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Chương 17 

Phải Chấp Hành & Thực Thi Theo 

Luật Của Allah 
 

 

Allah  phán: 

َِّك ََل ي  ﴿ واْ فَََل َوَرب  ۡم ث مى ََل ََيِّد  وَك فِّيَما َشَجَر بَيۡنَه  ِّم  َك  ٰ ُي  ۡؤمِّن وَن َحَّتى
هِّۡم َحرَج   سِّ نف 

َ
ٓ أ واْ تَۡسلِّيم  ا ِفِّ ِّم  ا قََضۡيَت َوي َسل  ِّمى  [56سورة النساء: ] ﴾ ٦٥ا م 

Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng 

chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề 

cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh 

chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về 

quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn 

quy phục. (Chương 4 – Annisa, câu 65). 

Allah  đã tự thế với bản thân Ngài rằng không có 

bất kỳ ai thực sự là người có đức tin ngoại trừ những ai 

giao hết cho Nabi Mahummad  làm chủ trì trong việc 

phân xử những điều họ tranh chấp và bất đồng nhau và 

họ phục trước sự phán xét và quyết định của Người. Và 

điều này cũng được Thiên sứ của Allah  đã di huấn: 

َحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  ال}
َ
{بِهِ  ِجْئُت  لَِما َتَبًعا َهَواهُ  يَُكونَ  َحَّت  أ

“Không ai trong các ngươi có đức tin trọn vẹn cho 

đến khi nào dục vọng của y đi theo những gì Ta mang 

đến”. 
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Allah  phán: 

ۡم ﴿ َم بَيَۡنه  َۡحك  ِۦّ ِلِّ وِلِّ ِّ َورَس  ٓواْ إََِّل ٱَّللى ۡؤمِّنِّنَي إِّذَا د ع  إِّنىَما ََكَن قَۡوَل ٱلۡم 
ول واْ َسمِّۡعَنا  ن َيق 

َ
وَن أ ۡفلِّح  م  ٱلۡم  ْوَلَٰٓئَِّك ه 

 
َطۡعَناۚ َوأ

َ
سورة انلور: ] ﴾٥١َوأ

65] 
Lời tuyên bố của những người thực sự có đức tin khi 

được mời đến với Allah và Sứ giả của Ngài để Y 

(Muhammad) phân xử giữa họ chỉ là câu nói: “Chúng 

tôi xin nghe và xin vâng lời”. Đó là những người 

thành đạt. (Chương 24 – Annur, câu 51). 

Allah  phán cho biết rằng câu nói của những 

người có đức tin khi được mời gọi đến với điều luật của 

Allah  và điều luật của vị Thiên sứ của Ngài  luôn 

khác với câu nói của những người giả tạo đức tin 

Munafiq. Những người Munafiq khi được mời gọi đến 

với điều luật của Allah  và Thiên sứ của Ngài  thì họ 

hay phản đối, nếu phần đúng và lợi nghiêng về phía họ 

thì họ chấp nhận và tuân thủ, ngược lại thì không; riêng 

những người có đức tin thì lúc nào họ cũng nói “xin nghe 

và vâng lời” dù phần thiệt và quấy nghiêng về phía họ. 

 

Hadith 169: Ông Abu Huroiroh  thuật lại, nói: 

﴿ ِۗ ۡرضِّ
َ
َمَٰوٰتِّ َوَما ِفِّ ٱۡۡل ِّ َما ِفِّ ٱلسى ى ِّ ٓ  َّلل  واْ َما ِفِّ ۡو ِإَون ت ۡبد 

َ
ۡم أ ك  سِّ نف 

َ
أ

ه  ِّهِّ ٱَّللى  م ب ۡبك  َاسِّ وه  ُي  ۡف  ٰ  ُت  ُۗ َوٱَّللى  لََعَ َِّمن يََشآء  َوي َعذ ِّب  َمن يََشآء  َفيَۡغفِّر  ل
ء   ِّ ََشۡ

يٌر  ك    [482سورة ابلقرة: ] ﴾٢٨٤قَدِّ
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Mọi vạn vật trong các tầng trời và mọi vạn vật trong 

trái đất đều là của Allah; và nếu các ngươi bộc lộ hay 

giấu kín điều nằm trong lòng của các ngươi thì Allah 

sẽ vẫn thanh toán các ngươi về điều đó. Bởi thế, Ngài 

sẽ tha thứ cho ai Ngài muốn và sẽ trừng phạt ai Ngài 

muốn bởi vì Allah là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. 
(Chương 2 – Albaqarah, câu 284). 

Khi câu kinh này được mặc khải xuống thì các vị 

Sahabah của Thiên sứ trở nên lo sợ hơn về giới luật đó. 

Thế là họ đã đến gặp Thiên sứ của Allah  rồi ngồi quì 

gối trước Người, họ nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng 

tôi đã được sắc lệnh những điều mà chúng tôi có khả 

năng như lễ nguyện Salah, Jihaad, nhịn chay, và Sadaqah 

.. nhưng giờ lại mặc khải xuống câu Kinh này .. chúng tôi 

thực sử không có khả năng. 

Thiên sứ của Allah  nói: 

تُِريُدونَ }
َ
نْ  أ

َ
ْهُل  قَاَل  َكَما َتُقولُوا أ

َ
 َسِمْعَنا َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الِْكَتاَبنْيِ  أ

َطْعَنا َسِمْعَنا ُقولُوا بَْل  َوَعَصْيَنا
َ
{ الَْمِصيُ  َوإََِلَْك  َرَبَنا ُغْفَرانََك  َوأ

“Có phải các ngươi muốn nói giống như những người 

dân của hai Kinh sách trước các ngươi đã nói ‘chúng 

tôi xin nghe nhưng lại không làm theo’ hay sao? (Các 

ngươi không được nói như vậy) mà các ngươi phải nói 

rằng chúng tôi xin nghe và vâng lời, xin Ngài tha thứ 

cho bầy tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, chắc chắn 

bầy tôi sẽ quay lại với Ngài”. 
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Khi nghe được những lời này thì họ hạ mình tuân 

theo, sau đó, Allah  phán tiếp câu Kinh để khẳng định 

điều đó: 

َِِّلۡهِّ ﴿ نزَِّل إ
 
ٓ أ َِّما ول  ب ِّ َءاَمَن ٱلرىس  ِّٱَّللى ٌّ َءاَمَن ب ۡؤمِّن وَنۚ ك  ِّهِۦّ َوٱلۡم  ب  مِّن رى

لِّهِۦّ ت بِّهِۦّ َور س  َحد   َوَمَلَٰٓئَِّكتِّهِۦّ َوك 
َ
ِّق  َبنۡيَ أ لِّهِّۦۚ َوقَال واْ  ََل ن َفر  ِّن رُّس  م 
ري   ۡفَرانََك َربىنَا ِإَوَِلَۡك ٱلَۡمصِّ ه غ  َطۡعنَا

َ
 [486سورة ابلقرة : ]  ﴾٢٨٥َسمِّۡعَنا َوأ

Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban 

xuống cho Y từ Thượng Đế của Y và những người có 

đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng 

nơi Allah, các thiên thần của Ngài, các Kinh sách của 

Ngài và các vị sứ giả của Ngài. Họ đều nói: Bầy tôi 

không phân biệt và kỳ thị một vị nào trong các Sứ giả 

của Ngài. Bầy tôi xin nghe và vâng lời. Xin Ngài tha 

thứ cho bầy tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, chắc 

chắn bầy tôi sẽ quay lại với Ngài. (Chương 2 – 

Albaqarah, câu 285). 

Khi họ đã thực hiện theo sắc lệnh đó thì Allah  

xóa bỏ nó và thay thế một điều luật khác với lời phán của 

Ngài: 

ۚ لََها َما َكَسبَۡت وََعلَۡيَها َما﴿ ِّف  ٱَّللى  َنۡفًسا إَِّلى و ۡسَعَها  ََل ي َكل 
نَاۚ َربىَنا َوََل ََتۡمِّۡل َعلَۡينَآ 

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
يَنآ أ ىسِّ ۡذنَآ إِّن ن ٱۡكتََسبَۡتُۗ َربىنَا ََل ت َؤاخِّ

ِّلۡنَا َما ََل َطاقََة ََلَا إِّۡص   َم  ِّيَن مِّن َقۡبلَِّناۚ َربىَنا َوََل َت  ۥ لََعَ ٱَّلى ا َكَما ََحَلۡتَه 
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ِّهِّۦه  ٓۚ َوٱۡعف  َعنىا َوٱۡغفِّۡر ََلَا  ب نَا لََعَ ٱلَۡقوۡمِّ  َوٱرََۡحَۡنا ۡ نَت َمۡولَىٰنَا فَٱنُص 
َ
أ

َكٰفِّرِّيَن 
 [485ابلقرة:  سورة] ﴾٢٨٦ٱلۡ

Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách 

nhiệm quá khả năng của nó. Nó sẽ hưởng phúc về 

điều tốt mà nó đã làm và sẽ chịu phạt về tội mà nó đã 

gây ra. Lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt tội bầy tôi 

nếu bầy tôi quên hay sai sót; lạy Thượng Đế, xin Ngài 

đừng bắt bầy tôi gánh vác nặng nề giống như Ngài đã 

đặt gánh nặng lên những người trước bầy tôi; lạy 

Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bầy tôi vác gánh vượt 

quá khả năng của bầy tôi, xin Ngài hãy lượng thứ cho 

bầy tôi, tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và tương xót cho 

bầy tôi, Ngài là Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, xin Ngài 

yểm trợ bầy tôi thắng những kẻ vô đức tin. (Chương 

2 – Albaqarah, câu 286).  

Sau mỗi lời Allah không bắt một ... sai sót, 

lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt bầy tôi gánh vác 

... trước bầy tôi, lạy Thượng Đế, xin Ngài đừng bắt 

bầy tôi vác gánh vượt quá khả năng của bầy tôi, ... xin 

Ngài yểm trợ bầy tôi thắng những kẻ vô đức tin. thì 

Allah  đều nói: vâng. (Hadith do Muslim ghi lại). 

* Bài học từ Hadith: 

- Điều mà các vị Sahabah lo lắng là sợ Allah  sẽ 

bắt tội cả những điều mà họ không có khả năng kiểm soát 

trong tâm trí của họ. 

- Hadih dạy người tín đồ phải hoàn toàn quy phục 

điều luật của Allah  và hoàn toàn tuân thủ theo mệnh 
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lệnh của Thiên sứ của Ngài , khi có lệnh chỉ được nói: 

xin nghe và vâng lời. 

- Hadith cho biết rằng Allah  đã không gây khó 

khăn cho bất cứ linh hồn nào và Ngài sẽ không bắt tội 

nếu ai đó không có khả năng cũng như lỡ quên và sai sót. 

- Trong câu Kinh, Allah  dạy các bề tôi cách cầu 

nguyện và khấn xin Ngài. 

 


