
                              Nguồn Sống Islam 

  

1. Allah 

  

Toàn vũ trụ, vạn vật kể cả loài người hiện có, chính là do Đấng Tạo Hóa tạo ra. 

Đấng Tạo Hóa này trong dân gian thường gọi là Ông Trời, Thượng Đế, và trong 

ngôn ngữ Ả-Rập, gọi là ALLAH, Đấng Toàn Tri, Toàn Năng. 

  

2. Islam 

  

        Islam trong tiếng Ả-Rập có nghĩa là an bình, thanh khiết, thần phục, vâng 

mệnh, và trong tôn giáo, có nghĩa là thần phục vào Ý Chí của Thượng Đế tức 

ALLAH, và tuân theo Thiên Luật tức là Luật của ALLAH. Chỉ thông qua sự 

tuân mệnh ALLAH, con người mới thực hiện được an lành lâu bền trong cuộc 

sống. 

  

3.  Islam và Hồi Giáo 

  

        Trong dân gian, từ lâu vẫn quen gọi ISLAM là Hồi Giáo hoặc Đạo Hồi, 

nên có sự hiểu lầm ISLAM là đạo của Hồi Quốc nên cần gọi đúng là ISLAM.  

ISLAM là tôn giáo của toàn nhân loại chớ không phải của riêng một nước, một 

dân tộc nào cả. Trên thế giới hiện có một tỷ hai triệu người theo Islam, tức cứ hễ 

5 người thì có một người theo Islam. 

  

4. Islam là Tôn Giáo Nguyên Thủy của Nhân Loại. 

  

        Islam đã do Nabi MUHAMMAD xây dựng cơ sở vật chất tại Thánh Địa 

Makkah (nước Ả-Rập Sâu-Đi) vào giữa thế kỷ thứ 7 Tây lịch, nhưng thực chất 

của ISLAM là tôn thờ ALLAH,  Đấng Tạo Hóa Duy Nhất của muôn loài đã có 

ngay từ thuở tạo thiên lập địa, ALLAH nắn tạo ra Nabi AĐAM và bà HAWWA 

- Thủy Tổ của loài người, sát lập mối tương giao giữa con người và ALLAH.  

Do đó, Islam là tôn giáo nguyên thủy của nhân loại. 

  

5. Nabi và Rasul 
  

        Trong lịch sử, theo từng thời kỳ,  ALLAH đã lần lượt cử phái các vị Sứ  

gọi là NABI đến cho nhân loại để cảnh giác, nhắc nhở con người về bổn phận 

tuân mệnh ALLAh.  Nabi không phải là nhà tiên tri về những sự kiện quá khứ  

vị lai  như các sách vở Âu Mỹ thường vô tình hay cố í ghi sai lạc;  Nabi trong 

Islam là những con người có những phẩm chất đạo đức cần thiết đã được 



ALLAH chọn cử, rất gần gũi với ALLAH do họ đặt mình dưới sự tuân phục 

hoàn toàn trước ALLAH và được tiếp nhận Thiên Khải, tạo thành nguồn dẫn dắt 

cho con người.   

Nêú Thiên Khải  dưới dạng một Kinh Sách thành văn thì vị Nabi này, ngoài ra, 

còn được gọi là RASUL. 

  

6. Nabi MUHAMMAD là vị Rasul cuối cùng. 
         

        Những sanh linh đầu tiên trên địa cầu này là những người tin ALLAH Duy 

Nhất, nép mình dưới sự dẫn dắt của ALLAH, nhưng theo thời gian, xảy ra tình 

trạng lệch lạc, con người trở thành đa thần, hoặc tôn thờ bụt tượng, nên để kêu 

gọi con người quay về với Chân Lí.  ALLAH đã cử phái đến với nhân loại nhiều 

vị Rasul, có thể kể: ADAM, NUH, MUSA (Môi-Sen), ISA (Giê-Su), v.v... và 

MUHAMMAD là vị Rasul cuối cùng, có nghĩa là cho mãi đến Ngày Tận Thế, 

sau MUHAMMAD, sẽ không có một vị Rasul nào nữa, bởi Nabi 

MUHAMMAD đã được ALLAH ủy thác lời răn bảo đầy đủ và cuối cùng của sự 

dẫn dắt của ALLAH cho toàn nhân loại trong mọi thời đại . 

  

7. Kalimah Shahadah 

  

        Hai câu kinh căn bản thể hiện đức tin của người MUSLIM là: 

- Ash-hađu an-la ilaha ila-allah 

Có nghĩa là Tôi nhận chứng không có Thượng Đế nào khác, mà chỉ có ALLAH. 

  

- Ash-hađu an-na Muhammađ-ar Rassulullah 

Có nghĩa là Tôi nhận chứng MUHAMMAD là Vị Sứ (Rasul) của Allah. 

  

8. Người Muslim 

  

        Tín đồ  theo Islam gọi là người Muslim.  Để trở thành Muslim, một người 

cần tuyên đọc hai câu Kalimah Shahadah kể trên, để xác định đức tin của mình 

trước ALLAH, không đòi hỏi phải có sự tiếp nhận của một chức sắc nào cả, bởi 

lẽ trong Islam, mỗi người Muslim đều trực tiếp với ALLAH về mọi hành vi 

cũng như trách nhiệm của mình, không một ai ngoài ALLAH có tư cách để 

chấp nhận việc này cả. 

        Con cái của cha mẹ Muslim không nhất thiết là Muslim, vì nếu sanh ra từ 

cha mẹ Muslim mà không sống theo Islam thì không phải Muslim được.  Chủ 

yếu là do hành vi và lòng thành của từng cá nhân trong cuộc sống, tin ALLAH 

và  í thức kính sợ, tuân mệnh ALLAH, chớ không phải do huyết thống, thân tộc. 

  



9. Thiên Kinh Qur'an 

  

        Nabi Muhammad đã tiếp nhận Thiên Khải do Thiên Thần Jibrail truyền 

chuyển, nội dung về sau được ghi chép lại, thành quyển Thiên Kinh Qur'an thể 

hiện toàn bộ các Lời Phán Truyền Răn Bảo của ALLAH, để nhân loại dùng làm 

khuôn vàng thước ngọc trong cuộc sống. 

        Qur'an có nghĩa là 'đọc', 'để được đọc', được ghi bằng chữ Ả-Rập, là một 

Kinh Sách được Thiên Khải duy nhất vẫn được bảo tồn nguyên vẹn từ khi được 

Thiên Khải đến nay.  Đã có những công trình diễn dịch về Ý nghĩa Qur'an ra 

các ngôn ngữ trên thế giới như Anh, Pháp, Thổ nhĩ kỳ, v.v...  Muốn hiểu đúng 

nội dung Qur'an, phải học thẳng từ nguyên bản chữ Ả-Rập.  Trong các Lễ 

Nguyện quy định, người Muslim cũng đọc Qur'an chữ Ả-Rập như khi đã được 

Thiên Khải. 

  

10. Người Muslim Tôn Thờ Ai? 

  

        Người Muslim tôn thờ ALLAH.  ALLAH là Đấng Tạo Hóa Duy Nhất, các 

thuộc tính được ghi trong Thiên Kinh Qur'an, hoàn toàn không thể lẫn lộn với 

các thần linh, thánh thần, v.v... vốn vẫn là các tạo vật của ALLAH, nên tuyệt 

đối người Muslim không tôn thờ các thần linh, bụt tượng, v.v... 

        Người Muslim chỉ tôn kính và noi gương Nabi Muhammad trong cuộc 

sống, nhưng không tôn thờ Muhammad cũng như các vị Rasul khác.  Người 

Muslim chỉ tôn thờ riêng ALLAH mà thôi. 

  

11. Nền Nếp Sống Islam 

  

        Đạo và đời trong Islam được kết hợp chặt chẽ với nhau, không bao giờ tách 

rời, và tạo thành nền nếp sống Islam.  Hành động, ăn ở ngay chánh trong nền 

nếp Islam, người Muslim sẽ được hưởng Ân Phước đời đời ở Cõi Đời Sau, 

nhưng ngược lại, nếu làm điều tội lỗi trái với Lời Răn Bảo của ALLAH thì sẽ bị 

trừng phạt, sa vào Hỏa Ngục. 

  

12. Các Nguyên Ly’  Islam. 
  

        Người Muslim thể hiện đức tin vào ALLAH thông qua 5 điều quy định: 

a) Tuyên đọc Kalimah Shahadah (ghi ở đoạn 7). 

b) Dâng Lễ Nguyện (Salat) mỗi ngày 5 lần theo những nghi thức quy định. 

c) Nhịn chay tức nhịn ăn uống ban ngày trong nguyên tháng Ramadan, là hành 

vi nhắc nhở người Muslim về sự tùy thuộc của bản thân vào ALLAH. 



d) Trả Zakat là lệ phí thanh khiết  hóa tài sản tức khoản tiền phải trích ra hằng 

năm cho người nghèo và cho sự an sinh của cộng đồng. 

e) Thực hiện cuộc hành hương Thánh Địa Makkah tại nước Ả-Rập Sâu-Đi, ít 

nhất một lần trong đời người, nếu hội đủ phương tiện vật chất. 

  
 


