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 هلعالر ِ
Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,
Đấng Rất Mực Khoan Dung
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“Này cậu bé, quả thật Ta sẽ dạy ngươi vài điều (tức Ta sẽ
cho ngươi vài lời khuyên): hãy bảo vệ Allah Ngài sẽ bảo vệ
ngươi; hãy bảo vệ Allah ngươi sẽ thấy Ngài luôn hướng về
ngươi; khi nào ngươi muốn cầu xin thì hãy cầu xin Allah và
khi nào ngươi muốn tìm sự phù hộ thì hãy tìm sự phù hộ
nơi Allah. Ngươi hãy biết (hãy luôn ghi nhớ) rằng cho dù
cả cộng đồng tập hợp lại hầu giúp ích cho ngươi một điều
gì đó thì chắc chắn họ không thể giúp ích được gì cho ngươi
ngoại trừ điều mà Allah đã ghi nó cho ngươi; và cho dù tất
cả họ tập hợp lại hầu gây hại ngươi một điều gì đó thì chắc
chắn họ không thể gây hại được ngươi ngoại trừ điều mà
Allah đã định đoạt và an bài cho ngươi; những cây viết đã
được giơ lên và những trang giấy đã khô (mực).” (Tirmizdi
ghi lại và ông nói Hadith tốt).
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Đây là lời di huấn của Thiên sứ  tuy ngắn gọn nhưng
hàm chứa tinh thần Tawheed của tôn giáo và đức tin Iman của
người bề tôi trung thực. Lời di huấn này kêu gọi người tín đồ
phải kính sợ Allah  và phó thác cho Ngài.
Người bề tôi có đức tin Iman vững chắc luôn biết phó
thác cho Allah , y luôn tin cậy nơi Ngài và gửi toàn bộ cuộc
sống của mình cho Ngài.
Những người Muslim ngày nay hầu như không còn
biết đến sự phó thác này, họ đã quên mất Allah, họ quên rằng
chính Allah mới là Đấng ban bố bổng lộc (Rizqi), họ quên rằng
chính Allah đã định đoạt và an bài sẵn bổng lộc cho họ từ
trước. Cho nên, lúc nào họ cũng lo sợ cho cuộc sống của họ, họ
sợ rằng nếu làm ăn chân chính và trung thực theo sắc lệnh của
Allah thì sẽ không thể đạt được bổng lộc như mong muốn, họ
sợ rằng nếu họ không làm điều Haram thì khó có thể làm giàu
cũng như khó có thể thành công trong sự nghiệp tìm kiếm bổng
lộc. Nếu hỏi một tên trộm, một tên cướp sao anh lại trộm cướp
thì y sẽ nói tôi cần tiền và muốn có nhiều tiền, nếu hỏi một
người làm ăn gian lận và lường gạt tại sao làm vậy thì y sẽ nói
đó là cách kiếm tiền mau thu lợi nhuận; nếu hỏi một người cho
vay lấy lãi tại sao lại làm điều Haram thì y sẽ nói bởi vì đó là
cách làm giàu nhanh nhất và dễ dàng nhất; nếu hỏi một người
chỉ biết lo toan và bận rộn với cuộc sống trần gian tại sao anh
lại bỏ bê việc dâng lễ nguyện Salah thì y sẽ nói bởi vì tôi cần
phải tranh thủ kiếm tiền, tranh thủ tìm nguồn kinh tế để lo cho
cuộc sống, thời gian đâu mà lễ với nguyện; ...; cứ như thế,
những người làm điều Haram, những người không ngay chính
theo con đường của Allah trong việc tìm kiếm Rizqi của Ngài
thường lo sợ sự nghèo khó, sợ không đạt được bổng lộc như
mong muốn nên đã bất chấp việc trái lệnh Allah, quên đi bổn
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phận đối với Ngài. Đây là hình ảnh của những người yếu đức
tin Iman, những người không có lòng Taqwa, những người
không biết đặt niềm tin và phó thác nơi Allah .
Tuy nhiên, trong số những người này đâu đó vẫn còn
những người có đức tin Iman vững chắc, niềm tin kiên định nơi
Allah, luôn biết phó thác cho Ngài trong mọi hoàn cảnh, họ
không lo sợ, họ vẫn luôn đi tìm bổng lộc của Allah nhưng
không đi tìm bằng con đường Haram, họ vẫn luôn miệt mài đi
tìm bổng lộc của Allah nhưng không hề quên bổn phận đối với
Ngài, họ bận rộn với cuộc sống nhưng vẫn duy trì đầy đủ năm
lễ nguyện Salah hằng ngày, họ tất bật lo toan trong công việc
nhưng vẫn chấp hành nghĩa vụ nhịn chay khi tháng Ramadan
đến, họ chưa sở hữu được nhiều nguồn tài sản lớn nhưng vẫn
thực hiện bổn phận xuất Zakah cho người nghèo, ..., họ vẫn
sống đời sống của đời sống trần tục nhưng không hề quên đi
cuộc sống ở cõi Đời Sau, họ chẳng lo sợ bởi vì họ luôn biết
rằng bổng lộc đều đã được Allah  ghi sẵn cho họ. Đây là
hình ảnh của những người luôn ghi nhớ lời răn dạy của Thiên
sứ :

ً َ ُ َ َّ َ َ ُّ َ َ َ َ ُ م َ َ َ م ُ ُ َّ م َ َ م
َ َ ُ َّ َ َ َ َ م َ َّ ُ م
اصاع
يعتغدوع ِِخ ع
قعالط ع
قععكوَّكِ ِعهعلرزقك عمعكماعيرز ع
 هلعح ع
 ىلعا ِع
كونع َ ع
ك عمعتتكوَّك ع
((ل عكوعأن ع
ً َ ُ ََُ
انا))عرواهعأْحد
وحعبِط ع
وعر ع

“Nếu các ngươi phó thác cho Allah bằng sự phó thác đích
thực thì chắc chắn Ngài sẽ ban Rizqi cho các ngươi giống
như Ngài ban Rizqi cho con chim buổi sáng bay đi với cái
bụng đói và buổi chiều bay về với cái bụng no đầy.”
(Ahmad).
Chỉ cần người bề tôi phó thác cho Allah  rồi đi tìm
bổng lộc của Ngài bằng con đường Halal thì chắc chắn Allah
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 sẽ ban bổng lộc cho y giống như Ngài đã ban bổng lộc cho
những con chim buổi sáng bay đi với cái bụng trống không và
buổi chiều bay về với cái bụng căng tròn; bởi vì Đấng ban
bổng lộc cho những chú chim cũng chính là Đấng ban bổng lộc
cho con người và tất cả mọi sinh vật trong tạo vật của Ngài.
Như vậy, người có đức tin nơi Allah  cần chi sợ
nghèo mà làm điều Haram, cần gì lo lắng không tìm kiếm được
bổng lộc của Allah mà quên đi bổn phận đối với Ngài. Thiên
sứ của Allah  đã khẳng định điều này qua lời di huấn của
Người:

ُ ََ م
َّ
ُ ُ َ َّ
َ َ َ َّ َ م ً َ م
َ َ ّتعت َ مستَ مكو َع م
لع
بعخذواع َماع َح ع
فعالطل ِ ع
مجلكواع ِ ع
كوتع َح َّ ع
نعت ُم ع
ساعل ع
نعنف ع
((ف ِإ ع
ِ عوأ...فع ِرزقهاع
ِ
َ
َ
ُ ََ
َ
ُ
ودعكواعماعحر عم))عرواهعابنعماجه

“Quả thật, mỗi một linh hồn sẽ không bao giờ chết cho đến
khi nào nó đã được ban cho đủ bổng lộc của nó ... do đó,
các ngươi hãy tìm kiếm bổng lộc đó trong sự tốt đẹp, các
ngươi hãy nhận lấy bổng lộc bằng con đường Halal và bỏ
những gì Haram” (Ibnu Ma-jah).
Thiên sứ của Allah  cho chúng ta biết rằng mọi linh
hồn, dù ở thời trước hay ở thời sau chúng ta, dù là người
Muslim hay là người Kafir, già hay trẻ, tất cả sẽ không bao giờ
chết tức không bao giờ lìa khỏi trần gian này cho đến khi nào
linh hồn đó đã nhận đủ tất cả bổng lộc mà Allah  đã ghi sẵn
từ trước cho y. Do đó, mỗi linh hồn sống trên cõi trần này
không cần phải lo sợ, cứ bình thãn tìm kiếm bổng lộc của
Allah thì linh hồn đó chắc chắn sẽ nhận đủ bổng lộc đã được
ghi cho mình.
Như vậy, lời di huấn của Thiên sứ  muốn khẳng định
rằng cho dù ai đó đi tìm bổng lộc bằng con đường Haram thì
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người đó cũng chỉ nhận được đúng với phần bổng lộc mà Allah
đã ghi cho y không hơn không kém; và cho dù ai đó đi tìm
bổng lộc bằng con đường Halal thì chắc chắn người đó cũng
không hề mất đi bất cứ thứ gì mà Allah đã ghi sẵn cho y.
Có một câu chuyện rất thú vị về Imam Hatim Al-Asam
, một trong các vị Ulama’ của thế kỷ thứ 3 Hijri. Ông là một
vị Imam của phái Sunnah và Jama’ah, ông được biết là một
người ngay chính và kính sợ Allah. Theo sử ghi lại rằng, vào
một năm nọ khoảng ba ngày trước mùa Hajj, Imam Hatim AlAsam  đã ngồi lặng lẽ khóc một mình trong phòng thì đứa
con gái nhỏ của ông đi vào nhìn thấy cha khóc liền hỏi: tại sao
cha khóc? Ông nói: Còn ba ngày nữa là vào mùa Hajj, cha
muốn đi Hajj. Đứa con gái nhỏ hồn nhiên nói: vậy cha đi Hajj
đi. Ông nói: cha sợ không đủ lộ phí cho chuyến đi. Đứa con
nói: cha đi đi, Allah sẽ ban Rizqi cho cha làm lộ phí. Ông nói:
nhưng nếu cha đi cha sợ không có đủ tiền để mẹ và chị em con
tiêu xài trong những ngày vắng cha. Đứa con gái đáp một cách
bình thản: Allah sẽ lo cho mẹ và chị em con. Ông lại nói: cha
sợ mẹ không đồng ý. Đứa con gái vội chạy ngay đi nói với mẹ
một cách rất hồn nhiên và đầy niềm tin: mẹ đồng ý cho cha đi
Hajj nhé, Allah sẽ lo cho chúng ta ở nhà. Thế là vợ ông Hatim
 đồng ý cho ông đi Hajj.
Imam Hatim  ra đi làm Hajj chỉ với một ít tiền và để
lại một ít cho vợ con ông đủ trong ba ngày. Vì không đủ tiền
nên ông không thể nhập vào đoàn mà ông chỉ lủi thủi đị bộ
phía sau. Ba ngày trôi qua, vào chiều ngày thứ ba tiền trong túi
cũng như lương khô đã hết, ông nói với lòng: Insha-Allah,
Ngài sẽ lo cho mình. Vừa lúc ấy, có một người trong đoàn ngã
bệnh, ông đã đọc Qur’an và các lời Du-a để chữa cho người
bệnh đó, Allah đã cho người đó khỏi bệnh, thế là mọi người
8
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trong đoàn mừng rỡ và ai cũng biếu tặng ông, nào là tiền, nào
lương thực không những đủ cho ông hoàn tất chuyến đi Hajj
mà còn thừa lại mang về nhà.
Quay lại vợ con ông ở nhà, sau ba ngày thì tiền cũng
như lương thực đã hết, cũng buổi chiều ngày thứ ba đó, mẹ và
các chị đều lo lắng, không biết tìm đâu ra thức ăn cho bữa tối
và cho những ngày tiếp theo, ai cũng quay sang cô gái nhỏ để
trách móc. Người mẹ thì nói: cũng tại con hết, nếu như cha con
không đi Hajj thì chúng ta không phải gặp cảnh thế này.
Những người chị cùng trách cứ: đúng rồi, tại mầy hết đó, nếu
không phải tại mầy tài lanh thì cả nhà đâu phải sắp chết đói
như vậy. Trước sự trách móc của mẹ và các chị, bé gái vẫn
thản nhiên mỉm cười không hề có bất cứ lo âu nào, cô bé nói:
tại sao mọi người lại lo lắng, tôi hỏi mọi người cha là người ăn
Rizqi hay là Đấng ban bố Rizqi. Mọi người trả lời: dĩ nhiên là
Allah là Đấng ban bố Rizqi rồi. Cô bé nói một cách tự tin: nếu
vậy thì lo gì, người ăn Rizqi đã đi nhưng Đấng ban Rizqi vẫn
còn. Liền lúc đó có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy một đoàn
người của vị Khalifah, vị Khalifah đến để xin nước uống.
Người mẹ bảo con vào lấy nước cho vị Khalifah, uống xong, vị
Khalifah nói: Alhamdulillah, nước thật ngọt làm sao! Vị
Khalifah hỏi: gia đình này là của ai? Người mẹ nói đây là gia
đình của Hatim Al-Asam, ông ấy đã đi Hajj rồi. Vị Khalifah
cảm ơn gia đình ông Hatim và tháo miếng dây lưng đang đeo
trên người biếu tặng họ, miếng dây lưng có đính những viên đá
quý rất đắt tiền. Thấy vậy, những người đi theo tháp tùng
Khalifah, ai nấy cũng biếu tặng một món đồ và toàn là đồ quí
giá. Những đồ biếu tặng đó khi đem ra chợ bán cả nhà ông
Hatim có thể sống đến cả đời vẫn chưa hết. Sau khi vị Khalifah
và đoàn người của ông rời đi, cả nhà ai cũng cười tươi và vui
mừng, riêng cô bé gái nhỏ thì khóc. Mọi người trong nhà đều
9
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ngạc nhiên nói: con bé này lạ chưa, khi cả nhà đang rầu lo sợ
đói thì nó lại cười vui vẻ còn giờ cả nhà được Allah cho Rizqi
nhiều thế này thì nó lại khóc. Cô bé nói: vị Khalifah chỉ là một
tạo vật, một con người phàm tục yếu mềm khi nhìn chúng ta
thì thương cảm và đã giúp chúng ta vượt cảnh đói nghèo; còn
Allah là Đấng Tạo Hóa với sức mạnh vô biên và toàn năng nếu
nhìn chúng ta thì Ngài sẽ thương cảm và giúp đỡ chúng ta đến
nhường nào.
Subha-nallah, hình ảnh đứa con gái nhỏ của ông Hatim
là hình ảnh tiêu biểu cho niềm tin đích thực nơi Allah, một sự
phó thác trọn vẹn nơi Đấng Chủ Tể và Toàn Năng.
Nếu chúng ta thật sự kính sợ Allah  và đặt trọn niềm
tin nơi Ngài như ông Hatim và đứa con gái nhỏ của ông thì
chắc chắn Allah  sẽ ban bổng lộc cho chúng ta như thế, chắc
chắn Ngài sẽ ban bổng lộc cho chúng ta theo cách mà chúng ta
không ngờ tới được. Và Ngài cũng đã khẳng định như thế
trong kinh Qur’an của Ngài:

ِذ
َِ ََ َذ ذَ َِ ذ
َِ َ ُ َِ ِ ُُِ ََِ
ُ َِيتَل
ب َو َمن َي َم َوَّك
 ويرزله مِن حيث َل٢ ٱَّلل َي َعل ُُف َم َر ٗجا
﴿ومن يم ِق
ُ
ِ
َ
ٓ ُ
ََُ ََ ذ
]3 ،2 :لَع ٱَّللِ قهو حلبهف﴾ [سكورةعالطَلق

Và ai kính sợ Allah thì Ngài sẽ mở cho y một lối thoát, và
Ngài sẽ ban phát bổng lộc cho y mà y không thể ngờ tới
được; và ai phó thác cho Allah thì một mình Ngài đã đủ
phù hộ cho y. (Chương 65 – Attalaq, câu 2, 3).
Cũng chính vì lẽ này mà Thiên sứ của Allah  đã
khuyên Ibnu Abbas :

َ َ َمَ م َ م
َم
َ َ ُ َ َ م
))ك
َتد ُعهعَتَاه ع
ظع ع
كعاحف ِ ع
ا هلعَيفظ ع
ظع ع
((احف ِ ع
ِ ا هلع
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“Hãy bảo vệ Allah Ngài sẽ bảo vệ ngươi; hãy bảo vệ Allah
ngươi sẽ thấy Ngài luôn hướng về ngươi”
Bảo vệ Allah  không phải là bảo vệ chính bản thân
Ngài bởi vì Ngài không cần và chúng ta cũng không có khả
năng đó, mà bảo vệ ở đây là bảo vệ tôn giáo của Ngài, tuân thủ
theo mệnh lệnh của Ngài và tránh xa những điều Ngài nghiêm
cấm. Nếu chúng ta làm được như thế thì Allah  sẽ bảo vệ
chúng ta và luôn phù hộ cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta
quên Allah  thì Ngài sẽ quên chúng ta, và thực sự chỉ có
những kẻ tội lỗi, những kẻ không tuân lệnh Ngài mới không
nhớ tới Ngài.

ُ َ
َ ُ َِ ُ َ َ ُ
ُ َ ََ
َ َٱَّلل زَأ
َ ِين ن َ ُلوا ْ ذ
َ كوتُوا ْ ََ ذٱَّل
﴾١٩ نلى َٰ ُه ِم َتس َل ُه ِم َ ْو َٰٓلئِك ه ُم ٱلفَٰلِقو
﴿وَل ت
]91ع:[سكورةعاْلرش

Và các ngươi đừng trở nên giống như những kẻ quên lãng
Allah để rồi Ngài đã quên mất họ. Những kẻ đó là những
kẻ tội lỗi và sai quấy. (Chương 59 – Al-Hashr, câu 19).
Thật vậy, ai nhớ Allah , Allah sẽ nhớ đến người đó,
còn ai quên mất Allah thì Allah sẽ quên mất họ trở lại. Thiên
sứ của Allah  nói:

َ َم م

َّ ِّ

َ

َ

ََ م

َّ فع
فعالشد ِعة))عرواهعأْحد ع
كع ِ ع
الرخا ِعءعيا ِرف ع
 هلع ِ ع
فعإِىعا ِع
((تا َّر ع
“Ngươi hãy biết đến Allah trong lúc phồn thịnh và bằng an,
Ngài sẽ biết đến ngươi trong lúc khó khăn và hoạn nạn”
(Ahmad).
Sufyan bin Sa’eed Ath-Thawri là một trong các vị
Imam lớn của Islam ở giữa thế kỷ thứ hai hijri. Ông không
những được biết đến là một học giả có kiến thức uyên bác,
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ngoan đạo, ngay chính mà ông còn được biết đến là một người
vô cùng Wara’ và Zuhd (sống đời sống ngay thẳng, giản dị,
kham khổ và không màng đến danh lợi, vật chất của thế gian).
Cũng vì không màng đến danh lợi và vật chất của trần
gian cũng như luôn lo sợ bản thân mình làm điều bất công với
thiên hạ nên ông đã một mực từ chối làm vị thẩm phán khi
được vị Khalifah Abu Ja’far chỉ định ông. Abu Ja’far được biết
là một vị Khalifah bất công luôn cậy quyền thế áp chế những
người dưới quyền, chính vì vậy, sự khước từ làm thẩm phán
của ông Sufyan  khiến cho Abu Ja’far nổi giận và đòi xử
trảm ông Sufyan . Dưới sự truy sát của Abu Ja’far, ông
Sufyan  phải chạy trốn từ Iraq sang Yemen. Khalifah Abu
Ja’far đã treo thưởng cho bất cứ ai bắt được ông Sufyan  dù
sống hay chết. Chúng ta hãy xem Allah đã phù hộ và che chở
cho Imam Sufyan  như thế nào. Trên đường chạy trốn đến
Yemen, khoảng được nửa đường thì hết lương thực cũng như
tiền mang theo người, Allah cho ông Sufyan  gặp được một
vườn nho, ông đã xin ông chủ vườn cho ông được làm công
trong vườn một tháng để có đủ tiền tiếp tục cho chuyến đi.
Người chủ vườn giao cho ông chăm sóc khu vườn và người
chủ vườn không hề biết ông là Sufyan  Ath-Thawri bị
Khalifah Abu Ja’far truy nã vì chỉ nghe danh chớ chưa biết
mặt. Một tháng trôi qua, vào ngày cuối tháng, người chủ vườn
bảo ông Sufyan  ra vườn hái vài chùm nho ngọt để ông ta đãi
khách. Ông Sufyan  ra vườn hái mang vào, người chủ vườn
ăn thử thấy chua liền bảo ông Sufyan  ra vườn hái lại những
chùm nho khác và dặn phải chọn lấy những chùm nho ngọt.
Ông Sufyan  đi ra hái mang vào, người chủ lại ăn thử thì
thấy vẫn chua, người chủ vườn nổi cáu quát mắng ông Sufyan
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: chẳng lẽ ông không biết nho nào ngọt nho nào chùa à? Ông
Sufyan  trả lời: tôi thực sự không biết. Người chủ vườn nói:
tại sao anh không biết? Ông Sufyan  trả lời: vì tôi chưa ăn
nên tôi không biết. Người chủ vườn nói: Subhanallah, ông làm
trong vườn nho của tôi cả tháng trời nay mà chưa từng ăn một
trái nhỏ nào à? Ông Sufyan  nói: tôi chưa ăn, mà làm sao tôi
có thể ăn khi ông chưa cho phép tôi, tôi không ăn khi người
chủ chưa cho phép vì tôi sợ Allah thanh toán tôi vào Ngày Sau.
Người chủ vườn nghe nói vậy liền hất mặt và nói: ông làm như
ông là Sufyan Ath-Thawri  không bằng.
Người chủ vườn sau đó ra chợ, ông ta gặp được những
người bạn và được họ mô tả về Sufyan , ông ta mới biết
người làm công cả tháng nay chính là Sufyan Ath-Thawri ,
ông ta vội cùng với những người bạn của ông quay về khu
vườn định bắt Sufyan  để mong nhận tiền thưởng nhưng khi
quay về đến khu vườn thì Imam Sufyan  đã rời đi từ lâu.
Sau đó, Imam Sufyan  tới được Yemen, ông liền ra
chợ để tìm kiếm việc làm vì đã hết tiền và lương thực. Trong
lúc, ông đang đi dạo quanh chợ thì có một nhóm người mất đồ,
họ nghi ngờ ông là kẻ trộm nên đã bắt ông giải lên vị Wali và
vị Wali này lại là người của Khalifah Abu Ja’far. Khi vị Wali
nhìn thấy ông thì trong lòng không thể tin rằng ông là kẻ trộm
bởi vì trên mặt ông có ánh hào quang của một người hiểu biết
giáo lý, ánh hào quang của đức tin Iman và sự ngoan đạo. Vị
Wali bảo mọi người ra ngoài để ông tra hỏi riêng.
-

Vị Wali nói: ông hãy cho ta biết ông tên gì?
Imam Sufyan  nói: Abdullah (bề tôi của Allah).
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- Vị Wali nói: Ta thề trước Allah, ông hãy nói tên thật
của ông cho ta.
- Imam Sufyan  nói: Sufyan.
- Vị Wali nói: cha ông là ai?
- Imam Sufyan  nói: Abdullah (bề tôi của Allah).
- Vị Wali nói: Ta thề trước Allah, ông hãy nói tên thật
của cha ông cho ta.
- Imam Sufyan  nói: Sa’eed.
- Vị Wali nói: có phải Sa’eed At-Thawri?
- Imam Sufyan  nói: Đúng vậy.
- Vị Wali nói: Ông chính là người mà Abu Ja’fah đã
truy nã và treo giải thưởng cho ai bắt được ông?
- Imam Sufyan  nói: Đúng.
- Vị Wali nói: Ông chính là học giả uyên bác và Imam
Sufyan Ath-Thawri được nhiều người biết đến?
- Imam Sufyan  nói: Đúng.
Vị Wali cúi mặt xuống một hồi rồi ngước lên nhìn
Imam Sufyan và nói: Ông cứ ở đây đến lúc nào ông muốn và
đi lúc nào tùy thích, ta thề với Allah rằng dù ông có trốn dưới
chân của ta thì ta cũng không bao giờ đưa ông cho Abu Ja’far.
Sau đó, Imam Sufyan  rời Yemen đến sống Makkah,
vào mùa Hajj, Abu Ja’far được tin rằng Imam Sufyan  đang
ở Makkah và đang làm Hajj, ông ta đã cử quân lính sang
Makkah để bắt sống Imam Sufyan , ông ta dặn quân lính
phải bắt sống cho bằng được Imam Sufyan  rồi trói Imam
Sufyan  vào thanh gỗ, đích thân ông ta đến và giết Imam
Sufyan . Thế là quân lính theo lệnh Abu Ja’far đến Makkah
trước và Abu Ja’far thì đi theo sau. Nghe được tin Abu Ja’far
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đang tiến đến Makkah, Imam Sufyan  lúc đang Tawaf tại đền
Ka’bah đã đưa tay lên và cầu xin Allah , nói: Lạy Allah, Abu
Ja’far là người bất công, cậy quyền, xin Ngài đừng cho Abu
Ja’far bước vào Makkah. Bề tôi xin thề trước Ngài, xin Ngài
đừng để Abu Ja’far bước vào Makkah!
Allah  đã đáp lại lời cầu xin của Imam Sufyan ,
quả thật, Abu Ja’far đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi
trước khi đến Makkah và ông ta được Salah tại Masjid AlHaram.
Quả thật, bởi vì Imam Sufyan  đã luôn nhớ đến
Allah, ông đã vì Ngài mà hết lòng ngoan đạo, ngay chính và
không màng đến danh lợi vật chất trần gian cho nên khi ông
gặp hoạn nạn Allah đã che chở và bảo vệ ông.

َ َم م

َّ ِّ

َ

َ

ََ م

َّ فع
فعالشد ِعة))عرواهعأْحد ع
كع ِ ع
الرخا ِعءعيا ِرف ع
 هلع ِ ع
فع ِإىعا ِع
((تا َّر ع
“Ngươi hãy biết đến Allah trong lúc phồn thịnh và bằng an,
Ngài sẽ biết đến người trong lúc khó khăn và hoạn nạn”
(Ahmad).
Thiên sứ của Allah  tiếp tục cho lời khuyên đến Ibnu
Abbas :

َ َ َ َم َ َ م
َ َ َ م م
تعفَ م
)) هل
نعبِا ِع
استَ ِا مع
استَ َان َ ع
ا هلعو ِإذاع
اسأ ِعلع ع
تعف
((إِذاعسأل ع

“Khi nào ngươi muốn cầu xin thì hãy cầu xin Allah và khi
nào ngươi muốn tìm sự phù hộ thì hãy tìm sự phù hộ nơi
Allah”.
Thiên sứ của Allah  bảo chúng ta rằng khi nào chúng
ta cầu xin thì hãy cầu xin một mình Allah . Và việc cầu xin
Allah  là điều bắt buộc như Thiên sứ  đã nói:
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َ َ م َ م َ َم

َ َ م َم َم

ه))عرواهعالرتمذي
بععلي ِع
ا هلعيغض ع
نعل عمعيسأ ِعلع ع
((م ع

“Ai không cầu xin Allah thì Ngài sẽ nổi giận với người đó.”
(Tirmizdi).
Điều này hoàn toàn ngược lại với con người: con
người khi được người khác cầu xin liên tục thì nổi giận còn
Allah  khi người bề tôi không cầu xin Ngài thì Ngài nổi giận;
con người không muốn người khác lúc nào cũng cầu xin mình
nhưng Allah  lại muốn người bề tôi của Ngài lúc nào cũng
cầu xin Ngài bởi vì Ngài thích được các bề tôi cầu xin. Cho
nên, người bề tôi cầu xin Allah  càng nhiều thì Allah càng
yêu thương người bề tôi đó.
Các vị Sahabah đã thề nguyện giao ước với Thiên sứ
của Allah  rằng họ chỉ tôn thờ một mình Allah duy nhất,
trung thành với Người và một lòng vì Islam; trong sự giao ước
đó có điều: nguyện chỉ cầu xin một mình Allah . Vì để thực
hiện theo điều giao ước rằng chỉ cầu xin một mình Allah nên
một số vị Sahabah không hề cầu xin bất cứ người nào ngay cả
đối với những sự việc trong khả năng của con người (Islam cho
phép cầu xin, tìm sự giúp đỡ từ con người về những sự việc mà
con người có khả năng đáp ứng). Có một Hadith ghi lại rằng có
vị Sahabah đánh rơi cây roi nhưng không nhờ người nhặt lên
giùm mà vị Sahabah đó xuống ngựa và tự mình nhặt lấy vì
không muốn cầu xin hay tìm sự giúp đỡ bất cứ điều gì ngoài
Allah .
Như vậy, nếu người bề tôi muốn Allah  yêu thương
thì càng phải cầu xin Ngài thật nhiều, bởi vì việc cầu xin Ngài
làm người bề tôi thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, lệ thuộc để phủ
phục trước sự vĩ đại, sức mạnh siêu việt và quyền năng của
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Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc. Và việc cầu xin Allah 
không những thể hiện sự yếu đuối, nhỏ bé và lệ thuộc vào sức
mạnh, quyền năng của Allah  không thôi mà nó còn là sự
chấp hành mệnh lệnh của Ngài khi Ngài phán:

ْ ُ َ ِ ََِ َ َ َ
َ ََ َ َ
يب َد ِع َو َ ذ
ُ ك ع َِبادِخ ي َع نّن زَإ نّن َلريبٌۖ َُج
ِ ٱدل
جيبوا
ُ﴿ِإَوذا َأ
ِ اع ِِذا دَع ِِۖ زُيلم
ِ
ِ ِِ ِ
َ ُ ُ َِ ِ َُِ ِ ُ ْ ََ ذ
]981ع:﴾ [سكورةعابلقرة١٨٦ ِِل وۡلُؤمِنوا ِِب لعُهم يرشَو
Và khi bầy tôi của TA (Allah) hỏi Ngươi (Muhammad) về
TA thì Ngươi hãy bảo họ rằng TA ở rất gần. TA sẽ đáp lại
lời cầu xin của người nguyện cầu khi nào y cầu xin TA. Do
đó, họ hãy đáp lại mệnh lệnh của TA và tin tưởng nơi TA
để may ra họ được hướng dẫn đúng đường. (Chương 2 –
Albaqarah, câu 186).
Điều cuối cùng trong lời khuyên của Thiên sứ  dành
cho Ibnu Abbas :

َ م َ م َ َّ ُ َّ َ َ م َ َ َ م َ َ َ م َ م َ ُ َ َ م َ م َ م َ ُ َ َّ َ م َ م
َشءععق عدع
َلعب ِ ع
كوكعإِ ع
كوكعبَِشءععل عمعينفا ع
نعينفا ع
 ىلعأ ع
تع ع
نعاْلم عةعل ِعكوعاجتما ع
((واعل عمعأ ع
ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ م َ َ ُ َ َ َ م َ ُ ُّ َ َ م َ م َ ُ ُّ َ َّ َ م َ م
َلعبَِشءععق عدعكتب عهع
وكعإِ ع
وكعبَِشءععل عمعيُض ع
نعيُض ع
 ىلعأ ع
كعول ِعكوعاجتماكواع ع
ا هلعل ع
كتب عهع ع
َّ َ َ ُ َ َ م
ُ ُ ُّ
َ ُ َ َم
َ
ُ
))ف
تعالصح ع
تعاْلقَل عمعوجف ِ ع
كعرفِا ِ ع
ا هلععلي ع
ع
“Ngươi hãy biết (hãy luôn ghi nhớ) rằng cho dù cả cộng
đồng tập hợp lại hầu giúp ích cho ngươi một điều gì đó thì
chắc chắn họ không thể giúp ích được gì cho ngươi ngoại
trừ điều mà Allah đã ghi nó cho ngươi; và cho dù tất cả họ
tập hợp lại hầu gây hại ngươi một điều gì đó thì chắc chắn
họ không thể gây hại được ngươi ngoại trừ điều mà Allah
đã định đoạt và an bài cho ngươi; những cây viết đã được
giơ lên và những trang giấy đã khô (mực)”.
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Thiên sứ của Allah  muốn khẳng định sự tiền định
của Allah, một trong sáu trụ cột của đức tin Iman. Thiên sứ của
Allah  muốn cho Ibnu Abbas biết rằng mọi điều tốt lành diễn
ra cũng như mọi điều rủi ro xảy đến đều nằm sự an bài và sắp
đặt từ trước ở nơi Allah . Hiểu được lý này thì người bề tôi
sẽ không còn sợ hãi, không còn lo âu trước những điều không
may, y sẽ trở nên can đảm và kiên cường trong mọi hoàn cảnh
khó khăn; đồng thời y cũng không cảm thấy tự hào, ngạo mạn
và kiêu căng mỗi khi đạt được một điều tốt lành nào đó; bởi vì
y luôn biết rằng tất cả mọi sự việc tốt hay xấu đều nằm trong
sự định đoạt và an bài của Allah .
Nói về sự tiền định – Al-Qadr thì chúng ta phải hiểu
rằng nó được diễn ra trong bốn dạng: Sự tiền định tổng quát và
bao hàm (Taqdeer Aam, sự tiền định về thời hạn (Taqdeer
Umri), sự tiền định hàng năm (Taqdeer Sanawi) và sự định
đoạt hàng ngày (Taqdeer Yawmi).
1- Sự tiền định tổng quát và bao hàm (Taqdeer
Aam): Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ َ َ ُ َ َ َ مَ َ َ م َ َ م َ م
ََ َ م َ َ م َ َم
َّ ق ع
فع
ي عأل ع
ض ع ِِبم ِس ع
ات عواْلر ع
الس َم َكو ِ ع
ن عَيل َع
ل عأ ع
ق عقب ع
ير عاْلَلئِ ِ ع
ا هل عمقا ِد ع
بع ع
((كت ع
َ َ
سنةع))عرواهعمسلم ع
“Allah đã ghi mức lượng của các tạo vật trước khi Ngài tạo
dựng các tầng trời và trái đất năm mươi ngàn năm”
(Muslim).
Đây là sự tiền định một cách tổng thể cho mọi sự việc
bằng kiến thức và quyền năng siêu việt của Allah .
2- Sự tiền định về thời hạn (Taqdeer Umri): Thiên
sứ của Allah  nói:
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َ ُ َّ َ َ َ ُ م ُ م َ ُ َ م ُ ُ َ م
ً ََ َ َ
ُ
ُ ُ
كع َعلق عةع
فعذل ِ ع
كونع ِ ع
يعيَ مكو ًماعث َّعمعيَك ع
نعأ ِّم ِعهعأ مر َب ِا َع
فعبط ِع
نعأحدك عمعُيم عععخلق عهع ِ ع
(( ِإ ع
م
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
م
ُ
َ
َ َم
َ َ م
ُ َ ُ م
ُ ُ
ُّ خع ِفي ِعهع
وحع
الر َع
كعفيَنف ع
لعالمل ع
كعث َّعمعيُ مر َس ع
لعذل ِ ع
كع ُمضغ عةع ِمث ع
فعذل ِ ع
كونع ِ ع
كعث َّعمعيَك ع
لعذل ِ ع
ِمث ع
َ
َ
َ
َ
َ
َم
ٌ
َ
َُمَ م
يد))عرواهعابلخاريع
قعأ معوع َس ِا ع
بع ِر مز ِق ِعهع َوأ َج ِل ِعهع َوع َم ِل ِعهع َوش ِ ىع
َك َماتععبِكت ِ ع
ِ َويؤم ُعرعبِأرب ِععع
ومسلم

“Quả thật, mỗi người các ngươi được hình thành trong
bụng mẹ của mình bốn mươi ngày là (Nutfah – hợp tử giữa
tinh trùng và noãn trứng), kế tiếp là cục máu (Alaqah)
cũng trong thời gian như thế, kế đến là cục thịt
(Mudhghah) cũng trong thời gian như thế. Sau đó một vị
Thiên Thần được cử đến để thổi linh hồn vào nó và ghi cho
bốn điều: bổng lộc, tuổi đời, việc làm, bất hạnh hay hạnh
phúc.” (Albukhari, Muslim).

َ َّ
ٌ َ َ ِّ َ َ ٌ َ َ َ ً َ ُ ُ َ َ ِّ ُ م
َّ
َّ
بع
عيَاع َر ِّ ع،بع َعلقة
عياعر ع،بعنطفة
كولعياعر ع
كعيق ع
 لعبِا َّلر ِح ِعمعمل ع
ع َو ع-لع
ع َع َّعزع َو َج ع-ا هلع
نع َع
(( ِإ ع
ُ ِّ َ َ ٌ َ ُ م َ ٌ َ َ َ َ َ َ م َ م َ َ م َ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ م ُ م َ َ ى َ م
قع
الر مز ع
يد عفما ع
ق عأ عم عس ِا ع
ث عش ِ ع
ال عأذك عر عأ عم عأن ع
ض عخلق عه عق ع
ن عيق ِ ع
اد عأ ع
عف ِإذا عأر ع.مضغ عة
ُِّ َ م
َ َ َ ُ َ م
ه))عرواهعابلخاري
نعأم ِع
فعبط ِع
بع ِ ع
لعفيُكتَ ُ ع
واْلج ع
“Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao giao phó cho một vị Thiên
Thần trông coi về dạ con. (Mỗi khi đến thời điểm hình
thành hợp tử ‘Nutfah’, cục máu ‘Alaqah’ và cục thịt
‘Mudhghah’) thì vị Thiên Thần đó nói: Thưa Thượng Đế
của bề tôi, cho thành hợp tử hay không? Thưa Thượng Đế
của bề tôi, cho thành cục máu hay không? Thưa Thượng
Đế của bề tôi, cho thành cục thịt hay không? Và khi nào
muốn định hình con người thì vị Thiên Thần đó lại thưa:
Thưa Thượng Đế của bề tôi, cho thành nam hay nữ, bất
hạnh hay hạnh phúc, bổng lộc và tuổi đời thế nào? Sau đó
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vị Thiên Thần sẽ ghi những điều đó trong bụng mẹ của y.”
(Abukhari).
3- Sự tiền định hàng năm (Taqdeer Sanawi): Allah,
Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

َِ َٓذ
َِ َُ َ
َِ َُ َ َ َِٓ
َِ َ َ
َ
 نم ِِنٞ ِ  ِۡلُة ٱلق َِرِ ل٢ ِ َو َما َد َرىَٰك َما ِۡلُة ٱلق َِر١ ِتزل َنَٰ ُه ِِف ِۡلُةِ ٱلق َِر
َ ﴿َِِا
َ
ِ
ُ
ن
َ
ُ
َ
َ
ِ
ُ
 َت َ ذ٣ َأ ِل ِف َش ِهر
َ ُ ُّ َ
َ ِ  ََلَٰم٤ ِيها بإذ ِ َر نبهم نمِن ك َ ِمر
َٰٓ َنل ٱُ َم
ِه
ِِ
ِ ِ لئِكة وٱُروح ق
ِ
َِ َ
َٰ َح ذ
] ع5 - 9ع:﴾ [سكورةعالقدر٥ َِّت َم ِطُِِ ٱلس ِجر

Quả thât, TA (Allah) đã ban Nó (Qur’an) xuống vào một
Đêm định mệnh. Và điều gì cho Ngươi biết Đêm Định mệnh
là gì? Đêm Định mệnh tốt hơn cả một ngàn tháng. Trong
đêm đó các Thiên Thần và Đại Thiên Thần (Jibril) đi
xuống trần và mang mọi quyết định của Thượng Đế của họ
theo phép của Ngài. Sự bằng an, nó kéo dài cho đến hừng
đông. (Chương 97 – Al-Qadr, câu 1 - 5).
Trong đêm đó, Đại Thiên Thần Jibril mang xuống trần
gian mọi quyết định của Allah  cho toàn năm tiếp theo.
4- Sự định đoạt hàng ngày (Taqdeer Yawmi): Allah,
Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ِ َ

ُ

ُذ

] ع29ع:﴾ [سكورةعالرْحن٢٩ ﴿ك يَ ِوم ه َو ِِف شأ
Ngài thể hiện công việc của Ngài mỗi ngày. (Chương 55 –
Arrahman, câu 29).
Như vậy, người Muslim khi hiểu được rằng tất cả mọi
thứ, mọi sự việc, mọi hiện tượng, mọi hoạt động của tạo vật,
mọi điều tốt lành và mọi tai họa trong vũ trụ này đều nằm trong
sự an bài và định đoạt của Allah , khi hiểu được con người
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không thể tránh khỏi bất cứ điều gì nếu như Allah عđã an bài
cho y thì sẽ không quá đau buồn trước điều xấu và không quá
đắc chí trước điều tốt.

َ

Allah  phán:

َِ
ُ ذ
َ
ُ َ ٓ ََ
َ
َ اب مِن ُّم ِص
َ ﴿ َما ٓ َ َ َص
ِ يبة ِِف ٱۡل
َ ِف َتسلِك ِم َِِل ِِف َِتَٰب نمِن ق ِب ِل
ِ ۡرض وَل
ٓ َ ْ ُ َ ِ َ َ َ ِ ُ َ َ َ َٰ َ َ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ  نٞ َ ذ ِ َ َ َ ٓ ذ َ َٰ َ َ َ ذ
 ل ِكيَل تأَوا لَع ما زاتكم وَل تسرحوا ِِما٢٢ ل
ِ َۡبَها ِ ِ ذُ ِك لَع ٱَّللِ ي
ُ َ َ ِ ُ َ َ َٰ ُ ِ َ ذ ُ َ ُ ُّ ُ ذ
] ع22ع،ع22ع: ﴾ [سكورةاْلديدع٢٣ ِب ك َممال زخور
ءاتىكمۗۡ وٱَّلل َل َي
Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào
bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép trong
Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó.
Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah. Để cho các
ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng cuống quýt
về vật gì đã được ban cho các ngươi. Và Allah không yêu
thương những kẻ khoác lác khoe khoang. (Chương 57 –
Al-Hadid, câu 22, 23).
Do đó, người có đức tin chân chính và trung thực sẽ
không quá vui mừng đến nỗi kiêu căng về những vật tốt mà y
đã đạt được nhưng cũng không quá buồn đau về điều mất mát
vì y biết rằng đó là số mạng mà Allah  đó an bài không thể
thay đổi, y sẽ sống kiên nhẫn và hài lòng với những gì đang có
đồng thời sẽ cố gắng phấn đấu vượt qua thử thách để tiếp tục
hành trình cuộc sống ở thế gian cho đến hết tuổi đời.
Cầu xin Allah  làm vững đức tin Iman của các bề tôi
của Ngài, xin Ngài hướng dẫn họ để họ luôn có trái tim bình an
và luôn hướng về một mình Ngài!!!
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