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ﭑ ﭒﭓﭔ
Nhân Danh Allah
Đấng Rất Mực Độ Lượng
Đấng Rất Mực Khoan Dung

Nhìn chung chúng ta thấy mọi người hướng về điều
tốt đẹp, Alhamdulillah, có sự gia tăng trong hàng ngũ của
Islam, tìm đến bờ ăn năn và sám hối, yêu thích góp sức phát
triển tôn giáo và có lòng hy sinh vì nó. Mặc dù tất cả những
điều tốt đẹp này phủ đầy khắp trái đất nhưng vẫn tồn tại
những mặt tiêu cực được lan truyền theo thời gian bởi sự
thiếu vắng một số những nhà cải thiện trong việc thực hiện
nghĩa vụ và trách nhiệm kêu gọi, xây dựng và giảng giải, và
bởi một số người có kiến thức và có khả năng cải thiện lại
bận rộn với bản thân họ và đã rũ bỏ trách nhiệm bảo vệ tôn
giáo.
Vì lẽ đó, tôi muốn đề cập đến những hồng phúc về
việc làm Da‟wah (kêu gọi và tuyên truyền) đến với Allah và
nêu ra những điều hữu ích tốt đẹp ở trần gian cũng như ở cõi
Đời Sau cho những người làm việc và hoạt động trong lĩnh
vực cải thiện, giảng dạy và tuyên truyền điều tốt đẹp cho mọi
người, hy vọng rằng sẽ đánh thức những người đang ngủ
quên, mong rằng những người hoạt động tăng thêm tinh thần
và sự tích cực.
Cầu xin Allah, Đấng Che Chở và Phù Hộ hãy làm
cho chúng ta, những người đang quan tâm tôn giáo này luôn
tiếp tục vững bước trên con đường truyền bá và phổ biến
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chân lý của Ngài đến tận những chân trời theo một phương
pháp và phong cách đúng đắn.

Các ân phúc của Da’wah
1. Da‟wah là sứ mạng quan trọng của các vị Nabi và
các vị Thiên sứ. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ ُ ۡ َ ۠ َ َ ٓ َّ َ َ ٓ َ ُ َّ َ َ ٓ ِ ُُ ﴿ َو ٌَا ٓ أ َ ۡر َش ۡي َِا ٌَِ َق ۡبي َِم ٌَِ َّر ُشٔل إ ََّّل
ون
ِ ٍ
ِ ِٔح إ ِ َۡلِّ أُّۥ َّل إِلَّٰ إَِّل أُا فٱعبد

]25 : ﴾ [سَرة األىبياء٢٥

Và không một vị sứ giả nào được phái đến trước Ngươi
(Muhammad) mà không được TA mặc khải ra lệnh cho y
truyền bá: Không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có TA,
bởi thế hãy thờ phượng một mình TA. (Chương 21 – AlAnbiya, câu 25).
Imam Assa‟di  nói: Điều cốt lõi trong sứ mạng
của tất cả các vị Thiên sứ cũng như nhiệm vụ trọng yếu của
họ: ra lệnh và sai bảo thờ phượng duy nhất một mình Allah
không tổ hợp với Ngài bất cứ thứ gì, trình bày và giảng giải
rằng Ngài là Thượng Đế đích thực đáng được thờ phượng và
rằng việc thờ phượng ai (vật) khác ngoài Ngài là sai trái và
lệch lạc.
Tôi (tác giả) nói: không còn phải nghi ngờ khi nói
rằng việc đứng lên duy trì sứ mạng quan trọng này là điều
vinh dự cho những ai đi theo họ.
4
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2. Da‟wah là nguyên nhân được Allah, Đấng Tối Cao
thương xót và đoái hoài. Ngài phán:

ۡ
ۡ َ
ٓ َ ُ
َ
ۡ ۡ
َ ۡ ۡ َ
وف َو َي ِۡ َٓ ۡٔن
ِ ﴿ َو ٱ ٍُ ٌ ُِِٔن َو ٱ ٍُ ٌِ َٰ ُ َ ۡ ُٓ ًۡ أ ۡو َِلَا ُ َ ۡ ٖۚض يَأ ُم ُرون بِٱٱ ٍَ ۡ ُر
َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َٰ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ َٰ َ َّ َ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ
َٔل ۚٓ ٓۥ أ ْو َٰٓلئِم
َِ ٱٍِهرِ ويلِئٍن ٱصئة وي تٔن ٱزنٔة وي ِطي ٔن َّلل ورش
ُ َ َي
ۡ َ َش
ُ َّ ًُ ُٓ َح
]71 :َّللُۗ ﴾ [سَرة اتلَبة

Và những người có đức tin nam và nữ, là đồng minh
bảo vệ lẫn nhau, họ gọi bảo nhau làm điều lành và ngăn
cấm cản nhau là điều xấu, năng dâng lễ nguyện Salah,
xuất Zakah và tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài. Họ
là những người sẽ được Allah thương xót. (Chương 9 –
Attawbah, câu 71).
Allah phán bảo sẽ thương xót những người kêu gọi
khuyên răn nhau làm điều thiện tốt và ngăn cản nhau làm
điều xấu và tội lỗi, và Ngài đã nhắc đến công việc Da‟wah
trước việc dâng lễ nguyện Salah và xuất Zakah cho thấy tầm
quan trọng của Da‟wah như thế nào.
3. Da‟wah là nguyên nhân đạt được danh hiệu cộng
đồng tốt nhất, một cộng đồng gương mẫu cho nhân loại.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َۡ
ۡ َ
َ ۡ
َ َ
ۡ ُ ُ َۡ َ ُۡ ُ
ِ َِي أ ٌَّ ٍ أ ِر َ ۡ ٱ َِّي
وف َوت ِۡ َٓ ۡٔن َ َِ ٱ ٍُِه ِر
ً﴿ نِن
ِ اا تأ ُم ُرون بِٱٱ ٍَ ۡ ُر
ُۡ
َّ َ
]110 : َوت ٌ ُِِٔن بِٱَّللُِۗ ﴾ [سَرة آل غهران

Các ngươi (những người có đức tin) là một cộng đồng
được gầy dựng để làm gương cho nhân loại: Các ngươi
hãy kêu gọi làm việc tốt và ngăn cản làm việc xấu và các
5
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ngươi tin tưởng nơi Allah (Chương 3 – Ali – „Imran, câu
110).
Imam Ibnu Kathir  nói: Ai trong cộng đồng này
có những phẩm chất và những hành động như cộng đồng
được mô tả trong câu Kinh thì người đó cùng hội cùng
thuyền với họ, những người được khen ngợi và tuyên dương.
Qatadah thuật lại rằng Umar bin Al-Khattab  nói: sẽ là
một niềm vui lớn và hãnh diện cho người nào trở thành một
người thuộc cộng đồng đó (được nói trong câu Kinh), cho
nên hãy thực hiện điều kiện của Allah; và người nào không
được mô tả giống như thế thì hình ảnh của y giống như
những người dân Kinh sách bị Allah khiển trách và ghét bỏ
như Ngài đã phán:

ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ُّم
َ ُ ۡ ْ ُ َ
 ﴾ [سَرة٧٩ ف ئهُۚٓ َلِئ َس ٌَا ُٔو َيف َ ئن
﴿ ُٔو َّل ي ِأْن َ ٌِه ٖۚضر
]79 :املائدة

Họ không ngăn cản nhau làm điều xấu và tội lỗi mà họ
đã từng làm. Và thật xấu xa cho những điều mà họ đã
làm. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 79).
Da‟wah là nguyên nhân cho sự thành đạt ở dời này
và ở cõi Đời Sau. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ةٞ َّ ُ ۡ ُ ّ ُ ۡ َ
ۡ َ
َ
َ
َِ َ وف َو َي ِۡ َٓ ۡٔن
ِ َي َو َيأ ُم ُرون بِٱٱ ٍَ ۡ ُر
ِ ﴿ و لَ ٌِِلً أٌ يد ٔن إَِل ۡل
ۡ ۡ ُ َ َ ُ َ ۡ
َ
]104 : ﴾ [سَرة آل غهران١٠٤ ٱ ٍُِهرِ َوأ ْو َٰٓلئِم ْ ًُ ٱ ٍُفي ُِحٔن

Và hãy để cho một tập thể trong số các ngươi đứng lên
đi mời gọi thiên hạ đến với điều tốt lành và khuyên bảo
họ làm điều thiện tốt và ngăn cản họ làm điều xấu và tội
6
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lỗi. Và đó là những người sẽ thành đạt. (Chương 3 – AliImran, câu 104).
Imam Assa‟di  nói: Đây là nhóm người sẵn sàng
đứng lên kêu gọi mọi người đến với Allah, khuyên bảo mọi
người làm điều thiện tốt và ngăn cản mọi người làm điều xấu
và tội lỗi, họ là thành phần nổi bật và cao quý trong những
người có đức tin.
Thật là điều tốt đẹp khi Sheikh Saleh thuộc dòng Ali
Sheikh nói: Các học giả nói: Đặt lên hàng đầu việc gọi bảo
mọi người làm điều thiện tốt và ngăn cản mọi người làm
điều xấu và tội lỗi bởi lẽ đức tin nơi Allah chỉ hạn chế trong
phạm vi là người tin tưởng, còn người gọi bảo mọi người
làm điều thiện tốt và ngăn cản làm điều xấu mới thực sự là
người có đức tin, đức tin của y hướng đến điều tốt nên y đã
tuyền truyền điều y tin tưởng. Do đó, những người làm
Da‟wah là những người nổi bật hơn những người có đức tin
khác.
4. Da‟wah là sự đáp lại lời kêu gọi của Thượng Đế,
Đấng Tối Cao, Ngài phán:

َّ َ َ َ ْ ٓ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َٰٓ َ ُّم
]14 :ار َّللِ ﴾ [سَرة الصف
﴿ يٓا ٱِيَ ؤٌِو نُٔٔو أُص

Hỡi những người có đức tin! Các ngươi hãy là những
người giúp đỡ, ủng hộ chính nghĩa của Allah (Chương
61 – Al-Saf, câu 14).
Ibnu A‟Shur  nói: Đây là câu Kinh kêu gọi sự
giúp đỡ và ủng hộ tôn giáo của Allah, những ai tin tưởng
Allah và tin tưởng vào tôn giáo của Ngài thì phải củng cố và
duy trì nó một cách vững chắc, họ phải duy trì và củng cố
7
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tôn giáo không màng tới những nguy hại mà họ phải đối mặt
từ những người thờ đa thần và những người dân Kinh Sách.
5. Da‟wah là nguyên nhân làm vững chắc tôn giáo,
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َۡ
َ
ُ
ُ ۡ ُ َ َ َّ ْ ُ ُ َ
]7 : ﴾ [سَرة حمهد٧ ًۡ ُِصك ًۡ َو ُيث ّب ِ ۡ أك َد َوٌل
﴿ إِن تُِصوو َّلل ي

Nếu các ngươi giúp cho chính nghĩa của Allah thì Ngài
sẽ giúp lại cho các ngươi và làm cho bàn chân của các
ngươi đứng vững chắc. (Chương 47 – Muhammad, câu 7).
Ngài báo tin mừng cho tất cả những ai đang đi cùng
với đoàn người trên con đường Da‟wah rằng Ngài sẽ làm
vững bước chân của họ trên tôn giáo và sẽ làm cho họ trụ
bám vững chắc vào sợi dây tôn giáo, một phần thưởng cho
sự nỗ lực và công sức truyền bá kêu gọi đến với chính nghĩa
của Ngài. Đây là điều mà chúng ta thấy được trong thực tế
về các vị học giả lớn và các vị làm công việc Da‟wah, họ đã
cống hiến sức mình phục vụ cho tôn giáo, họ thực sự là
những người kiên cường và mạnh nhất trong con đường tôn
giáo qua các dòng chảy thời gian. Chúng ta hãy đọc các
thông tin về các học giả, chẳng hạn như Imam Ahmad bin
Hambal  người đã củng cố tôn giáo vào cái ngày xảy ra sự
kiện nói Qur‟an là tạo vật, nhưng kết quả là Allah đã làm
cho ông vững chắc và bám trụ một cách kiên cường trên tôn
giáo, Ngài đã ban cho ông sự kiên nhẫn, bền chí và sức chịu
đựng phi thường để vượt qua chốn lao tù và sự hành hạ;
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah , người đã phục vụ tôn giáo
bằng cách viết sách phản bác và chống đối tất cả các trường
phái lệch lạc, ông đã tuyên truyền cho công chúng kiến thức
trong nhiều lĩnh vực, và kết quả cho những việc làm đó là
8
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Allah đã làm cho ông kiên cường và vững mạnh trên tôn
giáo dù phải trải qua sự giam cầm và tù tội. Allah luôn thực
hiện đúng theo những điều Ngài phán:

َۡ
َ
ُ
ُ ۡ ُ َ َ َّ ْ ُ ُ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َ َٰٓ َ ُّم
﴾ ٧ ًۡ ُِصك ًۡ َو ُيث ّب ِ ۡ أك َد َوٌل
﴿ يٓا ٱِيَ ؤٌِو إِن تُِصوو َّلل ي
]7 :[سَرة حمهد

Hỡi những ai có đức tin, nếu các ngươi giúp cho chính
nghĩa của Allah thì Ngài sẽ giúp lại cho các ngươi và làm
cho bàn chân của các ngươi đứng vững chắc. (Chương
47 – Muhammad, câu 7).
6. Da‟wah sẽ thanh lọc và cải thiện cho các linh hồn,
như Allah, Đấng Tối Cao phán về ý nghĩa của việc Ngài cử
phái vị Nabi của Ngài  đến:

اٗل
َ ْ ُ
ُ َ
ۡ ۡ َ َ ُ َّ َّ َ ۡ َ َ
َ ۡ
ًۡ ِٓ ص ِٓ ًۡ َي ۡنئو َ ي ۡي
﴿ ىلد ٌَ َّلل
ِ ٱ ٍُ ٌِِ ِ َ إ ِ َ َ ِي ِٓ ًۡ َر ُشَّٔل ٌّ َِۡ أُف
ۡ
ْ ُ َ
ۡ
ّ
ۡ
ََٰ َ َ ُ ۡ َ
ََ
َ َ َ ِ َ َواَٰنِِّ َو ُي َز ّ ِيٓ ًۡ َو ُي َ ي ٍُِ ُٓ ًُ ى
ٖۚضو
ِ
ِ ه َٰ و ٱ ِهٍ ن ُٔو ٌَِ قبو ى
]164 : ﴾ [سَرة آل غهران١٦٤ ٍ ِ ُّمٌب

Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và hồng phúc cho
những người có đức tin khi mà Ngài đã dựng lên trong
họ vị Sứ giả xuất thân từ họ để đọc cho họ các lời mặc
khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ kinh sách những
điều lẽ phải trong lúc trước đây họ là những người lầm
lạc. (Chương 3 – Ali „Imran, câu 164).
Do đó, chúng ta nên biết rằng một trong các nghĩa
vụ lớn lao của những người làm công việc Da‟wah là tẩy
sạch những con người, dạy bảo họ các ý nghĩa và giá trị của
đức tin Iman và nền giáo dục của Islam.
9
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7. Da‟wah là việc làm tốt nhất và lời nói tử tế nhất,
Allah Đấng Tối Cao phán:

َ ٍِ﴿ َو ٌَ َۡ أ َ ۡح َص َُ كَ ۡٔ اٗلَّل ّم ٍََِّ َد ََع ٓ إ ََل ََّّللِ َو َ ٍ َو َصَٰي اٗلِحا َوكَ َال إَُِّن ٌ ََِ ٱ ۡ ٍُ ۡصي
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
]33 : ﴾ [سَرة فصلت٣٣

Và ai tốt lời nói hơn một người mời gọi nhân loại đến
với Allah và làm việc thiện và nói rằng quả thật tôi là
một người Muslim. (Chương 41 – Fussilat, câu 33).
Imam Assa‟di  Tafseer câu Kinh này nói: Đây là
câu hỏi mang ý phủ định nhằm khẳng định: không một ai có
lời nói tốt đẹp hơn những ai kêu gọi đến với Allah có nghĩa
là một mực khẳng định chỉ có những người kêu gọi đến với
Allah mới là người có lời nói tốt đẹp nhất vì họ đã truyền
dạy kiến thức cho người không hiểu biết, khuyên bảo những
người xao lãng và làm điều tội lỗi, tranh cãi với những người
lệch lạc, sai bảo mọi người thờ phượng Allah, đấu tranh
chống lại những hành động nghịch lại lệnh của Allah, đấu
tranh lôi kéo mọi người trở về với tôn giáo đích thực và
thuần túy của Allah, tranh luận với kẻ đối nghịch bằng lời lẽ
tốt đẹp, khuyên bảo mọi người làm điều thiện và ngăn cản
mọi người làm điều xấu.
8. Da‟wah là nguyên nhân để thoát khỏi sự thua thiệt
và thất bại như Allah đã phán trong chương Kinh:

َ ۡ َّ
َ َّ ْ ُ َ ْ ُ
ۡ َۡ َ
َ  إ ََّّل َّٱ٢ نس ََ ىَ ُ ۡۡس
ِ َِٰيَ َ َؤٌِو َو ٍِئو ىصَٰي ِح
ِ
ِ َٰ  إِن ِۡل١ ُص
ِ ﴿ وى
ٍ
ۡ َّ ْ ۡ َ َ َ َ ّ َ ۡ ْ ۡ َ َ َ َ
]3 - 1 : ﴾ [سَرة الػرص٣ ۡب
ِ وتٔوصٔو بِٱٱ ِق وتٔوصٔو بِٱٱص

Thề bởi thời gian, quả thật, con người chắc chắn luôn ở
10
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trong sự thua thiệt, ngoại trừ những ai tin tưởng, làm
những điều ngoan đạo thiện tốt, khuyên bảo nhau điều
chân lý và khuyên bảo nhau biết kiên nhẫn. (Chương
103 – Al-Asr, câu 1 -3).
Allah, Đấng Tối Cao đã khẳng định rằng con ngươi
luôn ở trọng sự thua thiệt, chỉ người nào có đức tin Iman,
làm việc thiện và ngoan đạo, khuyên bảo mọi người đến với
chân lý và kiên nhẫn trên con đường kêu gọi.
9. Da‟wah, ân phước của nó vẫn mãi còn với người bề
tôi sau khi chết, như Nabi  đã nói:

ُ َ
ُ ُ ُ َ ْن َ َ َ ُ ً َ َ َ ُ َ َ ْن ْن
4831 :َر َن ْنو ث ِب َػً » رواه مسلم
ِ « نو د ِإ ٌدى ن ِنو األج ِر ِنثل أج

“Ai kêu gọi đến với sự chỉ đạo thì y sẽ được ban ân
phước giống như những ân phước của những người đi
theo y.” (Muslim: 4831).
Bạn thử hình dung xem, nếu mười người đáp lại lời
kêu gọi của bạn khi bạn thuyết giảng trong một buổi thuyết
giảng hoặc từ một chiếc đĩa thu âm mà bạn phân phát cho họ
hoặc từ một cuốn sách mà bạn đã tặng cho họ thì sẽ có được
bao nhiêu ân phước và công đức khi mà những người này sẽ
tuyên truyền và phổ biến cho những người khác. Rồi khi bạn
chết đi, những ân phước và công đức này vẫn được nhân ra
và sẽ mãi đến với bạn trong khi bạn đã ở trong cõi mộ.
10. Da‟wah là nguyên nhân được Allah yêu thương như
Nabi  đã nói:

َ
َ ْن َ َ ُ ْن َّنل
« أَ َح ُّب َّنل
176 :اس » صحيح اجلانع
ِ ﵀ أ فػٍم لِلي
ِ اا
ِ اس ِإ ا

“Người mà Allah yêu thương nhất là người mang lại
11
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nhiều hữu ích nhất cho mọi người” (Sahih Al-Jami‟a:
176).
Và không phải nghi ngờ gì nữa rằng lợi ích lớn lao
nhất và thiêng liêng nhất cho mọi người là giúp họ cải thiện
và điều chỉnh đức tin và giáo lý của họ, giúp họ vững chắc
trong tôn giáo, giúp họ tăng thêm đức tin Iman, thanh lọc họ
trong sạch để họ trở thành những người có phẩm chất đạo
đức tốt đẹp của Islam, và giúp họ loại trừ những điều sai trái
và dục vọng thấp hèn của bản thân.
11. Da‟wah là một dạng thức cư xử tử tế và thiện tốt,
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ
ُ َ َّ َّ ْ ٓ ُ ۡ َ َ
]195 : ﴾ [سَرة ابلقرة١٩٥ َ ِ َّلل ُيِ ُّم ٱ ٍُ ۡحصِ ن
﴿ وأحصِِ ۚٓٔو إِن

Và các ngươi hãy làm tốt bởi quả thật Allah yêu thương
những người làm tốt. (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 195).
Nếu việc mang lại lợi ích cho mọi người bằng cách
hỗ trợ thức ăn cho họ, giúp họ giải quyết các vấn đề trong
cuộc sống của họ là những công đức rất lớn mang lại nhiều
ân phước thì sẽ như thế nào đối với việc cung cấp thức ăn và
lương thực cho các trái tim và những linh hồn bằng cách hỗ
trợ, giúp đỡ và hướng dẫn họ tăng thêm đức tin Iman, cái
được coi là hơi thở của cuộc sống đích thực.
12. Da‟wah là nguyên nhân nhận được sự khen ngợi của
Thượng Đế, Đấng Tối Cao và được các vị Thiên thần cùng
với mọi tạo vật khác cầu xin Allah tha thứ tội lỗi. Nabi 
nói:

َ َ َ َ ُ َ َّنل َّنل ْن
َ ْن َ ْن َ ُّب
َ ُ ْن َ َ َ َّنل ْن
َ َ َ َّنل
ابلح ِر يلُ َصلَن
ِ  وح ااَُو،« إِن ا﵀ ومالئِ جً ح ااهلة ِ جح ِرٌا
12
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ْن
ََ
ىلع ُن َػلِّلم َّنل
1838 : اس اا َ ْن َ » صحيح اجلانع
ِ اا
ِ
“Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài, ngay cả con
kiến trong tổ của nó, con cá voi trong biển cả đều cầu
nguyện cho người truyền dạy điều tốt đẹp cho mọi
người” (Sahih Al-Jami‟a: 1838).
Các vị học giả nói: sự cầu nguyện của Allah có
nghĩa sự khen ngợi, sự cầu nguyện của các vị Thiên thần và
những tạo vật khác có nghĩa là cầu xin sự tha thứ. Thật là
điều kì diệu cho lời Hadith này đối với ai chịu suy ngẫm để
biết được rằng người truyền dạy điều tốt đẹp cho mọi người
sẽ được sự khen ngợi của Allah, được các vị Thiên thần mà
số lượng của họ không một ai biết được nó nhiều thế nào
ngoại trừ Allah, và được tất cả mọi sinh linh nhỏ lớn đều cầu
xin Allah tha thứ tội lỗi cho y. Được Allah tuyên dương
khen ngợi, được vô số các Thiên thần cùng tất cả mọi sinh
linh cầu xin Allah tha thứ, tất cả chỉ vì bạn đã đứng lên kêu
gọi và truyền dạy để mọi người thờ phượng Allah. Ôi Allah,
còn gì tốt đẹp và hồng phúc hơn thế!
13. Da‟wah là nguyên nhân thành công bởi nhận được
sự cầu nguyện của Nabi , Người nói:

َ ِّل
َ
َّنل
: ح يُبلغً غ َه » صحيح اجلانع، ً« ى َّنل َ ا﵀ امرءا سهع نيا حديثا فحفظ
6763

“Allah sẽ soi sáng và yêu thương cho một người nào đó
lắng nghe lời nói từ Ta và ghi nhớ nằm lòng nó rồi
truyền đạt lại cho người khác” (Sahih Al-Jami‟a: 6763).
Ibnu Al-Qayyim



nói: Người nào thực hiện bốn
13
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điều này (có đức tin, làm việc thiện và ngoan đạo, kêu gọi
mọi người làm điều thiện tốt và ngoan đạo, và kiên nhẫn và
bền chí) đều là những người nằm trong sự cầu nguyện này
của Thiên sứ .
14. Da‟wah là nguyên nhân để cứu rỗi mọi người khỏi
Hỏa Ngục, Nabi  nói:

َ َ َ
َ ُ َ ْن َ ْن َ َ َ ً َ َ َّنل َ َ َ ْن َ َ ْن َ َ َ َ َ ْن
« َنث ِ َهث ِل َر ُج ٍل اسجَ د ىارا فلها أ
ِاءو نا حَلٍا جػل الف َراش َوٌ ِ ه
َّنل َ ُّب َّنل
َ َ َ َ َّنل َ َ ْن َ َ َ َ َ َ َ ْن ُ ُ ُ َّنل َ َ ْن ْن َ ُ َ َ َ َ َّنل ْن
يٍا ال
ٌو ويغ ِلبيً فيجقحهو ِف
ار قػو ِفيٍا وجػل
اا ال ِ ِ اا
ادلو
ِ
ُ َ ُ ٌ
َُّنل َ َّنل
َُّنل َ َّنل
َ َ َ َ ُ ْن َ َ َ َ َ ُ ُ ْن
َ
َ
َ
ْن
ار ٌلم غ ِو
ِ ف ِل م نث ِ ونثل م أىا
ِ ار ٌلم غ ِو اا
ِ آآ ِ ِ م غ ِو اا
َ ُ َّنل َ َ ْن ُ َ َ َّنل
َ َن ف
4234 :يٍا » رواه مسلم
ِ َو قحه
ِ ار فجغ ِلب
ِ اا

“Hình ảnh của Ta giống như hình ảnh của một người
đàn ông nhóm lửa lên, và khi ngọn lửa cháy rực làm sáng
mọi thứ xung quanh thì những con côn trùng và sâu bọ
bay đến buông mình vào ngọn lửa, người đàn ông đó đã
cố quạt xua đuổi chúng ra xa khỏi ngọn lửa nhưng chúng
cứ cố bu lại quanh ngọn lửa rồi phải rơi vào trong đó.
Hình ảnh của Ta và các ngươi cũng giống như thế, Ta cố
gắng lôi kéo các ngươi khỏi ngọn lửa, Ta cảnh báo các
ngươi: đó là lửa! hãy tránh xa lửa! .. nhưng các ngươi
dường như không nghe thấy, các ngươi cứ cố bu lại
quanh ngọn lửa rồi các người phải rơi vào trong đó.”
(Muslim: 4234).
Bạn hãy nhìn xem: chẳng phải sự kêu gọi mọi người
đến với Allah là đồng nghĩa với việc cứu họ thoát khỏi Hỏa
Ngục? Có lẽ bạn đã nghe về sự nỗ lực của một số người
truyền giáo trong việc giúp đỡ những thanh niên đã xao lãng
14
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và bỏ bê lễ nguyện Salah trong nhiều năm thức tỉnh và sám
hối trở lại .. và thực sự sự kêu gọi tuyên truyền là cách bảo
vệ mọi người khỏi Hỏa Ngục!
15. Da‟wah là một trong những đại nguyên nhân tăng
thêm nhiều công đức và ân phước. Nabi  nói:

َ ْن
ال ُس َّنلي ًة َح َسيَ ًة فَلَ ًُ أَ ْنج ُر ٌَا َوأَ ْنج ُر َن ْنو َغه َل ب ٍَا َ ْنػ َد ُه ن ْنو َ ْن
َ ْن َ َّنل
ِ ااس
ِ
ِ ِ « نو سو
ِ ِ
ِ
َ
ُ ُأَ ْنن َ يْن ُق َ ن ْنو أ
4830 : َر ٌِ ْنم ْن ٌء » رواه مسلم
ج
ِ
ِ

“Ai mở ra trong Islam một con đường tốt đẹp thì y sẽ
được ban cho công đức và ân phước của việc làm đó và
được ban thêm ân phước của những làm theo y và những
người làm theo y sẽ không mất đi ân phước của họ bất cứ
một điều gì.” (Muslim: 4830).
16. Da‟wah là nguyên nhân duy trì và bảo tồn hệ thống
giáo luật Islam. Hãy nhìn vào những quốc gia vắng bóng
những người kêu gọi và truyền bá thì sẽ thấy được những
giáo lý đúng đắn cũng như những giáo luật và Sunnah của
Nabi  cũng vắng bóng.
17. Da‟wah làm dừng lại dòng tình trạng suy tàn của tôn
giáo hoặc ít nhất là làm giảm thiểu nó, bởi lẽ chân lý là sức
mạnh với các yếu tố tác động nhưng ai sẽ người gánh vác nó
cho mọi người? Đã có nhiều dòng chảy và những nỗ lực của
những người tạo ra tình trạng suy tàn va hư nát cho tôn giáo
như những người Thiên Chúa Giáo và những người của tôn
giáo khác nằm trong số những người gây ra sự suy tàn tôn
giáo, họ là những người đi theo dục vọng của bản thân và lôi
kéo mọi người đi theo dục vọng sa ngã, họ đã phổ biến và
tuyên truyền những văn hóa kích thích ham muốn tình dục,
15
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những lối sống đồi trụy trên các kênh truyền hình, các trang
mạng điện tử, báo chí và những phương tiện khác. Bởi thế,
những người truyền giáo phải đứng lên kêu gọi và tuyên
truyền một cách toàn diện để ngăn chặn làn sống suy tàn này
18. Da‟wah là sự thờ phượng của người bề tôi đối với
Đấng Tạo Hóa, tăng cường mối quan hệ của họ với Ngài, là
một trong những việc làm tốt đẹp và vinh dự, bởi vì đó là
công việc của các vị Thiên sứ. Và xin chúc mừng những ai
mà cuộc sống của họ đã chứng thực ý muốn của Thượng Đế
đối với người bề tôi.
19. Da‟wah là dạng Jihad mà Allah yêu thích, Sheikh
Saleh Ali Ash-Sheikh – cầu xin Allah tha thứ cho ông -:
chính vì lẽ này nên ở Makkah trước khi qui định lệnh Jihad
bằng đánh chiến thì nó được lệnh Jihad bằng Da‟wah, bằng
sự tranh luận và giải thích. Allah, Đấng Tối Cao phán trong
chương Al-Furqan:

َ اٗل
اد و َنب اٗل
: ﴾ [سَرة الفر ان٥٢ َيا
ِٓ
ِ

ُ ََ
ُ َ َ َ َٰ َ ۡ
ِِّج َٰ ِٓ ۡدًْ ب
﴿ فَل تطِعِ ىكفِرِيَ و
]52

Do đó, Ngươi chớ nghe theo những kẻ vô đức tin nhưng
hãy dùng Nó mà đấu tranh chống lại chúng bằng một
cuộc đấu tranh vĩ đại. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 52).
Ibnu Abbas  nói: hãy dùng Nó mà đấu tranh
chống lại chúng có nghĩa là hãy dùng Qur‟an để đấu tranh
với chúng bằng sự tranh luận và giảng giải.
Tôi (tác giả) nói: Cho nên, một trong những điều sai
lầm là khi nói đến Jihad thì chỉ gói gọn trong phạm vi đánh
chiến bằng vũ lực. Có lẽ một trong những lời hay ý đẹp ở
16
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đây là những gì Ibnu Al-Qayyim  đã nói: Sự tuyên truyền

Sunnah của Nabi  đến với cộng đồng tốt hơn việc bắn đi
các mũi tên hướng về kẻ thù; bởi quả thật việc bắn đi những
mũi tên là việc làm của rất nhiều người còn việc truyền đạt
các Sunnah thì chẳng có ai làm ngoài những người thừa kế
các vị Nabi và những người kế vị họ trong cộng đồng.
Và chúng ta nói: quả thật, đối với cộng đồng giặc
ngoài thì phải Jihad bằng vũ lực, còn đối với thù trong thì
phải Jihad bằng sự kêu gọi, giảng giải, khuyên răn, phản bác
và lên án.
20. Da‟wah là nguyên nhân mở rộng lòng ngực, bởi quả
thật Allah đã viết hạnh phúc cho những ai mang lại lợi ích
cho mọi người, và đây là một thứ gì đó cần được thử
nghiệm, chúng ta và mọi người đều nhìn thấy điều đó.
21. Da‟wah là nguyên nhân giữ gìn và bảo vệ mọi người
khỏi thế giới biến chất như ma túy, cướp bóc, và những dục
vọng thái quá, bởi vì những người rơi vào những điều này đã
mất đi ý nghĩa và giá trị của đức tin Iman và luôn có hành vi
phạm những điều mà Allah nghiêm cấm. Do đó, đứng lên
thực hiện nhiệm vụ kêu gọi tuyên truyền sẽ củng cố đức tin
Iman trong trái tim của họ và trở thành nguyên nhân duy trì
và bảo vệ họ khỏi sự biến chất và thái quá.
22. Da‟wah là nguyên nhân để điều chỉnh sự an toàn và
sự phổ biến, hãy nhìn vào những người của tư tưởng lệch
lạc, nếu để họ hướng dẫn đến với con đường chân lý thì liệu
họ sẽ thực sự làm được điều đó chăng? Dĩ nhiên là không.
Đó là lý do tại sao tôi muốn khuyên tất cả những ai
có thẩm quyền đối với những người Muslim và những ai giữ
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vai trò chịu trách nhiệm đối với họ nên tham gia góp sức
trong việc mở cửa cho những người kêu gọi và tuyên truyền
đến với chân lý để chứng minh, giảng giải đúng cách, bởi vì
đó là lý do để bảo vệ và giữ gìn trí tuệ của mọi người được
lành mạnh tránh khỏi những tư tưởng và suy nghĩ sai trái.
Và điều đáng đau lòng là có người quan tâm đến
Islam nhưng cũng có người xem Islam như một mối lo và
gánh nặng.
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