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Mục lục
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ُ َََِّ إ
Tawhid “ اﷲ
“ ”  إِﻪﻟ ﻻKhông có Thượng Đế đích
thực nào khác ngoài Allah”
14
ُ َََِّإ
2 - Hadith thứ hai: Sự kêu gọi đến với “ اﷲ
 ”  إِﻪﻟ ﻻvà
nó là con đường của sự thành công.
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ُ َََِّ إ
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 ”  إِﻪﻟ ﻻlà nguyên nhân làm
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ُ َِّ ” ََإlà phần cao nhất trong
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 إِﻪﻟ ﻻ
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 إِﻪﻟ ﻻ
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29
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7 - Hadith thứ bảy: “ اﷲ
 ”  إِﻪﻟ ﻻlà phủ nhận tất cả
những vật được thờ phượng ngoài Allah
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8 - Hadith thứ tám: Được phép chiến đấu để thiết lập
ُ َِّ” ََإ
giáo lý Tawhid “اﷲ
35
 إِﻪﻟ ﻻ
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chửa tránh tội cho một người
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96
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ُ َِّ” ََإ
“ اﷲ
107
 إِﻪﻟ ﻻ
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Trích dẫn lời khen của Sheikh Saleh Bin Fawzan về
cuốn sách

$#" !

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

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, ...
Tôi đã đọc qua bản gốc của bức thông điệp này, tôi
thấy chủ đề cũng như nội dung của nó hay và hữu ích, đáng
được truyền tải rộng rãi, mong rằng nó sẽ mang lại nhiều
hữu ích cho các tín đồ - Insha-Allah. Cầu xin Allah ban
nhiều ân phước cho tác giả - Sheikh Muhammad Marzooq
Al-Da’jani, và cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi của
chúng ta Muhammad cùng với gia quyến của Người cũng
như các Sahabah của Người.
Saleh Bin Fawzan Al-Fawzan
Ngày 30 tháng Muharram năm 1425 Hijr
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Lời của tác giả

$#" !

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

َْ
ُ َ
 ُة
َ ْﻰﻠﻋ أَﻓ
َ ِّ ﺤﻟَْﻤْﺪُ �ِ رَب
َ ْ ﻤُﺮ َﺳﻠ
َ ْ اﻟﻌﺎلَﻤ
ْ ْ اﻷﻧْبﻴَﺎ ِء َوال
َ َ م
�
ﻞ
ﻀ
� ل ﺼَّﻼَ وَالﺴَّﻼ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ�
َْ َ ْ  وَﺻَﺤ ﺒ  أَﻤ
ُ: َﻣَّ ﺎ َ� ْﻌﺪ... �
ْ
َ آﻪﻟِ ْ ﻪِِ ﺟ ِﻌ
َبِﻴِّﻨَﺎ ﻤ ٍﺪ َﻋ
ِ
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài, cầu xin bằng an và
phúc lành cho vị Nabi tốt nhất trong các vị Nabi, vị Thiên sứ
tốt nhất trong các vị Thiên sứ, Nabi của chúng ta
Muhammad và cho gia quyến của Người cùng tất cả các vị
Sahabah của Người ...
Quả thật, các tác giả biên soạn trong giới học giả
Islam thường có truyền thống viết tập hợp lại các Hadith về
các lời di ngôn cũng như sự giáo huấn của Thiên sứ . Các
Hadith thường là những Hadith xoay quanh các lời di huấn
mang ý nghĩa bao quát về căn bản của tôn giáo. Thông
thường, các học giả chỉ biên soạn tập hợp các Hadith với
một số lượng nhất định không quá con số bốn mươi, ý nghĩa
của điều này sẽ sớm được đề cập dưới đây.
Người đầu tiên biên soạn tập hợp các Hadith làm cơ
sở chung cho toàn bộ các hệ thống giáo luật cũng như bao
quát các nền tảng giáo lý, đó là Abdullah Bin Al-Mubarak
như Ibnu Al-Jawzi đã nói trong phần bình phẩm Hadith. Và
tiêu biểu cho những học giả biên soạn theo thể loại này, thời
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kỳ đầu chẳng hạn như Abu Bakr Al-Ajiri, Ibnu Asa-kir,
Adda-ru Qudni, .. và thời sau này thì chẳng hạn như
Annawawi, Al-Munzir, ...
Một số học giả đặc biệt còn biên soạn tập hợp các
Hadith theo các chuyên đề giáo luật nhất định, có người thì
tập hợp các Hadith chuyên về Taharah, có người thì chuyên
về lễ nguyện Salah, .. mục đích để người đọc có thể hiểu sâu
và rõ ràng hơn.
Một số học giả còn tập hợp bốn mươi Hadith theo số
lượng các Sheikh của họ hoặc dựa theo số lượng những
Sheikh dẫn truyền trực tiếp từ các Sahabah, hoặc theo những
gì mà các Sheikh trong xứ đã truyền thụ lại.
Và lý do làm cho các học giả thích biên soạn tập hợp

Hadith như đã nói trên là có Hadith ghi lại rằng Nabi  có
nói:

ْ َُ ْ َ َ َ َ َُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ً َ ﻨ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ز
ِﻓ م َﺮة
ِ » ﻣﻦ ﺣ ِﻔﻆ ﻋ أ ِﺘ أر� ِﻌ� ﺣ ِﺪﻳﺜﺎ ِﻣﻦ ﺴُّ ِﺔ ﺟﺎء ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ
َ َﺖ َ ُﻟ َﺷﻔﻴْﻌﺎ ً ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
ُ ْ » َو ُ�ﻨ:اﻟْ ُﻌﻠَ َﻤﺎ ِء « َو� رواﻳﺔ
َّ  » َﻌَﺚ َ اﷲُﻋَﺰ:ﺎﻣ ِﺔ « َو� رواﻳﺔ
ِ
ِ
ً َﻞَّ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻓَﻘِﻴْﻬﺎ ﻤ
« ً ﺎﻋَ ِﻟﺎ

“Ai bảo tồn cho cộng đồng tín đồ của Ta bốn mươi Hadith
từ Sunnah (đường lối của Nabi) thì vào Ngày Phán xét y
sẽ ở cùng nhóm với những học giả”, và trong một lời dẫn
khác “... thì vào Ngày Phán xét, Ta sẽ người cầu xin ân xá
cho y”, và trong lời dẫn khác nữa “... thì vào Ngày Phán
xét, Allah, Đấng Tối Cao và Quyền Lực sẽ phục sinh y
sống lại là một người học giả thông thái về giáo luật
Islam”.
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Ông Imam Adda-rul Qudni  nói về các Hadith
này: “Tất cả những đường dẫn của các Hadith này đều yếu
kém, không xác thực”. Tương tự, Annawawi  cũng nói
như thế, tuy nhiên, một số học giả thì có quan điểm rằng
ngoại trừ các Hadith yếu kém nói về các ân phúc của các
việc làm mang tính khuyến khích thì có thế lấy làm cơ sở,
đây là quan điểm của trường phái Imam Ahmad Hambal và
Ibnu Al-Madani cùng tập thể các vị Imam chuyên phân tích
các Hadith.
Như vậy, với truyền thống biên soạn của một số học
giả đã đi trước, theo bước họ tôi biên soạn tập hợp các
Hadith nói về ân phúc và giá trị của câu tuyên thệ Shahadah
ُ َ إِﻪﻟ ِﻻَّ ا
ََ
“ﷲ
” mục đích muốn tôn vinh và quan trọng hóa nó

để mọi người hiểu rằng nó là yếu tố quan trọng trong tôn
giáo và là điều đầu tiên mà các vị Thiên sứ (cầu xin bằng an
và phúc lành cho tất cả họ) được Allah ra lệnh phải truyền
bá. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

َّ ِ م ّ ّ ُ ً أ
ْ ُ َ ۡ َّ َ و
لقد ع ن
ۡ
ۡ �َ ثَۡ اَ �ِ �ُ أَُةٖ َسو� ِن ٱ�ُدُواْ ٱ�َ ٱجتنِبوا
َََ﴿
َ ُ ّ
[٣٦ : ل�َٰغوت ۖ﴾ ]ﻮرةاﻨﻟﺤﻞ
Và quả thật, TA đã cử phái đến với mỗi cộng đồng một
vị sứ giả với mệnh lệnh rằng hãy thờ phượng Allah và
tránh xa tà thần (Chương 16 – Annahl, câu 36).
Và nó là điều đầu tiên mà tất cả mỗi vị Thiên sứ đều
bắt đầu nói chuyện với người dân của họ, Allah phán:
11
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ُ َّ َ ل
ُۡ �َ مِّن إ َ�ٰه
[٥٩ :�هُ ٓۥ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
ٍ ِ ۡ ﴿ َٰقَوۡمِٱ�ۡبُدُواْ ٱ�َ مَا �م

Này hỡi người dân! Các người hãy thờ phượng Allah,
các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả.
(Chương 7 – Al’Araf, câu 59).
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ۡ َ ۠ َ ّٓ
ن
بُدُون
�ٱ
﴿ آ أَرۡسَلۡنَا مِن �َبۡلِكَ مِ رَّسُولٍ إِ�َّ نُو�ِٓإِ�َۡهِ �َنَّهُۥ �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َ �نَا ف
ِ

[٢٥ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء٢

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).
Và Allah đã bắt buộc mỗi người bề tôi phải chứng
nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác mà chỉ
có Ngài duy nhất và phải hành động theo lời chứng nhận đó,
Ngài phán:

َّ ُ وَ ۡ ۡ َِ ِك
[١٩ : ٱس َتغف ِۡر ��ب ﴾ ]ﺳﻮرة �ﻤﺪ
َ�﴿ عۡلَمۡ �َنَّهُۥ �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َّ ٱ

Hãy biết rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác
ngoài Allah, và hãy xin Ngài tha thứ tội lỗi cho Người.
(Chương 47 – Muhammad, câu 19).
Và cũng bởi vì câu tuyên thệ này mà Allah đã tạo
hóa loài Jinn và loài người, Ngài phán:

ن
ّ
َُقۡت
ۡ إِ�َ �َِع
[٥٦ :  ﴾ ]ﺳﻮرة ﺬﻟار�ﺎت٥ بُدُون
َٱ�ۡس
ِ
�ِ َ﴿ مَا خَل ٱ�َِّۡ و
12
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Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để
chúng thờ phượng riêng TA (Chương 51 – Azh-zhariyat,
câu 56).
Và cũng vì câu tuyên thệ này, Allah, Đấng Tối Cao
và Ân Phúc đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và cũng chính
vì nó mà con người đã phân chia thành hai nhóm người riêng
biệt, một nhóm sẽ ở trong Thiên Đàng và một nhóm sẽ ơ nơi
Hỏa Ngục.
Và quả thật, tôi đã đặt tên cho phần biên soạn này là
ُ ّ َ
(40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “)” إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.
Ngoài việc tập hợp các Hadith, tôi còn có giải thích
ý nghĩa nội dung của chúng một cách ngắn gọn theo yêu cầu
của Sheikh chúng tôi Saleh Al-Fawzan - cầu xin Allah phù
hộ và che chở cho ông và cho ông được sống thọ.

َ ُ ّ �ََﺻ
َ ْ ﺟﻌ
َ ْ  أَﻤ
َ
.�
َ ﻧَبِﻴِّﻨَﺎ �َُﻤْﺪٍ وَﻰﻠﻋ
َ اﷲ َ ﻰﻠﻋ
ِ
ِ َِ آﻪﻟِ وَأَﺻْﺤَﺎﺑِﻪ

Cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Nabi
của chúng ta, Muhammad, và cho gia quyến của Người cùng
tất cả các vị Sahabah của Người.
Người biên soạn:
Người bề tôi luôn mong mỏi sự thương xót và bao dung của
Thượng Đế
Muhammad Bin Marzooq Bin Muhammad Al-Da’jani
Ta-if – Al-Huwaiyah
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Hadith thứ nhất
Điều Bắt Buộc Đầu Tiên
ُ ّ َ
“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

“Không Có Thượng Đế Đích Thực Nào Khác Ngoài
Allah”
َّﻋَﻠَﻴْﻪ  وَﺳَﻠ
َ ْ ُ َ َّأَن
ْ �َﺒْﺪ
َﻢ َﻤَّ ﺎ
ِ ُﷲ َ�ّ اﷲ
ِِ اﷲِ ﺑﻦ �َﺒَّﺎس رَﻲﺿ
ِ َ اﷲُ�َﻨْﻪُ رﺳﻮل ا
َ
َ َ
َ » ﻧَّﻚَ ﺗَﺄْﻰﺗ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻣ ْﻦ أَ ْﻫﻞ اﻟْﻜﺘ:َﺎلَ ﻪﻟ
َﻌَﺚ
َُ
 َﺎدْ�ُﻬُﻢْ إِﻰﻟ.ﺎب
ﻟ � َﻤﻦ
ِ
َ ﻣُﻌَﺎذ إِﻰ
ِ
ِ ِ ِ
َﺈ نْ ﻫُﻢْ أَﻃ
ُ ُ َ ّ � ُ ََّ  إِﻻ
َ
َ َ َ
َ َّﺎﻋُﻮا ﺬﻟل َِ ﻓَﺄَﻋْﻠِﻤْﻬُﻢْ أَن
اﷲ
َ
ِ ﷲ
ِ
ِ ﺷﻬﺎد ِة نْ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ َ�َِ رﺳﻮل ا
ِ ّ َ ْ َ ْﻠَﺔٍ ﻓَﺈ نْ ﻫُﻢْ أَﻃ
َ
ْ ََ َ َ
ﺎﻋُﻮا ﺬﻟلِﻚ ﻓﺄﻋ ِﻠﻤْﻬُ ْﻢ
َ
ِ َﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻤﺧَْﺲ َﺻﻠَﻮَاتٍ ﻰﻓِ ﻞﻛُ ﻳﻮمٍ و
َََضَ ﻋ
ِ
ِﻦْ أَﻏْﻨ
َ ُ�
َنَّ َ َ َ ﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺻَﺪَﻗَﺔً ﺗُﺆْﺧ ﺬ
ُ ْ َ
ِﻴَﺎﺋِﻬِﻢْ �َﺮﺘَُدُّ ﻰﻓ ﻘ َﺮاﺋِ ِﻬ ْﻢ ﻓ ِﺈن ﻫ ْﻢ
َُﻣ
اﷲ ﺘََض ﻋ
ِ
َْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ وَ�َﺮَاﺋِﻢَ أَمْﻮَالِﻬِﻢْ وَاﺗَّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ﻧَّﻪ
��ِﻖ دﻋﻮة الﻤﻈﻠﻮمِ ﻓِ ﻟيﺲ ﺑيﻨﻬﺎ و
ََﺎﻋُﻮاﺬﻟَِلِﻚَ ﻓَﺈِﻳَّﺎك
ٌ ﺠ
َ اﷲ ﺣ
.ﺎب « واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ِ ِ

 thuật lại rằng khi
Thiên sứ của Allah  cử Mu’azd  đến Yemen, Người đã
Ông Abdullah Bin Abbas

nói với ông ta: “Quả thật, Ta cử ngươi đi đến nhóm người
thuộc dân Kinh sách. Do đó, ngươi hãy kêu gọi họ đến với
câu tuyên thệ Sahadah (chứng nhận) “Không có Thượng
Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Ta chính là vị Thiên
sứ của Allah”, nếu họ tuân theo điều đó thì ngươi hãy cho
họ biết rằng Allah sắc lệnh qui định cho họ phải dâng lễ
nguyện Salah ngày đêm năm lần, nếu họ tuân theo thì
ngươi hãy tiếp tục cho họ biết rằng Allah sắc lệnh qui định
14
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cho họ phải thực hiện Sadaqah: người giàu trích một phần
tài sản của họ bố thí cho người nghèo, nếu họ tuân theo và
chấp hành thì ngươi hãy cẩn trọng trong việc tom góp tài
sản của họ, ngươi hãy kính sợ Allah mà coi chừng lời cầu
nguyện của những người bị đối xử bất công bởi lẽ sẽ
không có bức màn chắn giữa Allah và lời cầu nguyện đó”
(Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadtih đã chỉ ra nhiều điều hữu ích. Nó cho biết giá
ُ ّ َ
trị của câu tuyên thệ ““ – ” إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲKhông có Thượng Đế

đích thực nào khác ngoài Allah” là nền tảng quan trọng
nhất của Islam, là điều bắt buộc đầu tiên cho một người
muốn trở thành một người Muslim. Và câu tuyên thệ này là
điều bắt buộc đầu tiên cho người tuyên truyền kêu gọi người
khác đến với Islam.

ّ

ُ

َ

 Ý nghĩa của câu tuyên thệ ““ – ” إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲKhông

có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah” là chứng
nhận tính duy nhất của Allah trong việc thờ phượng, tức chỉ
có Allah mới là Đấng đáng để cho con người và mọi tạo vật
phải thờ phượng không có một Đấng nào khác có quyền hạn
này, những gì được thờ phượng ngoài Ngài đều là những
thần linh giả tạo không phải là Thượng Đế đích thực.

ُ

ّ

َ

 Câu tuyên thệ thệ ““ – ” إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲKhông có

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah” là yếu tố thiết
yếu để các hành động và mọi việc làm thiện tốt được chấp
nhận nơi Allah.
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 Hadith còn cho biết về giá trị cũng như tầm quan
trọng của việc dâng lễ nguyện Salah ngày đêm năm lần và
bố thí Zakah, Zakah là bổn phận bắt buộc cho mỗi tín đồ
Muslim cũng giống như lễ nguyện Salah. Hadith cũng chỉ ra
những người được hưởng phần Zakah, đó là những người
nghèo, và những người nghèo trong xứ sở sẽ được ưu tiên
hơn những người ngoài xứ.
 Hadith còn có sự dạy bảo và nhắc nhở các tín đồ
phải luôn cư xử và hành động một cách công bằng và liêm
chính và đó là bản chất của Islam, đặc biệt là người bề tôi
phải luôn cẩn trọng trong việc thu gom cũng như điều hành
quản lý tài sản của công chúng, phải tuyệt đối ngay thẳng và
công minh. Hadith đã cảnh báo về sự bất công rằng Allah sẽ
đáp lại lời cầu nguyện của những người bị đối xử bất công,
cho nên, người bề tôi phải coi chừng mà tránh xa những
hành động cũng như những cư xử không công bằng.
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Hadith thứ hai

ُ

ّ

َ

Sự Kêu Gọi Đến Với “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲVà Nó Là Con

Đường Của Sự Thành Công
َ
َ َﺟ
ْ َ� َﺷﻴْ ٌﺦ ِﻣ ْﻦ ﺑ
ْ َ َﺪَّ ﺛ:ﺎء ِﻣ ْﻦ َﻃﺮ�ْﻖ أ ْﺷ َﻌﺚ ﺑﻦ � َ ْﺴ ِﻠﻢ ﻗَ َﺎل
� َﻣﺎلِﻚ ﺑﻦ ِﻛﻨﺎﻧﺔ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َّ �َ َأَﻳْﺖُ رَﺳُﻮْلَ اﷲِ ﺻ:ﻗَ َﺎل
َ
:ﻴْﻪِ وَﺳ َﻠّﻢَ �ِﺴُﻮْقٍ ذِيْ اﻤﻟﺠﺎز ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻳﻘﻮل
اﷲ َﻠ
ُ ُﻗ
ْ ُ ُ ََّ َ َ ِﻻ
:�اﷲ �ﻔ ِﻠﺤُ ﻮا « اه اﻹﻣﺎم أﻤﺣﺪ وﻗﺎل اﻬﻟﻴﺜ
 ﻻ ِﻪﻟ: » �َ�ُّﻬَﺎ اﻨﻟَّﺎسُ ﻮلﻮا
.ﺟﺎﻪﻟ رﺟﺎل الﺼﺤﻴﺢ

Ông Ash’ath Bin Yaslim thuật lại: Một Sheikh thuộc
bộ tộc Malik Bin Kina-nah đã thuật lại cho tôi, ông nói: Tôi
nhìn thấy Thiên sứ của Allah  tại chợ Zil-Majaz( 1), Người
đứng giữa chợ và nói: “Này hỡi người dân! Các người hãy
ُ ّ َ
nói: ““ – ” إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲKhông có Thượng Đế đích thực nào
P

0F

P

khác ngoài Allah” thì các người sẽ thành công” (Ahmad,
và học giả AlHaythami nói: những người dẫn truyền Hadith
đều thuộc thành phần Sahih).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith này có nhiều điều hữu ích. Nó cho chúng ta
biết rằng việc tuyên truyền và kêu gọi mọi người đến với câu
(1)

Đây là chợ trong số các chợ của thời Jahiliyah, phiên chợ được
nhóm tụ tại Arafah, chỉ diễn rà trong các ngày kể từ ngày mồng
một của tháng zhul-Hijjah và chấm dứt vào ngày mồng tám.
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ُ

ّ

َ

tuyên thệ ““ – ” إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲKhông có Thượng Đế đích thực

nào khác ngoài Allah” là điều nên làm của mỗi tín đồ, bởi
vì Nabi  đã rất nỗ lực trong việc làm này ngay cả ở trong
chợ. Và câu tuyên thệ này là Tawhid sẽ dẫn đường đến với
sự thành công ở Đời này và ở Đời Sau.
 Hadith còn chỉ ra rằng người bề tôi được khuyến
khích khuyên bảo mọi người đến với sự tôn thờ Allah duy
nhất, nên kêu gọi mọi người ở những nơi công cộng như ở
các chợ.
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Hadith thứ ba

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Nguyên Nhân Làm Trái Tim Được Hướng Dẫn
َ ْ ْ ْ َ ْ ﻴﺖ َ�ﺒْ َﺪ ا
ُ َ� ْﻦ َ� َﻄﺎ ِء ﺑْﻦ � َ َﺴﺎر ﻗَ َﺎل ﻟَﻘ
 ﻰﺿ اﷲ- ﺎص
ِ ﷲ � َﻦ �ﻤ ِﺮو ﺑ ِﻦ اﻟﻌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ ْ أَﺧْﺮ
ُ
ْ
َ
 ِﻓ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ ﻮل ا
ِ  ُﻠْﺖُ ِﺒ ِ� �ﻦ ِﺻﻔ ِﺔ رﺳ- ﻋﻨﻬﻤﺎ
ْ َ َ َ َ
َْ َّْ
َﻘُﺮآن ﻳﺎ
َّْ
ْ ِْ ﻰﻓ اﻟ
ِ  َوا،  ﻗﺎل أﺟﻞ. ﻟَﻮرا ِة
ِ ﷲ ّﻪُ لَﻤَﻮْﺻُﻮفٌ ﻰﻓِ اﺘﻟَﻮرا ِة ﺑِﺒﻌ ِﺾ ِﻔَﺘِﻪ
ِ
َ َ
َ َ َْ َ ّ
َ ًِّﺎكَ ﺷَﺎﻫِﺪًا وَﻣُبﺮﺸ
َ
ﺖ �ﺒْ ِﺪى
 أﻧ، �ِ وَﺣِﺮْ زًا لِﻸُﻣِّﻴ، ا وَﻧﺬِﻳﺮًا
»ﻨﻟَّﻰﺒُِّ إِﻧَّﺎ أرْﺳ ْﻠ َﻨ
َ
و
َ  ﻏَﻠِﻴﻆٍ وَﻻ
َ َْ
َ
َ
َ  ٍّ ﻟَيْﺲَ ﺑِﻔَﻆ،
 َوﻻ، اق
 ﺳَﺨ
َﻻ
ِّ�ََّﻴْﺘُﻚَ الْﻤُﺘَﻮ
ُﻮ�ِ ﺳَﻤ
ِ
ِ ّﺎبٍ ﻰﻓ اﻷﺳﻮ
َ
َ
َ
ْ
َﻊُ ﺑ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُﻪ
َ
ّ
ﻰﺘ
َ
ّ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ اﷲ َ ﻳﻘ
ﻴﻢ ﺑِ ِﻪ
 َوﻟﻦ �ﻘ ِﺒﻀ، ُ�ﻦ �ﻌﻔﻮ َو�ﻐ ِﻔﺮ
ِ
ِ � ِﺎلﺴَّيِّﺌَﺔِ الﺴَّيِﺌﺔ َوﻟ
َ
َ
ّ
ُ َّ اﻟْﻌَﻮْﺟَﺎءَ ﺑِﺄَنْ �َﻘُﻮلُﻮا ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻ
،  وَآذَاﻧًﺎ ﺻُﻤًﺎ، ﺑِﻬَﺎ أَ�ْﻴُﻨًﺎ �ُﻤْﻴًﺎ
ُ َ�َﻔْﺘَﺢ. اﷲ
ﻤِﻠَّﺔ
ً ْ َُ ﻗُ ُ ً ﻏ
.و ﻠﻮ�ﺎ ﻠﻔﺎ « راه اﺒﻟﺨﺎري
Ata’ Bin Yasar thuật lại: Tôi đã gặp Abdullah Bin

, tôi nói: Hãy nói cho tôi biết về đặc
sứ của Allah  được mô tả trong Kinh

Amru Bin Al’Ass

điểm của Thiên
Tawrah (Cựu ước). Ông ta nói: Được. Allah chứng giám!
Quả thật Người được mô tả trong Kinh Tawrah giống như
được mô tả trong Qur’an về một số đặc điểm “Này hỡi
Nabi! Quả thật TA đã cử phái Ngươi làm một vị nhân
chứng, một vị báo tin vui, một vị cảnh báo và một vị bảo vệ
cho những người mù chữ. Ngươi là người bề của TA, là vị
Sứ giả của TA, TA gọi Ngươi là người luôn biết phó thác
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(nơi Allah), Ngươi không phải là một tên hồ đồ, thô lỗ và
ồn ào gây náo động ở các chợ, Ngươi cũng không phải là
một kẻ lấy điều ác để đáp trả lại điều xấu mà Ngươi là
người luôn thông cảm và giàu lòng vị tha. Và Allah sẽ
không bao giờ bắt lấy linh hồn của Y cho tới khi nào Y làm
ُ ّ َ
cho giáo phái lệch lạc nói “  ”  إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà Y dùng nó để
mở cửa cho những đôi mắt bị mù lòa, những đôi tai bị điếc
và những trái tim bị đóng kín” (Hadith do Albukhari ghi
lại).

 Giải Thích Hadith:
 Trong Hadith này có nhiều điều hữu ích. Nó xác
thực sứ mạng Nabi của Thiên sứ Muhammad  và điều này
luôn được nói trong các Kinh sách trước chẳng hạn như
Kinh Tawrah (Cựu ước), và không một vị Nabi nào không
báo lại cho cộng động của Người về Muhammad . Hadith
còn đề cập đến những đặc điểm nổi bật của Nabi : Người
là một vị Thiên sứ được cử phái đến từ Thượng Đế, Người là
vị làm chứng trông coi cộng đồng tín đồ của Người, Người
là vị báo tin vui về mọi điều tốt lành và cảnh báo về mọi
điều xấu xa ác đức, và Người là người bảo vệ cho cộng đồng
những người mù chữ của Người khỏi những lệch lạc và ngu
muội bằng cách tuyên truyền và kêu gọi họ đến với Tawhid
và tránh xa những điều Shirk.
 Ngoài ra, Hadith cũng khẳng định về sự chân thật
của Người  trong việc phó thác và tin tưởng nơi Allah,
khẳng định phẩm chất đạo đức cao đẹp của Người, Hadith
nói rất rõ rằng không phải là một tên lưu manh, côn đồ gây
20

ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

ồn ào và náo động trong các chợ, ngược lại, Người là người
luôn cư xử tử tế và tốt đẹp đối với ai cứ xử xấu với Người
bằng tấm lòng thông cảm và vị tha, Người luôn năng nổ và
nhiệt quyết trong việc hoàn thiện tôn giáo và thể hiện nó.
 Và một những điều hữu ích khác nữa từ Hadith là nó
đã khẳng định rằng Nabi Muhammad  dù có đức tính và
phẩm chất cao quý như thế nào thì cũng chỉ là một người bề
tôi của Allah, và là một vị Thiên sứ của Ngài chứ không phải
là thần thánh hay một vị có quyền năng ngang hàng cùng với
Allah. Điều này đã khẳng định sự sai lệch của những ai đã ca
ngợi và ngưỡng mộ Người quá mức đến nỗi tôn thờ Người.
Điều này nhắc nhở các tín đồ phải luôn ghi nhớ
rằng, Nabi Muhammad  chỉ là một người bề tôi tôn thờ
Allah, Đấng Thờ phượng chứ không phải Đấng thờ phượng
cùng với Ngài; Người chỉ là vị Thiên sứ trung thực không hề
dối trá nhưng được mọi người tuân phục và noi theo.
 Hadith cũng khẳng định rằng tất cả các tôn giáo đều
lệch lạc và không chân lý cho đến khi nào chúng hướng đến
Tawhid (thờ phượng duy nhất một mình Allah), và Tawhid
sẽ là yếu tố cải thiện trái tim và thể xác.
 Và một điều hữu ích cuối cùng từ Hadith là nó cho
chúng ta biết cái chết chỉ đến với Nabi  khi nào tôn giáo
đã được hoàn thiện và Người đã hoàn thành sứ mạng như
Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc đã phán:

ُ َل
ُ َ�َۡ ۡمَ أَ ۡ َلۡتُ لَ ُ ۡ ن
ۡ� ۡم وَ َ� ۡ� َممۡتُ عَلَ ُ ِع
ضيتُ � ُم
�م دِي
﴿ ٱ و �م
ِ َۡي� ۡم ن َم ِ� وَر
َ ۡ
ٗ
[٣ :ٱ�ِۡ س� ٰ َم دِينا ۚ ﴾ ]ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة
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Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi
tôn giáo của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân huệ của
TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn
giáo cho các ngươi (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3).
Đây là câu Qur’an cuối cùng được mặc khải xuống
cho Nabi Muhammad  vào thời gian cuối đời của Người.
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Hadith thứ tư

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Phần Cao Nhất Trong Đức Tin Iman
ﻦْ أَﻰ
ُ َُ َ َ َ َ َ َْ
ْ ُ َ
ﻳﻤﺎن ﺑِﻀ ٌﻊ
اﻹ
َ ِﺑ
ِ ﻫُﺮ� َﺮة ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
ِ » -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََّ  إِﻻ
َ َُّﺳَﺒْﻌُﻮنَ أَوْ ﺑِﻀْﻊٌ وَﺳِﺘ
َ ﻮن ُﺷ ْﻌﺒَ ًﺔ ﻓَﺄَﻓْ َﻀ
ﺎﻃﺔ
ﻠُﻬﺎ ﻮْلُ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ وأدﻧﺎﻫﺎ إِﻣ
َ
َِذى ﻋَﻦ
َ
َ ٌ َ ْ ُ ُ َ َْ
ﺎن « واه اﺒﻟﺨﺎر ومﺴﻠﻢ والﻠﻔﻆ
ِ اﻹﻳﻤ
ِ اﻟﻄَّﺮِ�ﻖِ وَاﺤﻟﻴﺎء ﺷﻌﺒﺔ ِﻣﻦ
.ﻟﺴﻠﻢ
Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói: “Đức tin Iman gồm bảy mươi mấy phần hoặc
sáu mươi mấy phần, trong đó phần cao nhất là lời tuyên
ُ ّ َ
thệ “ ”  إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, phần thấp nhất là nhặt bỏ vật trở ngại
trên đường, và sự mắc cở là một phần của đức tin Iman”
(Albukhair, Muslim nhưng lời dẫn là của Muslim).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho chúng ta biết về giá trị của câu tuyên thệ

ُ ّ َ
“  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲrằng nó nắm giữ vai trò chủ đạo trong tôn giáo

như đã được nói trong Hadith qua lời thuật của vị Sahabah
Mu’azd : (nó là cái đầu của tôn giáo Islam).

 Hadith còn cho biết rằng đức tin Iman được chia
thành những phần riêng biệt, các phần này có giá trị hơn
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kém nhau. Hadith cũng là bằng chứng cho quan điểm nói
rằng đức tin Iman bao trùm cả lời nói, hành động và niềm
tin, và đây là một trong những bằng chứng của các học giả
phái Jama’ah và Sunnah( 2) khi họ nói rằng đức tin là lời nói,
hành động và niềm tin. Lời hadith (phần cao nhất là lời
ُ ّ َ
tuyên thệ “  )”  إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲlà bằng chứng nói đức tin phải
P

1F

P

được thể hiện bằng lời nói, (phần thấp nhất là nhặt bỏ vật
trở ngại trên đường) là bằng chứng nói đức tin phải được
thể hiện bằng hành động, và (sự mắc cở là một phần của
đức tin Iman) là bằng chứng nói đức tin Iman là niềm tin
của trái tim.

 Hadith còn mang ý nghĩa đề cao giá trị của hành vi
nhặt bỏ các vật trở ngại trên đường, quả thật đã có nhiều
Hadith khuyến khích hành vi này mặc dù đó là việc làm
dường như được coi là rất nhỏ nhặt với mọi người.
Còn về ý nghĩa của sự mắc cỡ được nói trong Hadith
là sự xấu hổ trước những hành động, những điều Haram và
trước việc từ bỏ những bổn phận, những điều Allah ra lệnh
và sai bảo. Riêng sự im lặng trước những điều vô lý và tội
lỗi và không chịu đòi hỏi lẽ phải và chân lý thì đó là sự nhút
nhát và hèn.
Quả thật, một số học giả đã biên soạn nhiều sách
chuyên về các phần của đức tin Iman, và nổi tiếng nhất đó là

(2)

Phái Sunnah và Jama’ah là phái theo đúng đường lối nguyên
thủy của Nabi, đường lối của các vị Sahabah ngay chính, nó còn
được gọi là phái Chính thống.
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sách “Các Phần Của Đức Tin Iman” do Al-Bayhaqi  biên
soạn.



25

ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

Hadith thứ năm

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Yếu Tố Phục Hồi Và Làm Tăng Đức Tin Iman
ﻦْ أَﻲﺑ
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ
ِ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا:ْ ﻫُﺮَ�ْﺮَة رَﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل
ّ دُ َ َ َ َ َ َ� ﺮ
َ َُ َ َ
ّ
َ�َﻴْﻒ
ْ ُ َ َْ
ﻳﻤﺎ�ﻨﺎ ﻗﺎل » ْ ِﺜُوا ِﻣ ْﻦ
َ ﷲ
ِ  ِ�ﻴﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل ا.« »َﺪِدُوا إِ�ﻤﺎﻧ�ﻢ
ِ �َُﺪِ إ
ُ ََّﻮْلِ ﻻَ إِﻪﻟ ِﻻ
ََ
 ﺟﺎل أﻤﺣﺪ:� وﻗﺎل اﻬﻟﻴﺜ،�اﷲ « ه اﻹﻣﺎم أﻤﺣﺪ واﻟﻄﺮﺒا
.ﺛﻘﺎت
Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah
 nói: “Các ngươi hãy phục hồi đức tin Iman của các
ngươi!”. Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah!
Chúng tôi phục hồi đức tin Iman của chúng tôi bằng cách
nào? Người  nói: “Các ngươi hãy nói thật nhiều lời
ُ ّ َ
tuyên thệ (( ”) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲHadith do Imam Ahmad và Attabrani ghi lại, và học giả Alhaythami nói: những người dẫn
truyền Hadith của Ahmad là những người Thiqat (xác thực
đáng tin cậy).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith này cho chúng ta biết rằng đức tin Iman có
giảm và có tăng. Đây là giáo lý của phái Sunnah và Jama’ah,
họ nói: Đức tin Iman tăng lên bởi sự phụng mệnh và chấp
hành giáo luật và giảm xuống bởi sự nghịch lệnh và trái đạo.
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 Hadith khuyến khích và thúc giục các tín đồ củng cố
đức tin Iman và gia tăng nó qua các việc làm ngoan đạo và
phụng mệnh Allah và Thiên sứ của Ngài .
 Hadith cho biết giá trị và ân phúc của lời tuyên thệ
ُ ّ َ
chứng nhận Allah là Thượng Đế duy nhất “ ”  إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, và

lời tuyên thệ này là lời tụng niệm tốt nhất để khôi phục đức
tin Iman, và các lời tụng niệm Tawhid khác cũng mang ý
nghĩa tương tự.

ُ

ّ

َ

 “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲlà nguyên nhân làm tăng đức tin Iman

bởi vì nó củng cố mối quan hệ của người bề tôi với Thượng
Đế của y khi nào y hiểu rõ ý nghĩa thực sự của lời tuyên thệ
đó. Và ý nghĩa thực sự của nó là “Không có Thượng Đế
đích thực nào đáng được tôn thờ mà chỉ có một mình
Allah duy nhất” tức Allah là Đấng Tạo hóa duy nhất, một
mình Ngài chi phối và điều hành vũ trụ và mọi vạn vật, Ngài
là Đấng Thượng Đế duy nhất mà tất cả mọi vạn vật trong vũ
trụ phải phục tùng và quy thuận, Ngài là Đấng duy nhất
trong sự hoàn mỹ tuyệt đối.
Do đó, nếu một người có đức tin luôn biết ghi nhớ
những điều này sau những lúc quên và vô ý thì Allah sẽ phù
hộ cho y không làm điều tội lỗi và trái lệnh của Ngài. Còn
mỗi lần một người bề tôi rời xa Thượng Đế của y là mỗi lần
trái tim của y đánh giá không đúng về Allah. Cũng chính vì
điều này mà những người vô đức tin đã đã thường đánh giá
không đúng về Ngài và luôn làm trái nghịch mệnh lệnh của
Ngài. Allah phán:
27

ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

ق
[٩١ :مَا قَدَرُواْ ٱ�ََّ حَ َّ قَدۡرِه ِۦٓ ﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
﴿
Và họ (những kẻ vô đức tin) đã lượng giá không đúng về
Allah) (Chương 6 – Al-An’am, câu 91).
Như vậy, Tawhih sẽ nhắc nhở người bề tôi chấp
hành mệnh lệnh của Allah, nó là yếu tố mạnh nhất trong các
yếu tố củng cố đức tin Iman và làm tránh xa những điều tội
lỗi và trái đạo.
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Hadith thứ sáu

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Người Nói Nó Sẽ Được Bảo Đảm Tính Mạng Và Tài
Sản
َْ ُ ْ
ﻦْ أَﻲﺑ
َّﻋَﻠَﻴْﻪ  وَﺳَﻠ
َ َ ُ َ
َ
 » أ ُِمﺮت أن:َﻢ
ِ ُﺎلَ رَﺳُﻮْلُ اﷲ ﺻَﻞّ اﷲ
:اﷲ ﻗﺎل
ْ ﻫُﺮَ�ْﺮَة رَﻲﺿ
ِ
ِ
َ ُ ََّ  إِﻻ
َُ
ْ َ َ ُ ََّ  إِﻻ
ِّ اﷲ �ﻘﺪ َﻋ َﺼ َﻢ ِﻣ
َاﷲ ﻤﻦْ ﻗَﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟ
َﺎﺗِﻞَ اﻨﻟَّﺎسَ ﺣَﻰﺘ َّ �ﻘُﻮا ﻻَ إِﻪﻟ
ََ ُ َ
ّ
َ
.ﷲ « رواه مﺴﻠﻢ
ِ ﻟُ وَ�َﻔْﺴَﻪُ إِﻻَّ ﺤﺑَِﻘِ ِﻪ َو ِﺣﺴﺎﺑ ﻰﻠﻋ ا
Ông Abu Huroiroh  thuật lại, Thiên sứ của Allah

 nói: “Ta được lệnh phải chiến đấuّ vớiَ thiên
hạ cho tới
َﻻ
ُ

َ

khi họ chứng nhận lời tuyên thệ ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲ- (Không có

Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah). Bởi thế,
ّ َ َ َﻻ
ُ
người nào đã nói ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲthì quả thật y sẽ ngăn Ta
xâm phạm đến sinh mạng và tài sản của y ngoại trừ vì
chân lý của Islam, và việc thanh toán của y ở ngày sau là
do Allah định đoạt.” (Hadith do Muslim ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith là bằng chứng rằng giáo luật cho phép Jihad
(chiến đấu) để đưa cao khẩu hiệu Shahadah (lời chứng nhận)
ّ َ َ َﻻ
ُ
() إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲ.
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 Quả thật, Nabi  hành động đều theo Chỉ đạo và
sắc lệnh từ nơi Thượng Đế của Người, Người không mang
đến một điều gì từ bản thân Người cả, tất cả đều là từ mệnh
lệnh của Allah, bởi lời Người nói “Ta được lệnh”.
 Hadith cho biết rõ rằng ý nghĩa và mục đích của
Jihad là để thiết lập và gầy dựng các lẽ phải và chân lý cho
ّ َ َ َﻻ
ُ
Shahadah ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲchứ không phải vì mục đích tàn sát

hoặc thiết lập gầy dựng lãnh thổ.

 Hadith cho biết lời chứng nhận Shahadah là yếu tố
ngăn cản sự xâm phạm đến tính mạng và tài sản của một
người.
 Chỉ dùng chiếc lưỡi để thốt lên lời chứng nhận
Shahadah vẫn chưa đủ mà phải biểu hiện để chứng tỏ niềm
tin thực sự trong tim. Do đó, một người sau khi đã chứng
ّ َ َ َﻻ
ُ
nhận ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲthì phải xác thực nó qua hành động nhất

định để biểu hiện đức tin vào nó, và các hành động này là
dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah (phần tài sản bắt buộc mà
người giàu phải trích ra để bố thí cho người nghèo). Điều

này đã được nói rõ trong Hadith của Abdullah bin Umar 
rằng Nabi  nói:

ََّ ْ َ َ َ ِﻻ
ُ ُ َ ً ََّ َّ �َُﻤ
ْ
ﷲ
» ﺮْتُ أَنْ أُﻗَﺎﺗِﻞَ اﻨﻟَّﺎسَ ﺣَﻰﺘ َّ �َﺸ َﻬﺪُوا أن ﻻ ِإﻟ ٰـﻪ ﷲُ وَأن
ِ ﺪا رﺳﻮل ا
َ َْ ُ َ َ ّ
ةَ ﻓَﺈ
َ  َة
ﺎءﻫ ْﻢ َوأم َﻮالﻬُ ْﻢ
ﻘِﻴﻤُﻮا الﺼَّﻼَ و �ُﺆْﺗُﻮاالﺰَّﺎﻛ َ ِذَا �َﻌَﻠُﻮا ذَلِﻚَ ﻋَﺼ َﻤُﻮا ﻣِ�ِ ِدﻣ
َ
ِ َّ اﻹِْﺳْﻼ
ََ
.ﷲ َﻌَﺎﻰﻟ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺤﺑَِﻖ
ِ م وَﺣِﺴَ ﺎ�ُﻬُﻢْ ﻰﻠﻋ ا
ِ
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“Ta được lệnh phải chiến đấu với thiên hạ cho tới khi họ
ُ ُ َ ُ َّوَ �َُﻤ
َ َ َ
ُ– )ﻻ إِﻟ ٰـﻪ ﻻَّ اﷲ
chứng nhận lời tuyên thệ (ﷲ
ِ ﺪ رﺳﻮل ا

(Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và
Muhammad là thiên sứ của Ngài), dâng lễ nguyện Salah,
xuất Zakah. Và khi nào họ đã chấp nhận làm thế thì Ta bị
cấm xâm phạm đến sinh mạng và tài sản của họ ngoại trừ
vì chân lý của Islam, và việc thanh toán của họ ở ngày sau
là do Allah định đoạt.” (Albukhari, Muslim).
 Sự ngăn cản không cho xâm phạm đến tính mạng và
tại sản của một người sẽ bị mất đi nếu như người đã chứng
ّ َ َ َﻻ
ُ
nhận Shahadah ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲmà lại có biểu hiện trái ngược
với nó qua lời nói, hành động hay niềm tin lệch lạc hoặc đã
phạm những điều phải chịu sự hành hình theo giáo luật.

 Hadith cho biết rằng tính mạng và tài sản của người
Muslim là bất khả xâm phạm ngoại trừ vì chính nghĩa và
chân lý.
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Hadith thứ bảy

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Là Phủ Nhận Tất Cả Những Vật Được Thờ Phượng
Ngoài Allah
ُ َُ
َ َُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ ﻦْ أَﻰ
»  �ﻘﻮل-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ َ ِﺑ ﻣﺎل ِ ٍﻚ �ﻦ أ ِ�ﻴ ِﻪ ﻗﺎل ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳﻮل ا
َُﺮُمَ ﻣَﺎﻪﻟُُ َ َ ُﻪُ َ َ ُﻪ
ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ََّ  إِﻻ
ْ َ
ودﻣ و ِﺣﺴﺎﺑ
ﷲ
ِ دُون ا
ِ ﻣﻦ ﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ و�ﻔﺮ ﺑِﻤﺎ �ﻌﺒﺪ ِﻣﻦ
ََ
.ﷲ « رواه مﺴﻠﻢ
ِ ﻋا
Ông Abu Malik đã nghe cha của ông thuật lại: Tôi
ّ َ َ َﻻ
ُ
đã nghe Thiên sứ của Allah  nói: “Ai nói ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲvà

phủ nhận tất cả những gì được thờ phượng khác ngoài
Allah thì tài sản và tính mạng của y bị cấm xâm phạm, còn
việc phán xét ở Ngày sau là do Allah định đoạt” (Hadith do
Muslim ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Tính mạng và tài sản của một người bị cấm xâm
ّ َ َ َﻻ
ُ
phạm bởi lời Shahadah () إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲ.

ّ

َﻻ

َ َ
ُ
 Chỉ thốt lên lời Shahadah ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲlà chưa đủ

mà phải phủ nhận và bác bỏ hết tất cả mọi thứ, vật được thờ
phượng ngoài Allah. Điều này cho thấy rõ điều sai lệch của
những người có tâm niệm giả tạo đã cho rằng chỉ cần thốt
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lên lời Shahadah là vào Islam một cách hoàn toàn hoặc đã
vững chắc Islam.
 Hadith muốn trình bày rõ rằng lời Shahadah gồm hai
yếu tố căn bản: khẳng định và phủ định, khẳng định sự thờ
phượng là chỉ dành riêng cho một mình Allah đồng thời phủ
nhận sự thờ phượng đến vật (ai) khác ngoài Ngài, có như
vậy thì mới xác thực là đã nắm chặt lời Shahadah, như
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng đã phán:

َ َ ۡ ُ ۡ َۡ َ ۡ َكَ لۡعُ ۡو
ّ
� ِ﴿ مَن يَ�ۡفُرۡ بِٱل�َّٰغُوت
ٰ �بِٱ�َِ �َقَدِ ٱستمس بِٱ ر ة ِ ٱلو
��
ۢوَ ؤُۡمِن
ا
ُ ّ َنفِصَمَ لَه اَۗو
ٌ ٱ�َ َس ِم
ٌ
[٢٥٦ :  ﴾ ]ﺳﻮرةﺒﻟﻘﺮة٢ عَلِيم
يع

Do đó, người nào phủ nhận tà thần (vật thờ phượng
ngoài Allah) và tin tưởng nơi Allah thì quả thật y đã nắm
chặt sơi dây cứu rỗi không bao giờ đứt. Và Allah là Đấng
hằng nghe và am tường mọi việc. (Chương 2 – Albaqarah,
câu 256).
Học giả Ibnu Kathir đã tafseer (giải thích ý nghĩa nội
dung) của câu Kinh này, nói: Có nghĩa là ai bác bỏ các thần
linh, các bụt tượng cùng tất cả những gì mà Shaytan mời gọi
thờ phượng ngoài Allah và chứng nhận rằng không có
Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah tức chứng nhận
ّ َ َ َﻻ
ُ
lời ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲthì quả thật y mới thực sự đã nắm chặt sợi
dây vững chắc không bao giờ đứt( 3). Sợi dậy vững chắc
ّ َ َ َﻻ
ُ
không bao giờ đứt chính là lời Shahadah ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲnhư
P

(3)

2F

P

Xem Tafseer Ibnu Kathir: Tafseer chương 2 – Albaqarah, câu
256.
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đã được Saeed bin Jubair, Adhdhahak và những người khác
giải thích như vậy.
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Hadith thứ tám
Được Phép Chiến Đấu Để Thiết Lập Giáo Lý
ُ ّ َ
Tawhid “ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

َّﻋَﻠَﻴْﻪ  وَﺳَﻠ
َ َ َُ ُ َ ْﻪ
َ
َ
َ � ْﻦ َ�ﺒْﺪ اﷲ ﺑﻦ
: َﻢ
ِ ُﺎلَ رَﺳُﻮْلُ اﷲِ ﺻَﻞّ اﷲ
:اﷲ �ﻨ ﻗﺎل
 رَﻲﺿ
ِ �ُﻤ
ِ ِ

ْ َ َُ
َ َّ»ُﻌِﺜْﺖُ �َ�َْ ﻳَﺪَىِ الﺴ
ُ ﺎﻋ ِﺔ ﺑﺎّﻴْﻒِ ﺣَﻰﺘ َّ ُ� ْﻌﺒَ َﺪ
 ﻪﻟ ﺑِﺄن
َِ�ﻚ
َاﷲ ﺣْﺪَهُ ﻻَ ﺮﺷ
ِ
َ
ُ َُ
ُ َّ إِﻪﻟَ إِﻻ
.�اﷲ « اه اﻹﻣﺎم أﻤﺣﺪ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
�ﻘ ْﻮلﻮا
Ông Abdullah bin Umar

 thuật lại, Thiên sứ của

Allah  nói: “Ta được cử phái đến bằng lưỡi gươm vào
thời trước Ngày Tận thế để Allah được thờ phượng duy
nhất không có đối tác cùng Ngài và Ta được cử phải đến
ّ َ َ َﻻ
ُ
để thiên hạ nói lời chứng nhận (( ”) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲHadith do
Ahmad ghi lại và được Sheikh Albani xác thực).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith ám chỉ rằng Nabi  là vị Nabi cuối cùng bời
lời của Người “thời trước Ngày Tận thế”. Và điều này cũng
ám chỉ rằng Ngày Tận thế sắp gần kề như những gì được
thuật lại trong Hadith Sahih rằng Người  nói:

َ
َْ ََ َْ َ ْ
َ َ َ َ َّ» ُﻌِﺜْﺖُ أَﻧَﺎ وَالﺴ
 َﻗﺮ َن �َ�َْ الﺴَّﺒَّﺎﺑَ ِﺔ. « �
ِ �ﺎﻋﺔ ﻛﻬ ِﺬهِ ِﻣﻦ ﻫ ِﺬهِ أو ﻛﻬﺎ
ْ
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.َوال ُﻮ ْﺳ َﻄﻰ
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“Lúc Ta được cử phái đến so với Ngày Tận thế giống như
thế này” rồi Người lấy ngón tay trỏ và giữa làm thí dụ.
(Hadith do Albukhari, Muslim ghi lại).
 Giáo luật cho phép chiến đấu một khi đã đầy đủ các
yếu tố cho chiến đấu theo quy định của giáo luật.
 Hadith giải thích ý nghĩa của thờ phượng rằng nó là
sự độc tôn hóa Ngài và không tổ hợp cùng với Ngài một ai
(vật gì).

ُ

ّ َ َ

َﻻ

 Lời Shahadah ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲlà nguyên nhân làm mất

đi quyền xâm phạm đến tính mạng và tài sản của một người,
do đó, người Muslim sẽ là người được Islam không cho phép
xâm phạm đến tài sản và tính mạng của y như đã nói ở các
phần trên.
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Hadith thứ chín
Cấm Xâm Phạm Đến Ai Đó Đã Chứng Nhận Lời
ُ ّ َ
Tawhid “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲVà Nêu Rõ Những Điều Vô

Hiệu Nguyên Tắc Này
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
َْ ْ َ
 ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ- ﷲ
ِ ﷲ ﺑِ ْﻦ َم ْﺴ ُﻌ ْﻮد
ِ َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
ِ �ﻦ �ﺒ ِﺪ ا
َِّﻻ
ُ ُ َ ّ � ُ ََّ  إِﻻ
َُ ُّ دَم
ﷲ
ِ  » � ِﻞ امْﺮِئٍ مُﺴْﻠِﻢٍ �َﺸْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ َ�َِ رﺳﻮل ا- وﺳﻠﻢ
ُﻼَثٍ اﻨﻟَّﻔْﺲ
ُاﺘﻟَﺎرك
ّ
ِ وَالْﻤَﺎرِقُ ﻣِﻦَ اﺪﻟِّﻳﻦ، ِ�ﺑِﺎﻨﻟَّﻔْﺲِ وَاﺜﻟَّﻴِّﺐُ الﺰَّا
ِ
َ َ َ َْ
.ﺎﻋﺔ « واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ﺠﻟﻤ
Ông Abdullah bin Mas’ud  thuật lại, Thiên sứ của
Allah  nói: “Không được phép lấy đi sinh mạng của một

ُ

ّ َ َ

َﻻ

người Muslim đã chứng nhận ( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲngoại trừ một

trong ba loại: Người ngoại tình, người phải đền mạng vì
đã giết một mạng người, và người rời bỏ tôn giáo chia rẽ
tập thể và cộng đồng” (Hadith do Albukhari, Muslim ghi
lại).

 Giải Thích Hadith:
 Về căn bản là người Muslim được giáo luật đảm bảo
tính mạng, tài sản và dạnh dự.
 Những điều khiến một Người Muslim bị giáo luật
tước đi quyền sống: thứ nhất, quan hệ tình dục bất chính với
người không phải là vợ (chồng) của mình theo pháp luật của
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Islam; thứ hai, tội cướp đi sinh mạng của người khác; và thứ
ba, tội bỏ đạo và phủ nhận Allah, hoặc bỏ bổn phận lễ
nguyện Salah, hoặc phản kháng lại mệnh lệnh của Allah,
hoặc gây chia rẽ cộng đồng và xã hội.
Chia rẽ cộng đồng và không tuân theo mệnh lệnh
của người lãnh đạo các vụ việc của những người Muslim là
những kẻ nổi loạn và quấy rối, họ là những người được phép
tước đi mạng sống của họ. Bởi Nabi  đã nói:

ُ ْ َ َُﻦْ ﺑَﺪَّ َ َﻪ
.ل ِدﻳﻨ ﻓﺎ�ﺘُﻠﻮهُ « واه اﺒﻟﺨﺎري
»

“Ai thay đổi tôn giáo của y thì các người hãy giết chết y”
(Albukhari).

َ ُ
َ
 أَﺗَﺎ�ُﻢْ وَأَمْﺮُ�ُﻢْ ﻤﺟَِﻴﻊٌ ﻰﻠﻋَ رَﺟُﻞٍ وَاﺣِﺪٍ ﻳُﺮِ�ﺪُ أَنْ �َﺸُﻖَّ َﻋ َﺼﺎ� ْﻢ أ ْو
»
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
.ﻔَﺮِّقَ ﻤﺟﺎ�ﺘ� ْﻢ ﻓﺎ�ﺘﻠﻮهُ « رواه مﺴﻠﻢ

“Người nào đến với các người trong lúc các người đang
đồng lòng theo một người, y muốn làm gãy cây gậy của
người hoặc muốn chia rẽ tập thể của các người thì các
người hãy giết chết y” (Muslim).
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Hadith thứ mười

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Lời Tụng Niệm Tốt Nhất Trong Các Lời Tụng Niệm
َ ُ َّرَﺳُﻮْلَ اﷲِ ﺻَﻞ
َ َ َُ ُ َ ْﻪ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ُ َﻤِﻌْﺖ:اﷲ �ﻨ ﻗﺎل
َﻦْ ﺟَﺎﺑِﺮ ﺑِﻦْ �َﺒْﺪِ اﷲِ رَﻲﺿ
ِ
َْ
ْ ّ
ُ ُ َ ََّﺳَﻠ
ْ َ َ ُ ََّ  إِﻻ
ُ
ْ
َ
ﺪﻟُّﺎﻋ
� « رواه
 » ﻓْﻀَﻞُ اﺬﻟِﻛ ِﺮ  إِﻪﻟَ اﷲ وأﻓﻀ:َﻢ �ﻘ ْﻮل
ِ ِ َءِ اﺤﻟﻤﺪ
.�اﺘﻣﺬي وﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ
Ông Jabir bin Abdullah



thuật lại, nói: Tôi đã

nghe Thiên sứ của Allah  nói: “Lời tụng niệm tốt nhất là

ُ

ّ َ َ

ُ ْ ْ

َﻻ

َ )” (Hadith do
� ﺤﻟﻤﺪ
( ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲvà lời Du-a tốt nhất là (ِِ

Tirmizhi ghi lại và được Sheikh Albani xác nhận là khá tốt).

 Giải Thích Hadith:

ّ

َ َ
ُ
 Hadith cho biết rằng lời (إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲ

َﻻ

) là lời tụng

niệm tốt nhất tức mang lại nhiều ân phước nhất trong số các
lời tụng niệm. Và quả thật trong một Hadith khác, Nabi 
cũng có nói:

َ
َ
َ
َ
َ َ » ُاﺪﻟُّﺎﻋ
ُ َّ�ِ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻ
اﷲ
� ءِ دُﺎﻋﻳَﻮْمِ ﻋَﺮَﻓَﺔَ وﺧَ�ُْ ﻣَﺎ ﻗُﻠْﺖُ أَﻧَﺎ وَاﻨﻟَّبِﻴُّﻮن ِﻣ ْﻦ
ُ َ ُ الْﻤُﻠْﻚُ وَﻪﻟ
َ
ٌ َ ﻞﻛُِّ ﻰﺷ ٍء ﻗَ ِﺪ
ْ َ
ﻳﺮ « رواه
اﺤﻟَْﻤْﺪُ وَﻫُﻮَ ﻰﻠﻋ
َ
ُ ﻪﻟ
ََ ﺮﺷَِ�ﻚَ ﻪﻟ

.ﻟﺮﺘﻣﺬي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ
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“Du-a tốt nhất là Du-a vào ngày Arafah và lời tụng niệm
tốt nhất mà Ta và các vị Nabi trước Ta thường nói là (La
ilaha illolloh wahdahu la sharikalah lahul mulku wa lahul
hamdu wa huwa ala kulli shayin qodir – Không có Thượng
Đế đích thực nào khác ngoài Allah, chỉ một mình Ngài là
Thượng Đế Duy nhất không có đối tác ngang hàng với
Ngài, Ngài nắm tất cả mọi quyền lực điều hành và thống
trị, Ngài là Đấng đáng được ca tụng và Ngài có quyền
năng trên mọi thứ)” (Hadith do Tirmizhi ghi lại, và ông nói
đây là Hadith khá tốt).
Có ghi nhận rằng Ibnu Abbas  có nói: Lời nói
được yêu thích nhất đối với Allah, Đấng Tối Cao và Ân
ّ َ َ َﻻ
ُ
Phúc là () إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲ, Allah không chấp nhận bất cứ một

việc làm nào mà không dựa theo lời nói đó, và lời nói đó
mang lại ân phước tốt nhất khi được thốt lên bằng lời với cả
tấm lòng chân tâm, và cũng chính vì vậy nếu người nào thốt
lên lời nói đó mà ẩn đi đại từ chỉ về Allah thì đó là hành
động lệch lạc giống như một số người lệch lạc Sufi, và
những người này đã chia thành nhóm: một nhóm thì chỉ nói
َ َ َﻻ
( ) إِﻟ ٰـﻪtức không có Thượng Đế đích thực, còn một nhóm

ُ

ّ

thì chỉ nói ( )ِﻻَ اﷲtức chỉ có Allah.

 Hadith cho biết rằng lời Du-a tốt nhất là lời ca ngợi
ُ ْ َْ
� ﺤﻟﻤﺪ
) bởi vì Ngài là Đấng Ân Phúc.
và tán dương Allah (ِِ

Và ân phước của lời ca ngợi và tán dương này mang lại
nhiều ân phước, đã được Sheikh Islam Ibnu Taymiyah và
học trò của ông Ibnu AlQayyim nói đến rất nhiều.
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Hadith thứ mười một

َ

ّ

ُ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Điều Tốt Nhất Được Dùng Để Cầu Xin Allah Giúp
Đỡ Khi Gặp Phải Tai Họa Và Nạn Kiếp
ْ :ﺖ
ْ َاﷲ َ�ﻨْ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟ
ّ
ُ َﻲﺿ
َ ِ َﻦْ أُمِ َﺳﻠَ َﻤ َﺔ
ُّ َﻴﻘَﻆَ اﻨﻟَّﻰﺒ
-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
ُ َ
َ
ْ َُ َ ُ َ ََْ
ُ ََّ  إِﻻ
ﺘ؟ َو َﻣﺎذا ﻓ ِﺘ َﺢ
ِ َاتَ ﻴﻟﻠ ٍﺔ و ﻫﻮ �ﻘﻮل »  إِﻪﻟَ اﷲ ﺎذَا أُﻧْﺰِلَ الﻠَّﻴْﻠَﺔَ ﻣِﻦَ اﻟْﻔِﻦ
َ ْ ْ َ
َ
َ ْ
َْ
َ َ ُ ُْ ْ َ
اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﺎﻋ ِر َ� ٍﺔ
ِ �ﻢ ِﻣﻦ ﻛ ِﺳ ﻰﻓ، اﺣﺐ ﺤﻟُﺠ َﺮات؟
ِ ِﻦَ اﺨﻟ َﺰاﺋِ ِﻦ؟ ﻣﻦ ﻳﻮ ِﻗﻆ ﺻﻮ
.اﻵﺧ َﺮ ِة « واه اﺒﻟﺨﺎري
ِ ِﻓ
Bà Ummu Salamah  thuật lại: Có một đếm, Nabi

ّ

َ

ُ َِ ) َ إsao đêm nay lại có nhiều
 tỉnh giấc và nói: “(اﷲ
 إِﻪﻟ ﻻ

điều xấu được giáng xuống thế này! Sao đêm nay lại nhiều
của cải được ban xuống thế này! Ai đó hãy đi đánh thức
người nhà của Ta? Có bao nhiêu người phụ nữ với biết
bao nhiêu là quần áo che thân trên thế gian nhưng lại trở
nên trần truồng vào Ngày Phục sinh!” (Hadith do
Albukhari ghi nhận).

 Giải Thích Hadith:
ُ

ّ

َ

 Hadith cho biết giá trị của lời () إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, nó được

thốt lên khi có những điều không lành giáng xuống, nói lên
sự nghiêm trọng của sự việc.
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 Hadith cho biết nhiều điều xấu đã được giáng xuống
trần gian, thúc giục các tín đồ hãy siêng năng tích cực dâng
lễ nguyện Salah ban đêm và cố gắng nỗ lực trong hành đạo
và tuân lệnh Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc cũng như
gắng sức phục tùng theo mệnh lệnh của Thiên sứ của Allah
.
 Hadith bảo các tín đồ Muslim nên khuyên bảo người
thân dâng lễ nguyện Salah và tích cực hành đạo, khuyến
khích và thúc giúc họ như Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc
đã phán về vị Nabi của Isma’il  cho Nabi Muhammad
:

َ ّ ٰ َّ ل
ََ َ ۡ أَ ۡ ل
ٗ
َ َ
 ﴾ ]ﺳﻮرة٥ ٱلزَك ٰوة ِ وَ �ن عِندَ رَ �ِّهِۦ َم ۡرضِ ّيا
َِ ﴿ وَ �ن يَأ ُم ُر ه ُهۥ بِٱصَ وة

[٥٥ :مﺮ�ﻢ

Và Y đã thường sai bảo người nhà dâng lễ nguyện Salah
và đóng Zakah, và quả thật, Y là người được thượng Đế
hài lòng (Chương 19 – Maryam, câu 55).
 Hadith khuyến cáo những người phụ nữ không nên
chưng diện và phô bày vẻ đẹp ra ngoài, như Nabi  đã nói:

ََْ
ْ َ َ َ ْ َ َّأَﻫْﻞِ اﻨﻟ
 اﺒﻟﻘ ِﺮ
ِ َﻮْمٌ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ﺳِﻴَﺎطٌ ﻛَﺄَذْﻧَﺎب:ﻫُﻤﺎ َ�ﻌﺪ
ﺎر لﻢ أر
ْ» ﻨْﻔَﺎنِ ﻣِﻦ
ِ
َ
َ
َّﺎ اﻨﻟَّﺎس و �ِﺴ َﺎءٌ ﺎﻛَﺳِﻴَﺎتٌ ﺎﻋَرِ�َﺎتٌ مُﻤِﻴﻼَتٌ ﻣَﺎﺋِﻼَتٌ رُءُوﺳُﻬُﻦ
َ
نَ ﺑِﻬ
�ُﻮ
َ
َ ْ َ َ َ َ ََّﺳ ﻨِﻤَﺔِ اﺒﻟُْﺨْﺖِ الْﻤَﺎﺋِﻠَﺔِ ﻻَ ﻳَﺪْﺧُﻠْﻦَ اﺠﻟَْﻨ
َ ُنَّ رِ�َﻬَﺎ ﻴﻟ
ﻮﺟ ُﺪ
�ﺪن ِر�َ َﻬﺎ َو
ْ
ِ ﺔ وﻻ
َ ََ َ َ َ َ ْ
.ِﻣﻦ م ِﺴ� ِة ﻛﺬا و�ﺬا « رواه مﺴﻠﻢ
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“Hai dạng người sẽ là những người thuộc cư dân nơi Hỏa
ngục mà Ta không kịp nhìn thấy họ thời sau này: một
nhóm người dùng những sợi dây như đuôi bò để đánh
người (một cách bất công và tàn nhẫn), và những người
phụ nữ ăn bận không kín đáo, lả lơi, với những cái đầu
giống như những chiếc bướu của con lạc đà, những người
phụ nữ này sẽ không được vào Thiên Đàng, thậm chí sẽ
không ngửi thấy mùi hương của nó trong khi quả thật mùi
hương của nó lan tỏa đi rất xa như thế này và thế này”
(Muslim).
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Hadith thứ mười Hai

ُ

ّ

َ

Khuyến Khích Lặp Đi Lặp Lại Lời “ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Lúc Bệnh Nặng Và Gần Kề Cái Chết
ْ
َ  ﺎﻋَ�ِﺸ
َ ْ َ� َو... : َﺔَ رﻲﺿَ اﷲُ �َﻨْﻬَﺎ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻲﻓِْ اِﺣْﺘِﻀَﺎرِ الﺮَّ ُﺳ ْﻮل
� ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ َر� َﻮة ِ�ﻴْ َﻬﺎ
ِ
ُ ُ َ ُْ َﻪ
َ ْ
ََّ  إِﻻَّ ُ  إِن
ٌ َﻣ
 َﺠَﻌَﻞَ ﻳُﺪْﺧِﻞُﻳَﺪَﻳْﻪِ ِ ﻰﻓ ال َﻤﺎ ِء �ﻴَ ْﻤ َﺴ ُﺢ ﺑِ ِﻬ َﻤﺎ َوﺟﻬ �ﻘﻮل »  إِﻪﻟَ اﷲ:ﺎء
َ َ َْْ
.ات « واه اﺒﻟﺨﺎري
ٍ لِﻠﻤﻮ ِت ﺳﻜ َﺮ
Bà A’ishah  thuật lại về lúc Nabi  sắp lìa trần:
... và trước mặt Người có một cái chậu nước, Người đưa hai
tay của mình nhúng vào trong nước và lau mặt, rồi Người
ُ ّ َ
nói: “() إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, quả thật trước cái chết là tình trạng mê

sảng”. (Hadith do Albukhari ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết về cái chết của Nabi , Người cũng
giống như mọi người phàm tục khác phải chia tay với cuộc
sống thế gian một khi đã hết tuổi đời qui định.
 Hadith chỉ dạy là nên lặp đi lặp lại lời Shahadah hay
ُ ّ َ
còn gọi lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲlúc sắp lìa trần hay cận kề
với các chết.

 Hadith cũng mang ngụ ý khuyến khích thường
xuyên nhắc và lặp đi lặp lại trong lúc lâm bệnh.
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ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

 Được phép tìm đến sự điều trị của y học cũng như
tìm kiếm nguyên nhân làm cho khỏi bệnh.
 Hadith ngụ ý cho biết việc tụng niệm lớn tiếng khi bị
đau đớn tốt hơn là rên rĩ và than thở.
 Hadith cho biết rằng trước lúc chết đều có những
tình trạng mê sảng, và không một ai có thể tránh khỏi tình
trạng này khi mà ngay cả Nabi  cũng phải đối mặt với nó.
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ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

Hadith thứ mười ba

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Lời Tụng Niệm Là Điều Xóa Tội Tốt Nhất
َ
َ َ
َ ُ َ َ ُ ْ َُ ُ َ ْﻪُ َ َ ﻗ
ْﻦ
 ﻗﺎل ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ.�ِ ﷲ أ ْو ِﺻ
ِ ٍّأَﻰﺑِ ذَر
ِ َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل ﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل ا
َ
َ ُ َ َ ُ ْ ُّ َ ً َ ْ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ ﻗ
ﷲ أ ِﻣ َﻦ
ِ  ﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل ا.« وﺳﻠﻢ » ِذَا ﻋَﻤِﻠْﺖَ ﺳَيِﺌﺔ ﻓﺄﺗﺒِﻌﻬﺎ ﺣﺴﻨﺔ �ﻤﺤُﻬﺎ
َ َ ُ ََّ  إِﻻ
َ َ ْ
َ َ ْ
ﺎت « واه أﻤﺣﺪ وﺻﺤﺤﻪ
ِ » :اﷲ؟ ﻗﺎل
َﺎت  إِﻪﻟ
ِ َ أَﻓْﻀَﻞُ اﺤﻟَﺴﻨ
ِ ﺤﻟَﺴﻨ
.�ﻷﺒﻟﺎ

Ông Abu Zhar  thuật lại: Tôi nói với Nabi :
Thưa Thiên sứ của Allah, xin Người hãy cho tôi lời khuyên.

Người  nói: “Khi nào ngươi làm một điều xấu thì hãy
dùng một điều tốt để bôi xóa nó đi”. Tôi nói: Thưa Thiên sứ
ُ ّ َ
của Allah, có phải lời ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲlà một trong những điều

tốt? Người  nói: “Nó là điều tốt nhất trong các điều tốt”
(Hadith do Ahmad ghi lại, và được Sheikh Albani xác thực là
Sahih).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith ngụ ý dạy bảo các tín đồ nên tìm tòi lời
khuyên và giáo huấn từ những người ngoan đạo, đức hạnh
và hiểu biết.
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ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

 Hadith cho biết rằng các vị Sahabah (cầu xin Allah
hài lòng về họ) luôn quan tâm đến những điều tốt đẹp và ân
phước.
 Hadith cho biết những việc làm tốt sẽ là nguyên
nhân xóa đi những điều xấu, như Allah, Đấng Tối Cao và Ân
Phúc đã phán:

َ ّ
َسَ� يُذ
[١١٤ :ات ﴾ ]ﺳﻮرة ﻫﻮد
� ِ ٔ�ِّ َ﴿ نَّ ٱ�ۡ َٰتِ ۡهِ�َۡ ٱلس
Quả thật những điều tốt sẽ bôi xóa những điều xấu.
(Chương 11 – Hud, câu 114).
 Hadith ngụ ý khuyến khích đặt câu hỏi đến Sheikh
để xin lời khuyên về những điều, sự việc chưa rõ.
 Hadith cho biết việc làm tốt nhất và mang lại trọng
lượng nặng nhất trên chiếc cân công lý của Allah vào Ngày
ُ ّ َ
Phán xét là lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.
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ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

Hadith thứ mười bốn

َ

ّ

ُ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Bảo Vệ Người Bề Tôi Thoát Khỏi Những Tai Họa
Của Thế Gian
َّ وَﺳَﻠ
ُ َُ َ َ َ َ
ُ َّ �َ ﻮل اﷲ
ُ َﻲﺿ
َ َﻦْ أَﻲﺑ
َ ِ ﻫُﺮ�ْ َﺮ َة
 » َﻣ ْﻦ:َﻢ
ِاﷲ َﻠَﻴْﻪ
 ﻗﺎل رﺳ:اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ِ
َ
َ َ
ُُ َ َ َ ْﻪُ َ ْ ً ْ َ ْ َ َ َﻪُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َﻪ
َ
 أﺻﺎﺑ �ﺒﻞ ذلِﻚ ﻣﺎ أﺻﺎﺑ « واه اﻟﺰﺒار،ِﻗﺎل  إِﻪﻟ إِﻻ اﷲ �ﻔﻌﺘ ﻳﻮﻣﺎ ِﻣﻦ دﻫ ِﺮه
.�ﻟﻴﻬﻲﻘ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
Ông Abu Huroiroh

Allah

 thuật lại rằng Thiên sứ của
ّ

َ

ُ َِ) َ إ, nó sẽ mang đến
 nói: “Người nào nói (اﷲ
 إِﻪﻟ ﻻ

điều tốt lành cho y vào một ngày nào đó trong năm, ngày mà
y phải chịu tai họa theo tiền định, trước khi nó xảy ra cho y.”
(Hadith do Albazar, Albayhaqi ghi lại và được Sheikh
Albani xác thực là Sahih).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết giá trị tốt đẹp cũng như ân phước
ُ ّ َ
của lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲmang lại.

ُ

ّ

َ

 Lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲsẽ là thành lũy vững chắc

bảo vệ người nói nó tránh khỏi những tai họa, những điều dữ
trên cõi đời này.
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ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

Hadith thứ mười lăm

Các Cửa Trời Sẽ Mở Ra Cho Những Ai Nói Lời

ُ

ّ

َ

Tawhid “” إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

ُ َُ َ َ َ َ
ُ �ﺻ- ﻮل اﷲ
ُ ﻦْ أَﻰﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ رﻰﺿ
 » َﻣﺎ-اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
ِ
َ
ءِ ﺣَﻰﺘَّ �ُﻔْﻰﻀ
َ  إِﻻَّ ُ ْﻠ
َ
َ إِﻰﻟ
ِ
ّ ﻓُﺘِﺤَﺖْ ﻪﻟُ أَﺑْﻮَابُ الﺴَّﻤَﺎ
َاﷲ ِﺼًﺎإِﻻ
َﺎلَ �َﺒْﺪٌ ﻻَ إِﻪﻟ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
.�اﻟ َﻌ ْﺮ ِش َﻣﺎ اﺟﺘَﻨﺐ اﻟﻜﺒﺎﺋِ َﺮ « ااه اﻟﺮﺘﻣﺬي وﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ
Ông Abu Huroiroh

 thuật lại rằng Thiên sứ của

Allah  nói: “Bất kể người bề tôi nào nói một cách thành

ُ

ّ

َ

tâm lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲđồng thời không phạm các đại

trọng tội thì tất cả các cửa trời đều được mở cho y đến tận
Ngai vương của Allah.” (Hadith do Tirmizhi ghi lại và được
Albani xác nhận là khá tốt).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết rằng một trong những điều kiện của
ُ ّ َ
lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲlà Ikhlas (sự thành tâm): không làm

Shirk (tổ hợp một thần linh cùng với Allah) về bất cứ điều
gì, không giả tạo và không phô trương để được tiếng tâm,
được khen ngợi hay để đạt được một lợi ích nào đó.
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ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

 Hadith cho biết giá trị thiêng liêng và ân phước của
ُ ّ َ
lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲrằng nó là chiếc chìa khóa để mở các
cửa trời đến tận Ngai vương của Allah.

 Qua Hadith, chúng ta hiểu và biết được rằng các cửa
trời luôn được đóng lại, chúng chỉ được mở ra theo sự cho
phép của Allah.
 Hadith cho biết rằng quả thật chiếc Ngai vương của
Allah nằm ở bên trên các tầng trời, điều này là minh chứng
khẳng định sự tối cao của Allah, Đấng Toàn Năng bên trên
các tạo vật của Ngài.
 Hadith cũng là một bằng chứng khẳng định sự tồn
tại của chiếc Ngai vương.
 Nội dung Hadith tương đồng với ý nghĩa trong lời
phán của Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc:

ٱلۡع
َ�ِۡ�َۡ يَصۡعَدُ ٱل
ّ
ُ ٰ َ� ٱل
[١٠ :لِح يَ ۡر�َعُ ُه ۚۥ ﴾ ]ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ
ُ ِمُ ٱلطَّ ِيّبُ وَ َمَل
﴿إ

Mọi lời tốt đẹp sẽ đi lên đến tận Ngài (Allah) và mọi việc
làm phúc thiện và ngoan đạo nâng lên cao. (Chương 35 –
Fatir, câu 10).
Và lời nói tốt đẹp nhất trong các lời nói tốt đẹp
ُ ّ َ
chính là lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.
 Lời Hadith (Không phạm các đại trọng tội) có
nghĩa là khi một người bề tôi tránh xa các đại trọng tội thì lời
ُ ّ َ
Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲsẽ đưa người đó đến với Allah nhanh
hơn, giống như một số học giả đã nói rằng: Việc tránh xa
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ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

những điều đại tội là yếu tố làm cho nhanh chứ không vì ân
phước và được chấp nhận.
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َ

ّ

ُ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

Hadith thứ mười sáu

ُ

ّ

َ

Giữa Lời Tawhid “ ” إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲVà Allah Không Có

Bức Màn Chắn
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
َ
َْ ْ َ
ُ �ﺻ- ﻮل اﷲ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳ
ِ ﷲ ﺑ ْ ِﻦ � ْﻤ ٍﺮو
ِ
ِ �ﻦ �ﺒ ِﺪ ا
َ ْ َ ُ َّْ َ ْ ُ ﻤْﻠَﺆُهُ َ َ  إِﻻ
َ ْ ُْ ُ ْ ﻒ
اﷲ ﻟي َﺲ ل َﻬﺎ
َوَﻻ إِﻪﻟ
�
ِ ِ ان َاﺤﻟﻤﺪ
ِ � » ﻟتَّﺴ ِبﻴﺢ ﻧِﺼ ال ِﻤ-وﺳﻠﻢ
َ
ْﻠُﺺ
ٌ َ َ َ َ
َ
ٌ �ﻳﺚ َﻏﺮ
ﺐ ِﻣ ْﻦ
 َﺎلَ أَﺑُﻮ ﻋِي ﻰﺴ ﻫﺬا ﺣ ِﺪ.« ﷲ ﺎبٌ ﺣَﻰﺘَّ ﺨﺗَ َ إِﻴﻟْ ِﻪ
ِ دُون ا
ِ
َﺬَا الْﻮَﺟْﻪ
ّ
.ِﺑِﺎﻟْﻘَﻮِى
ُِ وَﻟَيْﺲَ إِﺳْﻨَﺎدُه
Ông Abdullah bin Amru
của Allah

 thuật lại rằng Thiên sứ

 nói: “Lời Tasbih ( – ُﺳ ْﺒ َﺤ َﺎن اﷲSubha-nolloh)

chiếm nửa trọng lượng trên ْ chiếc cân công lý (của Allah),
ُ َْ
lời tán dương ca ngợi (ِِ
� ﺤﻟﻤﺪ
-Alhamdulillah) sẽ làm đầy

ُ

ّ

َ

chiếc cân công lý, và giữa lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà Allah

không có bức màn chắn để ai đó muốn thành tâm hướng
về Ngài.” (Hadith do Tirmizhi ghi lại và ông nói Hadith hơi
bất thường và đương dẫn truyền không mạnh).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết giá trị và ân phúc của lời Tasbih
َ َ ْ ُ
(nói: “ – ﺳﺒﺤﺎن اﷲSubha-nolloh”) rằng nó mang lại một nửa

trọng lượng của các việc làm thiện tốt trên chiếc cân công lý
của Allah vào Ngày Phán xét. Và ý nghĩa của lời Tasbih này
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ُ

َ

ّ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

là: Vinh Quang thay Allah, Đấng Tinh khiết và Trong sách,
Đấng Tối Cao và Toàn Năng.
 Tương tự Hadith cũng cho chúng ta biết rằng giá ْ trị
ُ ْ
� ﺤﻟَﻤﺪvà ân phước của lời ca ngợi và tán dương (ِِ

Alhamdulillah) rằng nó sẽ làm đầy chiếc cân công lý của

Allah vào Ngày Phán xét. Ý nghĩa của lời tán dướng và ca
ngợi này: Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Đấng Tối Cao và Toàn Năng.

ُ

ّ

َ

 Hadith cho biết rằng giữa lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲvà

Allah không có bức màn chắn cản trở những ai muốn đến
với Ngài bằng cả lòng thành tâm.
 Và tất cả các Hadith được nói ở trên đây đều chỉ ra
giá trị và ân phước của sự tụng niệm chung chung như được
nói trong Hadith được Muslim ghi lại sau đây:
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ
َ َ ْ َ َُ ْ َﻗ
ُ ْ ْ
َ َاﷲ ﺒ
ُ اﷲ َو
ُ َّ إِﻪﻟَ إِﻻ
ُ أﺣَﺐُّ إِﻰﻟََّ مِﻤَّ ﺎ
�ﻻ
ِ » ﻷن أ ﻮل ﺳُﺒﺤﺎن ا
ِ ِ ﷲ َاﺤﻟَﻤﺪ
ْ
َﻠَﻌَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪ
.ِ الﺸَّﻤﺲُ « رواه مﺴﻠﻢ

َ َ ُْ
ُ ْ ْ
ُ َِّ ََ إ-La-ilaha-illolloh) và ( اﷲ
ُ
Alhamdulillah), (اﷲ
 إِﻪﻟ ﻻ
�
ُ َ َْ ﺮ-Ollo-hu-akbar) là việc làm yêu thích đối với Ta hơn
ﺒ

“Quả thật, Ta nói ( – ﺳﺒﺤﺎن اﷲSubha-nolloh), (ِِ
� ﺤﻟَﻤﺪ-

những gì được mặt trời chiến sáng.” (Muslim).
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ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

Hadith thứ mười bảy

ُ

ّ

َ

“ ” إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲLà Nguyên Nhân Bôi Xóa Các Tội
ﻦْ أَﻰ
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
َ َ
-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ ﻫُﺮ�ْ َﺮة
َ ِﺑ
ِ َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ
َْ
َ
ُ َّﻘُﻞْ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻ
. اﷲ
 ﻓﻠ.  ﻰﻓِ ﺣَﻠِﻔ ِﻪ ﺑِﺎلﻼَّتِ وَاﻟْﻌُﺰ َّى
»ْ ﺣَﻠَﻒَ ﻣِﻨْ�ُﻢْ�َﻘَﺎل
ِ
 �َﻌَﺎلَ أُﻗ
ْ
. ﻓَﻠْﻴَﺘَﺼَﺪَّق « واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ، ََﺎمِﺮْك
َِِﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ لِﺼَﺎﺣِﺒ ﻪ
Ông Abu Huroiroh

 thuật lại rằng Thiên sứ của

Allah  nói: “Ai đó trong các ngươi thề thốt, y đã nói
trong lời thề của mình: thề bởi thần Allat, thề bởi thần
ُ ّ َ
Uzza, thì y hãy nói () إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ. Và người nào đã nói với
người bạn đồng hành của mình, đến đây tôi cá cược với
anh thì y hãy bố thí.” (Hadith do Albukhari và Muslim ghi
lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết về giá trị và ân phước thiêng liêng
ّ َ
của lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲrằng nó sẽ là điều Kaffarah (xóa

tội) cho người nào đã thề bởi ai (vật) khác ngoài Allah.

 Hadith ngụ ý cho biết rằng sự thề thối bởi ai (vật)
khác ngoài Allah là một việc làm Shirk.
 Hadith cho biết rằng Islam nghiêm cấm hình thức
Qimar (cá cược, đánh cuộc ăn tiền). Hiểu theo khái niệm của
các học giả Fuqaha’ (thông hiểu giáo luật) thì Qimar là một
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hình thức giao dịch tài sản trong đó những người giao dịch
không rõ là mình sẽ được lời hay bị lỗ hoặc được hay mất.
Và đó là hình thức đánh bạc hay cá cược tức những trò chơi
ăn thua bằng tiền bạc được Allah, Đấng Tối Cao và Thông
Lãm đề cập đến trong Qur’an, Ngài phán:

َۡ ََۡ ۡ وَ ۡ َ ۡ و
ٞ
َ ُّ �
ُ
ۡ جۡس
ُ ٰ �َ نصَاب وَٱ�َۡ ۡز
ُِ ا ٱ�َِّينَ ءَمَنُوٓاْ إِ� َّمَا ٱ�م ُر ٱلمي
ا
�َ ﴿
مِّن
م
�ٱ
�
ه
ِر
َأ
ّ
َ ُ ُ ۡ ُ ّ ع
 ا٩ ون
�َّمَ يُرِ�دُ ٱلشَيۡ�َ ٰ ُن ن يُوق ِ َع
مَلِ ٱلشَّيۡ�َٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لََلَ�م �فۡلِح

َغۡض
َ
ّ
م
ُ
بَيۡنَ� ُم ٱلۡعَ �ٰوَ ةَ وََۡ آءَ �ِ ٱ�َۡمۡرِ وَٱلۡمَيۡ�ِِوَ�َصُدَّ�ُۡ عَن ذِكۡرِ ٱ�َِ وَعَ ِن
�َه
َ
م
�ِصَّلَوٰة
[٩١ ،٩٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﻤﻟﺎﺋﺪة٩ َلۡ أَنتُ مُّنتَهُ ون
Này hỡi những người có đức tin! Quả thật, uống rượu,
cờ bạc, thờ cúng trên bàn thờ bắng đá và dùng tên bắn
để làm quẻ xin xăm là điều khả ố thuộc những việc làm
của Shaytan. Các ngươi hãy từ bỏ và tránh xa chúng
mong rằng các ngươi mới có thể thành đạt. Shaytan chỉ
muốn tạo ác cảm và hận thù giữa các ngươi qua việc
uống rượu và cờ bạc, nó muốn cản trở các ngươi nhớ đến
Allah và dâng lễ nguyện Salah. Thế các ngươi không chịu
ngưng hay sao? (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 90).

 Hadith cho biết rằng khuyến khích Kaffarah các
việc xấu, tội lỗi bằng những việc làm cùng dạng nhưng
thuộc các việc làm ngoan đạo và chấp hành mệnh lệnh
cùng với sự tawbah (ăn năn sám hối). Chẳng hạn khi
một người thề bởi ai (vật) khác ngoài Allah là điều
Shirk thì y thực hiện Kaffarah cho hành động Shirk đó
ّ َ
của y bằng cách nói lời Tawhid () إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, tương tự,
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khi một người phạm vào điều cấm Qimar (cờ bạc, cá
cược) thì y Kaffarah cho việc làm tội lỗi đó bằng hình
thức Sadaqah (bố thí cho người nghèo), Qimar là sự ăn
thua trên tiền bạc không đúng đắn và Kaffarah bằng
cách bố thí tiền cho người nghèo, hai hành đồng đó
được coi là cùng dạng vì nó đều là hành động trên tiền
bạc.
Học giả Alhafizh Ibnu Hajar nói trong
“AlFath”: Atti-bi nói: Ý nghĩa của việc đề cập đến
những trò chơi ăn thua tiền bạc sau việc thề thốt bởi
thần Al-Lat rằng người nào thề bởi thần Al-Lat thì hình
thức Kaffarah tương xứng cho lời thề sai trái của y là
Tawhid, và người nào mời gọi đến với trò chơi ăn thua
tiền bạc thì hình Kaffarah tương xứng cho trò chơi đó là
phải bố thí. Ông nói: Trong Hadith, ai kêu gọi đến trò
chơi đó thì phải Kaffarah bằng Saqadah, điều đó khẳng
định sự hợp lý của trò chơi.( 4)
P

3F



(4)

Xem Fathul-Bary, bộ giải thích Sahih Albukhari của Ibnu Hajar,
phần “Đức tin Iman và Sự thề nguyện”, chương “Không thề bởi
thần Al-Lat, hay thần Al-Uzza hoặc bất cứ tà thần nào”.
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Hadith thứ mười tám

ُ

ّ

َ

“ ” إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲLà Nguyên Nhân Bôi Xóa Các Tội
َ
ُ �ْ  َﻣﺎ ﺗَ َﺮ،  ﻳَﺎ َر ُﺳ ْﻮ َل اﷲ:  ﻗَ َﺎل َر ُﺟ ٌﻞ: اﷲ َ�ﻨْﻪُ ﻗَ َﺎل
ُ َﻲﺿ
َ ِ َ� ْﻦ أ� َ ٍﺲ ﺑﻦ َﻣﺎل ِﻚ
ﺖ
ِ
َّ
َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ
ََّ َ
 وأ، ﷲ
ِ  » أو�ﺸﻬﺪ أن �َ إِ ا: ِﻣﻦ ﺣﺎﺟ ٍﺔ َوﻻ داﺟﺔ إِﻻ أ�ﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎل
ّ ِ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ
َ َ ْ ََ َ َ
ُ ْ ُ َ ً ََّ ُ�
ﺗ َﻋ ذل ِﻚ ُ ِﻪ « رواه أﺑﻮ
ِ ﺪا رﺳﻮل ا
ِ  » ﻓ ِﺈ ﻫﺬا ﻳﺄ:  �ﻌﻢ ﻗﺎل: ﷲ ؟« ﻗﺎل
. رﺟﺎﻬﻟﻢ ﺛﻘﺎت:� ﻗﺎل اﻬﻟﻴﺜ،�ﻳﻌ�ﻟﺰﺒار واﻟﻄﺮﺒا
Ông Anas bị Malik  thuật lại rằng, có một người
đàn ông đã nói với Nabi : Thưa Thiên sứ của Allah, chưa
từng có tội lỗi nào mà tôi chưa làm, vậy tôi có cơ hội quay
lại sám hối không? Người nói: “Ngươi có chứng nhận rằng
không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và
Muhammad là Thiên sứ của Allah không?” Y nói: Có.
Người bảo: “Quả thật, nó (lời Tawhid) sẽ mang lại cho
Ngươi tất cả điều đó” (Hadith do Abu Ya’la, Albazar, và
Attabra-ni, Alhathami nói: những người dẫn truyền Hadith
này đều trung thực).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết rằng Islam sẽ không bắt tội những gì
trước nó, mà nó sẽ là con đường tốt đẹp để một người thay
đổi tìm đến sự tha thứ và ân phước nơi Allah.
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 Hadith cho biết rằng một người gia nhập Islam
ّ َ
ُْ ُ َ ٌَُّ
thông qua lời tuyên thệ Shahadah (ِ �َﺪ رﺳﻮل اﷲ، ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

- La-ila-ha-illolloh, Muhammad Rosu-lulloh: Không có
Thượng Đế đích thực nào ngoài Allah, Muhammad là vị
Thiên sứ của Ngài.

 Hadith cho biết giá trị và ân phước của lời tuyên thệ
Shahadah, rằng nó là nguyên nhân xóa đi các tội lỗi.
 Hadith cho thấy rằng các Sahabah luôn quan tâm và
lo sợ cho bản thân vì những tội lỗi.
 Hadith cho biết rằng lòng nhân từ và bao dung của
Allah đối với những bề tôi của Ngài. Không những Tawbah
(sự ăn năn sám hối thành tâm) sẽ được Ngài tha thứ mọi tội
lỗi mà nó còn biến những điều xấu thành những điều tốt đẹp,
như Ngài đã phán:

ٰ
ِ
ٗ ٰ�َ �ٗ تَاب وَءَامَ َن وَعَ مِلَ َ� َم
ُّ
َ ﴿ ِّ�َ مَ ن
�ات ِهِ ۡم
ٔ َ ِّ لُ ٱ�َ َس
ِّكَ �ُبَد
ٓ� َ�ْلِحا أُو
ٗ َر
ُ ّ حَ سَ�َ ٰت وَ َ� َن ٱ
ّ ور
ٗ َ َ� ُف
[٧٠ : ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن٧ حِيما
�ٖ

Ngoại trừ những ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc
thiện thì là những người mà Allah sẽ đổi điều xấu xa của
họ thành điều tốt lành bởi vì Allah là Đấng Hằng tha thứ,
Rất mực khoan dung. (Chương 25 – Al-Furqan, câu 70).
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Hadith thứ mười chín

ُ

ّ

َ

“ ” إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲLà Nguyên Nhân Xóa Tội Sau Khi

Chết
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
َ
-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﷲ
ِ � ْﻦ ُﻣ َﻌﺎ ِذ ﺑ ْ ِﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ
ِ َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
ُ ُ َ ّ � ُ ََّ  إِﻻ
َْ ْ َ
ُ َ ْ َ ُ َُﻤ
ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ- ﷲ
ِ » ﻣﺎ ِﻣﻦ �ﻔ ٍﺲ � ﻮت �ﺸﻬﺪ نْ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ َ�َِ رﺳﻮل ا
َ ُ َ َ َ َّﻠْﺐٍ مُﻮﻗِﻦٍ إِﻻ
َ
اﷲ ل َﻬﺎ « واه اﻟنﺴﺎﻲﺋ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
�ﻔﺮ
َ ﻳَ ْﺮ ِﺟﻊُ ذل ِ إِﻰﻟَ ﻗ-وﺳﻠﻢ
.�ﺣﺴﻨﻪ اﻷﺒﻟﺎ
Ông Mu’azd bin Jabal

 thuật lại rằng Thiên sứ

của Allah  nói: “Không có một linh hồn nào chứng nhận
rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah
và chứng nhận Ta là Thiên sứ của Allah với tấm lòng kiên
định rồi chết đi mà không được Allah tha thứ tội lỗi.”
(Hadith do Annasa-i và Ibnu Majah ghi lại, và được Sheikh
Albani xác thực là khá tốt).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết về giá trị và ân phước của lời
ُ ّ َ
Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ, và nó là nguyên nhân xóa tội.
 Hadith cho thấy mối liên quan không thể tách rời
ُ ّ َ
giữa lời chứng nhận Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà lời chứng nhận
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Nabi Muhammad là vị Thiên sứ của Ngài, hai lời chứng
nhận này không có giá trị nếu như thiếu vắng một trong hai.
 Hadith cho thấy rằng tất cả mọi hành động, mọi việc
làm đều được chứng thực bởi kết quả cuối cùng. Ai làm tốt
sẽ có kết cuộc tốt và ai làm xấu sẽ có kết cuộc xấu.
 Hadith cho thấy rằng lời tuyên thệ Shahadah cần
phải được thốt lên bằng niềm tin kiên định trong trái tim, vì
niềm tin kiên định sẽ trói buộc những yếu tố xác thực cho lời
tuyên thệ Shahadah.
 Hadith cho thấy lòng nhân từ bao la của Thượng Đế,
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài.
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Hadith thứ hai mươi
Khuyến Khích Nhắc Người Sắp Chết Nói Lời

ّ

ُ

َ

Tawhid “” إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

َ ُ
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
ْ َ� ْﻦ
ّ  َﺻ- ﷲ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
َ
ِ ََّﻲﺑ ﻌِﻴﺪٍ اﺨﻟُْﺪْرِى
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا:َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل
ِ
ََّ  إِﻻ
َّ
ُ
. » ِّﻨُﻮا مَﻮْﺗَﺎ�ُﻢْ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ « رواه مﺴﻠﻢ-َو َﺳ َﻢ
Ông Abu Sa’eed Al-Khudri
sứ của Allah

 thuật lại rằng Thiên

 nói: “Các ngươi َ hãy nhắc những người
ّ

ُ

sắp chết của các ngươi nói (( ”) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲHadith do Muslim
ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết rằng Nabi  ra lệnh bảo nhắc
ُ ّ َ
những ai sắp chết nói lời Tawhid () إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, điều này ám

chỉ ân phúc và tầm quan trọng của lời Tawhid đối với một
người. Cũng vì vậy mà Nabi  đã nói trong một Hadith
Sahih khác như sau:

َ َ
َ ََّ  إِﻻَّ ُ َ َ اﺠﻟَْﻨ
َ
.ﺔ « رواه أﺑﻮ داود
» ْ ﺎﻛَن آﺧِﺮُ ﺎﻠﻛ ِﻣ ِﻪ  إِﻪﻟَ اﷲ ﺧﻞ
ُ ّ َ
“Người nào mà cuối lời của y là ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲthì sẽ được
vào Thiên Đàng” (Hadith do Abu Dawood).
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Và chỉ cần nói một lần lời Tawhid trước lúc lâm
chung là đủ chứ không cần phải lặp đi lặp lại trừ phi y nói
chuyện khác sau khi đã nói lời Tawhid thì y phải nói lại.
 Hadith cho thấy rằng, mỗi tín đồ nên đến ở bên
người sắp chết để nhắc họ nói lời Tawhid, vuốt mặt cho họ
nhắm mắt, tham gia lo an táng cho họ.( 5)
P

4F

 Hadith ám chỉ tình trạng mê sảng trước khi chết, nên
người sắp chết cần được nhắc nhở thường xuyên nói lời
ُ ّ َ
Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.



(5)

Xem Sharh Sahih Muslim của Nawawi ở chương “An táng
Người Chết”, mục “Các người hãy nhắc người sắp chết nói lời
ُ ّ َ
Tawhid: ” إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.
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Hadith thứ hai mươi mốt

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Cứu Rỗi Khỏi Sự Trừng Phạt Trong Cõi Mộ
َ
ِﻦ
َ
ُ ﺿ
َ ِ  َر- اءِ ﺑْﻦِ ﺎﻋزب
ّ   اﻨﻟَّﻰﺒ- اﷲ َ�ﻨْﻬُ َﻤﺎ
-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ِ
َاﻟْﺮﺒ
ٍ ِ
ِ
َ ُ ََّ  إِﻻ
ْ
َ َ
َ
 َونّ �َُﻤَّ ًﺪا، اﷲ
َ �ُﻢَّ ﺷ ِﻬ َﺪ نْ ﻻَ إِﻪﻟ، َِﻗﺎل » ا أُﻗْﻌِﺪَ الْﻤُﺆﻣِﻦُ ﻰﻓِ �َﺮﺒِْه ِ أُﻰﺗ
ُ َُ
َ
ََ
ّ ُِ ٱ�َِّينَ ءَمَنُواْ بِ ٱلۡقَوۡل
ا
ٱ�َابِتِ ﴾ ]ﺳﻮرة
 ﻓﺬل َِ ﻗَﻮْﻪﻟُُ ﴿ يُثبِّتُ ٱ، ﷲ
ِ رﺳﻮل ا
.[ « واه اﺒﻟﺨﺎري٢٧ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ

Ông Al-Barra’ con trai ông A’zib (Cầu xin Allah hai
lòng về hai người họ) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
nói: “Khi nào người có đức tin được cho ngồi dậy trong cõi
ُ ّ َ
mộ thì y sẽ chứng nhận ( –  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲKhông có Thượng Đế

ُ ُ َ ً ّ

đích thực nào ngoài Allah) và (ِ – َُﻤَﺪا رﺳﻮل اﷲMuhammad

là Thiên sứ của Allah). Đó chính là lời phán của Allah:
Allah làm vững chắc lời nói của những người có đức
tin (Chương 14 – Ibrahim, câu 27).” (Hadith do Albukhari
ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết ân phước và giá trị thiêng liêng của
ُ ّ َ
lời Tawhid () إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, và nó là nguyên nhân cứu rỗi một

người bề tôi khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ. Chính vì lẽ đó
mà Imam Albukhari đã ghi Hadith này trong mục “Những
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điều nói về sự trừng phạt trong cõi mộ”. Và Albukhari
thường không ẩn ý trong cách trình bày, thường nói một
cách trực tiếp theo nội dung của chủ đề.
Al-Hafizh Ibnu Hajar nói: Hadith này được Ibnu
Mardawiyah ghi lại với lời:

َْ َ
ََّ َ ّﻢَ ذَﻛَﺮَ ﻋَﺬَابَ اﻟﻘَﺮ ْ َ َ َ ِن
َ
ْ
َ َِِّإّﻲﺒ
الﻤُﺴ ِﻠ َﻢ إِذا ﺷ ِﻬ َﺪ أن
:ﺒ �ﻘﺎل
�َّ اﷲُ ﻋَﻠﻴْﻪِ وَﺳﻠ
ٍ
ﺻ
ُ ْ ُ َ ً ََّ  إِﻻَّ ُ َ َّ �َُﻤ
. ﺤﻟﺪﻳﺚ... ﷲ
ا
ل
ﻮ
ﺳ
ر
ﺪا
 أَن
ﻋَﺮَّف
اﷲ
َ إِﻪﻟ
ِ

“Quả thật, Nabi đã nói đến sự trừng phạt trong cõi mộ,
Người nói: “Quả thật, người Muslim khi nào chứng nhận
ُ ّ
lời Tawhid ( )َ إِ ﻪﻟََ ِﻻَ اﷲvà thừa nhận rằng Muhammad là
Thiên sứ của Allah ....”” (Hadith).( 6)
P

5F

 Hadith xác nhận cuộc sống của cõi Barzakh (cõi
chuyển tiếp giữa thế giới trần tục và cõi vĩnh hằng của cuộc
sống Đời Sau, còn được gọi là cõi mộ hay cõi chết).
 Hadith cho biết rằng điều đầu tiên được tra hỏi là lời
ّ َ َ َﻻ
ُ ُ َ ٌ ّ
ُ
tuyên thệ Shahadah (ِ) إِﻟ ٰـﻪ ِﻻَ اﷲ َ�َُﻤَﺪ رﺳﻮل اﷲ.
 Hadith cho biết người chết sẽ bị bắt ngồi dậy trong
mộ để tra hỏi về Tawhid và tôn giáo của y.
 Hadith cho thấy trong cõi mộ sẽ có các vị Thiên thần
được cử phái đến tra hỏi những người trong đó, họ được gọi
là Munkar và Nakir.
(6)

Xem Sharh Sahih Albukhari “Fat-hul-bari” chương “An táng
người chết” mục “Những điều nói về sự trừng phạt trong cõi mộ”.
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 Hadith cho biết rằng Allah ban ân huệ cho những
người có đức tin khi Ngài làm vững chắc lời nói của họ khi
họ được các thiên thần tra hỏi. Và nó cũng cho chúng ta biết
cõi mộ là nơi cũng rất khó khăn trong thử thách.
Cầu xin Allah làm vững chắc lời nói của chúng ta,
và cha mẹ của chúng ta trong những thời khắc đó.
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Hadith thứ hai mươi hai
Không Có Bất Cứ Điều Gì Có Thể Sánh Bằng Lời
َ ّ ُ
”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ “ Tawhid
َ ُ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ
َ� ْﻦ َ�ﺒْﺪ ا ْ َ ْ ْ ْ َ
ﷲ-
ﺎص ِ
ﷲ � َﻦ �ﻤ ِﺮو ﺑ ِﻦ اﻟﻌ ِ
َﻲﺿ اﷲ �ﻨﻬُﻤﺎ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل ا ِ
ِ ِ
َْ َ
ﻠِّﺺُ رَﺟُﻼً ﻣِﻦْ
َ
ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢِ » -نَّ َ
أُﻣَّﻰﺘِ ﻰﻠﻋَ رُءُوسِ اﺨﻟﻼﺋِ ِﻖ
اﷲ
ّ
َ نْﺮﺸُُ
ِ �ُﻢَّ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ �ِﺴْﻌَﺔً وَ�ِﺴْﻌِ�َ ﺳِﺠِﻼً ِﺠِﻞٍّ ﻣِﺜْﻞُ ﻣَﺪِّ اﺒﻟَْﺮﺼَ
ﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ �َﻴ
ُﻮلُ أَ�ُﻨْﻜِﺮُ ﻣِﻦْ ﻫَﺬَا ﺷَيْﺌًﺎ أَﻇَﻠ
َ ُ ُ
َ
َﻤَﻚَ ﻛ ﺘَبَﻰﺘِ اﺤﻟَْﺎﻓِﻈُﻮنَ �َﻴَﻘُﻮلُ ﻻَ ﻳَﺎ رَب ِّ� .ﻴَﻘﻮل
َ إِنَّ لَﻚ  ﻋِﻨْﺪَﻧَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻓَﺈ ﻧَّﻪُ َ ﻇُ ْ
َﻓَﻠَﻚ
َ
ِ ﻻ ﻠ َﻢ
َ
َ ﻋُﺬْرٌ �َﻴَﻘُﻮلُ ﻻَ ﻳَﺎ رَب ِّ .ﻴﻘُﻮلُ ﺑَ�
َ
أَنْ ﻻَ إِﻪﻟ إِﻻَّ ُ
ََ
َﻠﻴْﻚَ اﻴﻟَْﻮْمَ �َﺘَﺨْﺮُج ُ ﺑِﻄَﺎﻗَﺔٌ �ِﻴﻬَﺎ أَﺷْﻬَﺪُ
اﷲ َأﺷْﻬَﺪُ أَنّ �َُﻤَّ ًﺪا
َ َ
ْ َ َُ َ َ َ
ﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻪﻟُُ �َﻴَﻘُﻮلُ اﺣْﺮﻀُْوَزْﻧَﻚ �َﻴ
ﻘُﻮلُ ﻳَﺎ رَبِّ ﻣَﺎ ﻫَﺬِهِ اﺒﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻫ ِﺬهِ
ِ
ّ تُ ﻰﻓِ
َ َ ُ� ْ َ ُ َ� .ﺘُﻮﺿَﻊُ ﺴ
ِﻛ ﻔَّﺔٍ وَاﺒﻟِْﻄَﺎﻗَﺔُ ِﻰﻓ
الِّﺠِﻼَ
ِّﺠِﻼَّتِ �َﻘَﺎلَ إِﻧَّﻚ ﻻ ﻈﻠﻢ
ْ
َ َُ َ َ َُُْ َ َ ْ
َ
ﷲ َ ْ
ﺷ ٌء « رواه
ّﺔٍ �َﻄَﺎﺷﺖِ الﺴِّﺠِﻼَّتُ
وَ�َﻘُﻠَﺖِ اﺒﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻼ �ﺜﻘﻞ ﻣﻊ اﺳ ِﻢ ا ِ
ِ
ﺎم أﻤﺣﺪ واﻟﺮﺘﻣﺬي وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ�.
Ông Abdullah con trai ông Amru bin Al’Ass (Cầu
xin Allah hài lòng với hai người họ) thuật lại rằng: Tôi đã
nghe Thiên sứ của Allah  nói: “Quả thật, vào Ngày Phán
xét, Allah sẽ phán xét một người trong số cộng đồng tín đồ
của Ta từ ngay phía bên trên đầu của nhân loại, những tờ
sớ ghi chép được trải ra, gồm cả thảy chín mươi chín tờ sớ
ghi chép, và mỗi tờ sớ ghi chép dài bằng khoảng cách một
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tầm nhìn của mắt. Sau đó, Ngài phán hỏi: Ngươi có điều
gì kháng lại cáo trạng này không? Những vị ghi chép của
TA có bất công điều gì với ngươi không? Y nói: Thưa
không, Thượng Đế của bề tôi! Ngài phán: Vậy ngươi có
điều gì để biện hộ không? Y nói: Thưa không, Thượng Đế
của bề tôi! Ngài phán: Không, quả thật ngươi có một điều
tốt ở nơi TA, quả thật, nó không bất công với ngươi trong
ngày hôm nay. Thế là, Ngài lấy ra một tấm thẻ trong đó có
ghi:

ُ أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إﻟَ ٰـ َﻪ ِﻻَّ ا
ُُﷲ َأﺷْﻬَﺪُ أَنَّ �َُﻤَّ ًﺪا َ�ﺒْﺪُهُ َرَﺳُﻮﻪﻟ
ِ

Tôi chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào ngoài
Allah và tôi chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là
vị Thiên sứ của Ngài.

Rồi Ngài phán: Hãy mang chiếc cân của ngươi
đến đây. Y nói: Thưa Thượng Đế của bề tôi! Tấm thẻ nhỏ
này làm sao có thể so với những tờ sớ kia đây. Ngài phán:
Bởi vì ngươi sẽ không bị đối xử bất công. Thế là, những tờ
sớ ghi chép đặt lên một bên của chiếc cân và tấm thẻ đặt
lên bên kia của chiếc cân, những tờ sớ nhẹ hơn và tất cả
trọng lượng đều nghiêng về tấm thẻ, bởi lẽ không có bất cứ
thứ gì có thể nặng hợn tên của Allah”. (Hadith do Imam
Ahmad và Tirmizhi ghi lại, và được Sheikh Albani xác thực
là Shahih).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết rằng chiếc cân công lý để cân đo
trọng lượng các việc làm của người bề tôi vào Ngày Phán
xét gồm có hai dĩa hai bên.
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 Hadith khẳng định việc các Thiên thần được Allah
giao trách nhiệm ghi chép các việc làm tốt xấu của mỗi
người bề tôi là sự thực, và tất cả mọi hành động, mọi sự việc
của con người đều được các Thiên thần ghi chép cẩn thận,
đầy đủ và chi tiết không sót một điều nhỏ nào. Allah, Đấng
Tối Cao và Ân Phúc phán:

َوَ�َقُ ُ َ �َ َ�ۡل
ۡوَوُ َ لۡ َ بُ َ ََ ۡ ُ ۡ َ ُش
ّ
ِ ﴿ ضِ ع ٱ
ِك�ٰ ��ى ٱلمجرِمِ� م فِقَِ مِمَا �ِيهِ ولون ٰو تَنَا مَال
ّ
َ
ْ ُْ عَ ِل
ٓ
ٗ َ َ ُ�ُ ِر
َ َۡ ٰذَ ل
�ة َ�َ كَبِ�َةً إِ�َ أَحۡصَ ٮٰهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا م وا
ك�ٰبِ � غَاد ص ِغ
ِ � اٱ
ٗ
َ�ُّك
ِٗ
[٤٩ : الﻜﻬﻒ:  ﴾ ]ﺳﻮرة٤ حَا�ۗوَ�َ �َظ ۡلِمُ رَ أَحَدا

Và quyển sổ sẽ được mang đặt trước mặt. Rồi Ngươi
(Muhammad) sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về những
điều ghi trong đó. Và chúng sẽ than: “Ôi, thật khổ thân
chúng tôi! Quyển sổ gì như thế này! Sao nó ghi không sót
một điều gì dù nhỏ hay lớn”. Và chúng sẽ nhìn thấy
trước mặt chúng tất cả những điều mà chúng đã làm. Và
Thượng Đế của Ngươi sẽ không đối xử bất công đối với
một ai. (Chương 18 – Al-Kahf, câu 49).
 Hadith cho thấy sự công bằng tuyệt đối của Allah,
Đấng Tối Cao và Ân Phúc, mọi sự bất công đều không tồn
tại ở nơi Ngài, Ngài phán:

ّ
﴾ ٤ ِ﴿ نۡ عَمِلَ �َٰلِحٗا فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَنۡ أَسَآءَ �َعَلَيۡهَاۗ وَمَا رَ�ُّكَ بِظَ�َ ٰ ٖ� لِّلۡعَ بِيد
[٤٦ :]ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ

Ai làm điều thiện tốt thì được lợi cho bản thân mình,
còn ai làm điều xấu và ác đức thì sẽ mang lại tai hại cho
bản thân y. Bởi quả thật Thượng Đế của Ngươi
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(Muhammad) không bao giờ bất công đối với người bề
tôi nào của Ngài. (Chương 41 – Fussilat, câu 46).
 Hadith cho thấy rằng quả thật Allah yêu thích sự
biện hộ chân thật.
 Hadith khẳng định ân phúc và giá trị thiêng liêng
của lời Shahadah, nó luôn có trọng lượng nặng hơn tất cả
mọi thứ, bởi vì khi đặt một tấm thẻ có ghi trên đó lời
Shahadah này lên một bên của chiếc cân còn bền kia là
những tờ ghi chép các việc làm xấu thì bên của những tờ ghi
chép lại nhẹ hơn và bị nhấc bổng lên trên. Như vậy, tấm thẻ
ُ ّ َ
nhờ có lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲnên đã có trọng lượng nặng

như thế.

 Hadith cho thấy rằng dù làm tội lỗi như thế nào đi
chăng nữa miễn sao đó không phải là tội Shirk thì Allah sẽ
tha thứ, vì người trong Hadith đã làm rất nhiều tội lỗi nhưng
vì trong tâm của y luôn chứng nhận một cách trung thực về
ُ ّ َ
lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲnên Allah đã tha thứ cho y với lòng

thương xót và nhân từ bao la của Ngài.



69

ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

Hadith thứ hai mươi ba

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Có Trọng Lượng Hơn Tất Cả Mọi Thứ
ُ َ َ َ َ َ ُﻟُْﺪْرِيِ ِ َ ُ َ ْﻪ
ّ
ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
َﻦْ أَﻲﺑ َﺳ ِﻌﻴ ٍﺪ
»
ِ ﻮل ا
ِ  ﻗﺎل رﺳ، َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل
ِ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ْ ُﻗ
َ
َ
َ ﻛُﺮُك َوأ ْد ُﻋ
َ  ﻋَﻠِ ْﻤ� َﺷيْﺌًﺎ أذ، ِّ ﺎ رَب: َﺎلَ مُﻮﻰﺳ
 ﻞ ﻳَﺎ:  ﻗﺎل، ﻮك ﺑِ ِﻪ
:وﺳﻠﻢ
ِ
َ
َ
ُ
ُّ
َ
َ ُ
َُ
َّ لَﻮْ أَن، ََ َ َ ﺎ مُﻮﻰﺳ
َ
َ
:  ﻗﺎل،  ُ ِﻋﺒَﺎ ِد َك �ﻘﻮل ﻫﺬا:  ﻗﺎل، اﷲ
 إِﻪﻟ إِﻻ
: ُﻮﻰﺳ
َ
َ
ُ  وَﻻ إِﻪﻟ إﻻ، ٍ الﺴَّﺒْﻊَ ﻲﻓِ ﻛِﻔَّﺔ
ََ
اﷲ
�ِﻫُﻦَّ �َ�ِْي وَاﻷَرَﺿ
َوَاتِ الﺴَّﺒْﻊَ وَﺎﻋ مِﺮ
ِ
ُ ﻦَّ ﻻ إِﻪﻟ إﻻ
ََ
.اﷲ « واه اﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﺤﻟﺎ�ﻢ وﺻﺤﺤﻪ
ِ
ِِﻛﻔَّﺔٍ ﻣَﺎﻟَﺖْ ﺑِﻬ
Ông Abu Sa’eed Al-Khudri

 thuật lại rằng Thiên

sứ của Allah  nói: ““Musa nói: Thưa Thượng Đế của bề
tôi! Xin Ngài hãy dạy bề tôi điều gì đó để bề tôi tụng niệm
Ngài và cầu nguyện đến Ngài”. Allah bảo: “Này Musa,
ُ ّ َ
ngươi hãy nói (”) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ. Musa nói: “Thưa Thượng Đế

của bề tôi! Tất cả mọi người bề tôi của Ngài đều nói lời
này”. Allah bảo: “Này Musa, nếu có lấy tất các tầng trời
cùng những gì trong nó và các hành tinh như trái đất đem
ُ ّ َ
đặt trên một bên đĩa của chiếc cân và lấy ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲđặt

trên bên đĩa còn lại của chiếc cân thì chắc chắn trọng
ُ ّ َ
lượng sẽ nghiêng về bên (”) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ.” (Hadith do Ibnu

Hibban và Al-Hakim ghi lại, và ông xác nhận là Sahih).
70

ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phúc và giá trị thiêng liêng
ُ ّ َ
của lời Tawhid () إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, rằng không có bất cứ thứ gì có

thể có trọng lượng hơn nó trên chiếc cân công lý của Allah ở
vào Ngày Phán xét. Chính vì vậy mà khi Nabi Musa  xin
Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc chỉ dạy Người một điều gì
đó để Người tụng niệm và tán dương Ngài cũng như để cầu
nguyện đến Ngài thì Ngài đã bảo Người  nói lời Tawhid
ُ ّ َ
() إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.
 Hadith cho thấy các vị Nabi cần lưu ý về giá trị và
ُ ّ َ
ân phúc của lời Tawhid () إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, không những vậy, tất

cả nhân loại cần lưu ý đến lời Tawhid này, bởi lẽ có nhiều
người nói lời Tawhid này nhưng vẫn không mang lại trọng
lượng nặng trên chiếc cân công lý vì không có sự thành tâm
và chân thật.

 Hadith khẳng định rằng trái đất cũng gồm có bảy
giống như bảy tầng trời.
 Hadith khẳng định sự ở trên cao của Allah, Đấng
Tối Cao và Ân Phúc.
 Hadith cho biết rằng chiếc cân công lý của Ngày
Phán xét là sự thật và nó có hai đĩa ở hai bên.
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Hadith thứ hai mươi bốn

ُ

َ

ّ

“ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

Lời Di Chúc Tốt Nhất
َ َ َّﻋَﻠَﻴْﻪ  وَﺳَﻠ
َ
َ
َ ِ
:َﻢ ﻗﺎل
ِ ُﺎ ﻋَﻦِ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ ﺻَ�ّ اﷲ
�َﻤْﺮُو رَﻲﺿ ﻨْﻬُﻤ
َﻦْ �َﺒْﺪِ اﷲِ ﺑﻦ
َ
ْ
َّ ﻓَﺈ ن،ُﺑِﻼَ إِﻪﻟَ إِﻻَّ اﷲ
َﺎلَ ﻧُﻮْح ُ ﻋَﻠَﻴْﻪ
ُم
ِ
َ ﺮُك:ﻻﺑ ْ ِﻨ ِﻪ ِﻋﻨ َﺪ َم ْﻮﺗِ ِﻪ
»
ِ ِ ِ الﺴَّﻼ
ْ َّﻤﺎوَاتِ الﺴَﺒﻊ اﻷَرْﺿِ�َْ الﺴَﺒﻊ لَﻮْ وُﺿِﻌَﺖْ ﻲﻓِْ ﻛَﻔَّ ﺔ ووُﺿ َﻌ
َ
ْ ِ ُﺖ َﻻﻪﻟَ إِﻻَّ اﷲ
ﻲﻓ
ِ ٍ
َ
َ
َ
َ ْ اﻷ ْرﺿ
َ
َ �
َ ﺎوات
َ ،ٍُ لﺮَﺟَﺤَﺖْ ﺑِﻬُﻦَّ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻَّ اﷲ
الﺴﺒﻊ
الﺴﺒﻊ
ِ
ِ َ وَلﻮْ أَنّ الﺴَّﻤ
َّﻦَّ ﺣَﻠْﻘَﺔً ﻣُﺒْﻬَﻤَﺔً ﻟَﻘَﺼ ﻤَﺘْﻬُﻦَّ  إِﻪﻟَ إِﻻ
ُ
اﷲ « اه اﻹﻣﺎم أﻤﺣﺪ واﺤﻟﺎ�ﻢ
َ
.�ﻟﺨﺎري ﻲﻓ اﻷدب اﻤﻟﻔﺮد وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺎ
Ông Abdullah bin Amru (Cầu xin Allah hài lòng về
hai người họ) thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:
“Nabi Nuh  đã nói với đứa con của Người lúc lâm
chung: Cha ra lệnh cho con phải giữ lấy và duy trì Tawhid
ُ ّ َ
( ;) إِﻪﻟَ إِﻻَ ﷲbởi quả thật, dù cho có đem bảy tầng trời và

bảy trái đất đặt trên một đĩa của chiếc cân và lấy lời
ُ ّ َ
Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ ﷲđặt trên một đĩa còn lại của chiếc cân

ُ

ّ

َ

thì chắc chắn ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ ﷲsẽ chiếm trọng lượng nặng hơn;

và cho dù bảy tầng trời và bảy trái đất là những vòng tròn
bị khóa chặt lại thì chắc chắn chúng cũng sẽ bị vỡ ra bởi
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ُ

ّ

َ

sức mạnh của () إِﻪﻟَإِﻻَ ﷲ.” (Hadith do Imam Ahmad và Al-

Hakim ghi lại, và Albukhari ghi trong “Al-Adab Almufrad”
và được Albani xác thực là Sahih).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phúc và giá trị thiêng liêng
ُ ّ َ
của lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ ﷲvà không có một thứ gì có thể
ngang bằng với nó trên chiếc cân công lý của Allah vào
Ngày Phán Xét.

ُ

ّ

 Hadith dạy các tín đồ rằng lời Tawhid ( )َإِ ﻪﻟََ ِﻻَ ﷲlà

lời di ngôn tốt nhất cho con cái lúc lâm chung giống như
Nabi Nuh  đã di ngôn với đứa con của Người, và giống
như Nabi Ibrahim và Nabi Ya’cub đã khuyên bảo các con
lúc lâm chung, Allah phán:

ََ َ
ٓ ٰ ّ �و
ُ َّ َ ۡطَ َ ٰ ل
�ِّين ف
�� � ُم ٱ
َ بِهَا إ ِبۡ َ� ٰ ِ�ۧ ُم بَن ِيهِ وَ�َعۡ بُ �َٰبَ�َِّإِنَّ ٱ�َ ٱص
ََ ﴿
َ ُ ُّم م
[١٣٢ : ﴾ ]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١ ۡلِمون
ُو�ُنَّ إِ�َّ وَأَنتُ س

Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó (lời Tawhid) cho các
con của Y, và Yaqub (Jacob) ( cũng dặn dò các con y như
thế, Y nói: Này các con! Quả thật, Allah đã chọn cho các
con một tôn giáo, bởi thế, các con hãy đừng chết trừ phi
các con là những người Muslim (thần phục Allah).
(Chương 2 – Albaqarah, câu 124 – 132).

Và Nabi Ibrahim  đã làm cho nó thành lời răn
dạy trường cửu cho thế hệ con cháu mai sau:
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ّ ع
لَه
َ
[٢٨ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٢ ﴿ َجَع َ اَ �َِمَ� بَا�ِيَةٗ �ِعَقِبِهِۦ لََلَهُ ۡم يَ ۡرجِعُ ون
Và Y (Ibrahim) đã làm cho nó (lời Tawhid) thành một
lời trường cửu cho hậu thế, nhờ đó, may ra họ có thể
quay trở lại với Allah. (Chương 43 – Al-Zukhruf, câu 28).
 Hadith cho thấy rằng tôn giáo của các vị Nabi (cầu
xin Allah ban bằng an và phúc lành cho tất cả họ) chỉ là một,
đó là Islam (quy phục và tuân lệnh chỉ một mình Allah duy
ُ ّ َ
nhất và xác thực lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ ﷲ.
 Hadith khẳng định sự tồn tại của chiếc cân công lý
vào Ngày Phán xét và nó là một loại cân gồm hai đĩa hai
bên.
 Hadith cho biết rằng trái đất cũng có bảy giống như
bảy tầng trời.
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Hadith thứ hai mươi lăm

َ

ّ

ُ

  ” Là Điều Biện Hộ Cho Người Đã Nói Nóإِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ “

Vào Ngày Phán Xét
َ َ ََََ َُ ُ
َ� ْﻦ أُ َﺳ َ
ﺎﻣ َﺔ ْ� َﻦ َز�ْﺪ َ -ر ِ َ ُ َ ْﻬُ َ
ﷲ  -ﺻ� اﷲ
ﺿ اﷲ �ﻨ ﻤﺎ – ﻗﺎل� :ﻌﺜﻨﺎ رﺳﻮل ا ِ
ٍ
ْ
َ
َ ْ ُ ََ
ﻰﻟَ اﺤﻟ ْﺮﻗَﺔ ﻣ ْﻦ َ
ﺖ أﻧ ﺎ
ﺟُﻬﻴْﻨَﺔ ﻓَﺼ َﺒّﺤْﻨَﺎ اﻟْﻘَﻮْمَ �َﻬَﺰ َﻣْﻨَﺎﻫُﻢْ وَﺤﻟِﻘ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -
ِ ِ ِ
َ  إِﻻَّ ُ َﻜَﻒ ّ
َ َ ُ ٌ َ َْ
َ ً ْ
ﻬُ
َ
ﺎر رﺟُﻼ ِﻣﻨ  ،ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻏَﺸِيﻨَﺎهُ ﻗَﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ َ .
ورﺟﻞ ِﻣﻦ اﻷﻧﺼ ِ
 ا
ِىُّ َ� ،ﻄَﻌَﻨْﺘُﻪُ ﺑِﺮُﻣْﻰﺤِ ﺣَﻰﺘ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ �ﺘ ﻠْﺘُﻪُ ،ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻗﺪِﻣْﻨَﺎ ﺑﻠَﻎ ﻨﻟَّﻰﺒ َّ
ِ  -ﺻ� اﷲ
َ
َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َﻪُ ْ
ﺖ َ
اﷲ « ﻗُﻠْ ُ
 إِﻪﻟَ إِﻻَّ ُ
ِ�َّﻤﺎ
ﺎﻣﺔ أ�ﺘَﻠﺘ َ�ﻌ َﺪ َﻣﺎ ﻗﺎل
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ � -ﻘﺎل » ﻳﺎ أﺳ
َ  إِﻻَّ ُ َ َ َ َ
ّ ً َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َﻪُ َ ْ َ َ َ َ
َ َ
ﻗﺎل َﻬﺎ ُﺘَﻌَﻮِذا � .ﻘﺎل »ﻳﺎ أﺳﺎﻣﺔ أ�ﺘﻠﺘ �ﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎل  إِﻪﻟَ اﷲ «� .ﻤﺎ زال
ْ
َََ
َ
 اﻴﻟَ ْﻮمِ َ .و َ ْ
� ِر َواﻳَ ٍﺔ» :أﻓﻼ
ّرُﻫَﺎ ﺣَﻰﺘَّ � ﻤَﻨَّﻴْﺖُ �َ�ِّ لَﻢْ أَ�ُﻦْ أَﺳْﻠَﻤْﺖُ �َﺒْﻞَ ذَلِﻚَ
َ َْ َ َ َْ
ﺖ � ْﻦ ﻗﻠ ِﺒ ِﻪ« واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ.
ﺷﻘﻘ
ﻧَّﻪُ َ َ
َﺎ رَﺳُﻮْلَ اﷲِ اﺳْﺘَﻐْﻔِﺮْ ﻲﻟَ �َ ،ﻘ َﺎلَ » :ﻛﻴْ َﻒ ﺗَ ْﺼﻨَﻊُ ﺑ َﻼ َ َ
ْ
ِﻪﻟ
ﺴﻠﻢ ﻲﻓِْ رِوَاﻳَﺔٍ �َ ﻗﺎل:
ِ
ِ
ِﻻَّ ُ َ َ َ ْ
ت ﻳَ ْﻮ َم اﻟﻘﻴَ َ
ﺎﻣ ِﺔ«.
اﷲ إِذا ﺟﺎء
ِ
Ông Usamah bin Zaid  thuật lại: Thiên sứ của
Allah  đã cử phái chúng tôi đến chinh phục vùng Hirqah
thuộc khu vực Juhaynah. Chúng tôi đã tới đó vào buổi sáng
và chúng tôi đã đánh bại họ. Tôi và một ngươi thuộc dân AlAnsar đã đối đầu với một người đàn ông trong bọn họ, lúc
َ ّ ُ
 ), thế làإِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ( hai chúng tôi đánh bại hắn thì hắn nói
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người Al-Ansar kia đã ngừng chiến với hắn nhưng tôi đã
phóng giáo giết chết hắn. Khi chúng tôi trở về thì người Al-

Ansar đó đã thưa sự việc lại với Thiên sứ của Allah  thì
Người nói: “Này Usamah, ngươi giết chết y sau khi y đã
ُ ّ َ
nói lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲư?”. Tôi nói: Thưa Thiên sứ của
Allah, thật ra hắn nói lời Tawhid đó chỉ để thoát chết chứ
không thật lòng. Người  nói: “Này Usamah, ngươi giết
ُ ّ َ
chết y sau khi y đã nói lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲư?”. Người
đã không ngừng lặp lại lời đó đến nỗi tôi phải nói với lòng
ước gì mình không vào Islam trước ngày hôm đó.

Còn trong một lời dẫn khác, sau khi Usamah nói
rằng thật ra hắn nói lời Tawhid đó chỉ để thoát chết chứ
không thật lòng thì Người  nói: “Chẳng lẽ ngươi đã mổ
tim của y ra để nhìn ư?”. (Hadith do Albukhari và Muslim
ghi lại).
Và trong một lời dẫn khác của Muslim có thêm một
chi tiết bổ sung, rằng Usamah đã nói: Thưa Thiên sứ của
Allah, xin Ngài hãy cầu xin Allah tha thứ cho tôi. Người 
ُ ّ َ
nói: “Ngươi sẽ làm thế nào với ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲkhi nó đến vào

Ngày Phán xét?!”.

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phước và giá trị thiêng liêng
ُ ّ َ
của lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà cho biết rằng nó sẽ lời biện

hộ cho người chứng nhận nó vào Ngày Phán xét vì Nabi
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ُ

ّ

َ

đã nói: “Ngươi sẽ làm thế nào với ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲkhi nó đến
vào Ngày Phán xét?!”.

 Hadith cho thấy rằng bắt buộc phải ngừng chiến lặp
ُ ّ َ
tức với những ai đã nói lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ, bởi Nabi 
đã nói khiển trách và tỏ thái độ giận dữ với Usamah :
“Này Usamah, ngươi giết chết y sau khi y đã nói lời
ُ ّ َ
Tawhid ( ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲư?”.

 Hadith cho thấy rằng quả thật không một ai có thể
biết được những điều vô hình, những sự việc thầm kín bên
trong mà chỉ một mình Allah duy nhất có quyền năng đó,
bằng chứng cho điều đó là lời của Nabi  khi Người nói:
“Chẳng lẽ ngươi đã mổ tim của y ra để nhìn ư?”.
 Hadith cho biết rằng chúng ta, những người tín đồ
Muslim chỉ xem xét và định đoạt vấn đề và sự việc dựa theo
biểu hiện bên ngoài của các hành động còn những thầm kín
bên trong là do Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng định
đoạt.
 Hadith cho biết rằng một người bị cấm xâm hại đến
ُ ّ َ
tính mạng và tài sản bởi lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.
 Hadith ám chỉ rằng người tín đồ nên xem nguyên cớ
là chuyện đi đầu.
 Hadith chỉ dạy rằng nên tấn công kẻ thù khi họ
không phòng thủ.
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 Hadith cho biết việc đi chinh chiến Jihad là phương
ُ ّ َ
tiện để xác thực sự quy thuận lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.
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  ” . . .إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ “ 40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ

Hadith thứ hai mươi sáu

َ

ّ

ُ

  ” Là Lời Bào Chửa Tránh Tội Cho Mộtإِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ “

Người
َ
ْ َ َ ةُ َ َهُ َ ُ ُ
َ
ْ ﺳَﻌِﻴﺪُ �ْﻦُ الْﻤُﺴَﻴَّﺐِ �َﻦْ
َ َ ْ َ َ
ﺐ الﻮﻓﺎ ﺟﺎء رﺳﻮل
أَ�ِﻴﻪِ ﻗَﺎلَ لَﻤّﺎ ﺣَﺮﻀت أﺑﺎ ﻃﺎ ِﻟ ٍ
َ
َ
َ َ َ َ ْ َ هُ َ َ َ ْ
ََْ
ﷲ �ْ َﻦ أِ أُﻣَﻴَّﺔ ﺑ ْ ِﻦ
ﷲ -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻓﻮﺟﺪ ِﻋﻨﺪ أﺑﺎ ﺟﻬ ٍﻞ َو�ﺒﺪ ا ِ
ا ِ
َ
ْﻤُ َ َ َ َ َ ُ ُ
 �َﻢِّ ﻗُﻞْ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻَّ اﷲُ.
ﷲ -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ» -
ال ِﻐ� ِة �ﻘﺎل رﺳﻮل ا ِ
َ ًَ َْ َ ُ َ َ
ﻚ ﺑ َﻬﺎ ﻋﻨْ َﺪ اﷲ «َ �َ .ﻘ َﺎل أَﺑُﻮ َﺟ ْﻬﻞ َو َ�ﺒْ ُﺪ اﷲ ﻦُ أَﻰﺑِ أُﻣَﻴَّ َﺔ ﻳَﺎ أَﺑﺎَ
ﻛﻤﺔ أﺷﻬﺪ ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ََْ ََْ َُ ُ
َ َ ْ َ ﺐُ َ
ْ
ﺒْﺪِ الْﻤُﻄَّ
َ
ﷲ -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺐ أﺗﺮﻏ �ﻦ ِمّﺔِ �َ
ﺐ .ﻓﻠﻢ ﻳﺰل رﺳﻮل ا ِ
ِﻠ ِ
ﻃﺎ ِﻟ ٍ
َ
ْﺮِﺿُﻬَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ�ُﻌِﻴﺪُ ﻪﻟَُ ﺗِﻠْﻚَ الْﻤَﻘﺎﻟَﺔَ ﺣَﻰﺘ َّ ﻗَ َﺎل أَﺑُﻮ َ
آﺧ َﺮ َﻣﺎ
ﻟ
ﺎ
ﻃ
وﺳﻠﻢ-
ِ
ﺐ ِ
ٍ
َ
َ  إِﻻَّ ُ َ َ َ َ ُ ُ
َﻬُﻢْ ﻫُﻮَ ﻰﻠﻋََ مِﻠَّﺔِ �َﺒْﺪِ الْﻤُﻄَّ
ﺐَ .ﻰﺑ أَنْ �َﻘُﻮلَ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ� .ﻘﺎل رﺳﻮل
ِﻠ ِ
ُ
َ
َ َْ َ ْ َ
َﺳْﺘَﻐْﻔِﺮَنَّ َ َ
َ
لﻚ َﻣﺎ ل ْﻢ أﻧﻪ �ﻨﻚ «.
ﷲ
ﷲ -ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » -أﻣﺎ َو ا ِ
ا ِ
أَ
ّ
ِلۡ
ْ
ْ
َ
ّ وَﺟَﻞَّ
ۡ
﴿ ا �َنَ لِل نَّ�
اﷲ َ
ين ءَامَنُ ٓوا ن � َ ۡس َتغفِرُوا ل ُم�� ِ َ
ﻓَﺄَﻧ ْ َﺰل ُ
وَٱ�َ َ
ِ
�
ِ
ِ
ﺰ
ِۡ
ّ
م ۡ �َ� ّ هُ ۡ أَ
وَ َ ۡ �َ ُ ٓ ْ ْ ُرۡ�َ  مِنۢ �َعۡدِ مَا تَبَ
َ
ۡ
بُ
�َۡ
يم ] ﴾١ﺳﻮرة
لو نوا أُو ِ� ٰ
ح ِ
�ََّ لَهُ َ م ص�ٰ ٱ ِ
َﺎﻰﻟَ ﻰﻓِ أَﻰ
َ
َ
ََ
َ ُ
َ
ﺘﻟﻮ�ﺔَ .[١١٣ :وأَﻧ ْ َﺰل ُ
ﷲ -ﺻ� اﷲ
اﷲ
ﻮل ا ِ
ﺐ �ﻘﺎل لِﺮﺳ ِ
ِﺑ ﻃﺎ ِﻟ ٍ
ٓ ُ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَّ﴿ -كَ �َ �َهۡدِيمَنۡ أَحۡبَ بۡتَ
َّ
وَ�َٰ�ِنَّ ٱ�َ �َهۡدِي مَ ن � َشَاءُ ۚ وَه َو
أَعۡلَ ُم ٱلۡمُهۡ َ
تَدِين ] ﴾٥ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ .[٥٦ :واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ.
بِ
Ông Sa’eed con trai ông Almusayyib thuật lại từ cha
rằng: Trước phút Abu Talib lâm chung, Thiên sứ của Allah
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đến, lúc đó Abdullah bin Abu Umayyah và Abu Jahal
đang có mặt bên cạnh ông. Người nói với Abu Talib: “Bác
ُ ّ َ
ơi, bác hãy nói một lời () إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, cháu sẽ dùng nó biện

hộ cho bác nơi Allah”. Lập tức Abu Jahal và Abdullah bin
Abu Umayyah cắt lời nói với Abu Talib: Ngươi muốn từ bỏ
tôn giáo của Abdul-Muttalib (ông nội của Nabi) ư? Nabi 
vẫn cứ tiếp tục kêu gọi bác nói lời Tawhid còn hai người họ
vẫn liên tục ngăn Abu Talib nói lời đó. Và lời cuối cùng của
Abu Talib là ông vẫn theo tôn giáo của cha ông Abdulُ ّ
Muttalib và từ chối nói lời Tawhid ()َ إِ ﻪﻟََ ِﻻَ اﷲ. Tuy nhiên,

Nabi  bảo: “Chắc chắn cháu sẽ luôn cầu xin Allah tha thứ
cho bác nếu như Allah không nghiêm cấm”. Thế là, Allah
mặc khải xuống câu kinh: Nabi và những người có đức
tin không được phép xin (Allah) tha thứ cho những
người dân đa thần dù đó là bà con ruột thịt của họ đi
chăng nữa sau khi đã rõ rằng họ là những người bạn của
Hỏa ngục. (Chương 9 – Attawbah, câu 113). Và Allah đã
mặc khải xuống cho Người về Abu Talib: Quả thật, Ngươi
(Muhammad) không thể hướng dẫn được ai mà Ngươi
yêu thương, ngược lại Allah mới là Đấng hướng dẫn
người nào Ngài muốn. Và Ngài biết rõ nhất ai là những
người được hướng dẫn theo Chính đạo. (Chương 28 –
Al-Qisas, câu 56). (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phúc và giá trị thiêng liêng
ُ ّ َ
của lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà nó sẽ là điều biện hộ và bào
chữa cho người đã chứng nhận nó vào Ngày Phán xét.
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 Hadith cho thấy rằng giữa Allah và các tạo vật của
Ngài không có mối liên hệ họ hàng và dòng tộc. Ngài là
Đấng Tạo hóa, Đấng phán xét công bằng. Do đó, Abu Talib
vẫn là người thuộc nơi Hỏa ngục mặc dù đó là người bác yêu
quí của Nabi bởi vì ông ta đã không chịu nói lời Tawhid
ُ ّ َ
chứng nhận ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲtức không chịu chứng nhận rằng
không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah.

 Hadith cho thấy sự ảnh hưởng của những kẻ xấu bởi
một trong những nguyên nhân làm cho Abu Talib không nói
lời Tawhi là do tác động của những kẻ đa thần đã ngồi bên
cạnh ông.
 Hadith cho biết rằng người có đức tin không được
phép thương xót và cầu xin Allah tha thứ cho bất cứ ai ngoài
ُ ّ َ
những người của Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ, bởi Allah đã phán:

َ�ۡ ُ ْ ْ ٓ ُ َ� ۡ َ ََ و
ُ ۡ﴿ ا �َنَ لِل نَّ� ِ ّ َ ءَ مَنُ ٓ ْ أَ َ ۡ َ ۡ ْ ِل
أُو ِ� قر ٰ مِ ۢن
�� ِ� لو نوا
ِۡ ِوَٱ�َِين ا وا ن �ستغفِرُوا ل م
ّ
َم ۡ �َ� ّ هُ ۡ أ
َعۡدِ مَا تَب
َ
ۡ
ُب
َۡ�
[١١٣ :﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ١ حي ِم
ِ �ََّ لَهُ َ م ص�ٰ ٱ

Nabi và những người có đức tin không được phép xin
(Allah) tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là bà
con ruột thịt của họ đi chăng nữa sau khi đã rõ rằng họ
là những người bạn của Hỏa ngục. (Chương 9 –
Attawbah, câu 113).

َٓءُ وَ ُ َ أَعۡل
َ﴿َّكَ �َ �َهۡدِيمَنۡ أَحۡبَ بۡت
َّ
ُم
وَ�َٰ�ِنَّ ٱ�َ �َهۡدِي مَ ن � َشَا ۚ هو
َ ۡٱلۡمُه
.[٥٦ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ٥ تَدِين
ِب
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Quả thật, Ngươi (Muhammad) không thể hướng dẫn
được ai mà Ngươi yêu thương, ngược lại Allah mới là
Đấng hướng dẫn người nào Ngài muốn. Và Ngài biết rõ
nhất ai là những người được hướng dẫn theo Chính
đạo. (Chương 28 – Al-Qisas, câu 56).
 Hadith cho biết rằng sự hướng dẫn cũng như làm
cho thành hay không thành đều nằm trong quyền năng của
Allah, Đấng Tối Cao, không có bất kỳ ai trong tạo vật của
Ngài có quyền năng đó.
 Hadith cho biết rằng kết quả của mọi hành động và
việc làm sẽ được chứng thực bởi những điều cuối cùng của
cuộc đời.
 Hadith là một bằng chứng bác bỏ quan điểm của
những ai cho rằng Abdul-Muttalib và những người theo ông
là những người theo Islam.
 Hadith cho thấy rằng Abu Jahal cũng như những
người theo ông đều biết rõ ý nghĩa về việc Nabi  nói với
ُ ّ َ
một người: “Hãy nói ( ”) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲlà phủ nhận tất cả những

gì được thờ phượng ngoài Allah. Do đó, Abu Jahal được
Allah cho là một tên xấu xa vì hắn đã biết rõ hơn ai hết về
căn nguyên và bản chất của Islam. Đây là những gì mà Imam
Muhammad bin Abdul Wahab .
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Hadith thứ hai mươi bảy

ُ

ّ

َ

“  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲLà Nguyên Nhân Được Sự Cầu Xin Ân

Xá Của Nabi 
ﻦْ أَﻰ
َ ُ َ َ ُ ْ َُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْﻪُ ﻧَّﻪُ َ َ ﻗ
ْﻮل ا ﻦ
ﺎس
 َ ﻗﺎل ﻠﺖ ﻳﺎ رﺳ-  ر ِﺿ اﷲ �ﻨ- َ ِﺑ ﻫُﺮ�ﺮة
ِ َّﷲ أَﺳْﻌَﺪُ اﻨﻟ
ِ
َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ َ ُ َْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ
ﻫُﺮ�ْ َﺮة أن ﻻ � َ ْﺴﺄﻟ ِ� � ْﻦ ﻫﺬا
�ِﺸﻔﺎﻋ ِﺘﻚ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ �ﻘﺎل » ﻟﻘﺪ ﻇﻨﻨﺖ ﻳﺎ أﺑﺎ
َ
ْ ْ لِﻤَﺎ رَأَﻳْﺖُ ﻣِﻦ، َﻳﺚِ أَﺣَﺪٌ أَوَّلُ ﻣِﻨْﻚ
ﺎس
ِ َّ أَﺳْﻌَﺪُ اﻨﻟ، ِِﺣﺮ ﺻِﻚَ ﻰﻠﻋ َ اﺤﻟَْﺪِﻳﺚ
َْ
َ
َ ُ ََّ  إِﻻ
 ﺧﺎل ِ ًﺼﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻗﺒَ ِﻞ �ﻔ ِﺴ ِﻪ « رواه. اﷲ
ََﻔَﺎﻋﻰﺘِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟ

.ﺒﻟﺨﺎري

Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Tôi đã nói với Nabi
: Thưa Thiên sứ của Allah! Ai là người có diễm phúc nhất
được sự cầu xin ân xá của Người vào Ngày Phán xét? Người
bảo: “Này Abu Huroiroh, quả thật, Ta nghĩ rằng không có
ai trước ngươi hỏi Ta về điều này bởi Ta thấy ngươi là
người luôn quan tâm đến điều này. Ngươi có diễm phúc
nhất trong nhân loại được sự cầu xin ân xá của Ta vào
ُ ّ َ
Ngày Phán xét là người nói ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲmột cách thành
tâm và chân thật từ đáy lòng.” (Hadith do Albukhari ghi
lại).
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 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phúc và giá trị thiêng liêng
ُ ّ َ
của lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà rằng người nào nói nó sẽ
được sự cầu xin ân xá của Nabi  vào Ngày Phán xét.
 Hadith xác thực sự cầu xin ân xá của Nabi .
 Hadith đề cập đến những người có diễm phúc được
hưởng sự cầu xin ân xá của Nabi  vào Ngày phán xét là
những ai có đức tin nơi Allah một cách thành tâm và trung
thực.
 Hadith cho thấy rằng những ai không phải là những
ُ ّ َ
người của Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲthì sự cầu xin ân xá sẽ vô
nghĩa đối với họ.

 Hadith cho thấy tầm quan trọng của sự thành tâm và
ُ ّ َ
trung thực trong lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.
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Hadith thứ hai mươi tám
Lửa Hỏa Ngục Bị Cấm Đến Gần Những Ai Trung
ُ ّ َ
Thực Nói Lời Tawhid “ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

َ َ َّﻋَﻠَﻴْﻪ  وَﺳَﻠ
َِ َ ُ َ ْﻦ
َ
 » َﻣﺎ:َﻢ ﻗﺎل
ِ ُاﻨﻟَﻲﺒِِّ ﺻَ�ّ اﷲ
َﻦْ ﻣُﻌَﺎذ ﺑﻦ ﺟَﺒَﻞ رَﻲﺿ اﷲ �ﻨ
َ
َّﻠْﺒ  إِﻻ
ُ ُ َ ً ََّ  إِﻻَّ ُ َ َّ �َُﻤ
ِِﷲ ِﺪْﻗًﺎ ﻣِﻦْ ﻗَ ﻪ
ﻦْ أَﺣﺪٍ �َﺸْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ أن
ِ ﺪا رﺳﻮل ا
ُ َُﺮَّ ﻣَﻪ
َّاﷲ َ اﻨﻟ
.ﺎر « واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
ِ
Ông Mu’azd bin Jabal  thuật lại rằng Nabi  nói:
“Bất cứ ai chứng nhận “không có Thượng Đế đích thực
nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên sứ của
Ngài” một cách trung thực từ trái tim thì Allah sẽ cấm lửa
Hỏa ngục chạm đến y.” (Hadith do Albukhari và Muslim
ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phước và giá trị thiêng liêng
ُ ّ َ
của lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà người nào trung thực đến với
nó sẽ được cứu rỗi khỏi lửa của Hỏa ngục.

 Hadith cho thấy rằng người trung thực nói lời
Tawhid này sẽ bị cấm vào Hỏa ngục hoặc sẽ không bị đày
trong đó mãi mãi.
 Hadith cho thấy một trong những yếu tố làm nên giá
ُ ّ َ
trị thực sự của lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲlà sự trung thực
85

ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

không gian dối. Do đó, một người khi nói lời Tawhid này thì
phải nói bằng lưỡi đông thời trái tim phải tin tưởng vào nó,
còn nếu như lưỡi của một người nói lời Tawhid nhưng con
tim lại không tin vào nó thì người đó là một tên Muna’fiq
(giả tạo đức tin) và dối trá. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ
ّ
﴿ ِن َٱ�َّاسِ مَن �َقُولُ ءَامَنَّا
َ
ِبِٱ�َِ وَ �ِٱ�َۡوۡم
٨ �ِمُؤۡمِن
ِٱ�خِر وَمَا هم ب
ِ
َ َُشۡع
ما
ۡ ُّ ٓ أَ ُ َه
ا
ََّ�َٰدِعُونَ ٱ
ِ� ٩  وَٱ�َِّينَ ءَمَنُواْ وََ �َۡدَعُونَ إِ�َ نفس م وَمَا � رُون
ْ ُ َ�
َ
 َز ا مٞ َ ّ
ُ ّ ُدَه
ٌ َُ ٱ�َ َم َر ٗضاۖ وَ ل َهُ ۡم عَذ
﴾ ١ اب أَ�ِ مُۢ بِمَا نوا يَ�ۡذِبُون
َ ُلُو�ِهِم مَرض
[١٠ - ٨ :]ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة

Và trong nhân loại, có người nói rằng chúng tôi tin nơi
Allah và tin vào Ngày Sau nhưng thực chất họ không hề
tin gì cả. Chúng dối lừa Allah và những người có đức tin
nhưng thật ra chúng chỉ dối lừa chính bản thân của
chúng mà chúng không biết. Trong lòng của chúng có
một chứng bệnh (giả dối), thế là Allah gia tăng thêm làm
bệnh của chúng trầm trọng hơn nữa để rồi chúng sẽ bị
trừng phạt đau đớn về những gì mà chúng giả dối và
ngụy tạo. (Chương 2 – Albaqarah, câu 8 - 10).
 Hadith cho thấy cái sai của những người lệch lạc khi
họ cho rằng chỉ cần thốt lên lời Tawhid là đủ, chứ không cần
phải trung thực và thành tâm.
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Hadith thứ hai mươi chín

ُ

ّ

َ

Người Bề Tôi Thành Tâm Nói “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲChắc

Chắn Sẽ Không Vào Hỏa Ngục
َْ َ ُ ّ َ
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
َْﺼ
َ ْ
ﷲ ﺻَ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ َِّﻋﺘﺒَﺎن ْ� َﻦ َﻣﺎل ِ ٍﻚ اﻷ َﺎرِى
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا:َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل
ََّ ْ َ  إِﻻ
َ  إِﻻَّ ُ َبْﺘَﻰ
ََو َﺳَّ َﻢ » ْ ﻳُﻮَاﻰﻓَِ �َﺒْﺪٌ ﻳَﻮْم
ﷲ
ِ  ِﻐ ﺑِ ِﻪ وﺟﻪ ا. اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ �َﻘُﻮلُ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ
َ
َ َّاﷲ َﻠﻴْﻪِ اﻨﻟ
ُ َﺮَّم
. والﻠﻔﻆ لﻠﺒﺨﺎري،ﺎر « واه اﺒﻟﺨﺎري ومﺴﻠﻢ
Ông Itban bin Malik Al-Ansar  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói: “Không một người bề tôi nào
ُ ّ َ
nói lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲmột cách thành tâm vì Allah

mà không được Allah nghiêm cấm Lửa Hỏa ngục chạm
đến y vào Ngày Phán xét.” (Hadith do Albukhari và Muslim
ghi lại, lời dẫn là của Albukhari).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phước của người nói lời
ُ ّ َ
Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲthành tâm vì Allah giống như một số

Hadith được nêu trên. Sự thành tâm là sự tin tưởng kiên
định, không có sự nghi ngờ và trung thực trong đức tin.

 Hadith là một sự phản hồi cho những người sai lệch
ُ ّ َ
nói rằng lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲchỉ cần thốt trên môi chứ
không cần thành tâm hay không cần hiểu nội dung ý nghĩa
của nó.
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 Hadith cho biết rằng Allah sẽ nghiêm cấm Lửa Hỏa
ngục đụng đến những người của Tawhid hoặc là họ sẽ không
vào trong đó ngay từ lúc đầu hoặc là họ sẽ không bị đày ở
trong đó mãi mãi mà chỉ bị trừng phạt một khoảng thời gian
nhất định theo các tội lỗi tương ứng theo sự định đoạt của
Allah.
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Hadith thứ ba mươi

َ
ُ
“  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲLà Điều Cứu Rỗi Một Người Khỏi Hỏa
ّ

Ngục

ً ََّ ُ َ ْﻪُ  ا ﻨﻟَّﻲﺒَِّ َ ّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َﻤِﻊَ مُﺆ ذ
ََ َ
َ ﻧﺎ
ﺻَ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳ ﻢ
َﻲﺿ اﷲ �ﻨ
ِ � ْﻦ أ� ِﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣﺎل ِ ٍﻚ
ُ ُ َ َ َ َ ُ ََّ  إِﻻ
ُ َُ
ُ َ َْ
ُ ََّ  إِﻻ
ﷲ
ِ  �ﻘﺎل رﺳﻮل ا.«  » أﺷﻬﺪ نْ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ ﺷْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ:�ﻘﻮل
ُ َّ َﺻ
َّاﷲ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳَّ َﻢ » َﺮﺟْﺖَ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
.ﺎر « رواه مﺴﻠﻢ
ِ
Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng có lần Nabi
 nghe người Mu’azzin (người kêu gọi đến giờ Salah) nói:
َ
َ
ُ َّﺷْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻ
ُ َّﺷْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻ
« اﷲ
اﷲ
» “Ashhadu alla-ila-haillolloh, Ashhadu alla-ila-ha-illolloh” thì Người  nói:
“Ngươi đã ra khỏi lửa của Hỏa ngục” (Hadith do Muslim
ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khăng định ân phước của người Mu’azzin
giống như nó được đề cập trong một Hadith Sahih khác,
Nabi  nói:

َ َ» ﻤُﺆَذِّﻧُﻮنَ أَﻃْﻮَلُ اﻨﻟَّﺎس أَ ْ�ﻨَﺎﻗًﺎ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
.ﺎﻣ ِﺔ « رواه مﺴﻠﻢ
ِ
ِ

“Những người Mu’azzin là những người có cái cổ dài vào
Ngày Phán Xét” (Hadith do Muslim ghi lại).
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 Hadith khẳng định ân phước và giá trị thiêng liêng
ُ ّ َ
của lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ, và nó là điều cứu rỗi một người

khỏi Hỏa ngục bởi lời của Nabi  đã nói với người
Mu’azzin: “Ngươi đã ra khỏi lửa của Hỏa ngục” tức với lời
ُ ّ َ
Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲngươi sẽ được Allah cứu khỏi Hỏa
ngục.

 Hadith cho biết rằng được phép nói chuyện trong
suốt thời gian Azan nếu như nó không làm mất đi lời lặp lại
theo sau người Mu’azzin.
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Hadith thứ ba mươi mốt

ُ

َ

ّ

Những Người Của Tawhid “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲSẽ Tránh

Được Sự Vĩnh Viễn Trong Hỏa Ngục
َّ
َ َ
َ ُ ّ َ ّ َ ُ َ ْﻪُ  اﻨﻟَّﻰﺒ
ََ َ
»  ﻗﺎل- اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳ َﻢ
َ ﺻ- ِِ
ﻣَﺎلِﻚ رَﻲﺿ اﷲ �ﻨ
ِ
� ْﻦ أ� ٍﺲ ﻦ
َ
ُ َو َ�ْﺮُج، �ْ �ة ﻣ ْﻦ َﺧ
ُْجُ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎرِ ﻣَﻦ
ُ َّﻗَﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻ
َ  َو� ﻗَﻠْﺒﻪ َو ْز ُن َﺷﻌ، اﷲ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ  إِﻻَّ ُ َ�ِ ﻗَﻠْﺒِﻪ
َّوَ�ْﺮُجُ ﻣِﻦَ اﻨﻟ
َ
ﺎر
 اﻨﻟَّﺎرِ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ
ِ
، ٍْ�َِ وَزْنُ ﺑُﺮَّةٍ ﻣِﻦْ ﺧ
ﻠْﺒ
َْ ْ
ْﻦ
ُ ََّ  إِﻻ
.� « رواه مﺴﻠﻢ
ٍ ﻗَﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ  وَ�ِ ﻗَ ِﻪِ وَزْنُذَرَّةٍ ِﻣﻦ ﺧ
Ông Anas bin Malik

 thuật lai rằngَ Nabi  nói:
ُ

ّ

“Sẽ ra khỏi Hỏa ngục người nào nói ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà trong

tim của y có đức tin nặng bằng hạt lúa mạch, kế đến sẽ ra
ُ ّ َ
khỏi Hỏa ngục người nào nói ( ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲvà trong tim của

y có đức tin nặng bằng hạt thóc, và kế đến sẽ ra khỏi Hỏa
ُ ّ َ
ngục người nào nói ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà trong tim của y có đức
tin nặng bằng con kiến nhỏ.” (Hadith do Muslim ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phúc và giá trị thiêng liệng
ُ ّ َ
của lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvà nó là yếu tố để được Allah

xóa tội lỗi.
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 Lời Tawhid sẽ ngăn sự đời đời kiếp kiếp trong Hỏa
ngục của một người phạm đại tội, điều này trái với quan
niệm không đúng của những người Khawarij và Mu’tazilah.
 Hadith cho biết rằng đức tin Iman có sự tăng giảm
và có các cấp bậc khác nhau giữa người này với người kia.
 Hadith là bằng chứng khẳng định về sự ân xá của
của Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đối với những bề tôi
của Ngài. Và sự ân xá của Ngài chỉ đối với những ai được
Ngài hài lòng và chấp thuận, và Ngài chỉ hài lòng và chấp
thuận ân xá đối với những người của Tawhid mà thôi, Ngài
phán:

ّ ً ۡ َ ۡ َُ َ عَ ُه
َ َأَ ۡذ
ُ َ ََٰٰ ّ
�َم  ِّن
�ٔ إِ�َ مِ ۢن �َعۡدِ ن يَأ ن
ت � �غۡ�ِ ش�ٰ ت م ش
ِ ��َ﴿ م مَّلَكٖ �ِ ٱلس
ا
ٰٓ �َُّۡ لِمَن �َشَٓءُ وَ�َر
[٢٦ :﴾ ]ﻮروة اﻨﻟﺠﻢ٢ َ

Và có bao nhiêu Thiên thần trong các tầng trời mà sự
can thiệp chẳng có kết quả gì trừ phi Allah chấp thuận
cho ai mà Ngài muốn và hài lòng. (Chương 53 – Annajm,
câu 26).
 Hadith cho thấy lòng thương xót vô bờ của Thượng
Đế, Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ và muôn loài, đối với
những bầy tôi có đức tin của Ngài.
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Hadith thứ ba mươi hai
Người Muslim Tội Lỗi Chắc Chắn Sẽ Được Ra Khỏi
Hỏa Ngục Sớm Hay Muộn Bởi Ân Phúc Của Lời
ُ ّ َ
Tawhid “ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ
ََ َ
َ
َُ ُ َ ْﻪ
َ ّﻔَﺎﻋ
ُ َّ ﺔِ أنَّ  اﻨﻟَّﻲﺒَِّ َﺻ
اﷲ
َاﷲ �ﻨ ِﺪﻳْﺚِ الﺸ
َﻲﺿ
ِ � ْﻦ أ� ِﺲ ﺑ ْ ِﻦ َﻣﺎل ِ ٍﻚ
َ َ َّ
َ
ْ ُ أَﺧِﺮُّ ﻪﻟَُ ﺳَﺎﺟِﺪًا �َﻴُﻘَﺎلُ ﻰﻟِ ﻳَﺎ �َُﻤَّ ُ ْ َ ْ َ ﻗ
ار� ْﻊ َرأ َﺳﻚ َو ﻞ
ﺪ
......» :َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳ َﻢ ﻗﺎل
ََّ  إِﻻ
ُﺴْﻤَﻊْ لَﻚ
ْ
َ �  ﺄَﻗُﻮلُ ﻳَﺎ رَبِّ اﺋْﺬَنْ ﻰﻟ. وَﺳَﻞْ �ُﻌْﻂَ وَاﺷْﻔَﻊْ �ُﺸَﻔَّﻊ
َﻴﻤ ْﻦ ﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟ
َ
ِ ِ
َ َْ
َ َ َ َ َ َْ َ َ ُ
ِ�َّ َ�ِﻦْ وَﻋِﺰ- ﻚ
وَ�ِﺮﺒِْ�َﺎﻰﺋ
 َوْ ﻗَﺎلَ ﻟَيْﺲَ ذَاكَ إِﻴﻟ- اك لﻚ
 ﻗﺎل ﻟيﺲ ذ.اﷲ
ِ
َ
َّ إِﻻ
َ َﻤ
ُ
.اﷲ « رواه مﺴﻠﻢ
َﻰﺘِ و ِﺟﺮﺒِْ�َﺎﻰﺋِ ﻷُﺧْﺮِﺟَﻦَّ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟ
Ông Anas bin Malik  thuật lại trong Hadith cầu
xin sự ân xá rằng Nabi  nói: “... rồi sau đó Ta quì xuống
cúi đầu phủ phục Ngài (Allah). Ngài phán: Này
Muhammad! Ngươi hãy ngẩng đầu lên; hãy nói, lời nói
của Ngươi sẽ được lắng nghe; hãy đòi hỏi, Ngươi sẽ được
ban cho; và hãy cầu xin sự ân xá, Ngươi sẽ được sự ân xá.
Thế là Ta nói: Thưa Thượng Đế của bề tôi! Hãy cho phép
ُ ّ َ
bề tôi cầu xin ân xá cho những ai đã nói () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. Ngài

phán: Đó không phải là nhiệm vụ của Ngươi (hoặc đó
không thuộc quyền hạn của Ngươi), tuy nhiên, với Sự
Quyền Uy, sự Tối Cao, sự Vĩ Đại và sự Oai Nghiêm của
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TA, chắc chắn TA sẽ đưa ra khỏi Hỏa ngục những ai nói
ُ ّ َ
() إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.” (Hadith do Muslim ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phước và giá trị thiêng liêng
ُ ّ َ َﻻ
của lời Tawhid () ﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, và nếu có một ai đó bị đày vào

Hỏa ngục bởi những tội lỗi của y thì chắc chắn đến một lúc
nào đó y cũng sẽ đưa ra khỏi đó vì ân phúc của lời Tawhid
này.
 Hadith khẳng định sự cầu xin ân xá của Nabi ,
đây là một đặc ân mà Allah dành cho Người, và đó là một
vinh dự đáng ca ngợi mà Người  đã được hứa như Allah
đã phán:

ٗ َِل
ٗ ۡ ّ ٗ َ�ُّكَ مَق
ّ ﴿ مِنَ ٱ�َّۡلِ�َتَه
﴾٧ ام �َ ُمودا
َٰ أَن �َبۡعَثَكَ ر
ٓ َ�ََجَدۡ بِهِۦ نَاف ة كَ ع
[٧٩ :]ﻮرة اﻹﺮﺳاء

Và Ngươi hãy thức một phần trong đêm để dâng lễ
nguyện Salah như một lễ phụ cho Ngươi; có lẽ Thượng
Đế của Ngươi sẽ nhấc Ngươi lên một địa vị thật vinh dự
đáng ca ngợi. (Chương 17 – Al-Isra’, câu 79).
 Hadith khẳng định sự cao quý và phúc đức của Nabi
 hơn các vị Nabi khác (cầu xin bằng an và phúc lành cho
tất cả họ).
 Hadith cho biết rằng sự cho phép cầu xin ân xá
thuộc thẩm quyền của một mình Allah, Đấng Tối Cao,
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không ai có quyền đứng lên cầu xin ân xá cho đến khi nào
Ngài cho phép. Ngài phán:

ّ َِِّّ� ل
ٗ � ٱلشَ َ�ٰعَ ُة
[٤٤ :َِيعاۖ ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰمﺮ
﴿

Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: “Mọi sự cầu xin ân xá
đều thuộc quyền của Allah cả”. (Chương 39 – Azzumar,
câu 44).
 Hadith cho thấy giá trị của việc Du-a trong Sujud và
Sujud là một trong những lúc có nhiều hy vọng được Allah
đáp lại lời cầu xin.
 Hadith cho thấy lòng nhân từ và thương xót của
Nabi  đối với các tín đồ của Người, Người luôn quan tâm
và lo lắng cho họ, Người luôn mong mỏi được cầu xin ân xá
cho họ, Ngươi tha thiết muốn cứu họ khỏi nơi Hỏa ngục.
 Hadith khẳng định các thuộc tính của Allah, Đấng
Tối Cao rằng Ngài là Đấng Quyền lực, Đấng Tối Cao, Đấng
Vĩ Đại Và Oai Nghiêm.
 Hadith cho thấy lòng nhân từ và thương xót bao la
của Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc.
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Hadith thứ ba mươi ba

ُ

ّ

َ

“  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲLà Nguyên Nhân Được Thu Nhận Vào

Thiên Đàng
َْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ّ َ
ُ َﻲﺿ
َ ِ ٍَّﻲﺑ َر
ْ َ� ْﻦ
َّ  ﻴْﺖُ اﻨﻟَّﻰﺒ:اﷲ َ�ﻨْﻪُ ﻗَ َﺎل
 وﻋﻠﻴ ِﻪ-  ﺻَ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳ ﻢ- ِ
ِ
ََّ  إِﻻ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُﻢَّ َ َ ْ ُﻪ
َ �ُ أﺗيﺘ وﻗ ِﺪ اﺳتﻴﻘﻆ �ﻘﺎل » ﺎ ﻣِﻦْ �َﺒْﺪٍ ﻗَﺎلَ ﻻَ إِﻪﻟ، ٌَﻮْبٌ أَ�ْﻴَﺾُوَﻫْﻮَ ﻧَﺎﺋِﻢ
َ ََّ َ اﺠﻟَْﻨ
ََ
ْ َ َ َ َ َ َ
ُ
 ُﻠْﺖُوَ�ِنْ زَ�َ وَ�ِنْ ﺮﺳق ﻗﺎل » و ِ�ن. « ﺔ
 إِﻻَّ دَﺧﻞ، ََّ ﻣَﺎتَ ﻰﻠﻋ ِﻚ
.اﷲ
َ َ َ َ َ
َ َ َ
ُ ْ ﻗُﻠ. « َ�ِنْ زَ�َ وَ�ِنْ ﺮﺳ َق
َ َ
ﺖ
» وَ�ِنْ زَ�َ وَ�ِنْ ﺮﺳق ﻗﺎل
ُ ُﻠْﺖ. « َ�َ وَ�ِنْ ﺮﺳق
َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ َ َ َ �ِنْ ﺮﺳََق
 َو�ن أﺑُﻮ. « ٍّﻰﻠﻋَﻏْﻢِ أَﻧْﻒِ أَﻰﺑِ ذَر
َ�ِنْ زَ�َ وَ�ِنْ ﺮﺳق ﻗﺎل » ِنْ زَ�َ و
َ
َ ﺣَﺪَّث
. ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ٍّﺑِﻬَﺬا ﻗَﺎلَ وَ�ِ نْ رَﻏِﻢَ أَ�ْﻒُ أَﻰﺑِ ذَر
ّ إِذَا

Ông Abu Zhar  thuật lại: Có lần tôi đến gặp Nabi
 trong lúc Người đang ngủ trong một chiếc áo dài trắng,
sau đó tôi đến gặp Người thì Người đã thức. Người nói:
ُ ّ َ
“Không một người bề tôi nào nói ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲrồi chết trên

lời Tawhid đó mà không được vào Thiên Đàng”. Tôi nói:
Ngay cả khi người đó làm zina hay trộm cắp?. Người 
bảo: “Ngay cả y làm zina hay trộm cắp”. Tôi nói: Ngay cả
khi người đó làm zina hay trộm cắp ư? Người  nói: “Ngay
cả y làm zina hay trộm cắp”. Tôi nói: Ngay cả khi người đó
làm zina hay trộm cắp sao! Người  nói: “Ngay cả y làm
zina hay trộm cắp và ngay cả Abu Zhar phản đối.” (Hadith
do Albukhari và Muslim ghi lại).
96

ُ

ّ

َ

40 Hadith nói về ân phúc câu tuyên thệ “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ. . .

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phúc và giá trị thiêng liêng
ُ ّ َ
của lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ, và nó là nguyên nhân khiến một
người bề tôi được thu nhận vào Thiên Đàng.

 Hadith cho thấy lời Tawhid không xóa đi các đại
trọng tội.
 Hadith cho biết rằng người nói lời Tawhid sẽ không
bị đày vào Hỏa ngục đời đời kiếp kiếp mà sẽ quay trở ra
khỏi đó vào một lúc nào đó theo sự định đoạt của Allah.
 Những ai chấp nhận Tawhid khi làm điều tội lỗi thì
không phải là hoàn toàn thoát khỏi Hỏa ngục, họ sẽ nằm
trong sự định đoạt của Allah, nếu muốn Ngài tha thứ cho họ
và nếu không Ngài sẽ trừng phạt, tuy nhiên họ không phải
mãi mãi trong Hỏa ngục.
 Kết quả của cuộc sống sau khi chết là phụ thuộc vào
Tawhid. Người nào lúc chết mà vẫn không trở lại với
Tawhid thì họ là những kẻ thật bại và nguy khốn thê thảm.
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

َّ ِين
َ
َِّ�اْ وَمَاتُواْ  َهُمۡ كُفَّارٌ أُوْ� ٰٓ�ِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱ
وَٱلۡمَ� َٰٓ�ِك ِة
َ
و
﴿ ٱ�َ �َفَرُو
َ �ََٱ�َّاسِ أ
[١٦١ : ﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة١ �َِۡع

Quả thật, những ai không có đức tin và chết trong lúc
họ vẫn là những kẻ không có đức tin thì họ là tên bị
Allah, các Thiên thần cùng tất cả nhân loại nguyền rủa.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 161).
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 Hadith ám chỉ kết cuộc tốt của những người chấp
nhận Tawhid.
 Hadith cũng khuyến khích mặc quần áo trắng, quả
thật, Nabi  nói:

ْ
ّ
َ
ُ َ
َ � ﻓَﻜَﻔِﻨُﻮا
ﻴﻬﺎ َم ْﻮﺗﺎ� ْﻢ َواﻟبَﺴُ ﻮﻫﺎ « رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ُ» �ُْ �ِﻴَﺎﺑِ�ُﻢُ اﺒﻟَْﻴَﺎض
ِ
.�ﻏ�ه وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ

“Quần áo tốt nhất của các ngươi là màu trắng, do đó, các
ngươi hãy dùng vải màu trắng để liệm cho người chết của
các ngươi và các ngươi hãy mặc áo màu trắng.” (Hadith
được Ibnu Ma-jah cùng những người khác ghi lại, và được
Sheikh Albani xác thực là Sahih).
 Hadith ám chỉ rằng người học trò nên hỏi và xác
nhận lại với thầy của mình mỗi khi có những vấn đề chưa
hiểu rõ.
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Hadith thứ ba mươi bốn

ُ

ّ

َ

Ân Phước Của Người Nói “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲVà Biết Rõ

Ý Nghĩa Của Nó
َّ
َ ُ
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
ّ
َ ْ ُ� َ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳ َﻢ » َﻣ ْﻦ
َﷲ َﺻ
ِ � ْﻦ ﺜ َﻤﺎن
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا:َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل
َ ََّ  إِﻻَّ ُ َ َ اﺠﻟَْﻨ
َ
.ﺔ « رواه مﺴﻠﻢ
َﻣﺎت َوَ َ�ﻌْﻠَﻢُ �َﻧَّﻪُ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ ﺧﻞ
Ông Uthman bin Affan  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói: “Người nào chết trong lúc y biết rõ lời
ُ ّ َ
Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲthì sẽ vào Thiên Đàng.” (Hadith do
Muslim ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết rằng người nào chết trong lời
ُ ّ َ
Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲtức nói và biết rõ ý nghĩa của nó thì sẽ

được thu nhận vào Thiên Đàng.

 Hadith trình bày rõ rằng một trong những yếu tố làm
ُ ّ َ
nên giá trị lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲlà một người phải biết và

hiểu rõ ý nghĩa của nó, bởi Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc
phán:

ّ
َ َوَ ُ ۡ �َعۡل
[٨٦ :ُمون ﴾ ]ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف
﴿ ِ�َ مَ ن شَهِدَ بِٱ�َۡقِّ هم

Ngoại trừ những ai làm chứng cho sự thật trong lúc họ
biết rõ về nó. (Chương 43 – Azzukhruf, 86).
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 Hadith cho biết rằng người nào nói lời Tawhid
nhưng không hiểu được ý nghĩa của nó cũng như không biểu
hiện để chứng thực ý nghĩa của nó thì nó chẳng mang ích lợi
gì cho y.
 Hadith khẳng định tất cả mọi hành động đều được
chứng thực ở cuối đời.
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Hadith thứ ba mươi lăm
Ân Phúc Của Niềm Tin Kiên Định Trong Lời
ُ ّ َ
Tawhid “ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ
ﻦْ أَﻲﺑ
َّ
َ ُ
ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
ّ
: اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳ َﻢ
َﷲ َﺻ
ِ
ِ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا:ْ ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ رَﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل
ُ ُ َ ّ � �َ ُ ََّ  إِﻻ
ٍّاﷲ ِﻬِﻤَﺎ �َﺒْﺪٌ �َ�َْ ﺷَﺎك
ُ »أَ ْﺷ َﻬ
َ ﻮل اﷲ َ ﻳَﻠْﻰ َﻘ
ﻴﻬ َﻤﺎ
�
ﺳ
ر
ِ
َ
اﷲ
َنْ ﻻَ إِﻪﻟ
ﺪ
ِ
ِ
ِ
َ ََّ َ اﺠﻟَْﻨ
. رواه مﺴﻠﻢ.« ﺔ
َّ دَﺧﻞ
Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói: “Ta chứng nhận không có Thượng Đế đích
thực nào khác ngoài Allah và Ta chứng nhận Ta chính là
Thiên sứ của Allah. Một người trở về gặp Allah với hai lời
chứng nhận đó một cách không nghi ngờ thì sẽ được vào
Thiên Đàng.” (Hadith do Muslim ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
 Giống như các Hadith đã nói, khẳng định ân phúc và
ُ ّ َ
giá trị thiêng liêng của lời Tawhid () إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, một lời hứa

ban tặng Thiên Đàng cho những ai nói lời Tawhid và tin
tưởng nó.
 Sự chứng nhận về Sứ mạng Thiên sứ của Nabi



ُ َِّ) ََ إ,
phải đồng hành với sự chứng nhận Tawhid (اﷲ
 إِﻪﻟ ﻻ
có nghĩa là sự chứng nhận Tawhid sẽ không được hoàn
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thiện cho tới khi nào chứng nhận Sứ mạng Thiên sứ của
Nabi , và ngược lai.
 Hadith cho thấy rằng yếu tố làm cho lời Tawhid có
giá trị là phải có niềm tin kiên định không nghi ngờ, ý nghĩa
của niềm tin kiên định là những gì được biểu hiện để chứng
thực cho lời Tawhid. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

ْ
م
َ َِۦ �ُ َّ ل َ ۡم يَ ۡرتَابُوا ْ و
َا ٱلۡمُؤِۡنُونَ ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ بِٱ�َِّ ر
م
�ٰهَدُوا بِأَمۡ َ�ٰل ِهِ ۡم
ِ�وََسُو
﴿ ّم
َ ُ ّٰ
م
[١٥ : ﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺠﺮات١ أَنفُسِهِمۡ �ِ سَبِيلِ ٱ�َِّۚ أُ وْ�َِٰٓكَ هُُ ٱل�َدِقون

Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài rồi
không nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng cả tài sản lẫn
sinh mạng của họ cho Chính đạo của Allah mới là những
người có đức tin. Họ mới đích thực là những người chân
thật. (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 15).
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Hadith thứ ba mươi sáu
Lời Báo Tin Vui Về Thiên Đàng Cho Những Ai Nói
ُ ّ َ
Lời Tawhid “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲVới Niềm Tin Kiên Định

َ ُ
ّ
َّﻮِ�ْﻞٍ أَن
َُ ُ َ ْﻪ
َ َ ْ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
َّﻲﺒَِّ َﺻ
َاﷲ �ﻨ ِﻦْ ﺣَﺪِﻳْﺚٍ ﻃ
َﻲﺿ
ِ ﻫُﺮ�ْ َﺮة
َﻦْ أَﻲﺑ
ِ
ََ
َ
َ
 َ ا
َ
َ َ ْ ْ َ َُ َ َّ َ َ َﻪ
ْﻦ
َ
 » ﻤ ﻟَﻘِﻴﺖَ ﻣِﻦْ وَراءِ ﻫَﺬ اﺤﻟَْﺎﺋِﻂِ �َﺸْﻬَﺪُ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟ:وﺳ ﻢ �ﻌﺜ ﺑِﻨﻌﻠﻴ ِﻪ �ﻘﺎل
ََّ ﻠْﺒُﻪُ ﻓَبَﺮﺸِّْهُ ﺑِﺎﺠﻟَْﻨ
ْ اﷲ
ُ َِّﻻ
.ِﺔ « رواه مﺴﻠﻢ
تَﻴﻘِﻨًﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻗ
Ông Abu Huroiroh  thuật lại trong một Hadith dài
rằng Nabi  đã cử ông đem đôi giầy của Người đi, Người
nói: “Người nào mà ngươi gặp từ phía sau bức tường rào
ُ ّ َ
này nói ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲmột cách ngay chính từ bằng cả trái
tim của y thì ngươi hãy báo tin vui cho y về Thiên Đàng.”
(Hadith do Muslim ghi lại).

 Giải Thích Hadith:
ُ

ّ

َ

 Hadith cho biết rằng người nào nói ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲthì

sẽ là người thuộc nơi Thiên Đàng với điều kiện y phải có
niềm tin kiên định về lời Tawhid này cùng với những gì mà
lời Tawhid này yêu cầu và đòi hỏi. Do đó, nếu ai đó nói lời
Tawhid này nhưng có sự nghi ngờ về nó hay chỉ nghi ngờ
một phần nào từ những gì mà nó mang lại thì y không phải
là người thuộc nơi Thiên Đàng.
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Alhafizh Nawawi đã có phần chú thích về Hadith
này, ông nói: “Ý nghĩa của nó: Người cho họ biết rằng người
nào có những đặc điểm này (tức nói lời Tawhid với niềm tin
kiên định) thì y là người thuộc nơi Thiên Đàng, còn ngược
lại thì không, tuy nhiên, Abu Huroiroh không biết được niềm
tin kiên định trong tim của họ. Và điều này đối với trường
phái đúng đắn và chân lý là bằng chứng cho thấy rằng sẽ
không mang lại giá trị nếu như có đức tin Tawhid mà không
khẳng định Tawhid bằng lời nói hoặc thốt lên lời Tawhid
nhưng lại không có đức tin, giá trị Tawhid chỉ được khẳng
định khi nào kết hợp giữa đức tin trong tim và thốt lên bằng
lời.”( 7)
P

6F

 Hadith cho thấy rằng Abu Huroiroh là vị Sahabah
lúc nào cũng quan tâm đến điều ân phúc và thiện tốt.
 Hadith chỉ dạy rằng nên có gì đó để làm minh chứng
sự thật cho lời truyền đạt hay thông tin. Trong Hadith, Nabi
 đã đưa cho Abu Huroiroh  đôi giày của Người để làm
minh chứng rằng Abu Huroiroh đích thực đã gặp Người và
đã nghe được lời thông tin và truyền đạt của Người .



(7)

Bộ giải thích Sahih Muslim của Imam Annawawi, chương “Đức
tin Iman”, mục “Bằng chứng về việc một người chết trong tình
trạng Tawhid sẽ được vào Thiên Đàng”.
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Hadith thứ ba mươi bảy
Báo Tin Mừng Về Thiên Đàng Cho Những Ai
ُ ّ
Thành Tâm Nói Lời Tawhid “ ” َإِ ﻪﻟََ إِﻻَ اﷲ

َ ُ ّ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
َ
َ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻ-  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ﻷَﺷْﻌَﺮِي رَﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل
ِ
� ْﻦ ﻰﺑِ مُﻮﻰﺳ
ً َ ُ ََّ  إِﻻ
َ َ َّ َ ُِوا وَ�َﺮﺸُِّوا
َ
ﻣَﻦْ وَرَاء�ُﻢْ�َﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﺷَﻬِﺪَ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ اﷲ ﺻﺎ ِدﻗﺎ
» : وﺳ ﻢ
َ ََّ َ اﺠﻟَْﻨ
.�ﺔ « ه أﻤﺣﺪ واﻟﻄﺮﺒا� وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
ﻬَﺎ دَﺧﻞ
Ông Abu Musa Al-Ash’ari  thuật lại rằng Thiên
sứ của Allah  nói: “Các ngươi hãy báo tin mừng, hãy
loan truyền niềm vui đến những ai ở phía sau các ngươi
ُ ّ َ
rằng quả thật người nào chứng nhận ( ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲmột cách

thành tâm và trung thực thì sẽ được vào Thiên Đàng.”
(Hadith do Ahmad, Attabra-ni ghi lại, và được Sheikh Albani
xác thực là Sahih).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith khẳng định ân phúc và giá trị thiêng liêng
ُ ّ
của một người chứng nhận lời Tawhid ( )َ إِ ﻪﻟََ إِﻻَ اﷲvà người

nào nói lời Tawhid này sẽ là người thuộc nơi Thiên Đàng,
bởi Nabi đã báo tin mừng cho những ai là người của Tawhid,
và đó là sự báo tin vui mừng cho toàn thể những người của
Tawhid bao gồm cả những ai vào Thiên Đàng từ lúc ban đầu
và những ai vào Thiên Đàng sau khi đã hết hạn bị đày trong
Hỏa ngục.
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 Hadith đã cho chúng ta thấy rõ rằng sự trung thực là
điều kiện trong các điều kiện làm nên giá trị của lời Tawhid
ُ ّ َ
() إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲ, và người nói lời Tawhid này một cách gian dối
hay chỉ có đức tin ở một phần của nó thì sẽ không được
Allah chấp nhận.

 Hadith cho thấy rằng Islam khuyến khích loan báo
tin vui mừng về những điều tốt đẹp cũng như khuyến khích
mang lại những niềm vui cho các tín đồ Muslim.
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Hadith thứ ba mươi tám
Báo Tin Mừng Về Thiên Đàng Cho Những Ai
ُ ّ َ
Thành Tâm Trong Lời “ ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ

َّ
َ َ َ َُﻪ
َ ُ
َ ْ ُ َ ََّ ُ َ ْﻪُ َن
ّ
َ
:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳ َﻢ َ� َﻌﺜ �ﻘﺎل
َﷲ َﺻ
َﻲﺿ اﷲ �ﻨ
ِ � ْﻦ َﺟﺎﺑِﺮ
ِ رﺳﻮل ا
ََّ  إِﻻ
ََ َ
ْ ُ� َ ْ ُ
اﷲ مُﺆ ِﻣﻨًﺎ أ ْو ِﻠ ًﺼﺎ دﺧﻞ
َﺐْ �َﻨَﺎدِ ﻲﻓِْ اﻨﻟَّﺎسِ أَنَّ ﻣَﻦْ ﺷَﻬِﺪَ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟ
َ َّﻟَﻨ
.ﺔ رواه مﺴﻠﻢ
Ông Jabir  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
đã cử ông đi, Người nói: “Ngươi hãy đi kêu gọi với mọi
ّ َ
ُ
người rằng ai chứng nhận lời Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲmột

cách tin tưởng và thành tâm sẽ được vào Thiên Đàng.”
(Hadith do Muslim ghi lại).
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Hadith thứ ba mươi chín

ُ

ّ

َ

Ai chứng nhận lời Tawhid “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲsẽ được vào

Thiên Đàng
َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ّ َ ّ
َُ ُ َ ْﻪ
َ َ� ْﻦ َ�ﺒْﺪ اﷲ ﺑ ْﻦ
» : اﻨﻟَّﻲﺒِ ﺻَ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳ ﻢ ﻗﺎل
َﻲﺿ اﷲ �ﻨ
ِ �ُﻤ َﺮ
ِ ِ ِ
ِ
َ ََّ َ اﺠﻟَﻨ
َ
.�ﺔ « اه اﻟﺰﺒار وﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
َﻣَﻬِﺪ أَنْ ﻻَ إِﻪﻟَ إِﻻَّ اﷲُ دَﺧﻞ
Ông Abdullah bin Umar  thuật lại rằng Nabi 
ّ
ُ
nói: “Ai chứng nhận lời (( ) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲkhông có Thượng Đế

đích thực nào Ngoài Allah) thì sẽ được vào Thiên Đàng.”
(Hadith do Albazar ghi lại và được Sheikh Albani xác nhận
là Sahih).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho thấy rằng người nào chứng nhận lời
ّ
ُ
Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲthì sẽ vào Thiền Đàng, tuy nhiên phải

thành tâm và chân thật trong lời chứng nhận, bởi sự thành
tâm và chân thật là điều kiện để lời Tawhid có giá trị nơi
Allah.
 Hadith khẳng định ân phúc và giá trị thiêng liêng
ّ
ُ
của lời Tawhid () إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲ.
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Hadith thứ bốn mươi
Lời nói cuối cùng trên môi trước khi chết là lời
ُ ّ َ
Tawhid “  ”  إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲsẽ được vào Thiên Đàng

َّ
َ ُ ّ َ
ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ َ ْﻪ
َ
: اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َو َﺳ َﻢ
َ ﺻ- ﷲ
ِ � ْﻦ ُﻣ َﻌﺎ ِذ ﺑ ْ ِﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ
ِ َﻲﺿ اﷲ �ﻨ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ َ
َ ََّ  إِﻻَّ ُ َ َ َ ﻟَْﻨ
ْ
َ
اﷲ دﺧﻞ ﺔ « واه اﻹﻣﺎم أﻤﺣﺪ
َ» ْ ﺎﻛَن آﺧِﺮُ ﺎﻠﻛ ِﻣ ِﻪ ﻦَ اﺪﻟُّ �ﻴَﺎ  إِﻪﻟ
.�أﺑﻮ داود واﺤﻟﺎ�ﻢ ﺻﺤﺤﻪ اﻷﺒﻟﺎ
Ông Mu’azd bin Jabal  thuật lại rằng Thiên Sứ
của Allah  nói: “Ai mà lời cuối cùng của y trên thế gian
ُ ّ َ
là ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲthì sẽ được vào Thiên Đàng.” (Hadith do
Imam Ahmad, Abu Dawood và Al-Hakim ghi lại, và được
Sheikh Albani xác nhận là Sahih).

 Giải Thích Hadith:
 Hadith cho biết rằng người nào chia tay với cõi trần
trong tình trạng là người tin tưởng và thừa nhận lời Tawhid
ُ ّ َ
( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲvợi sự chân tâm thì người đó là người thuộc nơi
Thiên Đàng. Do đó, mỗi tín đồ phải luôn lưy ý và cố gắng
làm sao giữ vững lời nói cuối cùng của mình bằng lời nói
Tawhid, và mỗi tín đồ phải nên nhắc nhở người chết nói lời
Tawhid này lúc lâm chung vì Nabi  có dạy:

َ
ّ
ُ َ
ُ َّ إِﻪﻟَ إِﻻ
.اﷲ « رواه مﺴﻠﻢ
» َﻘِﻨُﻮا َم ْﻮﺗﺎ� ْﻢ
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“Các ngươi hãy nhắc những người sắp chết của các ngươi
ُ ّ َ
nói lời Tawhid (( ”) إِﻪﻟَإِﻻَ اﷲHadith do Muslim ghi lại).
Và mỗi tín đồ nên biết rằng người sắp chết sẽ không
thể nào nói lên được lời Tawhid này ngoại trừ y là người
thuộc nơi Thiên Đàng tức y luôn làm việc thiện tốt và ngoan
đạo.
 Hadith cho biết rằng tất cả các việc làm sẽ được
chứng minh bởi những điều cuối cùng của cuộc đời. Cầu xin
Allah, Đấng Tối Cao thương yêu chúng ta và làm vững chắc
lời nói của chúng ta trong Tawhid, xin Ngài hãy để chúng ta
được chết trong Tawhid và phục sinh chúng ta cùng với
những người thuộc cư dân nơi Thiên Đàng, xin Ngài soi
sáng và hướng dẫn chúng ta vững bước trên con đường
ُ ّ َ
Tawhid (( – ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲKhông có Thượng Đế đích thực nào

ngoài Allah).

 Sau khi tôi đề cập đến các Hadith nói về “Lời
ُ ّ َ
Tawhid ( ) إِﻪﻟَ إِﻻَ اﷲlà nguyên nhân khiến một người

được vào Thiên Đàng” thì tôi cũng phải lưu ý rằng: Quả
thật, một người chỉ nói trên môi lời Tawhid thì chưa đủ để
Allah chấp thuận thu nhận y vào Thiên Đàng cũng như chưa
đủ điều kiện để Allah cứu rỗi y khỏi nơi Hỏa ngục, mà y
phải hiểu rõ ý nghĩa nội dung của nó cũng như phải tin
tưởng trong tim và thể hiện niềm tin đó ra bên ngoài bằng
hành động của thể xác. Và đó chính là nghĩa của đức tin
Iman, và các điều kiện làm nên giá trị của Tawhid được giới
Ulama đề cập đến đã được tôi thu nhặt lại làm thành bảy
điều kiện trong đó có một số tôi đã đề cập rồi ở phần trên, và
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một trong các vị Sheikh của tôi, ông Hafizh Alhakami( 8) đã
nói trong bài thơ gieo vần của ông về giáo lý Tawhid:
P

7F

P

Nội dung của bài thơ (tạm dịch): Người nào tin
tưởng vào lời Tawhid rồi thể hiện niềm tin đó qua lời nói và
hành động và chết trong tình trạng đó thì sẽ được phục sinh
vào Ngày phục sinh là người có niềm tin thực sự. Và lời
Tawhid có nghĩa là niềm tin kiên định rằng Allah là Thượng
Đế duy nhất, một mình Ngài đã tạo hóa vũ trụ và muôn loài,
một mình Ngài điều hành và chi phối mọi vạn vật trong vũ
trụ, không có đối tác ngang hàng cùng với Ngài. Nó gồm có
bảy điều kiện: hiểu, kiên định, chấp nhận, tuân thủ, trung
thực, thành tâm và tình yêu.
Cầu xin Allah hướng dẫn và soi sáng!!!



(8)

Ông tên Hafizh bin Ahmad Alhakami, mất năm 1377 Hijr, bài
thơ gieo vần của ông mang chủ đề “Đến một cách an toàn với căn
bản của Tawhid (độc tôn hóa Allah trong thờ phượng) và nói theo
đường lối của Thiên sứ ”
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