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ijk 

 
Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tạ ơn đều dâng lên Allah, Đấng Chủ tể 

của nhân loại, xin cầu phúc lành cho vị Thiên Sứ cuối cùng Nabi Muhammad 
cùng gia quyến, bạn hữu và những người noi theo cho đến Ngày Sau. 

Những bạn trẻ thân mến! Trong cuộc sống của những người mộ đạo thì ai 
ai cũng mong mõi mình sẽ được trở thành là người tin tưởng, bởi vì trong Thiên 
Kinh Qur’an, Allah thường phán rằng:  

�{�X�W¥��¤��£z   
�Hỡi những người tin tưởng…� Cho nên, « những người tin tưởng » là những 
người thi hành bổn phận của mình vì Allah, và làm theo những gì Rosul  đã 
giáo huấn mà không có một chút nghi ngờ hay thắc mắc nào, và một trong 
những sự giáo huấn của Người là mong muốn chúng ta trở thành những đứa con 
tuyệt đối phải hiếu thảo với cha mẹ và hãy phục tùng vâng lời thầy cô để trở 
thành một học trò ngoan có hạnh kiểm tốt đẹp…  

Một người có hạnh kiểm tốt thì được người đời quí mến hay được khen 
thưởng qua những việc làm tốt đẹp của họ, và nó cũng là một yếu tố để làm nở 
mặt cho cha mẹ, gia đình, bà con thân tộc của mình... Người có hạnh kiểm tốt 
mỗi khi tiếp thu được những kiến thức thì họ dùng nó để phục vụ cho tôn giáo, 
cộng đồng và xã hội, hay dùng nó để xây dựng đất nước thì sẽ được xếp vào 
việc làm chính nghĩa vì Allah, và những việc làm đó là con đường dẫn lối chúng 
ta thành công trong cuộc sống và hi vọng sẽ có một chổ trong thiên đàng ở Ngày 
Sau, Allohu A'lam. 

Dĩ nhiên, không một ai trong chúng ta muốn mình sẽ trở thành một người 
kém tài vô dụng, một thành phần bất hảo trong xã hội hoặc một kẻ bất tin với 
Allah… Chúng ta cũng không muốn trở thành một đứa con bất hiếu, cũng không 
muốn lâm vào cảnh lầm than, rượu chè, cờ bạc, hút sách, hay trở thành một kẻ 
xấu xa, một kẻ phá hoại, một kẻ làm xáo trộn gia đình, xã hội rồi trở thành tội 
phạm để ai ai cũng khinh khi và ruồng bỏ... 

Có hai con đường để chọn, nếu bạn không có niềm tin và hy vọng thì bạn 
sẽ dể bị vấp ngã rồi đánh mất đi tất cả những dự án tốt đẹp trên cuộc đời này, 
trong lúc vấp ngã mà bạn không có chổ làm điểm tựa để chống đỡ thì bạn đừng 
hy vọng sẽ trở về một người bình thường để sống trong tình trạng thoải mái và 
yên tĩnh như xưa… Sau khi bạn vấp ngã, không khí gia đình sẽ trở thành khô 
khan với bạn, anh chị em, cha mẹ không còn chấp nhận bạn nữa, anh em bà con 
thân quyến trong gia đình đã trở thành kẻ xa lạ với bạn, họ không muốn nhắc tên 
tuổi của bạn với ai hay bất cứ nơi nào, họ cảm thấy khó chịu và mắc cở khi ai đó 
nhắc đến tên của bạn trước đám đông, dù là bà con họ hàng xa đi nữa, họ cũng 
không muốn biết đến bạn, mặc dù bạn có cùng dòng máu trong thân tộc với họ. 
Như vậy bạn có xứng đáng để trở thành một môn đệ hay một người thuộc trong 
cộng đồng của thiên sứ Muhammad  đã giáo huấn chỉ dạy mà bạn đã chấp 
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nhận câu tuyên thệ (Shahađah) hay không ? Hay bạn đã quên đi hồng phúc cao 
cả mà Allah đã ban cho bạn sự vẻ vang là bạn được sinh ra trong gia đình Islam? 

Hỡi các bạn trẻ thân mến! Con đường mà bạn đã chọn sẽ không bao giờ 
thành công nếu bạn không thành tâm, trung trực để cầu xin với Allah ban cho sự 
tốt lành, hướng dẫn bạn vào còn đường chân thật, chân lý của Ngài, sau đó còn 
tùy thuộc vào sự chọn lựa bạn đường của các bạn nữa. Các bạn hãy cảnh giác 
mà chọn bạn tốt để thân thiện và xa lánh tất cả những người bạn có hành vi và 
đời sống xấu xa, bởi vì những bạn đời mà bạn chung đụng hàng ngày sẽ ảnh 
hưởng rất lớn lao trong thâm tâm của bạn, họ ví như một mũi tên đã bắn vào trái 
tim của bạn hay liều thuốc độc đã tẩm vào thân xác của bạn, cho nên hãy thận 
trọng và cảnh giác mà chọn bạn để khỏi ân hận sau này. 

Tôi (tác giả) xin chứng minh với các bạn rằng, nếu ai chấp nhận những 
bằng chứng mà Allah đã phán trong Thiên Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul  
đã giáo huấn, thì sẽ nhận thấy sự đúng thật và thành công hạnh phúc như thế nào 
khi con người tuân theo hai điều trên. 

�{�X�W��¿���¾��½���¼��»��º��¹��¸¶��µ��´��³²���±��°��¯
��Ð���� ��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È���Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À

����Ö��Õ�������Ô��Ó��Ò��Ñ���Ú���Ù���Ø���×��J��I�����H��G��FE��D��C��B��Az 
�� :١٢٦ -  ١٢٣  

�(Allah) phán : ‘Cả hai hãy đi xuống khỏi đó (Vườn trời), thù hằn lẫn nhau. 
Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho các ngươi, ai theo Chỉ đạo của TA thì 
sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở * ‘Ngược lại, ai lánh xa Thông điệp 
Nhắc nhở của TA thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời eo hẹp (khổ sở) và vào 
Ngày Phục sinh TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa * Y sẽ thưa : ‘Thư Thượng 
Đế bề tôi! Tại sao Ngài dựng bề tôi sống lại mù lòa trong lúc trước đây bề 
tôi sáng mắt’ * (Allah sẽ) phán : ‘Như thế đấy! Các Lời mặc khải của TA đã 
đến với ngươi nhưng ngươi không quan tâm, và Ngày nay (TA) bỏ quên 
ngươi trở lại giống như thế.� Toha: 123 - 126. 

Quả thật, Thiên Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul  đã giải thích rõ 
ràng nào là con đường tốt lành hoàn thiện để sống tốt đạo đẹp đời, và đã nêu rõ 
tất cả những gì xấu xa và đưa đến lầm lạc.  

Walhamdulillah, thành kính tạ ơn Allah đã ban cho nô lệ sự tốt lành, vinh 
quang, hồng phúc, chỉ con người ương ngạnh không quan tâm đến mà thôi. Các 
bạn hãy quay về với Thiên Kinh Qur’an và sunnah của Rosul  đã giảng dạy 
rồi chúng ta sẽ thấy về sự kết bạn trung thật như thế nào!!! 

�{�X�W��}��|����� � �{��� �z��y��x��w��v��u��t��s��r��q����p��o��n��m

���«��ª��©��¨���§���¦��¥�����¤��£��¢��¡�����~����°��¯��®��¬z اء�  ١٠٢ -  ٩٧: ا��
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�Thề với Allah, chúng tôi là những kẻ đã công khai lầm lạc * Khi chúng tôi 
suy tôn quí vị ngang vai với Thượng Đế Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài * 
Và chỉ những tên kẻ tội lỗi đã dắt chúng tôi đi lạc đường * Bởi thế, chúng 
tôi không có ai can thiệp * Cũng không có một người bạn chân tình nào (để 
giúp đỡ) * Giá có dịp trở lại (trần gian), thì chúng tôi sẽ là những người tin 
tưởng (vào Allah).� Al-Shu-a'-ro: 97 - 102. 

Câu kinh trên muốn ám chỉ hình ảnh của những người bị Allah đày vào 
địa ngục khi tin tưởng ở thần thánh khác ngoài NGÀI. Đây là những người đã 
chọn lầm bạn bè và nghe theo sự dẫn dắt của bạn bè, họ có thể đưa bạn vào con 
đường lầm lạc và tội lỗi, nhưng họ sẽ không giúp ích được gì cho bạn khi Allah 
xét xử, vì chính bản thân của họ cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của 
NGÀI. Bởi vì, Allah đã cảnh giác cho chúng ta biết là những người xấu hay 
những phạm nhân không thể cứu giúp được một ai cả, họ cũng không thể gánh 
vát tội lỗi hay sự đau đớn của người khác được, vì tội ai nấy chịu, hồn ai nấy 
giữ. Cho nên, chúng ta hãy thận trọng coi chừng kẻ dẫn đường sẽ dẫn chúng ta 
đi từ sự lầm lạc này đến tội lỗi khác, rồi cuối cùng không còn biết đường để 
quay trở lại sám hối với Allah, Allah phán: 

�{�X�W� �¢��¡�� � � ��� �~��}��©��¨�� �§� �¦� �¥��¤��£

��¼���»���º��¹����¸��¶��µ��´��³��²��������±��°��¯��®��¬��«��ª

��À��¿��¾��½z ���� :٤٨ - ٤٧  

�Và khi chúng sẽ cãi nhau trong hỏa ngục, người cô thế sẽ bảo kẻ ngạo mạn 
như sau: ‘Quả thật, chúng tôi là người theo quí ngài. Có thể nào quí ngài 
bốc một phần Lửa đốt khỏi chúng tôi được hay không ? * Những kẻ ngạo 
mạn sẽ đáp: Tất cả chúng ta đều ở trong Lửa cả ! Chắc chắn, Allah sẽ phán 
xử giữa bầy tôi của Ngài.� Ghofir: 47 - 48. 

Nhưng chúng ta cũng sẽ có thể tìm được những người bạn tốt, chân tình, 
người anh em trung trực khuyên nhũ lẫn nhau, qua lời phán của Allah:  

�{�X�W���§���¦��¥�����¤��£��¢��¡�����~z اء�  ١٠١ -  ١٠٠: ا��

�Bởi thế, chúng tôi không có ai can thiệp * Cũng không có một người bạn 
chân tình nào (để giúp đỡ).� Al-Shu-a'-ro: 100 - 101. 

Theo sự giải thích của nhà học giả Qotađah  (nhà phân giải ý nghĩa kinh 
Qur’an) về ý nghĩa của câu kinh trên: «Quả thật Allah hiểu thấu được những 

người bạn chân tình, họ sẽ giúp đỡ mình được, bởi vì sự chân tình của họ sẽ 
giúp ích cho bạn bè, họ sẽ khuyên răng, hướng dẫn đúng đường cho mình đi, 
nếu ngược lại thì sẽ chìm tàu cả đám». 
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Allah phán ở chương khác: 

�{�X�W��Ð��Ï��Î��Í� �Ì��Ë��Ê�� �É��ÈÇ�Æ��Å��Ä
���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��E��D��C��B��A

��Q��P������O��N��ML����K��J��I��H���G��Fz ��� :٣٢ -  ٣١  

�... Giá Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình cảnh của những kẻ 
làm điều sai quấy bị bắt đứng trước mặt Thượng Đế của chúng, chúng lời 
qua tiếng lại trách móc lẫn nhau. Những kẻ tự cho mình yếu thế sẽ bảo 
những tên cường bạo: ‘Nếu không vì nể nang các ông thì chúng tôi đã trở 

thành người tin tưởng rồi !’ * Những tên cường bạo sẽ đáp lời những kẻ tự 
cho mình yếu thế bảo : ‘Phải chăng bọn ta đã ngăn cản không cho các ngươi 

theo chỉ đạo khi nó đến với các ngươi? Không, chính các ngươi mới là những 
kẻ tội lỗi’.� Sabạ: 31 - 32. 

Hỡi anh chị em thân mến! Chúng ta có ý thức, có trí khôn, biết suy nghĩ, 
biết tính toán… thì đừng bao giờ trở thành những người yếu thế để mất đi sự tự 
chủ của mình, hãy biết suy nghĩ đúng thật mà đừng phóng lao theo những phong 
tục tập quán hủ lậu xưa kia rồi cho rằng mình là người đi đúng chân lý… 

Hãy nghẫm nghĩ dòng kinh Qur’an cao quí trên mà Allah đã trưng bày ra 
hai hình ảnh và tất cả sẽ được trưng bày ra không thiếu điều gì vào Ngày Sau. 
Những người cho là yếu thế sẽ trả lời và trách móc trước Allah về những người 
cường bạo mà họ đã nghe theo như sau: �Nếu không vì nể nang các ông� có 
nghĩa là nếu không bị các vị lôi cuốn xúi dục, dùng lời ngọt ngào để chúng tôi bị 
lầm lạc, mù quán thì �thì chúng tôi đã trở thành người tin tưởng�. Sau đó, 
những kẻ cường bạo sẽ trả lời cho những kẻ yếu thế : �Phải chăng bọn ta đã 

ngăn cản không cho các ngươi theo chỉ đạo khi nó đến với các ngươi ?�. Hay 
�Có phải bọn ta đã xúi dục và bắt buộc các ngươi đi vào con đường lầm lạc, 
mù quáng hay sao ?�. Ngược lại: (Không, chính các ngươi mới là những kẻ 

tội lỗi�.  
Đúng vậy, chính các ngươi đã trở thành những kẻ tội lỗi vì các ngươi 

không suy nghĩ mà vẫn nghe theo chúng tôi, đừng trách chúng tôi, các ngươi có 
đầu óc, trí khôn để suy nghĩ, bên cạnh đó còn có Kinh Sách để chỉ dẫn các ngươi 
nữa. Nhưng vì quí vị đã mất tự chủ, không đắn đo suy nghĩ nên đã bị dục vọng 
của quí vị thống trị xui khiến... Lúc đó, ân hận thì đã quá muộn rồi, chỉ biết câm 
tức khi nghe những người bạn thân xưa kia đang trút lỗi hết lên đầu của mình… 
Còn những người cường bạo thân thích lúc trước thì họ biện minh cho hành 
động và lời nói ngọt ngào xưa kia của họ, nhưng họ cũng không thoát khỏi ngọn 
lửa trừng phạt thì làm sao họ giúp được người khác, nghĩa là cá nhân của họ 
cũng không lo xong thì làm sao giúp ai khác được như Allah đã phán : 

�{�X�W� �{� �z��y��x���w��v��u��t��s� �r��q��p��oz 
  ١٦٦: ا����ة
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�(Bởi vì) khi đối diện với hình phạt, những kẻ được mọi người tuân theo sẽ 
(tuyên bố chúng tôi) vô can đối với những kẻ phục tùng chúng và mọi quan 
hệ giữa đôi bên sẽ bị cắt đứt hết.� Al-Baqoroh: 166. 

Dù quan hệ bạn bè xưa kia có mặn mà và thân thiện đến đâu đi nữa, khi 
đối diện với sự thật thì ai nấy cũng đều cố gắng chạy tội trước vành móng ngựa 
ở trên đời này hay Ngày Sau. 

�{�X�Wi��h��g���������v����u���t��s��r��q���p��o��n��m������l��k��j

��§��¦���¥��¤��£���¢¡�������~��� � � �}��|����{��z��y��x��wz 
  ٢٩ - ٢٧: ا�����ن

�Và vào Ngày mà kẻ làm điều sai quấy sẽ vừa cắn đầu ngón tay vừa than 
thở: ‘Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi theo con đường cùng với Rosul 
(Muhammad) thì đâu đến nổi nầy * ‘Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi đừng 
làm bạn với tên đó! * ‘Chắc chắn, nó đã dắt tôi lạc xa rời Qur’an sau khi tôi 
đã tiếp thu Nó. Quả thật, Shayton là một tên phản bội loài người (vào lúc 
nguy khổ).� Al-Furqon: 27 - 29. 

Lý do dòng Thiên Kinh cao quí này được Allah truyền xuống là do câu 
chuyện hai người bạn thân tri kỷ (ông Ubai ibnu Kholaf và ông Uqbah ibnu Abi 
Mu-aytgo). Câu chuyện kể rằng, có lần ông Uqbah đến ngồi nghe Rosul  
giảng đạo Islam, sau khi nghe được những gì Rosul  thuyết giảng thì lòng ông 
bắt đầu lay chuyển muốn nhập đạo Islam nhưng chưa dám dứt khoác có nên bỏ 
tôn giáo xưa kia của mình để theo Islam hay không ? Lúc đó, người bạn tri kỷ 
(Ubai) biết được người bạn mình (Uqbah) đang đắn đo muốn đi theo Islam thì 
ông ta liền khuyên nhũ không nên đi theo tôn giáo mới xuất hiện ở Makka mà 
bỏ đi tôn giáo của ông bà, cha mẹ mà mình đã đi theo bấy lâu nay. Chính vì 
nghe theo người bạn thân thiện đã khuyên nhũ nên ông Uqbah bỏ quyết định 
không đi nghe thêm những gì Rosul  truyền bá nữa... Khi mà ông Uqbah bị 
Allah đày vào địa ngục thì ông chỉ biết cắn ngón tay và than thở ân hận, hối tiếc 
cho sự lỗi lầm đã mù quáng nghe theo người bạn tri kỷ đó, nếu xưa kia tự quyết 
định theo trí khôn của mình mà nghe theo lời truyền bá của Rosul  thì đã thoát 
nạn và còn được vào thiên đàng. Cho nên, Allah truyền xuống dòng kinh này để 
con người nên cảnh giác vào Ngày Sau. 

Hỡi anh chị em thân mến! Những dòng kinh Qur’an cao quí trên không 
phải chỉ xuống đặc biệt để nói về hai ông Uqbah và Ubai ibnu Kholaf không 
thôi, đây có tính cách tổng quát để răng dạy chọn bạn bè hay những người mà 
chúng ta chọn làm bạn thân tri kỷ. Đừng vì người bạn thân tri kỷ có thể chết 
sống với nhau mà phụ lòng, chống đối lại Allah Đấng Tạo Hóa, như câu kinh 
trên đã phán về ông Abu Ubai Ibnu Kholaf với ý nghĩa : �Ôi khổ thân cho tôi! 
Phải chi tôi đừng làm bạn với tên đó�  

Trong dòng kinh Qur’an khác, Allah đã phán về những người bạn đời từ 
Shayton hay con người đã bị cám dổ, xúi dục làm việc bất chánh và chống lại 
Allah ở trên đời nầy, rồi khi Ngày sau đến họ sẽ than thở như sau : 
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�{�X�W��u��t��s��r��q���p���o��n��m��l���k��jz ٣٨: ا�"!�ف  

�Mãi cho đến khi trình diện TA (Allah), y bảo (người bạn Shayton): ‘Phải 
chi tôi với ông cách xa nhau bằng khoảng cách của hai phương (thì tốt biết 
mấy). Thật tồi tệ thay một người bạn đường như thế !� Al-Zukhruf: 38. 

Cho nên, người Việt có câu: «Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng». 

 

  

ما �آل
لة من �لسنة:  

Những bằng chứng từ Sunnah của Rosul  
 

 

 

َ

 ق
ْ

  ن
َ

� 8ِ 

ُ

  م
َ

 و:
َ ْ
  �أل

ْ

 ش

َ

 ع
ِ
 �  =ر

َ
 ق

َ
 : ا?

َ
 ق

َ
 سُ @َ  ا?

ُ
وِْ� (: ( �هللاِ  و? Cَِليِس �لس

ْ
E�.َ اِلِح Cَِليِس �لص

ْ
E� 

ُ
KِغCَما َمثَل

 ْ-
َ
ا � CِمL.َ ِمنُْه Nَتَبَْتا -ْ

َ
ا � CِمL.َ ِْذيََكSُ -ْ

َ
ا � CمKِ ِمْسِك

ْ
ِكِ� فََحاِمُل �ل

ْ
ِمْسِك َ.نَافِِخ �ل

ْ
َحاِمِل �ل

َ
 ك

ُ
ه
ْ
 ِمن

َ
د ِ
َ
V 

 
ً
S
ِ
َد ِ@Sًا َخِبيثَةً @ ِ

َ
V -ْ

َ
ا � CِمL.َ ِْرَ] ِعيَابََكSُ -ْ

َ
ا � CِمK �ِِك

ْ
  متفق عليه ))ا َطي\بًَة َ.نَافُِخ �ل

Ông Abu Musa Al-Ash-a'-ry � thuật lại lời của Rosul : "Thí dụ về hai người 
bạn tốt và xấu, người bạn tốt thì giống như người bán dầu thơm, còn người 
bạn xấu giống như người làm trong lò rèn. Khi anh gần người bạn bán dầu 
thơm thì cảm thấy thoải mái vì sự sạch sẽ, dịu dàng thơm tho của nó, dù 
cho anh không mua hay không được người đó tặng cho thì ít nhứt nó cũng 
làm cho anh thoải mái vì mùi thơm của nó bốc ra. Còn khi anh đến gần 
người bạn thợ rèn thì sức nóng của lò rèn có thể làm cháy áo anh hay mùi 
vị của lò rèn đó sẽ làm cho anh khó chịu, hoặc bụi bậm sẽ dính vào thân thể 
của anh." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.  

Trong hadith cao quí này, Rosul  muốn lấy hình ảnh một người bạn bán 
dầu thơm và người bạn làm nghề thợ rèn để dẩn chứng cho câu chuyện chọn 
bạn. Nếu chúng ta có một người bạn hành nghề bán dầu thơm rồi kề cận bên họ 
thường xuyên thì ít nhiều chúng ta cũng sẽ được hưởng thơm lây từ mùi vị thơm 
tho do chủ nhân tặng hoặc chúng ta tự tìm đến mùi vị đó, vì nó làm ta dể chịu…  
Ngược lại, nếu chúng ta làm bạn với những người làm nghề lò rèn, khi anh đến 
gần họ thì sẽ bị sức nóng của lò rèn có thể làm cháy đi quần áo của anh, không 
nhiều thì ít dù anh bước ra khỏi lò rèn đó thì cũng có mùi hôi tanh và bụi bậm 
của nó sẽ bám vào quần áo và thân thể của anh, sự hôi hám đó sẽ khiến người ta 
không dám đến gần anh... 

Ý nghĩa Rosul  muốn nói là, những người bạn tốt là những người luôn 
luôn khuyên nhủ anh chọn con đường tốt để đi hoặc họ sẽ báo cho anh biết 
những gì cần phải tránh để khỏi vấp phải lỗi lầm về cuộc sống hằng ngày liên 



 9 

quan đến tôn giáo của anh, hoặc ít nhứt anh cũng có được một người bạn tốt, mà 
tiếng tâm đó sẽ lưu lại đời đời mãi mãi. Nếu chúng ta gặp một bạn xấu thì sớm 
muộn gì nó cũng sẽ đốt cháy đi lương tâm và bản ngã của anh về tôn giáo. 

Cho nên, người Việt có câu: «Cọp chết để da, người chết để tiếng». 

Qua hadith của Rosul  có nói: 

 
َ
َر^
ْ
َري
ُ
ِب ه

َ
� 
ْ
ن
َ
-CaِCb� C  � ق

َ
�   

َ
ا?

َ
َحُدُكْم َمْن cَُالُِل (( :ق

َ
يَنُْظْر �

ْ
 gِيِن َخِليِلِه فَل

َ
hَ ُجُلCلر� ((g.�gبو�  

"Con người thường chết sống với bạn tri kỷ của họ, hãy thận trọng chọn 
người tri kỷ ‘mà kết bạn’" Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

Sau đây chúng tôi xin dẫn chứng một câu chuyện về thế lực của những 
người bạn tri kỷ, một trong những câu chuyện đó, chúng ta đã đọc qua phần trên 
về câu chuyện của ông Uqbah và Ubai ibnu Kholaf.  

Trong bộ sách Hadith của Al-Bukhory và Muslim thuật lại câu chuyện 
của ông Abu Talib (bác của Rosul ) trong lúc lâm chung. Khi được tin người 
bác đang hấp hối thì Rosul  đến để nhắc nhở ông hãy nói lời cuối cùng (đọc 
câu Shahadah), khi Người đến nơi thì đã có mặt ông Abdulloh ibnu Abi 
Umaiyah và ông Abu Jahal. Rosul  đến khuyên bác: «Bác ơi! Hãy nói câu La  
i la ha il lol lah rồi cháu sẽ biện hộ cho bác trước Allah». Hai người bạn của 
ông Abu Talib nghe vậy liền lên tiếng: «Không, ông không thể bỏ tôn giáo của 

ông Abdul Muttolib ‘tôn giáo của ông bà đã đi trước’ để đi theo tôn giáo mới 

này». Nabi  nghe vậy liền nhắc nhở lần nữa, nhưng vừa dứt lời là hai người 
kia lên tiếng phản đối. Cứ thế, cuối cùng ông Abu Talib không nói được câu 
Shahadah và đã vĩnh viển ra đi mang theo tôn giáo của ông bà, và trở thành 
đồng bạn của những người đa thần trong hỏa ngục của Allah, trước khi tắt thở 
ông nói: "Tôi ở trên tôn giáo của Abdul Muttolib" 

Đó là một di tích và bài học quí giá để chúng ta hiểu biết thêm về những 
người bạn xấu. Bản thân ông Abu Talib thì rất hiểu Nabi  làm ĐÚNG trên con 
đường tôn giáo và lúc nào cũng bênh vực và bảo vệ đứa cháu thân yêu, ông rất 
thương mến và dành những sự ưu tiên cho Nabi , những đứa con ruột của ông 
chưa bao giờ được ông chìu chuộng hay lo lắng như ông đã quan tâm đến Nabi 
, vì Nabi  là đứa cháu (ruột) côi cút của ông. Trong lúc hấp hối, Nabi  là 
Người kề cận để nhắc nhở và mong ông chỉ nói lên câu tuyên thệ "không có 
Thượng Đế nào xứng đáng được tôn thờ chỉ ngoại trừ Allah" để ông sẽ thoát 
khỏi hỏa ngục, nhưng những người bạn xấu của ông cứ kề cận nhắc nhở đến địa 
vị của ông bà xưa kia, những gì họ đã tôn thờ theo ông bà, tại sao nay lại đi theo 
tôn giáo (của Allah) do cháu mình hướng dẫn… Vì tự ái và tự cao, nên ông đã 
nghe theo lời khuyên bảo của bạn bè xấu đó, để rồi ông Abu Talib ra đi mang 
theo tôn giáo của ông bà để lại. Thật đáng tiết cho ông Abu Talib, ông đã được 
Allah ban cho sự sáng suốt để nhận định, nhưng vì bạn tri kỷ nên đã tự thiêu 
thân vào lửa Hỏa ngục, dù Rosul  buồn bả rất nhiều nhưng không cách nào 
giúp được người Bác kính yêu của mình. Đó là số phận! Cầu xin với Allah xa 
lánh chúng ta từ những người bạn xấu để tránh khỏi hậu quả sau nầy. 
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Hỡi những thanh niên thanh nữ trẻ tuổi ngây thơ, đừng bao giờ tuyên bố: 
«Tôi sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, tôi biết rất rõ về người bạn của 

tôi, họ sẽ không bao giờ hại tôi đâu. Chúng tôi chỉ là bạn bè quen biết vậy thôi, 

tôi không bao giờ nghe theo lời xúi giục của người bạn đó cả…», nhưng "dò 
sông dò biển dể dò có ai lấy thước mà do lòng người", vì Shayton luôn luôn chờ 
cơ hội để tấn công vào yếu điểm của mình. 

Các bạn làm sao hiểu được hết ý nghĩa những gì Allah đã phán trong 
Thiên Kinh Qur’an, và Rosul  đã cảnh cáo, khuyên nhũ về cuộc sống tranh 
chấp, thử thách trên trường đời qua những Hadith. Như hadith Rosul  đã nói 
với ý nghĩa: "Người ta thường chết sống với người bạn tri kỷ của họ."  

Quả thật những gì Allah đã phán và Rosul  đã nói thì không bao giờ sai 
cả. Chỉ có những người mê muội, mơ mộng hảo huyền nên đã đem tính mạng 
của mình để hy sinh vào sự lầm đường lạc lối của mình như câu nói: «Vì bạn 

mà tôi uống hết ly (rượu) này, hay vì bạn mà tôi hút điếu thuốc này…, » Từ 
đó Shayton cứ xúi dục mãi và sẽ không bao giờ thoát thân ra khỏi chốn âm tối 
đó cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Vì vậy Rosul  đã cảnh tỉnh chúng 
ta hãy chọn lựa những người bạn tốt, trung trực có đạo hạnh biết sợ Allah, như 
sau: 

ِعيدٍ 
َ
ِب س

َ
� 
ْ
ن
َ
  َعِن �aِCb\  � ق

َ
ا?

َ
 تjkِlَ (( :ق

C
 َطَعاَمlَك Kِال

ْ
lل

ُ
ك
ْ
 يَأ
َ
 ُمْؤِمنlًا َ.ال

C
 تَُصاِحْب Kِال

َ
�بlو�  ))ال

g.�g.  

"Đừng bao giờ chọn bạn đời khác hơn người có đức tin, và đừng bao giờ ăn 
uống bừa bãi ngoại trừ những gì trong sạch." Hadith do Abu Dawud ghi lại. 

Một người có đức tin, hành đạo, đức hạnh… trước khi làm gì, họ đều suy 
nghĩ, đắn đo hay lo xa không biết việc làm này có tội hay không? Khi họ muốn 
nói gì họ cũng suy nghĩ lời nói của mình có gì sai quấy đụng chạm đến người 
khác hay không. Cho nên họ luôn luôn sống trong sự lo sợ Allah, và trong phạm 
vi Islam cho phép, và họ sẽ không bao giờ dám hướng dẫn cho ai đi sai đường 
cả. 

Xưa kia có câu thơ: «Một khi chọn bạn hãy chọn người tốt nhứt trong 

họ. Đừng gần gủi với người xấu rồi sẽ bị lây theo họ.» 
 
Bằng chứng: 
Trong xã hội hiện nay, những chứng cớ xảy ra hằng ngày đã cho chúng ta 

nghe thấy. Những câu chuyện xãy ra đều xuất phát từ bạn bè tốt hay xấu, biết 
bao nhiêu thanh niên thiếu nữ hiền lành chất phát, ngoan ngoãn, dể thương, phục 
tùng Allah, nghe lời hiếu thảo với cha mẹ, học giỏi, có hạnh kiểm tốt với thầy 
cô… khi nhắc đến tên thì ai nấy cũng đều khen ngợi, mà bậc cha mẹ nào cũng 
mong muốn con cái mình giống như cô/cậu ấy…   
Bổng rồi một ngày, cô/cậu tình cờ hay hoàn cảnh nào đó đưa đẩy gặp 
người bạn xấu, ngày qua ngày hai bên trở thành thân thiện mật thiết với nhau, từ 
đó dần dần sự hiền lành chất phát của cô/cậu sẽ phai mờ đi thay vào đó là những 
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thú vui, tật xấu, đua đòi… và qua sự lôi cuốn xúi dục của Shayton. Mỗi ngày 
một chút, nhưng nước chảy đá mòn, sẽ làm tâm hồn thơ mộng của tuổi hồn 
nhiên bước qua trang sử mới. Đầu tiên là một ly rượu, một điếu thuốc. Dần dần 
hết ly này đến ly nọ hoặc hết điếu này đến điếu thuốc khác, rồi trở thành đồng 
bọn của Shayton lúc nào không hay biết, con người với tuổi trẻ thiếu kinh 
nghiệm và bồng bột nên đã vấp ngã mà không tự chủ được và rồi ly rượu hay 
điếu thuốc đầu tiên sẽ không bao giờ là ly rượu hay điếu thuốc cuối cùng nữa. 

�{�X�W��P��O��N����M��L�����K��J��IH��G��F��E��D��C��B��A

��RQz ٢١: ا�%$ر  

�Hỡi những người có đức tin! Chớ dẫm chân theo dấu chân của Shayton 
bởi vì ai bước theo dấu chân của Shayton thì sẽ bị nó sai khiến làm điều khả  
ố và tội lỗi.� Suroh 24 : 21. 

Bọn Shayton là đệ tử của Iblis (xin Allah nguyền rủa chúng). Chúng 
chuyên đi phá rối, dụ dổ con người đi vào con đường lầm than tội lỗi, nhất là 
chúng đánh vào tâm điểm của những thanh niên thiếu nữ nhẹ dạ và ham chơi. 
Chúng muốn đầu độc thanh thiếu niên phải đi theo nó, nếu ai nhẹ dạ nghe lời nó 
thì sẽ bỏ lễ Solah, bất hiếu với cha mẹ, không kính trọng thầy cô rồi buông thả 
việc học hành đến nổi thầy cô phải khiển trách, từ đó hạnh kiểm cá nhân không 
còn tốt như lúc đầu nữa, và đức tin ở tôn giáo dần dần biến mất luôn.  

«La haw la wa la qu wa ta il la bil lah 
không có sức mạnh hay uy quyền nào có thể phát huy được ngoại trừ 

Allah quyết định» 
Cô/cậu trẻ dể thương ngày nào bây giờ bắt đầu dẫm chân vào con đường 

xấu, cờ bạc, rựơu chè, hút xách, thói hư tật xấu nào cũng dẫm chân vào, không 
tiền thì đi ăn cắp tiền của cha mẹ, gia đình bà con thân thuộc, sau đó đi cướp 
giựt người ngoài. Cuộc sống như thế cho đến khi không còn biết tự trọng danh 
dự là gì nữa, thế là đã biến thành con người khác, như Allah đã phán : 

�{�X�W��z��y����}��|�������{z اء�  ٩٩: ا��

�Và chỉ những tên kẻ tội lỗi đã dắt chúng tôi đi lạc đường.� Al-Shu-a'-ro: 99. 
Trên đây là tình cảnh mà những thanh niên thiếu nữ đang vấp phải trong 

xã hội vật chất hiện nay, cầu xin Allah bảo vệ, hướng dẫn chúng ta vào con 
đường chân lý đúng thật của Ngài và cầu xin Ngài cho chúng ta tránh xa những 
người bạn xấu để không gây ra những tội lỗi thiệt hại cho bản thân, gia đình và 
xã hội. Amin. 

Tôi (tác giả) có từng đặt câu hỏi đến những thanh thiếu niên đang rơi vào 
hoàn cảnh nghiện ngập hay đang cải tạo trong tù: «Tại sao các cháu, các em rơi 

vào những điều xấu xa như hút xách, cờ bạc rượu chè…? Và lý do nào đưa 

các em các cháu vào tù…? » 
Câu trả lời duy nhứt giống nhau đó là : Tại đi theo những bạn bè xấu rồi 

bị họ quyến rủ tôi. 
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