
                                 Ý NGHĨA CỦA ISLAM  

Tại Việt Nam, đạo Islam từ trước được quen gọi là Hồi Giáo hoặc Đạo Hồi, cho 

nên có một số người hiểu lầm Islam là đạo của Hồi Quốc, tức nước Pakistan 

ngày nay. Nhưng Đạo Islam không phát xuất từ Pakistan và hơn nữa đạo Islam 

không bao giờ có thể là đạo của một nước, mà là đạo của nhân loại, của vũ trụ. 

Tại Trung Quốc, người theo đạo Islam được gọi chung là người Hồi. Hồi theo 

nghĩa chữ là "Hoàn lại", "Trả về ", vì Allah tức Thượng Đế có phán: "TA tạo 

chúng sinh từ đất, và TA trả chúng về đất, cũng như TA sẽ mang chúng sống lại 

từ đó ". Để tránh mọi lệch lạc, khuynh hướng hợp ly’ và phổ biến trong cộng 

đồng Muslim Việt Nam hiện nay là du nhập và dùng từ nguyên Ả Rập, từ của 

thiên kinh Qur'an: Islam. 

Từ Islam phát xuất từ căn ngữ Ả-Rập SLM, trong sự vật, có nghĩa là Hòa Bình , 

THANH KHIẾT, THẦN PHỤC và VÂNG MỆNH. Trong tôn giáo, có nghĩa là 

THẦN PHỤC Vào Ý CHí CỦA THƯỢNG ĐẾ, và TUÂN THEO THIÊN 

LUẬT, là Luật của Allah, Thượng Đế của toàn vũ trụ và của muôn loài. Có tuân 

phục và vâng mệnh hoàn toàn với Allah, con người mới thực hiện được an bình 

chân chính và hưởng thụ được tính thanh khiết lâu dài trong cuộc sống. Thật 

vậy, khi nhìn lên bầu trời, khảo sát những thực thể trong vũ trụ, chúng ta thấy 

mọi vật đều hoạt động tuân theo một qui định. Bất cứ vật gì cũng được đặt trong 

một vị trí đặc biệt. Mặt trời, mặt trăng và tất cả các thiên thể chuyển động đều 

tuân theo một nền trật tự vô song. Từ những hạt điện tử nhỏ bé cho đến những 

dãy ngân hà vĩ đại, tất cả đều tuân theo qui luật vạn vật hấp dẫn nương tựa lẫn 

nhau, từ vật chất cho đến năng lượng, từ sự sống cho đến sự chết, tĩnh hay động. 

Ngay cả sự sống của con người, sự hô hấp, tuần hoàn và tất cả mọi cơ quan 

trong thân thể của chúng ta từ một đơn vị tế bào, trái tim hay khối óc đều bị lệ 

thuộc vào những qui luật vô biên đã được vạch sẵn của Thượng Đế. Nó bao 

hàm mọi vật vô tri vô giác cho đến tất cả sanh linh trải dài từ thế hệ này sang 

thế hệ khác. 

Sự qui phục, nạp mình tuân theo những luật lệ mà Thượng Đế đã đặt ra, đó 

chính là Islam.  

Một người đi theo Islam được gọi là người Muslim. Mặt trời, mặt trăng, trái đất 

và mọi tinh tú trên trời là những "Muslim", cũng như không khí, đất đá, cây cỏ, 

thú vật....tất cả đều là Muslim vì đã sinh tồn tuân theo luật lệ mà Thượng Đế đã 

đặt ra cho chúng 



Ngoài luật lệ sinh lí phi thường quản ly’ mọi hành động trên cơ thể, Thượng Đế 

cũng ban cho con người một đặc điểm khác. Đó là khối óc và sự suy luận. Khác 

hẳn loài vật, chúng ta có khả năng đặc biệt dùng để ly’ luận, để lấy hay để 

bỏ....v.. v....Tùy theo mỗi cá nhân, có người khẳng định có sự hiện diện của 

Đấng Tạo Hóa và chấp hành luật lệ của Đấng Tạo Hóa một cách trung thành và 

vô điều kiện. Y tự nguyện dâng hiến tất cả cho Đấng mà tiềm thức của y đã 

chấp nhận. Giờ đây y sẵn sàng phụng sự một Chủ Nhân, đáng lí ra y phải phụng 

sự từ lâu. Kiến thức của y trở nên linh động và trung thực vì y hoàn toàn chấp 

nhận Đấng đã ban cho y khả năng để học và để hiểu. Lý luận của y trở nên sắc 

bén vì y đã chấp nhận tuân theo Đấng đã ban cho y cơ quan để suy nghĩ và để 

chọn lựa. Đôi môi của y trở nên chân thành vì đã thốt lên niềm tin vào Đấng Tối 

Thượng của vũ trụ. Đấng đã ban cho y khả năng để diễn giải sự suy nghĩ. Giờ 

đây sự hiện diện của y là hiện thân của Sự Thật vì trong mọi khía cạnh của cuộc 

sống y đã chấp nhận một cách ý thức và vô điều kiện tuân hành theo luật lệ của 

Thượng Đế. Y cảm thấy hạnh phúc trong tâm hồn và hài hòa với mọi vật trong 

thiên nhiên bởi lẽ y đã tôn thờ Đấng mà mọi loài trong vũ trụ đã tôn thờ và ca 

ngợi.   Đó là mẫu người Muslim từ thể xác đến tâm hồn. 

Trích quyển Tìm Về Islam. 

Của dịch giả Habib Từ Công Nhượng.  


