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Trong ngôi mộ người chết sẽ bị chất vấn ba điều, nếu ai trả lời được ba điều
này thì sẽ thành đạt và được cứu rỗi còn ai không thể trả lời nó thì sẽ phải thất bại
thật thảm hại. Một trong ba điều được chất vấn là “Ai là vị Nabi của ngươi ?”
hoặc “Muhammad là ai ?”. Câu hỏi nghe có vẻ rất đơn giản nhưng trong ngôi mộ
không ai có thể dễ dàng trả lời nó ngoại trừ những ai được Allah cũng cố vững
chắc lời nói của y và Allah chỉ làm vững chắc lời nói của những người có đức tin
thực sự mà thôi, Ngài phán:



٢٧ : إاهz hg f e d c b a ` _ ^ ]{XW
Allah sẽ cũng cố vững chắc những ai tin tưởng bằng lời nói vững chắc trên
thế gian và ở đời sau. Ibrohim: 27 (chương 14).
Thế nào là lời nói vững chắc? Lời nói vững chắc không phải chỉ nói trên môi
qua chiếc lưỡi rằng: “........và tôi chứng nhận Muhammad đích thực là Rasul của
Allah” mà lời nói đó phải được thể hiện qua những điều kiện sau:
1- Vâng lời và tuân thủ theo những chỉ đạo và dạy bảo của Nabi
Muhammad , bởi Allah đã ra lệnh như thế, Ngài phán:
٨٠ : ا ءzGF E D C B A{XW

Ai vâng lời Rasul tức đã tuân lệnh Allah Al-Nisa: 80 (chương 4).
Allah phán ở chương khác:
٥٩ : ا ءz Í Ì Ë Ê É È Ç{XW

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và vâng lời Rasul AlNisa: 59 (chương 4).
Allah phán ở chương khác:
٣١ : ل انz e d c b a ` _ ^{XW

Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): Nếu các người thực sự yêu thương Allah thì
hãy theo ta, Allah sẽ yêu thương các người Ali I'mron: 31 (chương 3).
Việc được vào thiên đàng hay không cũng lệ thuộc vào việc theo hay không
theo Nabi Muhammad , bởi quả thật Người có nói:
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“Tất cả các tín đồ của Ta đều vào thiên đàng ngoại trừ những ai từ chối không
muốn.” có lời hỏi: Thưa Rasul của Allah, thế ai là người từ chối không muốn vậy ?
Nabi  bảo: “Ai vâng lời Ta thì sẽ vào thiên đàng còn ai nghịch lại là đã từ
chối không muốn.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.
Như vậy người nào thực sự yêu thương Nabi  thì dĩ nhiên y phải tuân lệnh
và vâng lời theo sự chỉ đạo của Người vì việc tuân lệnh và vâng lời là kết quả của
yêu thương, còn ai luôn miệng bảo tôi yêu mến Nabi  nhưng lại không thực hiện
theo sự chỉ dạy của Người thì đó là sự dối trá đối với Người.
2- Tuyệt đối tin tưởng những gì được Nabi  thông tin và mách bảo.
Người nào phủ nhận một điều gì đó đích thực được thông tin và mách bảo từ các di
huấn xác thực của Người thì coi như y đã phủ nhận Allah và Rasul của Ngài, bởi
lẽ, Rasul Muhammad  không hề nói sai hay dối gạt, Allah phán:
٤ – ٣ : اz U T S R Q P O N M L K{XW

Y (Muhammad) không nói theo sở thích * Mà quả thật nó là điều mặc khải
đã được mặc khải. Al-Najm: 3 – 4 (chương 53).
3- Tránh xa những gì mà Nabi Muhammad  cấm đoán, đây là sự thể
hiện yêu thương đối với Allah và Rasul của Ngài và cũng là sự thể hiện lòng kính
sợ Allah và vâng lời Rasul của Ngài. Là người yêu thương Allah, yêu thương
Rasul thì phải tuyệt đối tránh xa tội Shirk (sự tổ hợp đối tác ngang với Allah) một
trọng tội mà Allah sẽ không bao giờ tha thứ, và các tội lỗi khác dù lớn hay nhỏ.
4- Không được tự ý hành đạo thờ phượng Allah bằng một hình thức nào
đó, mà tất cả mọi phương thức thờ phượng Allah phải được Nabi  chỉ đạo và
hướng dẫn. Nabi Muhammad  nói:
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“Ai làm một việc làm mà nó không phải là mệnh lệnh của ta thì việc làm đó
không được chấp nhận.” Hadith do Muslim ghi lại.
Tóm lại, lời tuyên thệ chứng nhận Muhammad là Rasul của Allah sẽ không
có hiệu lực nếu như không hội đủ bốn điều kiện vừa nêu trên và nó cũng sẽ không
là lời nói vững chắc trong ngôi mộ khi được chấp vấn.
Cầu xin Allah hãy giúp đỡ và phụ hộ cho chúng tôi trên con đường đúng
đắn!
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Cầu xin Allah hãy nhập chúng tôi cùng với những người có đức tin mà Ngài
sẽ cũng cố vững chắc lời nói của họ ở ngày sau trong ngôi mộ!
Cầu xin Allah ban sự an lành cho chúng tôi ở đời này và ở đời sau!
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