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Chương 24
Cảnh Báo Mạnh Mẽ Về Sự Trừng
Phạt Cho Ai Kêu Gọi Làm Điều Thiện
Hoặc Ngăn Cản Làm Điều Xấu Nhưng
Hành Động Lại Trái Với Lời Nói
Allah  phán:

َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ ۡ ر
َٰ ﴿أتأمرون ٱنلاس بِٱل ِبِ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون ٱلكِت
بَۚ أفَل
َ ُ َۡ
]44 :﴾ [سورة ابلقرة٤٤ تعقِلون
Phải chăng các ngươi bảo thiên hạ cư xử đạo đức
nhưng các ngươi lại quên bản thân các ngươi trong
lúc các ngươi đọc Kinh Sách ư? Há các ngươi không
hiểu sao ? (Chương 2 – Albaqarah, câu 44).
Câu Kinh phê phán và lên án những ai kêu gọi
làm điều thiện tốt và ngoan đạo nhưng bản thân họ thì
không làm. Những ai làm như thế là không những dối trá
với mọi người, dối trá với chính bản thân họ mà còn là sự
dối trá với Allah , Đấng mà tuyệt đối không ai được
quyền đối trá với Ngài. Những ai làm như thế là những
kẻ không hiểu lý lẽ, đi ngược lại với tâm trí chân chính
và lành mạnh.
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Allah  phán:

َۡ ََُ
َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َّ َ
ً
ِ  كب مقتا عِند ٱَّلل٢ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ل ِم تقولون ما َل تفعلون
َ َُ َۡ َ َ ْ ُ َُ َ
]3 ،2 :﴾ [سورة الصف٣ أن تقولوا ما َل تفعلون
Hỡi những người có đức tin, tại sao các ngươi nói ra
những điều mà các người không làm? Điều đáng ghét
nhất đối với Allah là các ngươi ra những điều mà các
ngươi không làm. (Chương 61 – Assaf, câu 2, 3).
Allah  phán nhắc nhở những người có đức tin
rằng chớ đừng nói mà không làm bởi vì đó là điều mà
Ngài ghét nhất.
Allah  phán về Nabi Shu’aib :

َُۡ ۡ ُ

ََۡ َٓ َ ۡ ُ َ َ ُ َۡ ُ ُ ََٓ

َٰ ِ ﴿وما أريد أن أخال ِفكم إ
]88 :َل ما أنهىَٰكم عن َۚه﴾ [سورة هود
ِ
Và Ta không muốn vì mục đích chống lại các ngươi
mà làm điều Ta đã ngăn cấm các ngươi. (Chương 11
– Hud, câu 88).
Nabi Shu’aib  đã nói với dân chúng của Người
rằng Người không muốn làm những điều mà Người đã
cấm đoán họ; bởi lẽ đó là điều dối trá và lừa lọc, là điều
mà Allah  ghét nhất.
Hadith 200: Ông Abu Zaid Usa-mah bin Zaid bin
Ha-rithah  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah 
nói:

َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ
ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ
ُ اب َب ْطنه َف َي ُد
ور
ار فتندل ِق أقت
انل
ف
ق
ِِ
ِ {يؤت بِالرج ِل يوم ال ِقيام ِة فيل
ِ
َ
ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
ار فيقولون يا فالن
ِ بِها كما يدور احل ِمار بِالرح فيجت ِمع إَِل ِه أهل انل
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ْ َْ ُ ُ َْ ْ ُ َ ََْ َ َ َ
َْ ََ ُ ََُ َ ُْْ َ َ ََْ
ُ
وف وتنه ع ِن المنك ِر فيقول بل قد
ِ ما لك ألم تكن تأمر بِالمعر
َ
َ ُْْ َ َ ْ
َ
ْ َْ ُ ُ ُْ
.وف َول آت ِي ِه َوأنه ع ِن المنك ِر َوآتِي ِه} متفق عليه
ِ كنت آم ُر بِالمع ُر
“Vào Ngày Phán Xét, một người đàn ông được áp giải
đến và bị ném vào trong Hỏa Ngục, ruột phèo của y
lồi ra bên ngoài bụng, y cứ lôi ruột phèo đi vòng
quanh giống như con lừa đi vòng quanh cái cối xây.
Thế là cư dân nơi Hỏa Ngục tụ tập lại trước y và nói:
Này .. sao vậy, chẳng phải anh đã kêu gọi làm điều
thiện tốt và ngăn cản người làm điều xấu và trái đạo
đó sao, sao lại bị như thế này? Người đàn ông đó nói:
Đúng vậy, quả thật tôi đã kêu gọi người làm điều
thiện tốt và ngoan đạo nhưng tôi không làm; và tôi đã
ngăn cản người làm điều xấu và trái đạo nhưng tôi lại
làm.” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho biết hình phạt nặng nề dành cho
những ai làm khác với lời nói, những kẻ nói mà không
làm.
- Hadith khẳng định điều vô hình, đó là Hỏa Ngục
nơi có nhiều hình phạt, và một trong những hình phạt nơi
Hỏa Ngục là bị đốt nóng và ruột phèo lồi ra bên ngoài
bụng và người chịu phạt phải đi vòng quanh với mớ ruột
lòng thòng bên ngoài bụng như thế.
- Hadith như muốn nhắc nhở mỗi bản thân người tín đồ
phải thực hiện điều thiện tốt và ngoan đạo đồng thời
phải từ bỏ những điều xấu và trái đạo.
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