật, Allah là
Đấng Lắng nghe, Đấng Hiểu biết.” (Surah 8, Ayah 61).

Vũ khí chỉ có thể được rút ra dùng chống lại
những người tiếp tục đàn áp và áp bức kẻ khác và ngăn
trở họ sống theo lương tri của chính họ trong các vấn đề
đức tin. Ngay cả khi họ bị bắt buộc phải chiến đấu và
hậu quả là xâm chiếm đất đai, bổn phận của họ sau đó, là
xây dựng Giáo Luật của Allah và bảo tồn công lý cho tất
cả mọi người, Muslim cũng như không phải Muslim. Họ
không có quyền ép buộc thần dân của họ chấp nhận
Islam. Những người không phải Muslim được phép lưu
lại sống với đức tin của chính họ và hành đạo, mặc dầu
họ cũng được trông đợi tôn kính các giáo luật Islam và
không khiêu khích gây loạn và làm mất trật tự.
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50. “Jihađ” có nghĩa là gì?

“Jihađ” là một thuật ngữ thường bị hiểu lầm và kết
hợp với những người chiến đấu cấp tiến bạo hành. Từ
ngữ A Rạp này thường bị dịch sai là “thánh chiến”, mặc
dầu trong Islam, không có việc như vậy. Thánh chiến là
một cái gì được thực hiện để bắt buộc người ta quy phục
các luận thuyết tôn giáo nào đó. Như đã được thấy, điều
này minh thị bị nghiêm cấm trong Islam.
Thực sự, từ ngữ A Rạp “jihađ” có nghĩa là một sự đấu
tranh hoặc sự phấn đấu, và áp dụng cho bất cú nổ lực
lớn lao nào trên bình diện cá nhân cũng như trên bình
diện xã hội. Nó là một sự phấn đấu để làm tốt và loại
trừ bất công và điều xấu xa ra khỏi bản thân hoặc khỏi
xã hội. Sự vận dụng nổ lực này có thể là về tinh thần, về
xã hội, về kinh tế hoặc chánh trị. Thí dụ, một trong
những mức độ cao nhứt của jihađ là đứng trước một kẻ
chuyên quyền bạo ngược và nói lên tiếng nói của chân
lý. Kềm hảm bản thân không làm điều sai trái cũng là
một dạng thức của Jihađ. Đây là một khái niệm bao rộng
của Islam, nó bao gồm cả việc chống lại các xu hướng
tội lỗi trong bản ngã, đối nghịch với công lý bằng các
phương tiện hòa bình, việc đưa vào nổ lực cải tiến phẩm
chất của cuộc sống trong xã hội, cũng như sự phấn đấu
của các lực lượng quân sự trên chiến trường, để chống
giữ cộng đồng hoặc các dân tộc bị áp bức. Jihađ không
đồng nghĩa với chiến tranh, trong khi nó chỉ là một khía
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cạnh khả dĩ của thuật ngữ, và chắc chắn, nó không bao
gồm khủng bố.
Quả thật, khái niệm Jihađ là một khái niệm của cuộc
sống, và nó đã không giới hạn chỉ trong tranh chấp võ
trang. Người ta thấy trong Qur’An có ghi “Jihađ theo
Qur’An” 32 có nghĩa là sự mời gọi đến với chân lý, sự sử
dụng các lập luận tốt nhứt, sự trình bày bằng chứng và sự
soi sáng. Và có Jihađ của linh hồn, có nghĩa là sự phấn đấu
thanh khiết hóa linh hồn, để tăng cường đức tin, hướng về
điều thiện và giữ nó xa cách tội lỗi. Từ đó, có Jihađ thông
qua của cải, có nghĩa là tiêu dùng nó trong mọi lối có lợi, kể
cả các việc thiện và các dự án phúc lợi. Và có Jihađ thông
qua bản ngã con người, nó bao gồm tất cả các việc làm tốt
do người có đức tin thực hiện.
Jihađ bao gồm cả việc bảo vệ các xã hội chống áp bức,
sự thống trị của ngoại bang và các sự độc tài chiếm đoạt
các quyền hạn và tự do, nó hủy bỏ sự cai trị công bằng đạo
đức, nó ngăn trở người dân lắng nghe chân lý hoặc noi
theo nó, và nó thực hành đàn áp tôn giáo. Jihađ cố gắng
chỉ dạy đức tin vào một Đấng Allah tối cao và tôn thờ
Allah, để loan truyền các giá trị tốt lành, đức hạnh và
đạo lý thông qua các phương cách sáng suốt và thích
ứng. Jihađ có nghĩa là phấn đấu cho cải cách xã hội và
loại trừ ngu dốt, mê tín dị đoan, nghèo khó, bệnh tật và sự
kỳ thị chủng tộc. Trong số các mục tiêu chánh yếu của
32

Surah 25, Ayah 52.
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Jihađ là bảo đảm các quyền cho các thành viên của xã hội
chống các sự áp chế của kẻ có quyền lực và uy thế.
Jihađ võ trang không phải là một chọn lựa của các cá
nhân hoặc nhóm người Muslim. Jihađ võ trang chỉ có
thể được tuyên bó bởi vị đứng đầu một nước hoặc lãnh
đạo tôn giáo Muslim. Ngoài ra, nó không bao giờ được
tranh đấu vì mối lợi trần thế, xâm lược hoặc trả thù.
Người Muslim chỉ có thể dấn thân vào cuộc chiến để
bảo vệ sanh mạng người dân, các tài sản và quyền tự do.

ISLAM VÀ CHIẾN TRANH
Mặc dầu Jihađ là một khái niệm bao rộng hơn
chiến tranh, Islam cũng đã rõ ràng xác định sự chiến đấu
võ trang khi không có sự lự chọn nào khác, để chửa
trị các vấn đề như áp bức và xâm lược và sự phòng vệ
các quyền tự do và quyền hạn chánh đáng. Mục tiêu của
nó không phải là cải đạo vào tôn giáo; nó cũng không
phải là để thuộc địa hóa hoặc chiếm lấy đất đai và tài
sản. Khi Islam cho phép triển khai quân sự, đó là một
phần không tách rời của một hệ thống toàn bộ các giá trị
hiển nhiên trong tôn giáo, mà phía sau đó, bất cứ người
vô tư nào cũng đều có thể nhận thức lý trí và lo-gic.
Chiến tranh chỉ trở thành Jihađ khi nó được phát động
vì sự chấp nhận của Allah và chiếu theo các giáo luật
của Allah. Ngay cả sự tự vệ sẽ không thể xem là Jihađ
nếu người Muslim đánh trả vì tư thù. Trong khi Islam
khuyến khích người dân bị áp bức đánh trả vì sự giải
thoát và ra lệnh cho người Muslim giúp đở những người bị
áp bức, không có bất cứ trường hợp nào, Islam cho phép
giết hại vô tội vạ và gây khủng khiếp, tàn phá nhà cửa,
thú vật và hoa màu hoặc tra tấn tù nhân.
Jihađ có những điều kiện thận trọng để phân biệt

156

với bất cứ loại cuộc chiến nào khác. Có thể tóm lược
như sau:
•

Người Muslim không thể khởi xướng các hành
động cừu địch. Họ phải phấn đấu cho hòa bình càng
nhiều càng tốt.

•

Tất cả các hiệp ước và thỏa ước phải được thi hành
chừng nào bên địch vẫn tiếp tục thi hành.

•

Người Muslim chỉ phải đánh những kẻ đánh họ;
những người không chiến đấu không được gây hại
họ.

•

Các võ khí giết người hàng loạt phải không bao giờ
được dùng, và sự trừng phạt tập thể phải triệt để bị
nghiêm cấm.

•

Các hành động cừu địch nên được chấm dứt ngay
khi phía bên kia ngã về hòa bình.

Xuyên qua lịch sử, người Muslim đã đi vào cuộc
chiến và các xung đột võ trang dưới các điều khoản này.
Nếu tình hình khác biệt ngày nay, là chỉ vì các nguyên
lý Islam không được tuân thủ.
Khi mà tất cả phương cách như đối thoại, thương
thuyết, và thỏa hiệp đều đã thất bại và một chánh quyền
Islam chọn chiến tranh, nó phải giới hạn trong hệ thống
đã được ban bố theo thánh ý, vốn rõ ràng, ngay chánh,
chỉ dạy đạo lý trong tình trạng chiến tranh, và cung
ứng cơ hội cho hòa bình. Các điều kiện chỉ ra loại cuộc
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chiến hợp giáo luật đối với người Muslim như là một
dạng thức Jihađ rõ ràng cho thấy Islam không dung tha
sự xâm lược chống lại với bất cứ ai.

SAU CÙNG...
Quý độc giả thân mến, chúng tôi có một vài câu hỏi
đơn giản xin mạn phép nêu lên với quý độc giả.
Quý độc giả có bao giờ tự hỏi...
•

Tại sao một người Do Thái hành đạo theo tôn giáo
mình thì được gọi là chánh thống, một người Thiên
chúa giáo hành đạo theo tôn giáo mình thì được gọi
là mộ đạo, nhưng khi một người Muslim hành đạo
theo tôn giáo mình thì lại được gọi là bảo căn?

•

Tại sao một nữ tu (Thiên chúa giáo) được trùm kín từ
đầu đến mắt cá và được tôn kính như tự dâng hiến
cho Chúa; nhưng một phụ nữ Muslim làm như vậy
thì lại bị xem là cuồng tín hoặc bị áp bức?

•

Tại sao, khi một người không phải Muslim ăn cắp,
hiếp dâm hoặc giết người, tôn giáo của y không ứng
dụng, nhưng khi một người Muslim bị kết án với
một tội hình, có phải Islam bị mang ra xét xử hay
không?

•

Tại sao Nabi Muhammađ bị nhắm vào trong truyền
thông phương Tây vì lạm dụng và chê bai?

Nhưng một lần nữa, tại sao mặc dầu có nhiều
minh họa tiêu cực như vậy, Islam lại là tôn giáo tăng
trưởng nhanh nhứt trên thế giới?
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Bây giờ xin quý độc giả của chúng tôi tự hỏi, nghĩ ra
sao về các lý do của tất cả các cuộc tuyên truyền và
thông tin sai lạc đang được loan truyền khắp nơi. Nếu
Islam chỉ là một tôn giáo gian dối không có nghĩa lý gì
cả thì làm gì có nhiều người như vậy cần phải bịa đặt
nhiều điều gian trá về Islam?
Lời đáp của chúng tôi đúng ngay là chân lýtối hậu
của Islam đứng dựa trên nền tảng không thể lung lay và
đức tin bảo căn căn bản vào một Thượng Đế tối cao ở
bên trên mọi trách cứ. Do đó, do bởi không một ai có thể
trực tiếp phẩm bình các luận thuyết của Islam, những
người đối nghịch chỉ có thể viện dẫn vào sự thông tin sai
lạc về Islam để thiên hạ sẽ bị răn đe không chú ý đến nó
và đánh mất sự thèm muốn tìm ra thêm điều gì khác nữa.
Tôn giáo này đến từ Allah, và được bảo vệ bởi Allah.
Nếu bất cứ tôn giáo nào khác bị lôi vào các cuộc chiến,
các âm mưu và các mưu đồ mà Islam bị vướng vào, thì
đã bị tống khứ lâu hoặc nhất thiết đã được chỉnh sửa
như các tôn giáo khác rồi. Đức tin này, tuy nhiên, vẫn
còn không thay đổi đã trên 1400 năm, trong tình yêu
thương đối với nó, liên tục tự đổi mới trong các con
tim của các tín đồ, và sự gia nhập đạo gia tăng cùng với
sự gia tăng trong giáo dục và kiến thức – bằng chứng
cọng thêm cho rằng đó chính là tôn giáo chân chính
của Allah.
Allah cung ứng cho nhân loại một lý trí để sống và một
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quy lệ đạo đức để noi theo. Nó phác thảo những tầm cỡ
của các quan hệ phổ quát – với các cá nhân, các xã hội,
và tất cả các tạo vật. Islam bảo vệ định chế gia đình,
bảo toàn các nguyên lý của công lý, sự tự làm đầy đủ,
trách nhiệm cá nhân và cộng đồng, và tự do tư tưởng.
Islam cung ứng các nền tảng cho một xã hội ổn định,
tiến bộ, an lành và hòa bình thế giới.
Nếu có thêm người Muslim trình bày Islam một cách
xác đúng và rõ ràng, chắc chắn sẽ làm nhiều người xem
xét lại và tái lượng định các niềm tin của chính mình. Có
khả năng là khi tìm ra một tôn giáo của toàn vũ trụ chỉ
dạy người dân tôn thờ Allah và tôn kính các Thiên sứ
(Rasul Allah) của Allah trong nội vi khuôn khổ của sự
tôn thờ thanh khiết một Thượng Đế, các học giả và
người dân bình thường ít ra cũng sẽ cảm thấy nhu cầu tái
định giá lại căn bản cho các niềm tin và luận thuyết của
chính họ. Và chính đó là điều mà mọi người dân được
mời gọi đến bởi Thiên kinh Qur’An.
Đúng vậy, Islam là tôn giáo đang tăng trưởng
nhanh nhứt trên thế giới ngày nay, và đã có giải đáp cho
các bài toán thế giới hiện đại đang đối mặt. Xin đừng
nên phê phán tôn giáo do bởi những gì quý vị thấy
trên truyền hình hoặc do những gì một vài người Muslim
hoặc cái gọi là các nhà lãnh đạo Muslim đang làm. Xin
hãy nghiên cứu tìm hiểu từ các nguồn trung thực và nói
chuyện với những người Muslim hành đạo ngay chánh.
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Quý vị chắc chắn sẽ tìm thấy một bức tranh khác biệt
với bức tranh được chiếu lên bởi truyền thông. Quý
độc giả cón tìm thấy ngay rằng Islam là những gì quý
độc giả đã và đang tìm kiếm cho tất cả cuộc sống của
quý vị.
Nguyện cầu Allah hướng dẫn quý vị cùng đến với
chân lý.

PHỤ LỤC
Qua các bài viết được phổ biến hoặc các buổi tiếp
xúc, đối thoại, giữa người nói tiếng Việt Muslim và
không phải Muslim, theo thói quen hoặc do thiếu
thông tin, thiếu hiểu biết có căn cơ, vấn đề thuật ngữ
sử dụng không đúng hoặc không thích hợp, rất dễ
gây mặc cảm biệt phân tiêu cực trong giao dịch. Vấn
đề này, tuy nhiên, thuộc riêng giới Muslim và không
Muslim nói tiếng Việt, nên không có đề cập trong tập
sách viết bằng tiếng Anh; người biên dịch nhận cần
phải ghi thêm trong mục Phụ lục này để bổ túc cho đầy
đủ việc gây tạo hiểu biết chung như mục tiêu đã được
đề ra trong tập sách.
1. Thuật ngữ “Hồi giáo”

Tên gọi tôn giáo của người Muslim từ nguyên gốc
bằng chữ A Rạp, chữ của Thiên kinh Qur’An là ISLAM,
ý nghĩa đã được phân tích rõ ở câu hỏi 1 của tập sách.
Tuy nhiên, trong dân gian người Việt nói chung, bà con
từ lâu đời đã quen thuộc với thuật ngữ “Hồi giáo”, và
chính bản thân người viết, khi bắt đầu nghiên cứu tìm
hiểu về tôn giáo của mình qua loạt bài viết được đăng tãi
trên tạp chí Bách khoa vào năm 1963 tại Saigon, vẫn
vô tình và tự nhiên dùng thuật ngữ “Hồi giáo” mà không
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thắc mắc gì cả. Mãi đến khi tham dự Hội nghị Islam các
nước Đông Nam Á và Viễn Đông do Chánh phủ
Malaysia tổ chức lần đầu tiên tại Kuala Lumpur vào
tháng 1 năm 1964 T.L., tôi mới có dịp tiếp xúc và nêu
câu hỏi trong các buổi họp; cố Haji Ibrahim Mã, một
nhân vật gốc Hoa của tổ chức PERKIMS đã cung ứng
cho tôi thông tin mà tôi đang cần. Tôi mới được xác
định rõ ràng thuật ngữ “Hồi giáo” phát xuất từ cách
gọi tộc người Hồi ở bên Trung quốc không thuộc Hán
tộc và có một nền văn hóa ảnh hưởng sâu đậm tôn giáo
Islam được lan truyền trong lịch sử từ vùng Ba Tư sang.
Tuy nhiên, khác với các nhóm sắc tộc Uyghur, Tajik
hoac Dong Xiang gốc Thổ, Mông Cổ hoặc Ba Tư còn
lưu truyền tiếng nói gốc nguồn của họ, nhóm nguời Hồi
cho đến nay đa số nói tiếng Hoa, bao gồm nguời Utsul ở
vùng Nam Hải Nam, nổi tiếng gọi là Tsat liên hệ đến
thiểu số nguời Chăm Muslim tai Việt Nam nguyên đã
dời cư sang Hải nam trong lịch sử. Tên tộc người “Hồi”
được lưu truyền trong dân gian, theo thời gian, được hòa
nhập với tôn giáo riêng biệt và thể hiện trong nề nếp
sanh sống của tộc người này. Từ đó, mới làm nảy sanh
thuật ngữ “Hồi giáo” được du nhập sang Việt Nam, được
ghi trong từ điển được xuất bản thời thuộc Pháp, để chỉ
định tôn giáo Islam của các cộng đồng Muslim bao
gồm người Chăm là người sắc tộc thiểu số hậu duệ
của Vương quốc Champa ngày xưa và một số người
gốc Ấn, A Rạp, Afghan, Mã lai, Nam dương, được thực
dân Pháp đưa vào Đông Dương.
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Rồi chính Islam là quốc giáo của Pakistan còn gọi là
Hồi quốc, là nước được thành lập, tách ra từ nước Ấn
sau đệ nhị thế chiến, nhiều người cho đến nay thỉnh
thoảng vẫn còn nghe thắc mắc, “Hồi giáo có phải là
tôn giáo riêng của Pakistan hay không?”. Câu trả lời dĩ
nhiên là “không phải”, và thuật ngữ “Hồi giáo” đã trở
thành quá quen thuộc và đang được hầu hết bà con nói
tiếng Việt khắp nơi, kể cả trên truyền thông báo chí,
dùng hằng ngày. Từ “Hồi giáo” nghiêm túc lần hồi
chuyển sang “đạo Hồi”, đạo “Hồi Hồi”, trên thực tế
chẳng những không phản ánh đúng ý nghĩa tôn giáo của
người Muslim trong cuộc mà còn dễ gây mặc cảm và
hiểu biết sai lạc trong một số tình huống. Giới trí thức
Muslim nói tiếng Việt, có trình độ học vấn một lúc
gần đây biểu tỏ ý nguyện muốn bà con nói tiếng Việt
thống nhứt dùng thuật ngữ “ISLAM” thay vì “Hồi giáo”
(được cho thấy rõ hoàn toàn không thích hợp); hầu hết
các ngôn ngữ phương Tây chẳng hạn như Pháp, Anh,
Tây Ban nha, Đức, v.v...đã du nhập thuật ngữ nguyên
gốc A Rạp ISLAM.
2. Về danh xưng “Thánh Allah”

Trong một số bài viết hoặc phát biểu đuợc phổ
biến trong sách nghiên cứu, trên truyền thông báo chí
tiếng Việt, chức “Thánh” đã đuợc gán ghép vào “Allah”,
gọi Allah là “Thánh Allah”; việc gán ghép này hoặc vô
tình do thiếu hiểu biết cặn kẽ hoặc theo lối mòn rập
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khuôn diễn dịch Islam qua lăng kính của tôn giáo khác,
nhưng đối với nguời Muslim tin đạo thì đó là một sai
lầm to lớn, nếu không nói là một sự xúc phạm không
nên có. Lý do dễ hiểu là vì Allah trong Islam là Thuợng
Đế, là Đáng Tạo Hóa, là Đấng Tối Thượng mà nguời
Muslim tuân phục và tôn thờ.
Giải đáp câu hỏi số 6 trong tập sách đã trình bày
rõ, “Allah” là từ ngữ A Rap có nghĩa là Thượng Đế, và
khi đã là Thượng Đế thì việc gán ghép “Thánh Allah” lại
càng vô lý và hoàn toàn không thích hợp trong Islam.
Cương vị “Thánh” trong thực chất không bao giờ có
thể đạt ngang hàng với Thượng Đế, Đấng Toàn Tri
Toàn Năng của toàn vũ trụ và loài người được.
3. Nabi Muhammađ không phải là một “Đấng tiên tri”

Đọc một số bài viết về Islam trên truyền thông báo
chí tiếng Việt, người Muslim thường ngỡ ngàng, chỉ
mong làm sao có dịp đính chánh việc một số tác giả ghi
Nabi Muhammađ là “đấng tiên tri”. Mặc dầu cách ghi
như vậy dùng chữ “đấng” cũng phần nào biểu tỏ thái
độ thành kính, nhưng đây là một lối gọi hoàn toàn sai
đối với tôn giáo Islam, và nó bắt nguồn từ góc độ tôn
giáo khác.
Chúng tôi không đi sâu vào chi tiết góc độ tôn giáo
khác ở đây, mà chỉ xin xác quyết, “Nabi Muhammađ
không thể là một Đấng tiên tri”, bởi lẽ Nabi Muhammađ
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tự thân không tiên đoán một điều gì cho nhân loại cả. Như
đã ghi trong phần “Các Nabi và các Kinh Sách”, Nabi
Muhammađ thực chất là một con người bằng xương
bằng thịt, con người của trần thế, nhưng là một người có
đủ điều kiện về phẩm cách đạo đức và tài đức, đã được
Thượng đế Allah chọn cử như là một trong số 25 vị
Nabi được giao chức năng là Rasul Allah, tiếp nhận
Thiên khải thể hiện qua cuốn Thiên kinh Qur’An đã
được Thiên thần Jibril (Gabriel) trao chuyển để rao
truyền chân thực cho nhân loại tôn thờ Đấng
Thượng Đế duy nhứt là Allah. Nabi Muhammađ đồng
thời là vị Rasul Allah sau cùng, có nghĩa là sau Nabi
Muhammađ, cho đến Ngày tận thế, Allah sẽ không
còn cử phái một vị Rasul Allah nào khác nữa. Toàn bộ
Thiên kinh Qur’An là Lời Phán đầy đủ của Allah. Do
đó, sau cùng, cần xác quyết Nabi Muhammađ không
bao giờ có thể được xem là một “đấng tiên tri”.
Làm rõ về hai điểm trên, tuy nhiên, có một trở ngại
cần được quan tâm lưu ý. Đó là việc thuật ngữ “Hồi
giáo” và “Đấng tiên tri” đều đã được ghi trên giấy trắng
mực đen trong các quyển từ điển xuất bản trước năm
1975 tại Saigon, bằng chứng cụ thể như:
•

Quyển “Anh Việt từ điển” của Nguyễn văn Khôn do
Nhà sách Khai trí xuất bản năm 1952 và

•

Quyển từ điển Anh Việt” của Trung Tâm tâm khoa
học xã hội và nhân văn quốc gia Viện ngôn ngữ học,
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xuất bản năm 1993 tại Hà nội.
Các thế hệ trẻ sẽ tiếp tục tham khảo các quyển từ điển
kể trên trên con đường học vấn, rập khuôn theo lối
mòn. Đó là vấn đề.

DOHAMIDE ABU TALIB
Mùa nhịn chay Ramadan
năm 1434 lịch Hijrah - 2013 T.L.
GHI CHÚ:
Vào giữa năm 2014, một tổ chức kháng chiến có võ trang đã
vận dụng danh nghĩa ISLAM, mang danh hiệu Nhà nước
ISLAM, được giới truền thông Tây phương loan tải là “Islam
State of Iraq and the Levant” viết tắt là ISIL. Cả Hoa kỳ, Anh,
Pháp đều đã có công dân vô tội của mình bị nhóm đấu tranh
chánh trị
cực đoan này hành quyết dã man; đối lại các cuộc dội bom
đã tiến hành tại các vùng do nhóm ISIL chiếm cứ ở Iraq và
Syria.
Cùng với Hội đồng tín ngưỡng Islam tại Pháp (Conseil
Francais du culte Musulman) và khoảng 120 nhà bác học
Islam các nơi, nhà Islam học TARIQ RAMADAN, trưởng khoa
Nghiên cứu Islam tại Đại học đường Oxford nổi tiếng thế giới,
ở Anh quốc, đã khẳng định quyết tâm và triệt để lên án
những gì các cá nhân ISIL làm mà nhân danh tôn giáo Islam;
họ bóp méo tín lý Islam và các lập luận của họ về Caliphate,
về hành động giết người dân vô tội của họ dứt khoát không
phát xuất từ Thiên kinh Qur'an.
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Tín đồ Islam ngày nay, “Jihađ tốt nhất là hành sử như một
công dân tốt lành của đất nước mà mình cư ngụ, phấn đấu
đòi hỏi mang lại công ly mà chính quyền cần tôn trọng các cá
nhân dưới ánh sáng các giá trị của bản thân họ”.

