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Bạn Có Khám Phá Vẻ Đẹp Thật Của Nó 
Chưa ? 

 
Phần I 

Lời Mở Đầu 
 

Chỉ trên đỉnh núi tuyết: 

Quyển sách chỉ đưa ra vài hình ảnh điển hình về vẻ 
đẹp thật sự và sự hùng vĩ của Nó. 

- Nó dạy chúng ta luôn cư xử tốt với mọi người về mọi 
mặt mọi khía cạnh sống và luôn suy nghĩ, cảm nhận tốt về mọi 
người xung quanh. 

- Nó dạy chúng ta luôn rộng lượng tha thứ cho mọi 
người và thương yêu họ giống như thương lấy chính bản thân 
mình. 

- Nó dạy chúng ta phải luôn tươi cười, thân thiện, hòa 
đồng, thật thà, thành tâm khi nói chuyện và các mặt khác. 

- Nó dạy chúng ta phải tỏa thái độ tế nhị, lịch sự khi từ 
chối mọi người. 

- Nó ra lệnh chúng ta phải là người đạo đức tốt, biết 
tôn trọng mọi người. 
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- Nó dạy chúng ta phải biết thương xót, nhân từ đối với 
con người và cả động vật. 

- Nó dạy chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, kính 
trọng người lớn tuổi, nhường nhịn người nhỏ tuổi, cư xử tốt 
với gia đình, với vợ con và luôn xây dựng tình cảm ngày càng 
đậm đà hơn, thân mật hơn. 

- Nó dạy chúng ta phải luôn sạch sẽ từ cơ thể, đến nội 
tâm, lẫn nhà cửa và dẹp bỏ mọi trở ngại trên đường. 

- Nó khuyến khích chúng ta giúp đỡ người gặp khó 
khăn người cần giúp đỡ, nuôi ăn người nghèo và người túng 
thiếu. 

- Nó dạy chúng ta vận dụng khối óc suy nghĩ để có 
cuộc sống tốt đời đẹp đạo và luôn làm theo giáo luật Islam dựa 
theo các bằng chứng xác thực. 

 

Bạn có khám phá Nó là gì chưa ? 
Trước khi bật mí Nó là gì, tôi sẽ nói thêm vài điều sự 

thật về nó 

- Nó báo cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều 
bình đẳng không phân biệt màu da, sắc tộc hay quốc tịch. 

- Nó cấm chúng ta gây hại, gây hiềm khích, xem 
thường, nhục mạ mọi người. 

- Nó phân tích rõ ràng tường tận tại sao chúng ta ở đây, 
ai tạo ra chúng ta, chúng ta sẽ đi về đâu và đâu mới là điểm đến 
cuối cùng thật sự. 



Các Nét Đẹp Islam 
 

5 

- Nó hướng dẫn chúng ta cách sống bình an, cách cư 
xử với Allah (Đấng Tạo Hóa), với bản thân và với mọi người. 

- Nó giải thích rõ ràng mọi thắc mắc của bạn thật phù 
hợp và rất thuyết phục. 

Trong thực tiễn: Nó sẽ hướng dẫn chúng ta thấy 
được nền chân lý tuyệt đối, niềm tin chiến thắng, lòng 
thanh thản, hạnh phúc thật sự, một cuộc sống trường tồn 
và thành công mỹ mãn. 

Bạn có tin tất cả sự thật của việc khám phá này 
chính là . . . . . . Islam ? 

Khi tư tưởng chúng ta dựa vào niềm đam mê hoặc suy 
tưởng về một bộ luật nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ 
không thấy được vẻ đẹp hoặc sự thật về điều gì cả ! 

Đôi khi bạn vốn có tư tưởng xấu về Islam qua những 
thông tin đại chúng, lời đồn đại xấu về Islam như nhóm khủng 
bố, nhóm Hồi giáo cực đoan, nhóm Hồi giáo Shi-a’h... hoặc 
bạn đọc được, nghe được từ những quyển sách, những thông 
tin không đúng thật về Islam hoặc nhìn thấy những người tự 
xưng mình là người Muslim theo đạo Islam hoặc một quốc gia 
được gọi là đất nước Hồi giáo. Từ đó, bạn có thành kiến về 
Islam và không chịu tìm hiểu sự thật về Nó. 

Vì vậy, tôi xin mời bạn hãy bỏ tí thời gian để đọc 
quyển sách này bằng cái nhìn và suy nghĩ khách quan với các 
chủ đề giới thiệu về vẻ đẹp và sự thật của Islam. 

Các hình ảnh nổi bậc mà Islam sẽ phân tích điển hình 
như: 

 Phân tích về tạo hóa của vũ trụ. 
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 Phân tích về tạo hóa ra chúng ta. 

 Phân tích về linh hồn của chúng ta (trên phương 
diện đúng thật). 

 Phân tích về ý nghĩa đúng thật về Thượng Đế. 

 Phân tích về việc hành đạo. 

 Phân tích về con đường hạnh phúc thật sự và niềm 
vui vĩnh cửu. 

 Phân tích về ngày tận thế. 

 Phân tích về điểm ở cuối cùng của chúng ta ở ngày 
sau (thiên đàng và địa ngục). 

Trước khi bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp hùng 
vĩ của Islam, xin mời bạn tìm hiểu về các danh từ sau đây: 

 Allah ( ُاهللا) Đấng Hiển Vinh & Tối Cao: 

Theo tiếng Ảrập từ Allah là Đại danh của một Thượng 
Đế Độc Quyền, Đấng Tạo Hóa duy nhất. Islam dạy cho chúng 
ta biết được rằng Allah chính là Thượng Đế của toàn thể loài 
người, kể cả người Ảrập Do Thái và Thiên Chúa cũng sử dụng 
từ Đại danh Allah mà họ cho rằng đó là “God”. 

 Muhammad: 

Là vị Nabi, vị Thiên Sứ cuối cùng được Allah Đấng 
Duy Nhất, Đấng Chân Lý cử phái đến với toàn thể loài người. 

 Islam: 

Là sự phục tùng, tuân lệnh và làm theo mọi sắc lệnh 
của Allah Đấng Duy Nhất. 
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 Muslim: 

Là người tin tưởng vào Allah, qui phục Ngài và làm 
theo sự chỉ đạo, lời di huấn của Nabi Muhammad – cầu xin 
bình an và phúc lành cho Người –. 

 Thiên Kinh Qur’an: 

Là lời phán của Allah, thiên khải xuống cho Nabi 
Muhammad – cầu xin bình an và phúc lành cho Người –, đây 
là một quyển Kinh cuối cùng được thiên khải từ trời xuống. 
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Phần II 
 

 Trả lời các câu hỏi của loài người thật cặn kẽ. 

Chắc chắn Islam trả lời tất cả mọi thắc mắc của loài 
người thật tường tận và chính xác điển hình như: 

1- Sự thật như thế nào ? 

2- Ai đã tạo hóa ra chúng ta ? 

3- Ai mới là Thượng Đế thật sự của chúng ta ? 

4- Ai là vị Nabi cuối cùng của Allah ? 

5- Chúng ta tôn thờ ai ? 

6- Chúng ta là ai ? 

7- Tại sao chúng ta ở đây ? 

8- Chuyện gì xảy ra sau khi chết ? 

9- Cuộc sống ở ngày sau như thế nào ? 

10- Điểm đến cuối của chúng ta là gì, thiên đàng và địa 
ngục ? 

11- Làm sao để được an tâm thật sự, một thắng lợi vẻ 
vang và niềm hạnh phúc đúng thật với cái nghĩa của nó ? 

12- Làm sao để được chiến thắng ở cuộc sống ngày 
sau ? 
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Bây giờ hãy hội tụ khối óc và con tim của bạn để sẵn 
sàng tìm hiểu sự thật này và tự bạn nhận xét và 

đánh giá về nó 

 Sự thật như thế nào ? 

Islam công nhận rằng chính Allah là Thượng Đế duy 
nhất đã tạo hóa ra tất cả vạn vật. Ngài là Đấng Thượng Đế vĩ 
đại đã tạo hóa ra loài con người, động vật, trời đất, núi non, 
sông ngòi, biển cả, cây cối, rừng, mặt trời, mặt trăng, tất cả tinh 
tú, ngôi sao, ban đêm, ban ngày... và tất cả vạn vật chúng ta đã 
từng biết từng nghe hoặc chưa khám phá ra, chắc chắn sẽ 
không thể liệt kê hết số lượng vạn vật... tất cả đều là tạo vật do 
chính Thượng Đế Allah duy nhất tạo hóa ra.  

Cũng chính Thượng Đế Allah cũng đã tạo hóa ra sự 
sống và cái chết, lẫn sự sống sau khi con người đã chết (tức 
cuộc sống ở ngày sau). Ngài là Đấng Tạo Hóa ra tất cả, Đấng 
Tạo Hóa Siêu Việt, Đấng Hiển Vinh, Đấng Tối Cao. 

Ngoại trừ một số người tự cho rằng vạn vật là do tự 
nhiên mà có hoặc thiên nhiên đã tạo hóa. Nhưng khi chúng ta 
yêu cầu phân tích về thiên nhiên, tự nhiên: Như thế nào là tự 
nhiên ? Định nghĩa tự nhiên như thế nào? 

Tôi nghĩ các bạn cũng sẽ đồng ý với tôi rằng tự nhiên 
là bao gồm vũ trụ, tinh tú, vì sao, cây cối, thảo mộc, núi non, 
rừng, sông ngòi, biển cả, mặt trời, mặt trăng... 

 Ai đã tạo hóa ra chúng ta ? 

Hỏi: Tất cả vạn vật này tự nó tạo ra nó hay là chúng nó 
tạo hóa ra con người ? 
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Thiên Kinh Qur’an đã báo cho chúng ta biết khái quát 
và tỉ mỉ sự việc: 

Allah phán: Hỡi nhân loại! Hãy tôn thờ Thượng 
Đế của các ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi và 
những thế hệ trước các ngươi để các ngươi trở thành 
người biết kính sợ Ngài Al-Baqarah: 21 (chương 2). 

Chỉ vì chân lý mà Ngài (Allah) đã tạo hóa ra trời đất. 
Ngài cuốn ban đêm phủ lên ban ngày và cuốn ban ngày 
bao phủ lên ban đêm. Ngài đã chế ngự mặt trời và mặt 
trăng, mỗi vật di chuyển đến một thời hạn ấn định. Há 
Ngài không phải là Đấng Hùng Mạnh, Đấng Rất Mực 
Dung Thứ hay sao ? Al-Zumar: 5 (chương 39). 

Mặt khác, điều mà chống đối lại nhóm người cho 
rằng vạn vật là tự nhiên bởi họ không có lòng tin vào Allah 
do sự yếu ớt của họ nên họ không có khả năng nhìn hoặc sờ 
trực tiếp hoặc gián tiếp Allah Đấng Hiển Vinh & Tối Cao. 

Vài năm trước đây có một người hàng xóm già đến 
thăm tôi tại nhà ở tỉnh Oregon, Mỹ. Chúng tôi đã cùng nhau 
tìm hiểu về Thượng Đế và sự tồn tại của Ngài. 

Ông hàng xóm đã khẳng định Allah không tồn tại, 
ông đã đập tay lên bàn uống nước trà mà nói: “Tôi tin rằng 
cái bàn này tồn tại do tôi sờ được, thấy được và cảm nhận 
được nó.” 

Tôi đã vận dụng suy nghỉ để đối đáp với ông hàng 
xóm này, tôi chỉ vào bóng đèn đang sáng trong phòng và hỏi 
ông: “Ông có tin rằng điện có đường dẫn không ?” 

- Ông đáp: “Chắc chắn có.” 
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- Tôi hỏi: “Vậy, ông có tận mắt nhìn thấy đường dẫn 
đó phát sáng như thế nào không ?” 

- Ông đáp: “Không.” 

Sau đó tôi hỏi tiếp ông các câu hỏi sau: 

 Ông có tận mắt nhìn thấy hai cuống họng ăn 
uống và thở nằm ở cổ ông không ? 

 Ông có cảm giác không, vậy cảm giác của ông 
màu gì, như thế nào nhận biết được nó và hình dạng nó như 
thế nào ? 

 Ngủ là gì, nó có màu gì và trọng lượng bao 
nhiêu ? 

 Có bao nhiêu điều mà chúng ta luôn tin tưởng 
rằng nó có trong khi không nhìn thấy được nó ? 

Trong một dịp khác tại một khách sạn ở thành phố 
Oslo, Na Uy tôi gặp được hai vợ chồng trẻ người chồng tên 
là Chris. Trong cuộc trò chuyện tôi đã hỏi Chris: “Mục đích 
của cuộc sống là gì ?” Chris ngạc nhiên trả lời: “Tôi chưa 
từng nghe ai hỏi như thế này bao giờ.” Cậu nói tiếp: “Tôi 
khẳng định rằng cuộc sống của tôi không có mục đích.” Và 
cậu kết luận rằng: “Tôi không tin bất cứ thần linh nào hết.”  

- Tôi hỏi: “Tại sao ?” 

- Chris đáp: “Tại tôi không nhìn thấy.” 

- Tôi mỉm miệng cười hỏi lại cậu ta vài câu hỏi: 

 Cậu có yêu vợ cậu không ? 
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 Cậu có thể cảm nhận tình yêu đó bằng mắt 
không ? 

 Tình yêu của cậu màu gì ? 

 Tình yêu của cậu có trọng lượng bao nhiêu ? 

Phản ứng của hai vợ chồng Chris ra sao mong các 
bạn đoán thử. 

Vì vậy, chúng ta không xác minh một vật nào đó tồn 
tại hay không tồn tại bằng mắt hoặc bằng sờ soạng điển hình 
như tình yêu và cảm giác... trong khi mọi người đều công 
nhận rằng nó luôn tồn tại.  

Tương tự, chúng ta không thể nhìn thấy Allah trong 
cuộc sống trần gian này do cảm nhận của chúng ta có giới 
hạn và khả năng chúng ta không chịu nổi sự vĩ đại của Allah. 
Khi không có khả năng nhìn thấy thì chúng ta đừng tự ép 
mình phản bát việc tồn tại của Allah. 

Quả thật, sự tồn tại của Allah rất rõ ràng, có thể 
nhận định dễ dàng với các bằng chứng mà không hề bị giới 
hạn như số lượng vạn vật không thể kể hết hoặc liệt kê cho 
đủ, thí dụ trên một cơ thể duy nhất được cấu thành bởi mạch 
máu, gân máu, xương, da, thịt... và tất cả đều là tạo vật. 

Thêm nữa, có hàng nghìn vị Nabi được Allah cử 
phái xuống cho nhân loại và có tỉ tỉ tín đồ đi theo họ được 
khắc ghi trong lịch sử loài người đã chứng tỏ rằng sự tồn tại 
của Allah là sự thật qua sự tin tưởng của họ. Sẽ rất là phi lý 
việc con người dùng cái đầu và lời nói phiến diện để phản 
bát hàng tỉ tỉ dấu hiệu tồn tại xung quanh do đã quan sát rất 
kỹ bằng mắt kính hiển vi mà vẫn không nhìn thấy. 
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Đây chính là niềm tin thật sự của tôn giáo Islam, 
một lòng khẳng định rằng sự tồn tại của Allah, một Đấng 
Thượng Đế duy nhất không có đối tác, Ngài là Đấng Tạo 
Hóa ra vũ trụ và vạn vật trong nó. 

Chúng ta phải tin rằng không ai, không vật thể nào ở 
trên Ngài cả hoặc giống như Ngài đặng. Allah là Thượng Đế 
thật sự đã tạo hóa ra chúng ta, muốn chúng ta tìm hiểu về 
Ngài, tôn thờ Ngài duy nhất. Đối với những ai tôn thờ Allah 
bằng đường lối đúng đắn và một mực thi hành mọi sắc lệnh 
của Ngài thì sẽ được cho vào thiên đàng một cuộc sống 
trường tồn. Bằng ngược lại, ai phủ nhận Ngài và chỉ biết làm 
theo sở thích, làm theo dục vọng rồi sẽ có kết cuộc rất thảm 
bại, sẽ bị tống cổ vào... 

Bạn thử nghĩ họ sẽ đi vào đâu ? 

 

Mỗi người chúng ta đều có thể đạt niềm hạnh phúc 
thật sự, sự thanh thản của con tim, chỉ cần chúng ta 
gởi trọn niềm tin vào Allah, qui phục Ngài và làm 

theo mọi sắc lệnh của Ngài 

 Ai mới là Thượng Đế thật sự của chúng ta ? 

Thiên Kinh Qur’an trả lời tường tận cho câu hỏi này ở 
chương (112) Al-Ikhlaas: (Hỡi Muhammad) hãy nói (với 
những người Do Thái, người Thiên Chúa Giáo và những kẻ 
thờ đa thần): Ngài là Allah, Đấng duy nhất, Allah là Đấng 
Tự Hữu, Đấng Độc Lập mà tất cả (vạn vật) phải nhờ vả, 
Ngài không sinh đẻ ra ai và cũng không do ai sinh ra, và 
không một ai (hay vật gì) có thể so sánh với Ngài đặng.  
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Đây là một chương Kinh hoàn chỉnh trong Thiên Kinh 
Qur’an, chương Kinh vĩ đại này báo cho chúng ta biết vắn tắt 
nhưng tường tận về sự thật về Allah, nó tháo gỡ mọi thắc mắc 
của hàng triệu người. 

Với chương Kinh vĩ đại này chúng ta có thể hiểu được 
vài đức tính dành riêng cho Allah, một Thượng Đế có thật và 
chân chính hoàn toàn khác xa với các thần linh được thiên hạ 
công nhận: 

1- Thượng Đế thật sự là Đấng Tạo Hóa chứ không 
phải là tạo vật. 

2- Thượng Đế thật sự chỉ là Đấng duy nhất không có 
đối tác, không có bất cứ ai ngang hàng với Ngài. 

3- Allah hoàn toàn khác xa với hình thể của bất cứ tạo 
vật nào, nên không một ai có thể nhìn thấy được Ngài trong 
cuộc sống trần gian. 

4- Allah trường tồn vĩnh hằng không chết, không thay 
đổi, không bị tan biến cũng không tồn tại trong bất cứ tạo vật 
nào hết. 

5- Allah tự hữu, tự trường tồn, rất giàu có, Ngài không 
cần đến bất cứ ai hay vật gì, Ngài không cha, không mẹ, không 
vợ, không con, không cần ăn uống, không nghỉ ngơi, không 
cần sự giúp đỡ của bất cứ ai nhưng vạn vật được Ngài tạo ra tất 
cả chúng đều rất cần đến Ngài. 

6- Allah sở hữu những đức tính độc quyền về vẻ quí 
phái, đẹp đẽ và hoàn mỹ đến tuyệt đối mà không một tạo vật 
nào có thể so sánh hoặc tương tự như Ngài bao giờ. 
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Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng một trong 
các đức tính của Thượng Đế Allah để bác bỏ các thần linh khác 
ngoài Ngài. 

 

 Bạn có khám phá ra bí mật này chưa ? 

Trong thực tế Islam luôn bảo vệ lẽ tự nhiên mà Allah 
đã tạo ra, bởi Ngài là Đấng luôn am tường mọi bí mật của 
chúng ta, mọi hiểm nguy đang rình rập chúng ta, hiểu được suy 
nghĩ và nổi lòng của chúng ta, ở nơi Ngài có được xâu chìa 
khóa mở lối đến sự an nhàn, sự thoải mái và thảnh thơi. 

Làm thế nào để đạt được tâm trạng thư thái và an lòng 
? 

1- Là bạn phải nhận thức được Thượng Đế đích thực 
của bạn chỉ là Thượng Đế duy nhất. 

2- Đặt niềm tin vào Ngài (không đồng đẳng Ngài với 
bất cứ vật thể nào). 

3- Thi hành mọi sắc lệnh của Ngài. 

4- Tin tưởng vào tất cả Nabi của Ngài trong đó có 
Nabi Muhammad – cầu xin bình an và phúc lành cho Người –. 

5- Tụng niệm, tán dương Allah. 

6- Cầu xin Allah tha thứ tội lỗi. 

7- Tôn thờ Allah duy nhất. 

8- Thương yêu mọi người như thương yêu chính bản 
thân bạn. 
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9- Hãy là người rộng lượng và tìm mọi cách để mọi 
người được hạnh phúc. 

10- Bạn phải luôn thật lòng, thành tâm và biết kính sợ 
Allah. 

Bằng mười điều này chắc chắn sẽ làm cho bản thân 
bạn, cho xã hội, cho thế giới được bình an và hạnh phúc, mười 
điều này được rút từ hai kho báu Thiên Kinh Qur’an và Sunnah 
(đường lối sống của Nabi Muhammad – cầu xin bình an và 
phúc lành cho Người –). 

Để dễ dàng đạt được mục đích Islam đã hướng dẫn 
chúng ta phải bám chặt vào hai nguồn gốc cơ sở là Thiên Kinh 
Qur’an và Sunnah, cả hai sẽ đưa chúng ta đến với Islam đúng 
đắn, đến với hạnh phúc và sự thành tâm thông qua việc nhận 
thức về Allah Thượng Đế đích thực, đặt trọn niềm tin nơi Ngài, 
đồng thời tin tưởng thật lòng vào tất cả Nabi của Ngài trong đó 
có Nabi Muhammad – cầu xin bình an và phúc lành cho Người 
– và làm theo chỉ đạo và di huấn của họ. 

Cánh cửa đầu tiên đưa bạn đến với tâm trạng thoải mái 
và niềm hạnh phúc thật sự bất tận là đặt niềm tin vào lời tuyên 
thệ và nói thành lời: 

  
َ
ْشَهُ  ب

َ
هَ  الَ ب ـٰ ّ  ُمَّد اً رَُسْ ُل اهللاِ اهللاُ  إِالّ  إِلَ

َ
ْشَهُ  ب

َ
 و وب

(Ash ha du al la i la ha il lol loh, wa ash ha du an na Mu ham 
ma dan ro su lul loh.) 

Ý nghĩa: tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng 
đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có đối 

tác, và xác nhận rằng Muhammad Thiên Sứ của Allah 
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Ở mặt khác Islam báo cho chúng ta biết rằng chỉ tin 
vào Allah và tất cả Nabi của Ngài không thể đưa chúng ta đến 
được trạng thái thanh thản an nhàn, hạnh phúc bất tận được. 

Bắt buộc chúng ta phải tôn thờ Allah duy nhất, phải 
làm việc thiện (theo cung cách Islam), làm theo mọi sắc lệnh 
và tránh xa mọi điều bị Ngài cấm. 

Quả thật, việc thuần phục mệnh lệnh của Allah là cốt 
lõi của sứ mạng của tất cả Nabi. Chữ Islam là ngôn từ Ả rập có 
nghĩa là phục tùng, tuân lệnh mọi sắc lệnh của Allah. 

Để bù đắp lại việc tuân lệnh và thuần phục của các tín 
đồ ngoan đạo là Ngài ban thưởng trọng hậu cho họ như Ngài 
đã hứa trong Thiên Kinh Qur’an: Chắc chắn đối với những 
ai tin tưởng (vào Allah) và luôn hành đạo thì thiên đàng ở 
tầng Firdaws chính là nơi ở của y. Al-Kahf: 108 (chương 
107). 

Dưới hình thức tương tự trong Kinh Thánh cũng đề 
cập: “Một cơ thể không linh hồn là cơ thể chết, và chỉ có niềm 
tin không hành đạo cũng chỉ là một cơ thể chết.” Trích từ Kinh 
Tân Ước – James. 

Thêm nữa, cũng trong Kinh Tân Ước – James sau khi 
đã tranh luận về ngôn từ Islam đồng đưa ra quyết định rằng từ 
Islam có nghĩa là “thuần phục vì Allah.” 

Cho nên, được tính là tín đồ Muslim họ phải là những 
người thật lòng noi theo Ysa và tất cả Nabi khác, bởi tín đồ 
Muslim là người hoàn toàn thuần phục kính cẩn trước sắc lệnh 
của Allah Đấng Hiển Vinh & Tối Cao. 

Tín đồ Muslim thật sự là người đặt tròn niềm tin vào 
Allah Thượng Đế đích thực và duy nhất, ngoan đạo, tuân phục 
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và thi hành mọi sắc lệnh của Allah, lời di huấn của tất cả Nabi 
và Rasul như: Trọn niềm tin nơi Allah, hành lễ Salah, nhịn 
chay, xuất Zakat bắt buộc, bố thí tự nguyện, nói câu: “Insha 
Allah” và luôn chào hỏi bằng lời Salam: “Assalamu a’laikum.” 

Đây chính là đường lối của tất cả Nabi đã di huấn, đã 
truyền đạt lại cho tín đồ của mình điển hình như Musa (Moise), 
Ysa (Giêsu) và Muhammad – cầu xin bình an và phúc lành cho 
Họ –.  

Trên chỉ là vài thí dụ và bằng chứng điển hình nhằm 
chứng minh sự hùng vĩ, sự đúng thật của tôn giáo mà tất cả 
Nabi, tất cả Rasul của Allah đã truyền đạt và được gọi là tôn 
giáo Islam. 

Nhiệm vụ của người Muslim hoặc ai có ý định vào 
Islam phải tin tưởng vào sáu điều sau hay còn gọi là sáu Rukun 
của đức tin: 

1- Niềm tin vào Allah: Tin rằng Ngài là Thượng Đế 
đích thực và duy nhất, Ngài mới xứng đáng được thờ phụng. 
Niềm tin này bao gồm ba niềm tin nhỏ:  

+ Tawhid Al-Uluhiyah: Tức chỉ tôn thờ, cầu xin, 
khấn vái, hành lễ, giết tế,... vì Allah duy nhất. 

+ Tawhid Al-Rububiyah: Tin rằng chỉ Allah duy nhất 
mới là Đấng Tạo Hóa, Đấng Ban Phát, Đấng ban cho sống và 
chết, Đấng quản lý sắp xếp mọi việc từ trên trời xuống dưới 
đất.... 

+ Tawhid Al-Asma & Al-Sifaat: Tin tưởng tất cả đại 
danh và tính cách của Allah là hoàn hảo tuyệt đối và cầu xin 
Ngài bằng các đại danh đó. 
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2- Niềm tin vào Thiên Thần: Tin rằng tất cả Thiên 
Thần được Allah tạo ra là để phục tùng sắc lệnh của Ngài, để 
Ngài sai bảo, để tụng niệm và tán dương Ngài. 

3- Niềm tin vào Kinh Sách: Tin rằng tất cả Kinh Sách 
là lời phán của Allah thiên khải xuống cho Musa (Moise), Ysa 
(Giêsu) nay những Kinh Sách này đã bị thay đổi thêm bớt, bị 
chỉnh sửa và cuối cùng là Thiên Kinh Qur’an thiên khải xuống 
cho Muhammad – cầu xin bình an và phúc lành cho Người – 
với Qur’an đã được Allah hứa bảo vệ sẽ không bị thay đổi, 
không bị thêm bớt, không bị chỉnh sửa. 

4- Niềm tin vào Rasul: Tin tưởng vào tất cả Rasul đã 
được Allah cửa phái xuống trần gian này như Nuh, Ibrahim, 
Musa, Ysa, Muhammad – cầu xin bình an và phúc lành cho Họ 
–. Sẽ không là người Muslim thật thụ nếu vẫn không tin rằng 
Musa và Ysa thuộc các vị Nabi đã được Ngài cử phải xuống. 

5- Niềm tin vào ngày sau hay còn gọi là ngày tận thế, 
ngày phán xử, ngày phục sinh: Tin rằng Allah sẽ thiết lập ngày 
phán xét để phân xử công bằng liêm chính từng người một tùy 
theo việc hành đạo tốt đẹp hoặc bị tội lỗi mà được vào thiên 
đàng vĩnh cửu hoặc bị đầy vào hỏa ngục trường tồn. 

6- Niềm tin vào định mệnh: Tin rằng tiền định và định 
mệnh của vạn vật gồm có con người là do Allah duy nhất định 
đoạt và quyết định. Tin tưởng điều này làm cho người Muslim 
an tâm, hài lòng bởi mọi việc xảy ra cho bạn hoặc mọi vật 
xung quanh bạn đều do Allah sắp xếp dù tốt hay xấu, dù muốn 
hay không. Người Muslim sẽ không bi quan khi bị nạn kiếp và 
cũng không quá vui mừng khi đạt được điều gì đó. Ngược lại 
thấy y luôn nương tựa vào Allah, luôn cầu xin Ngài tha thứ, 
cầu xin bảo vệ tránh khỏi nạn kiếp và y biết quay lại sám hỗi 
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mỗi khi phạm tội. . . bởi vậy cuộc sống của y luôn thoải mái, 
luôn hài lòng hiện tại, không trách móc, không than van và 
cũng không vui mừng quá độ hoặc tự hào những gì mình có. 

Trên là cách trình bày vắn tắt về niềm tin của một 
người Muslim đích thực, thật lòng. 

Ngoài ra, Islam còn có năm Rukun khác bắt buộc 
người Muslim phải thi hành đầu tiên, bởi niềm tin phải đi đôi 
với thực hành, đó là: 

 Lời tuyên thệ vào Islam:  

Ai có ý định muốn gia nhập Islam buộc phải nói lên 
câu tuyên thệ này: 

  
َ
ْشَهُ  ب

َ
هَ  الَ ب ـٰ ْشهَ اهللاُ  إِالّ  إِلَ

َ
ّ  ُمَّد اً رَُسْ ُل اهللاِ و وب

َ
 ُ  ب

(Ash ha du al la i la ha il lol loh, wa ash ha du an na Mu ham 
ma dan ro su lul loh.) 

Ý nghĩa: Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào 
xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có 
đối tác, và xác nhận rằng Muhammad Thiên Sứ của Allah 



 Salah:  

Thi hành năm buổi lễ Salah bắt buộc, và các nghi thức 
bao gồm đứng, Ruku’, quỳ lạy, đọc Qur’an, tạ ơn tụng niệm 
tán dương Allah đồng thời cầu xin nơi Ngài rủ lòng thương và 
tha thứ. 
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Ý nghĩa cao quí của lễ Salah là đưa người hành lễ đến 
với trạng thái bình thản, an tâm, tịnh tâm từ cơ thể đến tinh 
thần lẫn đầu óc. 

Thêm nữa, cảm nhận được điều tốt đẹp mà các Nabi 
của Allah đã cảm nhận như Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Ysa, 
Muhammad... tất cả Họ đều hành lễ Salah, quỳ lạy Allah Đấng 
Hiển Vinh & Tối Cao. Cho nên, hành lễ Salah đưa người 
Muslim đi trên con đường chỉ đạo của giới Nabi. 

Dấu hiện nhận biết qua việc hành lễ Salah: Người hành 
lễ thể hiện lòng yêu thương Allah, phục tùng sắc lệnh của Ngài 
bằng hành động, bằng tấm lòng thành kính, kiên nhẫn và 
khiêm tốn. 

Trong thực tế không có lời hoặc cách tụng niệm nào 
đưa con người đến với thư thái hoàn toàn bằng việc hành lễ 
Salah thành tâm, đúng với giáo điều và điều kiện của nó. 

Allah phán: Những người có đức tin (vào Allah 
thật sự) và con tim họ sẽ bình thản về sự tụng niệm 
Allah. Chẳng phải, sự tụng niệm Allah làm cho con tim 
bình thản hay sao ? Al-Ra’d: 28 (chương 13). Và 
Thượng Đế của các ngươi phán rằng: “Hãy cầu xin TA đi 
sẽ được TA đáp lại cho các ngươi.” Ghaafir: 60 (chương 
40). 



 Xuất Zakat: 

Xuất Zakat là một nhiệm vụ thiêng liêng của người 
giàu đối với người nghèo, người thiếu thốn. Xuất Zakat này sẽ 
tẩy sạch chúng ta khỏi nhơ nhuốt keo kiệt bủn xỉn, tham tiền. 
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Việc xuất Zakat này thúc đẩy xã hội ngày càng ngang 
bằng hơn về kinh tế giữa mọi người, thu ngắn khoảng cách 
giữa người giàu và người nghèo đặt biệt là tình cảm giữa họ 
ngày càng tốt đẹp hơn và quan trọng hơn nữa là làm cho xã hội 
ngày càng bền vững hơn đoàn kết hơn. 

 

 Nhịn chay: 

Nhịn chay là nhịn ăn uống, nhịn giao hợp trong khoảng 
thời gian nhất định từ rạng đông xuất hiện đến mặt trời lặn. 

Vài ý nghĩa và bài học quí giá từ nhịn chay: 

 Về tâm hồn: Nhịn chay rèn luyện lòng biết kính sợ 
Allah và ngày càng thành tâm hơn. Quả thật, nhịn chay trong 
tháng Ramadan là cơ hội vĩ đại đạt được lòng khoan dung, sự 
tha thứ và được phóng thích khỏi hỏa ngục và đạt được thiên 
đàng vĩnh cửu. 

 Về đức tính: Trường học Ramadan chúng ta sẽ cảm 
nhận được cảm giác đói, khát mà hàng tỉ người Muslim đang 
chịu đựng. Từ đó sẵn lòng giúp đỡ, phát thức ăn cho người khó 
khăn người nghèo khổ, rèn luyện bản tính ngày càng khiêm tốn 
hơn, rộng lượng hơn. 

 Về giáo dục: Trường học Ramadan dạy chúng ta rất 
nhiều bài học quí báu như thay đổi từ từ hoặc chữa hẳn căn 
bệnh phung phí trong ăn uống. Dạy chúng ta biết kiên nhẫn, 
biết chịu đựng. Thêm nữa, nhịn chay cũng là đường lối và các 
vị Nabi của Allah đi. 

 Về sức khỏe: Suốt thời gian nhịn chay giúp bản 
thân tiêu thụ thức ăn thừa, tống khứ độc tố tồn động đã lâu 
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trong cơ thể. Giới y học chuyên nghiên cứu thức ăn khuyên 
nên nhịn ăn một thời gian trong năm để cơ thể có dịp đốt các 
chất thừa trong cơ thể và tống khứ chúng ra bên ngoài. Ngoài 
ra nhịn chay còn là cách chữa bệnh mới của rất nhiều căn bệnh 
khác. 



 Hành hương Haj: 

Là việc người Muslim hướng đến Makkah để viếng 
thăm Ka’bah và vài địa danh khác theo cung cách và thời gian 
do giáo lý qui định, bắt buộc mỗi tín đồ viếng thăm một lần 
trong đời khi đã hội tụ đủ điều kiện về sức khỏe, tiền bạc và 
tinh thần. Quả thật, trong cuộc hành hương Haj có rất nhiều 
điều đẹp, điều quí giá và rất nhiều bài học mà không thể học 
được ở nơi nào khác. 

Vào mùa hành hương Haj có hàng triệu người từ khắp 
thế giới không phân biệt màu gia, sắc tộc, tuổi tác, quốc tịch... 
tất cả họ đồng đáp lại lời kêu gọi của Nabi Ibrahim – cầu xin 
Allah ban bình an và phúc lành cho Người –. 

Trong dịp hành hương Haj bạn sẽ thấy được niềm tin, 
sự phục tùng, tuân lệnh Allah, tình cảm anh em Muslim, sự 
đồng nhất, tính kiên nhẫn, việc giết tế, hành lễ Salah, sự bố thí, 
sự nhịn chay .v.v.v... nhân dịp hành hương Haj bạn sẽ thấy 
được tính thống nhất, tính đồng lòng của cộng đồng Islam trên 
toàn thế giới. Tôi dám khẳng định rằng không một tôn giáo hay 
một nơi nào tập trung được số lượng người đông đúc như thế 
và đồng thực hiện nhiệm vụ với Thượng Đế Allah. 

Trong dịp hành hương Haj vĩ đại này bạn sẽ có cơ hội 
mở tầm nhìn, bởi trước mặt bạn lúc này là đủ loại người, đủ 
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màu da, đủ sắc tộc... nhưng tất cả cùng mục đích tôn thờ 
Thượng Đế Allah duy nhất, thi hành theo sứ mạng của Nabi 
Muhammad – cầu xin bình an và phúc lành cho Người –. Tại 
đây bạn sẽ thấy được lẽ công bằng của Thượng Đế, Ngài 
không phân biệt cư xử với một ai, tất cả họ đều là đám bầy tôi 
ngoan đạo của Ngài và giữa họ là tình cảm anh em trong đạo 
giáo. 

Ông Malcolm, một người từng hành hương Haj, ông là 
nhà lãnh đạo của người Mỹ da đen tại Hoa kỳ nói về cảm nghĩ 
sau lần đi đó: “Lần hành hương Haj này của tôi đã mở ra cho 
tôi một tầm nhìn và sự suy nghĩ vĩ đại. Chỉ trong hai tuần lễ 
ngắn ngủi sinh sống tại vùng đất linh thiêng đã dạy cho tôi 
cách nhận định hoàn toàn mới mà suốt ba mươi chín năm qua 
tôi chưa từng thấy tại Mỹ, tôi đã thấy được cảnh hợp nhất 
không phân biệt màu da, sắc tộc, mắt xanh hay mắt đen... thật 
sự họ là anh em của nhau, họ sống chung tựa như trên một cơ 
thể duy nhất, đồng tôn thờ Allah Thượng Đế đích thực và duy 
nhất.” 
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Phần III 
 

 Vẻ đẹp thuần túy và sự trong sáng của Thiên 
Kinh Qur’an. 

Thiên Kinh Qur’an là một bộ luật gốc do chính Allah 
thiên khải. Trong Nó Allah qui định sẵn, sắp xếp mọi vấn đề 
liên quan đến con người từ đạo đến đời. Qur’an chứa đựng 
chân lý nên luôn mời gọi thiên hạ đến với chân lý đích thực 
của nó. 

Trong Qur’an chứa đựng mọi thông tin, kiến thức mà 
con người rất cần đến nó giống như món ăn chính hằng ngày. 

Qur’an giáo dục con người và nâng họ lên ở cấp bậc 
hoàn hảo về tinh thần, về thái độ, về nhận thức, về quan hệ 
miễn sao họ chịu trao dồi kiến thức, nghiên cứu và thấu hiểu 
được ý nghĩa và áp dụng vào thực tiễn. 

Qur’an là phép mầu trường tồn vĩnh viễn mà Thượng 
Đế Allah đã thiên khải cho Nabi Muhammad  nhằm chứng 
minh, xác định thật sự rằng Người là vị Nabi, vị Rasul cuối 
cùng được Allah lựa chọn.  

Qur’an là một thể loại riêng biệt hoàn toàn không phải 
là văn xuôi, không phải thơ phú cũng không phải nhạc... Nó đã 
được thiên khải đến nay được 14 thế kỉ mà vẫn còn tồn tại và 
sẽ tồn tại mãi mãi không bị thay đổi, không bị chỉnh sửa thêm 
bớt giống như ngày đầu được thiên khải bằng ngôn ngữ Ả Rập. 

Do sách hạn hẹp và mục đích chính của quyển sách là 
giới thiệu về vẻ đẹp thật sự của Islam và cách hiểu đúng về tôn 
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giáo mà ngày nay bị rất nhiều châm biếm. Vì vậy, tôi sẽ không 
nói nhiều về lịch sử Qur’an nếu bạn muốn biết thêm thì hãy tự 
mình đọc lấy và khám phá. Nhưng cho dù có được chứng minh 
hay không chứng mình, khám phá hay không khám phá thì 
Qur’an mỗi câu mỗi chữ của Nó chính là lời phán của Đấng 
Tạo Hóa Allah đã thiên khải cho vị Nabi cuối cùng của Ngài 
Muhammad , là một bộ luật hoàn hảo cho đạo và đời. 

 

 Những câu Kinh Qur’an bất hữu: 

Qur’an là lời phán bất di bất dịch của Allah, chúng tôi 
xin mời các bạn đến lắng nghe vài câu tuyệt vời để phần nào 
hiểu đúng về Islam hơn: 

Về an toàn và sự tha thứ:  

Allah phán: Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Hỡi 
bầy tôi của TA! Ai đã làm cho bản thân mình phạm phải tội 
lỗi thì chớ tuyệt vọng về đức khoan dung của Allah. Chắc 
chắn, Allah sẽ tha thứ mọi thứ tội lỗi, bởi Ngài là Đấng 
Hằng Tha Thứ, Rất Mực Nhân Từ.” Al-Zumar: 53 (chương 
39). 

Đúng Allah sẵn sàng tha thứ bất cứ tội lỗi gì mà con 
người đã phạm miễn sao y biết quay về thành tâm sám hối, 
chắc chắn sám hối đó sẽ được chấp nhận, tội lỗi kia sẽ được 
xóa bỏ. Bởi Allah nguồn gốc của sự bình an, sự cứu rỗi, sự vị 
tha, Ngài hoàn toàn xa vời với định nghĩa căm thù, cướp bóc, 
giết người hàng loạt hay khủng bố. 

Allah phán: Quả thật, Allah rất yêu thương 
những người biết ăn năn, biết quay lại sám hối và những 



Các Nét Đẹp Islam 
 

27 

người luôn giữ mình sạch sẽ. Al-Baqarah: 222 (chương 
2). 

Trong Islam, để đạt được thành tâm và hưởng được 
cuộc sống vĩnh cửu nơi thiên đàng rất đơn giản, chỉ cần bạn 
quay trở về với Allah bằng cách tin tưởng nơi Ngài duy nhất, 
cố công làm việc đức hạnh, luôn sẵn lòng vị tha đối với mọi 
người. Tuyệt đối không xâm phạm đến người khác dù trên 
phương diện nào một cách vô cớ. 

Đây là cách hiểu biết về vẻ đẹp thành tâm và vị tha của 
Islam. Nói ngắn gọn dễ hiểu Islam là tôn giáo thương yêu và 
tha thứ. 

 

Về công bằng, liêm chính: 

Allah phán: Này hỡi những người có đức tin, hãy 
là những người luôn thi hành nền công lý vì Allah, và các 
người chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người 
nào đó rồi thôi thúc các người làm phải điều bất công. 
Các người hãy công bằng liêm chính, điều đó gần với 
lòng biết kính sợ Allah nhất. Quả thật, Allah luôn am 
tường mọi việc các người làm. Al-Maa-idah: 8 (chương 
5). 

Islam giáo dục chúng tôi phải luôn luôn công bằng 
liêm chính với mọi người dù là bạn hay thù, người thân hay 
người xa lạ, trong hòa bình hay chiến tranh.  

Islam ra lệnh cho tín đồ phải rèn luyện mình luôn ngay 
thẳng đứng đắn, không tư lợi, không lợi dụng, không suy nghĩ 
xấu về người khác, không hoạt động chính trị, không đầu độc 
mọi người dù bằng cách nào hay trên lĩnh vực nào. 
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Allah phán: Quả thật, Allah đã ra lệnh cho các 
người phải giao hoàn tín vật về lại cho chủ nhân của nó 
và khi các người xét xử người ta, thì hãy xét xử với sự 
liêm chính công bằng. Quả thật, tuyệt hảo thay điều mà 
Allah dùng để răng dạy các người. Quả thật, Allah là 
Đấng Hằng Nghe, Hằng Thấy (tất cả mọi việc). Al-Nisa: 
58 (chương 4). 

Như đã phân tích giá trị và vẻ đẹp thuần túy của 
Islam rằng Islam luôn bảo vệ năm điều cốt yếu của mỗi con 
người mà giới U’lama học giả uyên bác Islam gọi đó là năm 
điều tất yếu của mỗi người. 

Islam luôn ra lệnh tín đồ phải tự bảo vệ và bảo vệ 
cho người khác năm điều tất yếu của mỗi người, đó là:  

1- Dòng giống. 
2- Cơ thể. 
3- Lý trí. 
4- Danh dự. 
5- Tài sản 

Trong Qur’an Allah đã khẳng định rằng Ngài sẽ vô can 
với bất cứ ai giết người vô cớ, Đối với ai giết một sinh mạng 
vô tội không phải là tên sát nhân hoặc là tên hủy hoại trái 
đất, giống như y đã hủy toàn cầu và ai cứu sống một mạng 
người thì giống như y đã cứu sống toàn cầu vậy. Al-Maa-
idah: 32 (chương 5). 

Liên quan đến tự do tín ngưỡng thì Allah phán rõ trong 
Qur’an rằng: Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong 
lĩnh vực tôn giáo (Islam). Al-Baqarah: 256 (chương 2). 
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Thế đó, Islam không hề cưỡng cầu hay ép buộc hay dụ 
dỗ một ai phải đặt niềm tin vào Islam. 

Đây là hình ảnh thật, là vẻ đẹp, là điểm nổi bậc của 
Islam trong việc cư xử với người ngoại đạo. 

Cho nên, là tín đồ Muslim chúng ta cần là những người 
đáng tin cậy, người liêm chính trước quần chúng dù Muslim 
hay người ngoại đạo, các bạn hãy nhớ lại lời phán của Allah 
rằng: Và các người chớ để cho lòng hận thù đối với một 
đám người nào đó rồi thôi thúc các người làm phải điều bất 
công. Các người hãy công bằng liêm chính, điều đó gần với 
lòng biết kính sợ Allah nhất. Al-Maa-idah: 8 (chương 5). 

Riêng những người viết sử, những người loan báo trên 
thông tin đại chúng rằng tôn giáo Islam và tín đồ Muslim đủ 
tên xấu, nào là những người không công bằng, nào là nhóm 
người khát máu, nào là khủng bố, nào là Hồi giáo cực đoan, 
nào là tôn giáo hà khắc với mọi người, nào là tôn giáo được 
bành trướng là nhờ chiến tranh xương máu, nhờ vào bạo lực, 
nào là những người có khối óc bệnh hoạn, họ là những người 
có con tim kỳ thị. . . Họ đã hình dung Allah Thượng Đế chân 
lý đích thực và vị Nabi Muhammad bằng hình ảnh xấu xa tệ 
hại hơn cả hình biếm họa mà họ vẽ. Những người này xin cho 
tôi hỏi vài câu hỏi vì đã làm tôi ngạc nhiên: 

1- Chẳng lẽ đây là tự do suy nghĩ hay tự do ngôn luận 
chăng? chẳng phải đây là cách gán ghép, cách ném đá giấu tay 
của những kẻ chơi khâm Islam và người Muslim ? 

2- Như thế nào gọi là tự do, chẳng lẽ tự do là tự do vu 
khống, tự do gán ghép, tự do nguyền rủa, tự do khinh miệt, tự 
do xúc phạm đến niềm tin, tín ngưỡng hay là tự do cho rằng cả 
cộng đồng là khủng bố, là cực đoan ? 
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3- Chẳng lẽ đây là phương châm giáo dục được giảng 
dạy trong các trường văn hóa dân tộc, các trường đại học, các 
trường dân lập...? 

4- Chẳng lẽ trong những ngày này có hàng nghìn 
người vào Islam trên khắp thế giới bao gồm từ đàn ông đến 
đàn bà, từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ người chức quyền đến 
thường dân, từ người có trí thức uyên bác đến người dốt nát... 
tất cả họ đều bị kiếm Islam ép buộc họ gia nhập vào Islam 
chăng ? 

Có rất nhiều sách vở, bài bình luận, các trang web trên 
mạng đều đặt ra các câu hỏi tại sao và như thế nào mà có rất 
nhiều người gồm nhiều tầng lớp khác nhau đã quay lại Islam. 

Dựa vào các cuộc khảo sát thực tế của Mỹ và Châu Âu 
kết luận rằng Islam là tôn giáo có sự gia tăng và sức lan tỏa 
mạnh và nhanh nhất toàn cầu. 

 

 

Vậy Islam Ra Sao ? 

 

Trong Islam mọi tín đồ đều ngang nhau: 

Allah phán: Hỡi nhân loại! Quả thật, TA (Allah) 
đã tạo hóa ra các người từ một cá thể nam và một cá thể 
nữ và từ đó tạo cho các người thành quốc gia và bộ lạc để 
các người nhận biết nhau (như anh em). Quả thật, dưới 
cái nhìn của Allah, người vinh dự nhất là người ngay 
chính và sợ Allah nhất trong các người. Quả thật, Allah 
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biết hết, tinh thông tất cả mọi việc. Al-Hujuraat: 13 
(chương 49). 

Để khẳng định hơn nữa việc Islam luôn xem các tín 
đồ ngang nhau, đó là trong lần hành hương Haj Al-Wida 
Rasul  nói: “Này hỡi mọi người, quả thật Thượng Đế 
của các người là một, tổ tiên của các người là một, không 
phải người Ả Rập sẽ tốt hơn người khác và ngược lại, 
cũng không phải người da trắng hay da vàng tốt hơn 
người da đen và ngược lại, sự tốt đẹp chỉ nằm ở lòng 
kính sợ (dành cho Thượng Đế Allah).” 

 

Islam dạy bảo chúng tôi không kỳ thị phân biệt một 
ai dù có khác nhau sắc tộc, màu da, màu mắt, quốc 

tịch, ngôn ngữ. Islam đến là để chữa dứt đi căn bệnh 
truyền nhiễm độc hại này 

Dưới bóng mát Islam người da trắng hay người da đen 
đều là anh chị em của nhau vì họ đều là con người có cùng tổ 
tông là thủy tổ Adam, được tạo đạo hóa ra từ đất sét. Sau đó tất 
cả chúng ta sẽ được trở về đất và thân thể chúng được hòa 
chung với các bụi, từ đó sẽ được phục sinh sống trở lại. Thế tại 
sao có người lại cao ngạo tự cao với người khác ? 

Ngoài những câu Kinh trong Qur’an và các Hadith 
Saheeh, có một bằng chứng thiết thực chứng minh rằng con 
người luôn được xem như nhau dưới mái nhà Islam đó là cuộc 
hành hương Haj được diễn ra hành năm tại thánh địa Makkah, 
Vương Quốc Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia) và qua lời nhận xét 
của ông Malcolm ở trên. 
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Tất cả tôn giáo trước kia được mặc khải có chung một 
nguồn gốc: 

Allah phán: Hãy bảo (thị dân Kinh Sách): 
“Chúng tôi đã tin tưởng vào Allah, tin tưởng vào tất cả mọi 
điều mà Thượng Đế đã mặc khải cho chúng tôi, cho 
Ibrahim, cho Isma-el, cho Ishaaq, cho Ya’qoob, cho (mười 
hai) bộ lạc (của Israa-el), cho Musa, cho Ysa và cho tất cả 
các vị Nabi khác, chúng tôi không hề phân biệt, không kỳ 
thị họ và tất cả chúng tôi là những người Muslim chân 
chính chỉ thuần phục Allah duy nhất.” Al-Baqarah: 136 
(chương 2). 

Cộng đồng Islam luôn thương yêu, tin tưởng vào tất 
cả Nabi, Rasul không phân biệt một ai, trong số họ gồm: 
Adam, Nooh, Ibrahim, Isma-e’l, Ishaaq, Ya’qoob, Musa, 
Ysa và Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho tất cả 
họ - và Rasul  đã từng nói: “Giữa Ta và Ysa con trai bà 
Mar-yam có mối quan hệ thân thiết nhất mà không một 
vị Nabi nào có được. Mặc dù tất cả Nabi có cùng cha, 
khác mẹ nhưng mục đích tôn thờ họ chỉ là một (là tôn 
thờ Allah duy nhất), và không có bất cứ Nabi nào ở 
khoảng giữa Ta và Ysa cả.” Hadith do Al-Bukhary và 
Muslim ghi lại. 

 

Tôn giáo đó là tôn giáo nào mà tất cả Nabi đều có 
chung Thượng Đế ? 

Các câu Kinh khác gợi ý cho bạn suy nghĩ: 

Vẻ đẹp thuần túy, vị ngọt ngào và tinh khiết của 
Qur’an là vô giới hạn, để chứng minh lời lẽ này tôi xin trưng 
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bày ý nghĩa nội dung của vài câu Kinh Qur’an được chuyển 
trực tiếp từ phiên bản gốc Ả Rập nhưng sẽ không phân tích, 
không chú thích với ý định muốn các bạn tự suy nghĩ tìm hiểu 
lấy. 

Allah và Rasul của Ngài: Allah phán: 

- Chính Ngài (Allah) đã cử phái Rasul của Ngài 
(Muhammad) mang theo chỉ đạo và tôn giáo chân lý đích 
thực (đến với nhân loại). Al-Fat-h: 28 (chương 48). 

- Muhammad không phải là người cha của một ai 
trong số đàn ông của các người. Nhưng Người là Rasul của 
Allah và là vị Nabi cuối cùng. Quả thật, Allah luôn am 
tường tinh thông tất cả mọi điều. Al-Ahzaab: 40 (chương 
33). 



Sự thanh thản và thiên đàng: Allah phán: 

- Chính Allah là Đấng rót sự trầm tĩnh vào con tim 
của nhóm người có đức tin, để làm cho niềm tin của họ 
ngày càng được gia tăng. Và Allah có đội ngũ quân lính ở 
khắp các tầng trời và trái đất. Allah là Đấng Am Tường 
Sáng Suốt * Để Ngài thu nhận nam và nữ tín đồ có đức tin 
vào các ngôi vườn thiên đàng mà bên dưới có các dòng 
sông chảy, họ sẽ ở trong đó đời đời và họ được Ngài ân xá 
hết mọi tội lỗi (đã từng phạm). Đối với Allah đó mới chính 
là chiến thắng vĩ đại. Al-Fat-h: 4 - 5 (chương 48). 

- Này hỡi những linh hồn thanh thản! * Hãy trở về 
với Thượng Đế của các ngươi trong sự hài lòng * Hãy vào 
cùng với đám bầy tôi đức hạnh của TA * Và hãy đi vào 
thiên đàng của TA!!! Al-Fajr: 27 – 30 (chương 89). 
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Đàn ông và phụ nữ: Allah phán: 

- Quả thật, những người Muslim nam và nữ, 
những người có đức tin nam và nữ, những người ngoan 
đạo nam và nữ, những người bố thí nam và nữ, những 
người kiên nhẫn nam và nữ, những người kính sợ (Allah) 
nam và nữ, những người chân thật nam và nữ, những 
người nhịn chay nam và nữ, những người giữ mình trong 
sạch (tránh khỏi tội quan hệ trước hôn nhân) nam và nữ, 
và những người tụng niệm Allah nam và nữ, tất cả họ đã 
được Allah tha thứ tội và chuẩn bị cho sẵn phần thưởng 
vĩ đại. Al-Ahzaab: 35 (chương 33). 

- Và những ai hành đạo tốt đẹp dù nam hay nữ 
và là người có đức tin, họ sẽ được phép vào thiên đàng và 
họ sẽ chẳng bị đối xử bất công tí nào. Al-Nisa: 124 
(chương 4). 

Sự giáo dục vĩ đại: Allah phán: 

- Và hãy chạy đua thật nhanh đến với sư tha thứ 
từ Thượng Đế của các người và Thiên Ðàng mà khoảng 
rộng bằng các tầng trời và trái đất gộp lại, được chuẩn bị 
sẵn cho những người ngay chính sợ Allah * Họ là những 
người bố thí tài sản của bản thân trong lúc giàu có cũng 
như nghèo khổ, luôn kiềm hãm được cơn thịnh nộ khi 
giận và luôn lượng thứ cho mọi người. Bởi Allah rất 
thương yêu người làm điều tốt * Và họ là những người 
khi phạm phải tội lỗi hoặc làm bất công với bản thân thì 
họ liền nhớ đến Allah và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi đã 
phạm, và ai sẽ dung thứ tội lỗi (chấp nhận sự sám hối) 
nếu không phải là Allah và họ sẽ không bao giờ tái phạm 
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những tội lỗi đã phạm * Những người đó phần thưởng 
của họ là sự tha thứ từ Thượng Đế họ và những thiên 
đàng mà bên dưới có những dòng sông chảy, họ sống 
muôn đời trong đó. Ôi hồng phúc thay phần thưởng 
dành cho người tuân lệnh. Ali I’mraan: 133 – 136 
(chương 3). 

 

Mệnh lệnh và nghiêm cấm: Allah phán: 

- Các ngươi chỉ được thờ phượng một mình 
Allah duy nhất, phải ăn ở tử tế với cha mẹ, với bà con 
ruột thịt, với trẻ mồ côi, với những người khó khăn thiếu 
thốn và các ngươi hãy ăn nói nhã nhặn với mọi người. 
Al-Baqarah: 83 (chương 2). 

 

 

Sự tưởng nhớ và sự thoải mái: Allah phán: 

- Những người có đức tin (vào Allah thật sự) và 
con tim họ sẽ bình thản về sự tụng niệm Allah. Chẳng phải, 
sự tụng niệm Allah làm cho con tim bình thản hay sao ? 
Al-Ra’d: 28 (chương 13). 

Các bạn hãy lắng nghe và tin tưởng rằng chân lý, vẻ 
đẹp và những điều kỳ diệu trong Qur’an không dừng lại trên 
một giới hạn nào đó, ngược lại nó vô tận càng đọc Qur’an bạn 
sẽ càng hiểu sâu hơn, cảm nhạn nhiều hơn về tính thâm sâu của 
Nó một ít, đọc lần thứ hai thứ ba bạn sẽ cảm thấy nó khác xa 
với lần đầu tiên bạn đọc. 
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Nhằm gia tăng thêm điều này, Qur’an có rất nhiều khía 
cạnh để bạn tìm hiểu như cú pháp ngôn từ, văn phạm, phép 
màu trong Qur’an là các kho tàng vẫn chưa được khám phá 
hết. 

Tóm lại, bạn hãy bỏ ra ít thời gian tìm tòi một quyển 
Kinh Qur’an được sang ngôn ngữ bạn đã được cộng đồng ngôn 
ngữ đó chấp nhận. Bạn có thể tìm kiếm học và trao dồi qua 
trang web www.sultan.org (và hai trang web Việt ngữ sau: 
www.islamhouse.com www.chanlyislam.net)  

 

 

 
 

http://www.sultan.org/
http://www.islamhouse.com/
http://www.chanlyislam.net/
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Phần IV 

 
Các Đại Danh Của Allah 

Dưới đây là một số Đại Danh tốt đẹp của Allah: 

 اهللاُ  1

Allah 

Thượng Đế của vạn vật, Đấng được tôn 
sùng, được kính cẩn, được sợ hãi, được 
quỳ lạy, được vạn vật hành đạo vì Ngài. 

ّمْحَنُ  2  اَ

Ar-
Rahmaan 

Đại Danh thể hiện sự độ lượng vô cùng 
trước tất cả vạn vật, với Đại Danh này chỉ 
dành riêng cho Allah, không được gán 
ghép cho bất cứ tạo vật nào khác. 

ّمِحْيمُ  3  اَ

Ar-Rahim 

Đấng Nhân Từ, Đấng Khoan Dung trước 
tất cả người Muslim chân chính ở trần 
gian và ngày sau, ở trần gian Ngài đã 
hướng họ gia nhập Islam và ở ngày sau 
Ngài trọng thưởng cho họ thiên đàng của 
Ngài. 

 اََملُِك  4

Al-Malik 

Đấng Thống Trị, con người và vạn vật đều 
nằm trong sự quản lý của Ngài. 

 الُقُدوُس  5

Al-Qudoos 

Đấng Trong Sạch không tí bụi dơ dù trên 
phương diện nào, bởi Ngài là Đấng độc 
tôn có được phẩm chất tuyệt đối này. Cho 
nên không được mang Ngài ra thí dụ. 

مُ  6
َ

ال َم  Đấng Bình An, tất cả sự bình an ở trên اَ
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As-Salaam trần đời này và ở ngày sau là xuất phát từ 
sự bình an của Ngài. 

 اَلِكيمُ  7

Al-
Hakeem 

Đấng Sáng Suốt sắp xếp mọi vật vào đúng 
vị trí của nó và trong sự sắp đặt đó không 
chút sai sót hay sơ hở. 

 الَعلِيمُ  8

Al-A’leem 

Đấng Thấu Hiểu tất cả vạn vật được thể 
hiện bên ngoài hoặc giấu kín bên trong 
hoặc trong quá khứ, ở hiện tại và trong 
tương lai, không gì che giấu được Ngài. 

 الَِص�ُ  9

Al-Baseer 

Đấng Hằng Thấy tất cả vạn vật dù hình 
dạng của chúng ra sao, dù có nhỏ hơn siêu 
vi trùng hoặc nhỏ hơn nữa Ngài đều thấy 
được nhất cử, nhất động của chúng. 

ِميعُ  10 َم  اَ

Al-Same’ 

Đấng Nghe Thấu tất cả âm thanh của vạn 
vật từ âm thanh chát chúa đến âm thanh 
thì thầm, Đấng đáp lại lời cầu xin của ai 
van xin Ngài. 

 الَعْدُل  11

Al-A’dl 

Đấng Liêm Chính, sự công bằng của 
Allah là tuyệt đối, không thiên vị, không 
xử sai xử ép một ai dù người đó có quyền 
lực hay địa vị ra sao. 

 َعِظيمُ ال 12

Al-
A’zhheem 

Đấng Vĩ Đại tuyệt đối từ hình dạng, đại 
danh và tính cách, vì vậy bắt buộc phải 
luôn kính trọng Ngài và tất cả mệnh lệnh 
của Ngài. 

 ,Đấng bao dung tội lỗi của bề tôi sai phạm الَغُفْورُ  13
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Al-
Ghafoor 

Ngài không truy cứu cũng không trừng trị 
y. 

14  ُّ  الَعلِ

Al-Aly 

Đấng Cao Cả, cao cả trong vương quyền, 
trong quyền lực, về hình dạng và sự ngự 
trị, tất cả mọi vật đều ở dưới Ngài. 

Nabi  nói: “Allah là Đấng tốt đẹp chỉ yêu thích 
điều đẹp đẽ.” 
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Phần V 

 

Tổng Kết 

Islam là tôn giáo của đôi phu phụ thủy tổ Adam và 
Hawwa và tất cả con cháu của hai người họ cho đến ngày tận 
thế. Islam là một tôn giáo rất đơn giản, rất thực tế, dễ tìm hiểu, 
dễ tiếp nhận, rõ ràng minh bạch như nhật nguyệt. Vẻ đẹp thuần 
túy của Islam không dừng lại ở bất cứ giới hạn nào bởi do bắt 
nguồn từ Đấng Tạo Hóa.  

Allah đã phán trong Thiên Kinh Qur’an rằng: Ngày 
hôm nay, TA đã hoàn tất cho các ngươi tôn giáo của các 
ngươi và TA đã hoàn thành trọn vẹn cho các ngươi ân 
huệ của TA và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho 
các ngươi. Ma-idah: 3 (Chương 5). 

Allah còn thông tin rằng sứ mạng của Thiên Sứ 
Muhammad  là truyền thông tin của Ngài đến với toàn thể 
thế giới loài người không phân biệt là Muslim, người Do 
Thái, người Thiên Chúa, người Phật giáo, người không tôn 
giáo hay bất cứ ai khác miễn họ là con người. 

Allah đã dùng chỉ đạo và ánh sáng của Ngài hướng 
toàn thể nhân loại đến với chân lý đích thực của Islam, Ngài 
đã phơi bày biết bao là bí ẩn làm cho từ cá nhân đến cộng 
đồng trên toàn thế giới phải cúi đầu qui phục. 

Islam dạy bảo tín đồ phải liêm chính, chí công vô tư, 
phải thật thà trong ghi chép, trong nghiên cứu, trong khám 
phá và luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Phải 
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sử dụng bằng chứng cụ thể, xác thực khi dẫn chứng thể, rõ 
ràng minh bạch để thuyết phục mọi người và làm cho họ tâm 
phục khẩu phục. 

 

Bạn có khám phá sự thật về con người vị Nabi 
cuối cùng chưa ? 

Người mang tên Muhammad con trai ông Abdullah - 
cầu xin bình an & phúc lành cho Người -, sinh ra và lớn lên 
tại Makkah (thuộc Vương Quốc Ả Rập Xê Út) khoảng vào 
năm 571 dương lịch, Người được đồng bào thời đó biết đến 
qua tính cách thật thà chất phát. Khi Người được 40 tuổi thì 
Đại Thiên Thần Jibreel mang lời mặc khải đến cho Người. 
Ban đầu Rasul Muhammad - cầu xin bình an & phúc lành 
cho Người - được lệnh chỉ kêu gọi người thân trong gia đình, 
trong thân tộc, trong dòng họ. 

Người đầu tiên tin tưởng và gia nhận Islam chính là 
người vợ hiền yêu quí của Người bà Khadijah - cầu xin 
Allah hài lòng về bà -. Sau đó Người được lệnh ra loan 
truyền công khai trước thiên hạ về tôn giáo Islam. Chỉ trong 
khoảng thời gian ngắn ngủi cuối đời Thiên Sứ Muhammad - 
cầu xin bình an & phúc lành cho Người - đã lập nên một 
thành tích vĩ đại vô cùng mà không một ai, không một tôn 
giáo nào sánh nổi. Người là tấm gương đáng giá, cao quí, tốt 
đẹp đến toàn mỹ trong thế giới loài người. 

Vào năm 632 dương lịch Rasul từ giã cõi đời quay 
trở về với Thượng Đế Allah ở độ tuổi 63. 

Nabi Muhammad - cầu xin bình an & phúc lành cho 
Người - là vị Nabi, vị Rasul cuối cùng được mặc khải xuống 
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cho thế giới loài người. Ngoài việc kêu gọi mọi người quay 
lại tôn thờ Allah duy nhất, Người còn chứng thực lại tất cả 
chân lý đã được thiên khải cho tất cả Nabi, Rasul trước 
Người bao gồm cả Kinh Sách Injeel (Kinh Tân Ước) của 
Nabi Ysa  (Giê Su) bằng câu nói: “Ai đã tin tưởng ở Ysa 
và tin tưởng nơi Ta thì y được nhân đôi phần thưởng.”  

Người nói ở câu khác: “Ta với Ysa con trai bà 
Mar-yam có mối quan hệ gần hơn ai hết.” 

Đây là những Hadith tiêu biểu cho việc tuyên dương 
của Nabi Muhammad dành cho Nabi Ysa – cầu xin bình an 
và phúc lành cho hai Người – sẽ nói kỹ hơn ở phần dưới 
đây. 

 Con người vĩ đại của Muhammad :  

Các vị lãnh đạo thời bấy giờ đã nhận xét khách quan 
về Muhammad , họ đã chép thành lịch sử ngay từ thời sinh 
ra đến lớn lên, lúc nhận sứ mạng và lìa đời rằng: Muhammad 
là con người vĩ đại về tính cách, về tư cách, về lòng thương 
người, lòng độ lượng, có nhân phẩm đáng tin cậy, cương 
trực giản dị. Nói chung ở Muhammad  hội tụ đủ các phẩm 
chất tốt đẹp từ hành động quan minh chính đại đến lời nói 
thẳng thắng bộc trực, là người chí công vô tư, Người xứng 
đáng là một vị Nabi, vị Rasul, người thầy, người lãnh đạo 
của đất nước, là người chồng, người cha gương mẫu, xứng 
đáng cho con người học hỏi và làm theo. 

Với chủ đề này, trong quyển sách “Muhammad là Nabi 
của Islam” do một triết gia tiến sĩ Al-Bar Vissour nhận định: 
“Chúng tôi nhận thấy rằng Muhammad là một tấm gương hoàn 
hảo, mẫu mực, cao quí rất xứng đáng cho mọi người noi theo.” 
Tiến sĩ giải thích thêm: “Thật là khó khăn cho việc nói khái 
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quát toàn phần về con người vĩ đại thật sự của Muhammad, 
bởi nó đã là quá khứ hoặc đã trôi qua rất nhanh, nhưng tôi có 
thể bắt lấy được kết quả mà ông đã để lại đúng là rất vĩ đại 
đáng phải khâm phục. Muhammad là một Nabi , là một chiến 
sĩ, là một thương gia, là một lãnh đạo của quốc gia, là một 
người có tài ăn nói, là một nhà cải cách, là nơi nương náo của 
trẻ mồ côi, là người bảo vệ và dành lại công bằng cho nô lệ, 
cho người bị đàn áp, là người giải phóng phụ nữ, là một vị 
thẩm phán phân xử công minh liêm chính, là một người bảo hộ 
đáng kính. Tất cả những phẩm chất tính cách này thấy trong 
con người Muhammad, ông là một người hoàn mỹ thật sự dù ở 
khía cạnh nào hay góc độ nào.” 

Một lịch sử gia đã nhận xét về Muhammad  rằng: 
“Quả thật, Muhammad luôn đề cao việc truyền bá giáo lý chân 
chính đúng thực của Islam, ông nhận sứ mạng ở độ tuổi 40 
mươi và từ trần ở độ tuổi 63. Chỉ trong thời gian 23 năm ngắn 
ngủi này ông đã lập nên thành tích rất vĩ đại, ông đã thay đổi 
hoàn toàn bán đảo Ả Rập: 

Từ tôn thờ Đa Thần, tôn thờ bụt tượng trở thành tôn 
thờ Allah duy nhất. 

Từ phân chia tranh chấp giữa các bộ lạc trở thành hợp 
nhất có chung tiếng nói và có chung mục đích. 

Từ con người nhậu nhẹt ăn chơi bê tha trác táng trở 
thành người đàng hoàng đứng đắn và biết kính sợ Allah. 

Từ một xã hội lộn xộn vô trật tự trở thành xã hội nề 
nếp văn hóa văn minh. 

Từ một bản tính xấu xa thú tính trở thành con người có 
những bản tính cao quí đáng để mọi người nhìn đó làm gương. 
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Quả thật, trong lịch sử con người chưa từ chứng kiến 
một sự thay đổi nào tương tự như vậy dù trước kia hay sau 
này. Bởi tất cả vấn đề này chỉ xảy ra trong thời gian quá 
ngắn.” 

 

 Muhammad  trong Kinh Thánh: 

 Không phải mục đích của quyển sách nhỏ này là liệt 
kê hết thông tin ghi trong các Kinh Thánh của các đạo khác 
nhận xét về Muhammad  hoặc ám chỉ đến Người. Nhưng sẽ 
liệt kê phần nào mà giới U’lama Islam đã tìm thấy trong các 
Kinh Thánh của Ba Tư, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo 
và Thiên Chúa giáo. 

Trong thực tế, chủ đề này đã được nhắc trong quyển 
sách “Muhammad trong Kinh Thánh” sau khi đã thảo luận, 
tranh luận và đã được trích dẫn thành bài viết, thành nhiều sách 
khác và cả trên các mạng internet. Để hiểu rộng thêm vấn đề 
này mong các bạn viếng thăm trang web www.ivf.net. 

Trong quyển sách “Muhammad trong Kinh Thánh” 
Giáo sư Abdul Ahad Dawood (trước là cha xứ tên David 
Benlamin) đã chú thích về đoạn Kinh nhắc về sự xuất hiện một 
Nabi giống như Musa (Môi-sê), ông nói: “Chúng tôi đã đọc 
những lời sau đây trong Kinh Phục truyền luật lệ ký chương 
18, câu 18 ghi rằng: (Sẽ có một Nabi thuộc nhóm người của 
họ xuất hiện, Y giống như Ngươi vậy, TA sẽ đặt lời lẽ của TA 
vào miệng Y.) nếu như câu Kinh này không nói về Muhammad 
 thì sẽ không xác định rõ là ai, bởi chính Ysa cũng không tự 
xưng rằng mình chính là vị Nabi đã ám chỉ trong câu Kinh 
trên. Ysa sẽ xuất hiện là một thẩm phán chứ không phải là một 

http://www.ivf.net/
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người hoạch định giáo lý trong khi người được nhắc đến là 
một người mang đến một bộ giáo lý sặc sỡ hoàn mỹ.” 

Giới U’lama Muslim đã xác định rằng vị Nabi đó 
chính là Muhammad  chứ không phải ai khác bởi giữa Musa 
 và Muhammad  có sự giống nhau như sau: 

Chữ cái đầu tiên trong hai cái tên giống nhau đó là 
chữ “م” (M). 

Hai người họ giống nhau về lúc chào đời, trong 
hôn nhân, chí khí và chết rất tự nhiên. 

Cả hai người họ đều là Nabi, là Rasul, là thẩm 
phán, là nhà lãnh đạo sáng suốt và là người mang đến một bộ 
giáo lý mới. 

Còn Ysa không hề giống Musa các điểm này, vả lại 
các tín đồ của Ysa luôn xem Người là Thượng Đế hoặc là con 
của Thượng Đế. Đồng thời việc chào đời, ý trí và kết cuộc của 
Ysa không giống với Musa, giống như Ysa chưa cưới vợ, 
Người cũng không phải là vị thẩm phán của cộng đồng mình, 
cũng không ra chiến trường giống như Musa. Tất cả dựa vào 
lời diễn giải của Kinh Thánh Injeel (Kinh Tân Ước). 

Dựa vào câu Kinh: (Một Nabi thuộc anh em của họ) 
tức nói về vị Nabi thuộc dòng họ Isra-il tức thuộc con cháu của 
Nabi Isma-e’l . 

Thêm nữa, trong quyển Injeel mới Ysa đã từng đề cập 
sẽ xuất hiện một Nabi khác. (Trích từ John 16: 7 – 14), còn 
Ysa thì nói: (Rồi Thượng Đế sẽ ban cho các người một Nabi 
khác.) Trích từ John (16: 7 – 14). 
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Vậy, ai là Nabi sẽ xuất hiện sau Ysa 

Giới U’lama Islam lại lần nữa khẳng định rằng vị Nabi 
đó chính là Muhammad , một Nabi đã được Ysa  thông 
báo trước cho chúng ta. Có rất nhiều lý do cho rằng việc này là 
thật, xin đưa ra vài lý do điển hình: 

Ysa nói: (Rồi Thượng Đế sẽ ban cho các người 
một Nabi khác) một vài U’lama Islam đã nói rằng từ gốc 
“Baraklitus” là bằng tiếng Hi Lạp có nghĩa là “Mahmood hoặc 
Mujid” ám chỉ tên của Muhammad . 

Ysa nói: (một Nabi khác) chắc chắn đó không 
phải là Thánh Thần được bởi theo niềm tin của người Thiên 
Chúa là cho rằng Thánh Thần là một phần của thuyết ba ngôi – 
gồm Allah là chúa trời, Allah là con trai và Allah là Thánh 
Thần – và theo thuyết của họ đã tìm thấy Thánh Thần trong lời 
mặc khải của Ysa rồi. Trong khi đó vị Nabi này sẽ đến sau 
Ysa. 

Thêm nữa, sứ mạng của Muhammad là khuyến 
cáo thiên hạ không cho làm tội lỗi, cấm phản phúc và ra lệnh 
họ phải làm việc thiện, việc tốt và phải ngoan đạo. 

Quả thật, Nabi Muhammad  đã kêu gọi thiên hạ 
đến với chân lý đích thực và những gì liên quan đến tôn thờ 
Allah duy nhất. Tương tự Người đã hướng dẫn họ đến với cuộc 
sống thật sự, hiểu được thật sự về cái chết, về ngày sau, về 
cuộc sống trường tồn và rất nhiều sự thật khác. 

Tương tự Muhammad  đã thông tin về quá khứ, 
về tương lai, các dấu hiệu của ngày tận thế và thực hiện biết 
bao là phép mầu và Đấng am tường nhất chính là Allah Đấng 
đã thiên khải cho Người. 
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Nabi Muhammad  không bao giờ nói chuyện 
bằng suy nghĩ của Người mà tất cả là do Allah thiên khải. 
Ngay cả thông tin nói về Muhammad trong Kinh Injeel (Kinh 
Tân Ước) đã ban cho Ysa cũng là do Allah thiên khải như được 
ghi chép trong Deut 18 – 19. Allah đã thiên khải lời phán cho 
Muhammad và Muhammad đã đọc nó bằng danh nghĩa của 
Allah. Đây cũng là thông tin khác mà Kinh Thánh Tawraah 
(Kinh Cựu Ước) đã nói về Muhammad  rằng: (Y sẽ nhân 
danh Allah mà nói chuyện) (John 1: 19 – 21). Và thực tế 
đúng vậy tất cả các chương Kinh của Qur’an đều bắt đầu bằng 
câu: Bis mil la hir rah ma nir ra him (Nhân danh Allah Đấng 
Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung). 

Và chính Muhammad và cả trong Qur’an đều tuyên 
dương Ysa và người Muslim luôn xem trọng, luôn yêu thương 
Ysa và họ đã đặt tên con của họ bằng chính tên của Ysa. 

Thêm vào đó, khi dân Do Thái hỏi John (Yahya) 
Baptist về câu: “Ông là ai ?”  

- Thì John (Yahya) đáp: Tôi không phải là Giê Su.  

- Mọi người hỏi tiếp: Ông có phải là Ilyaas không ? 

- John (Yahya) đáp: Tôi cũng không phải người đó. 

- Mọi người gặng hỏi thêm: Vậy, ông có phải là vị 
Nabi được nhắc đến không ? 

- John (Yahya) đáp: Không phải tôi. (trích từ John 1: 
19 – 21) 

Lại một lần nữa một số U’lama (giới học giả) Islam 
khẳng định rằng vị Nabi được đề cập trong Kinh Injeel (Kinh 
Tân Ước) chính là Muhammad . 
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Nếu Nabi Muhammad  không được đề cập trong câu: 
“Vậy, ông có phải là vị Nabi được nhắc đến không ?” John 
(Yahya) đáp: “Không phải tôi.” Vậy, Nabi này là ai ? 

Tất nhiên vị Nabi này không phải là Yahya và Ysa 
giống như John (Yahya) đã khẳng định ở phần trên. 

Thế là giới nghiên cứu bắt tay nghiên cứu và xác minh. 
Sau khi nổ lực hết mình, nghiên cứu kỹ lưỡng, nhận xét khách 
quan muốn tìm ra sự thật, họ luôn xoay quanh hai câu hỏi sau:  

Ai là Nabi ? 

Ai là Nabi thật sự sẽ đến sau hai Nabi Yahya và 
Ysa với sứ mạng truyền đạt thông điệp gốc và thuần khiết nói 
về Allah Đấng Thượng Đế chân lý đích thực, không gán ghép 
với Ngài trong thờ phượng ? Không ai khác ngoài Muhammad 
. 

 

 Tuyển chọn các lời nhận định về Muhammad : 

Quả thật có rất nhiều lời nhận định và sách vở viết về 
Nabi Muhammad , chúng tôi sẽ đưa ra vài nhận định của 
những người nổi tiếng được nhiều người biết đến:  

Một nhà lịch sử học nổi tiếng người Pháp tên 
Lamartine nói: “Nếu nhìn vào thành quả vĩ đại đã đạt, không 
có điều kiện thuận lợi và kết quả lại bất ngờ. Dựa vào ba tiêu 
chí này để xác minh một người thiên tài thì thế giới loài người 
hiện đại ngày nay ai dám đứng ra so sánh với Muhammad ?” 
và ông kết luận bằng câu: “Dù dùng bất cứ chuẩn mực nào để 
đo giá trị vĩ đại của con người, thì mỗi người chúng ta tự hỏi 



Các Nét Đẹp Islam 
 

49 

nhau có ai vĩ đại hơn Người đàn ông này không ?” (Lịch sử 
Turqvie, paris 1854 - Vol. ii, pp. 276 - 277) 

Ông Michael H. Hart nói trong quyển sách “The 
100: Ranking of the World’s Most Influential Persons in 
History” (100 vĩ nhân có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới của 
lịch sử): “Quả thật, tôi đã lựa chọn Muhammad  là người vĩ 
nhân được xếp hạng nhất trong danh sách thế giới vĩ nhân do 
Ông ta đã thay đổi thế giới loài người đến đáng ngạc nhiên đã 
được nhiều bạn đọc bình chọn. Mặc dù có một số người không 
đồng ý nhưng dù sao đi nữa thì Ông ta vẫn là một người đàn 
ông duy nhất trong lịch sử loài người có thành tựu rất vĩ đại từ 
đạo đến đời.”  

Ông George Bernard Shaw nói trong quyển sách 
“The Genuine Islam” (Islam chính thống): “Theo nhận định 
của tôi nếu cho Ông ta cầm quyền giải quyết thế giới ngày nay, 
thì mọi khó khăn trở ngại của chúng ta sẽ được giải quyết ổn 
thỏa và thiên hạ sẽ được bình an, được hạnh phúc.” (The 
Genuine Islam, vol. 1, 1936) 

Ông Mahatma Gandhi nói: “Tôi rất hài lòng, thỏa 
mãn và thán phục rằng đau kiếm không phải là vũ khí cốt yếu 
cho việc bành trướng và địa vị của Islam chiếm được. Có được 
thành quả này là do Rasul (vị Thiên Sứ) rất tinh tế, thật thà, uy 
tính trong lời nói và hành động, cách ứng xử chân thực đối với 
bằng hữu và những tín đồ khác đi theo Ông ta, cộng thêm lòng 
dũng cảm gan dạ đặt hết niềm tin vào Thượng Đế về nhiệm vụ 
truyền bá sứ mạng.” (Báo trẻ Ấn Độ) 

Ông Wolfgang Goethe nói: “Ông ta là Nabi chứ 
không phải là nhà thơ, vì vậy phải công nhận Qur’an là Thiên 
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Kinh được thiên khải từ trời, Nó hoàn toàn không phải là tác 
phẩm của bất cứ một ai viết ra.” 

Trong quyển sách mới phát hành gần đây, ông đã nhận 
định về Islam rằng: “Islam là một con đường chân lý.”  

Giáo sư John Esposito (một giảng viên người Mỹ 
về tôn giáo và mối quan hệ quốc tế) nói: “Về tôn giáo 
Muhammad là một, là một Nabi, là nguồn gốc chính của tôn 
giáo, nhân cách và con người của Ông ta vượt bậc mọi người 
về trung thực và uy tính đã được hàng nghìn người chấp nhận. 
Về đời sống Ông ta đã để lại một thành tựu vẻ vang vô cùng 
được thể hiện rất rõ ràng đó là số tín đồ đi theo rất đông, ông 
đã khai sinh ra nước Islam với lãnh thổ trên toàn bán đảo Ả 
Rập, ngoài ra Ông ta còn là một nhà quân sự tài ba, có mưu 
lược chiến đấu và rất thông minh. Nhưng nhìn bề ngoài thì 
Ông ta chỉ là một con người bình thường giản dị, đôn hậu và 
thương người.” (Esposito 2004) 

Giáo sư John Esposito giải thích rõ ràng hơn: 
“Muhammad không phải là người đầu tiên sáng lập ra Islam, 
Ông ta cũng không phải là người khai sinh ra một tôn giáo 
mới.” 

Giáo sư khẳng định thêm: “Thực ra Islam kêu gọi đến 
với chân thiện mỹ. Và (Muhammad) chỉ thêm một lần nữa kêu 
gọi loài người thành tâm qui phục Allah, tuân hành theo sắc 
lệnh của Ngài trên mặt hoàn hảo nhất dựa theo di huấn của 
Muhammad để lại, bởi Ông ta là một vị Nabi cuối cùng. Tóm 
lại, Islam mà Muhammad đã khơi dậy không phải là một niềm 
tin mới mà chỉ là sự lặp lại niềm tin chân lý đích thực trước 
kia.” 
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 Các Hadith của Nabi Muhammad  có giá trị vô 
cùng: 

- “Lời nói tốt đẹp là sự bố thí.” Hadith do Al-
Bukhary ghi lại. 

- “Mặt tươi cười với người khác là anh đã bố thí.” 
Hadith do Al-Tirmizhi ghi lại. 

- “Người tốt đẹp nhất trong các người là người có 
nhân cách tốt nhất.” Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 

- “Nhặt chướng ngại vật gây hại trên đường đi là 
anh đã bố thí.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại. 

- “Niềm tin tốt nhất là của người kiên nhẫn và vị 
tha.” Hadith do Al-Baihaqy ghi lại và được Al-Albany xác 
thực. 

- Có một người đàn ông hỏi Rasul  sự tốt đẹp nhất 
của Islam là gì? Người đáp: “Là bố thí thức ăn, bắt đầu chào 
hỏi nhau bằng câu chào Islam đối với người quen biết và cả 
người không quen biết.” Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 

- “Người có lòng vị tha được Đấng Rất Mực Độ 
Lượng dung thứ. Các người hãy vị tha với vạn vật sống 
trên trái đất thì sẽ được Đấng trên trời dung thứ cho các 
người.” Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 

- “Đức tin của các người sẽ không được toàn mỹ 
cho đến khi các người thương yêu anh em của mình giống 
như thương yêu chính bản thân mình.” Hadith do Al-
Bukhary và Muslim ghi lại. 
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- “Người có đức tin (thật thụ) không phải là người 
chỉ biết lo cho mình ăn no và bỏ mặc người láng giềng sát 
vách nhà đói meo.” Hadith do Al-Baihaqy ghi lại và được Al-
Albany xác thực. 

- “Sự mạnh mẽ không phải thể hiện bằng cách dễ 
nổi giận, mà sự mạnh mẽ là người kềm chế được bản thân 
khi nóng giận.” Hadith do Maalik ghi lại trong Al-Muwatta. 

- “Allah không hề nhìn vào hình dạng và thể xác 
các người, Ngài chỉ nhìn vào con tim và hành động của các 
người mà thôi.” Hadith do Muslim ghi lại. 

- “Người tốt đẹp nhất trong các người là người cư 
xử tốt với vợ mình, còn Ta tốt hơn các người do cách cư xử 
của Ta với vợ.” Hadith do Al-Tirmizhi ghi lại. 

- “Người tốt nhất trong các người là người đối xử 
tốt với vợ mình.” Hadith do Al-Tirmizhi và Ibnu Maajah ghi 
lại. 

- “Người tốt nhất trong thiên hạ là người hữu ích 
nhất trong họ.” Hadith do Al-Daruqutny ghi lại và được Al-
Albany xác thực. 

Đây chỉ là vài lời nói vàng trong số kho báu của Nabi 
Muhammad  để lại. 

 

 


