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Chương 23
Kêu Gọi Làm Việc Thiện Tốt &
Ngăn Cản Điều Xấu, Điều Trái Đạo
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ت
َ ُ ُ ت ُ َّ َ ت
ُ ََت
َ ت ت
ۡلخ ت
َ نَ ِ َى ت
ِو
ُ
ۡد
ي
ة
م
أ
م
ِّنك
م
ن
ك
﴿وۡل
ِّ دِ َو َأدُ ُُ ُنوَ بِّدلۡ ََۡ ُن
ِّ
ِّ
َ ُ َ َ ت َ ت َ َ ت ُ َ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ت ُ ت
:﴾ [سووة آل عموران١٠٤ َلئِّك هم ۡلَۡفل ِّحن
وأنهنَ ُ ِّن ۡلَۡنك ِّنِۚ وأو
]401

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 lỗi. Và đó là những người sẽ
thành đạt. (Chương 3 – Ali-Imran, câu 104).
Điều thiện tốt là tất cả những việc làm mà giáo
lý và tâm trí coi là tốt đẹp; còn điều xấu và tội lỗi thì
ngược lại.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َتُ ُ َ ت
ُ ُ ت َ ت َ ُ َّ ُ ت
َ َ ََتَت
ت
َّ
َ
ت
َ
ُ
ِّ ﴿كنتم خِ أم ٍة أخ ِّنجت ۡ ِّلن
وِ وتنهنَ ُ ِّن
ِّ اس تُُنوَ بِّلَۡۡن
َ ُت
]440 : ن ﴾ [سوة آل عمران
نك
ِّ َۡۡل
Các ngươi là một cộng đồng tốt vượt trội được gầy
dựng để làm gương cho nhân loại: Các ngươi hãy
kêu gọi làm việc tốt và ngăn cản làm việc xấu.
(Chương 3 – Ali – ‘Imran, câu 110).
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Có nghĩa là: Các ngươi hỡi cộng đồng tín đồ của
Muhammad là cộng đồng tốt vượt trội được dựng lên
mang lại điều phúc cho nhân loại. Bởi thế các ngươi
hãy kêu gọi làm điều thiện tốt và ngăn cản điều xấu; có
như thế thì các ngươi mới đáng được mô tả là những
người tốt vượt trội.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
:األعراف

ُ ت َت َ َتُ ت تُ ت ََ ت ت َ ت
َ
َ
َٰ
﴾ [سوة١٩٩ ن ۡللجهِّل ِّني
ِّ ُ ﴿خ ِّذ ۡللۡفن وأُن بِّللۡن ِِّ وأُ ِّنض
]411

Ngươi (Muhammad) hãy lượng thứ và chỉ thị (cho
họ) làm điều nào đúng và hãy tránh xa những kẻ ngu
dốt. (Chương 7 – Al-Araf, câu 199).
Allah  bảo Nabi Muhammad  hãy xí xóa và bỏ
qua những tính cách xấu của mọi người cũng như sự
thiếu hiểu biết của họ, cư xử dễ dàng với họ và kiên nhẫn
chịu dựng trước những phiền hà mà họ có thể gây ra.
Tránh xa những kẻ ngu dốt có nghĩa là đừng đáp
trả lại hành vi thiếu biết bằng hành vi thiếu hiểu biết.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ت
ُ َ ت ُ ت ُ َ َ ت ُ ت َ َٰ ُ َ ت
َ ت ت
ض ُه تم أ َ تو ِِّلَا ٓ ُء َب ت
ِو
ۡ
ۡ﴿وۡلَۡؤمِّننَ وۡلَۡؤمِّنت ب
ِّ ض يَُ ُُ ُنوَ بِّلۡ ََۡ ُن
ِۚ
َ ََُتَت َ َ ت
]14 :ن﴾ [سوة اتلوبة
نك
ِّ َۡوأنهنَ ُ ِّن ۡل
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. (Chương 9 –
Attawbah, câu 71).
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Allah  phán bảo rằng tất cả những người có đức
tin phải nên giúp đỡ lẫn nhau trong việc thờ phượng,
trong đời sống xã hội; họ phải có trách nhiệm nhắc nhở
bảo ban nhau điều tốt và ngăn cản nhau làm điều xấu.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َٰٓ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۢ َ ٓ ت
َ ُ َ
َ ُۥد َو
َٰ َ َ ِّيل
ِّيَس ۡلبت ِّن
لَع ۡ َِّسا َِّ داو
﴿ل ِّۡن ۡلَّلِّين كفنوا ِّمن ب ِِّن ِِّسرء
َ ُ َ َ ت َ َ َ َٰ َ َ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ت
َ َ َ َ َ ْ ُ َ
 َكندنا ا يََ َنداه تنَ ُدن٧٨ َدۡو
ُنأ َۚم ذۡ ِّك بَِّا ُصنا وَكننا يۡت
َ ُ َ ُّ َ َ َ ُ ُ َ ت َ َ َ ُ ْ َ ت
]11 - 87 : ﴾ [سوة املائد٧٩ َمنكن فۡلنه َۚ َلِّئس ما َكننا يفۡلن
Những kẻ không có đức tin trong số con cháu của
Israel đã bị Dawood và Ysa con trai của Maraym
nguyền rủa từ chiếc lưỡi của hai người họ. Đó là vì
họ đã bất tuân và luôn phạm giới. 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).
Allah  như nhắc nhở các tín đồ Muslim đừng để
bản thân mình giống như người Israel, họ đã bị nguyền
rủa từ chiếc lưỡi của các vị Nabi của họ bởi vì họ đã
không ngăn cản nhau làm điều xấu.
Ông Ibnu Abbas  nói: “Họ bị nguyền rủa từ mọi
chiếc lưỡi, họ bị nguyền rủa ở thời Nabi Musa  trong
Kinh Tawrah (Cựu ước), họ bị nguyền rủa ở thời Nabi
Dawood  trong Kinh Zabur (Sách Thánh Thi), họ bị
nguyền rủa ở thời Nabi Ysa  trong Kinh Injil (Tân
ước), và họ bị nguyền rủa ở thời của Nabi Muhammad 
trong Kinh Qur’an”.
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Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ
ُ َ ٓ َت ت
َ ٓ َت ت
َ ﴿ َوقُل ت
﴾ َۚ ۡلۡل ُّق مِّن َّربِّك تمۖۡ ف ََن شا َء فليُؤمِّن َو َمن شا َء فليَكف تن
ِّ
]91 : [سوة الكهف

Và hãy bảo (Muhammad!): Chân lý là từ Thượng Đế
của các người. Bởi thế, ai muốn tin thì tin và ai muốn
không tin thì cứ tự do không tin. (Chương 18 – AlKahf, câu 29).
Có nghĩa là Allah  phán bảo Thiên sứ
Muhammad  nói với mọi người: Chân lý là từ nơi
Allah, Ta chỉ có nhiệm vụ trình bày rõ rằng điều chân lý
từ nơi Ngài, còn việc ai tin hay không tin là tùy ý mỗi
người, không liên quan đến Ta.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
]11 :[سوة احلجر

َ ت ت
ُت
﴾ لص َۡع ب ِّ ََا تؤ َُ ُن
﴿ف

Do đó, hãy công bố những điều mà Ngươi
(Muhammad) đã được chỉ thị. (Chương 15 – Al-Hijr,
câu 94).
Có nghĩa hãy công khai truyền tải những điều mà
Allah đã ra lệnh cho Ngươi, Muhammad!

Allah, Đấng Tối Cao phán:
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َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ ٓ َ َ َ ت
َ َ َ َ ت َ َّ َ َ ت َ ت
ِّ
ۢاب بي
ذ
ۡ
ب
نا
َ
ل
ظ
ِّين
ۡلَّل
ا
ن
ذ
خ
أ
و
ء
ن
ۡلۡس
ن
ُ
ِّ
ِۢ
ِّ َ﴿أجنينا ۡلَّلِّين ينهن
َ ُ ُ َ َ ُ ْ َت
]165 :﴾ [سوة األعراف١٦٥ َبَِّا َكننا يفسقن
TA giải cứu những ai biết ngăn cản điều xấu và bắt
phạt những ai làm điều sai quấy với một hình phạt vô
cùng khủng khiếp vì những gì mà chúng đã dấy loạn
bất tuân. (Chương 7 – Al-A’raaf, câu 164).
Hadith 186: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  thuật
lại: Tối đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َُر
{من َرأى مِنكم منك ًرا فليغِّي ُه بِي ِده ِ فإِن لم يست ِطع فبِلِسان ِ ِه فإِن لم
َ َ
َُ َ َ ََ
َ َ
َ
.ان} ةواه مسلم
يم
اإل
ف
ع
ض
أ
ِك
ل
ذ
و
ه
ب
ل
ق
ِ
ِ ِ
ِ ِ يست ِطع فب

“Ai trong các ngươi nhìn thấy điều trái đạo thì y hãy
thay đổi nó bằng tay của y, nếu không thể thì bằng
chiếc lưỡi của y, và nêu không thể nữa thì bằng trái
tim của y, và đó là sự yếu ớt nhất của đức tin Iman.”
(Muslim).
Imam Ahmad  nói: Thay đổi bằng tay không
phải là bằng đao kiếm hay vũ khí.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith là bằng chứng bắt buộc phải thay đổi
những điều trái giáo lý bằng bất cứ phương tiện nào có
thể.
- Hadith bảo thay đổi bằng tay, bằng chiếc lưỡi và
bằng cả con tim muốn nói rằng người tín đồ luôn phải
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đấu tranh phản bác lại điều trái giáo lý trong mọi hoàn
cảnh, nếu không thể thay đổi thì ít nhất phải thể hiện sự
không đồng lòng bằng trái tim và đó là cấp độ yếu nhất
của đức tin Iman.
Hadith 187: Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َّ
َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ
َ ُّ َ َ
َّ ُ
ُ
{ َما مِن ن ى
اريون
ِ ب بعثه الل ِف أمة قب ِل إ ِ َل َكن ل مِن أمت ِ ِه حو
ِ
ُ ُ َ َ َّ َّ ُ
َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ
َ
َ ََ
وأصحاب يأخذون بِسنت ِ ِه ويقتدون بِأم ِره ِ ثم إِنها َتلف مِن بع ِدهِم
ُ ُ
ُ ََ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َُ
خلوف يقولون ما ل يفعلون َويفعلون ما ل يؤم ُرون فمن جاهدهم
ُ ََ َ َ
ُ ََ َ َ
َ
ُ َُ
ُ َُ َ
بِي ِده ِ فه َو مؤمِن َومن جاهدهم بِلِسان ِ ِه فه َو مؤمِن َومن جاهدهم
َ َ ُ َّ َ
َ
َ اء َذل َِك م
َ ب َقلب ِه َف ُه َو ُمؤمِن َولَي َس َو َر
ان حبة خردل} ةواه
ِن
ِ اإليم
ِ ِ
ِ
.مسلم

“Không một vị Nabi nào được Allah cử phái đến
trong một cộng đồng nào đó trước Ta mà vị Nabi đó
không có một những người bạn đạo trung thành đi
theo và hết lòng ủng hộ, họ bám lấy Sunnah của vị
Nabi đó, thực hiện theo những gì vị ấy bảo ban;
nhưng rồi sau thời họ có những thế hệ tiếp sau lại nói
những điều không làm và làm những điều không
được bảo ban. Bởi thế, ai chiến đấu với họ bằng đôi
tay của mình thì y là người có đức ti, ai chiến đấu với
họ bằng chiếc lưỡi của mình thì y là người có đức tin,
và ai chiến đấu với họ bằng trái tim của mình thì y là
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người có đức tin; và sau đó thì không còn có đức tin
nào nhỏ hơn nữa.” (Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith kêu gọi đấu tranh chống lại những người
đi trái với giáo lý bằng lời nói và hành động.
- Hadith cho thấy rằng nếu không đấu tranh chống
lại những điều trái giáo lý, ngay cả đấu tranh bằng trái
tim cũng không thể thì đó là biểu hiện đức tin Iman
không còn nữa. Chính vì vậy mà ông Ibnu Mas’ud  nói:
“Một người sẽ bị hủy diệt nếu trái tim của y không nhận
biết điều thiện tốt và điều xấu”.
Hadith 188: Ông Abu Al-Waleed Uba-dah bin
Assa-mit  thuật lại, nói: “Chúng tôi đã giao ước với
Thiên sứ của Allah là phải vâng lời và tuân thủ theo
lãnh đạo dù trong thuận lợi suôn sẻ hay trong khó
khăn và trở ngại; phải vâng lời và tuân thủ lãnh đạo
dù thuận lòng hay không thuận lòng; phải vâng lời và
tuân lãnh đạo dù có ảnh hưởng tiêu cực đối với chúng
tôi; phải vâng lời và tuân thủ lãnh đạo không được lôi
kéo cư dân nổi loạn trừ phi đã khẳng định cấp lãnh
đạo là những kẻ vô đức tin có cơ sở xác thực; chúng
tôi phải luôn nói điều chân lý dù trong hoàn cảnh nào
và chúng tôi không sợ hãi vì Allah.” (Albukhari,
Muslim).

* Bài học từ Hadith:
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- Hadith khẳng định bắt buộc các tín đồ Muslim
phải vâng lời và tuân theo cấp lãnh đạo của họ trong mọi
vấn đề trừ điều trái lệnh Allah  và Thiên sứ của Ngài.
- Không được nổi dậy chống đối những người lãnh
đạo trừ phi đã có cơ sở xác thực rằng họ đã làm trái với
giáo lý nền tảng của Islam.
- Giới học giả Islam đều đồng thuận quan điểm
rằng cấm nổi dậy rời bỏ cấp lãnh đạo cũng như gây chiến
với họ ngay cả khi họ là những người Muslim Fa-siq
(làm điều xấu nhưng vẫn giữ được căn bản nền tảng của
Islam); bởi lẽ việc nổi dậy và rời bỏ họ là việc xấu to lớn
việc sai trái của họ.
- Việc tuân lệnh và vâng lời theo cấp lãnh đạo
trong mọi mặt mang lại kết quả: thống nhất cộng đồng
Muslim tránh sự bất đồng, mâu thuẫn và chia rẽ.
Hadith 189: Ông Annu’man bin Basheer  thuật
lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َََ َ
ََ ُ ََ
َ ََُ
ُ ُ ََ
{مثل القائ ِِم َع حدو ِد اللِ َوال َواق ِِع فِيها كمث ِل قوم استهموا َع
ُ ََ ََ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ
َ  فَ ََك َن َّاَّل،ض ُهم َأس َفلَ َها
ِين ِف
 فأصاب بعضهم أعالها وبع،س ِفينة
َ
ََ َ َ َ َ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ
أسفلِها إِذا استقوا مِن الماءِ مروا َع من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا
ُ ََ ُ ََ َ َ ُ ُ ُ َ َ ََ َ َ ُ ََ ً َ َ
َ
 فإِن يْتكوهم وما أرادوا هلكوا. ولم نؤ ِذ من فوقنا،ِف ن ِصيبِنا خرقا
َ ََ ُ َ َ َ ً َ
ً َ ََ َ ََ
.يهم َنوا وَنوا َجِيعا} ةواه ابلخاةي
ِ  وإِن أخذوا َع أي ِد،َجِيعا

“Hình ảnh của người chấp hành theo giới cấm của
Allah và những người phạm giới cấm của Ngài giống
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như hình ảnh của một nhóm người đã bắt thăm chỗ ở
trên con tàu: một số thì phần trên cao của con tàu và
một số thì ở dưới đáy con tàu. Những người ở phần
đáy con tàu khi muốn uống nước thì họ đi ngang qua
những người ở phần cao trên con tàu và nói: nếu
chúng tôi đâm thủng đáy tàu chúng ta sẽ bị chìm tất
cả và chúng tôi không muốn làm hại những người ở
phần cao trên con tàu. Bởi thế, nếu các ngươi bỏ mặc
họ làm những gì họ muốn thì tất cả những người trên
tàu sẽ bị hủy diệt; còn nếu các ngươi tìm cách ngăn
chặn việc đâm thủng đáy tàu thì tất cả sẽ được an
toàn.” (Albukhari).
* Bài học từ Hadith:
- Thiên sứ của Allah  đưa ra một hình ảnh thí dụ
để các tín đồ có thể hiểu rõ hơn trong tâm trí của họ.
- Hadith cho người tín đồ bài học rằng phải đứng
lên ngăn chặn những hành vi xấu và có hại cho cộng
đồng và xã hội, và đôi lúc phải hy sinh lợi ích của cá
nhân.
- Sự tự do của con ngươi không phải là tuyết đối
vô hạn, muốn làm gì thì làm mà sự tự do của con người
luôn bị ràng buộc bởi quyền lợi của mọi người xung
quanh và trách nhiệm của từng cá nhân đối với tập thể và
ngược lại.
- Hadith như muốn nhắc nhở rằng trong xã hội
chắc chắn sẽ có một số người có thể gây hại đến cộng
đồng do những hành động và phương thức sai trái của họ
mặc dù họ có tâm niệm tốt. Khi đối diện với tình trạng
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này thì bắt buộc phải ngăn cản việc làm của họ và cố
gắng tìm cách cho họ hiểu ra hậu quả từ việc làm của họ.
Hadith 190: Người mẹ của những người có đức
tin, bà Ummu Salamah Hind con gái ông Abu Umaiyah
Huzdaifah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ
 فمن ك ِره فقد ب ِرئ.{إِنه يستعمل عليكم أمراء فتع ِرفون وتنكِرون
ََ َ َ ََ ََ َ َ َ
ََ ََ َ َ َ
ِ
.}كن من رض وتابع
ِ ومن أنكر فقد سلِم ول

“Quả thật, khi được dựng lên cho các ngươi những
người lãnh đạo thì các ngươi phải thừa nhận (việc làm
đúng đắn với giáo lý của họ) và chống đối, ngăn cản
(việc làm trái giáo lý của họ). Bởi thế, (khi nhìn thấy
việc làm trái giáo lý của họ), nếu ghét thì y đã vô can,
nếu ai đứng lên ngăn cản thì y đã an toàn, trừ ai hài
lòng và đi theo”.
Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah,
chúng ta không được giết họ sao?
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َّ
ُ
ُ ََ َ َ
. ما أقاموا فِيكم الصالة} ةواه مسلم،{ل

“Không, khi mà họ vẫn còn dâng lễ nguyện Salah
cùng với các ngươi” (Muslim).
* Giải thích:
Hadith muốn rói rằng ai nhìn thấy điều trái giáo lý
từ những người lãnh đạo, nếu không có khả năng ngăn
cản thì ít nhất phải có thái độ ghét và đó là biểu hiện của
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con tim, lúc đó y mới vô can với tội lỗi của họ; nếu có
khả năng và y đã ngăn cản thì đã an toàn khỏi việc làm
trái giáo lý; nhưng nếu hài lòng và đi theo việc làm sai
trái của họ thì y là người làm điều tội lỗi cùng hội cùng
thuyền với họ.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith bảo người tín đồ phải đấu tranh và phản
đối những việc làm sai trái giáo lý của những người làm
lãnh đạo trong Islam.
- Hadith cho thấy lễ nguyện Salah là tiêu chuẩn
phân biệt giữa Islam và Kafir.
- Hadith như muốn nhắn gửi người tín đồ không
ủng hộ và đi theo những việc làm trái giáo lý của những
người lãnh đạo cho dù phải đối diện với sự thiệt hại lợi
ích cá nhân, tuy nhiên, không được nổi dậy rời bỏ sự lãnh
đạo của họ nếu như họ vẫn còn là những người Muslim.
Hadith 191: Người mẹ của những người có đức tin,
bà Ummu Al-Hakam Zaynap  con gái ông Jahsh thuật
lại, nói răng có một ngày nọ, Thiên sứ của Allah  vào
nhà của bà trong trạng thái rất lo âu, Người nói:

َ
َ َ َ ُ َ ََ َ َ ى
ُ َ
ُ َ
اْلوم مِن َرد ِم يأجوج َومأجوج
 فتِح،{ َويل ل ِلع َر ِب مِن رش ق ِد اقْتب

}مِثل

“Thật khốn thay cho người dân Ả Rập bởi điều xấu
sắp đến gần kề, hôm nay, bức tường thành ngăn
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Yajooj và Majooj đã thủng một lỗ khoảng như thế
này”.
Rồi Nabi  lấy ngón trỏ và ngón cái ra dấu thành
vòng tròn. Bà Zaynap hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah,
chẳng lẽ chúng ta bị hủy diệt trong lúc trong chúng ta vẫn
có người là những người ngoan đạo hay sao? Người 
nói:

ُ ََ َُ َ َ َ َ
}ُث اخلبث
 إِذا ك،{نعم

“Đúng vậy, điều đó xảy ra nếu như tội lỗi trở nên
nhiều hơn” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith là một thông điệp cho biết về một trong
các dấu hiệu của Ngày Tận Thế, đó là sự xuất hiện của
Ja’jooj và Ma’jooj. Và Hadith cũng cho biết rằng Ja’jooj
và Ma’jooj đang bị nhốt phía sau một bức tường thành
kiên cố và bức tường thành sắp vỡ ra.
- Hadith như muốn nhắc nhở một giáo lý chung
rằng một khi điều tội lỗi lan tràn và trở nên phổ biến lấn
át điều thiện tốt thì sẽ xảy ra sự hủy diệt cho dù vẫn có
những người ngoan đạo.
- Hadith nhắc nhở những người ngoan đạo phải
kêu gọi, tuyên truyền điều thiện tốt và ngăn cản điều xấu
và trái lệnh, nếu không họ cũng phải chịu chung một hậu
quả nếu như họ cứ làm ngơ.
Hadith 192: Ông Sa’eed Al-Khudri  thuật lại
rằng Thiên sứ của Allah  nói:
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َ ُّ َ َ َ ُ ُ َ ُ َّ
.}ات
{إِياكم و
ِ اْللوس َع الط ُرق
“Các ngươi coi chừng việc ngồi ở các đường đi”.
Các vị Sahabah  nói: Thưa Thiên sứ của Allah,
có chuyện gì sao, chúng tôi chỉ ngồi để nói chuyện với
nhau mà.
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َّ َ َ َّ
ُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ
}{فإِذا أبيتم إِل المجال ِس فأعطوا الط ِريق حقها

“Nếu các ngươi từ chối và muốn ngồi thì các ngươi
hãy cho con đường đi cái quyền của nó.”
Các vị Sahabah nói: Quyền của con đường đi là gì
thưa Thiên sứ của Allah?
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َّ ُّ َ َ َ َ ُّ َ َ َ
ََ
ُّ َ
َ
َ
ُ
َض اْل
 ونه ع ِن،وف
{غ
ِ  وأمر بِالمعر، ورد السال ِم، وكف األذى،َص
ِ
َ ُ
.المنك ِر} متفق عليه
“Hạ thấp cái nhìn xuống, không gây cản trở và phiền
hà, đáp lại lời chào Salam, khuyên bảo làm điều thiện
tốt và ngăn cản làm điều xấu” (Albukhari, Muslim).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho biết rằng đường đi là quyền lợi chung
của mọi người nên mỗi cá nhân phải có trách nhiệm đảm
bảo quyền chung của mọi người không được làm ảnh
hưởng đến nó.
- Hadith cho biết rằng Islam qui định trách nhiệm
và nghĩa vụ đối với con đường: không nhìn những thứ
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Haram, không gây cản trở và phiền hà cho người đi
đường, phải đáp lại lời chào Salam của người đi đường,
kêu gọi làm điều thiện và ngăn cản làm điều xấu. Trong
các Hadith khác, nói về trách nhiệm với con đường thì
Thiên sứ của Allah đề cập những việc làm: ăn nói tử tế,
giúp đỡ những người mang đồ nặng, giúp đỡ người già
yếu, giúp đỡ người yếu thế, chỉ dẫn người đi lạc, ...
- Hadith như muốn nhắc nhở rằng mỗi tín đồ luôn
có bổn phận và trách nhiệm trong việc tuyên truyền và
kêu gọi đến với điều tốt và ngăn những điều xấu.
Hadith 193: Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nhìn thấy trên tay một người đàn
ông đeo một chiếc nhẫn bằng vàng thì Người liền cởi nó
ra và vứt bỏ, Người  nói:

َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
َ
ََُ ََ َ
َ
}ِ {يع ِمد أحدكم إِل َجرة مِن نار فيجعلها ِف ي ِده

“Ai đó trong các ngươi có đ định lấy cục than hồng từ
Hỏa Ngục đeo vào tay của mình”.
Sau đó khi Thiên sứ của Allah  đi khỏi thì có
người nói với người đàn ông đó: hãy nhặt chiếc nhẫn và
sử dụng cho việc khác.
Người đàn ông đó nói: Không, thề bởi Allah, tôi
không bao giờ nhặt lại thứ mà Thiên sứ của Allah  đã
vứt bỏ. (Hadith do Muslim ghi lại).
* Bài học từ Hadith:
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- Hadith cho thấy rằng người tín đồ phải loại bỏ và
trừ khử ngay điều trái giáo lý khi nhìn thấy nếu có khả
năng thực hiện điều đó.
- Hadith là bằng chứng cấm nam giới đeo nhẫn
bằng vàng. Và việc đeo nhẫn vàng là một trong những
đại tội bởi vì Thiên sứ của Allah  cảnh báo về sự
nghiêm trọng của nó.
- Hadith cho thấy rằng giáo lý chỉ cấm nam giới
đeo nhẫn vàng, nhưng dùng vàng vào những hữu ích
khác thì không vấn đề gì.
- Hadith cũng nói lên rằng các vị Sahabah của
Thiên sứ tuyệt đối chấp hành theo mệnh lệnh và sự chỉ
bảo của Người, họ tuyệt đối tránh xa những điều Người
ngăn cấm.
Hadith 194: Ông Abu Sa’eed Al-Hasan Al-Basri
thuật lại rằng ông A-izd bin Amru  đến gặp Abeed bin
Ziyaad và nói: Này con trai, quả thật ta đã nghe Thiên sứ
của Allah  nói:

ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ
َ َّ َ َّ ر
}الرَعءِ احلطمة فإِياك أن تكون مِنهم
{إِن رش

“Quả thật, điều xấu xa nhất ở những người quản lý
và lãnh đạo là sự hung tàn và bạo ngược, bởi thế
ngươi hãy coi chừng tránh trở thành một trong số
họ”.
Abeed bin Ziyaad nói: Ông hãy ngồi xuống đi, thật
ra ông chỉ là thành phần cám trong các vị Sahabah của
Muhammad  thôi.
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Ông A-izd bin Amru  nói: Chẳng lẽ trong số họ
cũng có thành phần cám nữa sao? Quả thật, những thành
phần cám chỉ có ở thời sau họ và những ai ngoài họ mà
thôi. (Hadith do Muslim ghi lại).
* Giải thích:
- Ông A-izd bin Amru  thường được gọi là Abu
Hubairoh. Ông là một vị Sahabah đã tham gia trong trận
chiến Alhudaibiyah và có mặt trong cuộc giao ước thề
nguyện với Thiên sứ của Allah  dưới gốc cây cùng với
các vị Sahabah khác. Ông sống tại vùng Al-Basrah và
chết trong thời đại do Abeed bin Ziyaad nắm quyền.
- Ông Abeed bin Ziyaad là một nhà nắm quyền
hung tàn và bạo ngược.
* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho thấy các vị Sahabah luôn duy trì việc
kêu gọi mọi người đến với điều thiện tốt và ngăn cản mọi
người làm điều xấu và trái giáo lý.
- Hadith cho thấy rằng ông A-izd bin Amru  là
người can đảm, ông đã dám đứng lên để phản đối Abeed
bin Ziyaad.
- Hadith cũng khẳng định rằng tất cả các vị
Sahabah đều là những người tốt đẹp và cao quý, trong thế
hệ của họ chưa từng có bất cứ một ai được xem là thành
phần cám (đồ vứt bỏ) trừ những ai ở thời sau họ.
Hadith 195: Ông Huzdaifah thuật lại  rằng
Thiên sứ của Allah  nói:
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َ َ ُ
َّ
َ
َ َّ َ َ
َ َّ ُ َ َ
وف َوَلَنه ُون ع ِن المنك ِر أو
ِ { َواَّلِى نف ِس بِي ِده ِ َلَأم ُرن بِالمع ُر
َ
ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َّ ُ ُ ً َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ
ْلُو ِشكن الل أن يبعث عليكم عِقابا مِنه ثم تدعونه فال يستجاب
ُ َ
.لكم} ةواه الرتمذي وقال حديث حسن
“Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài,
hoặc là các ngươi phải kêu gọi mọi người làm điều
thiện tốt và ngăn cản mọi người làm điều xấu và trái
đạo hoặc Allah suyt giáng xuống các ngươi sự trừng
phạt rồi sau đó các ngươi cầu xin Ngài nhưng Ngài sẽ
không đáp lại lời cầu xin của các ngươi.” (Tirmizdi ghi
lại và ông nói Hadith tốt).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith nhắc nhở người tín đồ cần phải quan tâm
đến việc kêu gọi đến với điều thiện tốt và ngăn cản mọi
người làm điều xấu và trái giáo lý, nếu không, họ sẽ gặp
phải sự trừng phạt của Allah , đó là Allah  sẽ không
đáp lại lời cầu xin.
- Hadith khẳng định tầm quan trọng của việc kêu
gọi mọi người đến với điều thiện tốt và ngăn cản mọi
người làm điều xấu trong giáo lý Islam.
Hadith 196: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri  thuật
lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ َ
َ َُ َ َ
َ
َ ُ َ
اْلها ِد َكِمة عدل عِند سلطان جائ ِر} ةواه أبو داود والرتمذي
ِ {أفضل
.وقال حديث حسن
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“Jihaad tốt nhất là lời nói công bằng (chân lý) nhà
nắm quyền bạo ngược” (Abu Dawood, Tirmizdi ghi lại,
ông Tirmizdi nói Hadith tốt).
* Bài học từ Hadith:
- Hadith khẳng định việc kêu gọi đến với điều
thiện tốt cũng như ngăn cản điều xấu và sai trái là Jihaad.
- Hadith cho biết rằng việc khuyên răn nhà cầm
quyền bạo ngược là một hành động Jihaad to lớn.
- Hadith cho biết rằng Jihaad có những thứ bậc cao
thấp khác nhau.
Hadith 197: Ông Abu Abdillah Ta-riq bin Shihaab
Al-Bajali Al-Ahmisi  thuật lại rằng một người đàn ông
đã hỏi Thiên sứ của Allah  lúc Người vừa đặt chân lên
bàn đạp để cởi lên con lạc đà: Jihaad nào tốt nhất? Thiên
sứ của Allah  nói:

َ

َ ُ َ

َ َُ َ ى

.{َكِمة حق عِند سلطان جائ ِر} ةواه النسايئ بإسناد صحيح
“Lời nói chân lđ trước nhà nắm quyền bạo ngược”
(Annasa-i ghi lại với đường dẫn truyền Sahih).
* Bài học từ Hadith:
Hadith cho thấy rằng việc dám đứng lên nói điều lẽ
phải và sự thật trước nhà cầm quyền xấu là một hành
đồng Jihaad tốt nhất bởi nó thể hiện đức tin Iman kiên
định và mạnh mẽ của một tín đồ, thể hiện tinh thần can
đảm của Islam - một tinh thần dám nói dám làm vì chính
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nghĩa và chân lý, và nó thể hiện lòng thành tâm vì Allah
: dù có nguy hiểm cũng quyết duy trì chính nghĩa của
Ngài.
Hadith 198: Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói: “Quả thật sự yếu kém đầu tiên
trong đạo xảy ra trong cộng đồng Israel là một người đàn
ông nhìn thấy một người đàn ông, y nói: này, hãy kính sợ
Allah  và hãy bỏ ngay việc anh đang làm, quả thật, anh
không được phép làm vậy; rồi ngày hôm sau, y nhìn thấy
người đàn ông đó vẫn trong tình trạng sai trái nhưng y
không ngăn cản mà lại cùng ăn, cùng uống và cùng ngồi
với người đó. Bởi họ làm như thế nên Allah đã làm họ
chia rẽ và thù hằn nhau”. Sau đó Người đọc:

َ َٰٓ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۢ َ ٓ ت
َ ُ َ
َ ُۥد َو
َٰ َ َ ِّيل
ِّيَس ۡلبت ِّن
لَع ۡ َِّسا َِّ داو
﴿لِّۡن ۡلَّلِّين كفنوا ِّمن ب ِِّن ِِّسرء
َ ُ َ َ ت َ َ َ َٰ َ َ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ت
َ َ َ َ َ ْ ُ َ
 َكندنا ا يََ َنداه تنَ ُدن٧٨ َدۡو
ُنأ َۚم ذۡ ِّك بَِّا ُصنا وَكننا يۡت
َ َ ُ َ ت
َ َ َ َٰ َ ر ت ُ ت َ َ َ َّ ت
َ ُ َ ُ ْ ت
َدن
 تنى كثِِّا مِّنهم يتنل٧٩ َُّمنكن ف َۡلنهَُۚ َلِّئ َس َما َكننا َيف َۡلن
َ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ت َ َ َ َّ َ ت َ ُ ت َ ُ ُ ُ ت
ۡلَّلل ُل تي ِّه تم
خط
ِّ ۡلَّلِّين كفن َۚوا َلِّئس ما قۡمت ۡهم أنفسهم أَ س
ٓ ََ
َ ََ ت
َ ُ َ َت َ ُ ْ ُت
َ ُ َٰ َ ُ ت
َّ
ََّّدلَّلل ِّ َوۡل
دي ومدا
ب
َن
ِّن
م
ؤ
ي
نا
ن
َك
ن
ۡ
و
٨٠
َو
ِل
خ
م
ه
اب
ذ
ِّ
ِّ
ِّ ۡو ِِّف ۡلل
ِّ ِّ
َ ُ َٰ َ ُ َ َ ت َ َّ َ ُ ُ ت َ ت َ ٓ َ َ َ َٰ َّ َ ر ت ُ ت
﴾٨١ َسدقن
ِّ كن كثِِّا مِّنهم ف
ِّ نزل ِِِّلهِّ ما ۡلَّتذوهم أو ِِّلاء ول
ِّ أ
]14 - 78 : [سوة املائد

Những kẻ không có đức tin trong số con cháu của
Israel đã bị Dawood và Ysa con trai của Maraym
nguyền rủa từ chiếc lưỡi của hai người họ. Đó là vì
họ đã bất tuân và luôn phạm giới. Họ không ngăn
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cản nhau làm điều xấu và tội lỗi mà họ đã từng làm.
Và thật xấu xa cho những điều mà họ đã làm.
Ngươi thấy đa số bọn họ kết bạn với những kẻ
không có đức tin (để chống người Muslim). Tồi tệ
thay điều mà tâm hồn của họ đã xúi giục và gởi đi
trước cho họ khiến Allah giận dữ họ và họ sẽ bị ở
trong sự trừng phạt đó mãi mãi. Và nếu họ tin
tưởng nơi Allah và Nabi (Muhammad) và những
điều đã được ban xuống cho Y thì họ sẽ không kết
bạn với những kẻ vô đức ti; nhưng đa só bọn họ là
những kẻ dấy loạn, bất tuân. (Chương 5 – Al-Maidah, câu 79 - 81).
Sau đó, Người nói: “Thề bởi Allah, các ngươi phải
kêu gọi mọi người làm điều thiện tốt, phải ngăn cản mọi
người làm điều xấu và sai trái, phải nắm lấy tay của kẻ
bất công kéo họ khỏi điều bất công, phải bẻ họ về với
chân lý; bằng không Allah sẽ làm cho các ngươi chia rẽ
và thù hằn nhau.” (Hadith do Abu Dawood và Tirmizdi
ghi lại và Tirmizdi nói Hadith tốt, và đây là lời dẫn của
Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith:
- Hadith cho thấy rằng việc gặp điều xấu và sai trái
nhưng không chịu ngăn cản khi có khả năng là việc làm
của những người Israel.
- Những người Israel đã bị nguyền rủa do những
làm đó của họ.

21

- Hadith cho biết rằng khi gặp điều sai trái và có
khả năng điều chỉnh bằng sức lực nhưng lại chỉ có thái độ
không hài lòng trong tim thì chưa đủ, chưa đạt yêu cầu và
chỉ thị của Allah  và Thiên sứ của Ngài .
Hadith 199: Ông Abu Bakr Assideeq  nói: Các
ngươi hãy đọc câu Kinh này:

َ َّ َ َّ ُ ُّ ُ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ت ُ ت َ ُ َ ُ ت
﴿يأيها ۡلَّلِّين ءامننا ُليكم أنفسكمۖۡ ا يُضكم من ضل ِِّذا
َ َ ت َ َ ت ُ ت َ َّ َ ت ُ ُ ت َ ر
َ ُ َ ُ
ُ
﴾١٠٥ َِّيۡا فيُنبِّئُكم ب ِّ ََا كنتُ تم ت تۡ ََلن
جۡكم َج
ِّ ۡلهتۡيت َۚم ِِّى ۡلَّلل ِّ ُن
]501 : [سوة املائد

Hỡi những ai có đức tin, các ngươi chịu trách nhiệm
về bản thân của các ngươi. Dẫu cho ai đó có lạc đạo đi
nữa thì việc đó chẳng hại gì đến các ngươi miễn sao
các ngươi đi đúng đường là đủ. Tất cả các ngươi sẽ về
trình diện Allah trở lại, xong Ngài sẽ cho các ngươi
biết về mọi điều các ngươi đã từng làm. (Chương 5 –
Al-Ma-idah, câu 105).
Quả thật, ta đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َّ
ُك َأن َي ُع َّم ُه ُم الل
{إِن انلاس إِذا رأوا الظال ِم فلم يأخذوا َع يدي ِه أوش
َ
.ب ِ ِعقاب} ةواه أبو داود والرتمذي والنسايئ بأسانيد صحيحة
“Quả thật, khi thiên hạ nhìn thấy kẻ bất công nhưng
không nắm chặt tay của y lại thì y sẽ làm cho Allah
trừng phạt chung cho cả họ.” (Abu Dawood, Tirmizdi
và Annasa-i ghi lại với đường dẫn truyền Sahih).
* Bài học từ Hadith:
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- Hadith cho thấy việc ngăn cản điều xấu và sai trái
là trách nhiệm của từng cá nhân và xã hội.
- Allah  sẽ trừng phạt kẻ bất công cùng với những
người khác một khi một cộng đồng nào đó dửng dưng
với hành đồng sai trái của kẻ bất công.
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