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Quyển sách làm sáng tỏ sự thật về tôn giáo Islam, quả thật Islam là một tôn giáo 
toàn diện cho tất tả mọi khía cạnh của cuộc sống, và giải thích rằng tôn giáo 
Islam bao gồm các hành vi thờ phượng bằng những lời nói, các hành động và 
đức tin, nó có vai trò to lớn trong việc thiết lập nhân cách đạo đức cao thượng, 
thanh lọc và làm tâm hồn thanh khiết, và phẩm hạnh, chỉnh đốn cải thiện cá 
nhân, và bảo tồn sự thống nhất và đoàn kết trong cộng đồng Muslim, và những 
ví dụ điển hình cho tất cả những điều này, nhấn mạnh địa vị của kiến thức 
trong Islam, và đề cập hàng loạt sự khám phá khoa học mà Thiên Kinh 
Qur’an đã đề cập trước đó trước mười bốn thế kỷ trước; quyển 
sách thực sự là một chìa khóa cho những ai muốn tìm hiểu 
về tôn giáo Islam.
Chúng tôi rất hạnh phúc và vui mừng khi giới thiệu 
đến các bạn quyển sách, và sẽ hạnh phúc 
nhiều hơn nếu các bạn viết cho chúng tôi 
bài tỏ về những ấn tượng của các bạn 
sau khi đọc và những nhận xét của 
các bạn về quyển sách.
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Quý bạn đọc thân mến,
Islam là tôn giáo hoàn chỉnh và toàn vẹn, Nó có một quy tắc đạo 
đức hoàn chỉnh cho một cuộc sống hạnh phúc, cũng như một 
cuộc sống bình an và an lành sau khi chết.
Islam thoát khỏi mọi sự thiếu xót và khiếm khuyết.
Bất kỳ hành vi lệch lạc hoặc không đúng đắn nào thấy ở một 
người Muslim không liên quan đến tôn giáo Islam, không có sự 
liên quan nào cả.
Lý do cho hành vi lệch lạc này nói chung là do sự hiểu sai về đức 
tin Iman, và trong các trường hợp khác, do sự yếu kém về đức 
tin khiến một người lạc lối khỏi những gì tốt đẹp và cao quý. Việc 
đánh giá tôn giáo Islam dựa trên hành vi hoặc thái độ của các cá 
nhân là không công bằng và phi lý, ngoại trừ Sứ Giả Muhammad, 
Người là tấm gương và hình mẫu tốt nhất cho tất cả loài người.
.
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Mọi lời ca ngợi và tạ ơn Allah Thượng Đế của toàn vũ 
trụ, Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất và mọi vạn 
vật tồn tại trong nó, cầu xin bình an và phúc lành cho 
người bề tôi, vị Thiên Sứ của Ngài Muhammad con trai 

của Abdullah, vị Sứ Giả cuối cùng được Thượng Đế Allah gửi đến nhằm mang lại sự 
thương xót cho toàn nhân loại, cầu xin bình an và phúc lành cho những anh em của 
Người, những vị Thiên Sứ và Sứ Giả khác của Allah, Thượng Đế Allah Đấng Tạo Hóa 
đã gửi họ đến nhằm để hướng dẫn nhân loại và đưa nhân loại từ những nơi tăm tối 
đến với ánh sáng chân lý.
Và chúng tôi “Trung Tâm Osoul Toàn Cầu về Nội Dung Tuyên Truyền” chúng tôi rất vui 
mừng được cùng với những độc giả trong một ấn phẩm mới của chúng tôi, những ấn 
phẩm điều mang một mục đích duy nhất đó là: Giới thiệu tôn giáo Islam cho tất cả 
nhân loại, giải thích sự thật về tôn giáo Islam, giải thích sự tốt đẹp của Nó, và nhấn 
mạnh rằng Islam là tôn giáo duy nhất của ngày nay đưa ra các giải pháp thực tế và 
hiệu quả cho tất cả các vấn đề của con người, và Nó cũng là tôn giáo duy nhất đưa ra 
những câu trả lời rõ ràng và thuyết phục cho những người đang phân vân trong tâm trí 
với những câu hỏi rối ren, như: Chúng ta tồn tại như thế nào? Tại sao chúng ta tồn tại? 
Chúng ta rồi sẽ đi về đâu?, và Islam cũng là tôn giáo duy nhất kêu gọi các tín đồ của Nó 
yêu quý những vị Sứ Giả của Thượng Đế Allah và kính trọng tất cả họ, bao gồm trong 
họ hai vị Sứ Giả cao quý là: Musa và Isa (Giê Su) cầu xin Allah ban cho họ sự bình an.
Các ấn phẩm mà chúng tôi trình bày cũng liên quan đến việc bác bỏ những cáo buộc 
chống lại tôn giáo Islam, và xóa bỏ những nghi ngờ, định kiến xung quanh Nó.
Và chúng tôi – mọi lời tán dương và tạ ơn điều dâng lên Allah- luôn quan tâm đến tất 
cả những gì chúng tôi trình bày để hỗ trợ với những lý lẽ có căn cứ và bằng chứng để 
với những điều đó có thể thuyết phục tâm trí, và tạo sự bình thản trong tâm hồn, tất cả 
những điều đó nhằm hướng dẫn nhân loại đến với tôn giáo Vĩ Đại, tôn giáo có sự phát 
triển nhanh nhất so với các tôn giáo khác trong thời đại này của chúng ta, được xác 
nhận bởi Trung Tâm Nghiên Cứu (Pew Research Center) được công bố năm 2015 về 
sự phát triển của các tôn giáo trên thế giới.
Trên tay độc giả là quyển sách “Chìa khóa để hiểu Islam”; Tác giả bắt đầu quyển sách 
của mình bằng cách giải thích rằng Thiên Kinh Qur’an không phải là một cuốn sách 
khoa học, nhưng ông đánh giá cao khoa học và các học giả, các nhà khoa học, và rằng 
họ có một vị trí cao trong cộng đồng Islam, ông yêu cầu phải tôn trọng và đánh giá cao 
họ, và ông không có ý định liên kết Qur’an với những khám phá và khoa học hiện đại, 
mà những câu Kinh trong Thiên Kinh Qur’an đã đề cập và nói về những gì đã được 
khám phá bởi khoa học hiện đại trong thời đại này của chúng ta.
Quyển sách giải thích sự thật về tôn giáo Islam, rằng Islam là một tôn giáo toàn diện, và 
Islam được cấu thành từ những sự thờ phượng bằng lời nói, những hành động, và đức 
tin, có một vai trò vô cùng to lớn trong việc thiết lập nhân cách đạo đức cao thượng, 
thanh lọc và làm tâm hồn thanh khiết, và phẩm hạnh, chỉnh đốn cải thiện cá nhân, và 
bảo tồn sự thống nhất và đoàn kết trong cộng đồng Muslim, và những ví dụ điển hình 
cho tất cả những điều này. Quyển sách thực sự là một chìa khóa cho những ai muốn 
tìm hiểu về tôn giáo Islam.
Chúng tôi hy vọng độc giả sẽ thích đọc quyển sách này, và giúp họ ngày càng tìm hiểu 
nhiều hơn về tôn giáo Islam.

Lời giới thiệu của giám đốc trung tâm
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Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, 
cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi của chúng ta 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص và cho gia quyến của Người, cùng tất 
cả các vị Sahabah.

Cuốn sách nhỏ này giải thích ngắn gọn về Islam, tôn 
giáo cuối cùng của Allah, một tôn giáo được Ngài ban 
xuống để hoàn thiện tôn giáo của Nabi Musa (Moses) 
và Nabi Ysa (Jesus) đồng thời bãi bỏ tất cả các tôn 
giáo trước đó. Theo các cuộc điều tra mới nhất, thì 
đây là tôn giáo của hơn một tỉ người trên toàn thế giới. 
Mọi người đang chấp nhận tôn giáo này với số lượng 
lớn. Và mặc dù những người gia nhập Islam không 
được ủng hộ mạnh mẽ về mặt vật chất và tinh thần 
nhưng người ta lại hiếm khi nghe một người sau khi 
đã chấp nhận tôn giáo này lại rời bỏ nó!

Trước khi đọc cuốn sách này, xin lưu ý rằng Kinh 
Qur'an không phải là một cuốn sách khoa học, tuy 
nhiên, Nó là một hệ thống của các luật cơ bản trong 
đó vạch ra các chi tiết cho cuộc sống của một người 
Muslim. Trong đó, chúng ta sẽ tìm thấy sự đề cập đến 
các khía cạnh chính trị, xã hội, kinh tế, đạo đức, giáo 
dục và các khía cạnh khác giúp người Muslim có một 

cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Trong Islam, kiến   thức về Qur'an và 
các học giả được đánh giá cao và uy 

tín trong xã hội Mu s lim và Qur'an bảo 
những người Muslim phải tôn trọng họ.

Mục tiêu của tôi trong cuốn sách này không phải là 
buộc chặt Kinh Qur'an với những khám phá khoa học 
hiện đại hay ngược lại, mà tôi chỉ muốn trình bày về 
những gì được giới khoa học hiện đại khám phá trong 
thời đại của chúng ta hoàn toàn đúng với những gì mà 
Kinh Qur'an đã nói về chúng. Quả thật, Kinh Qur'an đã 
có đề cập đến một số dấu hiệu trong vũ trụ này như 
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mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, ban đêm, ban ngày, bầu trời, trái đất, 
động vật, thực vật và những đám mây, … để mời gọi con người thông 
qua suy nghĩ và nghiền ngẫm về chúng mà nhận thức được Đấng Tạo 
Hóa cũng như sự vĩ đại, quyền năng vô song, kiến thức vô tận và bao 
trùm của Ngài.

Mong rằng cuốn sách này sẽ là một lời mời gọi cho những ai đọc nó 
để nhận thức được rằng Kinh Qur'an không phải đến từ sự dối trá mà 
là Chân lý được ban xuống từ Đấng Toàn năng, Đấng đáng được ca 

ngợi và tán dương; và những gì chứa đựng trong Nó là một 
tiêu chuẩn sống giúp phân biệt giữa điều lẽ phải và điều 
sai trái, và đó là Islam, tôn giáo của Allah.

• Vinh Quang thay 
Thượng Đế Allah 
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• Allah



Allah, Đấng Tối Cao phán:
 Các ngươi hãy nói: Chúng tôi tin nơi Allah và tin 

nơi những gì được ban xuống cho chúng tôi cũng 
như những gì được ban xuống cho Nabi Ibrahim 

(Abraham), Isma’il (Ishmael), Ishaq, Ya’cub (Jacob) và 
các bộ lạc của Israel và những gì được ban xuống 
cho Nabi Musa (Moses) và Ysa (Jesus) cùng với 

những gì được ban xuống cho các vị Nabi từ Thượng 
Đế của họ, chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một 
vị Nabi nào trong số họ và chúng tôi là những người 

Muslim (thần phục Allah) 
.(Albaqarah, 2:136)
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 Islam là gì?
 Islam là sự quy thuận, phục tùng Allah, thành tâm 
và hết lòng tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài, 
không tổ hợp một thần linh nào khác cùng với 
Ngài, nó là tôn giáo bao dung và dễ dàng. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Allah muốn điều dễ 
dàng cho các ngươi chứ Ngài không muốn gây khó 
khăn cho các ngươi. (Chương 2 - Albaqarah, câu 185).

 Islam là tôn giáo làm tinh thần thanh thản và trái 
tim an bình. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Những ai có đức tin 
và luôn cảm thấy sự thanh bình trong tim với sự 
tưởng nhớ Allah và quả thật chỉ có sự tưởng 
nhớ Allah mới khiến trái tim thanh bình. (Chương 
13 - Arra’d, câu 28).

 Islam là tôn giáo của lòng thương xót và từ bi. 
Thiên sứ Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Đấng Độ Lượng sẽ 
yêu thương những ai có lòng thương xót và nhân 
từ, các người hãy thương xót cho những ai trên 
trái đất thì những ai ở trên trời sẽ thương xót các 
người”. (Tirmizhi: quyển 4 trang 232 Hadith số 1924).

 Islam là tôn giáo của sự yêu thương, luôn yêu 
thích điều tốt đẹp cho mọi người. Thiên sứ của 
Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Người được Allah yêu thương nhất 
trong nhân loại là người mang lại nhiều phúc lợi 
cho mọi người nhất.” (Almu’jam Saghir quyển 2 trang 
106 Hadith số 861).

Islam là một tôn giáo không có sự mơ hồ hay hỗn độn. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và trước Ngươi 
(Muhammad), TA cũng chỉ cử những người 
phàm mà TA mặc khải (Kinh sách) cho họ làm 
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sứ giả. Nếu các ngươi không biết thì hỏi những người hiểu biết. 
(Chương16 - Annahl, câu 43).

 Islam là tôn giáo của sự bình đẳng không phân biệt hơn kém giữa 
mọi người, sự khác biệt giữa họ chỉ là ở lòng Taqwa (kính sợ 
Allah). Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Nhân loại đều như nhau giống 
những chiếc răng của cây lược, người Ả rập chẳng hơn người 
không phải Ả rập một điều gì ngoại trừ lòng Taqwa.”.

 Islam là một tôn giáo công bằng, công bằng ngay cả đối với kẻ thù. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và chớ để cho lòng hận thù đối với 
một đám người nào đó thôi thúc các ngươi hành động bất công. 
Hãy hành động công bằng: điều đó sẽ gần với lòng Taqwa hơn. 
(Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 8).

 Islam là tôn giáo của sự tự do, tự do theo nghĩa rộng của nó: tự 
do tín ngưỡng, tự do tư tưởng và tự do trong tiếng nói. Về tự do 
tín ngưỡng.

Allah, Đấng Tối cao phán: Không có sự cưỡng bách (tín ngưỡng) 
trong tôn giáo. (Chương 2 - 
Albaqarah, câu 256). Và về tự do 
trong tư tưởng, Allah, Đấng 
Tối Cao phán: Hãy bảo họ: 
Các ngươi hãy quan sát 
những vật trong các tầng 
trời và dưới đất. (Chương 10 - 
Yunus, câu 101).

Tự do trong lời nói, Thiên sứ 
của Islam ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Sự chiến 
đấu tốt nhất là lời nói lẽ phải 
với vị Imam bất công”.

 Islam là tôn giáo của đoàn kết. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: 
Các ngươi hãy cùng nhau 
nắm chặt lấy sợi dây của 
Allah (Islam) và chớ đừng 
chia rẽ nhau. (Chương 3 - Ali-
Imran, câu 101).

• Đây là cánh cửa của ngôi đền Ka’bah, được 
làm từ vàng nguyên chất. Cánh cửa chỉ 
được mở mỗi năm một lần, khi nó được 
rửa sạch trước khi Hajj, và khi nó được bao 
phủ với một ‘Kiswah (tấm bao phủ) mới.
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* W. Montgomery Watt.

 Islam là tôn giáo giúp đỡ lẫn nhau trên những điều 
thiện tốt. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Các ngươi hãy giúp 
đỡ nhau trong đạo đức và sợ Allah và chớ tiếp 
tay cho nhau gây tội ác và hận thù. (Chương 5 - 
Al-Ma-idah, câu 2).

 Islam là tôn giáo cho tất cả nhân loại, nó được 
lệnh truyền bá đến với tất cả toàn nhân loại chứ 
không dành riêng cho một dân tộc hay một quốc 
gia riêng biệt nào. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và TA (Allah) chỉ cử 
phái Ngươi (Muhammad) làm một Người mang 
tin mừng và một Người cảnh báo cho tất cả nhân 
loại nhưng đa số nhân loại không biết. (Chương 
34 - Saba’, câu 28).

 Islam là tôn giáo mà người nào gia nhập nó sẽ 
được Allah tha thứ mọi tội lỗi và sai trái trước kia. 
Thiên sứ của Islam ملسو هيلع هللا ىلص nói: “...Islam sẽ xóa hết 
những gì trước kia của y ...” (Muslim, quyển 1 trang 
112 số Hadith 121).

 Islam là tôn giáo trọn vẹn và hoàn thiện được Allah 
dùng để hoàn chỉnh các tôn giáo trước Nó và Nó 
là tôn giáo cuối cùng từ Ngài. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Ngày hôm nay TA 
(Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của 
các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân huệ của TA 
cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn 
giáo cho các ngươi. (Chương 5 - Al-Ma’idah, câu 3).

Islam là một tập hợp các hành vi thờ phượng bao gồm 
lời nói, hành động, tinh thần và tư tưởng. Những hành 
vi thờ phượng đóng một vai trò quan trọng trong việc 
tu chỉnh cách cư xử và nhân phẩm của một người, 
làm sạch linh hồn và làm cho nó ngay chính, cải thiện 
từng cá nhân, và duy trì tính toàn vẹn và thống nhất 
của xã hội Muslim.• Muhammad

• Allah
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Họ nói gì về Islam?
W. Montgomery Watt nói trong cuốn sách của ông “Islam là gì?”: “Định 
kiến của người châu Âu hay Sinh viên Mỹ về Islam chỉ là một trong 
những khó khăn gặp phải. Ngay khi họ bắt đầu mô tả Islam là “tôn 
giáo của Qur'an” hay “tôn giáo của bốn trăm triệu người Muslim hôm 
nay” là họ giới thiệu một phạm trù mà nó không phù hợp với phạm trù 
của “tôn giáo”. 

Bởi vì đối với phương Tây bây giờ “tôn giáo” có nghĩa là gì? Cách định 
nghĩa tốt nhất cho người đàn ông bình thường thì nó có nghĩa là một 
cách để tiêu hao một giờ hoặc lâu hơn vào những ngày chủ nhật trong 
các hoạt động mà nó cho anh ta một số hỗ trợ cũng như nghị lực để 
giải quyết các vấn đề của cuộc sống hằng ngày, hoặc nó khuyến khích 
anh ta trở nên thân thiện với những người khác hoặc nó khuyến khích 
anh ta duy trì các tiêu chí của tình dục; nó có rất ít hoặc hầu như không 
hề có gì liên quan đến thương mại, kinh tế, chính trị hay những gì liên 
quan đến công nghiệp. 

Cách tồi tệ nhất là nó nuôi dưỡng một thái độ tự mãn trong những cá 
nhân giàu có hơn cũng như tạo ra những cảm giác tự mãn. 

Người châu Âu thậm chí có thể nhìn vào tôn giáo như thuốc phiện 
được phát triển để khai thác những người dân thường trong việc 
chinh phục họ. 

Khác với ý nghĩa bao hàm của người Muslim về câu Kinh (3:19): “Tôn 
giáo đích thực nơi Thượng Đế chính là Islam!”.

Từ được dịch là ‘tôn giáo’ chính là từ ‘Din’, trong tiếng Ả rập, tiếng Din 
thường đề cập đến một lối sống toàn diện.

Nó không phải là một vấn đề riêng tư cho các cá nhân, chỉ chạm vào 
vùng ngoại vi cuộc sống của họ, mà nó là một cái gì đó mang tính riêng 
và chung, một cái gì đó lan tỏa và thấm sâu vào toàn bộ cơ cấu xã hội 
theo một cách mà con người có ý thức.

Nó là tất cả trong một giáo lý thần học, các hình thức thờ phượng, lý 
luật chính trị, và một mã số chi tiết về hành vi, thậm chí có cả các vấn 
đề mà người châu Âu sẽ phân loại thành vệ sinh và nghi thức.”(1)

1 W. Montgomery Watt là một nhà Đông Phương Scotland
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• Chú thích: Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Muhammad 
là vị Thiên sứ của Allah. 

Những trụ cột cơ bản của Hồi giáo
Các hành vi thờ phượng thể hiện qua lời nói và hành 
động được biểu hiện rõ qua các trụ cột nền tảng của 
Islam

 Lời tuyên thệ Shahadah:
“Chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực 
nào khác ngoài Allah và Muhammad là người bề tôi 
và Thiên sứ của Allah”. Và đây là chiếc chìa khóa để 
vào Islam.

Lời “không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài 
Allah” có nghĩa là: 

Không có Đấng Tạo hóa nào ngoài Allah, 

sự tồn tại của vũ trụ là do duy nhất một mình Allah 
điều hành và chế ngự, 

và không có Đấng thờ phượng đáng được tôn thờ 
ngoài Allah. 

Còn lời “Muhammad là Thiên sứ của Allah” có nghĩa là:

tin tưởng những điều Người thông điệp, 

tuân thủ theo những gì Người ra lệnh và chỉ bảo, 

tránh xa những gì Người ngăn cấm.
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Vị Thiên sứ của Islam là ai?
Đó là Abu Qasim, Muhammad, con trai ông  Abdullah, cháu nội ông 
Abdul-Muttalib, con trai ông Hashim, thuộc bộ tộc Ả rập Quraish, 
và Quraish thuộc dòng con cháu của Adnan, và Adnan thuộc thế hệ 
con cháu của Nabi Isma-il con trai của Nabi Ibrahim, vị Nabi được 
Allah yêu thương nhất. Còn mẹ của Người là Aminah con gái của ông 
Wahab, cũng thuộc dòng dõi con cháu của Adnan thuộc thế hệ con 
cháu của Nabi Isma-il con trai của Nabi Ibrahim. 

Người sinh năm 571 tại Makkah (Mecca), vùng đất thiêng liêng, được 
xem là trung tâm tôn giáo của bán đảo Ả rập vì ở đó có ngôi đền 
Ka’bah linh thiêng được Nabi Ibrahim và con trai của Người Nabi 
Isam-il khởi dựng.

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص được công chúng trong cộng đồng của Người biết 
đến là một người trung thực và ngay thẳng, họ thường tín nhiệm 
Người và kí thác đồ đạc, tài sản của họ cho Người mỗi khi họ muốn 
đi xa. Và trong cộng đồng của Người, ai ai cũng điều biết tính thật thà 
và ngay thẳng của Người, Người không nói dối, gian lận hay lừa gạt 
một ai bao giờ, những gì Người nói đều mang đến sự tốt đẹp và làm 
vui lòng mọi người.

Người ملسو هيلع هللا ىلص được Allah giao phó Sứ mạng Thiên sứ vào lúc Người được 
bốn mươi tuổi. Trong lần đầu tiên nhận Lời Mặc khải từ Đại Thiên thần 
Jibril, Người đã mách lại sự việc với vợ của Người, Khadijah, trong sự 
lo lắng và sợ hãi, Người nói: “Ta cảm thấy lo sợ cho bản thân mình!”. 
Bà Khadijah an ủi: “Không có gì đâu, thề bởi Allah, Allah sẽ không 
bao giờ ban điều dữ cho chàng bởi vì chàng là người luôn duy trì 
mối quan hệ họ hàng thân tộc, chàng luôn đứng ra gánh vác vấn 
đề khó khăn cho người khác, chàng luôn ủng hộ và giúp đỡ của cải 
cho những người khó khăn túng thiếu, chàng luôn tiếp đãi khách 
rất đàng hoàng, và chàng thường trợ giúp người sa cơ thất thế.” 
(Albukhari, quyển 1, trang 4, số Hadith 3).

Người ملسو هيلع هللا ىلص đã kêu gọi mọi người đến với sự tôn thờ Allah duy nhất 
trong mười ba năm tại Makkah, và sau đó, Người dời cư đến Madinah 
Munawwarah và kêu gọi cư dân nơi đó qui thuận Islam và tất cả đều 
gia nhập Islam. Ở tại Madinah, Allah mặc khải xuống cho Người các 
giáo luật khác của Islam, và Người đã chinh phục được Makkah sau 
tám năm định cư ở đây.
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Những 
trụ cột 

Hồi giáo

Lời tuyên thệ Shahadah

Lễ nguyện Salah

Zakah (thuế an sinh)

Nhịn chay Ramadan

Hajj

Người ملسو هيلع هللا ىلص qua đời ở độ tuổi 63 sau khi Qur'an đã được 
mặc khải toàn vẹn và hệ thống giáo luật được hoàn 
chỉnh, và toàn bộ Ả rập đều gia nhập Islam.

Họ nói gì về Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص?
Tiến sĩ Gustav Lebon nói trong cuốn sách của ông có 
nhan đề “Nền văn minh Ả Rập”: “Nếu bạn muốn 
đánh giá giá trị của những người đàn ông về các việc 
làm vĩ đại của họ thì Muhammad là một trong những 
người vĩ đại nhất được biết đến trong lịch sử. Và 
quả thật, các nhà khoa học phương Tây đã nói về 
Muhammad một cách ngưỡng mộ và nhiều sử gia 
đã công nhận và ca ngợi về sự vĩ đại cũng như thành 
tựu có một không hai của ông...”(1).

Tiến sĩ Michael Hart nói trong cuốn sách nghiên cứu 
của ông trong các thập kỷ đầu: “Sự lựa chọn của 
tôi về Muhammad vì ông ta là người đứng đầu bảng 
danh sách về những người có ảnh hưởng lớn nhất 
đến toàn cầu trong các lĩnh vực khác nhau, và điều 
đó có thể làm ngạc nhiên nhiều người đọc ... Nhưng 
tôi tin rằng Muhammad là người đàn ông duy nhất 
trong lịch sử đã đạt thành công lớn nhất và nổi bật 
nhất trong cả hai lĩnh vực tôn giáo và thế tục”(2).

1 Bác sĩ, sử gia Pháp nói về các nền văn minh phương Đông, từ 
quyển sách “Họ nói về Islam” của tiến sĩ Imad Addin Khalil.

2 Ông có bằng cấp trong lĩnh vực khoa học và là tiến sĩ trong thiên 
văn học từ Đại học Princeton vào năm 1972, một trong các nhà 
khoa học được công nhận trong Vật lý ứng dụng, cuốn sách “Họ 
nói về Islam” của Tiến sĩ / Emad Eddin Al-Khalil 141

• Theo nghĩa của từ, Zakah 
có nghĩa là sự gia tăng, 
nó làm tăng sự giàu có 
của một người, là biện 
pháp để đảm bảo an sinh 
xã hội. Mọi sự từ thiện 
đều được ban thưởng từ 
nơi Allah.
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 Lễ nguyện Salah 
Là sự kết nối giữa người bề tôi và Thượng Đế. Trong lễ nguyện, người 
bề tôi sẽ cầu xin sự cứu rỗi của Thượng Đế, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho 
y, xin Ngài phù hộ và che chở. 

Trong một ngày đêm, có năm lễ nguyện Salah vào các giờ được ấn 
định để người Muslim duy trì sự kết nối với Đấng Tạo Hóa của mình. 
Và trong tất cả các giờ dâng lễ nguyện Salah, những người Muslim 
nam giới phải cùng nhau dâng lễ tập thể tại Masjid (Thánh đường), 
ngoại trừ những ai có lý do chính đáng không thể đến được. Các 
buổi dâng lễ nguyện tập thể biểu hiện sức mạnh đoàn kết giữa các 
tín đồ, kết chặt tình hữu nghị và yêu thương giữa các trái tim, không 
phân biệt giai cấp sang hèn, trí thức hay không trí thức, cấp lãnh đạo 
hay dân thường đều bình đẳng và như nhau, bởi vì tất cả các tín đồ 
Muslim đều đứng thành hàng ngũ sát cạnh bên nhau cùng hướng mặt 
về một Qiblah trong các giờ nhất định để nghiêm trang trình diện và 
phủ phục trước Allah.

 Zakah (Thuế an Sinh) 
Đây là một phần tài chính nhỏ trích từ nguồn tài chính của mỗi người 
Muslim khá giả khi hội đủ điều kiện theo qui định dùng để trợ cấp cho 
những anh em đồng đạo có hoàn cảnh nghèo và khó khăn. Theo lệnh 
của Allah, mỗi người Muslim khi nào nguồn tài chính và của cải của 
mình đã đạt đến mức khá giả và giàu có theo qui định thì phải trích 
một tỉ lệ phần trăm nhỏ từ nguồn tài chính và của cải đó đem bố thí 
cho những anh chị em đồng đạo kém may mắn hơn mình. Mục tiêu 
của Islam là khơi dậy và duy trì tinh thần tương trợ lẫn nhau trong 
cộng đồng tín đồ Muslim, qua đó, người nghèo khó sẽ được cải thiện 
cũng như vượt qua được thời điểm khó khăn đói khát, còn người 
giàu sẽ được tẩy sạch tâm hồn khỏi sự keo kiệt, ích kỷ và hẹp hòi, 
đồng thời người nghèo cũng được tẩy sạch tâm hồn khỏi sự ganh 
ghét và hận thù khi họ nhìn thấy người giàu giúp đỡ, tương trợ và cư 
xử tốt với họ.
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• Ôi Allah, bề tôi đã nghe và hiện diện, bề tôi không tôn thờ một ai đồng đẳng với Ngài. 
•  
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 Nhịn chay Ramadan 
Một tháng trong năm, tất cả những tín đồ Muslim phải nhịn 
chay dưới hình thức là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn “gần 
gũi” vợ chồng từ lúc rạng đông cho đến khi mặt trời 
lặn khuất. Đây không phải là điều luật mới cho tôn giáo 
Islam mà nó là một điều luật đã được Allah sắc lệnh cho 
các tôn giáo trước đây. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Hỡi những ai có đức tin, việc 
nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như 
nó đã được sắc lệnh cho những người trước các ngươi, mong rằng 
các ngươi sẽ ngay chính và ngoan đạo. (Chương 2 - Albaqarah, câu 183). 

Nhịn chay là sự chiến đấu giữa bản thân với nhu cầu ham muốn của 
nó, qua đó, người Muslim sẽ cảm nhận được cái thực tế về sự khó 
khăn, đói khát của những anh em đồng đạo nghèo khổ có hoàn cảnh 
kém may mắn mà sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình để đùm bọc 
và tương trợ họ.

 Hajj 
Hajj là cuộc hành hương đến ngôi đền Ka’bah tại Masjid AlHaram (ở 
Makkah thuộc vương quốc Ả rập Xê-út), còn gọi là ngôi nhà của Allah. 
Nó gồm các nghi thức nhất định được thực hiện tại các địa điểm nhất 
định vào những thời gian nhất định, nhằm phục tùng mệnh lệnh của 
Allah. Mỗi tín đồ Muslim nam nữ trưởng thành bắt buộc phải thực hiện 
chuyến hành hương Hajj một lần trong đời khi đã hội đủ điều kiện (sức 
khỏe, tài chính, và phương tiện,...) để thực hiện nó.

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và để phụng mệnh Allah thì bắt buộc con 
người phải đi hành hương Hajj tại ngôi đền thiêng liêng Ka’bah khi 
có điều kiện, và kẻ nào phủ nhận và bất tuân thì quả thật Allah là 
Đấng Giàu Có nhất trong toàn vũ trụ. (Chương 3 - Ali-‘Imran, câu 97).

Hajj được coi là một cuộc tập hợp lớn nhất của Islam, nó triệu tập các 
tín đồ Muslim ở khắp mọi nơi trên thế giới tại một địa điểm trong một 
thời gian nhất định. Những tín đồ Muslim đồng loạt cầu nguyện và 
khấn xin đến một Thượng Đế duy nhất, họ cùng mặc một kiểu quần áo, 

• Ramadan Kareem
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{Hãy nói đi 
(Muhammad!) rằng 
Ngài là Allah, là một 
Đấng Duy Nhất. Allah 
là Đấng Tự Hữu, Độc 
Lập và tất cả mọi vạn 
vật phải lệ thuộc vào 
Ngài. Ngài không sinh 
con cũng không do 
ai sinh ra. Và không 
bất cứ điều gì có thể 
so sánh với Ngài} 
(Chương 112 - Al-
Ikhlas, câu 1 - 4).

cùng thực hiện chung những nghi thức được qui định, 
không có sự phân biệt giữa người giàu hay người 
nghèo, quý phái sang trọng hay bần hàn, da trắng hay 
da đen, người Ả rập hay không phải người Ả rập, tất 
cả đều như nhau, đều là bề tôi của Allah, đều là anh 
em đồng đạo đang thực hiện mệnh lệnh của Allah.

Những trụ cột của đức tin
Các hành vi thờ phượng biểu hiện ở tinh thần và tư 
tưởng, và nó được gọi các trụ cột của đức tin Iman

 Đức tin nơi Allah:
Đức tin nơi Allah là tin vào sự hiện hữu và tồn tại của 

Ngài, tin rằng Ngài là Thượng Đế duy nhất không có 
đối tác ngang hàng trong Rububiyah, Uluhiyah và 

trong các đại danh và thuộc tính của Ngài(1), tin 
rằng Ngài là Đấng Tạo hóa sự tồn tại của thế 
giới vũ trụ càn khôn này, chỉ một mình Ngài 
duy nhất chế ngự và điều hành vũ trụ và mọi 
vạn vật, không có một điều gì, vật gì xảy ra 

nằm ngoài ý muốn của Ngài, và Ngài là Đấng 
duy nhất đáng được thờ phượng không có một 

thần linh đích thực nào khác được quyền hạn đó. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Hãy nói đi (Muhammad!) 
rằng Ngài là Allah, là một Đấng duy nhất. Allah là 
Đấng tự hữu, độc lập và tất cả phải lệ thuộc. Ngài 
không sinh con cũng không do ai sinh ra. Và không 
có bất cứ điều gì có thể so sánh với Ngài. (Chương 
112 - Al-Ikhlas, câu 1 - 4).

1 Rububiyah, Uluhiyah cùng các đại danh và các thuộc tính của 
Allah là ba dạng Tawhid (tính duy nhất của Allah). Rububiyah: 
Allah là Đấng Tạo Hóa vũ trụ và mọi vạn vật trong nó, là Đấng 
điều hành mọi sự hoạt động tồn tại trong vũ trụ này, là Đấng nuôi 
dưỡng mọi sự sống, là Đấng làm cho sống và làm cho chết, là 
Đấng trông coi và quan sát mọi hoạt động của mọi vạn vật, ... và 
Uluhiyah: Allah là Đấng duy nhất đáng được thờ phượng.
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Các bằng chứng về sự tồn tại và hiện hữu của Allah, 
Đấng Tối Cao:
Quả thật, tất cả mọi vạn vật tồn tại trong vũ trụ này đều là những bằng 
chứng chứng minh cho sự tồn tại và hiện hữu của Allah một cách 
không thể chối cãi, một khối óc lành mạnh cùng với bản chất tự nhiên 
sẽ hoàn toàn ý thức được điều này. Những kẻ phủ nhận sự tồn tại và 
hiện hữu của Allah, họ muốn những bằng chứng vật lý hữu hình để họ 
cảm nhận bằng các giác quan có hạn của họ, về điều này, họ thật sự 
đã mâu thuẫn với bản thân của họ khi yêu cầu những điều, những sự 
việc được cảm nhận bằng các giác quan hữu hạn của họ cho đức tin 
Iman trong khi họ lại tin vào sự tồn tại và hiện hữu của nhiều sự vật 
trong vũ trụ mà chính họ không thể cảm nhận được chúng bằng các 
giác quan của họ. Việc họ cảm nhận chúng thông qua kết quả và dấu 
hiệu của chúng trong vũ trụ là ý thức cảm tính chứ không phải là ý 
thức lý tính. Chẳng hạn như họ tin vào sự tồn tại của lực hút trái đất 
(trọng lực) không phải dựa vào cái nhìn của cặp mắt mà họ chỉ ý thức 
được nó qua các dấu hiệu của nó đó là các sự vật đều bị hút về trái 
đất; chẳng hạn như họ tin vào sự tồn tại của lực từ trong khi họ chẳng 
nhìn thấy hình hài của nó, họ chỉ nhìn thấy dấu hiệu của nó đó là một 
thanh nam châm hút lấy một thanh nam châm khác còn hình dáng lực 
từ của hai thanh nam châm đó thì họ không nhìn thấy. Tương tự, họ 
tin vào sự tồn tại của ý thức nhưng không hề nhìn thấy nó mà chỉ thấy 
những dấu hiệu của nó mà thôi. Như vậy, liệu những người đó đúng 
chăng khi họ nhận biết mọi sự vật đều bằng các giác quan hữu hạn? 
Và liệu có hợp lý hay không khi bản thân họ phủ nhận đức tin nơi Allah 
chỉ bởi vì họ không ý thức được Ngài bằng các giác quan hữu hạn của 
họ? Chỉ với các dấu hiệu của các sự vật thì họ đã tin tất cả mọi thực 
tế mà họ không nhìn thấy bằng mắt của họ thì tại sao họ lại yêu cầu và 
đòi hỏi những bằng chứng vật lý hữu hình trong đức tin vào sự tồn tại 
của Allah? Và cách đúng đắn nhất cho con người ý thức được sự tồn 
tại và hiện hữu của Allah đó là qua sự suy ngẫm về các lời mặc khải 
của Ngài cũng như suy ngẫm về các tạo vật của Ngài trong vũ trụ này. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và Fir’aun (Pharaoh) bảo: “Hỡi Haman! 
Hãy xây cho ta một cái tháp cao để ta có thể đến giáp những con 
đường. Những con đường của các tầng trời đưa ta lên diện kiến 
Thượng Đế của Musa (Moses) bởi vì ta nghĩ nó là một tên nói dối”. 
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Và như thế, hành động tội lỗi đã tỏ ra hấp dẫn Fir’aun 
và y bị cản trở bởi con đường (của Allah). Và mưu 
đồ của Fir’aun chỉ đưa đến thất bại. (Chương 40 - Gafir, 
câu 36, 37).

Và đây không phải chỉ giới hạn của một thời đại nào 
đó mà nó là bản chất chung của những kẻ không hiểu 
biết đã ngoan cố phủ nhận điều chân lý. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và những kẻ không biết 
gì nói: “Tại sao Allah không trực tiếp nói chuyện với 
bọn ta? Hoặc tại sao không có một Lời mặc khải 
nào được mang đến cho bọn ta?”. Tương tự như 
thế, những kẻ (không có đức tin) trước họ cũng đã 
nói ra những lời giống như lời của họ. Trái tim của họ 
giống như nhau. Chắc chắn TA (Allah) đã trình bày rõ 
những Lời mặc khải cho đám người có đức tin vững 
chắc. (Chương 2 - Albaqarah, câu 118).

Hoặc những kẻ phủ nhận đức tin nơi Allah vì tính tự 
cao tự đại và sự ngạo mạn ngông cuồng của họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và không một Sứ giả nào 
trong số các Sứ giả mà TA đã cử phái đến trước 
Ngươi (Muhammad!) lại không dùng thực phẩm và 
không đi rong giữa chợ. TA đã dùng những người 
này để thử thách một số người kia hầu xem các 
ngươi có kiên nhẫn hay không? Và Thượng Đế của 
Ngươi là Đấng hằng nhìn thấy (mọi việc). Và những 
ai không mong gặp lại TA (ở Đời sau) lên tiếng: “Tại 
sao không có những Thiên thần được cử xuống cho 
bọn ta hoặc tại sao bọn ta không thấy Thượng Đế 
của bọn ta. Quả thật, chúng đã quá ngạo mạn và tự 
phụ quá mức. (Chương 25 - Al-Furqan, câu 20, 21).

Và Allah, Đấng Tối Cao cũng có phán: Và hãy nhớ lại 
khi các ngươi đã nói với Musa (Moses): “Chúng tôi 
sẽ không bao giờ tin tưởng thầy trừ phi chúng tôi 
thấy Allah một cách công khai.” Vì thế, lưỡi tầm sét 
đã đánh các ngươi trong lúc các ngươi mục kích rõ 
(cảnh tượng). (Chương 2 - Albaqarah, câu 55).
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Một số minh chứng về sự tồn tại và hiện hữu của 
Allah:

Kết luận của  ý thức lành mạnh: Quả thật, con người có bản chất tự 
nhiên đúng mực và có ý thức lành mạnh chắc chắn sẽ biết rằng không 
có một sự vật gì tồn tại mà không có một bàn tay tạo ra nó cũng như 
không có bất cứ điều gì xảy ra mà không có tác nhân tác động vào nó.

Các Lời mặc khải của Qur'an đã thúc giục con người quan sát vũ trụ 
xung quanh chúng ta và nghiền ngẫm về mọi vạn vật tồn tại trong 
nó, qua đó, chúng ta sẽ thấy được rằng không có sự nghi ngờ về 
sự hiện hữu và tồn tại của Đấng Tạo Hóa cũng như sự hiện hữu của 
Đấng điều hành cho mọi hoạt động của mọi vạn vật trong vũ trụ.

Vũ trụ này và mọi vạn vật tồn tại trong đó đã được sắp xếp một cách 
trật tự đến kỳ lạ, mọi hoạt động của mọi vạn vật trong vũ trụ đều theo 
một quy luật đã định sẵn không thay đổi, các hành tinh đều di chuyển 
một cách cố định theo quỹ đạo của nó không hề di dịch lệch đi khỏi 
con đường của chúng, và nếu chỉ cần một số bị lệch khỏi quỹ đạo 
của chúng thì một thảm họa tồi tệ sẽ xảy ra mà chỉ có Allah mới biết 
được hậu quả như thế nào. Vậy ai là Đấng chế ngự và làm cho vũ trụ 
này từ thuở ban đầu cho đến thời của chúng ta ngày hôm nay vẫn 
luôn theo một quy luật vô cùng trật tự và tinh vi như thế? Allah, Đấng 
Tạo Hóa phán: Hãy bảo (họ): “Các người hãy quan sát những vật 
trong các tầng trời và dưới đất”. Và không một Lời mặc khải nào 
cũng như không một vị báo trước nào có thể giúp ích được cho 
một đám người không có đức tin. (Chương 10 - Yunus, câu 101).

Và đây, sự tạo hóa con người, Allah đã tạo hóa con người với 
những khả năng và những hệ thống hoạt động trong cơ thể họ. 

Allah, Đấng Tạo Hóa phán: Và trên trái đất có những dấu hiệu cho 
những người có đức tin vững chãi. Và ngay cả nơi bản thân của 
các ngươi (con người), các ngươi không quan sát và nhìn thấy 
ư? (Chương 51 - Adh-dhariyat, câu 20, 21).

Các loài động vật mà con người hưởng dùng nguồn lợi của chúng 
từ thức ăn, thức uống, quần áo và leo cưỡi. 

Allah, Đấng Tạo Hóa phán: Và quả thật nơi gia súc cũng có một 
bài học cho các ngươi. TA ban cho các ngươi loại thức uống từ 
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chất nằm trong bụng của chúng, giữa phân và 
máu: nguồn sữa tươi tinh khiết và có hương vị 
làm cho người uống thích thú. Và (một bài học) 
từ trái chà là và trái nho mà các ngươi ép ra chất 
rượu và có được một loại lương thực tốt. Quả 
thật, trong sự việc đó là một Dấu hiệu (nhận biết 
TA) cho những người thông hiểu. Và Thượng Đế 
(Allah) của Ngươi (Muhammad) đã mặc khải cho 
ong mật rằng: “ Hãy xây tổ trên núi, trên cây và 
trên những vật mà họ (nhân loại) đã dựng lên. 
Và hãy ăn (hút mật) từ mỗi loại trái cây, rồi hãy đi 
theo các con đường thành thuộc của Thượng Đế 
của ngươi (ong mật)”. Từ trong bụng của chúng 
tiết ra một loại chất uống có nhiều màu sắc khác 
biệt, trong đó, chứa một dược liệu chữa bệnh 
cho nhân loại. Chắc chắn trong sự việc đó là một 
Dấu hiệu cho một đám người biết suy ngẫm. 
(Chương 16 - Annaml, câu 66 - 69).

Cây cối, hoa màu, vườn tược với nhiều loại, hình 
dáng và màu sắc khác nhau mà con người hưởng 
dùng nguồn lợi của chúng như thức ăn, đồ uống, 
trị liệu và chỗ ở. 

Allah, Đấng Tạo Hóa phán: Và Ngài (Allah) là Đấng 
đã trải rộng mặt đất và đặt lên nó những quả núi 
vững chắc và làm ra sông ngòi, và từ mỗi loại 
trái cây mà Ngài đã làm mọc ra nơi đó, có từng 
cặp, hai và hai. Ngài lấy ban ngày bao phủ ban 
đêm. Quả thật, trong sự việc đó là những Dấu 
hiệu cho đám người biết suy ngẫm. Và trên trái 
đất có những vùng đất rộng tiếp giáp nhau; và có 
những mảnh vườn trồng nho, và có những cánh 
đồng trồng bắp (lúa) và những cây chà là mọc từ 
một gốc hoặc khác biệt và được tưới bằng một 
loại nước duy nhất nhưng TA làm cho loại trái 
này ăn ngon hơn loại trái kia khi dùng. Chắc chắn 
nơi những hiện tượng đó là những Dấu hiệu cho 
đám người hiểu biết. (Chương 13 - Ar-ra’d, câu 3, 4).
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Tất cả mọi vạn vật với những hình dạng, đặc điểm và trạng thái 
khác nhau cũng là những Dấu hiệu của Allah. 

Ngài phán: Ngài (Allah) đã tạo các tầng trời không cần trụ chống 
mà các ngươi có thể nhìn thấy (bằng mắt thường) và đã dựng lên 
trên mặt đất những quả núi vững chắc, sợ rằng nó (đất) sẽ rung 
chuyển với các ngươi và Ngài đã rải ra nơi đó đủ loại thú vật. Và 
TA ban nước mưa từ trên trời xuống mà TA dùng để làm mọc ra 
nơi đó đủ cặp (thảo mộc) quí giá. Đây là sự Tạo hóa của Allah. 
Thế, hãy chỉ cho TA xem đâu là vật mà những ai khác Ngài đã 
tạo? Không, những kẻ làm điều sai quấy đang lầm lạc rõ ràng. 
(Chương 31 - Luqman, câu 10, 11).

Và trong hệ thống hoạt động kì diệu của sự sinh sản trong mọi sự 
sống của muôn loài cũng như sự cân bằng sinh thái trong vũ trụ 
này là dấu hiệu về sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và Allah tạo mọi sinh vật từ nước. 
Trong số những sinh vật đó, có loài di chuyển bằng bụng, có loài 
đi bằng hai chân, có loài đi bằng bốn chân. Allah tạo hóa vật gì 
Ngài muốn bởi vì Allah có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi 
việc. (Chương 24 - Annur, câu 45).

Sự phân bố nguồn nuôi dưỡng kì diệu cho tất cả mọi sinh vật cũng 
như đảm bảo nó cho tất cả mọi tạo vật. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và không một sinh vật nào sống trên 
trái đất mà nguồn lương thực lại không do Allah ban cấp. Ngài 
biết nơi sống và nơi tạm trú của nó. Tất cả đều được ghi chép 
trong một quyển sổ (Định mệnh) rõ ràng. (Chương 11 - Hud, câu 6).

Và mọi vạn vật trong vũ trụ này được Allah, Đấng Tối cao tạo ra, có 
những vật con người không biết nguồn gốc của nó. 

Ngài phán: Quang vinh thay Ngài! Đấng đã tạo mọi vật thành 
từng cặp (âm dương), có những vật được mọc ra từ đất, và 
từ chính bản thân của họ, và từ những vật mà họ không biết. 
(Chương 36 - Yasin, câu 36). 

Không có điểm nào để nghi ngờ về sự tồn tại cũng như quyền năng 
điều hành vũ trụ của Đấng Tạo Hóa. Và chỉ có ba giả thuyết để nói 
về nguồn gốc của vũ trụ này, tuyệt đối không có giả thuyết thứ tư.
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Giả thuyết thứ nhất: Có lẽ quy luật hoạt động một cách 
trật tự và tinh tế của vũ trụ được hình thành là do nó 
tự phát sinh, nhưng khả năng này hoàn toàn không 
thể nào xảy ra bởi theo nguyên lý tất cả mọi hiện 
tượng xảy ra đều có tác nhân của nó.

Giả thuyết thứ hai: Có lẽ vũ trụ này là do một thứ gì đó 
tạo ra nó, và thứ đó cũng được sinh ra từ chính vũ trụ 
này. Đây là lời nói vô lý không thể chấp nhận bởi lẽ 
một vật không thể tạo ra một vật giống như nó.

Giả thuyết thứ ba: Có lẽ vũ trụ này là do một thứ gì đó 
nằm ngoài nó và hoàn toàn khác biệt với nó tạo ra nó, 
và đó là Allah, Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn 
loài. Đây là điều mà những tín đồ Muslim tin tưởng, 
còn những kẻ vô thần thì họ cứ luôn mơ hồ và lưỡng 
lự trong sự nghi ngờ của họ. 

Allah, Đấng Vĩ đại đã khẳng định sự thật này: Phải 
chăng chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì 
cả? Hay chúng là những đấng tạo hóa?. Phải chăng 
chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không, 
chúng không có một niềm tin vững chắc. (Chương 
52 - Attur, câu 35 - 36).

Và một trong những bằng chứng về sự tồn tại 
của Allah là sự hướng về tôn giáo tự nhiên. Allah, 
Đấng Tối Cao phán: Do đó, Ngươi (Muhammad!) 
hãy định diện của Ngươi hướng về tôn giáo Hanif 
(chỉ tôn thờ Allah), Fitrah (tôn giáo tự nhiên) của 
Allah theo đó Ngài đã tạo hóa con người. Không 
có một sự thay đổi nào trong tôn giáo của Allah. 
(Chương 30 - Ar-Rum, câu 30). 

Do đó, bản thân con người được tạo ra để cảm 
nhận và công nhận sự tồn tại của Đấng Tạo Hóa, 
Đấng đã tạo ra vũ trụ này và được các nhà khoa 
học gọi là “Tôn giáo bản năng” ngay cả khi ta làm 
cho bản năng tự nhiên chệch hướng thì chúng ta 
thấy rằng nó luôn cần đến một sức mạnh để nó 
tựa vào trong những lúc khó khăn và đường cùng. 
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Và cái bản năng tự nhiên này luôn tồn tại trong mỗi một con người 
không có ai là trường hợp ngoại lệ, tuy nhiên, có người lại tuyệt 
nhiên phủ nhận nó một cách kêu ngạo và tự phụ và có người thừa 
nhận và tin tưởng. Và bản năng tự nhiên này biểu hiện rõ khi một 
người đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo, hay gặp phải một tai 
họa hoặc những chuyện đau buồn khó giải thoát thì chúng ta thấy 
người đó nói một cách vô ý thức: ôi Chúa ơi, ông trời ơi, Thượng 
Đế ơi hoặc y sẽ ngửa đôi tay và nhìn lên trời một cách khẳng định 
rằng có một quyền lực toàn năng đang tồn tại có thể phó thác và 
đặt niềm tin. Và điều này là sự thật đã được Allah. 

Đấng Vĩ Đại xác nhận khi Ngài phán: Và (thái độ lạ lùng của) con 
người là khi gặp hoạn nạn thì họ lại van vái TA giải cứu họ (ở đủ 
mọi tư thế) lúc nằm hoặc lúc ngồi hoặc đứng. Nhưng sau khi TA 
đã giải cứu họ thoát khỏi cơn nguy khốn thì họ bước đi dửng 
dưng làm như họ chẳng hề van vái TA cứu nguy lúc gặp hoạn 
nạn. (Chương 10 - Yunus, câu 12).

Sự thách thức của Qur'an: Qur'an thách thức loài người và loại 
Jinn hợp sức nhau lại với nhau hay từng cá nhân riêng lẻ tạo ra một 
sinh linh nhỏ bé. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Hỡi nhân loại! Đây là một ngụ ngôn 
được trình bày cho các ngươi. Hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, 
những kẻ mà các ngươi cầu xin khấn vái ngoài Allah sẽ không 
bao giờ tạo ra được một con ruồi dẫu chúng có hợp sức với nhau 
để làm chuyện đó; và nếu con ruồi đó có giật tha đi món gì của 
chúng thì chúng sẽ không thể lấy nó lại được. Kẻ van cầu cũng 
như kẻ được van cầu đều bất lực cả. (Chương 22 - Al-Hajj, câu 73).

Và linh hồn là điều của Allah, chẳng một ai biết nó như thế nào mà chỉ 
có Ngài mới biết rõ về nó bởi Ngài là Đấng đã tạo ra nó. 

Ngài phán: Chúng hỏi Ngươi (Muhammad) về linh hồn. Hãy bảo chúng: 
“Linh hồn là từ mệnh lệnh của Thượng Đế của Ta, và các người chỉ 
được ban cho sự hiểu biết về nó rất ít. (Chương 17 - Al-Isra, câu 85). 

Ngay cả với những vật không có linh hồn thì chúng cũng chẳng có 
khả năng tạo nó. Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nói rằng Allah - Đấng Toàn Năng 
phán: “Và còn ai tội lỗi hơn những kẻ đã muốn tạo giống như tạo hóa 
của TA. Bởi thế, chúng cứ thử tạo một hạt ngô, hoặc một hạt lúa 
mạch xem.” (Albukhari, quyển 6, trang 2747, số Hadith 7120).
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Con người bất lực trước việc điều hành và chế ngự vũ 
trụ này, và đây là một trong những bằng chứng chứng 
minh sự tồn tại của Đấng Tạo hóa và Điều hành nó. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Hẳn Ngươi 
(Muhammad) không suy ngẫm về một kẻ đã tranh 
luận với Ibrahim về Thượng Đế của Y bởi vì Allah 
đã ban cho Y quyền bính hay sao? Khi Ibrahim bảo 
kẻ đó: “Thượng Đế của tôi là Đấng ban sự sống và 
làm cho chết”. Hắn đáp: “Ta cũng ban cho sự sống 
và làm cho chết vậy”. Ibrahim nói: “Nhưng Allah 
(Thượng Đế của tôi) làm cho mặt trời mọc từ hướng 
đông, thế ngài làm cho nó mọc từ hướng tây xem 
(nếu ngài có khả năng)?”. Bởi thế, kẻ không có đức 
tin đó đâm ra lúng túng (vì đuối lý). Và Allah không 
hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. (Chương 
2 - Albaqarah, câu 258).

Và một trong những bằng chứng chứng mình sự 
tồn tại của Allah - Đấng Tạo hóa, là Ngài đã thách 
thức toàn nhân loại làm ra một quyển kinh giống như 
Qur'an, một Kinh sách cuối cùng từ Thượng Đế ban 
xuống, và sự thách thức này vẫn tiếp diễn cho đến 
ngày tận thế. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Hãy bảo họ (Muhammad!): 
Nếu loài người và loài Jinn có họp nhau lại để làm 
một kinh sách giống như Qur'an này thì cũng không 
bao giờ có thể làm được giống như Nó, cho dù 
chúng có nỗ lực hỗ trợ nhau đến mấy đi chăng nữa. 
(Chương 17 - Al-Isra’, câu 88).

Như vậy, nếu người nào nghi ngờ về sự tồn tại của 
Allah hoặc nghi ngờ về bức Thông Điệp (Islam) mà 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص mang đến thì hãy đón nhận sự thách 
thức mà cố gắng làm ra một kinh sách giống Qur'an 
thử xem. Quả thật, đã có biết bao nhiêu nhà văn, nhà 
thơ, nhà ngôn ngữ đã nỗ lực nhưng tất cả đều bất lực.

Do đó, Qur'an đích thực là lời nói của Allah được mặc 
khải xuống từ chính Ngài. 
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Ngài phán: Và kinh Qur'an này không thể do ai khác ngoài Allah 
làm ra, nhưng Nó (Qur'an) xác nhận lại các điều (đã được mặc khải) 
trước Nó và giải thích đầy đủ “Kinh sách” do Thượng Đế của vũ trụ 
và muôn loài ban xuống, không phải nghi ngờ gì cả. (Chương 10 - 
Yunus, câu 37).

Và nếu Nó là lời nói của con người thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy các 
câu kinh sẽ mâu thuẫn với nhau. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Sao chúng không chịu nghiền ngẫm về 
Qur'an? Nếu là từ một Đấng nào khác ngoài Allah thì chắc chắn chúng 
sẽ tìm thấy trong đó nhiều điều mâu thuẫn. (Chương 4 - Annisa’, câu 82).

 Đức tin nơi các Thiên thần:
Đức tin nơi các Thiên thần là tin rằng các Thiên thần được Allah tạo ra 
để phục tùng mệnh lệnh của Ngài và thờ phượng Ngài, Allah đã tạo ra 
vô số các Thiên thần và chỉ có Ngài mới biết chính xác là bao nhiêu, 
Allah phán: Masih (Nabi Ysa tức Giê-su) không có gì phải ái ngại khi 
làm một bề tôi của Allah; các Thiên thần kế cận (Allah) nhất cũng 
không ai ngại làm điều đó. (Chương 4 - Annisa’, câu 172).

Các vị Thiên thần này không phải là đối tác của Allah, cũng không phải 
là con cái của Ngài, mà họ chỉ là những tạo vật của Ngài, Ngài tạo 
ra họ để họ phục tùng mệnh lệnh và ý chỉ của Ngài. Ngài phán: Và 
chúng (những kẻ ngoại giáo) đã nói: “Đấng (Allah) rất mực Độ lượng 
có một đứa con trai”. Quang vinh và trong sạch thay Ngài rằng quả 
thật họ (những ai mà chúng cho là con cái của Allah) đều là bề tôi 
vinh dự (của Allah). Họ không qua mặt Ngài và chỉ làm theo mệnh 
lệnh và ý chỉ của Ngài. (Chương 21 - Al-Ambiya’, câu 26, 27).

 Đức tin nơi các Kinh sách:
Đó là đức tin rằng Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã ban các Kinh 
sách từ trên trời xuống cho các vị Sứ giả của Ngài mang rao truyền 
cho nhân loại và giải thích cho họ hiểu rõ các giáo luật về mọi mặt của 
đời sống trong đó có cung cách thờ phượng Ngài. Tiêu biểu cho các 
Kinh sách được nói:
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01  Suhuf (Kinh thánh) của Nabi Ibrahim (Abraham);

02  Tawrah (Torah: Kinh Cựu ước), một Kinh sách 
thiêng liêng được ban xuống cho Nabi Musa 
(Moses);

03  Zabur (Psalms: Sách Thánh thi) là Kinh sách 
được ban xuống cho Nabi Dawood (David); 

04  Injil (Gospel: Kinh Tân ước, Sách Phúc âm) là 
Kinh sách thiêng liêng được ban cho Nabi Ysa 
(Jesus);

05  Qur'an, là Kinh sách thiêng liêng được ban xuống 
cho Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص để rao truyền và chỉ 
đạo toàn nhân loại, Nó là Kinh sách cuối cùng 
được Allah ban xuống và Nó xóa bỏ hết những 
Kinh sách trước Nó.

Qur'an là gì?
Đó là lời nói của Allah mặc khải xuống cho Nabi 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص bằng tiếng Ả rập dùng để đọc xướng 
trong các buổi lễ cầu nguyện và dùng làm một nền 
tảng giáo luật chỉ đạo được truyền lại chính xác 
nguyên vẹn qua sự ghi chép và nhớ thuộc lòng với 
chương mở đầu là Fatihah (Khai đề) và kết thúc 
với chương Annas (Nhân loại). Nó là hiến pháp của 
người Muslim mà từ đó phát sinh các giáo lý điều 
chỉnh các vấn đề tôn giáo và thế tục của họ. Và Nó 
khác biệt với những Kinh sách trước Nó bởi những 
điểm sau đây:

Nó là Kinh sách cuối cùng được ban xuống từ 
Thượng Đế, bởi vậy, Allah - Đấng Tối Cao và Ân 
Phúc - đã phán bảo rằng chính Ngài sẽ giữ gìn và 
bảo quản Nó cho đến Ngày tận thế. Ngài phán: 
Quả thật, TA đã ban Thông điệp nhắc nhở 
(Qur'an) xuống và chính TA sẽ giữ gìn và bảo quản 
Nó. (Chương 15 - Al-Hijr, câu 9).
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• W. Durant

Nó chứa đựng tất cả các hệ thống pháp luật thiết lập một xã hội lý 
tưởng và đảm bảo các quyền của mỗi con người.

Nó được coi là một nguồn tài liệu lịch sử trung thực và đáng tin cậy 
về các trình tự của các tôn giáo được ban xuống cho các vị Nabi 
cũng như các vị Thiên sứ và về những gì đã xảy ra cho họ cùng với 
người dân của họ từ Nabi Adam (tổ tiên của loài người) và kết thúc 
với Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.

Nó được ban xuống làm Lời nhắc nhở và Chỉ đạo cho toàn thể 
nhân loại để họ có cuộc sống hạnh phúc và thanh bình, đưa họ từ 
nơi tối tăm của sự ngu muội ra ngoài ánh sáng của chân lý.

Nó được dùng để thờ phượng Allah qua việc đọc xướng, ghi chép 
và học thuộc lòng.

Họ nói gì về Qur'an?
W. Durant nói trong cuốn sách của ông có
nhan đề “Câu chuyện về nền văn minh”: “Kinh
Qur'an mang đến cho các linh hồn những giáo
điều dễ dàng hơn và ít sự mơ hồ hơn, các linh
hồn không bị bó buộc với những giáo thức và
nghi lễ hạn hẹp, các linh hồn tự do nhiều hơn
những thầy tu và các vị giáo sĩ. Và quả thật,
nó mang lại một giá trị to lớn trong việc nâng cao trình độ của tín đồ
Muslim về đạo đức và văn hóa, và nó là nền tảng của hệ thống phép
tắc xã hội thiết lập sự liên kết giữa cộng đồng, thúc đẩy các tín đồ noi
theo các nguyên tắc của sức khỏe, làm cho tâm trí tránh xa những
ảo tưởng, sự bất công, tàn ác và thô bạo, làm cho tâm hồn biết yêu
thương, độ lượng đạt được một phẩm hạnh tốt đẹp và cao quý, nó
tạo ra giữa những người Muslim một chừng mực điều độ và cân
bằng tránh xa những mong muốn và dục vọng thấp hèn, nó là điều
không được tìm thấy ở bất kỳ nơi sinh sống nào của người da trắng
trên thế giới”(1).

1 Câu chuyện về nền văn minh của W.Durant được trích dẫn từ cuốn sách “Họ nói về 
Islam” của tiến sĩ Imad Addin Khaleel trang 64.
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 Đức tin nơi các vị Thiên sứ:
Đó là đức tin rằng Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã 
lựa chọn trong loài người các vị Thiên sứ và các vị Nabi 
để rao truyền giáo luật của Ngài cho nhân loại mục đích 
để con người không có lý đôi co và khiếu nại với Ngài, 
và họ (các vị Nabi, các vị Thiên sứ) đều là những người 
có phẩm chất đạo đức tốt nhất trong nhân loại, và họ 
luôn hết lòng và trung thực trong việc truyền đạt tôn giáo 
của Allah cho nhân loại. Các vị Thiên sứ và các vị Nabi 
của Allah rất nhiều, không ai biết rõ số lượng của họ là 
bao nhiêu ngoại trừ Allah, và họ là con người phàm tục 
được Allah giao cho sứ mạng truyền tải các bức Thông 
điệp của Ngài. Allah, Đấng Tối Cao phán: Và những 
sứ giả mà TA đã phái đến trước Ngươi (Muhammad) 
cũng là những con người phàm tục được TA mặc khải 
cho Kinh sách. (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 7). 

Và vị Thiên sứ đầu tiên là Nuh (Noah) và vị cuối cùng 
là Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.

 Đức tin nơi Ngày Sau:
Đó là đức tin rằng cuộc sống trần gian sẽ có ngày kết 
thúc và biến mất. Allah, Đấng Tối Cao phán: Bất cứ 
ai sống trên trái đất đều phải chết mất, và chỉ Sắc 
diện của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), Đấng 
đầy quyền uy tối thượng và vinh quang là bất diệt. 
(Chương 55 - Arrahman, câu 26, 27). 

Và sau khi cuộc sống trần gian này kết thúc, con người 
sẽ được phục sinh trở lại và được triệu tập trước Allah 
để Ngài xét xử và thưởng phạt cho các việc làm của 
họ. Allah sẽ ban thưởng Thiên Đàng cho những người 
tin tưởng và làm tốt theo sự hướng dẫn và chỉ dạy của 
các Thiên sứ của Ngài và Ngài sẽ trừng phạt thích đáng 
những kẻ phủ nhận đức tin và làm điều tội lỗi, ác bá bởi 
những hình phạt đau đớn và khổ ải nơi Hỏa ngục.
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• «Bất cứ ai sống trên trái đất đều phải chết mất, và chỉ Sắc diện của Thượng Đế của Ngươi 
(Muhammad), Đấng đầy quyền uy tối thượng và vinh quang là bất diệt.» (Chương 55 - Arrahman, 
câu 26, 27). 

 Đức tin nơi định mệnh và số phận:
Đó là đức tin rằng Allah, Đấng Tối Cao, luôn biết rõ tường tận những 
gì sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào, Ngài đã định đoạt mọi thứ theo ý 
muốn của Ngài. Allah, Đấng Tối Cao phán: Và Ngài (Allah) đã tạo ra 
tất cả mọi vạn vật và Ngài đã định sẵn mức lượng cho nó. (Chương 
25 - Al-Furqan, câu 2).

Và kết quả của đức tin vào định mệnh và số phận sau khi đã tận dụng 
các nguyên nhân và tìm kiếm các động lực:

01  Làm tâm hồn thanh thản, tinh thần thoải mái không tuyệt vọng 
trong bất cứ tình huống và hoàn cảnh nào.

02  Giúp con người có kiến thức và khám phá những gì đã được 
Allah định đoạt và sắp đặt trong vũ trụ này. Con người không 
có khả năng chống lại với những gì mà Allah đã sắp đặt và định 
đoạt cho họ, như bệnh tật là một sự định đoạt và sắp đặt của 
Allah lên con người, con người không thể tránh khỏi bệnh tật, 
tuy nhiên, con người được ban cho khả năng tìm phương cách 
để điều trị, đó là tìm các loại thuốc mà Allah đã tạo ra cho họ 
trong vũ trụ này.

03  Tâm hồn sẽ gắn kết với Allah và không có nỗi sợ hãi trước những 
sự hãm hại của con người. Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nói: “... và hãy 
biết rằng dù cho cả thế giới có tập hợp lại với nhau để mang lại 
một điều lợi cho ngươi thì chắc chắn họ không làm được ngoại 
trừ điều gì Allah đã quy định và sắp đặt sẵn cho ngươi; và cho 
dù tất cả bọn họ có hợp sức lại với nhau để làm hại ngươi một 
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điều gì đó thì chắc chắn họ cũng sẽ không bao 
giờ có thể làm hại được ngươi ngoại trừ điều 
gì Allah đã qui định và an bài cho ngươi. Bởi 
lẽ một khi cây viết đã giơ lên thì mực đã khô.” 
(Tirmizhi, quyển 4 trang 677, số Hadith 2516).

Nguyên tắc cơ bản của 
Islam

Nguyên tắc cơ bản của Islam là 

01  bảo vệ tính mạng (ngoại trừ vì con đường chính 
nghĩa của Islam),

02  danh dự,

03  tài sản,

04  trí tuệ

05  duy trì giống nòi.

Vị Thiên sứ của Islam ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Quả thật, Allah nghiêm 
cấm các ngươi xâm hại đến tính mạng của các ngươi, 
tài sản của các ngươi, danh dự của các ngươi, giống 
như sự nghiêm cấm của ngày này của các ngươi 
trong tháng này tại xứ sở này của các ngươi.” (Sahih
Bukhari, quyển 5 trang 2247, số hadith 5696).

Và Người ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: “Chẳng phải là Ta đã cho các 
người biết rằng người có đức tin là người mà mọi 
người luôn được an toàn với y về tài sản, tính mạng 
của họ, và người Muslim là người mà mọi người luôn 
được an lành và bình yên trước chiếc lưỡi của y và 
đôi tay của y, và người Jihad là người chiến đấu với 
bản thân mình cho con đường phục tùng Allah, và 
người Muhajir (người di cư) là người di cư rời bỏ sự 
tội lỗi và nghịch đạo.” (Sahih Ibnu Hibban quyển 11 trang 203,
số Hadith 4862).

• Islam
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• «Ta được cử phái đến để hoàn thiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp».

 Đạo đức của Islam
Islam nghiêm cấm tất cả những hành vi xấu xa, bại hoại từ lời nói cũng 
như cử chỉ. Allah, Đấng Tối Cao phán: Hãy bảo chúng (Muhammad!) 
Thượng Đế của Ta chỉ cấm làm các điều thô bỉ và sàm bậy, dù công 
khai hay thầm kín, Ngài cấm làm những điều tội lỗi, cấm áp bức và 
chèn ép kẻ khác bất chấp lẽ phải và sự thật, cấm làm Shirk với Allah 
điều mà Ngài không bao giờ chấp thuận và Ngài cấm việc nói bậy cho 
Allah những điều mà các ngươi không biết. (Chương 7 - Al-‘Araf, câu 33). 

Và nó sai bảo và khuyến khích mọi hành vi tốt đẹp, vị Thiên sứ của 
Islam ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ta được cử phái đến để hoàn thiện phẩm chất đạo đức 
tốt đẹp”. (Almustadrik trên hai bộ Sahih, quyển 2 trang 670, số Hadith 4221).

Bổn phận và quyền lợi trong 
Islam

Islam qui định các quyền lợi và bổn phận cho từng người theo cương 
vi của họ. Cha mẹ có quyền và bổn phận của họ, vợ chồng mỗi người 
có quyền và bổn phận, con cái có quyền và bổn phận, người láng 
giềng có quyền và bổn phận, ... mục đích đằng sau điều đó là để gắn 
bó, kết chặt giữa từng cá nhân trong xã hội Muslim, bảo vệ nó khỏi sự 
tan rã và phân chia, thúc đẩy và lan truyền tình yêu thương, sự thân 
thiện giữa mọi người Muslim trong xã hội. Allah, Đấng Tối Cao phán: 
Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không được Shirk với 
Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ phượng) bất cứ cái gì, và các ngươi 
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hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, với bà con ruột thịt, với trẻ 
mồ côi, với người thiếu thốn, và hãy cư xử tử tế với 
xóm giềng gần xa, với bạn bè, với người lỡ đường 
và với những người là tù binh trong tay các ngươi, 
bởi quả thật, Allah không yêu thương những kẻ tự 
phụ kiêu căng. (Chương 4 - Annisa’, câu 36 - 38).

Đối với các đường, các lối đi, Islam cũng quy định cho 
nó cái quyền. Vị Thiên sứ của Islam ملسو هيلع هللا ىلص nói:

 “Các ngươi hãy cẩn trọng về việc ngồi trên các con 
đường đi”. Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của 
Allah! Phải chăng có vấn đề gì khi chúng tôi ngồi nói 
chuyện với nhau như thế? Người ملسو هيلع هللا ىلص bảo: “Nếu các 
ngươi vẫn muốn ngồi thì các ngươi hãy cho con 
đường cái quyền của nó”. Các Sahabah hỏi: Thưa 
Thiên sứ của Allah! Cái gì là quyền của con đường? 
Người ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Đó là hạ thấp cái nhìn xuống (tức 
không nhìn vào những điều Haram), ngăn cản những 
điều trở ngại cho người đi đường, đáp lại lời chào 
Salam, và khuyên bảo người làm điều thiện tốt và 
ngăn cản người làm việc xấu”. (Sahih Albukhari, quyển 5
trang 2300, số Hadith 5875).

Và đối với các loài vật, Islam cũng cho chúng cái 
quyền của chúng. Islam qui định rằng lòng thương xót 
đối với chúng cũng như việc đối xử tốt với chúng sẽ 
là nguyên nhân được Allah tha thứ tội lỗi. Vị Thiên sứ 
của Islam ملسو هيلع هللا ىلص đã nói:
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• «Allah không yêu thương tất cả những kẻ khoác lác 
kiêu căng!» (Thiên Kinh Qur’an, Chương Al-Nisa’, 
câu: 36).

“Có một người đàn ông đi đường rất khát nước, y tìm thấy một 
giếng nước, y vội xuống giếng uống nước, sau đó y đi lên thì thấy 
một con chó đang le lưỡi vì khát nước, y nghĩ 
thầm: Chắc chắn con chó này đang khát 
nước giống như mình khát nước lúc nãy. 
Thế là, y trở xuống giếng múc nước 
đầy chiếc giày mang lên cho con 
chó uống. Allah đã tri ân cho việc 
làm đó của y và đã tha thứ tội lỗi 
cho y”. Các bạn đạo của Người ملسو هيلع هللا ىلص 
nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Có 
phải thực sự đối với các loài vật 
chúng ta cũng sẽ được ban cho 
ân phước nữa sao? Người ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
“Đúng vậy, đối với tất cả các loài 
có lá gan tươi đều có ân phước.” 
(Sahih Albukhari quyển 2 trang 870, số Hadith 2334).

Và những hành động đối xử xấu với loài vật cũng được Islam lên án và 
bắt tội và có thể bị đày vào Hỏa ngục. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Có 
một người phụ nữ bị trừng phạt chỉ vì cô ta giam cầm một con mèo 
cho đến chết, cô ta bị đày vào Hỏa ngục vì cô ta đã không cho nó ăn 
cũng không cho nó uống và không để nó tự đi kiếm ăn những con 
côn trùng trên mặt đất” (Albukhari quyển 3 trang 1284 số Hadith 3295).

Như vậy, nếu đây là lòng thương xót và nhân từ của Islam đối với cả 
loài vật thì dĩ nhiên đối với con người được Allah tạo ra tốt đẹp hơn 
và cao quí hơn những tạo vật khác sẽ phải được thương xót và quí 
trọng hơn hết.

Họ nói về Islam
Ông J. S. Restler nói trong cuốn sách của ông có nhan đề “Nền văn 
minh của người Ả-rập”: Quả thật, Islam có thể bao hàm ba ý nghĩa 
chủ yếu khác nhau như sau: ý nghĩa thứ nhất là tôn giáo (đạo), ý nghĩa 
thứ hai là quốc gia và ý nghĩa thứ ba là văn hóa, và nói một cách tóm 
tắt đó là một nền văn minh độc nhất “có một không hai”. (Nhà nghiên 
cứu người Pháp các thời đại và giáo sư viện Islam tại Paris từ cuốn 
sách “Họ nói về Islam” của tiến sĩ Imad Addin Khaleel trang 187).
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 Bạn biết gì về ...?
 Ngôi đền thiêng Ka’bah

Đó là Masjid (Thánh đường) đầu tiên được dựng lên 
trên quả địa cầu này. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc phán: Quả thật, 
ngôi đền đầu tiên được chỉ định cho nhân loại (để 
thờ phượng Allah) là cái tại Bakkah (Makkah), đó 
là ân phúc và chỉ hướng cho toàn nhân loại. Nơi 
đó có những Dấu hiệu rõ ràng: Chỗ đứng (Maqam) 
của Ibrahim, và ai đi vào đó sẽ được an toàn. 
(Chương 3 - Ali-Imran, câu 96, 97).

Ngôi đền này được Nabi Adam, tổ phụ của loài 
người, xây dựng, rồi sau đó được Nabi Ibrahim, 
người cha của các vị Nabi đã phục hồi lại.

Khi vợ thứ hai của Người (Nabi Ibrahim), bà Hajar hạ 
sinh được Nabi Isma’il thì bà Sarah, vợ thứ nhất của 
Người đã đem lòng ghen và bảo Người mang hai 
mẹ con của Isma’il đi xa. Thế là Allah đã mặc khải 
cho Người dẫn hai người họ đến Makkah linh thiêng. 
Nabi Ibrahim tuân theo lời mặc khải của Allah đưa 
hai mẹ con Isma’il đến chỗ mà ngày nay là Makkah. 
Nabi Ibrahim thường đến thăm viếng hai mẹ con 
họ: “... rồi sau một thời gian, Người (Nabi Ibrahim) 
đến thăm họ, lúc đó, Isma’il đang mài dũa mũi tên 
dưới gốc cây cổ thụ gần giếng nước Zamzam, khi 
nhìn thấy cha, Người đứng dậy chạy đến mừng cha, 
hai người họ mừng nhau giống như bao người cha 
con khác. Sau đó, Nabi Ibrahim nói: Này Isma’il, quả 
thật Allah đã ra lệnh cho cha một việc. Isma’il nói: 
Thế cha cứ thi hành theo lệnh Thượng Đế của cha! 
Ibrahim: Con sẽ giúp cha chứ?
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Isma’il: Con sẽ giúp cha. Ibrahim: Quả thật, Allah ra lệnh cho cha xây 
ở đây một ngôi đền - Người đưa tay chỉ đến chỗ gò đất cao. Thế là, 
hai người họ đã xây lên nền móng của ngôi đền, Isma’il chuyển đá 
cho cha và Ibrahim xây, cho đến khi phần xây đã lên cao thì Isma’il 
lấy một cục đá đến để lót chân cho cha (được gọi là Maqam tức 
chỗ đứng của Nabi Ibrahim), Ibrahim đã đứng trên cục đá đó để xây 
và Isma’il thì chuyển đá lên cho cha. Hai người họ đã cầu xin Allah: 
“Lạy Thượng Đế của chúng tôi! Xin Ngài chấp nhận (việc làm 
này) từ chúng tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng biết (hết 
mọi việc). (Chương 2 - Albaqarah, câu 127). .. (Fat-hul-bari: 3364).

Và ngôi đền Ka’bah là nơi mà tất cả các tín đồ Muslim trên thế giới 
từ Đông sang Tây đều hướng về nó khi nào muốn dâng lễ nguyện 
Salah, và nó là biểu tượng cho giáo lý Tawhid (tôn thờ Allah duy 
nhất) khi toàn thể tín đồ Muslim đều hướng thể xác của họ về nó, 
tuy nhiên, trái tim và tinh thần thì hướng về Allah, Đấng Chủ Tể của 
vũ trụ và muôn loài. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: Bởi thế, dù các ngươi quay 
mặt về hướng nào thì Allah cũng hiện diện nơi đó. (Chương 2 - 
Albaqarah, câu 115).

Như vậy, việc người Muslim hướng mặt về ngôi đền Ka’bah cũng 
như đi vòng quanh nó không phải là thờ phượng nó mà là thờ 
phượng Allah, Thượng Đế của nó. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: Bởi vậy, họ phải thờ phượng 
Thượng Đế của ngôi đền, Đấng đã nuôi họ khỏi cơn đói và cho 
họ được an toàn khỏi những sợ hãi. (Chương 106 - Quraish, câu 3, 4).

 Cục đá đen
Được gắn tại một góc của ngôi đền Ka’bah.

Cục đá đen này là một loại đá từ Thiên Đàng giống như Thiên sứ của 
Allah ملسو هيلع هللا ىلص đã thông tin cho biết khi Người nói: “Cục đá đen là từ nơi 
Thiên Đàng” (Tirmizhi, Annasa-i và Ahmad).

Khi Nabi Ibrahim đang xây ngôi đền Ka’bah và con của Người Nabi 
Isma’il thì phụ giúp Người chuyển đá cho Người, khi xây đến chỗ của 
cục Isma’il: Cha muốn đặt một cục đá ngay chỗ này để làm dấu cho 
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• Chỗ đứng của Nabi 
Ibrahim . Một trong 
những phép lạ của Nabi 
Ibrahim là tảng đá mà 
Người đứng trên nó lúc 
xây ngôi đền Ka'bah, nó 
trở nên mềm và đôi bàn 
chân của Người đã in 
hằn lên nó. Đến ngày nay, 
một người có thể nhìn 
thấy dấu hai bàn chân 
của Nabi Ibrahim vẫn 
còn nguyên vẹn trên tảng 
đá đó.

mọi người làm điểm bắt đầu của nghi thức Tawaf ngôi 
đền. Thế là Isma’il đi tìm cục đá cho cha rồi một lúc 
sau quay lại thì đã thấy Nabi Ibrahim đã đặt một “cục 
đá đen” vào chỗ đó. Isma’il hỏi: Này cha, ai đã mang 
cho cha cục đá kia thế? Ibrahim nói: Đại Thiên thần 
Jibril đã mang nó từ trên trời xuống ...

Cục đá này có màu đen ngả màu đỏ, nằm tại góc 
hướng nam của ngôi đền ngay bên trái của cánh cửa, 
nó cao cách mặt đất khoảng 1,10 m, được đặt áp sát 
vào trong thành tường của ngôi đền. Và nó là điểm 
bắt đầu và kết thúc cho nghi thức Tawaf.

 Maqam Ibrahim
Chỗ đứng của Nabi Ibrahim lúc Người xây móng của 
ngôi đền Ka’bah.

Đó là một cục đá mà Nabi Ibrahim đã đứng trên nó 
trong lúc Người xây ngôi đền khi 
mà phần xây đã cao khỏi tầm tay 
của Người, và trên cục đá đó 
đã in hằn dấu đôi bàn chân của 
Người, và thật kì lạ là dấu chân 
đã in lún xuống lên mặt cục đá.

Dấu chân đặc biệt của Người 
vẫn còn tồn tại cho đến ngày 
hôm nay, nó được rào chắn lại 
xung quanh với những tấm thủy 

tinh dày để tránh sự xói mòn của thời tiết và khí hậu. 
Và quả thật, Allah đã ra lệnh cho tín đồ Muslim dâng lễ 
nguyện ngay tại chỗ đó khi Ngài phán: Và hãy nhớ lại 
khi TA (Allah) đã chỉ định Ngôi đền (Ka’bah) làm một 
nơi an toàn cho thiên hạ tới lui thăm viếng và (phán 
cho khách viếng): “Hãy lấy chỗ đứng của Ibrahim 
làm địa điểm dâng lễ nguyện Salah”. (Chương 2 - 
Albaqarah, câu 125).

Và dấu chân đặc biệt này là một phép lạ trong số các 
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Đá đen

Máng xối Ar-Rahmah

Maqam (nơi đứng)
của Thiên Sứ Ibrahim

Cửa Ka’bah

Cột Shami

Cột Al-Ira’qi

Cột Al-Yama’ni

Hijr Ismael

phép lạ của Allah, và Ngài muốn nhân loại nhớ đến vị Nabi của Ngài, 
Ibrahim. Và nguyên thủy của cục đá đen và Maqam là từ đá ngọc nơi 
Thiên Đàng bởi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص có nói: “Cục đá đen và Maqam là hai cục đá 
ngọc thuộc đá ngọc ở nơi Thiên Đàng, nếu như không phải vì Allah 
làm mất đi ánh hào quang của chúng thì chắc chắn nó sẽ tỏa sáng 
đến khắp đông tây.” (Sahih của Ibnu Hibban).

Giếng nước Zamzam
Khi Nabi Ibrahim đưa mẹ con Nabi Isma’il đến chỗ của ngôi đền 
Ka’bah hiện nay ở Makkah theo lời Mặc khải của Allah thì lúc đó ở 
đấy là nơi thung lũng hoang vắng không có một bóng người, không 
cây cối và cũng chẳng có nước. Nabi Ibrahim bỏ lại hai mẹ con Isma’il 
ở nơi đó cùng với một túi nước uống và chà là khô và ra đi. Mẹ của 
Isma’il vội chạy theo sau và nói: Này Ibrahim, chàng đi đâu mà lại bỏ 
mẹ con em ở nơi thung lũng không có bóng người cũng chẳng có một 
thứ gì? Bà đã hỏi Nabi Ibrahim nhiều lần như vậy nhưng Người không 
quay lại nhìn bà.

Thế là bà hỏi: Có phải Allah ra lệnh cho chàng làm như vậy phải 
không? Người trả lời: Vâng. Bà nói: Nếu như vậy thì Ngài sẽ không bỏ 
rơi mẹ con em. Rồi bà quay lại. Nabi Ibrahim đã đi đến khi hai mẹ con 
Isma’il không còn nhìn thấy Người nữa thì Người đứng hướng mặt về 
phía ngôi đền rồi đưa tay lên cầu nguyện.
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• Giếng Zamzam nằm cách 
ngôi đền Ka’bah 21 mét, 
nó sâu khoảng 30 mét, 
đường kính bên trong của 
nó khác nhau từ 1, 08 
đến 2,66 mét

• Khoảng cách giữa Safa 
và Marwa chừng 450 
mét, đi bảy dòng qua lại 
khoảng 3,15 km.

Allah phán về lời cầu nguyện của Người: Lạy Thượng 
Đế của bề tôi! Bề tôi đã định cư con cháu của bề tôi 
nơi thung lũng (Makkah) không có đất đai trồng trọt, 
gần ngôi đền thiêng của Ngài (Ka’bah) để cho chúng 
có thể dâng lễ nguyện Salah. Bởi thế, xin Ngài làm 
cho tấm lòng của một số nhân loại đoái thương mà 
nuôi chúng với hoa quả (của họ) để chúng có thể tạ 
ơn Ngài. (Chương 14 - Ibrahim, câu 37).

Vậy là mẹ Isma’il cho Người bú và uống từ túi nước 
mà Nabi Ibrahim để lại cho mẹ con bà. Cho đến khi 
túi nước đã cạn, bà khát và Isma’il cũng khát, thế là 
bà bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy chỗ 
nào có nước, gần đó ở hai bên có hai ngọn đồi Safa 
và Marwah, bà leo lên ngọn đồi Safa để nhìn ra phía xa 
mong rằng sẽ nhìn thấy ai đó nhưng chẳng thấy một 
bóng người, rồi bà lại đi xuống đồi Safa chạy sang đồi 
Marwah đối diện, lại

leo lên đồi và nhìn ra xa nhưng cũng chẳng thấy một 
bóng người, cứ như thế bà đã chạy qua chạy lại giữa 
hai ngọn đồi đến bảy lần. Ibnu Abbas nói: Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
Đó là nghi thức Sa’i mà mọi người đi qua lại hai ngọn 
đồi đó.

Rồi sau khi đi xuống từ đồi Marwah thì bà nghe thấy 
một giọng nói, bà nói thầm mình thật sự đã nghe tiếng 
nói, rồi bà tập trung lắng nghe, bà nói: Tôi thật sự đã 
nghe tiếng của bạn, nếu thật sự bạn là người đến cứu 
giúp tôi thì xin hãy cho tôi nghe thấy giọng của bạn. 
Thì ra đó là một thiên thần đang ở chỗ của giếng nước 
Zamzam, thiên thần đang dùng chân hay cánh để đào 
đất cho đến khi nước chảy ra. Bà đã dùng tay lấy đất 
đắp xung quanh rồi lấy túi da múc nước. Ibnu Abbas 
nói: Nabi nói: Allah thương xót mẹ của Isma’il, nếu 
bà cứ bỏ mặc nó (không đắp bờ xung quanh ngăn 
lại) hoặc nếu bà không múc nước của nó thì Zamzam 
sẽ thành một dòng suối chảy. Thế là bà đã uống và 
cho Isma’il uống. Thiên thần đã nói với bà: Các người 
đừng chớ lo sợ bị bỏ rơi, bởi quả thật nơi đây sẽ là 
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ngôi nhà của Allah được xây cất lên do chính đứa bé này và cha của 
nó, và quả thật Allah không hề bỏ rơi người nhà của Y (Ibrahim). (Hadith 
do Albukhari ghi lại trong Fat-hul-Bari số 3364).

Và người Muslim vẫn dùng và uống nước Zamzam cho đến tận ngày 
nay.

 Safa và Marwah
Đây là tên của hai ngọn đồi mà bà Hajar, mẹ của Nabi Isma’il đã chạy 
qua lại để tìm ai đó có thể cứu giúp mẹ con bà khi mà nguồn lương 
thực và nước uống đã cạn sạch. 

Các tín đồ Muslim đi thực hiện cuộc hành hương Hajj và Umrah đều 
phải đi qua lại giữa hai ngọn đồi này, một trong các nghi thức của Hajj 
cũng như Umrah, mục đích là noi theo đường lối của Thiên sứ và thiết 
lập các biểu hiệu của Allah, đồng thời để ghi nhớ đến hồng phúc mà 
Allah đã ban cho bà Hajar và người con của bà, Nabi Isma’il khi Ngài 
đã cứu hai mẹ con họ thoát khỏi sự đói khát như trong Hadith được 
thuật lại bởi Ibnu Abbas (cầu xin Allah hài lòng hai người họ) được 
nêu ở trên.

 Các trụ Jamarat
Các trụ Jamarat là các điểm mà Shaytan đã xuất hiện khi Nabi Ibrahim 
đi đến đó để giết tế Isma’il, đứa con của Người theo lệnh của Allah. 
Nó xuất hiện vì muốn gây trở ngại cho Người trong việc chấp hành 
mệnh lệnh của Allah. Nabi Ibrahim đã nắm các viên đá rồi ném vào 
mặt của Iblis đồng thời Takbir (nói Ollo-hu-akbar có nghĩa là Allah là 
Đấng vĩ đại nhất) để tìm sự phù hộ và che chở của Allah. Ibnu Abbas 
nói: Khi mà Ibrahim đi thực hiện Hajj thì Shaytan đã xuất hiện tại trụ 
Aqabah, Người đã ném nó bảy lần với bảy viên đá rồi nó chui vào 
trong đất, sau đó nó lại xuất hiện ở trụ thứ hai Người đã ném nó bảy 
lần với bảy viên đá rồi nó chui vào trong đất, sau đó nó lại tiếp tục xuất 
hiện ở trụ thứ ba và Người lại ném nó bảy lần với bảy viên đá rồi nó 
chui vào trong đất.

Và khi mà Allah biết rõ sự trung thực và ngay chính của Nabi Ibraim 
trong việc chấp hành và tuân thủ mọi mệnh lệnh của Ngài, Ngài cho 



52Chìa Khóa để Hiểu Islam

một con cừu từ Thiên Đàng xuống để cho Người giết 
tế thế chỗ cho Isma’il con của Người. Cho nên việc 
giết tế con vật mà người Muslim thực hiện vào mùa 
Hajj là đường lối của họ mục đích để tỏ lòng tạ ơn 
Allah và lưu nhớ đến sự kiện ngoan đạo của hai vị bề 
tôi của Ngài. 

Allah phán: Và TA đã chuộc mạng đứa trẻ (Isma’il) 
bằng một con vật tế vĩ đại. (Chương 37 - Assafat, câu 107).

Và những người Muslim trong cuộc hành hương Hajj 
của họ, có nghi thức ném đá các trụ Jamarat là để 
theo đường lối người cha của họ Nabi Ibrahim, đồng 
thời để thể hiện hành động nguyền rủa Shaytan rằng 
nó là kẻ thù của họ, và mục đích cao cả nhất chính là 
sự phụng mệnh Allah khi Ngài ra lệnh.

 Các ngày lễ của người Muslim
Người Muslim có hai ngày lễ lớn 
trong năm, đó là ngày lễ Eid-Fitri 

(Lễ xả chay) và ngày lễ Eid-Adha 
(Lễ giết tế). Ngày lễ Eid-Fitri diễn ra 

vào cuối tháng nhịn chay Ramadan, 
nó được gọi như vậy vì người 

Muslim phải ăn uống bình thường trở 
lại sau khi đã hoàn thành tháng nhịn chay 

bắt buộc của họ, đồng thời vào ngày đó, 
người Muslim phải xuất lương thực bố thí 

cho người nghèo và khó khăn; còn ngày lễ thứ 
hai, Eid-Adha diễn ra vào ngày mồng mười tháng Zhul-
Hijjah tức tháng 12 của niên lịch Islam, ngày lễ được gọi 
với cái tên như vậy vì vào ngày đó những người Muslim 
đi hành hương và những người Muslim khá giả giết các 
súc vật như cừu, dê, bò hay lạc đà để ăn và phân phát 
thịt cho người nghèo và khó khăn.

• Có ba trụ Jamarat trong 
Mina: Jamarat Aqabah, 
Jamarat Wusta và 
Jamarat Sughra, khoảng 
cách giữa trụ Jamarat 
Sughra và Jamarat Wusta 
là 150 mét, và khoảng 
cách giữa Jamarat 
Aqabah và Jamarat 
Wusta là 225 mét.

• Đây là một câu thành 
ngữ trong tiếng Ả Rập 
mang nghĩa chúc mừng 
mọi năm đều tốt lành và 
an phúc. Nó được viết 
theo phong cách thư 
pháp được gọi là (Tagra) 
được dùng bởi những 
nhà cầm quyền thời 
Ottoman như một con 
dấu trong Khilaffa Islam.
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Masjid (Thánh Đường) Nabawi
Đó là Masjid đầu tiên trong Islam được Nabi ملسو هيلع هللا ىلص 
cùng các Sahabah thuộc những người Al-Ansar 
xây cất khi Người đến Madinah, tại một nơi ân 
phúc và thiêng liêng được con lạc đà chỉ định theo 
lệnh của Allah. Câu chuyện là khi Nabi ملسو هيلع هللا ىلص vừa đặt 
chân xuống Madinah thì mọi người ai cũng muốn 
giành lấy dây cương lạc đà của Người nhưng 
Người bảo họ hãy bỏ mặc nó chỉ định vì Allah đã 
ra lệnh cho nó. Và trong Masjid này có nội phòng 
của Thiên sứ, nơi mà Người được chôn cất khi 
qua đời bởi vì các vị Nabi đều được chôn cất ngay 
tại chỗ họ lìa trần.

Những người Muslim được khuyến khích đến 
Masjid Nabawi dâng lễ nguyện Salah và đi ngang 
qua chỗ nội phòng của Thiên sứ ملسو هيلع هللا ىلص để cho Salam 
và cầu nguyện cho 
Người.

 Núi Nur 
Đây là ngọn núi mà Thiên 
sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص đã từng 
ngồi tịnh trong hang của 
nó trước khi lãnh nhận 
Sứ mạng Thiên sứ. Hang 
núi này được gọi là hang 
núi Hira’. Trước khi nhận 
lãnh Sứ mạng Thiên sứ, 
Nabi thường thích đến 
hang núi để ngồi tịnh 
một số đêm. Và ở tại 
hang núi này, Đại Thiên thần Jibril xuống mang theo lời Mặc khải đầu 
tiên từ trên trời, một sự bắt đầu cho Sứ mạng Thiên sứ và Nabi của 
Người.

• Hình: Masjid của Nabi 
tại thành phố Madinah, 
có thể chứa hơn hai 
triệu người cùng một 
lúc. Người Muslim dâng 
lễ nguyện Salah trong 
Masjid của Nabi để đạt 
được những ân phước.

• Ngón núi có tên là Nur, đây là một trong những ngọn núi ở 
Makkah (Faran) được đề cập trong Kinh Cựu Ước (Tawrah) 
chương 23 câu số 2. Trên đỉnh núi có một cái hang được 
gọi là hang Hira’, nó nằm phía Đông của Makkah nơi Nabi đã 
thường đến tịnh tâm trước khi nhận lãnh Sứ mạng.
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 Ngôi đền Maqdis (Masjid Aqsa) 
- Jerusalem 

Ngôi đền Maqdis (Masjid Aqsa) là một nơi linh thiêng 
được Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã lựa chọn kể 
từ khi Ngài tạo dựng vũ trụ, làm một nơi thờ phượng 
cho những người có đức tin. Nó là Masjid thứ hai 
được dựng trên trái đất. Theo lời thuật của Abu 
Zhar: Tôi hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Masjid nào 
được dựng đầu tiên trên trái đất? Người nói: “Masjid 
Alharam (Makkah)”. Tôi hỏi tiếp: Kế tiếp là Masjid nào 
nữa? Người nói: “Masjid Aqsa (Jerusalem)”. Tôi hỏi: 
Giữa chúng cách nhau bao lâu? Người bảo: “Bốn 
mươi năm, và ở bất cứ nơi nào khi đến giờ Salah thì 
ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah bởi vì tất cả đều là 
Masjid” (Muslim).

Sau khi Nabi Adam 
đã dựng ngôi đền 
Ka’bah, Allah ra lệnh 
cho Người đi đến 
Jerusalem để dựng 
ngôi đền Maqdis, 
Người đã dựng nó 
và nó là ngôi đền đầu 
tiên được dựng lên 
ở vùng đất Qudus 
(Jerusalem).

Nabi Sulayman 
(Solomon) đã phục 

hồi và mở rộng ngôi đền Maqdis. Thiên sứ của Allah 
 nói: “Quả thật, Nabi Sulayman con trai của Nabi ملسو هيلع هللا ىلص
Dawood (David) sau khi đã hoàn tất việc tu bổ Masjid 
của ngôi đền Maqdis thì Người đã cầu xin Allah không 
cho một ai sau Người đến cai trị và chiếm hữu nó và 
không một ai sau Người đến đó ngoại trừ muốn dâng 
lễ nguyện Salah tại đó và được Ngài xóa đi mọi tội lỗi 

• Ảnh ngôi đền Maqdis và 
Masjid Aqsa được chụp 
từ phía trên xuống.
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giống như vừa mới lọt lòng mẹ. Hai Masjid đã được Allah ban cho điều 
thiêng liêng đó và Ta hy vọng Ngài sẽ ban cho Masjid thứ ba như thế 
(ám chỉ Masjid Nabawi).” (Sahih Ibnu Khuzaymah).

Ngôi đền Maqdis là Qibah (hướng dâng lễ nguyện Salah) đầu tiên 
mà Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص đã dâng lễ nguyện Salah hướng về nó và 
những người Muslim cũng hướng về đó trước khi được lệnh chuyển 
hướng đến Ka’bah. Và nó là nơi mà Nabi ملسو هيلع هللا ىلص được đưa dạ hành đến 
và từ nó Người được đưa thăng thiên lên trời, và đã làm Imam chủ trì 
lễ nguyện Salah cho các vị Nabi khác trong đó.

Và nó còn là một trong ba Masjid được phép du hành từ xa đến để 
dâng lễ nguyện Salah, và mỗi một lần dâng lễ nguyện Salah tại đó sẽ 
ban ân phước tương ứng với 500 lần lễ nguyện Salah tại các Masjid 
khác ngoại trừ Masjid Alharam và Nabawi. 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Không được du hành từ xa đến một Masjid nào đó 
ngoại trừ ba Masjid: Masjid này (Nabawi của Người), Masjid Alharam 
(Makkah) và Masjid Aqsa (Jerusalem)”.

  Islam và tài chính
Nguồn tài chính trong Islam là nguồn tài chính của Allah, nó được kí 
thác cho mỗi người bề tôi quản lí và phải chịu trách nhiệm về nó. Do 
đó, người bề tôi phải đi tìm nguồn tài chính bằng các con đường hợp 
pháp (hợp giáo luật Islam) cũng như phải chi tiêu đúng mức và hợp 
lý theo qui định của giáo luật ngay cả việc chi tiêu cho bản thân cũng 
phải đúng mức tức không được hoang phí. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
“Vào ngày Phán xét, người bề tôi sẽ được hỏi: Y đã trải qua tuổi đời 
của mình cho những gì? Kiến thức hiểu biết của y được vận dụng vào 
việc gì? Nguồn tài sản của y đã kiếm được bằng cách nào và đã chi 
tiêu thế nào? Và cơ thể của y đã trải qua những hoạn nạn gì?” (Sunnan 
Tirmizhi quyển 4 trang 612 số Hadith 2417).

Người bề tôi phải có trách nhiệm chi dùng nguồn tài sản của mình vào 
các mặt thiện tốt. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Ngoan đạo không phải chỉ ở việc hướng 
mặt về hướng Đông hay về hướng Tây mà ngoan đạo còn phải tin 
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• “Quả thật, phụ nữ là anh em ruột thịt của người đàn ông”.

56Chìa Khóa để Hiểu Islam
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nơi Allah, tin vào cuộc sống  Đời sau, tin nơi các vị Thiên thần, các 
Kinh sách và các vị Nabi, và phải vì Allah bố thí cho bà con ruột thịt, 
các trẻ mồ côi, những người nghèo khó, những người lỡ đường và 
những người nô lệ .... (Chương 2 - Albaqarah, câu 177).

 Islam và phụ nữ
Islam xem nam giới và phụ nữ là hai phái khác biệt, mỗi phái có quyền 
và nghĩa vụ nhất định. Islam xem việc tôn trọng và ưu ái với phụ 
nữ là một biểu hiện của một người lương thiện và đức hạnh. Nabi 
Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Những người tốt nhất trong các ngươi là người 
cư xử tốt nhất với người phụ nữ của họ” (Ibnu Hibban quyển 9 trang 483 
số Hadith 4176).

Người phụ nữ luôn được ưu tiên hơn đàn ông nam giới trong việc 
được đối xử tốt và yêu quí. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói với người đàn 
ông đã hỏi Người rằng ai là người đầu tiên đáng để cho y yêu thương 
và cư xử tốt nhất thì Người ملسو هيلع هللا ىلص bảo: “Mẹ của ngươi”. Người đàn ông 
lại hỏi tiếp kế đến là ai nữa, Người ملسو هيلع هللا ىلص lại bảo “Mẹ của ngươi”, y lại 
hỏi kế tiếp là ai thì Người ملسو هيلع هللا ىلص vẫn nói “Mẹ của ngươi”, người đàn ông 
vẫn hỏi kế đến là ai, lần này Người mới bảo “Cha của ngươi”. (Albukhari 
quyển 9 trang 483 số Hadith 4176). (Albukhari quyển 5 trang 2227 số Hadith 5626).

Vai trò của người phụ nữ trong Islam như Thiên sứ của Islam ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: 
“Quả thật, phụ nữ là anh em ruột thịt của người đàn ông” (Sunan Abu 
Dawood quyển 1 trang 61 số Hadith 236).

Islam đã xem việc tôn trọng và đối xử tốt đẹp với phụ nữ là biểu hiện 
của bản chất lương thiện và đạo đức hoàn mỹ. Nabi Mumammad ملسو هيلع هللا ىلص 
nói: “Người có đức tin hoàn hảo nhất là người có phẩm chất đạo 
đức tốt nhất và người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tử 
tế nhất với người phụ nữ của họ” (Sahih Ibnu Hibban quyển 9 trang 483 số 
Hadith 4176).

 Phụ nữ giống như đàn ông trong bản chất con người chứ không phải 
là nguồn gốc của tội lỗi và cũng không phải là nguyên nhân khiến 
Nabi Adam - tổ tiên của loài người - bị trục xuất khỏi Thiên Đàng.

 Phụ nữ giống như đàn ông trong việc phải gánh vác những bổn 
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phận giáo luật, những gì người phụ nữ phải có 
nghĩa vụ giống như những gì mà người đàn ông 
phải có nghĩa vụ.

 Phụ nữ giống như đàn ông trong việc cô ta có 
quyền cá nhân độc lập, phụ nữ không phải mất đi 
tên của mình hoặc họ của mình do kết hôn để lấy 
theo họ của chồng.

 Phụ nữ giống như đàn ông được thưởng và bị 
trừng phạt trên thế gian và ở cõi Đời sau.

 Phụ nữ giống như đàn ông trong việc phải có trách 
nhiệm giữ gìn tài sản và danh dự của bản thân.

 Phụ nữ giống như đàn ông có quyền thừa kế tài 
sản theo giáo luật.

 Phụ nữ giống như đàn ông có quyền chi tiêu tài sản 
của gia đình cũng như được tự do chi tiêu tài sản 
riêng của cô ta.

 Phụ nữ giống như đàn ông trong việc gánh vác 
trách nhiệm cải thiện cộng đồng xã hội.

 Phụ nữ giống như đàn ông được quyền học hỏi và 
trao dồi kiến thức.

 Phụ nữ giống như đàn ông được hưởng quyền 
chăm sóc phúc lợi cũng như giáo dục từ thuở ban 
đầu của tuổi đời.

 Islam và tình dục
Quả thật, Islam coi bản năng tình dục là một nhu cầu 
thiết yếu phải được đáp ứng và giải tỏa chứ không 
kìm hãm và đè nén, nó không phải là một thứ gì đó xấu 
xa và ô nhục. Islam đã duy trì và cho phép nó được 
thể hiện bằng con đường lành mạnh và đúng đắn qua 
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các nguyên tắc của giáo luật, tránh xa những hành động tình dục một 
cách thú tính và dâm loạn. Do đó, Islam đã dùng hình thức kết hôn 
để cho phép thể hiện bản năng tình dục một cách an toàn và tốt đẹp.

Ý nghĩa của kết hôn trong Islam là để bản thân và tâm hồn được sống 
vững chắc trong sự an lành, kết nối và vun đắp tình cảm giữa đôi vợ 
chồng. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và 
một trong những dấu hiệu của 
Ngài là Ngài đã tạo ra từ bản thân 
các ngươi những người vợ cho 
các ngươi để các ngươi sống an 
lành với họ và Ngài đã đặt giữa 
các ngươi tình yêu thương và 
lòng bao dung, quả thật trong sự 
việc đó là những dấu hiệu cho 
nhóm người biết nghiền ngẫm. 
(Chương 30 - Arru’m, câu 21).

Mục đích của kết hôn là nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho người 
vợ và người chồng, giúp họ không rơi vào những hành vi đồi bại và trụy 
lạc. Allah, Đấng Tối Cao phán: Họ (phụ nữ) là y phục của các ngươi 
(đàn ông) và các ngươi là y phục của họ. (Chương 2 - Abaqarah, câu 187).

Để đảm bảo sự an toàn cho từng cá nhân và giữ cho xã hội được trật 
tự và an lành, Islam đã nghiêm cấm mọi hình thức cũng như các hành 
vi cản trở bản năng tình dục một cách hợp thức hóa. Islam không 
muốn dẫn đến tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi ngoài hôn nhân, 
quan hệ tình dục đồng tính một cách tự nguyện hay cưỡng bức, mang 
lại hậu quả không tốt đẹp, những đứa trẻ sinh ra không được nuôi 
dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ vì không có cha hoặc bị bỏ rơi bởi chúng 
sẽ là những gánh nặng cho xã hội. Hơn nữa, việc quan hệ tình dục 
bừa bãi không nằm trong khuôn khổ hôn nhân còn là nguyên nhân gây 
ra những căn bệnh nguy hiểm, và ảnh hưởng của nó không phải chỉ 
đối với từng cá nhân thực hiện hành vi tình dục mà nó gây ảnh hưởng 
đến toàn xã hội. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Các ngươi đừng đến gần Zina (quan hệ 
nam nữ ngoài hôn nhân) bởi quả thật đó là điều xấu mang lại điều ô 
uế. (Chương 17 - Al-Isra, câu 32).
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 Islam với những người 
không phải tín đồ Muslim

Những người ngoại giáo tức không phải tín đồ Islam 
khi đã là những người nằm trong hiệp ước quan hệ 
với đất nước Islam thì Islam không cho phép xâm hại 
đến tính mạng, tài sản và danh dự của họ, các tín đồ 
Muslim không được phép đối xử bất công hay gây thù 
oán cho họ hoặc làm mất đi quyền lợi của họ trong 
quan hệ và giao tế. Allah, Đấng Tối Cao phán: Allah 
không cấm các ngươi đối xử tử tế và công bằng với 
những người không chinh chiến với các ngươi và 
cũng không trục xuất các ngươi ra khỏi nhà cửa các 
ngươi. (Chương 60 - Al-Mumtahidah, câu 8).

Thiên sứ của Allah 
 nói: “Chẳng phải ملسو هيلع هللا ىلص
ai đối xử bất công 
và gây khó khăn cho 
người nằm trong hiệp 
ước hoặc chiếm đoạt 
một thứ gì đó từ y thì 
Ta sẽ là người biện 
hộ cho y vào Ngày 
Phán xét (và Thiên 
sứ của Allah lấy các 
ngón tay chỉ vào lòng 
ngực), chẳng phải 
người  nào giết một 
người nằm trong hiệp 

ước là y đã phạm tội với Allah và tội với Thiên sứ của 
Ngài, Allah sẽ cấm y ngửi thấy mùi hương của Thiên 
Đàng mặc dù quả thật mùi hương của nó lan tỏa đi 
xa khoảng bảy mươi năm thời gian” (Sunnan Albayhaqi, 
quyển 9 trang 205 số Hadith 18511).
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Islam tôn trọng các tôn giáo 
Thiên Chúa khác

Quả thật Islam luôn tin ở những Thông Điệp trước nó được khải 
truyền xuống từ Thượng Đế và tin vào tất cả các vị Nabi cũng như các 
vị Thiên sứ của Ngài, Islam luôn yêu thương họ và tôn kính họ. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và đó là lập luận mà TA (Allah) đã ban cho 
Ibrahim để Y dùng đối đáp với người dân của Y. TA nâng cấp bậc cho 
người nào TA muốn bởi vì Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rất 
mực Sáng suốt, rất mực Hiểu biết. Và TA (Allah) đã ban cho Y (Ibrahim) 
(đứa con trai) Ishaq và (đứa cháu nội) Yaqub. Tất cả đều được TA 
hướng dẫn. Và TA đã hướng dẫn Nuh trước đó, và (đã hướng dẫn) 
trong dòng dõi của Y (Ibrahim) Dawood, Sulayman, Ayyub, Yusuf, 
Musa và Harun. Và TA đã ân thưởng những người làm tốt đúng như 
thế. Và TA đã hướng dẫn Zakariya, Yahya, Ysa và Ilyas. Tất cả đều 
là những người lương thiện. Và TA (đã hướng dẫn) Isma-il, Al-Yasa, 
Yunus và Lut. Tất cả đã được TA đặc ân hơn thiên hạ. Và trong số cha 
mẹ của họ, con cái của họ, và anh em của họ, TA đã chọn và hướng 
dẫn họ theo Chính đạo. (Chương 6 - Al-An’am, câu 83 - 87).

 Qur'an nói gì về Nabi Musa (Moses):
Allah, Đấng Tối Cao phán: Và hãy nhớ lại trong Kinh sách, quả thật 
Musa là một người thành tâm, y là vị Thiên sứ và là vị Nabi. (Chương 
19 - Maryam, câu 51).

 Qur'an nói gì về Nabi Ysa (Giê-su) và mẹ 
của người Maryam:

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và hãy nhớ lại khi các Thiên thần nói: Này 
Maryam! Quả thật, Allah đã thanh lọc và lựa chọn ngươi, Ngài đã 
lựa chọn ngươi trong vô số những người phụ nữ trên thế gian này. 
(Chương 3 - Ali-Imran, câu 42).
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Allah, Đấng Tối Cao phán: Quả thật, hình ảnh của 
Ysa đối với Allah giống như hình ảnh của Adam, Ngài 
đã tạo hóa Người (Adam) từ đất bụi rồi Ngài chỉ cần 
nói với nó “thành” thì nó thành ngay lập tức. (Chương 
3 - Ali-Imran, câu 59).

Allah, Đấng Tối Cao phán: Này hỡi người dân Kinh 
sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo của các 

ngươi mà hãy nói sự thật về Allah. 
Masih Ysa (Giê-su) con trai của 
Maryam chỉ là một Sứ giả của Allah 
và là Lời phán (hãy thành) mà Ngài 
truyền xuống cho Maryam và là một 
Tinh thần (Ruh) từ Ngài. Và chớ nói 
“Ba ngôi”. Các ngươi hãy từ bỏ (tư 
tưởng đó) sẽ tốt cho các ngươi hơn. 
Chỉ có Allah là Thượng Đế Duy nhất. 
Ngài là Đấng Siêu việt hơn về việc có 
một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vạn 
vật trong các tầng trời và mọi vạn vật 

dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và riêng Allah 
thôi đủ làm một Đấng Thọ Lãnh sắp đặt tất cả mọi 
hoạt động (không cần đến một đứa con trai nào để 
giúp Ngài cả). (Chương 4 - Annisa, câu 171).

 Islam và chiến tranh
Jihad (thánh chiến) luôn được gán cho tôn giáo Islam. 
Nhưng Jihad trong Islam được hiểu theo một cách 
tổng thể có nghĩa là sự đấu tranh với bản ngã tức sự 
phấn đấu vượt qua dục vọng của ban thân để từ bỏ, 
lánh xa những điều cấm, nghiêm chỉnh thực hiện các 
bổn phận và nghĩa vụ tôn giáo theo khả năng để làm 
hài lòng Allah, Thượng Đế của muôn loài và mọi vạn 
vật. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Người Jihad là người 
chiến đấu với bản thân mình vì con đường chính 
nghĩa của Allah, Đấng Tối Cao” (Ibnu Hibban).
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 Việc truyền bá Islam đến những người không phải tín đồ Muslim 
qua việc giới thiệu, giải thích và trình bày dựa trên những dẫn 
chứng từ Qur'an cùng với sự kiên nhẫn chịu đựng sự từ chối và 
phủ nhận của những ai không tin là một hình thức của Jihad. 

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và nếu muốn, TA có thể bổ nhiệm tại 
mỗi thị trấn một người cảnh báo. Do đó, Ngươi chớ nghe theo 
những kẻ không tin mà hãy dùng Nó (Qur'an) mà đấu tranh chống 
lại chúng bằng một cuộc đấu tranh vĩ đại. (Chương 25 - Al-Furqan, 
câu 51, 52).

 Việc kêu gọi khuyên bảo mọi người làm điều thiện tốt và ngăn cản 
họ làm điều xấu là một hình thức Jihad, và đây là đường lối của các 
vị Thiên sứ và những tín đồ theo họ. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Tất 
cả các vị Nabi được Allah cử phái đến cho các cộng đồng trước Ta 
đều có những người luôn noi theo đường lối của họ, luôn chấp hành 
đúng theo mệnh lệnh của họ. Rồi thời sau đó, đã có những người 
không tuân theo, họ nói những điều họ không làm và làm những 
điều không được sai bảo. Do đó, người nào đấu tranh chống lại họ 
bằng đôi tay của mình thì đó là người có đức tin, và người nào đấu 
tranh chống lại họ bằng chiếc lưỡi của mình thì đó là người có đức 
tin, và người nào đấu tranh chống lại họ bằng trái tim của mình thì 
đó là người có đức tin, và những gì phía sau những thứ đó sẽ không 
phải là đức tin Iman, dù chỉ so với một hạt cải” (Muslim).

 Việc cư xử tốt với mọi người, không làm hại và gây phiền hà cho 
ai, gieo niềm vui cho mọi người, nhẫn nại và chịu đựng khi bị mọi 
người hãm hại và cư xử không tốt là một hình thức Jihad. Thiên 
sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Người đi giúp đỡ những góa phụ và giúp đỡ 
những người nghèo khó hoặc người dâng lễ nguyện ban đêm, nhịn 
chay ban ngày giống như người đi đấu tranh cho con đường chính 
nghĩa của Allah.” (Albukhari).

 Việc đi du hành xa để học hỏi và tìm tòi kiến thức tôn giáo (Islam) là 
một hình thức Jihad.  Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai đi ra ngoài tìm 
kiếm và học hỏi kiến thức thì y được xem là đang đi đấu tranh cho 
con đường của Allah cho tới khi y trở về.” (Tirmizhi).

 Việc truyền dạy kiến thức cho người là một hình thức Jihad. Thiên 
sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Người nào đến Thánh đường này của Ta 
(Thánh đường Nabawi) chỉ muốn điều tốt đẹp, y chỉ muốn học hỏi 
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và truyền dạy kiến thức thì người đó được coi như 
người đi đấu tranh cho con đường chính nghĩa của 
Allah, và người nào đến Thánh đường của Ta vì 
mục đích khác thì y được xem như một người đang 
ngắm nhìn vật chất của người khác.” (Ibnu Majah).

 Lời nói trung thực là một điều Jihad. Thiên sứ của 
Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Sự đấu tranh tốt nhất là lời nói công 
bằng trước nhà cầm quyền hay nhà lãnh đạo bất 
công.” (Abu Dawood).

 Hiếu thảo với cha mẹ là một hình thức Jihad. Có 
một người đàn ông đến gặp Nabi ملسو هيلع هللا ىلص để xin Người 
cho phép tham gia đánh chiến Jihad thì Người hỏi: 
“Cha mẹ của cậu vẫn còn sống chứ?” Người đó 
nói: “Vâng, vẫn còn sống”. Người ملسو هيلع هللا ىلص bảo: “Hãy 
Jihad trong việc chăm sóc cho hai người họ”.

 Việc dễ dãi với mọi người cũng như có sự thông 
cảm trong mua bán như không nâng giá lên cao 
những món hàng mà mọi người cần hoặc giữ độc 
quyền, .. là hình thức Jihad. Quả thật, có lần Thiên 
sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص đi ngang qua một người trong chợ, 
y bán thức ăn với giá rẻ hơn giá trong chợ. Người 
 nói: “Anh bán trong chợ của chúng ta với giá rẻ ملسو هيلع هللا ىلص
hơn giá của chúng ta sao?”. Người đó nói: Vâng. 
Người ملسو هيلع هللا ىلص bảo: “Hãy kiên nhẫn và hãy tin tưởng 
nơi Allah”. Người đàn ông đó nói: Vâng. Người ملسو هيلع هللا ىلص 
nói: “Ta sẽ báo tin mừng rằng người hòa nhập với 
chợ của chúng ta như người Jihad trên con đường 
chính nghĩa của Allah và người độc quyền trong 
chợ giống như người vô đức tin nơi Kinh sách của 
Allah” (Almustadriq dựa trên các nguyên tắc của hại bộ Sahih: 
Albukhari và Muslim).

 Uy tín, luôn giữ chữ tín trong mọi việc với mọi 
người và xã hội là hình thức Jihad. Thiên sứ của 
Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Người lao động khi được thuê làm 
việc, y nhận lấy quyền lợi của mình và cho đi đúng 
phần nghĩa vụ của y thì y được coi là người Jihad 
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trên con đường chính nghĩa của Allah cho 
tới khi nào y trở về nhà” (Attabra-ni).

  Đi hành hương Hajj, Umrah là hình 
thức Jihad. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص 
nói: “Đi hành hương Hajj là Jihad 
và Umrah là việc làm ngoan đạo” 
(Ibnu Majah).

 Đi đến Thánh đường để dâng lễ 
nguyện Salah là hình thức Jihad. 
Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Việc 
đi đến Thánh đường là một trong 
những hình thức Jihad cho con đường 
chính nghĩa của Allah” (Attabra-ni).

Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Các người có muốn Ta dạy cho các người 
những điều mà Allah sẽ dùng nó để xóa đi những lỗi lầm và dùng nó 
để nâng cấp bậc của các người ở nơi Ngài không?” Các vị Sahabah 
nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng tôi rất muốn. Người ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Hoàn 
thiện chu đáo việc tẩy rửa Wudu trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều 
bước chân đến Thánh đường, chờ đợi lễ nguyện Salah tiếp theo 
sau khi đã dâng lễ nguyện Salah hiện tại, đó là những sợi dây giao 
ước.” (Muslim).

Và cứ như vậy, tất cả việc làm thiện tốt và ngoan đạo còn lại đều là 
những việc làm Jihad. Do đó, Jihad đích thực chính là Jihad của bản 
thân trong mỗi tín đồ Muslim suốt cuộc đời của y.

Còn Jihad được hiểu trong một khía cạnh cụ thể thì nó không phải 
là sự chiến đấu để xâm lược người khác mà là sự chiến đấu chống 
lại những kẻ đã xâm lăng xứ sở của những người Muslim nhằm để 
bảo vệ tài sản, tính mạng và tôn giáo của họ. Sự chiến đấu đó là điều 
được giáo luật cho phép. Riêng chiến tranh để tranh giành quyền lợi 
thế tục như chiến tranh để bành trướng thế lực, chiến tranh để chứng 
tỏ quyền lực, và chiến tranh trả đũa thì Islam hoàn toàn nghiêm cấm.

Tuy nhiên, Jihad trong Islam có những khuôn khổ và nguyên tắc 
chứng tỏ đó là tôn giáo của nhân từ và thương xót. Những tù binh 
chiến tranh, những kẻ bại trận đều có những quyền nhất định. Người 
nào muốn rõ thêm về vấn đề này thì hãy nghiên cứu thêm các sách 
chuyên về đề tài này.
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 Islam và môi trường
Islam ra lệnh phải giữ gìn và bảo vệ môi trường, 
nghiêm cấm gây ô nhiễm cho nó dưới mọi hình thức, 
điều đó được thể hiện ở các điểm sau:

 Khuyến khích trồng cây xanh. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص 
nói: “Không một người Muslim nào trồng một cái 
cây hoặc vườn tược để con người, chim muôn và 
thú vật ăn mà không được Allah ban cho ân phước 
của việc Sadaqah (bố thí)” (Albukhari, quyển 2 trang 817 
số 2195).

 Khuyến khích bài trừ những gì là nguyên nhân gây 
hại. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Nhặt những thứ gây 
hại trên lối đi cũng là một điều Sadaqah” (Albukhari, 
quyển 3 trang 1090 số 2827).

 Khuyến khích công tác tự kiểm dịch để ngăn chặn 
sự lây lan của dịch bệnh cho cộng đồng khác nhằm 
để duy trì và bảo vệ cuộc sống của người khác. 
Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Khi các người nghe có 
bệnh dịch tại vùng đất nào đó thì chớ đi vào và khi 
vùng đất của các người có dịch bệnh thì các người 
chớ ra khỏi nó” (Albukhari, quyển 5 trang 2163 số 5396).

Islam nghiêm cấm giết hại thú vật, chim muôn một 
cách vô ích, chỉ mang tính phá hại chứ không mang lại 
nguồn hữu ích hay không vì mục đích cải thiện. Thiên 
sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai giết một con chim sẻ chỉ vì thú 
vui chơi vô ích, vào ngày Phán xét cuối cùng nó sẽ kêu 
oan với Allah: Thưa Thượng Đế của bề tôi, quả thật 
tên đó đã giết bề tôi một cách vô nghĩa, hắn không 
giết bề tôi vì mục đích hữu ích nào cả” (Sahih Ibnu Hibban, 
quyển 13 trang 214 số 5894).

Islam nghiêm cấm mọi hình thức gây ô nhiễm môi 
trường. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Các ngươi hãy biết 
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• Hình: Sân trước với các bức tượng những 
con sư tử trong cung điện của Alhambra 
được xây dựng ngày nay ở Tây Ban Nha, 
được biết đến như Andalusia từng được cai 
trị bởi những người Muslim.

kính sợ mà chớ đừng để mình trở thành những kẻ bị nguyền rủa”. Các 
vị Sahabah hỏi: “Thưa Thiên sứ của Allah! Người bị nguyền rủa là như 
thế nào?”. Người nói: “Đó là những người ‘đại tiểu tiện’ trên đường 
đi của mọi người hoặc ở những nơi có bóng mát để mọi người dừng 
chân nghỉ ngơi” (Muslim quyển 1 trang 266 số 269).

 Islam và sự sạch sẽ
Islam là tôn giáo chú trọng sự sạch sẽ. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc phán: 
Này hỡi con cháu của Adam! Hãy ăn 
mặc trang nhã và sạch sẽ tại mỗi nơi 
thờ phượng, các ngươi hãy ăn và hãy 
uống nhưng chớ quá độ bởi vì Ngài 
(Allah) không yêu thương những kẻ 
quá độ. (Chương 37 - Al-Araf, câu 31).

Islam là tôn giáo thanh sạch. 

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: 
Quả thật, Allah yêu thương những 
người biết ăn năn sám hối và yêu 
thương những người luôn giữ thân 
mình sạch sẽ. (Chương 2 - Albaqarah, câu 222).

Việc giữ thân thể sạch sẽ là điều kiện để cho việc dâng lễ nguyện 
Salah ngày đêm năm lần của người Muslim có giá trị nơi Allah, như 
Islam bắt buộc phải tắm Janabah (tắm sau khi có quan hệ vợ chồng), 
và việc tắm rửa còn được qui định là điều khuyến khích đối với một 
số hành vi thờ phượng khác như khuyến khích tắm rửa thân thể khi đi 
dâng lễ nguyện Salah ngày thứ sáu, dâng lễ nguyện Salah ngày đại lễ, 
đi hành hương Hajj và Umrah. Islam còn kêu gọi rửa tay trước và sau 
khi ăn. Thiên sứ của Islam ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Hồng phúc của thức ăn là tẩy rửa 
wudu trước và sau khi ăn.” (Sunan Tirmizhi quyển 4 trang 281 số 1846).

Việc thường xuyên giữ vệ sinh răng miệng, là việc làm mà Islam kêu gọi 
và khuyến khích duy trì. Vị Thiên sứ của Islam ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Nếu như Ta không 
sợ gây khó khăn cho cộng đồng tín đồ của Ta thì chắc chắn Ta đã ra 
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• Hình ảnh này mô tả một khía cạnh của công 
nghệ hiện đại. Công nghệ hiện đại sẽ không 
có tiến bộ nếu như không có sự góp mặt của 
văn hóa Islam.

68Chìa Khóa để Hiểu Islam
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lệnh bảo họ phải dùng Siwak (dùng một loại gỗ trầm hương để chà răng 
miệng) vào mỗi giờ dâng lễ nguyện Salah.” (Muslim quyển 1 trang 220 số 252).

Việc khử mùi hôi cơ thể cũng như tẩy sạch những nơi dễ dàng gây 
mùi hôi và đóng bẩn trên thân thể là điều được Islam khuyến khích 
làm. Thiên sứ của Islam ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Giữ vệ sinh tự nhiên cho cơ thể có 
năm điều: cắt da quy đầu (dương vật), tẩy sạch lông ở phần kín (bằng 
cách cắt ngắn hoặc cạo), nhổ lông nách, cắt tỉa râu mép, và cắt ngắn 
móng tay chân.” (Albukhari quyển 5 trang 2320 số 5939).

 Islam và kiến thức
Tôn giáo Islam kêu gọi và khuyến khích học hỏi và tìm tòi kiến thức, 
Islam đề cao sự học hỏi và tìm tòi kiến thức và chê bai sự ngu dốt 
cũng như cảnh báo về mặt không tốt của sự ngu dốt. Thiên sứ của 
Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Học hỏi kiến thức (nguồn kiến thức tôn giáo Islam) là 
điều bắt buộc đối với một tín đồ Muslim” (Sunan Ibnu Ma-jah quyển 1 trang 
81 số 224).

Islam xem việc đi tìm sự học hỏi cũng như truyền dạy kiến thức là một 
trong những nguyên nhân đưa tín đồ đến với Thiên Đàng. Thiên sứ 
của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Người nào ra đi tìm đường học hỏi kiến thức, Allah 
sẽ mở cho người đó một con đường trong những con đường đi đến 
Thiên Đàng ...” (Sahih Ibnu Hibban quyển 1 trang 289 số 88).

Islam cấm che giấu kiến thức bởi đó là quyền lợi của tất cả mọi người. 
Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Ai giấu giếm kiến thức (Islam), vào Ngày 
Phán xét cuối cùng, Allah sẽ xiềng xích người đó với những sợi dây 
xích từ lửa của Hỏa ngục” (Sahih Ibnu Hibban quyển 1 trang 298 số 96).

Islam xem trọng những người hiểu biết. Thiên sứ Islam ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Không 
phải là tín đồ của Ta đối với ai đó không biết kính cẩn người lớn tuổi, 
yêu thương người nhỏ và không biết kính trọng những người hiểu 
biết” (Musnad Imam Ahmad quyển 5 trang 323 số 22807).

Và Thiên sứ của Islam ملسو هيلع هللا ىلص đã nói rõ về bậc cấp cũng như vị trí của 
người hiểu biết kiến thức (Islam): “Hồng phúc của người hiểu biết kiến 
thức hơn hẳn người hành đạo giống như hồng phúc của Ta hơn hẳn 
các ngươi” (Sunan Tirmizhi quyển 5 trang 50 số 2685).
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Illuminating Eurrope's DarkAges
• Kiến thức khoa học có nguồn gốc từ Ấn Độ, Trung Quốc và thế giới Hy Lạp cổ đại đã được tìm ra bởi các 

học giả Islam và sau đó được chuyển ngữ và tổng hợp lại tại các trung tâm giáo dục Islam khác nhau, từ 
đó kiến thức này lây lan sang châu Âu. (Lịch sử Y học, nguồn gốc Ả Rập của Y học châu Âu, David W. 
Tschanz, MSPH, tiến sĩ, cũng có thể xem thêm qua: www.hmc.org.qa/hmc/heartiews/HV-v4% htm 20N2 
/9). Ngoài ra, các học giả Islam cũng thành lập một số ngành chưa từng có.

 Ảnh hưởng của nền 
văn minh Islam đối với 
sự phát triển của nền 
khoa học hiện đại

Nếu ai đó trở lại với nền tảng cho sự phát triển của 
nền khoa học hiện đại thì sẽ thấy rằng nền văn minh 
Islam qua việc những học giả của nó, những người 
Muslim đã cống hiến nhiều thành tựu to lớn cho sự 
phát triển đó (sau quyền năng và ý muốn của Allah).

Một trong những nhà khoa học phương Tây, Sejdiu 
nói: “Dù phương Tây có cố gắng phủ nhận thành tựu 
tốt đẹp mà nền văn minh Ả rập Islam đã cống hiến cho 
thế giới thì cũng không thể giấu đi dấu vân tay của họ 
từ bên trên mái vòm của bầu trời.

• Hình này cho thấy một 
mô hình mười hai thế 
kỷ của các hệ thống 
năng lượng mặt trời từ 
Baghdad.
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Họ là những người đã đặt ra những nguyên 
lý cơ bản cũng như thiết lập các nền tảng 
mà nền văn mình của thế giới hiện đại đã 
bước đi từ đó, và nếu ai đó trở lại các nguồn 
tài liệu hỗ trợ về hàng không và không gian 
cũng như những gì được dùng để quản lý 
không gian vũ trụ - NASA - của Mỹ trang 
185 thì sẽ thấy 60 % các tên hành tinh (ngôi 
sao) nổi tiếng được dùng để điều hướng có 
nguồn gốc từ tiếng Ả rập”(1).

Quả thật, các cuốn sách cũng như các 
công trình của những người Muslim cổ xưa 
là nguồn tài liệu tham khảo nền tảng cho 
những người thời sau họ, và đặc biệt là 
những người châu Âu, họ đã đầu tư cho việc dịch thuật chúng sang 
ngôn ngữ của họ vào thời kỳ phục hưng của họ, và các nguồn tài liệu 
này trở thành tài liệu giáo khoa ở nhiều trường Đại học của họ. 

Gustave Le Bon nói trong cuốn sách của ông “Nền văn minh của người 
Ả rập”: Mỗi khi nghiên cứu về nền văn minh của người Ả rập, nghiên 
cứu về các tài liệu khoa học của họ, các phát minh của họ cũng như 
các kỹ thuật của họ thì chúng ta đều thấy một thực tế rằng những 
người Ả rập chính là những nhà khoa học của thời trung cổ, và các 
trường Đại học phương Tây trong năm thế kỷ qua đã không biết rằng 
những tài liệu khoa học là của họ và họ là những người đã đi trước 
châu Âu về vật chất, trí tuệ, và đạo đức, và trong lịch sử chưa có một 
cộng đồng nào đạt được thành tựu như những gì mà họ đã được 
trong khoảng thời gian ngắn.

Trong toán học như đại số học, lượng giác học, hình học không gian, 
nổi bật nhất là nhà toán học Alkhawarazmi, còn trong lĩnh vực không 
gian và thiên văn học thì nổi bật nhất là nhà khoa học AlQazwini và 
Albiruni, nhà đông phương học người Đức - Skhao nói về Albiruni: 
Một trí tuệ vĩ đại nhất của nhân loại.(2)

1 Wiliam H. Allen, biên tập, từ điển các thuật ngữ kỷ thuật cho sử dụng không gian 
vũ trụ, ấn bản đầu tiên, Cơ quan quốc gia quản lý hàng không và không gian, 
Washington, DC, NASA SP-7, 1384H (1965G) (5,6).

2 Còn chúng tôi là những người Muslim, chúng tôi nói: Trí tuệ vĩ đại nhất là Thiên sứ 
của Allah, Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.

• Giải phẫu mắt - Một bức ảnh 
được chụp từ một cuốn sách 
của một bác sĩ Islam cổ đại.
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Còn trong các lĩnh vực y học và 
dược học, các học giả Muslim đã 
đưa ra các nguyên lý cơ bản mà 
thế giới hiện đại đã dựa vào chúng 
làm cuộc cách mạng y học như các 
sách của Ibnu Rushd, Ibnu Alnnafis, 
người đã hiểu được về hệ tuần 
hoàn nhỏ của máu trước Harvey - 
người Anh và Sartivus - người Tây 
Ban Nha một vài thế kỷ, còn Ammar 
bin Ali và Ali bin Ysa AlKahal về 
nhãn khoa, Alhasan bin Alhaytham 
là người đã đặt ra những giả thuyết 
và các nguyên lý khác nhau về thế 
giới quang học, Almansouri và Abu 
Bakr Arrazi thì trong phẩu thuật học, 
còn Muwaffaf AlBaghdadi và Abu 
AlQasim Al-Zharawi thì trong y học 
phẫu thuật răng miệng, đã đưa vào 
từ điển y khoa 30 trang bị được coi 
như là một phần của máy được sử 
dụng trong các thủ tục phẫu thuật 
và cách sử dụng chúng.

Còn trong lĩnh vực địa lý và địa chất học, nổi bật nhất 
là Sharif Idrissi, ông là nhà địa lý học hàng đầu đã lập 
bản đồ địa lý và thiết kế cho các thiết bị định vị, ... và 
những nhà khoa học Muslim là những người đã cống 
hiến và đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nền 
văn minh, và ai muốn biết rõ thêm về điều này thì hãy 
tham khảo thêm các sách nói về nó để thấy rằng tất cả 
các lý thuyết cũng như các nghiên cứu đều được lấy 
từ họ nhưng lại gán cho những ai khác họ. 

George Sarton nói: “Nếu không có các nhà khoa học 
Muslim cũng như không có những thành tựu của họ 
thì chắc chắn các nhà khoa học sau này đã phải bắt 
đầu từ con số không và nền văn minh chắc chắn sẽ bị 
trì hoãn vài thế kỷ”.

• Dụng cụ đo độ cao thiên 
thể thời xưa: Một thiết bị 
quan trọng được phát 
minh bởi những người 
Muslim dùng để điều 
hướng. Điểm của các 
gai cong trên mặt trước, 
đánh dấu vị trí của các 
ngôi sao sáng nhất. Tên 
của mỗi ngôi sao được 
gắn nhãn tại các gốc của 
mỗi hình gai. Lật trở lại ở 
mặt sau, ta thấy có khắc 
dòng tọa độ dự kiến. 
Từ Bảo tàng Whipple 
về Lịch sử Khoa học tại 
Cambridge.

• Hệ tuần hoàn và các 
cơ quan bên trong cơ 
thể con người. Một bức 
ảnh chụp từ một cuốn 
sách của một bác sĩ 
Islam cổ đại.

• Ibnu Rushd

• Ibnu An-Nafees

• Abu Bakr Ar-Razi
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 Những nét đặc trưng của nền 
văn minh Islam

 Việc học hỏi kiến thức trong Islam là một yêu cầu của tôn giáo 
được giáo luật Islam khuyến khích như đã nói ở phần trên.

 Các nhà khoa học Muslim xưa dùng kiến thức khoa học của họ để 
thiết lập đức tin Iman trong trái tim con người, khác với nhiều nhà 
khoa học thời hiện đại rằng họ là những người đã dùng kiến thức 
khoa học của họ như là một cách để thay đổi đức tin Iman trong trái 
tim con người.

 Các nhà khoa học Muslim thời xưa dùng kiến thức khoa học của 
họ để phục vụ cho nhân loại, khác với hầu hết các nhà khoa học 
hiện đại rằng họ là những người dùng kiến thức khoa học của 
mình để khai thác con người, cai trị và điều khiển con người phục 
vụ cho lợi ích riêng của họ bằng cách tạo ra những vũ khí hủy 
diệt, chẳng hạn như các quả bom nguyên tử Nuclear, các vũ khí 
hủy diệt hàng loạt để tiêu diệt nhân loại, để chiến tranh với những 
kẻ cũng muốn cai trị và nắm quyền như họ nhằm tranh giành sự 
thống trị thế giới.

 Các nhà khoa học Muslim thời xưa mang kiến thức khoa học của 
họ trải rộng cho tất cả mọi người để cùng hưởng lợi ích của nó, 
khác với hầu hết các nhà khoa học hiện đại rằng họ chỉ áp dụng 
nó như một sự độc quyền của riêng đất nước của họ còn những 
người khác thì không được quyền.

 Các nhà khoa học Muslim thời xưa, mục đích của họ trong việc học 
hỏi và nghiên cứu kiến thức là muốn tìm ân phước và công đức 
nơi Allah, khác với hầu hết các nhà khoa học hiện đại rằng họ dùng 
kiến thức khoa học làm phương tiện để tìm kiếm nguồn tài sản và 
vật chất.



74Chìa Khóa để Hiểu Islam

 Một số điểm khoa học 
trong một vài câu kinh 
của Qur'an

Allah, Đấng Tối Cáo và Ân phúc phán: Quả thật, 
trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất, việc luân 
chuyển ban đêm và ban ngày, việc các chiếc tàu 
(chở hàng hóa) vượt trùng dương làm lợi cho nhân 
loại, việc Allah ban nước mưa từ trên trời xuống qua 
đó Ngài làm cho mảnh đất chết khô sống lại, việc 
Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất và việc 
chuyển hướng các luồng gió và luồng mây mà Ngài 
chế ngự giữa trời và đất, tất cả là những dấu hiệu 
cho những người biết suy ngẫm và thông suốt. 
(Chương 2 - Albaqarah, câu 164).

• This picture depicts our solar system

• Solar System Montage

Kinh Qur'an được ban xuống cho Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, một 
người đàn ông mù chữ không biết đọc cũng không 
biết viết thuộc một cộng đồng mà hầu như đều là 
những người mù chữ. Vì vậy, làm sao Người có thể tự 
cho ra một Kinh sách với những ngôn từ hùng hồn và 
làm choáng váng cả nhân loại.
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Allah đã phán bảo Người ملسو هيلع هللا ىلص thách thức nhân loại thử làm ra một kinh 
sách giống như vậy, Ngài phán: Hãy bảo họ: “Dù loài người và loài 
Jinn có họp nhau lại để làm một kinh sách giống như Qur'an này thì 
chắc chắn chúng sẽ không làm được một quyển giống như nó, mặc 
dầu chúng có cố gắng hỗ trợ lẫn nhau như thế nào đi chăng nữa”. 
(Chương 17 - Al-Isra, câu 88).

Và quả thật, Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص và các bạn đạo của Người là những 
người sống trong sự khốn đốn và lạc hậu nhưng Người đã đọc cho họ 
nghe kinh Qur'an nói về một số hiện tượng, sự kiện khoa học, vào thời 
cách đây khoảng hơn 14 thế kỷ trong khi giới khoa học chỉ mới khám 
phá được chúng trong thế kỷ gần đây qua các dụng cụ và các trang 
thiết bị hiện đại tân tiến.

Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến các câu Kinh trong Qur'an 
cũng như đề cập đến những khám phá khoa học. Bản chất khoa học 
luôn phát triển và có sự thay đổi, khác với Kinh Qur'an rằng nó vẫn 
không đổi. Do đó, ta thấy điều gì mà khoa học khẳng định trong thời 
đại rằng nó là sự thật cũng có thể đến một thời đại khác sau đó thì nó 
lại là điều trái ngược, cứ như thế.

 Qur'an và sự bắt đầu của vũ trụ
Allah, Đấng Tối Cao phán: Allah là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi 
phục hồi nó, rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp lại Ngài. (Chương 
30 - Arrum, câu 11).

Trong câu Kinh Qur'an trên cho biết rằng Allah là Đấng duy nhất đã 
tạo ra tất cả mọi vạn vật trong vũ trũ càn khôn này từ hư vô, và điều 
này không thể được nhận biết và ý thức ngoài những gì được nói 
trong Qur'an, kinh sách được mặc khải xuống từ nơi Allah, Thượng 
Đế Tối Cao. 

• «và một khi Ngài quyết định một việc gì, Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành!” thì tức khắc nó sẽ thành 
theo ý chỉ của Ngài»  (Chương 2 - Albaqarah, câu 117).
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• Đây là một hình ảnh thực 
tế của một ngôi sao đã 
hình thành từ giữa các 
vì sao.

Mô tả về việc khởi sự tạo hóa vũ trụ, Allah, Đấng Tối Cao 
và Toàn Năng phán: Allah là Đấng sáng tạo các tầng 
trời và trái đất; và một khi Ngài quyết định một việc 
gì, Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành!” thì tức khắc nó sẽ 
thành theo ý chỉ của Ngài. (Chương 2 - Albaqarah, câu 117).

Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tối Cao và Ân Phúc 
đã thông tin trong câu kinh này rằng toàn bộ vũ trụ 
càn khôn này đều được Ngài tạo ra từ cái “không”, và 
những gì trước sự tồn tại của vũ trụ này đều là kiến 
thức ở cõi vô hình chỉ có Allah mới biết rõ, trí tuệ của 
nhân loại không có khả năng ý thức được nguồn gốc 
của vật chất và sự hình thành ban đầu của vũ trụ bởi 
đó là kiến thức mà Allah chỉ dành riêng cho Ngài và 
Ngài đã che đậy khiến trí tuệ của con người không thể 
ý thức được nguồn gốc của vật chất và sự hình thành 
ban đầu của nó. Còn tất cả những gì mà trí tuệ con 
người có khả năng diễn giải về các hiện tượng của vũ 
trụ đều chỉ là những giả thuyết và suy đoán. 

Allah, Thượng Đế Tối Cao phán: 
TA (Allah) đâu có bắt chúng đến 
chứng kiến việc tạo hóa các tầng 
trời và trái đất và ngay cả việc tạo 
hóa bản thân của chúng; và TA 
cũng không nhận những kẻ dắt 
thiên hạ đi lạc lối làm người ủng 
hộ. (Chương 18 - AlKahf, câu 51).

Allah, Thượng Đế Tối Cao phán: Há 
những kẻ không có lòng tin không 

nhận thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với 
nhau (thành một khối) trước khi TA chẻ chúng ra làm 
hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ nước, thế 
chúng không tin ư? (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 30).

Những câu kinh này là những bằng chứng rõ rệt 
không thể nhầm lẫn với thực tế rằng vũ trụ mà chúng 
ta đang sống trong nó là tạo vật của Allah, chính Ngài 
là Đấng sáng tạo ra nó từ một thực thể duy nhất, bởi 

• Hình ảnh này cho thấy 
rằng vũ trụ đang mở 
rộng.
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• Hình ảnh này mô tả thiên hà của chúng ta và các hành tinh khác nhau.

Ngài là Đấng Toàn năng trên tất cả mọi thứ. Sau đó, Ngài ra lệnh cho 
thực thể này phân chia thì nó biến thành các đám mây khói và từ đám 
mây khói này biến thành trời và đất (tất cả mọi thực thể trong bầu trời 
cũng như mọi vạn vật giữa trời và đất tồn tại dưới các dạng thức và 
hình thể cũng như có trọng lượng khác nhau, có thứ chúng ta biết và 
có thứ chúng ta không biết). 

Điều này được Allah mô tả, Ngài phán: Hãy bảo họ (Muhammad!): 
“Phải chăng các người phủ nhận Đấng đã tạo hóa trái đất trong hai 
ngày và các người dựng những đối tác ngang vai với Ngài ư?” Đấy là 
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. Và Ngài đã đặt nơi đó những quả 
núi vững chắc cao hơn mặt đất và ban phúc nơi đó và Ngài tính toán 
lương thực (cho dân cư) của nó nơi đó trong bốn ngày, đồng đều cho 
những người đòi hỏi. Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp 
khói mờ. Tiếp đó, Ngài phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy 
đến cùng nhau, thuận hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng 
tôi xin thuận đến với nhau”. (Chương 41 - Fussilat, câu 9 - 11).

Các nhà vật lý thiên văn thời hiện đại đều khẳng định rằng toàn bộ vũ 
trụ có nguồn gốc từ một 
thực thể, nó được hình 
thành bởi một vụ nổ được 
gọi là “Big Bang”(1).

Còn điều khẳng định rằng 
Allah đã tạo vũ trụ này từ 
cái không là gì thì hãy xem 
lời phán của Ngài: Rồi 
Ngài hướng về bầu trời 
lúc đó là một lớp khói mờ. 
Tiếp đó, Ngài phán cho 
nó và cho trái đất: “Hai 
ngươi hãy đến cùng nhau, 

1 Toàn bộ vũ trụ, khởi sự tạo hóa của nó bằng một vụ nổ vĩ đại là bằng chứng chứng 
tỏ quyền năng của Đấng Tạo hóa bởi như chúng ta đã biết vụ nổ tự nhiên sẽ làm cho 
mọi vật chất tán loạn và theo sau đó là một sự tàn phá và hủy diệt, nhưng vụ nổ hình 
thành vũ trụ này (sự phân chia thành một hệ thống trật tự sau một mớ hỗn độn) đã 
tạo ra một hệ thống trật tự của vũ trụ dưới một sự thiết kế vô cùng tinh vi, từ những 
hạt nguyên tử cực nhỏ cho đến các thiên hà, mọi vật trong vũ trụ đều có mối tương 
quan hài hòa một cách siêu việt. Vụ nổ này, kết quả của nó không phải là sự hủy diệt 
và tàn phá mà là sự sắp đặt một cách sáng suốt và trí tuệ, và không có một sự sắp 
đặt nào ngoài Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. (Tiến sĩ/ Zaghlool El-Naggar).
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thuận hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng 
tôi thuận đến với nhau”. (Chương 41 - Fussilat, câu 9 - 11).

Qur'an nói rõ trong câu Kinh này rằng bầu trời trong 
thời điểm ban đầu của sự tạo hóa vũ trụ chỉ là một 
đám khói, và khoa học hiện đại đã khẳng định điều 
này, tiến sĩ George Gamow nói: “Quả thật vũ trụ từng 
là phân khối khí và từ khối khí này đã xảy ra sự biến đổi 
thành phần hạt nguyên tử khác nhau”.

Nhà thiên văn học James Henz Jeans nói: “Có khả 
năng rằng vũ trụ ban đầu chỉ là lớp khí lây lan trong 
không gian theo một hệ thống và các tinh vân (vũ trụ) 
được tạo ra từ đám khói dày đặc này.”

 Kinh Qur'an và sự mở 
rộng không ngừng của 
vũ trụ

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và bầu trời, TA (Allah) đã 
dựng nó bằng sức mạnh và TA làm cho nó bao la. 
(Chương 51 - Azh-zhariyat, câu 47).

Allah, Đấng Tối Cao phán: Há những kẻ không có 
đức tin không nhận thấy rằng các tầng trời và trái 
đất quyện lại với nhau thành một khối trước khi TA 
chẻ chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh 
vật từ nước. Thế chúng không tin hay sao?. (Chương 
21 - Al-Ambiya, câu 47).

Allah, Đấng Tối Cao phán: Rồi Ngài hướng về bầu trời 
lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, Ngài phán cho nó 
và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận 
hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng tôi xin 
thuận đến với nhau”. (Chương 41 - Fussilat, câu 11).

Allah, Đấng Tối Cao phán: Và hãy nhớ ngày mà TA 

* James Henz Jeans.
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cuốn tròn các tầng trời giống như các tờ kinh được cuốn tròn giống 
như việc TA đã khởi đầu cho việc tạo hóa lần đầu tiên, TA sẽ tái lập 
nó, và đó là một lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện và chính TA sẽ 
làm điều này. (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 104).

Allah, Đấng Tối Cao phán: (Hãy cảnh báo họ) về một ngày mà trái 
đất này sẽ biến thành một trái đất khác và các tầng trời cũng thế, 
và nhân loại sẽ đến trình diện Allah, Đấng duy nhất, Đấng ngự trị. 
(Chương 14 - Ibrahim, câu 48).

Các câu Kinh trên ám chỉ rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống trong 
nó là một sự bao la và khi chúng ta nói đến sự bao la tiếp diễn này 
thì chúng ta phải quay trở lại về quá khứ của thời gian. Do đó, chúng 
ta phải nói đến một thực thể ban đầu như đã được đề cập ở trên, và 
thực thể ban đầu này đã nổ dưới mệnh lệnh của Allah, rồi Ngài biến 
đổi chúng thành đám khói rồi từ đám khói này Ngài tạo ra trái đất và 
các tầng trời. Và vũ trụ kể từ thời điểm bùng phát (nổ) đã mở rộng liên 
tục và sự mở rộng này sẽ ngừng lại ở tại một thời điểm nào đó trong 
tương lai theo lệnh của Allah, điều mà chỉ có Allah mới biết rõ. Lúc đó, 
vũ trụ bắt đầu thu mình lại ở trạng thái ban đầu của nó tức trạng thái 
của một thực thể ban đầu mà Allah đã tạo ra bầu trời và trái đất từ nó, 
rồi một hiện tượng nổ và biến đổi thành đám khói để tạo ra một trái 
đất hoàn toàn khác với trái đất của chúng ta hiện nay và bầu trời khác 
với bầu trời đang che chúng ta ở đời sống cõi trần, và đến đây là thời 
điểm chấm dứt giai đoạn sự sống trần gian và bắt đầu cho giai đoạn 
của cõi Đời Sau. Tất cả các giai đoạn: một thực thể, nổ, đám khói, hình 
thành bầu trời và trái đất và sự mở rộng liên tục của bầu trời rồi thu 
hẹp lại, cho chúng ta tất cả các giai đoạn: tạo hóa, hủy diệt, phục sinh 
mà không cần phải đi vào phân tích chi tiết. Và những sự thật Qur'an 
này không một con người nào nhận thức được một điều gì từ chúng 
mà mãi cho tới gần cuối thế kỷ 20 là một trong những điều khẳng định 
kiến thức của Qur'an đã đi trước toàn bộ kiến thức của con người hơn 
14 thế kỷ, và điều này là một trong những bằng chứng rằng Qur'an 
không thể nào không phải là lời phán của Allah, Đấng Tạo Hóa, giống 
như những gì mà vị Nabi, vị Thiên sứ cuối cùng đã xác nhận mình là 
vị được mặc khải cho biết về Đấng Tạo hóa các tầng trời và trái đất 
trong lúc chưa có một ai trong loài người có kiến thức về các sự thật 
này của vũ trụ và ngay cả sau đó một khoảng thời gian dài.(1)

1 Một số câu Kinh mang kiến thức khoa học về bầu trời của tiến sĩ Zaghlool El-Naggar.
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Các nhà thiên văn hiện đại thời nay đã khám phá ra 
rằng vũ trụ nằm trong một sự chuyển động không 
ngừng và nó luôn mở rộng từ các thiên hà và các thiên 
thể xa xôi, và sự thật này đã được khẳng định bởi 
nhà thiên văn người Mỹ P. M. Slaiver, khi ông giám sát 
số thiên hà nằm ngoài thiên hà của chúng ta (Milky 
way) thì ông thấy rằng hầu hết các thiên hà đó luôn 
di chuyển ra xa chúng ta và giữa chúng cũng chuyển 
động ra xa nhau với một tốc độ cực lớn, tương tự, các 
nhà vật lý chuyên về khoa học vũ trụ thế kỷ 20. George 
Lumens, cũng như nhà thiên văn học Mỹ Edwin Hubble 
cũng khẳng định hiện tượng mở rộng của vũ trụ, họ 
cho rằng các ngôi sao cũng như các thiên hà đang di 
chuyển ra xa một cách không ngừng.

Và với hiện tượng này, các nhà khoa học đã khẳng 
định rằng vũ trụ sẽ không ngừng mở rộng thông qua 
việc các thiên hà di chuyển ra xa, hiện tượng này sẽ 
cứ tiếp tục và tiếp tục diễn ra cho đến khi nào lực hấp 
dẫn không còn nữa đối với các thực thể, lúc bấy giờ 
các thực thể đều rơi rụng tản mác trong không gian, 
đó là thời điểm tận cùng của thế giới trần gian. 

Đấy là sự thật mà Allah, Đấng Tối Cao và Vĩ Đại đã 
phán về sự tận thế, Ngài nói: Khi bầu trời bị chẻ đôi 
và khi các vì sao rơi rụng tản mác. (Chương 82 - Al-
Infitar, câu 1, 2).

 Qur'an và Thiên văn học
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: Allah là Đấng 
đã dựng cao tầng trời không cần trụ chống mà các 
ngươi có thể nhìn thấy. (Chương 13 - Ar-ra’d, câu 2).

Các nghiên cứu hiện đại ngày nay về vũ trụ đã cho 
thấy sự hiện diện của một lực tiềm ẩn trong các khối 
xây dựng chính, và trong tất cả các nguyên tử và phân 
tử cũng như trong tất cả các thiên thể định đoạt việc 

* P. M. Slipher (1875 - 1969)

* Edwin Hubble (1889–1953)
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làm nên vũ trụ, được gọi là năng lượng trong vật chất. Allah có thể 
tiêu diệt nó và tái tạo nó. Các nhà khoa họ đã phát hiện ra bốn hình 
thức khác nhau của năng lượng mạnh mẽ đang chảy trong các tầng 
trời và trái đất:

 Năng lượng hạt nhân mạnh: Năng lượng này nắm giữ các hạt 
hạ nguyên tử lại với nhau, trong đó bao gồm proton, electron và 
neutron.

 Năng lượng hạt nhân yếu: Đây là loại năng lượng yếu, năng lượng 
hạt nhân này gây ra một số hình thức phân rã phóng xạ.

 Năng lượng điện: Đây là năng lượng để liên kết các phân tử với 
nhau để tạo vật chất khác nhau mang đặc tính vật lý và hóa học.

 Lực hấp dẫn: Là năng lượng yếu nhất trong các năng lượng chúng 
ta biết đến, nhưng về lâu dài trở thành siêu năng lượng trong vũ trụ 
do nó giữ tất cả các thiên thể ở các vị trí tương ứng của chúng.(1)

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: Và Ngài (Allah) là Đấng đã tạo 
hóa ra ban đêm và ban ngày, mặt trời và mặt trăng, mỗi vật bơi đi 
trong quỹ đạo riêng của nó. (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 33).

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: Và mặt trời di chuyển theo 
quỹ đạo của nó đến một thời hạn ấn định. Đó là sự định đoạt và sắp 
xếp của Đấng Toàn năng, Đấng Toàn tri. Và mặt trăng, TA (Allah) đã 
qui định cho nó những giai đoạn cho đến khi nó trở lại tình trạng cũ 
giống như lưỡi liềm. Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trăng và 
ban đêm không được phép qua mặt ban ngày; mỗi cái bơi đi theo 
quỹ đạo của riêng nó. (Chương 36 - Yasin, câu 38 - 40).

1 Tiến sĩ Zaghlool El-Naggar, As-Samaa (Bầu trời).

•  «mỗi vật bơi đi trong quỹ đạo riêng của nó» (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 33).
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Qur'an đã xác nhận trong các câu kinh này rằng mặt 
trời di chuyển theo hướng nhất định của nó. Trước 
đây con người từng cho rằng mặt trời chỉ đứng yên 
một chỗ. Ngày nay, các nhà vũ trụ học, các nhà thiên 
văn học hiện đại đã khẳng định rằng mặt trời thực 
sự di chuyển theo một hướng nhất định. Tất cả các 
hành tinh thuộc hệ mặt trời đều di chuyển theo hướng 
của mặt trời. Và quỹ đạo của Trái đất là tâm quỹ đạo 
của các hành tinh. Và kiến thức khoa học này chỉ mới 
được biết đến trong thế kỷ 20 này thôi.

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: Thề bởi bầu 
trời đầy các con đường (quỹ đạo). (Chương 51 - Adh-
Dhariyat, câu 7).

Trong tiếng Ả rập, từ “Hubuk” được hiểu trong câu kinh 
là “các con đường (quỹ đạo)”, mang nhiều ý nghĩa:

Hoàn thiện trong sáng tạo: Các nhà thiên văn học 
tính toán rằng có tới 200 tỉ thiên hà trong vũ trụ và có 
khoảng 70 tỉ các vì sao. Mỗi ngân hà thay đổi khác 
nhau về kích thước, hình dạng, mật độ cũng như tốc 
độ di chuyển của nó trên trục của nó, khoảng cách 
của nó với chúng ta, và khoảng cách giữa chúng, 
các giai đoạn nó đã đi qua, số lượng các ngôi sao và 
những giai đoạn cho đời sống của các vì sao.

Nó cũng đề cập đến một điều, đó là sự kết hợp và 
tích hợp hoàn hảo. Những con số tuyệt vời của các 
thiên hà và các ngôi sao trong phần được biết đến 
của vũ trụ chỉ là 10% của toàn vũ trụ. Chẳng phải 
đã có một sức mạnh đã giữ cho chúng hoạt động 
cùng với nhau, nếu không chúng sẽ sụp đổ và rơi 
vào hỗn loạn. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Quả thật, 
Allah đã chế ngự các tầng trời và trái đất không 
cho chúng ngưng hoạt động. Bởi nếu chúng thực 
sự ngưng hoạt động thì chẳng có ai ngoài Ngài 
có khả năng chế ngự chúng lại được. (Chương 35 
- Fatir, câu 41).

• Vòng xoáy thiên hà (còn 
được gọi là Messier 51, 
M51, hay NGC 5194) 
là một thiết kế khổng lồ 
thiên hà xoắn ốc tương 
tác nằm ở khoảng cách 
khoảng 23 triệu năm ánh 
sáng trong chòm sao.
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 Nó cũng đề cập đến các quỹ đạo mà mỗi thiên thể trôi nổi trong đó: 
Một trong những điều thú vị đã làm các nhà khoa học đau đầu là số 
lượng lớn các thiên hà được biết đến của vũ trụ. Điều này chứng 
minh rằng vũ trụ này đang hoạt động trong một hệ thống hoàn hảo. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Ngài (Allah) là Đấng làm ra 
mặt trời sáng chói và mặt trăng chiếu sáng (tươi mát) và qui định 
cho nó những giai đoạn tròn khuyết chính xác nhờ đó các ngươi 
biết được con số của những niên kỷ và cách ghi đếm thời gian. Allah 
không tạo những cái đó (để chơi) mà vì Chân lý. Ngài giải thích những 
dấu hiệu của Ngài cho đám người hiểu biết. (Chương 10 - Yunus, câu 5).

Sự khác biệt hoàn hảo giữa ánh sáng phát ra bởi một cơ thể bốc lửa 
sáng (mặt trời) và ánh sáng phản xạ từ mặt trời bởi một cơ thể tối, lạnh 
(tức mặt trăng), đã tạo ra hiện tượng phản ánh một cách liên tục và ổn 
định (thông qua trái đất) đã được đề cập trong Kinh Qur'an hơn 1400 
năm trước đây. Điều này chứng tỏ rằng Qur'an đích thực là lời mặc 
khải của Allah, Đấng Hiểu biết, Đấng Tạo Hóa duy nhất.

 Qur'an và áp suất không khí
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Bởi 
thế, ai là người mà Allah muốn hướng dẫn thì 
sẽ được mở tấm lòng để đến với Islam. Và ai 
là người mà Allah đánh lạc hướng thì Ngài sẽ 
thu hẹp lòng ngực của y, chật chội đến mức 
y có cảm giác như đang đi lên trời. Allah đặt 
sự ô uế lên những kẻ không tin tưởng đúng 
như thế. (Chương 6 - Al-An’am, câu 125).

Câu Kinh này đã khẳng định rằng càng lên 
cao trên bầu trời thì sẽ càng khó thở và ngột 
ngạt do áp suất không khí giảm và thiếu Oxy, 
và thực tế này chưa được khẳng định mãi cho tới khi loài người bay 
lên không gian, và quả thật sự thật này chỉ được biết đến sau khi 
con người bay trên không gian và đi lên trên không một khoảng cách 
thật cao.
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• Đây là một hình ảnh 
của mặt trời trong thời 
gian nhật thực, trong đó 
chứng minh rằng vũ trụ 
đang chìm trong bóng tối.

• Cho thấy độ mỏng của 
lớp ngày đối diện với ánh 
nắng mặt trời với độ dày 
của hai trăm km. Trong 
khi phần còn lại của trái 
đất được quan sát trong 
bóng tối hoàn toàn.

Và khi một người bay lên bầu trời vượt quá độ cao 8 
km so với mặt biển thì người đó sẽ gặp tình trạng khó 
thở do thiếu khí Ôxy và áp suất không khí thấp. Tình 
trạng thiếu Ôxy được coi là một căn bệnh mà những 
chuyên gia trong y học hàng không gọi là (bệnh thiếu 
Ôxy), còn tình trạng áp suất không khí thấp thì được 
gọi là (thiếu áp suất không khí), đây là hai yếu tố khiến 
cho cơ thể của con người không thể duy trì các chức 
năng hoạt động của nó, và nó bắt đầu ngưng các 
chức năng hoạt động, điều này có thể giải thích rằng 
một người sẽ cảm thấy tức ngực nếu như đi lên trên 
cao mà không chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng 
ngừa hai tình trạng đó.

Qur'an và không gian 
tối trên cao

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và dù cho 
TA (Allah) có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời 
để họ lên đó thì họ vẫn lên tiếng bảo: “(vì trời tối) nên 
bọn ta bị quáng mắt (không nhìn thấy các Thiên thần 
hay Thiên Đường). Không, bọn ta là những người bị 
tà thuật mê hoặc.”. (Chương 15 - Al-Hijr, câu 14).

Sự so sánh này là tuyệt vời vì nó trình bày một thực 
tế phổ quát mà con người trước đây không biết gì về 
nó, và nó chỉ được phát hiện ra trong thời kỳ thăm dò 
không gian của những năm sáu mươi. Toàn bộ vũ trụ 
được nhấn chìm trong bóng tối. Ánh sáng có thể nhìn 
thấy trên trái đất được quan sát đối với 200 km, ngoài 
ra, mặt trời xuất hiện như một đĩa màu xanh. Bóng tối 
có thể được nhìn thấy   ở mọi hướng do ít hơi nước và 
hạt bụi. Chính Allah thông báo cho chúng ta về thực 
tại này cách đây hơn 1400 năm trước khi con người 
khám phá ra nó.
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 Qur'an nói về hạt nguyên tử
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Không có điều gì có thể 
giấu giếm được Thượng Đế (Allah) của Ngươi (Muhammad) dù đó 
chỉ là sức nặng của hạt nguyên tử nằm dưới đất hay ở trên trời đi 
nữa, và không có cái gì nhỏ hoặc lớn hơn cái đó mà lại không được 
ghi chép trong một quyển sổ rõ ràng. (Chương 10 - Yunus, câu 61).

Trong câu Kinh thiêng liêng này, Allah cho biết rằng không có một vật 
gì trong vũ trụ càn khôn này có thể nằm ngoài kiến thức của Ngài cho 
dù vật đó có nhỏ bé như thế nào đi chăng nữa. Và quả thật, trước 
đây nguyên tử được coi là đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ, tuy nhiên 
khoa học hiện đại đã khẳng định rằng nguyên tử còn được phân chia 
thành những phân tử nhỏ hơn có tính chất tích điện dương (+) như 
các hạt Proton (Prô-ton), và những phân tử tích điện âm (-) như các 
hạt Electron (các hạt điện tử).

Vào năm 1939, các nhà khoa học Đức Hahn và Strassmann tại việc 
nghiên cứu khoa học Berlin đã chia một nguyên tử Uranium thành hai 
phân tử nhỏ hơn. Điều này chứng minh rằng sau nguyên tử còn có 
đơn vị nhỏ hơn nữa.

Cho dù khoa học hiện đại đã đạt đến một mức độ cao về sự phát triển 
kỹ thuật cũng như tiến bộ khoa học trong các lĩnh vực khác nhau của 
cuộc sống và cho dù nền khoa học hiện đại vẫn phát triển và tiến bộ 
hơn nữa trong tương lai và mãi đến ngày tận thế, thì những nỗ lực của 
toàn nhân loại trong các lĩnh vực kiến thức cũng không bao giờ có thể 
đến gần với kiến thức vả khả năng của Allah.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Họ hỏi Ngươi (Muhammad) 
về linh hồn. Ngươi hãy bảo với họ: “Linh hồn là một trong những 
thứ thuộc về kiến thức của Thượng Đế của ta, và nguồn kiến thức 
mà các người (nhân loại) được ban cho chỉ là một chút ít mà thôi. 
(Chương 17 - Al- Isra, câu 85).

Kiến thức và quyền năng của Allah là vô hạn, không có gì có thể sánh 
được. Trong câu Kinh này, Allah đưa ra một lời giải thích đơn giản cho 
con người chúng ta để tâm trí của chúng ta có thể nhận thức cũng 
như ngộ ra rằng sự khác biệt rất lớn giữa kiến thức của Ngài và của 
chúng ta. Thật Vinh quang thay cho Allah, Đấng Vĩ Đại và Toàn Năng!
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 Qur'an và các giai đoạn 
phát triển của phôi thai 
người

Allah, Đấng Tối Cao 
và Toàn Năng phán: 
Quả thật, TA (Allah) 
đã tạo con người 
(Adam) từ một loại 
đất sét tinh chất. Và 
sau đó, TA đã làm 
cho y (con cháu của 
Adam) thành một 

Nutfah (hỗn hợp giữa tinh dịch của người đàn ông 
và người phụ nữ qua giao hợp) lưu trữ tại một nơi 
nghỉ an toàn (dạ con, tử cung của người phụ nữ). 
Rồi TA đã làm cho Nutfah thành một hòn máu đặc 
(một miếng máu đông dày), rồi từ hòn máu TA làm 
thành một miếng thịt, tiếp đó TA làm miếng thịt thành 
xương, rồi TA lấy thịt bao xương lại rồi TA làm cho 
nó thành một tạo vật khác. Do đó, phúc thay Allah, 
Đấng Tạo Hóa Ưu Việt! Rồi sau đó, chắc chắn các 
ngươi sẽ chết. Rồi vào Ngày Phục sinh, một lần nữa, 
chắc chắc các ngươi sẽ được dựng sống trở lại. 
(Chương 23 - AlMu’minun, câu 12 - 16).

Các giai đoạn mà mỗi một con người phải trải qua như 
Qur'an đã nói:

 Giai đoạn thứ nhất (giai đoạn chỉ là đất sét): 
Nabi Adam, tổ tiên của loài người, được tạo ra từ 
đất sét. Câu này không tương đồng với giả thuyết 
của sự tiến hóa mà khoa học bác bỏ. Điều này cho 
thấy rằng con người là một sự sáng tạo khác biệt. 
Loài người không tiến hóa từ các loài khác.
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 Hỗn hợp tinh dịch (Nutfah):
Trong giai đoạn này là hỗn hợp tinh dịch của người đàn ông và 
người phụ nữ trong dạ con, kết quả là trứng có thể thụ tinh hoặc 
chết đi theo ý chí của Allah. Nếu trứng thụ tinh thì giai đoạn đầu tiên 
của việc tạo hóa sẽ bắt đầu được hình thành.

• Sơ đồ minh họa thụ tinh, diễu 
hành của các sự kiện bắt đầu 
khi tinh trùng tiếp xúc màng 
tương của noãn bào thứ cấp 
và kết thúc với việc chen nhiễm 
sắc thể của mẹ và cha ở bộ 
phận phân bào đầu tiên của 
hợp tử. A, trứng thứ cấp được 
bao quanh bởi nhiều tinh trùng, 
hai trong số đó đã thâm nhập 
vào tán tỏa tròn. (Trích từ Tiến 
sĩ Keith Moore, sự phát triển 
của con người, trang 34 - phiên 
bản thứ 7).

Màng trong suốt

Tán tỏa tròn

Primer 
cuerpo polar

Trục chính phân 
bào giảm 

nhiễm

Trứng thứ cấp

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Ngài (Allah) đã tạo hóa con 
người từ một hỗn hợp tinh dịch để TA thử thách y. Bởi thế, TA đã 
làm cho y nghe được và nhìn thấy được. (Chương 76 - Al-Insan, câu 2).

Nếu tinh trùng không thụ tinh cho trứng, nó sẽ bị đẩy ra khỏi tử cung 
cùng với trứng, nhưng nếu nó thụ tinh cho trứng và tạo ra một hợp 
tử (giao tử), bám vào mặt thành của tử cung dưới một hình thể phôi 
nang. Và nếu Allah muốn cho nó bám chặt vào tử cung, Ngài sẽ cho 
nó di chuyển lên giai đoạn Alaqah (cục máu đặc), giống như một con 
đỉa, hay một vật treo lơ lửng.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Hỡi nhân loại! Nếu các 
ngươi nghi ngờ về việc phục sinh thì quả thật TA (Allah) đã tạo hóa 
các ngươi từ đất bụi, rồi từ tinh dịch, sau đó là một hòn máu đặc, 
tiếp đến là một miếng thịt thành hình đầy đủ hoặc không thành hình 
(sẩy thai) để TA trưng bày cho các ngươi thấy quyền năng của TA. 
Và TA đặt trong các dạ con người nào TA muốn đến một thời hạn 
ấn định, sau đó, TA cho các ngươi ra đời thành những đứa bé rồi 
cho các ngươi phát triển đến tuổi trưởng thành, trong các ngươi có 
người bị cho chết sớm và có người được cho sống đến tuổi già yếu 
đến nỗi y không có biết gì cả sau khi y đã biết rất nhiều. Và ngươi 
thấy đó, đất đai khô nứt nhưng khi TA tưới nước mưa lên nó thì nó 
cựa mình sống lại và phồng lên rồi làm mọc lên thành từng cặp cây 
cối xanh tươi. (Chương 22 - Al-Hajj, câu 5).
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B. Ieech

Cut edge of amnion

Forebrain

Heart

Yolk sac
Communication between

intraembryonic coelom and
extraembryonic coelom

Connecting stalk

Caudal
eminence

A. Embion Humano

• Mặt bên của một 
phôi thai (khoảng 
24 đến 25 ngày). 
B. Bản vẽ minh họa 
những điểm tương 
đồng giữa một con 
đỉa và phôi thai con 
người ở giai đoạn 
‘Alaqah’ (cục máu). 
(Trích từ Tiến sĩ 
Keith Moore, Con 
người phát triển, 
trang 71 -. Phiên 
bản thứ 7).

Giai đoạn thứ ba (giai đoạn Alaqah): 

Alaqah trong tiếng Ả rập có nghĩa là hòn máu đặc, vật 
treo lơ lửng hay con đỉa. Giai đoạn này được mô tả 
như vậy vì  nó bám vào tử cung như một vật treo, và 
thực sự nó trông như một hòn máu, và trong một ý 
nghĩa tương tự khác thì nó tựa như một con đỉa hút 
máu của các sinh vật khác làm thức ăn bởi vì nó hút 
máu từ cơ thể người mẹ để sống.
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Cytotrophoblastic shell

 Tertiary chorionic villus

Intervillous space

Maternal blood

Maternal sinusoid

• Phần của một phôi thai được hình thành (khoảng 21 ngày). Trong sơ đồ này, chúng 
ta có thể thấy một sự treo lơ lửng của một phôi thai trong giai đoạn ‘Alaqah’ trong tử 
cung của người mẹ.

• TA đã tạo hóa con người từ một dung dịch (Chương Al-Insan, câu: 2) 

• Sơ đồ của hệ thống tim mạch ban sơ trong một phôi thai khoảng 21 ngày, nhìn từ 
phía bên trái. Quan sát giai đoạn tạm thời của cặp hệ thống mạch đối xứng. (Keith 
Moore). Mỗi ống tim tiếp tục bơm vào một động mạch chủ lưng để đưa qua phần 
đuôi. Hình dáng bên ngoài của phôi thai và túi của nó là tương tự như một cục máu 
đông, do sự hiện diện của máu với một lượng tương đối lớn trong phôi thai.

Earlier veins and posterior common
Dorsal intersegmental arteries

Dorsal aorta
The Umbilical artery

Tertiary villi

Wall Chorion
Ambilical cord

Umbilical Vein

Sinus Venous

Aortic Arches

aortic sac
Heart

Vein Yolk
yolk

vitelline artery

Amniotic Cavity 

Amnion
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• Hình ảnh một phôi 
thai vào lúc 28 ngày 
tuổi ở giai đoạn 
mudghah. Bào thai 
ở giai đoạn này 
trông giống như 
một chất bị nhai vì 
các đốt xương lưng 
cuối cùng của phôi 
thai trông giống như 
vết răng của chiếc 
kẹo bị nhai. Kích 
thước thực là 4 mm. 
(Con người đang 
phát triển, Moore và 
Persaud, xuất bản 
lần thứ 5, trang 82, 
từ giáo sư Hideo 
Nishimura, trường 
ĐH Kyoto, Kyoto, 
Nhật Bản).

Prominencia
maxilar

Prominencia
mandibular

Placoda del cristalino

Placoda nasal

hố miệng

Eminencia
caudal

Extremidad
inferior

Segunda cavidad
branquial

Tercer arco 
branquial
Cervical sinus

Segundo arco
branquial

Corazón

Extremidad
superior

Somitas

• Hình: Nhìn vào sự tương đồng
giữa một miếng kẹo cao su bị
nhai và một hình ảnh thực sự của
phôi thai. Làm sao có thể một
người đàn ông không biết chữ lại
đưa ra các chi tiết một cách rõ
ràng về phôi thai đến như vậy?
Cho nên, nó đích thực là một sự
mặc khải từ Thượng Đế!

1º, 2º, 3º y 4º
arcos 

branquiales

Prominencia
cardíaca
izquierda

Extremidad
superior

Somitas

Prominencia
mesonéfrica

Tamaño real de 4,5 mm.

Placoda del 
cerebro medio

Placoda del
cristalino

Placoda
nasal

Prominencia cardíaca

Cordón umbilical

Eminencia
caudal

Extremidad 
inferior

• KEO CAO SU

Giai đoạn thứ tư: 
Giai đoạn Mudghah, Mudghah trong tiếng Ả rập có 
nghĩa là một miếng thịt nhỏ hay là một cục kẹo bị nhai. 
Giai đoạn này được gọi như vậy bởi vì nó đã thành 
một miếng thịt nhỏ và hình dạng của nó trông giống 
như một chiếc kẹo bị nhai.
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 Giai đoạn thứ năm: Giai đoạn hình thành xương.

Giai đoạn thứ sáu: Giai đoạn xương được bao bọc bởi thịt

Giai đoạn thứ bảy: 
Giai đoạn phát triển của phôi thai thành một hình thức khác, trong đó 
một cơ thể cân đối sẽ diễn ra và sự sống được thổi vào trong nó.

Phôi thai người trải qua ba giai đoạn khác nhau của tạo hóa trong ba 
lớp của bóng tối như Allah, Thượng Đế của muôn loài đã phán: Ngài 
(Allah) đã tạo hóa các ngươi (loài người) từ một người duy nhất 
(Adam). Rồi từ Y, Ngài tạo ra người vợ của Y (Hawwa hay Eva). Rồi 
Ngài ban tám con gia súc (cặp trừu, cặp dê, cặp bò, cặp lạc đà, đực 
và cái) xuống cho các ngươi. Ngài tạo các ngươi trong dạ con của 
các bà mẹ theo từng giai đoạn, cái này sau cái kia, trong ba lớp màn 
tối. Allah, Thượng Đế của các ngươi là thế. Ngài nắm quyền thống 
trị. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế tại sao các ngươi 
quay lưng với Ngài?. (Chương 39 - Az-Zumar, câu 6).

• Bản vẽ phần dọc của một tử cung mang trứng ở 4 tuần cho thấy mối quan hệ 
của màng thai với nhau và với màng bụng và phôi thai.

Dây rốn

Màng tử 
cung

Màng ối

Máu của người mẹ trong 
khoang có lông tơ

Lông nhung màng đệm

Màng đệm 
mịn

Thành mạng 
rụng âm đạo

Nhầy cắm

khoang tử 
cung

Tấm màng 
đệm

Màng rụng cơ 
bản

Xoắn ốc động mạch 
nội mạc tử cung
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* Keith Moore

* Abdul-Ahad Omar

Câu Kinh này chỉ ra rằng phôi thai được bao bọc trong 
ba lớp màng nhày, được gọi là “màn tối” trong câu 
kinh. Nước, không khí, ánh sáng và nhiệt độ không thể 
xuyên qua những màng nhày này để vào bên trong, 
và các màng nhày này cũng không thể nhìn thấy bằng 
mắt thường.

Tiến sĩ Maurice Bucaille nói: “Các nhà phiên dịch 
Qur'an hiện đại đã thấy được trong câu Kinh này 
ba lớp giải phẫu bảo vệ trẻ sơ sinh trong suốt thời 
gian mang thai: thành bụng, bản thân tử cung, và 
môi trường xung quanh của thai nhi (nhau thai, màng 
phôi, nước ối)”(1).

Thai nhi đã được đặt vào một nơi an toàn. Allah, Đấng 
Tối Cao và Am Tường phán: Há TA (Allah) đã không 
tạo các ngươi (con người) từ một chất lỏng đáng 
khinh ư? TA đã đặt (các ngươi khi là thai nhi) cố định 
tại một nơi an toàn (dạ con) đến một thời hạn ấn định 
(các giai đoạn phát triển của bào thai). Và TA đã định 
đoạt bởi TA là Đấng định đoạt Siêu Việt. (Chương 77 - 
Al-Mursalat, câu 20 - 23). 

Tiến sĩ Gary Miller(2) nói: “Một phóng viên đã hỏi giáo sư 
Keith Moore(3): Ông không nghĩ rằng có lẽ người Ả rập 
có thể đã biết về những điều này - sự mô tả của phôi 
thai người, sự xuất hiện của nó và cách nó biến đổi 
và phát triển? Có thể họ không phải là nhà khoa học, 
nhưng có lẽ họ đã từng thực hiện một số giải phẫu 
thô sơ của riêng họ trên con người và kiểm tra những 
điều này.

Vị giáo sư ngay lập tức chỉ ra rằng nhà phóng viên đã 
bỏ lỡ một điểm rất quan trọng. Tất cả các trang trình 

1 Kinh thánh, Qur'an và khoa học.
2 Abdul-Ahad Omar là một người Muslim Canada. Ông là người 

đáng chú ý vì là một nhà thần học Kitô giáo trước đây và Bộ 
trưởng đã cải sang đạo Islam.

3 Ông là nhà phôi học nổi tiếng thế giới. Ông là cựu chủ tịch của 
Hiệp hội Canada.
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bày về phôi thai đã được chứng minh và đã được làm thành một dự 
án trong phim là đến từ các hình ảnh được chụp qua kính hiển vi. Ông 
nói: “Không phải là vấn đề quan trọng nếu có ai đó đã nỗ lực khám phá 
về phôi học cách đây 14 thế kỷ mặc dù họ đã không thể nhìn thấy nó!”.

Tất cả những mô tả trong Kinh Qur'an về sự xuất hiện phôi thai của 
sinh vật khi nó vẫn còn quá nhỏ để nhìn thấy bằng mắt thường. Vì 
vậy, một người cần phải có một chiếc kính hiển vi để nhìn thấy nó. 
Một thiết bị như vậy chỉ có mặt cách đây khoảng hơn 200 năm. Tiến 
sĩ Moore pha một chút khôi hài, nói: “Có lẽ 14 thế kỷ trước, có ai đó 
đã bí mật sở hữu một cái kính hiển vi và tiến hành cuộc nghiên cứu 
này nên đã không có bất cứ sai sót nào cả. Sau đó, bằng cách nào 
đó, người đó đã dạy Muhammad và thuyết phục ông ta đưa thông tin 
này vào trong cuốn sách của ông ta. Sau đó, người đó phá hủy thiết bị 
của mình và giữ bí mật mãi mãi. Bạn có tin điều đó không? Bạn thực 
sự không nên trừ phi bạn mang lại một số bằng chứng bởi vì đó là 
một giả thuyết vô lý”. 

Và khi được hỏi: Vậy ông giải thích thế nào thông tin này trong Qur'an?. 

Tiến sĩ Moore trả lời: Nó chỉ có thể là do Thiên Chúa mặc khải!”.

Tiến sĩ Gerald C. Goeringer nói: “Hầu hết, nếu không 
nói là tất cả các trường hợp, rằng mô tả này đã được 
biết đến sớm hơn từ nhiều thế kỷ nên sự ghi nhận các 
giai đoạn khác nhau của phôi thai người cũng như sự 
phát triển của thai nhi đều được tìm thấy trong các tài 
liệu khoa học truyền thống”.
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1
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Río
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Corrientes

Corrientes

A: Estratificado
Corrientes

• Có ba chế độ mặn 
chính trong đường 
thủy ven biển: xếp 
thành tầng; trộn 
chưa hoàn chỉnh và 
pha trộn toàn phần.

 Qur'an đề cập đến điều gì về Đại 
dương?

Qur'an nói về ranh giới giữa các biển
Allah, Đấng Tối Cao và Thông Lãm phán: Và Ngài (Allah) là Đấng đã 
làm cho hai biển nước tự do chảy: một loại với nước ngọt, dễ uống 
và loại kia với nước mặn, chát. Và Ngài dựng một bức chắn tách biệt 
hai dòng nước, không cho chúng trộn lẫn với nhau. (Chương 25 - Al-
Furqan, câu 54).

Thực tế kiến thức về những vùng nước của các đại dương không 
trộn lẫn với nhau chỉ được khám phá gần đây bởi các nhà đại dương 
học. Điều này là do sức ép vật lý được gọi là “sức căng bề mặt”. Do 
đó, nước của các vùng biển lân cận nhau không pha trộn với nhau. 
Nguyên nhân là do sự khác biệt trong mật độ của các vùng biển, sức 
căng bề mặt ngăn cản các vùng nước hòa với nhau, giống như có một 

C: Totalmente mezclado
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• Sơ đồ các tia sáng mặt trời có thể xuống tới những độ sâu trong lòng biển.

bức tường mỏng ngăn cách giữa chúng. Nước sông 
Amazon đổ vào Đại Tây Dương và vẫn bảo tồn những 
đặc điểm của nó ngay cả sau khi nó đi ra khỏi sông 
vào Đại dương khoảng 200 mét.

Qur'an nói về bóng tối dưới biển 
Allah, Đấng Tối Cao và Am Tường phán: Hoặc tình 
trạng của y (người vô đức tin) giống như cái tối dưới 
biển sâu không đáy. Y bị bao phủ bên trên bởi một 
lớp sóng, bên trên lớp sóng là một đám mây đen, lớp 
tối này chồng lên lớp tối kia. Khi đưa tay ra, y không 
thấy nó được. Và ai mà Allah không ban cho ánh 
sáng thì không thể tiếp thu được ánh sáng. (Chương 
24 - Annur, câu 40).

Khoa học đã khẳng định rằng ở độ cực sâu của đại 
dương sẽ không có ánh sáng mà chỉ toàn là bóng 
tối. Nguyên nhân của hiện tượng này là tia sáng mặt 
trời không thể đến được bên dưới đại dương có độ 
sâu khoảng từ vài trăm đến 11034 mét. Bóng tối nằm 
sâu dưới biển và đại dương được tìm thấy ở độ sâu 
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khoảng 200 mét trở xuống. Ở độ sâu này, hầu như không có ánh sáng. 
Dưới độ sâu 1000 mét thì tuyệt đối không có ánh sáng. Vì vậy, hầu hết 
các tia sáng của mặt trời chỉ xuống được dưới nước ở độ sâu 100 
mét. Phần này của biển được xem là phần sáng, sau đó 1% của tia 
sáng mặt trời có thể được nhìn thấy ở độ sâu 150 mét, và 0,01 % sẽ 
được nhìn thấy ở độ sâu 200 mét.

Tầng Ozone trong khí quyển phản ánh hầu hết các tia cực tím, trong 
khi những đám mây phản ánh 30% và hấp thụ 19 % của các tia. Chỉ 
có 51 % của các tia tới biển. Từ 3 % đến 30 % ánh sáng mặt trời 
được phản ánh trên bề mặt biển. Sau đó, hầu như tất cả trong bảy 
màu sắc của quang phổ được hấp thụ lần lượt trong 200 mét đầu tiên, 
ngoại trừ ánh sáng màu xanh.(1)

Qur'an nói về sóng ngầm
Các nhà khoa hoặc gần đây đã 
phát hiện ra sự tồn tại của những 
đợt sóng ngầm xảy ra ở các biên 
giới của các bề mặt giữa các lớp 
có mật độ nước khác nhau, và 
các con sóng ngầm thường nằm 
ở các vùng nước sâu dưới biển 
và đại dương vì các vùng nước 
sâu dưới biển và đại dương có 
mật độ cao hơn ở các vùng bên 
trên, và các sóng ngầm di chuyển 
giống hệt như sóng bề mặt, chúng 
có thể bị phá vỡ như các sóng bề 
mặt, tuy nhiên chúng không thể 
được nhìn thấy bằng mắt thường 
mà phải được suy luận ra bằng 
cách nghiên cứu sự thay đổi 
trong nhiệt độ nước hoặc độ mặn 
trong khu vực nhất định.

Ví dụ, nước biển Địa Trung Hải 
thì ấm áp, mặn, và ít dày đặc 

1 Tiến sĩ Zaghlool El-Naggar, As-Samaa (Bầu trời).

• Những con sóng ngầm và quy mô của đại 
dương trộn. (Hải dương học, Chris Garrett, 
xem thêm:
http://www.nature.com/nature/journal/v422/
n6931/full/422477a.html)
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• Sơ đồ nước biển Địa Trung Hải di chuyển vào Đại Tây Dương.

so với nước biển của Đại 
Tây Dương. Khi nước biển 
Địa Trung Hải vào Đại Tây 
Dương qua cửa Gibraltar, nó 
di chuyển vài trăm km vào Đại 
Tây Dương ở độ sâu khoảng 
1000 mét cùng với độ ấm, 
mặn, và ít dày đặc của riêng 
nó. Nước Địa Trung Hải ổn 
định ở độ sâu này. Mặc dù có 

những con sóng lớn, dòng chảy mạnh cùng với các 
thủy triều trong những vùng biển, chúng vẫn không 
trộn lẫn hoặc lấn chiếm rào cản này.

Những thông tin này chỉ được biết đến với chúng ta 
trong thời đại ngày nay, với công nghệ tiên tiến và thiết 
bị hiện đại để quan sát điều này. Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 
sống trong một khí hậu sa mạc cách xa đại dương, và 
Người đã chưa từng đi qua bất kỳ vùng đại dương 
nào. Nhưng thực tế cho thấy Qur'an đề cập đến hiện 
tượng này có nghĩa là nó đã khẳng định tính xác thực 
của Qur'an.

• Sóng ngầm tại giao diện của hai tầng nước có mật 
độ khác nhau. Một tầng dày đặc (tầng bên dưới), 
một tầng kia ít đậm đặc hơn (trên). (Hải dương học, 
Gross, trang. 204).
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• Một bức ảnh về những 
đám mây được hình 
thành có dạng theo hệ 
thống.

• Một hình ảnh của bầu 
khí quyển bao gồm mây 
và gió.

 Qur'an nói về sự hình thành của 
mây và mưa

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và Ngài 
(Allah) là Đấng đưa những luồng gió báo trước tin 
mừng về Hồng ân của Ngài; mãi cho đến khi chúng 
tập trung các lớp mây chứa nước mưa lại, TA 
(Allah) chuyển chúng đến một mảnh đất chết cứng 
rồi TA cho đổ mưa lên đó và làm mọc ra đủ loại hoa 
mầu. TA sẽ dựng người chết sống lại đúng như 
thế để cho các ngươi ghi nhớ (việc phục sinh). 
(Chương 7 - Al-‘Araf, câu 57).

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và TA 
(Allah) gởi luồng gió gieo tinh và cho mưa từ trên 
trời xuống. Rồi TA ban nó cho các ngươi dùng để 
uống nhưng các ngươi không phải là chủ nhân giữ 
kho chứa của nó. (Chương 15 - Al-Hijr, câu 22).

Khoa học hiện đại đã khẳng định các điểm khoa học 
được đề cập trong câu kinh Qur'an này. Những cơn 
gió mang theo các hạt nước giàu muối vào bầu khí 
quyển, các hạt này được gọi là «bình xịt» có chức 
năng như bẫy nước và làm đám mây nhiễu giọt 
xuống bằng cách thu thập hơi nước xung quanh 
mình. Những đám mây được hình thành từ hơi 
nước ngưng tụ xung quanh các tinh thể muối hoặc 
các hạt bụi trong không khí. Bởi vì những giọt nước 
trong các đám mây này rất nhỏ (có đường kính từ 
0,01 và 0,02 mm), những đám mây lơ lửng trong không khí, và lây lan 
trên bầu trời, vì vậy, bầu trời được bao phủ trong các đám mây. Các 
hạt nước bao quanh tinh thể muối và các hạt bụi dày và tạo thành các 
hạt mưa, vì các giọt này trở nên nặng hơn không khí nên chúng rời 
khỏi đám mây và bắt đầu rơi xuống mặt đất thành cơn mưa.

Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: Há Ngươi (Muhammad) không 
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nhìn thấy việc Allah di chuyển các luồng mây rồi kết 
hợp chúng lại thành một khối lớn; sau đó Ngươi thấy 
nước (mưa) từ giữa đó rơi xuống hay sao? Và Ngài 
ban từ bầu trời xuống (mây to như) những quả núi 
bên trong chứa mưa đá mà Ngài dùng để đánh kẻ 
nào Ngài muốn và đưa nó dang ra khỏi người nào 
Ngài muốn. Tia chớp của nó gần làm cho hoa mắt 
(mọi người). (Chương 24 - Annur, câu 43).

Những đám mây mưa được hình thành và có hình 
dạng theo hệ thống và các giai đoạn nhất định. Các 
giai đoạn hình thành của các đám mây tích mưa, một 
loại của các đám mây mưa, là:

Gian đoạn thứ 
nhất: Những đám 
mây được hình 
thành và được lùa 
đi bởi gió.

Giai đoạn thứ hai: 
Những đám mây 
nhỏ (những đám 
mây tích) được gió 
lùa đi kết hợp với 
nhau thành một 
đám mây lớn.

Giai đoạn thứ ba: 
Khi các đám mây 
nhỏ kếp hợp với 

nhau, các dòng không khí đi lên trong sự gia tăng đám 
mây lớn hơn. Các dòng không khí đi lên gần trung tâm 
của đám mây sẽ mạnh hơn so với các dòng không 
khí đi lên ở gần các khu vực viền ngoài. Những dòng 
không khí đi lên làm cho đám mây tăng trưởng theo 
chiều dọc, vì vậy đám mây được xếp chồng lên nhau. 
Sự tăng trưởng theo chiều dọc này làm đám mây 
vươn ra đến vùng mát hơn của khí quyển, nơi mà các 
giọt nước và các tinh thể đá bắt đầu phát triển lớn hơn 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3
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và lớn hơn. Khi những giọt nước và các tinh thể đá trở nên quá nặng 
khiến các dòng không khí đi lên không thể hỗ trợ chúng được nữa, 
chúng bắt đầu rơi từ các đám mây thành mưa, mưa đá, ...

Một đám mây trở thành điện 
khi mưa đá rơi xuống một khu 
vực trong đám mây siêu làm 
mát bằng giọt nước và tinh thể 
băng. Khi các giọt chất lỏng 
va chạm với một hạt mưa đá, 
chúng đông lại khi tiếp xúc và 
giải phóng nhiệt tiềm ẩn. Điều 
này sẽ giúp bề mặt của các hạt 
mưa đá ấm hơn so với các tinh 
thể nước đá xung quanh.

Khi hạt mưa đá tiếp xúc với 
tinh thể đá, một hiện tượng 
quan trọng xảy ra. Các hạt 
điện tử di chuyển từ đối tượng 
lạnh hơn sang các đối tượng 
ấm hơn. Do đó, hạt mưa đá trở 
nên tích điện âm. Hiệu ứng tương tự xảy ra khi các giọt nước siêu làm 
mát bằng cách tiếp xúc với một hạt mưa đá và các mảnh vỡ nhỏ của 
băng tích điện dương vỡ ra. Những hạt tích điện dương nhẹ hơn này 
sau đó được mang đến phần trên của đám mây bởi các dòng không 
khí đi lên. Mưa đá rơi xuống đáy của đám mây, do đó phần dưới của 
đám mây trở nên tích điện âm. Những điện tích âm sau đó được thải 
ra như tia chớp. Chúng tôi kết luận rằng mưa đá là yếu tố quan trọng 
trong việc sản sinh ra sét.(1)

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và sấm sét tán dương và ca 
tụng Ngài (Allah). Và các Thiên thần vì khiếp sợ Ngài cũng tán tụng 
như thế. Ngài ném những lưỡi tầm sét nghe chát chúa. Ngài dùng 
chúng để đánh kẻ nào Ngài muốn; và họ (những kẻ vô đức tin) tranh 
cãi nhau về Allah. Và Ngài là Đấng Quyền lực và Quyết liệt trong việc 
trừng phạt. (Chương 13 - Ar-ra’d, câu 13).

1 Xem: Khí quyển, Anthes Richard A., John J. Cahir; Alistair B. Fraser và Hans A. 
Panofsky, trang 269;  Xem thêm: Các yếu tố của Khí tượng, Miller và Thompson, 
trang 141-142;  Xem thêm: Khoa học Trái đất, Murphy, Brendan; Nance, Damian. 
trang 346.

• Mô hình của tia chớp rẽ nhánh. (a) điện tích âm tập trung 
ở phía dưới của đám mây trở nên đủ lớn để vượt qua sức 
đề kháng của không khí và phát triển một «lãnh đạo» chỉ 
tay về phía mặt đất. (b) Một dòng chảy lên phía trên của 
điện tích dương từ mặt đất. (c) Các dòng chảy xuống của 
điện tích âm gặp các dòng chảy lên phía trên của điện 
tích dương và một dòng điện cực mạnh mang điện tích 
dương vào các đám mây.
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 Qur'an nói về động vật
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và quả thật, 
nơi gia súc cũng có một bài học cho các ngươi. TA 
ban cho các ngươi loại thức uống từ chất nằm trong 
bụng của chúng, giữa phân và máu: sữa tươi tinh 
khiết và có hương vị làm cho người uống thích thú. 
(Chương 16 - Annahl, câu 66).

Maurice Bucaille nói: “Từ một quan điểm khoa học, 
các khái niệm sinh lý phải được kêu gọi để nắm bắt ý 
nghĩa của câu kinh này. Các chất đảm bảo dinh dưỡng 
chung của cơ thể đến từ sự biến đổi hóa học xảy ra 
dọc theo chiều dài của đường tiêu hóa. Những chất 
này đến từ các phần bên trong của ruột. Trong ruột ở 
giai đoạn thích hợp của biến đổi hóa học, chúng đi qua 
bức tường của nó (thành ruột) và hướng tới hệ tuần 
hoàn. Sự đi qua này được thực hiện theo hai cách: 
hoặc là trực tiếp bởi những gì được gọi là «mạch bạch 
huyết, hoặc là gián tiếp theo các cổng tuần hoàn. Điều 
này dẫn chúng đầu tiên đến gan, nơi mà chúng trải 
qua sự biến đổi, và từ đây chúng nổi lên để tham gia 
vào hệ thống tuần hoàn. Bằng cách này, tất cả mọi thứ 
đều đi qua các mạch máu.

Các thành phần của sữa được tiết ra bởi các tuyến 
vú. Các tuyến vú này được nuôi dưỡng bởi các sản 
phẩm tiêu hóa từ thức ăn mang lại qua dòng máu. 
Do đó, máu đóng vai trò là các nhà thu gom và điều 
hành những gì đã được chiết xuất từ   thực phẩm, và 
nó mang lại dinh dưỡng cho các tuyến vú - các nhà 
sản xuất sữa, giống như bất kỳ một cơ quan nào khác.

Khái niệm rất chính xác này là kết qu ả  của những 
khám phá được thực hiện trong hóa học  và sinh lý 
học của hệ thống tiêu hóa. Khái niệm này là hoàn toàn 
chưa có trong thời của nhà tiên tri Muhammad mà nó 
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chỉ mới được hiểu trong thời gian gần đây. Tôi cho rằng sự thực về 
những khái niệm mà câu Kinh Qur'an này chỉ ra là không thể có một 
con người nào có khả năng giải thích chính xác như vậy vào thời đó.”(1)

 Qur'an nói về núi
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Há TA đã không làm trái 
đất như một chiếc giường, và những quả núi như những trụ cột? 
(Chương 78 - An-Naba’, câu 6, 7).

Các nhà khoa học giải thích tầm quan trọng của các ngọn núi như là 
những cái chốt làm ổn định mặt đất nói rằng:

“Những quả núi đều có rễ nằm bên dưới. Những rễ này nằm sâu trong 
lòng đất, do đó, núi có một hình dạng như một cái chốt hay trụ. Lớp vỏ 
của trái đất dày từ 30 đến 60 km, được biết đến do máy ghi địa chấn. 
Ngoài ra, thông qua máy này nó còn được biết rằng mỗi ngọn núi đều 

1 Kinh Thánh, Kinh Qur'an và Khoa học.

• Địa chất: khối núi làm chệch 
hướng một con lắc ra khỏi 
phương thẳng đứng, nhưng 
không nhiều như có thể 
được mong đợi. Trong sơ 
đồ, vị trí thẳng đứng được 
hiển thị bằng cách (a) nếu 
núi chỉ đơn giản là một tải 
trọng đặt trên một lớp vỏ 
thống nhất, nó nên được 
lệch về (c). Tuy nhiên bởi 
vì nó có một rễ sâu có đá 
tương đối không dày đặc, 
độ lệch quan sát được là chỉ 
(b). Hình ảnh về cấu trúc Địa 
Cầu, Cattermole tr. 35

•  «Há TA đã không làm trái đất như một chiếc giường, và những quả núi như những trụ cột?» 
(Chương 78 - An-Naba’, câu 6, 7)
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có rễ nằm sâu bên dưới giúp ổn định lớp vỏ của trái 
đất cùng với các lớp phía dưới, đồng thời giữ cho trái 
đất không bị rung chuyển. Vì vậy, núi giống như một 
cây đinh giữ chặt các miếng gỗ lại với nhau.”(1)

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và Ngài (Allah) 
đã đặt những quả núi vững chắc lên trên mặt đất (giữ 
cho nó thăng bằng) sợ rằng nó rung chuyển với các 
ngươi; và Ngài đã tạo sông ngòi và đường sá để các 
ngươi đi đúng hướng. (Chương 16 - An-Nahl, câu 15).

Khoa học hiện 
đại là minh chứng 
cho thực tế rằng 
các ngọn núi 
được phân phối 
đồng đều và hoàn 
hảo trên trái đất, 
nhằm mục đích 
làm ổn định trái 

đất, đặc biệt là những ngọn núi mà các nhà địa chất 
học gọi là “các dãy núi bất đối xứng” được tìm thấy 
trong mỗi lục địa.(2)

Vậy, làm thế nào mà một người đàn ông không biết 
chữ sống trong một quốc gia hầu như toàn là người 
mù chữ có thể biết được những sự kiện này?

 Nước và sự sống
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Há những 
kẻ không có đức tin không thấy rằng các tầng trời 
và trái đất quyện lại với nhau thành một khối thống 

1 Trái đất, Press và Siever, trang 435. Xem thêm: Khoa học Trái đất, 
Tarbuck và Lutgens, trang 157. Xem thêm: Khái niệm địa chất của 
những quả núi trong Kinh Qur›an, El-Naggar trang 5. Xem thêm: 
Khoa học Trái đất, Murphy, Brendan; Nance, Damian trang 107.

2 Khái niệm địa chất của các núi trong Qur›an, El-Naggar, trang 5. 
Xem thêm: Các dãy núi từ thế giới của khoa học trái đất.

• Sơ đồ vỏ trái đất
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nhất trước khi Ta chẻ chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi 
sự sống đều từ nước. Thế chưa đủ cho chúng tin hay sao?. (Chương 
21 - Al-Anbiya, câu 30).

Khoa học hiện đại khẳng định một cách rõ ràng rằng nước là thành 
phần cơ bản của sự sống, làm cho  tế bào được hình thành. Các nhà 
hóa học đã chứng minh rằng nước là một chất cần thiết và có vai trò 
tích cực được sử dụng trong các biến đổi và phản ứng xảy ra bên 
trong cơ thể. Vì lý do này, nó là chất lỏng duy nhất mà tất cả sự sống 
đều cần đến, không có một sự sống nào mà không cần đến nó dù lớn 
hay nhỏ như thế nào, từ các vi sinh vật cho đến các động vật lớn nhất 
trên trái đất.

Nước chiếm khoảng 71% diện tích trái đất, còn lại 29% là đất liền. 

Các nguồn chính cho con người, động vật và thực vật là nước. Nó 
được chứng minh thông qua sự phân tích khoa học rằng cơ thể của 
một người trưởng thành từ tuổi 15 trở lên có chứa khoảng 71% nước, 
đối với một đứa trẻ thì cơ thể của nó chứa 93% nước. Điều này cho 
thấy rằng 80% lượng nước chạy qua cơ thể con người và phần còn 
lại là máu, còn trong động vật và thực vật thì lượng nước lại nhiều 
hơn, nó được tìm thấy là 90%.

•  «Và TA đã tạo mọi sự sống đều từ nước» (Chương 21 - Al-Anbiya, câu 30).

 Ai là những người có biểu hiện 
thù nghịch với Islam?

Nếu nhìn vào các tôn giáo trên thế giới, người ta sẽ nhận ra rằng Islam 
là một tôn giáo bị thù ghét bởi nhiều người. Nguyên nhân mở ra sự 
thù nghịch này là gì? Nếu chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng những 
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người công khai hiển thị sự thù địch của họ đối với 
Islam thì chúng ta có thể phân loại họ thành một trong 
các thành phần sau:

 Những người thờ đa thần và những người 
không hiểu biết, vì Islam là tôn giáo của Chân 
lý, một tôn giáo không cho phép thờ phượng và 
bày tỏ sự sùng kính đến bất cứ thứ gì khác ngoài 
Allah.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Hãy 
bảo họ (Muhammad!): “Phải chăng các người 
ra lệnh bảo Ta thờ phượng ai đó không phải 
là Allah ư, hỡi những kẻ không hiểu biết?”. 
(Chương 39 - Azzumar, câu 64).

 Những người đã thay đổi bản chất tự nhiên để 
trở thành pha trộn, vì Islam là một tôn giáo đồng 
thuận với bản chất tự nhiên của con người. 
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Do đó, 
Ngươi (Muhammad!) hãy hướng mặt của Ngươi 
về tôn giáo Hanif (chỉ tôn thờ Allah duy nhất), 
một bản chất tự nhiên mà Allah theo đó đã tạo 
hóa con người. Không có một sự thay đổi nào 
trong tạo hóa của Allah. Đó là tôn giáo đúng 
đắn nhưng đa số nhân loại không biết. (Chương 
30 - Arrum, câu 30).

 Những người bất công, vì Islam là một tôn giáo 
của nền công lý công bằng và chính trực.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Quả 
thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, 
phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con 
ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và 
ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất 
công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các 
ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội. (Chương 
16 - Annaml, câu 90).
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 Những người muốn phá hoại và làm những điều sai trái, còn 
Islam lại là tôn giáo của sự đúng đắn và cải thiện.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và chúng (những kẻ 
vô đức tin) tận lực phá hoại cho thối nát trên trái đất, và Allah 
không yêu thương những kẻ thối nát thường hay phá hoại. 
(Chương 5 - Al-Madinah, câu 64).

 Những kẻ gây chiến vượt quá giới hạn, vì Islam là một tôn giáo 
của hòa bình.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và vì chính nghĩa của 
Allah, các ngươi hãy đánh trả những ai đã đánh các ngươi 
trước nhưng chớ vượt quá mức giới hạn, bởi quả thật Allah 
không yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn. (Chương 2 - 
Albaqara, câu 190).

 Những người cuồng tín và cực đoan, trong khi Islam là một tôn 
giáo ôn hòa.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và TA (Allah) đã làm 
cho các ngươi thành một cộng đồng đúng đắn và ôn hòa 
để các ngươi trở thành nhân chứng cho nhân loại và Sứ giả 
(Muhammad) là một nhân chứng cho các ngươi. (Chương 2 - 
Albaqarah, câu 143).

 Những người ham muốn nhục dục, còn Islam lại là một tôn giáo 
của đức khiết tịnh.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và các ngươi không 
được đến gần Zina (quan hệ tình đục bừa bãi ngoài hôn nhân), 
bởi quả thật nó là một con đường dâm loạn đồi bại. (Chương 
17 - Al-Isra, câu 32).

 Những người chỉ mong muốn đời sống thế tục, còn Islam lại là 
một tôn giáo của sự tương trợ lẫn nhau và lòng thương xót, nó sẽ 
chiến đấu với sự ích kỷ hẹp hòi và tàn nhẫn của con người trước 
những con người khốn khó và yếu hèn.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và các ngươi chớ gian 
lận ăn nuốt tài sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ dùng nó để 
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hối lộ các quan tòa hầu các ngươi có thể ăn 
không một phần tài sản của nhân loại một cách 
tội lỗi trong lúc các ngươi biết điều đó. (Chương 
2 - Albaqarah, câu 188).

 Những người khinh miệt và coi thường nhân 
loại và tự coi mình là dân tộc được lựa chọn, 
trong khi Islam là một tôn giáo bình đẳng, luôn 
chiến đấu chống lại tất cả các hình thức phân 
biệt chủng tộc và thành kiến  .

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Này 
hỡi nhân loại, quả thật TA đã tạo hóa các ngươi 
từ một người nam và một người nữ và làm cho 
các ngươi thành quốc gia và b ộ  lạc để các 
ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả  thật, sự cao 
quý của các ngươi đối với Allah là lòng kính sợ 
và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật, Allah 
là Đấng thông lãm và am tường mọi sự việc. 
(Chương 49 - Al-Hujurat, câu 13).

Bạn đọc thân mến, sau khi đọc đến đây, tôi tin rằng 
nhiều khái niệm về Islam (Hồi giáo theo cách quen gọi 
của người Việt) mà bạn có thể  đã nghe qua từ các 
phương tiện truyền thông bắt đầu sụp đổ và sự thật về 
Islam đang trở nên rõ ràng hơn. Hãy để chúng tôi ghi 
lại cho bạn chìa khóa phẩm chất của tôn giáo Islam:

 Islam là tôn giáo của sự thật, nó không cho phép 
thờ phượng và hạ mình đến bất cứ điều gì khác 
ngoài Allah. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Hãy 
bảo họ (Muhammad!): “Phải chăng các người 
ra lệnh bảo Ta thờ phượng ai đó không phải 
là Allah ư, hỡi những kẻ không hiểu biết?”. 
(Chương 39 - Azzumar, câu 64).

 Islam là một tôn giáo của hòa bình lên án tất cả 
các hình thức bất công và bạo ngược.
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Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Allah không cấm các 
ngươi đối xử tử tế và công bằng với những ai giao chiến với các 
ngươi và trục xuất các ngươi ra khỏi nhà cửa của các ngươi vì 
vấn đề tôn giáo bởi vì quả thật Allah yêu thương những người 
công bằng. (Chương 60 - Al-Mumtahinah, câu 8).

 Islam là một tôn giáo khuyến khích giáo dục và truyền thụ kiến 
thức.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Hãy nói đi (Muhammad): 
Phải chăng những người hiểu biết và những người thiếu hiểu 
biết lại ngang bằng nhau ư? Quả thật, chỉ có những người 
thông hiểu mới thấu hiểu được (lời khuyến cáo này). (Chương 
39 - Azzumar, câu 9).

 Islam là một tôn giáo của sự tinh khiết và vệ sinh.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Quả thật, Allah yêu 
thương những người biết ăn năn sám hối và yêu thương những 
người luôn giữ mình sạch sẽ. (Chương 2 - Albaqarah, câu 222).

 Islam là một tôn giáo công lý và đạo đức tốt đẹp.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Quả thật, Allah ra lệnh 
phải công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí 
giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và 
ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ 
bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc 
và tội. (Chương 16 - Annaml, câu 90).

 Islam là một tôn giáo dễ dàng. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Allah muốn điều dễ 
dàng cho các ngươi chứ Ngài không không muốn gây khó khăn 
cho các ngươi. (Chương 2 - Albaqarah, câu 185).

 Islam là một tôn giáo thương xót và nhân từ, Nabi Muhammad 
 nói: “Những người có lòng thương xót sẽ được Thượng Đế ملسو هيلع هللا ىلص
thương xót. Các ngươi hãy thương xót những người trên Trái đất 
rồi Thượng Đế sẽ thương xót các ngươi” (Tirmizhi).
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 Islam là một tôn giáo hoàn toàn công bằng.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Hỡi 
những người có đức tin! Hãy vì chân lý mà hiên 
ngang đứng lên làm chứng cho Allah. Và chớ 
để cho lòng hận thù đối với một đám người 
nào đó khiến các ngươi hành động bất công. 
Các ngươi hãy công bằng, điều đó gần với lòng 
ngay chính và kính sợ Allah. (Chương 5 - Al-Ma-
idah, câu 8).

 Islam là một tôn giáo kêu gọi hợp tác trong lòng 
nhân ái. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Hãy 
giúp đỡ nhau trong lẽ phải và đạo đức và chớ 
tiếp tay nhau gây tội ác và hận thù. (Chương 5 - 
Al-Ma-idah, câu 2).

 Islam không phải là một tôn giáo dành riêng cho 
một nhóm người, hoặc một dân tộc được lựa 
chọn nào đó mà nó là tôn giáo dành cho toàn 
nhân loại.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và TA 
chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người 
mang tin mừng và một người cảnh báo cho 
toàn nhân loại. (Chương 34 - Saba’, câu 28).

 Islam là một tôn giáo xóa đi mọi tội lỗi. 

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Hãy 
bảo họ: “Hỡi các bầy tôi của TA! Những ai đã 
làm cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên 
tuyệt vọng về Đức Khoan dung của Allah. Chắc 
chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội lỗi. Bởi quả thật, 
Ngài là Đấng hằng tha thứ, Đấng rất mực Khoan 
dung. (Chương 39 - Azzumar, câu 53).
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 Những Phẩm Chất Đặc Trưng Cũng 
Như Những Đặc Quyền Của Islam

Kể từ khi Islam là một tôn giáo cuối cùng, nó có phẩm chất riêng biệt 
cùng với các đặc quyền làm cho nó phù hợp với mọi lúc và mọi nơi:

 Nó là tôn giáo cuối cùng được Thượng Đế mặc khải xuống cho con 
người.

 Islam thừa nhận các lời Mặc khải của Thượng Đế ban xuống trước 
đó. Tuy nhiên, người Do Thái không công nhận Nabi Ysa (Giêsu), 
còn những người Kitô giáo thì không thừa nhận Nabi Muhammad 
 ,trong khi các tín đồ Muslim đều thừa nhận Nabi Musa (Moses) ,ملسو هيلع هللا ىلص
Nabi Ysa (Giêsu) cùng tất cả các vị Nabi khác được Allah, Đấng Tối 
Cao đề cập đến họ.

 Trong Islam, con người có mối liên hệ với Thượng Đế của họ trong 
mọi vấn đề và mọi hoàn cảnh.

 Islam là tôn giáo duy nhất không bị bóp méo và thay đổi.

Harry G. Dorman nói: “Nó (Qur'an) là Lời Mặc Khải của 
Thượng Đế, được đọc cho Muhammad bởi Gabriel (Đại 
thiên thần Jibril), hoàn hảo trong mỗi ngôn từ. Nó là một 
phép lạ luôn hiện diện làm chứng cho bản thân nó và 
cho Muhammad, Thiên sứ của Thượng Đế. Sự kỳ diệu 
của nó nằm một phần trong phong cách của chính nó, 
nó quá hoàn hảo và cao cả đến nỗi không có con người 
nào cũng như không có một tên Jinn (ma, quỷ) có thể sản xuất ra một 
chương duy nhất để so sánh với một chương ngắn nhất của nó, và 
nội dung của nó chứa đựng những giáo lý, lời tiên tri về tương lai, và 
những thông tin chính xác đáng kinh ngạc thì một người mù chữ như 
Muhammad không bao giờ có thể tập hợp theo cách riêng của y.”(1)

 Islam là tôn giáo trong đó bao quát các khía cạnh vật chất và tinh 
thần của cuộc sống. Nó không bỏ qua bất kỳ một điều gì ngay cả 
chỉ là những điều rất nhỏ trong cuộc sống của một tín đồ Muslim.

1 () Hướng tới hiểu Islam, trang 3.
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Abdur-Rahman con trai của Zaid thuật lai rằng có 
người nói với Salman: “Có phải vị Nabi của ngươi đã 
dạy cho ngươi tất cả mọi thứ, ngay cả dạy ngươi làm 
thế nào để giải quyết nhu cầu của cơ thể? Salman 
nói: “Tất nhiên, Người cấm chúng tôi phải quay mặt 
hướng về Qiblah trong lúc đi ngoài hay đi tiểu, và cấm 
dùng tay phải lau chùi, không được dùng ít hơn ba 
viên đá để lau chùi, và không được dùng xương hoặc 
phân (để làm sạch cơ thể)” (Muslim).

W. Thomas Arnold nói: “Ý thức về công lý là một trong
những lý tưởng tuyệt vời nhất của Islam, bởi vì khi tôi
đọc trong Qur'an, tôi tìm thấy những nguyên tắc năng
động của cuộc sống, chúng không thần bí nhưng lại
rất đạo đức thực tế cho các hành xử hằng ngày của
cuộc sống, phù hợp với toàn thế giới.”

Islam đáp ứng các nhu cầu của cơ thể, tinh thần 
của con người ở trạng thái cân bằng và đúng mực. 
Nó không cho phép một khía cạnh nào đó được ưu 
tiên hơn một khía cạnh khác.

Thái tử Charles nói: “Islam có thể dạy cho chúng ta 
hôm nay một cách để hiểu và sống trong thế giới 
không có Thiên Chúa giáo. Islam không tách biệt con 
người và thiên nhiên, tôn giáo và khoa học, tinh thần 
và vật chất.”

Islam không mâu thuẫn với trí tuệ của con người 
cũng như không mâu thuẫn với quy luật của tự nhiên.

Islam là tôn giáo cho nhân loại rộng lớn, nó quan 
tâm đến nền giáo dục của họ ở mọi thời đại và mọi 
nơi. Điều này trái ngược với các tôn giáo trước 
đó chỉ được gửi đến cho những nhóm người cụ 
thể tại một thời điểm cụ thể. Ví dụ, nếu một người 
muốn trở thành một Người Do Thái thì y phải được 
sinh ra là một Người Do Thái. Nabi Ysa (Giêsu) nói 
về Kitô giáo: “Tôi đã được cử đến với con chiên 
lạc mất của trẻ em Israel. Islam là một tôn giáo phổ 
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quát mà nó phù hợp cho tất cả mọi người ở tất cả mọi thời đại, bất 
kể chủng tộc hay ngôn ngữ của họ.” 

Đó là Lời của Thượng Đế: Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) 
làm một người mang tin mừng và một người cảnh báo cho toàn 
nhân loại. (Chương 34 - Saba’, câu 28).

Trong những câu Kinh này, Allah ra lệnh cho vị Nabi của Ngài ملسو هيلع هللا ىلص công 
khai kêu gọi thiên hạ đến với Islam, vì vậy, Người đã kêu gọi người dân 
của Người thờ phượng một mình Ngài, và gạt sang một bên tất cả các 
vị thần giả tạo, không thực. Người đã bị hãm hại bởi người dân của 
Người, nhưng Người vẫn kiên định và đầy lòng thương xót. Trong thời 
của Người, Người đã gửi các bức thư tới các vị vua mời họ chấp nhận 
Islam. Trong số những vị vua mà Người đã viết thư gởi đi là Hoàng đế 
La Mã, hoàng đế Ba Tư, và vua của Abyssinia(1). 
Nếu bức Thông điệp của Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص không phải là bức thông 
điệp cho toàn nhân loại thì Người đã không mời các nhà lãnh đạo của 
các vương quốc khác nhau gần bán đảo Ả rập chấp nhận Islam. Điều 
này có thể sẽ mở ra cho Người nhiều kẻ thù đối địch hơn, những kẻ 
thù mà họ được trang bị tốt và với một lực lượng có thể nói là rất hùng 
mạnh. Tại sao Người lại dám mạo hiểm làm như thế nếu thật sự đó 
không phải là bức Thông Điệp từ Thượng Đế, Đấng đã ra lệnh cho 
Người phải truyền đạt cho tất cả toàn thể nhân loại!?
Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: “Vấn đề này (tức tôn giáo Islam) sẽ trở nên 
rõ ràng như ngày và đêm. Mỗi người trong thành phố hoặc khu vực 
sa mạc sẽ đến để biết về tôn giáo này, bằng các phương tiện của sức 
mạnh hoặc sự ô nhục. Sức mạnh vì được Islam là niềm tự hào và nhục 
nhã vì Thượng Đế làm nhục sự vô đức tin.” (Ahmad).

Đó là Lời của Thượng Đế: Hãy bảo họ: “Hỡi người dân Kinh sách! Hãy 
đến cùng với một Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng 
chúng ta chỉ thờ phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hợp bất cứ 
ai (vật gì) cùng với Ngài (Allah) và không ai giữa chúng ta sẽ thờ phượng 
các vị chủ tể nào khác ngoài Ngài cả”. Nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo 
họ: “Hãy chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục 
Allah).” (Chương 3 - Ali-Imran, câu 64). 

1 Tên gọi trước đây của Ethiopia, (một quốc gia ở miền đông bắc Phi châu và cũng là một 
quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Phi châu, quốc gia này ngăn cách với Hồng hải bởi 
Eritrea và Djibouti, ngăn cách với Vịnh Aden bởi Somalia, phía đông của nó là Sudan, 
phía tây là Somalia và phía bắc là Kenya. Ngôn ngữ thông dụng của dân nơi đây là tiếng 
Amharic. Thủ đô là Addis Ababa. Quốc hiệu là Cộng hòa dân chủ liên bang Ethiopia).
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Đó là Lời của Thượng Đế: Hãy bảo họ: “Hỡi người 
dân Kinh sách! Hãy đến cùng với một Lời phán giống 
nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng chúng ta chỉ thờ 
phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hợp bất 
cứ ai (vật gì) cùng với Ngài (Allah) và không ai giữa 
chúng ta sẽ thờ phượng các vị chủ tể nào khác ngoài 
Ngài cả”. Nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy 
chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim 
(thần phục Allah).” (Chương 3 - Ali-Imran, câu 64).

 Kết luận
Tôn giáo Islam là tôn giáo của Thượng Đế, hoàn chỉnh 
trong tất cả các khía cạnh. Đó là hiến pháp cho một cuộc 
sống trọn vẹn trong thế giới này, và là một sự vĩnh cửu 
và bất diệt của thế giới Đời Sau. Bạn có thể tìm thấy một 
số cách cư xử sai lệch hoặc không đúng đắn của người 
Muslim đối với chính họ và những người khác, nhưng 
hãy biết rằng bản thân Islam không có bất cứ một điều 
gì khiến cho hành động sai lệch và thiếu sót. Điều này có 
thể là do sự thiếu hiểu biết của họ về tôn giáo hay sự yếu 
kém trong đức tin của họ dẫn họ làm những gì bạn thấy. 
Vì vậy, không đánh giá Islam theo những gì bạn có thể 
gặp một số người theo nó. Ấn bản nhỏ này nên được coi 
như là một chìa khóa để bắt đầu nghiên cứu sự thật. Tuy 
nhiên, để tiếp tục nghiên cứu Islam thì cần phải:

 Rủ bỏ mọi định kiến. 

 Có một mong muốn thực sự để đạt được Chân lý 
chứ không phải để tìm kiếm những lỗi lầm và sai sót.

 Suy nghĩ độc lập và không nên mù quáng theo 
người khác.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và khi có 
lời bảo chúng: “Hãy tuân theo điều mà Allah đã 
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ban xuống”, thì chúng bảo: “Không, chúng tôi làm theo điều mà 
chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo”. Sao? Ngay cả việc 
Shaytan kêu  gọi chúng đi chịu hình phạt trong Hỏa ngục ư? (Chương 
31 - Luqman, câu 21).

 Làm thế nào để Trở thành một 
người Muslim?

Để trở thành một tín đồ Muslim, không có nghi lễ tôn giáo cụ thể hay 
những thủ tục nào mà bạn cần phải thực hiện, hoặc phải diễn ra tại 
một địa điểm cụ thể nào đó hay phải do một tổ chức nào đó qui định. 
Điều này là bởi vì, trong tôn giáo Islam, một người có một mối quan 
hệ trực tiếp với Thượng Đế của y chứ không có bất kỳ trung gian nào.

Đơn giản là chỉ cần tin tưởng và tuyên bố rằng chỉ có một Thiên Chúa (một 
Thượng Đế Allah) duy nhất và Muhammad là người bề tôi và Thiên sứ của 
Ngài thì sẽ trở thành người Muslim. Khi thực hiện tuyên bố này một cách 
chân thành thì mọi tội lỗi trước đó của một người sẽ được tha thứ.

Thượng Đế phán trong Kinh Qur'an: Ngoại trừ những ai biết hối cải 
và tin tưởng rồi làm việc thiện thì là những người mà Allah sẽ đổi 
điều xấu xa của họ thành điều tốt lành bởi vì Allah là Đấng Hằng tha 
thứ, Rất mực khoan dung. (Chương 25 - Al-Furqan, câu 70).

Khi những người ngoại đạo đã chấp nhận Islam, họ sẽ được đôi phần 
thưởng, do niềm tin của họ trong sứ giả của họ cũng như niềm tin của 
họ trong Muhammad. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

Những ai đã được TA ban cho Kinh sách trước Nó (Qur'an) tin tưởng 
Nó. Khi Nó được đọc ra cho họ thì họ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi Nó, 
quả thật Nó là Chân lý từ Thượng Đế của chúng tôi. Thật sự, chúng 
tôi đã là những người thần phục Allah (Muslim) trước Nó (Qur'an)”. Họ 
sẽ được ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn chịu đựng sự thử 
thách và họ đã dùng điều lành xóa đi điều dữ và họ chi dùng của cải 
mà TA đã ban cấp cho họ làm việc thiện. (Chương 28 - Al-Qisas, câu 52 - 54).

Thêm vào đó, Allah xóa hết tất cả những tội lỗi mà họ đã làm trước khi 
chấp nhận Islam. Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص đã nói: “Islam xóa hết mọi tội lỗi 
trước nó” (Muslim).
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tỏ về những ấn tượng của các bạn sau khi đọc và những nhận 
xét của các bạn về quyển sách.
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