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آووا ونَصوا  ،وسلم تسلهيما كثهْيا إهىل يو هم
Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah,
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, Đấng đã tạo hóa
ra nhân loại chủ ý để thờ phượng Ngài, Đấng đã ra lệnh
cho những bầy tôi của Ngài chỉ được tuân lệnh và vâng
lời trong vấn đề thờ phượng Ngài. Allah là Đấng Giàu
Có, Ngài bất cần đến bầy tôi của Ngài nhưng ngược lại
bầy tôi thì luôn cần đến Ngài như Ngài đã phán : Và TA
tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ để chúng
thờ phượng riêng TA. TA không đòi hỏi bổng lộc từ
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chúng và cũng không đòi hỏi chúng nuôi dưỡng TA.
Quả thật, TA (Allah) mới là Đấng ban bổng lộc cho
tất cả, TA là Đấng của mọi quyền lực và sức mạnh.
(Chương 61 – Azh-zhariyat, câu 56 - 58).
Allah là Đấng đã cử phái các vị Thiên sứ của Ngài
kêu gọi con người chỉ độc tôn Ngài (Tawhid) và thành
tâm hướng về Ngài: 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 51 – Al-Anbiya, câu
25).
Bề tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế
đích thực nào ngoài Allah, Ngài là Thượng Đế duy nhất
không có đối tác cùng Ngài cho dù những kẻ đa thần rất
ghét điều đó. Và bề tôi xin chứng nhận Muhammad là
người bề tôi và là vị Sứ giả của Ngài được cử phái đến
cho toàn thể nhân loại; cầu xin Allah ban bằng an và
phúc lành cho Người, cho các bạn đạo của Người –
những người đã rời bỏ quê hương, đã kiên nhẫn chiến
đấu, những người đã trợ giúp và ủng hộ; cầu xin Ngài
ban bằng an và phúc lành cho họ đến Ngày tận thế.
Một khi việc giảng giải Aqeedah đúng đắn cũng
như việc kêu gọi đến với nó là điều quan trọng nhất bởi
nó là nền tảng căn bản cho các giá trị của các việc làm và
là yếu tố thiết yếu để các việc làm được chấp nhận thì
việc quan tâm đến các vị Thiên sứ của Allah cũng như sự
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quan tâm đến việc đi theo họ với Aqeedah đúng đắn là
điều được đặt lên hàng đầu. Quả thật, Thiên sứ của Allah
 đã ở Makkah trong suốt mười ba năm để kêu gọi dân
chúng đến với Tawhid và cải thiện Aqeedah, và khi Allah
cho Thiên sứ chinh phục được Makkah thì điều đầu tiên
Người  thực hiện là phá hủy hết các ngẫu tượng và ra
lệnh mọi người từ nay phải một lòng thành tâm chỉ thờ
phượng một mình Allah  duy nhất, và không được tổ
hợp với Ngài bất cứ thứ gì. Quả thật, các học giả thời kỳ
đầu của cộng đồng này đã dành công sức lớn lao cho việc
giảng dạy và biên soạn nhiều sách nói về Aqeedah để làm
nguồn tài liệu căn bản cho thư viện Islam.
Tôi tha thiết muốn đóng góp một phần kiến thức
của mình trong việc làm cao quý cho Islam, vì thế tôi đã
cố gắng biên soạn quyển sách này gửi đến quí tín hữu
Muslim. Thật ra, quyển sách này không mang đến một
điểm gì đó mới mẻ, nhưng nó chứa đựng một số thông tin
gần gũi có thể được liên kết với thực tế ngày nay của con
người, cũng như sự thực hành của họ về các thông tin đó
mục đích làm rõ các giới luật của chúng, đồng thời phân
tích, giải thích những cái sai trong sự thực hành đó của
họ, mong rằng họ quay lại với điều đúng đắn; thêm nữa
muốn làm thành lời khuyên răn cho những ai khác ngoài
họ mong rằng tất cả sẽ được cảnh báo.
Quả thật, những dòng chữ trong quyển sách này
được tôi trích dẫn từ những cuốn sách của các vị Imam
cũng như các học giả Muslim, chẳng hạn như các cuốn
sách của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  và học trò của
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ông Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katheer, các cuốn sách của
Sheikh Islam Muhammad bin Abdul-Wahaab  và các
học trò của ông – những vị Imam trong lĩnh vực tuyên
truyền và kêu gọi, đặc biệt là cuốn sách Fat-hu Almajeed.
Nguyên bản của cuốn sách này là những tập thuyết
giảng được biên soạn cho đài truyền hình Al-Qur’an AlKareem trực thuộc vương quốc Saudi Arabia (Ả Rập Xêút). Thật ra, lúc đầu tôi chưa có ý nghĩ định tâm sẽ xuất
bản một cuốn sách, nhưng do sự an bài của Allah  xui
khiến một số quí anh em đưa ra sáng kiến đề xuất tôi tập
hợp chúng lại để làm thành một quyển sách với mục đích
bảo tồn những điều hữu ích – Insha-Allah. Tôi mong
rằng việc làm này sẽ mang lại những điều tốt đẹp và cũng
là một phần đóng góp trong con đường tuyên truyền và
kêu gọi con người trở về với Allah  khi mà trong thời
đại ngày nay có nhiều đường lối tuyên truyền sai lệch.
Một thời đại mọc lên rất nhiều người muốn làm công
việc rao truyền nhưng phần đông họ lại không quan tâm
đến những khía cạnh của môn học Aqeedah. Đây là sự vô
tình hay cố ý mà họ bỏ qua các khía cạnh môn học
Aqeedah trong khi mỗi ngày thiên hạ đã phạm vào tội đại
Shirk và chìm đắm trong mê muội những việc làm
Bid’ah và mê tín dị đoan. Một số những người rao truyền
lệch lạc khác đã lợi dụng sự nghèo nàn kiến thức của dân
chúng nên vô tình lôi kéo họ vào thực tiễn của sự hủy
diệt và lệch lạc.
Đáng tiếc thay, thời đại hôm nay xuất hiện nhiều
người làm công việc rao truyền nhưng lại không quan
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tâm đến khía cạnh cải thiện Aqeedah, thậm chí phần
đông (lãnh tụ cộng đồng) còn bỏ mặc dân chúng đi theo
những niềm tin lệch lạc mà họ không phản đối vì họ bào
chữa rằng hãy dùng phương pháp đoàn kết chớ đừng
cứng quá sẽ trở thành chia rẽ. Nhưng, điều này hoàn toàn
đi sai với lời phán của Allah :

َ ُۡ ۡ َ ََ َ
َّ َ ۡ ُ ُ
َّ َشءٖ فَ ُر ُّدوهُ إ ََل ٱ ََّّلل ِ َو
ۡ
﴿فإِن تنَٰزعتم ِِف
ِ ٱلر ُسو ِل إِن كنتُ ۡم تۡؤمِنُون ِِٱَّلل
ِ
َ َٰ َ َ ۡ ر َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ا
ۡ ۡ َ
]65 :﴾ [سورة النساء٥٩ وٱِلَو ِم ٱٓأۡلخِرِِۚ ذل ِك خي وأحسن تأوِيًل

Nhưng nếu các ngươi có bất đồng và tranh cãi với
nhau về một vấn đề nào đó thì các ngươi hãy đem vấn
đề đó trở về với Allah (Qur’an) và Thiên sứ (Sunnah
của Nabi Muhammad ) nếu các ngươi thực sự có
đức tin nơi Allah và Đời Sau. Đó là cách giải trình tốt
nhất. (Chương 4 – An-Nisa, câu 59).
Quả thật không có sự đoàn kết hay sức mạnh nào
ngoại trừ việc phải quay về với Kinh sách của Allah 
và Sunnah của vị Thiên sứ của Ngài cũng như phải từ bỏ
những điều trái với hai nền tảng đó, đặc biệt là trong vấn
đề Aqeedah. Allah  phán:

ْ ُ َّ َ َ َ َ
ْ
َ َّ
َۡ
ص ُموا ِِبَ ۡب ِل ٱَّلل ِ َجِيعا وَّل
ِ ﴿ َوٱعت

]101 :تفرقوا﴾ [سورة آل عمران

Các ngươi hãy cùng nhau nắm lấy sợi dây (Islam)
mà Allah đã giăng ra cho các ngươi và chớ đừng chia
rẽ nhau. (Chương 1 – Ali ‘Imran, câu 101).
Thời kỳ sau của cộng đồng này sẽ không thể được
cải thiện ngoại trừ những gì được cải thiện trong thời kỳ
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đầu. Allah  là Đấng ban sự thành công, Ngài là Đấng
Hướng Dẫn đến với con đường đúng đắn.

َ ح
َّ َ ُ َ ِّ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ
اهلل َوسل َم ىلع نبهينا ُمم ٍد َو ه
.آَل ه َوصحب ه هه
وصَّل

Cầu xin Allah  ban bằng an và phúc lành cho vị
Nabi của chúng ta và cho gia quyến của Người cùng các
bạn đạo của Người.

Aqeedah Islam
Giáo lý đức tin Islam (Aqeedah) là Allah  đã cử
phái các vị Thiên sứ của Ngài đến, vì nó mà Ngài đã ban
các Kinh sách của Ngài xuống cho nhân loại, và với nó
Ngài bắt con người và Jinn cùng tất cả mọi tạo vật của
Ngài phải tuân lệnh và phủ phục, như Ngài đã phán:
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َُٓ
َّ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ
ۡ
ۡ
ُ
ُ
 ما أرِيد مِنهم مِن رِز ٖق٥٦ نس إَِّل ِِلَ ۡع ُب ُدو ِن
ٱۡل
ِ ﴿وما خلقت
ِ ٱۡلن و
َ ُ ََُٓ
ۡ
ُ
ُ
]65 ،65 :﴾ [سورة اذلاريات٥٧ ون
ِ وما أرِيد أن يطعِم
Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ
để chúng thờ phượng riêng TA. TA không đòi hỏi
bổng lộc từ chúng và cũng không đòi hỏi chúng nuôi
dưỡng TA. Quả thật, Allah mới là Đấng ban bổng lộc
cho tất cả, Ngài là Đấng của mọi quyền lực và sức
mạnh. (Chương 51 – Azd-Zdariat, câu 56).
]32 :[سورة اإلرساء

ٓ َّ ْ
َ َّ َ َ
َٰ َ َ﴿ َوق
﴾َُض َر ُّبك أَّل ت ۡعبُ ُد ٓوا إَِّل إِيَّاه

Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) sắc lệnh cho
các ngươi phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài.
(Chương 15 – Al-Isra, câu 23).

َ ُ َّ ْ ُ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ ُ ُ َّ َّ ُ ا
َََۡ ۡ َََ
﴾ٱلطَٰغوت
ك أم ٖة رسوَّل أ ِن ٱعبدوا ٱَّلل وٱجتنِبوا
ِ ﴿ولقد بعثنا ِِف

]36 :[سورة انلحل

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 15 – Annahl, câu
36).
Như vậy, tất cả các vị Sứ giả của Allah đều đến
với sứ mạng rao truyền giáo lý đức tin này. Tất cả các
Kinh sách của Allah đều được ban xuống nhằm để giảng
giải giáo lý đức tin này, giảng giải những điều làm hư,
làm giảm hoặc nghịch lại hoàn toàn với nó.
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Tất cả loài người và loài Jinn đều được sắc lệnh
phải đi theo giáo lý đức tin này. Bởi nó rất quan trọng
được xếp hàng đầu trong sự quan tâm trước tất cả mọi sự
việc khác, và nó là điều mang lại hạnh phúc đích thực
cho nhân loại trên cõi trần và cõi Đời Sau.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ
ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ
ُۡ
ُ َّ
ۡ
َٰ َ ك ِِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو ۡث
َق
وت َويُۡؤ ِم ۢن ِِٱَّلل ِ فق ِد ٱستمس
ِ ﴿ف َمن يَكف ۡر ِِٱلطَٰغ
َ ََّل ٱنف َص
ُ َّ ام ل َ َهاۗ َو
ٌ َ ٌ ِ ٱَّلل َس
]565:﴾ [سورة ابلقرة٢٥٦ ميع عل ِيم
ِ
Do đó, người nào phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi
Allah thì quả thật y đã nắm chặt sợi dây cứu rỗi
không bao giờ đứt. Và Allah là Đấng Hằng nghe và
Am tường mọi việc. (Chương 5 – Albaqarah, câu 256).
Có nghĩa là ai trượt tay của mình khỏi Aqeedah
này thì người đó là kẻ đang nắm lấy sợi dây ảo tưởng vô
thực và lạc lối. Bởi lẽ, những gì đằng sau chân lý là sự
lệch lạc và sai trái.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َّ َ َ ُ َٰ َ ۡ َ ُ
َ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ُّ َ ۡ َ ُ َ َّ َّ َ َ َٰ َ
ُ
﴿ذل ِك ِِأن ٱَّلل هو ٱۡلق وأن ما يدعون مِن دونِهِۦ هو ٱلب ِطل وأن
َ َّ
ُ َ ۡ ُّ ٱَّلل ُه َو ٱلۡ َع
]62 :﴾ [سورة احلج٦٢ ِل ٱلكبِي
ِ
Đó là vì Allah thực sự là Chân lý tuyệt đối. Còn
những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là vật
giả tạo và ảo tưởng, và quả thật Allah là Đấng Tối
Cao và Vĩ đại. (Chương 55 – Alhajj câu 62).
Những thứ lệch lạc và không thực sẽ dẫn lối đến
chỗ trú ngụ tồi tệ nơi Hỏa Ngục.
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Khái niệm về Aqeedah: là những gì người bề tôi
tin tưởng và nhận lấy làm tôn giáo cho tín ngưỡng của
mình. Nếu tín ngưỡng này tương đồng với những gì mà
Allah  đã cử các vị Thiên sứ của Ngài mang đến cũng
như những gì được ban xuống trong các Kinh sách của
Ngài thì đó là Aqeedah đúng đắn và lành mạnh. Nó sẽ
cứu rỗi người bề tôi khỏi sự trừng phạt của Allah  và sẽ
mang lại niềm hạnh phúc đích thực cho y ở trần gian và
cuộc sống Đời Sau. Ngược lại, nếu tín ngưỡng này trái
nghịch với những gì mà Allah  đã cử phái các vị Thiên
sứ của Ngài mang đến cũng như khác với những gì được
ban xuống trong các Kinh sách của Ngài thì đó là
Aqeedah đưa người chủ thể của nó đến với sự trừng phạt
và sự bất hạnh ở thế gian cũng như ở cuộc sống Đời Sau.
Aqeedah lành mạnh và đúng đắn sẽ bảo toàn tính
mạng và tài sản trên thế gian, đồng thời nghiêm cấm xâm
phạm đến hai thứ đó một cách không chính đáng như
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ح ُ َ ح ُ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ح
 فإهذا قالوها عصموا.اهلل
{أمهرت أن أقات هل انلاس حَّت يقولوا ال إهَل إهال
َ ِّ َ َّ ِّ ح َ ُ ُ ح َ َ ح َ ُ ُ ح
.مهِن دهماؤهم وأموالهم إهال هِبقها} رواه ابلخاري ومسلم

“Ta được lệnh chiến đấu với nhân loại cho tới khi họ
nói không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài
Allah. Nếu họ đã nói lời đó thì tính mạng và tài sản của
họ được bảo an, ngoại trừ những lý do chính đáng.”
(Albukhari, Muslim).

َّ َ َ َ َ َ َ ح
َُُ ُ َ َ َ
ُ ُ ََََ َ ُحَُ َ ح
ون اهلله ح ُرم ماَلُ َودمه
د
ن
م
د
ب
ع
ي
ا
م
ب
ر
ف
ك
و
اهلل
ال
ه
{من قال ال إهَل إ ه
ه
ََ ُُ َ َ
.حسابه ىلع اهلله} رواه مسلم
و ه
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“Ai nói không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài
Allah đồng thời phủ nhận những gì được tôn thờ khác
Allah thì tài sản, tính mạng của y sẽ được bảo an; và sự
xét xử và thanh toán y là ở nơi Allah.” (Muslim).
Lời nói không có Thượng Đế đích thực nào khác
ngoài Allah  còn cứu rỗi khỏi sự trừng phạt của Allah
 vào Ngày Phán Xét. Một Hadith được ghi lại trong bộ
Muslim qua lời thuật của ông Jabir rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ َ ُ َ ح َ َ َ َ ُ ح ُ َ ح ً َ َ َ ح َ َّ َ َ َ ح َ َ ُ ُ ح
رشك ب ه هه دخل
 ومن ل هقيه ي ه،رشك ب ه هه شيئا دخل اْلنة
{من ل هِق اهلل ال ي ه
َ َّ
.انلار} رواه مسلم

“Ai trình diện Allah mà không mang tội Shirk với Ngài
bất cứ điều gì thì y sẽ được vào Thiên Đàng, và ai trình
diện Ngài mà mang tội Shirk với Ngài thì y sẽ bị đày
vào Hỏa Ngục.” (Muslim).
Trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim có ghi
một Hadith qua lời thuật của ông Utbaan bin Malik như
sau:

َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ح
َُ َح
ُ َ َ ح
}اهلل يبت هِغ بهذل هك َوجه اهلله
ار من قال ال إهَل إهال
{فإن اهلل حرم ىلع انل ه

“Quả thật, Allah nghiêm cấm Hỏa Ngục chạm đến
người nào nói rằng không có Thượng Đế đích thực
ngoài Allah với mong muốn vì sắc diện của Allah”.
Aqeedah đúng đắn và lành mạnh thì Allah sẽ bôi
xóa tội lỗi. Một Hadith do Tirmizdi ghi lại và xác nhận
rằng Hadith tốt qua lời thuật của ông Anas bin Malik 
rằng ông đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:
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ُ َ َ ح َ َ َ َّ َ َ ح َ َ ح
ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ح
َح
َ
رشك
{يا ابن آدم إهنك لو أتيت هِن بهقر ه
اب األر هض خطايا ثم ل هقيت هِن ال ت ه
ً َ َ حً ََحُ َ ُ َ َ َ ح
}.هِب شيئا ألتيتك بهقرابهها مغ هفرة
“Này hỡi đứa con của Adam (con người) dù ngươi có
mang đến cả một trái đất tội lỗi rồi khi ngươi trình diện
TA ngươi không làm Shirk với TA bất cứ điều gì thì
chắc chắn TA sẽ mang đến cho ngươi cả một trái đất
của sự tha thứ”.
Điều kiện để đạt được sự tha thứ này là phải có
Aqeedah lành mạnh tức không vướng vào bất cứ điều gì
từ Shirk dù nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Và ai là người như
thế thì người đó chính là người có trái tim lành mạnh như
Allah  đã phán:

َ ۡ َ َ َّ

َ َ ۡ َ َّ

َ َُ ََ ََۡ َ َ َ ُ َ ر

﴾ [سورة٨٩ ِيم
ٖ  إَِّل من أَت ٱَّلل ِِقلب ٖسل٨٨ ﴿يوم َّل ينفع مال وَّل بنون

]55 ،55 :احلج

Ngày mà tài sản và con cái không giúp ích được gì
ngoại trừ ai đến với Allah bằng trái tim lành mạnh.
(Chương 55 – A sh-Shu’araa’, câu 55, 55).
Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói trong ý nghĩa
Hadith được Utbaan thuật lại vừa nêu trên: “Những
người của Tawhid (thờ phượng duy nhất một mình
Allah) được tha thứ khi họ không vướng vào bất cứ điều
gì từ tội Shirk, điều mà những ai ngoài họ không có. Bởi
thế, nếu ai không làm bất cứ điều gì từ Shirk khi trở về
trình diện Thượng Đế của y với cả trái đất của tội lỗi thì
Ngài sẽ dành sự tha thứ cho y bằng cả trái đất; điều này
không xảy ra với những ai nghịch lại với Tawhid. Tawhid
thuần túy và tinh khiết không vướng bất cứ điều gì từ
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Shirk sẽ được tha thứ mọi tội lỗi, bởi lẽ nó đã chứa đựng
tình yêu thương dành cho Allah , chứa đựng sự tôn
vinh, lòng kính sợ và niềm hy vọng đối với một mình
Ngài, cái mà nó là yếu tố bắt buộc được rửa tội cho dù
tội lỗi có nhiều bằng cả trái đất”.
Aqeedah đúng đắn và lành mạnh sẽ được chấp
nhận cùng với nó những việc làm ngoan đạo và thiện tốt
và sẽ mang lại hữu ích cho người chủ thể của nó. Allah,
Đấng Tối Cao phán:

َ ُ َۡ َ َ
َ َ َ
ۡ ُنَث َو ُه َو ُم ۡۡؤم رِن فَلَن
َ حييَ َّن ُهۥ
َٰ
حيَ َٰوة َطيِبَة
﴿ َم ۡن ع ِمل صَٰل ِحا مِن ذك ٍر أو أ
ِ
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ َ َ
]55 :﴾ [سورة انلحل٩٧ ن ما َكنوا يعملون
ِ وَلجزِينهم أجرهم ِِأحس

Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có
đức tin thì chắc chắn TA (Allah) sẽ cho y sống một
đời sống lành mạnh và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ
ban cho họ phần thưởng tùy theo điều tốt nhất mà họ
đã làm. (Chương 15 – Annaml, câu 97).
Ngược lại, Aqeedah bệnh hoạn sẽ làm vô giá trị tất
cả mọi việc làm thiện tốt và ngoan đạo ở nơi Allah ,
Ngài phán:

َ
َ َ َۡ َ ُ ۡ ََ َ
ۡ َت َِل
َ ۡش ۡك
َّح َب َطن
َ ِإَوَل َّٱَّل
َ ۡ ِين مِن َق ۡبل َِك لَئ ۡن أ
ِ ﴿ولقد أ
وِح إِِلك
ِ
َ ۡ َ َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
َ ِ َٰخ
]56 :﴾ [سورة الزمر٦٥ ِسين
عملك وَلكونن مِن ٱل
ِ

Và quả thật, Ngươi (Muhammad) và những vị Nabi
trước Ngươi đã được mặc khải cho biết rằng: Nếu
ngươi làm điều Shirk (thờ phượng một thần linh khác
cùng với Allah) thì việc làm của ngươi sẽ trở thành vô
nghĩa và chắc chắn rằng ngươi sẽ là đồng bọn của
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những kẻ thất bại thật thảm hại. (Chương 15 –
Azzumar, câu 65).

َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
]55 :﴾ [سورة األنعام٨٨ ﴿ولو أۡشكوا ۡلبِط عنهم ما َكنوا يعملون

Nhưng nếu họ tổ hợp (tôn thờ) những thần linh khác
cùng với Allah (trong việc thờ phượng) thì tất cả các
việc làm của họ đều trở nên hoài công vô ích.
(Chương 5 - Al-An’am, câu 55).
Aqeedah bệnh hoạn với điều Shirk sẽ bị nghiêm
cấm vào Thiên Đàng và nghiêm cấm sự tha thứ, đồng
thời bắt buộc phải chịu sự trừng phạt và phải vĩnh viễn
sống trong Hỏa Ngục. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُٓ ََ

َ َ َ َ ُ َ

ََۡ

ِِه ِۦ ويغفِ ُر ما دون ذَٰل ِك ل ِمن شااء﴾ [سورة

َ
َ َر
َ َّ ﴿إ َّن
َ ۡ ُ ٱَّلل ََّل َي ۡغ ِف ُر أن ش
ِ
]45 :النساء

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk
(hành vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah
trong thờ phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những
tội lỗi khác cho người nào Ngài muốn. (Chương 4 Annisa’, câu 45).

ۡ
َّ ۡ ۡ ُ َ ُ َّ
َار َوما
ُ َّ ٱَّلل ِ َف َق ۡد َح َّر َم
ُ َّٱۡل َّن َة َو َمأ َوى َٰ ُه ٱَل
َ ۡ ِٱَّلل َعلَ ۡيه
ِ ِ َر
ِ ﴿إِنهۥ من ش
َ ۡ َ
َّ
َ
]55 :﴾ [سورة املائدة٧٢ ٖ مني مِن أنصار
ِ ِ ل ِلظَٰل

Quả thật, người nào làm điều Shirk với Allah thì y sẽ
bị cấm vào Thiên Đàng và chỗ ở của y sẽ là nơi Hỏa
ngục. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được
ai giúp đỡ (Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 72).
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Aqeedah hư đốn và bệnh hoạn sẽ không cản trở
xâm phạm tính mạng và tài sản của người chủ thể, Allah
 phán:
[سورة

ر
َ ُ
َ ُ َ َ َٰ َّ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ
َّ ُ
﴾ ِ ِين َِّلل
َّت َّل تكون ف ِۡتنَة َويَكون ٱل
﴿وقتِلوهم ح
]151:ابلقرة

Và các ngươi hãy tiếp tục chiến đấu với chúng cho
đến khi nào chúng thôi quấy nhiễu và để tôn giáo
được hướng về Allah một cách hoàn toàn. (Chương 5
– Albaqarah, câu 151).

ْ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ُ ُّ َ َ ُ ۡ َ َ
ۡ ُۡ ْ ُُۡ َ
َرك ِني حيث وجدتموهم وخذوهم وٱحُصوهم وٱقعدوا
ِ ﴿فٱقتلوا ٱلم
َ َ َّ ُ ۡ ُ َ
]5 :د﴾ [سورة اتلوبة
ِۚ ٖ لهم ك م ۡرص
Và hãy đánh và giết những kẻ thờ đa thần ở nơi nào
các ngươi tìm thấy chúng; và các ngươi hãy bắt
chúng, vây hãm chúng và mai phục đánh chúng.
(Chương 5 – Attawbah, câu 5).
Aqeedah đúng đắn và lành mạnh sẽ tác động đến
tâm hồn và hành vi cũng như trật tự xã hội. Trong thời
của Thiên sứ có hai nhóm xây hai Masjid, một nhóm xây
Masjid với định tâm tốt lành và với niềm tin chân thành
dành cho Allah  còn một nhóm xây Masjid với mục
đích xấu và với đức tin sai trái và lệch lạc. Thế là Allah
 đã ra lệnh cho vị Thiên sứ của Ngài dâng lễ nguyện
Salah tại Masjid được dựng lên bằng lòng Taqwa (lòng
ngay chính) và cấm Người dâng lễ nguyện Salah tại
Masjid được dựng lên bằng sự Kufr (vô đức tin) với tâm
niệm xấu xa. Allah, Đấng Tối Cao phán:
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َّ َ َّ َ
َ ََۡ َُۡ
َ ني ٱل ۡ ُم ۡۡؤمِن
َ ۡ يقۢا َب
َ ِ ٱَّتَ ُذوا ْ َم ۡسجدا
ِني
ِضارا وكفرا وتف ِر
﴿وٱَّلِين
ِ
َّ ٓ َ ۡ َ ۡ
ُ ۡ ََ َ َُۡ
َ َّ ب ٱ
َ ار
ۡ
َ ِإَور َصادا ل َِم ۡن َح
ُ َ َّلل َو َر ُس
حل ِف َّن إِن أ َردنا إَِّل
وَلۥ مِن قبل وِل
ُ
َ ُ َٰ َ َ ۡ ُ َّ ُ َ ۡ َ ُ َّ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ
ۡ  ََّل َت ُق ۡم فِيهِ َأَِدا ل َّ َم١٠٧ ون
ج ٌد أس َِس
س
ِِٱۡلسنٰۖوٱَّلل شاهد إِنهم لكذ
ِ
َ َ ُ ر
ََ
َ ى م ِۡن أ َ َّول ي َ ۡوم أ َ َح ُّق أَن َت ُق
َّ لَع
َ ٱَل ۡق
َٰ
وم فِي ِۚهِ فِيهِ رِ َجال ُي ُِّبون أن
و
ٍ ِ
َ
َ
َ
ُّ ٱَّلل ُُي
ُ َّ َيتَ َط َّه ُروا ْ َو
َ ِب ٱل ۡ ُم َّطهر
َٰ لَع َت ۡق َو
َٰ َ أ َف َم ۡن أ َّس َس ُب ۡن َيَٰنَ ُهۥ١٠٨ ين
ى م َِن
ِِ
َ
ۡ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ ُ َ َٰ َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َّ َ ٌ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َّ
َ ٱن َه
ار
ٱَّلل ِ ورِضو ٍن خي أم من أسس بنينهۥ لَع شفا جر ٍف هارٖ ف
َ ُ َّ َ َ َّ َ َ َ
َّ َ ۡ َ ۡ
َ ِ ٱلظَٰل
105 :﴾ [سورة اتلوبة١٠٩ مني
َّلل َّل َي ۡهدِي ٱلقوم
ِِهِۦ ِِف نارِ جهنمۗ وٱ
ِ
]105 -

Và những kẻ đã xây Masjid với ý đồ làm tổn thương
và chống đối (Islam) và làm chia rẽ hàng ngũ của
những người có đức tin và dùng nó làm một nơi ẩn
núp cho kẻ đã từng gây chiến chống Allah và Thiên sứ
của Ngài trước đây. Và chúng thề thốt, nói: “Chúng
tôi chỉ muốn làm điều phúc lành” nhưng Allah xác
nhận chúng là những kẻ nói dối. Ngươi (Muhammad)
chớ bao giờ đứng dâng lễ nguyện Salah trong đó.
Chắc chắn Masjid đã được xây dựng vào ngày đầu
tiên (tại Quba’) với lòng ngay chính sợ Allah mới là
nơi xứng đáng cho Ngươi đứng dâng lễ nguyện Salah
trong đó. Trong đó, có người yêu thích việc thanh
sạch bản thân. Bởi vì Allah yêu thương những người
thanh khiết. Vậy ai là người tốt nhất? Một người xây
dựng Masjid với lòng ngay chính sợ Allah và muốn
làm hài lòng Ngài hay một người xây dựng Masjid
trên một bờ đê rạn nứt chỉ chờ sụp xuống Hỏa Ngục
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cùng với y? Và Allah không hướng dẫn một đám
người làm điều sai quấy. (Chương 5 – Attawbah, câu
107 - 109).

Cần phải biết Aqeedah Islam
Hãy biết rằng mỗi tín đồ Muslim cần phải tìm hiểu
và học Aqeedah Islam để nhận biết ý nghĩa và giá trị của
nó, để tuân thủ những điều nó yêu cầu, để biết đâu là điều
đi ngược lại với nó, đâu là điều làm hư nó hoặc để biết
đâu là những điều làm giảm và hư hại nó từ những điều
Shirk lớn và nhỏ.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َّ َ َٰ َ ٓ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ
]15 : ﴿فٱعلم أنهۥ َّل إِله إَِّل ٱَّلل وٱستغفِر َِّلۢنبِك﴾ [سورة حممد
Hãy biết rằng không có Thượng Đế đích thực nào
khác ngoài Allah, và hãy xin Ngài tha thứ tội lỗi cho
Ngươi. (Chương 45 – Muhammad, câu 19).
Imam Albukhari  nói: (Chương: biết trước khi
nói và làm) và đã đưa ra câu Kinh này làm dẫn chứng.
Học giả Ibnu Hajar thuật lại lời của ông Ibnu Al-Munir
nói: Allah  muốn rằng biết (kiến thức) là điều kiện làm
nên giá trị cho lời nói và hành động, nói và làm mà
không có sự hiểu biết thì không được thừa nhận. Cho
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nên, biết (kiến thức) là điều được yêu cầu hàng đầu trước
lời nói và hành động, bởi nó sẽ điều chỉnh đúng định tâm
cho hành động.
Từ lẽ này, các học giả khẳng định rằng việc học
hỏi và giảng dạy giáo lý Aqeedah là điều quan trọng hàng
đầu và nó được xem là kiến thức chủ đạo của mọi kiến
thức khác. Họ đã biên soạn sách chuyên về giáo lý
Aqeedah, giảng giải và trình bày những điều làm hư hại
Aqeedah từ Shirk, mê tín và Bid’ah. Đó chính là ý nghĩa
của “không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài
Allah” chứ không phải chỉ là lời nói suông trên đầu môi
hay chiếc lưỡi mà phải thi hành và thể hiện theo đúng nội
dung ý nghĩa của nó bằng hành động công khai hay thầm
kín. Điều này cần đến sự học hỏi và hiểu biết một cách
chi tiết và rõ ràng về Aqeedah. Cho nên, việc giảng dạy
giáo lý Aqeedah phải được phân chia theo các giai đoạn
và cấp độ khác nhau, mỗi ngày phải có đội ngũ giáo viên
đáp ứng tốt cho những tiết học, phải tổ chức thi kiểm tra
định kỳ để quan sát kết quả học tập của học sinh. Nhưng
thực trạng phương pháp dạy học bộ môn Aqeedah ngày
nay hoàn toàn khác xưa, bộ môn giáo lý Aqeedah đa
phần không được (những người lãnh đạo tinh thần của
cộng đồng) quan tâm đúng mức, đây là một trong những
nguyên nhân làm cho giáo lý Aqeedah bị lu mờ khiến
nhiều người không hiểu biết về giáo lý Aqeedah dẫn đến
tình trạng vướng phải tội Shirk, mê tín và Bid’ah.
Từ cái lẽ này, ông Umar bin Al-Khattab , thủ
lĩnh của những người có đức tin, nói: “Sợi dây Islam sẽ
giảm dần độ chắc của nó khi mà thế hệ trẻ của Islam
không biết về thời Jahiliyah”. Cho nên, chúng ta cần phải
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chọn lựa những quyển sách được biên soạn theo trường
phái của những tiền bối ngoan đạo thuộc hệ Sunnah và
Jama’ah, hãy tránh xa các quyển sách không rõ nguồn
gốc, hay những quyển sách của các nhóm giáo phái như:
Al-Asha’irah, Al-Mu’tazilah, Al-Jahmiyah và những
nhóm phái lệch lạc khác.
Bên cạnh hệ thống học đường thì cần phải có thêm
những buổi học được tổ chức trong các Masjid, đặc biệt
là những buổi học giảng giải về môn Aqeedah Salafiyah
(tức Giáo lý đức tin của thế hệ tiền bối thời kỳ đầu của
Islam) phải được quan tâm hàng đầu. Và trong những
buổi học về môn Aqeedah, cần phải đọc nguyên văn nội
dung của những cuốn sách rồi mới giảng giải chi tiết để
các học viên và những ai đến tham gia lắng nghe có thể
lĩnh hội trọn vẹn kiến thức; đồng thời cũng cần phải tóm
lược ngắn gọn dễ hiểu để truyền tải đến toàn thể người
nghe, đó là cách rao truyền Aqeedah Islam.
Ngoài ra, cần có các chương trình truyền hình về
tôn giáo nhằm truyền tải rộng rãi giáo lý Aqeedah Islam.
Thêm nữa, cần phải có một sự quan tâm đặc biệt đến
Aqeedah của những cá nhân, từng cá nhân tín đồ Muslim
cần tự mình đọc các cuốn sách về Aqeedah để nhận biết
và phân biệt được đâu là chương trình giảng dạy của
những người Salaf và đâu là chương trình giảng dạy sai
lệch và trái ngược với họ giúp người tín đồ luôn bám chặt
lấy những luận cứ rõ ràng cho Aqeedah của mình và có
thể phản hồi những điều chưa rõ trái biệt với Aqeedah
của hệ Sunnah và Jama’ah.
Quí đồng đạo Muslim...
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Khi bạn đọc và nghiền ngẫm Qur’an thì bạn sẽ bắt
gặp trong đó có nhiều câu Kinh cũng như nhiều chương
chú trọng đến vấn đề Aqeedah. Không những vậy, tất cả
các chương Makkiyah (mặc khải trước Hijrah) đều tập
trung vào việc giảng giải Aqeedah Islam và phản hồi
những điều sai lệch. Lấy chương Fatihah làm điển hình,
Imam Ibnu Al-Qayyim nói: Hãy biết rằng chương Kinh
này bao hàm những yêu cầu chủ đạo của Aqeedah, mang
những thuộc tính hoàn hảo của Allah, nhận biết Đấng
Thờ Phượng – Allah với ba đại danh của Ngài và ba đại
danh này là nền tảng của các danh xưng và thuộc tính tối
cao của Ngài. Ba đại danh đó là: “Allah, Rabb (Đấng
Chủ Tể, Thượng Đế), Arrahman (Đấng Độ Lượng)”.
Chương Kinh giảng giải ba dạng thức Tawhid căn bản:
Uluhiyah, Rububiyah và Asma’ wal-sifaat
ْ َ َ َّ
((اك نعبُ ُد
(( – )) ِإيChỉ với Ngài bề tôi thờ phượng)) là
trình bày dạng thức Uluhiyah (Allah là Đấng đáng được
thờ phượng, không có ai khác ngoài Ngài có quyền đó).
َ َّ(( – ))إيChỉ với Ngài bề tôi cầu xin sự phù
ُ ْ اك ن َ ْستَع
((ي
ِ
ِ
hộ)) là trình bày dạng thức Rububiyah (Allah là Đấng
Tạo Hóa, Đấng Chi Phối và Điều Hành mọi hoạt động
của vũ trụ và vạn vật, Đấng Ban bổng lộc, Đấng Nuôi
Dưỡng,... không có đối tác ngang vai chia sẻ những
quyền năng này với Ngài).
((Xin hướng dẫn đến con đường ngay chính)) liên
quan đến thuộc tính Độ lượng và Nhân từ của Allah.
((Sự ca ngợi và tán dương)) hàm chứa ba điều trên,
có nghĩa là Allah là Đấng đáng được ca ngợi và tán
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dương trong việc Ngài là Đấng đáng được thờ phượng,
Đấng Tạo Hóa, Nuôi dưỡng và Điều hành và là Đấng
Nhân Từ.
َ – ((Đức Vua của Ngày
ِّ ِ))مالك يَ ْوم
Câu Kinh ((ادليْ ِن
ِ ِ
Phán Xét cuối cùng)) khẳng định sự quay về với Ngài
của các bề tôi để Ngài thưởng phạt theo việc làm tốt xấu
của họ và Ngài là Thượng Đế Tối Cao công bằng và liêm
chính tuyệt đối trong xét xử.
Sau những sự giảng giải dài và hữu ích thì ông
Ibnu Al-Qayyim  nói: Tất cả nội dung những lời ghi
trong thiên kinh Qur’an là nói về Tawhid, nghĩa vụ và
phần thưởng dành cho nó; nói về vấn đề Shirk, người dân
của nó và hình phạt dành cho họ.
 ((Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah,
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài)) là Tawhid.
 ((Đấng Độ lượng, Đấng Nhân từ)) là Tawhid.
 ((Xin hãy hướng dẫn bầy tôi con đường ngay
chính, con đường của những người mà Ngài đã
ban phúc lành cho họ)) là Tawhid, trong đó chứa
đựng sự cầu xin hướng dẫn đến với người dân của
Tawhid.
 ((Không phải con đường của những người mà
Ngài giận dữ, cũng không phải con đường của
những người lệch lạc)), đây là những người rời xa
Tawhid.
Ibnu Al-Qayyim  nói: Hầu hết các chương trong
thiên kinh Qur’an đều chứa đựng các dạng Tawhid.
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Thiên Kinh Qur’an, hoặc là thông tin về Allah, các danh
xưng và các thuộc tính của Ngài và đây là Tawhid thuộc
dạng kiến thức và thông điệp; hoặc là kêu gọi đến với sự
thờ phượng Ngài, độc tôn hóa Ngài, không tổ hợp với
Ngài bất cứ thứ gì, loại bỏ tất cả những gì được thờ
phượng ngoài Ngài và đây là Tawhid thuộc dạng ý chí và
tinh thần; hoặc Qur’an ra lệnh cũng như ngăn cấm và bắt
phải tuyệt đối tuân lệnh, đó là nghĩa vụ của Tawhid; hoặc
Qur’an thông tin về sự quí trọng và yêu thương của Ngài
đối với những người của Tawhid, thông tin về những gì
mà Ngài đã làm cho họ trên thế gian và sẽ cho họ ở cõi
Đời Sau, đây là sự ban thưởng cho Tawhid; hoặc Qur’an
thông tin về cư dân của Shirk, những gì Ngài làm cho họ
ở trên thế gian và dành cho họ ở cõi Đời Sau từ sự trừng
phạt, đây là phần thưởng dành cho những ai rời khỏi giáo
lý Tawhid.
Mặc dù có quan tâm Qur’an trong vấn đề Aqeedah
Islam, nhưng nhiều người đọc mà không hiểu được
Aqeedah đúng đắn trong đó nên họ trở nên nhằm lẫn, ngộ
nhận bởi vì họ thường đi theo những gì mà cha mẹ, ông
bà họ đã đi trước; họ đọc Qur’an nhưng không chịu suy
ngẫm.

Kêu gọi đến với Aqeedah Islam
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Những tín đồ Muslim sau khi đã hiểu biết được
Aqeedah này và đã bám chặt lấy nó thì y có nghĩa vụ
phải truyền lại và kêu gọi mọi người đến với nó để đưa
họ khỏi nơi tăm tối ra ngoài ánh sáng, như Allah  đã
phán:

َ َ ۡ َ ُ ۡ ُّ َ َّ َ َّ َ
ُ ۡ
ُ َّ
َ﴿ ََّلٓ إ ۡك َراه
وت
ٱل
ِن
م
د
ش
ٱلر
ني
ب
ت
د
ق
ِين
ٱل
ِف
ِ غ ف َمن يَكف ۡر ِِٱلطَٰغ
ِ
ِ
ٰۖ
ِ
ِ
ۡ
ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
ۡ
َ َق ََّل ٱنف َص
ُ َّ ام ل َ َهاۗ َو
ٌ ٱَّلل َس ِم
َٰ َ ك ِِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو ۡث
يع
َو ُيۡؤمِ ۢن ِِٱَّلل ِ فق ِد ٱستمس
ِ
َ ُ ُّ َ ُ ُ ۡ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ُّ ٱَّلل َو
ُ َّ ٥٦ ِيم
َ ت إ ََل ٱَلُّور َو َّٱَّل
ٌ َعل
ِين
ِ ِ َٰ ِل ٱَّلِين ءامنوا ُي ِرجهم مِن ٱلظلم
ِٰۖ
ِ
َ َٰٓ َ ْ ُ َٰ َ ُ ُّ َ ُّ َ ُ َ ُ ۡ ُ ُ ُ َٰ َّ ُ ُ ُ ٓ َ ۡ َ ْ ٓ ُ َ َ
ت أولئِك
ِۗ ِ كفروا أو ِِلاؤهم ٱلطغوت ُي ِرجونهم مِن ٱَلور ِ إَِل ٱلظلم
َ ُ َٰ َ َ ۡ ُ َّ ُ َٰ َ ۡ َ
]565 ،565 : ﴾ [سورة ابلقرة٢٥٧ أصحب ٱَلارِٰۖ هم ف ِيها خ ِِلون

Không có sự cưỡng ép tín ngưỡng trong tôn giáo.
Chắc chắn điều chân lý và lẽ phải bao giờ cũng rõ
ràng và khác biệt với điều ngụy tạo và sai lệch. Do đó,
người nào phủ nhận tà thần 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. Allah là Đấng Bảo Hộ của những người có đức
tin. Ngài đưa họ từ nơi tăm tối ra ngoài ánh sáng.
Ngược lại, các chủ nhân của những kẻ không có đức
tin là những tên tà thần. Chúng dắt họ từ nơi ánh
sáng đến nơi u tối mù mịt. Tất cả bọn chúng sẽ phải
làm bạn với Hỏa Ngục, nơi mà chúng sẽ cư ngụ đời
đời kiếp kiếp. (Chương 5 – Albaqarah, câu 256, 257).
Việc rao truyền và kêu gọi đến với Aqeedah Islam
là việc làm khai đề cho sứ mạng rao truyền của tất cả các
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vị Thiên sứ. Tất cả họ đều không bắt đầu sứ mạng nào
trước ngoài việc làm đó cả.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ َّ ْ ُ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ ُ ُ َّ َّ ُ ا
َ﴿ َولَ َق ۡد َب َع ۡثن
﴾ٱلطَٰغوت
ك أمةٖ رسوَّل أ ِن ٱعبدوا ٱَّلل وٱجتنِبوا
ِف
ا
ِ ِ
]15 : [سورةانلحل

Và quả thật, TA (Allah) 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 15 –
Annahl, câu 36).
Mỗi vị Thiên sứ đều nói với cộng đồng của mình
điều đầu tiên trong sứ mạng rao truyền như Allah đã
phán:
]60 :[سورة هود

ُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ ِ ۡ َ َٰ َ
ُ ۡ كم م ِۡن إ َلَٰه َغ
﴾يهُ ٓۥ
﴿يقوم ٱعبدوا ٱَّلل ما ل
ٍ ِ

Này hỡi người dân, hãy thờ phượng Allah, các ngươi
không có một Thượng Đế nào khác ngoài Ngài.
(Chương 11 – Hud, câu 50).
Đây đều là câu nói của Nabi Nuh (Noah), Hud,
Saleh, Shu’aib, Ibrahim (Abraham), Musa (Moses), Ysa
(Jesus), Muhammad và tất cả các vị Thiên sứ khác – cầu
Allah  ban bằng và phúc lành cho tất cả họ.
Bởi thế, bắt buộc đối với ai lĩnh hội được Aqeedah
này và chấp hành theo nó phải có trách nhiệm kêu gọi
mọi người đến với nó bằng sự khôn ngoan và lời khuyên
nhủ tốt đẹp giống như cách rao truyền và kêu gọi của các
vị Thiên sứ cũng như những tông đồ của họ. Quả thật, sự
rao truyền và kêu gọi đến với Aqeedah này là nền tảng
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căn bản cho tất cả, không có bất kỳ điều Wajib (bắt buộc)
hay điều Haram (cấm) nào được rao truyền và kêu gọi
đến với nó cho tới khi Aqeedah này được rao truyền và
được chứng thực, bởi vì Aqeedah là nền móng đúng đắn
cho mọi việc làm. Không có Aqeedah thì các việc làm trở
nên vô nghĩa, không được chấp nhận và không được ban
cho ân phước. Theo lẽ mà ai cũng biết rằng bất kỳ công
trình xây dựng nào nếu như không có nền móng thì sẽ
không thể hình thành và dù có được hình thành đi chăng
nữa thì công trình xây dựng đó cũng sẽ không đúng tiêu
chuẩn và ngăn nắp. Chính vì lẽ này, các vị Thiên sứ của
Allah đã hết sức quan tâm và luôn chú trọng đến
Aqeedah trước tất cả mọi sự việc. Nabi Muhammad ,
khi Người cử những người rao truyền thì điều đầu tiên
Người dặn dò họ là phải kêu gọi đến với Aqeedah đúng
đắn. Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng khi Thiên sứ của
Allah  cử Mu’azd đi Yemen thì Người nói với ông:

َّ َ َ ح ح َ ح ً ح َ ح
ُ َ َ َ َ َ ح َ ُ ح َ َّ َ َ َ ح ُ ُ ح َ ح
اب فليكن أول ما تدعوهم إهَل هه شهادة
{إهنك تأ هت قوما مهن أه هل ال
ٍ كهت
َ
َ
َ
َّ َ َ َ ح
َ َ َ َ َ ح ح ُ ح َّ َ ح
َ ُ َ ح ُح َ ُح
 فإهن هم أطاعوك هَّلل هك فأعلهمهم أن اهلل ا هفَتض.أن ال إهَل إهال اهلل
َ َح ح َح
َ
َ ُ ِّ َ ح َ َ َ ح ُ ح َ َ ُ ح
َ ََخ َس َصل
 فإهن هم أطاعوك هَّلل هك.ات هف ُك يومٍ َو حَلل ٍة
و
علي ههم
ٍ
َ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ ح ح ُ ح َّ َ ح َ َ َ َ َ ح ح َ َ َ ً ُ ح َ ُ ح ح َ ح
فأعلهمهم أن اهلل ا هفَتض علي ههم صدقة تؤخذ مهن أغنهيائ هههم فَتد ىلع
َ َ ح ُح ََ ُح
َ َ َّ َ َ َ َ َ ح َ ح َ َّ َ ح َ َ ح َ ح ُ هح
 وا هت هق دعوة المظلوم،فإهن هم أطاعوك هَّلل هك فإهياك وكرائ هم أموال هههم
َ
َ َ َّ ُ َ ح َ َ ح َ َ َ ح
.حجاب} رواه ابلخاري ومسلم
فإنه ليس بينها َوبْي اهلله ه
“Ngươi hãy đến với cộng đồng dân Kinh sách, điều đầu
tiên ngươi kêu gọi họ đến với nó là lời tuyên thệ
Shahadah: “không có Thượng Đế đích thực nào khác
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ngoài Allah”. Nếu họ tuân theo điều đó thì ngươi hãy
cho họ biết rằng Allah sắc lệnh bảo họ thực hiện năm lễ
nguyện Salah mỗi ngày đêm. Nếu họ tuân theo điều đó
thì ngươi hãy cho họ biết rằng Allah sắc lệnh bảo họ phải
xuất Sadaqah, lấy từ những người giàu của họ phân phát
cho những người nghèo của họ. Nếu họ tuân theo điều đó
thì hãy thận trọng với khoản lợi từ tài sản của họ; ngươi
hãy sợ lời cầu xin của kẻ bị đối xử bất công bởi quả thật
giữa nó và Allah không hề có bất kỳ một tấm chắn ngăn
cách nào.” (Albukhari, Muslim).
Từ Hadith cao quý này cũng như từ sự khẳng định
sứ mạng kêu gọi và rao truyền của các vị Thiên sứ được
ghi trong thiên kinh Qur’an và từ sự khẳng định sứ mạng
rao truyền và kêu gọi của Thiên sứ Muhammad  qua
tiểu sử của Người đã rút ra được một đường lối rao
truyền và kêu gọi đến với Allah : điều đầu tiên kêu gọi
nhân loại đến với nó là Aqeedah thờ phượng một mình
Allah duy nhất và từ bỏ thờ phượng những gì khác ngoài
Ngài. Đó là ý nghĩa của “không có Thượng Đế đích
thực nào khác ngoài Allah”.
Quả thật, sau khi nhận lãnh sứ mạng Thiên sứ,
Nabi Muhammad  đã ở Makkah trong suốt mười ba
năm để kêu gọi mọi người đến với Aqeedah đúng đắn:
Thờ phượng chỉ một mình Allah duy nhất và dứt khoác từ
bỏ những việc thờ phượng những ngẫu tượng rồi mới
thực hành sự dâng lễ nguyện Salah, Zakah, nhịn chay,
Hajj, Jihaad, và rời xa những điều Haram (cấm) như
Riba (cho vay lấy lãi hay đi vay có lãi), Zinah (quan hệ
tình dục ngoài hôn nhân), rượu chè (những chất gây
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say), cờ bạc (dưới mọi hình thức có tính sát phạt và ăn
tiền).
Đây là bằng chứng rõ rệt cho thấy những điều sai
lầm của một số nhóm người trong thời đại ngày hôm nay
cho rằng mình đang làm công việc rao truyền nhưng lại
không quan tâm và chú trọng đến Aqeedah mà chỉ tập
trung vào những khía cạnh đạo đức của bản xứ. Những
nhóm người này đã nhìn thấy nhiều người làm điều đại
Shirk xung quanh các ngôi mộ ở một số khu vực của
Islam nhưng họ không ngăn cản, họ không phản đối, họ
không thuyết giảng, họ không biên soạn hoặc cũng không
nói một lời nào để nhắc nhở những người đang có hành
vi mang đại tội Shirk, trong khi họ biết rằng việc rao
giảng cho đám người này thực hành trong khuôn khổ của
Aqeedah là việc kêu gọi đầu tiên nên được đặt lên hàng
đầu, sau đó mới đến việc kêu gọi những người vô thần và
Kafir (ngoại đạo) vẫn còn đang cố chấp và bảo thủ, vì
những người vô thần và Kafir luôn kiên quyết khẳng định
sự vô đức tin của họ cũng như luôn khẳng định những
điều trái với điều mà các vị Thiên sứ mang đến. Còn
những nhóm người lệch lạc thì họ cứ tưởng họ là những
người Muslim, họ cứ tưởng rằng những gì họ đang bám
lấy là của giáo lý Islam, nhóm người này nên cần phải
thay đổi tư duy của họ; Allah  ra lệnh bảo những người
có đức tin bắt đầu với những người ngoại đạo gần nhất
với tôn giáo, Ngài phán:

ْ ُ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ
ُ َ ُ َ َ َّ ْ ُ َٰ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
جدوا
ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا قتِلوا ٱَّلِين يلونكم مِن ٱلكفارِ وِل
ۡ َ َ َ َّ َّ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ
َّ
َ
ُ
]151 :﴾ [سورة اتلوبة١٢٣ ف ِيكم غِلظة وٱعلموا أن ٱَّلل مع ٱلمتقِني
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Hỡi những người có đức tin, hãy đánh những kẻ
không tin ở gần các ngươi và chứng tỏ cho chúng thấy
các ngươi cứng rắn; và hãy biết rằng Allah luôn ở bên
những người biết kính sợ Ngài. (Chương 5 –
Attawbah, câu 123).
Một người thờ mồ mả nhìn thấy người thờ ngẫu
tượng ngay trước mặt mình thì anh ta ngăn cản và nói
người thờ cúng ngẫu tượng rằng: Anh thờ cúng một tạo
vật đã khuất, không hiện diện trước mặt anh, nhưng tôi
thì thờ phượng một tạo vật có hình tượng ngay trước mặt
mình, vậy thì ai trong chúng ta tốt hơn?
Câu chuyện trên cho thấy cả hai đều là hai con
người thờ lệch lạc, thờ đa thần, bởi cả hai đều thờ
phượng tạo vật không gây hại cũng không thể mang phúc
lành… nhưng ở đây, người tôn thờ mồ mả thì càng lầm
lạc hơn vì y đã cầu xin đến những thứ nó không có khả
năng và không hiện diện.
Cho nên, những người truyền đạt và kêu gọi đến
với Allah phải tập trung vào khía cạnh Aqeedah nhiều
hơn những khía cạnh khác, phải học hỏi và tìm hiểu
Aqeedah trước tiên rồi mới dạy lại cho người khác,
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ َّ َ ْ ٓ ُ ۡ َ
َ ية َأنَا ۠ َو َمن َّٱت َب َعن َو ُس ۡب
َِ لَع
ٍَ ص
َ ﴿قُ ۡل َه َٰ ِذه ِۦ
َحَٰن
َٰ
ٓ
ٱَّلل
َل
إ
ا
و
ع
د
أ
يِل
ب
س
ِ
ِ
ٰۖ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
۠ َ َ ٓ َ َ َّ
ۡ
َ
ُ
َ
]105 :﴾ [سورة يوسف١٠٨ َرك ِني
ِ ٱَّلل ِ وما أنا مِن ٱلم

Hãy bảo (họ): “Đây là con đường của Ta
(Muhammad). Ta mời các người đến với Allah với
bằng chứng rõ rệt, Ta và những người theo Ta.
Quang vinh và trong sạch thay Allah! Và quả thật Ta
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không phải là một người thờ đa thần. (Chương 15 –
Yusuf, câu 108).
Imam Ibnu Jareer  đã ghi chú trong bộ Tafseer
của ông về câu Kinh “Allah, Đấng Tối Cao phán bảo
Muhammad  (vị Nabi của Ngài):
Hãy bảo (họ) hỡi Muhammad.
Đây là sự rao truyền mà ta kêu gọi đến với nó, là
đường lối mà Ta kêu gọi đến với sự độc tôn hóa
Allah (Tawhid) và thành tâm thờ phượng duy nhất
một mình Ngài mà không có một thần linh nào
khác, một mực tuân lệnh Ngài và từ bỏ mọi điều
trái lệnh Ngài.
Con đường của Ta là đường lối rao truyền và
kêu gọi của Ta.
Ta mời các người đến với Allah Đấng Tối Cao
duy nhất không có đối tác ngang vai.
trên bằng chứng rõ rệt về điều đó với một kiến
thức kiên định từ Ta.
Ta và những người theo Ta có nghĩa là những
người tin nơi Ta cũng kêu gọi như thế trên bằng
chứng rõ ràng như vậy.
Quang vinh và trong sạch thay Allah! có
nghĩa là Allah  bảo Muhammad  khẳng định
rằng Ngài là Đấng Tối Cao không có bất cứ thứ gì
có thể chia sẻ với Ngài trong quyền năng, vương
quyền, và sự thờ phượng.
Và quả thật Ta không phải là một người thờ
đa thần có nghĩa là Ngài bảo Người nói rằng
Người vô can với những người thờ đa thần, rằng
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Người không thuộc nhóm của họ và họ cũng
không thuộc nhóm của Người”.
Như vậy, câu Kinh là bằng chứng cho thấy tầm
quan trọng của việc nhận biết Aqeedah Islam và sự kêu
gọi đến với nó. Câu Kinh cũng cho biết rằng những
người đi theo Thiên sứ của Allah  là những người đi
trên đường lối của Người: kiến thức về Aqeedah và kêu
gọi đến với nó. Ai không học giáo lý Aqeedah mà kêu
gọi đến với nó thì đích thực đó không phải là người đi
theo Thiên sứ của Allah .
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ َ َ
ُ ۡ
َ ٱۡل َسنَةِ َو
َ ع إ َ ََٰل
َ ۡ ِٱۡل ِۡك َمةِ َوٱل ۡ َم ۡوع َِظة
َ ِ جَٰدِل ۡ ُهم ِِٱلََّّت
ِه
ِ
ك
ب
ر
يل
ب
س
ٰۖ
ِ ﴿ٱد
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
ۡ
َ
ُ
]156 :أحسن﴾ [سورة انلحل
Hãy mời gọi đến với con đường của Thượng Đế của
Ngươi (Muhammad!) một cách khôn ngoan cùng với
lời khuyên tốt đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng
phương cách tốt đẹp nhất. (Chương 15 – Annahl, câu
125).
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói về ý nghĩa của câu
Kinh trên: Allah, Đấng Tối Cao đề cập đến ba cấp độ của
“sự rao truyền - kêu gọi” và Ngài phân thành ba dạng
dựa theo hoàn cảnh và tình trạng của đối tượng được kêu
gọi:
Đối tượng là người tìm tòi chân lý, đối tượng này
chỉ cần kêu gọi bằng sự khôn ngoan và khéo léo
chứ không cần đến lời khuyên và tranh luận.
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Đối tượng là người luôn bận rộn với những điều đi
ngược lại với chân lý, đối tượng này cần đến sự
khuyên răn, sự thúc đẩy và khuyến cáo.
Đối tượng là người chống đối và nghịch lại với
chân lý thì cần đến sự tranh luận tốt đẹp. Nếu đối
tượng đó không chịu quay lại thì tìm cách tranh
luận theo hướng khác nếu có thể.

Tổng quát nền tảng Aqeedah Islam
và các dẫn chứng
Quí tín đồ Muslim thân mến, hãy biết rằng nền
tảng Aqeedah Islam là Aqeedah của nhóm người thuộc
hệ Sunnah và Jama’ah. Đó là đức tin nơi Allah, nơi các
Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi
các vị Thiên sứ của Ngài, nơi cuộc sống Đời Sau và nơi
định mệnh tốt xấu. Đây là những nền tảng chủ đạo mà
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nhiều văn bản giáo lý từ Qur’an và Sunnah cũng như sự
thống nhất Ijma’ của toàn thể cộng đồng Islam đã khẳng
định. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ََ
ۡ َۡ َ
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ْ ُّ َ ُ َ َّ ۡ َ ۡ َّ
َّك َّن ٱلِۡب
َٰ
ِ ب ول
ِ
ِ َر ِق وٱلمغ ِر
ِ ﴿ليس ٱل ِِب أن تولوا وجوهكم ق ِبل ٱلم
َ َٰٓ َ َ ۡ َ
ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ
َ كةِ َوٱلۡك َِتَٰب َوٱَلَّب
ين﴾ [سورة
ِِ
ِ من ءامن ِِٱَّلل ِ وٱِلو ِم ٱٓأۡلخ ِِر وٱلملئ
ِ
]155 :ابلقرة

Sự ngoan đạo và đức hạnh không phải ở việc các
ngươi quay mặt về hướng Đông hay hướng Tây mà sự
ngoan đạo và đức hạnh là ở việc ai tin tưởng nơi
Allah, tin nơi Ngày phán xử cuối cùng, nơi các thiên
thần, các kinh sách và các vị Nabi của Ngài. (Chương
2 – Albaqarah, câu 177).

َ َ ُ َ َۡ َ

َ َّ ُ َّ

ۡ ﴿إِنا ك
]45 :﴾ [سورة القمر٤٩ ٖ َش ٍء خلقنَٰه ِِقدر
Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật
theo Tiền định. (Chương 64 – AlQamar, câu 49).

َ َ ُ ٓ َ ُ ُ َّ َ َ َ
َّ َ َ َ ٌّ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
َّ
ۡ
ِ نزل إِِلهِ مِن ربِهِۦ وٱلمۡؤمِنون ك ءامن ِِٱَّلل
ِ ﴿ءامن ٱلرسول ِِما أ
َ َٰٓ َ َ َ
َُُ
ُُ َ
]556 : لئِكتِه ِۦ وكتبِهِۦ ورسلِه ِۦ﴾ [سورة ابلقرة
وم
Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban
xuống cho Y từ Thượng Đế của Y và những người có
đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng
nơi Allah, các thiên thần của Ngài, các Kinh sách của
Ngài và các vị sứ giả của Ngài. (Chương 5 –
Albaqarah, câu 285).
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ۡ
ُ
َ َٰٓ َ َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ
ََ
لئِكتِهِۦ َوكتُبِهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ َوٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخِرِ فق ۡد
﴿ومن يكفر ِِٱَّلل ِ وم
َ َّ َ َ َ ۢ َ ا
]115 :﴾ [سورة النساء١٣٦ ضل ضلًَٰل ِعِيدا
Và người nào phủ nhận Allah, phủ nhận các thiên
thần của Ngài, các kinh sách của Ngài, các Sứ giả của
Ngài và Ngày Tận thế thì quả thật y đã lầm lạc rất
xa. (Chương 4 – Annisa’, câu 115).
Trong một Hadith Sahih, Thiên sứ của Allah 
nói:

َ حَ ح
َ ُ َ ح ُح
ُ ُ َ َُُ َ َ َ َ
َ
ه
خ هر
اإليمان أن تؤمهن بهاهلله ومَلئ هكت ه هه وكتب ه هه ورسله هه واَلوم اْل ه
{ ه
ح
ِّ َ َوتُ حؤم ُهن بال َق حدره ه َخ حْيه ه َو
.َشه ه } رواه مسلم
ه
ه
ه

“Đức tin (Iman) là tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần
của Ngài, các Kinh sách của Ngài, nơi các vị Thiên sứ
của Ngài, nơi Ngày Sau và tin nơi sự tiền định tốt xấu.”
(Muslim).
Các nền tảng chủ đạo này được gọi là các trụ cột
của đức tin (Iman) được thống nhất bởi tất cả các vị
Thiên sứ, các hệ thống giáo lý của họ cũng như các thiên
Kinh được ban xuống. Ai phủ nhận các trụ cột đó hoặc
phủ nhận một phần nào đó của chúng thì người ấy đã rời
khỏi phạm vị của đức tin (Iman) và trở thành người vô
đức tin (kafir) như Allah  đã phán:

َّ َ ۡ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ
َّ َ ُ ۡ
َ ﴿إ َّن َّٱَّل
ِ ِين يَكف ُرون ِِٱَّلل ِ َو ُر ُسلِهِۦ ويرِيدون أن يف ِرقوا بني ٱَّلل
ِ
َ
ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َ
ُ ۡ َ
ُۡ َ ُ ُ
ۡ
ۡ
خذوا
ِ َو ُر ُسلِهِۦ َو َيقولون نۡؤم ُِن ِِبَع ٖض َونكف ُر ِ ِ َبع ٖض ويرِيدون أن يت
َ ۡ َ َ َٰ َ َ ا
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ
َ كَٰفِر
ين
ِل
ل
ا
ن
د
ت
ع
أ
و
ا
ق
ح
ون
ر
ف
ك
ٱل
م
ه
ك
ئ
ل
و
أ
١٥٠
يًل
ِ
ِ بني ذل ِك سب
ِ
ِ
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َ ََۡ ْ ُ َُ ََۡ
َ َ
َّ ْ َ َ َ َّ َ
َ
امنُوا ِِٱَّلل ِ َو ُر ُسلِهِۦ ولم يف ِرقوا بني أح ٖد
 وٱَّلِين ء١٥١ عذاِا ُّم ِهينا
ُ َ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ۡ ۡ ُ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ْ ُ ۡ ُ ۡ
﴾١٥٢ ٱَّلل غفورا َّرحِيما
مِنهم أولئِك سوف يۡؤت ِي ِهم أجورهم وَكن

]152 - 160 : [سورة النساء

Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các Sứ giả của
Ngài, và họ muốn chia rẽ giữa Allah và các Sứ giả của
Ngài. Họ nói: Chúng tôi tin tưởng một số Sứ giả và phủ
nhận một số khác. Và họ muốn lấy một lối đi ở chính
giữa cái đó. Họ đích thực là những kẻ phản nghịch và
TA (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin một
sự trừng phạt nhục nhã. Ngược lại, những ai có đức
tin nơi Allah và các Sứ giả của Ngài và không kỳ thị
phân biệt bất cứ một vị Sứ giả nào thì TA sẽ sớm ban
cho họ phần thưởng của họ. Và Allah là Đấng Hằng
Tha Thứ, Rất mực Khoan Dung. (Chương 4 –
Annisa’, câu 160 - 152).

Nền tảng thứ nhất

Đức tin nơi Allah
Đức tin nơi Allah  là nền tảng trụ cột thứ nhứt
trong sáu trụ cột của đức tin (Iman). Nó có nghĩa là niềm
tin kiên định rằng Allah  là Thượng Đế của mọi vạn
vật, là Đấng Chủ Tể của mọi vương quyền, là Đấng Tạo
Hóa duy nhất điều hành vũ trụ và vạn vật, và chỉ có duy
nhứt mình Ngài là Đấng đáng để loài người thờ phượng
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mà không có (vật gì hay sinh vật nào) đối tác ngang vai
chia sẻ cùng với Ngài, tất cả những gì được thờ phượng
khác ngoài Ngài đều là giả tạo, hư ảo và không xác thực.
Allah  phán:

َّ َ ُ ۡ ُ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َّ َّ َ َ َٰ َ
َ
ُ
ٱۡل ُّق َوأن َما ي َ ۡد ُعون مِن دونِهِۦ ه َو ٱل َبَٰ ِطل َوأن
﴿ذل ِك ِِأن ٱَّلل هو
َ َّ
ُ َ ۡ ُّ ٱَّلل ُه َو ٱلۡ َع
]55 :﴾ [سورة احلج٦٢ ِل ٱلكبِي
ِ

Đó là vì Allah là Chân lý còn những kẻ mà chúng
cầu nguyện ngoài Ngài là giả tạo và hư ảo. Và Allah là
Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. (Chương 55 – Al-Hajj,
câu 62).
Allah  là Đấng được mô tả với những thuộc tính
hoàn hảo tuyệt đối và siêu việt, tất cả mọi thuộc tính yếu
kém, khiếm khuyết và không hoàn hảo hoặc mang tính
tương đối không thuộc về Ngài. Và đây chính là Tawhid,
nó được chia thành ba dạng thức: Tawhid Rububiyah,
Tawhid Uluhiyah và Tawhid Asma wassifat.
Tawhid Rububiyah:
Thừa nhận rằng Allah  là Đấng duy nhất tạo hóa
vũ trụ và mọi vạn vật, Ngài là Đấng duy nhất điều hành
và chi phối vũ trụ và mọi vạn vật, Ngài là Đấng duy nhất
làm cho sống và làm cho chết, Đấng duy nhất ban bổng
lộc và nuôi dưỡng mọi sự sống. Đây là dạng thức Tawhid
mà bản chất tự nhiên của con người phải thừa nhận được
gọi là niềm tin bản năng (Fitrah), bởi bất cứ ai cũng
không thể phủ nhận trừ phi những ai muốn chối bỏ sự
thật.

35

Allah, Đấng Tối Cao phán:

[سورة

َ
َ ُ َ ۡ َٰ َّ َ َ ُ َّ َّ ُ ُ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ۡ َ َ
﴾٨٧ َّن يُۡؤفكون
﴿ َولئِن سأَلهم من خلقهم ِلقولن ٱَّلل فأ

]55 :الزخرف

Và nếu Ngươi có hỏi chúng: “Ai đã tạo hóa các
người?” thì chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah”. Nhưng
sao chúng lại lánh xa (Ngài). (Chương 41 – AlZukhruf, câu 87).

َ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ َّ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ۡ َ َ َ َ
ُۡرض َِلَ ُقولُ َّن َخلَ َق ُه َّن ۡٱل َعزيز
ت وٱۡل
ِ ﴿ولئِن سأَلهم من خلق ٱلسمو
ِ
ُ َۡ
]5 :﴾ [سورة الزخرف٩ ٱلعل ِيم

Và nếu Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo
các tầng trời và trái đất?” thì chắc chắn chúng sẽ đáp:
“Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri đã tạo hóa chúng”.
(Chương 41 – Az-Zukhruf, câu 9).

ۡ
ۡ
َ ُ ُ
َ َ َّ ﴿قُ ۡل َمن َّر ُّب
َّ ت
 َسيَقولون٨٦ ٱلس ۡبعِ َو َر ُّب ٱل َع ۡر ِش ٱل َع ِظي ِم
ِ َٰ ٱلسمَٰو
َّ
]55 :َِّلل ِ﴾ [سورة املؤمنون

Hãy bảo chúng “Ai là Thượng Đế của bảy tầng trời và
Thượng Đế của Ngài Vương chí đại?” thì chắn chắn
chúng sẽ nói: “Allah”. (Chương 51 – Al-Mu’minun,
câu 86).
Trong thiên kinh Qur’an đã ghi những câu kinh
như thế này rất nhiều. Allah  đã cho biết rằng những
người thờ đa thần đều thừa nhận Ngài  ở dạng thức
này, họ thừa nhận chỉ riêng Ngài là Đấng đã tạo hóa, ban
bổng lộc và nuôi dưỡng, là Đấng làm cho sống và ban
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cho cái chết. Họ không phủ nhận Tawhid Rububiyah trừ
những kẻ cá biệt, và những kẻ cá biệt này mặc dầu bên
ngoài phủ nhận nhưng trong thâm tâm vẫn thừa nhận. Và
những kẻ này phủ nhận thực chất chỉ vì lòng tự cao tự đại
của họ giống như Allah  đã phán kể về lời của Fir’aun
(Pharaon):
]15 :[سورة القصص

َ َٰ َ ۡ
ُ َ ُ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ ُّ َ َٰٓ َ
ۡ
﴾﴿يأيها ٱلمَل ما عل ِمت لكم مِن إِل ٍه غيِي

Hỡi quân thần! Ngoài ta ra ta không biết thần linh
nào khác của các ngươi. (Chương 55 – Al-Qisas, câu
38).
Và Allah  phán về lời nói của Nabi Musa  đã
nói với Fir’aun:

َۡ
ٓ
َ ََ َ َٓ َ ۡ َ ۡ ََ
َّ ه ُۡؤ ََّلٓءِ إ ََّّل َر ُّب
َٰٓ
َِٰ ٱلس َم َٰ َو
ِ ت َوٱۡل
﴾ۡرض ِ َ َصائ ِ َر
﴿لقد عل ِمت ما أنزل
ِ

]105 :[سورة اإلرساء

“Chắc chắn ngài biết rõ không ai có khả năng ban
những thứ này xuống làm bằng chứng trước mắt mọi
người ngoại trừ Thượng Đế của các tầng trời và trái
đất.” (Chương 15 – Al-Isra, câu 102).

ُ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ َ ٓ ََۡ ََۡ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ
]14 :﴿وجحدوا ِِها وٱستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا﴾ [سورة انلمل

Chỉ vì sự tự cao tự đại một cách ngông cuồng, chúng
đã phủ nhận mặc dầu trong thâm tâm chúng vẫn nhìn
nhận đó là sự thật. (Chương 55 – An-Naml, câu 14).
Những kẻ phủ nhận chỉ nói với tấm lòng tự cao tự
đại chứ không có chứng cứ xác thực cho lời lẽ của họ.
Allah  phán về lời nói của họ:
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ۡ َّ َّ ٓ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُّ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ
﴾ٱله ُر
﴿وقالوا ما ِِه إَِّل حياتنا ٱلنيا نموت وَنيا وما يهل ِكنا إَِّل

]54 :[سورة اجلاثية

Và chúng bảo: “Chẳng có đời sống nào khác ngoài
đời sống trần tục này. Chúng tôi chết và chúng tôi
sống. Chỉ có thời gian hủy diệt chúng tôi mà thôi”.
(Chương 46 – Al-Jathiyah, câu 24).
Khi mà các hiện tượng, các sự vật hoạt động trong
vũ trụ càn khôn này một cách có hệ thống theo một trật
tự nhất định thì nó đã chứng minh tính Duy Nhất của
Allah  trong dạng thức Rububiyah. Có tạo vật thì phải
có Đấng Tạo Hóa, các hiện tượng và các sự vật diễn ra
đều phải có tác nhân của chúng như Allah  đã phán:

ْ َُ َ َۡ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ
َ
َ
َّ
َٰ
َٰ
ت
ِ  أم خلقوا ٱلسمو٣٥ ﴿أم خل ِقوا مِن غيِ َش ٍء أم هم ٱلخل ِقون
َ َۡ َ
]15 - 16 :وٱۡلۡرض﴾ [سورة الطور

Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì
cả hay phải chăng chúng là Đấng tạo hóa? Phải chăng
chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? (Chương
52 – Attur, câu 35 - 36).
Những người phủ nhận sự tồn tại của Đấng Tạo
Hóa dù thế nào họ cũng cần phải có câu trả lời cho sự
phủ nhận của họ. Có lúc họ nói rằng vũ trụ này có được
là do thuyết lý tự nhiên, một phạm trù cho bản chất của
mọi sự vật từ thực vật, động vật và các vạn vật vô tri. Tất
cả các vạn vật này đối với họ chỉ là tự nhiên có, tự bản
thân chúng hình thành. Có lúc họ nói rằng vũ trụ này là
một khái niệm tự nhiên từ các đặc điểm của các sự vật
như nóng, lạnh, ẩm, khô, cứng, mềm cùng với sự chuyển
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động, tĩnh lặng, tăng trưởng, giao phối, sinh sản... Cả hai
câu nói đều hoàn toàn sai bởi tự nhiên theo khái niệm thứ
nhất có nghĩa là mọi vạn vật tự tạo ra chính nó, trái đất
tạo ra trái đất, bầu trời tạo ra bầu trời, cứ như thế, điều
này hoàn toàn không thể; còn nếu tự nhiên chiếu theo
khái niệm thứ hai thì lại càng không thể vì nếu bản thân
vật thể không thể tạo ra chính nó thì các đặc điểm của vật
thể không thể tạo ra vật thể, bởi lẽ thuộc tính và đặc điểm
nằm trong vật thể. Làm sao đặc điểm và thuộc tính của sự
vật có thể tạo ra sự vật khi nó thuộc về sự vật đó?
Quả thật, tự nhiên là điều không thể cảm nhận
được và nó chỉ như công cụ thì làm sao có thể cho ra
những hoạt động vĩ đại vô cùng sáng tạo và tinh vi mang
một sự khôn ngoan và gắn kết vô cùng trật tự.
Một số người phủ nhận Đấng Tạo Hóa cũng cho
rằng mọi vạn vật được hình thành một cách ngẫu nhiên
có nghĩa là tất cả mọi hiện tượng, mọi sự việc và mọi vạn
vật trong vũ trụ này bổng dưng hình thành theo cách của
nó chẳng có quyền năng sáng tạo và chi phối nào cả,
chẳng có Đấng Tạo Hóa, Điều Hành và cũng chẳng mang
một ý nghĩa khôn ngoan nào cả. Đây là câu nói hoàn toàn
sai, đi ngược lại với trí tuệ và bản năng. Bởi lẽ, nếu quan
sát vũ trụ thì chúng ta thấy vũ trụ và mọi vạn vật trong đó
vận hành theo một quy luật được thiết lập vô cùng trật tự
và tinh vi đến kinh ngạc. Mặt trời, mặt trăng, trái đất, các
vì sao, các quĩ đạo, mọi hoạt động của vạn vật luôn theo
một trật tự nhất định. Điều đó chứng minh rằng vũ trụ và
mọi vạn vật được sáng tạo ra từ một Đấng Tạo Hóa
Quyền Năng – Sáng Suốt.
Tawhid Uluhiyah:
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Tawhid Uluhiyah là sự độc tôn hóa Allah trong mọi
dạng thức thờ phượng. Uluhiyah có nghĩa là sự thờ
phượng, Ilaah có nghĩa là Đấng Thờ Phượng. Cho nên,
dạng thức Tawhid Uluhiyah còn được gọi là Tawhid
Ibadah (Sự độc tôn Allah trong thờ phượng).
Ibadah theo nghĩa đen của từ là sự hạ mình.
Ibadah theo nghĩa giáo lý: Có nhiều khái niệm
được các học giả diễn đạt khác nhau nhưng vẫn có
chung một nội dung ý nghĩa. Một nhóm thì nói
rằng Ibadah là những gì được lệnh trong giáo lý
không mang tính phong tục tập quán và cũng
không dùng trí tuệ để phán xét và nhận định. Một
số khác thì diễn đạt rằng Ibadah là tình yêu trọn
vẹn cùng với sự phủ phục trọn vẹn.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  định nghĩa:
Ibbadah là danh từ tổng quát bao hàm tất cả những gì
được Allah yêu thương và hài lòng từ lời nói, hành động
thầm kín hay công khai. Và đây là khái niệm được cho là
đầy đủ nhất.
Tất cả tôn giáo đều nằm trong Ibadah. Ai định
nghĩa Ibadah là tình yêu thương cùng với sự phủ phục là
bởi vì tình yêu trọn vẹn cùng với sự quy phục trọn vẹn
bao hàm sự tuân lệnh Đấng được yêu thương. Cho nên,
người thờ phượng Thượng Đế của y là người hết lòng
yêu thương và phủ phục Ngài và không tổ hợp với Ngài
bất cứ điều gì.
Ibadah được giáo lý yêu cầu mang ý nghĩa hạ
mình, phủ phục và mang cả ý nghĩa yêu thương.
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Ibadah bao gồm ba trụ cột: tình yêu, hy vọng và
kính sợ. Bắt buộc phải hội đủ ba trụ cột này nếu thiếu
một trong ba thì người thờ phượng Allah  chưa trọn
vẹn trong việc thờ phượng Ngài.
Nếu thờ phượng Allah  chỉ bằng tình yêu thì đó
là đường lối của nhóm phái Sufi, nếu thờ phượng Allah
 chỉ bằng niềm hy vọng thì đó là đường lối của nhóm
phái Marji-ah, còn nếu thờ phượng Allah  chỉ bằng nỗi
sợ hãi thì đó là đường lối của nhóm phái Khawarij. Có
tình yêu nhưng không có sự phủ phục và quy thuận thì sự
thờ phượng không được hình thành. Ai yêu thương một
thứ gì đó nhưng không phủ phục thứ đó thì người đó
không phải là người thờ phượng, tình yêu đó giống như
tình yêu của con người đối với con cái, bạn bè của y mà
thôi. Ai phủ phục nhưng không có tình yêu thì sự thờ
phượng trở nên giống như sự phủ phục trước một quyền
lực nào đó hoặc bị cưỡng ép. Như vậy, thờ phượng Allah
 là cần phải hội đủ cả hai: tình yêu và sự phủ phục;
Allah  phải là Đấng được yêu thương hơn tất cả mọi
thứ và Ngài là Đấng được tôn kính hơn tất cả mọi thứ.
Thờ phượng là mục đích để được sự yêu thương và
hài lòng từ nơi Allah . Thờ phượng cũng là mục đích
mà Allah  đã tạo hóa con người và vạn vật, Ngài phán:
]65 : [سورة اذلاريات

ۡ ُ َۡ َ ََ
ُ نس إ ََّّل ِِلَ ۡع ُب
َ ٱۡل َّن َو ۡٱۡل
﴾ ٥٦ ون
د
ِ
ِ
ِ ﴿وما خلقت
ِ

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ
để chúng thờ phượng riêng TA. (Chương 61 – Azhzhariyat, câu 56).
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َ ُ َٰ َّ ْ ُ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ ُ ُ َّ َّ ُ ا
َ﴿ َولَ َق ۡد َب َع ۡثن
﴾ك أمةٖ رسوَّل أ ِن ٱعبدوا ٱَّلل وٱجتنِبوا ٱلطغوت
ِف
ا
ِ ِ
]15 : [سورةانلحل

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 15 – Annahl, câu
36).
Ibadah (sựthờ phượng) có nhiều loại:
Lễ nguyện Salah, Zakah, nhịn chay, hành hương
Hajj, trung thực trong lời nói, thực hiện điều được ủy
thác, hiếu thảo với cha mẹ, hàn gắn tình máu mủ, giữ lời
hứa, kêu gọi người làm tốt và ngăn cản người làm điều
xấu và sai trái, chiến đấu với người ngoại đạo và những
người giả tạo đức tin khi họ có hành vi xâm hại đến
Islam, đối xử tốt với loài vật, tử tế và yêu thương trẻ mồ
côi, người nghèo, người lỡ đường, Du-a (cầu nguyện, cầu
xin, khấn vái), tụng niệm, đọc Qur’an, yêu thương Allah
và Thiên sứ của Ngài, biết kính sợ và quay đầu sám hối
với Allah, giết thịt, thề nguyện, cầu xin sự phù hộ và trợ
giúp... tất cả đều là sự thờ phượng.
Bắt buộc phải hướng tất cả các loại, các dạng thức
của sự thờ phượng – Ibadah đến một mình Allah duy
nhất không được chia sẻ với bất cứ kỳ ai (vật) khác ngoài
Ngài. Người nào hướng một dạng thức hay một loại nào
đó trong Ibadah nói trên đến với ai (vật) khác ngoài Allah
 chẳng hạn như Du-a đến ai khác ngoài Allah; giết tế
dâng cúng ai khác ngoài Allah; thề nguyện với ai khác
ngoài Allah; khấn vái cầu xin sự phù hộ từ người chết,
người khuất mặt hoặc người còn sống về những điều chỉ
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nằm trong quyền năng của Allah... thì người đó đã phạm
đại tội Shirk (tổ hợp thần linh cùng với Ngài), một đại tội
mà Allah  không bao giờ tha thứ trừ phi phải quay đầu
sám hối. Bởi Allah  không hài lòng cho bất cứ ai chia
sẻ sự thờ phượng của mình đến những ai (vật) khác cùng
với Ngài dù đó là vị Wali (hết mực ngoan đạo được Allah
yêu thương) hay vị Nabi cao quý hoặc thậm chí dù đó là
vị Thiên Thần cận kề của Ngài đi chăng nữa. Allah 
phán:

ٓ َ َ َ َ َٰ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ
ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ َ َّ َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
﴿إِن ٱَّلل َّل يغفِر أن شَر ِِهِۦ ويغفِر ما دون ذل ِك ل ِمن شااء ومن
ى إ ۡث اما َع ِ ا
َ َ ۡ َ َ َّ ۡ ۡ ُ ش
]45 :﴾ [سورة النساء٤٨ ظيما
ِ َٰٓ َر ِِٱَّلل ِ فق ِد ٱفَت
ِ

Quả thật, Allah không tha thứ cho hành vi Shirk
(hành vi gán ghép một đối tác ngang hàng với Allah
trong thờ phượng) nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những
tội lỗi khác cho người nào Ngài muốn. Và ai làm điều
Shirk với Allah thì quả thật y đã phạm phải một đại
trọng tội không thể tha thứ. (Chương 4 - Annisa’, câu
48).

َ َّ َ َ ْ ُ ۡ َ َ َ
َ
]15 :  ﴾ [سورة اجلن١٨ ﴿فًل تدعوا مع ٱَّلل ِ أحدا

Do đó, chớ cầu nguyện, khấn vái một ai khác cùng
với Allah. (Chương 55 – Al-Jinn, câu 18).
]15 :[سورة النساء

ْ ُ ۡ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ
ۡ َ
﴾ َركوا ِِهِۦ شيا
ِ ﴿وٱعبدوا ٱَّلل وَّل ت

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không
được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ
phượng) bất cứ thứ gì. (Chương 4 – Annisa’, câu 15).
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Mặc dù giáo lý Islam đã không cho phép làm điều
gì mang tội Shirk với Allah, vậy mà thật đáng tiếc ngày
nay ở một số nơi, có những người tự xưng là tín đồ Islam
mà vẫn ngang nhiên lấy mồ mả biến thành thần linh để
họ thờ cúng vinh danh ngoài Allah. Có người còn khấn
vái cầu nguyện đến ai (vật) khác ngoài Allah  tại bất cứ
nơi nào dù đó không phải là nơi mồ mả, chẳng hạn như
có người gọi: “Ôi Thiên sứ của Allah!” hay gọi tên một
ai đó trong lúc y đang đứng hoặc lúc y đang ngạc nhiên
hay bất ngờ trước một sự việc nào đó. Những người này
bảo: chúng tôi biết những người chúng tôi gọi tên không
có quyền năng gì cả nhưng bởi vì những người đó là
những người ngoan đạo, họ có một địa vị cao quý ở nơi
Allah , chúng tôi chỉ mong sự can thiệp của họ ở nơi
Ngài mà thôi. Điều này đích thực giống như những gì
Allah  đã phán trong Qur’an của Ngài về lời nói của
những kẻ thờ đa thần:

ٓ َ َٰٓ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُّ ُ َ َ َ َّ
َ
ُ
ِه ُۡؤَّلء
﴿ َويَ ۡع ُب ُدون مِن دو ِن ٱَّلل ِ ما َّل يُضهم وَّل ينفعهم ويقولون
َ َ َ َ َّ
َ ۡ َ َ َ َ َّ َ
َ ُ َٰٓ َ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َّ َ
َ
ُ
َٰ
َٰ
ت وَّل ِِف
شف
ِ عۡؤنا عِند ٱَّلل ِ قل أتن ِبون ٱَّلل ِِما َّل يعلم ِِف ٱلسمو
َۡ
َ ُ ۡ ُ َّ َ َٰ َ َٰ َ َ َ ُ َ َٰ َ ۡ ُ
]15 :﴾ [سورة يونس١٨ َركون
ِۚ ِ ٱۡل
ِ ۡرض سبحنهۥ وتعِل عما ش
Và họ thờ phượng ngoài Ngài những kẻ đã không
làm hại cũng chẳng mang lợi gì cho họ và họ nói:
“Những vị này là những vị can thiệp giùm cho chúng
tôi với Allah”. Hãy bảo họ (Muhammad!): “Phải
chăng các người muốn báo cho Allah biết điều mà Ngài
không biết trong các tầng trời và trái đất hay sao?
Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Quả thật Ngài là
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Đấng Tối Cao và vượt hẳn những điều mà họ đã tổ hợp
với Ngài!” (Chương 10 – Yunus, câu 18).

َّ َ َّ َ ُ َ ۡ ُ
َّ َ َ
ۡٱَّتَ ُذوا ْ مِن ُدونِهِۦٓ أ َ ۡو ِِلَا ٓ َء َما َن ۡعبُ ُد ُهم
﴿أَّل َِّلل ِ ٱلِين ٱۡلال ِص وٱَّلِين
ُ
ُ ۡ َ َ َّ َّ َٰٓ َ ۡ ُ َّ َ ٓ َ ُ َ ُ َّ
إَِّل ِِلقرِبونا إَِل ٱَّلل ِ زلَف إِن
ِٱَّلل ُيك ُم َِيۡنَ ُه ۡم ِِف َما ه ۡم فِيه
ۡ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ ۡ َ
َ ۡ ُ َ َ ر َ َّ ر
]1 :﴾ [سورة الزمر٣ ُيتل ِفونۗ إِن ٱَّلل َّل يهدِي من هو كَٰذِب كفار
Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành
riêng cho Allah hay sao? Thế mà những kẻ đã lấy
những ai (vật) khác ngoài Allah làm những vị bảo hộ
nói: “Chúng tôi không tôn thờ họ mà thật ra chúng tôi
chỉ nhờ họ đưa chúng tôi đến gần Allah mà thôi”. Quả
thật, Allah sẽ xét xử bọn chúng về điều chúng thường
bất đồng. VÀ Allah sẽ không hướng dẫn những kẻ nói
dối vô đức tin. (Chương 15 – Azzumar, câu 3).
Allah  đã gọi tên những người đó là những kẻ
nói dối vô đức tin trong khi những người đó vẫn thừa
nhận rằng những vị mà họ nhận lấy làm những vị bảo hộ
của họ ngoài Ngài chỉ là trung gian giữa họ với Ngài.
Đây cũng chính là lời nói của những người thờ cúng mồ
mả của thời đại ngày nay (trái tim của họ đều giống
nhau).
Bởi vậy, các học giả Islam phải có trách nhiệm
ngăn cản những hành vi mang tội Shirk và giảng giải cho
dân chúng hiểu, các nhà lãnh đạo và chức trách phải có
nghĩa vụ phá hủy hết các ngẫu tượng và thanh lọc các
Masjid nào có các ngẫu tượng. Quả thật, đã có nhiều vị
Imam đã phản bác việc làm Shirk, họ đã ra sức ngăn cản,
cảnh báo, trong số đó có Sheikh Islam Ibnu Taymiyah và
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học trò của ông là Sheikh Ibnu Al-Qayyim, có Sheikh
Muhammad bin Abdul-Wahaab, Sheikh Muhammad bin
Isma’il Assan’a-ni, Sheikh Muhammad bin Ali AshShawka-ni, và nhiều học giả trước và nay. Những cuốn
sách của họ đã hiện diện trước mặt chúng ta. Imam AshShawka-ni nói trong Nail Al-Awtaar: “Không biết đã có
bao nhiêu việc xây cất và trang hoàng cho các mồ mả
một cách lệch lạc và thái quá khiến Islam phải than khóc.
Trong sự lệch lạc và thái quá đó, có những niềm tin ngu
muội giống như niềm tin của những người ngoại đạo
dành cho các thần tượng, và một trong những niềm tin tệ
hại nhất trong sự lệch lạc này là họ nghĩ rằng các thần
tượng có những khả năng siêu phàm mang lại điều phúc
lành hay giúp tránh được điều xấu và những rủi ro. Họ đã
khấn vái, cầu nguyện các thần tượng giống như họ khấn
vái cầu nguyện Thượng Đế của họ. Nói một cách tổng
quát thì họ cầu nguyện đến những thứ cũng giống như
những người ở thời kỳ ngu muội Jahiliyah đã từng làm
với các thần linh ngẫu tượng của họ. Mặc dù vậy, nhưng
chẳng thấy ai phẫn nộ vì Allah, chẳng thấy ai cảm thấy
phiền lòng đứng dậy bảo vệ sự thuần túy và tinh khiết
cho tôn giáo, giảng viên, học viên, nhà lãnh đạo chức
trách không hề bận tâm. Quả thật, đã có nhiều thông tin
cho biết rằng nhiều người trong số những người thuộc
nhóm phái mồ mả đã hướng mặt về đó khi thề thốt. Đây
là bằng chứng cho thấy sự Shirk của họ đã quá nặng nề.
Hỡi những học giả về đạo giáo, hỡi những vua chúa của
Islam, còn điều nào tệ hại hơn cho Islam hơn là sự vô đức
tin, còn có tai họa nào cho tôn giáo lớn hơn tai họa
này…”
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Mối liên hệ giữa Tawhid Uluhiyah với Tawhid
Rububiyah:
Hai dạng thức Tawhid này có mối liên hệ gắn kết
mật thiết với nhau. Tawhid Rububiyah trói buộc Tawhid
Uluhiyah, có nghĩa là sự thừa nhận Tawhid Rububiyah
thì bắt buộc phải thừa nhận Tawhid Uluhiyah và phải
thực hiện theo nội dung ý nghĩa của nó. Bởi thế, ai đã
nhận biết Allah là Thượng Đế của y, là Đấng Tạo Hóa ra
y, là Đấng Chi Phối mọi sự việc của y thì bắt buộc y phải
thờ phượng một mình Ngài duy nhất mà không tổ hợp
với bất kỳ ai (vật) khác ngoài Ngài. Còn dạng thức
Tawhid Uluhiyah bao hàm cả dạng thức Tawhid
Rububiyah, có nghĩa là Tawhid Rububiyah nằm bên
trong Tawhid Uluhiyah. Cho nên, ai thờ phượng một
mình Allah duy nhất và không tổ hợp Ngài với bất kỳ ai
(vật) khác ngoài Ngài thì người đó đã tin chắc rằng Ngài
là Thượng Đế của y, Đấng Tạo Hóa ra y giống như Nabi
Ibrahim  đã nói được Allah  phán về lời nói của
Người trong thiên kinh Qur’an như sau:

َ ُ َ َۡ ۡ ُ ُ َُٓ َ َ ۡ ُ َ
َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ َ
ۡ فَإ َّن ُهم٧٦ ون
 أنتم وءاِاؤكم ٱۡلقدم٧٥ ﴿أفرءيتم ما كنتم تعبدون
ِ
َّ
َ ُ ر
ُ
َ َل إ ََّّل َر َّب ٱلۡ َعَٰلَم
ۡ  َّٱَّلِي َخلَ َقن َف ُه َو َي٧٧ ني
 َوٱَّلِي ه َو٧٨ ِين
د
ه
ِ
ِ ٓ ِ عدو
ِ
ِ
َّ
ُ ُ
َۡ ََُ ُ ۡ َ َ
ََۡ ُ ُۡ
 َوٱَّلِي يُ ِميت ِن ث َّم٨٠ ني
ِ ِ ِإَوذا م ِرضت فهو شاف٧٩ ني
ِ ِيطعِم ِن وشسق
َ ِي أ َ ۡط َم ُع أَن َي ۡغف َر َل َخط ٓيَّت ي َ ۡو
ٓ  َو َّٱَّل٨١ ُُيۡيني
﴾ [سورة٨٢ ِين
ٱل
م
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
]82 - 56 :الشعراء

“Những bức tượng đó có nghe thấy khi các người cầu
nguyện chúng không? Hoặc chúng có mang lại phúc
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lành hay gây hại cho các người không?”. Họ đáp:
“Không, nhưng bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta đã làm
thế”. Ibrahim nói: “Thế các người có quan sát những
thứ mà các người thờ phượng chăng? Các người và tổ
tiên xưa kia của các người? Quả thật, những thần
tượng của các người đều là kẻ thù của tôi ngoại trừ
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, Đấng đã tạo ra tôi
và hướng dẫn tôi, Đấng cho tôi ăn và cho tôi uống, và
khi tôi bệnh thì Ngài sẽ cho tôi khỏi bệnh, và Ngài là
Đấng sẽ làm cho tôi chết rồi phục sinh tôi trở lại, và
Ngài là Đấng mà tôi hy vọng sẽ tha thứ cho tôi về
những lỗi lầm của tôi vào Ngày Phán Xét”. (Chương
26 – Ash-Shu’ara, câu 55 – 82).
Tawhid Rububiyah và Tawhid Uluhiyah có lúc
được nhắc đến cùng với nhau nhưng lại mang ý nghĩa
tách biệt riêng lẻ, cả hai được đề cập cùng lúc nhưng mỗi
thứ là một dạng riêng biệt; như Allah  đã phán:
[سورة

َ
ُ ُ َ ُۡ
َ ١ اس
َّ
َ
ِ َّ إِلَٰهِ ٱَل٢ اس
ِ َِّك ٱَل
ِ
﴾٣ اس
ل
م
ٱَل
ب
ر
ِ
ِ
ِ ِ ﴿قل أعوذ
]5 - 1 :انلاس

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Tôi cầu xin Thượng Đế
của nhân loại, Đức Vua của nhân loại, Đấng Thờ
phượng của nhân loại.” (Chương 114 – Annas, câu 1 –
6).
Thượng Đế của nhân loại tức là Đấng Chủ Tể có
quyền năng chi phối, điều hành và định đoạt cho mọi vạn
vật. Còn Đấng Thờ phượng của nhân loại có nghĩa là
Đấng duy nhất đáng được thờ phượng không ai (vật)
khác ngoài Ngài được quyền hạn này.
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Có lúc, cả hai dạng thức Tawhid này được đề cập
một cách riêng biệt nhưng lại mang chung một ý nghĩa;
như lời phán của Allah :

ْ ُ ۡ ُ َ َّ
َّ َ ُّ َ ْ ُ ُ َ َ ٓ َّ َ ۡ َ
َ
ُ
َٰ
ره ِم ِِغيِ ح ٍق إَِّل أن يقولوا ربنا ٱَّلل ۗ﴾ [سورة
ِ ﴿ٱَّلِين أخ ِرجوا مِن دِي

]40 :احلج

Quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng trong việc trợ
giúp những ai bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ
một cách bất công, họ bị đối xử bất công chỉ vì họ nói:
Thượng Đế của chúng tôi là Allah. (Chương 55 – AlHajj, câu 40).

َ ُ ُّ َ َ ُ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ ُ
ۡ
]154 : ك َشءٖ ِۚ ﴾ [سورة األنعام
ِ ﴿قل أغي ٱَّلل ِ أِ ِغ ربا وهو رب

Hãy bảo họ (Muhammad): Chẳng lẽ ta phải tìm một
Thượng Đế nào khác ngoài Allah hay sao trong lúc
Ngài mới đích thực là Thượng Đế của mọi vạn vật?
(Chương 5 – Al-An’am, câu 154).
]10 : [سورة فصلت

ْ َ ۡ َّ ُ ُ َّ َ ُّ َ ْ ُ َ َ َّ َّ
﴾ٱس َتقَٰ ُموا
﴿إِن ٱَّلِين قالوا ربنا ٱَّلل ثم

Quả thật, những ai nói: “Thượng Đế của chúng tôi là
Allah” rồi thẳng bước trên con đường ngay chính đó.
(Chương 41 – Fussilat, câu 30).
Tất các dạng thức Rububiyah trong những câu
Kinh vừa nêu trên đều mang ý nghĩa Uluhiyah. Và những
gì mà các vị Thiên sứ của Allah kêu gọi đến với nó là từ
dạng thức Tawhid Uluhiyah, bởi lẽ Tawhid Rububiyah
được hầu hết nhân loại thừa nhận trừ một số kẻ dị biệt và
những kẻ dị biệt đó cũng chỉ không thừa nhận ở vẻ bề
ngoài của họ còn đích thực trong thâm tâm của họ thì vẫn

49

thừa nhận. Cho nên, việc chỉ thừa nhận dạng thức
Tawhid Rububiyah không thôi thì không đủ, bởi vì ngay
cả Iblis cũng đã thừa nhận dạng thức Tawhid này qua
bằng chứng:

ََۡۡ ََٓ
َ َ َ
]15 :ب ِِما أغويت ِن﴾ [سورة احلجر
ِ ﴿قال ر

(Iblis) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Với những
gì Ngài xua đuổi bề tôi... (Chương 16 – Al-Hijr, câu
39).
Những người thờ đa thần cũng thừa nhận Tawhid
Rububiyah như Allah  đã phán trong nhiều câu Kinh:
[سورة

َ
َ ُ َ ۡ َٰ َّ َ َ ُ َّ َّ ُ ُ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ۡ َ َ
﴾٨٧ َّن يُۡؤفكون
﴿ َولئِن سأَلهم من خلقهم ِلقولن ٱَّلل فأ

]55 :الزخرف

Và nếu Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo
hóa các ngươi?” thì chắc chắn chúng sẽ đáp: Allah.
Thế sao chúng lại quay lưng với Ngài. (Chương 41 –
Azzukhruf, câu 87).
Người nào chỉ thừa nhận Tawhid Rububiyah thì
người đó chưa phải là người Muslim cho tới khi nào y
thừa nhận Tawhid Uluhiyah và chỉ thờ phượng duy nhất
một mình Allah . Với lẽ này đã làm sáng tỏ rằng những
gì mà những học giả hùng biện và nhóm Sufi cho rằng:
“Tawhid chỉ là yêu cầu người bề tôi thừa nhận Allah là
Đấng Tạo Hóa và Điều Hành” thì với câu nói này hoàn
toàn sai. Đối với họ, chỉ cần ai đó thừa nhận như thế thì
đã là người Muslim. Họ đã viết nhiều sách về giáo lý đức
tin với khái niệm Tawhid: là thừa nhận sự hiện hữu của
Allah và tin rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Cung

50

Dưỡng,... Họ đã dẫn chứng cho khái niệm của họ bằng
những dẫn chứng nói về dạng thức Rububiyah.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Hầu hết
những người hùng biện, những người thừa nhận Tawhid
trong các cuốn sách triết lý của họ thường phân Tawhid
thành ba dạng: Ngài là Đấng duy nhất trong bản chất của
Ngài, Ngài là Đấng Duy nhất trong thuộc tính của Ngài,
và Ngài là Đấng Duy Nhất trong hành động của Ngài.
Dạng thức nổi trội nhất đối với họ trong ba dạng đó là
dạng thứ ba: Tawhid trong hành động tức Allah là Đấng
Duy Nhất Tạo Hóa vũ trụ và họ nghĩ rằng đó chính
Tawhid được yêu cầu, đó chính là ý nghĩa của lời ‘không
có Thượng Đế đích nào khác ngoài Allah’. Và như đã
biết rằng những người Ả Rập thờ đa thần mà Allah  đã
cử Muhammad  đến với họ từ ngay lúc đầu đã không
hề phủ nhận về điều này, họ vẫn luôn khẳng định rằng
Allah là Đấng Tạo Hóa mọi vạn vật, họ thậm chí còn
thừa nhận cả sự tiền định, tuy nhiên họ vẫn là những kẻ
thờ đa thần.”
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  cũng nói: “Tawhid
mà các vị Thiên sứ của Allah được cử phái mang đến
chứa đựng sự khẳng định việc thờ phượng chỉ dành riêng
duy nhất một mình Allah, chứng nhận rằng không có
Thượng Đế nào khác ngoài Allah, và chỉ thờ phương một
mình Ngài... chứ không phải chỉ mang ý nghĩa Tawhid
Rububiyah không thôi. Những người theo nhóm Sufi và
những người hùng biện nghĩ rằng chỉ cần như thế là đã
chứng nhận được mục đích Tawhid, họ cho rằng chỉ cần
thừa nhận Rububiyah là coi như đã đạt được mục đích
của Tawhid.”
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Nếu một người thừa nhận những gì đích thực về
Thượng Đế từ những thuộc tính của Ngài và phủ nhận
hết tất cả những gì không thuộc về Ngài, y thừa nhận
rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa tất cả mọi vạn vật thì y cũng
chưa là người của Tawhid cho tới khi y chứng nhận
không có Thượng Đế đích thực nào đáng được thờ
phượng ngoài một mình Allah duy nhất, đồng thời y phải
thể hiện sự thờ phượng đối với Ngài không tổ hợp với
Ngài bất cứ ai (vật) ngoài Ngài. Bởi lẽ, người thờ đa thần
Ả Rập đều thừa nhận Allah là Đấng Tạo Hóa duy nhất
nhưng họ vẫn là những người thờ đa thần, Allah phán:
]105 :﴾ [سورة يوسف١٠٦

َ ُ ۡ ُّ ُ َ َّ َّ
ُ َُ ۡ َ ُ ُۡ ََ
َركون
م
م
ه
و
َّل
إ
ٱَّلل
ِ
م
ه
ِ ِ ِ ﴿وما يۡؤمِن أكَث
ِ

Và đa số bọn họ không tin tưởng Allah nếu họ vẫn
tôn thờ đa thần. (Chương 15 – Yusuf, câu 106).
Những cộng đồng thời trước, khi họ được hỏi ai là
Đấng đã tạo hóa trời đất thì họ đều nói Allah  nhưng họ
vẫn ngang nhiên thờ phượng thần linh khác ngoài Ngài.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ
َٓ
ۡ ُ َّ َ ُ ُ
ُ
َ َ َ
ُ َۡ
 َسيَقولون َِّلل ِ قل٨٤ ِيها إِن كنتُ ۡم ت ۡعل ُمون
﴿قل ل َِم ِن ٱۡلۡرض َو َمن ف
ۡ
ۡ
َ ُ َّ َ َ َ َ َ
َ َ َّ  قُ ۡل َمن َّر ُّب٨٥ ون
َّ ت
ٱلس ۡبعِ َو َر ُّب ٱل َع ۡر ِش ٱل َع ِظي ِم
أفًل تذكر
ِ َٰ ٱلسمَٰو
ُ ََ
َ ُ َّ َ َ َ َ ۡ ُ َّ َ ُ ُ َ َ
ُ ك
َ قُ ۡل َم ۢن بي٨٧ ون
ۡ َ وت ُك
ل
م
ِۦ
ه
د
 سيقولون َِّلل ِ قل أفًل تتق٨٦
ِ
َٖشء
ِ
ِ
َّ َ
ُ
َ َ ُ َُ ََ ُ ُ َُ َ
َ ُ َُ َ
َ َ َ
َٰ ون ِ ََّّلل ِ قُ ۡل فَأ
َّن
 سيقول٨٨ ار عل ۡيهِ إِن كنتُ ۡم ت ۡعل ُمون
ُيي وَّل ُي
ِ وهو
َ َ ُۡ
]55 - 54 :﴾ [سورة املؤمني٨٩ تسح ُرون
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(Này Muhammad!) hãy bảo chúng: “Trái đất và
những ai trong đó thuộc về ai nếu các người biết?”
Chúng sẽ đáp: “Của Allah”. Hãy bảo chúng: “Thế sao
các ngươi không ghi nhớ?” Hãy bảo chúng: “Ai là
Đấng Chủ Tể của bảy tầng trời và là Đấng Chủ Tể của
Ngai Vương chí đại?” Chắc chắn chúng sẽ đáp:
“Allah”. Hãy bảo chúng: “Thế các người không sợ
Ngài hay sao?” Hãy hỏi chúng: “Ai là Đấng nắm
quyền thống trị mọi vạn vật trong tay Ngài và ai là
Đấng bảo vệ tất cả; nhưng chúng không được ai bảo vệ
thoát khỏi Ngài nếu các người biết?” Chắc chắn chúng
sẽ đáp: “Allah”. Hãy bảo chúng: “Thế tại sao các
ngươi còn mê muội?” (Chương 51 – Al-Mu’minun, câu
84, 89).
Phong cách Qur’an trong kêu gọi và rao truyền
đến với Tawhid Uluhiyah.
Tawhid Rububiyah quả thật được nhân loại thừa
nhận bởi niềm tinh bản năng của họ và bởi sự quan sát
của họ về vũ trụ càn khôn. Tuy nhiên, sự thừa nhận này
chưa đủ cho đức tin (Iman) nơi Allah cũng như chưa đủ
để giải thoát và cứu rỗi một người khỏi sự trừng phạt nơi
Hỏa Ngục. Chính vì lẽ này mà sự kêu gọi và rao truyền
của các vị Thiên sứ chỉ tập trung chủ yếu vào Tawhid
Uluhiyah, đặc biệt là sự kêu gọi và rao truyền của vị
Thiên sứ cuối cùng của chúng ta (Muhammad ). Người
đã kêu gọi nhân loại nói lời "La ila-ha illollo-h" – (không
có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah), mang ý
nghĩa thờ phượng Allah và bỏ hết mọi sự thờ phượng
ngoài Ngài nhưng họ đã bỏ chạy khỏi sự kêu gọi của
Người và họ nói: Chẳng lẽ y muốn làm những thần linh
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thành một thần linh duy nhất, đây quả là điều kỳ quái.
Họ đã cố sức ngăn Thiên sứ của Allah  từ bỏ sự rao
truyền và kêu gọi này, họ tìm đủ mọi cách để dập tắt sự
kêu gọi của Người , có lúc họ mềm mỏng dùng vật chất
để cám dỗ, có lúc thì cứng rắn và chèn ép nhưng Người
 nhất quyết không bỏ cuộc và nói: “Thề bởi Allah, cho
dù các người để mặt trời lên tay phải của Ta, mặt trăng
lên tay trái của Ta để bắt Ta bỏ sứ mạng này thì chắc
chắn Ta sẽ không từ bỏ nó cho tới khi Allah cho nó
được hoàn thành hoặc Ngài hủy diệt nó.”.
Những phong cách Qur’an trong sự kêu gọi và rao
truyền đến với Tawhid Uluhiyah:
1. Allah  ra lệnh thờ phượng duy nhất một mình Ngài
và từ bỏ việc thờ phượng tất cả những ai (vật) khác ngoài
Ngài:
]15 :[سورة النساء

ْ ُ ۡ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ
ۡ َ
﴾ َركوا ِِهِۦ شيا
ِ ﴿وٱعبدوا ٱَّلل وَّل ت

Các ngươi hãy thờ phượng Allah và tuyệt đối không
được Shirk với Ngài (tổ hợp với Ngài trong thờ
phượng) bất cứ thứ gì. (Chương 4 – Annisa’, câu 15).

َّ َ ۡ ُ َ َ َ
َّ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ ۡ ُ َّ َ ُّ َ َ
ُ َۡ
ِۡكم
َ
َٰٓ ﴿
يأيها ٱَلاس ٱعبدوا ربكم ٱَّلِي خلقكم وٱَّلِين مِن قبل
َۡ ُ َ ََ َ
َّ
ٓ َ َ ٓ َ َّ َ
َ
َ ُ َ ُ َّ َ
َ
 ٱَّلِي جعل لك ُم ٱۡلۡرض ف ِرَٰشا وٱلسماء ِِناء٢١ ل َعلك ۡم ت َّتقون
ْ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ ۡ
َّ
َ ۡ َ َ ٓ َ ٓ َّ نز َل م َِن
َ َ َوأ
ت رِزقا لكم فًل َتعلوا
ِ َٰ ٱلس َماءِ ماء فأخ َرج ِِهِۦ م َِن ٱثل َم َر
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ
]55 ،51 :﴾ [سورة ابلقرة٢٢ َِّلل ِ أندادا وأنتم تعلمون
Hỡi nhân loại! Hãy thờ phượng Thượng Đế của các
ngươi, Đấng đã tạo các ngươi và những ai trước các
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ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người
ngay chính. Ngài (Allah) là Đấng đã tạo trái đất như
một tấm thảm và bầu trời như một chiếc lọng che cho
các ngươi và Ngài ban nước mưa từ trên trời xuống
mà Ngài dùng làm để mọc ra cây trái thành thực
phẩm cho các ngươi. Bởi thế, chớ dựng những thần
linh ngang vai cùng với Allah trong lúc các ngươi biết
rõ điều đó (là không đúng). (Chương 5 – Albaqarah,
câu 21, 22).
2. Allah  thông tin cho biết rằng Ngài tạo hóa con
người là để họ thờ phượng Ngài như Ngài đã phán:
]65 : [سورة اذلاريات

ۡ ُ َۡ َ ََ
ُ نس إ ََّّل ِِلَ ۡع ُب
َ ٱۡل َّن َو ۡٱۡل
﴾ ٥٦ ون
د
ِ
ِ
ِ ﴿وما خلقت
ِ

Và TA đã tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích
chỉ để chúng thờ phượng riêng TA (Chương 61 –
Azh-zhariyat, câu 56).
3. Allah  thông tin cho biết rằng Ngài cử phái tất cả các
vị Thiên sứ đi kêu gọi con người đến với sự thờ phượng
Ngài và ngăn cấm thờ phượng những ai (vật) khác ngoài
Ngài như Ngài đã phán:

َ ُ َٰ َّ ْ ُ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ ُ ُ َّ َّ ُ ا
َ﴿ َولَ َق ۡد َب َع ۡثن
﴾ك أمةٖ رسوَّل أ ِن ٱعبدوا ٱَّلل وٱجتنِبوا ٱلطغوت
ِف
ا
ِ ِ
]15 : [سورةانلحل

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 15 – Annahl, câu
36).
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4. Dẫn chứng cho Tawhid Uluhiyah bởi Tawhid
Rububiyah như Allah  đã phán:

َّ َ ۡ ُ َ َ َ
َّ ُ ُ َّ َ ْ ُ ُ ۡ ُ َّ َ ُّ َ َ
ُ َۡ
ِۡكم
َ
َٰٓ ﴿
يأيها ٱَلاس ٱعبدوا ربكم ٱَّلِي خلقكم وٱَّلِين مِن قبل
َ ُ َّ َ ۡ ُ َّ َ َ
]51 : ﴾ [سورة ابلقرة٢١ لعلكم تتقون

Hỡi nhân loại! Hãy thờ phượng Thượng Đế của các
ngươi, Đấng đã tạo các ngươi và những ai trước các
ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người
ngay chính. (Chương 5 – Albaqarah, câu 21).

َ
َّ ْ ُ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َّ َ ُ َ َّ َ ُ ۡ َّ َٰ َ َ ۡ َ
ج ُدوا ل ِلا ۡم ِس َوَّل
﴿ومِن ءايتِهِ ٱِلل وٱَلهار وٱلامس وٱلقمر َّل تس
َّ
َ ُ ُ ۡ َ ُ َّ ۡ ُ ُ
َّ ُ َ َ َ
َ ل ِۡل َق َم
 ﴾ [سورة٣٧ ر وْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلِي خلقهن إِن كنتم إِياه تعبدون
ِ
]15 : فصلت

Và trong các dấu hiệu của Ngài là ban đêm và ban
ngày, mặt trời và mặt trăng. Các ngươi chớ quỳ lạy
mặt trời hay mặt trăng mà hãy quỳ lạy phủ phục
Allah, Đấng đã tạo hóa chúng, nếu các ngươi thực sự
chỉ thờ phượng một mình Ngài. (Chương 41 –
Fussilat, câu 37).

َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
]15 :﴾ [سورة انلحل١٧ ﴿أفمن ُيلق كمن َّل ُيلق أفًل تذكرون

Thế phải chăng Đấng Tạo Hóa lại ngang bằng với kẻ
không tạo ư? Sao các ngươi không tỉnh ngộ?
(Chượng 16 – Annahl, câu 17).
5. Dẫn chứng cho việc phải thờ phượng Allah  bởi
những thuộc tính hòan hảo tuyệt đối cũng như việc phải
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loại bỏ tất cả những thần linh của những người thờ đa
thần, như Allah  đã phán:
]56 :[سورة مريم

َ َ َ َۡ
ۡ َ
ۡ ٱع ُب ۡدهُ َو
ۡ ٱص َط
﴾٦٥ ِب لِعِ َبَٰ َدتِهِۦ هل ت ۡعل ُم َُلۥ َس ِميا
﴿ف
ِ

Bởi thế, ngươi hãy thờ phượng Ngài, và hãy kiên
nhẫn trong việc thờ phượng Ngài. Há ngươi biết có ai
giống Ngài chăng? (Chương 15 – Maryam, câu 65).

ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ َّ َ
ُ
َ
ُ
]150 :﴿و َِّلل ِ ٱۡلسماء ٱۡلسن فٱدعوه ِِها ﴾ [سورة األعراف

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất.
Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó.
(Chương 5 – Al-‘Araf, câu 150).
Allah  phán về lời của Nabi Ibrahim  khi
Người nói với cha của Người:

َ َ
ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُۡ ََ ُ َ َۡ َ َ َُُۡ َ
َ
َٰٓ ﴿
﴾٤٢ ُص َوَّل ُيغ ِن عنك شيا
ب
ي
َّل
و
ع
م
س
ش
َّل
ا
م
د
ب
ع
ت
ِم
ل
ت
ِ
أ
ِ
ِ ي
]45 :[سورة مريم

Cha ơi, sao cha lại thờ cúng những vật không biết
nghe cũng không biết nói, và chẳng mang lợi gì cho
cha cả? (Chương 15 – Maryam, câu 42).
Allah  phán về các thần linh của những người
thờ đa thần:

ۡ ُ ََٓ ُ ْ ُ َ َۡ َ ۡ ُ ُ َۡ

]14 :﴿إِن تدعوهم َّل شسمعوا دَعءكم﴾ [سورة فاطر

Nếu các ngươi cầu nguyện chúng thì chúng sẽ không
nghe được lời cầu nguyện của các ngươi và nếu chúng
có nghe thấy đi chăng nữa thì chúng vẫn không thể
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đáp lại lời cầu nguyện của các ngươi. (Chương 16 –
Fatir, câu 14).

َّ َ
ۡ وَس مِ ۢن َب ۡعده ِۦ م ِۡن ُحل ِيه ۡم ع
ِۡجًل َج َسدا َّ َُلۥ ُخ َو ٌار َألَم
َٰ َ ٱَّتَ َذ قَ ۡو ُم ُم
﴿و
ِ
ِِ
َ
َّ ۡ َ ا
َ
َ ُ َ ُ َّ ْ ۡ َ َ
َ ٱَّتَ ُذوهُ َو ََكنُوا ْ َظَٰلِم
ۘ كل ُِم ُه ۡم َوَّل َي ۡهدِيهِم سبِيًل
﴾١٤٨ ني
يروا أنهۥ َّل ي
ِ

]145 :[سورة األعراف

Và người dân của Musa (Moses), sau khi Y đi khỏi,
đã dùng nữ trang của họ đúc thành một con bò, thân
của nó phát ra âm thanh giống tiếng rống của con bò.
Há họ không thấy rằng con bò đúc ấy không nói được
cũng không dẫn đường được cho họ hay sao? Họ tôn
thờ nó và trở thành những kẻ làm điều sai quấy.
(Chương 5 – Ali – Imran, câu 148).
6. Trình bày về sự vô năng của các thần linh những người
thờ đa thần, như Allah  phán:

َ َ ُ َ َۡ ََ
َ َُُۡ ُ
َ ُ َُۡ
ۡ َ َُۡ َ
يعون ل ُه ۡم
 وَّل شست ِط١٩١ َركون َما َّل ُيل ُق شيا َوه ۡم ُيلقون
ِ ﴿أش
َ ُ ُ َ ۡ ُ َ ُ َ ََٓ ۡ َ
]155 ، 151:﴾ [سورة األعراف١٩٢ نُصا وَّل أنفسهم ينُصون

Phải chăng họ tổ hợp với Allah những vật không tạo
được cái gì mà chính bản thân chúng là những vật
được tạo ra? Chúng không thể giúp họ cũng không
thể tự giúp bản thân chúng. (Chương 5 – Al-Araf, câu
191, 192).

َ ۡ َ َ ُ َۡ ََ
ۡ ُ
ُّ
ُ
ُِين َز َع ۡمت
َ ٱد ُعوا ْ َّٱَّل
ٱلُض
ف
ا
ك
ون
ِك
ل
م
ي
ًل
ف
ِۦ
ه
ن
و
د
ِن
م
م
﴿ق ِل
ِ
ِ
َ ُ ۡ ََ َۡ ا
]65 :﴾ [سورة اإلرساء٥٦ عنكم وَّل َتوِيًل
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Hãy bảo họ: “Các người hãy cầu nguyện những kẻ
mà các người đã cho rằng chúng là thần linh của các
người ngoài Allah, nhưng chúng sẽ không có khả
năng lấy đi những hoạn nạn khỏi các người, và chúng
cũng không thể chuyển nó sang cho người khác”.
(Chương 15 – Al-Isra, câu 56).

َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ َ َّ
َ ُ ۡ
ُ
ِ ت وٱۡل
ۡرض
ِ َٰ ﴿ َويَع ُبدون مِن دو ِن ٱَّلل ِ ما َّل يمل ِك لهم رِزقا مِن ٱلسمَٰو
َ ُ َ َۡ ََ ۡ َ
]51 :﴾ [سورة انلحل٧٣ طيعون
ِ شيا وَّل شست

Và họ thờ phượng ngoài Allah những kẻ không có
một chút quyền hành và cũng không có khả năng
cung cấp một thứ bổng lộc nào từ các tầng trời và
dưới đất. (Chương 15 – Annahl, câu 73).

َ ُ ۡ َ َ َّ َّ ٓ ُ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ُ ُ َ َ َ ر
ُ
ِضب مثل فٱست ِمعوا َلۥ إِن ٱَّلِين تدعون مِن دو ِن
ِ ﴿يأيها ٱَلاس
َّ ۡ َ ُ َ ُّ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ
َ ْ
ۡ َ َ َّ
ۡ ُيلُ ُقوا ْ ذَُِابا َولَو
اب شيا َّل
ِٱجتَ َم ُعوا َُلۥ ِإَون شسلبهم ٱَّل
ٱَّلل ِ لن
ِ
َُ َ ُۡ ُ ُ َ َۡ
ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ
]51 :﴾ [سورة احلج٧٣ شستنقِذوه مِنه ضعف ٱلطال ِب وٱلمطلوب

Hỡi nhân loại! Đây là một ngụ ngôn được trình bày
cho các ngươi. Hãy lắng nghe cho kỹ. Quả thật,
những kẻ mà các ngươi cầu nguyện ngoài Allah sẽ
không bao giờ tạo ra được một con ruồi dẫu chúng có
hợp lực với nhau để làm chuyện đó; và nếu con ruồi
đó có giật tha đi món gì của chúng thì chúng cũng sẽ
không thể lấy nó lại được. Kẻ van cầu cũng như kẻ
được cầu khấn đều bất lực cả. (Chương 55 – Al-Hajj,
câu 73).
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7. Trình bày sự ngu muội và điên rồ của những người thờ
cúng ai (vật) khác ngoài Allah , Ngài phán:

ُ ۡ ُ ُّ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َّ
َ َََُُۡ
ُ
ف
ٖ  أ٦٦ ﴿أفتعبدون مِن دو ِن ٱَّلل ِ ما َّل ينفعكم شيا وَّل يُضكم
َ ُ ۡ َ َ َ َ َّ
َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ
ُ
،66 :﴾ [سورة األنبياء٦٧ ن ٱَّلل ِ أفًل تعقِلون
ِ لكم ول ِما تعبدون مِن دو

]55

Thế chẳng phải các người thờ cúng ngoài Allah
những vật không mang lợi cũng chẳng gây hại cho các
người sao?Thật ngớ ngẩn thay cho các người và
những vật mà các người thờ cúng ngoài Allah; vậy
các người không ngộ ra chân lý sao? (Chương 51 –
Al-Ambiya’, câu 55, 55).

ْ ُ ۡ َ َّ ُّ َ َ ۡ َ َ
َّ
ُ
ُ ٱَّلل ِ َمن ََّّل ش َ ۡستَج
ۡيب َ َُل ٓۥ إ َ ََٰل يَو ِم
﴿ومن أضل مِمن يدعوا مِن دو ِن
ِ
ِ
َ ُ َ ۡ َٓ ُ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ
]6 :﴾ [سورة األحقاف٥ ٱلقِيَٰمةِ وهم عن دَعئ ِ ِهم غَٰفِلون

Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah
những kẻ (thần linh ảo tưởng) sẽ không trả lời y được
cho đến Ngày Phục sinh và chính chúng (các thần linh
ảo tượng) cũng không biết được việc người ta đang
khấn vái chúng? (Chương 45 – Al-Ahqaf, câu 5).
8. Trình bày kết cục của những người thờ cúng thần linh
ngoài Allah  và cho biết rằng những thần linh mà họ
thờ phượng ngoài Allah sẽ đều quay lưng với họ, như
Allah  phán:

َاب أ َ َّن ٱلۡ ُق َّوةَ ِ ََّّلل ِ ََجِيعا َوأ َ َّن ٱ ََّّلل
َ ِين َظلَ ُم ٓوا ْ إ ۡذ يَ َر ۡو َن ٱلۡ َع َذ
َ ﴿ َول َ ۡو ي َ َرى َّٱَّل
ِ
ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ َ ْ ُ ُّ َ َّ َ َّ َ َ ۡ
َ َۡ ُ َ
 إِذ تِبأ ٱَّلِين ٱتبِعوا مِن ٱَّلِين ٱتبعوا ورأوا١٦٥ اب
ِ شدِيد ٱلعذ
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َ
ۡ اب َو َت َق َّط َع
َ ۡٱل َع َذ
ُ ت ِه ُم ۡٱۡلَ ۡس َب
َ  َوقَ َال َّٱَّل١٦٦ اب
َِّين َّٱتبَ ُعوا ْ ل َ ۡو أ َّن ََلَا َكرة
ِِ
َ
ْ
َ
َ
ۡ ُ َّ ُ ُ َ َٰ َ َّ
َّ َ ِبأ َ م ِۡن ُه ۡم َك َما َت
َّ َ ََف َنت
َّلل أع َمَٰل ُه ۡم َح َس َر َٰ ٍت
ِب ُءوا مِناۗ كذل ِك يرِي ِهم ٱ
َ ُ َ َ ۡ َۡ َ
َّ َ َ خَٰر
]155 - 156 : ﴾ [سورة ابلقرة١٦٧ ِجني مِن ٱَلار
ِ ِ ِ ِ علي ِهم وما هم
Và nếu những người làm điều sai quấy có thể nhìn
thấy sự thật thì chắc chắn họ sẽ không thấy gì ngoài
sự trừng phạt, bởi lẽ mọi quyền lực đều thuộc nơi
Allah và quả thật Allah rất nghiêm khắc trong việc
trừng phạt. Khi đối diện với hình phạt, những kẻ
được tuân theo sẽ tuyên bố vô can đối với những kẻ
phục tùng chúng và mọi quan hệ của đôi bên sẽ bị cắt
đứt hết. Và những kẻ phục tùng sẽ bảo: “Nếu chúng
tôi có cơ hội trở lại trần gian, chúng tôi sẽ tuyên bố vô
can với bọn chúng giống như việc bọn chúng đã tuyên
bố vô can với chúng tôi ngày hôm nay”. Allah sẽ cho
chúng thấy kết quả việc làm của chúng chỉ gồm
những ân hận và nuối tiếc giống như thế. Và chúng sẽ
không có cách nào thoát ra khỏi Hỏa Ngục. (Chương
2 – Albaqarah, câu 165 - 166).

َ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ
﴾١٤ َٖركِك ۡم َوَّل يُنبِئُك مِثل خبِي
ِ ِ ﴿ويوم ٱلقِيمةِ يكفرون ب

]14 :[سورة فاطر

Và vào Ngày Phục sinh, chúng (các thần linh ngoài
Allah) sẽ phủ nhận việc các ngươi tôn thờ chúng. Và
không ai có thể báo cho Ngươi (Muhammad) biết sự
thật giống như Đấng Am tường (Allah). (Chương 16
– Fatir, câu 14).
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ْ ُ ۡ َ َّ ُّ َ َ ۡ َ َ
َّ
ُ
ُ ٱَّلل ِ َمن ََّّل ش َ ۡستَج
ۡيب َ َُل ٓۥ إ َ ََٰل يَو ِم
﴿ومن أضل مِمن يدعوا مِن دو ِن
ِ
ِ
ٓ ُ َ ُ
ۡ
َ ْ ُ َ ُ َّ َ ُ َ
َ ُ َ
اس َكنوا ل ُه ۡم
 ِإَوذا ح َِر ٱَل٥ ٱلقِ َي َٰ َمةِ َوه ۡم عن د ََعئ ِ ِه ۡم غَٰفِلون
َ ۡ َ َ ْ ُ ََ ٓ َ ۡ َ
َ
]6 :﴾ [سورة األحقاف٦ أعداء وَكنوا ِِعِبادت ِ ِهم كَٰفِرِين
Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah
những kẻ (thần linh ảo tưởng) sẽ không trả lời y được
cho đến Ngày Phục sinh và chính chúng (các thần linh
ảo tưởng) cũng không biết được việc người ta đang
khấn vái chúng? Và khi nhân loại sẽ được tập trung
lại (vào Ngày Phục Sinh), chúng (các thần linh) sẽ trở
thành những kẻ thù của họ và sẽ phủ nhận việc họ tôn
thờ chúng. (Chương 45 – Al-Ahqaf, câu 5).

ْ ُ َ ۡ ُ َّ ٓ َ ُ َٰٓ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ ُ
َۡ َََۡ
ُ ُ ُي
َٰٓ َر ُه ۡم ََجِيعا ثم يقول ل ِلم
لئِكةِ أهۡؤَّلءِ إِياكم َكنوا
﴿ويوم
ْ ُ َ ۡ
َ
َ
َ َ َٰ َ ۡ ُ ْ ُ َ
ُ
َ َك أ
نت َو ِِلُّ َنا مِن دون ِ ِهمٰۖ َِل َكنوا َي ۡعبُ ُدون
 قالوا سبحن٤٠ َي ۡع ُب ُدون
َ ُ ۡ ُّ
ُ ُ َ ۡ َ َّ ۡ
]41 ،40 :﴾ [سورة سبأ٤١ ٱۡلن أكَثهم ِ ِ ِهم مۡؤمِنون
ِ

Vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung tất cả bọn
chúng lại rồi phán bảo các Thiên Thần: “Có phải các
ngươi là những kẻ mà bọn người này đã từng tôn
thờ?” Các Thiên Thần thưa: “Quang vinh thay Ngài!
Ngài là Chủ Nhân của bầy tôi chứ đâu phải chúng.
Không, chúng tôn thờ Jinn. Đa số bọn người này tin
tưởng nơi chúng (Jinn). (Chương 14 – Saba’, câu 40,
41).
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ُ
َّ
ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ ۡ
َّ
َ
َٱَّت ُِذوِن َوأ ِّم
ِ ﴿ِإَوذ قال ٱَّلل يَٰعِيَس ٱبن مريم ءأنت قلت ل ِلن
اس
ِ
َ ُ َ ۡ َ ٓ ُ ُ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ َّ
َ
ۡ َ َٰ َ
ُ
َل أن أقول َما ل ۡي َس َِل
ون
ك
ي
ا
م
ك
ن
ح
ب
س
ال
ق
ٱَّلل
ون
د
ِن
م
ني
ِ
ِ
ِ إِله
ِ
َ

]115 :ق﴾ [سورة املائدة
ِۚ ٍ ِِب

Và khi Allah phán bảo: Này Ysa con trai của
Maryam, có phải ngươi đã nói với nhân loại: “Các
người hãy lấy ta và mẹ của ta làm hai vị Chúa cùng với
Allah đúng không? Y thưa: “Ngài thật quang vinh và
trong sạch! Bề tôi không hề nói những gì mà bề tôi
không có quyền nói. (Chương 6 – Al-Ma-idah, câu
116).
9. Allah  phản hồi về việc những người thờ đa thần
nhận lấy các thần linh của họ làm kẻ trung gian giữa họ
với Allah và Ngài cho biết không ai được phép can thiệp
cho ai ngoại trừ Ngài cho phép, Ngài phán:

َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ ُ َّ
ْ ُ َ َّ َ
ُ
﴿أ ِم ٱَّتذوا مِن دو ِن ٱَّلل ِ شفعاء قل أولو َكنوا َّل يمل ِكون شيا وَّل
َ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ َّ
َ ُ ۡ
َ ُ َ َ َّ َّ ُ
ِۡۡرضٰۖ ثُ َّم إ ِ َِله
ِ ت وٱۡل
ِ َٰ  قل َِّلل ِ ٱلافَٰعة َجِيعا َلۥ ملك ٱلسمَٰو٤٣ َيعقِلون
]44 ،41 :[سورة الزمر

َ
ُ
﴾٤٤ ت ۡر َج ُعون

Há họ đã nhận những kẻ không phải là Allah làm
những vị can thiệp giùm họ? Hãy bảo họ: “Dẫu cho
chúng không có quyền hành gì cũng không có lý trí
nữa hay sao?” Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: “Mọi
sự cầu xin ân xá đều thuộc quyền của Allah cả, Ngài
nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Rồi các
người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại”. (Chương 15 –
Azzumar, câu 43, 44).
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َ َۡ
َّ ۡ َ
ََ
َ َّ
َ َ ۡ ُ َ َٰ َ َٰ َ َّ
ت َّل تغ ِن شفَٰ َعتُ ُه ۡم شيا إَِّل مِ ۢن بع ِد أن
ل
م
ِن
م
م
ك
﴿و
ِ ك ِِف ٱلسمو
ٖ
َ ۡ َ َ ُ ٓ َ َ َ ُ َّ َ َ ۡ َ
َٰٓ
]55 :﴾ [سوروة انلجم٢٦ يأذن ٱَّلل ل ِمن شااء ويرَض
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 61
– Annajm, câu 26).
10. Trình bày cho biết rằng những kẻ thần linh được thờ
phượng ngoài Allah không mang lại bất cứ lợi ích nào
cho người thờ cúng chúng về tất cả mọi mặt và đó là lý
do không đúng khi thờ phượng chúng. Allah  phán:

َ َّ
َ َ َۡ َ ُ
َ َ َّ ْ ُ ۡ ُ
ُ
ين َزع ۡمتُم مِن دو ِن ٱَّلل ِ َّل َي ۡمل ِكون مِثقال ذ َّرة ٖ ِِف
ٱَّل
ِ ﴿ق ِل ٱدعوا
َ
ۡ
َ َ َ َ َّ
َ
ۡ ِ ۡرض َو َما ل َ ُه ۡم فِيه َما مِن
ِ
ۡش ٖ َو َما َُلۥ م ِۡن ُهم مِن
ٱۡل
ِف
َّل
تو
ِ َٰ ٱلسمَٰو
ِ
ِ
َ
]55 :﴾ [سورة سبأ٢٢ ي
ٖ ظ ِه

Hãy bảo họ (Muhammad!): “Hãy cầu nguyện ngoài
Allah những kẻ mà các người xác nhận là thần linh
của các người. Chúng chẳng kiểm soát được một vật gì
trong các tầng trời và trái đất cho dù đó là sức nặng
của một hạt nguyên tử đi chăng nữa; và chúng cũng
không có sự hợp tác nào trong trời đất; và trong bọn
chúng không có một tên nào là vị ủng hộ của Ngài cả.
(Chương 14 – Saba’, câu 55).
11. Allah  đã trình bày rất nhiều hình ảnh thí dụ trong
Qur’an làm rõ sự sai trái và không chân lý của việc làm
Shirk, tiêu biểu như lời phán của Allah :
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َ ۡ َ ُ ۡ َّ ُ ُ َ ۡ َ َ ٓ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ۡ ۡ ُ َ َ
ۡ
َر ِِٱَّلل ِ فكأنما خر مِن ٱلسماءِ فتخطفه ٱلطي أو تهوِي
ِ ﴿ومن ش
َ َ
ُ ِهِ ٱلر
]11 :﴾ [سورة احلج٣١ يق
ِ يح ِِف مَك ٖن َس
ِ ِ
ٖ ح
Và ai làm điều Shirk với Allah thì chẳng khác nào
như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị chim chóc chụp
bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận gió ào đến quét
mang đi đến một nơi xa xôi. (Chương 55 – Alhajj, câu
31).
Allah  so sánh Tawhid là thứ ở trên trời cao đầy
sự cao quý và thiêng liêng còn việc bỏ Tawhid giống như
bị rơi từ trời xuống tận đáy vì người đó đã rơi khỏi đức
tin (Iman) xuống vực thẳm của sự vô đức tin, Ngài so
sánh những tên Shaytan giống như những con chim chụp
bắt người đó đi xa khỏi lòng yêu thương của Allah , và
Ngài so sánh lòng ham muốn giống như một trận cuồng
phong đưa người đó đến một nơi rất xa. Đây là một trong
nhiều hình ảnh thí dụ được đề cập trong Qur’an mà Allah
 đã trình bày về sự sai trái của điều Shirk và sự thiệt hại
cho người làm điều Shirk ở trên thế gian và cõi Đời Sau.
Bởi vậy, người có đức tin cần đọc Qur’an và suy
ngẫm những lời phán của Allah  trong đó để tìm ra
điều tốt đẹp cũng như những dẫn chứng thuyết phục
nhằm khẳng định giáo lý Tawhid một cách vững chắc
trong trái tim và loại bỏ tất cả những ngờ vực và không
rõ ràng.

Shirk trong Tawhid Uluhiyah
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Người tín đồ Muslim sau khi đã biết được điều
chân lý thì y cần phải tránh những điều nghịch lại với nó
từ những điều không chân lý.
Ông Huzdaifah bin Al-Yaman  thuật lại: Mọi
người thường hỏi Thiên sứ của Allah về những điều tốt
còn tôi thì thường hỏi về những điều xấu vì sợ phải rơi
vào. Vị thủ lĩnh của những người có đức tin, ông Umar
bin Al-Khattaab  thuật lại: “Sợi dây Islam sẽ giảm dần
độ chắc của nó khi mà thế hệ trẻ của Islam không biết về
thời Jahiliyah”. Và trước đó, vị Khaleel của Allah – Nabi
Ibrahim  đã nói:

ۡ ِل َءامِنا َو
ۡ ﴿ َرب
َ ن أَن َّن ۡعبُ َد ۡٱۡلَ ۡص َن
َ َ َٱج َع ۡل َه َٰ َذا ۡٱۡل
َّ َٱجنُبۡن َوب
﴾٣ ام
ِ
ِ
ِ

]16 :[سورة إبراهيم

Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài làm cho thành
phố (Makkah) này thanh bình và yên ổn và xin Ngài
giữ bề tôi và con cháu của bề tôi xa khỏi việc thờ
phượng các thần tượng. (Chương 14 – Ibrahim, câu
35).
Đây là một trong những bằng chứng cho thấy rằng
người Muslim cần phải lo sợ cho điều Shirk và cần phải
biết rõ về nó để mà phòng tránh.
Shirk là hướng một thứ gì đó từ các dạng thờ
phượng đến với ai (vật) khác ngoài Allah , như Du-a
(cầu xin khấn vái), giết tế, thề nguyện, cầu phù hộ, nhờ
sự trợ giúp đến ai (vật) khác ngoài Allah về điều mà
người đó không có khả năng chỉ trừ duy nhất một mình
Allah .
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Tawhid là độc tôn hóa Allah  trong thờ phượng,
và đây là cội nguồn trong con cháu của Adam. Allah,
Đấng Tối Cao phán:

ََ ََ َ
َّ َ َ َ َ َ َٰ َ َّ ُ ُ َّ َ َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َّ
﴿َكن ٱَلاس أمة وحِدة فبعث ٱَّلل ٱَلب ِ ِين مب َِرِين ومنذِرِين وأنزل
ْ ََُ ۡ َ
ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ
َ ۡ ك َم َب
ِ َّني ٱَل
اس ف ِيما ٱختلفوا فِي ِۚهِ﴾ [سورة
معهم ٱلكِتب ِِٱۡل ِق ِِلح
]511 :ابلقرة

Ban đầu nhân loại chỉ là một cộng đồng (đều thờ
phượng duy nhất một mình Allah). Nhưng (vì họ lầm
lạc sau đó) nên Allah dựng lên các vị Nabi (xuất thân
từ họ) làm những người vừa mang tin mừng vừa
mang lời cảnh báo, và Allah gởi cùng với họ những
Kinh sách bằng sự thật để họ dùng để phân xử mọi
người về những điều nhân loại bất đồng và tranh
chấp. (Chương 5 – Al-Baqarah, câu 213).
Ông Ibnu Abbas  nói: Giai đoạn giữa Nabi
Adam  và Nabi Nuh (Noah)  là mười thế kỷ, tất cả
nhân loại trong khoảng thời gian đó đều là tín đồ của tôn
giáo Islam (tức tôn thờ duy nhất một mình Allah ).
Học giả Ibnu Al-Qayyim  và Học giả Ibnu
Katheer đã xác nhận câu nói trên của ông Ibnu Abbas 
là đúng. Bởi vấn đề Shirk xuất hiện đầu tiên trên trái đất
này là ở thời kỳ của cộng đồng Nabi Nuh  khi mà
người dân thời đó đã thái quá trong việc yêu thương và
ngưỡng mộ các vị ngoan đạo trong cộng đồng của họ; mà
Allah  đã nêu trong Qur’an:
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َ
َ ُ َ
َّ َ َ َ ُ
َّ َ َ َ ْ ُ َ
﴿ َوقالوا َّل تذ ُرن َءال َِهتَك ۡم َوَّل تذ ُرن َودا َوَّل ُس َواَع َوَّل َيغوث
َۡ َ َ ََُ
]51 :﴾ [سورة نوح٢٣ ويعوق ونِسا
Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người
và chớ bỏ các thần: Wadd, Suwa, Yaghut, Ya’uq, và
Nasr. (Chương 51 – Nuh, câu 23).
Imam Albukhari  ghi trong bộ Sahih của ông
rằng ông Ibnu Abbas  nói: Đoạn kinh trên là những tên
gọi của những người đàn ông ngoan đạo thuộc cộng đồng
của Nabi Nuh . Khi những người đàn ông ngoan đạo
này qua đời, Shaytan đã xúi giục người dân của họ dựng
lên các tượng đài của họ tại nơi mà họ thường ngồi và đặt
tên cho mỗi tượng đài với tên gọi của họ. Ban đầu, cộng
đồng của Nabi Nuh  không thờ cúng các tượng đài đó
mà chỉ tưởng nhớ đến hình ảnh ngoan đạo và đẹp đẻ của
những người ngoan đạo đã khuất. Nhưng khi thế hệ này
qua đời thì những thế hệ con cháu của họ không hiểu biết
cứ nghĩ rằng đây là những thần tượng của ông cha để lại
là những thần linh cần phải thờ phụng nên họ tôn thờ
những ngẫu tượng đó.
Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: Nhiều vị Salaf nói
rằng khi những người ngoan đạo của họ qua đời, người
dân của họ lúc đầu chỉ vẽ những hình tượng của những
người ngoan đạo đó ngay mộ của họ, sau đó qua khoảng
một thời gian dài thì những hình tượng đó mới được thờ
phượng.
Chúng ta thấy đó, cứ từng bước, từng bước con
cháu đời này đi qua thì con cháu đời sau nối tiếp, cứ như
thế mỗi thời kỳ họ thay đổi và phát triển từ việc vẽ hình,
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treo hình lên tường, dựng các tượng đài trong các thành
phố cũng như trên các giao lộ và những tuyến đường
đông đúc người qua lại là những việc làm dẫn đến điều
Shirk. Nó giống như sự từng bước thay đổi và phát triển
từ việc vẽ tranh ảnh rồi đến việc tạc những bức tượng đài
được dựng lên nên dẫn đến điều Shirk trong cộng đồng
của Nabi Nuh .
Chính vì vậy, Islam nghiêm cấm vẽ hình ảnh
(người và động vật), còn những người vẽ tranh ảnh (hay
tạc tượng) sẽ bị nguyền rủa và bị cảnh báo sự trừng phạt
và họ sẽ phải chịu hình phạt nặng nề nhất vào Ngày Sau.
Điều đó nhằm mục đích ngăn chặn dẫn đến điều Shirk
cũng như tránh giả mạo tạo vật của Allah .
Qua câu chuyện được nêu trên, chúng ta thấy rằng
Shaytan luôn nỗ lực hết mình trong việc tìm kiếm mọi
phương cách để lôi kéo con cháu của Adam xuống vực
thẳm của tội lỗi để cùng chịu sự trừng phạt với chúng.
Shaytan có thể dùng khía cạnh cảm xúc để chi phối và
xúi giục con người làm điều xấu bằng những lời đường
mật ngon ngọt. Chúng nhìn thấy tấm lòng yêu thương và
ngưỡng mộ của cộng đồng Nabi Nuh  dành cho những
người ngoan đạo nên chúng thừa cơ hội lôi kéo họ vào
con đường thái quá trong tình yêu thương và sự ngưỡng
mộ với lời kêu gọi rằng nên dựng lên các tượng đài để
tưởng nhớ đến họ với ý niệm nhìn các tượng đài cũng
giống như nhìn thấy họ. Mục đích của Shaytan trong sự
việc đó là muốn từng bước đưa cộng đồng của Nabi Nuh
 ra khỏi nơi chân lý đến với sự lầm lạc; chúng không
phải chỉ đơn thuần muốn những người còn sống tưởng
nhớ đến người quá cố mà mục đích sâu xa của chúng là
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muốn người sống tôn thờ người chết để rơi vào đại tội
Shirk.
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: “Quả thật, những
tên Shaytan đùa giỡn với những người đa thần trong việc
thờ cúng các ngẫu tượng đối với mỗi cộng đồng tùy theo
trí tuệ và sự nhận thức của họ. Có nhóm người, chúng gọi
họ đến với sự thờ phượng theo hướng tôn vinh những
người đã khuất qua các tranh ảnh và hình tượng của
những người đó giống như cộng đồng của Nabi Nuh ,
và đây chính là nguyên nhân chiếm phần lớn đối với hầu
hết những người đa thần nói chung. Có nhóm người làm
các ngẫu tượng cho những tinh tú trên trời mà họ cho
rằng những tinh tú đó có khả năng ảnh hưởng đến đời
sống của họ, họ đặt chúng trong các ngôi nhà; nhóm
người này vẫn tồn tại trên thế gian này từ xưa đến nay;
nguồn gốc của dạng đa thần này là từ nhóm đa thần theo
hệ phái Sabi-ah thuộc cộng đồng của Nabi Ibrahim .
Có nhóm thì thờ phượng mặt trăng, họ cho rằng mặt
trăng xứng đáng được thờ phượng vì cả thế giới bên dưới
trái đất đều được chi phối bởi mặt trăng. Có nhóm thì thờ
phượng lửa, đó là những người Bái hỏa giáo (Majus), có
nhóm tôn thờ nước, có nhóm tôn thờ các loài vật, có
nhóm thờ ngựa, có nhóm thờ bò, có nhóm thờ người
phàm còn sống lẫn người đã chết, có nhóm thờ Jinn, có
nhóm thờ cây cối, có nhóm thờ các Thiên Thần”.
Những điều này chính là ý nghĩa trong lời phán
của Allah :

70

َ ۡ َ ُ ۡ َّ ُ ُ َ ۡ َ َ ٓ َ َّ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ۡ ۡ ُ َ َ
ۡ
َر ِِٱَّلل ِ فكأنما خر مِن ٱلسماءِ فتخطفه ٱلطي أو تهوِي
ِ ﴿ومن ش
َ َ
ُ ِهِ ٱلر
]11 :﴾ [سورة احلج٣١ يق
ِ يح ِِف مَك ٖن َس
ِ ِ
ٖ ح
Và ai làm điều Shirk với Allah thì chẳng khác nào
như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị chim chóc chụp
bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận gió ào đến quét
mang đi đến một nơi xa xôi. (Chương 55 – Alhajj, câu
31).

َ
َ
َ ُ َ َ ُّ َ َ ۡ َ ر
ُ َّ ي أ َ ِم ٱ
ٌ ۡ ون َخ
ُ َّلل ٱلۡ َوَٰح ُِد ٱلۡ َق َّه
 َما ت ۡع ُب ُدون مِن٣٩ ار
﴿ءأرباب متف ِرق
ُ ُ ٓ َ َ َ ۡ ُ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َّ َ ٓ َ ۡ َ ٓ َّ ٓ ُ
ُ َّ نز َل
َ َ كم َّما ٓ أ
ٱَّلل ِ ِ َها مِن
دونِهِۦ إَِّل أسماء سميتموها أنتم وءاِاؤ
ۡ
ٓ َّ ْ
َۡ ُ
َ َّ َ َ َّ َّ ۡ ُ ۡ
َ َ
ِين ٱلقي ِ ُم
ٱۡلك ُم إَِّل َِّلل ِ أ َم َر أَّل ت ۡعبُ ُد ٓوا إَِّل إِيَّاهُ ذَٰل ِك ٱل
ُسل َطَٰ ٍ ِۚن إ ِ ِن
َ ََُۡ َ
ۡ َ َّ َٰ َ َ
ََك
ِ ََّث ٱَل
]40 ، 15 : ﴾ [سورة يوسف٤٠ اس َّل يعلمون
كن أ
ِ ول

Phải chăng nhiều Thượng Đế khác biệt sẽ tốt hơn
hay là một Thượng Đế Allah duy nhất tối thượng tốt
hơn? Những thứ mà các người thờ phượng ngoài
Ngài (Allah) thật ra chỉ là những tên gọi mà các bạn
và cha mẹ của các người đã đặt cho chúng, chứ Allah
đã không ban cấp cho chúng một chút thẩm quyển
nào. Quả thật, mọi điều luật đều là của Allah, Ngài ra
lệnh cho các người không được thờ phượng ai ngoài
Ngài. Đó là tôn giáo chính trực nhưng đa số nhân loại
không biết. (Chương 15 – Yusuf, câu 39, 40).
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َ
َ
َ ِض
ُ َّ ب
َ ُ ِٱَّلل َمثًَل َّر ُجًل فِيه
َ َ ﴿
َٰ َ َۡش ََك ٓ ُء ُمت
شك ُِسون َو َر ُجًل َسلما ل َِر ُج ٍل
َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ا
:﴾ [سورة الزمر٢٩ ٱۡلمد َِّلل ِ ِل أكَثهم َّل يعلمون
هل شستوِيا ِن مثًل
]55

Allah đưa ra thí dụ so sánh giữa một người (nô lệ)
phục vụ nhiều chủ nhân gồm những kẻ hợp tác nhưng
hay tranh chấp nhau với một người chỉ phục vụ cho
một ông chủ duy nhất, liệu hai người này khi so sánh
có ngang bằng nhau không? Mọi lời ca ngợi và tán
dương kính dâng lên Allah! Nhưng đa số chúng thật
không biết gì cả. (Chương 15 – Azzumar, câu 29).
Những người đa thần này khi họ bỏ thờ phượng
một mình Allah để đến với sự tổ hợp với Ngài trong lúc
việc thờ phượng duy nhất một mình Ngài là mục đích mà
họ được tạo ra và với nó họ được hạnh phúc thì họ trở
thành là những kẻ thờ Shaytan và dục vọng của bản thân
như Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: “Họ bỏ chạy khỏi sự
làm nô cho Đấng đã tạo hóa ra họ để chịu cảnh làm nô
cho dục vọng của bản thân và Shaytan.”
Bởi vậy, những trái tim sẽ không đoàn kết và thế
giới sẽ không được cải thiện trừ phi phải có Tawhid như
Allah  đã phán:

َۡ
َّ ٌ
ْ ُ َ َّ َ
ٓ
َ َ َ
َ ُ ُ ۡ ُ
ِ ﴿أ ِم ٱَّتذ ٓوا َءال َِهة م َِن ٱۡل
 ل ۡو َكن فِي ِه َما َءال َِهة إَِّل٢١ َرون
ِ ۡرض هم ين
َ ُ َ َّ َ
َّ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َّ
َ ٱَّلل ِ َرب ۡٱل
ۡ
ِ
:﴾ [سورة األنبياء٢٢ صفون
ي
ا
م
ع
ش
ر
ع
ٱَّلل لفسدتا فسبحن
ِ
ِ
]55 ،51
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Phải chăng chúng đã tôn thờ những thần linh của
trái đất có khả năng phục sinh được (người chết) hay
sao? Nếu trong trời đất có các Thượng Đế ngoài Allah
là chắc chắn trời đất sẽ đi đến chỗ sụp đổ. Bởi thế thật
vinh quang thay Allah, Đấng Chủ Tể của Ngai
Vương, không như những gì mà chúng đã mô tả về
Ngài. (Chương 51 – Al-Ambiya’, câu 21, 22).
Có nghĩa là nếu như trái đất không còn tồn tại
Tawhid thì Ngày Phục Sinh sẽ đến giống như Thiên sứ
của Allah  nói:

َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ
َح
ُ
ُ
.ض اهلل اهلل} رواه مسلم
{ال تقوم الساعة حَّت ال يقال هف األر ه

“Giờ tận thế sẽ không đến cho tới khi trên trái đất
không còn ai nói Allah, Allah.” (Muslim).
Đó là những gì mà Shaytan đã đùa giỡn với con
cháu Adam và họ sẽ không thể nào được cứu rỗi khỏi
điều xấu của chúng trừ phi với Tawhid dành cho Allah 
và bám chặt lấy Kinh sách của Ngài cũng như Sunnah
của vị Thiên sứ của Ngài.
Sự nguy hiểm của Shirk, bắt buộc phải cảnh
giác và tránh xa những gì dẫn đến Shirk:
Shirk là tội lớn nhất trong các đại tội bởi Allah,
Đấng Tối Cao đã cho biết rằng Ngài sẽ không bao giờ tha
thứ cho ai làm điều Shirk mà chưa quay đầu sám hối,
trong khi Ngài đã đưa ra sắc lệnh cho bản thân Ngài là
phải có lòng thương xót. Người bề tôi phải tuyệt đối cảnh
giác và tránh xa hoàn toàn những điều dẫn đến tội danh
Shirk; và người bề tôi cần phải biết những điều dẩn đến
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tội Shirk để mà dể tránh, bởi lẽ Shirk là điều xấu xa nhất
và bất công nhất mà Allah  đã phán:
]11 :[سورة لقمان

ٱلَر َ لَ ُظلۡ ٌم َع ِظ ر
ۡ ِ ﴿إ َّن
﴾١٣ يم
ِ

Quả thật, Shirk là điều bất công vô cùng nghiêm
trọng. (Chương 11 – Luqman, câu 13).
Bởi vì, Shirk là hành động hạ thấp Allah  vì đã
sánh Ngài với những ai (vật) khác ngang bằng với Ngài,
như Ngài phán:
]1 :﴾ [سورة األنعام١

ْ َ َ َ َّ َّ ُ
َ ُ
ِين كف ُروا ِ ِ َرب ِ ِه ۡم َي ۡعدِلون
﴿ثم ٱَّل

Thế mà những kẻ phủ nhận đức tin lại dựng những
đối tác ngang vai cùng với Thượng Đế của họ.
(Chương 5 – Al-An’am, câu 1).
]55 ،51 :﴾ [سورة ابلقرة٢٢

َ َ َ َ
َۡ ََ
َ َ َت َعلُوا ْ ِ ََّّلل ِ أ
ندادا َوأنتُ ۡم ت ۡعل ُمون
﴿فًل

Bởi thế, chớ dựng những thần linh ngang vai cùng
với Allah trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là không
đúng). (Chương 5 – Albaqarah, câu 22).
Nếu ai làm nghịch lại với ý nghĩa của sự tạo hóa và
mệnh lệnh của Allah  trong tất cả mọi phương diện thif
đó là tội Shirk. Cho nên, ai có hành động Shirk với Allah
thì có nghĩa là người đó đã nâng cao tạo vật của Đấng
Tạo Hóa sánh cùng với Ngài.
Sự so sánh tệ hại và xấu xa nhất là lấy một vật yếu
đuối luôn chịu lệ thuộc vào mọi thứ đem sánh vai với
một Đấng Toàn Năng Vô Song không có bất kỳ sự lệ
thuộc nào. Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã cảnh báo
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cộng đồng của Người về việc làm Shirk và Người đã
ngăn mọi con đường dẫn tới Shirk như Allah  đã phán:

ْ َُۡ ۡ ُ َ ۡ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َّ َّ َ ۡ َ َ
سهِم يتلوا
﴿لقد من ٱَّلل لَع ٱلمۡؤ ِمن
ِ ِني إِذ َب َعث فِيهِ ۡم َر ُسوَّل مِن أنف
ْ ُ َ
َ ۡ ۡ
َ َٰ َعلَ ۡيه ۡم َء َايَٰتِهِۦ َويُ َزك ِيه ۡم َو ُي َعل ُِم ُه ُم ۡٱلك َِت
ب َوٱۡل ِك َمة ِإَون َكنوا مِن
ِ
ِ
ُّ َق ۡب ُل لََف َض َلَٰل
]154 : ﴾ [سورة آل عمران١٦٤ ني
ب
م
ِ
ِ
ٍ
ٖ
Quả thật, Allah đã ban nhiều ân huệ và hồng phúc
cho những người có đức tin khi mà Ngài đã dựng lên
trong họ vị Sứ giả xuất thân từ họ để đọc cho họ nghe
các lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ
kinh sách những điều lẽ phải trong lúc trước đây họ
là những người lầm lạc. (Chương 1 – Ali ‘Imran, câu
164).
Trong giai đoạn trước khi Allah dựng lên vị Nabi
của Ngài – Muhammad  – thì cuộc sống của họ được
bao phủ bởi những việc làm Shirk. Các thần linh của họ
là tự họ nắn tạc từ những tảng đá (ngẫu tượng) rồi họ
khấn vái đến chúng, giết tế động vật dâng cúng lên vật vô
tri và họ còn ngu muội đến nổi có thể hy sinh cả tánh
mạng và tài sản để bảo vệ chúng, thậm chí nếu cần thiết
họ sẽ giết cả con cái của họ như Allah  đã phán:

َ َ َّ َ َ َٰ َ َ َ
ۡ ُۡ َ
ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ ٓ َ َ ُ ۡ َٰ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ۡوهم
َرك ِني قتل أول ِدهِم ۡشَكؤهم ل ِيد
م
ٱل
ِن
م
ي
ث
ِك
﴿وكذل ِك زين ل
ِ
ِ
ٖ
ۡ َُ ۡ َۡ َ ْ ُ ۡ َ
]115 :و ِِلَلبِسوا عليهِم دِينهم﴾ [سورة األنعام

Và các thần linh của họ đã làm cho việc giết con cái
của họ tỏ ra hấp dẫn đối với đa số người thờ đa thần
với mục đích đưa họ đến chỗ hủy diệt và xáo trộn
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trong tôn giáo của họ. (Chương 5 – Al-An’am, câu
137).
Đó là tình trạng lầm lạc của những người thờ đá và
ngẫu tượng, còn tình trạng của người dân Kinh sách thì
sự lệch lạc của họ theo một hướng khác. Đối với những
người Thiên Chúa giáo thì họ biến Allah  thành Chúa
ba ngôi và họ nhận lấy những vị tu sĩ của họ làm thần
linh của họ ngoài Allah. Riêng những người Do Thái
giáo thì họ đã làm nhiều hành vi phá hoại trên trái đất, và
điều tệ hại nhất là họ đã đùa giỡn với Kinh sách của
Allah, họ đã bóp méo và xuyên tạc các lời phán trong
Kinh sách của Ngài.
Ngoài ra, còn có một số nhóm trong tình trạng lệch
lạc khác. Nhóm người Majus (Bái hỏa giáo) là những
người thờ lửa, trong niềm tin của họ thì có hai vị thần:
một đấng tạo ra điều tốt và một đấng tạo ra điều xấu.
Nhóm người Sabi-ah là những người thờ cúng các tinh
tú, họ cho rằng các tinh tú có một sự ảnh hưởng đến trái
đất. Và nhóm người Dahriyah là nhóm người không tin
vào ngày phục sinh và sự phán xét cuối cùng, họ là
những người vô đạo, họ cho rằng không có gì hủy diệt họ
ngoài thời gian.
Tình trạng chung của cư dân trên trái đất trước khi
Nabi Muhammad  được Allah dựng lên làm vị Thiên
sứ của Ngài thì hầu như người dân lúc đó hoàn toàn ngu
muội, lệch lạc và mù quán. Allah  giải thoát họ khỏi
tình trạng ngu muội đó là sự rao truyền và kêu gọi của
Nabi Muhammad  từ lệnh của Ngài để đưa nhân loại từ
nơi u tối đến với ánh sáng, đưa họ trở về với tôn giáo tinh
khiết và thuần túy của Nabi Ibrahim .
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Những lời nói và hành vi dẫn tới Shirk mà
Thiên sứ của Allah  ngăn cấm:
 Thiên sứ của Allah  cấm những lời lẽ mang ý
nghĩa ngang bằng giữa Allah và tạo vật của Ngài, chẳng
hạn như nói: "Đó là điều Allah và anh (chị…) muốn,…"
hoặc "Nếu không có Allah và anh (chị,...) thì..."
Hai câu này nếu thay từ nối “và” thành từ nối “sau
nữa” thì có thể được phép, thí dụ như: “Đó là điều Allah
muốn, sau nữa là anh (chị, ..) muốn” hoặc “Nếu không
có Allah, sau nữa là anh (chị, ..) thì ...”.
Đây là những lời lẽ phạm vào tiểu Shirk nhưng nó
là phương tiện dẫn tới đại Shirk.
 Thiên sứ của Allah  cấm thái quá trong việc tôn
vinh mồ mả như: xây tô trang hoàng mồ mả, thấp nến
sáng nơi mồ mả hoặc ghi, vẽ bất cứ gì lên đó.
 Thiên sứ của Allah  cấm lấy mồ mả làm nơi
dâng lễ nguyện Salah, bởi vì đó là phương tiện dẫn tới
việc thờ phượng mồ mả.
 Thiên sứ của Allah  cấm dâng lễ nguyện Salah
ngay lúc mặt trời mọc cũng như ngay lúc mặt trời lặn,
bởi vì việc làm đó giống những người quỳ lạy mặt trời
trong những thời điểm này.
 Thiên sứ của Allah  cấm du hành từ xa để đến
bất cứ địa điểm nào với ý niệm thờ phượng để được đến
gần Allah, ngoại trừ ba Masjid: Masjid Al-Haram
(Makkah), Masjid An-Nabawi (Madinah) và Masjid AlAqsa (Palestine).
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 Thiên sứ của Allah  cấm thái quá trong sự ca
ngợi và tán dương, Người  nói:

ُ ُ َ َّ َ َ ح َ َ َ َّ َ َ َ َ ح
َ {الَ ُت حط ُرون َك َما َأ حط
 فقولوا، فإهنما أنا عبد،ارى اب َن م حري َم
ت انلص
ر
ه
ه
ُُ ُ َ َ
َُح
.عبد اهلله ورسوَل} رواه ابلخاري

“Các ngươi chớ ca ngợi Ta quá mức giống như Thiên
Chúa giáo đã ca ngợi quá mức con trai của Maryam,
bởi Ta chỉ là người bề tôi của Allah. Tuy nhiên, các
ngươi được nói người bề tôi của Allah và vị Thiên sứ
của Ngài.” (Albukhari).
 Thiên sứ của Allah  cấm thực hiện lời thề
nguyện nếu sự việc được nguyện thực hiện tại một nơi có
sự thờ phượng ngẫu tượng hoặc đã từng có sự thờ
phượng ngẫu tượng ở đó hoặc từng có tổ chức các lễ hội
thời Jahiliyah. Tất cả điều này đều mang ý nghĩa phòng
ngừa Shirk và ngăn chặn những phương tiện dẫn tới nó.
Mặc dù Thiên sứ của Allah  đã trình bày đầy đủ
những gì dẫn tới Shirk để cộng đồng tín đồ của Người có
thể cảnh giác, phòng ngừa và tránh xa. Tuy nhiên, những
người tôn vinh mồ mả đã làm trái đường lối của Người.
Họ nghịch lại mệnh lệnh của Người và ngoan cố làm
những điều Người ngăn cấm, họ xây các mái vòm trên
mồ mả, dựng các Masjid lên đó, trang hoàng đủ loại cho
mồ mả, họ hướng đến mồ mả các dạng thờ phượng cùng
với Allah .
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: “Ai tập hợp giữa
đường lối của Thiên sứ  và các vị Sahabah của Người
về mồ mả với những gì mà đa số người đang làm ngày
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hôm nay thì sẽ thấy cả hai đi ngược với nhau, cái này
nghịch lại cái kia không bao giờ hòa hợp được.
 Thiên sứ của Allah  cấm dâng lễ nguyện Salah
hướng đến mồ mả thì những người này lại dâng lễ
nguyện tại mồ mả.
 Thiên sứ của Allah  cấm lấy mồ mả làm nơi lễ
nguyện thì những người này lại xây các Masjid lên
mồ mả.
 Thiên sứ của Allah  cấm thắp sáng nơi mồ mả
thì những người này lại thắp sáng nơi mồ mả.
 Thiên sứ của Allah  cấm lấy mồ mả làm nơi lễ
hội thì những người này lại lấy mồ mả làm nơi lễ
hội, giống như một Hadith được Muslim ghi lại
trong bộ Sahih của ông nói về ông Ali  nói với
ông Abu Al-Hiyaaj Al-Asda: Tôi cử anh đi với sứ
mạng giống như sứ mạng mà Thiên sứ của Allah
 đã cử tôi đi: ‘Phải phá hết những tranh ảnh và
hình tượng và phải làm bằng phẳng tất cả mồ mả’.
Bởi những người này làm ngược lại với Hadith, họ
xây mộ cao lên khỏi mặt đất giống như ngôi nhà
và họ cho rằng đó chỉ là những mái vòm che.
Thiên sứ của Allah  cấm xây trát và trang hoàng
mồ mả, cấm ghi, vẽ lên mồ mả thì những người
này lại làm những tấm bia ghi lên đó những lời
Kinh Qur’an và những gì khác nữa...”.
 Thiên sứ của Allah  cấm thái quá đối với Người:
Quả thật, Thiên sứ của Allah  cấm tôn vinh và ca
ngợi Người quá mức, bởi việc làm đó dẫn lối đến hành vi
tổ hợp tạo vật với Đấng Tạo Hóa Tối Cao. Người nói:
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ُ ُ َ َّ َ َ ح َ َ ح َ َ َ َّ َ َ َ َ ح
َ َ َح
َ
ُ {الَ ُت حط
 فقولوا، فإهنما أنا عبد،ت انلصارى ابن مريم
ر
ون كما أطر ه
ه
ُُ ُ َ َ
َُح
.عبد اهلله ورسوَل} رواه ابلخاري
“Các ngươi chớ ca ngợi Ta quá mức giống như những
người Thiên Chúa giáo đã ca ngợi quá mức con trai
của Maryam, bởi quả thật Ta chỉ là người bề tôi của
Allah. Tuy nhiên, các ngươi hãy nói người bề tôi của
Allah và là vị Thiên sứ của Ngài.” (Albukhari).
Có nghĩa là các ngươi hãy sắp Ta vào đúng vị trí
và địa vị của Ta mà không được làm hơn thế và các
ngươi hãy gọi Ta là người bề tôi của Allah và là vị Thiên
sứ của Ngài giống như Thượng Đế của Ta đã mô tả về Ta
như Ngài đã phán:
]1 :[سورة الكهف

َ َٰ لَع َع ۡب ِده ِ ۡٱلك َِت
َ َ ِي أ
ٓ ٱۡل ۡم ُد ِ ََّّلل ِ َّٱَّل
َۡ ﴿
َٰ َ َ نز َل
﴾ب

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng Allah, Đấng
đã ban Kinh sách (Qur’an) xuống cho người bề tôi
của Ngài. (Chương 15 – Al-Kahf, câu 1).

َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َّ َ َ َ َ
َ ُ َ
َ ون ل ِۡل َعَٰلَم
ِۡ لَع َع
ني نَذ ا
َٰ
﴾١ ِيرا
ك
ِل
ِۦ
ه
د
ب
﴿تبار ٱَّلِي نزل ٱلفرقان
ِ
ِ

]1 :[سورة الفرقان

Phúc thay Đấng đã ban Tiêu Chuẩn (phân biệt phúc
và tội) xuống cho người tôi trung của Ngài
(Muhammad) để Y trở thành một vị Cảnh báo cho
muôn loài (người và jinn). (Chương 56 – Al-Furqan,
câu 1).

َّ ُ ۡ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ
ُ
ۡ
َ
ُ
]15 :﴿وأنهۥ لما قام عبد ٱَّلل ِ يدعوه﴾ [سورة اجلن
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Và quả thật khi người bề tôi của Allah đứng cầu
nguyện Ngài. (Chương 55 – Al-Jinn, câu 19).
Allah  đã gọi Nabi Muhammad  trong Qur’an:
"Này hỡi vị Thiên sứ, hoặc Này hỡi vị Nabi."
Đáng lẽ ra họ phải bám chặt lấy Sunnah của Thiên
sứ  và không được thái quá đối với Người, phải ủng hộ
tôn giáo và Sunnah của Người. Như thế mới là tôn vinh
và yêu thương Người, còn đằng này họ lại bỏ việc tuân
thủ theo Người mà cứ nói và làm những điều Người
nghiêm cấm.
Ông Abdullah bin Ash-Shakheer  thuật lại: Tôi
đi cùng với một đoàn người thuộc bộ tộc A’meer đến gặp
Thiên sứ của Allah . Chúng tôi nói với Người: Người
là Sayyid (chủ) của chúng tôi, là con trai của chủ chúng
tôi. Người nói: Đấng Chủ nhân là Allah Tối Cao và Ân
Phúc. Chúng tôi lại nói: Người là người tốt hơn chúng tôi
và vĩ đại hơn chúng tôi. Người nói: Các ngươi hãy nói lời
của các ngươi và chớ để Shaytan thừa cơ hội quấy nhiễu
các ngươi (Hadith do Abu Dawood ghi lại với đường dẫn
khá tốt).
Trong Hadith, Thiên sứ của Allah  đã cấm những
người này nói Người là chủ của chúng tôi và Người bảo
Đấng Chủ là Allah Tối Cao và Ân Phúc và Người cũng
cấm họ nói rằng Người tốt hơn và vĩ đại hơn họ, nguyên
nhân là vì Người sợ họ trở nên thái quá trong việc tôn
vinh và ca tụng Người.
Ông Ibnu Al-Athari  kể lại có một người đàn
ông Quraish đến thì có người nói: Ông là người chủ của
Quraish? thì ông ta đính chính: Đấng Chủ là Allah. Có
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nghĩa là chỉ có Allah mới xứng đáng là Đấng Chủ và
người đàn ông Quraish đó không thích được khen ngợi
mà ông ta thích khiêm tốn.
Riêng Hadith mà Thiên sứ của Allah  nói về
Ngày Phục Sinh:

َ َ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ح
َ
{أنا سيد و ه
.دل آدم وال فخر} رواه مسلم

“Ta sẽ là Sayyid (chủ, sếp, đứng đầu) con cháu của
Adam (trong Ngày hôm đó) nhưng không có gì lấy làm
tự hào.” (Muslim).
Người  thông tin cho biết về sự cao quý mà
Allah  sẽ ban cho Người. Đây chỉ là một thông tin mà
Người muốn báo cho cộng đồng của Người biết về ân
huệ mà Allah  ban cho Người mục đích để họ có đức
tin nơi Ngày Phán Xét. Cũng chính vì vậy mà Người đã
nói sau đó “nhưng không có gì lấy làm tự hào” có nghĩa
là hồng phúc và sự cao quý đó là do Allah  ban cho
Người chứ bản thân Người không tự mình có được và
cũng không thể nào đạt được bởi sức mạnh của Người,
cho nên chẳng có gì mà Người  phải tự cao tự đại về
điều đó trước mọi người.
Đích thực Thiên sứ của Allah  sẽ là người
Sayyid cho con cháu Adam vào Ngày Phán Xét như
Người đã thông điệp. Nhưng Người  lại cấm mọi người
dùng từ đó để xưng hô với Người, vì Người sợ họ rơi vào
sự thái quá dẫn họ đến với điều Shirk.
Ông Anas bin Malik  thuật lại: Mọi người nói
với Thiên sứ của Allah : Này người tốt nhất của chúng
tôi, người con trai của người tốt nhất trong chúng tôi,
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người Sayyid của chúng tôi, người con trai của người
Sayyid của chúng tôi. Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ َ َّ ُ ُ ح ُ ح َ ح ُ ح َ َ َ ح َ ح َ َّ ُ َّ ح َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ ح
كم الشيطان أنا ُممد عبد
{أيها انلاس قولوا بهقول هكم وال يسته هوين
َ
ُ ُ ََ
ُوَلُ َواهلل َما ُأحب َأ حن تَ حر َف ُعون َف حو َق َم حْنلََّت الََّّت أنح َزلَن اهلل
اهلله ورس
ه
ه
ه
ه
ه ه ه
َّ َ َّ َ
.عز َوجل} رواه أمحد

“Này hỡi người dân, các ngươi hãy nói với lời của các
ngươi nhưng các ngươi chớ để Shaytan thừa cơ hội
quấy nhiễu các ngươi. Ta là Muhammad, người bề tôi
của Allah và là vị Thiên sứ của Ngài. Thề bởi Allah, Ta
không thích các ngươi đưa Ta lên cao hơn vị trí Allah,
Đấng Tối Cao đã ban xuống cho Ta.” (Ahmad).
Thiên sứ của Allah  bảo cộng đồng tín đồ của
Người hãy gọi Người là người bề tôi của Allah, là vị
Thiên sứ của Ngài, bởi vì Người không thích cao hơn vị
trí đó và bởi vì Người muốn bảo vệ Tawhid và sợ cộng
đồng tín đồ của Người rơi vào Shirk.
Thiên sứ của Allah  bảo không cầu xin phúc lành
nơi Người mà phải cầu xin phúc lành nơi Allah  và
Người cấm khen ngợi nhau, Người nói:

َ

َ َُُ َ حَ َ ََ ح

.حبهك} رواه ابلخاري
{ َويلك قطعت عنق صا ه

“Ngươi (người khen) đã cắt cổ người bạn của ngươi
(người được khen).” (Albukhari).

َُ َ ح
َّ َ َ َ َ ح ُ ُ ح
َ َ ُ
ُ ُ
.حْي فاحثوا هف وجوه هههم الَتاب} رواه مسلم
{إهذا رأيتم المدا ه

“Khi nào các ngươi thấy những người luôn khen ngợi
thì các ngươi hãy ném bụi vào mặt của họ.” (Muslim).
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Thiên sứ của Allah  nói những lời trên là vì lo sợ
cho người khen ngợi trở nên thái quá trong lời khen, còn
người được khen có thể cảm thấy thích thú và tự hào quá
mức, cả hai đều sẽ bị ảnh hưởng trong giáo lý Tawhid.
Một điều nên được đề cập liên quan đến vấn đề
này là liệu có được phép xưng hô tạo vật với danh từ
Sayyid (người chủ, sếp, ngài) hay không? Trả lời cho câu
hỏi này, học giả Ibnu Al-Qayyim nói : “Có sự bất đồng
quan điểm nhau trong vấn đề này. Một nhóm thì cho
phép còn một nhóm thì cấm, nhóm cấm được cho là lấy
từ câu nói của Imam Malik. Nhóm không cho phép dẫn
chứng lời của Thiên sứ  khi có người gọi Người là
Sayyid của chúng tôi: “Chỉ có Allah mới xứng đáng là
Sayyid”. Riêng nhóm người cho phép xưng hô tạo vật là
Sayyid thì dẫn chứng lời của Thiên sứ khi Người nói với
những người dân Al-Ansar:

ُ ح

ِّ َ َ

ُ ُ

.{قوموا إهىل سي هدكم} رواه ابلخاري ومسلم
“Các ngươi hãy đứng dậy đến người Sayyid của các
ngươi.” (Albukhari, Muslim).
Kết luận trong hai câu nói thì câu nói được phép
đúng hơn câu nói không được phép.
 Thiên sứ của Allah  cấm thái quá đối với những
người ngoan đạo:
Nếu việc thái quá trong sự tôn vinh và kính trọng
đối với ngay cả vị Thiên sứ của Allah  cũng bị cấm
đoán thì nói chi đến việc thái quá trong sự tôn vinh đối
với những ai khác ngoài Người!
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Ý nghĩa của sự thái quá đối với những người
ngoan đạo là đưa họ lên cao hơn vị trí mà Allah  đã ban
cho họ đến với vị trí chỉ dành riêng cho một mình Allah
duy nhất, chẳng hạn như cầu xin họ phù hộ và che chở
khỏi điều xấu, đi vòng quanh mồ mả của họ, tìm phúc
lành trên đất chôn cất họ, giết tế dâng lên họ và cầu xin
khấn vái nơi họ.
Quả thật, Shaytan đã nhập Shirk vào cộng đồng
của Nabi Nuh  theo cánh cửa của sự thái quá đối với
những người ngoan đạo. Cho nên, cần phải cảnh giác và
cẩn trọng tránh xa sự việc đó ngay cả với tâm niệm tốt
đẹp.
Những gì đang diễn ra ở thời đại hôm nay cũng
giống như những gì đã xảy ra trong cộng đồng của Nabi
Nuh . Shaytan đã tận dụng cơ hội của những người
thái quá trong việc tôn vinh, kính trọng và yêu thương
đối với những người ngoan đạo giống như chúng đã từng
làm với cộng đồng của Nabi Nuh . Chúng (Shaytan)
vẫn xúi giục họ (những người thái quá) thờ phượng mồ
mả bằng cách vẽ đường cho họ xây trát và trang hoàng
mồ mả của những người ngoan đạo trên tinh thần yêu
thương và tưởng nhớ đến những người ngoan đạo đó.
Chúng (Shaytan) bày vẽ rằng cầu nguyện khấn vái nơi
mồ mả của những người ngoan đạo sẽ được Allah chấp
nhận rồi sau đó từ cấp độ này chúng đưa họ đến với sự
cầu nguyện và khấn vái nhờ vả những người ngoan đạo
đã khuất làm kẻ trung gian giữa họ với Allah. Khi họ
(những người thái quá) đã làm tất cả những việc làm này
thì chúng sẽ dẩn dắt họ đến với việc thờ phượng, cầu
nguyện và khấn vái đến chính bản thân những người nằm
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trong mộ thay vì Allah – Đấng Tối Cao. Lúc bấy giờ, mồ
mả của những người ngoan đạo sẽ trở thành các tượng
đài, các ngẫu tượng được thắp sáng và trang hoàng. Khi
họ (những người thái quá) đã làm tất cả những việc làm
này thì sau đó chúng lại đưa họ đến việc rao truyền và
kêu gọi mọi người đến với sự thờ phượng các mồ mả
này, lấy mồ mả làm nơi cho lễ hội và nghi thức thờ
phượng. Rồi khi họ (những người thái quá) đã đạt được
điều này thì chúng sẽ đưa họ đến với niềm tin rằng nếu ai
ngăn cản thì đó là người đã không tôn trọng và không
yêu thương những người hiền nhân ngoan đạo đã khuất.
Họ (những người thái quá) trở nên ngu muội mặc dù họ
tự xưng là những người của kiến thức tôn giáo, thậm chí
họ còn trở thành kẻ thù luôn gây hấn với những người
của Tawhid.
Những người thái quá đối với những người ngoan
đạo đã khuất luôn cho rằng họ làm thế đều xuất phát từ
tấm lòng yêu thương và tôn kính hết mực đối với những
người ngoan đạo nhưng thật ra họ đã đi ngược lại với
thiên kinh Qur’an và Sunnah của Thiên sứ nói về tình
yêu thương và kính trọng đối với những người ngoan
đạo. Tình yêu thương và kính trọng đích thực theo thiên
kinh Qur’an và Sunnah của Thiên sứ đối với những
người ngoan đạo là nhận biết hồng phúc của họ và luôn
đi theo con đường tốt đẹp của họ trong việc làm thiện tốt
và ngoan đạo và luôn cầu nguyện Allah tha thứ cho họ
như Allah  phán:
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ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۢ
َ ٱغفِ ۡر ََلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰن ِنَا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ُ ٓ ِين َجا
ِ
ِين
ا
ن
ب
ر
ون
ول
ق
ي
ِم
ه
د
ع
ب
ن
م
و
ء
ِ
ِ
ۡ َ َُ َ
ْ
ٓ
َ َّ
َ ٱۡل
َ ِين َء
َ يمَٰن َو ََّل ََتۡ َع ۡل ِف قُلُوبنَا غًِل ل ََِّّل
امنُوا َر َّبنَا إِنك
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ سبقونا
ٌ َّ َ ُ ر
]10 :﴾ [سورة احلرش١٠ رءوف رحِيم
Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng
Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho
những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin
Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với
những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng
Nhân Từ và Khoan Dung”. (Chương 65 – Al-Hashr,
câu 10).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói:
Tất cả những ai thái quá đối với bất kỳ vị Nabi nào
hoặc bất kỳ người ngoan đạo nào, họ gán một điều gì đó
thuộc quyền năng nơi Allah  cho những người đó,
chẳng hạn như họ nói: Này người Sayyid này, Sayyid này
hãy phù hộ cho tôi, hãy trợ giúp cho tôi hoặc hãy ban
bổng lộc cho tôi hoặc tôi lệ thuộc vào sự định đoạt của
ngài hay những lời tương tự, thì tất cả đều là Shirk và
lệch lạc. Họ phải quay đầu sám hối, nếu họ quay đầu sám
hối thì tốt còn không phải bị giết, bởi quả thật Allah 
gửi các vị Thiên sứ đến cũng như ban các Kinh sách của
Ngài xuống là chỉ vì mục đích thờ phượng duy nhất một
mình Ngài, không ai được tổ hợp với Ngài bất kỳ ai (vật)
khác ngoài Ngài, không cầu nguyện khấn vái cùng với
Ngài bất kỳ ai (vật) khác ngoài Ngài. Những người cầu
nguyện khấn vái cùng với Allah một thần linh khác như
Giê-su, các Thiên Thần, ngẫu tượng với niềm tin không
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phải những thần linh đó đã tạo hóa các tạo vật hoặc ban
mưa xuống hay làm mọc ra cây cối mà họ thờ phượng
những thần lình đó hoặc thờ phượng mồ mả của họ hoặc
thờ phượng các hình tượng và tranh ảnh của họ là vì:
]1 :[سورة الزمر

ۡ َّ َ ٓ َ ُ َ ُ َّ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ
َٰٓ َ ٱَّلل ِ ُزل
﴾َف
﴿ما نعبدهم إَِّل ِِلقرِبونا إَِل

Chúng tôi không tôn thờ họ mà chỉ nhờ họ đưa
chúng tôi đến gần Allah mà thôi. (Chương 15 –
Azzumar, câu 3).
Họ cho rằng những thần linh mà họ van vái cầu
nguyện cũng như thờ phượng sẽ là những vị can thiệp
giữa họ với Allah . Nhưng Allah  đã cử phái các vị
Thiên sứ của Ngài đến ngăn cấm họ cầu nguyện và khấn
vái đến bất kỳ ai (vật) ngoài Ngài dù là sự cầu nguyện
mang tính thờ phượng hay sự cầu nguyện mang tính khấn
xin phúc lành.
 Như vậy, những người tôn thờ mồ mả không cho
rằng những người ngoan đạo trong mộ có quyền năng
cùng với Allah  trong việc tạo hóa, ban bổng lộc, làm
cho chết, làm cho sống mà họ chỉ quan niệm rằng những
người đó sẽ là những vị trung gian giữa họ với Allah 
trong việc đáp ứng những nhu cầu của họ cũng như giúp
họ tránh được những điều dữ và tai ương. Đây cũng
giống như những người đa thần giáo thời Jahiliyah được
Allah  đề cập đến trong Kinh sách của Ngài. Tuy
nhiên, thực tế cho thấy, sự Shirk của những người thời
sau này còn có phần hơn sự Shirk của những người thời
Jahiliyah. Họ thường xuyên nhân danh những vị đã khuất
này trong mọi dịp, còn nhân danh Allah  thì rất ít; trên
lưỡi của họ luôn nhắc đến tên của vị Wali nào đó. Những

88

người đa thần giáo thời kỳ Jahiliyah Shirk với Allah 
trong hoàn cảnh bằng an và phồn thịnh, còn trong hoàn
cảnh biến cố và khắc nghiệt thì họ vẫn toàn tâm hướng về
Allah , riêng những người thời sau này thì luôn luôn
Shirk với Allah ngay trong lúc phồn thịnh và cả lúc gặp
phải biến cố và tai ách.
 Hỡi những học giả Islam, quí ngài là những người
phải chịu trách nhiệm cho đám người lang thang trong
bóng tối của sự lạc lối này. Tại sao quí ngài không trình
bày và giảng giải cho họ con đường chân lý và đúng đắn?
Tại sao quí ngài không ngăn cản họ khỏi việc làm Shirk
nghiêm trọng này trong khi quí ngài đang sống với họ
trong cùng một xã hội và cùng một thời đoạn? Tại sao
quí ngài lại xao lãng điều Allah  đã giao phó cho quí
ngài từ việc rao truyền và phân giải qua lời phán của
Ngài:

َ
َ ُ َّ َ َ َ ۡ
َّ ب ََلُبَينُ َّن ُهۥ ل
َ َٰ ِين أُوتُوا ْ ٱلۡك َِت
َ ِيث َٰ َق َّٱَّل
ِ ِلن
اس َوَّل
﴿ِإَوذ أخذ ٱَّلل م
ِ
ْ ََ ۡ َ ۡ
ُ َ َ ۡ َ
ۡ َ
َ َ
ُ ٓ
َت ۡوا ِِهِۦ ث َمنا قل ِيًل فبِس َس َما
تكتُ ُمون ُهۥ فنَبَذوهُ َو َرا َء ظ ُهورِهِم وٱش
َ َُ َۡ
]155 :﴾ [سورة آل عمران١٨٧ شاَتون

Và (hãy nhớ lại) khi Allah đã nhận Lời Giao ước của
những kẻ đã được ban cấp Kinh Sách (với lời phán):
“Các ngươi hãy công bố nó (điều trong Kinh sách nói
về Sứ giả Muhammad) cho nhân loại và không được
giấu giếm nó.” thì chúng không ngại quẳng nó ra sau
lưng của chúng và chúng đã bán nó với một giá nhỏ
nhoi. Thật xấu xa cho điều mà chúng đã mua bán.
(Chương 1 – Ali – Imran, câu 187).
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Chẳng phải các học giả U’lama là những người kế
thừa từ các vị Nabi đó sao, trong khi các vị Nabi đều đến
với mục đích ngăn cản điều Shirk và chiến đấu với cư
dân của nó để tôn giáo trở nên thuần túy hướng về Allah
 một cách trọn vẹn.
Hãy kính sợ Allah , Đấng đã giao phó cho quí
ngài trách nhiệm lớn lao này. Có một Hadith Sahih nói
rằng người có kiến thức và hiểu biết nhưng không hành
động theo sự hiểu biết và kiến thức của y sẽ là người đầu
tiên bị thiêu đốt trong Hỏa Ngục vào Ngày Sau. Bởi thế,
nếu quí ngài thấy điều Shirk mà hờ hững bỏ mặc mọi
người trên sự việc đó thì đó là một việc làm thật nguy
hiểm, nhưng nếu quí ngài không thấy được điều Shirk thì
sự việc lại càng nguy hơn vì quí vị đã không hiểu được
đâu là đúng và đâu là sai.
Lạy Allah, xin Ngài cải thiện tình cảnh của những
người Muslim, xin Ngài hướng dẫn họ đến với điều chân
lý bởi Ngài là Đấng Toàn Năng trên tất cả mọi thứ và
mọi sự việc.
 Thiên sứ của Allah  cấm vẽ tranh ảnh bởi vì nó
là phương tiện dẫn tới Shirk
Ý nghĩa của việc vẽ tranh ảnh bao hàm cả việc nắn
tạc hình tượng.
Các vị học giả đã phản đối việc vẽ tranh ảnh trong
những điểm liên quan đến giáo lý đức tin, bởi vì việc làm
đó là một trong những phương tiện dẫn đến Shirk. Điều
Shirk xảy ra đầu tiên trên trái đất cũng xuất phát từ
nguyên nhân vẽ tranh ảnh khi mà cộng đồng của Nabi
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Nuh  bắt đầu vẽ ảnh của những người ngoan đạo và
dựng ảnh của họ tại những nơi mà họ thường ngồi.
Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã cảnh báo về
việc vẽ tranh ảnh dưới mọi hình thức. Người đã cấm việc
làm đó và ra lệnh dẹp bỏ hết tranh ảnh và hình tượng, bởi
lẽ việc vẽ tranh ảnh mang ý nghĩa như muốn tranh tài tạo
hóa cùng với Allah – Đấng Duy Nhất trong việc tạo hóa.
Cho nên, người vẽ tranh ảnh hay nắn tạc các hình tượng
là người muốn tranh tài tạo hóa cùng với Allah  trong
khi chính Ngài mới là Đấng Tạo Hóa và chỉ có Ngài mới
có khả năng tạo hóa.
Sau đây là các Hadith Sahih nói về vấn đề vẽ tranh
ảnh (tạc tượng):
1. Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ ُ َ َ َّ َ ح َ ح َ َّ ح َ َ َ ح ُ ُ َ َ ح
ُُ َحَ ح
 فليخلقوا،اهلل ع َّز َوجل َومن أظل ُم مهمن ذه َب َيلق كخل هِق
{قال
َ
َ
ً َ َ َ َّ ً ح َ ح ُ ُ َ َّ ً ح
.ْية} رواه ابلخاري ومسلم
 أو هَلخلقوا حبة أو ش هع،ذرة

“Allah, Đấng Tối Cao phán: Còn ai bất công hơn
những kẻ muốn tạo hóa giống như sự tạo hóa của TA.
Bởi thế chúng hãy tạo hóa một hạt ngô, hoặc chúng
hãy tạo hóa một hạt lúa mạch thử xem?” (Albukhari,
Muslim).
Có nghĩa là không có ai bất công hơn những người
vẽ tranh ảnh (tạc tượng), bởi lẽ khi họ vẽ một bức tranh
nào đó về hình dáng của tạo vật mà Allah  đã tạo ra từ
con người, động vật hoặc những tạo vật khác có linh hồn
thì họ đã trở thành những kẻ muốn tranh tài với Allah 
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trong việc tạo hóa, trong khi Ngài là Đấng Tạo Hóa mọi
vạn vật và Ngài là Thượng Đế của mọi vạn vật, cũng như
Ngài là Đấng đã vẽ ra mọi tạo vật rồi ban cho tất cả linh
hồn để chúng đến được với sự sống như Ngài đã phán:

َ ۡ ُ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ۡ
َ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ َّ َ َ َ
ِۡ ِإَوِله
ت وٱۡلۡرض ِِٱۡل ِق وصوركم فأحسن صوركم
ِ ﴿خلق ٱلسمو
ُ ِ ٱل ۡ َم
]1 :﴾ [سورة اتلغابن٣ صي

Vì chân lý, Ngài (Allah) đã tạo hóa các tầng trời và
trái đất; và Ngài đã tạo hình thể các ngươi và làm đẹp
hình thể của các ngươi. Và các ngươi sẽ quay trở về
với Ngài. (Chương 54 – Attagha-bun, câu 3).
]23 :[سورة احلرش

ۡ ُ ۡ
َ ۡ ُ َّ َ ُ
﴾ ٱَّلل ٱلخَٰل ُِق ٱۡلَارِئ ٱل ُم َصوِ ُر
﴿ هو

Ngài là Allah, Đấng Tạo hóa, Đấng khởi sự, Đấng
ban hình thể. (Chương 65 – Al- Hashr, câu 23).
Rồi sau đó, Allah  thách thức những kẻ vẽ tranh
ảnh (tạc tượng) đã cố sức tranh tài với sự tạo hóa của
Ngài, làm cho những thứ mà chúng vẽ có sự sống giống
như các tạo vật Ngài đã vẽ ra chúng. Sự thách thức của
Ngài như muốn khẳng định sự vô năng của những kẻ vẽ
tranh ảnh (tạc tượng) rằng họ sẽ không thể ban sự sống
cho những động vật mà họ vẽ, bởi vì ngay cả các loại hạt
thì họ cũng không có khả năng ban sự sống cho chúng.
2. Bà A’ishah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah 
nói:

َ َ ً َ ح َ ح َ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ ح
ََ
َّ
اس عذابا يوم ال هقيام هة اَّلهين يضاهون هِبل هق اهلله} رواه
{أشد انل ه
.ابلخاري ومسلم
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“Người chịu hình phạt nặng nhất trong nhân loại vào
Ngày Phục Sinh là những người bắt chước tạo hóa của
Allah.” (Albukhari, Muslim).
Đây là thông tin từ Thiên sứ của Allah  về sự
trừng phạt khắc nghiệt đối với những người vẽ tranh ảnh
ở Ngày Sau. Cho dù họ đã sống an lành trên thế gian này
và đã được gọi là những nhà nghệ thuật được người đời
khen ngợi và ca tụng, nhưng nếu họ không quay đầu sám
hối thì họ sẽ chịu sự trừng phạt như lời Thiên sứ của
Allah  đã cảnh báo, bởi lẽ việc làm của họ là bắt chước
tạo vật của Allah , có nghĩa là họ muốn tạo ra những
hình ảnh mà Allah  đã tạo ra; Ngài phán:

ۡ ََ َ ََ
ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ ٓ َ َ ُ َّ ْ ُ َ َ ۡ َ
ُ َّ ٱۡلَلۡ ُق َعلَ ۡيه ۡم قُل
َٰ
ٱَّلل
ه
ب
ش
ت
ف
ِۦ
ه
ق
ِ ﴿أم جعلوا َِّلل ِ ۡشَكء خلقوا كخل
ِ ِ
َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ َٰ َ
]15 :﴾ [سورة الرعد١٦ َشءٖ وهو ٱلوَٰحِد ٱلقه َٰ ُر
ك
ِ خل ِق

Hoặc phải chăng họ đã tổ hợp với Allah những đối
tác đã tạo được cái giống như tạo vật của Ngài, phải
chăng đối với họ việc tạo hóa đều giống nhau? Hãy
bảo họ: “Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả mọi vạn vật và
Ngài là Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng”. (Chương
13 – Ar-ra’d, câu 15).
Imam Annawawi  nói về Hadith này: “Có lời
giải thích rằng Hadith này muốn ám chỉ người tạo ra
tranh ảnh và hình tượng để thờ phượng và đó là người tạc
tượng và những người giống như vậy. Đây là người
ngoại đạo (Kafir), y sẽ là người bị trừng phạt nặng nhất
trong nhân loại. Có lời thì giải thích rằng Hadith muốn
nói đến ai có ý định theo ý nghĩa được nói ngay trong
Hadith, đó là muốn bắt chước tạo hóa của Ngài; đây cũng
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là người Kafir sẽ bị trừng phạt nặng nề nhất trong nhân
loại. Còn đối với ai không định tâm cho việc thờ phượng
cũng như không phải bắt chước tạo hóa của Allah  thì
người đó là tín đồ sai quấy mang tội lớn chứ chưa phải là
Kafir”.
Sheik Abdurrahman bin Hasan  nói: “Nếu như
hậu quả này là đối với những ai vẽ ảnh bắt chước theo
tạo vật của Allah từ các loài động vật thì hậu quả sẽ như
thế nào đối với ai vẽ tạo vật rồi cho rằng đó là Thượng
Đế của vũ trụ và muôn loài và hướng sự thờ phượng vào
tạo vật được vẽ (nặn tạc) đó”.
Ông Ibnu Abbas  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ
của Allah  nói:

ُ ُ ِّ َ ُ َ ً َّ َ ح َ ُ َ ُ ُ ِّ ُ َ َ َ َ ح
ِّ َ ُ ُ
ور ٍة ص َّو َرها نفسا فتعذبه هف
ار َيعل َل بهكل ص
{ُك مصو ٍر هف انل ه
َ َّ َ َ
.جهنم} رواه ابلخاري ومسلم

“Tất cả mọi người vẽ tranh ảnh đều ở trong Hỏa Ngục,
mỗi một hình mà y vẽ đều được biến thành một cơ thể
sống rồi nó sẽ hành hạ y trong Hỏa Ngục.” (Albukhari,
Muslim).
Có nghĩa là vào Ngày Phục Sinh, tất cả mọi hình
vẽ mà y đã vẽ trên thế gian, mỗi hình sẽ biến thành một
cơ thể sống hành hạ y.
3. Ông Abu Al-Hiyaaj thuật lại lời ông Ali  nói: Tôi
sẽ cử anh đi với sứ mạng mà Thiên sứ của Allah  đã cử
tôi đi: phải dẹp bỏ hết các tranh ảnh và hình tượng và
phải làm bằng phẳng mồ mả. (Albukhari, Muslim).
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Hadith này cho thấy Thiên sứ của Allah  cấm hai
phương tiện lớn nhất trong các phương tiện dẫn đến
Shirk: vẽ hình ảnh và xây trát mồ mả. Việc cấm này là
một trong những cách thức cải thiện tôn giáo và bảo toàn
Aqeedah cho tín đồ Muslim. Quả thật trong thời đại của
chúng ta hôm nay, việc vẽ tranh ảnh, chụp ảnh, treo ảnh
lên tường hoặc cất giữ hình ảnh làm kỷ niệm đã trở nên
phổ biến; song song với sự việc này thì việc xây trát mồ
mả cũng trở nên rất thịnh hành. Nguyên nhân cho điều
này là do xa lạ với tôn giáo, không thể hiện những điều
Sunnah, nổi dậy những điều Bid’ah và sự im lặng của
nhiều học giả cũng như chấp nhận sự việc xảy ra đến nỗi
những điều đúng trở thành điều sai trái còn những điều
sai trái lại trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia. Cho nên,
cần phải có sự lưu ý và khuyên nhủ đến tất cả, đặc biệt là
đối với những người làm công việc rao truyền trên con
đường lệch lạc cần phải được phản đối sự lệch lạc của họ
cũng như phơi bày cho những người Muslim thấy được
việc làm sai trái của họ mà phòng tránh.
Loại bỏ những ngộ nhận cho việc làm Shirk
Đa số người đi trên con đường lầm lạc do những
ngộ nhận sai trái cần phải loại bỏ. Những ngộ nhận này
có những điều đã có từ những cộng đồng trước và có
những điều xuất hiện trong cộng đồng ngày nay.
Sau đây là những sự ngộ nhận:
Thứ nhất: Khẳng định việc họ làm là đúng vì họ
đã theo chân của ông cha của họ và ông cha của họ là
những người đã kế thừa Aqeedah từ những vị Salaf (bậc
tiền bối ngoan đạo trên chân lý). Đây là sự ngộ nhận đã
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có từ những thời trước được những người thờ đa thần
trong các cộng đồng khác nhau biện minh cho việc làm
sai trái của họ.
Allah  phán:

َّ ٓ َ ُ َ ۡ ُ َ َ َّ
َّ
َ﴿ َو َك َذَٰل َِك َما ٓ أ َ ۡر َسلۡ َنا مِن َق ۡبل َِك ِف قَ ۡري
َتفوها إِنا
ِير إَِّل قال م
ذ
ن
ِن
م
ة
ٖ
ِ
ٍ
ُ ََ َ َٓ َٓ ۡ َ َ
َ ُ َ ۡ ُّ
َٰٓ َ َ لَع أ َّم ٖة ِإَونَّا
َٰٓ وجدنا َءاِا َءنا
َِٰ لَع َء َاث
:﴾ [سورة الزخرف٢٣ رهِم مقتدون
]51

Và giống như thế, không một người báo trước nào
trước Ngươi (Muhammad) đã được TA (Allah) cử
phái đến cho một thị trấn mà những người giàu có nơi
đó lại không nói: “Quả thật chúng tôi thấy cha mẹ của
chúng tôi theo một tôn giáo nào đó và quả thật chúng
tôi đi theo dấu chân của họ”. (Chương 41 – Azzukhruf,
câu 23).
Đây là sự biện minh để chạy tội khi mà không còn
lý lẽ nào cho sự sai trái của mình nữa. Đó là sự lập luận
chẳng có nghĩa lý gì trên chiếc cân ở nơi chợ búa. Quả
thật, những ông cha mà họ đã đi theo nếu không phải là
những người đi trên con đường chỉ đạo thì không nên nối
bước theo dấu chân của họ. Bởi Allah  phản hồi về sự
biện minh của họ như sau:
[سورة

َ ُ ُۡ َۡ ََ َ َ
َ َ ُّ
ُ ٓ
َٰ كم ِِأ ۡه َد
﴾ى م َِّما َو َجدت ۡم عل ۡيهِ َءاَِا َءك ۡم
جئت
ِ ﴿قَٰل أولو

]54 :الزخرف

(Người báo trước) bảo: “Sao? Dẫu ta mang đến cho
các người một chỉ đạo tốt hơn cái mà các người thấy
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cha mẹ của các người đang theo ư?” (Chương 41 –
Azzukhruf, câu 24).

َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َُٓ َ َ َ َۡ ََ
:﴾ [سورة املائدة١٠٤ ﴿أولو َكن ءاِاؤهم َّل يعلمون شيا وَّل يهتدون

]104

Chẳng lẽ (chúng cứ bắt chước theo cha ông của
chúng) ngay cả khi cha ông của chúng không hiểu biết
gì hay ngay cả khi họ không được hướng dẫn ư?
(Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 104).

َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َُٓ َ َ َ َۡ ََ
: ﴾ [سورة ابلقرة١٧٠ ﴿أولو َكن ءاِاؤهم َّل يعقِلون شيا وَّليهتدون
]170

Chẳng lẽ họ đi theo ngay cả khi cha mẹ của họ không
hiểu biết gì hoặc ngay cả khi cha mẹ của họ không
được hướng dẫn ư? (Chương 5 – Al-Baqarah, câu
170).
Việc bắt chước theo cha ông chỉ được ca ngợi và
tuyên dương khi nào cha ông đi trên con đường chân lý
như Allah  đã phán về lời của Nabi Yusuf (Joseph) :

َ وب َما ََك َن ََلَا ٓ أَن ن ُّ َۡر
َ ِإَوس
ۡ ِيم
َ حَٰ َق َويَ ۡع ُق
ُ ﴿ َو َّٱت َب ۡع
َ ِي إِۡ َر َٰه
ٓ ت مِلَّ َة َءاَِآء
ِ
ِ
َّ
ۡ َ ٱَّلل ِ مِن
]15 :َشءٖ ِۚ﴾ [سورة يوسف
ِِ

Và hiện nay tôi theo tín ngưỡng của cha ông tôi:
Ibrahim (Abraham), Ishaaq (Isaac) và Ya’qub
(Jacob) và chúng tôi không được phép tổ hợp bất cứ
cái gì với Allah. (Chương 15 – Yusuf, câu 38).
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ٓ َ َ ۡ ُ َ َّ ُ ۡ
ُ
ۡ َ ۡ َ َٰ َ
َّ ْ َ َ َ َّ َ
َ
امنُوا َوٱت َب َع ۡت ُه ۡم ذرِ َّي ُت ُهم بِإِيم ٍن أۡلقنا ِ ِ ِهم ذرِيتهم وما
﴿وٱَّلِين ء
ۡ ُّ ُ ۡ َ َأ ََلۡ َنَٰ ُهم م ِۡن َع َملهم مِن
َ َ َ َ َ ر
﴾ [سورة٢١ َشءٖ ِۚ ك ٱمرِِٕۢي ِِما كسب رهِني
ِِ

]51 :الطور

Và những ai có đức tin và con cái của họ cùng theo
họ trong đức tin, TA (Allah) sẽ cho con cái của họ
đoàn tụ với họ (nơi Thiên Đàng). Và TA sẽ ân thưởng
họ không thiếu một thứ gì về những việc làm thiện tốt
của họ. Mỗi người là bảo chứng cho những điều mà
họ đã làm. (Chương 65 – Attur, câu 21).
Sự lệch lạc của những bậc cha mẹ mà họ lấy làm
nền tảng cho kiến thức bất di bất dịch của họ thì Allah 
đã lấy hình ảnh của cộng đồng Nabi Nuh  khi Người
kêu gọi họ:

ُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ ِ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ِ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ا
ۡكم مِن
﴿ولقد أرسلنا نوحا إَِل قومهِۦ فقال يقوم ٱعبدوا ٱَّلل ما ل
َ ُ َّ َ َ َ َ ٓ ُ ُ ۡ َ َٰ َ
َ َ َّ ْ ُ َ َ ۡ َ َ َ
َك َف ُروا ْ مِن قَ ۡو ِمهِۦ ما
 فقال ٱلملۡؤا ٱَّلِين٢٣ إِل ٍه غيهۥ أفًل تتقون
َ
َ َ َ ُ َّ َ ٓ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َٰ َ ٓ َّ َ َ ر
هذا إَِّل بَر مِثلكم يرِيد أن يتفضل عليكم ولو شاء ٱَّلل ۡلنزل
َۡ َ َٓ
َ َ َ ۡ َ َّ َ َٰٓ َ َ
َ
َّ
َ
]54 ،51 :﴾ [سورة املؤمنون٢٤ معنا ِِهَٰذا ِِفٓ ءاِائِنا ٱۡلول ِني
ِ ملئِكة ما س

Và quả thật TA đã cử Nuh đến cho người dân của Y
và Y bảo họ: “Này hỡi dân ta, hãy thờ phượng Allah.
Các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài.
Chẳng lẽ các người không sợ (Allah) hay sao?” Nhưng
các lãnh tụ của những kẻ không tin tưởng trong người
dân của Y đã nói: “Kẻ này chỉ là một người phàm như
quí vị. Y chỉ muốn làm bá chủ trên quí vị mà thôi. Và
nếu Allah thực sự muốn (cử một sứ giả đến với quí vị)
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thì Ngài đã cử những Thiên Thần (chứ không phải
người phàm tục như Y). Chúng ta chưa hề nghe điều
(Y nói) từ nơi ông cha của chúng ta bao giờ."
(Chương 51 – Al-Mu’minun, câu 51, 54).
Cộng đồng của Nabi Saleh  nói với Người:
]55 :[سورة هود

َّ َ ٓ
َُٓ
ََ
﴾﴿أت ۡن َهى َٰ َنا أن ن ۡعبُ َد َما َي ۡعبُ ُد َءاَِاؤنا

Phải chăng ngươi cấm bọn ta tôn thờ những đấng
mà cha mẹ của bọn ta đã thờ phượng ư? (Chương 11
– Hud, câu 62).
Cộng đồng của Nabi Ibrahim  nói với Người:
]74 :[سورة الشعراء

ۡ
َ ُ ۡ َ َ َ َ ٓ َٓ
﴾٧٤ ﴿َِل َو َج ۡدنا َءاَِا َءنا كذَٰل ِك َيف َعلون

Không, nhưng bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta đã làm
thế. (Chương 55 – Ash-Shu’ara, câu 54).
Fir’aun nói với Nabi Musa (Moses) :
]61 :[سورة طه

َ ُۡ
ُُۡ ُ َ ََ َ َ
َٰ ون ٱۡل
﴾٥١ وِل
ِ ﴿قال فما ِال ٱلقر

Fir’aun nói: “Thế còn những người thuộc thế hệ
trước thì sao? (Chương 50 – Ta-ha, câu 51).
Những người Ả Rập theo đa thần giáo nói với
Nabi Muhammad  khi mà Người bảo họ nói câu: La ilaha illollo-h (không có Thượng Đế đích thực nào khác
ngoài Allah) thì họ bảo: Chúng tôi chưa hề nghe qua điều
này trong tín ngưỡng, quả là điều khác biệt.
Thứ hai: Những người thờ mồ mả của ngày hôm
nay nghĩ rằng chỉ cần nói câu La ila-ha illollo-h (không
có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah) là sẽ
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được vào Thiên Đàng cho dù có làm bất cứ tội lỗi nào và
nhiều như thế nào hay làm gì đi chăng nữa thì người đó
cũng không trở thành người vô đức tin “Kafir”. Sự ngộ
nhận này của họ là dựa theo lý lẽ từ nghĩa đen của lời
Hadith rằng ai nói câu Shahadah thì không bị quăng vào
lửa của Hỏa Ngục.
Trả lời cho sự ngộ nhận này: Những Hadith mang
ý nghĩa như Hadith vừa nêu không phải chỉ cần nói trên
chiếc lưỡi là đủ, không hoàn toàn như thế mà thực sự nó
được giới hạn trong các điều kiện bởi những Hadith khác.
Đó là người nói La ila-ha illollo-h bắt buộc phải tin vào
nội dung ý nghĩa của nó bằng cả trái tim đồng thời phải
chấp hành và thực hiện theo nội dung ý nghĩa của nó và
phải phủ nhận tất cả những gì được thờ phượng ngoài
Allah  như trong Hadith do Utban thuật lại rằng Thiên
sứ của Allah đã nói:

َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ح َ َ َ َ َ َّ ُ َ ح
َ َ َ ح
}اهلل يبت هغ بهذل هك َوجه اهلله
ار من قال ال إهَل إهال
{فإهن اهلل حرم ىلع انل ه

.رواه ابلخاري

“Quả thật, Allah cấm Hỏa Ngục chạm đến ai nói
‘không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah’
vì sắc diện của Allah” (Albukhari).
Người Munafiq (giả tạo đức tin) chỉ nói lời này
trên chiếc lưỡi và họ sẽ phải ở trong tầng đáy của Hỏa
Ngục vì sự tuyên thệ trên môi không mang lại được điều
gì cho người chủ thể. Trong một Hadith Sahih Muslim,
Thiên sứ của Allah  nói:
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َُُ ُ َ َ َ
ُ َ ح َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ ح َ ُ ح
ون اهلله ح ُرم ماَلُ َودمه
د
{من قال ال إهَل إهال اهلل وكفر بهما يعبد مهن ه
ََ ُُ َ َ
.حسابه ىلع اهلله} رواه ابلخاري ومسلم
و ه
“Ai nói không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah và
phủ nhận những gì được thờ phượng ngoài Allah thì
tài sản, tính mạng và sự phán xét của y là ở nơi Allah.”
(Albukhari, Muslim).
Thiên sứ của Allah  cho biết rằng tài sản và tính
mạng của một người được bảo toàn là bởi hai điều: thứ
nhất là câu nói không có Thượng Đế nào khác ngoài
Allah và thứ hai là phải phủ nhận tất cả những gì được
thờ phượng ngoài Allah chứ Người không bảo chỉ cần
nói lời Shahadah là đủ. Điều này chỉ ra rằng người nào
nói La ila-ha illollo-h nhưng không từ bỏ việc thờ
phượng người chết thì tài sản và tính mạng của y không
bị cấm xâm phạm.
Thứ ba: Họ cho rằng không bao giờ xảy ra việc
Shirk đối với cộng đồng tín đồ Muhammad khi mà họ
vẫn nói lời “La ila-ha illollo-h muhammaddar rasu
lullo-h”. Họ cho rằng việc họ làm trong hành vi thờ
phượng người chết và cầu nguyện đến người chết không
được gọi là Shirk.
Trả lời cho sự ngộ nhận này: Thiên sứ của Allah 
đã cho biết rằng trong cộng đồng tín đồ của Người sẽ có
sự bắt chước giống người Do Thái và Thiên Chúa trong
việc lấy các vị tu sĩ của họ làm Thượng Đế khác với
Allah và Người cũng cho biết rằng giờ Tận thế sẽ không
xảy ra cho tới khi người sống thuộc cộng đồng tín đồ của
Người bắt chước những người đa thần và thậm chí thờ
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phượng cả ngẫu tượng. Quả thật, sự việc đó đã xảy ra
trong cộng đồng này từ việc làm Shirk, những việc làm
đã đưa con người ra khỏi tôn giáo Islam trong khi họ vẫn
nói lời “La ila-ha illollo-h muhammaddar rasu lulloh”.
Thứ tư: Họ cho rằng chúng tôi không muốn
những vị Wali, những vị ngoan đạo, ban phúc lành hay
đáp lại những nhu cầu của chúng tôi mà chúng tôi chỉ
muốn họ can thiệp cho chúng tôi ở nơi Allah  bởi vì họ
là những người đức hạnh có một vị trí ở nơi Allah .
Chúng tôi chỉ cầu xin khấn vái họ can thiệp giùm chúng
tôi mà thôi.
Trả lời cho sự ngộ nhận này: Đây chính là những
gì mà những người đa thần thời trước đã nói nhưng họ
thực sự là những kẻ vô đức tin và Allah  đã gọi là
những người đa thần như Ngài đã phán:

ٓ َ َٰٓ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُّ ُ َ َ َ َّ
َ
ُ
ِه ُۡؤَّلء
﴿ َويَ ۡع ُب ُدون مِن دو ِن ٱَّلل ِ ما َّل يُضهم وَّل ينفعهم ويقولون
َ َ َ َ َّ
َ ۡ َ َ َ َ َّ َ
َ ُ َٰٓ َ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َّ َ
َ
ُ
َٰ
َٰ
ت وَّل ِِف
شف
ِ عۡؤنا عِند ٱَّلل ِ قل أتن ِبون ٱَّلل ِِما َّل يعلم ِِف ٱلسمو
َۡ
َ ُ ۡ ُ َّ َ َٰ َ َٰ َ َ َ ُ َ َٰ َ ۡ ُ
]15 :﴾ [سورة يونس١٨ َركون
ِۚ ِ ٱۡل
ِ ۡرض سبحنهۥ وتعِل عما ش
Và họ thờ phượng ngoài Ngài những kẻ đã không
làm hại cũng chẳng mang lợi gì cho họ và họ nói:
“Những vị này là những vị can thiệp giùm cho chúng
tôi với Allah”. Hãy bảo họ (Muhammad!): “Phải
chăng các người muốn báo cho Allah biết điều mà Ngài
không biết trong các tầng trời và trái đất hay sao?
Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Quả thật Ngài là
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Đấng Tối Cao và vượt hẳn những điều mà họ đã tổ hợp
với Ngài!” (Chương 10 – Yunus, câu 18).
Quyền can thiệp, quyền cầu xin ân xá là sự thật
nhưng nó chỉ nằm ở quyền hành của một mình Allah ,
như Ngài đã phán:

َ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ َّ
َ
َ ُ َ َ َّ َّ ُ
ُ َ ُ
ِ
ۡرض ث َّم إِِلۡهِ ت ۡر َج ُعون
ِ َٰ ﴿قل َِّلل ِ ٱلافَٰعة َجِيعا َلۥ ملك ٱلسمَٰو
ٰۖ ت وٱۡل
]44 :[سورة الزمر

﴾٤٤

Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: “Mọi sự cầu xin ân
xá đều thuộc quyền của Allah cả, Ngài nắm quyền
thống trị các tầng trời và trái đất. Rồi các người sẽ
được đưa về gặp Ngài trở lại”. (Chương 15 – Azzumar,
câu 44).
Như vậy, họ cần phải cầu xin Allah  chứ không
phải cầu xin những người chết, bởi lẽ Allah  không cho
phép cầu xin sự can thiệp của bất cứ ai dù đó là các Thiên
Thần hay các vị Sứ giả của Ngài. Sự cầu xin ân xá không
giống những gì diễn ra trong tạo vật rằng người cầu xin
ân xá cứ cầu xin sự ân xá mà không cần phải xem có
được phép hay không; còn ở nơi Allah  thì không ai
được quyền can thiệp và cầu xin ân xá cho ai trừ phi Ngài
cho phép, Ngài phán:

َ
َّ ۡ َ
ََ
َ َّ
َ َ ۡ ُ َ َٰ َ َٰ َ َّ
ت َّل تغ ِن شفَٰ َعتُ ُه ۡم شيا إَِّل مِ ۢن َب ۡع ِد أن
ل
م
ِن
م
م
ك
﴿و
ِ ك ِِف ٱلسمو
ٖ
َ ۡ َ َ ُ ٓ َ َ َ ُ َّ َ َ ۡ َ
َٰٓ
]55 :﴾ [سوروة انلجم٢٦ يأذن ٱَّلل ل ِمن شااء ويرَض

Và có bao nhiêu Thiên thần trong các tầng trời mà
sự can thiệp chẳng có kết quả gì trừ phi Allah chấp
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thuận cho ai mà Ngài muốn và hài lòng. (Chương 61
– Annajm, câu 26).
Thứ năm: Họ nói rằng những vị Wali, những vị
ngoan đạo có một vị trí đặc biệt ở nơi Allah , chúng tôi
cầu xin Allah bởi sự cao quý và vị trí đặc biệt của họ ở
nơi Ngài.
Trà lời cho sự ngộ nhận này: Tất cả những người
có đức tin đều là những vị Wali của Allah , còn ai chỉ
định một nhân vật nào đó mới đích thực là Wali của
Allah  thì cần phải có bằng chứng rõ ràng từ Qur’an và
Sunnah của Thiên sứ . Dẫu cho ai đó có khẳng định
rằng có bằng chứng từ Qur’an và Sunnah về danh nghĩa
Wali của một nhân vật nào đó thì chúng ta cũng không
được phép thái quá với nhân vật đó trong việc tìm phúc
lành từ bản thân nhân vật đó, vì đấy là phương tiện trong
các phương tiện dẫn tới điều Shirk.
Allah  ra lệnh bảo chúng phải cầu xin khấn vái
trực tiếp đến Ngài, chẳng cần phải qua bất cứ một trung
gian nào cả. Nếu chúng ta nhận lấy kẻ trung gian giữa
chúng ta với Allah  thì việc làm đó cũng giống như
những người đa thần giáo thời trước đã làm; nhưng Allah
 đã phủ nhận việc làm của họ.
Các dạng đại Shirk
Shirk được phân ra thành hai dạng: tiểu Shirk và
đại Shirk. Đại Shirk là thứ phủ nhận Tawhid và đưa
người tín đồ ra khỏi tôn giáo.
Đại Shirk có nhiều loại:
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1. Shirk trong nỗi sợ: Nỗi sợ được chia thành ba
dạng:
Dạng thứ nhất: Sợ ai (vật) khác ngoài Allah  từ
ngẫu tượng, tà thần, người chết, người khuất mặt hay từ
loài Jinn trong việc gây ra điều bất lành, giống như Allah
 đã phán về cộng đồng của Nabi Hud  khi họ nói:

َ َ ٓ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َّ ُ ُ َّ
َ َّ َّن أ ُ ۡشه ُد ٱ
ٓ
َّلل
إ
ال
ِ ِ ﴿إِن نقول إَِّل ٱعَتىك بعض ءال ِهتِنا بِسوءِٖۗ ق
ِ
َ ُ
َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َ ٓ ر
َ
ُ  مِن ُدونِهِۦ فَك٥٤ ون
وِن َجِيعا ث َّم َّل
ِيد
َرك
ِ
ِ وٱشهدوا أ َِّن ِرِيء مِما ت
ُ ُ
]66 ،64 :﴾ [سورة هود٥٥ ن
ِ تن ِظرو

“Bọn ta nói rằng có thể một số thần linh của bọn ta sẽ
hãm hại ngươi”. (Hud) bảo: “Ta cầu xin Allah làm
chứng và yêu cầu bọn ngươi làm chứng rằng ta hoàn
toàn vô can về việc các ngươi đã tổ hợp nhiều thần linh
với Ngài. Thế tất cả bọn ngươi hãy cộng tác bày mưu
hãm hại ta và chớ để cho ta nghỉ xả hơi xem nào!”
(Chương 11- Hud, câu 54, 55).
Quả thật, những người Ả Rập theo đa thần giáo
muốn làm cho Thiên sứ của Allah  sợ các thần linh
ngẫu tượng của họ như Allah  đã phán:

ُ

َ َّ

َ َ ُ َ َُ

]15 :﴿ويخوِفونك ِِٱَّلِين مِن دونِهِۦ﴾ [سورة الزمر

Và chúng làm Ngươi (Muhammad) sợ những ai khác
ngoài Ngài. (Chương 15 – Azzumar, câu 36).
Đây là nỗi sợ thuộc trong những dạng thức thờ
phượng quan trọng cần phải hướng hoàn toàn về một
mình Allah  duy nhất. Ngài phán:
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ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ َٰ َ ۡ َّ ُ ُ َٰ َ َ َّ
ُوه ۡم َو َخافُون إن ُكنتم
﴿إِنما ذل ِكم ٱلايطن ُيوِف أو ِِلاءهۥ فًل َّتاف
ِ ِ
َ ۡ ُّ
]156 :﴾ [سورة آل عمران١٧٥ مۡؤمِن ِني
Chỉ Shaytan mới xúi giục các ngươi sợ bạn bè của
nó; bởi thế, chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu
các ngươi là những người có đức tin. (Chương 1 –
Ali-Imran, câu 175).
]1 :[سورة املائدة

َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َۡ ََ
ۡ
﴾ن
و
ا
ِۚ ِ ﴿فًل َّتاوهم وٱخ

Bởi thế, chớ sợ chúng mà hãy sợ TA. (Chương 6 Al-Ma-idah, câu 3).
Dạng nỗi sợ này không được phép hướng đến ai
(vật) khác ngoài Allah ; ai hướng nỗi sợ này đến với ai
(vật) khác ngoài Allah  thì người đó đã phạm vào đại
Shirk.
Dạng nỗi sợ thứ hai: Một người từ bỏ một việc
làm nghĩa vụ nào vì sợ một số người thì sự sợ này là
thuộc dạng tiểu Shirk. Allah  đề cập đến dạng nỗi sợ
này trong lời phán của Ngài như sau:

َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ ۡ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ُ َ َ َ َ َّ
ۡاد ُهم
﴿ٱَّلِين قال لهم ٱَلاس إِن ٱَلاس قد َجعوا لكم فٱخاوهم فز
ُ ۡ ۡ ُ َّ َ ُ ۡ َ ْ ُ َ َ َٰ َ
َّ
ۡ ْ َ َ َ
إِيمنا وقالوا حسبنا ٱ
ِ  فٱنقلبُوا ِِن ِع َمةٖ م َِن ٱَّلل١٧٣ َّلل َون ِع َم ٱل َوك ِيل
َ ۡ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َ ۡ ْ ُ َ َّ َ َ َ ۡ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ٓ ر
يم
ٍ وفض ٖل لم يمسسهم سوء وٱتبعوا رِضوَٰن ٱَّللِۗ وٱَّلل ذو فض ٍل ع ِظ
ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ٓ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ َٰ َ ۡ َّ ُ ُ َٰ َ َ َّ
ون إِن
ِ  إِنما ذل ِكم ٱلايطن ُيوِف أو ِِلاءهۥ فًل َّتافوهم وخاف١٧٤
َ ِ ُكنتُم ُّم ۡۡؤ
]156 - 151 :﴾ [سورة آل عمران١٧٥ من ِني
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Những ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thật,
những người (ngoại đạo) tập trung đến tấn công quí vị.
Bởi thế, hãy sợ họ”. Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm
đức tin của họ và họ đã nói: “Allah đủ giúp chúng tôi
bởi vì Ngài là Đấng Bảo Trợ Ưu Việt”. Và họ đã trở về
nhà với ân huệ và thiên lộc của Allah. Họ đã không
gặp điều rủi ro nào; và họ làm theo sự hài lòng của
Allah. Và Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. Chỉ
Shaytan mới xúi giục các ngươi sợ bạn bè của nó; bởi
thế, chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi
là những người có đức tin. (Chương 1 – Ali-Imran, câu
173 - 175).
Dạng nỗi sợ này cũng được đề cập trong Hadith do
Ibnu Ma-jah ghi lại qua lời thuật của ông Abu Sa’eed AlKhudri  rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ َ َح َ َ ُ ُ ح َح
}{ال َي هق حر أحدكم نفسه

“Bất cứ ai trong các ngươi cũng không được khinh khi
bản thân mình”.
Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, ai
đó trong chúng tôi khinh khi bản thân mình như thế nào?
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ََُ
ُ ُ َ َ َّ ُ َ َ
َ َح
ََ َح
ُ ول
ُاهلل َع َّز َو َج َّل ََل
ً
{يرى أمرا هلِله علي هه فهي هه مقال ثم ال يقول فهي هه فيق
َ َُ َحَ ح َ َ َ َََ َ َ ح
َُ َ َ ََ َ ََُ ُ َ ح
َّ
.اس
يوم ال هقيام هة ما منعك أن تقول هف كذا وكذا فيقول خشية انل ه
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ح َ َ َ َّ َ ح َ ح
.}فيقول فإهياى كنت أحق أن َتش
“Y nhìn thấy một sự việc mà y phải có trách nhiệm vì
Allah trong việc phản hồi nhưng rồi y không nói gì
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trong sự việc đó cả. Vào Ngày Phán Xét, Allah phán
bảo y: điều gì ngăn ngươi không nói trong sự việc này,
sự việc này thì y nói: bề tôi sợ mọi người. Ngài phán:
Chỉ có TA mới xứng đáng là Đấng mà ngươi phải sợ”.
Dạng nỗi sợ thứ ba: Nỗi sợ tự nhiên theo bản
năng vốn có mà Allah  đã gieo trong trái tim con người
chẳng hạn sợ kẻ thù, sợ thú dữ hoặc sợ những thứ gì
khác. Đây là nỗi sợ không mang tội như Allah  đã phán
về câu chuyện của Nabi Musa :

ُ َّ َ َ َ

َٓ

َۡ

َ َ َ

]51 :﴿فخ َرج مِنها خائِفا يَتقب﴾ [سورة القصص

Thế là Y bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác vừa lo sợ vừa
ngó chừng đề phòng. (Chương 55 – Al-Qisas, câu 21).
Nỗi sợ thuộc dạng thứ nhất và dạng thứ hai phải
được hướng hoàn toàn đến riêng một mình Allah ,
không được hướng đến ai (vật) khác ngoài Ngài. Học giả
Ibnu Al-Qayyim nói: Một trong những âm mưu kẻ thù
của Allah là làm cho những người có đức tin sợ hãi từ
quân lính và các vị bảo hộ của chúng để họ không chiến
đấu với chúng, để không bảo chúng làm điều đúng cũng
như không ngăn cản chúng làm điều sai. Allah cho biết
rằng đó chỉ là âm mưu của Shaytan muốn làm cho họ sợ
hãi và Ngài cấm sợ chúng. Bởi thế, cứ mỗi khi đức tin
Iman của người bề tôi mạnh mẽ là mỗi lần nỗi sợ những
kẻ Wali Shaytan sẽ biến mất. Ngược lại, cứ mỗi khi đức
tin Iman của người bề tôi trở nên yếu ớt thì nỗi sợ sẽ tăng
lên. Allah  phán:
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ۡ َّ
َّ َ َٰ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ
َ َٰ َ َّ َ َ َ َ
َ ٱَّلل ِ َم ۡن َء
ام َن ِِٱَّلل ِ َوٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر وأقام ٱلصلوة
جد
ِ ﴿إِنما يعمر مس
َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ
ْ ُ ُ
َٰٓ و َءاَت ٱلزك َٰوة ولم ُيش إَِّل ٱَّلل فع
َٰٓ َس أو
لئِك أن يَكونوا م َِن
َ َۡ ُۡ
]15 :﴾ [سورة اتلوبة١٨ ٱلمهتدِين
Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày Phán xử cuối cùng và
năng dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah và không
sợ ai mà chỉ sợ một mình Allah thì đó mới là những
người chăm sóc và bảo quản các Thánh đường của
Allah. May ra những người đó có thể sẽ là những
người được hướng dẫn. (Chương 5 – Attawbah, câu
18).
Allah, Đấng Tối Cao cho biết rằng chỉ có những
người có đức tin Iman nơi Ngài và nơi cõi Đời Sau bằng
cả trái tim và thể xác của họ một cách toàn tâm và toàn
lực mới là những người chăm sóc và bảo quản các
Masjid của Allah . Điều này khẳng định rằng việc
chăm sóc và bảo quản các Masjid chỉ được diễn ra khi
nào các Masjid đã trong sạch khỏi những người thờ đa
thần, bởi lẽ việc bảo quản và chăm sóc các Masjid là sự
quy phục Allah  và thi hành điều thiện tốt. Riêng
những kẻ đa thần dù có hành thiện thì việc làm thiện tốt
của họ vô nghĩa như Allah  phán:

َ
ٓ ُ ۡ َّ ُ ُ َ ۡ َ َ
َ َ َّ َ
َ َ ك َف ُر ٓوا ْ أ ۡع َمَٰلُ ُه ۡم َك
َٰٓ َّ ان َما اء َح
َّت
اب ِِقِيعةٖ ُيسبه ٱلظم
ِس
﴿وٱَّلِين
ِۢ
ۡ َ ُ ۡ َ َۡ َُٓ َ َ
]15 :ُيده شيا﴾ [سورة انلور
ِ إِذا جاءهۥ لم

Ngược lại, những ai không có đức tin thì việc làm
của họ chẳng khác nào ảo ảnh nơi bãi sa mạc mà một
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người chết khát cho là nước (uống), cho đến khi y đến
nơi, y chẳng thấy gì cả. (Chương 54 – Annur, câu 39).
]15 :[سورة إبراهيم

ۡ َّ َ ۡ َ َ َ
َ
ُ ت ِهِ ٱلر
﴾ٰۖص ٖف
﴿كرما ٍد ٱشتد
ِ يح ِِف ي َ ۡو ٍم َع
ِ
ِ

Việc làm của họ như đống tro tàn mà gió sẽ thổi bay
đi mất vào Ngày bảo tố cuồng phong. (Chương 14 –
Ibrahim, câu 18).
Bởi vậy, các Masjid được chăm sóc và bảo quản
đúng cách là phải bằng việc làm ngoan đạo, phải thành
tâm hướng về Allah , phải mang giáo lý Aqeedah đúng
đắn, hoàn toàn trong sạch và tinh khiết không dính phải
bất cứ thứ gì từ Shirk, Bid’ah và mê tín, chứ việc chăm
sóc và bảo quản các Masjid không phải chỉ bằng xây trát,
trang hoàng hoặc phải dựng trên các mồ mả. Quả thật,
Thiên sứ của Allah  đã nguyền rủa những ai làm như
thế bởi lời phán của Allah :

َ َّ

َّ

َ َۡ ََۡ

]15 :﴿ولم ُيش إَِّل ٱَّلل﴾ [سورة اتلوبة

Và không sợ ai mà chỉ sợ một mình Allah. (Chương
9 – Attawbah, câu 18).
Giảng giải cho lời phán này, ông Ibnu Atiyah nói:
Allah  muốn nói sợ ở đây là trong sự tôn vinh, thờ
phượng và phủ phục; con người không được phép sợ
những ai (vật) của thế gian. Ông Mu’a-wiyah  đã viết
một bức thông điệp đến bà A’ishah  yêu cầu bà viết
gởi cho ông một bức thông điệp ngắn mang lời nhắn nhủ
và khuyên răn. Thế là bà A’ishah  đã viết một bức thư
ngắn gởi ông với nội dung: “Gởi đến Mu’a-wiyah – chào
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bằng an đến ông - : Quả thật, tôi đã nghe Thiên sứ của
Allah  nói:

ََ َُ
َ
ََ
َ َ
َ َ َ ح ح
َ ح
اس َومن
اس كفاهُ اهلله مؤ حونة انلَّ ه
{من ا هتلَمس هرَض اهلله بهسخ هط انلَّ ه
َ ُ ُ َ َّ َ
َ
َ َ
َ َ ح
}اهلل إهىل انلَّاس
اس بهسخ هط اهلله وَّكه
ا هتلَمس هرَض انلَّ ه

“Ai tìm sự hài lòng ở nơi Allah bằng sự phẫn nộ của
thiên hạ thì một mình Allah đủ giữ an toàn cho y khỏi
thiên hạ; còn ai tìm sự hài lòng nơi thiên hạ bằng sự
phẫn nộ nơi Allah thì Allah bỏ mặc y cho thiên hạ”.
... Chào bằng an” (Hadith do Abu Na’eem ghi lại
trong Al-Haliyah).
Một lời dẫn khác do Ibnu Hibban ghi lại trong bộ
Sahih của ông:

َ
َ َ
َ َ َ ح ح
ُ َ َ ُ َ ح ُ َ َّ َ َ ح
اس ر هِض اهلل عنه وأرض عنه
{من ا هتلَمس هرَض اهلله بهسخ هط انلَّ ه
َ
ُ َ َح
َ َ
َ َ َ ح ح
َ َ َ
اهلل علي هه
اس بهسخ هط اهلله سخط
انلَّاس َومن ا هتلَمس هرَض انلَّ ه
ََ ح َ َ َ َح
َّ
}وأسخط علي هه انلاس

“Ai tìm sự hài lòng ở nơi Allah bằng sự phẫn nộ của
thiên hạ thì Allah sẽ hài lòng về y và Ngài làm cho
thiên hạ hài lòng với y; còn ai tìm sự hài lòng nơi thiên
hạ bằng sự phẫn nộ nơi Allah thì Allah sẽ giận dữ với y
và làm cho thiên hạ giận dữ với y”.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: ((Bà A’ishah
 đã viết thư gởi cho ông Mu’a-wiyah  như sau: Thiên
sứ của Allah  nói:
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َ َ َ ح َح
َََُ ح
َ َ ح َح
ََ
َ َ َ
ُ
َّ
َّ
اس ومن أرَض
اس كفاه اهلله مؤونة انل ه
{من أرَض اهلل بهسخ هط انل ه
َ َ َ
ًَ ح
َُح ُح ُح َ ح
}انلَّاس بهسخ هط اهلله لم يغنوا عنه م َهن اهلله شيئا
“Ai làm Allah hài lòng bằng sự phẫn nộ của thiên hạ
thì một mình Allah đủ giữ an toàn cho y khỏi thiên hạ;
còn ai làm hài lòng thiên hạ bằng sự phẫn nộ nơi Allah
thì thiên hạ không giúp ích được gì cho y từ sự phẫn nộ
của Ngài”.
Đây là giáo lý thực hành căn bản trong tôn giáo.
Bởi thế, ai làm Allah  hài lòng dù cho con người giận
dữ thì Ngài sẽ bảo vệ y và y đích thực là người bề tôi
ngoan đạo của Ngài. Allah  là Đấng bảo hộ cho những
người ngoan đạo và chỉ cần một mình Ngài là đã đầy đủ
cho người bề tôi của Ngài, Ngài phán:

ۡ َ َّ ۡ َ َ َّ
ُ ۡ َ ۡ ُُۡ ََۡ
ُ ث ََّل َُيۡتَس
ِب
 ويرزقه مِن حي٢ ٱَّلل ُي َعل َُلۥ َم َرجا
﴿ َو َمن َي َّت ِق
ُ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َّ َ َ
]1 ،5 :َومن َيت َوَّك لَع ٱَّلل ِ ف ُه َو حس ُبه ٓۥ﴾ [سورة الطالق

Và ai kính sợ Allah thì Ngài sẽ mở cho y một lối
thoát, và Ngài sẽ ban phát bổng lộc cho y mà y không
thể ngờ tới; và ai phó thác cho Allah thì một mình
Ngài đã đủ phù hộ cho y. (Chương 56 – Attalaq, câu 2,
3).
Một mình Allah  đủ để bảo đảm an toàn cho
nhân loại, điều đó không có gì phải nghi ngờ, còn việc tất
cả thiên hạ đều hài lòng về ai đó thì điều đó không xảy ra
...)).
Hadith vừa nêu trên với nhiều lời dẫn khác nhau đã
phân giải rõ ràng rằng con người khi nào làm một điều gì
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đó để làm hài lòng Allah  dù cho có bị cả nhân loại
giận dữ thì y sẽ đạt được hai điều tốt vô cùng thiêng
liêng: được Allah  hài lòng và được sự hài lòng của
nhân loại; còn ngược lại, ai làm một điều gì đó để làm
cho nhân loại hài lòng mà bất chấp sự giận dữ và phẫn nộ
của Allah  thì người đó sẽ gặp phải tai họa lớn: bị
Allah  giận dữ và bị cả sự giận dữ của nhân loại.
Nói tóm lại, khi Allah  hài lòng thì sẽ đạt được
mọi điều tốt lành còn nếu như chiều lòng thiên hạ mà để
Allah  giận dữ thì chắc chắn sẽ gặp phải toàn điều xấu.
Cầu xin Allah  sự bình an và phúc lành...
 Dù phải kính sợ Allah  nhưng chúng ta cần phải
biết rằng song hành với sự kính sợ Ngài phải đi kèm
niềm hy vọng và tình yêu thương đối với Ngài để mà nỗi
sợ không làm cho một người trở nên tuyệt vọng nơi lòng
thương xót và đức khoan dung của Ngài.
Cho nên, người có đức tin phải đi đến Allah  trên
con đường ở chính giữa lòng kính sợ và niềm hy vọng.
Bởi lẽ, nếu y đi đến Allah chỉ với lòng kính sợ Ngài thì
sẽ khiến y tuyệt vọng nơi lòng thương xót và đức khoan
dung của Ngài, còn nếu y đi đến nơi Ngài chỉ với niềm
hy vọng thì sẽ khiến y tự đắc với sự thử thách của Ngài
và sẽ luôn cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Ngài. Sự
tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng thương xót của
Allah hay cảm thấy an toàn cũng như sự tự đắc trước kế
hoạch của Allah, cả hai đều phủ nhận Tawhid, Ngài
phán:
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َ ُ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ
﴾٩٩ ﴿أفأمِنوا مكر ٱَّلل ِ فًل يأمن مكر ٱَّلل ِ إَِّل ٱلقوم ٱلخ ِِسون
]55 - 55 :[سورة األعراف

Quả thật, chẳng ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch
của Allah ngoại trừ đám người thua thiệt. (Chương 5
– Al’Araf, câu 55).

َ

َ ۡ َُۡۡ

َّ َّ

:﴾ [سورة يوسف٨٧ ٱَّلل ِ إَِّل ٱلقوم ٱلكَٰفِ ُرون

ْ َ
ِ ﴿إِنَّ ُهۥ َّل يَا ۡي ُس مِن َّر ۡو

]55

Chớ bao giờ tuyệt vọng nơi lòng nhân từ và đức
khoan dung của Allah bởi quả thật chỉ có đám người
vô đức tin mới tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng
nhân từ của Ngài. (Chương 15 – Yusuf, câu 87).
]65 :﴾ [سورة احلجر٥٦

َ ُّ َّ َّ
َ ۡ ﴿ َو َمن َي ۡقنَ ُط مِن َّر
ۡحةِ َربِهِۦٓ إَِّل ٱلضٓالون

Và ai tuyệt vọng nơi đức Khoan Dung và lòng Nhân
Từ của Thượng Đế của y thì đó là những kẻ lầm lạc.
(Chương 16 – Al-Hijr, câu 56).
Học giả Isma’il bin Ra-fi’a nói: Một trong những
điều cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah  là
người bề tôi cứ ngoan cố lún sâu vào tội lỗi nhưng lại
mong muốn được sự tha thứ nơi Ngài.
Giới học giả nói: Sự tuyệt vọng là ở cách xa lối
thoát một cách vô vọng. Sự tuyệt vọng đối nghịch với sự
cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah . Cả hai
trạng thái đều là đại tội. Cho nên, người có đức tin không
được chỉ dựa vào lòng kính sợ không thôi để rồi phải trở
nên tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng thương xót
của Allah và cũng không được chỉ dựa vào niềm hy vọng
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không thôi để rồi luôn cảm thấy an toàn trước sự trừng
phạt của Allah mà phải vừa kính sợ Allah và vừa hy vọng
nơi Ngài: sợ làm tội với Ngài để cố gắng phủ phục và
tuân lệnh Ngài; hy vọng đức khoan dung và lòng thương
xót của Ngài để luôn quay về sám hối cùng Ngài. Allah
 phán về các vị Sứ giả của Ngài:

َ ْ ُ َ َ
َ
َ
َ ُ َٰ َ ُ ْ ُ َ ۡ ُ َّ
َۡ
ت َويَ ۡد ُعون َنا َرغبا َو َرهبا َوَكنوا َلَا
﴿إِنهم َكنوا ش
ِ َٰ س ِرعون ِِف ٱۡل ۡي َر
َ
َ
]50 : ﴾ [سورة األنبياء٩٠ خَٰاِ عِني

Quả thật, họ đã thường phấn đấu thi đua nhau làm
điều thiện tốt và thường cầu nguyện TA với niềm hy
vọng và kính cẩn và họ là những người luôn kính sợ
TA. (Chương 51 – Al-Anbiya, câu 90).

َ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َّ َ َٰٓ َ ْ ُ
ُون إ َ ََٰل َربه ُم ٱل ۡ َوسِيلَ َة َأ ُّي ُه ۡم أَقۡ َرب
﴿أولئِك ٱَّلِين يدعون يبتغ
ِ
ِِ
ُ َۡ َ َ َ
َ ُ َ ََ َََُۡ َ ُ ََۡ
َ ون َع َذاِ َ ُه ٓۥ إ َّن َع َذ
﴾٥٧ اب َربِك َكن َمذورا
ويرجون رۡحتهۥ ويخاف
ِ

]65 :[سورة اإلرساء

Những thần linh mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm
phương cách để được đến gặp Thượng Đế của họ và
cũng thi đua nhau xem ai trong họ là người gần
Thượng Đế nhất. Họ hy vọng nơi lòng Khoan Dung
của Ngài và sợ sự trừng phạt của Ngài. Quả thật, sự
trừng phạt của Thượng Đế (Allah) của Ngươi mới là
điều phải đáng sợ. (Chương 15 – Al-Isra, câu 57).
Nỗi sợ và niềm hy vọng khi được kết hợp với nhau
sẽ thúc đẩy người bề tôi đến với hành đạo và là động cơ
hữu ích. Với niềm hy vọng người bề tôi sẽ tuân lệnh và
ngoan đạo vì mong được ân phước và phần thưởng, còn
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với nỗi sợ thì người bề tôi sẽ từ bỏ tội lỗi vì sợ sự trừng
phạt. Trường hợp người bề tôi chán nản và tuyệt vọng
nơi đức khoan dung và lòng nhân từ của Allah thì y sẽ
thôi hành đạo và dừng làm điều thiện tốt, còn khi người
bề tôi cảm thấy an toàn trước sự trừng phạt của Allah thì
nó sẽ thúc đẩy y làm điều tội lỗi và sai trái.
Một số học giả nói: Ai thờ phượng Allah chỉ bằng
tình yêu thương thì người đó là Sufi, ai thờ phượng Ngài
chỉ bằng nỗi sợ thì người đó là Hururi, ai thờ phượng
Ngài chỉ bằng niềm hy vọng thì y là người Marji-ah, còn
ai thờ phượng Allah bằng tình yêu thương, nỗi sợ và cả
niềm hy vọng thì người đó mới đích thực là người có đức
tin giống như Allah  đã mô tả:

َ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َّ َ َٰٓ َ ْ ُ
ُ ون إ َ ََٰل َربه ُم ٱل ۡ َوسِيلَ َة َأ ُّي ُه ۡم أَقۡ َر
ب
﴿أولئِك ٱَّلِين يدعون يبتغ
ِ
ِِ
ُ َۡ َ َ َ
َ ُ َ ََ َََُۡ َ ُ ََۡ
َ ون َع َذاِ َ ُه ٓۥ إ َّن َع َذ
﴾٥٧ اب َربِك َكن َمذورا
ويرجون رۡحتهۥ ويخاف
ِ

]65 :[سورة اإلرساء

Những thần linh mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm
phương cách để được đến gặp Thượng Đế của họ và
cũng thi đua nhau xem ai trong họ là người gần
Thượng Đế nhất. Họ hy vọng nơi lòng Khoan Dung
của Ngài và sợ sự trừng phạt của Ngài. Quả thật, sự
trừng phạt của Thượng Đế (Allah) của Ngươi là điều
phải đáng sợ. (Chương 15 – Al-Isra, câu 57).
Quả thật, Allah đã mô tả những người không quan
tâm đến khía cạnh sợ và cảm thấy an toàn trước sự trừng
phạt là những người thua thiệt, Ngài phán:
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َ ُ ٓ َ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ
َ أ َ َو أَمِن٩٧ ون
﴿أفأمِن أهل ٱلقرى أن يأت ِيهم ِأسنا ِيتا وهم نائِم
َ ََُۡ ۡ ُ َ
َّ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ
ُ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
ِ  أفأمِنوا مكر ٱَّلل٩٨ أهل ٱلقرى أن يأت ِيهم ِأسنا ضح وهم يلعبون
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ
]55 - 97 :﴾ [سورة األعراف٩٩ ِسون
ِ فًل يأمن مكر ٱَّلل ِ إَِّل ٱلقوم ٱلخ
Chẳng lẽ dân cư của các thị trấn cảm thấy an toàn
chăng khi cơn thịnh nộ của TA đến chụp bắt họ vào
ban đêm trong lúc họ đang yên giấc? Hoặc phải chăng
họ cảm thấy an toàn khi cơn thịnh nộ của TA đến với
họ vào lúc mặt trời lên cao khi họ đang vui đùa? Hoặc
phải chăng họ cảm thấy an toàn trước kế hoạch bí
mật của Allah? Quả thật, chẳng ai cảm thấy an toàn
trước kế hoạch của Allah ngoại trừ đám người thua
thiệt. (Chương 5 – Al’Araf, câu 55 – 99).
Ý nghĩa các câu Kinh trên: Allah  đề cập đến
tình trạng của cư dân các thị trấn đã phủ nhận các vị
Thiên sứ của Ngài và họ cứ lún sâu trong sự vô đức tin
và tội lỗi. Họ làm như thế phải chăng họ cảm thấy an
toàn trước kế hoạch của Allah , phải chăng họ không
sợ sự trừng phạt của Ngài? Và kế hoạch của Allah : khi
người bề tôi trái lệnh Ngài, làm Ngài nỗi giận thì Ngài
vẫn ban nhiều ân huệ cho y để y nghĩ rằng Allah đang hài
lòng y với mục đích để tội lỗi của y càng thêm chồng
chất để rồi Ngài túm bắt lấy y một cách bất ngờ và đột
ngột.
Allah  nhắc đến những người vô đức tin này
nhằm nhắc nhở những ai thời sau họ lấy đó làm bài học
để khỏi bị Ngài trừng phạt giống như họ, Ngài phán:
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َ ُ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ َ
ُون ۡٱۡلَۡر َض مِ ۢن َب ۡع ِد أ َ ۡهل َِها ٓ أَن لَّ ۡو ن َ َاا ٓ ُء أ َ َص ۡب َنَٰهم
﴿أو لم يه ِد ل َِّلِين ي ِرث
َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ
]100 :﴾ [سورة األعراف١٠٠ لَع قلوب ِ ِهم فهم َّل شسمعون
ِِذنوب ِ ِهم ونطبع
Há không là một chỉ đạo (bài học) cho những ai thừa
kế trái đất sau khi dân cư của nó (đã bị tiêu diệt) rằng
nếu muốn, TA (Allah) sẽ thừa sức tiêu diệt họ vì tội lỗi
của họ và niêm kín tấm lòng của họ khiến họ không
nghe biết gì hay sao? (Chương 5 – Al-A’raaf, câu 100).
Một số học giả nói: Nỗi sợ của người bề tôi được
hình thành từ những điều sau:
Thứ nhất: Nhận biết được sự nghiêm trọng và xấu
xa của tội lỗi.
Thứ hai: Tin vào lời cảnh báo rằng Allah sẽ trừng
phạt cho việc làm trái lệnh Ngài.
Thứ ba: Nếu không biết sợ thì điều đó sẽ ngăn cản
y quay về sám hối với Allah và làm cho y lún sâu vào tội
lỗi.
Ba điều này sẽ làm hoàn thiện nỗi sợ trước hành vi
tội lỗi và sau hành vi tội lỗi thì nó càng làm nỗi sợ tăng
thêm.
Các vị Thiên sứ, các vị Nabi của Allah (cầu xin
Allah hài lòng về họ) không bao giờ tuyệt vọng về đức
khoan dung và lòng nhân từ nơi Allah  trong mọi hoàn
cảnh cho dù có khắc nghiệt và ngặt nghèo như thế nào.
Vị Khaleel của Allah – Nabi Ibrahim  khi được các vị
Thiên Thần báo tin mừng về đứa con lúc ở độ tuổi già
nua còn vợ của Người lại là phụ nữ hiếm muộn thì Người
nói:
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]65 :﴾ [سورة احلجر٥٦

َ ُّ َّ َّ
َ ۡ ﴿ َو َمن َي ۡقنَ ُط مِن َّر
ۡحةِ َربِهِۦٓ إَِّل ٱلضٓالون

Và ai tuyệt vọng nơi đức Khoan Dung và lòng Nhân
Từ của Thượng Đế của y thì đó là những kẻ lầm lạc.
(Chương 16 – Al-Hijr, câu 56).
Bởi lẽ Nabi Ibrahim  biết rõ quyền năng vô
song và lòng nhân từ bao la của Allah  nhưng Người lại
nói với các vị Thiên Thần:
: [سورة احلجر د

َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ َّ َّ َ َٰٓ َ َ
ُ ۡ َّ َ َ
ُ
﴾٥٤ وِن لَع أن مس ِن ٱلكِِب فبِم تب َِرون
ِ ﴿أبَرتم

]64

Chẳng lẽ các ngài báo tin mừng cho tôi lúc tôi đã
già như thế này sao? Tin mừng thế nào? (Chương
15 – Al-Hijr, câu 54).
Nabi Ibrahim  nói trong tâm trạng ngạc nhiên
về quyền năng vô biên cũng như lòng nhân từ vô hạn
của Allah .
Nabi Ya’qub  trước nỗi đau xé lòng về việc
mất tích đứa con yêu thương nhất của mình nhưng
Người không hề tuyệt vọng mà vẫn luôn hy vọng nơi
Allah , vẫn luôn mong đợi lòng nhân từ của Ngài,
Người nói với các con của Người:

َ
ْ
ْ َ
ۡ َّ َ َٰ َ
َ ٱذ َهبُوا ْ َف َت
ُ ُ ح َّس ُسوا ْ مِن ي
ِ وس َف َوأخِيهِ َوَّل تَا ۡي ُسوا مِن َّر ۡو
﴿يب ِن
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ َّ
َ
ۡ َّ
ُ ۡ ْ َ َ ُ َّ َّ
﴾ [سورة٨٧ ٱَّلل ِ إِنهۥ َّل يايس مِن رو ِ ٱَّلل ِ إَِّل ٱلقوم ٱلكَٰفِ ُرون

]55 :يوسف
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Này các con! Các con hãy đi dọ hỏi tin tức của Yusuf
và đứa em của nó, và chớ bao giờ tuyệt vọng nơi lòng
nhân từ và đức khoan dung của Allah, bởi quả thật
chỉ có đám người vô đức tin mới tuyệt vọng nơi đức
khoan dung và lòng nhân từ của Ngài. (Chương 15 –
Yusuf, câu 87).

ۡ َ َ ُ َّ
َ ۡ
ا
َ
َ َ ٌ َ َ َ ۡر
]51 :﴿فصِب َجِيل عَس ٱَّلل أن يأت ِي ِن ِِهِم َجِيعا﴾ [سورة يوسف

Do đó, kiên nhẫn là giải pháp tốt nhất, hy vọng rằng
Allah sẽ đưa tất cả chúng nó về lại với ta. (Chương 15
– Yusuf, câu 83).
Allah  phán về Nabi Muhammad :

ُ ُ ۡ
َۡ
ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ۡ
ني إِذ ه َما ِِف ٱلغارِ إِذ َيقول
ِ ﴿إِذ أخرجه ٱَّلِين كفروا ث
ِ اَّن ٱثن
َ
َ َ َ َ َّ َّ ۡ َ ۡ َ َ
]04 :حبِهِۦ َّل َتزن إِن ٱَّلل معنا ﴾ [سورة اتلوبة
ِ َٰ ل ِص
Bởi vì Allah đã giúp Y khi những kẻ không có đức
tin nhất định trục xuất Y đi nơi khác. Y là người thứ
hai trong số hai người trong hang núi (Muhammad và
Abu Bakr). Y nói với người bạn đồng hành của mình
(Abu Bakr): “Chớ sợ, quả thật Allah đang ở cùng với
chúng ta.” (Chương 5 – Attawbah, câu 40).
Thiên sứ Muhammad  nói:

َ َ ح َ ح َ َّ ح َ َ َ َ َ ح
ح
.ب} رواه أمحد
{وا هعلم أن الفرج مع الكر ه

“Và hãy biết rằng sự cứu giúp đi cùng với hoạn nạn”
(Ahmad).
Allah, Đấng Tối Cao cấm bầy tôi của Ngài tuyệt
vọng nơi đức khoan dung và lòng nhân từ của Ngài dù
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cho họ có làm lỗi nhiều đến mức nào hoặc nghiêm trọng
ra sao, Ngài phán:

ْ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ
َّ َّ َ ۡ َّ
سهِم َّل تقنطوا مِن رۡحةِ ٱَّلل ِ إِن
ِ ﴿قل يَٰعِبادِي ٱَّلِين أۡسفوا لَع أنف
ۡ َ َ َّ
ُ َّ ُ ُ َ ۡ َ ُ ُ َّ ُّ ُ َ َ ا
]61 :﴾ [سورة الزمر٥٣ ٱَّلل يغفِ ُر ٱَّلنوب َجِيعا إِنهۥ هو ٱلغفور ٱلرحِيم

Hãy nói: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm
cho bản thân mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về
Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha
thứ mọi tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ,
rất mực Khoan dung. (Chương 15 – Azzumar, câu 53).
Thiên sứ của Allah  đã liệt việc tuyệt vọng nơi
đức khoan dung và lòng nhân từ của Allah  vào những
đại trọng tội như ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng khi
Thiên sứ của Allah  được hỏi về các đại trọng tội thì
Người nói:

ح ح
َ حَح ُ ح َ ح
ُ
ح
ُ َ َح ح
ح
َ
َ اك باهلله َو
}.اَلأس مهن رو هح اهلله واألمن مهن مك هر اهلله
{اإلَش ه

“Shirk với Allah, tuyệt vọng nơi đức khoan dung và
lòng nhân từ của Allah, và cảm thấy an toàn trước kế
hoạch của Allah”.
Ông Ibnu Mas’ud  nói: “Những tội lớn nhất trong
các đại tội là Shirk với Allah, cảm thấy an toàn trước kế
hoạch của Allah, tuyệt vọng nơi lòng nhân từ và đức
khoan dung của Allah”.
Bởi lẽ sự tuyệt vọng nơi lòng nhân từ và đức khoan
dung của Allah  là một lối nghĩ xấu về Allah cũng như
không hiểu biết về sự bao la vô bờ của lòng nhân từ ở nơi
Ngài; còn cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah 
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là không hiểu biết về quyền năng của Ngài, là sự biểu
hiện của tính tự đắc của bản thân. Câu Kinh cũng như
Hadith nhắc nhở người bề tôi phải luôn luôn ở chính giữa
nỗi sợ và niềm hy vọng: sợ nhưng không tuyệt vọng nơi
đức khoan dung của Allah, hy vọng nhưng không tự đắc
đến nỗi cảm thấy an toàn khỏi sự trừng phạt của Ngài.
Một số vị Salaf cho rằng sẽ là điều tốt đẹp cho người bề
tôi lúc khỏe mạnh thì sợ còn lúc bệnh tật thì hy vọng.
Như vậy, sự cân bằng con tim giữa nỗi sợ và niềm
hy vọng thúc đẩy hành đạo và làm việc thiện tốt, giúp
tránh xa tội lỗi và việc làm trái đạo đồng thời thúc đẩy
đến với sự sám hối và quay đầu. Nhưng nếu trái tim
không có sự cân bằng giữa hai yếu tố này mà chỉ nghiêng
về một phía thì sẽ dẫn đến hậu quả tai hại cho người bề
tôi. Cộng đồng của Nabi Hud  đã nói với Người, Allah
 phán:

َّ ٓ َ َ ۡ
ُ َ َۡ َۡ َ ۡ َ ََََٓۡ َ ٌَٓ َ ْ ُ َ
َ كن م َِن ٱلۡ َو َٰ ِعظ
 إِن هَٰذا إَِّل١٣٦ ني
﴿قالوا سواء علينا أوعظت أم لم ت
ِ
ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ
َّ
َ  َو َما ََنۡ ُن ِ ُم َع َّذب١٣٧ ِني
َ ُخلُ ُق ۡٱۡلَ َّول
 فكذُِوهُ فأهلك َن َٰ ُه ۡم إِن ِِف١٣٨ ني
ِ
ِ
ۡ ُّ ُ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َٰ َ
َ
]115 - 115 :﴾ [سورة الشعراء١٣٩ ذل ِك ٓأَلية وما َكن أكَثهم مۡؤمِن ِني

Họ đáp: “Dù ông có khuyên bảo hay không khuyên
bảo thì điều đó cũng bằng thừa đối với chúng tôi. Công
việc này (sự khuyên bảo) của ông chỉ là một phong
cách của người xưa. Làm gì có chuyện chúng tôi bị
trừng phạt”. Bởi thế, chúng đã cho rằng Y (Nabi Hud)
là kẻ nói dối. Cho nên, TA (Allah) đã tiêu diệt chúng.
Quả thật, trong sự việc đó là một Dấu Hiệu nhưng đa
số bọn chúng không tin. (Chương 26 – Ash-Shu’ara’,
câu 136 – 139).
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Tóm lại, nỗi sợ và niềm hy vọng là những dạng
thức thờ phượng cần phải hướng hoàn toàn đến Allah,
nếu không có chúng thì sẽ không có Tawhid và Aqeedah
sẽ bị phá hỏng.
2. Shirk trong tình yêu với Allah :
Chúng ta đã nói ở phần trên rằng sợ Allah phải
kèm theo tình yêu thương đối với Ngài, bởi lẽ tình yêu
thương Allah  sẽ hoàn thiện tôn giáo Islam, nếu nó
giảm thì Tawhid của một người sẽ giảm.
Ý nghĩa tình yêu dành cho Allah  ở đây là tình
yêu thờ phượng, sự hoàn thiện của sự tuân lệnh và ngoan
đạo. Tình yêu này chỉ được phép hướng về Allah  một
cách trọn vẹn không được tổ hợp cùng với Ngài một ai
(vật) nào khác ngoài Ngài.
Tình yêu chia làm hai loại:
Loại thứ nhất: Tình yêu không được san sẻ, đó là
tình yêu thờ phượng làm hoàn thiện sự phủ phục, tuân
lệnh Đấng được yêu thương. Loại tình yêu này chỉ dành
riêng cho một mình Allah  duy nhất.
Loại thứ hai: Tình yêu được phép san sẻ, đó là tình
yêu không mang tính thờ phượng, gồm ba dạng:
Dạng thứ nhất: Tình yêu bản năng như sự yêu
thích thức ăn của người đang đói.
Dạng thứ hai: Tình yêu mang sự thương xót
như tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái.
Dạng thứ ba: Tình yêu trong nghĩa quan hệ xã
hội như tình hợp tác, tình bằng hữu,...
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Ba dạng tình yêu này được phép san sẻ, tuy nhiên
tình yêu thờ phượng dành cho Allah phải đặt lên trên hết
tất cả. Tình yêu thờ phượng được đề cập trong lời phán
của Allah :

َ ۡ ُ َ ُّ ُ َ َ َّ
ُ َّ َ َ
َّ
ُ
ُ
ِ َّ﴿ َوم َِن ٱَل
ِ ب ٱَّلل
ِ اس من يت
ِ خذ مِن دو ِن ٱَّلل ِ أندادا ُيِبونهم كح
َّ ُ ُّ َ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ
]156 : وٱَّلِين ءامنوا أشد حبا َِّللِۗ ﴾ [سورة ابلقرة
Và trong nhân loại, có những kẻ đã dựng lên những
thần linh ngang hàng cùng với Allah. Họ yêu thương
chúng giống như tình yêu họ dành cho Allah. Còn
những người có đức tin thì hết mực yêu thương
Allah. (Chương 5 – Albaqarah, câu 165).
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói về câu Kinh này:
Allah cho biết rằng ai yêu thương thứ gì ngoài Allah
giống như y yêu thương Allah thì người đó đã nhận lấy
những thần linh ngang hàng cùng với Ngài để yêu
thương và tôn thờ.
Ibnu Katheer  nói: Allah đề cập đến tình trạng
của những người đa thần ở trên thế gian và những gì họ
phải gánh chịu ở Đời Sau từ sự trừng phạt khi mà họ đã
dựng lên các thần linh cùng với Allah, họ để các thần
linh đó ngang hàng với Allah trong tình yêu và tôn thờ.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  đã chọn câu nói
này của Ibnu Katheer và đó là sự sánh vai các thần linh
cùng với Allah  như trong lời phán của Ngài:

ُ ۡ
َّ َ
ُ
ُّ َ َ َ َّ ُ
َ يكم ِ َرب ٱلۡ َعَٰلَم
﴾٩٨ ني
 إِذ ن َس ِو٩٧ ني
ِ
ِ ِ
ٍ ِ ﴿تٱَّلل ِ إِن كنا ل َِف ضل َٰ ٖل مب
]97 - 98 :[سورة الشعراء
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Thề bởi Allah, quả thật chúng tôi là kẻ lầm lạc quá
rõ ràng khi chúng tôi suy tôn quí vị ngang vai với
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. (Chương 55 –
Ash-Shu’ara, câu 55).
]1 :﴾ [سورة األنعام١

ْ َ َ َ َّ َّ ُ
َ ُ
ِين كف ُروا ِ ِ َربِهِ ۡم َي ۡعدِلون
﴿ثم ٱَّل

Thế mà những kẻ phủ nhận đức tin lại dựng những
đối tác ngang vai cùng với Thượng Đế của họ.
(Chương 5 – Al-An’am, câu 1).
Sheikh Muhammad bin Abdul-Wahaab  nói: Ai
nhận lấy một thần linh để yêu thương ngang bằng với
tình yêu dành cho Allah  thì người đó đã phạm vào đại
Shirk.
Chúng ta vừa mới nói trên rằng tình yêu dành cho
Allah  là tình yêu thờ phượng, nó phải được đặt lên
trên tất cả các dạng tình yêu khác như tình yêu cha mẹ,
con cái, vợ chồng, bạn bè, tiền bạc. Allah  đã cảnh báo
trừng phạt những ai đặt các dạng tình yêu này lên trên
tình yêu dành cho Ngài, Ngài phán:

ُۡ
ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َٰ َ ۡ
ُ َََُٓۡ ۡ ُ َُٓ َ َ َ
ۡكم
ۡ
﴿قل إِن َكن ءاِاؤكم وأبناؤكم ِإَوخونكم وأزوج
َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ٌ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َٰ َ ر
ُكن
َٰ
ِ وعاِيتكم وأمول ٱقَتفتموها وت ِجرة َّتاون كسادها ومس
ْ ُ َّ َ َ َ
َ َّ َ َ ٓ َ َ ۡ َ ۡ َ
َّ َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
ِ ترضونها أحب إِِلكم مِن ٱَّلل ِ ورس
جهادٖ ِِف سبِيلِهِۦ فَتبصوا
ِ وَل ِۦ و
ۡ َ َّ َ
َ ُ َّ
َ ُ َّ َ
َۡ َۡ َۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
َٰ
َٰ ح
:﴾ [سورة اتلوبة٢٤ سقِني
ِ َّت يأ َِت ٱَّلل ِِأم ِرهِۗۦ وٱَّلل َّل يهدِي ٱلقوم ٱلف
]54
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Hãy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ,
dòng họ của các ngươi và tài sản của các ngươi có
được, cũng như việc mua bán của các ngươi sợ thất bại
hay ngôi biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích thú là
những thứ yêu thích đối với các ngươi hơn cả Allah và
Thiên sứ của Ngài, hơn cả việc chiến đấu cho con
đường chính nghĩa của Ngài, thì các ngươi hãy đợi cho
đến khi Allah sẽ ban hành quyết định, bởi Allah không
hướng dẫn một đám người dấy loạn và bất tuân”.
(Chương 5 – Attawbah, câu 24).
Allah  đã cảnh báo những ai đặt những tình yêu
thương được nói trong câu Kinh lên trên cả tình yêu dành
cho Allah và Thiên sứ của Ngài, lên trên cả tình yêu dành
cho những việc làm mà Ngài yêu thích. Điều này muốn
nói rằng người bề tôi bắt buộc phải yêu thương Allah 
và Thiên sứ của Ngài  hơn tất cả mọi thứ.
Tình yêu thương dành cho Allah  cần có dấu
hiệu chứng tỏ. Một trong các dấu hiệu chứng tỏ tình yêu
dành cho Allah  của người bề tôi là người bề tôi đặt
tình yêu dành cho Ngài cũng như tình yêu dành cho
những điều Ngài yêu thích lên trên những điều mà bản
thân yêu thích từ lòng ham muốn, sự hưởng thụ, tiền bạc,
con cái...
Và một dấu hiệu khác nữa chứng tỏ tình yêu dành
cho Allah  là người bề tôi phải tuân thủ và vâng lời
Thiên sứ của Ngài về tất cả những gì Người mang đến:
thực hiện những gì Người ra lệnh và sai bảo, từ bỏ cũng
như tránh xa những gì Người ngăn cấm. Allah  phán:
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ُۡ
َ ُّ ُ ۡ ُ ُ
ُ َ ۡ ُ َّ ُ ُ ۡ ۡ ُ
ُ ٱَّلل فَٱتَّب
َ َّ ون
ٱَّلل َويَغفِ ۡر لك ۡم
وِن ُيبِبكم
ع
﴿قل إِن كنتم َتِب
ِ ِ
َّ َ ْ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ ُ َ ۡ ُ ُ ُ َ ُ ۡ َ َّ ُ َ ُ ر َّ ر
ٱلر ُسول فإِن ت َول ۡوا فإِن
 قل أطِيعوا ٱَّلل و٣١ ذنوبكم وٱَّلل غفور رحِيم
َ ۡ ُّ ُ َ َ َّ
َ
]15 ،11 : ﴾ [سورة آل عمران٣٢ ٱَّلل َّل ُي ِب ٱلكَٰفِرِين
Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu
thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi
Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho
các người. Bởi Allah là Đấng khoan dung và nhân từ.
Hãy nói (Muhammad): “Các người hãy tuân theo
Allah và Thiên sứ của Ngài nhưng nếu các người quay
lưng thì quả thật Allah không yêu thương những kẻ vô
đức tin.” (Chương 1 – Ali -‘Imran, câu 11, 15).
Một số vị Salaf nói: Một nhóm người đã tự xưng
rằng họ yêu thương Allah , thế là Ngài mặc khải xuống
hai câu Kinh trên. Trong hai câu Kinh này, Allah  đã
trình bày rõ về tình yêu đích thực dành cho Ngài cũng
như lợi ích và trái quả của việc yêu thương Ngài. Tình
yêu đích thực dành cho Allah  là phải tuân theo vị
Thiên sứ của Ngài , còn lợi ích và trái quả của tình yêu
dành cho Allah  là sẽ được Ngài thương xót và được
tha thứ tội lỗi.
Và một dấu hiệu khác nữa về tình yêu của người
bề tôi dành cho Allah  là những gì được đề cập đến
trong lời phán của Ngài:

َۡ َ َ َ
َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َّ
َ ۡ ُ
َّ
ُٱَّلل
ۡ
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا من يرتد مِنكم عن دِينِهِۦ فسوف يأ َِت
َ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ ٓ ُ َ ُّ ُ َ ۡ ُ ُّ ُ ۡ َ
َكَٰفِرين
حبونهۥ أذِل ٍة لَع ٱلمۡؤمِن ِني أعِزةٍ لَع ٱل
ِ ِِقو ٖم ُيِبهم وي
ِ
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َ ُ َٰ َ ُ
ۡ َّ ُ ۡ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ
َ
ِيل ٱَّلل ِ َوَّل ُيافون ل ۡو َمة َّلئ ِ ٖ ِۚم ذَٰل ِك فضل ٱَّلل ِ يُۡؤت ِيه
ِ ِ يج ِهدون ِِف سب
ٌ َ ٌ َ ُ َّ َ ُ ٓ َ َ َ
]64 :﴾ [سورة املائدة٥٤ من شااء وٱَّلل وَٰسِع عل ِيم
Hỡi những người có đức tin! Nếu ai trong các ngươi
bỏ đạo của mình thì Allah sẽ đưa một đám người mà
Ngài sẽ yêu thương họ và họ sẽ yêu thương Ngài; họ
sẽ hạ mình khiêm tốn trước những người có đức tin
nhưng lại khắt khe với những kẻ không vô đức tin; họ
sẽ chiến đấu cho chính nghĩa của Allah và không bao
giờ sợ lời trách móc của những kẻ hay chỉ trích. Đó là
Thiên ân mà Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và
Allah là Đấng Rộng rãi Bao la, Đấng Hiểu biết và Am
tường mọi việc. (Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 54).
Trong câu Kinh này, Allah  đề cập đến bốn dấu
hiệu cho tình yêu thương dành cho Ngài:
Dấu hiệu thứ nhất: Những người yêu thương
Allah  là những người thường hạ mình khiêm nhường
trước những người có đức tin, có nghĩa là họ thương xót,
thông cảm và xí xóa đối với những người có đức tin. Ông
Ataa’  nói: Họ đối với những người có đức tin giống
như cha đối với con của mình.
Dấu hiệu thứ hai: Những người yêu thương Allah
 là những người nghiêm khắc với những người vô đức
tin có nghĩa là họ không hạ mình và tỏ vẻ yếu đuối trước
họ.
Dấu hiệu thứ ba: Những người yêu thương Allah
 là những người đi chiến đấu cho con đường chính
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nghĩa của Ngài bằng tính mạng, sức lực, tài sản và chiếc
lưỡi.
Dấu hiệu thứ tư: Những người yêu thương Allah
 là những người khi làm bất cứ việc gì vì Allah thì họ
không quan tâm tới lời trách móc của những người chỉ
trích. Lời trách móc và chỉ trích của những người đó
không làm họ chùn bước mà họ càng trở nên nhiệt quyết,
kiên cường và bền chí.
 Học giả Ibnu Al-Qayyim  đã liệt kê ra mười điều
giúp đạt được tình yêu dành cho Allah:
 Thứ nhất: Đọc Qur’an với sự hiểu và nghiền ngẫm
ý nghĩa nội dung.
 Thứ hai: Làm thêm những điều Sunnah (tự
nguyện) sau khi đã hoàn thành tất cả việc làm
nghĩa vụ và bổn phận.
 Thứ ba: Luôn tụng niệm Allah  trong mọi hoàn
cảnh, mọi nơi và mọi lúc bằng chiếc lưỡi và trái
tim.
 Thứ tư: Chọn lấy điều Allah  yêu thích trước
những gì người bề tôi yêu thích khi cần phải lựa
chọn.
 Thứ năm: Nghiền ngẫm về các đại danh và các
thuộc tính của Allah  cũng như những gì chứng
minh sự hoàn hảo, toàn mỹ và tối cao của Ngài.
 Thứ sáu: Nghiền ngẫm về những ân huệ công khai
hay thầm kín của Allah  và đối xử tốt và tử tế
với các bề tôi của Ngài.
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 Thứ bảy: Hạ mình và biểu hiện sự thấp hèn của
bản thân và khúm núm khi đứng trước Allah  để
thể hiện rằng chúng ta cần đến Ngài.
 Thứ tám: Ở một mình hướng về Allah  trong giờ
mà Ngài đi xuống tầng trời hạ giới vào lúc một
phần ba cuối của đêm bằng lễ nguyện Salah, đọc
Qur’an, tụng niệm và sám hối.
 Thứ chín: Thường xuyên ngồi cùng với những
người tốt, những người ngoan đạo, những người
hiểu biết về tôn giáo, những người yêu thương
Allah  để tiếp thu điều hữu ích từ lời nói của họ.
 Thứ mười: Tránh xa tất cả những gì làm cho trái
tim và tấm lòng của chúng ta xao nhãng và hời hợt
với Allah .
Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

ََ َ
َ ُ ح ُ َ َ ُ ُ ح َ َّ َ ُ َ َ َ َّ َ ح ح
َّ
َ
َ
ادله ه وو ه
{ال يؤمهن أحدكم حَّت أكون أحب إهَل هه مهن و ه ه
اس
دله ه وانل ه
ََ ح
َ
.أْج هعْي} رواه ابلخاري ومسلم

“Ai đó trong các ngươi sẽ không có đức tin Iman cho
tới khi nào Ta là người mà y phải yêu thương hơn cả
cha của y, con của y, và tất cả nhân loại.” (Albukhari,
Muslim).
Có nghĩa là sẽ không thể hoàn thiện đức tin Iman
của ai đó trừ phi người đó yêu thương Thiên sứ của Allah
 hơn cả bản thân y và hơn cả người thân nhất của y.
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Yêu thương Thiên sứ của Allah  là vâng lời và
tuân thủ theo Người, và đó cũng là tình yêu dành cho
Allah .
Bởi thế, nếu ai cho rằng mình yêu thương Thiên sứ
của Allah  nhưng lại làm trái lệnh Người và khác biệt
với đường lối của Người từ việc làm Bid’ah, mê tín, bóp
méo sự việc, bỏ những việc làm Sunnah thì người đó là
kẻ dối trá, người đó đích thực đã không hề yêu thương
Người, bởi một người luôn làm theo người mình yêu
thương. Cho nên, những người sáng lập ra những điều
Bid’ah khác với đường lối Sunnah của Thiên sứ  từ
những việc làm Mawlid (mừng sinh nhật của Người)
cũng như những việc làm khác hoặc còn làm những điều
nghiêm trọng hơn những sự việc đó từ việc thái quá đối
với Người  như cầu nguyện, khấn vái đến Người thì họ
là những người dối trá tệ hại hơn khi mà họ nói họ yêu
thương Người . Những người này thực chất giống như
những người được Allah  phán về họ:

َ َٰ َّ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
ۡ
ۡ
ر
َ
ُ
ۢ
ِ
﴿ويقولون ءامنا ِِٱَّلل ِ وبِٱلرسو ِل وأطعنا ثم يتوِل فرِيق مِنهم من بع ِد
ۡ ُ ۡ َ َٰٓ َ ْ ُ ٓ َ َ َ َٰ َ
َ
]45 :﴾ [سورة انلور٤٧ ذل ِك وما أولئِك ِِٱلمۡؤمِن ِني

Và (những tên giả tạo đức tin) nói: “Chúng tôi tin
tưởng nơi Allah và Sứ giả (Muhammad) và chúng tôi
xin vâng lời” nhưng sau đó, một phần tử của chúng
quay bỏ đi. Và chúng là những kẻ không có đức tin.
(Chương 54 – Annur, câu 47).
3. Shirk trong sự phó thác:
Sự phó thác có nghĩa là sự giao phó, dựa dẫm và
đặt lòng tin. Đây là việc làm của trái tim. Khi chúng ta
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phó thác cho ai đó có nghĩa là chúng ta đặt lòng tin vào
người đó, chúng ta giao phó sự việc cho người đó và
chúng ta tựa mình vào người đó.
Phó thác cho Allah  là một trong các dạng thức
thờ phượng phải hướng về một mình Ngài, phải hoàn
toàn hướng về Ngài, Allah  phán:
]51 :﴾ [سورة املائدة٢٣

َّ َ َ َ
َ ٱَّلل ِ َفتَ َو ََّّكُ ٓوا ْ إن ُكنتُم ُّم ۡۡؤ ِمن
ِني
﴿ولَع
ِ

Và các ngươi hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi
thực sự là những người có đức tin. (Chương 6 – AlMa-idah, câu 23).
Phó thác cho ai (vật) khác ngoài Allah  được
phân thành các dạng:
 Phó thác về những sự việc mà không ai (vật gì) có
khả năng ngoài Allah , chẳng hạn như phó thác cho
những người chết, những người khuất mặt hoặc những
ngẫu tượng và những tà thần vô thực. Sự phó thác này
thuộc dạng đại Shirk.
 Phó thác vào những nguyên nhân, những động cơ,
chẳng hạn phó thác vào người nắm quyền hành, người
lãnh đạo hoặc bất cứ người còn sống nào có khả năng về
những điều mà Allah  đã an bày và định đoạt từ việc
cho, chống lại điều xấu. Sự phó thác này thuộc dạng tiểu
Shirk, bởi vì chỉ dựa vào một nhân vật nào đó mà không
nghĩ tới đó là sự an bài và quyền năng của Allah .
 Phó thác mang ý nghĩa ủy thác cho một người nào
đó làm thay và người được ủy thác có khả năng cho việc
làm đó chẳng hạn như mua bán,... Sự phó thác này là
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điều được phép. Tuy nhiên, không được dựa hoàn toàn
vào người đó rằng người đó sẽ đạt được điều ủy thác mà
phải phó thác cho Allah  rằng Ngài ban sự dễ dàng
trong sự việc. Bởi lẽ, chúng ta được phép tìm kiếm và
nhận lấy các nguyên nhân cho sự việc nhưng chính Allah
 mới là Đấng cho sự việc thành công hay thất bại.
Allah  đã qui định việc phó thác nơi Ngài là một
điều kiện của đức tin Iman, Ngài phán:
]51 :﴾ [سورة املائدة٢٣

َّ َ َ َ
َ ٱَّلل ِ َفتَ َو ََّّكُ ٓوا ْ إن ُكنتُم ُّم ۡۡؤ ِمن
ِني
﴿ولَع
ِ

Và các ngươi hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi
thực sự là những người có đức tin. (Chương 6 – AlMa-idah, câu 23).
Allah  cũng qui định việc phó thác nơi Ngài là
một điều kiện của Islam như Ngài đã phán:

ْ ُ َّ َ َ َ َّ
ُ
َ وَس َي َٰ َق ۡو ِم إن ُكنتُ ۡم َء
َٰ َ ﴿ َوقَ َال ُم
امنتُم ِِٱَّلل ِ ف َعل ۡيهِ ت َوَّك ٓوا إِن كنتُم
ِ
َ ِ ُّم ۡسل
]54 :مني ﴾ [سورة يونس
ِ

Và Musa bảo: “Này hỡi dân ta! Nếu các người thực
sự tin tưởng nơi Allah thì các người hãy phó thác cho
Ngài nếu các người là những người Muslim (thần
phục Ngài)”. (Chương 10 – Yunus, câu 84).
Hai câu Kinh là bằng chứng cho thấy rằng đức tin
Iman cũng như Islam sẽ không được thừa nhận nếu
không có sự phó thác cho Allah  hoặc phó thác cho ai
khác ngoài Ngài trên những sự việc mà chỉ có Allah 
mới có quyền năng như phó thác cho những người trong
mộ, các tượng đài và các ngẫu tượng.
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Bởi vậy, phó thác cho Allah  là nghĩa vụ bắt
buộc cần phải thành tâm hướng về Allah . Nó là sự
tổng quát cho các hình thức thờ phượng và là biểu hiện
tinh thần Tawhid cao nhất trong tất cả các việc làm ngoan
đạo và thiện tốt. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói:
Những gì mà ai đó trong tạo vật của Ngài, họ hy vọng
nơi Ngài nhưng họ không phó thác cho Ngài thì sự hi
vọng đó của y đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Phó thác cho Allah  là một trong các biểu hiện
thiêng liêng nhất trong lời: Chỉ với Ngài bầy tôi thờ
phượng và chỉ với Ngài bầy tôi cầu xin sự trợ giúp
(Chương 1 – Al-Fatihah, câu 4). Bởi thế, Tawhid sẽ
không đạt được sự hoàn thiện trong cả ba dạng thức
Rububiyah, Uluhiyah và Asma wassifat ngoại trừ phải
có sự phó thác cho Allah  một cách tuyệt đối. Allah 
phán:
:﴾ [سورة املزمل٩

ۡ َّ َ ُ َّ َ ٓ َ
ۡ َۡ َ
ۡ َ ۡ ُّ َّ
ب َّل إِل َٰ َه إَِّل ه َو فٱَّتِذهُ َوك ِيًل
ر
غ
م
ٱل
و
ق
َر
ِ ِ ﴿رب ٱلم
ِ ِ

]9

Đấng Chủ Tể của phương Đông và phương Tây,
không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài,
hãy tôn Ngài làm Đấng bảo hộ cho Ngươi (để phó thác
và dựa dẫm). (Chương 51 – Al-Muzammil, câu 9).

ۡ َ ُ َ َ َّ

َّ ٓ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ َّ َ َ ۡ َّ َ َ َ َ َ
﴿ومن يتوَّك لَع ٱَّلل ِ فهو حسبهۥ

:ره ِۦ﴾ [سورة الطالق
ِ إِن ٱَّلل بَٰل ِغ أم

]1

Và ai phó thác cho Allah thì một mình Ngài đã đủ
phù hộ cho y. Chắc chắn Allah sẽ thực thi việc của
Ngài. (Chương 56 – Attalaq, câu 3).
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Imam Ibnu Al-Qayyim  nói về lời phán của
Allah Và các ngươi hãy phó thác cho Allah nếu các
ngươi thực sự là những người có đức tin. (Chương 6
– Al-Ma-idah, câu 23): Allah  qui định việc phó thác
cho Ngài là điều kiện cho đức tin Iman, điều đó có nghĩa
rằng đức tin Iman bị phủ nhận nếu không có sự phó thác
nơi Ngài. Điều đó cũng có nghĩa là đức tin Iman của
người bề tôi càng mạnh thì sự phó thác của y dành cho
Allah  càng nhiều và càng lớn, còn khi đức tin Iman
của y yếu đi thì sự phó thác cũng yếu đi; cho nên khi sự
phó thác yếu đi thì đó là bằng chứng cho thấy đức tin
Iman đã yếu đi. Allah  đã phán nhiều chỗ trong Qur’an
của Ngài đề cập đến sự phó thác cùng với sự thờ phượng,
sự phó thác cùng với đức tin (Iman), sự phó thác cùng
với lòng chân tâm (Taqwa), sự phó thác cùng với Islam,
sự phó thác cùng với sự hướng dẫn và chỉ đạo, điều đó
cho thấy sự phó thác là nền tảng của mọi chỗ đứng của
đức tin Iman, là điều làm nên giá trị tốt đẹp cho mọi việc
làm của Islam; nó giống như là cái đầu của một cơ thể.
Quả thật, Allah  đã đặt sự phó thác cho Ngài là
một trong những biểu hiện thuộc tính của người có đức
tin; Ngài phán:

َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َّ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ
ت عليۡهِ ۡم
جلت قلوبهم ِإَوذا تل ِي
ِ ﴿إِنما ٱلمۡؤمِنون ٱَّلِين إِذا ذكِر ٱَّلل و
َ ُ َّ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ َٰ َ َ
]5 :﴾ [سورة األنفال٢ لَع رب ِ ِهم يتوَّكون
ءايتهۥ زادتهم إِيمنا و

Quả thật, những người có đức tin là những người mà
quả tim rúng động sợ hãi khi nghe nhắc đến Allah; và
khi nghe đọc các Lời Mặc khải của Ngài, đức tin của
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họ vững mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho
Thượng Đế của họ. (Chương 5 – Al-Anfal, câu 2).
Có nghĩa là họ dựa dẫm vào Allah  bằng cả trái
tim của họ, họ không đặt niềm hy vọng ở một ai (vật)
khác ngoài Ngài. Trong câu Kinh, Allah  đã mô tả về
những người có đức tin đích thực với ba yếu tố: sợ, gia
tăng đức tin Iman, và phó thác cho một mình Allah .
Sự phó thác cho Allah  không phủ nhận việc đi
tìm những nguyên nhân và động cơ. Việc tìm kiếm
những nguyên nhân và động cơ cho một sự việc nào đó
không những được phép mà còn là điều nằm trong mệnh
lệnh của Allah , bởi lẽ tìm kiếm nguyên nhân và động
cơ cho sự việc là hành động của thể xác còn sự phó thác
là hành động của trái tim. Allah, Đấng Tối Cao ra lệnh
phải tìm lấy nguyên nhân và động cơ cho kết quả của sự
việc:

َ َُ ْ
َ ۡ ُ َ ۡ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ ْ ُ
ُ
ات أوِ ٱنفِروا َجِيعا
ٍ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا خذوا حِذركم فٱنفِروا ثب
]51 :﴾ [سورة النساء٧١

Hỡi những ai có đức tin! Hãy đề cao cảnh giác và
chuẩn bị cẩn thận khi các ngươi xuất quân ra trận
từng nhóm hay toàn quân. (Chương 4 – Annisa’, câu
71).
:[سورة األنفال

ۡ
ُ
ۡ ﴿ َوأَع ُِّدوا ْ ل َ ُهم َّما
﴾اط ٱۡلَ ۡي ِل
ِ َٱستَ َط ۡعتُم مِن ق َّوة ٖ َومِن رِب
]50
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Và các ngươi hãy dồn tất cả sức mạnh của các ngươi
kể cả những con chiến mã để chuẩn bị lực lượng sẵn
sàng chống lại chúng (Chương 5 – Al-Anfal, câu 60).

َۡ
ْ َُۡ َ
ْ ُ َ َ ُ َٰ َ َّ
ُ َ َ
ۡ َ
َّ
ِ َروا ِِف ٱۡل
﴾ِ ۡرض وٱبتغوا مِن فض ِل ٱَّلل
ِ َضي
ِ ت ٱلصلوة فٱنت
ِ ﴿فإِذا ق

]10 :[سورة اجلمعة

Rồi khi cuộc lễ nguyện Salah đã kết thúc thì các
ngươi hãy tản mác khắp nơi trên mặt đất mà tìm
kiếm thiên lộc của Allah. (Chương 55 – Al-Jum’ah,
câu 10).
Một số học giả nói: Ai chỉ trích việc tìm kiếm các
nguyên nhân và động cơ cho kết quả của các sự việc thì
coi như người đó đã chỉ trích Sunnah, còn ai chỉ trích
việc phó thác cho Allah  thì người đó đã chỉ trích đức
tin Iman.
Imam Ibnu Rajab  nói: “Các việc làm của người
bề tôi được phân ra thành ba dạng:
Dạng thứ nhất: Những việc làm ngoan đạo mà
Allah  ra lệnh cho các bề tôi của Ngài và Ngài đặt
chúng thành những nguyên nhân cứu rỗi họ khỏi Hỏa
Ngục cũng như làm những nguyên nhân thu nhận họ vào
Thiên Đàng. Những việc làm này bắt buộc phải phó thác
cho Allah  và cầu xin Ngài phù hộ, bởi không có sức
mạnh và quyền lực nào ngoài sức mạnh và quyền lực của
Allah  và những gì Ngài muốn sẽ thành còn những gì
Ngài không muốn thì sẽ không bao giờ thành. Bởi thế, ai
làm thiếu sót một điều gì đó trong các việc làm này thì
người đó đáng bị trừng phạt trên cõi đời này và cõi Đời
Sau.
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Dạng thứ hai: Những gì thuộc về sinh hoạt đời
thường trên cõi trần mà Allah  đã tạo ra thành một quy
luật và Ngài ra lệnh cho các bề tôi của Ngài phải thực
hiện nó chẳng hạn như ăn khi đói, uống khi khát, che mát
khi nắng, mặc áo ấm khi trời lạnh,... Đây cũng là những
việc làm người bề tôi phải tìm lấy những nguyên nhân và
động cơ. Ai không tìm lấy chúng hoặc từ bỏ chúng để rồi
gây hại cho bản thân trong khi y có khả năng dùng chúng
thì người đó là kẻ lơ là đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên,
Allah có thể ban cho một số người bề tôi sức mạnh vượt
trội hơn những người khác, nếu họ dùng sức mạnh được
ban tặng này để chịu đựng thì không vấn đề gì. Cũng
chính vì lẽ này mà Thiên sứ của Allah  đã cấm các vị
Sahabah nhịn chay liên tục trong khi Người lại thường
xuyên nhịn chay và Người nói:

َ ِّ َ ح ُ َ َ ح َ ُ ح ِّ ُ ح َ ُ َ ُ ح
.{إهّن لست كهيئتهكم إهّن أطعم وأسِق} رواه ابلخاري ومسلم

“Quả thật, cơ thể Ta không giống như các ngươi, Ta
được (Thượng Đế) cho ăn và cho uống (đủ để duy trì
sự sống cho cơ thể dù có nhịn chay liên tục)”
(Albukhari, Muslim).
Quả thật, một số vị Salaf được ban cho sức mạnh
vượt trội hơn những người khác trong việc bỏ ăn bỏ
uống. Như vậy, nếu ai tuân lệnh Allah  với sức chịu
đựng được ban cho mà không ảnh hưởng đến sức khỏe
của cơ thể thì không vấn đề gì, nhưng nếu ai tuân lệnh
Allah  mà bất chấp sức khỏe hoặc sự nguy hại đối với
bản thân thì việc tuân lệnh đó bị nghiêm cấm.
Dạng thứ ba: Những việc làm thuộc sinh hoạt đời
thường trên cõi trần cần phải có sự suy tính và cần phải
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hành động. Ông Ibnu Abbas  nói: Cư dân Yemen đi làm
Hajj thường không chuẩn bị lương thực mang theo và họ
còn nói chúng tôi phó thác cho Allah, nhưng khi đến
Makkah thì họ lại đi xin mọi người để ăn. Thế là Allah
ban xuống câu Kinh:

ۡ َ ۡ ْ ُ َ ُ َّ َ َٰ َ ۡ َّ َّ َ ۡ َ َّ َ ْ ُ َّ َ َ َ
َ
َٰٓ ﴿وتزودوا فإِن خي ٱلزادِ ٱَلقوى وٱتقو ِن
َٰ
 ﴾ [سورة١٩٧ ب
ِ يأو ِِل ٱۡللب
]155 :ابلقرة

Và các ngươi hãy mang theo lương thực trong thời
gian xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng kính
sợ Allah. Do đó, hãy kính sợ TA hỡi những người hiểu
biết! (Chương 5 – Albaqarah, câu 197).
Ông Imam Ahmad khi được hỏi về những người
cứ ngồi không, không chịu đi tìm Rizqi rồi lại nói tôi phó
thác cho Allah  thì ông nói: “Tất cả nhân loại đều cần
phải phó thác cho Allah  nhưng bản thân họ phải nỗ
lực tìm kiếm bổng lộc (Rizqi). Quả thật, các vị Nabi đều
nỗ lực đi tìm kiếm Rizqi của Allah , Nabi Muhammad
 cũng tự mình đi tìm Rizqi của Ngài, Abu Bakr  và
Umar  đều như thế, không ai trong số họ nói tôi ngồi
chờ Allah  ban Rizqi xuống. Và Allah  đã phán:

َۡ ْ
ْ َُۡ َ
ۡ َ
َّ
ُ ِ َ﴿فَٱنت
ِ
]10 :ل ٱَّلل ِ﴾ [سورة اجلمعة
ض
ف
ِن
م
وا
غ
ت
ٱب
و
ۡرض
ٱۡل
ِف
وا
َر
ِ
ِ

Các ngươi hãy tản mác khắp nơi trên mặt đất mà
tìm kiếm thiên lộc của Allah. (Chương 55 – AlJum’ah, câu 10).
Ông Anas bin Malik  thuật lại có một người đàn
ông hỏi Thiên sứ của Allah : Thưa Thiên sứ của Allah,
tôi buộc nó (con vật cưỡi) lại và phó thác cho Allah hay
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tôi nên để mặc nó (không buộc) và phó thác cho Allah?
Thiên sứ của Allah  nói: Hãy buộc nó lại rồi phó thác
cho Allah.
Tất cả những dẫn chứng trên đây đều khẳng định
rằng việc phó thác không phủ nhận sự tìm kiếm các
nguyên nhân và động cơ cho kết quả của sự việc.
Có lần ông Umar  gặp một nhóm người Yemen,
ông hỏi: Các người là ai? Họ nói: Chúng tôi là những
người phó thác cho Allah . Ông Umar  bảo: Không
phải, các người chỉ là những người thích ăn nhưng
không làm, người phó thác đích thực là người ném một
cái hạt xuống đất rồi mới phó thác cho Allah .
4. Shirk trong tuân lệnh

Chúng ta hãy biết rằng một trong các việc làm
Shirk là tuân lệnh các học giả cũng như những nhà lãnh
đạo trong việc cho phép làm điều Allah  nghiêm cấm
hoặc cấm những điều Ngài cho phép. Allah, Đấng Tối
Cao phán:

َّ
َ ار ُه ۡم َو ُر ۡه َبَٰنَ ُه ۡم أ َ ۡربَابا مِن ُدون ٱ ََّّلل ِ َوٱل ۡ َمس
َ َٱَّتَ ُذ ٓوا ْ أ َ ۡحب
َِيح ۡٱب َن َم ۡريَم
﴿
ِ
ُ
َ ُ ۡ َ
َ َو َما ٓ أم ُِر ٓوا ْ إ ََّّل ِِلَ ۡع ُب ُد ٓوا ْ إ َلَٰها َوَٰحِدا ََّّلٓ إ َل َٰ َه إ ََّّل ُه َو ُس ۡب
حَٰنَ ُهۥ ع َّما شَُرِكون
ِ ِ
ِ
ِ
]11 : ﴾ [سورة اتلوبة٣١

Chúng đã nhận lấy tu sĩ Do thái giáo và tu sĩ Thiên giáo
giáo làm Thượng Đế của chúng thay vì phải là Allah, và
chúng nhận cả Nabi Ysa (Giê-su) con trai Maryam làm
Thượng Đế của chúng, trong khi chúng chỉ được lệnh thờ
phượng duy nhất một Thượng Đế, và không có Thượng
Đế đích thực nào khác ngoài Allah. Thật vinh quang và
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trong sạch cho Ngài về những gì mà chúng đã Shirk với
Ngài. (Chương 5 – Attawbah, câu 31).

Trong Hadith Sahih ghi lại rằng Nabi  đã đọc
xướng câu Kinh này cho ông Udai bin Hatim Atta-i nghe
thì ông ta nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chúng ta đâu có
thờ phượng họ. Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ َ ََح َ ُ ح
ُ  َو َُيَ ِّر ُم حو َن َما َأ َح َّل،اهلل َف ُتحل حونَ ُه
ُ ك حم َما َح َّر َم
اهلل
{أليس َيهلون ل
ه
ُ َ َ ُ َ ِّ ُ ح
.فتحرمونه} رواه الرتمذي

“Chẳng phải là họ cho phép các ngươi làm điều Allah
nghiêm cấm và các ngươi cho phép nó theo họ, và họ
cấm các ngươi làm điều Allah cho phép và các người
cấm nó theo họ.” (Tirmizdi).
Thiên sứ của Allah  đã giảng giải rằng việc nhận
lấy các vị tu sĩ làm thượng đế khác ngoài Allah  không
phải là cúi đầu quì lạy họ mà là tuân lệnh họ trong việc
thay đổi giáo luật của Allah  hoặc thay thế giáo luật của
Ngài bởi một hệ thống giáo luật khác. Việc theo họ làm
những điều Allah  nghiêm cấm và cấm những điều
Ngài cho phép được xem là thờ phượng họ, bởi vì đã
dựng họ ngang hàng với Allah trong việc ban hành giáo
luật. Bởi thế, ai tuân theo họ thì coi như người đó đã
nhận lấy họ làm kẻ ngang vai cùng với Allah  trong
việc ban hành và sắc lệnh đạo luật. Đây là việc làm phạm
vào đại Shirk. Allah  phán:

َ ﴿ َو َما ٓ أُم ُِر ٓوا ْ إ ََّّل ِِلَ ۡع ُب ُد ٓوا ْ إ َلَٰها َوَٰحِدا ََّّلٓ إ َل َٰ َه إ ََّّل ُه َو ُس ۡب
َّحَٰنَ ُهۥ َعما
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ ُۡ
]11 : ﴾ [سورة اتلوبة٣١ َركون
ِ ش
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...trong khi chúng chỉ được lệnh thờ phượng duy
nhất một Thượng Đế, và không có Thượng Đế đích
thực nào khác ngoài Allah. Thật vinh quang và trong
sạch cho Ngài về những gì mà chúng đã Shirk với
Ngài. (Chương 5 – Attawbah, câu 31).

َ ُ َّ
َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ َ َ
َّ
ر
ۡ
ۡ
﴿وَّل تأكلوا مِما لم يذكرِ ٱسم ٱَّلل ِ عليهِ ِإَونهۥ لفِسق ۗ ِإَون
ُ َّ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ ُ َٰ َ ُ ۡ ٓ َ ۡ َ َٰٓ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ َّ
ۡكم
ٱلاي ِطني ِلوحون إَِل أو ِِلائِهِم ِِلجدِلوكم ِإَون أطعتموهم إِن
َ ُ ۡ َُ
.]131 :﴾ [سورة األنعام١٢١ َركون
ِ لم

Và các ngươi chớ ăn thịt từ con vật không được
nhân danh Allah lên nó, bởi vì đó là một sự phạm
giới. Và quả thật Shaytan xúi giục bạn bè của nó
tranh luận với các ngươi. Và nếu các ngươi nghe theo
chúng thì các ngươi sẽ trở thành những người thờ đa
thần. (Chương 5 – Al-An’am, câu 151).
Việc người dân tuân thủ các nhà lãnh đạo về việc
chấp hành các đạo luật quản lý đời sống xã hội mà đi
ngược lại với giáo luật của Allah  thì cũng được coi là
Shirk với Ngài, chẳng hạn như các nhà lãnh đạo tinh thần
cho phép cộng đồng làm những điều Allah nghiêm cấm
như: Họ cho phép hay làm ngơ việc kinh doanh theo
dạng thức Riba (cho vay lấy lãi), cho phép Zinah, cho
phép uống rượu, phân chia tài sản ngang bằng nhau giữa
giới nam và nữ trong vấn đề phân chia gia tài thừa kế,
cho phép nam nữ trà trộn và chung đụng với nhau trong
các buổi họp mặt; và cấm những điều Allah cho phép
như cấm việc đa thê chẳng hạn. Người nào hài lòng và
đồng thuận với sự việc đó thì không khác gì là người của
đa thần giáo vô đức tin nơi Allah .
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Tương tự, việc đi theo các học giả Islam cũng vậy,
nếu lời nói của những vị học giả nào trái với các bằng
chứng giáo lý Qur’an và Sunnah thì chúng ta không cần
thiết phải nghe theo họ. Người tín đồ bắt buộc phải lấy
câu nói của các vị học giả nào đã đạt được cấp độ
Ijtihaad (nghiên cứu, nhận xét và đánh giá và rút ra các
giáo luật từ Qur’an và Sunnah) đi kèm dẫn chứng cụ thể
và rõ ràng, phải bỏ qua những lời nói không có dẫn
chứng. Cho nên, các vị đại học giả nói: Tất cả mọi lời nói
của những vị học giả cũng có thể lấy và cũng có thể bỏ,
trừ lời nói của Thiên sứ  là điều chắc chắn.
Imam Abu Hanifah  nói: Nếu lời nói đến từ
Thiên sứ của Allah  và các vị Sahabah thì phải để trên
đầu và trong mắt, nếu lời nói đến từ các vị Tabi’een (thời
sau các vị Sahabah) thì cần phải xem xét lại.
Imam Malik  nói: Lời nói của tất cả chúng ta có
thể được chấp nhận và cũng có thể không được chấp
nhận trừ chủ nhân của ngôi mộ này (ý nói Thiên sứ của
Allah ).
Imam Ash-shafi’y  nói: Nếu Hadith xác thực thì
đó là trường phái của tôi... và nếu lời nói của tôi khác
với lời nói của Thiên sứ thì hãy bỏ lời nói của tôi qua
một bên.
Imam Ahmad  nói: Thật kỳ lạ cho một nhóm
người nào đó đã rõ các đường dẫn truyền và tính xác
thực của Hadith nhưng lại đi lấy ý kiến của Sufyan trong
khi Allah  đã phán:
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ُ َ ٓ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
ُِ صيبَ ُه ۡم ف ِۡتنَ ٌة أ َ ۡو ي
َ ص
ۡيب ُهم
ِ ﴿فليحذرِ ٱَّلِين ُيال ِفون عن أم ِره ِۦ أن ت
َ ٌ َ َ
ٌ
]51 : عذاب أ ِِلم﴾ [سورة انلور
Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh
của Y (Thiên sứ Muhammad) nên biết rằng làm như
thế chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp phải một sự
trừng phạt đau đớn. (Chương 54 – Annur, câu 63).
Ông Abdullah bin Abbas  nói: Suýt những tảng
đá từ trên trời giáng xuống các ngươi khi mà ta nói Thiên
sứ của Allah nói thế này thì các người lại nói Abu Bakr
và Umar đã nói thế kia.
Sheikh Abdurrahman bin Hasan  nói trong Fathu Al-Majeed: Bắt buộc đối với tất cả những ai đủ điều
kiện chịu trách nhiệm cho hành vi của mình phải chấp
hành và thực hiện mỗi khi có bằng chứng rõ ràng đến từ
Qur’an và Sunnah của Thiên sứ . Allah  phán:

َ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َّ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ
]151 :﴾ [األنعام١٢١ َركون
ِ ﴿ِإَون أطعتموهم إِنكم لم

Và nếu các ngươi nghe theo chúng thì sẽ trở thành
những người thờ đa thần. (Chương 5 – Al-An’am, câu
121).
Thực tế tình trạng này đã xảy ra rất nhiều, có
người nhắm mắt đi theo các học giả nhưng không cần
biết đến các dẫn chứng, họ cứ đi theo một cách mù
quáng, có người còn cho rằng việc đòi hỏi và tìm kiếm
các bằng chứng là điều không nên, thậm chí họ còn nói
Haram, bởi họ cho rằng những vị học giả là những người
am hiểu hơn chúng ta.
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Sheikh Muhammad bin Abdul-Wahaab nói:
Vấn đề thứ năm: Tình trạng thay đổi đến mức đa
số người tôn thờ các tu sĩ cho rằng việc làm đó của họ là
tốt hơn các việc làm khác. Họ cho rằng thờ phượng các
tu sĩ là kiến thức và là giáo lý thực hành (Fiqh).
Một trong các việc làm mang ý nghĩa nhận lấy các
tu sĩ làm thượng đế là tuân theo những học giả lệch lạc về
những điều mà họ sáng lập và cải biên trong tôn giáo của
Allah  từ các việc làm Bid’ah, mê tín như tổ chức lễ
mừng sinh nhật Mawlid, các cách sinh hoạt hành đạo của
người phái Sufi, cầu xin khấn vái người chết… Ngay cả
những học giả lệch lạc này, bản thân họ đã vạch ra các
giáo lý mà Allah  không hề ban hành cũng như không
hề cho phép nhưng những người không hiểu biết đi theo
họ cứ ngỡ đó là tôn giáo của Allah . Còn đối với những
ai ngăn cản họ và kêu gọi đến với việc tuân theo những
gì Thiên sứ của Allah mang đến thì họ cho rằng đó là
việc làm ngoại đạo hoặc đó là hành động biểu hiện sự
căm ghét giới học giả và những người ngoan đạo – sự
việc trở thành ngược chiều: điều đúng trở thành sai trái
còn điều sai trái trở thành đúng, nghĩa là điều Sunnah họ
cho là Bid’ah còn điều Bid’ah thì họ cho là đúng theo
Sunnah.
Nếu ngay cả việc đi theo các vị Imam Fiqh – thuộc
tầng lớp Ijtihaad(1) về những điều mà họ đã sai trong cuộc
Những học giả thông hiểu toàn bộ giáo lý Islam có khả năng rút ra
giáo điều dựa theo Qur’an và Sunnah. Bốn vị học giả được xem là bốn vị
Imam lớn trong Ijtihaad: Imam Abu Hanifah, Malik, Ash-Sha-fi’y và
Ahmad bin Hambal. Ngoài bốn vị học giả này còn có nhiều học giả khác
(1)
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Ijtihaad trong khi họ sẽ được xí xóa và vẫn được ân
phước, nếu họ nhận định sai vấn đề một cách không cố ý
thì cũng không được phép thì nói chi đến việc đi theo
những người lệch lạc và dối trá, những người mà họ đã
sai trong các vấn đề không được phép Ijtihaad – đó là vấn
đề Aqeedah không được phép suy luận mà phải được
hiểu giống như đã được nói từ các văn bản giáo lý
(Qur’an và Sunnah). Allah  phán:

َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َ
ُ َ ۡ اس ِف َه َٰ َذا ٱلۡ ُق ۡر َءان مِن ُك َمثَل َولَئن
ٖجئتهم أَِبية
ِ ِ ﴿ولقد ِضبنا ل ِلن
ِ
ِ ِ ِۚ ٖ ِ
َ َ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ َ َ
َ ُ ۡ ُ َّ ۡ ُ َ ۡ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ َّ
َٰلَع
َٰ
 كذل ِك يطبع ٱَّلل٥٨ ِلقولن ٱَّلِين كفروا إِن أنتم إَِّل مب ِطلون
ُُ
َ َ ۡ َ َ َّ
َ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َّ َ ۡ َ َّ َ ر
خف َّنك
وب ٱَّل
ِ  فٱص ِِب إِن وعد ٱَّلل ِ حق وَّل شست٥٩ ِين َّل َيعل ُمون
ِ قل
َ ُ ُ َ َ َّ
]50 - 65 :﴾ [سورة الروم٦٠ ٱَّلِين َّل يوق ِنون

Và quả thật, TA (Allah) đã trình bày cho nhân loại
trong Qur’an này đủ hình ảnh thí dụ. Và cho dù
Ngươi (Muhammad) có mang đến cho họ bất cứ Dấu
hiệu nào thì chắc chắn những ai không có đức tin sẽ
bảo: “Mấy người chỉ nói chuyện huyền hoặc”. Allah
niêm kín tấm lòng của những ai thiếu hiểu biết giống
như thế. Bởi vậy, hãy kiên nhẫn chịu đựng (hỡi
Muhammad!). Quả thật, lời hứa của Allah là thật. Và
Ngươi chớ để cho những ai không có đức tin vững

cũng được xem là những học giả thuộc tầng lớp Ijtihaad nếu họ có khả
năng rút ra giáo điều với dẫn chứng giáo lý rõ ràng dựa trên cơ sở Qur’an
và Sunnah, tuy nhiên, bốn vị này được coi là lớn nhất và mỗi vị đều có
một hệ thống nguyên tắc hẳn hoi cho trường phái của mình và được các
thế hệ sau dùng làm nền tảng sau Qur’an và Sunnah.
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chắc làm cho Ngươi ngã lòng. (Chương 10 – Arrum,
câu 58 – 60).
Đây là những người đi theo một cách mù quáng,
song song với họ còn có những người cho rằng việc
Ijtihaad là bổn phận của mỗi người kể cả đó là người ngu
dốt không đọc được Qur’an và cũng không biết bất cứ
kiến thức nào từ Qur’an và Sunnah. Những người này
ngăn cấm việc xem, đọc các cuốn sách hay các tài liệu về
Fiqh (giáo lý thực hành), họ muốn những kẻ ngu dốt và
những người thiếu hiểu biết rút ra các điều luật từ Qur’an
và Sunnah. Những người này còn nguy hại cho những
người Muslim hơn cả những người của nhóm đầu đã nói
trên.
Điều tốt nhất trong sự việc này là ở mức trung hòa:
không đi theo giới học giả Fuqaha’ (chuyên về giáo lý
thực hành) một cách mù quáng và ngu muội nhưng cũng
không bỏ qua các lời nói đúng với Qur’an và Sunnah của
họ. Phải dùng lấy các lời nói của giới học giả để hiểu
Qur’an và Sunnah, bởi lẽ đó là nguồn kiến thức giải trình
giáo lý để đạt được các phương thức thực hành đúng
nghĩa của nó. Tuy nhiên, chỉ lấy những gì đồng thuận với
bằng chứng và bỏ những gì khác với bằng chứng. Đặc
biệt trong thời đại ngày nay thì việc sàng lọc các lời nói
của các học giả là điều vô cùng cần thiết.
Việc sàng lọc là nhằm tránh rơi vào tình trạng đi
theo các giới học giả trong việc cấm điều Halal và cho
phép làm điều Haram vì người tín đồ không được phép đi
theo giới học giả theo cách như thế và cũng không được
phép tuân thủ các nhà lãnh đạo và cầm quyền khi họ
phán xét dân chúng bằng giới luật khác với giới luật của
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Islam. Chính Allah  đã phán ra lệnh cho các bề tôi của
Ngài phải dùng giáo luật của Ngài để phân xử và phát xét
cho mọi sự việc tranh chấp và mâu thuẫn trong cuộc sống
của họ, bởi vì đó chính là ý nghĩa của sự thờ phượng và
Tawhid; và bởi vì giáo luật là của riêng một mình Allah
 đưa ra như Ngài đã phán:

َ ۡ َ ُ ۡ َۡ َُ َ َ
ۡ
ُ
]64 : ﴿أَّل َل ٱۡللق وٱۡلمر ۗ ﴾ [سورة األعراف

Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều
thuộc nơi Ngài đó sao! (Chương 5 – Al-‘Araf, câu 64).
Có nghĩa là tất cả mọi giáo điều, mọi luật lệ đều
thuộc quyền nơi một mình Allah .
Allah, Đấng Tối Cao phán:
]10 :[سورة الشورى

ۡ ُ َ ۡ َ
َۡ ۡ
َّ َ
﴾ِ حك ُم ُه ٓۥ إَِل ٱَّلل
﴿ َو َما ٱختَلفتُ ۡم فِيهِ مِن َشءٖ ف

Và bất kỳ điều gì các ngươi không thống nhất ý kiến
nhau thì hãy trình lên Allah quyết định. (Chương 45
– Ash-Shura, câu 10).

َ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ۡول َوأ ُ ْوِل ۡٱۡلَمر
َٰٓ ﴿
يأيها ٱَّلِين ءامنوا أطِيعوا ٱَّلل وأطِيعوا ٱلرس
ِ
ِ
ُ
ُ
َّ َشءٖ فَ ُر ُّدوهُ إ ََل ٱ ََّّلل ِ َو
ۡ َ ِنك ۡم فَإن ت َ َن َٰ َز ۡعتُ ۡم ِِف
ٱلر ُسو ِل إِن كنتُ ۡم
م
ِ
ِ
ۡ
َ
َ َ َۡر َ ۡ َ ُ َ ا
ۡ ۡ َ َّ َ ُ ۡ ُ
:﴾ [سورة النساء٥٩ تۡؤمِنون ِِٱَّلل ِ وٱِلَو ِم ٱٓأۡلخِرِِۚ ذَٰل ِك خي وأحسن تأوِيًل

]65

Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân lệnh Allah và
tuân lệnh Thiên sứ cũng như hãy tuân lệnh vị lãnh
đạo trong số các ngươi. Nhưng nếu các ngươi có bất
đồng và tranh cãi với nhau về một vấn đề nào đó thì
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các ngươi hãy đem vấn đề đó trở về với Allah
(Qur’an) và Thiên sứ (Sunnah của Nabi Muhammad
) nếu các ngươi thực sự có đức tin nơi Allah và Đời
Sau. Đó là cách giải trình tốt nhất. (Chương 4 – AnNisa, câu 59).
Việc mang các vấn đề cần được phân xử đến với
giáo luật của Allah  không những chỉ để đòi sự công
bằng mà nó còn thể hiện cái nhất trong sự thờ phượng
Allah: chỉ có Allah  mới đáng để tin tưởng tuyệt đối.
Bởi vậy, người nào đưa các vấn đề tranh chấp và mâu
thuẫn tìm đến các giới luật khác ngoài giới luật của Allah
 do con người thiết lập thì người đó đã nhận lấy cho
mình kẻ ngang vai cùng với Allah  trong việc ban hành
và sắc lệnh. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ْ ُ َ َ ْ ُ َٰٓ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
ََۡ َ َ
َّ
ُ
ُ
َ
ۢ
ۡۡ يأذن ِِه ِ ٱَّلل﴾ [سورة
ِين ما لم
ِ ﴿أم لهم ۡشكۡؤا ۡشعوا لهم مِن ٱل
]51 :الشورى

Hoặc phải chăng họ có những thần linh có quyền
năng ngang hàng với Allah đã thiết lập cho họ một
tôn giáo mà Allah không chấp thuận? (Chương 45 –
Ash-Shura, câu 21).
]151 :﴾ [األنعام١٢١

َ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َّ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ
َركون
ِ ﴿ِإَون أطعتموهم إِنكم لم

Và nếu các ngươi nghe theo chúng thì sẽ trở thành
những người thờ đa thần. (Chương 5 – Al-An’am, câu
121).
Quả thật, Allah  đã phủ nhận đức tin Iman của
những ai mang các vấn đề đến các giới luật khác giới luật
của Allah để nhờ phân xử và phán xét, Ngài phán:
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َ ُ ٓ َ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
نزل إِِلك وما أنزِل مِن
ِ ﴿ألم تر إَِل ٱَّلِين يزعمون أنهم ءامنوا ِِما أ
َْ ُ َ
ْ ُ ۡ
ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َ َۡ
وت َوق ۡد أم ُِر ٓوا أن يَكف ُروا ِِهِۦ
ِ قبل ِك يُرِيدون أن َيتحاك ُم ٓوا إَِل ٱلطَٰغ
َّ ُ ُ َ
َ ۢ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ ٱلا ۡي َطَٰ ُن أَن ي
]60 :﴾ [سورة النساء٦٠ ضلهم ضلًَٰل ِعِيدا
ويرِيد
ِ
Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ
đã xác nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã
được ban xuống cho Ngươi và nơi điều đã được ban
xuống vào thời trước Ngươi hay sao? Chúng muốn
nhờ Tà thần xét xử công việc của chúng trong lúc
chúng được lệnh phải tẩy chay Tà thần. Và Shaytan
muốn dắt chúng lạc xa khỏi đạo. (Chương 4 – Annisa,
câu 60).

ْ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ
َٰ ﴿فًل وربِك َّل يۡؤمِنون ح
ُيدوا
ِ َّت ُيكِمو فِيما شجر ِينهم ثم َّل
ُ َ ٓ
َ ۡ ِ نف
ۡ َ ْ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َّ
]56 : ﴾ [سورة النساء٦٥ س ِهم ح َرجا مِما قضيت وشسل ِموا تسل ِيما
ِِف أ

Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng
chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề
cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh
chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về
quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn
quy phục. (Chương 4 – Annisa, câu 65).
Như vậy, ai nhờ đến các giới luật do con người
thiết lập để phân giải và xét xử các vấn đề tranh chấp của
họ thì những người đó đã dựng lên một đối tác ngang vai
cùng với Allah  trong việc tuân lệnh và ban hành luật.
Còn người nào dùng các giới luật khác giới luật của
Allah  để phân xử các vụ việc và cho rằng giới luật đó
tốt hơn hoặc ngang bằng với giới luật của Allah hoặc y
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cho rằng được phép dùng giới luật đó thì y là người Kafir
(vô đức tin) nơi Allah ; bởi vì y khẳng định y là người
có đức tin nơi Allah  trong khi Allah  đã cấm phân
xử bằng giới luật khác giới luật của Ngài, cho nên sự làm
trái lệnh đó đã phủ nhận đức tin Iman của y.
Allah  đã ra lệnh phải phủ nhận tà thần và Ngài
đặt việc phủ nhận tà thần là trụ cột của Tawhid, Ngài
phán:

ۡ
ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ
ُۡ
ُ َّ
ۡ
َٰ َ ك ِِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو ۡث
َق
وت َويُۡؤ ِم ۢن ِِٱَّلل ِ فق ِد ٱستمس
ِ ﴿ف َمن يَكف ۡر ِِٱلطَٰغ
َ
ََ َ َ
]565 : َّل ٱنفِصام لهاۗ ﴾ [سورة ابلقرة

Do đó, người nào phủ nhận tà thần và tin tưởng nơi
Allah thì quả thật y đã nắm chặt sơi dây cứu rỗi
không bao giờ đứt. (Chương 5 – Albaqarah, câu 256).
Như vậy, ai phân xử các vụ việc bằng các giới luật
khác giới luật của Allah  thì ngươi đó không phải là
người của Tawhid, vì y đã nhận lấy một đối tác ngang
hàng cùng với Allah  trong việc ban hành pháp lệnh
đồng thời không phủ nhận tà thần theo mệnh lệnh của
Allah . Đó là sự tuân lệnh và nghe theo Shaytan, Allah
 phán:
]60 :[سورة النساء

ۢ َ َٰ َ َ ۡ ُ َّ ُ َ ُ َٰ َ ۡ َّ ُ ُ َ
َ
﴾٦٠ ضلهم ضلًل ِعِيدا
ِ ﴿ويرِيد ٱلايطن أن ي

Và Shaytan muốn dắt chúng lạc xa khỏi đạo.
(Chương 4 – Annisa, câu 60).
Allah  phán cho biết rằng những người giả tạo
đức tin (Muna-fiq) khi được mời gọi đến giới luật của
Allah thì họ đã từ chối và phản đối:
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َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ َٰ َ ْ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ
ۡٱلر ُسول َر َأي
َت ٱل ۡ ُم َنَٰفقني
َ
َّ
﴿ِإَوذا قِيل لهم تعالوا إَِل ما أنزل ٱَّلل ِإَوَل
ِِ
ِ
ُ ُ َ َ َ ُّ ُ َ
]51 :﴾ [سورة النساء٦١ يصدون عنك صدودا
Và khi có lời bảo chúng: “Hãy đến với điều Mặc khải
do Allah ban xuống và hãy đến gặp Thiên sứ của Ngài”
thì Ngươi (Muhammad) thấy những tên giả tạo đức
tin quay mặt dang ra thật xa để tránh Ngươi.
(Chương 4 – Annisa’, câu 61).
Những kẻ giả tạo đức tin (hay đạo đức giả) luôn
thấy điều thối nát là cải thiện bởi bản chất của họ là
muốn gây ra sự thối nát, Allah  phán về họ:

َ ۡ ْ ُ ُۡ َ ۡ َُ َ َ
ٓ ََ
َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َّ ْ ٓ ُ َ
ِ ﴿ِإَوذا قِيل لهم َّل تفسِدوا ِِف ٱۡل
 أَّل١١ ۡرض قالوا إِنما َنن مصل ِحون
َ َ ُ ۡ ۡ ُ َّ
َ ُ ۡ َ َّ
]15 ،11 :﴾ [سورة ابلقرة١٢ كن َّل شاع ُرون
ِ َٰ إِن ُه ۡم ه ُم ٱل ُمفسِدون َول
Và khi có lời bảo chúng: “Chớ làm điều thối tha trên
trái đất” thì chúng bảo rằng chúng tôi chỉ là những
người cải thiện cho tốt. Không, chúng thực sự là
những kẻ làm điều thối tha nhưng chúng không nhận
thấy. (Chương 5 – Albaqarah, câu 11, 12).
Vì vậy, việc phân xử bằng các giới luật khác ngoài
giới luật của Allah  là việc làm của những người Munafiq thuộc hành động thối tha trên trái đất...
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói về câu Kinh trên:
“Đa số các nhà Tafseer đều nói rằng họ (những người
Muna-fiq) không hành động thối tha bởi việc làm tội lỗi
mà họ kêu gọi đến với sự tuân lệnh ai khác ngoài Allah
 sau khi Ngài đã cải thiện bằng cách cử phái các vị
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Thiên sứ đến trình bày giáo luật và kêu gọi đến với sự
tuân lệnh Ngài . Bởi quả thật, việc thờ phượng ai khác
ngoài Allah  cũng như việc kêu gọi đến với sự thờ
phượng ai khác ngoài Allah là Shirk với Ngài, và đó là
hành động thối nát trên trái đất. Nó không mang lại điều
tốt đẹp cho người chủ thể ngoại trừ người đó phải tuân
lệnh một mình Allah  và tuân theo Thiên sứ của Ngài.
Riêng những ai khác thì chỉ được tuân theo khi nào họ
bảo tuân lệnh Allah  và Thiên sứ của Ngài, còn nếu họ
bảo làm trái lệnh Allah  và Thiên sứ của Ngài thì
không được phép nghe theo họ. Nếu ai quan sát trình
trạng của thế giới thì sẽ thấy tất cả sự cải thiện trên trái
đất đều nhờ vào sự độc tôn Allah  và tuân theo vị Thiên
sứ của Ngài; còn tất cả những điều Fitnah xảy ra trên thế
giới nguyên nhân đều do sự trái lệnh Thiên sứ của Allah
 và kêu gọi đi theo ai khác ngoài Allah  và vị Thiên
sứ của Ngài . Allah đã gọi tất cả những giới luật ngoài
giới luật của Ngài là giới luật của thời Jahiliyah, Ngài
phán:

َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َّ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ
﴿أفحكم ٱلج ِهل ِيةِ يبغون ومن أحسن مِن ٱَّلل ِ حكما ل ِقومٖ يوق ِنون
]60 :﴾ [سورة املائدة٥٠

Phải chăng họ mong được phân xử theo luật lệ của
thời kỳ ngu muội? Và ai phân xử tốt hơn Allah cho
đám người có đức tin? (Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 50).
Học giả Ibnu Katheer  nói: Allah  không chấp
nhận những ai rời khỏi giới luật của Ngài, bao hàm tất cả
mọi sự việc để đến với các giới luật khác từ những quan
điểm, dục vọng, các qui ước do con người thiết lập và đặt
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ra không dựa vào giáo lý của Allah, giống như những
người của thời kỳ ngu muội Jahiliyah đã phân xử dựa
trên sự ngu dốt và lệch lạc. Giống như người Tartar (Tắcta)(2) đã thích nghi giới luật của Thành Cát Tư Hãn, người
đã đặt ra cho họ chính sách (Eliassq), đó là một cuốn
sách về các quy định được trích từ các giáo luật khác
nhau của Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo và tôn giáo
Islam. Ai dùng đến giới luật ngoài giới luật từ Qur’an và
Sunnah thì người đó là kẻ vô đức tin (Kafir), bắt buộc
phải chiến đấu với họ cho tới khi họ chịu quay trở về với
Allah  và Thiên sứ của Ngài ; không được phép phân
xử các vụ việc bằng giới luật khác dù ít hay nhiều...” (hết
lời của Sheikh Ibnu Al-Qayyim ).
Có nhiều bằng chứng cho việc vô đức tin đối với ai
làm như thế, tiêu biểu như:

َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َّ َ َ
﴾ [سورة٤٤ ﴿ومن لم ُيكم ِِما أنزل ٱَّلل فأولئِك هم ٱلكفِرون

]44 :املائدة

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì
đó là những kẻ không có đức tin. (Chương 6 – Al-Maidah, câu 44).

ْ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ
َٰ ﴿فًل وربِك َّل يۡؤمِنون ح
ُيدوا
ِ َّت ُيكِمو فِيما شجر ِينهم ثم َّل
ُ َ ٓ
َ ۡ ِ نف
ۡ َ ْ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َّ
]56 : ﴾ [سورة النساء٦٥ س ِهم ح َرجا مِما قضيت وشسل ِموا تسل ِيما
ِِف أ
Người Tartar (Tac-ta) là dân tộc có nguồn gốc ở miền đông
trung Á, từng thiết lập một đế quốc dài đến Nga, Ukraine và
Serbia, rồi bắt tay với Mông Cổ; và cho đến thế kỷ 16 thì bị Nga
và đế quốc Othoman tiêu diệt.
(2)
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Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng
chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề
cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh
chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về
quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn
quy phục. (Chương 4 – Annisa, câu 65).

َُ َۡ َ َُٓ َ َ َ
َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ َ ۡ
َ ُ ََُۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
ض فما جزاء من يفعل
ِۚ ٖ ب وتكفرون ِِبع
ِ ﴿أفتۡؤمِنون ِِبع ِض ٱلكِت
ََ َ َ ُّ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُّ َ ۡ
َ َ
ُ
ِنك ۡم إ ِ ََّّل خ ِۡز ر
َ ي ِِف
َٰٓ ِ ٱۡلي َٰوة ِ ٱلنيا ويوم ٱلقِيَٰمةِ ي َردون إ
َل أش ِد
ذَٰل ِك م
َ َۡ
َ ُ َ ۡ َ َّ َ
َ ُ َّ َ َ
]56 :﴾ [سورة ابلقرة٨٥ اب وما ٱَّلل ِِغَٰفِ ٍل عما تعملون
ِۗ ِ ٱلعذ

Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần của kinh sách
và phủ nhận phần còn lại? Do đó, phần hình phạt
dành cho những ai trong các ngươi làm điều đó không
gì khác hơn là sự nhục nhã ở đời này; rồi vào Ngày
phục sinh, họ sẽ nhận một sự trừng phạt khủng khiếp
hơn, và Allah không phải không hay biết những gì các
ngươi làm. (Chương 5 – Albaqarah, câu 85).
Như vậy, người bề tôi phải chấp nhận giới luật của
Allah dù y có được hay mất, có lời hay thiệt đi chăng
nữa, và cho dù y có thuận hay không thuận. Allah 
phán:

َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ۡ ا
ۡ َ
ۡ َ َ
َ َ َ
﴿ َو َما َكن ل ُِمۡؤم ِٖن َوَّل ُمۡؤمِنَ ٍة إِذا قَض ٱَّلل ورسوَلۥ أمرا أن يكون
َ ۡ ََُ ۡ َُ
َ َ َّ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ
ۡ
ۡ
ُّ
َ
َ
ۡ
َ
َٰ
له ُم ٱۡل ِية مِن أم ِرهِمۗ ومن يع ِص ٱَّلل ورسوَلۥ فقد ضل ضلًل مبِينا
]15 : ﴾ [سورة األحزاب٣٦

Và thật không đúng đối với một người có đức tin,
nam và nữ, rằng khi Allah và Sứ giả của Ngài quy
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định một điều gì đó thì họ lại đòi quyền lựa chọn theo
công việc của họ. Và người nào bất tuân Allah và Sứ
giả của Ngài thì quả thật y đã công khai lầm lạc.
(Chương 11 – Al-Ahzab, câu 36).

ُّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ
َّ
جيبوا لك فٱعلم أنما يتبِعون أهواءهم ومن أضل مِم ِن
ِ ﴿فإِن لم شست
َ َ َّ َّ َّ َ
َّ َ ۡ َ ۡ
َ َّ
ُ َ
َ ٱلظَٰلِم
﴾٥ ني
ٱَّلل َّل َي ۡهدِي ٱلقوم
ٱت َب َع ه َوى َٰ ُه ِِغ ۡيِ هدى مِن ٱَّلل ِ إِن
ِ
]60 :[سورة القصص

Nhưng nếu chúng không đáp lại lời Ngươi
(Muhammad) thì có nghĩa là chúng chỉ đi theo sở
thích của bản thân chúng mà thôi. Và còn ai lệch lạc
hơn những kẻ chỉ biết đi theo dục vọng của bản thân
thay vì tuân theo Chỉ Đạo của Allah. Quả thật, Allah
không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.
(Chương 55 – Al-Qisas, câu 50).
Ông Abdullah bin Umar  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

ُ َ ُ ح ُ َ َ ُ ُ ح َ َّ َ ُ ح َ َ َ ُ َ ً َ ح
}جئت ب ه هه
{ال يؤمهن أحدكم حَّت يكون هواه تب هعا ل هما ه

“Không ai trong các ngươi có đức tin cho tới khi nào
lòng ham muốn và dục vọng của y đi theo điều Ta
mang đến”.
Học giả Ibnu Rajab  nói: Ý nghĩa của Hadith
rằng một người sẽ không có được đức tin Iman hoàn
thiện cho tới khi nào sở thích của y biết chiều theo những
gì mà Thiên sứ của Allah  mang đến từ sự bảo ban và
ngăn cấm. Y phải yêu thích những gì Người bảo ban và
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ghét những gì Người ngăn cấm. Quả thật, Allah  đã
phán:

َ ۡ َ ٓ َ ْ ُ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َٰ َ
َ َّ خ َط
ۡٱَّلل َو َكر ُهوا ْ ر ۡض َوَٰن َ ُهۥ فَأ َ ۡحبَ َط أ َ ۡع َمَٰلَ ُهم
﴿ذل ِك ِِأنهم ٱتبعوا ما أس
ِ ِ
]55 :﴾ [سورة حممد٢٨

Như thế là vì chúng tuân theo điều làm phật lòng
Allah và ghét điều làm hài lòng Ngài. Bởi thế, Ngài
triệt tiêu các việc làm của chúng. (Chương 45 –
Muhammad, câu 28).

ُّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ
َّ
جيبوا لك فٱعلم أنما يتبِعون أهواءهم ومن أضل مِم ِن
ِ ﴿فإِن لم شست
َ َ َّ َّ َّ َ
َّ َ ۡ َ ۡ
َ َّ
ُ َ
َ ٱلظَٰلِم
﴾٥ ني
ٱَّلل َّل َي ۡهدِي ٱلقوم
ٱت َب َع ه َوى َٰ ُه ِِغ ۡيِ هدى مِن ٱَّلل ِ إِن
ِ
]60 :[سورة القصص

Nhưng nếu chúng không đáp lại lời Ngươi
(Muhammad) thì có nghĩa là chúng chỉ đi theo sở
thích của bản thân chúng mà thôi. Và còn ai lệch lạc
hơn những kẻ chỉ biết đi theo dục vọng của bản thân
thay vì tuân theo Chỉ Đạo của Allah. Quả thật, Allah
không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.
(Chương 55 – Al-Qisas, câu 50).
Những điều Bid’ah thật ra chỉ được hình thành từ
những ai lấy dục vọng và sở thích của bản thân đặt lên
trên giáo lý của Allah và Thiên sứ của Ngài . Cũng
chính vì vậy mà những người Bid’ah còn được gọi là
những người đi theo dục vọng và sở thích của bản thân.
Tương tự, những tội lỗi thật ra được hình thành từ những
người lấy dục vọng và ham muốn của bản thân đặt lên
trên tình yêu dành cho Allah  và lên trên những điều
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Ngài yêu thích. Bởi vậy, bắt buộc người có đức tin phải
yêu thích những người yêu thương Allah từ các Thiên
Thần, các vị Thiên sứ, các vị Nabi, các vị Siddeeq, những
người chết Shaheed và những người ngoan đạo nói
chung... (hết lời học giả Ibnu Rajab ).
Dưới đây là những điều phủ nhận Tawhid, bị trục
xuất khỏi tôn giáo Islam, trong đó có nguyên nhân là do
nghĩ xấu về Allah và có nguyên nhân là do hành vi giễu
cợt với một thứ gì đó có đề cập đến Allah :
1. Nghĩ xấu về Allah:
Nghĩ xấu về Allah  là việc làm nguy hiểm, bởi vì
việc nghĩ tốt về Allah  là điều bắt buộc căn bản của
Tawhid, còn nghĩ xấu về Ngài sẽ phủ nhận Tawhid. Quả
thật, Allah  đã mô tả những người Muna-fiq (giả tạo
đức tin) là những người luôn nghĩ không đúng về Ngài.
Allah  phán:

َۡ
َّ َ َ ُ ُ
َ ُّ ُ َ
َ ٱۡلق َظ َّن ۡٱل
َ ۡ ون ِٱ ََّّلل ِ َغ
َۡ ي
جَٰ ِهل َِّيةِٰۖ َيقولون هل َلَا م َِن ٱۡل ۡمرِ مِن
ِ ﴿يظن
ِ
َّ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َّ ۡ ُ ۡ َ
]164 :َشءِٖۗ قل إِن ٱۡلم َر ُكهۥ َِّللِۗ﴾ [سورة آل عمران

Họ nghĩ không đúng về Allah, lối suy nghĩ của họ là
lối nghĩ thái quá của thời kỳ ngu muội (Jahiliyah). Họ
nói: “Há chúng tôi đã không có ý kiến gì trong cộng
việc này hay sao?” Hãy bảo họ: “Tất cả mọi việc hoàn
toàn thuộc về Allah”. (Chượng 3 – Ali-Imran, câu 154).
Trong câu Kinh khác Allah  cho biết rằng họ đã
nghĩ xấu về Ngài:
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ۡ ُ ۡ َ َٰ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ُ َ
َّ
َ ۡ ُۡ َ َ
َ ٱلظٓان
ِني
ت
م
ٱل
و
ِني
ك
َر
ِ َٰ َرك
ِ ﴿ويعذِب ٱلمنفِقِني وٱلمنفِق
ِ
ِ ت وٱلم
َ
َ َ ُ َّ َ َ َ ۡ َّ ُ َ ٓ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َّ َّ َ َّ
َ َ
ٱَّلل عليۡهِ ۡم َول َعنَ ُه ۡم َوأع َّد
ضب
ِ ِِٱَّلل ِ ظن ٱلسوءِ ِۚ علي ِهم دائِرة ٱلسوءِٰۖوغ
َّ َ َ
َ ۡ ٓ
]5 :﴾ [سورة الفتح٦ صيا
ِ ل ُه ۡم ج َهن َم َو َسا َءت م
Và để Ngài trừng phạt những tên giả tạo đức tin nam
nữ, và những người thờ đa thần nam nữ, đã nghĩ xấu
về Allah, đến lượt chúng phải đền tội; và chúng đón
nhận cơn thịnh nộ của Allah, và Ngài sẽ nguyền rủa
chúng và chuẩn bị sẵn cho chúng Hỏa Ngục, một
điểm đến vô cùng xấu xa và thảm hại. (Chương 45 –
Alfath, câu 6).
Imam Ibnu Al-Qayyim  Tafseer câu Kinh này:
Suy nghĩ này của họ là Allah  không trợ giúp Thiên sứ
của Ngài và mệnh lệnh của Ngài sẽ dần biến mất. Họ cho
rằng những gì xảy đến với họ không do quyền năng và sự
anh minh của Allah . Họ phủ nhận sự khôn ngoan và
chí minh của Allah , họ phủ nhận quyền năng của Ngài
và phủ nhận việc Ngài sẽ giúp Thiên sứ của Ngài  hoàn
tất sứ mạng. Đây chính là ý nghĩ xấu mà những người giả
tạo đức tin Muna-fiq và những người thờ đa thần trong
chương Al-Fath đã nghĩ về Allah . Tuy nhiên, ý nghĩ
xấu này chẳng có nghĩa lý gì với Allah cả, nó không hề
làm ảnh hưởng đến quyền năng, sự khôn ngoan, sáng
suốt và chí minh của Ngài, và lời hứa của Ngài vẫn là
thật... Bởi thế, ai nghĩ rằng Allah  không giúp đỡ Thiên
sứ của Ngài , không phù hộ Người hoàn tất sứ mạng và
không làm cho tôn giáo và Kinh sách của Ngài chiến
thắng thì Người đó đẩy mình vào Shirk, và ai suy nghĩ
như thế thì y là người không hề biết đến các đại danh
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cũng như các thuộc tính hoàn hảo và tối cao của Allah
...
Allah  phán:

[سورة

ْ َ َ َ َّ َ َٰ َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ر
﴾٢٧ ِِين كف ُروا م َِن ٱَلَّار
﴿ذل ِك ظن ٱَّلِين كفروا فويل ل َِّل
]55 :ص

Đó là lối suy nghĩ của chúng, những kẻ vô đức tin.
Và thật khốn khổ và thảm thương thay cho những kẻ
vô đức tin khi chúng bị đày trong Hỏa ngục. (Chương
38 – Sad, câu 27).
Rất nhiều người trong nhân loại nghĩ không đúng
về Allah . Ai tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng
nhân từ ở nơi Allah  thì người đó đã nghĩ xấu về Ngài.
Ai cho rằng Allah  sẽ trừng phạt những người ngoan
đạo luôn thành tâm làm tốt vì Ngài và cho rằng kết cuộc
của những người đó cũng giống như kết cuộc của những
kẻ thù của Ngài thì người đó đã nghĩ xấu về Ngài. Ai
nghĩ rằng Allah  bỏ mặc con người và loài Jinn một
cách bơ vơ không có sự hướng dẫn, chẳng có sự bảo ban
hay cấm đoán, chẳng có bất cứ một vị Thiên sứ nào được
gửi đến cũng như chẳng có một kinh sách nào được ban
xuống thì người đó đã nghĩ xấu về Ngài. Ai nghĩ rằng
Allah  không triệu tập các bề tôi của Ngài lại sau khi
chết để phán xét và thưởng phạt tùy theo các việc làm tốt
xấu của họ thì người đó đã nghĩ xấu về Ngài.
Ai cho rằng Allah  sẽ xóa bỏ các việc làm thiện
tốt mà người bề tôi đã thành tâm thực hiện vì Ngài và
Ngài sẽ trừng phạt người bề tôi dù không làm sai điều gì
hoặc cho rằng người bề tôi được phép ủng hộ các kẻ thù
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của Ngài hoặc được phép phủ nhận các điều huyền diệu
mà Ngài đã ban cho các vị Nabi của Ngài thì người đó sẽ
đời đời kiếp kiếp bị đày trong tầng đáy của Hỏa Ngục...
(xem thêm lời của Imam Ibnu Al-Qayyim  trong phần
giải thích ai là những người nghĩ không đúng về Allah
với lối nghĩ của thời kỳ ngu muội Jahiliyah trong Zaadu
Al-Ma’aazd).
2. Giễu cợt với một thứ gì đó có tên của Allah
trong đó:
Người tín đồ Muslim phải có nghĩa vụ kính trọng
Kinh sách của Allah  và Sunnah của Thiên sứ của Ngài
 cũng như các học giả Islam. Y phải có nghĩa vụ hiểu
biết về giới luật qui định về người giễu cợt với một thứ gì
có tên Allah  trong đó hoặc với Qur’an và Thiên sứ của
Ngài  để y có thể tránh. Quả thật, người nào giễu cợt
với những gì có tên Allah  trong đó hoặc với Qur’an
hay với Thiên sứ của Ngài  hoặc một điều gì đó từ
Sunnah của Người thì người đó là người vô đức tin nơi
Allah , vì y đã xem thường sự tối cao và uy quyền của
Thượng Đế cũng như Bức Thông Điệp của Ngài. Theo sự
đồng thuận của tất cả giới học giả Islam thì việc làm đó
sẽ phủ nhận Tawhid và biến thành sự vô đức tin. Allah,
Đấng Tối Cao phán:

َ ُ َۡ َۡ ُۡ ُ
َ َ َ َّ َ ۡ ُ
ۡ ََّل َت ۡعتَذ ُِروا ْ قَد٦٥ ون
ُ
َ
َ
َٰ
ِ ﴿قل أِِٱَّلل ِ وءايتِهِۦ ورس
وَل ِۦ كنتم تسته ِزء
ۡ ُ َ َ َۡ ََُۡ
]55 ،56 :كفرتم بعد إِيمَٰن ِكم ﴾ [سورة اتلوبة

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Chẳng lẽ với Allah,
với các lời mặc khải của Ngài và với thiên sứ của Ngài
các ngươi dám buông lời giễu cợt ư?” Các ngươi chớ
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biện minh, quả thật các ngươi đã chối bỏ đức tin sau
khi các ngươi đã tin tưởng. (Chương 5 – Attawbah,
câu 65, 66).
Nguyên nhân hai câu Kinh này được mặc khải
xuống là do những kẻ Muna-fiq (giả tạo đức tin) đã giễu
cợt với Thiên sứ của Allah  và các vị Sahabah của
Người trong một trận chinh chiến. Ông Ibnu Jareer và
những người khác thuật lại từ ông Ibnu Umar, Muhammd
bin Ka’ab, Zaid bin Aslam rằng trong trận Tabuk, một
người đàn ông đã nói: Chúng tôi chưa từng thấy ai giống
như những người đọc xướng của chúng ta thích những
chiếc bụng to, thích lời nói dối, thích sự hèn nhát khi
giáp mặt với kẻ thù – ý nói Thiên sứ của Allah và các vị
Sahabah đọc xướng Qur’an của Người.
Vậy là Awf bin Malik nói: Ngươi mới là kẻ nói
dối, ngươi đúng là người Muna-fiq, ta sẽ thưa chuyện
này với Thiên sứ của Allah. Awf bin Malik đi đến chỗ
của Thiên sứ để nói lại cho Người biết sự việc thì mới
biết Allah đã mặc khải xuống về sự việc này trong thiên
kinh Qur’an. Thế là người đàn ông đó đã đến chỗ của
Thiên sứ và nói: Thưa Thiên sứ của Allah, thật ra chúng
tôi chỉ nói đùa cho vui để giết thời gian trong chuyến đi
mà thôi. Thiên sứ của Allah  nói:

ُ
َ
َ ْ
َ َ
َ
َّ َ ۡ ُ
َ
ِ ﴿قل أِِٱَّلل ِ َو َءايَٰتِهِۦ َو َر ُس
 َّل ت ۡعتَذ ُِروا ق ۡد٦٥ وَل ِۦ كنتُ ۡم ت ۡستَ ۡه ِز ُءون
ۡ ُ َ َ َۡ ََُۡ
]55 ،56 :كفرتم بعد إِيمَٰن ِكم ﴾ [سورة اتلوبة

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Chẳng lẽ với Allah,
với các lời mặc khải của Ngài và với thiên sứ của Ngài
các ngươi dám buông lời giễu cợt ư?” Các ngươi chớ
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biện minh, quả thật các ngươi đã chối bỏ đức tin sau
khi các ngươi đã tin tưởng. (Chương 5 – Attawbah,
câu 65, 66).
Hai câu Kinh này đã cho thấy rằng người nào giễu
cợt với Allah , với Thiên sứ của Ngài , với các lời
phán của Ngài hoặc với Sunnah của Thiên sứ của Ngài
hay Sunnah của các vị Sahabah thì người đó là kẻ vô đức
tin. Bởi lẽ, người nào làm như vậy thì người đó đã khinh
thường Thượng Đế, khinh thường Bức Thông Điệp của
Ngài, đồng thời phủ nhận Tawhid cho dù không có ý giễu
cợt. Việc giễu cợt với Allah và Thiên sứ của Allah bao
hàm cả việc giễu cợt với kiến thức tôn giáo, với các học
giả Islam. Người đàn ông trong Hadith đã nói với Thiên
sứ rằng chúng tôi chỉ nói đùa cho vui có nghĩa là chúng
tôi không có ý giễu cợt nhưng Allah đã không chấp nhận
đó là lý do để biện minh và Thiên sứ của Ngài chỉ trả lời
dứt khoát bằng lời phán của Allah : “Chẳng lẽ với
Allah, với các lời mặc khải của Ngài và với thiên sứ của
Ngài các người dám buông lời giễu cợt ư?”. Các ngươi
chớ biện minh, quả thật các ngươi đã chối bỏ đức tin
sau khi các ngươi đã tin tưởng. (Chương 5 –
Attawbah, câu 65, 66).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Quả thật,
Allah  phán rằng họ đã chối bỏ đức tin sau khi đã tin
tưởng trong khi họ nói chúng tôi nói không mang ý định
vô đức tin mà chúng tôi chỉ nói đùa cho vui. Điều này
cho thấy giễu cợt với các lời phán của Ngài là vô đức tin
và sự việc không xảy ra trừ phi đối với ai thực sự có chủ
ý. Nếu y thực sự có đức tin trong lòng thì nó sẽ ngăn y
nói những lời giễu cợt đó. Kinh Qur’an giảng giải cho
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biết rằng đức tin Iman của con tim cần phải biểu hiện
bằng hành động tương ứng như Allah  phán:

َ َٰ َّ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َ َّ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ
ۡ
ۡ
ر
َ
ُ
ۢ
﴿ويقولون ءامنا ِِٱَّلل ِ وبِٱلرسو ِل وأطعنا ثم يتوِل فرِيق مِنهم مِن بع ِد
ۡ ُ ۡ َ َٰٓ َ ْ ُ ٓ َ َ َ َٰ َ
ُ ۡ َ ِ ِ ُ َ َ َّ َ ْ ٓ ُ ُ َ
َ
َكم
 ِإَوذا دعوا إَِل ٱَّلل ِ ورسوَلۦ ِِلح٤٧ ذل ِك وما أولئِك ِِٱلمۡؤمِن ِني
ۡ
َ ُ
ُ َ
َِيۡنَ ُه ۡم إذَا فَر ر
ِۡٱۡل ُّق يَأت ُ ٓوا ْ إ ِ َِله
َ ۡ كن ل َّ ُه ُم
 ِإَون ي٤٨ يق م ِۡن ُهم ُّم ۡعرِضون
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ُُ
ۡ
َ َ
َ ُ َ َ ْ َ ۡ ِ ٌ َ َّ
َ عن
ُ َّ ِيف
ٱَّلل
ٱرتاِ ُ ٓوا أ ۡم ُيافون أن ُي
 أ ِِف قلوبِهِم مرض أم٤٩ ِني
ِ ُمذ
َ ُ َٰ َّ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ ۡ َ ُ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ
َ إ َّن َما ََك َن قَ ۡو َل ٱل ۡ ُم ۡۡؤ ِمن ِني٥٠ ون
عليهِم ورسوَلۥ ِل أولئِك هم ٱلظل ِم
ِ
َ
َ
ْ ُ ُ
ُ ۡ َ ِ ُ َ َ َّ َ ْ ٓ ُ ُ َ
حك َم ِ َ ۡينَ ُه ۡم أن َيقولوا َس ِم ۡع َنا َوأ َط ۡعنَا
إِذا دعوا إَِل ٱَّلل ِ ورسوَل ِۦ ِِل
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ
َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ
َّ
َ
ُ
َٱَّلل
َ
 ومن ي ِطعِ ٱَّلل ورسوَلۥ ويخش٥١ وأولئِك هم ٱلمفل ِحون
َ ُ ٓ َ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ۡ َّ َ َ
]65 - 45 :﴾ [سورة انلور٥٢ ويتقه ِ فأولئِك هم ٱلفائِزون
Và chúng (những tên giả tạo đức tin) nói: “Chúng tôi
tin tưởng nơi Allah và Sứ giả (Muhammad) và chúng
tôi vâng lời”. Nhưng sau đó, một phần tử trong chúng
quay bỏ đi. Và chúng là những kẻ không có đức tin.
Và khi chúng được gọi đến với Allah và Sứ giả của
Ngài để Y phân xử giữa bọn chúng thì một phần tử
trong bọn chúng lánh mặt bỏ đi. Nhưng nếu chúng
nắm được phần phải thì chúng sẵn sàng đến gặp Sứ
giả (Muhammad) ngay. Phải chăng trong trái tim của
chúng có một căn bệnh? Hay là chúng nghi hoặc?
Hay là chúng sợ Allah và Sứ giả của Ngài xử ép
chúng? Không, bọn chúng là những kẻ làm điều sai
quấy. Quả thật, lời nói của những người có đức tin
khi được mời gọi đến với Allah và Sứ giả của Ngài để
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người phân xử giữa họ thì chỉ có câu: “Chúng tôi xin
nghe và vâng lời!” Những người này đích thực là
những người sẽ thắng lợi. Và ai vâng lời Allah và Sứ
giả của Ngài, kính sợ Allah và ngay chính với Ngài là
những người sẽ thành đạt. (Chương 54 – Annur, câu
47 – 52).
Allah  đã phủ nhận đức tin Iman đối với ai quay
lưng với sự tuân lệnh Thiên sứ của Ngài, và Ngài cho
biết những người có đức tin là những người khi được kêu
gọi đến với Allah và Thiên sứ của Ngài để Người phân
xử giữa họ thì họ nghe và vâng lệnh. Như vậy, hành động
bên ngoài là biểu hiện của đức tin hay không có đức
tin...” (hết lời của Sheikh).
Những việc làm thuộc hành vi Shirk hoặc thuộc
những phương tiện dẫn đến Shirk
Có những điều, những việc làm nằm giữa ranh giới
đại Shirk và tiểu Shirk, mức độ của nó tùy thuộc vào tâm,
lời nói và hành động của người chủ thể. Quả thật, Thiên
sứ của Allah  đã khuyến cáo cộng đồng tín đồ của
Người về những điều này:
Thứ nhất: Đeo vòng, khoen, sợi chỉ may hoặc
những gì tương tự với tâm niệm tránh rủi ro, bệnh tật và
chuyện xui xẻo. Đây là việc làm của thời kỳ ngu muội
Jahiliyah thuộc dạng tiểu Shirk và có thể sẽ trở thành đại
Shirk tùy theo tâm niệm của người đeo. Ông Imran bin
Husain  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nhìn thấy
một người đàn ông đeo trên tay một cái vòng bằng đồng
thau thì Người hỏi: Cái gì đây? Người đàn ông đó nói:
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đây là vòng bùa để tránh tà ma. Thiên sứ của Allah 
nói:

َ َ ح َ ح َ َ َّ َ َ َ ح ُ َ َّ َ ح ً َ َّ َ َ ح َّ َ َ َ َ ح
ِه عليك ما
 فإهنك لو مهت و ه،{ا هنزعها فإهنها ال ي هزيدك إهال وهنا
ًََ َ حَ ح
أفلحت أبدا} رواه أمحد بسند ال بأس به وصححه ابن حبان واحلاكم وأقره
.اذلهيب

“Ngươi hãy cởi bỏ nó đi, bởi nó chỉ làm ngươi thêm
yếu hèn; và quả thật, nếu ngươi chết đi mà nó vẫn ở
trên người của ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ thành
công (ở cõi Đời Sau).” (Ahmad với đường dẫn truyền
không vấn đề gì, Hadith được Ibnu Hibban và Al-Hakim
và Imam Azd-Zdahabi xác nhận Sahih).
Thứ hai: Đeo lên người, treo trong nhà các loại
bùa chú từ xương hay các loại hạt cườm, hạt chuỗi với
tâm niệm xua đuổi tà ma. Việc làm này không được
phép. Có nhiều người còn treo hoặc đeo Qur’an. Nếu các
bùa chú đó được trích từ Qur’an thì giới học giả có sự bất
đồng quan điểm: một số nói không được phép còn một số
khác thì bảo được phép.
Câu nói đúng nhất là không được phép nhằm ngăn
chặn dẫn đến điều Shirk. Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại đã
nghe Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ ِّ

َ َ َّ

َ

َّ

{إن الرق َواتلمائ هم َواتلولة ه ح
.َشك} رواه أمحد وأبو داود
ه

“Bùa chú, các loại bùa đeo và bùa yêu đều mang tội
Shirk” (Ahmad, Abu Dawood).
Ông Uqbah bin A’mir  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

166

َ َ َ ح َ َّ َ َ َ ً َ َ ح َ ح
{من علق ت هميمة فقد أَشك} رواه أمحد
“Ai đeo (treo) bùa chú thì người đó đã mang tội Shirk”
(Ahmad).
Thứ ba: Tìm phúc lành từ cây cối, các loại đá, các
di tích, các kiến trúc cổ. Tìm phúc lành có nghĩa là mong
được phúc lành từ những thứ đó hoặc tâm niệm những
thứ đó có thể mang lại phúc lành. Đây là việc làm thuộc
dạng đại Shirk vì đã xin và mong phúc lành từ ai (vật)
khác ngoài Allah . Những người thờ cúng các ngẫu
tượng thật ra họ cầu phúc lành từ chúng. Việc tìm phúc
lành từ mồ mả của những người ngoan đạo cũng giống
như tìm phúc lành từ thần Lat, còn việc tìm phúc lành từ
cây cối, các loại đá cũng giống như tìm phúc lành từ thần
Izza và Manah. Ông Abu Wa-qid Allaythi thuật lại:
Chúng tôi cùng Thiên sứ của Allah  xuất chinh đến
Hunain. Chúng tôi nói chuyện với nhau về thời còn vô
đức tin và chúng tôi nhắc về những người thờ đa thần có
một cây táo cổ thụ, họ thường treo các binh khí của họ
lên cây táo cổ thụ đó và họ gọi nó là Zda-tu Annawaat.
Rồi khi chúng tôi đi ngang qua một cây táo, chúng tôi
nói: Thưa Thiên sứ của Allah, hãy qui định cho chúng tôi
một cái Zda-tu Annawaat giống như họ thì Người  nói:

ُ َ ح َ ُ َّ َ ُ َ ُ ُ ح ُ ح َ َّ َ ح
َ ُ َُ َ َ َ َ َح
 قلتم واَّلهى نف هس بهي هده ه كما قال قوم موس، إهنها السَن،{اهلل أكَب
َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ٌ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ا
:﴿اجعل َلا إِلها كما لهم آل ِهة قال إِنكم قوم َتهلون﴾ [سورة األعراف
ً َّ ُ ً َّ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ ح َ ُ َّ ُ َ َ َ ح َ َ َ ح َ ُ ح
] إهنها لسَن لَتكب سَن من َكن قبلكم سنة سنة} رواه115
.الرتمذي وصححه
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“Alla-hu-akbar, đó là những con đường... Ta thề bởi
Đấng mà linh hồn Ta trong tay Ngài rằng các ngươi đã
nói giống như cộng đồng của Musa đã nói: “Xin thầy
làm ra cho chúng tôi một thần linh giống như các
thần linh của họ”. Musa nói: “Các ngươi đúng là một
đám người ngu muội!” (Chương 5 – Al-A’raf, câu
138). Quả thật, đó là những đường lối... rồi đây chắc
chắn các ngươi sẽ đi trên những đường lối của những
ai trước các ngươi từng lối từng lối một.” (Tirmizdi và
ông xác nhận Hadith Sahih).
Thứ tư: Bùa ngải, ma thuật thường là những thứ
được ẩn kín khỏi tầm mắt của con người. Nó được dùng
để tác động làm ảnh hưởng tâm hồn, tinh thần và cả thể
xác con người. Nó có thể gây bệnh, giết chóc, chia cắt vợ
chồng, và dĩ nhiên sự ảnh hưởng của nó chỉ xảy ra dưới
sự cho phép của Allah .
Bùa ngải, ma thuật là việc làm của Shaytan. Bùa
Ngải, ma thuật chỉ đạt được khi nào có sự Shirk với
Allah , bởi vì nó dùng các tên Jinn Shaytan bằng cách
thờ cúng và phục tùng chúng và bởi vì trong nó mang ý
nghĩa chia sẽ điều vô hình cùng với Allah . Cho nên,
Bùa ngải và ma thuật là việc vô đức tin và lệch lạc,
Allah, Đấng Tối Cao phán:
]105 :[سورة ابلقرة

َ َ ُ ََ ۡ ََ ْ ُ َ ۡ َََ
َ َ
﴾ق
﴿ولقد عل ِموا لم ِن ٱش
ِۚ ٖ َٰ َتىَٰه ما َُلۥ ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ م ِۡن خل

Và quả thật, họ biết rằng ai mua bán phép thuật thì
sẽ không được hưởng bất cứ phần tốt đẹp nào ở Đời
Sau. (Chương 5 – Albaqarah, câu 102).
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Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ ُ َّ ح َ ح
ُ َح
.}ات
ق
{اجتنهبوا السبع الموب ه ه

“Các ngươi hãy tránh xa bảy điều hủy diệt (đại trọng
tội”.
Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, bảy
điều hủy diệt đó là gì.
Thiên sứ của Allah  nói:

َحُ ح
ُ َّ َ َّ َ ُ َّ ح َ ِّ َ ح
ِّ ح
ُ ِّ ح
 َوأكل،اْلق
 َوقتل انلَّف هس ال هَّت حرم اهلل إهال هب، َوالسح ُر،الرشك بهاهلله
{
َ
ح
َ َ ََ ح ُ حُ ح
َ َّ َ ِّ َ ح َ َّ ح
َ ُ ِّ َ َ ح
ات
م
ال اَلَت ه ه
 وقذف المحصن ه، واتلوّل يوم الزح هف،يم
 وأكل ه،الربا
َ َح
َ حُ ح
.ت} رواه ابلخاري ومسلم
ات الغاف هَل ه
المؤمهن ه
“Shirk với Allah, bùa ngải - ma thuật, giết sinh mạng
mà Allah đã nghiêm cấm ngoại trừ vì công lý, ăn Riba’
(cho vay lấy lãi), ăn tài sản của trẻ mồ côi, bỏ chạy vào
ngày giao chiến, vu khống những người phụ nữ có đức
tin tiết hạnh.” (Albukhari, Muslim).
Thứ năm: Bói toán. Đó là tự xưng biết điều vô
hình như tiên đoán điều sẽ xảy ra trong tương lai trên trái
đất. Sự tiên đoán dựa theo sự mách bảo của Jinn. Những
tên Jinn Shaytan đi lên tầng trời hạ giới nghe trộm từ các
cuộc nói chuyện của các vị Thiên Thần rồi về mách lại
vào tai của những tên thầy bói. Những tên Jinn Shaytan
đã nói dối thêm cả trăm điều vào những điều chúng nghe
trộm nhưng con người vẫn tin vào lời của chúng.
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Quả thật chỉ có Allah  mới là Đấng biết điều vô
hình. Bởi vậy, ai tự xưng mình có khả năng chia sẻ với
Ngài về sự hiểu biết này bằng hình thức bói toán hay
những hình thức tương tự khác hoặc ai đó tin vào kẻ tự
cho mình biết điều vô hình thì y đã dựng lên một đối tác
ngang vai cùng với Allah .
Trong Sahih Muslim: một số bà vợ của Thiên sứ
 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ َ َ ح َ َ َ َّ ً َ َ َ َ ُ َ ح َ ح َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ح ُ َ ح ُ ح َ ح
{من أت عرافا فسأَل عن َش ٍء فصدقه بهما يقول لم تقبل َل صَلة
ً َحَ َ َح
}أرب هعْي يوما

“Ai tìm đến người xem tướng số để hỏi y về một điều gì
đó rồi y tin những gì hắn nói thì lễ nguyện Salah của y
không được chấp nhận trong bốn mươi ngày”.
Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ َ َ ح َ َ َ ً َ ح َ َّ ً َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ح َ َ َ َ ُ ح
{من أت َكههنا أو عرافا فصدقه بهما يقول فقد كفر بهما أن هزل ىلع
َّ َ ُ
.ُمم ٍد} رواه أمحد

“Ai tìm đến thầy bói hoặc thầy xem tướng số rồi tin
những gì y nói thì người đó đã vô đức tin với những
điều được mặc khải xuống cho Muhammad.” (Ahmad).
Người tín đồ Muslim cần phải lưu ý và tránh xa
những sự việc liên quan đến bùa ngải, bói toán. Một số
người trong giới bùa ngải và bói toán công khai cho mọi
người thấy rằng họ chỉ phục vụ điều tốt lành chẳng hạn
như chỉ phục vụ cho việc chữa bệnh nhưng thực chất họ
muốn phá hoại giáo lý tín ngưỡng thuần túy, họ sẽ bảo
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người bệnh giết tế con vật dâng cúng cho ai (vật) khác
ngoài Allah  hoặc bảo người bệnh viết các dòng chữ,
các biểu tượng hay các đường nét mang tính Shirk. Một
số khác trong giới bùa ngải, ma thuật và bói toán tự xưng
là nhà ngoại cảm, họ sẽ biết được các nơi cho những thứ
bị mất và bị lấy cắp; khi có người thiếu hiểu biết và cả tin
tìm đến nhờ họ tìm kiếm những thứ bị mất và bị thất lạc
thì họ sẽ chỉ ra những nơi sẽ tìm thấy những thứ cần tìm
đó qua sự trợ giúp của các tên Jinn Shaytan. Một số khác
nữa trong giới bùa ngải và ma thuật cho rằng họ có khả
năng siêu nhiên, chẳng hạn họ có thể đi vào trong lửa, có
thể dùng đao kiếm tự chặt chém bản thân, nhưng thực
chất đều là do các tên Jinn Shaytan trợ giúp. Quả thật, tất
cả những người dùng yêu thuật và bùa ngải các loại đều
gian lận, họ muốn lường gạt tiền của mọi người và phá
hoại đức tin thuần túy của những người Muslim. Do đó,
các tín đồ Muslim cần phải lưu ý và cảnh giác mà tránh
xa những người đó; bắt buộc các nhà chức trách và lãnh
đạo phải có trách nhiệm kêu gọi những người đó quay
đầu sám hối, nếu họ chịu sám hối thì tốt còn không thì
phải loại trừ họ khỏi cuộc sống thế gian. Trong bộ Sahih
Albukhari có ghi rằng Bajalah bin Ubdah nói: Umar bin
Al-Khattaab đã viết rằng các ngươi phải giết tất cả
những thầy bùa nam lẫn nữ. Còn ông Jundub thuật lại
rằng Thiên sứ của Allah  nói án dành cho thầy bùa là
chặt đầu (Hadith do Tirmizdi ghi lại).
Thứ sáu: Các điềm gở. Đó là tin rằng các loài
chim nhất định nào đó, các tên gọi nào đó, những ngôn từ
nào đó, các hiện tượng nào đó hay các sự vật nào đó là
điềm báo không tốt lành. Người nào quyết định thực hiện
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một điều gì trong tôn giao hay trong sinh hoạt đời sống
mà thấy hoặc nghe những thứ được cho là điềm gở rồi y
cảm thấy bản thân mình trong hai tình huống: Hoặc là tin
vào những điềm gở đó và mất đi đức tin và sự phó thác
cho Allah  hoặc là y không tin vào các điềm gở đó
nhưng trong tâm y vẫn có một chút gì đó từ việc lo lắng,
bồn chồn và bất an thì y hãy chiến đấu với nó để đẩy nó
ra khỏi tâm trí của mình bằng cách cầu xin sự phù hộ và
trợ giúp nơi Allah , đặt niềm tin và phó thác cho Ngài,
tiếp tục thực hiện việc cần làm và hãy nói:

َ َ َ َّ َ ح
َ ِّ َّ َّ َ ح َ َ َ َ ح َ ح
َ َ َ ُ َّ َ َ ح ح ح
{اللهم ال يأ هت بهاْلسنات إهال أنت وال يدفع السيئات إهال أنت وال
َ َّ َ ُ َ َ َ ح
.}حول َوال ق َّوة إهال بهك

“Ollo-humma la ya’ti bil-hasana-t illa anta, wa la yadfa’
assayyi-a-t illa anta, wa la hawla wa la quwata illa
bika”.
“Lạy Allah, không ai có thể mang đến điều phúc lành
trừ một mình Ngài, không ai có thể đẩy lùi điều xấu trừ
một mình Ngài, và không có bất cứ quyền lực và sức
mạnh nào hơn quyền lực và sức mạnh của Ngài”.
Điềm gở của những người vô đức tin thời trước mà
Allah  đã kể trong Qur’an của Ngài là họ thường xem
các vị Nabi cũng như những người đi theo các vị Nabi là
những điềm báo cho những điều không tốt lành. Allah 
phán về Fir’aun và thuộc hạ của hắn rằng mỗi khi có điều
xấu xảy đến với họ thì họ cho rằng đó là điềm gở từ Nabi
Musa  và những ai theo Người:
]111 :﴾ [سورة األعراف

ُ
ُ َّ ص ۡب ُه ۡم َسيئَةر َي َّط
َٰ َ يوا ْ ِ ِ ُم
وَس َو َمن َّم َع ُه ۗ ٓۥ
ِ ﴿ِإَون ت
ِ
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Và khi chúng gặp điều bất hạnh chúng đổ tội cho
Musa và những ai theo Y đã mang điều xui xẻo đến.
(Chương 5 – Al-Araf, câu 131).
Allah  phán về người dân của Nabi Salih  khi
họ nói với Người:
]45 :[سورة انلمل

َ
َ َ ۡ َّ َّ
﴾ينا ِِك َوب ِ َمن َّم َعك
﴿ٱط

Ông và những người cùng với ông đã mang lại điềm
xui xẻo cho chúng tôi. (Chương 55 – Annaml, câu 47).
Allah  phán về cư dân của một ngôi làng đã nói
với các vị Thiên sứ của Allah:

َ ُ َ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ َ ۡ َّ َ ۡ ُ
َ ۡ َّ َ َ َّ ْ ٓ ُ َ
ُ
َج َّنك ۡم َوِلَ َم َّس َّنكم م َِّنا
ينا ِِكم لئِن لم تنتهوا لَن
﴿قالوا إِنا تط
َ ٌ َ َ
ر
]15 :﴾ [سورة يس١٨ عذاب أ ِِلم

Chúng tôi thấy có điềm xui nơi các ông. Nếu các ông
không chịu ngưng thì chắc chắn chúng tôi sẽ ném đá
giết các ông và chắc chắn chúng tôi sẽ áp dụng hình
phạt đau đớn đối với các ông. (Chương 15 – Yasin,
câu 18).
Allah  phán về những người thờ đa thần đã đổ
tội cho Nabi Muhammad  là điềm xui xẻo:
]55 :[سورة النساء

َ ْ ُ ُ ر
ُ
﴾ َ ص ۡب ُه ۡم َسي ِ َئة َيقولوا ه َٰ ِذه ِۦ م ِۡن عِن ِد
ِ ﴿ِإَون ت

Và khi“Mọi chuyện đều do Ngươi (Muhammad)”. gặp
phải điều xấu thì chúng nói:  (Chương 4 – Annisa’,
câu 78).
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Cứ như vậy, tôn giáo của những người có đức tin
thường có chung một điểm, đó là khi họ gặp phải chuyện
không tốt lành thì họ thường đổ lỗi cho những ai là
nguồn gốc của điều tốt – các vị Thiên sứ của Allah  và
những người ngoan đạo. Đó là sự lệch lạc trong bản thân
của họ chứ thật ra điều tốt hay điều xấu, điều lành hay
điều dữ đều do Allah  an bài và định đoạt, sự đối
nghịch này luôn tồn tại song hành theo sự sáng suốt và
chí minh của Ngài, điều tốt là phần phúc dành cho những
việc làm tuân lệnh và ngoan đạo, còn điều xấu là phần
trừng phạt dành cho hành động tội lỗi. Allah, Đấng Tối
Cao phán:

َ َ َ
َ َ َ َ ٓ َ َ َّ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ َّ
﴿ما أصاِك مِن حسنةٖ ف ِمن ٱَّلل ِ وما أصاِك مِن سيِئةٖ ف ِمن
َ ۡ َّ
]55 :نفسِك﴾ [سورة النساء

(Này hỡi con người) Nếu ngươi gặp điều tốt thì đó là
do Allah ban cho, còn nếu các người gặp điều xấu thì
đó là từ bản thân các ngươi. (Chương 4 – Annisa’, câu
79).
Việc tin vào một thứ gì đó là điềm báo không tốt
lành là điều Shirk bởi vì nó đã tin vào ai (vật) ngoài
Allah  có khả năng mang lại điều dữ trong khi bản thân
các tạo vật không mang lại điều lành cũng như điều dữ;
bởi vì nó là điều được xúi bẩy và thì thào bởi Shaytan; và
bởi vì nó xuất phát từ trái tim hoang mang và lo sợ không
chịu phó thác cho Allah . Hãy lắng nghe lời của Thiên
sứ khuyến cáo về việc tin vào điềm gở, Người nói:

َ َ َ

ََ َ َ

َ َ

َ

َ َ ح

َ {ال عد َوى َوال ط
.هْية َوال هامة َوال صف َر} رواه ابلخاري ومسلم
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“Chẳng có sự truyền nhiễm, chẳng có điềm gở, chẳng
có chim cú mèo nào gây xui xẻo, chẳng có tháng Safar
nào mang lại rủi ro cả.” (Albukhari, Muslim).
Trong một lời dẫn khác, Thiên sứ của Allah  nói:

َُ َ َََ َُح ُ حَح
َ {الَ َع حد
}جب هن الفأل
ع
ي
و
،
ة
هْي
ط
ال
و
،
ى
و
ه

“Không có sự lây nhiễm, không có điềm gở nào cả, ta
chỉ thích điều Al-Fa’l”.
Các vị Sahabah hỏi: Al-Fa’l là gì?

َ ِّ َ َ َ

Thiên sứ của Allah nói: }“ – {َكهمة طيبةLời nói tốt

lành” (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

ُ َ ِّ

ُ َ ِّ

ْية ه ح
َ َشك الط
ْية ه ح
َ {الط
.َشك} رواه أبو داود وأمحد

“Tin vào điềm gở là Shirk, tin vào điềm gở là Shirk”
(Abu Dawood, Ahmad).
Ông Mu’a-wiyah bin Al-Hakim thuật lại rằng ông
đã nói với Thiên sứ của Allah  trong chúng ta có những
người tin vào những điềm gở. Thiên sứ của Allah  nói:

ح َ َ َ ُ َّ َّ ُ ح

ُ ُ

َُ ُ َ

َ َ َ

ح
.ورههم فَل يصدنهم} رواه مسلم
{ذاك َشء ه
َيدونه هف صد ه
“Đó là điều mà họ tự cảm thấy trong lòng của họ chớ
những điều đó chắc chắn không thể cản trở họ”
(Muslim).
Thiên sứ của Allah  cho biết rằng niềm tin vào
những thứ gì đó là điềm báo cho điều xui xẻo và không
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tốt lành thật ra chỉ là cảm giác trong lòng chứ bản thân
những thứ đó không làm ảnh hưởng gì cả. Sự lo lắng,
hoang mang cũng như sự Shirk của họ khiến họ nghĩ
rằng những thứ được coi là điềm gở có ảnh hưởng thực
sự khi nghe nhìn hoặc thấy các thứ đó. Thiên sứ của
Allah  giảng giải cho cộng đồng tín đồ của Người rõ về
sự sai trái của việc tin vào các điềm gở để họ biết rằng
Allah  không tạo ra bất cứ dấu hiệu nào chứng minh
những thứ họ sợ là điềm gở mà thật ra nguyên nhân là do
sự lo lắng trong lòng của họ. Thiên sứ của Allah  giảng
giải cho họ để họ cảm thấy an lòng, để họ hướng hoàn
toàn về Đấng Tối Cao duy nhất, Đấng đã gởi các vị
Thiên sứ của Ngài đến cùng với các Kinh sách của Ngài
kêu gọi nhân loại trở về với một mình Ngài, cắt đứt mọi
dính líu với Shirk trong trái tim. Bởi thế, ai nắm chặt lấy
sợi dây Tawhid một cách vững chắc và tuyệt đối phó thác
cho Allah  thì người đó sẽ hoàn toàn cắt đứt với niềm
tin nơi những thứ được cho là điềm gở và sẽ dập tắt niềm
tin đó trước khi nó lóe lên.
Ông Akramah nói: Có lần, lúc chúng tôi đang ngồi
bên cạnh ông Ibnu Abbas thì có một con chim bay ngang
qua cùng với tiếng kêu thì một người trong nhóm bảo:
điều lành, điều lành.
Ông Ibnu Abbas  nói: chẳng có điều lành cũng
chẳng có điều dữ nào cả.
Còn riêng lời của Thiên sứ “Ta chỉ thích Al-Fa’l”
và Người bảo đó là lời nói tốt lành, có nghĩa là Người
muốn có những ý nghĩ tốt về Allah ; và một người bề
tôi được lệnh phải nghĩ tốt về Allah .
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Tin vào điềm gở chính là suy nghĩ xấu về Allah và
không còn phó thác cho Ngài nữa. Con người khi hy
vọng điều tốt lành nơi Allah  thì y sẽ gắn trái tim của
mình ở nơi Ngài và đặt mọi niềm tin nơi Ngài, còn khi
nào y tuyệt vọng nơi Ngài thì sẽ tìm đến ai (vật) khác
ngoài Ngài.
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: “Việc yêu thích lời
nói tốt lành cũng như yêu thích một thứ gì đó không phải
là điều Shirk mà chỉ là một sự hướng đến một việc tốt
lành hay sự mong muốn được tốt lành. Đó là bản chất tự
nhiên của con người, nó luôn hướng tới cái tốt đẹp, giống
như Thiên sứ của Allah nói cho các vị Sahabah của
Người biết rằng vật chất mà Người yêu thích nhất trên
cõi đời này là phụ nữ và chất thơm; Người thích đồ ngọt
và mật ong, Người thích giọng đọc Qur’an và giọng
Azdan phải hay và truyền cảm, Người thích phẩm chất và
đức tính cao đẹp. Nói chung Thiên sứ của Allah  thích
tất cả những gì mang lại ý nghĩa tốt lành ngay cả tên
gọi...” (hết lời của Sheikh).
Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ َ ح َ َّ ح ُ ِّ َ َ ُ ح َ َ َ َ ح َ ح
}{من ردته الطْية مهن حاج ٍة فقد أَشك

“Hãy ngưng thực hiện cho nhu cầu của y bởi vì những
thứ được cho là điềm gở thì người đó đã mang tội
Shirk”.
Các vị Sahabah hỏi: Điều gì Kaffarah cho việc làm
đó? Thiên sứ của Allah  nói:
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َ َ َُ َ ح
َْي َك َوالَ إ ََل
َ ْي َك َوالَ َط ح
َ ول أ َح ُد ُه حم اللَّ ُه َّم الَ َخ ح
ُ ْي إالَّ َط ح
ُ ْي إالَّ َخ ح
{أن يق
ه
ه
ه
َ َُح
.ْيك} رواه أمحد
غ
“Người đó hãy nói: Ollo-humma la khoiro illa khoiruka
wa la toiro illa toiruka wa la ila-ha ghoiruka – Lạy
Allah, không có điều phúc lành nào ngoài điều phúc
lành của Ngài, không có điềm gở nào ngoài điềm gở từ
nơi Ngài, và không có Thượng Đế nào khác ngoài
Ngài.” (Ahmad).
Hadith khẳng định những thứ được cho là điềm gở
sẽ không gây ảnh hưởng hay tác hại đến người tin tưởng
nó mà tất cả mọi sự việc đều do một mình Allah an bài
và định đoạt. Bởi thế, ai không toàn tâm phó thác cho
Allah  thì người đó đã không có đức tin nơi Ngài mà
thật ra y đang chia sẻ quyền năng của Ngài với ai (vật)
khác ngoài Ngài, và đó là điều Shirk với Ngài.
Thứ bảy: Thuật chiêm tinh. Đó là hình thức dựa
vào vị trí của các vì sao để phán đoán sự việc xảy ra trên
trái đất. Thuật chiêm tinh được chia thành hai dạng:
Dạng thứ nhất: Cho rằng các tinh tú trên trời là
tác nhân cho mọi diễn biến xảy ra trên trái đất. Tất cả
những người Muslim đều đồng thuận đây là điều vô đức
tin bởi vì y đã tin rằng có Đấng Tạo Hóa khác Allah 
và y đã tin rằng ai (vật) trong tạo vật của Allah  có khả
năng chi phối nằm ngoài ý muốn và quyền năng của
Ngài.
Dạng thứ hai: Dựa vào sự di chuyển cũng như vị
trí của các vì sao, các tinh tú, sự hội tụ thành chòm hay
sự phân tán của sao là nguyên nhân cho các hiện tượng
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xảy ra trên trái đất. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng dạng
này thuộc phạm vi cấm (Haram) và nó được coi là một
phần của bùa ngải và ma thuật (Sihr), bởi vì nó khẳng
định kiến thức về cõi vô hình. Thiên sứ của Allah  nói:

ح
ًَُ حََ َ ُ ح
َ َ َ َ َ ِّ ح
َ َح
{ َم هن اقتبَس عهل ًما م َهن انلج ه
}وم اقتبس شعبة م َهن السح هر زاد ما زاد
.رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد واسناد صحيح وصححه انلووي واذلهيب

“Ai tìm học kiến thức từ thuật chiêm tinh thì người đó
đã tìm học một phần của Sihr, mức độ của nó tăng dần
theo sự học hỏi.” (Abu Dawood, Ibnu Ma-jah, Ahmad
với đường dẫn truyền Sahih, Imam Annawawi va
Azdzdahabi xác nhận Sahih).
Việc thông tin về những sự việc sẽ xảy ra trong
tương lai bằng cách dựa vào các vì sao là tự xưng biết
kiến thức của cõi vô hình trong khi kiến thức ở cõi vô
hình là kiến thức của riêng một mình Allah . Ai dựa
vào các vì sao để phán đoán những điều xảy ra ở tương
lai và những ai tin vào điều đó thì họ là những người đã
phủ nhận Tawhid.
Học giả Al-Khata-bi nói: Kiến thức về thuật
chiêm tinh bị nghiêm cấm là những gì mà các nhà chiêm
tinh tự xưng hiểu biết về các tinh tú cũng như các sự việc
sẽ xảy ra trong thời điểm nào đó của tương lai: các thời
điểm có gió, các thời điểm có mưa, sự thay đổi các hiện
tượng,... Họ cho rằng các hiện tượng xảy ra trên trái đất
đều do sự di chuyển vị trí của các tinh tú, chúng tập trung
hay phân tán đều là nguyên nhân tác động đến các hiện
tượng xảy ra trên trái đất. Họ đã tự cho mình biết về cõi
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vô hình trong khi chỉ có Allah  mới là Đấng Hiểu biết
thực sự, không ai ngoài Ngài có được kiến thức này.
Imam Albukhari nói trong bộ Sahih của ông:
Ông Qata-dah nói Allah tạo ra các vì sao bởi ba mục
đích: trang hoàng cho bầu trời (hạ giới), làm vật ném các
tên Jinn Shaytan, và làm dấu hiệu chỉ hướng. Nếu người
nào suy diễn ra thêm ngoài ba mục đích này thì người đó
đã nghĩ sai và lầm lạc, và đã gánh lấy điều mà mình
không có kiến thức...
Al-Khateeb đã ghi lại từ ông Qata-dah: Rằng dân
chúng thiếu hiểu biết về sự việc của Allah. Quả thật, họ
đã sáng lập kiến thức bói toán qua các vì sao này: có
người định ngày kết hôn bởi ngôi sao này, ngôi sao nọ;
có người định ngày đi đường bởi ngôi sao này, ngôi sao
kia; có người cho rằng tuổi đời của mình phụ thuộc vào
một ngôi sao nào đó, họ cho rằng ngôi sao nay là vận
đen, ngôi sao kia là vận đỏ,... Nếu ai đó thực sự biết kiến
thức về cõi vô hình thì chắc chắn Allah  đã cho Nabi
Adam  trước đó khi mà Ngài đã tạo ra Người bằng
chính đôi tay của Người và các vị Thiên thần phải phủ
phục trước Người và chính Ngài đã dạy tất cả các tên gọi
mọi thứ trên trái đất...
Tôi (tác giả) nói: Những gì được đăng tải trên một
số báo, tạp chí về những điều liên quan đến các vì sao
mang tên thuật tử vi là một trong những hình thức mê tín
- một niềm tin lệch lạc và sai trái.
Sheikh Abdurrahman bin Hasan  nói trong Fathu Al-Majeed: Nếu có người nói rằng các nhà chiêm tinh
có thể đúng thì hãy nói rằng y nói đúng giống như sự
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đúng của thầy bói, vì y chỉ nói thật có một lời nhưng lại
nói dối đến cả trăm lời.
Nhiều Hadith đến từ Thiên sứ của Allah  đã
khẳng định rằng kiến thức về thuật chiêm tinh là sai trái
và vô hiệu, chẳng hạn như Người  nói:

ح
ًَُ حََ َ ُ ح
َ َ َ َ َ ِّ ح
َ َح
{ َم هن اقتبَس عهل ًما م َهن انلج ه
}وم اقتبس شعبة م َهن السح هر زاد ما زاد

.رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد واسناد صحيح وصححه انلووي واذلهيب

“Ai tìm học kiến thức từ thuật chiêm tinh thì người đó
đã tìm học một phần của Sihr, mức độ của nó tăng dần
theo sự học hỏi.” (Abu Dawood, Ibnu Ma-jah, Ahmad
với đường dẫn truyền Sahih, Imam Annawawi va
Azdzdahabi xác nhận Sahih).
Ông Raja’ bin Hiwah  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

ُحَ ح َح
ح ح
ُ َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ ح ح ح
ُح
ِت اتلَص هديق بهانلجو هم َواتلَّك هذي ُب بهالقدره َوحيف
{إهن مهما أخاف ىلع أم ه
َّ َ ح
.األئ هم هة} رواه ابن محيد

“Quả thật những điều mà Ta lo sợ cho cộng đồng tín
đồ của Ta là: tin vào thuật chiêm tinh, phủ nhận sự
tiền định và không nghe theo các Imam.” (Ibnu
Hameed).
Riêng đối với việc dựa vào các vì sao để xác định
phương hướng khi đang hành trình trên biển, đang ở
những nơi hoang vu trên đất liền thì sự việc phải dựa vào
những người có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.
Chúng ta sẽ chấp nhận sự phán đoán phương hướng của
họ với điều kiện là họ thuộc những tầng lớp học giả có sự
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hiểu biết về tôn giáo cũng như luôn thực hành theo sự
hiểu biết.
Học giả Ibnu Rajab nói: Được phép học kiến thức
về các vì sao cho việc xác định phương hướng chứ không
được học kiến thức về sự ảnh hưởng của các vì sao, bởi
bất cứ kiến thức nào nói về sự ảnh hưởng của các vì sao
đều bị cấm dù ít hay nhiều, còn kiến thức để xác định
phương hướng cho việc đi đường nếu cần học để xác
định hướng Ka’bah, các tuyến đường thì đa số các học
giả cho rằng được phép...
Tương tự, việc học vị trí của mặt trời, mặt trăng để
xác định hướng Qiblah hay giờ giấc của các lễ nguyện
Salah là được phép. Học giả Al-Khataa-bi nói: Riêng kiến
thức về các vì sao nhằm để xác định các tuyến lộ trình,
hướng của Qiblah thì nó không nằm trong phần cấm...
Quả thật, Aqeedah của tín đồ Muslim là điều cao
quý và thiêng liêng nhất đối với y, bởi lẽ với nó y sẽ
được cứu rỗi và được hạnh phúc. Vì vậy, y phải hết sức
thận trọng và cảnh giác đừng để những thứ gì đó từ việc
làm Shirk, mê tín hay những điều Bid’ah dính vào. Muốn
làm được điều này thì phải hoàn toàn bám lấy Qur’an,
Sunnah cũng như đường lối mà các vị Salaf ngoan đạo đã
đi trước; phải học kiến thức về Aqeedah; phải biết những
gì nghịch lại Aqeedah từ những Aqeedah lệch lạc.
Quả thật, ngày nay có nhiều thành phần tín đồ
Muslim đã bóp méo Aqeedah, họ đến các mồ mả, các
tượng đài để cầu khẩn giống như những người đa thần
thời kỳ ban đầu hoặc có thể còn tệ hại hơn nữa là đằng
khác. Một số khác đã nhận lấy các trưởng phái Sufi làm
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Thượng Đế của họ, họ đi theo những giáo lý của những
người đó khi mà không có sự cho phép của Allah .
Thứ tám: Cầu xin mưa từ các vì sao. Đó là việc
tin rằng các cơn mưa đổ xuống trái đất đều do sự xuất
hiện và lặn khuất của một ngôi sao nào đó. Đây là niềm
tin của thời Jahiliyah, họ nói chúng ta được ban mưa bởi
ngôi sao này, ngôi sao nọ; họ nói nếu ngôi sao này xuất
hiện thì mưa sẽ được ban xuống. Niềm tin thời Jahiliyah
này đã được dập tắt bởi Islam, Islam đến và đã cấm nó
đồng thời khẳng định rằng mưa và các hiện tượng tự
nhiên khác đều xảy ra theo ý muốn của Allah , chính
Ngài là Đấng định đoạt và chi phối mọi sự việc chứ sự
xuất hiện hay lặn khuất của các vì sao không có bất kỳ sự
ảnh hưởng nào cả. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َّ
َ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َّ ُ َ َ َ ر
ُ ُّ﴿فَ ًَلٓ أُقۡس ُِم ِ َم َوَٰق ِعِ ٱَل
ٌ ون َع ِظ
 إِن ُهۥ٧٦ يم
 ِإَونهۥ لقسم لو تعلم٧٥ جو ِم
ِ
َّ
َّ
ۡ
َ
َُ َۡ ر
ُ ۡ َّ َٰ  ِف ك َِت٧٧ يم
ان َكر ر
٧٩  َّل َي َم ُّس ُه ٓۥ إَِّل ٱل ُم َط َّه ُرون٧٨ ون
لقرء
ِ
ٖ ب مكن
ِ
ٖ
َ
ۡ َ َ ََ
َ ر
َ
َ يل مِن َّرب ٱلۡ َعَٰلَم
َ
٨١ ِيث أنتُم ُّم ۡدهِنُون
د
ٱۡل
 أفبِهَٰذا٨٠ ني
ِ
ِ
ِ
ِتزن
َ ُ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ
]55 - 56 :﴾ [سورة الواقعة٨٢ وَتعلون رِزقكم أنكم تكذِِون

Bởi thế, TA (Allah) thề bởi hiện tượng lặn khuất của
các vì sao. Và đó là một lời thề trọng đại, nếu các
ngươi biết, và đó là Qur’an vinh dự, trong một Kinh
sách được giữ kỹ mà không ai được phép sờ đến ngoại
trừ những người trong sạch. Một sự Mặc khải do
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài ban xuống. Thế,
phải chăng đây là lời tường trình mà các ngươi xem
nhẹ? Và các ngươi đã nhận lấy bổng lộc của các ngươi
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nhưng lại phủ nhận (TA) (Chương 65 – Al-waqi’ah,
câu 75 – 82).
Ý nghĩa Allah  muốn nói là cơn mưa chính là do
Ngài đã ban xuống nguồn tạo Rizq (bổng lộc) cho nhân
loại chứ không phải những kẻ cho rằng cơn mưa là do vì
sao này, vì sao kia... đấy là một lời nói phủ nhận Thượng
Đế và Kinh sách của Ngài.
Ông Ali  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói
về lời phán: Và các ngươi đã nhận lấy bổng lộc của
các ngươi nhưng lại phủ nhận (TA) có nghĩa là các
ngươi nhận lấy bổng lộc (mưa) từ TA thay vì tạ ơn TA
thì các ngươi lại nói chúng ta được ban mưa bởi vì sao
này, vì sao nọ. (Ahmad, Tirmizdi ghi lại).
Sheikh Abdurrahman bin Hasan  nói: Đây là lời
giảng giải tốt nhất về câu Kinh này, nó được thuật lại bởi
ông Ali, Ibnu Abbas, Qata-dah, Addhahak, A-ta’ và
những người Alim khác và đây cũng chính là lời giảng
giải của đại đa số học giả Tafseer.
Ông Abu Malik Al-Ash’ary  thuật lại rằng Thiên
sứ của Allah  nói:

َ ُ ُ ح َ ح ح َ َّ َ َ ح
ََح
َ َح
َّ ُ
ُ ون ُه َّن الح َف حخ
اب
س
ح
األ
ف
ر
ك
َت
ي
ال
ة
ي
ل
ه
ا
اْل
ر
م
أ
هن
م
َّت
م
أ
ف
ع
ب
هه ه
ه
«أر ه
ه
ه
َه
ُ َ َ ِّ
َح
ُ
ُ َ َّ ح
ُ ال حست ه حس َق
ج ه
.وم َوانلياحة» رواه مسلم
اء بهانل
س
اب َوا ه
والطعن هف األن ه

“Bốn điều của thời Jahiliyah mà cộng đồng tín đồ của
Ta không từ bỏ: niềm tự hào dòng tộc, vu khống huyết
thống (chẳng hạn nói người này không phải là con của
cha nó,...), cầu mưa từ các vì sao, và Niya-hah (khóc la,
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gào thét, than van, vật vã để thể hiện nỗi đau mất người
thân).” (Muslim).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói về ý nghĩa của
Hadith: “Thiên sứ của Allah  cho biết rằng một số điều
của thời Jahiliyah vẫn còn được nhiều người không chịu
từ bỏ. Ai làm một điều gì đó của thời Jahiliyah thì người
đó là người bị khiển trách và bị ngăn cấm trong Islam,
giống như lời phán của Allah :

َ ُ ۡ َّ َٰ َ ۡ َ ُّ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ َ
َٰ
]11 :﴿وَّل تِبجن تِبج ٱلج ِهل ِيةِ ٱۡلوِلٰۖ﴾ [سورة األحزاب

Và chớ phô trương vẻ đẹp theo lối chưng diện của
các phụ nữ vào thời kỳ ngu muội Jahiliyah (trước
Islam) (Chương 11 – Al-Ahzab, câu 33).
Có nghĩa là Allah  cấm làm giống với những
hành động và lề lối của những người Jahiliyah.” (Hết lời
của Sheikh).
Trong Hadith trên, Thiên sứ của Allah  nói:
“Cầu mưa từ các vì sao” có nghĩa là tin rằng hiện tượng
mưa xảy ra là do sự xuất hiện hay sự lặn khuất của các vì
sao nào đó, họ nói: chúng ta được ban cho mưa bởi ngôi
sao này, ngôi sao nọ.
Giới luật về cầu mưa từ các vì sao: Nếu tin rằng
việc đổ mưa là do tác động của các vì sao thì đó là điều
Shirk và vô đức tin nơi Allah . Và đó là niềm tin của
những người thời kỳ Jahiliyah. Còn nếu không tin các vì
sao có ảnh hưởng mà chính là Allah nhưng đi theo tập
quán rằng mưa được ban xuống là do sự lặn khuất hay
xuất hiện của các vì sao nào đó thì đó là phương tiện dẫn
lối đến Shirk, và nó thuộc tiểu Shirk. Ông Zaid bin
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Khalid thuật lại: Thiên sứ của Allah  dẫn lễ nguyện
Salah Fajar cho chúng tôi tại Hudaibiyah trên nền đất
vẫn con ướt sau cơn mưa trong đêm. Sau khi xong lễ
nguyện, Thiên sứ của Allah  quay mặt lại phía chúng
tôi, Người nói:

َ َ َ َ َ َح َح
ُ ح
}{هل تد ُرون ماذا قال َربكم؟

“Các ngươi có biết Thượng Đế của các ngươi nói gì
không?”
Các vị Sahabah nói: Allah và Thiên sứ của Ngài
biết rõ hơn ai hết!
Thiên sứ của Allah  nói:
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“Trong số các bầy tôi của TA, có người trở nên có đức
tin nơi TA và có người thì vô đức tin. Ai nói chúng tôi
được ban mưa xuống bởi hồng phúc và lòng nhân từ
của Allah thì người đó là người có đức tin nơi TA và vô
đức tin nơi các vì sao; còn ai nói chúng tôi được ban
mưa bởi ngôi sao này, ngôi sao nọ thì người đó là kẻ vô
đức tin nơi TA và có đức tin nơi các vì sao.” (Albukhari,
Muslim).
Hadith khẳng định ai cho rằng mưa là từ hồng
phúc và lòng thương xót của Allah  thì người đó là
người có đức tin nơi Ngài còn ai cho rằng mưa là từ ngôi
sao này, ngôi sao kia thì người đó là kẻ vô đức tin nơi

186

Ngài. Đây là bằng chứng nghiêm cấm gán một hành động
nào đó của Allah  cho một ai (vật) khác ngoài Ngài, và
đó là điều Shirk. Nếu tin rằng các vì sao chính là tác nhân
làm cho mưa xuống thì đó là đại Kufr (vô đức tin), còn
nếu như không tin các vì sao là tác nhân làm cho mưa
nhưng chỉ nói để cho hợp phong tục tập quán thì đó là
việc làm Haram thuộc dạng tiểu Shirk.
Học giả Al-Qurtubi  nói: “Những người Ả Rập
trước kia khi nhìn thấy ngôi sao xuất hiện ở hướng đông
và di chuyển đến cuối hướng tây thì họ bảo nhau sẽ có
mưa hoặc có gió. Một số trong bọn họ nói mưa và gió
diễn ra bởi sự xuất hiện của ngôi sao còn một số người
khác thì bảo mưa hay gió diễn ra do ngôi sao lặn khuất.
Đây là những lời nói được đề cập trong Hadith trên nên
giáo lý Islam cấm để không ai tin giống như niềm tin của
họ hoặc để không ai bắt chước lời nói giống như họ.”
(Hết).
Ông Ibnu Abbas thuật lại một số người trong bọn
họ nói: Quả thật ngôi sao này, ngôi sao kia thực sự đã
cho mưa xuống. Thế là Allah mặc khải:

ُۡ ٓ ََ
َ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َّ ُ َ َ َ ر
َ
ُ إنَّهۥ٧٦ يم
ُ
َ
ُّ
ُ
ٌ ون َع ِظ
َٰ
ِ
 ِإَونهۥ لقسم لو تعلم٧٥ ﴿فًل أقسِم ِِموق ِعِ ٱَلجوم
ِ
َّ
ۡ َّ
ۡ َّ
َ
َُ َۡ ر
َ
ُكن
ان َكر ر
َٰ
٧٩  َّل َي َم ُّس ُه ٓۥ إَِّل ٱل ُم َط َّه ُرون٧٨ ون
م
ب
ِت
ك
ِف
٧٧
يم
لقرء
ِ
ٖ
ِ
ٖ
َ
َ
َ ر
َ
َ يل مِن َّرب ٱلۡ َعَٰلَم
َ ۡ  أفَب َه َٰ َذا٨٠ ني
٨١ ِيث أنتُم ُّم ۡدهِنُون
ِ ٱۡلد
ِ
ِ
ِ
ِتزن
َ
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]55 - 56 :﴾ [سورة الواقعة٨٢ وَتعلون رِزقكم أنكم تكذِِون

Bởi thế, TA (Allah) thề bởi hiện tượng lặn khuất của
các vì sao. Và đó là một lời thề trọng đại, nếu các
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ngươi biết, và đó là Qur’an vinh dự, trong một Kinh
sách được giữ kỹ mà không ai được phép sờ đến ngoại
trừ những người trong sạch. Một sự Mặc khải do
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài ban xuống. Thế,
phải chăng đây là lời tường trình mà các ngươi xem
nhẹ? Và các ngươi đã nhận lấy bổng lộc của các ngươi
nhưng lại phủ nhận (TA) (Chương 65 – Al-waqi’ah,
câu 75 – 82).
Mưa được ban xuống từ nơi Allah bằng quyền
năng và sức mạnh vô biên của Ngài, không liên can đến
bất kỳ một tạo vật nào của Ngài. Allah  phán:

َّ ٓ ۡ
َۡ َ ۡ ُ ََ
ۡ
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َ َ َۡ
َۡ َ
نزَلُ ُموهُ م َِن ٱل ُم ۡز ِن أ ۡم َن ُن
 ءأنتم أ٦٨ َربُون
﴿أف َر َء ۡيتُ ُم ٱل َما َء ٱَّلِي ت
َ ُ ُۡ
]55 - 55 :﴾ [سورة الواقعة٦٩ زنلون
ِ ٱلم

Các ngươi có thấy nước mà các ngươi uống chăng?
Phải chăng các ngươi làm cho nó xuống từ những
đám mây hay TA là Đấng ban nó xuống? (Chương 65
– Al-Waqi’ah, câu 55, 55).
Như vậy, ai cho rằng mưa là do các vì sao hoặc do
các hiện tượng tư nhiên nào đó tạo thành thì người đó
phủ nhận Allah  và đó là đại Shirk với Ngài, còn ai vẫn
tin Allah  là Đấng làm cho mưa nhưng vẫn nói theo
thông lệ rằng mưa là do bởi những thứ gì đó trong tạo vật
của Ngài thì đó là điều Haram thuộc dạng tiểu Shirk.
Thứ chín: Gán các ân huệ của Allah  cho
những ai (vật) khác ngoài Ngài. Việc thừa nhận hồng
phúc của Allah  cũng như các ân huệ của Ngài bằng sự
tạ ơn Ngài là một biểu hiện chân thành trong đức tin. Ai
gán một ân huệ nào đó đến những ai (vật) khác ngoài
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Ngài thì người đó đã vô đức tin với Ngài và đã Shirk với
Ngài.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ

َ ۡ ُ ُ َُ ۡ ََ ََ

ُ َّ ُ َّ

َ َۡ َ ُ َۡ

﴾ [سورة٨٣ رفون ن ِعمت ٱَّلل ِ ثم ينك ُِرونها وأكَثهم ٱلكَٰفِ ُرون
ِ ﴿يع
]51 :انلحل

Họ đều công nhận Ân huệ của Allah, nhưng rồi lại
phủ nhận nó và đa số bọn họ là những người phụ ơn.
(Chương 15 – Annahl, câu 83).
Một số học giả Tafseer phân tích: Họ biết rõ các ân
huệ là từ nơi Allah  và họ biết rõ Allah  là Đấng ban
ân huệ cho họ nhưng họ lại phủ nhận điều đó. Họ cho
rằng họ đã thừa kế các ân huệ đó từ cha ông của họ, một
số trong bọn họ nói: nếu không có người này hoặc người
kia thì đã không có như thế, một số khác thì bảo: đây là
nhờ sự can thiệp từ các thần linh của chúng ta.
Cứ như thế, tất cả họ đều gán các ân huệ của Allah
cho những ai (vật) khác ngoài Ngài. Từ cha ông của họ,
thần linh hay các nhân vật nào đó trong khi Allah  mới
đích thực là Đấng đã ban mọi ân huệ cho họ.
Một số người gán ân huệ di chuyển trên biển một
cách an toàn khỏi sự nguy hiểm là do gió và kỹ năng kinh
nghiệm vượt biển của riêng bản thân họ. Họ nói chỉ cần
gặp gió tốt với kỹ năng vượt biển tốt là sẽ di chuyển an
toàn trên biển. Đây là câu nói giống như câu nói thường
gặp ở cửa miệng của đa số người trong thời đại ngày nay,
họ cho rằng ân huệ họ đạt được cũng như việc đẩy lùi
những điều xấu là do nhờ sự nỗ lực của bản thân hoặc
một cá nhân nào đó hoặc là nhờ vào vốn kinh nghiệm và
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kiến thức của riêng họ; chẳng hạn như họ nói: Y học sẽ
đánh bại mọi bệnh tật, sự nỗ lực của một người sẽ trừ
khử được cái nghèo và ngu dốt,... Người Muslim cần
phải nên tránh những câu nói tương tự như thế và phải
luôn biết rằng mọi ân huệ, mọi điều tốt đẹp đạt được đều
đến từ nơi Allah  nên cần phải tạ ơn Ngài, còn những
gì được hoạt động trên đôi tay của tạo vật dù là cá nhân
hay tập thể thì đó chỉ là những nỗ lực được coi như
những nguyên nhân thành hay không thành, con người và
các tạo vật cần phải có sự nỗ lực của bản thân nhưng
Allah  mới là Đấng định đoạt kết quả của sự việc. Quả
thật, Allah  đã nhắc đến trong Qur’an của Ngài về
những nhóm người đã phủ nhận các ân huệ mà Allah 
đã ban cho họ, họ bảo những gì họ có được từ tiền bạc và
hồng phúc là nhờ vào những ai (vật) khác ngoài Allah 
hoặc nhờ vào kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của
riêng họ; Ngài phán:
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]60 :[سورة فصلت

Và chắc chắn nếu TA cho y nếm mùi của sự thương
xót từ nơi TA sau khi y gặp hoạn nạn thì chắc chắn y
sẽ nói: “Điều này là do tôi làm ra. Và tôi nghĩ rằng sẽ
không có giờ Phán xét cuối cùng; và nếu tôi có được
đưa trở về gặp Thượng Đế của tôi thì chắc chắn tôi sẽ
có được vô vàn cái tốt (phú quý giàu sang) nơi Ngài”.
Nhưng chắc chắn TA sẽ cho những kẻ không có đức
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tin biết về những điều mà chúng đã làm và sẽ cho
chúng nếm sự trừng phạt nặng nề. (Chương 41 –
Fussilat, câu 50).
Lời Điều này do tôi làm ra có nghĩa là tôi đạt
được là nhờ vào kiến thức hiểu biết và sự nỗ lực của tôi
và chính tôi đã làm ra thành quả cho bản thân mình chứ
không phải do hồng phúc của Allah .
Allah  phán kể về Qarun kẻ mà Ngài đã ban cho
hắn những kho tàng vĩ đại nhưng hắn đã đối xử ngạo mạn
với người dân của hắn và khi hắn được khuyên nhủ hãy
nên làm điều tốt với những ân huệ của Allah  và nên tạ
ơn Ngài thì hắn tự cao tự đại một cách ngông cuồng bảo:

ۡ َٰ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ َّ
ٓ
]78 :ِي﴾ [سورة القصص
ِۚ ﴿إِنما أوت ِيتهۥ لَع عِل ٍم عِند

Quả thật, ta giàu có là nhờ vào sự hiểu biết của riêng
ta. (Chương 55 – Al-Qisas, câu 78).
Tức Qarun nói hắn được giàu có với những kho
tàng châu báu đó là nhờ vào sự hiểu biết, kinh nghiệm, và
sự nỗ lực của hắn chứ chẳng phải do ân phúc của Allah
hay của bất cứ ai. Và với sự tự cao tự đại quên ơn Allah
, hắn đã gặp phải một kết cục bi thảm, hắn đã bị Allah
 cho đất nuốt hắn cùng toàn bộ tất cả tài sản của hắn vì
tội phủ nhận ân huệ của Ngài và gán nó cho ai (vật) khác
ngoài Ngài.
Và cộng đồng của Ad cũng đã bị Allah  trừng
phạt vì đã tự cao tự đại đến nỗi phủ nhận hồng phúc của
Ngài, Ngài phán:
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َ ۡ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ ر
َٱۡلق َوقَالُوا ْ َم ۡن أ َ َش ُّد م َِّنا قُ َّوةا أَو
َ ۡ ۡرض ِ َغ ۡي
ِ ِ ِ ﴿فأما َعد فٱستكِبوا ِِف ٱۡل
ِ
َّ َ َّ َّ َ ْ ۡ َ َ ۡ َ
َ َ ۡ َ َ َٰ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُّ َ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ
ح ُدون
ٱَّلل ٱَّلِي خلقهم هو أشد مِنهم قوة وَكنوا أَِبيتِنا ُي
لم يروا أن
َ ُ
َ ِيق ُه ۡم َع َذ
َ َص ََصا ِفٓ َأيَّام ََّن
ۡ َ  فَأ َ ۡر َسلۡنَا َعلَ ۡيه ۡم ريحا١٥
اب
ات َِلذ
ِس
ٖ
ِ
ٖ
ِ ِ
َ
ۡ
َ
َ
َ ُ َ ُ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ َ
ُّ ِ ٱۡليَ َٰوة
ُ ٱل ۡنيَا َول َع َذ
َ ۡ ٱۡل ِۡز ِي ِِف
﴾١٦ نُصون
اب ٱٓأۡلخِرة ِ أخزى وهم َّل ي
]15 ،16 :[سورة فصلت

Về người dân Ad, chúng đã cư xử ngạo mạn trên trái
đất một cách vô lý. Chúng bảo: “Ai mạnh hơn bọn ta
về sức mạnh?” Há chúng không nhận thấy rằng
Allah, Đấng đã tạo hóa chúng, đã mạnh hơn chúng về
sức mạnh hay sao? Và chúng thường phủ nhận các
Dấu hiệu của TA. Bởi thế, TA đã gởi một trận cuồng
phong đến trừng phạt chúng suốt những ngày bất
hạnh, TA đã cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhã
ở đời này nhưng sự trừng phạt ở Đời sau còn nhục
nhã hơn, và chúng sẽ không được ai cứu giúp.
(Chương 41 – Fussilat, câu 15, 16).
Tiếp theo là câu chuyện mà Thiên sứ của Allah 
đã kể cho chúng ta nghe về một nhóm người thời trước
chúng ta. Allah  đã thử thách họ qua việc ban cho họ
các ân huệ nhưng trong số họ có người phủ nhận ân huệ
của Ngài và cho rằng tài sản và tiền của có được là kế
thừa từ cha ông để lại nên họ đã bị Ngài giận dữ và lấy
lại hết tất cả, và có người thừa nhận hồng phúc của Allah
 và biết tạ ơn Ngài nên được Ngài hài lòng. Câu
chuyện được kể qua lời thuật của ông Abu Huroiroh :
Tôi nghe Thiên sứ của Allah  nói: “Có ba người đàn
ông thuộc người dân Isra-il (Israel): "Một người bị bệnh
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hủi (phong cùi), một người bệnh hói đầu và một người bị
mù mắt". Allah  muốn thử thách họ nên Ngài đã gởi
xuống một vị Thiên Thần đến với họ.
Vị Thiên Thần đến gặp người bị bệnh phong cùi
nói: Ngươi mong muốn điều gì? Y nói: Tôi mong muốn
trên thân thể tôi có một làn da đẹp để mọi người không
còn nhìn tôi với ánh mắt gớm ghiếc nữa. Thế là vị Thiên
Thần vuốt qua một cái thì những phần sần sùi gớm ghiếc
trên người y lập tức biến mất đổi lại là một làn da xinh
đẹp. Vị Thiên Thần nói: Ngươi muốn loại tài sản nào? Y
đáp: Thưa, tôi muốn một con lạc đà. Vị Thiên Thần ban
cho y một con lạc đà cái mang thai và nói: Cầu xin Allah
ban ân phúc cho ngươi từ con vật này!
Vị Thiên Thần đến gặp người bị bệnh hói đầu nói:
Ngươi mong muốn điều gì? Y nói: Tôi mong muốn có
mái tóc đẹp để mọi người không có chê cười tôi nữa.
Thế là vị Thiên Thần vuốt qua đầu người đó một cái thì
mái tóc của y không thấy còn bị hói nữa. Vị Thiên Thần
nói: Về tài sản thì ngươi muốn loại tài sản nào? Y đáp:
Thưa, tôi muốn con bò. Vị Thiên Thần ban cho y một con
bò cái mang thai và nói: Cầu xin Allah ban ân phúc cho
ngươi từ con vật này!
Vị Thiên Thần đến gặp người bị mù nói: Còn
ngươi mong muốn điều gì? Y nói: Tôi mong muốn được
Allah cho tôi ánh sáng để tôi có thể nhìn thấy mọi người.
Thế là vị Thiên Thần vuốt mắt người đó một cái thì y
sáng mắt trở lại. Vị Thiên Thần nói: Ngươi muốn loại tài
sản nào? Y đáp: Thưa, tôi muốn con dê. Vị Thiên Thần
ban cho y một con dê cái mang thai và nói: Cầu xin Allah
ban ân phúc cho ngươi từ con vật này!

193

Thời gian trôi qua, ba con vật đó đều sinh con và
chúng tiếp tục sinh sản. Bẳng đi một thời gian thì ba
người đều có một đàn thú vật sinh trưởng ra rất nhiều,
người bị bệnh phong cùi thì có một thung lũng lạc đà,
người bị bệnh hói đầu thì có một thung lũng bò và người
bị mù thì có một thung lũng dê.
Sau đó, vị Thiên Thần đến gặp người bị bệnh
phong cùi dưới hình hài của người phàm và nói: tôi là
người đang gặp tình cảnh khó khăn, quả thật tôi đã
không còn gì cho chuyến lộ trình, và ngày hôm nay tôi
không biết tìm đến ai ngoại trừ Allah sau đó là ông đây;
trước Đấng đã ban cho ông làn da đẹp và nhiều tài sản,
tôi xin ông hãy chia sẻ cho tôi một con lạc đà để tôi làm
phương tiện lộ trình. Y nói: con lạc đà thì quá nhiều. Vị
Thiên Thần nói: hình như tôi biết ông, chẳng phải ông
từng bị bệnh phong cùi và bị mọi người kinh tởm và xem
thường rồi Allah đã cho ông làn da đẹp trở lại cùng với
tài sản của cải? Y nói: thật ra tài sản tôi có được là phần
thừa kế của cha ông tôi thôi. Vị Thiên Thần nói: nếu ông
nói dối thì Allah sẽ cho ông trở lại hoàn cảnh trước kia.
Vị Thiên thần đến gặp người bị bệnh hói đầu cũng
trong hình dáng người phàm và nói giống như đã nói với
người bị bệnh phong cùi. Người bị bệnh hói đầu cũng trả
lời giống như người bị bệnh phòng cùi. Vị Thiên Thần
nói: nếu ông nói dối thì Allah sẽ cho ông trở lại hoàn
cảnh trước kia.
Vị Thiên thần đến gặp người bị mù vẫn trong hình
dáng người phàm và nói: tôi là người đang gặp tình cảnh
khó khăn, quả thật tôi đã không còn gì cho chuyến lộ
trình, và ngày hôm nay tôi không biết tìm đến ai ngoại
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trừ Allah sau đó là ông đây; trước Đấng đã ban cho ông
ánh sáng và tài sản, tôi xin ông hãy chia sẻ cho tôi một
con dê để tôi dùng cho chuyến lộ trình.
Người bị mù nói: quả thật, tôi từng bị mù lòa và
Allah đã cho tôi sáng mắt trở lại, anh cứ việc lấy những
gì anh thích và chừa lại những gì anh thích, thề bởi Allah
rằng tôi không thể gây khó khăn cho anh ngày hôm nay
với những gì mà tôi đã nhận được từ nơi Allah Tối Cao.
Vị Thiên Thần nói: ngươi cứ giữ lại tài sản của
ngươi, thật ra các ngươi chỉ bị thứ thách mà thôi, và quả
thật, Allah đã hài lòng về ngươi và phẫn nộ đối với hai
người bạn của ngươi.” (Albukhari, Muslim).
Đây là một Hadith mang một giá trị lớn lao cho bài
học về lòng biết ơn ân huệ của Allah  cũng như không
được gán những ân huệ có được cho ai (vật) khác ngoài
Allah .
Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: “Bản chất của
lòng biết ơn là thừa nhận ân huệ của Đấng ban cấp bằng
sự hạ mình, khiêm tốn cùng với tình yêu thương. Bởi thế,
ai không thừa nhận ân huệ cũng như Đấng đã ban cấp ân
huệ thì người đó không có lòng biết ơn; ai thừa nhận ân
huệ nhưng không thừa nhận Đấng ban cấp thì người đó
cũng không có lòng biết ơn; ai thừa nhận ân huệ và thừa
nhận cả Đấng ban cấp nhưng lại phủ nhận thì người đó là
người vô đức tin; ai thừa nhận ân huệ và thừa nhận Đấng
ban cấp và cũng không không phủ nhận điều đó nhưng
không hạ mình phủ phục trước Ngài, không yêu thương
Ngài và hài lòng về Ngài thì người đó cũng không có
lòng biết ơn Ngài; riêng ai thừa nhận ân huệ, thừa nhận
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Đấng ban cấp, không phủ nhận đồng thời phủ phục hạ
mình trước Đấng ban cấp, hết lòng yêu thương Ngài cũng
như hài lòng với Ngài, y chi dùng những ân huệ đó vì
tình yêu dành cho Ngài và vì tuân lệnh Ngài thì người đó
mới đích thực là người có lòng biết ơn Ngài. Như vậy,
lòng biết ơn phải đi kèm kiến thức của trái tim và hành
động bằng thể xác theo kiến thức hiểu biết ...” (Hết).
Tiểu Shirk
Tiểu Shirk làm giảm Tawhid. Có những điều,
những việc làm thuộc tiểu Shirk mà Allah  và Thiên sứ
của Ngài  đã khuyến cáo không nên đến gần nhằm để
bảo vệ trọn vẹn Aqeedah và Tawhid, bởi vì khi Tawhid
giảm có thể dẫn tới đại Shirk. Allah, Đấng Tối Cao phán:
]55 :﴾ [سورة ابلقرة٢٢

َ َ َ َ
َۡ ََ
َ َ َت َعلُوا ْ ِ ََّّلل ِ أ
ندادا َوأنتُ ۡم ت ۡعل ُمون
﴿فًل

Bởi thế, chớ dựng lên những thần linh ngang vai
cùng với Allah trong lúc các ngươi biết rõ điều đó (là
không đúng). (Chương 5 – Albaqarah, câu 22).
Ông Ibnu Abbas  nói về câu Kinh này: Những
thần linh chính là Shirk thầm kín và ẩn mình khó nhìn
thấy hơn cả dấu chân của loài kiến đen nằm trong đêm
tối. Dạng Shirk này giống như một người nói: Nếu như
không có chó dữ thì những tên trộm đã lẽn vào, nếu như
không có ngỗng trong nhà là đã có trộm, đó là điều Allah
và anh (chị, ...) muốn, nếu không có Allah và anh (chị,
...) thì sự việc đã ... Chớ đừng để ai đó ngang hàng cùng
với Allah vì điều đó là Shirk. (Ibnu Abu Hatim ghi lại).
Quả thật, Ibnu Abbas  đã giải thích những điều
đó thuộc dạng Shirk, ý nói tiểu Shirk. Nhưng câu Kinh
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bao hàm cả đại Shirk và tiểu Shirk. Ibnu Abbas  muốn
lưu ý những điều Shirk thuộc dạng tiểu vì đó là những lời
nói thường ở cửa miệng của đa số người hoặc do không
hiểu biết hoặc do quá lơ là và vô tâm.
Những điều, việc làm thuộc dạng tiểu Shirk:
1- Thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah . Vị thủ
lĩnh của những người có đức tin Umar bin Alkhattaab 
thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ََ ح َََ َح َح
َ ح َ ََ َح
ْي اهلله فقد كفر أو أَشك} رواه الرتمذي وحسنه
{من حلف بهغ ه
.وصححه احلاكم

“Ai thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah thì người đó
đã vô đức tin hoặc đã tôn thờ đa thần.” (Tirmizdi, AlHakim xác nhận Hadith tốt và sahih).
Câu : “Thì người đó đã vô đức tin hoặc tôn thờ
đa thần” cho thấy rằng người thuật lại Hadith đã không
nhớ rõ, có thể “hoặc” với ý nghĩa là “và” thì Hadith có
nghĩa là vô đức tin và tôn thờ đa thần hoặc cũng có thể
mang nghĩa rằng vô đức tin nhưng không thuộc dạng đại
Shirk.
Quả thật, đa số người trong thời đại ngày nay
thường thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah . Và sự
thề thốt đó bị cấm vì các Hadith đều nói ai thề thốt như
thế là đã vô đức tin hoặc đi đến Shirk. Nguyên nhân cấm
đoán là bởi vì thề thốt với một thứ gì đó có nghĩa là tôn
vinh thứ đó trong khi chỉ có Allah  mới đáng được tôn
vinh và Ngài mới là Đấng để con người thề thốt với
Ngài. Ibn Mas’ud  nói: Việc tôi thề với Allah về điều
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giả dối là việc mà tôi yêu thích hơn cả việc tôi thề thốt
với ai (vật) khác ngoài Ngài về điều chân thật; và như đã
biết thề thốt với Allah về điều giả dối là một trong các
đại trọng tội, nhưng Shirk – thề thốt với ai (vật) khác
ngoài Allah  lại là tội lớn nhất trong các đại trọng tội và
ngay cả thuộc dạng tiểu Shirk.
Bởi vậy, người Muslim cần phải lưu ý thật kỹ càng
chớ đi theo dấu chân của những người thời Jahiliyah.
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ح َ َ َ ً َحَ ح ح
َح َ ح ُ ح
.{من َكن حال هفا فليحلهف بهاهلله أو هَلصمت} رواه ابلخاري

“Ai muốn thề thì hãy thề với Allah hoặc giữ im lặng”
(Albukhari).
Thiên sứ của Allah  nói trong một Hadith khác:

ُ ح

َ

ُ َ َح

.{ال َتلهفوا بهآبائ هكم} رواه ابلخاري
“Các ngươi chớ đừng thề thốt với ông cha của các
ngươi” (Albukhari).
Còn rất nhiều Hadith mang ý nghĩa cấm đoán việc
thề thốt với ai (vật) khác ngoài Allah . Và ai đã thề với
Allah  thì hãy hài lòng như Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ َحَ ح ُ ح َ ح
ََ َ َ ح
َ َ َحَح َ َ ح َح
ْيض َومن لم ي حرض
{من حلف بهاهلله فليصدق َومن حلهف َلُ بهاهلله فل
َ ََح
َ
.بهاهلله فليس مهن اهلله} ابن ماجه

“Ai thề với Allah thì hãy trung thực trong lời thề, còn
ai được người khác thề để chứng minh thì hãy hài lòng
bởi ai không hài lòng nơi Allah thì không thuộc nơi
Allah.” (Ibnu Ma-jah).
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2- Các lời nói mang tính Shirk:
Lời nói “Đó là điều Allah và anh (chị, ...) đã
muốn”. Bà Qutailah thuật lại rằng một người Do Thái
đến gặp Thiên sứ của Allah  và nói: Các người đã
mang tội Shirk vì các người đã nói “Đó là điều Allah và
anh (chị, ...) muốn” hoặc “Thề bởi ngôi đền Ka’bah”.
Thế là Thiên sứ của Allah  ra lệnh cho các vị Sahabah
rằng khi nào muốn thề thì hãy nói thề bởi Thượng Đế của
ngôi đền Ka’bah và hãy nói “Đó là điều Allah muốn sau
đó là anh (chị, ...) muốn” (Imam Ahmad và Annasa-i).
Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng một người đàn
ông đã nói với Thiên sứ của Allah : Đó là điều Allah
và Người muốn. Thiên sứ của Allah  nói: “Chẳng lẽ
ngươi dựng Ta lên thành thần linh cùng với Allah sao?
Ngươi hãy nói: Đó là điều một mình Allah muốn.”
(Annasa-i).
Cả hai Hadith trên cũng như các Hadith khác cùng
nội dung đều khẳng định không được phép nói “Đó là
điều Allah và anh (chị, ...) muốn” hay những lời nói
tương tự như “Nếu như không có Allah và anh (chị, ...)
thì ...” Có nghĩa là không được dùng từ nối “và” vì nó
diễn đạt sự ngang bằng nhau giữa hai sự vật mà phải
dùng từ nối “sau đó, sau nữa, rồi” chẳng hạn như “Nếu
không nhờ Allah sau nữa là anh (chị, ...) thì ...” Việc
dùng từ nối “sau đó, sau nữa, rồi” sẽ diễn đạt được ý
muốn của người bề tôi theo sau ý muốn của Allah chứ
không có sự cùng nhau giống như Allah  đã phán:

َ َٰ َ ۡ ُّ َ ُ َّ َ ٓ َ َ َ ٓ َّ َ ُ ٓ َ َ َ َ
َ
]55 : ﴾ [سورة اتلكوير٢٩ مني
ِ ﴿وما تااءون إَِّل أن شااء ٱَّلل رب ٱلعل
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Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra
trừ phi đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ
trụ và muôn loài muốn. (Chương 51 – Al-Takwir, câu
29).
Như vậy, ý muốn của người bề tôi phải theo sau ý
muốn của Allah, tức người bề tôi vẫn có ý muốn riêng
của mình. Đây là giáo lý Aqeedah của phái Sunnah và
Jama’ah, khác với quan niệm của nhóm phái Jibriyah: ý
muốn của người bề tôi luôn nằm trong ý muốn của Allah,
có nghĩa là người bề tôi không có khả năng có ý muốn
riêng về bất cứ sự việc gì, tất cả đều là ý muốn của Allah;
và cũng khác với quan niệm Qadariyah của nhóm phái
Mu’tazilah rằng ý muốn của người bề tôi hoàn toàn
không nằm trong ý muốn của Allah.
3- Shirk trong tâm niệm được gọi là Shirk ẩn
mình khó nhìn thấy, dạng Shirk này có hai loại:
 Loại thứ nhất: Riya’ – Sum’ah
Là sự phô trương trong thờ phượng với mục đích
để thiên hạ nhìn thấy hay nghe thấy mà khen ngợi như lễ
nguyện Salah, đọc xướng Qur’an, Zikr,...
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ ۡ َّ َ ٓ َ َ ۠ َ َ ر ۡ ُ ُ ۡ ُ َ َٰٓ َ َّ َ َّ َ ٓ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َٰ ر َ َٰ ر
َ
﴿قل إِنما أنا بَر مِثلكم يوِح إَِل أنما إِلهكم إِله وحِد فمن
َ َ َ َۡ ََۡۡ
َ َ ۡ ُۡ ََ
َ ََك َن يَ ۡر ُجوا ْ ل َِقا ٓ َء
ٓادة ِ َربهِۦ
َٰ
ب
ع
ِ
َر
ش
َّل
و
ا
ِح
ل
ص
ًل
م
ع
ل
م
ع
ي
ل
ف
ِۦ
ه
ب
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ۢ
]110 : ﴾ [سورة الكهف١١٠ أحدا
Hãy bảo họ (Muhammad!): “Quả thật, Ta chỉ là một
con người phàm tục giống như các ngươi mà thôi, chỉ
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có điều Ta được mặc khải cho biết rằng quả thật
Thượng Đế của các ngươi chỉ có một Thượng Đế duy
nhất”. Do đó, người nào mong muốn được gặp
Thượng Đế của y thì hãy làm việc thiện tốt và chớ
đừng Shirk với Thượng Đế của y một ai (vật) khác
trong lúc thờ phượng Ngài. (Chương 15 – Al-Kahf,
câu 110).
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói về ý nghĩa câu Kinh:
“Có nghĩa là Allah là Đấng Duy Nhất không có đối tác
ngang vai cùng Ngài. Bởi thế, sự thờ phượng phải được
hướng đến một mình Ngài không được phép tổ hợp với
Ngài bất cứ một thứ gì. Và tất cả mọi việc làm hành thiện
đều phải được thực hiện một cách thành tâm vì Allah 
chứ không được có sự Riya’...” (Hết).
Quả thật, Allah  đã cảnh báo về sự thảm hại cho
những người hành đạo bằng sự phô trương để thiên hạ
thấy chứ không toàn tâm toàn ý vì Allah, Ngài phán:

َ
َ ُ
ُ َ َّ
َ ُ َ َّ
َ ﴿فَ َو ۡي رل ل ِلۡ ُم َصل
ِين ه ۡم
 ٱَّل٥ ِين ه ۡم عن َصًلتِهِ ۡم َساهون
 ٱَّل٤ ِني
َ ُٓ ُ
]5 - 4 :﴾ [سورة املاعون٦ ي َراءون

Thật thảm hại cho những người dâng lễ nguyện
Salah, những người mà họ thường lơ là trong việc
dâng lễ nguyện Salah của họ. Những ai chỉ muốn phô
trương cho người nhìn thấy. (Chương 105 – AlMa’un, câu 4 -6).
Allah  phán cho biết rằng Riya’ là một trong
những thuộc tính của những người Muna-fiq (giả tạo đức
tin):
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ۡ َّ
َ َّ َ ْ ٓ ُ َ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ َٰ َ ُ َ
ِ ٱلصل َٰوة
﴿إِن ٱل ُم َنَٰفِقِني يخدِعون ٱَّلل وهو خدِعهم ِإَوذا قاموا إَِل
َ َّ َ َّ َ ُ ۡ َ َ َ َ َّ َ ُ ٓ ُ َٰ َ َ ُ ْ ُ َ
﴾ [سورة١٤٢ اَل ي َراءون ٱَلاس وَّل يذك ُرون ٱَّلل إَِّل قل ِيًل
قاموا كس
]145 :النساء

Quả thật, những tên giả tạo đức tin tìm cách lừa dối
Allah nhưng chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm
bẫy của chúng). Và khi chúng đứng dậy dâng lễ
nguyện Salah, chúng đứng lên một cách uể oải, chỉ
muốn phô trương cho thiên hạ nhìn thấy, và chúng
chỉ tưởng nhớ đến Allah rất ít. (Chương 4 – Annisa’,
câu 142).
Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

ً َ َ َ َ ِّ ح َ ح
َ ََ
َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ ح
{قال اهلل تبارك وتعاىل أنا أغن الرشَكءه ع هن الرشكه من ع همل عمَل
ُ َ َ ح ََحُُ َ ح
َ َ َح
َ
.َشكه} رواه مسلم
و
ه
ت
ك
ر
ت
ى
ْي
غ
ع
م
ه
هي
ف
ك
أَش
ه
ه ه
ه
“Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: TA toàn
năng không cần bất cứ sự chia sẻ nào, người nào làm
một việc làm mà trong đó có sự tổ hợp với TA những
thần linh khác ngoài TA thì TA sẽ bỏ mặc y cùng với
thứ mà y đã tổ hợp.” (Muslim).
Trong một lời dẫn khác do Ibnu Ma-jah ghi lại,
Thiên sứ của Allah  nói:

ً َ َ
َ َ ِّ ح َ َ ح
َ ََ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ح
{قال اهلل عز وجل أنا أغن الرشَكءه ع هن الرشكه فمن ع همل هىل عمَل
َ ُ َ ح َََ ح
َ َ َ ُ َ َّ َ ح
َ َ َح
}ْيى فأنا مهنه ب هرىء وهو ل هَّلهى أَشك
أَشك فهي هه غ ه
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“Allah, Đấng Tối Cao phán: TA toàn năng không cần
bất cứ sự chia sẻ nào, người nào làm một việc làm mà
trong đó có sự tổ hợp với TA những thần linh khác
ngoài TA thì TA không can hệ gì với y và y thuộc về thứ
mà đã tổ hợp”.
Học giả Ibnu Rajab  nói: Hãy biết rằng việc làm
dành cho ai khác ngoài Allah  có nhiều dạng, có lúc là
điều Riya’ một cách hoàn toàn như tình trạng của những
người giả tạo đức tin Muna-fiq; Allah  phán:

َ َّ

َ ُٓ ُ َ َ ُ ْ ُ َ

َ َّ

َ ْٓ ُ َ َ

َٰ ﴿ِإَوذا قاموا إَِل ٱلصل َٰوة ِ قاموا كس
]145 :اَل ي َراءون ٱَلاس﴾ [سورة النساء
Và khi chúng đứng dậy dâng lễ nguyện Salah, chúng
đứng lên một cách uể oải, chỉ muốn phô trương cho
thiên hạ nhìn thấy. (Chương 4 – Annisa’, câu 145).
Đây là điều Riya’ một cách hoàn toàn, nó gần như
không có trong trái tim của những người có đức tin về
các nghĩa vụ dâng lễ nguyện Salah, nhịn chay, nhưng có
thể nó sẽ có trong việc làm Sadaqah, Hajj hoặc những
việc làm khác mang tính công khai. Và người Muslim
không phải nghi ngờ gì nữa điều Riya’ này sẽ làm vô giá
trị các việc làm của người chủ thể và y đáng bị sự trừng
phạt ở nơi Allah .
Có lúc các việc làm hướng về Allah  nhưng lại
lẫn vào điều Riya’. Trường hợp các việc làm bị Riya’ lẫn
vào thì các văn bản giáo lý xác thực đều chỉ ra rằng các
việc làm đó sẽ vô giá trị, còn trường hợp việc làm là vì
Allah nhưng thỉnh thoảng có bị phân tâm bởi sự Riya’:
Nếu sự Riya’ là nghiêm trọng nhưng được đẩy lùi nó sau
đó thì việc làm đó sẽ không bị ảnh hưởng (điều này
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không có quan điểm bất đồng trong giới học giả). Nhưng
nếu sự Riya’ không được loại bỏ mà vẫn song hành với
việc làm thì việc làm đó có vô giá trị hay không? Giới
học giả thời Salaf có sự bất đồng quan điểm về vấn đề
này, ông Imam Ahmad và Ibn Jareer đã chọn lấy quan
điểm rằng việc làm vẫn còn giá trị bởi nó được xí xóa
bằng sự định tâm ban đầu ... (Hết).
Bởi thế, các tín đồ Muslim cần phải giữ gìn các
việc làm của mình tránh xa khỏi những điều Shirk bởi tai
hại của Shirk là rất nghiêm trọng.
Cầu xin Allah  phù hộ cho chúng ta được an toàn
khỏi Shirk và luôn thành tâm vì Allah trong lời nói và
hành động!!!
 Loại thứ hai: Vì mục đích trần gian
Con người hành đạo vì mục đích trần gian là một
trong các dạng Shirk bằng tâm niệm và ý muốn. Allah 
đã cảnh báo về điều này trong Kinh sách của Ngài và
Thiên sứ của Ngài cũng đã cảnh báo về nó trong Sunnah
của Người. Hành đạo vì mục đích trần gian là việc làm
Shirk, phủ nhận Tawhid, và sự hành đạo sẽ trở nên vô
nghĩa ở nơi Allah , Ngài phán:

ۡ ُّ َ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ
ُ َ
ُ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
ِيها َوه ۡم
ف إِِل ِهم أعملهم ف
﴿من َكن يرِيد ٱۡليوة
ِ ٱلنيَا َوزِين َت َها ن َو
َ ُ َ ُۡ َ َ
َ َٰٓ َ ْ ُ
ُ َِّين لَ ۡي َس ل َ ُه ۡم ِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ إ ََّّل ٱَل
َ ك َّٱَّل
ار
ئ
ل
و
أ
١٥
ون
فِيها َّل يبخس
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َٰ ر
]15 ،16 :﴾ [سورة هود٦ طل ما َكنوا يعملون
ِ وحبِط ما صنعوا فِيها وب

Những ai ham muốn sự hào nhoáng của đời sống
trần tục thì TA sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ và
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TA sẽ không hề cắt giảm một tí nào ở nơi đó. Nhưng
họ sẽ là những kẻ không hưởng được gì ở Đời sau
ngoài ngọn lửa nơi Hỏa ngục, lúc đó họ mới nhận
thấy rằng công trình của họ nơi trần gian sẽ tiêu tan
và việc làm mà họ đã từng làm nơi đó chỉ là vô
nghĩa. (Chương 11 – Hud, câu 15, 16).
Hai câu Kinh trên mang ý nghĩa rằng Allah  cho
biết ai định tâm hành đạo chỉ vì tham muốn đời sống trần
tục thì quả thật Allah  sẽ ban cho y những điều y muốn
của thế gian từ sức khỏe, niềm vui, bổng lộc, con cái theo
ý muốn của Ngài nhưng vào Đời Sau họ sẽ không có
được bất cứ thứ gì ngoại trừ Hỏa Ngục, bởi lẽ họ không
hành đạo vì Allah  và cũng không mong đợi ân phước
của Ngài ở Đời Sau.
Ông Qata-dah nói: Allah, Đấng Tối Cao phán cho
biết ai chỉ quan tâm đến cuộc sống trần gian và chỉ mong
được những lợi ích ở nơi đó thì Allah sẽ ban cho y nhưng
rồi ở Đời Sau y chẳng có bất kỳ một điều tốt nào; còn
những người có đức tin thì họ vừa được ban cho phần tốt
đẹp ở cuộc sống trần gian và vừa được ban thưởng ở Đời
Sau.
Sheikh Muhammad bin Abdul-Wahaab  nói: Các
vị Salaf đã có nói về ý nghĩa của câu Kinh cho thấy nhiều
việc làm mà mọi người làm trong thời đại ngày hôm nay
là chỉ vì cuộc sống trần gian. Họ được phân thành nhiều
nhóm người:
 Nhóm thứ nhất: Họ làm Sadaqah, dâng lễ nguyện
Salah, hàn gắn tình máu mủ, cư xử tốt với mọi
người, từ bỏ điều bất công, nhưng tất cả việc làm
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đó được thực hiện không phải là vì họ muốn ân
phước của Đời Sau mà họ chỉ muốn được Allah
ban thêm bổng lộc cho họ ở trần gian, họ chỉ muốn
Ngài bảo vệ tài sản, con cái và người thân của họ
trên thế gian hoặc họ chỉ muốn những ân huệ và
bổng lộc trên thế gian được duy trì chứ họ gần như
không bận tâm đến việc mong được Thiên Đàng
và mong được giải thoát khỏi Hỏa Ngục. Những
người này sẽ được ban thưởng cho công lao của họ
với những phần phúc của thế gian còn ở Đời Sau
thì họ chẳng hưởng được gì cả.
 Nhóm thứ hai: Họ hành đạo và làm việc thiện tốt
chỉ mang tâm niệm để được mọi người nhìn thấy
và khen ngợi chứ không hề muốn phần ân phước
của Đời Sau.
 Nhóm thứ ba: Họ hành đạo chỉ vì tiền, chẳng hạn
như đi hành hương Hajj chỉ vì muốn có tiền; hoặc
họ di cư chỉ vì mục đích trần gian hay chỉ vì một
người phụ nữ nào đó mà họ muốn lấy làm vợ;
hoặc họ đi chiến đấu chỉ vì muốn có được chiến
lợi phẩm; hoặc họ đi học giáo lý vì muốn được
làm lãnh đạo hay họ học Qur’an vì muốn làm
Imam trong Masjid như một cái nghề.
 Nhóm thứ tư: Họ thành tâm thờ phượng Allah ,
và họ muốn được ân phước của Ngài ở cõi Đời
Sau nhưng họ làm những điều khiến họ trở thành
người vô đức tin bị trục xuất khỏi Islam.
Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:
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ُ
َ َ َ َ َ ح ُ ِّ َ َ ِّ ح َ َ ح َ َ َ ح
َ، إ حن أ حع هط َى َر هَض،يصةه
ار وادلره هم والق هطيف هة واْل هم
ه
{ت هعس عبد ادلين ه
َ
َ َََ َ َ ح
َ َ َح
َ َ َ َ َ َ ح َح ُ ح
شيك فَل انتقش} رواه
وإهن لم يعط س ه
 َوإهذا ه، ت هعس َوانتكس،خط
.ابلخاري

“Thật bất hạnh thay cho kẻ nô lệ đồng tiền, quần áo và
danh vọng, nếu được ban phát thì hài lòng còn nếu
không được ban phát thì tủi hờn, oán giận, và ngay cả
khi chỉ bị một cái gai đâm cũng không thể thoát khỏi sự
ưu phiền.” (Albukhari).
Thiên sứ của Allah  gọi những kẻ làm nô lệ cho
đời sống vật chất của thế gian là những người bất hạnh
bởi vì họ luôn coi trọng cuộc sống thế tục, đối với họ
cuộc sống thế tục là tất cả cho nên dù chỉ bị một cái gai
nhỏ đâm vào chân thì họ cũng cảm thấy đó là cả một tai
họa đầy khổ ải.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Thiên sứ của
Allah  đã gọi những kẻ nô lệ của đồng tiền, nô lệ của
danh vọng, nô lệ của quần áo là những kẻ bất hạnh, họ dễ
dàng trở nên tuyệt vọng ngay cả khi họ chỉ bị một cái gai
nhỏ đâm vào chân. Và họ được Người  mô tả rằng nếu
họ được ban phát những thứ họ mong muốn thì họ mãn
nguyện và hả dạ nhưng nếu họ không được thì họ nổi
giận và oán trách như Allah  đã phán:

ْ ۡ َ ۡ ُ ۡ َّ
ْ ُ َ َ ۡ ْ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ
َ ۡ َّ ۡ
ت فإِن أعطوا مِنها رضوا ِإَون لم يعطوا
ِ َٰ ﴿ َومِن ُهم من يَل ِم ُز ِِف ٱلصدق
َ ُ َ َۡ ۡ ُ َ َٓۡ
]65 :﴾ [سورة اتلوبة٥٨ مِنها إِذا هم شسخطون
Và trong bọn chúng có kẻ đã xuyên tạc Ngươi
(Muhammad) về việc chia của bố thí. Nếu chúng được
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chia phần thì chúng hả dạ. Ngược lại, nếu chúng
không được chia phần thì chúng đùng đùng nổi giận.
(Chương 5 – Attawbah, câu 58).
Họ hài lòng, thỏa nguyện hoặc nổi giận, oán trách
đều không vì Allah  mà vì ai (vật) khác ngoài Ngài. Đó
là những con người chỉ mang tấm lòng ham muốn đời
sống trần tục.
Việc người bề tôi tìm kiếm và đòi hỏi tài sản, bổng
lộc cho nhu cầu cuộc sống thế tục được chia thành hai
dạng:
Dạng thứ nhất: Tìm kiếm và đòi hỏi tài sản, bổng
lộc mà người bề tôi cần cho nhu cầu cuộc sống thiết yếu
như thức ăn, đồ uống, chỗ ở, quần áo, và những thứ cần
thiết khác cho nhu cầu đời sống thế tục. Đây là dạng tìm
kiếm và đòi hỏi tài sản và bổng lộc được Allah  khuyến
khích và tán dương ca ngợi. Tài sản và bổng lộc ở dạng
này sẽ được người bề tôi chi dùng cho nhu cầu đời sống
thiết yếu trên thế gian. Nó sẽ không khiến người bề tôi
trở nên bon chen và xô bồ trong đời sống thế tục.
Dạng thứ hai: Tìm kiếm và đòi hỏi tài sản, bổng
lộc mà bản thân người bề tôi không cần thiết. Đây là
dạng tài sản và bổng lộc mà người bề tôi không nên quá
bận tâm, bởi nếu người bề tôi bận tâm nhiều đến dạng tài
sản và bổng lộc này thì y sẽ trở thành nô lệ của nó, y sẽ
quy phục nó và không còn quy phục Allah  nữa, y sẽ
không còn biết phó thác cho Allah  và có thể y sẽ thờ
phượng và phó thác cho ai (vật) khác ngoài Ngài. Đây
chính là những con người nằm trong lời của Thiên sứ :
“Thật bất hạnh thay cho kẻ nô lệ đồng tiền, quần áo và
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danh vọng...” (Albukhari). Đây là những người làm nô lệ
cho những thứ vật chất của thế tục dù họ cầu xin và van
vái được chúng từ nơi Allah , họ sẽ hả dạ và thỏa
nguyện nếu được Ngài ban cho và sẽ oán trách và nổi
giận nếu Ngài không ban cho họ.
Riêng những người bề tôi đích thực của Allah 
thì hoàn toàn khác, họ hài lòng với những gì Allah  hài
lòng và giận dữ với những gì Ngài giận dữ, họ yêu thích
những gì Allah  và Thiên sứ của Ngài  yêu thích và
ghét những gì Allah  và Thiên sứ của Ngài  ghét, họ
ủng hộ những ai phủ phục Allah  và thù nghịch với
những ai là kẻ thù của Ngài, và đó chính là sự trọn vẹn
của đức tin Iman.” (Hết lời của Sheikh).
Và những hình ảnh nô lệ của đồng tiền ở thời đại
ngày nay là những người bất chấp những con đường giao
dịch và tìm kiếm tiền bạc dưới hình thức Haram. Họ kinh
doanh bằng con đường Riba (cho vay lấy lãi) với danh
nghĩa ngân hàng, tín dụng và tiết kiệm, họ tìm kiếm lợi
nhuận từ hình thức hối lộ, cờ bạc, gian lận và lường gạt,
họ vẫn biết rõ đó là những phương cách tìm kiếm tài sản
và bổng lộc bị nghiêm cấm trong Islam nhưng do quá yêu
thích đồng tiền họ đã trở nên mù quáng bất chấp tất cả và
họ đã biến bản thân họ thành nô lệ cho đồng tiền.
Cầu xin Allah  phù hộ và soi sáng cho tất cả
những người Muslim chúng ta luôn biết hài lòng và tuân
lệnh Ngài!!!
4- Chửi rủa thời gian và những thứ khác trong vũ
trụ:
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Một số người có những thói quen và những thói
quen đó làm giảm Tawhid, dẫn đến Aqeedah xấu. Một
trong những thói quen đó là chửi rủa thời gian, chửi rủa
những hiện tượng và các sự vật khác trong vũ trụ càn
khôn mà Allah  đã tạo ra.
Họ cho rằng các hiện tượng hay các sự vật mà
Allah  tạo ra mới chính là nguyên nhân làm thay đổi
họ. Allah  phán:

ۡ َّ َّ ٓ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُّ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ
ٱله ُر
﴿وقالوا ما ِِه إَِّل حياتنا ٱلنيا نموت وَنيا وما يهل ِكنا إَِّل
َ ُّ ُ َ َّ ۡ ُ ۡ ۡ ۡ َ َ ُ َ َ َ
]54 :﴾ [سورة اجلاثية٢٤ وما لهم ِِذَٰل ِك مِن عِلمٍٰۖ إِن هم إَِّل يظنون

Và chúng bảo: “Chẳng có đời sống nào khác ngoài
đời sống trần tục này. Chúng tôi chết và chúng tôi
sống. Chỉ có thời gian giết chết chúng tôi thôi”. Tuy
nhiên, Chúng không có một chút hiểu biết nào về điều
đó mà chỉ là sự phỏng đoán của chúng.. (Chương 46 –
Al-Jathiyah, câu 24).
Họ đã phủ nhận sự phục sinh với lời: chẳng có
đời sống nào khác ngoài đời sống trần tục này nơi mà
chúng tôi đang sống, chẳng có một cuộc sống nào khác
ngoài cuộc sống này, chúng tôi chết và chúng tôi
sống tức một nhóm chết đi rồi một nhóm khác lại tiếp
nối sự sống. Đây là ý phủ phận mà họ muốn phủ nhận sự
tồn tại của Đấng Tạo Hóa cũng như sự chi phối của Ngài
đối với mọi vạn vật. Họ cho rằng tất cả mọi sự vật, hiện
tượng diễn ra trong vũ trụ chỉ là một qui luật mang tính
tự nhiên cho nên họ nói: chỉ có thời gian giết chết
chúng tôi thôi có nghĩa là chỉ có ngày và đêm trôi qua
hủy diệt chúng tôi. Đây là sự suy nghĩ của họ chứ không
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hề có một bằng chứng xác thực nào để làm cơ sở, chính
vì vậy mà Allah phán bảo: Tuy nhiên, chúng không có
một chút hiểu biết nào về điều đó mà chỉ là sự phỏng
đoán của chúng.. Tất cả các bằng chứng cho thấy rằng
những hoạt động của mọi vạn vật, mọi hiện tượng diễn ra
trong thế giới vũ trụ càn khôn này hẳn phải có Đấng Chi
Phối và Điều Hành chúng; và đó là Allah – Đấng Toàn
Năng và Siêu Việt.
Bởi vậy, tất cả những ai chửi rủa thời gian và cho
rằng nó chính là nguyên nhân của một sự việc hay một
hiện tượng nào đó trong vũ trụ thì người đó đã Shirk với
Allah  hoặc xúc phạm đến Ngài. Ông Abu Huroiroh 
thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ َ َّ َ َ َّ ُ ح
َ َّ ح َ َ َ َ َّ ح
َُ ََ ح
 بهي هدى،ادله ُر
 يسب ادلهر وأنا،هين اب ُن آدم
ذ
ؤ
{ق َال ُاهلل عز وجل ي ه
َ َ َّ َ ح َ ِّ ُ َّ ح
.} رواه ابلخاري ومسلم. أقلب الليل َوانلهار،األم ُر

“Allah Tối Cao phán: Những đứa con của Adam (con
người) chửi rủa thời gian nhưng TA chính là thời gian,
mọi sự việc đều ở nơi bàn tay của TA, TA chính là
Đấng lật trở ban đêm và ban ngày.” (Albukhari,
Muslim).
Trong một lời dẫn khác, Thiên sứ của Allah  nói:

َ ُ َ َّ ح

َّ َ َّ ح

َُ َ

.{ال تسبوا ادله َر فإهن اهلل هو ادله ُر} رواه ابلخاري ومسلم

“Các ngươi chớ chửi rủa thời gian bởi quả thật Allah
chính là thời gian” (Albukhari, Muslim).
Hai Hadith trên cho thấy rằng ai chửi rủa thời gian
có nghĩa là người đó đã xúc phạm Allah , bởi lẽ khi y
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chửi rủa một sự vật hay một hiện tượng nào đó là y đã
chửi rủa Đấng Tạo Hóa đã chi phối và điều hành các sự
vật và hiện tượng đó. Thời gian chính là quy luật mà
Allah  đã an bài và sắp đặt, chính vì vậy mà Ngài đã
phán: “TA chính là thời gian... TA chính là Đấng lật
trở ban đêm và ban ngày”. Còn câu nói của Thiên sứ 
“bởi quả thật Allah chính là thời gian” có nghĩa là
Allah  chính là Đấng đã chi phối và điều hành thời
gian. Cho nên người chửi rủa thời gian chính là người
chửi rủa Allah .
Một số vị Salaf nói: Những người Ả Rập trong
thời Jahiliyah thường chửi rủa thời gian mỗi khi có
chuyện không tốt lành xảy đến, họ cho rằng chính ngày
này, đêm này hay tháng này sẽ mang lại điều xấu nhưng
tất cả mọi điều xảy ra đều nằm trong sự an bài và định
đoạt của Allah .
Sheikh Abdurrahman bin Hasan  nói: “Quả thật
Ibnu Hazm và những ai theo trường phái Zhahiriyah
(trường phái chỉ dựa vào nghĩa đen của ngôn từ trong
Qur’an cũng như trong Hadith) đã sai lầm cho rằng thời
gian chính là tên gọi trong các đại danh hoàn mỹ của
Allah. Họ khẳng định như vậy là dựa theo nghĩa đen của
Hadith này (hai hadith vừa được nêu trên)”.
Một trong những điều giống như việc chửi rủa thời
gian là chửi rủa gió. Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã
cấm điều này trong một Hadith Sahih do Tirmizdi ghi lại
qua lời thuật của ông Abu Bin Ka’ab rằng Thiên sứ của
Allah  nói:
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َُ َ
ِّ َ َ َ َ َ ح ُ ح َ َ ح َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ ح َ ُ َ ح
{ال تسبوا الريح فإهذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إهنا نسألك مهن
ِّ َ َ ح َ َ َ َ ح َ ُ َ ح
َ َح
َ ُ ََُ
ِّك م حهن ََش
خ
و
ا
هيه
ف
ا
م
ْي
خ
و
يح
الر
ه
ذ
ه
ْي
ه
ه
ه
ْي ما أمهرت ب ه هه ونعوذ ب ه
ه
ه
خ ه
ُ
ح
َ
َ ِّ َ َ َ َ ِّ َ َ ِّ
}َش ما أم َهرت ب ه هه
يح وَش ما فهيها و
ه هذه ه الر ه
“Các ngươi chớ chửi rủa gió, khi nào các ngươi gặp
điều các ngươi ghét thì các ngươi hãy nói: Lạy Allah,
bầy tôi xin Ngài điều tốt lành từ cơn gió này và điều tốt
trong nó cũng như điều tốt mà Ngài đã ra lệnh cho nó
và bầy tôi cầu xin Ngài cứu rỗi bầy tôi khỏi điều xấu
của cơn gió này và điều xấu trong nó cũng như điều
xấu mà Ngài đã ra lệnh cho nó”.
Việc tìm kiếm sự cứu rỗi nơi Allah  mỗi khi gặp
gió hay gặp bất cứ điều gì không mong muốn thì đó là
Tawhid, là Aqeedah lành mạnh khác với Aqeedah của
thời Jahiliyah. Bởi vậy, tín đồ Muslim phải luôn luôn
hướng về Allah  và cầu xin Ngài điều phúc lành khi
gặp phải một sự việc gì đó không mong đợi. Người
Muslim phải luôn biết rằng mọi sự việc không tốt lành
xảy đến cho y đều nằm trong sự an bài và định đoạt của
Allah , Ngài muốn dùng nó để xóa đi tội lỗi cho y như
Ngài đã phán:

َ َ ْ ََُۡ ۡ ُ
ُ َ َٰ َ َ ٓ َ َ
ۡت َأي
ۡ َكم مِن ُّمصيبَة فَب َما َك َسب
ي
ث
ك
ن
ع
وا
ف
ع
ي
و
م
ِيك
د
﴿وما أصب
ِ
ِ
ِ ٖ
ٖ
]10 :﴾ [سورة الشورى٣٠

Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các
ngươi, đó là do bàn tay của các ngươi đã làm ra và
Ngài đã lượng thứ cho các ngươi rất nhiều. (Chương
42 – Ash-Shura, câu 30).
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َّ ُ َّ
َ َ َ ُ ُ َ َ َٰ َ
ُ
َ َ ٓ َّ
ٱلس َماءِ ك ۡيف
حابا فيَبۡ ُس ُط ُهۥ ِِف
ٱَّلل ٱَّلِي ي ُ ۡرسِل ٱلرِيح فتثِي س
﴿
َۡ َ ۡ َۡ ََ َ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ُٓ َ َ
َ ُي ُر ُج م ِۡن خ َِلَٰلِهِۦ فَإذَا ٓ أ َ َص
اب ِِهِۦ
شااء ويجعلهۥ كِسفا فَتى ٱلودق
ِ
َ ُ َۡ َۡ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ ُٓ ََ َ
]45 :﴾ [سورة الروم٤٨ َرون
ِ من شااء مِن عِبادِه ِۦ إِذا هم شستب
Allah là Đấng đã gởi những luồng gió bay đi, thổi
đưa các đám mây lên cao rồi trải nó rộng trên nền
trời theo ý Ngài và đập nó tan vụn ra; rồi Ngươi
(Muhammad) thấy nước mưa từ giữa đó rơi xuống;
rồi khi Ngài làm cho nước mưa rơi nhằm phải ai
trong số bầy tôi của Ngài mà Ngài muốn thì họ vui
mừng thỏa thích. (Chương 10 – Rum, câu 48).
]140 :[سورة آل عمران

َ ۡ َ
َ ۡ ك ۡٱۡلَيَّا ُم ن ُ َداول ُ َها َب
ِ َّني ٱَل
﴾اس
﴿وت ِل
ِ

Đó là những ngày mà TA (Allah) cho xoay vần giữa
nhân loại. (Chương 1 – Ali-Imran, câu 140).
[سورة

ُ َۡ َ َ َ
َّ َ َ َّ َ َ ۡ َّ ُ َّ ُ َ ُ
َ َۡ
﴾٤٤ ِبة ِۡل ْو ِِل ٱۡلِۡص َٰ ِر
ار إِن ِِف ذَٰل ِك ل ِع
﴿يقل ِب ٱَّلل ٱِلل وٱَله
]44 :نور

Allah lật trở ban đêm và ban ngày nối tiếp nhau.
Quả thật trong sự việc đó là một bài học cho những
người có cái nhìn thấu đáo và thông suốt. (Chương 54
– Annur, câu 44).
Tất cả mọi sự việc đều nằm trong sự an bài và định
đoạt của Allah . Bởi thế, người bề tôi phải ca ngợi và
tán dương Allah  trong cả hai trường hợp: xấu và tốt, y
phải nghĩ tốt về Ngài và phải quay về với Ngài bằng sự
sám hối và ăn năn như Ngài đã phán:
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:[سورة األعراف

ۡ
َ
َ ٱۡل َس
َّ ت َو
ُ َٰ ﴿ َوبَلَ ۡو َن
ۡ َ ات لَ َعلَّ ُه ۡم ي
َ
َٰ
﴾١٦٨ ج ُعون
ر
ي
ٱلس
ن
ِ
م
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
]155

Và TA (Allah) đã thử thách họ với điều lành và điều
dữ để may ra họ quay về (với TA). (Chương 5 - AlA’raaf, câu 155).

َّ َ
َ َٓۡ َ َ ۡ ََ
َۡ َ
َ َ
َّ
ت ل َعل ُه ۡم
ِ ِ ِ ﴿ َولقد أخذنا َءال ف ِۡرع ۡون
ِ َٰ ٱلسنِني َونق ٖص م َِن ٱثل َم َر
َ َّ َّ َ
]110 :﴾ [سورة األعراف١٣٠ يذك ُرون

Và quả thật, TA (Allah) đã trừng phạt các thuộc hạ
của Fir’aun với những năm hạn hán và thất mùa để
chúng có thể tỉnh ngộ. (Chương 5 - Al-A’raaf, câu
110).
Như vậy, người có đức tin luôn biết rằng những
điều không tốt lành xảy đến với y chỉ bởi những tội lỗi
của y, y sẽ tự trách bản thân mình chứ không oán trách
thời gian cũng như không oán trách những cơn gió, y sẽ
nhanh chân quay đầu sám hối với Allah ; riêng người
vô đức tin và kẻ làm điều sai quấy hay kẻ không hiểu biết
thì luôn trách hờn cho các tạo vật của Allah  mà không
chịu kiểm điểm lại bản thân mình và họ cũng không biết
quay đầu sám hối.
5- Nói “Nếu như, giá như, phải chi” trong một số
trường hợp:
Ngôn từ “Nếu như, giá như, phải chi” trong một
số câu nói ở một vài trường hợp sẽ rơi vào hành vi tiểu
Shirk. Đó là khi con người gặp phải những điều không
tốt lành hoặc những điều không mong đợi thì họ thường
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nói: Nếu như (giá như, phải chi) tôi làm thế này thì sự
việc đã không như thế,... Điều này biểu hiện sự hối tiếc
và không có lòng kiên nhẫn trước những mất mát không
nằm trong tầm kiểm soát. Đó là biểu hiện của đức tin
Iman kém nơi sự tiền định của Allah .
Người bề tôi sau khi gặp phải những tai ương, sự
mất mát thì y nên bằng lòng với sự tiền định, y phải nên
kiên nhẫn trên những điều đã xảy ra cho y, y vẫn chăm
chỉ hành động với những nguyên nhân cho thành quả và
hy vọng điều tốt đẹp nhưng sẽ không oán trách khi kết
quả đạt được là điều không mong đợi.
Quả thật, Allah  đã khiển trách những ai nói
những từ (nếu như, giá như, phải chi) mỗi khi gặp phải
điều không tốt lành cho họ, Ngài phán:

َ َ ۡ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ر
َ
ُ
َٰ
:﴿يقولون لو َكن َلا مِن ٱۡلمرِ َشء ما قتِلنا ههناۗ ﴾ [سورة آل عمران
]164

Chúng nói: “Phải chi chúng ta được đưa ra ý kiến
trong sự việc thì chúng ta đâu đến nỗi bị giết nơi đây”.
(Chương 1 – Ali’Imran, câu 164).
Đây là lời mà một số kẻ Muna-fiq (giả tạo đức tin)
đã nói trong ngày diễn ra trận chiến Uhud khi người
Muslim gặp phải nhiều tổn thất. Họ nói ra lời đó như
muốn phủ nhận sự tiền định và muốn oán trách Thiên sứ
của Allah  và những người Muslim về việc ra quân
đánh kẻ thù. Allah  đã phản bác lại lời của họ bằng lời
phán của Ngài:
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َ ُ َۡ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ۡ ُ
ُ ُ َّ ُ
ب عل ۡي ِه ُم ٱلق ۡتل إ ِ ََٰل
ِ ﴿قل ل ۡو كنت ۡم ِِف ُبيُوت ِكم لِبز ٱَّلِين كت
َ َ
ۡ
]164 :جعِ ِهم﴾ [سورة آل عمران
ِ مضا
Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Dẫu các ngươi có
nằm ở tại nhà của các ngươi đi chăng nữa thì một khi
ai đó đã tới số chết thì nhất định y phải bước ra ngoài
để đến chỗ chết”. (Chương 1 – Ali’Imran, câu 164).
Có nghĩa không ai có thể chạy khỏi sự tiền định
của Allah , một khi Ngài đã an bài và định đoạt thì
chắc chắn điều đó sẽ xảy ra theo ý của Ngài dù có cố trốn
tránh và cưỡng lại thế nào.
Ngôn từ “Nếu như, giá như, phải chi” sau khi sự
việc đã xảy ra chẳng mang lại lợi ích gì cho người chủ
thể ngoại trừ sự buồn phiền, hối tiếc và than thân trách
phận. Điều đó làm ảnh hưởng đến đức tin Iman về sự tiền
định của Allah .
Allah  phán về lời nói khác của những kẻ Munafiq:

ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ َّ
:ۡلخوَٰن ِ ِهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتِل ۗوا ﴾ [سورة آل عمران
ِ ِ ﴿ٱَّلِين قالوا
]168

Những ai nói về các anh em (Muslim) của chúng
trong lúc chúng ngồi yên ở tại nhà của chúng: “Phải
chi họ nghe lời của chúng ta thì đâu đến nỗi phải bị
giết”. (Chương 1 – Ali’Imran, câu 155).
Đây cũng là câu nói của những kẻ giả tạo đức tin
Muna-fiq trong ngày đại chiến Uhud. Có Hadith ghi lại
rằng ông Abdullah bin Ubai đã nghịch lại với sự tiền
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định khi ông nói: Nếu họ chịu nghe sự bàn bạc của chúng
ta rằng chớ nên ra đánh thì họ đã không bị giết rồi, nên
Allah  đã phán phản bác lại câu nói đó:

ُ َ ۡ َ ْ َُۡ َ ُۡ
َ ُۡ ُ
َ َۡۡ ُ ُ
َ
َٰ
﴾ [سورة آل١٦٨ دقِني
ِ ﴿قل فٱدرءوا عن أنفسِكم ٱلموت إِن كنتم ص
]168 :عمران

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Nếu các ngươi nói
đúng sự thật thì các ngươi hãy xoay cái chết đi khỏi
bản thân các ngươi một khi nó đến với các ngươi
xem." (Chương 1 – Ali’Imran, câu 155).
Allah  bảo Thiên sứ của Ngài  nói với những
người Muna-fiq nếu họ nói việc không ra đánh trận sẽ
không bị giết hoặc sẽ không chết thì họ thử chống lại cái
chết một khi nó đến với họ. Nếu họ làm được điều đó thì
mới chứng tỏ lời nói của họ là thật.
Như vậy, nói “nếu như, phải chi, giá như” sau
khi gặp phải điều không tốt lành xảy đến là một trong các
thuộc tính của những người Muna-fiq, những kẻ đã
không có đức tin nơi sự tiền định. Bởi thế, những người
có đức tin phải tránh những lời nói như vậy khi gặp phải
những thử thách hoặc những điều không mong đợi; phải
nên dùng những ngôn từ tốt lành mang ý nghĩa của sự hài
lòng, kiên nhẫn với sự an bài và định đoạt của Allah 
cùng với niềm hy vọng phần thưởng nơi Ngài. Ông Abu
Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ
َ ُل
َحُ ح ُ ح
َ حُ ح
َّ
َ ََ َ ح
يف و هف ُك
{المؤمهن الق هوى خْي وأحب إهىل اهلله مهن المؤم ههن الض هع ه
َ َ َ َ َ َ َح ح َ ح
َ ح ح ح ََ َ َحَ ُ َ َ ح َ ح
ك ََشءح
جز وإهن أصاب
خْي اح هرص ىلع ما ينفعك واست هعن بهاهلله وال تع ه
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َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ح َ ح َ ِّ َ َ ح
َك حن قُ حل قَ َد ُر اهلله َو َما َشاء
 ول ه.فَل تقل لو أّن فعلت َكن كذا وكذا
َ َ َ َ َ َّ َ ح َ ح َ ُ َ َ َ َّ ح
.ان} رواه مسلم
فعل فإهن لو تفتح عمل الشيط ه
“Người có đức tin mạnh mẽ tốt và được yêu thích ở nơi
Allah hơn người có đức tin yếu đuối, và tốt hơn trong
mọi sự việc. Hãy cố giữ lấy điều có lợi cho ngươi và
hãy cầu xin Allah phù hộ, chớ đừng nản lòng và bỏ
cuộc; nếu có một điều gì đó xảy đến thì chớ nói phải
chi tôi làm thế này thì sự việc đã thế kia thế nọ mà hãy
nói: đó là sự sắp đặt và an bài của Allah, Ngài làm
những gì Ngài muốn, bởi quả thật ngôn từ phải chi
(nếu như, giá như) sẽ mở cánh cửa cho hành động của
Shaytan.” (Muslim).
Thiên sứ của Allah  bảo phải hành động để làm
ra những nguyên nhân cho thành quả mang lại lợi ích cho
người bề tôi ở trên thế gian và ở cõi Đời Sau theo những
gì được Allah  cho phép. Khi người bề tôi tiến hành thì
phải cầu xin Allah  phù hộ để sự việc được tiến hành
một cách trọn vẹn và thành công. Sự kết hợp giữa hành
động tạo ra nguyên nhân và phó thác cho Allah  chính
là Tawhid. Sau đó, Thiên sứ của Allah  ngăn cấm sự
nản chí và bỏ cuộc không chịu gắng sức hành động để
tìm kiếm nguyên nhân có lợi cho sự việc, và đây chính là
điều trái ngược với lời của Thiên sứ khi nói: “cố giữ lấy
điều có lợi”. Và khi nào đã cố gắng hết sức trong việc
tìm kiếm những điều có lợi cho sự việc nhưng rồi kết quả
không đạt được như mong muốn hoặc gặp phải điều
không tốt lành thì chớ nói phải chi mình làm thế này thì
sự việc đã như thế kia bởi vì đó là lời nói dẫn đường cho
Shaytan và là biểu hiện cho sự hối tiếc không dứt cũng
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như oán trách cho sự tiền định, đi ngược lại với tinh thần
kiên nhẫn và hài lòng trong khi kiên nhẫn và hài lòng là
điều bắt buộc của đức tin Iman nơi sự tiền định. Tiếp sau
đó, Thiên sứ của Allah  đã hướng dẫn người tín đồ đến
một câu nói tốt đẹp hơn mỗi khi gặp chuyện không theo ý
muốn để đức tin Iman nơi sự tiền định được duy trì một
cách trọn vẹn, và đó là lời của Thiên sứ khi Người nói:
“Đó là sự sắp đặt và an bài của Allah, Ngài làm bất cứ
điều gì Ngài muốn”, bởi lẽ những điều Allah  đã an
bài thì chắc chắn phải diễn ra đúng như thế và người bề
tôi cần phải chấp nhận điều đã được an bài vì Allah 
làm bất cứ điều gì Ngài muốn theo ý của Ngài. Tuy
nhiên, tất cả mọi việc làm của Ngài đều đến tự sự khôn
ngoan và chí minh của Ngài.
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: Người bề tôi khi bị
mất mát bởi sự an bài của Allah đã định cho y được phân
thành hai trường hợp:
Trường hợp thứ nhất: Nản lòng, bỏ cuộc, trở nên
yếu đuối. Đây là việc làm của Shaytan, nó khiến người
yếu đuối nói “nếu như, phải chi, giá mà” một cách vô
nghĩa, không những thế, nó còn làm cho người bề tôi trở
thành người luôn oán trách.
Trường hợp thứ hai: Chấp nhận sự an bài, lưu ý
và rút kinh nghiệm cho lần sau.
Như vậy, Thiên sứ của Allah  đã hướng dẫn
người tín đồ điều hữu ích dù lúc gặp điều tốt lành hay khi
gặp phải điều dữ, Người  cấm người tín đồ nói “phải
chi, nếu như, giá mà” và Người  cho biết đó là lời nói
sẽ mở cánh cửa cho Shaytan nhảy vào và làm cho người
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tín đồ cảm thấy nuối tiếc không nguôi cho điều đã mất và
luôn u buồn, uất ức, oán trách sự tiền định rồi mang tội.
Có lời bảo rằng Thiên sứ của Allah  cũng đã
dùng từ “nếu như” khi Người ra lệnh cho các vị Sahabah
của Người hủy bỏ dạng Hajj để đến với dạng Umrah
trong khi Người thì không hủy bỏ. Trả lời cho câu nói
này rằng lời của Thiên sứ  “Nếu Ta gặp được Hajj
trong lần tới thì chắc chắn Ta sẽ ...” là một sự thông báo
cho các vị Sahabah của Người rằng nếu Người  có thể
gặp được Hajj thì Người sẽ... Đây là sự thông điệp về
những điều mà Người  sẽ làm ở tương lai nếu có cơ
hội. Và điều này là được phép, không có bất kỳ sự bất
đồng quan điểm nào cho điều này cả.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Ý nghĩa của
Hadith được nêu trên là không nản lòng và không bỏ
cuộc đối với điều được lệnh và cũng không sợ hãi và lo
lắng cho sự việc đã được an bài và sắp đặt.
Kiên nhẫn và vai trò của nó trong Aqeedah
Như đã nói ở phần trên về việc cấm nói “nếu như,
giá mà, phải chi” vào những lúc con người gặp phải điều
bất lành mà y cần phải kiên nhẫn và hy vọng được ân
phước. Imam Ahmad  nói: Allah  đã đề cập đến sự
kiên nhẫn trong việc cầu xin Ngài phù hộ trong Kinh
sách của Ngài. Và trong Hadith Sahih do Muslim và
Ahmad ghi lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ ُ َّ ح
}َب هضياء
{الص

“Kiên nhẫn là ánh sáng”.
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Ông Umar  nói: “Chúng ta tìm thấy điều tốt lành
trong cuộc sống của chúng ta qua sự kiên nhẫn”
(Albukahri).
Ông Ali  nói: “Quả thật, kiên nhẫn là một phần
của đức tin Iman, nó giữ vai trò như là cái đầu của một
cơ thể”. Sau đó, ông  lên giọng nói tiếp: “Chẳng phải
là sẽ không có đức tin Iman đối với ai không có lòng kiên
nhẫn”.
Thiên sứ của Allah  nói:

َ ُ ح َ َ َ َ ح ً َ َ ح َ َ َ َّ ح
.َب} رواه ابلخاري ومسلم
{ما أع هطي أحد خْيا وأوسع مهن الص ه
“Không có ai được ban cho thứ gì tốt đẹp và rộng rãi
hơn sự kiên nhẫn” (Albukhari, Muslim).
Kiên nhẫn có nghĩa là kiềm hãm, đè nén và ngăn
cản, tức kiềm hãm và ngăn bản thân khỏi sự sợ hãi, ngăn
chiếc lưỡi khỏi sự than vãn và oán trách, ngăn tay chân
cấu xé, đánh đập bản thân một cách vật vã mỗi khi đối
mặt với nỗi đau và mất mát, kiềm hãm và ngăn trái tim
khỏi sự giận dữ và đè nén nỗi đau. Kiên nhẫn như là một
sự chịu đựng bền bỉ không nản lòng.
Kiên nhẫn được phân thành ba loại:
 Kiên nhẫn trên những việc làm theo lệnh của Allah
.
 Kiên nhẫn trong việc từ bỏ những điều Allah 
ngăn cấm.
 Kiên nhẫn trên những điều không tốt lành xảy đến
được Allah  sắp đặt và an bài.
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Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َٓ
َّ َ ُّ
ۡ
َّ ۢ ۡ ُ َ َ َّ
َ
ُٱَّلل ِ َي ۡه ِد قَلۡبَهۥ
َ
ِ ﴿ما أصاب مِن م
ِ ِ صيب ٍة إَِّل بِإِذ ِن ٱَّللِۗ ومن يۡؤمِن
ُ ُ َّ َ
كل َ ۡ َ ر
]11 :﴾ [سورة اتلغابن١١ َش ٍء عل ِيم
ِ ِ ِ وٱَّلل
Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của
Allah. Và ai tin tưởng Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn
tấm lòng của y. Quả thật Allah luôn am tường mọi sự
việc. (Chương 54 – Attaghabun, câu 11).
Ông Alqamah nói: Đó là một người khi gặp phải
một tai ương thì y biết rằng nó đến từ nơi Allah, thế là y
bằng lòng và chấp nhận.
Những học giả khác nói về ý nghĩa câu Kinh này:
Ai gặp phải điều tai ương rồi y biết đó là sự an bài và sắp
đặt của Allah  nên y đã kiên nhẫn chịu đựng và bằng
lòng với niềm hy vọng được ân phước nơi Ngài thì Ngài
sẽ hướng dẫn trái tim của y đồng thời Ngài sẽ bù lại cho
y những điều mà y đã mất mát trên thế gian, Ngài sẽ
hướng dẫn trái tim của y và làm cho nó trở nên vững tin
một cách kiên định.
Ông Sa’eed bin Jubair nói: Và ai tin tưởng Allah
thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm lòng của y. có nghĩa là y sẽ
hướng về Ngài và nói:
]156 :[سورة ابلقرة

َ
َ ۡ َ ٓ َّ َّ َّ
﴾١٥٦ ج ُعون
ِ َٰ ﴿إِنا َِّلل ِ ِإَونا إِِلهِ ر

Quả thật, chúng tôi là của Allah và chúng tôi chắc
chắn phải quay trở về với Ngài. (Chương 5 –
Albaqarah, câu 156).
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Trong câu Kinh (11 chương 54) nêu trên mang
bằng chứng rằng: các việc làm đều thuộc đức tin Iman,
kiên nhẫn chính là nguyên nhân được hướng dẫn tâm
hồn, và người có đức tin cần phải kiên nhẫn trong tất cả
mọi hoàn cảnh và tình huống, y cần phải kiên nhẫn trong
việc chấp hành mệnh lệnh của Allah , kiên nhẫn trong
việc kêu gọi đến với Ngài dù phải đối mặt với những khó
khăn và hiểm nguy. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ َ َ
ُ ۡ
َ ٱۡل َسنَةِ َو
َ ع إ َ ََٰل
َ ۡ ِٱۡل ِۡك َمةِ َوٱل ۡ َم ۡوع َِظة
َ ِ جَٰدِل ۡ ُهم ِِٱلََّّت
ِه
ِ
ك
ب
ر
يل
ب
س
ٰۖ
ِ ﴿ٱد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َّ َ َّ ُ َ ۡ َ
َض َّل َعن َسبيلِهِۦ َو ُه َو أ َ ۡعلَ ُم ِٱل ۡ ُم ۡهتَدِين
أحسن إِن ربك هو أعلم ِِمن
ِ
ِ
ۡ
ۡ َ ِإَون ََع َق ۡبتُ ۡم َف َعاق ِبُوا ْ ِم ۡثل َما ُعوق ِۡبتُم ِهِۦ َولَئن َص
ِب ُت ۡم ل َ ُه َو َخ ۡي ر
١٢٥
ِ
ِ
ِ ِِ
َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ
َ َ ۡ ۡ َ َ َّ
َّ
ُ َ َ
َ ِلصَِٰب
ِب َ إَِّل ِِٱَّلل ِ َوَّل َت َزن عل ۡي ِه ۡم َوَّل تك ِِف
 وٱص ِِب وما ص١٢٦ ين
ل
ِِ
َ ُ ۡ َ َّ
ۡ َ
]155 - 156 : ﴾ [سورة انلحل١٢٧ ق مِما يمك ُرون
ٖ ضي
Hãy mời gọi đến với con đường của Thượng Đế của
Ngươi (Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời
khuyên tốt đẹp; và Ngươi hãy tranh luận với họ bằng
phương cách tốt đẹp nhất. Thượng Đế của Ngươi biết
rõ ai là kẻ đi lạc khỏi con đường của Ngài và ai là
người được hướng dẫn. Và nếu các ngươi trả miếng
thì hãy trả đủa ngang bằng với miếng mà các ngươi
đã bị nhưng nếu các ngươi kiên nhẫn chịu đựng thì
quả thật đó là điều tốt nhất cho những ai biết kiên
nhẫn. Và Ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng bởi vì sự
kiên nhẫn của Ngươi (không phải là vì sợ và yếu hèn
trước họ) mà chỉ vì Allah mà thôi. Và Ngươi chớ buồn
rầu cho họ cũng như chớ cảm thấy khó khăn trước
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những điều chúng đang âm mưu. (Chương 15 –
Annahl, câu 125 - 127).
Người có đức tin Iman cần phải kiên nhẫn chịu
đựng trong việc kêu người làm việc tốt và ngăn người
làm điều xấu dù phải đối mặt với sự hiểm nguy. Allah 
phán về lời răn dạy của nhà hiền nhân Luqman khi ông
bảo ban đứa con trai của mình:

ۡ َ َ َّ
َ َُ َ
ٓ َ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ
ۡ ۡ
َّ ﴿يَٰب
وف وٱنه ع ِن ٱلمنكرِ وٱص ِِب لَع ما
ن أق ِ ِم
ِ ٱلصل َٰوة َوأ ُم ۡر ِِٱل َمع ُر
ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ
]15 :﴾ [سورة لقمان١٧ ِأصاِك إِن ذَٰل ِك مِن عز ِم ٱۡلمور
Này con trai của ta, con hãy dâng lễ nguyện Salah và
hãy kêu gọi làm điều lành và ngăn cản điều dữ và hãy
kiên nhẫn chịu đựng những rủi ro xảy đến với con,
bởi vì đó là một sự kiên định trong mục đích thi hành
công việc. (Chương 11 – Luqman, câu 17).
Người có đức tin thực sự cần đến sự kiên nhẫn
trước những rủi ro và tai ách vì đó là sự an bài ở nơi
Allah để y biết bằng lòng và chấp nhận sự định đoạt của
Ngài, để y không sợ hãi cũng như không oán trách. Đó là
Aqeedah bởi vì đức tin nơi sự tiền định là một trong sáu
trụ cột của đức tin Iman và trái quả của nó chính là kiên
nhẫn chịu đựng trước những điều rủi ro và tai ách. Vì
vậy, nếu ai không biết kiên nhẫn chịu đựng trước những
điều tai ương xảy đến cho y thì đó là bằng chứng khẳng
định y đã mất đi trụ cột này hoặc đức tin Iman của y đã
trở nên yếu đi đồng thời y sẽ luôn đối mặt với những tai
ách đó một cách sợ hãi và oán than. Thiên sứ của Allah
 đã cho biết rằng dạng người này là kẻ vô đức tin, y đã
rời khỏi Aqeedah của Islam. Trong bộ Muslim có ghi lại
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từ lời thuật của ông Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của
Allah  nói: “Hai điều khiến nhân loại trở thành kẻ vô
đức tin: vu khống huyết thống và biểu hiện sự đau buồn
cho người chết một cách vật vã (than khóc, gào thét, lăn
lộn)”. Đó là hai đặc thù của sự vô đức tin, bởi đó thuộc
việc làm của những người thời Jahiliyah. Tuy nhiên,
không phải ai làm một hành động nào đó thuộc một phần
hành động của người dân vô đức tin là trở thành kẻ vô
đức tin một cách hoàn toàn mà ở đây muốn nói đó là
hành động vô đức tin bị nghiêm cấm và sẽ mang tội khi
phạm vào. Điều này được hiểu rõ hơn qua hai Hadith của
Thiên sứ  dưới đây:

َ َّ

ُ َّ َ ح

َحَ ح ُح

َح َ َح َ حَح

.{ليس بْي العب هد َوبْي الكف هر إهال ترك الصَلة ه} رواه النسايئ

“Giữa người bề tôi với sự vô đức tin không điều gì để
phân biệt ngoại trừ việc bỏ lễ nguyện Salah.” (Annasai).

َ ح َ َّ َ ح َ َ َ ح ُ ُ َ َ َ َّ ح ُ ُ َ َ َ َ ح
َّ َ ح
}اْلا ههلهي هة
 َودع بهدع َوى،اْليوب
 وشق،{ليس مهنا من َضب اْلدود

.رواه ابلخاري

“Không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta đối với ai tự tát
vào má, xé áo (thể hiện sự đau buồn cho người chết) và
kêu gọi theo lối của thời Jahiliyah” (Albukhari).
“Kêu gọi theo lối của thời Jahiliyah”, ông Ibnu
Al-Qayyim  nói: “Đó có nghĩa là kêu gọi đến với sắc
tộc và bộ lạc. Tương đồng với điều này là đi theo các
trường phái, các nhóm, các học giả một cách mù quáng,
cho rằng người này tốt hơn người kia, nhóm phái này tốt
hơn nhóm phái kia, họ kêu gọi ủng hộ người này, nhóm
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này và thù nghịch với người nọ nhóm kia. Tất cả đều là
hình thức kêu gọi theo lối của thời Jahiliyah..” (Hết lời
của Sheikh).
Allah  an bài những tai họa cho các bề tôi của
Ngài vì một ý nghĩa thiêng liêng, một trong những ý
nghĩa đó là Ngài muốn bôi xóa tội lỗi cho họ như trong
một Hadith được thuật lại từ Anas  rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

ح َ ح َ َ َّ َ َ ُ ح ُ ُ ح َ َ ح ح َ َ َ َ َ َ َ ح
َ ََ َ ُ َح
{إهذا أراد اهلل بهعب هده ه اْلْي عجل َل العقوبة هِف ادلنيا وإهذا أراد بهعب هده ه
ُ َّ َ َّ َ َ ح َ َ َ ح ُ َ ح
َ َ َحَ ح
َ
َ
الرش أمسك عنه بهذنب ه هه حَّت يو هاِف ب ه هه يوم ال هقيام هة} رواه الرتمذي

.وحسنه احلاكم

“Khi nào Allah muốn tốt cho người bề tôi của Ngài thì
Ngài sẽ sớm trừng phạt y trên cõi trần và khi nào Ngài
muốn xấu cho người bề tôi của Ngài thì Ngài sẽ chừa
tội lỗi của y lại cho tới Ngày Phục Sinh” (Tirmizdi,
Alhakim xác nhận Hadith tốt).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Những tai
ương là ân huệ vì nó bôi xóa tội lỗi, kêu gọi đến với sự
kiên nhẫn để được ban thưởng ân phước, thúc đẩy quay
về sám hối với Allah  và hạ mình trước Ngài, không
khuất phục trước tạo vật. Bản thân tai họa được Allah 
dùng để bôi xóa tội lỗi cho người bề tôi, đó là một ân huệ
lớn lao nhất. Bởi thế, các tai họa, những điều rủi ro đều là
ân huệ và hồng phúc nói chung cho con người trừ những
ai là kẻ vô đức tin thì đối với họ đó là điều xấu dành cho
họ. Trong nhân loại, có người khi bị thử thách bởi cái
nghèo, bệnh tật, nỗi đau thân xác thì họ hiện rõ tấm lòng
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giả tạo, họ hoãng sợ kêu than, họ bỏ một số nghĩa vụ và
bắt đầu phạm vào một số điều nghiêm cấm. Tuy nhiên,
có người khi bị thử thách bởi sự thu hẹp bổng lộc, sự thất
bát mùa màng cũng như sự mất mát và tổn hại thì họ kiên
nhẫn chịu đựng, đó là ân huệ trong tôn giáo của y, y sẽ
được tha thứ tội lỗi và được Thượng Đế của y ca ngợi:

َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ ر
ُ ْ َ َٰٓ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َٰ ر
﴿أولئِك عليهِم صلوت مِن ربِهِم ورۡحة وأولئِك هم ٱلمهتدون
]165 :﴾ [سورة ابلقرة١٥٧

Họ là những người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan
dung của Thượng Đế của họ và họ là những người
được hướng dẫn (đúng chính đạo). (Chương 5 –
Albqaqarah, câu 157).
Họ sẽ được tha thứ những lỗi lầm và được tăng
thêm ân phước vì đã kiên nhẫn chịu đựng trước những
thử thách mà Allah  đã an bài cho y.” (Hết lời của
Sheikh).
Một trong những sự khôn ngoan và sáng suốt của
Allah  là Ngài đã an bài các rủi ro và nạn kiếp để thử
thách các bề tôi của Ngài để xem ai biết kiên nhẫn chịu
đựng và chấp nhận, và ai là kẻ kêu ca, oán than, trách
hờn. Thiên sứ của Allah  nói:

َّ َ َ ح َ َ َ َ َ ح َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ح ً ح َ َ ُ ح َ َ ح
{إهن عهظم اْلزاءه مع عهظ هم اْلَلءه وإهن اهلل إهذا أحب قوما ابتَلهم فمن
ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ه َ َ َ ُ ِّ َ َ َ ح
.خط فله السخط} رواه الرتمذي وحسنة
رَض فله الرضا ومن س ه

“Quả thật, phần thưởng lớn lao đi cùng với sự thử
thách lớn, và một khi Allah yêu thương một nhóm
người nào thì Ngài sẽ thử thách họ, ai bằng lòng sẽ
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được sự hài lòng nơi Ngài còn ai nỗi giận sẽ bị sự giận
dữ nơi Ngài.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).
Bằng lòng có nghĩa là người bề tôi chấp nhận sự
an bài của Allah  và luôn nghĩ tốt về Ngài và hy vọng
được ân phước nơi Ngài qua sự an bài đó của Ngài. Nổi
giận có nghĩa là người bề tôi kêu ca, oán than, trách hờn
và không biết chấp nhận sự thật.
Hadith cho thấy rằng phần ân phước được ban
thưởng tương ứng với việc làm, kêu gọi người bề tôi phải
biết hài lòng và chấp nhận sự an bài cũng như sự sắp đặt
của Allah . Hadith khẳng định sự tiền định và mọi rủi
ro, mọi điều không tốt lành đều được định sẵn từ nơi
Allah , khuyến khích người bề tôi kiên nhẫn và chịu
đựng trên những rủi ro gặp phải, biết quay về với Allah
, phó thác cho Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Quả thật, Allah  đã ra lệnh bảo các bề tôi của
Ngài cầu xin Ngài phù hộ bằng sự kiên nhẫn và lễ
nguyện Salah mỗi khi gặp phải những điều khó khăn
trong cuộc sống bởi lẽ đằng sau những khó khăn và trở
ngại sẽ là điều tốt lành dành cho những người biết kiên
nhẫn chịu dựng, và Ngài cho biết rằng Ngài luôn bên
cạnh phù hộ những người biết kiên nhẫn và chịu đựng,
Ngài phán:

َّ َ َ َ َّ َّ َٰ َ َّ َ ۡ َّ ْ ُ َ ۡ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َٱلصَِٰبين
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱستعِينوا ِِٱلصِبِ وٱلصلوة ِِۚ إِن ٱَّلل مع
ِِ
]153 :﴾ [سورة ابلقرة١٥٣

Này hỡi những người có đức tin! Hãy cầu xin sự cứu
giúp (của Allah) bằng sự kiên nhẫn và lễ nguyện
Salah. Quả thật, Allah luôn ở cùng với những ai biết
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kiên nhẫn chịu đựng. (Chương 5 – Albaqarah, câu
153).
Giảng giải những ngôn từ không được phép nói
đối với Allah  nhằm tôn vinh sự tối cao, quyền năng
và sựvĩ đại của Ngài
Allah  là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại và Quyền
Năng Siêu Việt, Ngài đáng được tôn vinh trên tất cả mọi
tôn vinh.
Có một số ngôn từ không được phép nói đối với
Ngài và đã có một số Hadith đã cấm những ngôn từ đó.
 Một trong những ngôn từ đó là nói: Assalamu
alollo-h (cầu xin bằng an cho Allah) bởi sự bằng an là
cầu xin cho người Muslim, họ cầu xin được bằng an
tránh những điều xấu. Allah  ra lệnh bảo người Muslim
cầu xin bằng an cho họ chứ không yêu cầu họ cầu xin
cho Ngài vì Ngài là Đấng Bằng An, tất cả mọi thứ trong
các tầng trời và trái đất đều thuộc về Ngài, Ngài là Đấng
ban cho sự bằng an đến mọi tạo vật chứ không có bất cứ
thứ gì khác ngoài Ngài có thể ban bằng an cho Ngài,
Ngài là Đấng Che chở chứ không cần đến sự che chở,
Ngài là Đấng phù hộ chứ không cần đến sự phù hộ, Ngài
là Đấng Bằng An và mọi sự bằng an đều từ nơi Ngài.
Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng có lần chúng tôi dâng
lễ nguyện Salah cùng với Thiên sứ của Allah, chúng tôi
nói: Assalamu alollo-h min Ibadihi, assalamu ala
fulan wa fulan (cầu xin bằng an cho Allah từ các bề tôi
của Ngài, cầu xin bằng an cho người này, người này) thì
Thiên sứ của Allah bảo:
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ُ َ َّ

َُ َ

َّ َ

َ َ ُ َ َّ

ُ َُ َ

.{ال تقولوا السَلم ىلع اهلله فإهن اهلل هو السَلم} رواه ابلخاري
“Các ngươi chớ nói cầu xin bằng an cho Allah bởi quả
thật Allah là Đấng Bằng An.” (Albukhari).
Imam Ibnu Al-Qayyim  nói: Assalam là một đại
danh từ được dùng như một ngôn từ mang nghĩa cầu
nguyện... khi nói Assalam là muốn nhắc đến tên trong
các tên gọi của Allah, bởi vì Ngài là Assalam tức Đấng
Bằng An và muốn cầu xin sự bằng an từ nơi Ngài.
 Một trong các ngôn từ không được nói đối với
Allah : Cầu xin Allah tha thứ nếu Ngài muốn. Ông Abu
Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ ح
ح ح َ َّ ُ ح َ ح
َ ح ح
{ال يقول أحدك ُم الله َّم اغ هف حر هىل إهن هشئت الله َّم ارْح هن إهن هشئت
ُ َ َ ح ح َ ح َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ح
.هَلَع هز هم المسألة فإهنه ال مك هره َل} رواه الرتمذي

“Ai đó trong các ngươi chớ nói: lạy Allah, hãy tha thứ
cho bề tôi nếu Ngài muốn; lạy Allah, hãy thương xót bề
tôi nếu Ngài muốn; hãy chắc chắn trong vấn đề cầu xin
bởi quả thật không có gì có thể ngăn cản Ngài.”
(Tirmizdi).
Người bề tôi khi cầu xin Allah  tha thứ và
thương xót không được kèm theo điều kiện nếu Ngài
muốn bởi hai điều sau:
 Quả thật không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản
được Ngài một khi Ngài hành động. Ngài làm bất cứ điều
gì Ngài muốn không có quyền lực nào có thể ngăn cản và
cưỡng chế được Ngài. Người bề tôi có thể làm một điều
gì đó do bị cưỡng ép, có thể họ làm do sợ hoặc hy vọng
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một điều gì từ nơi ai đó còn Allah  thì hoàn toàn không
như vậy.
 Việc kèm theo điều kiện nếu Allah  muốn cho
thấy người cầu xin không tha thiết muốn nhận được sự
ban bố có nghĩa là nó biểu hiện rằng y không cần lắm đến
điều y cầu xin. Điều đó như muốn khẳng định y không hề
lệ thuộc vào Allah . Hơn nữa, khi nói nếu Allah muốn
lúc cầu xin Ngài thì điều đó như thể khẳng định Ngài
không đủ sức đáp lại nên tùy vào khả năng của Ngài: nếu
có thể thì Ngài đáp lại còn không thì không cần thiết. Sự
việc này đi ngược lại với quyền năng vô song và hoàn
hảo tuyệt đối của Ngài:
،55 :[سورة يس

َ ٓ َّ
َ َ ُ َ ۡ َ َ َ َٓ
ُ ُ َ ُ
﴾٨٢ ﴿إِن َما أ ۡم ُرهُ ٓۥ إِذا أ َراد شيا أن َيقول َُلۥ كن ف َيكون
]51

Quả thật, mọi điều Ngài muốn thì chỉ cần Ngài nói
hãy thành thì nó sẽ thành theo ý của Ngài. (Chương
36 – Ya-sin, câu 82, 83).
 Một trong những ngôn từ không được phép nói đối
với Allah  là thề với Ngài rằng Ngài sẽ không làm điều
tốt. Ông Jundub bin Abdullah  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah nói:

َ َ َ ح ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ح
َ َ ً ُ َ َّ َ
َ
{أن رجَل قال واهلله ال يغ هفر اهلل ل هفَل ٍن وإهن اهلل تعاىل قال من ذا
ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َّ َ ح َ َ ح َ ُ َ َ ِّ َ ح َ َ ح ُ ُ َ َ َ ح َ ح
اَّلهى يتأىل ىلع أن ال أغ هفر ل هفَل ٍن فإهّن قد غفرت ل هفَل ٍن وأحبطت
َ ََ َ
.عملك} رواه مسلم

“Một người nói: Thề bởi Allah rằng Ngài sẽ không tha
thứ cho người này, Allah phán với y: Ai lại dám thề với
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TA quả quyết rằng TA không tha thứ cho người này,
quả thật TA đã tha thứ cho người đó và TA vô hiệu các
việc làm của ngươi” (Muslim).
Người đàn ông được nói trong Hadith đã không có
lễ độ với Allah , y dám phán quyết cho Ngài rằng Ngài
không tha thứ cho người làm lỗi nào đó, điều này như thể
y đã sắc lệnh qui định cho Ngài. Đây là biểu hiện của
người thiếu hiểu biết về Tawhid Rububiyah và là nguyên
nhân khiến người bề tôi bị mất hết giá trị của các việc
làm đã tốn bao công sức.
Hadith là bằng chứng cho thấy rằng người bề tôi
cần phải lễ độ và kính cẩn với Allah  trong lời nói cũng
như trong hành động, cấm tự hào và đắc chí về bản thân
mình mà khinh khi người khác, và cấm người bề tôi thề
thốt với Ngài rằng Ngài không làm điều tốt cho các bề tôi
của Ngài.
Còn riêng đối với việc thề thốt với Allah  trên
phương diện nghĩ tốt về Ngài và hy vọng điều tốt lành từ
nơi Ngài là được phép như trong một Hadith Thiên sứ
của Allah  đã nói:

ُ َّ َ َ

ََ َ َ َ ح َح َ ح

َ

ح

َّ

.{إهن مهن عهبا هد اهلله من لو أقسم ىلع اهلله ألبره} رواه ابلخاري ومسلم
“Quả thật ai trong các bề tôi của Allah thề với Ngài
(rằng Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin của y) thì chắc chắc
Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin của y.” (Albukhari, Muslim).
Ông Mu’azd  thưa Thiên sứ của Allah: Thưa
Thiên sứ, có phải chúng ta sẽ bị bắt tội về những điều
chúng ta nói? Người  nói:
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َ َ َّ
َ َّ
ُ َ َ َح َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ح
ىلع ُو ُجوههه حم َأوح
ار
{ث ه
ه
كلتك أمك يا معاذ و َهل يكب انلاس هف انل ه
ََ ََ
ح َّ َ َ ُ ح َ ح
.سنت ه ههم} رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد
ىلع منا ه
خ هرههم إهال حصائ هد أل ه
“Mẹ ngươi mất ngươi rồi Mu’azd ơi! (Đây là lời dùng
để biểu đạt trong giáo huấn khi ai đó thiếu tập trung).
Chẳng phải nhân loại bị úp mặt vào trong lửa của Hỏa
Ngục chỉ vì thành quả từ chiếc lưỡi của họ đó sao?”
(Tirmizdi, Ibnu Ma-jah và Ahmad).
 Như vậy, từ những điều được trình bày trên đây
cho thấy rằng người bề tôi cần phải thận trọng trong lời
nói, cần phải giữ chiếc lưỡi của mình tránh nói những
ngôn từ mang ý nghĩa vô phép và không tốt với Allah bởi
vì nó sẽ làm giảm giá trị Tawhid. Chớ đừng nói cầu bằng
an cho Allah  bởi vì Ngài chính là Đấng Bằng An và
mọi sự bằng an đều đến từ nơi Ngài; chớ đừng nói lạy
Allah, hãy tha thứ cho bề tôi nếu Ngài muốn và cũng chớ
đừng nói thề bởi Allah rằng Ngài sẽ không tha thứ cho ai
đó bởi vì như thế là nghĩ xấu cho Ngài; chớ đừng nói đó
là điều Allah và anh (chị) muốn mà hãy nói đó là điều
Allah muốn sau đó là anh (chị) muốn bởi lẽ không ai có
đủ tư cách và quyền uy được xếp ngang hàng với Ngài
cả.
Cầu xin Allah  phù hộ cho bầy tôi luôn vững
vàng trong kiến thức hữu ích và luôn gặt hái được nhiều
ân phước từ các việc làm ngoan đạo và thiện tốt!!!
Tawhid Asma’ Wassifaat
Ở phần trên chúng ta đã nói rằng Tawhid được
phân làm ba dạng: Tawhid Rububiyah, Tawhid Uluhiyah
và Tawhid Asma’ Wassifaat. Chúng ta đã nói về hai
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dạng: Rububiyah và Uluhiyah và bây giờ chúng ta sẽ nói
đến dạng thứ ba: Tawhid Asma’ Wassifaat.
Tawhid Asma’ Wassifaat có nghĩa là khẳng định
các tên gọi và các thuộc tính của Allah  được Ngài và
Thiên sứ của Ngài  khẳng định đồng thời phủ nhận tất
cả những thuộc tính không tuyệt đối và không hoàn hảo
mà Ngài và Thiên sứ của Ngài đã phủ nhận dựa trên lời
phán của Allah :
]11 :[سورة الشورى

ۡ ُ َّ َ ُ َ َ ۡ ر
َ
ۡ َ
ُ ص
﴾ي
﴿ل ۡي َس ك ِمثلِهِۦ َشء وهو ٱلس ِم
ِ َيع ٱۡل

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là
Đấng nghe và thấy. (Chương 45 – Al-Shura, câu 11).
Đây là dạng Tawhid mà nhóm phái Al-Jahmiyah
cũng như Mu’tazilah và Asha’irah đã phủ nhận trong khi
thật ra dạng này nằm trong dạng Rububiyah. Tuy Tawhid
Asma’ Wassifaat thực chất nằm trong Rububiyah nhưng
do có quá nhiều nhóm phái đã phủ nhận nên tôi đã
nghiên cứu và soạn thành một mục độc lập, và điều này
cũng được biên soạn trong nhiều cuốn sách. Imam
Ahmad đã biên soạn một cuốn sách phản hồi lại nhóm
Jahmiyah và con trai của ông Abdullah cũng biên soạn
một cuốn sách mang tên Assunnah. Học giả Abdul-Aziz
Al-Kana-ni đã biên soạn cuốn sách mang tên Al-Hidah
để phản hồi Bashir Al-Muraisi, học giả Abu Abdullah
Al-Murwazi cuốn sách mang tên Assunnah. Sheikh Islam
Ibnu Taymiyah và học trò của ông Ibnu Al-Qayyim và
những người thời sau họ cũng đã biên soạn nhiều sách
nói về dạng Tawhid này.
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Nhóm người đầu tiên phản bác và phủ nhận một số
các thuộc tính của Allah  là một số người đa thần Ả
Rập, những người mà Allah  đã mặc khải lời phán của
Ngài về họ:

َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ َ
ۡ َك ِفٓ أ ُ َّمة قَ ۡد َخل
ٓت مِن َق ۡبل َِها ٓ أ ُ َم رم َِلَ ۡتلُ َوا ْ َعلَ ۡيه ُم َّٱَّلِي
ٖ ِ ﴿كذل ِك أرسلن
ِ
َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ َۡ َٓۡ َ َۡ
َّ
]10 :أوحينا إِِلك وهم يكفرون ِِٱلرَٰمۡح﴾ [سورة الرعد

Đúng như thế, TA đã cử Người (Muhammad) đến
với một cộng đồng mà trước nó đã có những cộng
đồng khác lui vào dĩ vãng mục đích để Ngươi đọc
nhắc họ những điều mà TA đã mặc khải cho Ngươi
bởi vì họ đã phủ nhận Đấng Độ Lượng
(Arrahaman). (Chương 11 – Arra’d, câu 10).
Nguyên nhân câu Kinh được mặc khải xuống là do
những người Quraish nghe Thiên sứ của Allah  nhắc
đến Arrahman (Đấng Độ Lượng) thì họ đã phản đối, cho
nên Allah  mặc khải xuống về họ.
Ibnu Jareer thì cho rằng câu Kinh này được mặc
khải xuống trong hiệp ước giải hòa Al-Hudaibiyah. Khi
người ghi viết: Nhân Danh Allah, Đấng Rất Mực Độ
Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung thì những người
Quraish nói: Đấng Rất Mực Độ Lượng ư, chúng tôi
không biết về đấng này.
Ibnu Jareer cũng thuật lại từ Ibnu Abbas  rằng
khi Thiên sứ của Allah  đang cầu xin (đu’a) trong lúc
Người đang Sujud với lời: "Ôi Đấng Độ Lượng, ôi
Đấng Khoan Dung…" thì những người thờ đa thần bảo:
Kẻ này cho rằng hắn chỉ cầu nguyện một đấng duy nhất
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nhưng giờ hắn lại cầu nguyện đến hai đấng. Thế là Allah
 mặc khải xuống câu Kinh:

َ
َ
ۡ َ َ َّ ْ ُ ۡ ُ
َّ ْ ٱد ُعوا
ُ ۡ ٱلر ۡح َم َٰ َن أيا َّما تَ ۡد ُعوا ْ فَلَ ُه ۡٱۡل ۡس َما ٓ ُء
َِٰۚ ٱۡل ۡس َن
ِ﴿ق ِل ٱدعوا ٱَّلل أو
]110 :﴾ [سورة اإلرساء

Hãy bảo họ: “Các ngươi hãy cầu nguyện Allah hay
cầu nguyện Đấng Rahman, các người hãy cầu nguyện
Ngài với bất cứ tên gọi nào (đều tốt cả) bởi vì Ngài có
các tên gọi hoàn mỹ. (Chương 15 – Al-Isra, câu 110).
Allah  phán trong chương 56 – Al-Furqan:

َ َ
َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ َٰ َ ۡ َّ َ َ ْ ُ َ
َّ ِيل ل َ ُه ُم ْۤاوُدُجۡسٱ ل
ِلرَٰمۡح قالوا وما ٱلرحمن أنسجد ل ِما تأمرنا
﴿ِإَوذا ق
ُُ ۡ ُ َ َ َ
]50 :﴾ [سورة الفرقان٦٠ ۩وزادهم نفورا
Và khi có lời bảo chúng: “Hãy phủ phục Đấng Độ
Lượng” thì chúng bảo: “Nhưng Đấng Độ Lượng là gì?
Bọn ta sẽ phải quì lạy Đấng mà Ngươi (Muhammad)
truyền lệnh cho bọn ta hay sao?” Và điều đó càng làm
cho chúng thêm thù nghịch. (Chương 56 – Al-Furqan,
câu 60).
Đây là những người Salaf của nhóm phái
Jahmiyah, Asha’irah trong việc phản bác và phủ nhận các
tên gọi cũng như những thuộc tính của Allah. Thật là xấu
xa cho những người đi trước và những người theo sau
trên con đường sai quấy của họ:

ٓ َ ۡ َ ٓ ُ َ َّ ُ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ
ۡ ۢ ُّ ُ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ
ُ
َ
َ
وِن وهم لكم عدۡو ِِسس
ِ ﴿أفتت
ِ خذونهۥ وذرِيتهۥ أو ِِلاء مِن د
َّ
َ َ َ ِ ِلظَٰل
]60 :﴾ [سورة الكهف٥٠ مني ِدَّل
ل
ِ
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Thế phải chăng các ngươi chấp nhận nó (Iblis) và
con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các ngươi thay vì
TA trong lúc chúng là những kẻ thù của các ngươi
hay sao? Việc đổi chác này của những kẻ làm điều sai
quấy thật là xấu xa. (Chương 15 – Al-Kahf, câu 50).
Riêng các vị Thiên sứ và những ai đi theo họ, đặc
biệt là vị Thiên sứ cuối cùng Muhammad  và những ai
đi theo Người cũng như những người đi theo con đường
tốt đẹp của họ thì luôn mô tả Allah  với những gì mà
chính Allah  đã mô tả về Ngài, phủ nhận những gì mà
Ngài đã phủ nhận. Ông Tawoos thuật lại từ cha của ông
rằng ông Ibnu Abbas  thấy một người run sợ khi nghe
Hadith của Thiên sứ  nói về các thuộc tính của Allah 
rồi lại phản bác phủ nhận các thuộc tính đó của Ngài thì
ông nói: Có gì khác biệt giữa những người này, họ cảm
thấy run sợ khi nghe những lời cụ thể nhưng lại lệch lạc
trước những lời mang ý nghĩa tổng quát. Ông Ibnu
Abbas  muốn nói rằng có những người khi nghe văn
bản giáo lý nói về các thuộc tính của Allah  một cách
cụ thể thì run sợ nhưng rồi sau đó lại phủ nhận, họ giống
như những người mà Allah  đã phán về họ:

َّ َّ َ َ
َ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ر
َِشبَ َه م ِۡن ُه ٱِۡت َغا ٓ َء ۡٱلف ۡتنة
َ
َٰ
﴿فأما ٱَّلِين ِِف قلوبِهِم زيغ فيتبِعون ما ت
ِ
ِ
َۡ َٓ ۡ
َ
َ
]5 :وٱِتِغاء تأوِيلِه ِۦ﴾ [سورة أل عمران
Bởi thế, đối với ai mà trong lòng của họ có ý tưởng
lệch lạc thì đi theo những câu nói tổng quát mà tìm
cách chia rẽ và suy diễn. (Chương 1 – Ali-Imran, câu
7).
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Những văn bản giáo lý nói về các thuộc tính của
Allah  đều thuộc sự mô tả rõ ràng và không có sự mập
mờ, những người Muslim đọc và hiểu nội dung ý nghĩa
của nó và không phản bác bất cứ điều gì.
Ông Waki’a nói: Chúng tôi kịp gặp Al-A’mash và
Sufyaan, họ thường nói đến các Hadith này tức Hadith
nói về các thuộc tính của Allah và họ đã không phản bác.
Thật ra những người phản bác các thuộc tính của
Allah là chỉ những người của nhóm phái lệch lạc từ
Jahmiyah, Mu’tazilah, Asha’irah đi theo đường lối của
những người đa thần Quraish đã phủ nhận thuộc tính
Arrahman (Đấng Độ Lượng) và bóp méo các tên gọi của
Allah. Allah  phán:

َ َ ُ ۡ ُ َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ٓ َ ۡ َ ۡ َّ َ
َ
ۡ
ُ ﴿و َِّلل ِ ٱۡلسما ُء
َٰٓ
َٰ ٱۡلس
حدون ِِفٓ أسمئِهِۦ
ِ ن فٱدعوه ِِها وذروا ٱَّلِين يل
َ ََُۡ ْ ُ َ َ َ َۡ ۡ ُ َ
]150 :﴾ [سورة األعراف١٨٠ سيجزون ما َكنوا يعملون

Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất.
Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và
hãy tránh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài, rồi
họ sẽ lãnh đủ về tội của họ. (Chương 5 – Al-‘Araf, câu
180).
Allah  đã khẳng định cho bản thân Ngài những
tên gọi hoàn mỹ nhất và ra lệnh phải cầu nguyện Ngài
với những tên gọi đó của ngài, vậy cớ sao lại cầu nguyện
với những tên gọi mà Ngài không xưng danh cho Ngài
cũng như các tên gọi không được hiểu ý nghĩa nội dung?
Những ai bóp méo các tên gọi của Allah  thì sẽ bị Ngài
trừng phạt thích đáng.
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Bắt buộc phải tôn kính các tên gọi của Allah
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ ُ ۡ ُ َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ٓ َ ۡ َ ۡ َّ َ
ُ ﴿و َِّلل ِ ٱۡلسما ُء
َٰٓ َ ون ِِفٓ أ ۡس
َٰ ٱۡلس
مئِهِۦ
حد
ِ ن فٱدعوه ِِها وذروا ٱَّلِين يل
َ ََُۡ ْ ُ َ َ َ َۡ ۡ ُ َ
]150 :﴾ [سورة األعراف١٨٠ سيجزون ما َكنوا يعملون
Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn mỹ nhất.
Bởi thế, hãy cầu nguyện Ngài bằng các tên gọi đó. Và
hãy tránh xa những kẻ bóp méo các tên gọi của Ngài,
rồi họ sẽ lãnh đủ về tội của họ. (Chương 5 – Al-‘Araf,
câu 180).
Allah  phán: Và Allah có những tên gọi tốt
đẹp và hoàn mỹ nhất có nghĩa là Ngài cho biết rằng
các tên gọi của Ngài đều là hoàn mỹ và tốt đẹp tuyệt đối
không có gì có thể sánh được. Điều đó chứng tỏ các
thuộc tính của Ngài là hoàn hảo tuyệt đối và vĩ đại vô
song. Vì các tên gọi của Ngài đều là hoãn mỹ và tối cao
vô song nên chỉ được phép gọi Ngài với tên gọi mà Ngài
đã tự xưng hoặc những tên gọi mà vị Thiên sứ của Ngài
đã gọi và cho biết. Lời phán Bởi thế, hãy cầu nguyện
Ngài bằng các tên gọi đó. có nghĩa là hãy cầu nguyện
và khấn xin Ngài với những tên gọi mà Ngài cũng như
Thiên sứ của Ngài đã cho biết.
Các tên gọi của Allah  thì rất nhiều, vô số kể, có
những tên gọi Ngài không dạy cho bất cứ ai dù đó là vị
Thiên Thần cận kề hay bất cứ vị Thiên sứ nào như đã
được nói trong Hadith Sahih, Thiên sứ của Allah nói
trong lời cầu nguyện Allah:

240

َ َُ َ ح
َ ح َ َ َ ح َ َّ ح َ ُ َ َ ً ح
َ ُ ِّ ح ُ َ َ َ َ َّ ح
{أسألك بهكل اس ٍم هو لك سميت ب ه هه نفسك أو علمته أحدا مهن
ح حَح
َ َ َ َ ح َحَح
ََُ ح َ َ ح َحَ ح
َ َح
}ب عهندك
خل هقك أو أنزتله هف ك هتابهك أ هو استأثرت ب ه هه هف عهل هم الغي ه

.رواه أمحد

“Bề tôi cầu xin Ngài với tất cả các tên gọi của Ngài,
những tên gọi mà Ngài đã tự xưng cho Ngài hoặc đã
dạy ai đó trong tạo vật của Ngài hoặc đã ban xuống
trong Kinh sách của Ngài hoặc Ngài giữ lại trong kiến
thức về cõi vô hình ở nơi Ngài...” (Ahmad).
Imam Ibnu Al-Qayyim nói: Các tên gọi của Allah
 được phân thành ba loại:
 Loại mà chính Allah  tự xưng và Ngài công khai
cho những ai Ngài muốn từ các Thiên Thần và
những tạo vật khác của Ngài nhưng không mặc
khải trong Kinh sách của Ngài.
 Loại mà Allah  mặc khải xuống trong Kinh sách
của Ngài để các bề tôi của Ngài biết.
 Loại mà Allah  giữ lại trong kiến thức về cõi vô
hình nơi Ngài và không công khai cho bất cứ ai
trong tạo vật của Ngài biết.
Lời phán Và hãy tránh xa những kẻ bóp méo
các tên gọi của Ngài có nghĩa là các ngươi hãy phản
bác lại họ và bỏ mặc họ bởi Allah sẽ trừng phạt họ một
cách thích đáng, chính vì vậy Ngài phán: rồi họ sẽ lãnh
đủ về tội của họ. Ý nghĩa “những kẻ bóp méo các tên
gọi của Ngài” là những kẻ đã thay đổi nội dung ý nghĩa
các tên gọi của Ngài làm cho nó trở nên không đúng với
tên gọi đích thực của Ngài.
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Việc bóp méo các tên gọi của Allah  có nhiều
dạng:
Dạng thứ nhất: Dùng các tên gọi của Ngài để gọi
các thần linh ngẫu tượng như sự xưng danh của họ:
“Thần Allat” đến từ “Ilah”, “Al-Izza” đến từ Al-Aziz, và
họ đã gọi các ngẫu tượng là Ilah tức thần linh.
Dạng thứ hai: Gọi Allah  với những gì không
thuộc về Ngài chẳng hạn cách gọi Allah là “Cha” của
người Thiên Chúa.
Dạng thứ ba: Mô tả Allah  với những gì không
hoàn hảo và yếu kém chẳng hạn như người Do thái nói
rằng Allah thì nghèo hoặc Ngài cần phải nghỉ ngơi vào
ngày thứ bảy hoặc tay của Allah  bị xiềng xích lại.
Dạng thứ tư: Suy diễn các tên gọi tốt đẹp và hoàn
mỹ của Allah  lệch khỏi nội dung ý nghĩa đích thực
giống như lời nói của nhóm phái Jahmiyah rằng những
ngôn từ chỉ là những ngôn từ không chứa đựng thuộc tính
và nội dung ý nghĩa. Họ cho rằng tên gọi Đấng Hằng
Nghe, Đấng Hằng Thấy không nghe cũng không thấy. Và
đây là sự bóp méo nghiêm trọng nhất, nó tương đồng với
những người thờ đa thần rằng chính họ đã đặt tên cho các
thần linh của họ và những người này cũng vậy, họ suy
diễn và tự đưa ra những tên gọi và những thuộc tính cho
Allah .
Bắt buộc người tín đồ Muslim phải khẳng định các
tên gọi của Allah  và tin rằng các tên gọi của Ngài đều
mang các thuộc tính hoàn hảo, vĩ đại và tối cao nhưng
không bóp méo, so sánh và mô tả chi tiết thế nào dựa
theo lời phán của Allah :
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]11 :[سورة الشورى

ۡ ُ َّ َ ُ َ َ ۡ ر
َ
ۡ َ
ُ ص
﴾ي
﴿ل ۡي َس ك ِمثلِهِۦ َشء وهو ٱلس ِم
ِ َيع ٱۡل

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là
Đấng Hằng nghe và Hằng thấy. (Chương 45 – AlShura, câu 11).
Bắt buộc các tín đồ phải tôn kính các tên gọi của
Allah  trong việc xưng hô và kêu gọi. Đó là sự chứng
nhận Tawhid, có Hadith ghi lại rằng ông Abu Shuraih
được người ta thường gọi là Abu Al-Hukm tức người cha
của phân xử, thế là Thiên sứ của Allah nói: “Quả thật,
Allah là Đấng Phân xử và mọi phân xử đều thuộc về
Ngài”. Ông Abu Shuraih nói: Quả thật, người dân của tôi
mỗi khi họ có tranh chấp về một điều gì đó thì họ đến
nhờ tôi phân xử giữa họ, tôi phân xử xong thì cả hai phía
đều hài lòng. Thiên sứ của Allah  nói: Thật tốt đẹp cho
việc làm đó! Anh có những đứa con trai nào? Ông Abu
Shuraih nói: Shuraih, Muslim, và Abdullah. Thiên sứ của
Allah  hỏi tiếp: “Ai lớn nhất trong số chúng?” Ông
Abu Shuraih nói: Shuraih. Thiên sứ của Allah  nói:
“Thế thì anh là Abu Shuraih” (Abu Dawood ghi lại).
Thiên sứ của Allah  đã đổi tên thường gọi cho
một vị Sahabah vì mục đích tôn kính các tên gọi của
Allah  bởi lẽ chỉ Allah  mới là Đấng Phân Xử tuyệt
đối.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
]41 :[سورة الرعد

ۡ ُ َ َ ُ َ ُ ُ ۡ َ ُ َّ َ
ِ ﴿وٱَّلل ُيكم َّل معقِب
﴾ۡلك ِمهِۦ

Và Allah là Đấng xét xử, không ai có thể thu hồi
phán quyết của Ngài. (Chương 11 – Arra’d, câu 41).
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Sự phán quyết của Allah  ở cõi trần và ở cõi Đời
Sau, Ngài phân xử và phán quyết giữa các bề tôi của
Ngài ở trên thế gian này bằng sự mặc khải của Ngài ban
xuống cho các vị Nabi của Ngài, và Ngài sẽ phân xử và
phán quyết giữa họ vào Ngày Phục Sinh bằng kiến thức
của Ngài về những điều họ bất đồng và tranh chấp, Ngài
sẽ đòi lại công bằng cho người bị đối xử bất công.
Hadith nêu trên là bằng chứng cấm người bề tôi
đặt tên và xưng nhau với những tên gọi riêng biệt của
Allah .
Một trong những biểu hiện sự tôn kính các danh
xưng của Allah  là người chủ không nói với người
thuộc quyền sở hữu của y: nô lệ của ta hay người bề tôi
của ta vì trong lời nói đó mang nghĩa tổ hợp với Allah
trong dạng Tawhid Rububiyah. Ông Abu Huroiroh 
thuật lại rằng Thiên sứ của Allah :

ِّ َ َ َ ُ ح َ َ ُ ُ ح َ ح ح َ َّ َ َ ِّ ح َ َّ َ ح َ َّ َ َ ح َ ُ ح
 وَلقل سي هدى. اس هق ربك، وضئ ربك،{ال يقل أحدكم أط هعم ربك
َ ُ َ َََ َ ََ َ ح َ َ َ َ َ ُ ح َ َ ُ ُ ح َ ح َ َ َ حَُ ح
}ات وغَل هم
 وَلقل فتاى وفت ه. وال يقل أحدكم عب هدى أم هَّت.موالى
.رواه ابلخاري

“Các ngươi không nên dùng câu nói: Hãy cho Rabb
(đấng chủ) của ngươi ăn, hãy lau chùi cho Rabb của
ngươi, hãy dâng nước cho Rabb của ngươi. Mà hãy
nói: Người chủ của tôi hoặc người quản lý tôi; và ai đó
trong các ngươi chớ nói: Người nô lệ của tôi, người bề
tôi của tôi, mà hãy nói: Cậu thanh niên của tôi hoặc
người nữ của tôi”.
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Một trong những biểu hiện sự tôn kính các tên gọi
và danh xưng của Allah  là không khước từ những ai
xin hỏi nhân danh Allah . Ông Umar  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ُ ََ ح

ََ َ َ ح

ُ ُ

ََ

َ ََ ح

َ

{م هن استعاذ بهاهلله فأعهيذوه َومن سأل بهاهلله فأعطوه} رواه أبو داود
.والنسايئ وأمحد

“Ai cầu xin giúp đỡ bởi Allah thì các ngươi hãy giúp đỡ
y và ai xin hỏi các ngươi bởi Allah thì các ngươi hãy
cho y.” (Abu Dawood, Annasa-i và Ahmad).
Nếu ai đó xin hỏi chúng ta bởi Allah  mà chúng
ta không cho thì đó là biểu hiện chúng ta không tôn kính
Allah  còn khi chúng ta cho thì đó là biểu hiện tôn vinh
Allah  và muốn được gần nơi Ngài.
Và một trong những biểu hiện tôn kính các tên gọi
và danh xưng của Allah  là không cầu xin Allah bởi sắc
diện của Ngài, ngoại trừ cầu xin Thiên Đàng. Ông Jabir
 thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َّ َّ ح

َ ُح َُ َ ح

َ {ال يسأل بوج هه اهلله إال
.اْلنة} رواه أبو داود
ه
ه

“Chớ đừng cầu xin Allah điều gì bởi sắc diện của Ngài
ngoại trừ Thiên Đàng.” (Abu Dawood).
Bởi vậy, chớ đừng cầu xin Allah  những điều
kém cỏi từ nhu cầu của cõi trần bởi sắc diện của Ngài,
mà hãy cầu xin Ngài bởi sắc diện của Ngài những điều
thiêng liêng hơn và đó là Thiên Đàng hoặc những gì dẫn
đến Thiên Đàng của Ngài từ lời nói và hành động.
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Và một trong những biểu hiện sự tôn kính các tên
gọi và danh xưng của Allah  là chớ đừng quá nhiều lời
thề thốt. Allah  phán:

ُ َ َٰ َ ۡ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ
ۡ
]55 :﴿وٱحفظوا أيمنكم﴾ [سورة املائدة

Các ngươi hãy giữ lời thề của các ngươi (đừng tùy
tiện quá nhiều). (Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 89).
Ibnu Abbas  nói: Có nghĩa là các ngươi chớ thề
thốt quá nhiều bởi lẽ nhiều lời thề thốt là biểu hiện xem
thường Allah  và không tôn kính Ngài, điều đó thuộc
những điều phủ nhận sự hoàn hảo của Tawhid tối thiểu.
Ông Salman  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah
 nói:

َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ِّ ح َ َ ُ ح َ َ َ ح ُ َ ح
َ
،ان
ٍ  أشي همط ز:{ثَلثة ال يكلمهم اهلل وال يزكي ه ههم ولهم عذاب أ هَلم
َ ُ ح َ ح َ َ ُ َ ََ ُ َ َ ً َح
َ
َ َ
 َوال،َتي إهال بهي همين ه هه
 ال يش ه، ورجل جعل اهلل بهضاعة،وعئ هل مستك هَب
َ
ُ َ
.يبهيع إهال بهي همين ه هه} رواه الطربايه بسند صحيح

“Ba hạng người mà Allah không nói chuyện với họ
cũng như không thanh lọc tội lỗi cho họ và họ phải bị
trừng phạt đau đớn: Người già phạm tội Zina; người
nghèo tự cao tự đại; và một người Allah để cho y một
món đồ, y không mua ngoại trừ phải thề thốt và y cũng
không bán ngoại trừ phải thề thốt.” (Attabra-ni ghi lại
với đường dẫn truyền xác thực).
Hạng người thứ ba là hạng người thường xuyên thề
thốt trong mua bán một cách tùy tiện mặc dù không cần
thiết. Họ được cảnh báo là sẽ bị trừng phạt bởi vì họ đã
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xem thường Allah  và không tôn kính các tên gọi của
Ngài.
Và một trong những điều tôn vinh và kính trọng
Allah  là không xin Ngài can thiệp làm trung gian với
tạo vật của Ngài, vì điều đó làm tổn hại đến thanh danh
tối cao và vĩ đại của Ngài, bởi lẽ người được nhờ can
thiệp làm trung gian có cấp bậc kém hơn người mà y phải
can thiệp làm trung gian với người đó.
Imam Sha-fi’y nói: Quả thật, người mà một người
can thiệp làm trung gian với người đó cao hơn người làm
can thiệp làm trung gian.
Có một người dân sa mạc đến gặp Thiên sứ của
Allah  than phiền về hạn hán cũng như sự hư hại mùa
màn và xin Người hãy cầu xin Allah ban mưa cho họ, y
nói: Chúng tôi xin Allah  can thiệp với Người và xin
Người can thiệp với Allah . Thế là Thiên sứ của Allah
 đã nói nhiều lần lời Subha-nallah, Người đã nói lặp đi
lặp nhiều lần lời này và nói:

ح َ ََح
َ َ ُ َّ َ ح
ُ َ َ َّ ُ َ َ ح َ ح
َ ح َ ُ ح
{ َو َيَك أتد هري ماهلل إهن شأن اهلله أعظم مهن ذل هك أنه ال يستش هفع
ح َ ح
َ َ ََ
.بهاهلله ىلع أح ٍد مهن خل هق هه} رواه أبو داود

“Thật khổ cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết Allah
là ai sao? Quả thật, việc Allah vĩ đại hơn điều đó, cho
nên không được phép xin Allah can thiệp làm trung
gian với bất cứ một ai trong tạo vật của Ngài” (Abu
Dawood).
Đường lối của phái Sunnah và Jama’ah về các tên
gọi và các thuộc tính của Allah
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Đường lối của những người Salaf ngoan đạo thuộc
phái Sunnah và Jama’ah là nhóm người đúng đắn về các
tên gọi và các thuộc tính của Allah . Họ khẳng định các
tên gọi và các thuộc tính của Allah  giống như những
gì được khẳng định trong Qur’an và Sunnah bằng niềm
tin và không so sánh với tạo vật của Ngài, bởi vì các
thuộc tính của Đấng Tạo Hóa là riêng biệt không có bất
cứ sự tương đồng nào với tạo vật và các thuộc tính của
các tạo vật là riêng biệt không thể so bì với Đấng Tạo
Hóa.
Phái Sunnah và Jama’ah đi trên nền tảng lành
mạnh và nguyên tắc ngay chính:
Thứ nhất: Các tên gọi và các thuộc tính của Allah
 thuộc dạng Tawqifiyah có nghĩa là chỉ khẳng định các
tên gọi và các thuộc tính của Allah  theo những gì được
Ngài khẳng định trong Kinh sách của Ngài hoặc được
Thiên sứ của Ngài  khẳng định trong Sunnah của
Người, không dùng ý nghĩ và tâm trí để khẳng định;
không phủ nhận về Allah  ngoại trừ những gì Ngài phủ
nhận về Ngài trong Kinh sách của Ngài hoặc những gì
mà Thiên sứ của Ngài  đã phủ nhận về Ngài trong
Sunnah của Người, không dùng ý nghĩ và tâm trí để phủ
nhận bất cứ điều gì về Ngài; không vượt quá giới hạn của
Qur’an và Sunnah mà chỉ dựa đúng trên những gì được
nói trong Qur’an và Sunnah.
Thứ hai: Những gì mà Allah  mô tả về Ngài
hoặc những gì được Thiên sứ của Ngài  mô tả về Ngài
đều là thật theo nghĩa đen của nó không hàm chứa ý
nghĩa bí ẩn hay trừu tượng nào cả, mà ý nghĩa của nó
được hiểu khi nói và nghe. Phái Sunnah và Jama’ah
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khẳng định các ngôn từ mô tả các thuộc tính của Allah 
cũng như ý nghĩa của chúng và họ khẳng định những gì
mà Allah  mô tả về bản thân Ngài hoặc những gì được
vị Thiên sứ của Ngài  mô tả về Ngài không có sự mơ
hồ hay trừu tượng cần đến sự diễn giải. Bởi lẽ, nếu cho
rằng các lời mô tả các thuộc tính của Allah  thuộc
những phạm trù không thể hiểu thì điều đó đi ngược lại ý
muốn và mệnh lệnh của Allah , vì Ngài đã ra lệnh bảo
các bề tôi nghiền ngẫm Qur’an và thúc họ hiểu Nó; nếu
các lời mô tả các thuộc tính của Allah  không được
hiểu ý nghĩa của Nó thì chẳng phải là Allah  đã ra lệnh
các bề tôi nghiền ngẫm và hiểu những điều không thể
nghiền ngẫm và không thể hiểu cũng như đã ra lệnh bảo
phải tin những điều chưa rõ.
Cho nên, nếu ý nghĩa các thuộc tính của Allah 
đã rất rõ ràng thì bắt buộc phải tin và thừa nhận, còn đối
với việc mô tả như thế nào, ra làm sao thì không nên biết,
bởi chỉ có Allah  mới biết rõ hơn hết. Chính vì lẽ này,
Imam Malik bin Anas khi được hỏi về lời phán của Allah
:
]6 :[سورة طه

َ َ ُ َ ۡ َّ
ۡ لَع ۡٱل َع ۡر ِش
َٰ ٱستَ َو
﴾٥ ى
﴿ٱلرحمَٰن

Đấng Arrahman (Độ Lượng) ngự trên chiếc Ngai
Vương (Chương 50 – Taha, câu 5).
Rằng sự ngự của Ngài như thế nào thì Imam Malik
bin Anas nói: Sự ngự là điều được biết rõ, thế nào thì
không được biết, đức tin vào sự việc đó là bắt buộc, còn
hỏi như thế nào là không nên hỏi.
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Lời của Imam Malik không phải chỉ đối với sự ngự
của Allah  mà là nguyên tắc chung cho tất cả mọi thuộc
tính của Ngài. Đây cũng là lời nói của phái Sunnah và
Jama’ah.
Ai cho rằng mình thuộc phái của những người
Salaf và bảo rằng những người Salaf đó để những văn
bản giáo lý về các thuộc tính của Allah  trong dạng
phạm trù mang tính trừu tượng chỉ có Allah  mới biết ý
nghĩa của nó thì người đó là kẻ nói dối.
Thứ ba: Những người Salaf khẳng định các thuộc
tính của Allah  một cách không so sánh. Họ không so
sánh các thuộc tính của Ngài với các thuộc tính của các
tạo vật bởi không có thứ gì giống Ngài và cũng không có
bất cứ thứ gì đủ tầm cỡ để so sánh với Ngài đặng; và bởi
vì khi ai đó so sánh các thuộc tính của Ngài với các thuộc
tính của tạo vật thì điều đó đã khẳng định y biết tường
tận các thuộc tính của Ngài thể hiện như thế nào và ra
làm sao trong khi các thuộc tính của Ngài được thể hiện
thế nào là điều không được biết ở nơi các bề tôi. Allah 
phán khẳng định:
]11 :[سورة الشورى

ۡ ُ َّ َ ُ َ َ ۡ ر
َ
ۡ َ
ُ ص
﴾ي
﴿ليۡ َس ك ِمثلِهِۦ َشء وهو ٱلس ِم
ِ َيع ٱۡل

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là
Đấng Hằng nghe và Hằng thấy. (Chương 45 – AlShura, câu 11).
Bởi vậy, đức tin Iman nơi những gì được Allah 
mô tả về Ngài là điều bắt buộc, là nghĩa vụ của mỗi
người bề tôi đối với Ngài, vì không một ai biết cách Ngài
thể hiện các thuộc tính của Ngài bằng Ngài, Ngài phán:
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َّ ِ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ
ُ
]140 :﴿قل ءأنتم أعلم أم ٱَّللۗ﴾ [سورة ابلقرة
Hãy bảo họ: Phải chăng các người biết hơn Allah ư?
(Chương 5 – Al-Baqarah, câu 140).
Tương tự, người bề tôi phải có đức tin nơi những
gì mà Thiên sứ của Allah  đã mô tả về Allah , bởi lẽ
không ai ngoài Allah biết về Ngài hơn vị Thiên sứ của
Ngài , vị mà chính Allah  đã phán bảo:

ُ  َعلَّ َم ُهۥ َشد٤ وِح
 إ ِ ۡن ُه َو إ ِ ََّّل َو ۡ ر٣ ى
َٰٓ ﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل ۡ َه َو
َٰ َ ُ ِح ي
ِيد
ِ
َٰ ۡٱل ُق َو
] 6 - 1: ﴾ [سورة انلجم٥ ى

Và Y (Muhammad) không nói theo ý muốn ngẫu
hứng và sở thích của bản thân mà đích thực nó là lời
mặc khải cho Y. Kẻ dạy Y là một vị (Đại Thiên Thần
Jibril) rất quyền lực. (Chương 61 – Al-najm, câu 1 5).
Chốt lại vấn đề rằng mỗi người tín đồ Muslim phải
có đức tin nơi những gì mà Allah  đã mô tả về bản thân
Ngài và nơi những gì mà vị Thiên sứ của Ngài  đã mô
tả về Ngài, tuyệt đối không được so sánh Ngài với bất kỳ
tạo vật nào của Ngài. Ai dám qua mặt Allah  và vị
Thiên sứ của Ngài  trong việc phủ nhận những gì Ngài
và vị Thiên sứ của Ngài khẳng định thì người đó đã
không đi theo Kinh sách của Ngài cũng như Sunnah của
vị Thiên sứ của Ngài mà là đi theo những người suy diễn
thuộc phái Jahmiyah, Mu’tazilah, Asha’irah và Maturidiyah.
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Thứ tư: Phái Sunnah và Jama’ah khẳng định các
thuộc tính của Allah  qua những gì được Allah và
Thiên sứ của Ngài mô tả, loại bỏ hết những yếu kém khỏi
các thuộc tính của Ngài. Họ không so sánh và không suy
diễn, trường phái của họ nằm giữa hai nhóm: So sánh và
suy diễn, họ luôn tránh xa sự suy diễn cũng như không
đến gần sự so sánh khi mô tả về các thuộc tính của Allah
.
Thứ năm: Đường lối của phái Sunnah và Jama’ah
trong việc khẳng định cũng như phủ nhận các thuộc tính
của Allah  là đường lối của Qur’an và Sunnah của
Thiên sứ . Đường lối đó chính là tổng quát trong phủ
định và cụ thể trong khẳng định như trong lời phán của
Allah :
]11 :[سورة الشورى

ۡ ُ َّ َ ُ َ َ ۡ ر
ۡ َ
َۡ
ُ ص
َ
﴾ي
ٱۡل
ِ ﴿لي َس ك ِمثلِهِۦ َشء وهو ٱلس ِميع

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là
Đấng Hằng nghe và Hằng thấy. (Chương 45 – AlShura, câu 11).
Tổng quát trong phủ định là: Không có bất cứ
thứ gì giống Ngài cả và cụ thể trong khẳng định chính
là: và Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng thấy.
Tất cả mọi sự phủ định trong các thuộc tính của
Allah  nói lên sự khẳng định tính hoàn hảo tuyệt đối về
các thuộc tính của Ngài, chẳng hạn như trong các lời
phán của Allah :
]45 : الكهف: [سورة

َ َ ُّ َ ۡ َ َ َ
َ
﴾ ٤٩ ﴿وَّل يظل ُِم ربك أحدا
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Và Thượng Đế của Ngươi sẽ không đối xử bất công
đối với một ai. (Chương 15 – Al-Kahf, câu 49).
Có nghĩa là sự công bằng và anh minh của Allah là
tuyệt đối và hoàn mỹ.

َ ََ َ َۡ ُ ُُ َ ر
ر
ۡ
]566 :﴿َّل تأخذهۥ سِنة وَّل نوم﴾ [سورة ابلقرة

Ngài không buồn ngủ và cũng không ngủ. (Chương
2 – Al-Baqarah, câu 255).
Có nghĩa là Allah  là Đấng quyền lực tuyệt đối,
là Đấng Bất Diệt, Ngài không mang bất cứ bản chất và
thuộc tính khiếm khuyết, yếu kém nào.
]566 :[سورة ابلقرة

ُ ۡ
ُ َ َ
﴾﴿ َوَّل يودهُۥ حِفظ ُه َما

và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi
mệt (Chương 5 – Al-Baqarah, câu 255).
Có nghĩa là quyền năng và sức mạnh của Allah 
là hoàn hảo tuyệt đối, sức mạnh và quyền năng của Ngài
là vô biên không có bất cứ thứ gì có thể sánh được.
Đường lối của nhóm phái Jahmiyah, Mu’tazilah và
Asha’irah về các tên gọi và các thuộc tính của Allah
Người Muslim phải khẳng định các tên gọi cũng
như các thuộc tính của Allah  theo sự tối cao và vĩ đại
của Ngài tương đồng với những gì được khẳng định
trong Qur’an và Sunnah, bởi điều đó nằm trong đức tin
Iman nơi Allah . Đây là trường phái Sunnah và
Jama’ah, họ luôn đi trên Kinh sách của Allah  và
Sunnah của Thiên sứ . Trái ngược với họ là nhóm phái
Jahmiyah và các học trò của họ: Mu’tazilah và
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Asha’irah. Những nhóm phái này phủ nhận các tên gọi
cũng như các thuộc tính mà Allah  đã khẳng định về
Ngài hoặc họ chỉ khẳng định một số và phủ nhận một số
theo sự suy diễn của họ. Những nhóm phái này dùng ý
nghĩ và tâm trí để khẳng định các tên gọi và các thuộc
tính của Allah  hoặc đi theo những vị Imam lệch lạc.
Đó là cách mà những nhóm phái này cư xử với
Qur’an và Sunnah về các tên gọi và các thuộc tính của
Allah . Họ dùng ý nghĩ lệch lạc, tâm trí bất thường và
quan điểm sai trái để suy diễn làm thay đổi nội dung ý
nghĩa mà các lời văn của Qur’an và Sunnah đã chỉ ra. Họ
phủ nhận các thuộc tính hoàn hảo và tuyệt đối của Allah
 bằng những tư tưởng tùy tiện và không lành mạnh của
họ.
Imam Ibnu AlQayyim  nói: “Ai nghĩ rằng Allah
 thông điệp cho biết về bản thân Ngài, về các thuộc
tính và các hành vi của Ngài với những lời lẽ mà nếu
chiếu theo nghĩa đen là sai, là so sánh, là mơ hồ và cho
rằng Ngài đã không cho biết sự thật về Ngài mà Ngài chỉ
đưa ra những biểu tượng mang tính trừu tượng, mang
những ngụ ý cần phải diễn giải. Ngài muốn các bề tôi của
Ngài đi theo ý nghĩ và tâm trí của họ trong việc suy diễn
lời nói của Ngài mục đích tác động đến tư duy để có lợi
cho việc khám phá và giảng giải, Ngài cho phép nhận
biết các tên gọi và các thuộc tính của Ngài bằng tư duy
chứ không dựa trên Kinh sách của Ngài, Ngài muốn họ
suy diễn lời nói của Ngài trên những điều họ không
biết… thì đó là những người đã nghĩ xấu về Allah .
Còn nếu ai nói rằng Allah  không có khả năng diễn đạt
về sự thật bằng những ngôn từ rõ ràng thì đó là người đã
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cho rằng quyền năng của Ngài là yếu kém. Nhưng nếu ai
đó nói Allah  có quyền năng trên tất cả mọi thứ nhưng
Ngài không trình bày rõ ràng để các bề tôi hiểu được sự
thật mà phải nhận thức trong mơ hồ thì người đó đã cho
rằng Ngài không sáng suốt và không có lòng nhân từ và
đó là nghĩ xấu về Ngài. Và ai cho rằng những gì mà y và
những người trước y diễn đạt khác với Allah  và Thiên
sứ của Ngài  là chân lý, là nguồn hướng dẫn thì người
đó đã suy nghĩ tồi tệ nhất về Allah . Và ai cho rằng
Allah  không nghe, không thấy, không biết, không có ý
muốn, Ngài không nói chuyện với bất kỳ ai trong tạo vật
của Ngài và Ngài không bao giờ nói chuyện, Ngài không
ra lệnh cũng không cấm thì người đó đã nghĩ xấu về
Allah . Và ai cho rằng Allah  không ở bên trên các
tầng trời trên Ngai vương của Ngài cách xa các tạo vật
của Ngài thì người đó là kẻ xấu xa nhất trong suy nghĩ tồi
tệ nhất về Allah  ...” (Hết lời của ông).
Ý của học giả Ibnu Al-Qayyim  là muốn nói
nhóm phái Jahmiyah, Mu’tazilah và Asha’irah đã phủ
nhận các thuộc tính hoàn hảo và tuyệt đối của Allah 
trong khi Ngài đã khẳng định. Như đã biết rằng khi ai đó
phủ nhận các thuộc tính hoàn hảo và tuyệt đối của Allah
thì chắc chắn người đó sẽ khẳng định những thuộc tính
yếu kém và không xứng tầm cho Ngài – Allah tối cao và
vĩ đại hơn những gì họ nói – và khi ai đó khẳng định như
vậy thì họ là những người quá lệch lạc vì họ đã tự cho
mình hiểu biết hơn Allah và hơn cả vị Thiên sứ của Ngài
. Làm sao mà họ có thể hiểu biết hơn Allah  trong khi
Ngài là Thượng Đế đã tạo hóa ra họ và Ngài đã phán:
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َ ُ ُ ََ ۡ ُ َۡ َ ََ ۡ َۡ ََۡ َ َُ ۡ َ
﴾ [سورة١١٠ ﴿يعلم ما بني أيدِي ِهم وما خلفهم وَّل ُي ِيطون ِِه ِۦ عِلما
ۡ

]110 :طه

Ngài (Allah) biết những điều ở phía trước họ và
những điều ở phía sau họ. Tuy nhiên, họ không bao
quát hết sự hiểu biết về (các thuộc tính) của Ngài
(ngoại trừ những gì được Ngài thông điệp). (Chương
20 – Taha, câu 110).
Việc nhóm phái Jahmiyah và những người theo họ
đã phủ nhận các thuộc tính của Allah  là dựa trên sự
ngu dốt và thiếu hiểu biết của họ, vì họ cho rằng nếu
khẳng định các thuộc tính mà Allah  và vị Thiên sứ của
Ngài  khẳng định là có nghĩa rằng đã rơi vào sự so sánh
Ngài với tạo vật, bởi lẽ họ xem các thuộc tính của Ngài
giống như các thuộc tính của tạo vật, họ không phân biệt
giữa các thuộc tính của Đấng Tạo Hóa và các thuộc tính
của tạo vật, họ không hiểu các thuộc tính của Đấng Tạo
Hóa ngoại trừ phải dựa trên những gì mà họ đã hiểu về
các thuộc tính của tạo vật, và họ không hề biết rằng các
thuộc tính của Allah là riêng biệt của Ngài còn các thuộc
tính của tạo vật là riêng biệt của tạo vật không có sự
tương đồng, và họ không hiểu được lời phán của Allah:
]11 :[سورة الشورى

ۡ ُ َّ َ ُ َ َ ۡ ر
َ
ۡ َ
ُ ص
﴾ي
﴿ل ۡي َس ك ِمثلِهِۦ َشء وهو ٱلس ِم
ِ َيع ٱۡل

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là
Đấng nghe và thấy. (Chương 45 – Al-Shura, câu 11).
Câu Kinh này, Allah  đã khẳng định rằng Ngài
nghe và thấy và phủ định sự tương đồng với tất cả mọi
thứ khác Ngài. Điều đó chứng tỏ việc khẳng định các
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thuộc tính không nhất thiết phải có sự so sánh giữa Đấng
Tạo Hóa và các tạo vật của Ngài.
Đây là nguyên tắc nền tảng mà phái Sunnah và
Jama’ah đã dùng để đi trên con đường khẳng định các tên
gọi và các thuộc tính của Allah : họ khẳng định tất cả
những gì được Ngài khẳng định một cách không so sánh
và loại bỏ những gì mà Ngài đã loại bỏ khỏi Ngài một
cách không suy diễn.
Còn phái Jahmiyah và các học trò của họ:
Mu’tazilah và Asha’irah thì dựng trường phái của họ
trên nền tảng sai lệch từ bản thân họ bằng sự so sánh và
suy diễn.
Quả thật, những ai mà trường phái của họ được
dựng trên những điều mơ hồ thì đó không phải là chân lý.
Và cấp độ của sự thật từ sự mơ hồ kém hơn cả sự phỏng
đoán và tưởng tượng. Allah, Đấng Tối Cao phán về sự
tưởng tượng và phỏng đoán:

ۡ
َ
ۡ َ َّ َّ
َّ َّ َ َّ
﴿ َو َما ل ُهم ِِهِۦ م ِۡن عِلمٍٰۖ إِن يَتب ِ ُعون إَِّل ٱلظ َّن ِإَون ٱلظ َّن َّل ُيغ ِن م َِن
ۡ َ َۡ
]55 :﴾ [سورة انلجم٢٨ ق شيا
ِ ٱۡل

Và chúng chẳng có một sự hiểu biết gì về việc đó.
Quả thật, chúng chỉ làm theo sự tưởng tượng và
phỏng đoán, và sự tưởng tượng - phỏng đoán chẳng
thể hiện được gì từ sự thật. (Chương 61 – Annajm, câu
27).
Phản hồi đến những người bóp méo các tên gọi và
các thuộc tính của Allah bằng sựso sánh và suy diễn
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Những người bóp méo các tên gọi và các thuộc
tính của Allah được chia thành hai nhóm: một nhóm so
sánh và một nhóm suy diễn.
1. Nhóm so sánh:
Họ so sánh Allah  với tạo vật của Ngài, họ xem
các thuộc tính của Allah  như các thuộc tính của tạo
vật. Chính vì vậy, họ được gọi là nhóm so sánh. Người
đầu tiên nói những lời này là Hishaam bin Al-Hukum
Arra-fidhi và Bayaan bin Sam’aan Attami-mi.
Nhóm phái so sánh này có quan niệm thái quá
trong việc khẳng định các thuộc tính của Allah  đến nỗi
họ gán những thuộc tính yếu kém cho Ngài trong khi
Allah vĩ đại và tối cao hơn những gì họ nói. Thuộc những
người tiên phong về vấn đề này ngoài hai người được nêu
trên còn có Hishaam bin Salim Al-Jawa-li-ki và Dawood
Al-Jawa-ribi.
Quả thật, Allah  đã phủ nhận trong Kinh sách
của Ngài rằng không có bất cứ thứ gì giống Ngài và Ngài
cấm so sánh Ngài với bất cứ tạo vật nào.
]11 :[سورة الشورى

ۡ َ ﴿لَ ۡي َس َك ِم ۡثلِهِۦ
﴾ َشء ر

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả. (Chương 45 –
Al-Shura, câu 11).
]56 :[سورة مريم

َ َ َ َۡ
﴾٦٥ ﴿هل ت ۡعل ُم َُلۥ َس ِميا

Há ngươi biết có ai giống Ngài chăng? (Chương 15 –
Maryam, câu 65).
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َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ
َ
ُ
ا
ۢ
]4 -1 : ﴾ [سورة اإلخالص٤ ﴿ولم يكن َلۥ كفوا أحد
Và không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với Ngài
(Chương 115 – Al-Ikhlas, câu 1 - 4).
]54 :[سورة انلحل

َ َ َ ۡ َّ ْ ۡ َ َ َ
﴾ ُضبُوا َِّلل ِ ٱۡل ۡمثال
ِ ﴿فًل ت

Do đó, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với
Allah. (Chương 15 – Annahl, câu 74).
Bởi thế, ai so sánh các thuộc tính của Allah  với
các thuộc tính của tạo vật thì người đó thực sự đã không
thờ phượng Allah  mà là thờ phượng ngẫu tượng do
chính y tưởng tượng và suy nghĩ ra.
Ai ví các thuộc tính của Allah  giống như các
thuộc tính của tạo vật thì người đó giống với người Thiên
Chúa giáo khi họ tôn thờ Masih con trai của Maryam .
Na’eem bin Hamaad  Sheikh của Al-Bukhari
nói: “Ai ví Allah  giống như tạo vật của Ngài thì người
đó đã là người vô đức tin. Ai phủ nhận những gì Allah 
mô tả về Ngài hoặc phủ nhận những gì Thiên sứ của
Ngài  mô tả về Ngài thì người đó là kẻ vô đức tin; và
những gì mà Allah và vị Thiên sứ của Ngài mô tả không
được phép so sánh”.
2. Nhóm phái suy diễn:
Họ là những người phủ định các thuộc tính của
Allah  mà chính Ngài đã mô tả về Ngài hoặc các thuộc
tính được vị Thiên sứ của Ngài  mô tả về Ngài. Họ cho
rằng việc khẳng định các thuộc tính của Allah  có
nghĩa là đã ví Ngài với các tạo vật của Ngài.
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Nhóm phái suy diễn tiếp thu từ các học trò của Do
Thái, của những người thờ đa thần và của những người
lệch lạc trong cộng đồng Sabian(3). Người đầu tiên dùng
phương pháp suy diễn trong Islam là Al-Ja’d bin Dirham.
Y tiếp thu trường phái tà đạo này từ Al-Jahm bin Safwan,
người mà tên của ông được gọi cho trường phái
Jahmiyah, sau đó y chuyển thành trường phái Mu’tazilah
và Asha’irah.
Nhóm Jahmiyah: Phủ định các tên gọi và các
thuộc tính của Allah.
Nhóm Mu’tazilah: Khẳng định các tên gọi, chỉ
khẳng định các tên gọi không khẳng định nội dung ý
nghĩa của các tên gọi; đồng thời phủ định các thuộc tính.
Nhóm Asha’irah: Chỉ khẳng định các tên gọi
cùng với bảy thuộc tính: kiến thức, sự sống, quyền năng,
ý muốn, nghe, thấy, nói và phủ định tất cả các thuộc tính
còn lại.
Tất cả những nhóm này đều phủ định các thuộc
tính của Allah  vì họ cho rằng việc khẳng định có nghĩa
là so sánh trong khi Allah phán: Không có bất cứ thứ
gì giống Ngài cả. (Chương 45 – Al-Shura, câu 11).
Họ cho rằng việc phủ định các thuộc tính của
Allah  và suy diễn các thuộc tính đó của Ngài là thanh
lọc khỏi Allah  sự so sánh, chính vì vậy họ gọi việc
khẳng định là so sánh. Họ nhìn nhận các văn bản giáo lý

Một dân tộc trong quá khư đã sống tại Musal (I-rắc), tôn thờ
Allah duy nhất và đọc Kinh Azzabur.
(3)
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từ Qur’an và Sunnah khẳng định các thuộc tính của Allah
 ở hai góc độ:
Góc độ thứ nhất: Họ tin nơi các ngôn từ mô tả
các thuộc tính nhưng không cho phép hiểu ý nghĩa nội
dung của các thuộc tính. Họ im lặng trước sự giảng giải ý
nghĩa nội dung của các thuộc tính và cho rằng chỉ có
Allah  mới hiểu ý nghĩa nội dung đó đồng thời họ phủ
định ý nghĩa nội dung mà các thuộc tính chỉ ra. Họ gọi
đây là đường lối của những người Salaf và họ nói rằng đó
là đường lối an toàn nhất.
Góc độ thứ hai: Họ diễn giải các văn bản giáo lý
từ Qur’an và Sunnah theo một hướng khác, khác xa với ý
nghĩa mà văn bản giáo lý muốn nói đến. Họ cho rằng đây
là cách suy diễn, họ nói rằng đó là cách của những người
thời sau và họ bảo cách này hiểu biết và sáng suốt hơn.
 Phản hồi cho những tưtưởng sai lệch của họ:
Không nghi ngờ gì nữa rằng việc so sánh các thuộc
tính của Allah  đã được Qur’an phủ định hoàn toàn một
cách rõ ràng như các lời phán của Allah:
]11 :[سورة الشورى

ۡ َ ﴿لَ ۡي َس َك ِم ۡثلِهِۦ
﴾ َشء ر

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả. (Chương 45 –
Al-Shura, câu 11).
]56 :[سورة مريم

َ َ َ َۡ
﴾٦٥ ﴿هل ت ۡعل ُم َُلۥ َس ِميا

Há ngươi biết có ai giống Ngài chăng? (Chương 15 –
Maryam, câu 65).
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َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ
َ
ُ
ا
ۢ
]4 -1 : ﴾ [سورة اإلخالص٤ ﴿ولم يكن َلۥ كفوا أحد
Và không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với Ngài
(Chương 115 – Al-Ikhlas, câu 1 - 4).
]54 :[سورة انلحل

َ َ َ ۡ َّ ْ ۡ َ َ َ
﴾ ُضبُوا َِّلل ِ ٱۡل ۡمثال
ِ ﴿فًل ت

Do đó, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với
Allah. (Chương 15 – Annahl, câu 74).
]55 :[سورة ابلقرة

َۡ ََ
َ َ َت َعلُوا ْ ِ ََّّلل ِ أ
﴾ندادا
﴿فًل

Bởi thế, chớ dựng những thần linh ngang vai cùng
với Allah. (Chương 5 – Albaqarah, câu 22).
Tuy nhiên, cùng với sự phủ định không cho phép
so sánh các thuộc tính của Allah  thì Ngài lại khẳng
định các thuộc tính hoàn hảo và tuyệt đối của Ngài trong
cùng một câu Kinh:
]11 :[سورة الشورى

ۡ ُ َّ َ ُ َ َ ۡ ر
َ
ۡ َ
ُ ص
﴾ي
﴿ل ۡي َس ك ِمثلِهِۦ َشء وهو ٱلس ِم
ِ َيع ٱۡل

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là
Đấng nghe và thấy. (Chương 45 – Al-Shura, câu 11).
Câu Kinh này đã tập hợp giữa sự phủ định và
khẳng định cho các thuộc tính của Allah . Điều đó
chứng tỏ việc khẳng định các thuộc tính của Allah 
không có nghĩa là so sánh. Tương tự trong nhiều câu
Kinh Qur’an chúng ta đều bắt gặp sự khẳng định đồng
hành cùng với sự phủ định về sự so sánh. Đây mới đích
thực là trường phái của những người Salaf ngoan đạo
(các vị Sahabah và các những đi theo họ), họ khẳng định
các thuộc tính của Allah  theo đúng như những gì
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Qur’an và Sunnah đã khẳng định đồng thời phủ định sự
so sánh.
Ai cho rằng việc khẳng định các thuộc tính của
Allah  là không đúng đối với Ngài, bởi vì nó biểu hiện
sự so sánh Ngài với tạo vật thì người đó đã hiểu quá sai
dẫn đến sự phủ định các thuộc tính mà chính Allah  đã
khẳng định cho bản thân Ngài. Quả thật, chính người này
đã nói những điều không đúng về Allah  từ đầu đến
cuối vì chính y đã so sánh từ lúc ban đầu rồi lại suy diễn
sau đó. Bởi lẽ, nếu trái tim y thực sự thanh sạch khỏi
những vết nhơ của sự so sánh thì chắc chắn ngay từ đầu y
đã hiểu rằng các thuộc tính của Allah  là tối cao, là vĩ
đại, là hoàn hảo một cách tuyệt đối không thể nào có sự
so bì giữa Ngài và các tạo vật của Ngài, chắc chắn trái
tim của y từ lúc ban đầu đã sẵn sàng tin tưởng các thuộc
tính của Allah  đồng thời không bao giờ có ý nghĩ đến
việc so sánh. Còn nếu người nào cho rằng các thuộc tính
của Allah  có sự tương đồng với các thuộc tính của tạo
vật thì quả thật y đã không nhận thức được Allah  cũng
như không ngộ được sự siêu việt của Ngài.
Ông Abu Bakr Muhammad bin Khuzaimah – một
trong các vị Imam lớn ủng hộ con đường Sunnah – đã
phản hồi cho nhóm phái Jahmiyah, Mu’tazilah và
Asha’irah cho rằng việc khẳng định các thuộc tính của
Allah  là biểu hiện cho hành vi so sánh Ngài với tạo
vật. Xin trích ngắn gọn lời ông: “Nhóm Jahmiyah (cầu
xin Allah nguyền rủa họ) cho rằng phái Sunnah và những
ai theo Kinh sách Thượng Đế của họ cũng như Sunnah
Nabi của họ, họ khẳng định cho Allah các thuộc tính mà
Allah đã mô tả về Ngài qua những lời phán quá cụ thể
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cũng như qua chiếc lưỡi của vị Nabi thuần khiết không
có sự so sánh là bởi vì họ thiếu hiểu biết về Kinh Sách
của Thượng Đế của chúng ta cũng như thiếu hiểu biết về
Sunnah của vị Thiên sứ của chúng ta, và bởi vì họ không
am hiểu về tiếng nói mà họ đang dùng…
Chúng tôi (Abu Bakr Muhammad Al-Khuzaimah)
và tất cả các học giả của chúng tôi từ khắp nơi trên trái
đất đều nói: Quả thật, Đấng Thờ Phượng của chúng tôi
có gương mặt giống như Ngài đã cho chúng tôi biết trong
lời phán rõ ràng và cụ thể của Ngài, Ngài cho biết gương
mặt của Ngài sẽ còn mãi và Ngài phủ định sự hủy diệt
đối với gương mặt của Ngài. Chúng tôi nói gương mặt
Thượng Đế của chúng tôi là ánh hào quang sáng chói,
nếu gương mặt của Ngài hiện ra chắc chắn sẽ làm cháy
tất cả mọi thứ... Và chúng tôi nói con cháu của Adam có
gương mặt nhưng Allah đã sắc lệnh gương mặt của họ sẽ
bị hủy diệt... Thử hỏi những người có trí tuệ hiểu được
tiếng Ả Rập khi họ nghe nói Allah có gương mặt và con
người có gương mặt thì điều đó làm cho họ khẳng định
ngay gương mặt của Allah giống gương mặt của con
người chăng? Chắc chắn là không, bởi vì khi chúng ta
nói con người có gương mặt, con heo, con khỉ, con lừa,
cọp beo, rắn, bò cạp đều có gương mặt thì chẳng lẽ chúng
ta lại khẳng định gương mặt các con vật vừa nêu giống
gương mặt của con người sao? Những người suy diễn
thuộc nhóm Jahmiyah phủ nhận tất cả các thuộc tính mà
Allah  đã khẳng định về Ngài trong lời phán cụ thể của
Ngài hoặc được vị Thiên sứ của Ngài  thông điệp là vì
họ thấy trong Qur’an Allah  đã đề cập đến một số tên
gọi, các thuộc tính của Ngài tương đồng với một số thuộc
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tính cũng có trong con người, nên họ cho rằng ai mô tả
Allah  với những tên gọi và thuộc tính mà Ngài đã mô
tả thì người đó ví Ngài với tạo vật của Ngài một cách
thiếu hiểu biết…
Hãy lắng nghe hỡi những suy nghĩ sáng suốt: Khi
chúng ta bắt gặp trong Qur’an, Allah mô tả về Ngài và
Ngài là Đấng nghe và thấy. (Chương 45 – Al-Shura, câu
11) thì chúng ta khẳng định Ngài nghe và thấy; khi Allah
phán về con người TA đã làm cho y nghe được và
thấy được thì chúng ta khẳng định con người nghe và
thấy; Allah cho chúng ta biết Và hãy bảo họ: “Hãy làm
việc thiện. Allah và Sứ giả của Ngài cũng như những
người có đức tin sẽ quan sát việc làm của các người.
(Chương 5 – Attawbah, câu 105) thì chúng ta khẳng định
Ngài nhìn thấy, Thiên sứ của Allah nhìn thấy và những
người có đức tin nhìn thấy; Allah phán với Nabi Musa và
Harun rằng TA ở cùng với hai ngươi, TA nghe và
thấy hết mọi việc. (Chương 50 – Taha, câu 46) thì chúng ta
khẳng định rằng Allah nhìn thấy hết tất cả mọi việc làm
của con cháu Adam và Thiên sứ của Ngài là một con
người phàm tục cũng nhìn thấy các việc làm của họ;
Allah phán rằng Chẳng lẽ họ không nhìn thấy những
con chim được chế ngự thăng bằng giữa không trung
như thế nào ư? (Chương 15 – Annahl, câu 79) thì chúng ta
khẳng định con cháu của Adam có khả năng nhìn thấy
những con chim bay lượn trên bầu trời; khi Allah phán
Và hãy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan sát của
TA (Allah) (Chương 11 – Hud, câu 37), Và Ngươi
(Muhammad) hãy kiên nhẫn với quyết định của
Thượng Đế của Ngươi bởi quả thật Ngươi nằm dưới
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mắt của TA (Allah) (Chương 65 – Attur, câu 48) thì chúng
ta khẳng định Thượng Đế của chúng ta có mắt và chúng
ta cũng khẳng định con cháu của Adam có mắt và điều
này cũng được khẳng định ở trong lời phán: Và khi họ
nghe điều đã được mặc khải xuống cho Sứ giả
(Muhammad), Ngươi thấy mắt của họ nhòa lệ vì nhận
ra điều chân lý (Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 83); khi Allah
 phán với Iblis bị Ngài nguyền rủa Điều gì ngăn cản
nhà ngươi quì lạy một thứ mà TA đã tạo từ chính đôi
tay của TA? (Chương 15 – Sad, câu 75) thì chúng ta khẳng
định rằng Ngài có tay và khi Allah  phán Không như
lời họ nói mà đích thực hai tay của Ngài đều mở
rộng. (Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 64) thì chúng ta khẳng
định tay của Allah  mở rộng.
Như vậy, việc khẳng định những gì Allah  đã
khẳng định về bản thân Ngài không hề mang ý nghĩa so
sánh, còn ai cho rằng việc khẳng định như Allah  đã
phán là so sánh Ngài với tạo vật thì người đó không hiểu
biết” (Hết lời của ông Abu Bakr).
Đây là lời phản hồi của Imam Muhammad bin
Khuzaimah đến nhóm phái Jahmiyah và thế hệ học trò
của nhóm này và họ đã không thể đáp lại. Ngoài Imam
Muhammad bin Khuzaimah còn có các vị Imam khác
cũng đã phản bác đến các nhóm lệch lạc đó như Imam
Ahmad, Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, Imam Ibnu AlQayyim,... và vẫn còn những người theo trường phái
Sunnah và Jama’ah cứ tiếp tục phản bác các nhóm phái
lệch lạc kia bằng những ngòi bút của họ.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Câu nói sai
trái của họ - phủ định các thuộc tính của Allah – rằng ý
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nghĩa những lời phán của Allah chỉ duy Allah mới hiểu
và ý nghĩa mà Ngài muốn nói bắt buộc phải được diễn
giải khỏi nghĩa đen của các lời phán là câu nói mà nếu
dựa theo nó thì các vị Nabi, các vị Thiên sứ của Allah
đều không hiểu được ý nghĩa các lời phán mà Allah đã
mặc khải cho họ, kể cả các vị Thiên Thần cũng chẳng
hiểu được. Nói như vậy có nghĩa là các vị Nabi đều
không hiểu những gì Allah đã mô tả về bản thân Ngài
trong Qur’an hoặc hầu hết những gì Allah mô tả về bản
thân Ngài, tức các vị Nabi chỉ nói những lời mà chính
bản thân họ cũng không thể hiểu... Và như chúng ta đã
biết nói như thế là nói xấu Qur’an cũng như các vị Nabi
vì Allah  đã ban Qur’an xuống và đã thông điệp cho
biết rằng Ngài để Nó làm nguồn chỉ đạo và giảng giải
cho nhân loại, và Ngài đã ra lệnh cho vị Thiên sứ của
Ngài truyền đạt một cách rõ ràng cho nhân loại những gì
mà Ngài đã ban xuống cho họ và Ngài cũng đã ra lệnh
bảo phải hiểu Qur’an và suy ngẫm; cùng với điều này có
điều thiêng liêng hơn thế nữa, đó là Allah  thông điệp
cho biết về các thuộc tính của Ngài, cho biết Ngài là
Đấng Tạo Hóa mọi vạn vật, Đấng biết tất cả mọi thứ,
Đấng ra lệnh và ngăn cấm, Đấng hứa hẹn và cảnh báo,
Ngài cho biết về Ngày Sau... nhưng không ai biết và hiểu
được ý nghĩa những gì Ngài thông điệp... Còn đối với
việc đưa các tên gọi cũng như các thuộc tính của Allah 
hoặc một số vào sự so sánh thì chúng ta nói không có
bằng chứng cho sự việc đó, bởi quả thật tôi không hề biết
bất cứ ai trong thế hệ Salaf cũng như trong giới Imam và
các học giả từ Imam Ahmad bin Hambal cho đến những
người Imam khác nói rằng khi khẳng định các thuộc tính

267

của Allah  là đã đem các thuộc tính của Ngài so đo với
tạo vật được nói trong câu Kinh:

َ ۡ ُّ ُ َّ ُ ٌ َٰ َ َ ۡ ُّ ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ َٰ ر
َٰ
ب
ِ ﴿هو ٱَّلِي أنزل عليك ٱلكِتب مِنه ءايت َمكمت هن أم ٱلكِت
َ َ ُ ُ َ َُ
َ
ر
َٰ
َٰ
]5 :وأخر متشبِهت﴾ [سورة آل عمران

Ngài (Allah) là Đấng đã ban xuống cho Ngươi
(Muhammad) Kinh Sách, trong đó, có những câu cụ
thể rõ ràng, chúng là nền tảng chủ đạo của Kinh sách,
bên cạnh đó cũng có những câu khác mang ý nghĩa
tổng quát và bao hàm (cho nhiều sự việc và vấn đề).
(Chương 1 – Ali-Imran, câu 7).
Những người nói những lời đó đã phủ định rằng
chẳng ai hiểu được ý nghĩa của các Kinh sách mà Allah
ban xuống làm nguồn chỉ đạo và giảng giải cho họ. Họ đã
liệt các tên gọi cũng như các thuộc tính của Allah vào
tiếng nói ngoại ngữ không thể hiểu được.
Những người Salaf khi họ nói những lời lẽ nào đó
trong các câu Kinh mang ý nghĩa tổng quát và bao hàm
thì họ chỉ đề cập đến những ý nghĩa đúng đắn mà các lời
lẽ của câu Kinh muốn ám chỉ và khi họ nói về các Hadith
thì họ nói đúng theo ý mà các Hadith muốn ám chỉ về các
thuộc tính của Allah . Họ tuyệt đối cấm suy diễn theo
lối của nhóm phái Jahmiyah. Những tài liệu biên soạn
của Imam Ahmad cũng như các vị Imam khác trước ông
đều trình bày rõ rằng họ phản bác các lối suy diễn của
nhóm phái Jahmiyah, họ chỉ thừa nhận nguyên văn theo
các văn bản giáo lý đã được khẳng định từ Qur’an và
Sunnah. Đây là điều được thống nhất và đồng thuận
trong giới các Imam rằng phải giảng nghĩa và phân giải
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nhưng không được bóp méo và suy diễn khỏi phạm vi ý
nghĩa của nó.
Đó là những gì mà Sheikh Islam Ibnu Taymiyah 
tường thuật lại về các vị Imam cũng như các vị Salaf
rằng họ không đưa các văn bản giáo lý về các thuộc tính
của Allah vào phạm vi tổng quát và bao hàm, không
được hiểu nội dung ý nghĩa của chúng mà cần phải giảng
nghĩa và phân giải. Tuy nhiên, họ không giảng giải cách
thức hoạt động của các thuộc tính vì đó là kiến thức chỉ
thuộc riêng về Allah. Điều này giống như lời của Imam
Malik  và những người khác đã nói: Al-Istiwa’ (sự
ngự) của Allah là hiểu được, cách thức như thế nào thì
không biết, đức tin Iman vào thuộc tính đó là bắt buộc
còn hỏi như thế nào ra làm sao là không nên hỏi.
Imam Ibnu Katheer  nói: “Đối với lời phán của
َۡ
ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َّ ُ
Allah ﴾ى لَع ٱل َع ۡر ِشٰۖ يُ َدِ ِ ُر ٱۡل ۡم َر
 ﴿ثم ٱستو- Quả thật, Thượng
Đế của các ngươi là Allah, Đấng đã tạo các tầng trời
và trái đất trong sáu ngày rồi lên an vị trên chiếc Ngai
vương để điều hành và quản lý công việc. (Chương 1 –
Ali-Imran, câu 64; chương 10 – Yunus, câu 3) thì mọi người có
rất nhiều câu nói. Nhưng chúng ta chỉ nói theo trường
phái của những người Salaf ngoan đạo như Malik, AlAwzaa’i, Allayth bin Sa’ad, Ash-Sha-fi’y, Ahmad,
Ishaaq bin Rahawiyah và những người khác từ các vị
Imam Islam thuộc thời trước và thời sau, đó là cứ hiểu
như những gì đã được nói trong câu Kinh nhưng không
được so sánh, suy diễn như thế nào và ra làm sao. Bởi
quả thật, Allah  không hề ví Ngài giống bất cứ thứ gì
trong tạo vật của Ngài như Ngài đã phán:
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]11 :[سورة الشورى

ۡ ُ َّ َ ُ َ َ ۡ ر
َ
ۡ َ
ُ ص
﴾ي
﴿ل ۡي َس ك ِمثلِهِۦ َشء وهو ٱلس ِم
ِ َيع ٱۡل

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là
Đấng nghe và thấy. (Chương 45 – Al-Shura, câu 11).
Không những vậy, một số Imam còn nói như
Na’eem bin Hamaad Al-Khazaa’i, Sheikh của AlBukhari: Ai ví Allah với tạo vật của Ngài thì người đó đã
vô đức tin, ai phủ nhận những gì mà Allah  đã mô tả về
bản thân Ngài thì người đó đã vô đức tin, và không phải
trong những gì mà Allah  cũng như vị Thiên sứ của
Ngài  mô tả về Ngài có sự so sánh. Bởi thế, người nào
khẳng định cho Allah  những điều được nói trong các
câu Kinh một cách rõ ràng cũng như những điều được
nói trong Sunnah xác thực đồng thời phủ nhận tất cả
những gì khiếm khuyết và yếu kém thì người đó đã đi
trên con đường chỉ đạo...” (Hết lời của Ibnu Katheer).
Đây chính là trường phái của các vị Salaf về các
thuộc tính và các tên gọi của Allah: khẳng định theo
những gì được khẳng định trong Qur’an và Sunnah
nhưng không so sánh và suy diễn giống như nguyên tắc
được rút ra từ lời phán của Allah:
]11 :[سورة الشورى

ۡ ُ َّ َ ُ َ َ ۡ ر
َ
ۡ َ
ُ ص
﴾ي
﴿ل ۡي َس ك ِمثلِهِۦ َشء وهو ٱلس ِم
ِ َيع ٱۡل

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là
Đấng nghe và thấy. (Chương 45 – Al-Shura, câu 11).
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Nền tảng thứ hai

Đức tin nơi các Thiên Thần
Đức tin nơi các Thiên Thần là trụ cột thứ hai trong
sáu trụ cột đức tin Iman như đã được chỉ rõ trong Hadith
Jibril(4), Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َُ َُُ َ َ َ َ
ُ َ
َ حَح
َ ان ُأ حن تُ حؤم
ه
خ هر
اْل
م
و
اَل
و
ه
ل
س
ر
و
ه
ب
ت
ك
و
ه
ت
هك
ئ
َل
م
و
هلل
ا
ب
هن
اإليم
ه ه
ه
هه
هه
هه
{ ه
ِّ َ َوالح َق َدر َخ حْيه ه َو
.َشه ه} رواه مسلم
ه ه

“Đức tin Iman là tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của
Ngài, nơi các Kinh Sách của Ngài, nơi các vị Thiên sứ

(4)

Hadith do Muslim ghi lại qua lời thuật của Umar bin Al-Khattaab rằng
có một ngày trong lúc Thiên sứ của Allah đang ngồi cùng với mọi người
thì đại Thiên Thần Jibril đến trong hình hài của người phàm. Đại Thiên
Thần Jibril đến hỏi Thiên sứ của Allah về Islam, Iman và Ihsaan.
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của Ngài, nơi Ngày Sau và nơi sự tiền định tốt xấu”
(Muslim).
Quả thật, đức tin nơi các Thiên Thần được đề cập
cùng với đức tin nơi Allah  ở rất nhiều câu Kinh trong
Qur’an, tiêu biểu như:
]556 : [سورة ابلقرة

ُ
َ َٰٓ َ َ َ َّ َ َ َ ٌّ ُ
﴾لئِكتِهِۦ َوكتُبِهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ
﴿ك ءامن ِِٱَّلل ِ وم

Tất cả đều tin nơi Allah, các Thiên thần của Ngài,
các Kinh sách của Ngài và các vị sứ giả của Ngài.
(Chương 5 – Albaqarah, câu 285).

َّ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ
ۡ َٱَّلل ِ َو ۡٱِل
َٰ
ِ
ب
ِت
ك
ٱل
و
ة
ك
ئ
ل
م
ٱل
و
ِر
خ
ٱٓأۡل
م
و
ِ
ِ
ِ ِ من ءامن
ِ
ِ

َ
َّ ۡك َّن ٱل
ِب
ِ َٰ ﴿ َول
ِ
َ َوٱَلَّب
]155 :ين﴾ [سورة ابلقرة
ِِ

 .. mà sự ngoan đạo và đức hạnh là ở việc ai tin nơi
Allah, tin nơi Ngày phán xử cuối cùng, nơi các Thiên
thần, các Kinh sách và các vị Nabi của Ngài...
(Chương 5 – Albaqarah, câu 177).
Đức tin nơi các Thiên Thần là tin nơi sự hiện hữu
của họ; tin rằng họ là những bề tôi cao quý được Allah 
tạo ra để thờ phượng và phụng sự Ngài; tin rằng họ có
những hình dạng, những thuộc tính và những việc làm
khác nhau được đề cập đến trong Qur’an và Sunnah; tin
rằng họ có một vị trí phúc đức nhất định ở nơi Allah .
Quả thật, trong Hadith Sahih do Muslim ghi lại
rằng Thiên sứ của Allah  đã cho biết Allah  tạo ra các
Thiên Thần từ ánh sáng. Đây là một trong những điều
chứng tỏ sự cao quý và phúc đức của họ ở nơi Allah .
Và một trong những điều cho thấy các Thiên Thần có vị
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trí cao quý và phúc đức ở nơi Allah  nữa là chính Allah
đã phán rằng họ là của Ngài như trong nhiều câu Kinh:

َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
َّ لَع
َٰٓ ﴿إِن ٱَّلل وم
لئِكتهۥ يصلون

]65 :ب﴾ [سورة األحزاب
ِ ِ ٱَل

Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn
Salawat cho Nabi. (Chương 11 – Al’Ahzab, câu 65).

َ

َ َ َ َّ

َ َ َ ٌّ ُ

َٰٓ ﴿ك ءامن ِِٱَّلل ِ وم
]556 : لئِكتِه ِۦ﴾ [سورة ابلقرة
Tất cả đều tin nơi Allah, các Thiên thần của Ngài.
(Chương 5 – Albaqarah, câu 285).
]115 :[سورة النساء

َ َٰٓ َ َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ
﴾لئِكتِهِۦ
﴿ومن يكفر ِِٱَّلل ِ وم

Và người nào phủ nhận Allah, phủ nhận các Thiên
thần của Ngài... (Chương 4 – Annisa’, câu 115).

َ

َ َ َ َّ

ُ َ َ َ

َ

َٰٓ ﴿من َكن عدوا َِّلل ِ وم
]98 : لئِكتِه ِۦ﴾ [سورة ابلقرة
Ai là kẻ thù của Allah, của các Thiên Thần của
Ngài... (Chương 5 – Al-Baqarah, câu 98).
Và một trong những điều khác nữa cho thấy các vị
Thiên Thần có vị trí phúc đức và cao quý ở nơi Allah là
Allah đã thừa nhận sự làm chứng của họ cùng với sự
chứng giám của Ngài và sự Salawat của họ cùng với sự
Salawat của Ngài như Ngài đã phán:

ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َٰ َ ٓ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ
]15 :﴿ش ِهد ٱَّلل أنهۥ َّل إِله إَِّل هو وٱلملئِكة﴾ [سورة آل عمران

Allah xác nhận và các Thiên thần cũng như những
người hiểu biết đều làm chứng rằng quả thật không
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có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có Ngài. (Chương
3 – Ali-Imran, câu 18).

َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
َّ لَع
َٰٓ ﴿إِن ٱَّلل وم
لئِكتهۥ يصلون

]65 :ب﴾ [سورة األحزاب
ِ ِ ٱَل

Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn
Salawat cho Nabi. (Chương 11 – Al’Ahzab, câu 65).
Và một trong những điều cho thấy các vị Thiên
Thần có vị trí phúc đức và cao quý ở nơi Allah  là Ngài
đã mô tả họ rằng họ là những vị đạo đức, cao quý và
đáng tôn kính, Ngài phán:

َ
َ
َ
َ ُ
ُ ﴿ِف ُص
 ك َِراِۢم١٥ ٖ  ِِأيۡدِي َسف َرة١٤ ِۢ  َّم ۡرفوع ٖة ُّم َط َّه َرة١٣ ح ٖف ُّمك َّر َم ٖة
ِ
َ َ
]15 - 11 :﴾ [سورة عبس١٦ ٖ ِ َررة

Những điều trong các tờ Kinh cao quý, uyên thâm,
tinh khiết. Do bàn tay của các vị Thiên thần Vinh dự
và đạo đức. (Chương 50 – Abasa, câu 11 – 16).

َ

َ

َ

َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ

- 10 : ﴾ [سورة اإلنفطار١١  ك َِراما كَٰتِبِني١٠ ظني
ِ ﴿ِإَون عليكم لحَٰ ِف

]11

Và quả thật, các ngươi luôn có các vị canh chừng và
theo dõi. Họ là những vị ghi chép đáng tôn kính.
(Chương 55 – Al-Infitaar, câu 10 – 11).
]55 :﴾ [سورة األنبياء٢٦

ۡ ر
ۡ
َ
﴿َِل ع َِباد ُّمك َر ُمون

Không, họ (các Thiên Thần) đều là bề tôi vinh dự
của Allah. (Chương 51 – Al-Ambiya’, câu 55).
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Và một trong những điều cho thấy các Thiên Thần
có vị trí phúc đức và cao quý ở nơi Allah  là Ngài đã
mô tả họ ở trên cao và gần kề bên Ngài, Ngài phán:

َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َّ َ َّ
َٰ
]5 :َل ٱۡللَع ﴾ [سورة الصافات
ِ ﴿َّل شسمعون إَِل ٱلم

Chúng (những tên Shaytan) không nghe trộm được
hội nghi trên cao (của các vị Thiên Thần). (Chương
37 – Assa-faat, câu 8).

َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ٓ َّ َ
َ ُّ
َ َٰ َ ۡ َ ٓ َ َ
َ
َ
١٩  وما أدرىك ما عِل ِيون١٨ ﴿ّلَك إِن كِتَٰب ٱۡلِرارِ ل َِف عِل ِيِني
َ ُ َّ َ ُ ۡ ُ ُ َ ۡ َ
َ ر َّ ۡ ُ ر
]51 - 15 :﴾ [سورة املطففي٢١  شاهده ٱلمقربون٢٠ ك ِتَٰب مرقوم

Quả thật, hồ sơ của những người ngoan đạo nằm
trong ‘Illi-yin. Và Ngươi (Muhammad) biết gì về ‘Illiyin? Đó là quyển sổ ghi chép. Được các Thiên Thần
gần kề nơi Allah xác nhận. (Chương 51 – AlMutaffifin, câu 18 - 21).
Và một trong những điều cho thấy các Thiên Thần
có vị trí cao quý và phúc đức ở nơi Allah  là Ngài cho
biết rằng họ gánh chiếc Ngai Vương (Arsh) của Ngài và
đứng vây quanh từ mọi phía, Ngài phán:

َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َّ

َُ ۡ َ ۡ َ َ

]5 :ملون ٱلعرش ومن حوَلۥ﴾ [سورة اغفر
ِ ﴿ٱَّلِين ُي

Những vị Thiên Thần gánh Ngai vương (Arsh) của
Allah. (Chương 40 – Gafir, câu 7).

َۡۡ

َۡ ۡ

َ

َ ََ

َ َۡ

ََ

َٰٓ ﴿وت َرى ٱلم
ِ لئِكة حٓاف ِني مِن حو ِل ٱلعر
]56 :ش﴾ [سورة الزمر
Và Ngươi (Muhammad) sẽ thấy các Thiên Thần bao
quanh Ngai Vương (Arsh) của Allah khắp mọi phía.
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(Chương 15 – Azzumar, câu 75).
Và một trong những điều cho thấy các Thiên Thần
có vị trí cao quý và phúc đức ở nơi Allah  là Ngài cho
biết rằng họ luôn thờ phượng, phủ phục và tán dương
Ngài, Ngài phán:

َ
َ ُ ََُ
َ َ ُ ۡ َ َۡ َ َ َ َ
َ
َ ﴿إ َّن َّٱَّل
حون ُهۥ َو َُلۥ
ِبون ع ۡن عِبَادتِهِۦ وشس ِب
ك
ت
س
ش
َّل
ك
ب
ر
ِند
ع
ِين
ِ
ِ
ِ
]505 :﴾ [سورة األعراف٢٠٦

۩َۤنوُدُجۡسَي

Quả thật, những ai (các Thiên Thần) ở nơi Thượng
Đế của Ngươi (Muhammad) không tự cao và ngạo
mạn mà họ luôn thờ phượng, tán dương Ngài và luôn
phủ phục Ngài. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 505).

َ ُ
َّ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ
َ
حون َُلۥ ِِٱِلۡ ِل َوٱَلَّ َهارِ َوه ۡم َّل
ِ ﴿فإ ِ ِن ٱستكِبوا فٱَّلِين عِند ربِك شسب
َ ُ َۡ
]15 :شسمون﴾ [سورة فصلت

Nhưng nếu chúng ngạo mạn thì những ai (các Thiên
Thần) ở nơi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad)
luôn tán dương và ca tụng Ngài cả đêm lẫn ngày mà
không bao giờ mỏi mệt. (Chương 41 – Fussilat, câu
38).
Nói về các việc làm của các vị Thiên Thần thì có
nhiều việc làm khác nhau mà họ được Allah  giao phó.
Có những Thiên Thần đảm nhiệm việc gánh chiếc Ngai
Vương (Arsh) của Allah như Ngài đã phán:

َُ ۡ َ ۡ َ َ

َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َّ

]5 :ملون ٱلعرش ومن حوَلۥ﴾ [سورة اغفر
ِ ﴿ٱَّلِين ُي
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Những vị Thiên Thần gánh Ngai vương (Arsh) của
Allah. (Chương 40 – Gafir, câu 7).
]17 :﴾ [سورة احلاقة١٧

َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ر
﴿ويح ِمل عرش ربِك فوقهم يومئ ِ ٖذ ثمن ِية

Và có tám vị Thiên thần gánh chiếc Ngai vương của
Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) ở bên trên họ
vào Ngày đó. (Chương 55 – Al-Haqqah, câu 17).
Có những vị Thiên Thần được giao phó ở gần bên
Allah  như Ngài đã phán:

َ ُ َۡ
َّ
ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ َ َّ
َ َ
َ َ ُ
لئِكة
ِيح أن يَكون ع ۡبدا َِّلل ِ وَّل ٱلم
﴿لن ش َ ۡستنكِف ٱلمس
َ ُ َّ َ ُ ۡ
]155 :ٱلمقربون﴾ [سورة النساء

Masih (Ysa) không có gì phải ái ngại khi làm một
người bề tôi của Allah; các Thiên thần kế cận (Allah)
nhất cũng không ái ngại về điều đó. (Chương 4 –
Annisa, câu 172).
Có những vị Thiên Thần đảm nhiệm việc trông coi
các ngôi vườn Thiên Đàng và chăm sóc cũng như chiêu
đãi cư dân nơi đó; có những vị Thiên Thần đảm nhiệm
việc cai quản Hỏa Ngục cũng như hành hình cư dân nơi
đó được gọi là Azzuhba-niyah, trong nhóm Azzuhbaniyah này có 19 vị đứng đầu, và Malik là vị vua của Hỏa
Ngục. Allah  phán:

ُ
َ َ ٓ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ر
َ
 لواحة٢٨  َّل تب َِق وَّل تذر٢٧  وما أدرىك ما سقر٢٦ ﴿ َسأ ۡصل ِيهِ َسق َر
َ َۡ
َ َ َ َ َ ۡ ََۡ َ
]10 - 55 : ﴾ [سورة املدثر٣٠  عليها ت ِسعة عَر٢٩ َر
ِ ل ِلب
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Rồi đây TA sẽ quẳng y vào trong Hỏa ngục. Và
Ngươi có biết Hỏa ngục là gì không? Nó là nơi sẽ
không dung tha cũng không bỏ sót. Nó đốt cháy và lột
hết các lớp da. Trên nó có mười chín (Vị Thiên Thần
trông coi). (Chương 54 – Al-Muddaththir, câu 10).
﴾ [سورة٧٧

ََ
ۡ ُ
َ ُ َّ ُ َّ َ َ َ
َ ْ َ َ
﴿ َوناد ۡوا ي َٰ َمَٰل ِك ِِلَق ِض عل ۡينَا َر ُّبك قال إِنكم مَٰكِثون

]55 : الزخرف

Và chúng (cư dân Hỏa Ngục) sẽ kêu la: Hỡi Malik,
ngài hãy xin Thượng đế của ngài hành quyết cho
chúng tôi chết phứt cho xong. Malik (Vua Hỏa Ngục)
bảo: Các ngươi phải sống như thế đời đời. (Chương 41
– Az-Zukhruf, câu 77).

ْ ۡ
َ َ َّ
َ ۡ َُ ُ
َ ﴿ َوقَ َال َّٱَّل
ِ ِِين ِِف ٱَلار
ۡل َزنةِ َج َه َّن َم ٱد ُعوا َر َّبك ۡم ُيفِف ع َّنا ي َ ۡوما م َِن
َ َۡ
]45 : ﴾ [سورة اغفر٤٩ اب
ذ
ِ ٱلع

Và những kẻ trong Hỏa Ngục nói với những vị Cai
Ngục (các Thiên Thần cai quản Hỏa Ngục): “Làm ơn
hãy xin Thượng Đế của quí Ngài giảm bớt hình phạt
cho chúng tôi dù chỉ một ngày thôi!” (Chương 40 –
Gha-fir, câu 49).

ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ َ ْ ٓ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُ َُ َ ۡ ُ
ُود َها ٱَلَّاس
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا قوا أنفسكم وأهل ِيكم نارا وق
َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َٰٓ َ ٌ َ ر
ُ َ ٓ َ َّ َ ُ ۡ َ َّ َ ر
ٱَّلل َما أ َم َره ۡم
لئِكة غًِلظ شِداد َّل يعصون
وٱۡل ِجارة عليها م
َ َ ُۡ َ َ َُ ََۡ
]5 : ﴾ [سورة اتلحريم٦ ويفعلون ما يۡؤم ُرون

Hỡi những người có đức tin! Hãy giữ gìn và trông coi
bản thân và gia đình của các ngươi tránh khỏi lửa của
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Hỏa ngục, nơi mà chất đốt của nó là con người (vô
đức tin) và đá (ngẫu tượng) do những Thiên Thần
lạnh lùng và nghiêm nghị cai quản, họ không bao giờ
bất tuân Allah bất cứ điều gì một khi Ngài ra lệnh và
họ tuyệt đối thi hành đúng theo những gì được lệnh.

(Chương 55 – Attahri-m, câu 6).
Có những vị Thiên Thần được giao nhiệm vụ bảo
vệ con cháu của Adam trên thế gian như Allah  đã
phán:

ۡ َ
َّ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ
َۡ
َُ ُ َ َ ر
﴾ ِۗني يَ َديۡهِ َوم ِۡن خلفِهِۦ ُيفظونهۥ مِن أم ِر ٱَّلل
ِ ﴿َلۥ معقِبَٰت ِم ۢن ب

]11 :[سورة الرعد

Bởi vì đằng trước và đằng sau y (con người) đều có
những vị (Thiên Thần) nối tiếp nhau theo canh
chừng bảo vệ y theo lệnh của Allah. (Chương 11 –
Ar-rad, câu 11).
Các vị Thiên Thần này luôn đi theo canh chừng
và bảo vệ con người khỏi sự nguy hiểm trừ phi đó là tai
họa được an bài từ trước cho y thì họ sẽ không can
thiệp.
Có những vị Thiên Thần đảm nhiệm việc ghi
chép các việc làm của các bề tôi như Allah  phán:

ُ ۡ
َ ر
َ
َ﴿إ ۡذ َيتَلَ ََّق ٱل ۡ ُمتَلَقِي
َان َعن ۡٱِل
 َّما يَلفِظ مِن١٧ ني َوع ِن ٱلا َِما ِل قعِيد
م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ۡ َّ َ َ ۡ َ ٌ َ ر
]15 - 15 : ﴾ [سورة ق١٨ قو ٍل إَِّل ليهِ رق ِيب عتِيد

Và khi hai vị Thiên Thần ngồi xuống ghi chép bên
phải và bên trái thì không một lời nào y (con người)
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thốt ra mà hai vị Thiên Thần theo dõi này lại không
sẵn sàng ghi chép. (Chương 60 – Qaf, câu 17, 18).
،11 : [سورة اإلنفطار

َ
َ َ ُ َ َ َّ
َ كَٰتب
َ حَٰفظ
﴾١١ ني
 ك َِراما١٠ ني
ِ ِ ﴿ِإَون عل ۡيك ۡم ل
ِِ

]15

Và quả thật, các ngươi luôn có các vị canh chừng và
theo dõi. Họ là những vị ghi chép đáng tôn kính.
(Chương 55 – Al-Infitaar, câu 11, 12).
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َّ

َ

َ َ

َّ ح

َ

َ َ ُ ح

َ َُ َََ

َ
} رواه ابلخاري.ار
{يتعاقبون فهيكم مَلئ هكة بهاللي هل ومَلئ هكة بهانله ه

.ومسلم

“Xung quanh các ngươi có các vị Thiên Thần canh
chừng theo dõi các ngươi, có nhóm Thiên Thần túc
trực ban đêm và có nhóm Thiên Thần túc trực ban
ngày.” (Albukhari, Muslim).
Có những vị Thiên Thần được giao phó nhiệm vụ
trông coi dạ con và việc thụ thai như trong Hadith qua lời
thuật của Ibnu Mas’ud  rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ُ َ ُ ً َ َّ َ َ َ ُ ح ُ ح َ ُ َ ح ُ ُ َ ح ُ ِّ َ ح َ َ َ ح ً ُ ح
ْي يوما نطفة ث َّم يكون
{إهن أحدكم َيمع خلقه هف بط هن أم هه أرب هع
ُ َ َ ََ َ ُ ح َ ً ح
ُ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ ً ح
هف ذل هك علقة مهثل ذل هك ث َّم يكون هف ذل هك مضغة مهثل ذل هك ث َّم
َح
ُ ُُح َ ُ حَ َ ُ ََح
ح
َ َ ََ َُح َُ َح
ب هرزق ه هه
ت
ك
ب
ات
م
َك
ع
ب
ر
أ
ب
ر
م
ؤ
ي
و
وح
الر
ه
هي
ف
خ
يرسل الملك فينف
ه
ه
ه
ٍ
ه
ه
ه
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٌّ ح
.وأجله هه وعمله هه وش هِق أو س هعيد} رواه اْلخاري ومسلم

“Quả thật ai đó trong các ngươi được hình thành trong
bụng mẹ của mình trong thời gian bốn mươi ngày là
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hợp tử (tinh dịch và noãn trứng), sau đó trở thành hòn
máu đặc trong thời gian giống như vậy, sau đó trở
thành một cục thịt trong thời gian giống như vậy, sau
đó một vị Thiên Thần được cử đến thổi vào nó linh hồn
và ghi cho bốn điều: bổng lộc, tuổi đời, việc làm và sự
hạnh phúc hay bất hạnh.” (Albukhari, Muslim).
Có những vị Thiên Thần đảm trách việc rút hồn
của con người khi đã hết tuổi đời như Allah  đã phán:

ۡ
ٓ َ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ا
َٰٓ ﴿ َو ُه َو ٱل َقاه ُِر فَ ۡو َق ع َِبادِه ِۦ ويرسِل عليكم حفظة ح
َّت إِذا َجا َء
َ ُ َ ُ َ ۡ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َّ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ
]51 :﴾ [سورة األنعام٦١ رطون
ِ أحدكم ٱلموت توفته رسلنا وهم َّل يف

Và Ngài (Allah) là Đấng Tối Thượng chi phối bầy tôi
của Ngài. Và Ngài cử các vị Canh gác theo trông
chừng các ngươi cho đến khi một trong các ngươi đối
diện với cái chết thì các Thiên Thần của TA sẽ bắt
hồn y và họ sẽ không chểnh mảng trong nhiệm vụ bắt
hồn đó. (Chương 5 – Al-An’am, câu 51).

َّ ۡ َ ۡ ُ َ َّ ُ َٰ َّ َ َ َ ۡ ُ
َ ُ ُ
َ
َ
ُ ُ
ت ٱَّلِي ُو ِك ِِك ۡم ث َّم إ ِ ََٰل َربِك ۡم ت ۡر َج ُعون
ِ ﴿قل يتوفىكم ملك ٱلمو
]11 :[سورة السجدة

﴾ ١١

Hãy bảo (Muhammad!): Thần chết, vị phụ trách công
việc bắt hồn của các ngươi rồi các ngươi sẽ được đưa
về gặp Thượng Đế của các ngươi trở lại. (Chương 15 –
Al-Sajdah, câu 11).
Các Thiên Thần luôn luôn một mực chấp hành
mệnh lệnh của Allah  không hề làm trái lệnh Ngài dù
bất cứ điều gì, Allah, Đấng Tối Cao phán:
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َ ُ َ ۡ َۡ َُ ُ َۡ َ
َ ََُۡ
ۡ
]55 :﴾ [سورة األنبياء٢٧ ره ِۦ يعملون
ِ ﴿َّل شسبِقونهۥ ِِٱلقو ِل وهم ِِأم
Họ (các Thiên Thần) không dám qua mặt Ngài bất
cứ lời nói nào và họ chỉ biết làm theo mệnh lệnh của
Ngài. (Chương 51 – Al-Ambiya’, câu 55).

َ

َ ۡ ُ َ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ َّ

َ

ُ ۡ َ َّ

]5 :﴾ [سورة اتلحريم٦ ﴿َّل يعصون ٱَّلل ما أم َرهم ويفعلون ما يۡؤم ُرون

Họ (các Thiên Thần) không bao giờ bất tuân Allah
bất cứ điều gì một khi Ngài ra lệnh và họ tuyệt đối thi
hành đúng theo những gì được lệnh. (Chương 55 –

Attahri-m, câu 6).

َ َ َ ُۡ َ
ۡ
]6 :﴾ [سورة انلازاعت٥ ت أمرا
ِ َٰ ﴿فٱلمدِِر

Thề bởi các Thiên thần thực thi các lệnh truyền.
(Chương 55 – Anna-zi’at, câu 6).
Các Thiên Thần còn là các vị Sứ Giả của Allah
như Ngài phán:

َۡ َ
ُ
َ َٰٓ َ َ ۡ
َ َّ ُ ۡ َ ۡ
َ
َ
َ
َّ
ٓكةِ ُر ُس اًل أ ْوِل
َٰ
َٰ
ِ ت وٱۡل
ِ ﴿ٱۡلمد َِّلل ِ فاطِرِ ٱلسمو
ِ ۡرض جاع ِِل ٱلملئ
ِ
َ َٰ َ ُ َ َٰ َ ۡ َّ َ ۡ َ
َ
َ
َ
ُ
َٰ
]1 :أجن ِحةٖ مثن وثلث وربع﴾ [سورة فاطر

Mọi lời ca tụng và tán dương đều thuộc về Allah,
Đấng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất; Ngài đã chỉ
định các Thiên thần làm Sứ Giả có cánh: hai, hoặc ba,
hoặc bốn (đôi cánh). (Chương 16 – Fatir, câu 1).

َ ۡ
َ َٰٓ َ َ ۡ ُ َ ُ
ۡ َ ٓ َ ۡ ُ ٓ َ َ َ َٰ َ َ
ۡ
ُّ ِ ك َة
ٱلرو ِ مِن أم ِره ِۦ لَع من شااء مِن عِبادِه ِۦ أن
ِ
ِ ﴿يزنِل ٱلملئ
َ
ُ َّ َ ۠ َ ٓ َّ َ َٰ َ ٓ َ ُ َّ َ ْ ٓ ُ َ
]5 :﴾ [سورة انلحل٢ ن
ِ أنذِروا أنهۥ َّل إِله إَِّل أنا فٱتقو
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Ngài phái các Thiên Thần xuống trần theo mệnh
lệnh của Ngài mang sự Mặc Khải đến cho người nào
Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài (và bảo) rằng
hãy rao truyền cho biết không có Thượng Đế nào
khác mà chỉ có TA duy nhất, bởi thế hãy kính sợ TA.
(Chương 15 – Annahl, câu 2).

َّ َّ
َ ُ ٱَّلل َسم
صي ر
ُ َّ ﴿
َّ َ َ ُ ُ َ َٰٓ َ ٱَّلل يَ ۡص َطَف م َِن ٱل ۡ َم
ِ ِ ۢ يع
ِ َ اس إِن
ِۚ ِ لئِكةِ رسًل ومِن ٱَل
ِ
]56 :[سورة احلج

﴾٧٥

Allah chọn các vị Sứ giả (của Ngài) từ trong hàng
ngũ các Thiên Thần và nhân loại. Quả thật, Allah
hằng nghe và hằng thấy. (Chương 55 – Al-Hajj, câu
75).
Vị Thiên Thần lớn nhất và vĩ đại nhất trong số các
Thiên Thần của Allah  là đại Thiên Thần Jibril ngay
chính, đảm nhiệm việc mang các lời Mặc Khải xuống
cho các vị Nabi, các vị Thiên sứ của Allah, Allah 
phán:

َۡ ُ
ُ َ َ ُ َّ
َ ۡ َ َٰ َ َ
َ يل َرب ۡٱل َعَٰلَم
ُ
ُّ ِ نَ َز َل ِه١٩٢ ني
 لَع قلبِك١٩٣ ٱلرو ٱۡلمِني
ِ
ِ
ِ
ِ﴿ِإَونهۥ َلزن
َ ُ َ
ُّ  ِل َِسان َع َر١٩٤ ين
َ ون م َِن ٱل ۡ ُمنذِر
]156 - 155 :﴾ [الشعراء١٩٥ ني
َلِ ك
ِ
ٍ
ٖ ِ ّب مب
ِ
ِٖ

Quả thật, Nó (Qur’an) do Thượng Đế của vũ trụ và
muôn loài ban xuống. Đại Thiên Thần Jibril ngay
chính đã mang Nó xuống, đặt vào quả tim của Ngươi
(Muhammad) để Ngươi trở thành một Người báo
trước, bằng tiếng Ả rập trong sáng rõ ràng. (Chương
26 – Ash-Shu’ara’, câu 155 – 195).
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ۡ

َ َّ

ُ ُ ۡ ُ ﴿قُ ۡل ن َ َّز َ َُلۥ ُرو

َ
]101 ،105 :ق ﴾ [سورة انلحل
ِ ٱلقد ِس مِن ربِك ِِٱۡل

Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: Ruh – Al-Qudus
(Đại Thiên Thần Jibril) mang Nó (các câu Kinh
Qur’an) xuống từ Thượng Đế của Ngươi bằng sự
thật. (Chương 15 – Annahl, câu 102).
Quả thật, các Thiên Thần được Allah  ban cho
khả năng biến hóa thành các hình dạng khác nhau. Các
Thiên Thần đã đến với Nabi Ibrahim và Lut trên hình hài
người phàm làm những vị khách viếng. Đại Thiên Thần
Jibril đã đến gặp Thiên sứ của Allah  trong nhiều dạng
khác nhau, có lúc ngài hiện thân thành một vị Sahabah
tên Dahiyah Al-Kalbi, có lúc ngài hiện thân thành một
người đàn ông sa mạc, và có lúc ngài hiện nguyên hình
và ngài hiện nguyên hình chỉ có hai lần bởi lẽ người
phàm sẽ không thể chịu được khi nhìn nguyên hình của
Thiên Thần. Bằng chứng cho điều này là khi những
người thờ đa thần yêu cầu Allah  cử một vị Thiên Thần
làm sứ giả thay vì cử một người phàm làm vị sứ giả thì
Allah phán:

َ َ ُ َ ۡ َ َ َۡ َ
َ ُ َ ُ َ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َٰ
 ولو جعلنه ملَك٨ ﴿ولو أنزَلا ملَك لق َِض ٱۡلمر ثم َّل ينظرون
َ ُ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ۡ َ َ َّ
]5 ، 5 :﴾ [سورة األنعام٩ ۡلعلنَٰه رجًل وللبسنا علي ِهم ما يلبِسون

Và nếu TA cử một vị Thiên Thần xuống thì sự việc
đã được giải quyết xong rồi đâu còn có việc gia hạn
cho họ nữa. Và nếu TA có dựng một vị Thiên Thần
làm sứ giả thì TA vẫn phải làm cho y thành một
người phàm, và điều đó vẫn làm họ lúng túng giống
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như điều họ đang lúng túng. (Chương 5 – Al-An’am,
câu 8, 9).
Có nghĩa là nếu Allah  cử xuống một vị Thiên
Thần làm vị sứ giả cho nhân loại thì Ngài vẫn phải làm
cho y thành một người phàm bởi vì con người không thể
chịu đựng nổi khi nhìn thấy nguyên hình của Thiên Thần.

Nền tảng thứ ba

Đức tin nơi các Kinh Sách của Allah
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Đức tin nơi các Kinh Sách của Allah  là trụ cột
trong các trụ cột của đức tin Iman.
Đức tin nơi các Kinh Sách là tin rằng các Kinh
Sách đích thực đến từ nơi Allah , là lời phán của Ngài
mang nguồn chỉ đạo và ánh sáng chân lý.
Đức tin nơi các Kinh Sách là tin các Kinh Sách
được Allah  thông tin cho biết tên như Qur’an, Tawrah
(Cựu ước), Injil (Tân ước) và tin những Kinh Sách không
được Ngài cho biết tên, bởi quả thật ở nơi Allah  có
những Kinh Sách mà chỉ có Ngài mới biết và Ngài ban
các Kinh Sách xuống do lòng nhân từ của Ngài đối với
các bề tôi của Ngài, vì trí tuệ của con người có giới hạn
không thể nhận thức hết những điều lợi và hại một cách
cụ thể, mặc dù họ được phú cho khả năng phân biệt giữa
cái lợi và cái hại một cách tổng thể.
Trí tuệ của con người không những có giới hạn
nhất định mà còn phải bị chi phối bởi lòng ham muốn và
dục vọng. Nếu bắt con người chỉ dùng trí tuệ của bản
thân thì chắc chắn họ sẽ bị lầm lạc. Chính vì lẽ này, bằng
sự sáng suốt và đức khoan dùng của Allah , Ngài đã
ban xuống cho các vị Thiên sứ thanh khiết của Ngài các
Kinh Sách để giảng giải cho nhân loại những giáo lý
chính trực cùng với những lời giáo huấn hữu ích cũng
như các mệnh lệnh tích cực giúp cải thiện cho nhân loại.
Allah  phán lúc Ngài trục xuất Adam, tổ tiên của loài
người khỏi Thiên Đàng xuống trái đất:
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ُ َّ َ ۡ َ َّ َ
ۡاي فَ ًَل َخ ۡو ٌف َعلَيۡه ۡم َو ََّل ُهم
َ كم مِن ُهدى َف َمن تَب َع ُه َد
﴿فإِما يأت ِين
ِ
ِ
ِ
َ ََُۡ
َ َٰٓ َ ْ ُ ٓ َ َٰ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ
ُ
َ ك أ َ ۡص
ُ َٰح
ب ٱَلَّارِٰۖ ه ۡم
ِ  وٱَّلِين كفروا وكذِوا أَِبيتِنا أولئ٣٨ ُيزنون
َ ُ َ َ
]15 - 15 : ﴾ [سورة ابلقرة٣٩ ف ِيها خ َٰ ِِلون
Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho các ngươi, ai
tuân theo Chỉ đạo của TA thì sẽ không lo sợ cũng sẽ
không buồn phiền. Ngược lại, ai phủ nhận Chỉ đạo
của TA và cho những lời mặc khải của TA là điều
ngụy tạo thì sẽ làm bạn với Hỏa ngục và sẽ ở trong đó
đời đời. (Chương 5 – Albaqarah, câu 37 – 39).

ۡ
ر
َ َ ُ ََ َ
ُ ُ
َ ٓ َ َٰ َ
ُ
ن َءاد َم إ ِ َّما يَأت ِيَ َّنك ۡم ُر ُسل مِنك ۡم َيق ُّصون عليۡك ۡم َءاي َٰ َِّت ف َم ِن
ِ ﴿ي ب
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ ٌ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ َّ
]16 :﴾ [سورة األعراف٣٥ َق وأصلح فًل خوف علي ِهم وَّل هم ُيزنون
ٱت

Này hỡi con cháu của Adam, nếu có Sứ giả xuất thân
từ các ngươi đến với các ngươi kể cho các ngươi các
Lời Mặc Khải của TA thì những ai sợ (TA) và cải
thiện bản thân mình sẽ không phải lo sợ cũng sẽ
không phải buồn phiền. (Chương 5 – Al-A’raf, câu
35).
Đối với các Thiên Kinh Sách thì con người được
phần thanh ba nhóm:
Nhóm phủ nhận hoàn toàn các Thiên Kinh Sách,
họ là kẻ thù của các vị Thiên sứ nằm trong những người
vô đức tin, những người thờ đa thần và những người theo
chủ nghĩa triết lý.
Nhóm có đức tin hoàn toàn nơi các Thiên Kinh
Sách, họ là những người có đức tin, họ tin tất cả các vị
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Thiên sứ và những gì được mặc khải xuống cho các vị đó
như Allah  phán:

َ َ ُ ٓ َ ُ ُ َّ َ َ َ
َّ َ َ َ ٌّ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
َّ
ۡ
ِ ﴿ءامن ٱلرسول ِِما أنزِل إِِلهِ مِن ربِهِۦ وٱلمۡؤمِنون ك ءامن ِِٱَّلل
َ ََۡ ُ َُ َ
َ َٰٓ َ َ َ
َ
َُُ
ُ
ُّ
ُُ َ
د مِن رسلِهِۦ﴾ [سورة
وم
ٖ لئِكتِهِۦ وكتبِهِۦ ورسلِهِۦ َّل نفرِق بني أح

]556 : ابلقرة

Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban
xuống cho Y từ Thượng Đế của Y và những người có
đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng
nơi Allah, các Thiên thần của Ngài, các Kinh sách của
Ngài và các vị sứ giả của Ngài. Họ đều nói: Bầy tôi
không phân biệt và kỳ thị bất kỳ một vị nào trong các
Sứ giả của Ngài. (Chương 5 – Albaqarah, câu 285).
Nhóm thứ ba là nhóm người tin một số Kinh Sách
và phủ nhận một số khác, họ là những người Do Thái,
Thiên Chúa và những ai đi theo đường lối tín ngưỡng của
họ. Allah  phán về lời nói của họ:

َ ُ ُ ۡ ََ ََۡ َ َ ُ ٓ َ ُ ُۡ
َٱۡل ُّق ُم َصدِقا ل ِما
َ ۡ ون ِ َما َو َرا ٓ َءهُۥ َو ُه َو
ِ ﴿نۡؤمِن ِِما أنزِل علينا ويكفر
ۡ َُ َ
]51 :معهمۗ﴾ [سورة ابلقرة

Chúng tôi tin nơi điều đã được ban xuống cho chúng
tôi (Tawrah) nhưng họ không tin nơi điều nào khác
sau Nó (Tawrah) trong lúc Nó (Qur’an) là điều xác
nhận sự thật mà họ đang giữ. (Chương 5 – AlBaqarah, câu 91).
Thậm chí nhóm người này chỉ tin một phần của
các Kinh Sách của họ và phủ nhận một số phần còn lại
như Allah  đã phán:
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َُ َۡ َ َُٓ َ َ َ
َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ َ ۡ
َ ُ ََُۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
ض فما جزاء من يفعل
ِۚ ٖ ب وتكفرون ِِبع
ِ ﴿أفتۡؤمِنون ِِبع ِض ٱلكِت
َ َ َٰٓ َ َ ُّ َ ُ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُّ َٰ َ َ ۡ
َ َ
ُ
ِنك ۡم إ ِ ََّّل خ ِۡز ر
َل أش ِد
ي ِِف ٱۡليوة ِ ٱلنيا ويوم ٱلقِيمةِ يردون ِإ
ذَٰل ِك م
َ َۡ
َ ُ َ ۡ َ َّ َ
َ ُ َّ َ َ
]56 :﴾ [سورة ابلقرة٨٥ اب وما ٱَّلل ِِغَٰفِ ٍل عما تعملون
ذ
ِۗ ِ ٱلع
Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần của Kinh
sách và phủ nhận phần còn lại? Do đó, phần hình
phạt dành cho những ai trong các ngươi làm điều đó
không gì khác hơn là sự nhục nhã ở đời này; rồi vào
Ngày phục sinh, họ sẽ nhận một sự trừng phạt khủng
khiếp hơn, và Allah không phải không hay biết những
gì các ngươi làm. (Chương 5 – Albaqarah, câu 85).
Không nghi ngờ gì nữa rằng đức tin nơi một phần
của Kinh Sách hay nơi một số Kinh Sách mà phủ nhận
một số là vô đức tin nơi toàn bộ các Kinh Sách, bởi lẽ
đức tin Iman là bắt buộc phải tin nơi tất cả toàn bộ các
Thiên Kinh Sách và toàn bộ các vị Thiên sứ, không được
phân biệt hay kỳ thị bất kỳ vị nào trong các vị Thiên sứ.
Allah, Đấng Tối Cao phán khiển trách và chỉ trích những
ai phân biệt và bất đồng trong Kinh Sách của Ngài:
:[سورة ابلقرة

ْ ُ َ َ ۡ َ َّ َّ
َ
َ
َ ۡ
َٰ
﴾١٧٦ ق َِعِي ٖد
ا
ِق
ش
َف
ل
ب
ِت
ك
ٱل
ِف
﴿ِإَون ٱَّلِين ٱختلفوا
ِ
ِۢ
ِ ِ

]155

Và những ai bất đồng về Kinh Sách (của Ngài) thì
chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh chia rẽ đạo giáo tệ
hại. (Chương 5 – Al-Baqarah, câu 176).
Nguyên nhân trở nên vô đức tin của những kẻ đã
vô đức tin nơi các Kinh Sách hoặc vô đức tin nơi một số
hoặc một phần nào đó của Kinh Sách chỉ có một. Đó là đi

289

theo dục vọng của bản thân cùng với những tư tưởng dối
trá. Họ cho rằng họ có trí tuệ, quan điểm riêng và sự suy
luận lý lẽ và họ cho rằng bản thân họ mới thực sự có tri
thức sáng suốt và triết lý, họ khinh thường các vị Thiên
sứ và những ai đi theo các vị ấy và họ cho rằng những
người đó là những kẻ điên rồ. Allah  phán về họ:

ۡ ۡ
ْ َ
ُ
َ
ۡ َٓ ََ
ُ َ
َ ۡ
ِندهم م َِن ٱلعِل ِم َو َحاق
ت ف ِر ُحوا ِ ِ َما ع
ِ َٰ ﴿فل َّما جا َءت ُه ۡم ُر ُسل ُهم ِِٱۡلَيِن
ْ ُ َ َّ
َ ُ َۡ َۡ
]51 :﴾ [سورة اغفر٨٣ زءون
ه
ت
س
ش
ِۦ
ه
ِ
ِ ِ ِهم ما َكنوا
ِ
ِ

Bởi vì khi những vị Sứ giả của họ mang đến cho họ
những bằng chứng rõ rệt thì họ tự hào và kiêu hãnh
về những kiến thức ở nơi họ; và những điều họ
thường gièm pha chế giễu sẽ bao vây lấy họ. (Chương
40 – Ghafir, câu 83).
Riêng đối với những ai đi theo các vị Thiên sứ thì
họ tin nơi tất cả các Kinh Sách mà Allah  ban xuống,
họ không phân biệt và kỳ thị giữa các Kinh Sách đó của
Ngài.
Đức tin nơi những Kinh Sách được ban xuống ở
những thời trước là đức tin nói chung được chứng nhận
bằng con tim và chiếc lưỡi, còn đức tin nơi Qur’an là đức
tin chi tiết được chứng nhận bằng trái tim, chiếc lưỡi
đồng thời đi theo những gì được chứa đựng trong đó và
dùng nó để làm nền tảng giáo lý cho mọi vấn đề, mọi sự
việc lớn nhỏ.
Đức tin nơi Qur’an là tin rằng Qur’an là lời nói của
Allah  được mặc khải xuống chứ không phải là tạo vật
của Ngài.
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Thuộc về sự sáng suốt và ý đồ của Allah  khi mà
các Kinh Sách trước được giới hạn trong những dân tộc
nhất định vào những thời đoạn nhất định và Ngài giao
quyền lưu giữ các Kinh Sách đó cho những người phàm
tục như Ngài đã phán:

ْ ُ َ ۡ َ َ َّ َ ُّ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ر
ُ َ َ َٰ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ ٓ َّ
﴿إِنا أنزَلا ٱَلورىة فِيها هدى ونور ُيكم ِ ِها ٱَلبِيون ٱَّلِين أسلموا
ْ ُ َ َ َّ
ْ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ َّ َّ َ ْ ُ َ َ َّ
َ
َٰ
ب ٱَّلل ِ وَكنوا
ِ ل َِّلِين هادوا وٱلربَٰن ِيون وٱۡلحبار ِِما ٱستحفِظوا مِن كِت
َٓ َ َ ُ َۡ َ
]44 :عليه ِ شهداء﴾ [سورة املائدة

Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah
trong đó là sự chỉ đạo và ánh sáng. Các vị Nabi,
những người thần phục Allah đã dùng nó để phân xử
cho những người Do thái, những người tiến sĩ Do thái
và các thầy tu Do thái về những gì mà họ đã gìn giữ từ
Kinh sách của Allah, và họ là những người minh
chứng cho nó. (Chương 4 – Al-Ma-idah, câu 44).
Riêng đối với Kinh Qur’an thì quả thật Allah  đã
mặc khải xuống cho tất cả mọi dân tộc trong nhân loại
cho đến Ngày Tận Thế và chính bản thân Ngài tự lưu giữ
và bảo tồn Kinh Qur’an, bởi lẽ Kinh Qur’an được áp
dụng cho tới khi kết thúc cuộc sống của toàn nhân loại
trên thế gian. Allah  phán:
]5:[سورة احلجر

ۡ َ ۡ َ َّ
َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ۡ
﴾ ٩ حَٰفِظون
﴿إِنا َن ُن ن َّزَلَا ٱَّلِكر ِإَونا َلۥ ل

Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an)
xuống và TA sẽ luôn bảo quản Nó. (Chương 16 – AlHijr, câu 9).
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ۡ َ َّ
ۡ َ ۡ ََ ۡ ََ َۡ
َ ر
ُ َٰ َ ۡ
َ
ۡ
ۢ
ِيم
ٍ ني يديهِ وَّل مِن خلفِهِۦ تزنِيل مِن حك
ِ ﴿َّل يأت ِيهِ ٱلب ِطل مِن ب
َ
]45 : ﴾ [سورة فصلت٤٢ د
ٖ ۡحِي
Và quả thật, Nó (Qur’an) là một Kinh sách rất đỗi
quyền năng. Không một điều giả dối nào có thể xâm
nhập Nó từ đằng trước hay đằng sau. Bởi lẽ, Nó do
Đấng rất mực sáng suốt và đáng khen ngợi ban
xuống. (Chương 41 – Fussilat, câu 42)
Bắt buộc phải phán xét và phân xử theo Kinh
Qur’an trong tất cả mọi hệ thống cai trị và lãnh đạo và
bắt buộc phải đưa mọi sự tranh chấp và bất đồng trở về
với Kinh Qur’an. Quả thật, Allah  phán rằng ai phán
xét và phân xử dựa theo những gì khác ngoài Kinh Sách
của Ngài thì người đó đã đi theo tà thần, Ngài phán:

َ ُ ٓ َ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
نزل إِِلك وما أنزِل مِن
ِ ﴿ألم تر إَِل ٱَّلِين يزعمون أنهم ءامنوا ِِما أ
َ
ُ
ْ ُ ُ ۡ َ ْٓ ُ ۡ ََ
ُ َٰ َّ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ۡ َ
وت وقد أمِروا أن يكفروا ِِهِۦ
ِ قبل ِك يرِيدون أن يتحاكموا إَِل ٱلطغ
ۢ َ َٰ َ َ ۡ ُ َّ ُ َ ُ َٰ َ ۡ َّ ُ ُ َ
َ
]60 :﴾ [سورة النساء٦٠ ضلهم ضلًل ِعِيدا
ِ ويرِيد ٱلايطن أن ي

Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ
đã xác nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã
được ban xuống cho Ngươi và nơi điều đã được ban
xuống vào thời trước Ngươi hay sao? Chúng muốn
nhờ Tà thần xét xử công việc của chúng trong lúc
chúng được lệnh phải tẩy chay Tà thần. Và Shaytan
muốn dắt chúng lạc xa khỏi đạo. (Chương 4 – Annisa,
câu 60).
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Tà thần là những kẻ nằm ngoài giới hạn của Allah
. Quả thật, Allah  đã chỉ trích và phê phán những kẻ
tự xưng họ có đức tin nơi các Kinh Sách của Ngài nhưng
không để Kinh Sách và Sunnah phân xử các vụ việc của
họ mà lại nhờ đến những kẻ tà thần phân xử các vụ việc
của họ. Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َ َ َ ح َ ح َ َ ح َ َ ُ َّ َ َ َ َ ح َ ُ ح َ ح َ ُ ح
ْي ما أنزل اهلل إهال وقع بأسهم بينهم} رواه ابن
{وما حكم قوم بهغ ه

.ماجه

“Bất kỳ nhóm người nào phân xử bằng những gì ngoài
những điều Allah ban xuống thì chắc chắn sẽ xảy ra
vấn đề giữa họ.” (Ibnu Ma-jah).
Bởi thế, người nào tự xưng là tin nơi Kinh Sách
của Allah  nhưng lại nhờ đến những gì khác ngoài
Kinh Sách của Ngài trong việc phân xử các công việc của
họ thì những người đó đã mâu thuẫn với sự tự xưng của
bản thân họ.
Bắt buộc phải chấp hành và thực hiện theo toàn bộ
Qur’an về tất cả mọi mặt, mọi khía cạnh của tôn giáo, thờ
phượng và cuộc sống xã hội từ sinh hoạt cá nhân cho đến
tập thể xã hội. Allah  phán:

َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َّ َ َ
﴾ [سورة٤٤ ﴿ومن لم ُيكم ِِما أنزل ٱَّلل فأولئِك هم ٱلكفِرون

]44 :املائدة

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì
đó là những kẻ không có đức tin. (Chương 6 – Al-Maidah, câu 44).

293

َ ُ َٰ َّ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َّ َ َ
﴾ [سورة٤٥ ﴿ومن لم ُيكم ِِما أنزل ٱَّلل فأولئِك هم ٱلظل ِمون

]45 :املائدة

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì
đó là những kẻ làm điều sai quấy. (Chương 6 – AlMa-idah, câu 45).
[سورة

َ ُ َ ۡ ُ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َّ َ َ
﴾٤٧ ٱَّلل فأ ْو َٰٓلئِك ه ُم ٱلفَٰسِقون
﴿ومن لم ُيكم ِِما أنزل

]47 :املائدة

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì
đó là những kẻ dấy loạn. (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu
47).

ْ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ
َٰ ﴿فًل وربِك َّل يۡؤمِنون ح
ُيدوا
ِ َّت ُيكِمو فِيما شجر ِينهم ثم َّل
ُ َ ٓ
َ ۡ ِ نف
ۡ َ ْ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َّ
]56 : ﴾ [سورة النساء٦٥ س ِهم ح َرجا مِما قضيت وشسل ِموا تسل ِيما
ِِف أ
Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng
chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề
cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh
chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về
quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn
quy phục. (Chương 4 – Annisa, câu 65).
Trong câu Kinh 56 chương Annisa’ vừa nêu trên,
Allah  thề với chính bản thân Ngài rằng những kẻ
không nhờ Thiên sứ của Ngài phân xử về điều mà họ
tranh chấp hoặc không hài lòng về sự phân xử của Người
thì họ là những người vô đức tin.
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Và Allah  mô tả những ai không xét xử theo
những điều Ngài ban xuống là vô đức tin, là sai quấy và
là một hành động dấy loạn.

Nền tảng thứ tư

Đức tin nơi các vị Thiên sứ
Đức tin nơi các vị Thiên sứ là trụ cột trong các trụ
cột của đức tin Iman, bởi các vị Thiên sứ là trung gian
giữa Allah  và các bề tôi của Ngài trong việc truyền đạt
bức Thông Điệp của Ngài.
Đức tin nơi các vị Thiên sứ của Allah là tin bức
Thông Điệp họ mang đến là thật, thừa nhận sứ mạng
Nabi của họ và tin rằng họ luôn trung thực trong tất cả
những điều họ thông điệp từ nơi Allah .
Các bằng chứng giáo lý về việc bắt buộc phải tin
nơi các Thiên sứ thì rất nhiều, tiêu biểu cho những lời
phán của Allah :
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ََ
ۡ َۡ َ
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ْ ُّ َ ُ َ َّ ۡ َ ۡ َّ
َّك َّن ٱلِۡب
َٰ
ِ ب ول
ِ
ِ َر ِق وٱلمغ ِر
ِ ﴿ليس ٱل ِِب أن تولوا وجوهكم ق ِبل ٱلم
َ َٰٓ َ َ ۡ َ
َّ َ َ َ ۡ َ
ۡ َٱَّلل ِ َو ۡٱِل
َ كةِ َو ۡٱلك َِتَٰب َوٱَلَّب
ِ
ين﴾ [سورة
ئ
ل
م
ٱل
و
ِر
خ
ٱٓأۡل
م
و
ِِ
ِ
ِ ِ من ءامن
ِ
ِ
]155 :ابلقرة

Đạo đức không phải là các ngươi quay mặt về hướng
đông hay hướng tây mà đạo đức là việc ai tin tưởng
nơi Allah và nơi Ngày Sau, tin tưởng nơi các Thiên
thần, các Kinh sách và các vị Nabi. (Chương 5 –
Albaqarah, câu 177).

َ َ ُ ٓ َ ُ ُ َّ َ َ َ
ٌّ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
َّ
َ ك َء
نزل إ ِ ِۡلهِ مِن َّربِهِۦ وٱلمۡؤمِنون
ِ ام َن ِِٱَّلل
ِ ﴿ءامن ٱلرسول ِِما أ
َ َٰٓ َ َ َ
َُُ
ُُ َ
]556 : لئِكتِه ِۦ وكتبِهِۦ ورسلِه ِۦ﴾ [سورة ابلقرة
وم
Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban
xuống cho Y từ Thượng Đế của Y và những người có
đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin nơi
Allah, các Thiên thần của Ngài, các Kinh sách của
Ngài và các vị sứ giả của Ngài. (Chương 5 –
Albaqarah, câu 285).

َّ َ ۡ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ
َّ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َّ
ُ
َ
ُ
ِ ﴿إِن ٱَّلِين يكفرون ِِٱَّلل ِ ورسلِهِۦ ويرِيدون أن يف ِرقوا بني ٱَّلل
ْ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َ
ُ ۡ َ
ُۡ َ ُ ُ
ۡ
ۡ
خذوا
ِ َو ُر ُسلِهِۦ َو َيقولون نۡؤم ُِن ِِبَع ٖض َونكف ُر ِ ِ َبع ٖض ويرِيدون أن يت
ََۡ َ َ َ ا
]160 : ﴾ [سورة النساء١٥٠ بني ذَٰل ِك سبِيًل
Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các Sứ giả của
Ngài, và họ muốn chia rẽ giữa Allah và các Sứ giả của
Ngài. Họ nói: Chúng tôi tin nơi một số Sứ giả và phủ
nhận một số khác. Và họ muốn cho một lối đi ở chính
giữa cái đó. (Chương 4 – Annisa’, câu 160).
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Trong những câu Kinh trên đây, Allah  đã đề cập
đức tin nơi các vị Thiên sứ cùng với đức tin nơi Ngài, nơi
các vị Thiên sứ của Ngài và nơi các Kinh sách của Ngài
và cho biết rằng sẽ là sự vô đức tin đối với ai phân biệt và
chia rẽ giữa Allah  và các vị Thiên sứ của Ngài cũng
như chỉ tin một số vị và phủ nhận một số khác.
Việc Allah  dựng lên các vị Thiên sứ là một
hồng ân từ nơi Ngài dành cho nhân loại, bởi vì nhân loại
cần đến họ, cuộc sống và tín ngưỡng của nhân loại sẽ
không được ngay chính và đúng đắn trừ phi có sự hướng
dẫn và chỉ đạo của họ. Cho nên, nhân loại rất cần đến các
vị Thiên sứ, cần hơn cả thức ăn và đồ uống, bởi Allah 
lấy các vị Thiên sứ làm những vị trung gian giữa Ngài
với các bề tôi của Ngài trong việc nhận biết Ngài, trong
việc hướng dẫn họ điều tốt và điều hại, trong việc giảng
giải các giáo lý, các mệnh lệnh và những điều cấm, và
trong việc trình bày rõ ràng những điều Allah  yêu
thích và không yêu thích. Tất cả những sự việc đó không
có cách nào lĩnh hội được ngoại trừ phải thông qua các vị
Thiên sứ của Allah.
Quả thật, trí tuệ không hướng dẫn đến với sự giảng
giải những sự việc nêu trên mặc dầu trí tuệ nói chung có
thể nhận thức được chúng. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ََ ََ َ
َ َ َ َ َ َٰ َ َّ ُ ُ َّ َ َ
ُ َّ ث ٱ
َ َّلل ٱَلَّبي َن ُمبَ َِر
نزل
ين َو ُمنذِرِين وأ
﴿َكن ٱَلاس أمة وحِدة فبع
ِِ
ِ
ْ ََُ ۡ َ
ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ
َ ۡ ك َم َب
ِ َّني ٱَل
اس فِيما ٱختلفوا ف ِي ِۚهِ﴾ [سورة
معهم ٱلكِتب ِِٱۡل ِق ِِلح
]511 :ابلقرة

Ban đầu nhân loại chỉ là một cộng đồng nhưng rồi vì
họ lầm lạc nên Allah dựng lên các vị Nabi (xuất thân
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từ họ) làm những vị mang tin mừng và lời cảnh báo,
và Ngài đã ban xuống cùng với họ các Kinh Sách
bằng sự thật để họ phân xử nhân loại về những điều
mà họ tranh chấp và bất đồng. (Chương 5 –
Albaqarah, câu 213).
Nhu cầu của người bề tôi cần đến các bức Thông
Điệp to lớn hơn và nhiều hơn nhu cầu của người bệnh
cần đến bác sĩ. Bởi quả thật, nếu con người không có bác
sĩ thì thân thể của họ có thể bị tổn hại, nhưng nếu không
có các bức Thông Điệp của Allah thì trái tim con người
sẽ bị chai cứng; cư dân trái đất vẫn còn tồn tại khi mà các
vết tích của những bức Thông Điệp của Allah vẫn còn
trong họ, nhưng nếu các vết tích đó biến mất khỏi trái đất
thì đó là lúc Allah  ra lệnh cho giờ tận thế xảy đến.
Các vị Thiên sứ mà Allah  đã nhắc đến tên của
họ trong Qur’an thì bắt buộc phải tin tất cả, và họ gồm có
cả thảy 25 vị, trong đó 18 vị được nhắc đến trong các câu
Kinh liên tiếp sau đây:

ٓ َ َّ َّ َٰ َ َ َ ُ َ ۡ َ
َ ۡ َ
َّ ك ُح
ۡ َ َٰ َ َ ِيم
َ جتُ َنا ٓ َء َات ۡي َن َٰ َها ٓ إِۡ َرَٰه
﴿وت ِل
ۗ ت من ناا ُء
ٖ لَع قو ِمهِۦ نرفع درج
ِ
َ َ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ َ ُ ا
َ َّ َ َّ
ِيم َعل ر
ٌ ك َحك
وب ّلَك ه َد ۡينَا
 ووهبنا َلۥ إِسحق ويعق٨٣ ِيم
إِن رب
َ
ُ
ُ َ
َ ُ ُ َ َ ُّ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ ُ َ
َ َُ ا
وسف
وحا ه َد ۡينَا مِن ق ۡبل َومِن ذرِ َّيتِهِۦ داوۥد وسليمن وأيوب وي
ون
َ ُ َٰ َ َ َٰ َ ُ َ
ۡ َ َو َز َكريَّا َوي٨٤ ني
ۡ ون َو َك َذَٰل َِك ََنۡزي ٱل ۡ ُم
َ سن
َٰ َ َي َوع
َٰ َ ح
ِيَس
ح
وموَس وهر
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ َ
ُ
ُ
ُ
َّ َ ۡ َ َ ُ ر
َ ٱلصَٰلِح
ۡ ٨٥ ني
ِإَوس َمَٰعِيل َوٱليَ َس َع َويُون َس َولوطا َوُك
ِإَوِلاس ك مِن
ِ
َ َ َ ۡ َّ َ
َ َلَع ٱلۡ َعَٰل
]55 - 83 :﴾ [سورة األنعام٨٦ مني
فضلنا
ِ
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Và đó là lập luận mà TA (Allah) đã ban cho Ibrahim
để Y dùng đối đáp với người dân của Y. TA nâng cấp
bậc cho người nào TA muốn. Quả thật, Thượng Đế
của Người (Muhammad) rất mực Sáng suốt, rất mực
Hiểu biết. Và TA đã ban cho Y (Ibrahim) (đứa con
trai) Ishaq và (đứa cháu nội) Ya’qub. Tất cả đều được
TA hướng dẫn. Và TA đã hướng dẫn Nuh trước đó,
và TA đã hướng dẫn trong dòng dõi của Y (Ibrahim)
Dawood, Sulayman, Ayyub, Yusuf, Musa và Harun.
Và cũng giống như thế TA sẽ ban thưởng cho những
người làm tốt. Và TA đã hướng dẫn Zakariya, Yahya,
Ysa và Ilyaas. Tất cả đều là những người ngoan đạo
và lương thiện. Và TA đã hướng dẫn Isma’il, AlYasa, Yunus và Lut. Tất cả đều được TA đặc ân hơn
thiên hạ. (Chương 5 – Al-An’am, câu 83 – 86).
Riêng 7 vị còn lại được nhắc tới trong các câu
Kinh riêng biệt. Đối với những vị nào không được
Qur’an nói đến tên của họ thì cũng bắt buộc phải tin một
cách tổng thể. Allah  phán:

ۡ َ َۡ ۡ َََ
َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ
ۡ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
﴿ولقد أرسلنا رسًل مِن قبل ِك مِنهم من قصصنا عليك ومِنهم من
َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ
]55 :لم نقصص عليك ۗ﴾ [سورة اغفر

Và quả thật, TA (Allah) đã cử phái các Sứ giả đến
với nhân loại trước Ngươi (Muhammad). Trong số đó
có người TA đã kể cho Ngươi câu chuyện của họ và có
người TA không kể câu chuyện của họ cho Ngươi
biết. (Chương 40 – Ghafir, câu 78).
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َ َ
ُ َ
ۡ َ َّ
َ ََ
َ ََ
﴾﴿ َو ُر ُسًل ق ۡد ق َص ۡص َن َٰ ُه ۡم عليۡك مِن قبۡل َو ُر ُسًل ل ۡم نق ُص ۡص ُه ۡم عليۡك

]154 :[سورة النساء

Và một số sứ giả trước đây, TA (Allah) đã kể lại câu
chuyện của họ cho Ngươi (Muhammad), và một số
khác trong số họ thì TA đã không kể. (Chương 4 –
Annisa, câu 164).
Có một vấn đề cần làm rõ ở đây, đó là sự khác
biệt giữa Nabi và Thiên sứ. Sự khác biệt được cho là
biết đến nhiều nhất trong giới học giả là:
 Thiên sứ: Người nhận mặc khải từ nơi Allah 
với một hệ thống giáo lý và được lệnh phải rao truyền hệ
thống giáo lý đó.
 Nabi: Người nhận mặc khải với một hệ thống giáo
lý nhưng không bắt buộc phải rao truyền.
Cả Nabi và Thiên sứ đều nhận được sự mặc khải.
Tuy nhiên, Nabi được dựng lên cho một nhóm tín đồ của
các giáo lý trước chẳng hạn như các vị Nabi của dân
Isra’il được lệnh hướng dẫn theo hệ thống giáo lý của
Kinh Tawrah, có thể ai đó trong số họ được mặc khải
riêng về một sự việc nhất định nào đó. Còn Thiên sứ thì
được dựng lên để kêu gọi những người vô đức tin trở về
tôn thờ duy nhất một mình Allah .
Nhiệm vụ của Thiên sứ rộng rãi hơn Nabi, và
những vị Thiên sứ cũng có sự vượt trội lẫn nhau như
Allah  phán:
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َ ُ َّ َ َّ َ َّ ُ ۡ
َ ۡ
ُّ ك
َٰ َ َ ٱلر ُس ُل فَ َّضلۡنَا َب ۡع َض ُه ۡم
َّلل َو َرف َع
لَع َب ۡع ٖض مِنهم من ُكم ٱ
﴿ت ِل
َ
َ ۡ
َ ََ ۡ ُ َ َۡ
ََۡ
َ ۡ
َ
ِ ت َوأيَّ ۡد َن َٰ ُه ِ ِ ُرو
ِ َٰ ت َو َءاتينا عِيَس ٱب َن م ۡريَ َم ٱۡلَيِن
ِۚ ٖ َٰ بعضهم درج
ُۡ
ِِۗ ٱلق ُد
]561 :س ﴾ [سورة ابلقرة
Đó là các Sứ giả, TA (Allah) đã ưu đãi một số vị này
hơn một số vị nọ. Trong họ có vị được Allah nói
chuyện trực tiếp, và có một số vị được nâng cao cấp
bậc danh dự; và TA đã ban cho Ysa con trai của
Maryam những bằng chứng rõ rệt và đã hỗ trợ Y với
Ruh Al-Qudus (Đại Thiên Thần Jibril). (Chương 5 –
Albaqarah, câu 253).
Những vị vượt trội nhất trong các vị Thiên sứ có
năm vị được gọi là Ulu Al-Azm: Nuh, Ibrahim, Musa,
Ysa và Muhammad. Năm vị này được nói trong lời phán
của Allah :

َ َ ۡ ُ َ َٰ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ ِيم َو ُم
َ ِنك َومِن نُّو ٖ ِإَوِۡ َرَٰه
َٰوَس
﴿ِإَوذ أخذنا مِن ٱَلب ِ ِين مِيثقهم وم
َ َ َٰ ا
َ ۡ َ ََ َ َۡ َ ۡ َ َ
ۡ
ُ
]5 : ﴾ [سورة األحزاب٧ ن مريم وأخذنا مِنهم مِيثقا غل ِيظا
ِ ِوعِيَس ٱ

Và khi TA đã nhận lời giao ước từ các Nabi và từ
Ngươi (Muhammad) và từ Nuh, Ibrahim, Musa và
Ysa, con trai của Maryam, và TA đã nhận từ nơi họ
lời giao ước thật nặng nề. (Chương 11 – Al-Ahzab,
câu 7).

َ ٓ َّ َ
ُ
َ َ ٓ
ُ َ َ َ َ
َٰ َّ كم م َِن ٱلِين َما َو
ِي أ ۡو َح ۡينَا إِِلۡك َو َما
َّص ِِهِۦ نوحا وٱَّل
﴿ۡشع ل
ِ
َ َو َّص ۡي َنا ِهِۦٓ إِۡ َرَٰه
َٰ َ ِيم َو ُم
َٰٓ َ وَس َوع
]13 :ِيَس﴾ [سورة الشورى
ِ ِ
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Ngài đã qui định cho các ngươi tôn giáo mà Ngài đã
truyền xuống cho Nuh, và tôn giáo mà TA đã mặc
khải cho Ngươi (Muhammad) cũng là những gì TA đã
truyền cho Ibrahim, Musa và Isa. (Chương 45 – AshShura, câu 13).
Trong 5 vị Ulu Al-Azm này có hai vị vinh dự nhất,
đó là hai vị Khaleel: Ibrahim  và Muhammad ,
nhưng vị vinh dự nhất trong hai vị Khaleel là Thiên sứ
Muhammad . Sự vượt trội này là do chính Allah lựa
chọn và phong tặng như Ngài đã phán:
]56 :[سورة احلج

َ َٰٓ َ َ ۡ َ
ُ َّ ﴿
ِِۚ َّلئِكةِ ُر ُسًل َوم َِن ٱَل
﴾اس
ٱَّلل ي َ ۡص َط َِف مِن ٱلم

Allah chọn các vị Sứ giả (của Ngài) từ trong hàng
ngũ các Thiên Thần và nhân loại. (Chương 55 – AlHajj, câu 75).
Sứ mạng Nabi không được hình thành bởi sự tìm
kiếm của người bề tôi qua sự nỗ lực nghiên cứu và hành
đạo dưới nhiều dạng cũng như phải trải qua sự tu luyện
khổ ai trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức và thể
chất giống như những gì mà những người theo chủ nghĩa
triết lý đã nói: Có thể gặt hái được những điều tiên tri (sứ
mạng Nabi) đối với ai thấy bản thân mình đã đạt được sự
hoàn hảo bên ngoài lẫn bên trong về kỷ cương và nguyên
tắc sống, bởi sự hoàn hảo đó sẽ đánh bóng tấm gương
bên trong và mở ra cái nhìn sâu sắc.
Sự tiên tri (sứ mạng Nabi) theo chủ nghĩa triết
lý gồm ba đặc điểm:
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Thứ nhất: Sức mạnh kiến thức, nó đạt được
không bằng con đường học vấn mà bằng con đường sức
mạnh.
Thứ hai: Sức mạnh của trí tưởng tượng, trí tưởng
tượng ra trong bản thân những hình dạng của ánh sáng
chân lý dùng để nói chuyện và diễn giải làm cho lời nói
được lắng nghe.
Thứ ba: Sức mạnh ảnh hưởng trong nhân loại mà
họ gọi đó là khuynh hướng trong thế giới tế bào chất.
Đó là những tính chất để đạt được sự tiên tri theo
quan điểm của họ, chính vì vậy mà một số người Sufi đã
đi tìm sự tiên tri, và điều đó đối với họ chỉ là một việc
làm trong các việc làm.
Quan điểm và lời nói của họ hoàn toàn sai trái,
Allah  đã phản bác lời nói của họ:

ُ ُ ُ َ ُ ٓ َ َ ۡ َٰ َ ۡ ُ َٰ َّ َ َ ۡ ُّ َ ْ ُ َ َ َ ٓ َ ۡ ُ ۡ َ َ ر
َّۘ
ِ وَت رسل ٱَّلل
ِ ﴿ِإَوذا جاءتهم ءاية قالوا لن نۡؤمِن حَّت نۡؤَت مِثل ما أ
َ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َّ
ُ
َ
]154 :ٱَّلل أعلم حيث ُيعل رِساَلهۥ﴾ [سورة األنعام
Và khi có một câu Kinh nào đến với chúng thì chúng
bảo rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng trừ phi
chúng tôi nhận được điều giống như điều đã được ban
cho các sứ giả của Allah. Allah biết rõ đâu là nơi mà
Ngài phải đặt Thông Điệp của Ngài. (Chương 5 – AlAn’am, câu 154).
]56 :[سورة احلج

َ َٰٓ َ َ ۡ َ
ُ َّ ﴿
ِِۚ َّلئِكةِ ُر ُسًل َوم َِن ٱَل
﴾اس
ٱَّلل ي َ ۡص َط َِف مِن ٱلم
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Allah chọn các vị Sứ giả (của Ngài) từ trong hàng
ngũ các Thiên Thần và nhân loại. (Chương 55 – AlHajj, câu 75).
Như vậy, sứ mạng Nabi là sự lựa chọn từ nơi Allah
 theo kiến thức sáng suốt và chí minh của Ngài đối với
ai mà Ngài thấy thích hợp chứ nó không phải sự tìm kiếm
để đạt được từ phía người bề tôi. Dĩ nhiên, các vị Nabi là
những người có những phẩm chất và những ưu điểm
vượt trội hơn những người khác. Tuy nhiên, họ không
phải theo cách nghĩ của những kẻ triết học lệch lạc.
Những bằng chứng của sứmạng Nabi
Những bằng chứng của sứ mạng Nabi là những
bằng chứng khẳng định sứ mạng của Nabi Muhammad 
là sự thật, và với chúng có thể xác định ai là những kẻ tự
xưng mang trọng trách sứ mạng Nabi một cách giả dối.
Có rất nhiều bằng chứng của sứ mạng Nabi và chúng rất
đa dạng một cách không có giới hạn.
Một trong các bằng chứng của sứ mang Nabi là
phép màu. Phép màu của Nabi là những điều huyền diệu
trước những thách thức, là điều vượt xa mức bình thường
được Allah ban cho nó xảy ra trên đôi tay của ai mà Ngài
lựa chọn cho sứ mạng Nabi nhằm khẳng định sự trung
thực cũng như để chứng thực sứ mạng của vị Nabi đó.
Những phép màu hay những điều huyền diệu của các vị
Thiên sứ thì có rất nhiều, chẳng hạn như: con lạc đà cái
được ban cho Nabi Saleh  làm bằng chứng cho người
dân của Người, sự biến đổi cây gậy thành con rắn của
Nabi Musa , làm cho người mù sáng mắt và làm cho
người bị bệnh cùi có lại làn da bình thường cũng như
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làm cho người chết sống lại từ một hành động vuốt và
xoa của Nabi Ysa . Riêng những phép màu của Thiên
sứ Muhammad  của chúng ta thì cũng khá nhiều, trong
đó phép màu vĩ đại và phi thường nhất là Qur’an, Nó là
một phép màu còn mãi mà Allah  đã thách thức toàn
thể loài Jinn và loài người; Ngoài Qur’an thì có những
phép màu khác như sự kiện Isra’ (thăng thiên) và
Mi’raaj (chuyến dạ hành), hiện tượng mặt trăng chẻ làm
đôi, hạt sỏi Tasbih khi nằm trên lòng bàn tay của Người,
và Người thông điệp cho biết về những sự việc đã xảy ra
trong quá khứ và những điều sẽ xảy ra trong tương lai,
Người đã cho những cộng đồng biết về những điều sẽ xảy
ra cho họ ở tương lai từ việc giành thắng lợi, kẻ thù của
họ thất bại và tất cả đều xảy ra như lời Người đã thông
điệp; một trong những phép màu của Nabi Muhammad
 của chúng ta là người mang đến những giáo lý cũng
như những thông tin đã được thực tế khám phá và chứng
minh rằng những giáo lý và các thông tin phải đến từ
một trí tuệ vượt trội hơn trí tuệ con người.
Một trong những bằng chứng của sứ mạng Nabi là
sự phù hộ của Allah  dành cho các vị Nabi, bởi lẽ như
đã biết rằng đường lối cũng như thông lệ của Allah là
không phù hộ kẻ giả dối giống như Ngài đã phù hộ cho
người trung thực mà ngược lại Ngài sẽ vạch trần sự giả
dối của y và không để y giành thắng lợi trong sự giả dối
đó, thậm chí Ngài sẽ phải hủy diệt y; còn nếu như Ngài
vẫn ban sự thắng lợi cho một tên vua bạo quyền và ác bá
là bởi vì hắn không tự xưng mình mang sứ mạng Nabi và
cũng không phủ nhận Ngài mà hắn chỉ bất công trong
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vương quyền của hắn và Allah  chỉ để những kẻ bất
công giống như hắn đi theo như Ngài đã phán:

َ ُ

ۡ َْ ُ َ َ

َۢ ۡ َ َ

َّ

َ َۡ

َُ َ َ ََ

﴾ [سورة١٢٩ مني بعضا ِِما َكنوا يكسِبون
ِ ِ ﴿وكذَٰل ِك نو ِِل بعض ٱلظَٰل
]155 :األنعام

Và cũng như thế, TA (Allah) làm cho một số tên bất
công và ác nhân kết thân với nhau bởi những điều (tội
lỗi) mà chúng đã phạm. (Chương 5 – Al-An’am, câu
129).
Điều này khác với việc ai đó bảo rằng Allah  đã
cử y đến nhưng y là kẻ nói dối thì Ngài sẽ không ủng hộ
y, tuy nhiên có thể Ngài sẽ để mặc y trong một thời gian
rồi sau đó Ngài sẽ hủy diệt y.
Có rất nhiều cách để phân biệt giữa người trung
thực và kẻ giả dối, ngay cả đối với các sự việc không
phải là việc tự xưng mang sứ mạng Nabi thì dĩ nhiên đối
với việc tự xưng mang sứ mạng Nabi chắc chắn phải có
nhiều cách phân biệt hơn nữa.
Như đã biết rằng người tự xưng mình mang trọng
trách sứ mạng Nabi hay Thiên sứ thì hoặc người đó là
người phúc đức và có phẩm chất đạo hạnh tốt nhất trong
nhân loại hoặc người đó là người kém cõi và tệ nhất
trong phẩm chất đạo đức. Chính vì lẽ này mà một trong
những người có trí tuệ khôn ngoan và sáng suốt trong
việc nhận thức khi được Thiên sứ của Allah  rao truyền
và kêu gọi họ đến với Islam thì y nói với Người: Thề bởi
Allah, ta chỉ nói với ngươi một lời duy nhất, nếu ngươi
trung thực thì ngươi là người cao quý trong mắt ta hơn
còn nếu ngươi giả dối thì ngươi là người đáng khinh.
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Bất cứ ai giả dối tự xưng mình mang sứ mạng
Nabi thì đều để lộ ra ngoài sự ngu dốt, dối trá, giả tạo
cũng như những bản chất xấu, còn bất cứ ai là người
trung thực trong việc khẳng định mình mang trọng trách
sứ mạng Nabi thì những biểu hiện từ kiến thức, sự chân
thật, đạo hạnh và những điều phúc lành được phơi bày.
Bởi vì một vị Thiên sứ đích thực phải thông tin cho mọi
người biết những điều nhất định nào đó, y phải ra lệnh
cho mọi người làm những điều nhất định nào đó và bản
thân y phải thực hiện những điều đó, còn kẻ giả tạo sẽ lộ
ra chân tướng giả tạo của mình qua những gì mà y sai
bảo mọi người cũng như những gì mà y thông điệp từ
nhiều phương diện.
Từ lý lẽ trên, chắc chắn có người sẽ hỏi cách phân
biệt giữa các bằng chứng của sứ mạng Nabi và những gì
đến từ những thầy bùa, bói toán cũng như những việc
làm thần bí được phổ biến ngày hôm nay. Câu trả lời là:
có rất nhiều sự khác nhau giữa các bằng chứng của sứ
mạng Nabi và những điều đến từ các thầy bùa, bói toán,
tiêu biểu:
 Các thông tin đến từ các vị Nabi không hề sai và
các sự việc sẽ diễn ra đúng theo những gì họ đã thông tin
cho biết, khác với các thông tin của những tên thầy bói,
các nhà chiêm tinh rằng đa số các thông tin họ đưa ra đều
giả dối và ngay cả đôi lúc họ nói thật về một số điều do
Shaytan mách bảo họ nhưng những tên Shaytan vẫn thêm
bớt vào sự việc đó khi chúng nghe lén từ các cuộc đàm
nghị ở trên trời của các Thiên Thần.
 Các tên thầy bói, các nhà thầy bùa và ma thuật làm
ra những điều khác thường nào đó thì những điều đó
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không nằm ngoài khả năng của loài Jinn và con người tức
con người và loài Jinn vẫn có khả năng làm ra giống như
vậy; khác với những dấu hiệu của các vị Nabi rằng không
ai từ loài Jinn hay loài người có khả năng làm giống
những dấu hiệu đó của họ như Allah  đã phán:

َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ْ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ َ ُّ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ
َّ ُ
ٱۡلن لَع أن يأتوا ِ ِ ِمث ِل هَٰذا ٱلقرءا ِن َّل
ِ ﴿قل لئ ِ ِن ٱجتمع
ِ ٱۡلنس و
ِ ت
ۡ َ َُۡ
َ َ َۡ َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ُ
َ
]55 :﴾ [سورة اإلرساء٨٨ ض ظهِيا
ٖ يأتون ِ ِ ِمثلِهِۦ ولو َكن بعضهم ۡلِ ع

Hãy bảo họ (Muhammad!): Nếu loài người và loài
Jinn có hợp sức nhau lại để làm một kinh sách giống
như Qur’an này thì cũng không bao giờ có thể làm
được giống như Nó, cho dù chúng có nỗ lực hỗ trợ
nhau đến mấy đi chăng nữa (Chương 15 – Al-Isra’,
câu 88).
Không ai có thể làm giống các dấu hiệu của các vị
Nabi bởi chính Allah  là Đấng đã làm ra những dấu
hiệu đó và chúng là dấu hiệu để chứng thực cho các vị
Nabi đích thực của Ngài chẳng hạn như việc chẻ đôi mặt
trăng, cây gậy biến thành con rắn, hạt sỏi tụng niệm và
tán dương thành tiếng, thức ăn và thức uống từ số lượng
ít trở thành số lượng nhiều. Tất cả những sự việc đó đều
là do quyền năng của Allah .
 Đối với các vị Nabi đích thực, những ai theo họ là
người có đức tin, thần phục và thờ phượng một mình
Allah  duy nhất theo đúng những gì Ngài ra lệnh và sai
bảo, và họ tin tất cả những gì mà các vị Nabi mang đến;
riêng đối với các thầy bùa, các nhà bói toán thì chỉ có
những người thờ đa thần đi theo họ, chỉ có những người
phủ nhận lời mặc khải của Allah  mới theo họ.
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 Niềm tin bản năng và trí tuệ luôn tương đồng với
những điều mà các vị Nabi mang đến, còn những tên thầy
bói, thầy bùa và những tên giả mạo thì luôn đi khác với
lý lẽ của trí tuệ và niềm tin bản năng.
 Các vị Nabi đến mang những điều làm hoàn thiện
niềm tin bản năng và trí tuệ còn bói toán và bùa phép
cũng như sự giả dối chỉ làm hư hại niềm tin bản năng và
trí tuệ.
 Các phép màu của các vị Nabi không đến từ bản
thân họ mà đến từ Allah. Những phép màu đó chính
Allah đã làm dùng để chứng minh cho sứ mạng của họ
như mặt trăng chẻ đôi, cây gậy biến thành rắn, Qur’an,
thông tin về những điều vô hình. Tất cả các dấu hiệu
cũng như những phép lạ đều đến từ nơi Allah chứ không
đến từ tạo vật như Allah đã phán với vị Nabi của Ngài
khi họ yêu cầu Người mang đến một dấu hiệu lạ:

َّ ۡ ُ
َّ َ
َ
َ َ َۡ َ َ ُ ٓ ََۡ ْ ُ َ َ
ر
ُ
َّ
َ
َٰ
َٰ
ِ ﴿وقالوا لوَّل أنزِل عليهِ ءايت مِن ربِهِۦ قل إِنما ٱٓأۡليت عِند ٱَّلل
َ ۠ َ َ ٓ َ َّ
ُّ
ٌ
ر
]60 :﴾ [سورة العنكبوت٥٠ ِإَونما أنا نذِير مبِني
Và chúng bảo: “Tại sao Thượng Đế của Y
(Muhammad) đã không ban xuống cho Y những phép
lạ?” Hãy nói đi (Muhammad): “Quả thật, các phép lạ
đều chỉ thuộc về Allah, còn Ta chỉ là một người cảnh
báo công khai”. (Chương 55 – Al-Ankabut, câu 50).
Còn những điều lạ từ các thầ
y bói toán, các thầy bùa là những điều đến từ các
việc làm của tạo vật.
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Sự khác biệt giữa các phép lạ của các vị Nabi và
những điều khác thường của các thầy bói, thầy bùa thì có
rất nhiều và rất rõ ràng. Và ai muốn biết thêm thì hãy tìm
hiểu cuốn sách Kitaab Annubuwaat của Sheikh Islam
Ibnu Taymiyah .
Phép lạ của Qur’an
Phép lạ vĩ đại nhất trong số các phép lạ của Nabi
Muhammad là Thiên Kinh Qur’an, bởi vì mỗi vị Nabi
đều có những phép lạ đặc trưng và thích hợp với hoàn
cảnh của cư dân mình. Chính vì lẽ này, khi mà bùa ngải
và ma thuật làm mưa làm gió trong cộng đồng của
Fir’aun thì Nabi Musa  đến với chiếc gậy có thể biến
hình giống như những gì mà những tên thầy bùa và ma
thuật đã làm nhưng chính những tên thầy bùa và ma thuật
đã nhận ra những gì Nabi Musa  mang đến là thật chứ
không phải bùa phép và trò phù thủy giống như họ; Allah
 phán:

َ ُ َ َ َّ َ ۡ ُ َ
َ  َرب ُم٤٧ ني
َ ام َّنا ِ َرب ۡٱل َعَٰلَم
َ  قَال ُ ٓوا ْ َء٤٦ ِين
َ
َٰوَس
َٰ
جد
ِ
ِ ﴿فأل َِق ٱلسحرة س
ِ
ِ ِ
َ َ َ
]45 - 45 :﴾ [سورة الشعراء٤٨ وه َٰ ُرون

Bởi thế, những tên phù thủy cúi xuống quỳ lạy (vì
khiếp sợ) và tuyên bố: “Chúng tôi xin tin tưởng nơi
Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài, Thượng Đế của
Musa và Harun”. (Chương 55 – Ash-Shu’ara’, câu 45 –
48).
Vào thời đại của Nabi Ysa , thời đại mà các
thầy thuốc chữa bệnh lan tràn, có mặt khắp nơi. Nabi Ysa
 đến làm lúng túng và bối rối giới thầy thuốc của thời
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đại đó bằng việc làm người chết sống lại, chữa sáng mắt
cho người mù, chữa khỏi bệnh cùi và tạo ra chim bay từ
đất được nắn tạo hình bằng sự cho phép của Allah.
Rồi đến thời đại của Thiên sứ Muhammad , đó là
thời đại của văn chương, ngôn từ và thơ ca nên Allah
dựng lên Thiên sứ Muhammad với một phép màu qua
Kinh Qur’an mà Allah  đã phán về Nó:

ۡ َ َّ
ۡ َ ۡ ََ ۡ ََ َۡ
َ ر
ُ َٰ َ ۡ
َ يل م ِۡن
ۢ
ِ
ِيم
ك
ح
زن
ت
ِۦ
ه
ف
ل
خ
ِن
م
َّل
و
ه
ي
د
ي
ني
ب
ن
م
ل
ط
ب
ٱل
ه
ِي
ت
﴿َّل يأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
]45 : ﴾ [سورة فصلت٤٢ د
ٖ ۡحِي

Không một điều giả dối nào có thể xâm nhập Nó từ
đằng trước hay đằng sau. Bởi lẽ, Nó do Đấng rất mực
sáng suốt và đáng khen ngợi ban xuống. (Chương 41
– Fussilat, câu 42).
Phép lạ này của Qur’an vẫn còn mãi theo thời gian.
Quả thật, Allah  đã chọn phép lạ này cho bức Thông
Điệp cuối cùng của Ngài gởi đến toàn thể nhân loại. Bởi
thế, Qur’an là một phép lạ vì mọi thế hệ trong mỗi giai
đoạn khi đọc Nó đều biết rằng Nó là lời phán của Allah
chứ không phải là lời nói của con người. Và Allah đã
thách thức loài người và Jinn mang đến một quyển kinh
giống như vậy và thách thức ngay cả chỉ một chương
kinh nhưng đã không có bất cứ ai có khả năng kể từ khi
Thiên sứ Muhammad  nhận lãnh sứ mạng cho tới thời
đại của chúng ta ngày nay và chắc chắc sẽ cho đến Ngày
Tận Thế cũng không có bất kỳ ai có khả năng làm điều
đó mặc dù có rất nhiều kẻ thù luôn chống đối Thiên sứ
của Allah và phá hoại tôn giáo Islam trải qua các giai
đoạn lịch sử. Allah, Đấng Tối Cao:
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ْ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ َّ َ َّ
ۡ
ۡ ﴿ِإَون ُكنتُ ۡم ِف َر
ُ
َ
ب مِما نزَلا لَع عبدِنا فأتوا بِسورة ٖ مِن مِثلِهِۦ
ي
ِ
ٖ
ْ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ
َّ
ُ
ُ ٓ ُ ْ ۡ
 فإِن لم تفعلوا٢٣ َوٱد ُعوا ش َه َدا َءكم مِن دو ِن ٱَّلل ِ إِن كنتم ص ِدقِني
َّ َ َّ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ
ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ َّ َ ُ ُ َ
ارةُ أع َِّدت
ار ٱل َِّت وقودها ٱَلاس وٱۡل ِج
ولن تفعلوا فٱتقوا ٱَل
َ ۡ
َ كَٰفِر
]54 ،51 : ﴾ [سورة ابلقرة٣٣ ين
ل ِل
ِ
Và nếu các ngươi nghi ngờ về những điều TA đã ban
xuống cho người bề tôi của TA thì các ngươi cứ thử
mang đến một chương giống như của nó (Qur’an)
xem, rồi các ngươi hãy kêu gọi các nhân chứng của
các ngươi ngoài Allah xác nhận nếu các ngươi nói
thật. Nhưng nếu các ngươi không làm được và chắc
chắn các ngươi không bao giờ làm được thì các ngươi
hãy sợ Hỏa Ngục, nơi mà chất đốt của nó là con người
và đá (ngẫu tượng), nơi mà TA (Allah) đã chuẩn bị
dành cho những người vô đức tin. (Chương 5 –
Albaqarah, câu 23, 24).
Sự thách thức này vẫn tiếp tục cho tới giờ Tận
Thế, nó được thể hiện trong lời Nhưng nếu các ngươi
không làm được và chắc chắn các ngươi không bao
giờ làm được..
Allah  phán trong một chương khác:

ْ ُ َ ٓ ۡ
ْ ََُۡۡ
َ ُ ۡ ُ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ ۡ َ
َ
ِيث مِثلِهِۦ إِن َكنوا
ٖ  فليأتوا ِِبد٣٣ ﴿أم يقولون تقوَلۥ ِل َّل يۡؤمِنون
َ ِ َٰ َص
]14 ،11 :﴾ [سور ة الطور٣٤ دق ِني
Phải chăng chúng nói: “Y (Muhammad) bịa đặt nó”.
Không, chúng không tin. Thế hãy để chúng mang đến
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một Lời giống như Nó (Qur’an) nếu chúng là những
kẻ nói thật. (Chương 65 – Attur, câu 33, 34).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Sự thách thức
này đã được phán xuống ở Makkah vì chương Yunus,
Hud, Attur đều là những chương được mặc khải xuống
tại Makkah. Sau đó, Ngài lại thách thức tại Madinah sau
cuộc dời cư Hijrah trong chương Albaqarah câu 51, 54.
Ngài đã đề cập đến hai điều trong lời Nhưng nếu
các ngươi không làm được và chắc chắn các ngươi
không bao giờ làm được. (Chương 5 – Albaqarah, câu 24) :
Nếu các ngươi không làm được và các ngươi biết rằng
Nó là sự thật đến từ nơi Allah thì các ngươi hãy sợ Ngài
vì Ngài sẽ trừng phạt các ngươi về việc các ngươi phủ
nhận Nó bằng lửa của Hỏa Ngục nơi được chuẩn bị cho
những người vô đức tin. Điều thứ hai: và chắc chắn các
ngươi không bao giờ làm được, “không bao giờ” ở
đây mang ý nghĩa phủ định ở tương lai tức khẳng định
rằng họ sẽ không bao giờ có thể mang đến một chương
nào giống như Qur’an dù họ có cố gắng như thế nào
trong tương lai mai sau. Allah phán ra lệnh bảo vị Thiên
sứ của Ngài :

َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ْ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ َ ُّ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ
َّ ُ
ٱۡلن لَع أن يأتوا ِ ِ ِمث ِل هَٰذا ٱلقرءا ِن َّل
ت
ع
م
ت
ٱج
ن
ئ
ِ
ِ ٱۡلنس و
ِ
ِ
ِ ﴿ قل ل
ۡ َ َُۡ
َ َ َۡ َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ُ
َ
]55 :﴾ [سورة اإلرساء٨٨ ض ظ ِهيا
ٖ يأتون ِ ِ ِمثلِهِۦ ولو َكن بعضهم ۡلِ ع

Hãy bảo họ (Muhammad!): Nếu loài người và loài
Jinn có hợp sức nhau lại để làm một kinh sách giống
như Qur’an này thì cũng không bao giờ có thể làm
được giống như Nó, cho dù chúng có nỗ lực hỗ trợ

313

nhau đến mấy đi chăng nữa (Chương 15 – Al-Isra’,
câu 88).
Allah  ra lệnh bảo Thiên sứ Muhammad  thách
thức cho tất cả tạo vật của Ngài biết về phép lạ của
Qur’an, dù tất cả họ có hợp sức lại với nhau để mang đến
một thứ gì đó giống với Qur’an thì cuối cùng họ cũng chỉ
bất lực. Điều đó đã được chứng thực vì từ lúc Thiên sứ
Muhammad  nhận lãnh sứ mạng đến nay thì sự việc cứ
như thế, sự thách thức vẫn còn đó chưa ai có thể làm
được.
Như đã biết, trước khi nhận lãnh sứ mạng thì dân
chúng lúc đó đều là những kẻ vô đức tin, rồi khi Người
 nhận lãnh sứ mạng thì cũng chỉ một số ít đi theo phần
đông còn lại là vô đức tin. Họ là những người luôn nỗ lực
tìm đủ mọi cách hầu muốn chống phá Qur’an. Có lúc họ
tìm đến người dân kinh sách và hỏi họ về những điều vô
hình, chẳng hạn như họ hỏi về câu chuyện của Yusuf, câu
chuyện về những người trong hang núi, về Zdul-Qarnain
rồi họ họp lại để cùng nhau hỏi Người  để xác minh
thông tin. Có lúc họ lại nói Người  là tên điên, có lúc là
tên phù thủy, thầy bói, nhà thơ cũng như những lời xưng
hô mà bản thân họ và những ai khác đều biết đó là sự vu
khống. Nhưng khi Người  thách thức họ thì họ mới
ngưng lời nói của họ vì họ biết chắc họ không có khả
năng bởi lẽ nếu họ có khả năng là họ đã làm ngay.
Thiên Kinh Qur’an là một phép màu từ nơi Allah
 qua nhiều phương diện khác nhau từ phương diện
ngôn từ và câu cú, phương diện về nội dung ý nghĩa,
phương diện thông điệp cho biết về những sự việc vô
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hình ở quá khứ và những sự việc vô hình ở tương lai và
phương diện về hệ thống giáo lý.
Ismah của các vị Nabi (Các vị Nabi được bảo vệ
khỏi những điều sai quấy và tội lỗi)
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Các vị Nabi
của Allah là những người được Ngài bảo vệ khỏi những
lỗi sai trong những gì mà họ truyền đạt từ bức Thông
Điệp của Ngài. Điều này được thống nhất trong tất cả
cộng đồng Islam, chính vì vậy bắt buộc phải tin vào tất
những gì họ mang đến như Ngài đã phán:

َ َٰ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َٰٓ َ َ ُ ٓ َ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ َ َ َّ
َّ ام
َ ﴿قُول ُ ٓوا ْ َء
نزل إَِل إِِر ِهم ِإَوسمعِيل
أ
ا
م
و
ا
ن
ِل
إ
ل
نز
أ
ا
م
و
ٱَّلل
ِ
ا
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ۡ
ٓ
ٓ
َ
َ ِإَوس
ۡ
َ حَٰ َق َو َي ۡع ُق
َ ِيَس َو َما أ
َ اط َو َما أ
َٰ َ وَت ُم
َٰ َ وَس َوع
وَت ٱَلَّبِيُّون
ِ وب َوٱۡل ۡس َب
ِ
ِ
ْ َُ َ ۡ َ
َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ۡ َّ
 فإِن ءامنوا١٣٦ مِن رب ِ ِهم َّل نفرِق بني أح ٖد مِنهم وَنن َلۥ مسل ِمون
َ
ََ
ۡ
ُامنت
َ ِم ۡثل َما ٓ َء
ۡ ٱهتَ َدوا ْ ِإَّون ت َ َولَّ ۡوا ْ فَإ َّن َما ُه
ِق
ش
ِف
م
د
ق
ف
ِۦ
ه
ِ
م
ِ
ٰۖاق
ِ
ِ
ِ
ٖ
ِ ِِ
َ ۡ َ َ َ
َّ ٱَّلل َو ُه َو
ُ َّ يك ُه ُم
ُ َ ۡ ُ ِ ٱلس
]115 ،115 :﴾ [سورة ابلقرة١٣٧ ميع ٱلعل ِيم
ِفسيكف

Các ngươi hãy nói: Chúng tôi tin nơi Allah và tin nơi
những gì được ban xuống cho chúng tôi cũng như
những gì được ban xuống cho Nabi Ibrahim, Isma’il,
Ishaq, Yacob và các bộ lạc của Israel và những gì
được ban xuống cho Nabi Musa và Ysa cùng với
những gì được ban xuống cho các vị Nabi từ Thượng
Đế của họ, chúng tôi không phân biệt và kỳ thị bất kỳ
một vị Nabi nào trong số họ và chúng tôi là những
người Muslim (thần phục Allah). Bởi vậy, nếu họ tin
tưởng nơi những điều giống với những điều đã được
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ban cho các ngươi (hỡi người Muslim!) thì chắc chắn
họ đi đúng đường. Ngược lại, nếu họ quay lưng làm
ngơ thì chính họ mới là những kẻ đã chia rẽ tôn giáo.
(Chương 5 – Albaqarah, câu 136, 137).

َ َ ُ ٓ َ ُ ُ َّ َ َ َ
َّ َ َ َ ٌّ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
َّ
ۡ
ِ نزل إِِلهِ مِن ربِهِۦ وٱلمۡؤمِنون ك ءامن ِِٱَّلل
ِ ﴿ءامن ٱلرسول ِِما أ
َ
ْ ُ ََ
َ َٰٓ َ َ َ
َ ۡ كتهِۦ َو ُكتُبهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ ََّل ُن َفر ُق َب
ني أ َح ٖد مِن ُّر ُسلِهِۦ وقالوا
ِ
ِ
ِ وملئ
ِ
َ
َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ُ ِ ك ٱل ۡ َم
]556 : ﴾ [سورة ابلقرة٢٨٥ صي
س ِمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ِإَوِل

Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban
xuống cho Y từ Thượng Đế của Y và những người có
đức tin cũng tin tưởng như thế. Tất cả đều tin tưởng
nơi Allah, các Thiên thần của Ngài, các Kinh sách của
Ngài và các vị sứ giả của Ngài. Họ đều nói: Bầy tôi
không phân biệt và kỳ thị một vị nào trong các Sứ giả
của Ngài. Bầy tôi xin nghe và vâng lời. Xin Ngài tha
thứ cho bầy tôi. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, chắc chắn
bầy tôi sẽ quay lại với Ngài. (Chương 5 – Albaqarah,
câu 285).
Đây là sự bảo vệ của Allah  dành cho các vị
Nabi và với sự bảo vệ đó sứ mạng Nabi và Thiên sứ được
thực thi một cách đúng đắn và ngay chính. Nabi là vị đại
diện cho Allah về các thông tin còn Thiên sứ là vị được
Allah cử phái đến, tất cả các vị Thiên sứ đều là Nabi
nhưng không phải tất cả Nabi đều là Thiên sứ. Việc các
vị Nabi được bảo vệ khỏi điều sai sót trong sứ mạng rao
truyền các thông điệp của Allah  là điều được khẳng
định dưới sự đồng thuận của tất cả các tín đồ Muslim.
Còn riêng đối với những sự việc không liên quan đến
việc rao truyền sứ mạng thì các vị Nabi có được bảo vệ
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hay không? Vấn đề này có sự bất đồng quan điểm, họ
tranh luận nhau rằng liệu các vị Nabi được bảo vệ khỏi
các đại tội hay các tiểu tội hoặc họ chỉ được bảo vệ khỏi
một số tội lỗi hay họ được bảo vệ trong lời nói còn hành
động thì không hoặc họ được bảo vệ khỏi sự vô đức tin
và tội lỗi trước khi nhận lãnh sứ mạng?
Câu nói mà đại đa số người nói đồng thuận với
những gì được các vị Salaf khẳng định rằng các vị Nabi
được bảo vệ khỏi việc ngoan cố trên các tội lỗi một cách
tuyệt đối, có nghĩa là họ có thể làm lỗi nhưng họ liền
quay đầu sám hối và không tái phạm nữa. Bằng chứng
cho câu nói này:
- Họ là những người dẫn dắt và chỉ đạo cho mọi
người, những gì họ sai bảo thì phải thực hiện còn những
gì họ nghiêm cấm thì phải chấp hành. Cho nên họ không
thể làm sai lệnh cũng như không thể vi phạm những điều
cấm mà chính họ đã truyền đạt trừ những gì đã bị xóa bỏ
để thay thế hoặc xóa bỏ vĩnh viễn.
- Tội lỗi phủ định sự hoàn hảo, tuy nhiên người làm
lỗi rồi biết ăn năn sám hối thì người đó hoàn hảo hơn.
Một số vị Salaf nói: Nabi Abu Dawood  sau khi sám
hối thì Người trở nên tốt hơn lúc trước khi làm lỗi. Một
số khác nói: Nếu việc sám hối không phải là điều yêu
thích nhất đối với Nabi Abu Dawood  thì Người đã
không bị thử thách bởi tội lỗi để trở thành người cao quý
hơn những người khác trong nhân loại. Thiên sứ của
Allah  nói:
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َ َ َ َّ َ ح
َ ُ َ َ ََ ً َحَ َح حُ ح
ُ َ ح
َح
{لِل أشد فرحا بهتوب هة عب هده ه المؤم ههن مهن رج ٍل هف أر ٍض د هوي ٍة مهلك ٍة
َََ َ َ َ َ ُ َ َُُ َ َح َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُُ ََ َ َ ح َحَ َ َح َ ََ ح
َشابه فنام فاستيقظ َوقد ذهبت فطلبها
حلته عليها طعامه و
معه را ه
َ
َ
َ
َّ
ح
َ
َ
َ
ُ
َ َ
ُ َ
ُ َ َّ َ ح َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ ح
ُ ح
جع إهىل مَك هّن اَّلهى كنت فهي هه فأنام
حَّت أدركه العطش ثم قال أر ه
َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ ح
َُُ َ ُ َ َُ َ َ ح َحَ َ َ ح
حلته
 فوضع رأسه ىلع سا هع هده ه هَلموت فاستيقظ وعهنده را ه.حَّت أموت
َ َ َح َ َ ُُ ََ َ ُ ُ َ َ َ ُُ َ ُ َ َ ََ ً َحَ ح َح حُ ح
ح
وعليها زاده وطعامه وَشابه فاهلل أشد فرحا بهتوب هة العب هد المؤم ههن مهن
َ َ َ َ
َ
.حلت ه هه َوزا هده ه} رواه ابلخاري ومسلم
هذا بهرا ه
“Allah vui cho sự sám hối của người bề tôi của Ngài
hơn cả niềm vui của một người đàn ông dừng chân tại
một nơi hoang mạc khô cằn cùng với một con vật cưỡi
mà trên lưng nó chở thức ăn và nước uống của y, y đặt
đầu xuống và ngủ một giấc (vì quá mệt mỏi) nhưng khi
y thức dậy thì không thấy con vật cưỡi của y nữa, y đi
tìm nó dưới trời nắng thiêu đốt trong cơn khát và đói lả
(nhưng không tìm thấy con vật) rồi y nói mình quay lại
chỗ cũ nằm chờ chết, thế là y quay lại và nằm ngủ chờ
chết, nhưng sau khi y tỉnh dậy thì y thấy con vật cưỡi
đang ở bên cạnh y và trên lưng nó vẫn còn nguyên thức
ăn và đồ uống. Allah vui cho sự sám hối của người bề
tôi có đức tin hơn cả người đàn ông tìm được con vật
cưỡi và lương thực của y (trong tình cảnh này)”
(Albukhari, Muslim).
Một số khác không đồng thuận với câu nói này và
họ đã suy diễn. Hành động suy diễn của họ giống sự suy
diễn của nhóm phái Jahmiyah, Qadriyah và Dariyah về
các tên gọi và các thuộc tính cũng như các văn bản giáo
lý nói về sự tiền định. Những người này cho rằng họ tôn
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vinh các vị Nabi nhưng thực tế họ lại phủ nhận, và họ nói
họ có đức tin nơi các vị Nabi nhưng thực tế họ vô đức tin
vì họ đã bóp méo lời nói của các vị Nabi. Allah  phán:

َ ُ َ ۡ َ َ َ َّ َ ْ ۡ َّ َ َ َ َ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ ْ ُ َ ۡ ُ
﴿قل أطِيعوا ٱَّلل وأطِيعوا ٱلرسول فإِن تولوا فإِنما عليهِ ما ۡحِل
ََ ََ ْ ََُۡ ُ ُ ُ
ۡ ُ
ُ َ ۡ َّ
ُ ََ
َّ لَع
ٱلر ُسو ِل إَِّل ٱۡلَلَٰغ
َوعل ۡيكم َّما ۡحِلتُ ۡم ِإَون ت ِطيعوه تهتدوا وما
ُ ُۡ
]64 :﴾ [سورة انلور٥٤ ٱلمبِني

Hãy bảo chúng: “Hãy vâng lệnh Allah và vâng lệnh
Sứ giả (Muhammad)”. Nhưng nếu các ngươi quay bỏ
đi thì (nên biết rằng) Y chỉ chịu trách nhiệm về việc
làm của Y, còn các ngươi phải chịu trách nhiệm về
việc làm của các ngươi. Và nếu các ngươi vâng lệnh Y
thì sẽ được hướng dẫn đúng đường bởi vì nhiệm vụ
của một sứ giả chỉ là công khai truyền đạt (Thông
điệp của Allah). (Chương 54 – Annur, câu 54).
Allah  không đề cập một điều gì trong Qur’an về
vấn đề rằng các vị Nabi không làm tội mà Ngài thường
phán kể về họ cùng với sự sám hối và cầu xin tha thứ.
Chẳng hạn như lời phán của Ngài về Nabi Adam  và
vợ của Người:

ُ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ
َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َّ
َ
َ
َون َّن مِن
﴿قاَّل ربنا ظلمنا أنفسنا ِإَون لم تغ ِفر َلا وترۡحنا َلك
َ ۡ
َ ِ َٰخ
]51 : ﴾ [سورة األعراف٢٣ ِسين
ٱل
ِ

Hai người họ thưa: Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả
thật bầy tôi đã tự bất công với chính bản thân mình,
nếu không được Ngài tha thứ và đoái thương thì chắc
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chắn bầy tôi đã trở thành những kẻ thua thiệt.
(Chương 5 – Al-‘Araf, câu 51).
Allah  phán về lời của Nabi Nuh :

َ َ َ َۡ َۡ َ ُ َ ٓ
ۡ َ َّ ۡ
َ ﴿قَ َال
َّن أ ُعوذ ِِك أن أسلك َما ل ۡي َس َِل ِِهِۦ عِل رم ِإَوَّل تغفِ ۡر َِل
إ
ب
ر
ِِ ِ
ۡ
َ َ
ُ َ ٓ َۡ ََۡ
َ ِ َٰخ
]45 :﴾ [سورة هود٤٧ ِسين
ٱل
ِن
م
ن
ك
وترۡح ِن أ
ِ
Y nói: Lạy Thượng Đế của bề tôi, bề tôi xin Ngài che
chở khỏi việc bề tôi cầu xin và đòi hỏi Ngài những điều
mà bề tôi không có kiến thức; và nếu Ngài (Allah)
không tha thứ cho bề tôi, không thương xót bề tôi thì bề
tôi sẽ trở thành một trong đám người thua thiệt.
(Chương 11 – Hud, câu 47).
Allah  phán về lời của vị Khaleel của Ngài –
Nabi Ibrahim :
[سورة

ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َ
ۡ
ُ ٱۡل َِس
﴾٤١ اب
﴿ َر َّبنَا ٱغفِ ۡر َِل ول ِو َٰ ِلي ول ِلمۡؤ ِمن ِني يوم يقوم
]41 :إبراهيم

Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi
cho bề tôi, cho cha mẹ của bề tôi và cho những người
có đức tin vào Ngày Phán Xét. (Chương 14 – Ibrahim,
câu 41).

ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ٓ َّ َ
ٓ َ
َ
َ
ۡ
َ
]82 :﴾ [سورة الشعراء٨٢ ِين
ِ ﴿وٱَّلِي أطمع أن يغفِر َِل خ ِطي َِّت يوم ٱل

Và Ngài là Đấng mà tôi hy vọng sẽ tha thứ cho tôi về
những lỗi lầm của tôi vào Ngày Phán Xét”. (Chương
26 – Ash-Shu’ara, câu 55).
Allah  phán về lời của Musa :
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ۡ َ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ُّ َ َ َ
ۡ ُٱكت
َ
َب ََلا
َٰ
 ۞و١٥٥ ﴿أنت و ِِلنا فٱغفِر َلا وٱرۡحنا وأنت خي ٱلغفِرِين
َ َ ٓ َ ۡ ُ َّ
َ َ َ َ َ ۡ ُّ ِ َٰ ِف َه
،166 :ذه ِ ٱلنيا حسنة و ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ إِنا هدنا إِِلۡك﴾ [سورة األعراف
ِ

]165

Ngài là Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, xin Ngài hãy tha
thứ cho bầy tôi và thương xót bầy tôi bởi Ngài là Đấng
Tha Thứ tốt nhất. Xin Ngài hãy định đoạt điều tốt lành
cho bầy tôi ở cõi trần này và điều tốt lành ở cõi Đời
Sau, quả thật bầy tôi sẽ quay về với Ngài. (Chương 5 –
Al-A’raf, câu 166, 165).

ۡ َ
َۡ ُ َۡ َ
َ َ َ
ُ ٱغ ِف ۡر َل َف َغ َف َر َ َُل ٓۥ إنَّ ُهۥ ُه َو ٱلۡ َغ ُف
ور
ت نف َِس ف
ب إ ِ َِّن ظلم
ِ
ِ
ِ ﴿قال ر
ُ َّ
]15 :﴾ [سورة القصص١٦ ٱلرحِيم

Musa thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Bề tôi đã tự
hại bản thân mình, xin Ngài hãy tha thứ cho bề tôi”.
Bởi thế, (Allah) đã tha thứ cho y. Quả thật, Ngài là
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng rất mực Khoan dung.
(Chương 55 – Al-Qisas, câu 16).

ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ۠ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ٓ َّ َ َ
َ
ِ
﴾ [سورة١٤٣ ﴿فلما أفاق قال سبحنك تبت إِِلك وأنا أول ٱلمۡؤمن ِني
]141 :األعراف

Rồi sau khi Y tỉnh lại, Y thưa: “Quang vinh thay
Ngài, bề tôi xin sám hối với Ngài và bề tôi là người đầu
tiên tin nơi Ngài”. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 141).
Allah  phán về lời của Nabi Dawood :
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َّ
َۡ ۡ َ
َََ
َ َٰ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ
َ
ُِإَون ََلۥ
 فغفرنا َلۥ ذل ِك٢٤ ۩ٱستَغف َر َر َّب ُهۥ َوَّۤرَخ ۤاٗعِكاَر وأناب
﴿ف
ََُۡ َ َ
َ َف َو ُح ۡس َن
َٰ
]32 ،30 :﴾ [سورة ص٤٠ اب
م
عِندنا لزل
ٖ
Y xin Thượng Đế của Y tha thứ và Y cúi mình quay
về sám hối với Ngài và TA (Allah) đã tha thứ cho Y về
sự việc đó. Và Y thực sự có được ở nơi TA một chỗ
gần kề và một nơi trở về tốt đẹp. (Chương 15 – Sad,
câu 24, 25).
Allah  phán về lời của Nabi Sulayman :

َ
َّ ۡ
ۡ
َ َّ ٓ ۡ َ ۢ
َ
ۡ ٱغف ۡر َل َو َه
َك أَنت
َ ﴿قَ َال
ب َِل ُملَك َّل يَۢنبَ ِغ ِۡلح ٖد مِن بعدِيٰۖ إِن
ر
ِ ِ ب
ِ
ُ َّ َ ۡ
]16 :﴾ [سورة ص٣٥ ٱلوهاب
Y cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài
tha thứ cho bề tôi và hãy ban cho bề tôi vương quyền
mà Ngài sẽ không cho ai thời sau bề tôi giống như vậy,
bởi quả thật Ngài là Đấng Hằng Ban Phát. (Chương
38 – Sad, câu 35).
Riêng Nabi Yusuf  thì Allah  đã không đề cập
đến bất cứ tội lỗi nào của Người cho nên Ngài cũng
không đề cập đến lời cầu xin tha thứ của Người, không
những thế, Ngài  còn phán:

ۡ ۡ َ
َ خلَص
ُ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ
ُّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ِ﴿ َك َذَٰل َِك َل
ني
ِ ُصف عنه ٱلس ٓو َء َوٱلفحاا َء إِنهۥ م ِۡن عِبَادِنا ٱل ُم
ِ
]54 :[سورة يوسف

﴾٢٤

Như thế là để TA (Allah) đưa những điều xấu xa và
thô bỉ ra khỏi Y, bởi quả thật Y là người chân tâm và
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trung thực trong số các bề tôi của TA. (Chương 15 –
Yusuf, câu 24).
Allah  phán cho biết rằng Ngài đã loại bỏ những
điều xấu xa và tội lỗi ra khỏi Nabi Yusuf , điều này
cho thấy rằng Người  không làm điều tội lỗi. Riêng lời
phán:

َ َ َ ۡ ُ َ َّ

َ ٓ َ ۡ َ َ َّ َ َ

ۡ َّ َ ۡ َ َ َ

]54 :﴿ولقد همت ِِه ِۦ وهم ِِها لوَّل أن رءا ِرهَٰن ربِه ِۦ﴾ [سورة يوسف

Và quả thật nữ ta muốn (thân xác của) Y và Y cũng
sẽ động lòng nếu như Y không thấy rõ bằng chứng
Thượng Đế của Y. (Chương 15 – Yusuf, câu 24).
Ý muốn chia thành hai dạng như Imam Ahmad 
đã nói: Ý muốn trong tư tưởng và ý muốn ngoan cố.
Quả thật, hai dạng ý muốn này đã được Thiên sứ
của Allah  nói:

ًَ َ َ َ ََُ َ َح َ ح َ حَ ََح
َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ح
اهلل ع َّز َوجل إهذا ه َّم عب هدى هِبَسن ٍة َولم يعملها كتبتها َل ُ حسنة
{قال
َ َ َح
ح
َ ِّ َ َ َ
َ َ َ َ َ ح َ ََ ََحَُ َ ح
ات إهىل سب هع همائ هة هضع ٍف َوإهذا ه َّم بهسيئ ٍة
ٍ فإهن ع هملها كتبتها عرش حسن
ً َ َ ً َ ِّ َ َ ُ َ َ ح َ ح َ ح َ َ ح َ ح ُ ح َ َ َ ح َ ح َ َ َ َ َ ح
حدة} رواه
ولم يعملها لم أكتبها علي هه فإهن ع هملها كتبتها سيئة وا ه
.مسلم

“Allah, Đấng Tối Cao phán: Nếu người bề tôi của TA
muốn làm một điều tốt nhưng không thực hiện thì TA
sẽ ban cho y một ân phước, còn khi y đã thực hiện điều
tốt đó thì TA sẽ ban cho y mười ân phước và nhân lên
đến bảy trăm lần. Tuy nhiên, nếu y muốn làm một điều
xấu nhưng y không làm thì TA không ghi tội cho y, còn
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khi y đã thực hiện điều xấu đó thì TA chỉ ghi cho y một
tội duy nhất.” (Muslim).
Naib Yusuf  gần như muốn động lòng nhưng
Người đã từ bỏ nó vì Allah . Chính vì thế Allah  đã
loại bỏ điều xấu và thô bỉ khỏi Người bởi Người đã thành
tâm vi Ngài.
Như vậy, một người chủ thể khi có ý định làm điều
tội nhưng lòng Ikhlaas của y đã chống lại ý định đó của
y, nó hướng trái tim của y khỏi điều tội lỗi đó vì Allah ,
Ngài phán:

َّ َّ َ َّ َ ۡ ْ َ َ َّ ُ ۡ َ َٰٓ ر
َّ
ُ َ َ ْ َّ َ َ
طئِف ِم َن ٱلا ۡي َطَٰ ِن تذك ُروا فإِذا هم
﴿إِن ٱَّلِين ٱتقوا إِذا مسهم
َ ُ ۡ ُّ
]501 :﴾ [سورة األعراف٢٠١ ُصون
ِ مب

Quả thật những ai kính sợ Allah một khi bị Shaytan
xúi giục, y liền nhớ đến (Allah) thì y sẽ bừng tỉnh và
sáng suốt trở lại. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 501).
Những lý giải trên đã thể hiện câu trả lời cho
những ai nói rằng Allah  không cử bất cứ một vị Nabi
nào trừ phi vị ấy là người được Ngài bảo vệ khỏi mọi
điều tội lỗi trước sứ mạng Nabi. Đây là lời nói của nhóm
Rafidhah và những nhóm phái khác. Tương tự, những ai
nói rằng Allah  không dựng lên bất cứ một vị Nabi nào
trừ phi vị đó là người đã có đức tin trước sứ mạng Nabi
vì họ đã nghĩ rằng người làm tội lỗi sau khi đã ăn năn
sám hối vẫn là người không phúc lành. Đây là lối suy
nghĩ sai lệch bởi lẽ sự khiển trách và hình phạt chỉ dành
cho những người làm điều tội chứ không dành cho những
người biết ăn năn sám hối. Tuy nhiên, nếu sự ăn năn sám
hối được nhanh chóng thì người chủ thể sẽ không phải bị
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bất cứ điều trừng phạt nào còn nếu sự ăn năn sám hối bị
trì hoãn thì có thể người chủ thể sẽ bị trừng phạt trong
khoảng thời gian làm tội cho đến lúc quay đầu sám hối.
Các vị Nabi, các vị Thiên sứ không hề trì hoãn
việc ăn năn sám hối mỗi khi họ làm lỗi, mà lúc nào họ
cũng nhanh chóng sám hối, họ không trì hoãn việc sám
hối cũng như không ngoan cố trên điều tội lỗi mà họ
được bảo vệ tránh khỏi sự ngoan cố trên tội lỗi. Và ai trì
hoãn việc sám hối trong một khoảng thời gian ít ỏi nào
đó thì Allah sẽ bôi xóa sự việc đó bởi điều mà Ngài thử
thách họ giống như Ngài đã làm đối với Nabi Yunus .
Và câu nói được biết nhiều nhất rằng Allah  đã ném
Nabi Yunus  xuống biển sau khi Người đã nhận sứ
mạng Nabi, còn người nào nói Người  bị ném xuống
biển là sự việc xảy ra trước khi nhận sứ mạng Nabi thì
không cần phải tranh luận.
Người sám hối cho việc vô đức tin và tội lỗi có thể
còn tốt hơn so với những ai khác không vô đức tin và
không phạm vào tội lỗi. Nếu sự việc này là đối với bất cứ
người chủ thể nào thì dĩ nhiên nó đáng hơn đối với các vị
Nabi và Thiên sứ, những người mà không có một ai tốt
lành và phúc đức hơn họ trong loài người.
Allah  phán:

ام َن َ َُلۥ ل ُ ر
َ ﴿ َف
َ وطۘ َوقَ َال إَّن ُم
ُ ٱۡلك
ُ ّبٰۖ إنَّ ُهۥ ُه َو ٱلۡ َعز
َ ۡ يز
ٓ ج ٌر إ ِ َ ََٰل َر
ِيم
ا
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
]55 :[سورة العنكبوت

﴾٢٦

Lut đã tin nơi Y (Ibrahim) và (Lut) bảo: “Tôi sẽ dời
cư đến với Thượng Đế của tôi, bởi quả thật Ngài là
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Đấng Uy Quyền, Đấng Chí Minh”. (Chương 55 – AlAnkabut, câu 26).
Lut đã tin nơi Nabi Ibrahim , sau đó Allah 
cử Người đi kêu gọi cộng đồng của Người.
Allah  phán về câu chuyện của Shu’aib:

ْ ُ َ ۡ َ ۡ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ
َ
َ َّ َ ۡ ُ َ
ُ ك َي َٰ ُا َع ۡي
ۡ
َب َو َّٱَّلِين
﴿قال ٱلمَل ٱَّلِين ٱستكِبوا مِن قو ِمهِۦ َلخ ِرجن
َّ ُ ُ َ َ ۡ َ ٓ َ َ ۡ َ
َ َّ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َّ
َ ْ َ َ
َ
َٰ
٨٨ امنُوا َم َعك مِن قريتِنا أو َلعودن ِِف مِلتِنا قال أولو كنا ك ِرهِني
ء
َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
َۡ ُ ۡ
ُ َّ
ُ َّ كم َب ۡع َد إ ۡذ ََنَّى َٰ َنا
ٱَّلل م ِۡن َها
ق ِد ٱف
ِ َتينا لَع ٱَّلل ِ كذِِاا إِن عدنا ِِف مِلت
ِ
َ
َ
َّ ُ َ ُّ َ َ َ َ ُّ َ ُ َّ َ ٓ َ َ ٓ َّ ٓ َ َ ُ َّ ٓ َ َ ُ ُ َ َ َ
ۡ َ ك
َش ٍء
وما يكون َلا أن نعود فِيها إَِّل أن شااء ٱَّلل ربنا وسِع ربنا
َ
ۡ َ َّ َ َ ۡ َّ َ َ َّ َ َ ۡ ا
َ ۡ َٱف َت ۡح َِيۡنَ َنا َوب
َ ٱۡلق َوأ
ُ ۡ نت َخ
َ ۡ ِ ني قَ ۡومِنَا
ي
عِلما لَع ٱَّلل ِ توَّكنا ربنا
ِ ِ
َ ۡٱل َفَٰت
]55 ،55 :﴾ [سورة األعراف٨٩ حني
ِ ِ
Những kẻ lãnh tụ kiêu căng và ngạo mạn trong đám
dân của Y nói: “Hỡi Shu’aib, hoặc bọn ta sẽ tống cổ
ngươi và tín đồ của ngươi ra khỏi thị trấn của bọn ta
hoặc các ngươi sẽ phải trở lại với tín ngưỡng của bọn
ta”. (Shu’aib) bảo: “Ngay cả chúng tôi ghét điều đó
sao? Nếu chúng tôi trở lại với tín ngưỡng của các
người thì chúng tôi đã dối Allah sau khi Ngài đã cứu
rỗi chúng tôi khỏi tín ngưỡng đó. Chúng tôi sẽ không
quay trở lại với tín ngưỡng đó trừ phi Allah – Thượng
Đế của chúng tôi muốn. Kiến thức và sự hiểu biết của
Thượng Đế chúng tôi bao quát tất cả mọi thứ. Chúng
tôi xin trọn tin và phó thác nơi Allah”. (Họ cầu
nguyện) nói: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài
hãy dùng điều chân lý mà định đoạt giữa bầy tôi và
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cộng đồng của bầy tôi bởi lẽ Ngài là Đấng định đoạt
Ưu Việt. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 55, 55).
Allah  phán:

َ
ْ َ َ َ َّ َ َ َ
َّ ُ َ َ ٓ
ُ َّ َ ۡ َ
ۡرضنَا أ ۡو َلَ ُعودن ِِف
﴿وقال ٱَّل
ِ ِين كف ُروا ل ُِر ُسل ِ ِه ۡم َلُخ ِرجنكم م ِۡن أ
َّ َّ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُّ َ ۡ ۡ َ َٰٓ َ ۡ َ َ َ َّ
َ ِ ٱلظَٰل
]11 :﴾ [سورة إبراهيم١٣ مني
مِلتِنا فأوِح إِِل ِهم ربهم َلهل ِكن
ِ
Và những kẻ vô đức tin nói với các vị Sứ giả của họ:
“Chắc chắn chúng tôi phải đuổi các người ra khỏi xứ
sở của chúng tôi hoặc chắc chắn các người phải quay
trở lại với tín ngưỡng của chúng tôi”. Bởi thế, Thượng
Đế của họ đã mặc khải cho họ (các vị Sứ giả của
Ngài): “Chắc chắn TA sẽ hủy diệt những kẻ sai quấy”.
(Chương 14 – Ibrahim, câu 13).
Nếu biết rằng sự hoàn hảo được công nhận là sự
hoàn hảo không phải ở lúc ban đầu mà ở phần sau thì hãy
biết rằng sự hoàn hảo đó chỉ đạt được qua sự sám hối,
cầu xin tha thứ, và mỗi người bề tôi bắt buộc cần phải
sám hối bởi đó là nghĩa vụ của những người đầu và
những người thời sau như Allah  phán:

َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ُ
َ ُت َويَت
وب
ِ َٰ َرك
ِ ﴿ ِِلعذِب ٱَّلل ٱلمنفِقِني وٱلمنفِق
ِ ت وٱلمَرِك ِني وٱلم
ُ َ ُ َّ َ َ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َّ
َ َّ
﴾ [سورة٧٣ ت وَكن ٱَّلل غفورا رحِيمۢا
ِۗ ِ ٱَّلل لَع ٱلمۡؤ ِمن ِني وٱلمۡؤمِن
]55 :األحزاب

Để Allah trừng phạt những tên Muna-fiq (giả tạo
đức tin) nam và nữ, những kẻ thờ đa thần nam và nữ;
và để Ngài lượng thứ cho những người có đức tin nam
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và nữ. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất
mực Khoan Dung. (Chương 11 – Al-Ahzaab, câu 73).
Quả thật, Allah  đã thông tin cho biết về sự sám
hối của Nabi Adam , Nabi Nuh  và các vị Nabi sau
hai người họ cho tới vị Nabi cuối cùng trong số họ –
Muhammad  – và một trong số những lời phán mà
Allah  mặc khải xuống cuối cùng cho Người  là lời
phán:

َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ
َّ
َّ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ
ُ ٱَّلل ِ َو ۡٱل َف ۡت
د
ِف
ون
ل
خ
د
ي
اس
ٱَل
ت
ي
أ
ر
و
١
ح
﴿إِذا جاء نُص
ِ ِين ٱَّلل
ِ
ِ
َ َّ َ َ َ ُ َّ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ِ  فَ َسب ۡح ِبَ ۡم٢ أَفۡ َواجا
:﴾ [سورة انلرص٣ د ربِك وٱستغفِره إِنهۥ َكن تواِۢا
ِ ِ
]1 - 1

Khi Allah ban cho sự thắng lợi đến. Và Ngươi
(Muhammad) thấy thiên hạ từng đoàn, từng đoàn gia
nhập tôn giáo của Allah. (Lúc đó) Ngươi hãy tán
dương Thượng Đế của Ngươi và hãy xin Ngài tha thứ
cho Ngươi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ.
(Chương 110 – Annasr, câu 1 – 3).
Có rất nhiều văn bản giáo lý từ Qur’an và Sunnah
nói về sự cầu xin tha thứ tội lỗi của Nabi và có nhiều
chứng tích về điều đó từ các vị Sahabah, các vị Ta’bi’een
cùng các vị học giả Islam. Tuy nhiên, những người tranh
cãi lại suy luận các văn bản giáo lý này theo hình thức
suy diễn của nhóm phái lệch lạc Jahmiyah; họ suy diễn
đến mức bóp méo nội dung ý nghĩa chẳng hạn như sự suy
diễn bóp méo của họ về lời phán:
]5 :[سورة الفتح

َ َ ُ َّ َ َ َ ۡ َ
َّ َ َ
َ َ
﴾ٱَّلل َما تق َّد َم مِن ذۢنبِك َو َما تأخ َر
﴿ ِِلغفِر لك
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Quả thật Allah sẽ tha thứ những gì đã qua và những
gì sau này từ tội lỗi của Ngươi (Muhammad).
(Chương 45 – Al-Fath, câu 2).
Họ suy diễn lời phán này thành một ý khác quá xa
vời: những gì đã qua ý nói tội lỗi của Adam còn những gì
sau này ý nói tội lỗi của thế hệ con cháu của Người.
Dĩ nhiên đây là sự suy diễn lệch lạc và sai hoàn
toàn. Đại đa số học giả, những người mà họ cho rằng các
vị Thiên sứ, các vị Nabi có thể phạm các tiểu tội, nói:
Các vị Thiên sứ và các vị Nabi được bảo vệ khỏi việc
ngoan cố trên những tội lỗi đó (có nghĩa là họ không bao
giờ tái phạm) và họ luôn là những người hoàn hảo vì các
việc làm được khẳng định bởi phần kết; còn câu nói của
những người nghịch lại đã khẳng định rằng Nabi 
không hề sám hối với Allah  .. (Hết lời của Sheikh Ibnu
Taymiyah ).
Có thể tóm lược chủ đề này bởi những điều sau
đây:
Ismah của các vị Nabi có điều được thống nhất và
đồng thuận quan điểm bao hàm những gì của lúc ban đầu
và cả lúc cuối, và có điều được tranh cãi nhưng chỉ đối
với những gì ở lúc ban đầu:
1- Điều được đồng thuận và thống nhất là các vị Nabi
được bảo vệ khỏi sai sót về những gì mà họ thông tin lại
từ nơi Allah  cũng như về những gì trong bức Thông
Điệp sứ mạng mà họ truyền đạt. Đây là Ismah mang ý
nghĩa sứ mạng Thiên sứ và Tiên tri.
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2- Điều bất đồng và không thống nhất giữa các học
giả là Ismah của các vị Nabi trong những điều trái lệnh
và tội lỗi. Một số thì nói rằng các vị Nabi được bảo vệ
khỏi mọi tội lỗi và sai lầm một cách tuyệt đối, bởi lẽ họ
không thể mắc sai lầm hoặc tái phạm bất cứ tội lỗi nào
trong hành động của họ, vì lệnh phải tuân thủ theo họ bắt
tất cả mọi hành động của họ đều là đúng tuyệt đối. Riêng
đại đa số học giả thì nói rằng các vị Nabi có thể phạm
phải những sai lầm nhỏ và bằng chứng được chứng minh
từ Qur’an, tuy nhiên, họ không bao giờ tái phạm và đó là
Ismah đối với họ tức họ được bảo vệ khỏi việc tái phạm
tội lỗi và sai sót; và đó là tấm gương sám hối để các tín
đồ noi theo.
Tôn giáo của các vị Nabi là một
Quả thật, tôn giáo của các vị Nabi là cùng một tôn
giáo cho dù hệ thống giáo lý của họ có khác nhau, Allah
 phán:

َ ٓ َّ َ
ُ
َ َ ٓ
ُ َ َ َ َ
َٰ َّ كم م َِن ٱلِين َما َو
ِي أ ۡو َح ۡينَا إِِلۡك َو َما
َّص ِِهِۦ نوحا وٱَّل
﴿ۡشع ل
ِ
ْ ُ َ َ َ َ
ْ ُ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ُ َ َ َ ۡ ٓ َ ۡ َّ َ
َٰٓ وصينا ِِهِۦ إِِرَٰهِيم وموَس وع
ِيموا ٱل
ِيَس أن أق
ِِين َوَّل ت َتف َّرقوا فِي ِۚه
]13 :[سورة الشورى

﴾

Ngài đã qui định cho các ngươi tôn giáo mà Ngài đã
truyền xuống cho Nuh, và tôn giáo mà TA đã mặc
khải cho Ngươi (Muhammad) cũng là những gì TA đã
truyền cho Ibrahim, Musa và Isa. Hãy giữ vững tôn
giáo và chớ chia rẽ trong đó. (Chương 45 – AshShura, câu 13).
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َ ََُۡ َ
َ ْ ُ َ ۡ َ َٰ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ُ ُّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ا
َٰ
ت وٱعملوا صل ِحا إ ِ َِّن ِِما تعملون
ِ ﴿يأيها ٱلرسل ُكوا مِن ٱلطيِب
ُ ُ
ُ
ََ۠
ُ َّ َ ُ
َ َّ
َعل ر
﴾٥٢  ِإَون ه َٰ ِذه ِۦٓ أ َّمتُك ۡم أ َّمة َوَٰح َِدة َوأنا َر ُّبك ۡم فٱتقو ِن٥١ ِيم
]65 ، 61 :[سورة املؤمنون

Này hỡi các Sứ giả, các ngươi hãy dùng thức ăn tốt
lành và làm việc thiện. Quả thật, TA (Allah) hằng biết
những điều các ngươi làm. Quả thật, cộng đồng của
các ngươi là một cộng đồng duy nhất và TA là
Thượng Đế của các ngươi cho nên hãy kính sợ TA.
(Chương 51 – Al-Mu’minun, câu 61, 65).
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ح َ ُ ح َ َ َّ ُ َّ َ ُ ُ ح َ َّ َ ُ ُ ح
َ
.حد} رواه ابلخاري
 ودهينهم وا ه، أمهاتهم شَّت،{واألنبهياء إهخوة ل هعَل ٍت
“Và các vị Nabi là anh em cùng cha, mẹ của họ khác
nhau nhưng tôn giáo của họ là một.” (Albukhari).
Tôn giáo của các vị Nabi là tôn giáo Islam, tôn
giáo mà Allah  không hề chấp nhận bất cứ một tôn giáo
nào khác ngoài nó. Tôn giáo Islam chính là sự quy phục
Allah, độc tôn hóa Ngài, tuân lệnh một mình Ngài và
toàn tâm toàn ý vì riêng Ngài duy nhất, không tổ hợp với
Ngài bất cứ điều gì. Allah  phán về lời của Nabi Nuh
:
]55 :[سورة يونس

َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َُ
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم ۡسلِم
﴾٧٢ ني
﴿وأمِرت أن أك
ِ

Và ta được lệnh phải là người Muslim (tức thần
phục Ngài) (Chương 10 – Yunus, câu 72; chương 55 –
Annaml, câu 91).
Allah  phán về lời của Nabi Ibrahim :
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َ َٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ ُ ُّ َ ُ َ َ َ ۡ
َ
:﴾ [سورة ابلقرة١٣١ مني
ِ ب ٱلعل
ِ ﴿إِذ قال َلۥ ربهۥ أسل ِم قال أسلمت ل ِر

]111

Và hãy nhớ lại khi Thượng Đế của Y (Ibrahim) đã
phán bảo Y rằng hãy thần phục TA thì Y đã nói: Bề
tôi xin hạ mình thần phục Thượng Đế của muôn loài.
(Chương 5 – Albaqarah, câu 131).
Allah  phán về lời của Nabi Musa :

ْ ُ َّ َ َ َ َّ
ُ
َ وَس َي َٰ َق ۡو ِم إن ُكنتُ ۡم َء
َٰ َ ﴿ َوقَ َال ُم
امنتُم ِِٱَّلل ِ ف َعل ۡيهِ ت َوَّك ٓوا إِن كنتُم
ِ
َ ِ ُّم ۡسل
]54 :مني ﴾ [سورة يونس
ِ
Này hỡi dân ta! Nếu các người thực sự tin tưởng nơi
Allah thì các người hãy phó thác cho Ngài nếu các
người là những người Muslim (thần phục Ngài).
(Chương 10 – Yunus, câu 84).
Allah  phán về lời của Nabi Ysa :

ۡ
ۡ
َ ٱۡل َواري َن أ َ ۡن َءامِنُوا ْ ِب َوب َر ُسوِل قَال ُ ٓوا ْ َء
ُ ِإَوذ أ َ ۡو َح ۡي
َ ۡ ت إ ِ ََل
ام َّنا َوٱش َه ۡد
﴿
ِِ
ِ ِ ِ
َ ُ ۡ ُ َ َّ َ
]111 :﴾ [سورة املائدة١١١ ِِأننا مسل ِمون
Và lúc TA mặc khải đến các tông đồ (Ysa) phán bảo:
“Các ngươi hãy tin nơi TA và nơi vị Sứ giả của TA”.
Họ nói: “Bầy tôi đã tin tưởng và xin Ngài chứng giám
rằng bầy tôi là những người Muslim (thần phục
Ngài). (Chương 6 – Al-Ma’idah: 111).
Allah  phán về các vị Nabi trước và về Kinh
Tawrah
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ْ ُ َ ۡ َ َ َّ َ ُّ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ر
ُ َ َ َٰ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ ٓ َّ
﴿إِنا أنزَلا ٱَلورىة فِيها هدى ونور ُيكم ِِها ٱَلبِيون ٱَّلِين أسلموا
ْ ُ َ َ َّ
]44 :ل َِّلِين هادوا ﴾ [سورة املائدة
Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah
trong đó là sự chỉ đạo và ánh sáng. Các vị Nabi,
những người thần phục Allah đã dùng nó để phân xử
cho những người Do thái. (Chương 4 – Al-Ma-idah,
câu 44).
Allah  phán về nữ vương xứ Saba’:

َ َٰ َ ۡ َ َّ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َۡ ُ َۡ َ
َ
َ
﴾ب ٱلعل ِمني
ر
َّلل
ِ
ن
م
ي
ل
س
ع
م
ت
م
ل
س
أ
و
َس
ف
ب إ ِ َِّن ظلمت ن
ِ
ِ
ِ
ِ ﴿ر

]44 :[سورة انلمل

Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật bề tôi đã bất
công với chính bản thân bề tôi và bề tôi xin cùng với
Sulayman thần phục Allah, Đấng Chủ Tể của muôn
loài. (Chương 55 – Annaml, câu 44).
Như vậy, Islam là tôn giáo của tất cả các vị Nabi,
đó là sự quy phục một mình Allah  duy nhất. Người
nào quy phục ai (vật) khác ngoài Allah thì người đó là kẻ
thờ đa thần, còn ai không quy phục Ngài là kẻ ngạo mạn,
và bất cứ ai thờ đa thần hoặc ngạo mạn khỏi việc thờ
phượng Allah  thì đều là Kafir (vô đức tin).
Sự quy phục Allah  bao hàm sự thờ phượng một
mình Ngài, tuân lệnh một mình Ngài. Sự thờ phượng đó,
việc tuân lệnh đó phải được thể hiện bất cứ khi nào Ngài
chỉ thị và sắc lệnh. Nếu vào buổi ban đầu của Islam, Ngài
ra lệnh hướng mặt về phía ngôi đền Maqdis (Palestine)
rồi sau đó Ngài lại ra lệnh hướng mặt về phía ngôi đền
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Ka’bah thì tất cả những ai chấp hành theo mỗi khi Ngài
ra lệnh đều là những người đã gia nhập Islam.
Do đó, tôn giáo là sự tuân lệnh cùng tất cả những
ai hành động thờ phượng Allah nhưng chỉ khác ở một số
hình ảnh thể hiện, đó là hướng mặt của người dâng lễ
nguyện Salah. Tương tự như thế, các vị Thiên sứ, các vị
Nabi đều cùng một tôn giáo, họ chỉ khác nhau ở hệ thống
giáo lý, đường lối chấp hành. Điều đó không có sự ngăn
cản trong cùng một tôn giáo cũng giống như điều đó
không có sự ngăn cản trong cùng một hệ thống giáo lý;
tương tự như chúng ta trong việc hướng mặt về phía ngôi
đền Maqdis vào lần thứ nhất nhưng rồi sau đó lại quay
mặt sang hướng ngôi đền Ka’bah vào lần thứ hai trong
cùng một hệ thống giáo lý của Muhammad .
Tôn giáo của các vị Nabi đều là một cho dù có sự
khác nhau về các hệ thống giáo lý, bởi vì Allah có thể qui
định một hệ thống giáo lý trong một thời điểm này vì sự
sáng suốt của Ngài nhưng lại qui định một hệ thống giáo
lý khác tại một thời điểm khác vì sự sáng suốt của Ngài.
Bởi vậy, việc chấp hành theo điều được bôi xóa trước khi
có lệnh bôi xóa là tuân lệnh Allah, còn sau khi đã có lệnh
bôi xóa thì bắt buộc phải chấp hành theo điều được thay
thế. Nếu ai vẫn đi theo điều đã được bôi xóa và bỏ điều
thay thế cho điều đã được bôi xóa thì người đó không ở
trên tôn giáo Islam và cũng không theo bất cứ một vị
Nabi nào cả. Đây chính là sự vô đức tin của những người
Do Thái và Thiên Chúa giáo vì họ đã vẫn giữ hệ thống
giáo lý cũ bị bôi xóa và được thay thế bởi một giáo lý
mới.
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Allah  đã qui định và ban hành cho mỗi cộng
đồng một hệ thống giáo lý phù hợp cho từng hoàn cảnh
và thời điểm nhất định sau đó Ngài xóa bỏ nó và thay thể
một hệ thống giáo lý khác tùy theo ý muốn của Ngài.
Ngài đã quy định, ban hành rồi xóa bỏ và thay thế các hệ
thống giáo lý qua từng thời điểm và giai đoạn xã hội cho
đến khi Ngài dựng Muhammad làm vị Nabi cuối cùng
cho toàn thể nhận loại. Ngài qui định và ban hành cho
Nabi Muhammad một hệ thống giáo lý mới hoàn toàn
thay thế cho các hệ thống giáo lý trước đó và nó sẽ có
hiệu lực mãi chó tới Ngày Tận Thế, và hệ thống giáo lý
của Muhammad bao quát tất cả mọi sự việc và mọi lĩnh
vực phù hợp cho mọi không gian và thời gian sau này đối
với toàn thể cư dân trái đất. Allah phán:

َ َ ُۡ
َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ُ َ
ُ
ا
ُّ
َ
َّ
َٰٓ ﴿قل
]165 :يأيها ٱَلاس إ ِ َِّن رسول ٱَّلل ِ إِِلكم َجِيعا﴾ [سورة األعراف

Hãy nói (Muhammad): “Này hỡi nhân loại! Quả thật,
Ta là Sứ giả của Allah được cử phái đến cho tất cả các
ngươi. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 165, 158).

َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ
َ
]105 : ﴾ [سورة األنبياء١٠٧ مني
ِ ﴿وما أرسلنَٰك إَِّل رۡحة ل ِلعل

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ
để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương
21 – Al-Ambiya’, câu 105).
َ ٓ َ َ ٌ َّ َ ُ َ َ َّ
ََ ۡ ُ َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ
َ
َٰ
كن رسول ٱَّلل ِ وخاتم ٱَلب ِ ِين ۗ وَكن
ِ ﴿ما َكن َممد أِا أح ٖد مِن رِجال ِكم ول
َ ۡ َ ُ ُ َّ
]40 :﴾ [سورة األحزاب٤ َش ٍء عل ِيما
ٱَّلل ِِك ِل
Muhammad không phải là người cha của một ai
trong số đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ
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của Allah và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi.
Và Allah là Đấng am tường mọi sự việc. (Chương 11
– Al-Ahzab, câu 40).
Các câu Kinh mà Allah  mặc khải xuống cho vị
Thiên sứ của Ngài Muhammad  là lời phán của Ngài
đến toàn thể nhân loại và loài Jinn không loại trừ bất cứ
một dân tộc nào, dù là Ả rập hay không phải Ả Rập. Tất
cả mọi giáo lý trong đó không dành riêng cho bất cứ ai
mà dành chung cho tất cả. Cho nên, những danh xưng
liên quan đến những chủ thể chấp hành giáo lý được gọi
là người vô đức tin, người có đức tin, người Muslim, kẻ
Muna’fiq, người ngoan đạo, người xấu, người làm tốt, kẻ
bất công, kẻ sai quấy. Tất cả các xưng hô được nói trong
Qur’an và Hadith không hề chỉ riêng đối với người Ả
Rập hay không phải Ả Rập, và các giáo lý chỉ liên quan
đến tính chất được Allah  yêu thương hay bị Ngài giận
dữ. Việc Qur’an được ban xuống bằng tiếng nói Ả Rập là
chỉ nhằm mục đích truyền tải vì Người phải truyền đạt
cho người dân của Người trước tiên sau đó mới đến
những cộng đồng khác. Allah  đã ra lệnh cho Người
truyền đạt cho người dân của Người trước rồi đến những
người gần hơn và gần hơn. Điều này không mang ý nghĩa
riêng biệt mà nó chỉ mang ý nghĩa phương thức truyền
đạt hay cấp độ truyền đạt.
Tôn giáo của các vị Nabi là một, điều đó mang ý
nghĩa rằng thành tâm thờ phượng một mình Allah ,
cấm làm điều Shirk và tội lỗi cho dù các hệ thống giáo lý
của họ có khác nhau về phương thức và hoàn cảnh. Tôn
giáo của Muhammad , vị Nabi cuối cùng cũng là tôn
giáo của các vị Nabi trước chỉ khác ở chỗ là hệ thống
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giáo lý của Người  là dành cho toàn thể nhân loại và cả
loài Jinn và nó kéo dài cho tới Ngày Tận Thế, không có
sự thay thế, bôi xóa, phù hợp cho mọi thời đại sau này và
mọi nơi, và không có vị Nabi nào được cử đến sau Người
 nữa.
Nabi Muhammad  sai bảo những điều mà các vị
Nabi, các vị Thiên sứ trước Người đã sai bảo từ đức tin,
lòng thành tâm thờ phượng Allah, Người xác thực lại
những điều của các vị Nabi, các vị Thiên sứ trước; và các
vị Nabi, các vị Thiên sứ trước đã báo tin về sự xuất hiện
của Người, đặc biệt là vị Thiên sứ gần Người nhất –
Masih Ysa con trai của Maryam ; Allah  phán về lời
của Nabi Ysa  khi Người nói với người dân của
Người:

ۡ
َ
ُ َ َّ ُ
َ ِإَوذ قَ َال ع
ٓ ِ ِيَس ۡٱب ُن َم ۡريَ َم َي َٰ َب
ن إ ِ ۡس َرَٰٓءِيل إ ِ َِّن َر ُسول ٱَّلل ِ إِِلۡكم
﴿
ۡ
َ ۡ ُّم َصدِقا ل َِما َب
َّ ي م َِن
َّ ني يَ َد
َ ِ َٱَل ۡو َرىَٰةِ َو ُمب
َرۢا ِ ِ َر ُسو ٖل يَأ َِت مِ ۢن َب ۡعدِي
ََُۡ ُ ۡ
]5 :ٱس ُمه ٓۥ أۡحد ﴾ [سورة الصف

Hãy nhớ lại khi Ysa, con trai của Maryam, bảo:
“Hỡi con cháu của Israel! Ta là Sứ giả của Allah được
phái đến với các ngươi, xác nhận lại những điều trong
Kinh Tawrah được mặc khải trước Ta, và Ta sẽ báo tin
mừng về một Sứ giả, tên Ahmad (tức Muhammad) sẽ
đến sau Ta”. (Chương 51 – As-Saff, câu 6).
Trong các Kinh Sách trước đã mô tả rõ ràng về vị
Thiên sứ này nhưng những người Do Thái và Thiên Chúa
đã phủ nhận vì lòng ganh tị và tự cao tự đại như Allah 
đã phán:
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َ َّ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ َ َّ
﴿ٱَّلِين ءاتينهم ٱلكِتب يع ِرفونهۥ كما يع ِرفون أبناءهم ِإَون فرِيقا
َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ
]145 : ﴾ [سورة ابلقرة١٤٦ ٱۡلق وهم يعلمون
مِنهم ِلكتمون
Những người được TA (Allah) ban cho Kinh Sách
đều biết rõ về Y (Muhammad) giống như họ biết rõ về
con cháu của họ. Tuy nhiên, một số trong bọn họ đã
che giấu sự thật này trong khi họ biết rõ điều đó.
(Chương 5 – Albaqarah, câu 146).
Các đặc điểm riêng biệt của Thiên sứ
Muhammad :
Các đặc điểm của Thiên sứ Muhammad  thì rất
nhiều, tiêu biểu:
1- Người  là vị Nabi cuối cùng, Allah  phán:
َ ُ َ
َ َ َّ َ
َ َ ٓ َ َ ُ َ َ َّ
﴾ۗ كن َّر ُسول ٱَّلل ِ َوخات َم ٱَلَّب ِ ِي َن
ِ َٰ ﴿ما َكن َم َّم ٌد أَِا أح ٖد مِن رِجال ِك ۡم َول
]40 :[سورة األحزاب

Muhammad không phải là người cha của một ai
trong số đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ
của Allah và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi.
(Chương 11 – Al-Ahzab, câu 40).
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َ ُ َّ ِّ َ َ َ َّ َ ح
{أنا خاتم انلبهيْي ال ن هب بع هدى} رواه أبو داود الرتمذي والنسايئ وابن

.ماجه

“Ta là vị Nabi cuối cùng, sau Ta không còn có vị Nabi
nào nữa.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i và Ibnu
Ma-jah).
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2- Người  được ban cho một địa vị vô cùng vinh dự
ở nơi Allah và Người  là người được quyền cầu xin ân
xá ở Ngày Phục Sinh. Allah  phán:

َ َ َ ُّ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ
ۡ َّ
ُ
]55 :﴾ [سورة اإلرساء٧٩ ﴿عَس أن يبعثك ربك مقاما َممودا

Mong rằng Thượng Đế của Ngươi sẽ nhấc Ngươi lên
một địa vị thật vinh dự đáng ca ngợi. (Chương 15 –
Al-Isra’, câu 55).
Bằng chứng cho việc Người  được quyền cầu xin
ân xá là Hadith Sahih nói về sự cầu xin ân xá của Người
được giới học giả đồng thuận về tính xác thực rằng vào
Ngày Phục Sinh, Allah  tập hợp tất cả những người
thời kỳ đầu và thời sau tại một nơi triệu tập. Những
người có đức tin lần lượt tìm đến Nabi Adam, rồi Nabi
Nuh, Ibrahim, Musa, Ysa và cuối cùng tìm đến Nabi
Muhammad để nhờ cầu xin ân xá cho họ trước Allah thì
tất cả các vị Nabi đó đều từ chối và nói các người hãy tìm
người khác, chỉ riêng Nabi Muhammad thì nói: Ta chính
là người đó, rồi Người  cúi xuống quỳ lạy cho tới khi
Người được phép cầu xin ân xá. Đây là hồng phúc của
Người  vượt trội hơn những ai khác.
3- Người  được dựng lên để kêu gọi toàn thể hai
loài: Jin và con người, như Allah  phán:

َ َ ُۡ
َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ُ َ
ُ
ا
ُّ
َ
َّ
َٰٓ ﴿قل
]165 :يأيها ٱَلاس إ ِ َِّن رسول ٱَّلل ِ إِِلكم َجِيعا﴾ [سورة األعراف

Hãy nói (Muhammad): “Này hỡi nhân loại! Quả thật,
Ta là Sứ giả của Allah được cử phái đến cho tất cả các
ngươi. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 165, 165).
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َّ َ َّ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ
ََ
َ
َّ
ِ ﴿وما أرسلنك إَِّل كٓافة ل ِلن
]55 :اس باِيا ونذِيرا ﴾ [سورة سبأ
Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm
một người mang tin mừng và một người cảnh báo cho
toàn nhân loại (Chương 14 – Saba’, câu 55).

َ ُ َ
َ َٰ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َّ َ َ َ َ
َ ون ل ِلۡ َعَٰلَم
ني نَذ ا
﴾١ ِيرا
لَع ع ۡب ِده ِۦ ِِلك
﴿تبار ٱَّلِي نزل ٱلفرقان
ِ
]1 :[سورة الفرقان

Phúc thay Đấng (Allah) đã ban Tiêu chuẩn (phân
biệt phúc và tội) xuống cho người bề tôi trung thành
và tận tụy của Ngài (Muhammad) để Y trở thành một
vị cảnh báo cho muôn loài (Loài người và Jinn).
(Chương 56 – Al-Furqan, câu 1).

َ

َ َۡ

َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ

]105 : ﴾ [سورة األنبياء١٠٧ مني
ِ ﴿وما أرسلنَٰك إَِّل رۡحة ل ِلع َٰل

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ
để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương
21 – Al-Ambiya’, câu 105).

ََ َ َۡ َٓ ۡ َ َ ۡ
َ َُۡۡ َ ُ َ َۡ ۡ َ
ُُضوه
ُ َ ان فَلَ َّما َح
ٱۡل ِن شست ِمعون ٱلقرء
ِ ﴿ِإَوذ َصفنا إِِلك نفرا مِن
َ َٰ َ ْ ۡ َّ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ٓ ُ َ
ُّ
ۡ
َ
]55 :﴾ [سورة األحقاف٢٩ َض ولوا إَِل قومِهِم منذِرِين
ِ نصتوا فلما ق
ِ قالوا أ
Và (hãy nhớ lại ) khi TA (Allah) đưa một nhóm Jinn
đến chỗ Ngươi (Muhammad) để lắng nghe Ngươi đọc
Qur’an. Rồi khi chúng hiện diện nơi đó thì chúng
bảo: “Các người hãy im lặng nghe (Qur’an)!” Rồi sau
khi cuộc xướng đọc kết thúc thì chúng quay trở về
cảnh báo người dân của chúng. (Chương 45 – AlAhqaaf, câu 29).
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Tất cả các lời Kinh mà Allah  mặc khải xuống
cho Muhammad  là những lời phán đến toàn thể hai
loài Jinn và con người. Mặc dù các nguyên nhân mặc
khải đều xảy ra đối với người dân Ả Rập nhưng không có
bất cứ câu Kinh nào dành riêng cho một nhóm người nhất
định nào, và điều này được thống nhất trong thế giới
những người Muslim.
Bởi thế, không một ai trong những người Muslim
bảo rằng các câu Kinh nói về ly dị, Zhihaar, Li’aan hoặc
hình phạt cho kẻ trộm cắp cũng như những vấn đề khác
là dành riêng đối với một người nhất định nào đó khi y là
nguyên nhân cho sự mặc khải câu Kinh nào đó.
Điều muốn nói ở đây rằng cho dù một số câu Kinh
Qur’an được mặc khải xuống là bởi những nguyên nhân
xảy ra trong dân chúng Ả Rập nhưng giới luật của các
câu Kinh đó lại được áp dụng chung cho tất cả mọi
người.
Như vậy, sự kêu gọi và tuyên truyền của Nabi
Muhammad là bao quát tất cả hai loài Jinn và con người
cho dù họ có khác dân tộc. Allah  phán đến cả hai loài
trong câu Kinh sau:

ۡ َ ۡ َ َ َۡ َ
ََۡ َۡ ُ ۡ ُ ُ ر
ُ
ۡ
]110 :نس ألم يأت ِكم رسل مِنكم﴾ [سورة األنعام
ِ ٱۡل
ِ ﴿يَٰمعَر
ِ ٱۡل ِن و

Này hỡi toàn thể loài Jinn và loài người, chẳng phải
đã có các vị Sứ giả xuất thân từ các ngươi đến với các
ngươi đó sao? (Chương 5 – Al-An’am, câu 110).
Quả thật, Allah  phán cho biết về lời nói của một
nhóm Jinn:
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ٓ َ َ َّ ُ َ َٰ َ َ ُ َّ َ َ ُ َٰ َّ َّ َّ َ َ
َ
َ
:﴾ [سورة اجلن١١﴿وأنا مِنا ٱلصل ِحون ومِنا دون ذل ِك كنا طرائِق ق ِددا

]11

Và quả thật trong chúng tôi có người là những người
ngoan đạo và trong chúng tôi, có người không như
vậy, chúng tôi đã theo những con đường khác nhau.
(Chương 51 – Al-Jinn, câu 11).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Con người
phải biết rằng Allah  đã cử phái Muhammad  đến cho
toàn thể hai loài Jinn và con người. Bắt buộc họ phải có
đức tin nơi Người, nơi những điều Người mang đến, phải
vâng lệnh Người, chỉ được phép làm những điều Allah và
Thiên sứ của Ngài cho phép và không làm những điều
Ngài và Thiên sứ của Ngài cấm đoán, phải yêu thích
những gì Allah và Thiên sứ của Ngài yêu thích và ghét
những gì Ngài và Thiên sứ của Ngài ghét. Nếu ai đó
trong loài Jinn và loài Người khi bức Thông Điệp của
Muhammad  đã đến với y nhưng y không tin thì y sẽ bị
trừng phạt ở nơi Allah. Đây là nền tảng đã được đồng
thuận và thống nhất giữa các vị Sahabah, những ai đi
theo họ trên con đường ngay chính, các vị Imam của
những người Muslim cùng những nhóm người Muslim
theo phái Sunnah và Jama’ah.
4- Và một trong những đặc điểm vượt trội của Thiên
sứ Muhammad  là Thiên Kinh Qur’an. Nó đã tuyên bố
về phép màu của Nó đến những ai vô đức tin trong hai
loài Jinn và con người và thách thức họ mang đến một
chương ngắn giống như một chương ngắn của Nó. Điều
này đã được trình bày ở trên.

342

5- Một trong các đặc điểm vượt trội của Thiên sứ của
Muhammad  là sự kiện thăng thiên lên các tầng trời và
Người đã lên đến tận tầng trời cao nhất được gọi Sidrah
Muntaha và đã nghe được tiếng rít của các Cây Viết.
 Có những đặc điểm chỉ dành riêng cho Người chứ
không dành cho cộng đồng tín đồ của Người. Học giả AlQurtubi nói trong bộ Tafseer của ông: Allah, Đấng Tối
Cao đã quy định các giáo luật dành riêng cho một mình
vị Thiên sứ của Ngài. Ngài cấm riêng Người một số điều
và cho phép riêng Người một số điều. Những điều dành
riêng cho một mình Thiên sứ  chẳng hạn như: dâng lễ
nguyện Salah Tahajjud trong đêm. Có lời nói rằng lúc
ban đầu việc làm này là nghĩa vụ bắt buộc đối với Người
cho tới khi chết bởi lời phán của Allah :

َ َ
َ ا
َ َّ َ َّ ُ
ُ ۡ
ُ َ َ
َٰٓ ﴿
 ن ِۡصف ُه ٓۥ أوِ ٱنق ۡص م ِۡن ُه قل ِيًل٢  ق ِم ٱِلۡل إَِّل قل ِيًل١ يأ ُّي َها ٱل ُم َّزمِل
ُۡ َۡ َ َۡ ا
َ َ َۡ َ ۡ َۡ
]4 - 1 :﴾ [سورة املزمل٤  أو زِد عليهِ ورت ِِل ٱلقرءان ترت ِيًل٣

Hỡi người cuộn mình trong áo (Muhammad)! Hãy
đứng dâng lễ nguyện Salah trong đêm dù chỉ là một ít
thời gian, (hãy đứng dâng lễ nguyện Salah) đến nửa
đêm hay ít hơn một chút hoặc lâu hơn; và Ngươi hãy
xướng Qur’an một cách nhịp nhàng. (Chương 51 –
Al-Muzammil, câu 1 – 4).
Nhưng sau đó, nghĩa vụ này được xóa bỏ không
còn là bắt buộc nữa mà chỉ mang tính khuyến khích qua
lời phán của Allah :
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َ َ َ ُّ َ َ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ َ َ َّ َ َ
َّ ﴿ َوم َِن َّٱِلۡل َفتَ َه
ج ۡد ِِهِۦ ناف ِلة لك عَس أن يبعثك ربك مقاما
ِ
ُ ۡ َّ
]55 :﴾ [سورة اإلرساء٧٩ َممودا
Và Ngươi hãy thức một phần trong đêm để dâng lễ
nguyện Salah như một lễ phụ cho Ngươi; mong rằng
Thượng Đế của Ngươi sẽ nhấc Ngươi lên một địa vị
thật vinh dự đáng ca ngợi. (Chương 15 – Al-Isra’, câu
79).
Một trong các đặc điểm dành riêng cho Thiên sứ 
là khi nào Người làm một việc làm nào đó thì đấy là
Sunnah của Người.
Những điều dành riêng cho Người còn có những
điều sau: Người  và gia quyến của Người không được
phép ăn của Zakah, Người  được phép cưới hơn bốn
vợ, Người  được phép đánh chiến tại Makkah, Người
không kế thừa tài sản cho ai, các bà vợ của Người  sẽ ở
vậy sau khi Người qua đời, và khi Người  ly dị người
vợ nào thì người vợ đó không được tái hôn,…
Chúng ta sẽ nói về ba đặc điểm nổi trội riêng của
Nabi chúng ta Muhammad : Isra’ (dạ hành) và Mi’raaj
(thăng thiên), sứ mạng Nabi cho toàn thể nhân loại và
Jinn, sứ mạng Nabi cuối cùng.
1- Isra’ và Mi’raaj (chuyến dạ hành và thăng
thiên):
Allah, Đấng Tối Cao phán:
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َ ٓ َّ َ َ ۡ ُ
ۡ َ َ َۡ
ۡ َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
َٰ
ج ِد
ِ ج ِد ٱۡلر ِام إَِل ٱلمس
ِ ﴿سبحَٰن ٱَّلِي أۡسى ِِعب ِده ِۦ ِلًل مِن ٱلمس
ۡ ُ َّ َ ُ ُ َّ ٓ َ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ
ُ ص
ي
ٱۡلقصا ٱَّلِي بَٰركنا حوَلۥ ل َِنِيهۥ مِن ءايَٰتِنا إِنهۥ هو ٱلس ِم
ِ َيع ٱۡل
]1 :[سورة اإلرساء

﴾١

Quang vinh thay cho Đấng đã đưa người bề tôi của
Ngài di hành trong đêm từ Masjid Al-Haram đến
Masjid Al-Aqsa, nơi đã được TA ban phúc, để TA
phơi bày cho Y thấy các dấu hiệu của TA. Quả thật,
Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Thấy. (Chương 15
– Al-Isra, câu 1).
Học giả Ibnu Katheer  nói trong bộ Tafseer của
ông về câu Kinh này: “Allah  phơi bày cho thấy quyền
năng vô biên của Ngài, quyền năng mà không một ai
(vật) khác ngoài Ngài có được để khẳng định rằng không
có Thần linh nào, Thượng Đế nào, Đấng Chủ Tể nào
ngoài Ngài. Đấng đã đưa người bề tôi của Ngài tức
Muhammad di chuyển trong đêm từ Masjid AlHaram. tức Masjid Makkah đến Masjid Al-Aqsa tức
ngôi đền Maqdis (ở Jerusalem), nơi của nhiều vị Nabi
thuộc dòng dõi của Nabi Ibrahim . Chính vì lẽ này, tất
cả họ đều tập hợp tiếp đón Người ở đó. Người  đã làm
Imam cho họ tại nơi của họ, điều đó cho thấy Người là
một vị Imam lớn của họ và là người dẫn đầu trong số họ.
Lời của Allah nơi đã được TA ban phúc có nghĩa là
nơi mà Ngài đã ban phúc cho cây trồng và trái quả dồi
dào và tốt lành để TA phơi bày cho Y tức Muhammad
thấy các dấu hiệu của TA tức các dấu hiệu vĩ đại của
Allah  giống như Ngài đã phán trong một câu Kinh
khác:
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ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َٰ َ َ ۡ َ َ
ۡ
َ
َٰٓ
]15 :﴾ [سورة انلجم١٨ ت ربِهِ ٱلكِبى
ِ ﴿لقد رأى مِن ءاي
Quả thật, Y (Muhammad) đã nhìn thấy các dấu hiệu
vĩ đại của Thượng Đế của Y. (Chương 61 – Annajm,
câu 18).
Còn lời Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe và
Hằng Thấy. có nghĩa là Ngài nghe thấy hết tất cả những
lời nói của các bề tôi của Ngài, họ nói dối hay nói thật
đều được Ngài nghe thấy hết tất cả và Ngài biết rõ tất cả
mọi hành vi và việc làm của họ và Ngài sẽ ban phát cho
họ những gì tương xứng với họ trên thế gian và ở cõi Đời
Sau”. (Hết lời của Ibnu Katheer).
Mi’raaj (thăng thiên):
Là việc Allah  đưa Thiên sứ Muhammad 
thăng lên trời qua chiếc thang. Còn sự việc đi lên trên
chiếc thang và chiếc thang đó như thế nào thì chỉ có
Allah  mới biết rõ, bởi đó là điều ở cõi vô hình, chúng
ta chỉ tin và không bận tâm đến sự việc đó như thế nào.
Các học giả Imam đã khẳng định chuyện dạ hành và
thăng thiên chỉ diễn ra có một lần duy nhất sau khi nhận
lãnh sứ mạng trước cuộc dời cư Hijrah một năm, có lời
nói một năm hai tháng, đây là lời của ông Ibnu AbdulBar.
Mô tả chuyến dạ hành và thăng thiêng của
Thiên sứ Muhammad  dựa theo các Hadith:
Học giả Ibnu Katheer  nói trong bộ Tafseer của
ông: Thiên sứ Muhammad  thực sự được đưa đi dạ
hành trong lúc người đang thức (tỉnh) chứ không phải
trong giấc ngủ (mơ). Người  được đưa đi dạ hành từ
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Makkah đến ngôi đền Maqdis trên lưng con Al-Buraaq.
Khi đến cửa Masjid của ngôi đền Maqdis, Người buộc
con vật tại cửa và đi vào Masjid. Người dâng lễ nguyện
Salah chào Masjid hai Rak’at. Sau đó, một chiếc thang có
những nấc thang được mang đến để Người đi lên tầng
trời hạ giới rồi tiếp tục đi lên các tầng trời còn lại. Ở mỗi
tầng trời, Người  đều được các Thiên Thần của mỗi
tầng tiếp đón và Người đã chào Salam đến các vị Nabi ở
trên mỗi tầng trời theo vị trí và cấp bậc của họ. Người 
đã đi ngang qua Nabi Musa  trên tầng trời thứ sáu và
Nabi Ibrahim  trên tầng trời thứ bảy và Người tiếp tục
được đi lên cho tới khi nghe được tiếng rít của các cây
viết, tức những cây viết ghi định lượng của vạn vật. Và
Người nhìn thấy cây Sidrah Al-Muntaha được bao trùm
bởi những sắc màu khác nhau và các Thiên Thần bao
quanh. Người  nhìn thấy đại Thiên Thần Jibril 
nguyên hình trạng của ngài và ngài có tới 600 chiếc cánh,
Người nhìn thấy ngôi nhà Al-Ma’muor, Người  thấy
Nabi Ibrahim  vị mà đã xây ngôi đền Ka’bah trên trái
đất tựa lưng ngôi nhà Al-Ma’muor nơi mà mỗi ngày có
đến 70 ngàn Thiên Thần đi vào thờ phượng Allah 
nhưng không quay lại cho đến ngày Tận Thế, Người 
thấy Thiên Đàng và Hỏa Ngục, và Người được sắc lệnh
tại đó 60 lễ nguyện Salah sau đó giảm xuống còn 5 lễ
nguyện Salah vì lòng thương xót của Allah  đối với các
bề tôi Ngài. Sau đó, Người được đưa trở xuống ngôi đền
Maqdis, các vị Nabi cũng đi xuống cùng với Người.
Người đã làm Imam cho họ khi đến giờ lễ nguyện Salah.
Điều này cho thấy có thể đó là lễ nguyện Salah Fajar của
ngày hôm đó. Một số người cho rằng Người đã làm
Imam cho các vị Nabi ở trên trời, tuy nhiên những lời
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thuật cho thấy Người làm Imam cho các vị Nabi tại ngôi
đền Maqdis. Một số lời thuật cho thấy Người làm Imam
cho các vị Nabi là lúc vào ngôi đền Maqdis lần đầu
nhưng điều được thể hiện rõ nhất là sự việc đó xảy ra sau
khi Người trở lại ngôi đền bởi lẽ khi Người đi lên các
tầng trời, Người đã lần lượt đi ngang qua các vị Nabi và
Người đã hỏi đại Thiên Thần Jibril từng người từng
người một. Sau khi dâng lễ nguyện Salah tại ngôi đền
Maqdis xong thì Người được đưa quay trở về Makkah
bằng con Al-Buraaq vào lúc trời vẫn còn tờ mờ tối. Allah
là Đấng biết rõ hơn hết!!!
Thiên sứ của Allah  đi dạ hành và thăng thiên
bằng cả thân xác và linh hồn hay chỉ bằng linh hồn?
Có hai quan điểm khác nhau về việc liệu Thiên sứ
của Allah  đi dạ hành và thăng thiên bằng cả thể xác
lẫn linh hồn hay chỉ bằng linh hồn không thôi:
Đa số học giả đều cho rằng Người  được đưa đi
dạ hành và thăng thiên bằng cả thân xác lẫn linh hồn
trong lúc người đang thức chứ không đang ngủ. Bằng
chứng cho điều đó là lời phán của Allah :

َ ٓ َّ َ َ ۡ ُ
ۡ َ َ َۡ
ۡ َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
َٰ
ِ
ج ِد
ِ ج ِد ٱۡلرام إَِل ٱلمس
ِ ﴿سبحَٰن ٱَّلِي أۡسى ِِعب ِده ِۦ ِلًل مِن ٱلمس
َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ
ُ
]1 :ٱۡلقصا ٱَّلِي بَٰركنا حوَلۥ﴾ [سورة اإلرساء

Quang vinh thay cho Đấng đã đưa người bề tôi của
Ngài đi dạ hành trong đêm từ Masjid Al-Haram đến
Masjid Al-Aqsa, nơi đã được TA ban phúc. (Chương
17 – Al-Isra, câu 1).

348

Lời Tasbeeh: Suhnallah (Vinh quang thay Allah)
chỉ được dùng để nói về những điều, những việc vĩ đại.
Nếu như chỉ giấc mơ trong lúc ngủ thì sự việc không phải
là việc lớn và những kẻ vô đức tin Quraish đã không kịch
liệt phủ nhận sự việc đó của Người cũng như đã không
có một số người có đức tin rời bỏ đạo. Bên cạnh đó, cụm
từ “người bề tôi” ám chỉ cả thân xác lẫn linh hồn. Allah
 phán:

َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َٰ
]1 :ده ِۦ ِلًل﴾ [سورة اإلرساء
ِ ﴿أۡسى ِِعب

...đã đưa người bề tôi của Ngài đi dạ hành trong
đêm. (Chương 15 – Al-Isra, câu 1).

َّ َ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُّ َ ۡ َ َ َ َ
ۡ
َّ
َ
ٓ ِ ﴿وما جعلنا ٱلرءيا ٱل
ِ َّت أرينَٰك إَِّل ف ِتنة ل ِلن
]50:اس﴾ [اإلرساء

Và những điều mà TA đã cho Ngươi (Muhammad)
thấy tận mắt chẳng qua là một sự thử thách cho nhân
loại. (Chương 15 – Al-Isra, câu 60).
Ông Ibnu Abbas  nói: Đó là những điều mà
Thiên sứ của Allah  được cho thấy tận mắt trong đêm
dạ hành Isra’ (Albukhari ghi lại).
Allah  cũng phán rằng:
]15 :[سورة انلجم

َ َ َ
ُ َ َاغ ۡٱۡل
َٰ َ ُص َو َما َط
﴾١٧ غ
﴿ما ز

Mắt nhìn không quay sang cũng không vượt quá tầm
nhìn. (Chương 61 – Annajm, câu 17).
Mắt hay cái nhìn là một bộ phận của thân xác chứ
không phải của linh hồn. Hơn nữa, Thiên sứ của Allah 
được đưa đi cưỡi trên con Al-Buraaq, đó là con vật màu
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trắng, chỉ có thân xác mới cần đến con vật cưỡi, còn linh
hồn thì cần chi đến con vật cưỡi.
Một số học giả khác thì nói rằng Thiên sứ của
Allah  được đưa đi dạ hành và thăng thiên chỉ bằng linh
hồn chứ không bằng thể xác của Người. Câu nói này
được Ibnu Is-haaq thuật lại từ câu nói của A’ishah  và
Mu’awiyah .
Ý nghĩa của giấc mơ: Người ngủ nhìn thấy những
hình ảnh bằng cảm xúc thực sự. Y nhìn thấy như thể là đã
đi lên trên trời và đi đến Makkah nhưng linh hồn của y
không lên trời cũng không đến Makkah mà Thiên Thần
giấc mơ sẽ làm ra những hình ảnh. Qua ý nghĩa này thì
thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai sự việc.
Những ai nói Thiên sứ của Allah  được đưa đi dạ
hành và thăng thiên chỉ bằng linh hồn chứ không bằng
thể xác đã dẫn chứng qua lời dẫn truyền của Shareek bin
Abi Namr từ lời thuật của Anas: “Sau đó, Ta thức thì
thấy mình ở trong Hijr...”
Trả lời cho điều này qua hai yếu tố:
Yếu tố thứ nhất: Shareek được biết là người dẫn
truyền mà có nhiều lời dẫn truyền từ ông mang nhiều sự
sai sót và nhầm lẫn. Sự việc này không thể loại trừ việc
có thể ông lại nhầm lẫn trong các lời của Hadith nói về
sự kiện Isra’ và Mi’raaj.
Yếu tố thứ hai: Từ “thức” còn có thể mang ý
nghĩa chuyển đổi từ một trạng thái sang một trạng thái.
Học giả Ibnu Katheer nói: Ý nghĩa này có thể tốt hơn
việc nói sai lệch. Allah  là Đấng biết hơn hết!!! ... Và
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chúng ta không phủ nhận việc ngủ xảy ra trước cuộc Isra’
và cả sau khi kết thúc cuộc Isra’ và ngay cả trong lúc
ngủ, khi Thiên sứ của Allah  nhìn thấy một điều gì đó
trong mơ thì sự việc đó luôn sáng tỏ như ban ngày.
Sự kiện dạ hành Isra’ và thăng thiên Mi’raaj có
lặp lại nhiều lần hay chỉ một lần duy nhất?
Học giả Ibnu Katheer  nói sau khi đã liệt kê ra
các Hadith nói về vấn đề Isra’ và Mi’raaj: Dựa trên tổng
thể các Hadith này, các Hadith Sahih, các Hadith khá tốt
và kể cả các Hadith yếu thì cho thấy tất cả đều chỉ khẳng
định rằng cuộc dạ hành Isra’ và thăng thiên Mi’raaj của
Thiên sứ  từ Makkah đến ngôi đền Maqdis chỉ diễn ra
một lần duy nhất, mặc dầu các lời dẫn truyền có sự khác
nhau về sự diễn đạt cũng như có các chi tiết thừa hoặc
thiếu trong các lời dẫn khác nhau, bởi lẽ cái sai sót của
những ai khác ngoài các vị Nabi là được phép.
Và ai lấy mỗi lời dẫn khác nhau để khẳng định cho
nhiều lần diễn ra cuộc dạ hành và thăng thiên thì người
đó đã đi xa quá sự thật. Quả thật, điều đáng vui mừng là
vẫn nhiều người thuộc thế hệ sau đã khẳng định rằng
Thiên sứ của Allah được đưa đi dạ hành từ Makkah đến
ngôi đền Maqdis chỉ có một lần, và từ Makkah thăng lên
trời cũng chỉ có một lần, tức một lần đến ngôi đền
Maqdis và một lần thăng lên trời. Và trong thời Salaf
không hề có ai nói nhiều hơn một lần, và nếu có nhiều
lần thì chắc chắn Thiên sứ của Allah  đã cho cộng đồng
tín đồ của Người biết.
Một số người của nhóm phái Sufi cho rằng cuộc
thăng thiên của Thiên sứ  diễn ra trong 30 lần, một số
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khác trong bọn họ thì nói 34 lần, một lần bằng thể xác
còn những lần còn lại đều bằng linh hồn. Có người thì
nói sự kiện dạ hành và thăng thiên xảy ra hai lần, một lần
lúc thức và một lần lúc ngủ; những người của câu nói này
dường như muốn kết hợp giữa lời dẫn (...rồi Ta thức...)
với các lời dẫn khác. Có người thì lại bảo hai lần, một lần
trước khi nhận Mặc Khải và một lần sau Mặc Khải, và có
kẻ thì nói ba lần, một lần trước Mặc Khải và hai lần sau
Mặc Khải.
Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: Một số người dẫn
truyền bỏ bớt đi một số thông tin vì nó đã được biết hoặc
vì họ quên hoặc vì họ chỉ muốn đề cấp đến những chi tiết
quan trọng nhất trong các chuỗi thông tin hoặc đôi lúc họ
nêu ra hết toàn bộ thông tin hoặc đôi lúc lại không nêu ra
hết tùy theo hoàn cảnh mà họ nghĩ việc làm đó hữu ích
theo cách nghĩ riêng của họ. Bởi thế, nếu ai lấy mỗi lời
dẫn về sự kiện dạ hành và thăng thiên để khẳng định rằng
sự kiện đó xảy ra nhiều lần khác nhau thì người đó đã đi
quá xa.
2- Sứ mạng Nabi của Muhammad  là đến với
toàn thể loài người và loài Jinn; và sự hồi đáp lại
những ai phản bác:
Một nhóm người từ Do Thái, Thiên Chúa và
những ai đi theo họ nói rằng Muhammad  chỉ được cử
đến cho người dân Ả Rập chứ không cho người dân Kinh
Sách. Họ biện luận rằng quả thật tôn giáo của Người là
chân lý và tôn giáo của chúng tôi cũng là chân lý, con
đường đến với Allah  rất đa dạng. Họ so sánh điều này
giống như các trường phái của các vị Imam, nếu một
trường phái nào đó được cho là đúng và hợp lý hơn thì

352

những trường phái còn lại không phải là những người vô
đức tin.
Câu nói này của họ rõ ràng là sai hoàn toàn, bởi vì
khi họ đã tin nơi Sứ mạng của Thiên sứ Muhammad 
thì bắt buộc họ phải tin Người  về tất cả những điều
Người thông tin. Quả thật, Thiên sứ Muhammad  đã
bảo rằng Người chính là Thiên sứ của Allah được cử phái
đến cho toàn thể nhân loại, và vị Thiên sứ thì không nói
dối cho nên bắt buộc phải tuyệt đối tin vào lời của Người.
Quả thật, Thiên sứ Muhammad  đã gởi các sứ giả của
Người cũng như các bức thông điệp kêu gọi đến khắp
mọi nơi trên trái đất, Người đã gởi đến Hoàng đế La mã,
Hoàng đế Kisra (Khosrau Onoshiroan) của Ba tư, Hoàng
đế Othiopia và các vương triều khác kêu gọi họ đến với
Islam, Người đã kêu gọi người dân Kinh Sách đến với
Islam, và Người đã kêu gọi những người thờ đa thần đến
với đức tin Iman nơi Người, Người đã chiến đấu với dân
Kinh Sách giống như Người đã chiến đấu với những
người thờ đa thần.
Người đã chinh chiến với bộ tộc Qainuqa’, bộ tộc
Annudhair, bộ tộc Quraizhah và dân Khaibar, tất cả họ
đều là người Do thái. Người đã chinh chiến với những
người Thiên Chúa giáo vào năm Tabuk. Người đã đánh
thuế lên những người Thiên Chúa ở Najraan. Tương tự,
các vị Khalif chính trực thời sau Người cũng đã chinh
chiến với người dân Kinh Sách và đánh thuế lên họ khi
họ đã thua trận nhưng không chịu tiếp nhận Islam. Và
Qur’an đã kêu dân Kinh Sách đến với Islam, Allah 
phán:
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ۡ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ۡ ْ ُ ُ َ َّ َ ُّ َ َ
ُ َ َ َ
َ
ُ
َ
َٰٓ ﴿
﴾يأيها ٱَّلِين أوتوا ٱلكِتَٰب ءامِنوا ِِما نزَلا مصدِقا ل ِما معكم

]45 :[سورة النساء

Này hỡi những ai được ban cho Kinh Sách, hãy tin
nơi những gì mà TA (Allah) đã ban xuống (cho
Muhammad) xác nhận lại những gì đang ở cùng với
các ngươi (các Kinh sách của họ). (Chương 4 –
Annisa’, câu 45).

َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ۡ ۡ َ ۡ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ
َ نفك
َٰ َّ ِني َح
َّت
ب وٱلمَرِك ِني م
ِ ﴿لم يك ِن ٱَّلِين كفروا مِن أه ِل ٱلكِت
َۡ
ُ ۡ
َّ َ َ ُ ر
ِيها ُكتُ ر
ُ ٱَّلل ِ َي ۡتلُوا ْ ُص
َ  ف٢ حفا ُّم َط َّه َرة
ب
 رسول مِن١ تأت ِيَ ُه ُم ٱۡلَيِنَة
َّ َ َ ۡ ْ ُ ُ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ َ ر
ُ ۡ ۡ ٓ
َٰ  وما تفرق ٱَّلِين أوتوا ٱلكِت٣ قيِمة
ب إَِّل مِ ۢن َب ۡع ِد َما َجا َءت ُه ُم ٱۡلَيِنَة
َ َ
ْ ُ َُ َََُٓ َ
ۡ ُ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ َّ ْ ٓ ُ ُ ٓ َ َ
ني َُل ٱلِين حنفاء ويقِيموا
ٱَّلل َمل ِِص
 وما أمِروا إَِّل ِِلعبدوا٤
ْ َ َ َ َّ َّ
َ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ َّ ْ ُ ۡ ُ َ َ َٰ َ َّ
ِين كف ُروا م ِۡن
 إِن ٱَّل٥ ِِين ٱلقي ِ َمة
ٱلصلوة ويۡؤتوا ٱلزكوة وذل ِك د
ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ۡ ۡ َ
َ َٰٓ َ ْ ُ ٓ َ َ َٰ َ َ َّ َ َ َ َ
ُّ َ ك ُه ۡم
ۡش
َرك ِني ِِف نارِ جهنم خ ِِلِين فِيها أول ِئ
ِ أه ِل ٱلكِت
ِ ب وٱلم
ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ْ ُ َٰ َ َٰ َّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َّ
َّ َ ۡ
َٰٓ ت أو
لئِك هم خ
ِي ٱل َِبِ َّية
ِ  إِن ٱَّلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح٦ ِٱلِبِية
]5 - 1 :[سورة ابلينة

﴾٧

Những ai không có đức tin trong số người dân Kinh
sách và những người thờ đa thần đã không chịu bỏ
cho đến khi nào sự minh bạch đến với họ. Đó là một
vị sứ giả do Allah phái đến đọc các tờ kinh trong sạch.
Trong đó, gồm các sắc chỉ chính trực. Và những ai
được ban Kinh sách đã không chia rẽ nhau cho tới
sau khi một sự minh bạch đến với họ. Và họ chỉ được
lệnh phải thờ phượng một mình Allah, phải toàn tâm
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và tuyệt đối hết lòng thần phục Ngài, phải dâng lễ
nguyện Salah và đóng Zakah. Và đó mới là tôn giáo
ngay chính. Quả thật, những ai không có đức tin
trong số người dân Kinh sách và những người thờ đa
thần sẽ bị đày vào Hỏa ngục, họ sẽ ở trong đó đời đời.
Họ là những sinh vật xấu xa và tồi tệ nhất. Quả thật,
những ai tin tưởng và làm việc thiện tốt thì họ là
những sinh vật tốt đẹp nhất. (Chương 55 – AlBayyinah, câu 1 – 7).
Những câu Kinh mang ý nghĩa tương tự như
những câu Kinh vừa nêu trên được mặc khải rất nhiều
trong Qur’an. Ngoài ra, Qur’an cũng cho biết rõ rằng
Allah  cử Thiên sứ Muhammad  đến là cho toàn thể
nhân loại, Ngài phán:

َّ َ ُ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ ا
َ
ُ ۡ
ُ َّي َأ ُّي َها ٱَل
َٰٓ َ ﴿قُ ۡل
ِيعا ٱَّلِي َُلۥ ُملك
اس إ ِ َِّن رسول ٱَّلل ِ إِِلكم َج
َۡ
َ َ َّ
ِ ت َوٱۡل
]165 :ۡرضٰۖ ﴾ [سورة األعراف
ِ َٰ ٱلسمَٰو

Hãy nói (Muhammad): “Này hỡi nhân loại! Quả thật,
Ta là Sứ giả của Allah được cử phái đến cho tất cả các
ngươi; Allah là Đấng điều hành và chế ngự các tầng
trời và trái đất. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 165).

َّ َ َّ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ
ََ
َ
َّ
ِ ﴿وما أرسلنك إَِّل كٓافة ل ِلن
]55 :اس باِيا ونذِيرا ﴾ [سورة سبأ

Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một
người mang tin mừng và một người cảnh báo cho
toàn nhân loại (Chương 14 – Saba’, câu 55).
Thiên sứ của Allah  nói rằng Người được ban
cho năm điều mà các vị Nabi trước không được ban cho,
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một trong năm điều đó là Người được cử đến cho toàn
thể nhân loại, riêng các vị Nabi trước thì mỗi vị chỉ được
cử đến cho riêng người dân của mình.
Không những Thiên sứ của Allah  được cử phải
đến cho toàn thể nhân loại mà còn cho cả toàn thể loài
Jinn. Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ٌّ ُ َ َّ ُ
َ ح
َ َّ َ ُ ُ َّ َ ح
َ َ َُ َ َح
{ َواَّلهى نفس ُمم ٍد بهي هده ه ال يسمع هب أحد مهن ه هذه ه األم هة يهودهى وال
َ َّ َ َ ح َ ح
ُ َ ح َ ٌّ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ح ُ ح ح َّ ُ ح ح
اب
نَص هاّن ثم يموت ولم يؤمهن بهاَّلهى أر هسلت ب ه هه إهال َكن مهن أصح ه
َّ
.ار} رواه مسلم
انل ه
“Thề bởi Đấng mà linh hồn Muhammad nằm trong
tay Ngài rằng bất cứ ai trong cộng đồng này, dù là
người Do Thái hay là người Thiên Chúa, đã nghe từ
Ta nhưng rồi chết đi mà không tin nơi những gì mà
Ta được cử phái mang đến thì người đó thuộc cư dân
nơi Hỏa Ngục.” (Muslim).
Sa’aad bin Jubair nói: Xác nhận cho điều đó là lời
phán của Allah :
]15 :[سورة هود

ۡ َ ََ
ُ َّك ُف ۡر ِهِۦ م َِن ۡٱۡلَ ۡح َزاب فَٱَل
﴾ار َم ۡوع ُِدهُۥ
﴿ومن ي
ِ
ِ

Và ai thuộc những giáo phái không tin nơi Nó
(Qur’an) thì Hỏa Ngục sẽ là nơi hứa hẹn dành cho y.
(Chương 11 – Hud, câu 17).
Thiên sứ của Allah  không nói dối và Người
cũng không đánh chiến với nhân loại vì để mọi người
vâng lời Người mà không vâng lệnh Allah , và Người
 cũng không được phép đụng đến tính mạng, tài sản
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của bất cứ ai trừ phi có sự cho phép của Allah . Bởi lẽ
người nào nói rằng Allah  đã ra lệnh cho y nhưng thực
chất Ngài không ra lệnh thì y là kẻ nói dối và lường gạt
vô cùng sai quấy, Allah  phán:

َ
ُ
َّ َ َ َٰ َ َ ۡ َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ِۡ َل َول َ ۡم يُو َ إ ِ َِله
َ ِ ٱَّلل ِ َكذِِاا أ ۡو قَ َال أ
َّ َ ِ وِح إ
﴿ومن أظلم مِم ِن ٱفَتى لَع
َ ۡ ر
]51 :َشء﴾ [سورة األنعام
Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ
thừa cho Allah, hoặc y nói: “Tôi đã nhận được sự mặc
khải” trong khi y đã không hề nhận được bất kỳ điều
mặc khải nào. (Chương 5 – Al-An’am, câu 51).
Những ai làm như thế thì người đó còn sai quấy và
xấu xa hơn cả những kẻ nắm vương quyền trên trái đất đã
làm điều ác bá và thối nát. Bởi vì những kẻ nắm vương
quyền trên trái đất khi họ đi đánh chiến với nhân loại thì
chỉ mục đích để nhân loại tuân lệnh họ chứ họ không hề
nói: “Ta là thiên sứ của Allah được cử đến với các
ngươi, ai vâng lệnh ta thì vào Thiên Đàng con ai trái
lệnh ta thì vào Hỏa Ngục”. Pharaon và những kẻ giống
như hắn không hề đi vào sự việc giống như vậy trừ vị
Nabi đích thực hoặc kẻ giả mạo lừa đối.
Nếu đã biết Người đích thực là vị Nabi thì những
gì được Người thông tin từ nơi Allah là sự thật, và nếu
Người thực sự là Thiên sứ của Allah thì bắt buộc phải
vâng lời và tuân lệnh của Người trong tất cả mọi điều
Người sai bảo và chỉ đạo như Allah đã phán:
]54 :[سورة النساء

َّ
َّ ۡ َ
ُ ﴿ َو َما ٓ أ َ ۡر َسلۡ َنا مِن َّر
﴾ِ ول إَِّل ِِلُ َطاع بِإِذ ِن ٱَّلل
س
ٍ
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Và TA (Allah) cử Sứ giả đến chỉ vì mục đích để
(nhân loại) tuân theo với sự chấp thuận của Allah.
(Chương 4 – Annisa’, câu 54).
Nếu Người cho biết rằng Người là vi Thiên sứ
được cử đến người dân Kinh sách thì bắt buộc họ phải
vâng lời Người, đó mới là điều đúng đắn.
Ai thừa nhận Người là Thiên sứ của Allah nhưng
phản bác rằng Người không được cử đến cho người dân
Kinh Sách thì người đó giống như những người đã nói
Musa là Thiên sứ nhưng không bắt buộc phải đi vào vùng
đất Sham, và dân Isra’il cũng không phải đi ra khỏi Ai
Cập, Allah không ra lệnh điều đó và Ngài không ra lệnh
về ngày thứ bảy, Ngài không ban xuống cho Musa Kinh
Tawrah (Cựu ước); và cũng giống như những người nói
Ysa là Thiên sứ của Allah nhưng không được gửi đến
người dân Isra’il và người dân Isra’il không có nghĩa vụ
phải theo Ysa và Ysa là kẻ đã bất công với người Do
Thái.
Những câu nói giống như thế này là những lời nói
vô đức tin xấu xa và tồi tệ nhất. Allah  phán:

َّ َ ۡ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ
َّ َ ُ ۡ
َ ﴿إ َّن َّٱَّل
ِ ِين يَكف ُرون ِِٱَّلل ِ َو ُر ُسلِهِۦ ويرِيدون أن يف ِرقوا بني ٱَّلل
ِ
َ
ْ ُ َّ َ َ ُ ُ َ
ُ ۡ َ
ُۡ َ ُ ُ
ۡ
ۡ
خذوا
ِ َو ُر ُسلِهِۦ َو َيقولون نۡؤم ُِن ِِبَع ٖض َونكف ُر ِ ِ َبع ٖض ويرِيدون أن يت
َ ۡ َ َ َٰ َ َ ا
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ
َكَٰفِرين
ِل
ل
ا
ن
د
ت
ع
أ
و
ا
ق
ح
ون
ر
ف
ك
ٱل
م
ه
ك
ئ
ل
و
أ
١٥٠
يًل
ِ
ِ بني ذل ِك سب
ِ
ِ
ُّ َ َ
]151 ،160 : ﴾ [سورة النساء١٥١ عذاِا مهِينا
Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các Sứ giả của
Ngài, và họ muốn chia rẽ giữa Allah và các Sứ giả của
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Ngài. Họ nói: Chúng tôi tin tưởng một số Sứ giả và phủ
nhận một số khác. Và họ muốn cho một lối đi ở chính
giữa cái đó. Họ đích thực là những kẻ phản nghịch và
TA (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin một
sự trừng phạt nhục nhã. (Chương 4 – Annisa’, câu
150, 151).
3- Thiên sứ Muhammad  là vị Nabi cuối cùng
mang đến bức Thông Điệp cuối cùng:
Quả thật, Allah  kết thúc sứ mạng Nabi bởi sứ
mạng Nabi của Thiên sứ Muhammad , Ngài phán:
َ ُ َ
َ َ َّ َ
َ َ ٓ َ َ ُ َ َ َّ
﴾ۗ كن َّر ُسول ٱَّلل ِ َوخات َم ٱَلَّب ِ ِي َن
ِ َٰ ﴿ما َكن َم َّم ٌد أَِا أح ٖد مِن رِجال ِك ۡم َول
]40 :[سورة األحزاب

Muhammad không phải là người cha của một ai
trong số đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ
của Allah và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi.
(Chương 11 – Al-Ahzab, câu 40).
Thiên sứ của Allah  nói:

َح

َ َ َ ِّ َّ

ُ َ َ ََ

َّ {أنا خاتم انلبهيْي ال ن
ب بع هدى} رواه أبو داود الرتمذي والنسايئ وابن
ه

.ماجه

“Ta là vị Nabi cuối cùng, sau Ta không còn có vị Nabi
nào nữa.” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i và Ibnu
Ma-jah).
Ý nghĩa của sự kết thúc sứ mạng Nabi, bởi sứ
mạng của Nabi Muhammad  là sẽ không còn có một sứ
mạng Nabi nào được dựng lên sau Người nữa, cũng như
không có hệ thống giáo lý nào được gởi đến sau Người
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nữa. Còn việc Nabi Ysa  sẽ giáng thế vào thời kỳ cận
ngày Tận Thế cũng không phủ nhận sứ mạng Nabi cuối
cùng của Muhammad , bởi lẽ khi Nabi Ysa  xuống
trần trở lại thì Người vẫn hành đạo và thờ phượng Allah
 theo hệ thống giáo lý Nabi của chúng ta  chứ không
phải theo hệ thống giáo lý trước đây của Người, vì nó đã
được bôi xóa và thay thế. Như vậy, khi Nabi Ysa 
được phép trở lại trần gian thì Người sẽ là vị Khalif
(người kế thừa quyền trông coi và lãnh đạo) của Nabi
Muhammad , Người sẽ quản lý và phân xử theo hệ
thống giáo luật của Nabi chúng ta Muhammad .
Như vậy, Nabi Muhammad  là vị Nabi cuối
cùng. Allah đã mặc khải xuống cho Người một Kinh sách
chứa đựng hệ thống giáo lý hoàn hảo nhất, bao quát tất cả
mọi sự việc và phù hợp với mọi thời đại cho tới ngày Tận
Thế một cách tốt đẹp và trọn vẹn nhất. Trong hai bộ
Sahih Albukhari và Muslim cũng như các bộ Hadith khác
có ghi ông Jabir bin Abdullah  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

َََ ح َح
ََ
َ َ َ ُ َح
َُ َُ َ َ ُحَ ً ََ ح َ َُ َ ح
{مث هَّل َومثل األنبهياءه مهن قب هَّل كمث هل َرج ٍل بن بنيانا فأحسنه َوأْجله
ََ َ َ َ َ ح
َ َ ح
َ َ َ َّ َ ح
َ ُ َُ ُ
اوي ٍة مهن ز َواياهُ فجعل انلَّاس يطوفون ب ه هه
ز
هن
م
ة
ن
ٍ
إهال مو هضع ْله
ه
ََ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َّ
َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ح
َ َ ح
 فأنا اللبهنة وأنا-  قال- َويعجبون َلُ َويقولون هَل ُو هضعت ه هذه ه اللبهنة
َ َ
َ ات ُم انلَّب ِّي
.}ْي
خ
ه

“Hình ảnh của Ta và hình ảnh của các vị Thiên sứ
trước Ta giống như hình ảnh của một người đàn ông
xây một công trình kiến trúc, y đã hoàn tất tốt đẹp trừ
một miếng gạch tại một góc của công trình; thế là mọi
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người đi vòng quanh, họ ngưỡng mộ công trình
nhưng họ lại nói: nếu chỗ này được gắn thêm một
viên gạch nữa thì hoàn hảo. Ta chính là viên gạch đó
và Ta chính là vị Thiên sứ cuối cùng”.
Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َّ َ ٌّ َ ُ َ َ َ ٌّ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ح َ ُ ح َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ح
 وإهنه، َكما هلك ن هب خلفه ن هب،{َكنت بنو إهْسائ هيل تسوسهم األنبهياء
َ َ َّ َ ح
َ ُُ َ َ َ ُ ُ ُ ََ ُ ََ ح
.ُثون} رواه ابلخاري
ب بع هدى وسيكون خلفاء فيك
ال ن ه
“Các vị Nabi luôn là những người lãnh đạo chính trị
cho người dân Isra’il, khi một vị Nabi qua đời thì lại
có một vị Nabi khác tiếp nối sau đó, nhưng sẽ không
có vị Nabi nào tiếp nối sau Ta mà sẽ có những vị
Khalif và họ rất nhiều.” (Albukhari).
Ông Jabir bin Samurah  nói: Tôi đã thấy dấu kí
hiệu biểu tượng cho sứ mạng Nabi cuối cùng trên lưng
của Thiên sứ, nó trông giống như quả trứng của bồ câu
(Hadith do Muslim ghi lại).
Học giả Ibnu Hajar nói trong bộ giảng giải Sahih
Albukhari nói: Học giả Al-Qurtubi nói rằng các Hadith
xác thực đều tương đồng rằng con dấu cho sứ mạng Nabi
cuối cùng là một vết màu đỏ nhô ra ngoài nằm ở bờ vai
bên trái của Người  nếu nói nhỏ thì cỡ quả trứng bồ
câu, còn nếu nói lớn thì cỡ một nắm tay.
Các học giả nói: Sự bí ẩn trong sự việc đó là quả
tim nằm ở phía bên đó.
Học giả Assuhayli nói: Con dấu sứ mạng Nabi
cuối cùng nằm ở trên vai của Người là nhằm bảo vệ
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Người khỏi sự quấy nhiễu của Shaytan, và chỗ đó chính
là lối vào của Shaytan.
Học giả Ibnu Katheer nói: Bởi thương xót đám bầy
tôi nên Allah  đã gởi Muhammad  đến cho họ. Một
trong những điều cao quý của Người đối với họ là sứ
mạng Nabi cuối cùng của Người. Người là vị Nabi và
Thiên sứ cuối cùng. Người đến để hoàn thiện tôn giáo
thanh khiết. Quả thật, Allah  đã phán trong Kinh sách
của Ngài và Thiên sứ Muhammad  đã nói trong Sunnah
của Người cho biết sẽ không có vị Nabi sau Người là để
họ biết rằng bất cứ ai đó thời sau Người tự xưng là Nabi
được cử phái đến thì đó là kẻ nói dối và giả mạo. Dù
những kẻ đó có mang đến những bùa phép cũng như
những khả năng phi thường nào đó thì tất cả họ đều là giả
dối. Và những kẻ này thường kêu gọi đến với sự lệch lạc
và sai trái, họ sẽ không kêu gọi người làm điều tốt và
ngăn cản người làm điều xấu mà họ chỉ kêu gọi đến với
tội lỗi và điều xấu xa, như Allah  phán:

َ َّ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ
َّ ُ َّ َ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ ُ ۡ َ
ُ ٱلا َيَٰط
َٰ
ِيم
ث
أ
ا
ف
أ
ك
لَع
ل
زن
ت
٢٢١
ني
﴿هل أنبِئكم لَع من تزنل
ِ
ٍ
ٖ
ِ
َ ُ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ ُ ۡ ُ
]551 - 551 :﴾ [سورة الشعراء٢٢٣  يلقون ٱلسمع وأكَثهم كَٰذِِون٢٢٢

Há TA (Allah) sẽ phải báo cho các ngươi biết rằng ai
là kẻ mà những tên Shaytan thường xuống gặp ư?
Chúng (những tên Shaytan) thường xuống nhập với
từng kẻ tội lỗi dối trá. Chúng kể lại về những điều
nghe được nhưng đa số bọn chúng thường nói dối.
(Chương 55 – Ash-Shu’ara’, câu 551 – 223).
Điều này hoàn toàn trái với các vị Nabi bởi vì các
vị Nabi luôn trung thực, ngay chính trong những điều họ
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nói cũng như trong những điều họ kêu gọi làm điều tốt và
ngăn cản làm điều xấu, đồng thời họ luôn đưa ra những
bằng chứng rõ ràng.
Nhân loại không cần đến một vị Nabi nào nữa sau
Nabi Muhammad , bởi hệ thống giáo lý của Người đã
hoàn hảo và trọn vẹn và nhân loại cần phải thực hiện
theo.
Nếu có lời nói rằng cộng đồng này quả thật đã hư
hại cần phải có một hành động để cải thiện cho nên phải
cần đến một vị Nabi mới thì chúng ta nói chẳng lẽ việc
cử phái một vị Nabi đến với thế gian chỉ vì để cải thiện
thôi sao? Quả thật, một vi Nabi không được cử phái đến
ngoại trừ để được mặc khải, và không cần đến sự mặc
khải ngoại trừ để rao truyền một sứ mạng mới, hoặc một
sứ mạng hoàn hảo hơn, hoặc để tẩy sạch Bức Thông Điệp
khỏi những tạp chất của sự bóp méo và thay đổi.
Thiên sứ Muhammad  đã đến thực hiện tất cả các
nhu cầu trên qua Qur’an, Sunnah của Người cũng như
hoàn thiện tôn giáo trên đôi tay của Người thì giờ đây
không còn cần đến một vị Nabi nào nữa mà chỉ cần đến
những người cải thiện theo hệ thống giáo lý của Người.
Quả thật, Allah  đã thông báo sự kết thúc sứ
mạng Nabi và Thiên sứ bởi sứ mạng Nabi của
Muhammad  trong lời phán của Ngài:

َ ُ َ
َ َ َّ َ
َ َ ٓ َ َ ُ َ َ َّ
كن َّر ُسول ٱَّلل ِ َوخات َم
ِ َٰ ﴿ما َكن َم َّم ٌد أَِا أح ٖد مِن رِجال ِك ۡم َول
َ ۡ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ
]40 :﴾ [سورة األحزاب٤ َش ٍء عل ِيما
ٱَلب ِ ِينۗ وَكن ٱَّلل ِِك ِل
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Muhammad không phải là người cha của một ai
trong số đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ
của Allah và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi.
Và Allah là Đấng am tường mọi sự việc. (Chương 11
– Al-Ahzab, câu 40).
Một định luật hiển nhiên rằng không chấp nhận
cho việc đối lập và phản bác khi mà Qur’an vẫn còn tồn
tại chứa đựng một hệ thống giáo lý làm nền tảng cho mọi
nhu cầu của nhân loại. Toàn bộ hệ thống giáo lý Qur’an
vẫn được bảo quản và lưu giữ giống như tiểu sử của
Thiên sứ và Sunnah xác thực của Người vẫn còn hiện
hữu. Điều đó đồng nghĩa với việc Thiên sứ của Allah 
vẫn còn sống với chúng ta trong cuộc đời này. Allah,
Đấng Tối Cao phán:

َّ َ ۡ ُ ُ
َّ َشءٖ فَ ُر ُّدوهُ إ ََل ٱ ََّّلل ِ َو
ۡ َ ﴿فَإن ت َ َن َٰ َز ۡعتُ ۡم ِِف
ِ ٱلر ُسو ِل إِن كنتُ ۡم تۡؤمِنُون ِِٱَّلل
ِ
ِ
ۡ
َ
َ َ َۡر َ ۡ َ ُ َ ا
ۡ ۡ َ
]65 :﴾ [سورة النساء٥٩ وٱِلَو ِم ٱٓأۡلخِرِِۚ ذَٰل ِك خي وأحسن تأوِيًل
Nhưng nếu các ngươi có bất đồng và tranh cãi với

nhau về một vấn đề nào đó thì các ngươi hãy đem vấn
đề đó trở về với Allah và Thiên sứ nếu các ngươi thực
sự có đức tin nơi Allah và Đời Sau. Đó là cách giải
trình tốt nhất. (Chương 4 – An-Nisa, câu 59).
Trở về với Allah  có nghĩa là trở về với Kinh
sách của Ngài tức Qur’an, còn trở về với Thiên sứ sau
khi Người đã qua đời có nghĩa là trở về với Sunnah của
Người. Với điều đó thì thế giới không cần đến một vị
Nabi hay một vị Thiên sứ nào nữa cũng như không cần
đến một hệ thống giáo lý mới cho nhân loại sau
Muhammad . Bởi lẽ, nếu Allah  dựng lên nữa các vị
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Thiên sứ, các vị Nabi sau Muhammad  thì họ sẽ không
bao giờ nói một điều gì mới mẻ và sẽ không bao giờ bổ
sung thêm bất cứ điều gì vì những gì Thiên sứ
Muhammad  đã mang đến đã đầy đủ và trọn vẹn. Allah
 đã hoàn thiện tôn giáo của Ngài và hoàn tất hệ thống
giáo lý của Ngài khi Ngài phán:

ُ َۡ َ ُ ۡ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َۡۡ
ۡ
ُضيت
ۡ
َ
َ
َ
ِ ﴿ٱِلوم أكملت لكم دِينكم وأتممت عليكم ن ِعم َِّت ور
ُ َ
َ َ ۡ ۡ ك ُم
]1 :ٱۡلسلَٰم دِينا ﴾ [سورة املائدة
ل
ِ

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 6 – Al-Ma’idah,
câu 3).
Còn nếu mục đích của việc gửi các Thiên sứ là để
rao truyền Bức Thông Điệp này và kêu gọi nhân loại đến
với nó thì đó là công việc của những người học giả
Muslim. Họ phải có nghĩa vụ rao truyền và kêu gọi nhân
loại.
Như vậy, ai cho rằng Muhammad  không phải là
vị Nabi cuối cùng hoặc tin ai đó nói như vậy thì người đó
đã ra khỏi tôn giáo Islam. Chính vì lẽ này mà các vị
Sahabah khẳng định rằng ai tự xưng mang sứ mạng Nabi
sau Muhammad  thì kẻ đó bị trục xuất khỏi tôn giáo
phải đánh giết y và những người đi theo y và những
người đi theo y được gọi là những kẻ bị trục xuất khỏi
tôn giáo. Đây là điều được đồng thuận và thống nhất
trong giới học giả Muslim thời Salaf (các Sahabah) và
Khalaf (thế hệ thời sau).
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 Ý nghĩa sứ mạng Nabi cuối cùng của
Muhammad :
Sứ mạng Nabi của Muhammad  là sự chấm hết
cho chuỗi các sứ mạng Nabi mà Allah  gửi đến, bởi lẽ
Người được gửi đến cho toàn thể nhân loại cho tới ngày
Tận Thế như Allah  đã phán:
]55 :[سورة سبأ

َّ َ َّ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ
َ
َّ ٓافة ل
ِ ِلن
﴾ اس بَاِيا َونذِيرا
﴿وما أرسلنك إَِّل ك

Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một
người mang tin mừng và một người cảnh báo cho
toàn nhân loại. (Chương 14 – Saba’, câu 55).

َ

َ َۡ

َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ

]105 : ﴾ [سورة األنبياء١٠٧ مني
ِ ﴿وما أرسلنَٰك إَِّل رۡحة ل ِلع َٰل

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ
để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương
21 – Al-Ambiya’, câu 105).

َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َّ َ َ َ َ
َ ُ َ
َ ون ل ِلۡ َعَٰلَم
ِۡ لَع َع
ني نَذ ا
َٰ
﴾١ ِيرا
ك
ِل
ِۦ
ه
د
ب
﴿تبار ٱَّلِي نزل ٱلفرقان
ِ
ِ
]1 :[سورة الفرقان

Phúc thay Đấng (Allah) đã ban Tiêu chuẩn (phân
biệt phúc và tội) xuống cho người bề tôi trung thành
và tận tụy của Ngài (Muhammad) để Y trở thành một
vị cảnh báo cho muôn loài (Loài người và Jinn).
(Chương 56 – Al-Furqan, câu 1).

َ َ ُۡ
َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ُ َ
ُ
ا
ُّ
َ
َّ
َٰٓ ﴿قل
]165 :يأيها ٱَلاس إ ِ َِّن رسول ٱَّلل ِ إِِلكم َجِيعا﴾ [سورة األعراف
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Hãy nói (Muhammad): “Này hỡi nhân loại! Quả thật,
Ta là Sứ giả của Allah được cử phái đến cho tất cả các
ngươi. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 165).
Nếu sứ mạng của Người là đến với toàn thể nhân
loại thì bắt buộc Bức Thông Điệp của Người mang đến
phải chứa đựng một hệ thống giáo lý bao quát một cách
đầy đủ và toàn diện cho việc cải thiện nhân loại, không
phải cần đến một hệ thống giáo lý khác nữa cũng như
không phải cần đến một vị Nabi khác, sau đó như Allah
 đã phán:

ُ َۡ َ ُ ۡ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َۡۡ
ۡ ك ۡم ن
ُ ض
َ
َ
َ
يت
ر
و
َّت
م
ِع
﴿ٱِلوم أكملت لكم دِينكم وأتممت علي
ِ
ِ
ُ َ
َ َ ۡ ۡ ك ُم
]1 :ٱۡلسلَٰم دِينا ﴾ [سورة املائدة
ل
ِ

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 6 – Al-Ma’idah,
câu 3).

َ ُ
َ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ َ
َ ۡ َشء َو ُهدى َو َر
َ ب ت ِۡب
َ َٰ ك ٱلۡك َِت
َ ۡ ُ ۡحة َوب
َٰ َر
َٰ
ى
ل
ا
ن
ي
﴿ونزَلا علي
ٖ ۡ ِك
ِ
َ ِ ل ِلۡ ُم ۡسل
]55 : ﴾ [سورة انلحل٨٩ مني
ِ

Và TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi
(Muhammad) Kinh sách (Qur’an) trình bày rõ tất cả
mọi điều, và Nó là một Chỉ đạo, một hồng ân và một
tin mừng cho những người Muslim. (Chương 15 –
Annahl, câu 89).
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ۡ
َ ۡ َ ۡ ََ ََۡ َ
َ ۡ َ َۡ ََٓۡ ََ
َ
ُ
َ
َ
َٰ
َٰ
ب
ِ ﴿وأنزَلا إِِلك ٱلكِتب ِِٱۡل ِق مصدِقا ل ِما بني يديهِ مِن ٱلكِت
ۡ َ َ َو ُم َه ۡي ِ ا
]45 :منا عليهِٰۖ ﴾ [سورة املائدة
Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách
bằng sự thật, xác nhận lại các điều mặc khải trong các
Kinh sách trước và giữ gìn chúng được nguyên vẹn.
(Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 48).
Sheikh Abu Al-A’la Al-Mawdudi phản hồi nhóm
phái Al-Qadiya-niyah(5): “Khi chúng ta dõi theo Qur’an
với mong muốn biết được những nguyên nhân cho việc
cần phải gửi một vị Nabi nào đó cho một cộng đồng nào
trên trái đất thì chúng ta sẽ nhìn thấy được bốn nguyên
nhân:
1. Cộng đồng đó chưa từng có vị Nabi nào được
Allah  cử phái đến trước đây và sự chỉ dạy của vị Nabi
đã được gửi đến cho cộng đồng khác không tới được
cộng đồng đó.
2. Có thể cộng đồng đó đã được Allah  gửi đến một
vị Nabi trước đây nhưng sự chỉ dạy của vị Nabi đó đã bị
quên lãng hoặc bị bóp méo đến nỗi nhân loại không thể
đi theo một cách đúng đắn và toàn diện.
3. Có thể cộng động đó đã được Allah  gửi đến một
vị Nabi trước đây nhưng sự chỉ dạy của vị Nabi này chưa
Nhóm phái Al-Qadiya-niyah là nhóm phái do một người tên Ahmad thuộc
một làng Al-Qadiyaan - Ấn Độ sáng lập còn được gọi là nhóm phái AlAhmadiyah. Ông này gốc người Ba Tư sinh năm 1515 và mất năm 1505 tây
lịch. Ông tự xưng là Mahdi, là Masih và tự xưng luôn là Nabi được cử đến sau
Nabi Muhammad  thậm chí còn tốt hơn cả Muhammad. Tên Al-Qadiya-niyah
được lấy từ tên ngôi làng của ông Al-Qadiyaan.
(5)
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được bao quát cho những người ở thời đại sau Người cho
nên cần phải cử phái thêm một vị Nabi khác nữa để hoàn
thiện tôn giáo.
4. Có thể cộng đồng đó đã được Allah  gửi đến một
vị Nabi nhưng cần thêm một vị Nabi khác để xác nhận và
ủng hộ, cho nên một vị Nabi khác được gửi đến song
hành với vị Nabi đó.
Tất cả bốn nguyên nhân vừa nêu trên đều đã không
còn nữa sau khi Nabi Muhammad  qua đời. Cộng đồng
Islam không cần bất kỳ một vị Nabi mới nào được cử
phái tới nữa sau Người. Quả thật, chính Qur’an đã trình
bày rõ rằng Nabi Muhammad được cử phái đến để hướng
dẫn cho toàn thể nhân loại, Allah  phán:

َ َ ُۡ
َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ُ َ
ُ
ا
ُّ
َ
َّ
َٰٓ ﴿قل
]165 :يأيها ٱَلاس إ ِ َِّن رسول ٱَّلل ِ إِِلكم َجِيعا﴾ [سورة األعراف

Hãy nói (Muhammad): “Này hỡi nhân loại! Quả thật,
Ta là Sứ giả của Allah được cử phái đến cho tất cả các
ngươi. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 165).
Một trong những minh chứng cho điều đó là lịch
sử của nền văn minh trên thế giới rằng sự rao truyền của
Nabi Muhammad  đã đi đến mọi ngõ ngách của thế
giới và đến với mọi cộng đồng. Bởi vậy, không cần đến
một vị Nabi mới nào nữa. Với điều này đã làm tan biến
nguyên nhân thứ nhất.
Qur’an mà Nabi Muhammad  mang đến vẫn còn
được lưu truyền một cách nguyên vẹn không “tì vết”.
Tương tự, các cuốn sách Hadith, tiểu sử cũng như những
chỉ dạy của Người vẫn còn được lưu truyền một cách
trung thực giống như Người vẫn còn hiện diện trên cõi
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trần, không hề bị lãng quên hay bị bóp méo. Đối với
Kinh Qur’an mà Người  mang đến, Nó đã không hề bị
bóp méo, thêm bớt bất kỳ một điều gì ngay cả một chữ
cái hay một dấu nhỏ nào đó cũng không bị thay đổi và
chỉnh sửa, và Nó sẽ được bảo quản nguyên vẹn như vậy
cho đến Ngày Tận Thế. Còn sự hướng dẫn và chỉ dạy của
Người  dành cho nhân loại qua lời nói, hành vi của
Người vẫn được cảm nhận như thể Người đang còn sống
và hiện diện trước mặt chúng ta. Với những lẽ này,
nguyên nhân thứ hai đã tan biến.
Kinh Qur’an đã trình bày rõ rằng Allah  đã hoàn
chỉnh tốn giáo của ngài qua trung gian Muhammad .
Đây là điều làm tan biến nguyên nhân thứ ba.
Nếu phải cần cử phái một vị Nabi cùng với Nabi
Muhammad  để vị đó xác nhận và ủng hộ Người thì
chắc chắn Allah  đã cử phái vị đó vào lúc sinh thời của
Người. Đây là điều làm tan biến nguyên nhân thứ tư.
Như vậy, không có nguyên nhân nào thực sự cần
cho việc phải cử phái thêm một vị Nabi mới nào nữa sau
Nabi Muhammad .” (Hết lời của Sheikh Abu Al-A’la
Al-Mawdudi).
Những vinh dự (Kara-mah) dành cho các Wali
Chúng ta đã nói về những phép màu của các vị
Nabi, sự khác nhau giữa các phép màu đó với những điều
lạ thường của những nhà bói toán và những tên thầy bùa
cũng như các hành vi gây ảo giác của những kẻ đánh lừa.
Giờ đây, Insha-Allah, chúng ta sẽ nói những điều vinh dự
mà Allah  dành cho những người Wali của Ngài bởi
những vinh dự đó có mối liên quan chặt chẽ với các phép
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màu của các vị Nabi; và chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt
giữa các vinh dự của những người Wali với những điều
lạ thường của những tên phù thủy dùng bùa ngải.
Điều trước tiên chúng ta cần biết, đó là các vị Wali
của Allah  chính là những người có đức tin ngoan đạo,
như Allah  đã phán:

ْ ُ َ َ َ َّ
َ َ ٌ َ َ َّ ٓ َ َّ ٓ َ َ
َ ُ َۡ ُ َ
 ٱَّلِين ءامنوا٦٢ ﴿أَّل إِن أ ۡو ِِلَا َء ٱَّلل ِ َّل خ ۡوف عل ۡي ِه ۡم َوَّل ه ۡم ُي َزنون
َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ
]51 ،55 :﴾ [سورة يونس٦٣ وَكنوا يتقون
Chẳng phải những vị Wali của Allah sẽ không lo sợ
cũng sẽ không buồn phiền. Họ là những người tin
tưởng nơi Ngài và ngoan đạo. (Chương 10 – Yunus,
câu 62, 63).
Như vậy, tất cả những ai có đức tin đều là những
Wali của Allah . Tùy theo mức độ Iman (đức tin) và sự
ngoan đạo (Taqwa) của họ mà Allah  sẽ phơi bày
những điều siêu thường trên đôi tay của họ. Những điều
siêu thường đó được gọi là những vinh dự Kara-mah mà
Allah  đã cho phép chúng diễn ra trên đôi tay của một
số người ngoan đạo thuộc các tín đồ của các vị Thiên sứ
của Ngài. Đó là niềm vinh dự vô cùng cao quý và phúc
đức từ nơi Allah  dành cho những ai đi theo các vị
Thiên sứ, các vị Nabi của Ngài. Tuy nhiên, không phải
mỗi Wali đều có được niềm vinh dự (Kara-mah) mà nó
chỉ xảy đến cho họ, hoặc trong trường hợp đức tin Iman
mạnh mẽ, hoặc trong lúc cần thiết một cách cấp bách,
hoặc để chứng minh điều chân lý trước đối tượng phản
bác đang tranh luận với họ.
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Việc những vinh dự Kara-mah không xảy đến đối
với một Wali nào đó không có nghĩa là người đó thấp
kém hơn những Wali khác. Tương tự, người Wali nhận
được vinh dự Kara-mah cũng không có nghĩa là y tốt hơn
và vượt trội hơn những người Wali khác.
Những vinh dự Kara-mah của những người Wali là
sự thật được toàn thể các Imam Islam đồng thuận khẳng
định, bởi nó được dựa trên cơ sở Qur’an và Sunnah xác
thực của Thiên sứ. Những người phủ nhận nó chỉ có
những kẻ Bid’ah thuộc nhóm phái Al-Mu’tazilah, AlJahmiyah và những ai đi theo họ, và sự phủ nhận của họ
là phủ nhận những gì được khẳng định trong Qur’an và
Sunnah. Trong Qur’an, có câu chuyện của những người
trong hang núi, câu chuyện của Maryam..., trong Sunnah
xác thực thì có những câu chuyện chẳng hạn như các
Thiên Thần xuất hiện ở trên bầu trời dưới dạng giống như
một tán rộng có chứa những chiếc đèn để nghe giọng đọc
xướng của vị Sahabah Usaid bin Khudhair , các Thiên
Thần chào Salam đến Imran bin Husain , ...
Có rất nhiều hình ảnh về những vinh dự Kara-mah
của các vị Wali, ai muốn biết thêm về vấn đề này thì hãy
tìm đọc cuốn sách Furqan Baina Awliya’ Arrahman wa
Awliya’ Ash-Shaytan (tạm dịch: Sự khác biệt giữa những
vị Wali của Đấng Độ Lượng và những kẻ Wali của
Shaytan) của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah .
Thật ra, trong vấn đề những vinh dự Kara-mah của
những người Wali đã có những lầm tưởng và hiểu sai
lệch đối với không ít người. Có nhóm thì phủ nhận hoàn
toàn như nhóm phái Al-Jahmiyah, Al-Mu’tazilah và
những ai đi theo họ, những người này nghịch lại những
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văn bản giáo lý từ Qur’an và Sunnah và bác bỏ các sự
việc xảy ra thực tế. Có nhóm thì thái quá trong việc
khẳng định vấn đề này, họ là giai cấp quần chúng nói
chung và những học giả lệch lạc, họ khẳng định những
vinh dự Kara-mat ngay cả đối với những kẻ tội lỗi
thường làm điều sai trái cũng như những ai thực sự
không phải là những Wali của Allah mà đích thực là
những Wali của Shaytan, họ khẳng định điều đó dựa trên
những lời kể giả dối không thực, dựa trên các giấc mộng
cũng như các sự việc siêu nhiên do sự quấy nhiễu của
Shaytan, họ dùng bùa ngải và ma thuật để đánh lừa dân
chúng để dân chúng thờ phượng họ ngoài Allah từ người
còn sống lẫn người chết, họ xây dựng các tượng đài trên
các mồ mả của những ai mà họ cho rằng những người đó
là những người Wali của Allah để dân chúng đến cầu
nguyện và van vái xin phúc lành. Họ không phân biệt
được giữa những vinh dự Kara-mah của Allah và những
hành vi biến hóa của Shaytan, họ không phân biệt được
giữa các vị Wali của Allah và những Wali của Shaytan.
Và cho dù ai đó đích thực là Wali tức người đó có đức tin
Iman mạnh mẽ và ngoan đạo đến mức được Allah 
thương yêu và ban cho y những vinh dự Kara-mah thì
cũng không ai được phép thờ phượng y, tìm phúc lành từ
nơi y hay từ nơi mồ mả của y, bởi chỉ có Allah  duy
nhất mới đáng được thờ phượng, chỉ có Ngài mới là
Đấng đáng để con người cầu xin và van vái điều phúc
lành cũng như tất cả mọi thứ.
Sự khác biệt giữa những vinh dự Kara-mah của
những vị Wali và những hành vi siêu thường của bùa
ngải, ma thuật và những kẻ lường gạt:
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- Những vinh dự Kara-mah của những người Wali
có được là do lòng Taqwa và hành thiện, còn những hành
vi của những kẻ lường gạt là do sự vô đức tin, tội lỗi và
sai trái.
- Những vinh dự Kara-mah của những người Wali
trợ giúp sự ngoan đạo, hành thiện và những điều được
phép, còn những hành vi của những kẻ lừa gạt trợ giúp
những điều Haram từ việc làm Shirk, vô đức tin và gây
hại đến tánh mạng.
- Những vinh dự Kara-mah của những người Wali
được củng cố bởi sự tụng niệm Allah  và độc tôn hóa
Ngài, còn những điều khác thường của bùa ngải và
những hành vi của những kẻ lừa gạt sẽ bị hủy hoặc bị yếu
đi khi tụng niệm Allah, đọc Qur’an và độc tôn hóa Allah
.
Qua sự khác biệt trên đã cho thấy rằng những vinh
dự Kara-mah của những người Wali là chân lý còn những
điều khác thường của những kẻ lường gạt và giả dối là
ngụy tạo.
Những người Wali đích thực của Allah  không
lợi dụng những vinh dự Kara-mah mà Ngài cho phép
chúng diễn ra trên đôi tay của họ để gây chú ý cho mọi
người hay để tìm kiếm một lợi ích nào đó mà họ trở nên
càng khiêm tốn hơn, càng yêu thương Allah  và càng
nỗ lực hơn nữa trong việc thờ phượng Ngài. Khác với
những người dùng bùa yêu và lừa bịp rằng họ thường
dùng những trò ma thuật của Shaytan được thể hiện qua
đôi tay của họ mục đích để mọi người tôn vinh và ca ngợi
cũng như thờ phượng họ ngoài Allah .
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Nhìn nhận của mọi người về vấn đề những vinh dự
Kara-mah mà Allah  đã ban cho các vị Wali của Ngài
được phân thành ba nhóm:
Nhóm thứ nhất: Nhóm người thái quá trong việc
phủ nhận chúng, họ phủ nhận cả những điều Kara-mah
mà Allah đã ban cho những Wali của Ngài được khẳng
định trong Qur’an và Sunnah xác thực.
Nhóm thứ hai: Nhóm người thái quá trong việc
khẳng định những điều Kara-mah đến mức họ cho rằng
những điều khác thường từ những tên thầy bùa, những kẻ
dùng trò lừa bịp là những điều Kara-mah từ nơi Allah .
Họ dùng nó như một phương tiện cho các việc làm Shirk.
Họ cho rằng những kẻ thầy bùa, những kẻ lừa bịp là các
vị Wali của Allah , họ kêu gọi mọi người tôn vinh
những kẻ đó thậm chí đến mức thờ phượng dù những kẻ
đó còn sống hay đã chết.
Nhóm thứ ba: Nhóm người thuộc phái Sunnah và
Jama’ah, họ là những người ở mức trung lập trong vấn đề
Kara-mah, họ không khẳng định một cách thái quá, họ
chỉ khẳng định dựa trên cơ sở Qur’an và Sunnah, họ
không thái quá trong việc tôn vinh những người được
Allah  ban cho những điều Kara-mah, họ không sùng
bái những người đó ngoài Allah , họ chỉ cho rằng
những người đó ân phúc hơn những người khác, đồng
thời họ vẫn cho rằng có những người tuy không được
Allah  ban cho những điều Kara-mah nhưng vẫn tốt
hơn và ân phúc hơn những người được ban cho những
điều Kara-mah. Họ phủ nhận những gì trái với Qur’an và
Sunnah từ những việc làm của những tên dùng bùa ngải,
ma thuật cũng như những kẻ bày trò lừa bịp, họ cho rằng
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các việc làm của những kẻ đó là việc làm của Shaytan
không thuộc phạm vi những vinh dự Kara-mah từ nơi
Allah . Họ luôn khẳng định rằng tất cả mọi thứ đều
nằm trong sự định đoạt và an bài của Allah  một cách
rõ ràng như Ngài đã phán:

َّ
َ َّ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َ ۢ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
َ َّ ِإَون ٱ
َّلل
﴿ ِِلهل ِك من هلك عن ِيِن ٖة ويحَي من
ِِٖۗح ع ۢن َِيِنَة
ٌ َ ٌ ِ ل َ َس
]45 : ﴾ [سورة األنفال٤٢ ميع عل ِيم

Ai tới số chết thì sẽ chết theo bằng chứng rõ rệt và ai
sống sót thì sẽ sống theo bằng chứng rõ rệt. Quả thật
Allah là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết. (Chương
8 – Al-Anfal, câu 42).
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Trụ cột thứ năm

Tin nơi Ngày Sau
Tin nơi Ngày Sau bao gồm những điều sau:
1. Thứ nhất: Đức tin nơi các dấu hiệu báo trước
cho giờ Tận Thế
Trước Ngày Tận Thế có những dấu hiệu cho biết
rằng giờ Tận Thế sắp gần kề được gọi các dấu hiệu báo
trước cho giờ Tận Thế. Chúng ta cần đề cập đến các dấu
hiệu báo trước này bởi vì đức tin nơi chúng là nghĩa vụ
bắt buộc và chúng là phần trọng tâm cốt lõi của giáo lý
đức tin – Aqeedah. Allah, Đấng Tối Cao phán:
]1 :﴾ [سورة القمر١

ۡ
َ ۡ َ ُ َ َّ
َ َ ٱق
ٱلساعة َوٱنا َّق ٱلق َم ُر
ت
﴿
ِ ََتب

Giờ Tận thế gần kề và hiện tượng mặt Trăng chẻ
làm đôi. (Chương 64 – Al-Qamar, câu 1 - 3).

ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َّ َّ َ ُ ُ َ ۡ َ َ
َ
]15 :﴿فهل ينظرون إَِّل ٱلساعة أن تأت ِيهم بغتة ﴾ [سورة حممد

Thế phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Tận Thế) xảy
đến cho chúng bất ngờ? (Chương 45 – Muhammad,
câu 18).
Những điều báo trước của thời khắc đó ý nói
những dấu hiệu báo trước cho giờ Tận Thế sắp đến và
thực sự xảy đến.
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Imam Al-Baghawi  nói: Việc Thiên sứ
Muhammad  nhận lãnh sứ mạng Nabi là một trong các
dấu hiệu báo trước cho giờ Tận Thế. Allah, Đấng Tối
Cao phán:
]15 :[سورة الشورى

َ َّ َّ َ َ َ ۡ ُ َ َ
اع َة قَر ر
﴾١٧ يب
﴿وما يدرِيك لعل ٱلس
ِ

Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết giờ Tận Thế
sắp gần kề. (Chương 45 – Ash-Shura, câu 17).

َ

ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َّ

َّ َ

ُ َ َۡ

﴾ [سورة٦٦ ﴿هل ينظ ُرون إَِّل ٱلساعة أن تأت ِيهم بغتة وهم َّل شاع ُرون

]55 :الزخرف

Phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Tận Thế) xảy đến
cho chúng một cách bất ngờ trong lúc chúng không hề
hay biết ư?! (Chương 45 – Muhammad, câu 18).
Vì sự gần kề của Ngày Tận Thế cũng như Ngày
Tận Thế ắt hẳn xảy ra nên Allah  đã lấy danh từ “ngày
mai” để gọi cho thời khắc đó, Ngài phán:

َ ۡ َ َّ َ َّ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ر
دٰۖ﴾ [سورة
ٖ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱَّلل وَلنظر نفس ما قدمت ل ِغ
]15 :احلرش

Hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah và
mỗi linh hồn hãy nên suy xét lại những gì mà nó đã
gởi đi trước cho ngày mai. (Chương 65 – Al-Hashr,
câu 18).
Ngày mai là ngày sẽ đến sau ngày hôm nay của
chúng ta, rất gần và rất gần. Tuy nhiên, con người khi
nghe đến Ngày Tận Thế thì thường nghĩ rằng thời khắc
đó còn xa lắm, riêng đối với Allah  thì thời khắc đó rất
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gần kề nó giống như sẽ xảy ra vào ngày mai vậy; Allah
 phán:
]5 ،5 :[سورة املعارج

َ
َّ
َ
َ
﴾٧  َون َرى َٰ ُه قرِيبا٦ ﴿إِن ُه ۡم ي َ َر ۡون ُهۥ َِعِيدا

Quả thật chúng thấy nó (Ngày Tận Thế) còn rất xa
nhưng TA (Allah) thấy nó gần kề. (Chương 50 – AlMa’a-rij, câu 6, 7).
Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  đưa ngón trỏ và ngón giữa chỉ ra và cử động qua
lại đồng thời nói:

ُ ح ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ح
ْي} رواه ابلخاري ومسلم
{ب هعثت أنا والساعة كهات ه

“Lúc TA được dựng lên (với sứ mạng Thiên sứ) và giờ
Tận Thế giống như hai ngón này.” (Albukhari,
Muslim).
Ông Ibnu Umar  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َّ َ َ َ ُ ُ ح َ َ َ ح َ َ َ ُ َ َ َ ح َ َ َ ح َ ح
َص إهىل
{إهنما أجلكم هف أج هل من خَل مهن األم هم ما بْي صَلة ه الع ه
َح
َّ ح
.ب الشم هس} رواه ابلخاري ومسلم
مغ هر ه

“Quả thật, thời hạn còn lại (trên thế gian) của các
người sau các cộng đồng trước các ngươi chỉ bằng
khoảng thời gian từ giờ của lễ nguyện Salah Asr cho
tới khi mặt trời lặn.” (Albukhari, Muslim).
Còn trong một lời dẫn khác:
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َّ َ َ َ ُ ُ ح َ َ َ َ َ ح َ ُ ح َ ُ َ َ َ َ ح َ َ َ ح َ ح
َص
{إهنما بقاؤكم فهيما سلف قبلكم مهن األم هم كما بْي صَلة ه الع ه
َّ ح
ُُ َ
}وب الشم هس
إهىل غر ه
“Quả thật thời gian còn lại của thời đại các ngươi sau
thời gian của các thời đại trước các ngươi chỉ bằng
khoảng thời gian từ giờ lễ nguyện Salah Asr cho tới lúc
mặt trời lặn”.
Ngày Tận Thế là một ngày vô cùng trọng đại bởi
các sự việc diễn ra trong Ngày hôm đó vô cùng khắc
nghiệt và dữ dội. Chính vì sự trọng đại của nó nên Thiên
sứ của Allah  đã dành nhiều sự trình bày và giảng giải
về các dấu hiệu báo trước của nó, Người đã thông điệp
cho biết những gì sẽ xảy ra và cảnh báo cộng đồng tín đồ
của Người về chúng để họ luôn lưu tâm mà sẵn sàng cho
Ngày Hôm Đó.
Riêng thời khắc xảy ra thì chỉ có Allah  duy nhất
mới biết rõ, Ngài che giấu các bề tôi của Ngài vì mục
đích cải thiện cho bản thân họ, để họ luôn ở trong tư thế
chuẩn bị và sẵn sàng, cũng giống như Ngài đã che giấu
thời khắc kết thúc tuổi đời của mỗi linh hồn trên thế gian
để mỗi linh hồn luôn ở trong tư thế chuẩn bị và sẵn sàng
chờ hiệu lệnh và để mỗi linh hồn không xao nhãng các
nghĩa vụ hành đạo và việc thiện tốt.
Học giả Assafa-ri-ni nói: Hãy biết rằng các dấu
hiệu báo trước cho Ngày Tận Thế được phân thành ba
nhóm: Nhóm dấu hiệu đã xảy ra và đã chấm dứt, nhóm
dấu hiệu đã xảy ra nhưng chưa chấm dứt mà vẫn tiếp tục
diễn ra, và nhóm dấu hiệu lớn xảy ra cận kề với giờ khắc
Tận Thế được diễn ra liên tục nối tiếp nhau.

380

Nhóm thứ nhất: Các dấu hiệu báo trước đã xảy
ra và đã chấm dứt.
Tiêu biểu cho nhóm này gồm có: sự nhận lãnh sứ
mạng Nabi của Thiên sứ Muhammad  và sự qua đời
của Người; Islam đã chinh phục được ngôi đền Maqdis –
Jerusalem; vị thủ lĩnh của những người có đức tin
Uthman bin Affaan  bị ám sát, ông Huzdaifah nói:
Fitnah đầu tiên là việc Uthman bị ám sát và ông đã đề
cập đến các cuộc nội chiến xảy ra giữa những người
Muslim sau đó cũng như sự xuất hiện của nhóm phái lệch
lạc Khawa-rij và Ra-fidhah, sau đó xuất hiện những kẻ tự
xưng mang sứ mạng Nabi, sau đó vươn quyền Ả Rập
biến mất (theo bộ Hadith của Tirmizdi); xuất hiện nhiều
tiền của và vật chất (theo hai bộ ghi chép Albukhari,
Muslim); xảy ra nhiều hiện tượng động đất, Islam trở nên
yếu ớt, sự thay đổi bản chất; và các sự việc khác được
Nabi thông điệp từ các dấu hiệu báo trước cho Ngày Tận
Thế. Chúng đã xảy ra và đã chấm dứt.
Nhóm thứ hai: Các dấu hiệu đã xảy ra nhưng
chưa chấm dứt mà vẫn tiếp tục diễn ra.
Chẳng những vẫn tiếp tục diễn ra mà còn diễn ra
ngày càng nhiều hơn.
Tiêu biểu các dấu hiệu báo trước thuộc nhóm này
được mô tả qua những lời của Thiên sứ :

َ َ ُ ُ حَ ُ َ ُ ح
َ َ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ح
َّ
}اس بهادلنيا لكع ابن لكع
{ال تقوم الساعة حَّت يكون أسعد انل ه
.رواه اإلمام أمحد والرتمذي
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“Giờ Tận Thế sẽ không được dựng lên cho tới khi nào
những kẻ hạnh phúc nhất trong nhân loại về vật chất
của cõi trần là những kẻ đê tiện và dốt nát.” (Ahmad,
Tirmizdi).
Có nghĩa là giờ Tận Thế sẽ không xảy đến cho tới
khi nào trong xã hội loài người nói chung và xã hội Islam
nói riêng toàn là những người đê tiện và ngu dốt lên nắm
quyền lãnh đạo và cai trị.
Thiên sứ của Allah  nói:

ََ ح
ََ َح
ََ ح
َ َ حَ ح
َّ
َ َ
َّ
ُ
}هيهم ىلع دهين ه هه َكلقاب ه هض ىلع اْلم هر
{يأ هت ىلع انل ه
اس زمان الصابهر ف ه

.رواه الرتمذي

“Sẽ đến với nhân loại có một thời kỳ mà người kiên
nhẫn chịu đựng trên tôn giáo của y giống như một
người nắm chặt cục than hồng trong lòng bàn tay.”
(Tirmizdi).
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َح

ُ َّ

َ َ َ َّ َ ُ َ َّ

ُ َُ َ

{ال تقوم الساعة حَّت يتباَه انلاس ه ح
جد} رواه اإلمام أمحد
ِف المسا ه

.وأبو داود وابن ماجه وابن حبان عن أنس

“Giờ Tận Thế sẽ không được dựng lên cho tới khi nào
thiên hạ tranh nhau xây cất Masjid để thể hiện sự kiêu
hãnh và khoe khoang.”(6) (Ahmad, Abu Dawood, Ibnu

(6)

Có nghĩa là những tín đồ Muslim đua nhau xây cất và trang
hoàng các Masjid không phải chỉ với mục đích để lễ nguyện Salah,
đọc Qur’an và tụng niệm Allah  không thôi mà còn để lấy làm
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Ma-jah, Ibnu Hibbaan từ lời thuật của Anas bin Malik
).
Thiên sứ của Allah  nói:

َّ ُ َ
َّ ُ َّ ُ
ُ َ
َ َّ
ك حو ُن ه ح
ان عهباد جهال َوقراء فساق} رواه أبو نعيم
{ي
ِف آ ه
خ هر الزم ه
.واحلاكم عن أنس

“Vào thời kỳ cuối của cõi trần sẽ có nhiều người hành
đạo ngu dốt và nhiều học giả đọc xướng Qur’an tội
lỗi”(7) (Abu Na’eem và Al-Hakim ghi lại qua lời thuật của
Anas bin Malik).
Ông Anas bin Malik  thuật lại: Tôi sẽ nói cho
các người nghe một Hadith mà tôi đã nghe nó từ Thiên
sứ của Allah , và tôi chắc rằng sẽ không ai ngoài tôi ra
nói cho các người nghe Hadith này, tôi nghe Thiên sứ
của Allah  nói:

َ
َ ِّ َ ُ َّ َ َ ح ُ ح َ َ ح ح ُ َ َ ح ُ َ ح َ ح ُ َ َ ح
َ {إ َّن م حهن أ ح
،الزنا
 ويكُث اْلهل ويكُث،اط الساع هة أن يرفع ال هعلم
َش ه
ه
ح
ُ
ُ
ُ
َّ
ِّ
ََ ح
َ
ََ ح َ ُ ح ُ َح
َ ُ َ َّ َ ُ َ
َ ِّ
َ ك
اء حَّت يكون
ُث النس
 وي،الرجال
 َوي هقل،َشب اْلم هر
ويكُث
َ
ُ َ َ ح َ ح َ ً ح َ ِّ ُ ح
.حد} رواه ابلخاري ومسلم
هْلم هسْي امرأة القيم الوا ه

kiêu hãnh với nhau và khoe khoang với nhau xem Masjid nào to,
đẹp và hiện đại hơn.
(7)

Có nghĩa là những người hành đạo thờ phượng Allah một cách
không hiểu biết, không theo sự chỉ đạo và đường lối của Thiên sứ
và các vị Sahabah của Người; còn những người học giả thuộc lòng
và thành thạo Qur’an thì không thực hiện và chấp hành theo
Qur’an.
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“Một trong những dấu hiệu báo trước của Ngày Tận
Thế là nguồn kiến thức (tôn giáo) sẽ bị lấy đi mất còn
sự ngu dốt trở nên rất nhiều, hành vi Zina và uống
rượu trở nên phổ biến và tràn lan, số lượng phụ nữ trở
nên rất nhiều chiếm tỉ lệ 50 phụ nữ trên một người đàn
ông.” (Albukhari, Muslim).
Ông Abu Huroiroh thuật lại: Trong lúc Thiên sứ
của Allah  đang ngồi nói chuyện với mọi người thì một
người dân sa mạc đến nói: Khi nào ngày tận thế đến?
Thiên sứ của Allah  vẫn cứ nói chuyện, một số người
bảo là Người  đã nghe thấy nhưng một số khác thì nói
Người không nghe cho đến khi Người  kết thúc cuộc
nói chuyện. Người  nói:

َح
َ َّ
َ ُ َّ
}{أي َن السائ هل ع هن الساعةه؟

“Người hỏi về Ngày Tận Thế đâu rồi?”
Người đàn ông dân sa mạc nói: Tôi đây, Thưa
Thiên sứ của Allah.
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َّ
َََ َُ َ ح
َ ِّ ُ َ َ
}ت األمانة فانت هظ هر الساعة
{فإهذا ضيع ه

“Khi nào Ama-nah mất đi thì ngươi hãy chờ giờ Tận
Thế”.
Người đàn ông dân sa mạc nói: Ama-nah mất đi là
như thế nào?
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َّ
َ َ ُ ِّ َ َ ح ُ َ َ ح َ ح َ ح
.ْي أهله هه فانت هظ هر الساعة} رواه ابلخاري
{إهذا وسد األمر إهىل غ ه
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“Khi mà sự việc trong đạo được ủy thác cho kẻ không
phải là cư dân của nó thì ngươi hãy chờ giờ Tận
Thế.”(8) (Al-Bukhari).
Nhóm thứ ba: Các dấu hiệu lớn.
Đây là nhóm các dấu hiệu khi nó xảy ra là giờ Tận
Thế xảy đến ngay sau đó.
Các dấu hiệu tiêu biểu ở nhóm này gồm có: sự
xuất hiện của Mahdi, xuất hiện Masih Dajjaal, Nabi Ysa
con trai của Maryam  giáng thế, xuất hiện Yajooj và
Ma’jooj, ngôi đền Ka’bah bị phá hủy, xuất hiện đám khói
và kinh Qur’an biến mất, mặt trời mọc ở hướng Tây, xuất
hiện con thú lạ chui ra từ lòng đất, xuất hiện đám cháy
xua đuổi nhân loại tập trung lại tại một nơi.(9)

Sự việc trong đạo ý muốn nói tất cả những sự việc liên quan
trong đạo như vấn đề bầu người làm Khalif, lãnh đạo, thẩm phán
và Fata-wa, ... Hadith muốn nói rằng Ngày Tận Thế sẽ không xảy
ra cho đến khi nào các vấn đề trong đạo được ủy thác cho những
người ngu dốt và thiếu hiểu biết về tôn giáo. Có lời giải thích:
Hadith ý nói một sự thay đổi khó tin rằng những người chân trần,
mình trần, chăn cừu – tức giới nghèo hèn và ngu dốt – trở thành
những nhà lãnh đạo nắm quyền hành, sở hữu bao nhiêu là tài sản
và châu báu; họ tranh nhau xây cất các nhà cao tầng.
(8)

Thiên sứ của Allah  nói:
َ َ َّ َ َ ح َ ُ َ َ َّ َ َ ح َ َ ح َ َ َ ح
َ َ َ َّ َّ َ َ َّ َّ َ ُ ُ َ َّ ح
ح
ادلابة َوطلوع الشم هس مهن
 ادلخان وادلجال و:ات
ٍ {إهنها لن تقوم حَّت ترون قبلها عرش آي
َ ُ َ َح
حَ ح
َ ح
َ َ َ ح
ُ ُ َََ َ َ َ ُ َ َح ُ َ َ َح
رش هق
م
ال
ب
ف
س
خ
وف
س
 ويأجوج ومأجوج وثَلثة خ هيس اب هن م حري َم
مغ هربهها َون ُزول ع
ٍ
ه
ه
َ َ
حَح
َ ح
َ ح
ََ َ ح
ُ ح َ َح
ُ َ َ َ َح
يرة ه الع َر هب َوآخ ُهر ذل هك نار َت ُرج م َهن اَلَم هن تط ُرد انلَّاس إهىل
َوخسف بهالمغ هر هب َوخسف هِب هز
َ َح
}رشه حهم
ُم ه

(9)
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Sau những dấu hiệu này thì tiếng còi được thổi lên:
một tiếng còi làm kinh hoàng khiếp vía, một tiếng còi hủy
diệt toàn bộ mọi tạo vật, và cuối cùng là tiếng còi phục
sinh và triệu tập.
Quả thật, tất cả toàn bộ sự việc trên vô cùng trọng
đại nhưng chúng ta vẫn vô tâm và hời hợt trong khi có rất
nhiều dấu hiệu đã xảy ra và có nhiều dấu hiệu đang xảy
ra trong thời của chúng ta ngày nay. Cầu xin Allah 
củng cố tấm lòng của chúng ta trên tôn giáo của Ngài và
xin Ngài hãy cho chúng ta được chết trong Islam, và xin
Ngài cứu rỗi chúng ta khỏi những điều Fitnah công khai
hay thầm kín.
Đây cũng là một trong các dấu hiệu chứng minh sứ
mạng Nabi của Thiên sứ Muhammad  khi Người thông
tin cho biết về những sự việc ở tương lai, những điều mà
Allah đã cho Người biết và nó đã xảy ra giống như lời
Người thông tin. Và đây chính là điều làm vững chắc đức
tin của người bề tôi.
Trong sự việc thông tin về những dấu hiệu báo
trước của Ngày Tận Thế là một hồng ân từ nơi Allah 

“Quả thật, giờ tận thế sẽ không đến cho tới khi nào các ngươi
thấy mười dấu hiệu trước đó: Khói mờ (sương mù), Dajjaal,
con vật lạ chui ra từ đất, mặt trời mọc ở hướng Tây, Nabi Ysa
 giáng thế, xuất hiện Yajooj và Majooj, ba trận động đất:
một xảy ra ở phía Đông, hai xảy ra ở phía Tây và lần thứ ba
xảy ở bán đảo Ả Rập và dấu hiệu cuối cùng của mười dấu hiệu
là lửa xuất hiện ở Yemen.” (Muslim).
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dành cho đám bề tôi của Ngài để họ lưu tâm, luôn ở tư
thế sẵn sàng và chuẩn bị.
Dấu hiệu đầu tiên trong các dấu hiệu lớn là sự xuất
hiện của Mahdi, kế đến là xuất hiện Dajjaal, tiếp theo là
sự giáng thế của Nabi Ysa , và sau đó là những dấu
hiệu còn lại tiếp nối nhau.
1. Sự xuất hiện của Mahdi
Quả thật, chúng ta vừa đề cập tổng quát đến các
đại dấu hiệu báo trước Ngày Tận Thế, bây giờ chúng ta
sẽ lần lượt tìm hiểu từng dấu hiệu. Đầu tiên là sự xuất
hiện của Mahdi.
Ông Abdullah bin Mas’ud  thuật lại rằng Thiên
sứ của Allah  nói:

ََ َح
ح َح
ُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ح َ ُ َّ ح ُ َ َّ َ ح َ ح
{ال تنق هض األيام وال يذهب ادلهر حَّت يملهك العرب رجل مهن أه هل
ح ُ ُ َُ ُ ح
َح
هئ اس هم} رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي بأسانيد
بي هَّت اسمه يواط
.صحيحة

“Các chuỗi ngày (trần gian) sẽ không kết thúc và cuộc
sống thế gian sẽ không biến mất cho tới khi nào có một
người đàn ông, tên của y giống tên của Ta, thuộc thế hệ
con cháu từ gia quyến của Ta toàn quyền lãnh đạo dân
Ả Rập” (Ahmad, Abu Dawood, Tirmizdi, với đường
truyền xác thực).
Học giả Assafa-ri-ni nói: “Quả thật có rất nhiều
Hadith về vấn đề Mahdi. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah
nói: Các Hadith dùng để làm dẫn chứng và cơ sở cho sự
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việc xuất hiện Mahdi là những Hadith xác thực được Abu
Dawood, Tirmizdi, Ahmad và những người khác ghi lại”.
Tên của Mahdi là Muhammad bin Abdullah thuộc
dòng dõi từ con trai của Al-Hasan bin Ali tức cháu ngoại
của Nabi  từ đứa con gái của Người – bà Fatimah.
Người này sẽ xuất hiện vào cuối thời đại gần Ngày Tận
Thế khi trên khắp trái đất chỉ toàn là sự bất công, lệch lạc
để lặp lại sự công bằng và đúng đắn.
Học giả Assafa-rini nói: “Quả thật đã có nhiều câu
nói khác nhau về Mahdi, thậm chí có người còn cho rằng
thật ra Mahdi chính là Nabi Ysa . Nhưng điều đúng
đắn và chân thật là Mahdi không phải Nabi Ysa  mà
người này sẽ xuất hiện trước khi Nabi Ysa  giáng thế.
Quả thật, có rất nhiều Hadith nói về sự xuất hiện của
Mahdi đến nỗi không thể phủ nhận và nó được biết rõ
trong giới học giả Sunnah đến mức nó được xem là một
trong những điều tín ngưỡng của họ...”
Nói về các quan điểm về sự xuất hiện của Mahdi
thì thiên hạ phân ra thành ba nhóm:
Nhóm thứ nhất: Những người phản bác và phủ
nhận sự xuất hiện của Mahdi, chẳng hạn như một số cuốn
sách của những người thời đại ngày nay, những người mà
họ không có một chút trải nghiệm nào về các lời Hadith
cũng như các câu nói của các học giả chuyên về tôn giáo
mà họ chỉ dựa trên cơ sở quan điểm và suy nghĩ riêng tư
của cá nhân họ.
Nhóm thứ hai: Những người thái quá trong sự
việc của Mahdi. Họ là nhóm người lệch lạc. Mỗi nhóm
của họ đều tự xưng vị Imam của họ hoặc vị thủ lĩnh của
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họ chính là Mahdi được mong đợi. Nhóm Ra-fidhah thì
khẳng định rằng Mahdi chính là vị Imam được mong đợi
của họ, họ đang chờ đợi sự xuất hiện của vị Imam đó từ
hầm mộ và họ gọi vị Imam đó là Muhammad bin AlHasan Al-Askari, họ nói rằng vị Imam này đã vào trong
hầm mộ trong một đêm tối lúc còn là một đứa bé cách
đây hơn 600 năm và họ đang chờ đợi sự trở ra của y.
Nhóm Fatimiyah thì cho rằng vị thủ lĩnh của họ chính là
Mahdi. Cứ như thế, tất cả những ai muốn nắm quyền và
chinh phục thiên hạ thì luôn lường gạt mọi người bằng
cách tự xưng là Mahdi được mong đợi giống như những
kẻ trong nhóm Sufi khi muốn lường gạt thì họ bảo họ
thuộc gia quyến của Thiên sứ.
Nhóm thứ ba: Nhóm trung hòa, họ là những
người của phái Sunnah và Jama’ah, họ khẳng định và tin
vào sự xuất hiện của Mahdi theo đúng những gì được nói
trong các văn bản giáo lý xác thực từ các Hadith, họ
không vượt quá những gì được đề cập trong các Hadith,
và họ tin rằng trước sự xuất hiện của Mahdi sẽ có những
dấu hiệu xảy ra trước đó.
Học giả Assafa-ri-ni nói: “Quả thật đã có nhiều
câu nói khác nhau về Mahdi, thậm chí có người còn cho
rằng thật ra Mahdi chính là Nabi Ysa. Nhưng điều đúng
và chân thật là Mahdi không phải Nabi Ysa mà người
này sẽ xuất hiện trước khi Nabi Ysa giáng thế . Quả
thật, có rất nhiều Hadith nói về sự xuất hiện của Mahdi
đến nỗi không thể phủ nhận và nó được biết rõ trong giới
học giả Sunnah đến mức nó được xem là một trong
những điều tín ngưỡng của họ...
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Bởi thế, đức tin nơi sự xuất hiện của Mahdi là
nghĩa vụ bắt buộc và nó được xem là một nền tảng giáo
lý trong đức tin Iman đối với phái Sunnah và Jama’ah...
Các học giả nói rằng Mahdi đến sẽ đi theo đường lối của
Thiên sứ Muhammad , y sẽ đấu tranh cho đường lối
Sunnah của Người , y sẽ phục hồi tất cả các việc làm
Sunnah và dẹp bỏ hết những điều Bid’ah, y sẽ gầy dựng
tôn giáo thanh khiết và thuần túy giống như Thiên sứ
Muhammad  đã gầy dựng của thuở ban đầu, y sẽ bẻ
gãy hết các cây thánh giá, tiêu diệt heo lợn và đưa những
người tín đồ Muslim đến với sự đoàn kết và thống nhất, y
sẽ mang sự công bằng và chính trực phủ khắp mặt đất
giống như khắp trái đất đã từng bị phủ đầy bởi sự bất
công và gian trá trước đó”.
Học giả Assafa-ri-ni nói trong lời mô tả Mahdi:
“Sẽ xuất hiện một người đàn ông thuộc thế hệ con cháu
từ gia quyến của Thiên sứ. Đó là một vị Mahdi có tiểu sử
tốt đẹp, ông sẽ chinh phục được thành phố La Mã và ông
là vị thủ lĩnh cuối cùng của cộng đồng tín đồ
Muhammad. Trong thời đại của vị Mahdi, Dajjaal sẽ
xuất hiện và Nabi Ysa  sẽ giáng thế.
Sheikh Mur’i đã trích dẫn trong cuốn sách của ông
‘Fawa-id Al-Fikr’ lời của ông Abu Al-Hasan Muhammad
bin Al-Husain: Quả thật, có rất nhiều Hadith được dẫn
truyền từ Thiên sứ của Allah  về việc Mahdi sẽ đến. Vị
Mahdi này thuộc dòng dõi gia quyến của Người, y sẽ
lãnh đạo trong bảy năm và y sẽ phủ đầy bề mặt trái đất
bởi sự công bằng và chính trực, y sẽ đồng hành với Nabi
Ysa  và hỗ trợ Người trong việc tiêu diệt Dajjaal tại
cổng của vùng đất Palestine, y sẽ làm Imam dẫn lễ
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nguyện Salah cho Nabi Ysa  và cộng đồng này tức chỉ
trong một lần duy nhất đó là lễ nguyện Salah Fajar”.
Đó chính là vị Mahdi đã được Thiên sứ của Allah
 thông tin cho biết và đã trình bày rõ về các đặc điểm
của y, thời điểm xuất hiện của y cũng như xuất thân của
y. Và quả thật, từ rất sớm đã có nhiều cá nhân, tập thể đã
tự xưng là Mahdi được mong đợi nhưng tất cả đều bị
vạch trần là giả dối và lừa bịp. Sự việc này cũng không
có gì phải đáng ngạc nhiên, bởi vì có người đã còn tự
xưng mang cả sứ mạng Nabi để hồng gạt thiên hạ. Tất cả
những người này vô cùng sai quấy vì họ đã dám lường
gạt và dôi trá cả Allah, Ngài phán:

َ
َ َّ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َّ ۡ َ َ َٰ َ َ َّ َ ا
ِ ﴿ومن أظلم مِم ِن ٱفَتى لَع ٱَّلل ِ كذِِا أو قال أ
َِل َول ۡم يُو َ إِِلۡه
ِ وِح إ
َ ۡ ر
]51 :َشء﴾ [سورة األنعام

Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ
thừa cho Allah hoặc y đã nói: “Tôi đã nhận được sự
mặc khải” trong lúc y đã không nhận được bất kỳ
điều mặc khải nào. (Chương 5 – Al-An’am, câu 51).
Cầu xin Allah  phù hộ cho chúng ta luôn nhận ra
điều chân lý là chân lý và đi theo nó, cầu xin Ngài phù hộ
cho chúng ta nhận ra điều sai trái là sai trái và để chúng
ta tránh xa nó!!!
2. Sự xuất hiện của Dajjaal
Masih Dajjaal là một tên đại lừa bịp và sai quấy.
Hắn được gọi là Masih giống như Masih Ysa  nhưng
hắn là Masih của sự lầm lạc – cầu xin Allah  che chở
tránh khỏi sự thử thách từ nơi hắn.
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Quả thật, các vị Nabi đều đã cảnh báo về hắn riêng
Nabi của chúng ta Muhammad  không những cảnh báo
mà còn mô tả rõ ràng hơn về hắn. Trong bộ Hadith của
Tirmizdi thì Thiên sứ của Allah  cho biết rằng Dajjaal
xuất hiện từ Khara-san (là khu vực bao gồm lãnh thổ của
ba quốc gia: phần Tây Bắc của Bakistan, các phần ở phía
Nam của Turkmenistan cùng với một số địa phần của
Iran). Trong bộ Sahih Muslim, qua lời thuật của ông
Anas bin Malik  rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َ َ َّ ُ َ ح َ ُ َّ َّ َ ح َ ُ َ ح َ َ َ َ ح ُ َ َ ح ً َ َ ح
}{يتبع ادلجال مهن يهو هد أصبهان سبعون ألفا علي ههم الطيال هسة

“Đi theo Dajjaal 70 ngàn người Do Thái thuộc thành
phố Isfahan, trên người họ khoác Tiyalisaan”(10).
Sở dĩ Dajjaal được gọi là Masih bởi vì một bên
mắt của hắn bằng phẳng (tức hắn chỉ có một con mắt còn
bên kia thì bằng phẳng), có lời thì cho rằng hắn được gọi
như thế bởi vì hắn đi khắp trái đất.
Riêng việc gọi hắn là Dajjaal là gọi theo một danh
từ được khuếch đại biến thể từ Dajal “ ”دجلcó nghĩa là
lừa bịp và gây ảo giác. Dajjaal có nghĩa giống như một
“đại ma đầu” với khả năng gây ảo qua nhiều trò lừa bịp.
Dajjaal xuất hiện trong thời của Mahdi. Học giả
Ibnu Katheer nói: “Dajjaal được phép xuất hiện vào thời
đại cuối của thế giới trần gian. Hắn xuất hiện trong hình
hài một vị vua ác bá đầy quyền lực, rồi hắn tự xưng
(10)

Isfahan hay Esfahan hoặc Aspadana là một thành phố lớn thứ ba của Iran.
Tại thành phố này có quảng trường Naghsh-i Jahan được cho là quảng trường
lớn nhất thế giới với lối kiến trúc tiêu biểu của Iran. Tiyalisaan giống như một
chiếc khăn quàng được trùm lên đầu hoặc khoác lên vai.
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mang sứ mạng Nabi, sau đó hắn tự xưng là Thượng Đế.
Có nhiều con cháu của Adam đi theo hắn bao gồm các
tầng lớp lãnh đạo và các thành phần thường dân. Những
ai được Allah  hướng dẫn thuộc những người ngoan
đạo sẽ chống lại hắn. Hắn lần lượt chiếm lấy từng quốc
gia, từng lãnh thổ và từng thành phố rồi chiếm tất cả
toàn bộ các lãnh thổ và địa phận trên trái đất, chỉ còn lại
hai nơi duy nhất trên trái đất hắn không thể đi vào, đó là
Makkah và Madinah.
Thời hạn định cư của hắn trên trái đất chỉ vỏn vẹn
trong 40 ngày, ngày đầu tiên của hắn dài bằng một năm,
ngày thứ hai dài bằng một tháng, ngày thứ ba dài bằng
một tuần, và những ngày còn lại giống như những ngày
bình thường. Tổng lại thời gian là khoảng một năm hai
tháng rưởi. Quả thật, chỉ trong ngần ấy thời gian, Allah
 đã tạo ra qua đôi tay của Dajjaal nhiều hiện tượng và
sự việc siêu thường làm lạc lối những ai Ngài muốn
trong nhân loại nhưng đồng thời qua các sự việc và hiện
tượng đó của Dajjaal những người có đức tin lại thêm
vững chắc đức tin của họ và được hướng dẫn đến với
chân lý.
Nabi Ysa  con trai của Maryam, một vị Masih
của sự chỉ đạo và hướng dẫn sẽ giáng thế trong những
ngày của tên Masih lầm lạc. Người sẽ tập hợp những
người có đức tin, những bề tôi ngoan đạo đi theo Người
đi tìm Dajjaal để tiêu diệt hắn. Người và đoàn quân của
Người sẽ giáp mặt hắn tại cổng vào của Madinah khi hắn
cũng đang di chuyển về đó. Khi gặp hắn, Nabi Ysa 
nói với hắn: “Quả thật, ngươi không bao giờ thoát được
Ta, ngươi chắc chắn phải chịu trận đòn của Ta”. Khi
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Dajjaal gặp mặt Nabi Ysa  thì hắn tan chảy giống như
muối tan trong nước. Nabi Ysa  giết hắn và sự tồn tại
của hắn kết thúc tại thời điểm đó. Các Hadith nói về sự
việc đó đều là các Hadith Sahih.” (Hết lời của học giả
Ibnu Katheer).
Các văn bản giáo lý từ nguồn Hadith cũng cho biết
rằng Allah  ban cho Dajjaal khả năng hô mưa gọi gió
và làm cây trái mọc lên theo lệnh của hắn. Những ai đáp
lại lời kêu gọi của hắn thì hắn ra lệnh cho mưa xuống và
cây cối vườn tược mọc lên tươi tốt mang lại lương thực
dồi dào cho họ và cho vật nuôi của họ; nhưng nếu những
ai không đáp lại lời kêu gọi của hắn thì hắn làm cho hạn
hán, đất đai khô khan, cây trồng không mọc được, vật
nuôi chết sạch và họ phải chịu cảnh đói khát. Những ai
theo hắn sẽ có được nhiều kho tàng châu báu và trở nên
giàu có. Các Hadith cho biết rằng Dajjaal có giết một
chàng thanh niên rồi sau đó làm cho cậu thanh niên đó
sống lại. Tất cả những sự việc đó đều là những thử thách
mà Allah  muốn thử thách các bề tôi của Ngài vào thời
đại cuối của thế giới trần gian, và sự thử thách này đã
làm lạc lối rất nhiều người.
Dajjaal cho dù được Allah  ban cho nhiều khả
năng làm ra những điều siêu thường nhưng phần trên trán
của hắn hiện rõ dòng chữ Kafir ( ر-  ف-)ك. Không một ai
có thể vượt qua được những điều thử thách mà Allah 
đã cho phép chúng diễn ra trên đôi tay của hắn trừ những
ai có đức tin Iman một cách kiên định. Chính vì sự thử
thách khắc nghiệt của Dajjaal nên các vị Nabi đều cảnh
báo các cộng đồng của họ về hắn và Nabi của chúng ta
Muhammad  cảnh báo còn mạnh mẽ hơn.
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Ông Abu Ubaidah bin Al-Jaraah  thuật lại đã
nghe Thiên sứ của Allah  nói:

ِّ ُ َ َّ َ َ ح َ ح َ َ َّ َّ َ َ ح
ُ َ َّ ُ َ ح َ ُ ح َ ٌّ َ ح
ٍ ب ب عد ن
ادلجال قومه َوإهّن
وح إهال وقد أنذر
ُ{إهنه لم يكن ن ه
ُ ُُ ُ ح
.أن هذركموه} رواه أمحد وأبو داود والرتمذي

“Quả thật không có bất cứ vị Nabi nào sau Nuh lại
không cảnh báo cộng đồng của mình về Dajjaal, và Ta
thực sự cảnh báo các ngươi về hắn.” (Ahmad, Abu
Dawood, Tirmizdi).
Quả thật, Thiên sứ Muhammad  đã bảo cộng
đồng tín đồ của Người cầu xin Allah  che chở tránh
khỏi Fitnah (sự thử thách) của Dajjaal trong phần cuối
của mỗi lễ nguyện Salah.
Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ ح َ َ َ َّ ح
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ح
َح َح
ح
خ هر فليتعوذ بهاهلله مهن أرب ٍع مهن
{إهذا فرغ أحدكم مهن التشه هد اْل ه
َ َ َ َ َّ َ َ ح
َ َ
َ َحَ ح َ ح حَ حَ ح َ َ ح
ِّ َ ات َوم حهن
َش
ق
ال
اب
ذ
ع
هن
م
و
م
ن
ه
ج
اب
ذ
َب ومهن ف هتن هة المحيا والمم ه
ه
ع ه
ه
َّ َّ
َح
.ال} رواه مسلم
الم هس ه
يح ادلج ه

“Khi nào ai đó trong các ngươi xong phần Tashahhud
cuối thì y hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi bốn
điều: Sự trừng phạt nơi Hỏa Ngục, sự trừng phạt nơi
cõi mộ, Fitnah trong cuộc sống và sau khi chết, và điều
xấu từ Masih Dajjaal.” (Muslim).
Tất cả hệ phái Sunnah và Jama’ah đều đồng thuận
về việc Dajjaal sẽ xuất hiện vào thời đại cuối của thế giới
trần gian. Họ cho rằng điều đó nằm trong giáo lý đức tin,
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ai phủ nhận sự việc đó thì đã trái với các Hadith được
dẫn truyền đến mức Tawatur (không thể cho là không
xác thực bởi số lượng Hadith quá nhiều) và khác với hệ
phái Sunnah và Jama’ah. Nhưng thật ra, những người
phủ nhận sự việc này chỉ toàn là những kẻ thuộc các
nhóm phái lệch lạc như Khawa-rij, Jahmiyah, một số
Mu’tazilah và một số cuốn sách của những người thời
nay cho rằng họ dựa theo khoa học.
Người có đức tin phải có nghĩa vụ tin nơi những
điều xác thực từ nơi Allah  và Thiên sứ của Ngài 
chớ đừng giống như những kẻ mà Allah  đã phán về
họ:

ُ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ َّ َ َ

ۡ

ْ ُ ُ ۡ َ َ ْ ُ َّ َ ۡ َ

]15 :مه ِۦ ولما يأت ِ ِهم تأوِيلهۥ﴾ [سورة يونس
ِ ﴿ِل كذِوا ِِما لم ُيِيطوا ِِعِل

Không, họ đã phủ nhận những điều mà sự hiểu biết
của họ không thể bao trùm hết và họ cũng chưa đạt
đến sự giảng giải của nó (chưa hiểu rõ lúc họ phủ
nhận). (Chương 10 – Yunus, câu 39).
Bởi lẽ đức tin nơi Allah  và Thiên sứ của Ngài 
là chấp thuận những gì đến từ Ngài và vị Thiên sứ củ
Ngài, còn nếu ai không làm vậy thì người đó là kẻ đi theo
đi theo dục vọng và sở thích của bản thân y chứ không
theo sự hướng dẫn của Allah .
Cầu xin Allah ban sự bằng an và phúc lành tránh
khỏi sự nghi ngờ, tổ hợp, vô đức tin và giả tạo cũng như
các hành vi và tâm tánh xấu xa; xin Ngài làm vững chắc
trái tim của bầy tôi trên sự chỉ đạo và hướng dẫn của
Ngài!!!
3. Nabi Ysa  giáng thế
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Sự việc Nabi Ysa  giáng thế là sự kiện dựa trên
cơ sở Qur’an và được thông tin bởi vị tuyệt đối trung
thực, vị mà không nói theo cảm tính và sở thích của bản
thân Muhammad . Nguồn Hadith dẫn truyền lại về sự
việc này đạt mức Tawatur và tất các học giả thời Salaf
(Sahabah và cận Sahabah) hay thời Khalaf (các thế hệ
sau này) đều đồng thuận về sự việc này và họ khẳng định
nó là một trong các giáo điều bắt buộc phải tin trong giáo
lý đức tin Iman.
Học giả Assafa-ri-ni nói: “Việc Nabi Ysa  giáng
thế được khẳng định bởi Qur’an và Sunnah cùng với sự
đồng thuận và thống nhất của toàn thể cộng đồng Islam.
Cơ sở từ Qur’an là lời phán của Allah :

َۡ ََۡ

َّ َ ۡ َ َّ

َ ۡ

َۡ ۡ

]165 :ب إَِّل ِلُۡؤمَِن ِِه ِۦ قبل موتِه ِۦ﴾ [سورة النساء
ِ َٰ ﴿ِإَون مِن أه ِل ٱلكِت

Và quả thật, chỉ một số người Kinh sách tin tưởng Y
trước khi xảy ra sự kiện về cái chết của Y. (Chương 4 –
Annisa’, câu 165).

Có nghĩa là chỉ có một số ít người tin nơi Nabi Ysa
 trước khi Người chết, đó là lúc Người giáng thế từ
trên trời xuống vào thời đại cuối của thế giới trần gian, ít
đến nỗi chỉ có một cộng đồng duy nhất, đó là cộng đồng
theo tôn giáo Islam thuần túy của Ibrahim.
Còn cơ sở từ Sunnah, đó là Hadith trong hai bộ
Sahih cùng với các bộ khác được ghi qua lời thuật của
ông Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah :

َ َ َّ َ ح َ ح
ً َ َ ََُ ُ ح ُ َح
ُ َ { َو َّاَّلهى َن حف هس ب َي هده ه
ْنل فهيكم ابن مريم حكما
ي
ن
أ
ن
ك
وش
َل
ه
ه
ه
ح
ح
ََ
َ ُ ُ ح ً َ َ ح َ َّ َ َ َ ح
َ َ ََ َ ح
.}اْل حزية
ع
ض
ي
و
،
ير
هْن
اْل
ل
 ويقت،مق هسطا فيك هس الصلهيب
ه
ه
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“Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài
rằng sắp gần đến lúc con trai của Maryam giáng thế để
phán xét theo lẽ công bằng, bẻ gãy hết các cây thánh
giá, tiêu diệt loài heo, đặt phần thuế má (đối với người
ngoại đạo)”.
Còn trong lời dẫn của riêng Muslim:

َّ َّ َ َ َ ح َ َّ ح ُ َ ح َ َ َ َ ً َ ً َ َ َ ح
َ الصل
َ
}يب
ْنلن ابن مريم حكما عدهال فليك هسن
ه
{واهلله َل ه

“Thề bởi Allah, chắc chắn con trai của Maryam sẽ
giáng thế để phán xét một cách công bằng và bẻ gãy hết
các cây thánh giá”.
Một lời dẫn khác nữa của Muslim qua lời thuật của
ông Jabir bin Abdullah  rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ ِّ َ َ َ َ ُ َ َ ح ُ َّ ُ َ ُ َ َ َ ح
َ َ َ َ َح ح
ين إهىل يو هم ال هقيام هة
اْلق ظاه ههر
{ال تزال طائ هفة مهن أم هَّت يقات هلون ىلع
َ
ُ ُ َ َ َ ح َ َ َ َ ح َّ َ ُ َ َ ح ح
ُ َ َ ََح
ُُح
هْيهم
هيس اب ُن م حري َم علي هه السَلم علي ههم فيقول أم
ْنل ع
 في ه-  قالُ
َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ح َ ُ ح
ُ ىلع َب حعض أ َم َراء هَلُ حكر َم
اهلل
 إهن بعضكم، ال: فيقول.تعال صل بهنا
ٍ
ه
َ َّ ُ
َ
}ه هذه ه األمة

“Vẫn còn một nhóm người trong cộng đồng tín đồ của
Ta luôn mãi chiến đấu trên con đường chân lý cho
đến Ngày Tận Thế. Sau đó, Ysa con trai của Maryam
sẽ giáng thế, vị thủ lĩnh của họ sẽ nói với Người: Hãy
đến đây dẫn lễ nguyện Salah cho chúng tôi. Người bảo:
Không, các ngươi hãy làm Imam cho nhau. Đó là niềm
vinh dự của cộng đồng này”.
Sự việc Nabi Ysa  sẽ giáng thế đã được tất cả
giới học giả Islam đồng thuận khẳng định, không một ai
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thuộc cư dân giáo lý Islam bất đồng mà chỉ có những kẻ
thuộc chủ nghĩa triết lý và những người vô thần phủ nhận
điều đó. Tất cả cộng đồng Islam cũng đồng thuận khẳng
định rằng Nabi Ysa  giáng thế chấp hành theo giáo lý
của Nabi Muhammad  chứ không áp dụng theo giáo lý
riêng biệt nào của Người mặc dù Người vẫn được coi là
một vị Nabi. Khi Người giáng thế thì Mahdi cùng những
ai đi theo ông đều là những người đồng hành và đi theo
Người .” (Hết lời của học giả Assafa-ri-ni).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Nabi Ysa
 vẫn chưa chết mà vẫn còn sống ở trên trời. Khi
Người giáng thế thì Người sẽ thực hiện và chấp hành
chiếu theo Qur’an và Sunnah chứ không làm bất cứ điều
khác ngoài Qur’an và Sunnah cả... Nabi Ysa  vẫn còn
sống, quả thật trong bộ Sahih có ghi rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َح
َ ُ ُ ُ ح ُ َ ح َ َ َ َ ً ُ ح ً َ َ ح َ َّ َ َ ح
 َويقتل،يب
ْنل فهيكم ابن مريم حكما مق هسطا فيك هس الصله
{ي ه
ح
ََح
َ َ ََ َ ح ح
.}اْلزية
 ويضع ه،هْنير
اْل ه

“Con trai của Maryam sẽ giáng thế để phán xét theo lẽ
công bằng, bẻ gãy hết các cây thánh giá, tiêu diệt loài
heo, đặt phần thuế má (đối với người ngoại đạo)”.
Trong một lời Hadith Sahih khác cho biết rằng
Nabi Ysa  sẽ xuống trần tại tháp màu trắng của một
Masjid ở thành phố Damascus (thủ đô của Syria) và
Người sẽ tiêu diệt Dajjaal.
Hồn của người nào đã lìa khỏi cơ thể thì cơ thể đó
của y không đi xuống từ trên trời và khi y được cho sống
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lại thì y phải trở dậy từ cõi mộ. Riêng lời phán của Allah
:

َ ُ َ َ َ ََُ
ُ َّ ﴿إ ۡذ قَ َال
َ َل َو ُم َطه ُر َ م َِن َّٱَّل
َّ َ ِ ك إ
َٰٓ َ ِٱَّلل َيَٰع
ِين
يَس إ ِ َِّن متوف ِيك وراف ِع
ِ
ِ
ْ ََ
]66 :كف ُروا﴾ [سورة آل عمران

Hãy nhớ khi Allah phán: “Này hỡi Ysa, TA sẽ làm
cho Ngươi qua đời và sẽ mang Ngươi lên với TA và TA
sẽ tẩy sạch Ngươi khỏi những kẻ không có đức tin.
(Chương 1 – Ali-Imran, câu 55).
Câu Kinh này không mang ý nghĩa rằng Nabi Ysa
 chết bởi vì nếu Ngài muốn nói rằng Người đã chết thì
chẳng phải Người cũng giống như bao người có đức tin
khác, hơn nữa nếu linh hồn của Người thực sự lìa khỏi cơ
thể của Người thì chắc chắn cơ thể của Người vẫn ở lại
trên trái đất giống như các vị Nabi khác. Và chính Allah
 đã khẳng định rằng Nabi Ysa  không chết, Ngài
phán:

ْ ُ َ ۡ َ َّ َّ ۡ ُ َ َ ُ
َ
َ َ َ ََُ َ
َ
ِين ٱختَلفوا فِيهِ ل َِف
كن شبِه لهم ِإَون ٱَّل
ِ َٰ ﴿ َوما قتلوهُ َوما صلبُوهُ َول
َ
ُ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ۡ ۡ
َ
َ
َ
َ
ُ
ۢ
 ِل١٥٧ ك م ِۡن ُه َما ل ُهم ِِهِۦ مِن عِل ٍم إَِّل ٱت ِباع ٱلظ ِن وما قتلوه يقِينا
ٖ ش
َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ا
]158 ،157 :﴾ [سورة النساء١٥٨ رفعه ٱَّلل إِِلۡ ِۚهِ وَكن ٱَّلل عزِيزا حكِيما

Nhưng thực ra họ không hề giết cũng như không hề
đóng đinh được Y trên cây thánh giá mà chỉ là một sự
hoán đổi dung mạo tương tự đã được trình bày cho
họ. Và quả thật, những ai bất đồng ý kiến về việc (sát
hại Ysa) hoàn toàn đều mơ hồ, họ không hề biết rõ
mà chỉ là phỏng đoán. Nhưng một điều chắc chắn là
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họ không hề giết được Y, mà chính Allah đã đưa Y
lên ở nơi Ngài, bởi Allah Toàn Năng Sáng Suốt.
(Chương 4 – Annisa’, câu 157, 158).
Lời của Allah  mà chính Allah đã đưa Y lên ở
nơi Ngài đã trình bày rõ rằng Ngài đã đưa Nabi Ysa 
lên trời bằng thể xác và cả linh hồn của Người. Điều này
giống như những gì được khẳng định trong Hadith Sahih
rằng Nabi Ysa  sẽ giáng thế bằng thể xác và linh hồn
của Người. Nếu Allah  muốn nói Nabi Ysa  đã chết
thì chắc chắn Ngài sẽ phán: Nhưng một điều chắc chắn là
họ không hề giết được Y, mà Y đã chết.
Chính vì lẽ này mà một số học giả phân tích về lời
phán của Allah :
]66 :[سورة آل عمران

َ
﴾﴿إ ِ َِّن ُمتَ َوف ِيك

TA sẽ làm cho Ngươi qua đời (Chương 1 – AliImran, câu 55)
َ
﴾ ﴿ ُمتَ َوف ِيكcó nghĩa là TA sẽ bắt Ngươi đi tức bắt
َ  ﴿تُ َوkhông
linh hồn và cả thể xác của Ngươi. Tiếng ﴾ِف
ِ
diễn tả ý nghĩa rằng chỉ bắt linh hồn không thôi mà còn
bao hàm cả thể xác. Nếu tiếng này muốn mô tả rằng chỉ
bắt linh hồn không bao gồm thể xác thì nó phải được diễn
đạt kèm theo sự mô tả khác song hành. Chẳng hạn như
Allah phán bắt linh hồn trong lúc ngủ:

ُ َ ۡ َّ َ َ َ ُ َّ
َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
﴿ٱَّلل يتوِف ٱۡلنفس حِني موت ِها وٱل َِّت لم تمت ِِف منامِها﴾ [سورة الزمز

]45 :
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Allah cho bắt lấy linh hồn đi khi nào nó đến lúc phải
chết và khi nó chưa chết lúc trong giấc ngủ. (Chương
39 – Azzumar, câu 42).

َ َّ

ُۡ َ َ َََُۡ

َّ

ُ

َّ َ َ َ

َّ َ ُ َ

ۡ
َٰ
: ل ويعلم ما ج َرحتم ِِٱَلهارِ﴾ [سورة األنعام
ِ ﴿وهو ٱَّلِي يتوفىكم ِِٱِل

]50

Và Ngài (Allah) là Đấng bắt hồn các ngươi vào ban
đêm (lúc ngủ) và biết rõ những gì các ngươi đã làm
vào ban ngày. (Chương 5 – Al-An’am, câu 50). (Hết lời
của một số học giả).
Học giả - thẩm phán Iyaadh nói: “Việc Nabi Ysa
 giáng thế và tiêu diệt Dajjaal là sự thật và xác thực
đối với những người của Sunnah, bởi các Hadith xác thực
đã khẳng định sự việc đó. Cho nên không thể dùng đầu
óc và lập luận để phủ nhận mà phải bắt buộc khẳng định
nó. Một số người của nhóm phái Mu’tazilah và Jahmiyah
cùng với những ai đi theo họ đã phủ nhận sự việc này, họ
cho rằng các Hadith nói về sự việc này không được chấp
nhận bởi lời phán của Allah: và là vị Nabi cuối cùng
trong các vị Nabi (Chương 11 – Al-Ahzab, câu 40), và bởi
lời của Thiên sứ “Không có vị Nabi nào được gởi đến
sau Ta”, và bởi sự đồng thuận và thống nhất của toàn thể
tín đồ Muslim rằng không vị Nabi nào sau Nabi của
chúng ta Muhammad và hệ thống giáo lý của Người được
vận hành cho đến Ngày Tận Thế không bị xóa và thay
thế. Đây là những biện chứng sai lệch không được chấp
nhận, bởi lẽ Nabi Ysa  giáng thế không mang ý nghĩa
là một vị Nabi mang đến một hệ thống giáo lý thay thế
cho hệ thống giáo lý của chúng ta, và không cần phải bàn
cãi về tính xác thực hay không xác thực của các Hadith
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nói về sự việc đó mà đã có một cơ sở giáo lý xác thực
hơn các nguồn Hadith, đấy chính là Qur’an, Kinh sách
của Allah . Thêm vào đó, các Hadith xác thực đều cho
biết Nabi Ysa  giáng thế để phán quyết và lập lại nền
công lý từ hệ thống giáo lý của chúng ta và sẽ khôi phục
lại những điều nằm trong hệ thống giáo lý của chúng ta
đã bị thiên hạ lãng quên.” (Hết).
Tôi (tác giả) nói: Trong thời đại của chúng ta ngày
nay, một số nhà biên soạn thiếu hiểu biết cũng như một
số học giả lệch lạc đã phủ nhận sự giáng thế của Nabi
Ysa dựa trên cơ sở suy nghĩ và tư tưởng của họ. Họ bình
phẩm các Hadith xác thực hoặc giảng giải ý nghĩa của
các Hadith theo một hướng khác sai lệch. Người tín đồ
Muslim phải tin nơi những gì đã được Nabi Muhammad
 thông tin cho biết qua các Hadith xác thực. Tin nơi
những gì mà Người  thông tin chính là tin nơi cõi vô
hình mà Allah  đã phơi bày cho vị Nabi của Ngài.
Học giả Assafa-ri-ni  nói: “Nabi Ysa  sẽ
khẳng định lại hệ thống giáo lý của vị Nabi của chúng ta
Muhammad , bởi vì Nabi Muhammad  là vị Thiên sứ
của cộng đồng này. Nabi Ysa  chắc chắn đã biết được
các điều luật của hệ thống giáo lý này từ nơi Allah  lúc
Người ở trên trời trước khi giáng thế. Một số vị học giả
khẳng định rằng với việc Nabi Ysa con trai của Maryam
 giáng thế thì Allah  sẽ xóa bỏ Taklif (không còn
phải thực hiện theo các điều luật nào của Ngài nữa). Đây
là câu nói không được chấp nhận bởi các thông tin từ các
nguồn Hadith xác thực đều cho biết rằng Nabi Ysa  sẽ
thực hiện và thi hành theo các điều luật của hệ thống giáo
lý này, bởi vì đó là hệ thống giáo lý cuối cùng và Nabi
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của chúng ta Muhammad  là vị Thiên sứ cuối cùng trên
thế gian. Và thế giới trần gian sẽ không còn nếu không có
Taklif, bởi lẽ sự tồn tại của thế giới trần gian chỉ nhằm
mục đích chứng thực Taklif. Taklif sẽ vẫn mãi còn cho
tới khi trên trái đất không còn ai nói Allah - Allah nữa.
Học giả Al-Qurtubi nói trong “Tazdkirah” của ông:
Riêng thời gian Nabi Ysa sống trên thế gian thì có một
Hadith được Attabra-ni và Ibnu ‘Asa-kir ghi lại qua lời
thuật của ông Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah
 nói:

ُ َح
ً َ َ َ َ َّ َ ح
ُ ُ َ ح َ َ ََح
}اس أرب هعْي سنة
ْنل عهيس اب ُن م حري َم فيمكث هِف انل ه
{ي ه

“Ysa con trai của Maryam giáng thế sẽ sống cùng với
mọi người bốn mươi năm”.
Còn trong lời dẫn của Imam Ahmad, Abu Shaibah,
Abu Dawood, Ibnu Jareer và Ibnu Hibbaan cũng qua lời
thuật của Abu Huroiroh  rằng Nabi Ysa sẽ sống trên
thế gian bốn mươi năm rồi Người lìa trần, Người được
những người Muslim dâng lễ nguyện Salah và được chôn
cất bên cạnh Nabi của chúng ta Muhammad .” (Hết).
4- Xuất hiện Yajooj và Ma’jooj
Chúng ta sẽ nói về sự xuất hiện của Yajooj và
Ma’jood dựa trên cơ sở Qur’an và Sunnah của Thiên sứ
. Bởi lẽ tin nơi sự việc này là đức tin bắt buộc đối với
mỗi tín đồ Muslim.
Học giả Assafa-ri-ni  nói: “Sự xuất hiện của
Yajooj và Ma’jooj được khẳng định bởi Qur’an, Sunnah
và Ijma’ (sự thống nhất của toàn thể người Muslim).
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Trong Qur’an, Allah  phán:

ُ َ َ َ ُ َ
َ َّ َٰٓ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ ُ
ب ينسِلون ٩٦
﴿حَّت إِذا فتِحت يأجوج ومأجوج وهم مِن ِ
ك حد ٖ
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُّ َ َ َ َ َٰ َ ٌ َ ۡ َ َٰ ُ َّ َ َ
ك َف ُروا ْ َي َٰ َويۡلَنَا قَدۡ
خصة أِصر ٱَّلِين
وٱقَتب ٱلوعد ٱۡلق فإِذا ِِه ش ِ
ُك َّنا ِف َغ ۡفلَة م ِۡن َه َٰ َذا ِ َ ۡل ُك َّنا َظَٰل ِ َ
مني [ ﴾٩٧سورة الكهف]69 ،69 :
ِ
ٖ
ِ
Mãi cho đến khi Ya’jooj và Ma’jooj được thả thì
chúng sẽ tràn xuống từ mỗi ngọn đồi. Và lời hứa thực
sự này dần dần sẽ thể hiện. Bởi thế. Khi nó đến, cặp
mắt của những kẻ vô đức tin sẽ trố mắt mở to và nói:
“Ôi thiệt khổ thân chúng ta, quả thật chúng ta đã lơ
là về lời cảnh báo này. Không, chúng ta thực sự là
những kẻ làm điều sai quấy”. (Chương 51 – AlAmbiya’, câu 55, 97).
Allah  phán về câu chuyện của Zdul-Qarnain:

َ
َ َّ
ُ
َّت إذَا َِلَ َغ َب ۡ َ
ني َّ
﴿ ُث َّم أ ۡتبَ َع َسبَباا َ ٩٢ح َّ َِٰٓ
ٱلس َّديۡ ِن َو َج َد مِن دون ِ ِه َما ق ۡوما َّل
َ َ ُ َ ََُۡ َ
وج َو َمأۡ ُج َ
ون قَ ۡوَّل  ٩٣قَالُوا ْ َي َٰ َذا ٱلۡ َق ۡر َن ۡني إ َّن يَأ ۡ ُج َ
وج
يكادون يفقه
ِ ِ
َۡ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ا َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ
ۡ
َ
ُمفس ُِدون ِِف ٱۡل ِ
لَع أن َت َعل َِيۡنَنَا َو َبيۡنَ ُه ۡم
ۡرض فهل َنعل لك خرجا
َ َ ۡر ََ
َ َ َ َ َّ
ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ
ُ
َ
كمۡ
وِن ِِقوةٍ أجعل ِين
سدا  ٩٤قال ما مك ِن فِيهِ ر ِّب خي فأعِين ِ
َ ُ ََُ ۡ
َ َّ َ َ َ َٰ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ
َو َبيۡنَ ُه ۡم َر ۡد ا
َ
َٰٓ
ني قال
ات
ء
٩٥
ا
م
وِن زبر ٱۡلدِي ِدٰۖ حَّت إِذا ساوى بني ٱلصدف ِ
ِ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
ََ
َ
َ
ُ ُ
َ
خوا ْ َح َّ
َّت إِذَا َج َعل ُهۥ نارا قال َءات ُ ٓ
َٰٓ
وِن أف ِرغ عل ۡيهِ ق ِۡطرا  ٩٦فما
ٱنف
ِ
َ
َ َ َ َ ََۡ ر
ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َُ َ ۡ
َّ
ٱسطَٰع ٓوا أن يظه ُروه وما ٱستطَٰعوا َلۥ نقبا  ٩٧قال هَٰذا رۡحة مِن ر ِّبٰۖ
ََ ۡ
َ َ َّ ٓ َ َ ۡ
َ َ ٓ ۡ
۞وت َركنَا
فإِذا َجا َء َوع ُد َر ِّب َج َعل ُهۥ دَك َء َوَكن َوع ُد َر ِّب َحقا ٩٨
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َۡ
َ َۡ
ُّ وج ِف َب ۡعض َونُف َخ ِف
ُ ض ُه ۡم ي َ ۡو َمئذ َي ُم
َ َٱلصور ف
٩٩ ج َم ۡع َن َٰ ُه ۡم َجعا
بع
ِٖ
ِ ِ ٰۖ ٖ
ِ
ِ
َ ۡ
َ َۡ ا
َ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
]011 - 29 :﴾ [سورة الكهف١٠٠ ذ ل ِلكَٰفِرِين عرضا
ٖ ِ وع َرضنا جهنم يومئ
Rồi Y (Zdu-Qarnain) đi theo một con đường khác.
Cho đến khi Y đến một chỗ giữa hai ngọn núi và thấy
ở hai ngọn núi đó một nhóm cư dân hầu như không
hiểu được tiếng nói. Nhóm cư dân này nói: “Này hỡi
Zdul-Qarnain! Quả thật Yajooj và Majooj là những
kẻ tàn phá và hủy hoại trái đất. Chúng tôi có phải
dâng lễ vật cống nạp cho ngài để ngài có thể giúp
chúng tôi dựng lên một bức tường thành ngăn cản
chúng khỏi chúng tôi chăng?”
Zdul-Qarnain nói: “Thứ mà Thượng Đế ban cho Ta
còn tốt hơn những vật cống nạp của các người. Bởi
thế, các người chỉ cần giúp ta sức lực, ta sẽ dựng một
bức tường thành kiên cố ngăn cách các người khỏi
bọn chúng. Nào các người hãy mang đến cho ta
những thỏi sắt. Hãy mang đến cho ta loại đồng nấu
chảy”.
Thế là một bức tường thành bằng sắt và đồng được
dựng lên rất kiên cố Ngăn Yajooj và Majooj không
thể trèo qua tường cũng không thể đào thủng được
nó. Y (Zdul-Qarnain) bảo: “Đây là một Hồng ân từ
Thượng Đế của ta. Nhưng khi Lời hứa của Thượng
Đế của ta đến thì Ngài sẽ làm cho nó (bức tường
thành ngăn Yajooj và Ma’jooj) vỡ tan tành, và quả
thật lời của Thượng Đế của ta luôn luôn sự thật”.
Và vào Ngày đó, TA (Allah) sẽ cho chúng (Yajooj và
Ma’jooj) ồ ạt nổi lên như làn sống chồng lên nhau, và
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tiếng còi sẽ được thổi lên, và TA sẽ tập trung chúng
lại toàn bộ. Và vào Ngày đó, TA sẽ trưng bày Hỏa
Ngục ra trước mặt những kẻ vô đức tin để chúng
thấy. (Chương 15 - Al-Kahf, câu 92 – 100).
Đó là bức tường thành bằng sắt và đồng được
Zdul-Qarnain dựng lên giữa hai ngọn núi để ngăn cộng
đồng Yajooj và Ma’jooj chuyên tàn phá mặt đất và làm
hại thiên hạ. Nhưng khi đến thời kỳ đã được hứa thì bức
tường thành kiên cố đó sẽ vỡ tan tành theo lệnh của Allah
. Khi bức tường thành sụp đổ thì cộng đồng dân Yajooj
và Ma’jooj thoát ra, họ đi ra giống như cơn lũ tràn xuống
từ mỗi ngọn đồi. Khi đó thì tiếng còi cho Giờ Tận Thế
sắp được thổi lên.
Đó là cơ sở từ Qur’an còn cơ sở từ Sunnah là
Hadith Sahih của Muslim qua lời thuật của Annauwaas
bin Sam’aan  rằng Thiên sứ của Allah  nói: “Sau khi
Nabi Ysa giết Dajjaal xong thì Allah phán với Người: TA
sẽ cho một đám bề tôi của TA thoát ra, đám bề tôi mà
không ai có khả năng giết được chúng, bởi thế Ngươi hãy
đưa đám bề tôi của TA đi lên núi Attur”. Sau đó Thiên sứ
 nói tiếp:

ُ َ َح
ُ َ َ َ ُ ُ َ ح ُ َ َ َ ح ُ َ َ ُ ح ح ُ ِّ َ َ َ ح
{ َويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم مهن ُك حد ٍب ين هسلون فيمر
ُ ُ ح ََُ ُ َ ََ ح
ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ح َ َ ُ َ ح َ َ َ َّ َ َ َ ح
خرهم فيقولون لقد
َبية فيرشبون ما فهيها ويمر آ ه
أوائ هلهم ىلع ِبْية ه ط ه
َ
َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ ح
َ اهلل ع
ُ َص نَب
ُ َ  َو َُيح.ََك َن ب َه هذه ه َم َّرةً َماء
هيس َوأصحابه حَّت يكون
ه
ه
َ
َ
َ
َ ح َ حً ح
َ ح ُ َّ ح
}ار
ٍ رأس اثلو هر ألح هدههم خْيا مهن مهائ هة دهين

“Và Allah đã thả Yajooj và Ma’jooj thoát ra và họ tràn
xuống từ mỗi ngọn đồi, các nhóm đầu tiên của họ thoát
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ra trước đi ngang qua một hồ Tabariyah(11) và uống
nước trong đó và khi các nhóm sau của họ đi ngang
qua thì bảo rằng: Quả thật, ở đây đã từng có nguồn
nước. Cuộc sống Nabi của Allah Ysa và các bạn đạo
của người trở nên khó khăn đến nỗi một cái đầu của
con bò còn giá trị hơn cả 100 đồng Dinar...”
Còn trong Hadith đo Abu Huzdaifah  thuật lại thì
Thiên sứ của Allah  nói:

حَح

َح

َحَ ح

َ َّ َ ح

ُ

َََُُح

.ت المق هدس} رواه الطرباين
{ َويمنعهم اهلل مهن مكة َوالم هدين هة َوبي ه

“Và Allah ngăn họ vào Makkah, Madinah và ngôi đền
Maqdis – Jarusalem (Palestine)” (Attabra-ni).
Imam Annawawi  nói: Theo đại đa số các học
giả, Ya’jooj và Ma’jooj thuộc con cháu của Adam 
(tức loài người).
Ibnu Abdul-Bar nói: Các học giả đều đồng thuận
rằng Ya’jooj và Ma’jooj thuộc thế hệ con cháu của
Yafith (Japheth) con trai của Nabi Nuh .
Học giả Assafa-ri-ni thuật lại Ibnu Katheer nói:
Ya’jooj và Ma’jooj là thuộc hai dòng dõi của Atturk từ
thế hệ con cháu của Adam; sau đó, ông nói: họ thuộc
dòng dõi của Nabi Nuh từ dòng dõi của Yafith (Japheth)
cha của Atturk.

(11)

Biển hồ Tiberias của Israel nằm giữa khu vực Galile và Golan
trên các phần phía bắc của sông Jordan. Tuy gọi là biển nhưng đây
là hồ nước ngọt lớn có chu vi là 53 km, chiều dài 13 km và chiều
rộng 15, độ sâu là 46 m.
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Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã thông tin cho
biết về sự việc Ya’jooj và Ma’jooj sắp thoát ra khỏi nơi
bị giam cầm. Người đã cảnh báo về hai nhóm người này
trong một Hadith được ghi lại bởi Albukhari và Muslim
qua lời thuật của ông Abu Huroiroh , Người nói:

ح
َح ُح
ُ َ ح ح َ ح ح َح ُ ح
}{فتهح اَلَوم مهن َرد هم يأجوج َومأجوج مهثل هذا

“Hôm nay, bức tường thành ngăn Yajooj và Majooj đã
thủng một lỗ khoảng như thế này”.
Còn trong một hadith cũng trong Sahih Al-Bukhari
và Muslim ghi lại qua lời thuật của bà Zaynap con gái
của ông Jahash rằng có một ngày nọ, Thiên sứ của Allah
 ngủ ở chỗ bà rồi Người thức dậy với gương mặt đỏ
bừng, Người nói:

َّ
َ
ح َ ل َ ح ََ َ ُ َ حَح َ ح ح
َُ ح ح
اَلوم مهن َرد هم
 فتهح،اهلل َويل ل هلع َر هب مهن َش ق هد اقَتب
{ال إهَلَ إهال
ح
َح ُ ح َ َح ُ ح
}يأجوج ومأجوج مهثل

“Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah,
thật khốn thay cho người dân Ả Rập bởi điều xấu sắp
đến gần kề. Hôm nay, bức tường thành ngăn Yajooj và
Majooj đã thủng một lỗ khoảng như thế này”. Rồi Nabi
 lấy ngón trỏ và ngón cái ra dấu thành vòng tròn.
Còn về những đặc điểm cũng như hình dáng và
diện mạo của những người Ya’jooj và Ma’jooj thì Imam
Ibnu Katheer nói: Họ giống người dân Turk có đôi mắt
nhỏ và mũi nhỏ bật lên và tóc của họ màu vàng hoe.
Riêng vấn đề tàn phá và hủy hoại của họ trên trái
đất thì được nói trong Hadith do Imam Ahmad ghi lại

409

qua lời thuật của Abu Sa’eed Al-Khudri  rằng ông đã
nghe Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ح َ ُ َح ُ ُ َ ح ُ ُ َح ُ َ ََ
َ َ َ َ ُ َ َ َّ
اهلل ع َّز َوجل
اس كما قال
{يفتح يأجوج َومأجوج َي ُرجون ىلع انلَّ ه
ََح َ ح َ َح َ
ُ َ
﴿ َو ُهم مِن ُ َ َ
ب يَنسِلون [ ﴾٩٦سورة الكهف ]69 :فيغشون األرض
ِ
ك حد ٖ
َ
َ
ح َ ُ َ
ََ
ح ُ ُ
ح
َح َ ُ حُ ح ُ َ َ حُ ح
َوينحاز المسلهمون عنهم إهىل مدائهن ه ههم َوحصون هههم َويضمون إ ه حَل ههم
َّ َ
َ َّ َّ َ ح َ ُ ح َ َ ُ
ََ َُح ََح َُ َ َ َ َح
اشيهم ويرشبون مهياه األر هض حَّت إهن بعضهم َلمر بهانله هر
مو ه
َ َّ َ ح ُ ُ ُ َ َ ً َ َّ َّ َ ح َ ح َ ُ ح َ ُ َ َ
ََ ح َُ َ َ
وه يبسا حَّت إهن من بعدهم َلَمر بهذل هك
رشبون ما فهي هه حَّت يَتك
في
َّ
َ َ َ ُ ُ َ ح َ َ َ ُ َ َ َ ً َ َّ َ َ ح َ ح َ
اس إهال
انلَّه هر فيقول قد َكن ها هنا ماء م َّرة حَّت إهذا لم يبق م َهن انلَّ ه
َح ََ حَ
َ َ
ح َح َ َ َ َ َ ُُ ح َ ُ َه َ ح ُ َح
حص ٍن أو م هدين ٍة قال قائ هلهم هؤالء أهل األر هض قد فرغنا
أحد هف ه
َ
َ
َ َ
ح ُ ح َ َ َ ح ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ح َ َ َ ُ ُ َ
ِق أهل السماءه .قال ث َّم يهز أحدهم ح حربته ث َّم ي حر هم بهها إهىل
مهنهم وب ه
َّ َ َ َ ح ُ َ ُ ح َ َ ً َ ً ح َ َ ح ح َ َ َ ح َ ُ ح َ َ َ َ ح
جع إ ه حَل هه ُمت هضبة دما ل هلبَل هء َوال هفتن هة فبينا هم ىلع ذل هك إهذ
السماءه فَت ه
َ
َ
ح
َّ
َ
حَ
َح ُ
َ َ َ َّ ُ
الِل ُدوداً ف أ حع َناق هه حم ك َن َغ هف َ
اْل َرا هد اَّلهى َي ُرج هف أعناق ه هه
بعث
ه
ه
َ
َ ُ ح ُ َ َ ح َ َ ُ ح َ ُ َ ُ ح ًّ َ َ ُ ُ ح ُ ح ُ َ َ َ ُ َ ح
رشى
فيصبهحون موت ال يسمع لهم ه
حسا فيقول المسلهمون أال رجل ي ه
حُح َ َ
َ َح َ ُ ََحُ َ َََ َ َ حَ ُ َ َ َََ َ ُ ُ
نلَا نفسه فينظ َر ما فعل هذا العدو قال فيتج َّرد َرجل مهنهم هَّلل هك
ُحَ ً َح
َ ح َ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ ح ُ َ َ ح ُ َ َ ُ ُ ح َ ح َ َ ح ُ ُ ح
جدهم موت بعضهم
ي
ف
ول
ت
ق
م
ه
ن
أ
ىلع
ا
ه
ن
ظ
أ
د
ق
ه
س
ف
ُمت هسبا هنل
ه
ه
ْنل في ه
ه
ح
َ َ َ َ ح ُ َ َّ َّ َ حَ
ََ َح
َ َح َ َ ُ ح
ََُ
رش المسله همْي أال أب هرشوا فإهن الِل قد
ىلع بع ٍض فينادهى يا مع
ح َ ُ َ ِّ ُ َ
ََ ُ ح َ ُ ُ ح ََ ح ُ َ ح ََ
ح ُ ُ
سحون
كفاكم عد َّوكم .فيخ ُرجون مهن مدائهن ه ههم َوحصون هههم وي
َ َ َُ ح َ َ َ ُ ُ ََ ح
َّ ُ ُ ُ ُ ح َ َ ح َ ُ َ ح ُ َ َ ح َ َ
اشيهم فما يكون لها َرع إهال ْلومهم فتشكر عنه كأحس هن ما
مو ه
َ
َ َحُ َ
َ َّ َ
ت َ حش َك ُر َع حن َ ح
ات أصابته قط}.
َش ٍء مهن انلب ه
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“Ya’jooj và Ma’jooj được thả ra, chúng chạy ra tiến về
phía mọi người giống như Allah Tối Cao đã phán:
chúng sẽ tràn xuống từmỗi ngọn đồi. (Chương 51 – AlAmbiya’, câu 55). Chúng ồ ạt tràn ra đuổi thiên hạ tập trung
vào các thành phố và các thành lũy của họ cùng với đàn
gia súc của họ. Chúng uống cạn hết tất cả các nguồn
nước trên mặt đất đến mức một số trong bọn chúng chỉ
một lần đi ngang qua một con sông thì đã uống cạn
nguồn nước của con sông đó và khi một số này bỏ đi thì
con sông trở thành vùng đất khô cạn, sau đó một tốp khác
trong bọn chúng đến sau đi ngang qua con sông đó thì
bảo rằng ở đây đã từng một lần có nước. Chúng tàn sát và
hủy hoại cho đến khi không còn một ai trong nhân loại
trừ những ai đang lẫn trốn trong thành phố hay các thành
lũy của họ. Rồi chúng bảo nhau: Chúng ta đã dẹp xong
cư dân của trái đất giờ chỉ còn lại cư dân ở trên trời. Thế
là bọn chúng bắt đầu bắn tên lên trời và khi các cây tên
rơi trở xuống trở lại thì (Allah) cho các đầu mũi tên
nhuốm máu. Trong lúc đó, Allah gởi xuống một loại kí
sinh trùng giống như vòi được gọi là Naghaf, những con
vòi Naghaf này xuất hiện trong cổ của chúng và làm cho
chúng nhiễm bệnh và chết đồng loạt. Không nghe động
tịnh gì của chúng, những người Muslim bảo nhau: Sao ai
đó trong chúng ta không đi quan sát xem kẻ thù này đã
làm gì? Vậy là có một người trong số họ chịu dấn thân
vào hiểm nguy và y nghĩ rằng y sẽ chết. Khi y đi quan sát
và thấy xác chết của Ya’jooj và Ma’jooj nằm đầy trên đất
thì y hô gọi: Này hỡi những người Muslim, xin báo tin
vui rằng Allah đã tiêu diệt hết kẻ thù của các người rồi!
Thế là họ chay ra từ các thành phố và các thành lũy của
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họ và lùa các đàn gia súc của họ ra ngoài nhưng các đồng
cỏ chỉ toàn xác chết của Ya’jooj và Ma’jooj”.
Imam Ibnu Katheer nói: Đó là những gì được Ibnu
Ma-jah ghi lại từ lời của Yunus bin Bakeer thuật lại từ
ông Muhammad bin Is-haaq, và đường dẫn truyền khá
tốt.
Tuy nhiên, một số tác giả hiện đại ngày nay đã phủ
nhận về sự hiện hữu của Ya’jooj và Ma’jooj cũng như
bác bỏ sự tồn tại của bức tường thành ngăn chặn Ya’jooj
và Ma’jooj. Một số họ bảo rằng Ya’jooj và Ma’jooj thật
ra chỉ muốn ám chỉ đến tất cả những người vô đức tin
khác nhau trong hành động và việc làm của họ. Dĩ nhiên
không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây là lời nói phủ nhận
và dối trá đối với những gì được thông điệp trong Qur’an
cũng như những gì xác thực từ Thiên sứ của Allah ,
hoặc đây là lời giải thích và phân tích không đúng với ý
nghĩa của thông điệp; và dĩ nhiên không còn nghi ngờ gì
nữa rằng ai phủ nhận và dối trá đối với những gì được
thông điệp trong Qur’an cũng như những gì được xác
thực từ Thiên sứ của Allah  thì người đó là kẻ vô đức
tin.
Tương tự, người nào giải thích và phân tích với
những ý nghĩa không đúng của thông điệp thì người đó là
người lầm lạc và y đang đứng trên bờ vực của sự vô đức
tin.
Những người phủ nhận và bác bỏ sự kiện Ya’jooj
và Ma’jooj thật ra không dựa theo bất cứ bằng chứng nào
ngoài việc họ cho rằng toàn bộ trái đất đã được khám phá

412

nhưng không phát hiện ra chỗ của Ya’jooj và Ma’jooj
cũng như bức tường thành nhốt chúng.
Trả lời cho lý lẽ này của họ: Việc những nhà khám
phá không phát hiện được dấu vết của Ya’jooj và
Ma’jooj cũng như bức tường thành ngăn cách chúng với
thế giới bên ngoài không phải là cơ sở để khẳng định
rằng chúng không hiện hữu và tồn tại mà điều đó chỉ
khẳng định sự yếu kém của người phàm trước quyền
năng của Allah . Có thể Allah  đã che đậy tầm nhìn
của họ hoặc Ngài đã tạo ra một thứ gì đó ngăn họ phát
hiện ra chúng bởi lẽ Allah  là Đấng Toàn Năng trên tất
cả mọi sự việc. Tất cả mọi sự vật, mọi sự việc đều có giới
hạn nhất định như Allah  đã phán:

َ ُ
ُ ۡ َ َ ُ ۡ َّ ُ ُّ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ
َ ﴿ َو َك َّذ
َ ِ كم
ِك نبَ ٖإ
ل
٦٦
ِيل
ك
و
ي
ل
ع
ت
س
ل
ل
ق
ق
ٱۡل
و
ه
و
ك
م
و
ق
ِۦ
ه
ِ
ب
ِ
ِ
ِ
ٖ
َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ َ ر
]55 ،55 :﴾ [سورة األنعام٦٧ مستقر وسوف تعلمون
Và người dân của Ngươi (Muhammad) đã phủ nhận
Nó (Qur’an) trong khi Nó là sự thật và chân lý. Hãy
nói đi (Muhammad): “Ta không phải là người gánh
lấy trách nhiệm của các ngươi. Quả thật, mọi thông
điệp đều được ấn định một cách chắc chắn (rồi thời
gian sẽ khẳng định nó), và rồi đây các ngươi sẽ sớm
biết (sự thật). (Chương 5 – Al- An’am, câu 55, 55).
Những gì mà những người của các thời kỳ trước
không phát hiện ra do khả năng yếu kém của họ từ những
quặng mỏ trong lòng đất, những thứ mà nó chỉ được phát
hiện bởi những người hiện đại như dầu mỏ, khí đốt,... đều
là do Allah  đã ấn định thời hạn – cầu xin Allah  phù
hộ và giúp đỡ!!!
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5- Sựxuất hiện của một loài thú chui lên từlòng
đất
Allah  đã phán cho biết rằng sẽ có một loài thú
chui ra từ lòng đất:

َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
َّ َ ۡ ُ ُ َ ُ
ِ ﴿ِإَوذا وقع ٱلقول عليهِم أخ َرجنا لهم دآِة مِن ٱۡل
ۡرض تكل ِمهم أن
َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ
]82 :﴾ [سورة انلمل٨٢ ٱَلاس َكنوا أَِبيَٰتِنا َّل يوق ِنون

Và khi Lời Xét xử đối với chúng sắp được thể hiện,
TA sẽ đưa ra từ trái đất một loài thú vật để nói
chuyện với chúng rằng nhân loại đã thường không tin
vào các lời mặc khải của TA. (Chương 55 – Annaml,
câu 82).
Imam Ibnu Katheer  nói trong bộ “Anniha-yah”
của ông, Ibnu Abbas, Al-Hasan và Qata-dah nói: Con thú
đó sẽ nói chuyện tức tuyên bố với nhân loại.
Ibnu Jareer chọn câu nói này rằng con thú đó sẽ
tuyên bố với nhân loại và nói: rằng nhân loại đã
thường không tin vào các lời mặc khải của TA.
Ibnu Katheer nói rằng câu nói này cần xem xét lại
nhưng sau đó ông nói: Ibnu Abbas nói ý nghĩa “nói
chuyện với chúng” là chỉ trích họ với ý nghĩa trên trán
của người vô đức tin được ghi chữ Kafir còn trên trán của
người có đức tin được ghi chữ Mu’min. Đây là câu nói
mạnh nhất, Allah  là Đấng biết rõ hơn hết.
Ibnu Katheer  cũng nói trong bộ Tafseer của
ông: Loài thú này sẽ xuất hiện vào thời kỳ cuối cùng của
thế gian khi mà nhân loại chìm trong sự thối nát, họ bỏ
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bê các mệnh lệnh và chỉ thị của Allah  và thay đổi tôn
giáo chân lý của Ngài. Allah  cho con thú chui ra từ
lòng đất, có người thì nói ở Makkah, cò lời thì bảo ở khu
vực khác ngoài Makkah. Con thú sẽ nói chuyện với nhân
loại.
Học giả Al-Qurtubi nói trong bộ Tafseer của ông:
Có sự bất đồng quan điểm về ý nghĩa của cụm từ Và
khi Lời Xét xử đối với chúng sắp được thể hiện. trong
lời phán của Allah ở chương 55 – Annaml, câu 82 và về
con thú được đề cập, có lời cho rằng Và khi Lời Xét xử
đối với chúng sắp được thể hiện. có nghĩa là sự giận
dữ đối với chúng sắp được thể hiện. Đây là câu nói của
Qata-dah. Còn Muja-hid thì nói: Đó là lời xét xử đối với
chúng sắp được thể hiện khi mà chúng không tin.
Ibnu Umar và Abu Sa’eed Al-Khudri nói: Nếu họ
không kêu gọi mọi người làm điều đúng cũng như không
ngăn cản mọi người làm điều sai thì bắt buộc họ phải
chịu cơn thịnh nộ của Allah.
Riêng Abdullah bin Mas’ud thì nói: Và khi Lời
Xét xử đối với chúng sắp được thể hiện. có nghĩa là
các học giả sẽ chết hết, kiến thức giáo lý không còn nữa
và Qur’an sẽ biến mất.
Abdullah nói: Các người hãy đọc Qur’an thật
nhiều trước khi Nó biến mất. Họ nói: Những quyển Kinh
Qur’an sẽ biến mất nói chi đến những gì được ghi nhớ
trong lòng của những người đàn ông.
Abdullah nói: Qua một đêm sáng ra con người trở
nên nghèo túng và họ quên lời “La ila-ha illollo-h” và
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họ rơi vào câu nói của những người thời Jahiliyah và đó
là lúc Lời Xét xử đối với chúng sắp được thể hiện.
Sau đó, ông Abdullah nêu ra những câu nói khác
về ý nghĩa của Lời Xét xử đối với chúng sắp được thể
hiện rồi nói: Tất cả các câu nói khi ngẫm nghĩ lại thì nó
đều mang một ý chung, bằng chứng cho điều đó là lời
cuối của câu Kinh:
]82 :﴾ [سورة انلمل٨٢

َ َ ْ ُ َ َ َّ َّ َ
َ
اس َكنوا أَِبيَٰتِنَا َّل يُوق ِنُون
﴿أن ٱَل

rằng nhân loại đã thường không tin vào các lời mặc
khải của TA. (Chương 55 – Annaml, câu 82).
Trong bộ Sahih Muslim, ông Abu Huroiroh 
thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َ َ ح َ َ َحَ ُ َح ً َ َُ َح َ ُ ح ََ ح
ت م حهن َق حب ُل َأوح
{ثَلث إهذا خرجن ال ينفع نفسا إهيمانها لم تكن آمن
ُ َّ َ ُ َّ َّ َ َ ح َ ح
َ َ َ ح ً ُ ُ ُ َّ ح
َ َ َ ح
ادلجال َودابة
ْيا طلوع الشم هس مهن مغ هربهها و
كسبت هف إهيمان هها خ
َح
}األر هض

“Có ba điều mà khi chúng xảy ra thì đức tin Iman sẽ vô
ích đối với mỗi linh hồn đã không có đức tin trước đó
hoặc đối với mỗi linh hồn đã không thu được điều tốt
đẹp nào từ đức tin trước đó: mặt trời mọc ở hướng Tây,
xuất hiện Dajjaal, và con thú chui ra từ lòng đất”.
Có sự bất đồng quan điểm trong giới học giả về
việc xác định con thú này cũng như các đặc điểm của nó
và nó sẽ xuật hiện ở đâu.
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Ông Huzdaifah bin Usaid Al-Ghafa-ri  thuật lại
rằng trong lúc chúng tôi đang ngồi trò chuyện thì Thiên
sứ của Allah  đến và hỏi:

َ َ ََ َ
}{ما تذاك ُرون ؟

“Các ngươi đang bàn tán về chuyện gì thế?”
Chúng tôi trả lời: Thưa Thiên sứ, anh em chúng tôi
đang nói chuyện về giờ Tận Thế. Người  nói:

َ َّ َّ َ َ َّ َّ َ َ َ
َ َ َّ َ َ ح َ ُ َ َ َّ َ َ ح َ َ ح َ َ َ ح
ادلابة
 ادلخان وادلجال و:ات
ٍ {إهنها لن تقوم حَّت ترون قبلها عرش آي
َ ُ َ ح َح
َ َ َ ح
ُ ُ َ َّ ح
َ ُ َ َح
 ويأجوج هيس اب هن م حري َم
َوطلوع الشم هس مهن مغ هربهها َون ُزول ع
حَح
حَ ح
َ َ ح
َ َ ح
َ ح
ُ ُ َََ َ َ َ ُ َ َح
رش هق وخسف بهالمغ هر هب وخسف
ٍ ومأجوج وثَلثة خس
وف خسف بهالم ه
َ َ
ََ َ ح
ُ ح َ َح
ُ َ َ َ َح
خ ُر ذل هك نار َت ُرج م َهن اَلَم هن تط ُرد انلَّاس إهىل
هِب هز
يرة ه الع َر هب َوآ ه
َح َ ح
}رشههم
ُم ه

“Quả thật, giờ tận thế sẽ không đến cho tới khi nào các
ngươi thấy mười dấu hiệu trước đó: Khói mờ (sương
mù), Dajjaal, con vật lạ chui ra từ đất, mặt trời mọc ở
hướng Tây, Nabi Ysa  giáng thế, xuất hiện Yajooj và
Majooj, ba trận động đất (một xảy ra ở phía Đông, hai
xảy ra ở phía Tây và lần thứ ba xảy ở bán đảo Ả Rập)
và dấu hiệu cuối cùng của mười dấu hiệu là lửa xuất
hiện ở Yemen.” (Hadith do Muslim ghi).
Ông Ibnu Umar  thuật lại: Tôi ghi nhớ từ Thiên
sứ của Allah  một Hadith mà tôi không quên. Tôi nghe
Thiên sứ của Allah  nói:
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َّ َّ ُ ُ ُ َ َ ح َ ح
َ َ َّ َ َّ
ُ ُ ً ُ ُ ُ َّ ح
ات خروجا طلوع الشم هس مهن مغ هربهها وخروج ادلاب هة
{إهن أول اْلي ه
َ
ُ
ح
ََ
ََ
ُ ً َ َُ َ َ َ ح َحَ َ َ َ َ ح
َ
حبتهها فاألخ َرى ىلع إهث هرها
ىلع انلَّ ه
اس ضح وأيهما ما َكنت قبل صا ه
ً َ
.ق هريبا} رواه مسلم
“Quả thật, dấu hiệu đầu tiên (cho giờ Tận Thế) là mặt
trời mọc ở hướng Tây, con thú chui ra (từ lòng đất) vào
buổi sớm trưa (nói chuyện) với nhân loại. Một trong
hai, cái nào xảy ra trước thì cái kia sẽ xảy ra gần kề.”
(Muslim).
Học giả Ibnu Katheer nói: Dấu hiệu đầu tiên ở đây
không phải thuộc những điều quen thuộc. Sự xuất hiện
của Dajjaal, Nabi Ysa giáng thế và Ya’jooj và Ma’jooj
được thả ra là những sự việc sẽ xảy ra trước, bởi những
sự việc này đều thuộc những điều quen thuộc vì đây là
những hình ảnh con người có thể chứng kiến giống như
các hình ảnh bình thường khác. Riêng đối với sự việc con
thú chui ra từ lòng đất để tuyên bố với thiên hạ về đức tin
Iman và vô đức tin Kufr là điều không quen thuộc với
mọi người, và việc mặt trời mọc ở hướng Tây cũng thế.
Công việc của con thú chui ra từ lòng đất như đã
được thông tin cho biết qua các Hadith rằng nó sẽ gọi tên
nhân loại: người có đức tin và người Kafir. Đối với người
có đức tin thì gương mặt của y trông như ánh sao và trên
trán của y có ghi chữ Mu’min (người có đức tin) còn
người vô đức tin thì gương mặt của y trông sầm tối và
trên trán của y có ghi chữ Kafir (người vô đức tin).
Trong một lời dẫn khác thì nói rằng những người
vô đức tin và những người có đức tin đều nhận biết nhau
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thậm chí người có đức tin nói với người vô đức tin: này
người Kafir, hãy giải quyết quyền lợi của tôi.
Còn về đặc điểm của con thú chui ra từ lòng đất thì
Sheikh Abdurrahman bin Nasir bin Sa’ad nói trong bộ
Tafseer của ông: Con thú này được nói đến rất nhiều qua
các Hadith xác thực rằng nó sẽ xuất hiện vào thời kỳ cuối
của thế gian và nó sẽ là một trong các dấu hiệu rất gần
giờ khắc Tận Thế. Tuy nhiên, Allah  và Thiên sứ của
Ngài  đều không cho biết con thú này như thế nào mà
chỉ cho biết nó là một dấu hiệu trong các dấu hiệu của
giờ khắc Tận Thế sắp đến, nó xuất hiện và nói chuyện
với nhân loại một cách khác thường để chứng minh cho
những kẻ vô đức tin thấy họ đã sai và giờ Tận Thế là sự
thật đồng thời để chứng minh cho những người có đức tin
thấy họ đã và đang đi trên con đường chân lý rằng giờ
Tận Thế là sự thật.
Quả thật, một số người ở thời hiện đại đã phủ nhận
sự xuất hiện của con thú này và họ luôn phân tích đến
một ý nghĩa khác xa vời với ý nghĩa đích thực của nó
nhưng họ chẳng dựa theo một cơ sở và bằng chứng giáo
lý nào cả.
Người tín đồ Muslim phải có nghĩa vụ tin một
cách kiên định nơi những điều được Allah  và Thiên sứ
của Ngài  đã thông điệp bởi đó là đức tin nơi cõi vô
hình mà với nó Allah  đã khen ngợi những người có
đức tin.
Cầu xin Allah  hướng dẫn và soi sáng trong việc
nhận thức được điều đúng đắn và hành động trên điều
đúng đắn đó!!!
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6- Mặt trời mọc ở hướng Tây
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ ٓ َّ َ ُ ُ َ ۡ َ
َت َب ۡعض
ِ ﴿هل ينظرون إَِّل أن تأت ِيهم ٱلملئِكة أو يأ َِت ربك أو يأ
َ
َ َ َ َ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ
َ نف ُع َن ۡف اسا إ
يمَٰنُ َها ل ۡم
ت ربِك َّل ي
ِ ت ربِك ۗ يوم يأ َِت بعض ءاي
ِ ء اي
ِ
َّ ْ
ُ َ
َ ِف إ
َ يمَٰن َِها َخ ۡيا قُل
َ ك ۡن َء
ۡ َت مِن َق ۡب ُل أ َ ۡو َك َسب
ۡ َامن
ٓ
ٱنت ِظ ُر ٓوا إِنا
ت
ت
ۗ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ
]165 :﴾ [سورة األنعام١٥٨ منت ِظ ُرون
Phải chăng họ đang chờ các Thiên Thần xuống gặp
họ hoặc Thượng Đế của Ngươi đến gặp họ hoặc họ
đang chờ một vài dấu hiệu của Thượng Đế của Ngươi
xảy đến? Vào một ngày mà một vài dấu hiệu của
Thượng Đế của Ngươi xảy đến, đức tin sẽ chẳng giúp
ích gì được cho linh hồn của người đã từng không tin
trước đó hoặc đã không thu hoạch được một điều tốt
nào trong đức tin Iman của họ. Ngươi (Muhammad)
hãy nói với họ: “Các người hãy cứ chờ đợi đi bởi lẽ
chúng tôi cũng đang chờ đợi (giống như các người!”
(Chương 5 – Al-An’am, câu 165).
Học giả Ibnu Katheer nói trong bộ Anniha-yah của
ông: Ông Albukhari nói trong phần Tafseer về câu Kinh
này rằng Abu Huroiroh thuật lại, Thiên sứ của Allah nói:

َ َ َ َ ح َح
ُ
ُ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َّ َ ح ُ َ َّ ح
 فإهذا َرآها انلَّاس،{ال تقوم الساعة حَّت تطلع الشمس مهن مغ هربهها
َ َ َ َ َ َ َ ح َ َح
َ َ َحَ ُ َح ً َ َُ َح َ ُ ح ََ ح ح
ْي ال ينفع نفسا إهيمانها لم تكن آمنت مهن
ح
 فذاك ه،آمن من عليها
َُح
.}قبل
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“Giờ khắc Tận Thế sẽ không diễn ra cho tới khi nào
mặt trời mọc lên từ hướng Tây. Khi nào nhân loại thấy
sự việc đó thì họ sẽ tin giờ Tận Thế (là sự thật) nhưng
lúc đó đức tin sẽ trở nên vô ích đối với ai đã không tin
trước đó”.
Học giả Assafa-ri-ni nói: Các học giả đều nói rằng
mặt trời mọc ở hướng Tây là điều được khẳng định bởi
nguồn Sunnah xác thực và thông điệp rõ ràng. Không chỉ
bởi nguồn Sunnah xác thực mà nó còn được khẳng định
bởi Kinh sách được ban xuống cho Nabi, Allah phán:

ُ َ ۡ َ َ ُ َٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َٰ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ ا
َ ك ۡن َء
ۡ َامن
ت
ت ربِك َّل ينفع نفسا إِيمنها لم ت
ِ ﴿يوم يأ َِت بعض ءاي
َۡ
َ ٓ ت
ۡ َمِن َق ۡب ُل أ َ ۡو َك َسب
]165 :ِف إِيمَٰن َِها خياۗ ﴾ [سورة األنعام
ِ

Vào một ngày mà một vài dấu hiệu của Thượng Đế
của Ngươi xảy đến, đức tin sẽ chẳng giúp ích gì được
cho linh hồn của người đã từng không tin trước đó
hoặc đã không thu hoạch được một điều tốt nào trong
đức tin Iman của họ. (Chương 5 – Al-An’am, câu
158).
Toàn thể hoặc hầu hết các học giả Tafseer đều
khẳng định sự việc mặt trời mọc ở hướng Tây. Ý nghĩa
của câu Kinh rằng khi sự việc đó xảy ra thì bất cứ người
nào không có đức tin trước đó cũng sẽ không được chấp
nhận đức tin khi đã tin tưởng ngay hoặc sau thời điểm đó.
Tương tự, tất cả mọi việc làm thiện tốt cho dù có được
thực hiện bằng cả sự thành tâm thì cũng không được chấp
nhận khi chúng được thực hiện ngay hoặc sau thời điểm
xảy ra sự kiện đó.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
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ۡ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ َّ
ُ ت ِهِ ٱلر
ۡيح ِف يَوم
ٍ ِ ِ ِ ﴿مثل ٱَّلِين كفروا ِِرب ِ ِهم أعملهم كرما ٍد ٱشتد
َ
]15 :ف﴾ [سورة إبراهيم
ِ َع
ٰۖ ٖ ص
Hình ảnh của những người vô đức tin nơi Thượng
Đế cả họ, việc làm của họ như đống tro tàn mà gió sẽ
thổi bay đi mất vào Ngày bảo tố cuồng phong.
(Chương 14 – Ibrahim, câu 18).
Đức tin tại thời điểm đó sẽ không bao giờ được
chấp nhận ở nơi Allah .
Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ
َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َّ َ ح ُ َ َّ ح ُ ح َ ح َ َ َ َ َ َ ح
{ال تقوم الساعة حَّت تطلع الشمس مهن مغ هربهها فإهذا طلعت َو َرآها
َُ َ ً َ َ َحَ ُ َح
َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ ح
حْي ال ينفع نفسا إهيمانها} رواه ابلخاري
 وذل هك ه،انلاس آمنوا أْجعون

.ومسلم

“Giờ khắc Tận Thế sẽ không diễn ra cho tới khi nào
mặt trời mọc lên từ hướng Tây. Khi nào mặt trời mọc
lên ở hướng Tây và nhân loại nhìn thấy sự việc đó, tất
cả họ đều tin giờ Tận Thế (là sự thật) nhưng lúc đó đức
tin sẽ trở nên vô ích đối với ai đã không tin trước đó”
(Albukhari, Muslim).
Imam Ibnu Katheer  nói: Trong Hadith do
Ahmad và Tirmizdi ghi lại và được Annasa-i cũng như
Ibnu Ma-jah xác thực Sahih qua lời thuật của A’sim bin
Abu Annujud thuật lại từ ông Zur bin Hubaish và
Safwaam bin ‘Isaal: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah 
nói:
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ُ َ َ َ ً َ َ َ ُ َّ ح َ ً َ ح ُ ً َ ُ ُ َ ح
َّ ح َ َ ح
{إهن مهن ق هب هل مغ هر هب الشم هس بابا مفتوحا ع حرضه سبعون سنة فَل ي َزال
َ َ ح َ ُ َ ح ُ ً َّ ح َ َ َّ َ ح ُ َ َّ ح ُ ح َ ح َ َ َ َ َ ح
ذل هك اْلاب مفتوحا ل هلتوب هة حَّت تطلع الشمس مهن َن هوه ه فإهذا طلعت
ح َح َح َح َ ح َح ً َ ُ َ َح َ ُ ح ََ ح ح َح ُ َ َ َ َ ح
مهن َن هوه ه لم ينفع نفسا إهيمانها لم تكن آمنت مهن قبل أ حو كسبت هف
َ
ً يمان َهها َخ ح
}ْيا
إه
“Quả thật, ở phía mặt trời lặn có một cánh cửa luôn
được mở, bề rộng của nó bằng bảy mươi năm. Cánh
cửa đó sẽ vẫn được mở để đón nhận sự sám hối cho tới
khi mặt trời mọc lên từ hướng đó (hướng mặt trời
thường lặn, tức hướng Tây). Khi mặt trời đã mọc lên từ
hướng đó thì đức tin sẽ chẳng giúp ích gì được cho linh
hồn của người đã từng không tin trước đó hoặc đã
không thu hoạch được một điều tốt nào trong đức tin
Iman của họ”.
Các Hadith nói về sự việc này được dẫn truyền
Mutawa-tir (với số lượng người dẫn truyền nhiều đến
mức không thể cho là sai) cùng với câu Kinh Qur’an là
bằng chứng rằng ai có đức tin cũng như sám hối sau khi
mặt trời mọc lên ở hướng Tây thì sẽ không được chấp
nhận. Bởi lẽ, sự việc đó là một trong các dấu hiệu báo
trước của giờ khắc Tận Thế, và nó là một trong các dấu
hiệu cho biết giờ Tận Thế rất gần kề như Allah đã phán:

ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ ٓ َّ َ ُ ُ َ ۡ َ
﴿هل ينظرون إَِّل أن تأت ِيهم ٱلملئِكة أو يأ َِت ربك أو يأ َِت بعض
َ َ َ َ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ
ۡنف ُع َن ۡف اسا إي َمَٰنُ َها لَم
ت ربِك َّل ي
ِ ت ربِك ۗ يوم يأ َِت بعض ءاي
ِ ءاي
ِ
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َ َ َٰ َ ٓ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ
ُ َ
ۡ
ۡ ََ
:تك ۡن َءامنت مِن قبل أو كسبت ِِف إِيمن ِها خياۗ ﴾ [سورة األنعام

]165

Phải chăng họ đang chờ các Thiên Thần xuống gặp
họ, hoặc Thượng Đế của Ngươi đến gặp họ, hoặc họ
đang chờ một vài dấu hiệu của Thượng Đế của Ngươi
xảy đến? Vào một ngày mà một vài dấu hiệu của
Thượng Đế của Ngươi xảy đến, đức tin sẽ chẳng giúp
ích gì được cho linh hồn của người đã từng không tin
trước đó, hoặc đã không thu hoạch được một điều tốt
nào trong đức tin Iman của họ. (Chương 5 – AlAn’am, câu 165).

َّ َّ َ َ ْ ٓ ُ َ َ َ ۡ َ ْ ۡ َ َ َّ َ َ
َ ٱَّلل ِ َو ۡح َدهُۥ َو َك َف ۡرنَا ِ َما ُك َّنا ِه ِۦ ُم َۡرك
ِني
ِ
ِ
ِ ِ ﴿فلما رأوا ِأسنا قالوا ءامنا
ِ
َ ۡ َ َّ َّ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ْ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ َ ۡ َ َ
ۡ َخل
ت ِِف
 فلم يك ينفعهم إِيمنهم لما رأوا ِأسنا سنت ٱَّلل ِ ٱل َِّت قد٨٤
َ ۡ َ َُ َ َ َ
َ
]56 ،54 :﴾ [سورة اغفر٨٥ ِس هنال ِك ٱلكَٰفِ ُرون
ِ ع َِبادِه ِۦ وخ

Bởi thế, khi họ nhìn thấy sự trừng phạt của TA
(Allah) thì họ mới nói: “Bầy tôi đã tin nơi Allah, một
Đấng duy nhất và bầy tôi phủ nhận tất cả những gì mà
bầy tôi đã tổ hợp cùng với Ngài”. Tuy nhiên, đức tin
của họ lúc nhìn thấy sự trừng phạt của TA chẳng giúp
ích được gì cho họ cả. Đó là Sunnah (đường lối) của
Allah mà Ngài đã qui định cho đám bầy tôi của Ngài.
Và những kẻ vô đức tin sẽ thất bại thảm hại vào lúc
đó. (Chương 40 – Ghafir, câu 84, 85).
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ۡ َ َ َّ َّ َ ُ َ ۡ َ َ
َ
َّ َ
َ ۡ اع َة أن تَأت ِيَ ُهم َب ۡغتَة َف َق ۡد َجا ٓ َء أ
َٰۡش ُاط َها فَأَّن
﴿فهل ينظ ُرون إَِّل ٱلس
ۡ ُ ۡ ۡ ُ َۡٓ َ َ ۡ َُ
]15 :﴾ [سورة حممد١٨ لهم إِذا جاءتهم ذ ِك َرىَٰهم
Thế phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Tận Thế) xảy
đến cho chúng một cách bất ngờ? Quả thật, đã xảy ra
những điều báo trước của thời khắc đó. Và khi thời
khắc đó thực sự xảy đến với chúng thì việc nghĩ đến
(Giờ Tận Thế) của chúng mang được lợi ích gì cho
chúng? (Chương 45 – Muhammad, câu 18).
Về ý nghĩa của đức tin sẽ chẳng giúp ích gì
được cho linh hồn của người đã từng không tin trước
đó (Chương 5 – Al-An’am, câu 165), học giả Ibnu Katheer
 nói: Có nghĩa là khi người vô đức tin có đức tin vào
ngày hôm đó thì đức tin của y không được chấp nhận.
Riêng đối với những ai có đức tin trước đó và họ luôn là
những người hành thiện và ngoan đạo theo đức tin của
mình thì đó là một điều tốt đẹp vô cùng to lớn cho họ,
còn những ai không hành thiện và ngoan đạo theo đức tin
của họ trước đó mà họ chỉ sám hối vào ngày hôm đó thì
sự sám hối của họ không được chấp nhận như đã được
nói trong nhiều Hadith cũng như được hiểu trong ý nghĩa
từ lời phán của Allah : hoặc đã không thu hoạch
được một điều tốt nào trong đức tin Iman của họ.
(Chương 5 – Al-An’am, câu 165)..
Học giả Al-Baghawi  nói: Lời phán của Allah
Vào một ngày mà một vài dấu hiệu của Thượng Đế
của Ngươi xảy đến, đức tin sẽ chẳng giúp ích gì được
cho linh hồn của người đã từng không tin trước đó
(Chương 5 – Al-An’am, câu 165) có nghĩa là đức tin lúc dấu
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hiệu được thể hiện sẽ hoàn toàn vô ích, còn lời hoặc đã
không thu hoạch được một điều tốt nào trong đức tin
Iman của họ. (Chương 5 – Al-An’am, câu 158) có nghĩa là
không chấp nhận sự sám hối của người tội lỗi.
Học giả Al-Qurtubi  nói trong bộ Tafseer của
ông: Đức tin của một người sẽ chẳng giúp ích được gì
cho y lúc mặt trời đã mọc lên ở hướng Tây, bởi nỗi sợ
hoàn toàn ập đến toàn bộ các trái tim làm cho lòng ham
muốn của bản thân bị áp đảo hoàn toàn. Tất cả con người
vào thời điểm đó sẽ có niềm tin kiên định vào Ngày Phục
Sinh giống như lúc cái chết đã đến. Bởi thế, ai sám hối
trong hoàn cảnh như vậy thì sự sám hối đó của y sẽ
không được chấp nhận giống như sự sám hối lúc cái chết
đã đến sẽ không được chấp nhận. Thiên sứ của Allah 
nói:

َ َح َُ َحَ َ حَح َ َح َُ ح ح

َّ

.{إهن اهلل يقبل توبة العب هد ما لم يغرغهر} رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد
“Quả thật, Allah chỉ chấp nhận sự sám hối của người
bề tôi khi linh hồn chưa lên đến tận cổ họng.”
(Tirmizdi, Ibnu Ma-jah, Ahmad).
Khi linh hồn lên đến tận cổ họng là lúc linh hồn sẽ
thấy được chỗ ở của mình ở nơi Thiên Đàng hay ở nơi
Hỏa Ngục. Bởi thế, người chứng kiến hiện tượng mặt trời
mọc lên ở hướng Tây cũng tương tự như vậy.
Như vậy, tất cả những gì được trình bày ở trên cho
thấy việc mặt trời mọc lên ở hướng Tây là một điều chắc
chắn xảy ra, nó báo hiệu cho giờ khắc Tận Thế sắp xảy
ra, và nó cũng là một minh chứng cho quyền năng vĩ đại
của Allah  khi Ngài làm cho quy luật hoạt động của
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mặt trời thay đổi. Cầu xin Allah  phù hộ chúng ta luôn
vững đức tin Iman một cách kiên định và trung thực để
thúc đẩy chúng ta đến với sự hành đạo hoàn hảo cũng
như sự chuẩn bị hành trang hữu ích cho cuộc hành trình
trở về với Ngài!!!
7- Nhân loại tập trung ở vùng đất Sham(12)
Imam Ibnu Katheer nói trong bộ Anniha-yah:
“Trong hai bộ Sahih, ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ َّ ُ َ ُ ح
َ ََ ََ َ ح
َ  َراغب،ىلع ثََلَث َط َرائ َهق
َ ْي
،ْي
ع
ب
ىلع
ان
ن
اث
و
ْي
ب
ه
ا
ر
{َيرش انلاس
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ٍ
َ
َ ََ َ َ َ َ
َ ََ َََ ح
َ ََ ََ َ َ
ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ ح
رش ب هقيته ُم
ْي و َي
ع
ب
ىلع
ة
رش
ع
و
،
ْي
ع
ب
ىلع
ة
ع
ب
ر
أ
و
،
ْي
ع
ه
ه
ه
ٍ
ٍ
ٍ وثَلثة ىلع ب
ُ َ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ح َ ح ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ح َ ح
ُ ح ُ ََُح
 َوتصبهح معهم، َوتبهيت معهم حيث باتوا، ت هقيل معهم حيث قالوا،ار
انل
َ
َ
ُح
ُ َ َح ُ ح
ََُح َح ُ ح َ ح
} َوتم هس معهم حيث أمسوا،حيث أصبحوا

“Nhân loại sẽ tập trung (tại một khu vực) theo ba
nhóm, họ chạy trốn khỏi những tai họa, hai người trên
một con lạc đà, ba người trên một con lạc đà, bốn
người trên một con lạc đà, mười người trên một con lạc
đà, và những người còn lại bị lửa lùa dồn họ lại, lửa sẽ
nghỉ ngơi cùng với họ khi họ nghỉ ngơi, nó sẽ ngủ cùng
với họ khi họ ngủ, nó sẽ cùng với họ sáng và chiều”.
Hadith này cho thấy rằng đây là sự tập hợp cuối
cùng vào thời kỳ cuối của thế gian. Nhân loại từ khắp
mọi nơi trên trái đất sẽ tập trung lại tại vùng đất Sham.
(12)

Sham nay được chia thành bốn quốc gia: Palestine, Syria, Jordan và Li-băng.
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Họ gồm ba nhóm người, một nhóm cưỡi, một nhóm đi bộ
và một nhóm có lúc cưỡi và có lúc đi bộ. Một nhóm có
lúc đi bộ, có lúc cưỡi này chia sẻ nhau ngồi trên lưng con
lạc đà: có trường hợp hai người chia sẻ một con lạc đà,
có trường hợp ba người chia sẻ một con lạc đà, có trường
hợp bốn người chia sẻ một con lạc đà, thậm chí có trường
hợp mười người chia sẻ một con lạc đà. Những ai còn lại
không rời đi đến Sham, họ sẽ bị lửa của đám cháy xuất
hiện bao vây lùa đến vùng đất tập trung, ai không nhanh
chân sẽ bị lửa thiêu đốt.
Ông Abdullah bin Umar  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

َ ُ ََ ح
ح َ ح َ َ ح َ َ ح ح َ ح َ ح َ ح َ َ ح َ َ ح َ َ هح
{ستخ ُرج نار مهن حْضموت أو مهن َن هو بهبح هر حْضموت قبل يوم
َ
َ َ ح
ُ ُ ام هة ََتح
.}رش انلَّاس
ال هقي

“Trước Ngày Tận Thế sẽ có đám cháy xuất hiện từ
Hadramaut (một tỉnh của nước cộng hòa Yemen) hoặc
từ biển Hadramaut lùa nhân loại tập trung lại.”
Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah,
Người bảo chúng tôi đi đâu trong thời điểm đó?
Người  nói:

َّ
ُ َ َح
{عليك حم بهالش ه
.» ام

“Các ngươi hãy đi đến Sham”.
(Hadith do Tirmizdi, Ahmad và Ibnu Hibban ghi lại).
Học giả Assafa-ri-ni nói: “Các học giả có sự bất
đồng quan điểm với nhau rằng sự kiện nhân loại tập
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trung lại tại một nơi như được đề cập trong các Hadith
vừa nêu trên là sự kiện xảy ra trước ngày Phục Sinh hay
là sự kiện của Ngày Phục Sinh. Học giả Al-Qurtubi, AlKhattaabi và Iyaadh cho rằng sự kiện này xảy ra trước
Ngày Phục sinh. Còn đối với sự triệu tập sau khi nhân
loại được phục sinh từ cõi mộ là những gì được nói trong
Hadith do Ibnu Abbas thuật lại rằng Thiên sứ của Allah
 nói với ý nghĩa: “Các ngươi được phục sinh trong
thể trạng thân trần, chân trần cùng với da quy đầu của
trạng thái ban đầu...” do Albukhari, Muslim và những
người khác ghi lại.
Học giả I’yaadh ủng hộ câu nói của Al-Khataabi
và Al-Qurtubi rằng Hadith do Abu Huroiroh thuật lại:
“Nhân loại sẽ tập trung (tại một khu vực) theo ba
nhóm..., lửa sẽ nghỉ ngơi cùng với họ khi họ nghỉ ngơi,
nó sẽ ngủ cùng với họ khi họ ngủ, nó sẽ cùng với họ
sáng và chiều” là muốn nói sự tập hợp trên thế gian tại
vùng đất Sham bởi nó mô tả những đặc trưng của thế giới
trần gian”.
Học giả Assafa-ri-ni cũng nói: “Học giả AlQurtubi nói trong Tazdkirah rằng có cả thảy bốn sự triệu
tập, hai sự triệu tập trên thế gian và hai sự triệu tập ở cõi
Đời Sau”.
Hai sự triệu tập trên thế gian: Lần triệu tập thứ
nhất được nói trong chương Al-Hash là sự tập hợp những
người Do thái tại vùng đất Sham. Lần triệu tập thứ hai
được nhắc đến trong các dấu hiệu báo trước giờ khắc tận
thế, đám cháy sẽ lùa nhân loại từ đông sang tây giống
như Thiên sứ của Allah  đã nói trong Hadith qua lời
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thuật của Anas  và Abdullah bin Salam  và Hadith
qua lời thuật của Ibnu Umar .
Hai lần triệu tập ở cõi Đời Sau: Sự triệu tập nhân
loại sau khi họ được phục sinh toàn bộ, Allah, Đấng Tối
Cao phán:

َ َ ۡ ُۡ ۡ َُ ََۡ ۡ ُ َۡ َ َ َ

]45 :﴿وحَرنَٰهم فلم نغادِر مِنهم أحدا ﴾ [سورة الكهف

Và TA sẽ triệu tập chúng lại và không bỏ sót một ai
(Chương 15 – Alkahf, câu 47).
Sự triệu tập thứ hai ở cõi Đời Sau là sự triệu tập
nhân loại để đến với Thiên Đàng và Hỏa Ngục.
8- Tiếng còi được thổi
Quả thật, Qur’an đã đề cập nhiều lần đến tiếng còi
được thổi cũng như những sự việc xảy ra sau các tiếng
còi đó trong Ngày Tận Thế.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Qur’an đã
cho biết ba tiếng còi, tiếng còi làm cho nhân loại kinh
hoàng khiếp vía được nói trong chương Annaml:

َۡ
َّ
َ ََ
ُ َ ُ َََۡ
ُّ
َ َ َّ ع َمن ِف
ِ ت َو َمن ِِف ٱۡل
ۡرض إَِّل َمن
ِ َٰ ٱلسمَٰو
ِ
ِ﴿ويوم ينفخ ِِف ٱلصورِ ففز
َ ُ ۡ َ َ ٌّ ُ َ ُ َّ َ ٓ َ
َ
]55 :﴾ [سورة انلمل٨٧ شاء ٱَّلل وَّك أتوه دَٰخِرِين

Và (hãy nhắc chúng) về Ngày mà Tiếng Còi sẽ được
thổi lên làm những ai trong các tầng trời và những ai
ở đưới đất kinh hoàng bạt vía ngoại trừ những ai mà
Allah muốn dung tha. Và tất cả phải hạ mình trình
diện trước Ngài. (Chương 55 – Annaml, câu 87).
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Tiếng còi làm chết ngất tất cả và tiếng còi phục
sinh được đề cập trong chương Azzumar trong một câu
Kinh duy nhất:

َۡ
ُّ ﴿ َونُف َخ ِف
َ َ َٰ ٱلس َم َٰ َو
َّ ٱلصور فَ َصعِ َق َمن ِف
َۡرض إ ََّّل َمن َشآء
ِ
ِ ِ ت ومن ِِف ٱۡل
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ ُ ُ َ ۡ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ ر
َ ُ ُ ُ َّ
]55 : ﴾ [سورة الزمر٦٨ ى فإِذا هم ق ِيام ينظرون
ٱَّلل ث َّم نفِخ فِيهِ أخر

Và khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng
trời và dưới đất đều phải ngất đi, ngoại trừ ai mà
Allah muốn buông tha. Rồi Tiếng còi thứ hai được
thổi lên, thì họ (loài người) sẽ đứng thẳng và ngóng
nhìn. (Chương 15 – Azzumar, câu 68).
Ngoại trừ những ai mà Allah  muốn buông tha,
ý nói những nàng trinh nữ Hur’ain và những ai khác ở
nơi Thiên Đàng, bởi lẽ Thiên Đàng là nơi bất tử và
trường tồn không có cái chết.
Trong một Hadith Sahih, Thiên sứ  nói:

َ َّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َّ َ َ ح َ ُ َ َ ح َ ح
ُ ِّ َ{الَ َُت
ون ىلع موس فإهن انلاس يصعقون يوم ال هقيام هة فأكون أول
ْي
ه
َ
ً
َ
ح
َ
حَح ََ َح َ َ َ َ ح
ُ
ُ
ُ
ُ ُ َ ح
جد موس مم هسَك هِبَان ههب العر هش فما أد هرى أكان فهيمن
من ي هفيق فأ ه
َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ح َ ح َ َ َّ ح ح َ ح
.ص هعق فأفاق قب هَّل أم َكن مهمن استثناه اهلل عز َوجل} رواه أمحد
“Các ngươi chớ nói Ta (Muhammad) phúc đức hơn
Musa, bởi quả thật vào Ngày Phục Sinh nhân loại sẽ
chết toàn bộ và Ta là người đầu tiên tỉnh dậy. Khi Ta
tỉnh dậy thì đã thấy Musa đang cầm một cạnh của Ngài
Vương (Arsh). Bởi thế, Ta không biết rằng Người
thuộc những người đã chết (bởi tiếng còi) và được tỉnh
dậy trước Ta hay Người thuộc những ai mà Allah đã
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ngoại trừ sau tiếng còi làm chết ngất toàn bộ.”
(Ahmad).” (hết lời của Sheikh).
Học giả Assafa-ri-ni nói: Hãy biết rằng có ba tiếng
còi được thổi lên cả thảy. Tiếng còi làm kinh hoàng khiếp
vía, đó là tiếng còi làm thay đổi mọi thứ của thế giới và
hủy hoại hết mọi qui luật của nó. Tiếng còi này được nói
trong lời phán của Allah :
:[سورة ص

ُ َ ََ
َ ه ُۡؤ ََّلٓءِ إ ََّّل َص ۡي
َ َحة َوَٰح َِدة َّما ل َ َها مِن ف
َٰٓ َ نظ ُر
﴾١٥ اق
و
﴿وما ي
ِ
ٖ

]16

Và những người này chỉ còn chờ một tiếng gầm duy
nhất; lúc đó sẽ không còn cơ hội quay lại nữa.
(Chương 15 – Sad, câu 15).

َۡ
َّ
َ ََ
ُ َ ُ َََۡ
ُّ
َ َ َّ ع َمن ِف
ِ ت َو َمن ِِف ٱۡل
ۡرض إَِّل َمن
ِ َٰ ٱلسمَٰو
ِ
ِ﴿ويوم ينفخ ِِف ٱلصورِ ففز
ُ َّ َ ٓ َ
]55 :شاء ٱَّلل﴾ [سورة انلمل

Và (hãy nhắc chúng) về Ngày mà Tiếng Còi sẽ được
thổi lên làm những ai trong các tầng trời và những ai
ở dưới đất kinh hoàng bạt vía, ngoại trừ những ai mà
Allah muốn dung tha. (Chương 55 – Annaml, câu 87).
Học giả Azzamukhshiri nói trong Kishaaf rằng
những ai được ngoại trừ trong câu Kinh này là các Thiên
Thần, họ gồm có đại Thiên Thần Jibril, Mi-ka-il, Isafa-fil và các vị Thiên Thần khác. Quả thật, sự kinh hoàng là
các sự việc quá đỗi dữ dội xảy ra sau tiếng còi đó.
Tiếng còi thứ hai là tiếng còi làm hủy diệt toàn bộ
mói thứ, Allah  phán:
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َۡ
َّ
ُّ ﴿ َونُف َخ ِف
َ
َ َ َّ ٱلصور فَ َصع َق َمن ِف
ِ ت َو َمن ِِف ٱۡل
ۡرض إَِّل من
ِ َٰ ٱلسمَٰو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َّ َ ٓ َ
]55 :شاء ٱَّلل ﴾ [سورة الزمر
Và khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng
trời và dưới đất đều phải ngất đi, ngoại trừ ai mà
Allah muốn buông tha. (Chương 15 – Azzumar, câu
68).
Còi được thổi là một cái sừng như một Hadith do
Tirmizdi ghi lại từ lời thuật của Abdullah bin Amru bin
Al’Aas rằng có một người dân sa mạc đến gặp Thiên sứ
của Allah  hỏi: Cái còi đó là gì? Người nói: “Là một
cái sừng dùng để thổi”, và Tirmizdi nói Hadith này tốt.
Còn tiếng còi thứ ba là tiếng còi phục sinh và triệu
tập:

َ ُ

َ ۡ

َ َ

َ َۡۡ َ

ُ َ َ

ُّ

َ َُ

َٰ ِ اث إ
﴾ [سورة٥١ َل رب ِ ِهم ينسِلون
ِ ﴿ون ِفخ ِِف ٱلصورِ فإِذا هم مِن ٱۡلجد
]61 :يس

Và Tiếng Còi phục sinh được thổi lên thì lúc đó họ
(người chết) sẽ từ dưới mộ đứng dậy vội vàng chạy
đến trình diện Thượng Đế của họ. (Chương 15 –
Yasin, câu 51).

َ ُ ُ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ ر
َ ُ َّ ُ
]55 : ﴾ [سورة الزمر٦٨ ﴿ثم نفِخ ف ِيه ِ أخرى فإِذا هم ق ِيام ينظرون

Rồi Tiếng còi thứ hai được thổi lên, thì họ (loài
người) sẽ đứng thẳng và ngóng nhìn. (Chương 15 –
Azzumar, câu 68).
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َ ۡ ََ
ٌ  فَ َذَٰل َِك يَ ۡو َمئذ ي َ ۡو ٌم َعس٨ ﴿فَإ َذا نُقِ َر ِف ٱَلَّاقُور
َ كَٰفِر
ين
 لَع ٱل٩ ِي
ِٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُۡ َ
]10 - 5 :﴾ [سورة املدثر١٠ ٖغي شسِي
Bởi thế, khi tiếng còi hụ lên thì đó sẽ là Ngày khắt
nghiệt và khó khăn. Đối với những kẻ không có đức
tin thì Ngày đó không đơn giản và nhẹ nhàng chút
nào. (Chương 54 – Al-Muddaththir, câu 8 - 10).

َ َ ۡ َّ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ
َ َ َّ
َ ٱستَم ۡع ي َ ۡو َم ُينَادِ ٱل ۡ ُم
ۡ
ِ
حة
 يوم شسمعون ٱلصي٤١ يب
ر
ق
ن
َك
م
ِن
م
د
ا
ن
ِ ﴿ َو
ٖ ِ ٖ
ۡ
َ َ َۡ
ِ ق ذَٰل ِك ي َ ۡو ُم ٱۡلُ ُر
]45 ،41 :﴾ [سورة ق٤٢ وج
ِۚ ِ ِِٱۡل

Và hãy lắng nghe vào Ngày mà Người hô gọi sẽ hô
gọi từ một nơi rất gần. Ngày mà chúng sẽ thực sự
nghe Tiếng Gầm Thét. Đó là Ngày (nhân loại) đi ra
(từ cõi mộ). (Chương 60 – Qaaf, câu 41, 42).
Các học giả Tafseer nói rằng Người hô gọi trong
câu Kinh chính là Thiên Thần Isra-fil. Ngài sẽ thổi còi và
hô gọi: Này hỡi những khúc xương đã mục, những bộ
phận cơ thể bị rời rạc, những miếng thịt đã bị xé rách.
Quả thật, Allah ra lệnh cho các ngươi tập hợp lại để
Ngài phán xét. Có lời bảo rằng Thiên Thần Isra-fil thì
thổi còi còn Người hô gọi chính là Jibril, còn nơi rất gần
chính là tảng đá của ngôi đền Maqdis – Palestine, đây là
câu nói của nhóm học giả Tafseer. Khoảng thời gian giữa
hai tiếng còi là bốn mươi năm, một số học giả nói rằng
các Hadith đều tương đồng nhau.
Trong Sahih Muslim có ghi, ông Abu Huroiroh 
thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  có nói: “Khoảng
thời gian giữa hai tiếng còi là bốn mươi”. Mọi người

434

hỏi Abu Huroiroh bốn mươi ngày phải không thì ông bảo
“Ubi-tu”, họ hỏi bốn mươi tháng phải không thì ông bảo
“Ubi-tu”, họ hỏi bốn mươi năm phải không thì ông nói
“Ubi-tu”.
Lời “Ubi-tu” của Abu Huroiroh  được Tafseer
với ba ý nghĩa: Có lời nói rằng ý ông Abu Huroiroh 
muốn nói là tôi không được phép giảng giải điều đó, có
lời thì bảo nghĩa của từ đó là “tôi đã quên”, và có lời thì
nói rằng nghĩa của từ đó là “Chỉ có Allah mới biết rõ”.
Trong Hadith dài do Abu Huroiroh  thuật lại
được Ibnu Jareer, Attabra-ni, Abu Ya’la và Al-Bayhaqi
ghi lại về sự phục sinh rằng Thiên sứ của Allah  nói:
“Khi Allah đã tạo hóa xong trời đất thì Ngài tạo hóa
Assur (Còi thổi) và đưa cho Thiên Thần Isra-fil, Thiên
thần Isra-fil đặt chiếc còi vào miệng của ngài và đôi
mắt thì hướng về phía Ngai Vương (Arsh) đợi lệnh”.
Tôi hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, chiếc còi đó như thế
nào? Người nói: “Đó là cái sừng rất vĩ đại, đường tròn
của nó rộng bằng trời đất. Nó được thổi ba tiếng: tiếng
thứ nhất gây sự kinh hoàng và khiếp đảm, tiếng thứ hai
hủy diệt mọi sự sống và mọi vạn vật, tiếng thứ ba phục
sinh nhân loại trình diện trước Thượng Đế của vũ trụ
và muôn loài. Allah ra lệnh cho Isra-fil thổi tiếng còi
thứ nhất: Ngươi hãy thổi tiếng còi làm kinh hoàng mọi
thứ. Thế là ngài thổi làm kinh hoàng bạt vía cư dân
trên trời và cư dân nơi trái đất trừ những ai mà Allah
muốn buông tha. Ngài bảo Isra-fil kéo dài tiếng còi và
đó là tiếng còi được đề cập trong lời phán của Allah:
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:[سورة ص

ُ َ ََ
َ ه ُۡؤ ََّلٓءِ إ ََّّل َص ۡي
َ َحة َوَٰح َِدة َّما ل َ َها مِن ف
َٰٓ َ نظ ُر
﴾١٥ اق
و
﴿وما ي
ِ
ٖ

]16

Và những người này chỉ còn chờ một tiếng gầm duy
nhất; lúc đó sẽ không còn cơ hội quay lại nữa.
(Chương 15 – Sad, câu 15).
Allah  làm cho các quả núi vỡ tan như đám mây
bay trông giống như một ảo ảnh, làm cho trái đất chấn
động và rung chuyển dữ dội giống như con thuyền bị
chao đảo bởi những con sống khổng lồ trên biển cả làm
những ai trên lưng nó hoảng loạn vì khiếp sợ. Đó là sự
việc được nói trong lời phán của Allah:

ُ َ َّ َ ُ َ ۡ َ
ُ َ َّ
ٌ َ َ ََۡ ُُ ر
ُ ُ َۡ ََۡ
٨ جفة
ِ  قلوب يومئ ِ ٖذ وا٧  تتبعها ٱلرادِفة٦ جفة
ِ ﴿يوم ترجف ٱلرا
َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َٰ َ ر
]9 - 1 :﴾ [سورة انلازاعت٩ اعة
ِ أِصرها خ

Vào Ngày mà tiếng còi Ra-jifah được thổi. Tiếp theo
là tiếng còi Ra-difah. Vào Ngày đó, trái tim sẽ đập
mạnh. Những cặp mắt sẽ sợ hãi. (Chương 55 – Annazi’at, câu 1 – 9).
Mặt đất sẽ nghiêng qua nghiêng lại làm nhân loại
chao đảo và hoảng sợ. Nỗi kinh hoàng bạt vía trong ngày
hôm đó làm những bà mẹ đang cho con bú quên bẵng
đứa con yêu thương của mình, những phụ nữ mang thai
rơi con từ trong bụng mà không hề hay biết, những người
cha và những người mẹ trở nên bạc đầu, những tên Jinn
Shaytan sẽ bay tháo chạy hầu trốn khỏi nỗi kinh hoàng
đó, chúng bay đi đến tận chân trời nhưng gặp các Thiên
Thần và bị họ chặn đánh vào mặt của chúng và đuổi
chúng quay về để đối mặt nỗi đau đớn và sợ hãi cùng với
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nhân loại. Chúng sẽ hô gọi nhau trong đau đớn và sợ hãi
như Allah  đã phán:

َّ
ُ َ َ َ ۡ ُ َ ُّ َ ُ َ ۡ َ ِ َ َّ َ ۡ َ
َ
﴾ ِۗص ٖم
ِ ين ما لكم م َِن ٱَّلل ِ م ِۡن َع
ِ يوم تولون مدِِر٣٢ ﴿يوم ٱَلناد

]11 :[سورة اغفر

Ngày mà các người réo gọi nhau (trong đau đớn và
sỡ hãi). Ngày mà các người sẽ quay lưng tháo chạy
nhưng chẳng có một vị che chở nào từ nơi Allah giúp
các người. (Chương 40 – Gha-fir, câu 33).
Trong lúc nhân loại và Jinn trong tình trạng như
thế thì mặt đất nứt ra từ khu vực này đến khu vực khác,
từ lãnh thổ này đến lãnh thổ khác, rồi họ nhìn lên trời thì
bầu trời tan rã như đồng thau được nấu chảy, các ngôi
sao rơi rụng, mặt trời và mặt trăng trở nên lu mờ. Thiên
sứ của Allah nói: Những người đã chết sẽ không biết gì
về sự việc diễn ra trong ngày hôm đó. Tôi hỏi: Thưa
Thiên sứ của Allah ngoại trừ ai mà Allah muốn buông
tha. là những ai? Người nói: Đó là những người chết
Shaheed. Nỗi kinh hoàng và sợ hãi chỉ xảy đến với những
người còn sống, và những người chết Shaheed vẫn còn
sống nơi Thượng Đế của họ, Ngài ban phúc lành cho họ
và cứu họ thoát khỏi những sự việc kinh hoàng và khủng
khiếp của Ngày hôm đó, Ngài làm cho họ bằng an, và sự
việc trong Ngày hôm đó là hình phạt của Allah chỉ dành
cho những kẻ xấu xa trong tạo vật của Ngài, Allah phán:

َ َّ َ َ َ ۡ َ َّ ۡ ُ َّ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ يَ ۡوم١ يم
َش ٌء َع ِظ ر
ۡ َ ِاعة
﴿يأيها ٱَلاس ٱتقوا ربكم إِن زلزلة ٱلس
َ ُّ ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ ٓ َّ َ َ ۡ ُ ُّ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
َۡ َۡ
َۡحلَها
ات ۡح ٍل
ِ ضع ٍة عما أۡرضعت وتضع ك ذ
ِ ترونها تذهل ك مر
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َ
َّ َ ُ َ َٰ َ َٰ َ َ ُ ُ َ َٰ َ َٰ َ َ َٰ َّ َ َ َ َّ َ ر
اب ٱَّلل ِ شدِيد
كن ع ذ
ِ َوت َرى ٱَلاس سكرى وما هم بِسكرى ول
]5 ،1 :[سورة احلج

﴾٢

Này hỡi nhân loại! Các ngươi hãy sợ Thượng Đế của
các ngươi, bởi quả thật cơn chấn động của giờ Tận
Thế là một điều vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Đó
là ngày mà các ngươi sẽ thấy: Mỗi bà mẹ sẽ quên bẵng
đứa con đang bú của mình và mỗi người phụ nữ mang
thai sẽ trút bỏ gánh nặng của mình (sảy thai) và Ngươi
(Muhammad) sẽ thấy thiên hạ như say rượu nhưng
thực chất họ không hề say (do uống rượu) mà do sự
trừng phạt của Allah sẽ rất khủng khiếp. (Chương 55 –
Al-Hajj, câu 1, 2).
Họ phải chịu đựng sự khủng khiếp của sự trừng
phạt đó theo ý muốn của Allah”.
Cầu xin Allah  hướng dẫn con đường ngay chính
và xin Ngài phù hộ thoát khỏi sự kinh hoàng và khủng
khiếp của thời khắc Tận Thế!!!
2. Thứhai: Đức tin nơi Ngày Cuối Cùng
Ngày Cuối Cùng tức là Ngày cuối cùng của thế
giới trần gian để Allah  dựng lên một thế giới khác
hoàn hảo và vĩnh viễn. Ngày đó còn được gọi là Ngày
Tận Thế, Ngày Phục Sinh hay Ngày bắt đầu cho cuộc
sống cõi Đời Sau.
Cơ sở cho niềm tin này được khẳng định ở nhiều
câu Kinh khác nhau trong Qur’an. Có lúc Allah phán cho
biết về những ai mà Ngài đã làm cho họ chết rồi sau đó
làm cho họ sống trở lại trên thế gian như Ngài đã phán

438

cho biết về người dân của Musa khi họ yêu cầu Người
cho họ nhìn thấy Allah  một cách công khai:

َ َٰ َّ َ َ َ َ ۡ ُّ َ َٰ َ ُ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ
ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ
ُكم
َّت ن َرى ٱَّلل جهرة فأخذت
﴿ِإَوذ قلتم يموَس لن نۡؤمِن لك ح
َ ُ ُ َ ۡ ُ َ َ ُ َ َٰ َّ
ُ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۢ ِ ُ َٰ َ ۡ َ َ َّ ُ
ۡكم
 ثم بعثنكم من بع ِد موت ِكم لعل٥٥ ٱلصعِقة وأنتم تنظرون
َ ُ َۡ
]65 ،66 :﴾ [سورة ابلقرة٥٦ تاك ُرون

Và hãy nhớ lại khi các ngươi (Israel) nói với Musa:
“Chúng tôi sẽ không bao giờ tin ngươi trừ phi chúng
tôi thực sự nhìn thấy Allah công khai”. Thế là, lưỡi
tầm sét đã đánh các ngươi trong lúc các ngươi đang
nhìn cảnh tượng. Rồi TA (Allah) làm cho các ngươi
sống lại sau cái chết đó của các ngươi, mong rằng các
ngươi biết tạ ơn. (Chương 5 – Albaqarah, câu 55, 56).
Allah  phán cho biết về một nhóm người:

ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
َ ََ ۡ َۡ َ َ َ ٌ ُُ ۡ ُ َ ۡ َ
َٰ
ت فقال
و
م
ٱل
ر
ذ
ح
وف
ل
أ
م
ه
و
ِم
ه
ر
ِي
د
ِن
م
﴿ألم تر إَِل ٱَّلِين خرجوا
ِ
ِ
ۡ ُ َ ۡ َ َّ ُ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ُ َ
]541:لهم ٱَّلل موتوا ثم أحيَٰهم﴾ [سورة ابلقرة
Há Ngươi (Muhammad) không để ý đến hàng ngàn
người vì sợ chết mà bỏ nhà cửa của họ ra đi hay sao?
Allah đã phán với họ: “Các ngươi hãy chết!” rồi Ngài
làm cho họ sống trở lại. (Chương 5 – Albaqarah, câu
243).
Allah  phán về Nabi Ibrahim :

َ َ
َ
َ َ َ َ َۡۡ ُۡ ََۡ
ۡ
ُ ِإَوذ قَ َال إِۡ َر َٰ ِه
َٰ ح ٱلمو
َٰ َ َ ِ َتٰۖقَال أ َو ل ۡم ت ُ ۡۡؤمِنٰۖ قَال
ِل
ت
ف
ي
ك
ِن
ر
أ
ب
ر
م
﴿
ِ
ِ
ِِ ِ
َ
ُ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ
ُصه َّن إِِلۡك ث َّم
كن ِِلطمئِن قل ِبٰۖ قال فخذ أربعة مِن ٱلطيِ ف
ِ َٰ َول
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َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َّ ُ ُ ۡ َّ ُ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ َٰ َ َ ۡ َ ۡ
ك جب ٖل مِنهن جزءا ثم ٱدعهن يأت ِينك سعيا وٱعلم أن
ِ ٱجعل لَع
َّ َ َ ٌ َ ر
]550 :﴾ [سورة ابلقرة٢٦٠ ٱَّلل عزِيز حكِيم
Và hãy nhớ lại khi Ibrahim thưa với Allah: “Lạy
Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài cho bề tôi thấy cách
Ngài làm hồi sinh cái chết như thế nào. Allah phán
bảo: “Hẳn Ngươi không tin việc phục sinh hay sao?” Y
thưa: “Bẩm không phải thế, chỉ vì bề tôi muốn được
vững lòng tin mà thôi”. Allah phán: Ngươi hãy bắt bốn
con chim, Ngươi hãy phân chúng ra thành nhiều mảnh
rồi Ngươi hãy đặt từng phần của chúng tại mỗi ngọn
đồi, sau đó Ngươi hãy gọi chúng, chúng sẽ bay nhanh
đến với Ngươi (trong một hình hài nguyên vẹn). Và hãy
biết rằng Allah là Đấng Toàn Năng, Toàn Tri.
(Chương 5 – Albaqarah, câu 260).
Allah  cũng cho biết về việc Ngài đã ban cho
Nabi Ysa  khả năng làm cho người chết sống lại theo
phép của Ngài, cũng như về câu chuyện những người
trong hang núi được Ngài cho sống lại sau ba trăm lẻ
chín năm.
Có lúc Allah  lấy sự tạo hóa ban đầu để khẳng
định sự phục sinh như muốn cho biết rằng sự phục sinh
giống như một sự tái tạo dễ dàng hơn sự tạo hóa ban đầu,
Ngài phán:

َ َ
ُ
ُ َٰ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
ُ
ۡ
ُ
ُّ
َ
ۡ
َ
َّ
َٰٓ ﴿
ث فإِنا خلقنكم مِن
ِ ب مِن ٱۡلع
ٖ يأيها ٱَلاس إِن كنتم ِِف ري
ُ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُّ
ُ
َ َّ َ ُ ۡ َ َ َّ َ ُّ َ ۡ ُّ
َُ
ٖاب ث َّم مِن نطفةٖ ث َّم مِن علقةٖ ث َّم مِن مضغةٖ َملقةٖ َوغيِ َملقة
ٖ تر
َ َ ٓ ََ َ َ َۡۡ
ُ ُ ۡ ُ َّ ُ
ُ َ َ َُ
ُّ
َ
َ
ۡكم
َٰٓ ِ ام ما ناا ُء إ
ِ ك ۡم َونُقِ ُّر ِِف ٱۡلرح
َل أج ٖل مسم ثم ُن ِرج
َِلب ِني ل
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َ
ُ
ُ
ُ َّ ُ َ ْ ٓ ُ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ
َِف وم
َك ۡم وم
َِٰٓنكم َّمن يُ َر ُّد إَِل
َٰ َّ ِنكم َّمن ُيتَ َو
طِفًل ثم َلِ بلغوا أشد
ۡ َ َ
َ َ
َ
َ
ۡ َ ۡ
َ َ َۡ
أ ۡرذ ِل ٱل ُع ُم ِر ل ِك ۡيًل َي ۡعل َم ِم ۢن َب ۡع ِد عِل ٖم شيا َوت َرى ٱۡلۡرض هام َِدة
ۡ َّ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٓ َ َ
ۡ َت َوأَۢنبَت
ۡ َت َو َرب
َ ِ ت مِن ُك َز ۡوِۢج
﴾٥ يج
ه
فإِذا أنزَلا عليها ٱلماء ٱهَت
ٖ ِ
ِ

]6 :[سورةاحلج

Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi nghi ngờ về việc phục
sinh thì quả thật TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi từ
đất bụi, rồi từ tinh dịch, sau đó là một hòn máu đặc,
tiếp đến là một miếng thịt thành hình đầy đủ hoặc
không thành hình (sẩy thai) để TA trưng bày cho các
ngươi thấy quyền năng của TA. Và TA đặt trong các
dạ con người nào TA muốn đến một thời hạn ấn định,
sau đó, TA cho các ngươi ra đời thành những đứa bé
rồi cho các ngươi phát triển đến tuổi trưởng thành,
trong các ngươi có người bị cho chết sớm và có người
được cho sống đến tuổi già yếu đến nỗi y không còn
biết gì cả sau khi y đã biết rất nhiều. Và ngươi thấy
đó, đất đai khô nứt nhưng khi TA tưới nước mưa lên
nó thì nó cựa mình sống lại và phồng lên rồi làm mọc
lên thành từng cặp cây cối xanh tươi. (Chương 55 –
Al-Hajj, câu 5).

َ ۡ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ ٓ َ َ َ َ ٓ َّ َ ۡ ُ ۡ ُ
ٌ
﴾ [سورة٧٩ ل خل ٍق عل ِيم
ِ ﴿قل ُييِيها ٱَّلِي أناأها أول مرةٰٖۖ وهو ِِك
]79 :يس

Ngươi (Muhammad) hãy bảo y: ‘Đấng Tạo hóa
chúng ban đầu sẽ phục sinh chúng trở lại bởi vì Ngài là
Đấng am hiểu tất cả mọi sự tạo hóa. (Chương 15 – Yasin, câu 79).
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ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َٰ ا
ُۡ
َ
 ۞قل٤٩ ﴿وقالوا أءِذا كنا عِظَٰما ورفتا أءِنا لمبعوثون خلقا جدِيدا
ۡ َ َ
ُ
ۡ َ َّ
ارةا أ َ ۡو َحد ا
َ ُكونُوا ْ ح
ُُك
َ ِج
ِب ِِف ُص ُدورِك ۡم
 أ ۡو خلقا مِما ي٥٠ ِيدا
َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َف
45 :سيَقولون من يعِيدنا ق ِل ٱَّلِي ف َط َرك ۡم أ َّول م َّرة ِٖۚ ﴾ [سورة اإلرساء
]61 -

Chúng bảo: Phải chăng sau khi chúng tôi đã trở
thành xương khô và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được dựng
sống lại thành mới hoàn toàn sao? Hãy bảo chúng
(Muhammad!): Dẫu cho các ngươi có là đá hay sắt
hoặc bất cứ tạo vật nào mà tâm trí của các ngươi cho là
cứng nhất thì Allah cũng sẽ dựng các ngươi sống lại.
Rồi chúng lại bảo: Vậy ai sẽ phục sinh chúng tôi trở
lại? Ngươi (Muhammmad) hãy bảo chúng: Đó là
Đấng đã tạo hóa các ngươi lúc ban đầu. (Chương 15 –
Al-Isra’, câu 45 – 51).

ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ ۡ ْ ُ َ ۡ َ

َّ َ ُ َ

]55 :هِ﴾ [سورة الروم
ِۚ ﴿وهو ٱَّلِي يبدؤا ٱۡللق ثم يعِيدهۥ وهو أهون علي

Và Ngài (Allah) là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi tái
lập nó và điều đó rất dễ dàng đối với Ngài. (Chương
30 – Arrum, câu 27).
Có lúc Allah  lấy việc tạo hóa trời đất để khẳng
định việc phục sinh, bởi lẽ việc tạo hóa trời đất còn vĩ đại
hơn việc tái tạo con người như Ngài đã phán:

َّ َ َّ َّ َ ْ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ َّ َ َ َ
ۡ ۡرض َول َ ۡم َي
َّۡع ِِبَلۡقِهن
َ
ت وٱۡل
ِ ﴿أو لم يروا أن ٱَّلل ٱَّلِي خلق ٱلسمو
ِ
َ ۡ َ ُ َٰ َ َ ُ َّ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ َ
ر
َٰٓ ِ ِۚ ِ ِ َقَٰد ٍِر لَع أن ُيـِي ٱلموَت
﴾ [سورة٣٣ ك َشءٖ قدِير
ِ ِل إِنهۥ لَع
]11 :األحقاف
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Há họ không nhận thấy rằng Allah, Đấng đã tạo hóa
các tầng trời và trái đất và Ngài không hề mỏi mệt,
bởi việc tạo hóa chúng sẽ thừa khả năng làm người
chết sống lại hay sao? Vâng, chắc chắn Ngài toàn
năng trên tất cả mọi sự việc. (Chương 45 – Al-Ahqaaf,
câu 33).
Có lúc Allah phán khẳng định rằng con người
được Ngài tạo ra là có mục đích:

َ
َ ُ ۡ َ َ َّ َ
ُ َ َ ُ َّ َ
َ َ﴿أَف
﴾١٥ حسِبۡتُ ۡم أن َما خلق َنَٰك ۡم عبَثا َوأنك ۡم إِِلۡ َنا َّل ت ۡر َج ُعون

]116 : [سورة املؤمنون

Phải chăng các ngươi nghĩ rằng TA (Allah) đã tạo
hóa các ngươi chỉ để vui chơi phù phiếm và các ngươi
sẽ không trở lại gặp TA ư? (Chương 51 – AlMu’minun, câu 116).

ۡ ُ َ ََۡ
ُ َ ََۡ
َت َ ُس ا
َ ۡ نس ُن أَن ُي
َٰ َ ٱۡل
َٰ َ ك ُن ۡط َفة مِن َّم ِن ُي ۡم
٣٧ ن
ي
م
ل
أ
٣٦
ى
د
ِ ﴿أُيسب
ٖ
َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
َ ُ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َّ ُ ۡ َ َ َ َ
َٰ خلَ َق فَ َس َّو
َٰٓ
٣٩ ني ٱَّلكر وٱۡلنَث
ثم َكن علقة ف
ِ  فجعل مِنه ٱلزوج٣٨ ى
َ
َ
َ ۡ َۡ
َ
َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ
ُۡ
َٰٓ
َٰ
َٰ
َ
]40 - 15 :﴾ [سورة القيامة٤٠ ِر لَع أن ُيـِي ٱلموَت
ٍ أليس ذل ِك ِِقد

Há con người nghĩ rằng y được quyền tự do tác oai
tác quái ư? Há chẳng phải y chỉ là một giọt tinh dịch
được xuất ra đó sao? Rồi sau đó là một hòn máu đặc,
rồi tiếp thành hình thể. Rồi từ đó, Allah làm ra hai
giới nam và nữ. Chẳng lẽ như thế, Ngài lại không có
khả năng làm cho cái chết sống lại ư? (Chương 56 –
Al-Qiya-mah, câu 37 – 40).
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Trên cuộc sống trần gian, trong nhân loại, có
người sống tốt và có người là những kẻ xấu xa và tội lỗi,
có thể họ chết đi nhưng chưa nhận được sự thưởng phạt
tương xứng theo các hành vi và việc làm của họ, cho nên
bắt buộc phải có cuộc sống đời sau để dựng lên sự công
bằng giữa nhân loại để họ nhận phần kết quả tương xứng
với việc làm của mỗi người trên thế gian. Đây là bằng
chứng từ tâm trí của con người.
Niềm tin nơi Ngày Sau Cùng của thế gian là một
trong các trụ cột của đức tin Iman như đã được khẳng
định trong nhiều câu Kinh Qur’an cũng như các Hadith.
Các trụ cột đức tin Iman gồm cả thảy sáu trụ cột: đức tin
nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh
sách của Ngài, nơi các vị Thiên sứ của Ngài, nơi Ngày
Sau Cùng và nơi sự tiền định.
Đức tin nơi Ngày Sau Cùng có lúc được đề cập với
sáu năm đức tin còn lại và có lúc được đề cập cùng với
đức tin nơi Allah  như Ngài đã phán:
]36 :[سورة ا تلوبة

ۡ َ َّ َ
ۡ َ َ َّ ْ ُ َٰ َ
﴾ِين َّل يُۡؤمِنُون ِِٱَّلل ِ َوَّل ِِٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر
﴿قتِلوا ٱَّل

Hãy chiến đấu với những ai không tin nơi Allah và
nơi Ngày Sau Cùng. (Chương 5 – Attawbah, câu 29).

َّ َ َٰ َ َ ۡ َ َ ۡ
ُ َٰ َ َ َ ْ ُ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل تب ِطلوا صدقتِكم ِِٱلم ِن وٱۡلذى كٱَّلِي
َّ ُ ۡ ُ َ َ
ۡ َٱَّلل ِ َو ۡٱِل
َّاَلۥ رئَا ٓ َء ٱَل
ُ َ يُنفِ ُق َم
ِ
ِ
:ِرٰۖ ﴾ [سورة ابلقرة
خ
ٱٓأۡل
م
و
ِ
ِن
م
ۡؤ
ي
َّل
و
اس
ِ
ِ
ِ

]554

Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đừng
làm cho việc bố thí của các ngươi trở nên vô nghĩa
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bằng cách nhắc khéo về tấm lòng của mình cũng như
dùng những lời lẽ làm tổn thương (người được các
ngươi bố thí) giống như kẻ bố thí tài sản của y một
cách phô trương cho thiên hạ thấy chứ không hề tin
nơi Allah và Ngày Sau Cùng. (Chương 5 – AlBaqarah, câu 264).
Quả thật, Allah  đã gọi Ngày này với nhiều tên
gọi khác nhau thông qua các sự kiện xảy ra trong nó cũng
như để lưu ý những bề tôi của Ngài để họ biết sợ cho
Ngày hôm đó. Allah  gọi nó là Ngày Sau Cùng vì nó là
ngày cuối cùng của thế giới trần gian, Ngài gọi nó là
Ngày Trình Diện vì trong Ngày hôm đó nhân loại sẽ
đứng trình diện trước Ngài, Ngài gọi nó là Ngày Phán
Xét vì Ngài sẽ xét xử tất cả nhân loại, Ngài gọi nó là
Ngày Thưởng Phạt vì trong Ngày hôm đó Ngài sẽ thưởng
và phạt tương xứng với các việc làm của họ. Ngoài ra
còn nhiều tên gọi khác nữa mà Allah  đã gọi cho Ngày
hôm đó, tất cả đều mang ý nghĩa khẳng định sự vĩ đại
cũng như sự kinh hoàng và sợ hãi của nhân loại. Nỗi sợ
hãi và kinh hoàng của Ngày hôm đó làm cho con người
không còn thiết nghĩ đến ai khác mà chỉ biết nghĩ về bản
thân mình như Allah  đã phán:

ََ
َ ۡ
َُ
ۡ
َٓ َ َ
ُ َّ ٓ َّ
٣٥ ِ وأمِهِۦ وأبِيه٣٤ ِ يَ ۡو َم يَفِ ُّر ٱل َم ۡر ُء مِن أخِيه٣٣ ٱلصاخة
ت
ِ ﴿فإِذا جا َء
ۡ ُ ُۡ ۡ ََۡ َ ۡ ر
ۡ ُ  ل٣٦ َِو َصَٰحبَتهِۦ َوبَنيه
﴾ [سورة٣٧ ِذ شأن يغن ِيه
ِ
ِ ِ
ٖ ِ ِك ٱمرِي مِنهم يومئ
ِ
]15 - 11 :عبس

Nhưng khi tiếng còi hụ chát chúa xảy đến. Đó là
Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình, bỏ
mẹ bỏ cha, bỏ vợ và con cái. Ngày đó, mỗi người quá
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lo âu cho bản thân mình đến nỗi quên bẵng đi người
khác. (Chương 50 – Abasa, câu 33 – 37).

ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ََ
ُ ۡ َ
ۡ ُ ۡ َ ُ ٓ َ َّ ُ ُ َ َ ۡ َ
ٱۡلبَال كٱلعِ ۡه ِن َوَّل شَسل
ِ  وتكون٨ ﴿يوم تكون ٱلسماء كٱلمه ِل
َ ُ َّ َ ُ
َ ٌ َ
ۡ ون ُه ۡم ي َ َو ُّد ٱل ۡ ُم
ۡ َ جر ُم ل َ ۡو َي ۡف َتدِي م ِۡن َع َذ
 يبُص١٠ ِيم ۡحِيما
ۡح
ِۢ اب يو ِمئِذ
ِ
ِ
َ
ُ َّ َ َ َ
َ
َ
 َو َمن ِِف١٣ ِصيلتِهِ ٱل َِّت توِيه
ِ  وف١٢ ِحبَتِهِۦ َوأخِيه
ِ َٰ  َوص١١ ِِِبن ِيه
َۡ
ُ
َ
ُ
َّ
ِ ٱۡل
]14 - 5 :﴾ [سورة املعارج١٤ ِ جيه
ِ ۡرض َجِيعا ثم ين
Ngày mà bầu trời sẽ như đồng thau bị nấu chảy, và
những quả núi sẽ như lông cừu. Sẽ không có một
người bạn nào hỏi thăm người bạn của mình. Họ
được cho nhìn thấy nhau, kẻ tội lỗi mong muốn nếu
có thể y sẽ lấy con cái của y thế mạng cho y để y thoát
khỏi sự trừng phạt của Ngày hôm đó. Y muốn dâng
cả vợ và anh em của y, và bà con ruột thịt đã chứa
chấp y cùng với tất cả những ai trên trái đất để giải
cứu cho y. (Chương 50 – Al-Ma’a-rij, câu 8 – 14).
Đức tin nơi Ngày này đưa con người đến với sự
hành thiện và chuẩn bị hành trang cho Ngày hôm đó như
Allah  đã phán:

َ َ َ َۡ ََۡۡ
َ َ ۡ ُۡ ََ
َ ﴿ َف َمن ََك َن ي َ ۡر ُجوا ْ ل َِقا ٓ َء
َٰ
ِ ادة
َر ِِعِب
ش
َّل
و
ا
ِح
ل
ص
ًل
م
ع
ل
م
ع
ي
ل
ف
ِۦ
ه
ب
ر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ۢ
]110 :  ﴾ [سورة الكهف١١٠ ربِه ِۦٓ أحدا
Do đó, người nào mong muốn được gặp Thượng Đế
của y thì hãy làm việc thiện tốt và chớ đừng Shirk với
Thượng Đế của y một ai (vật) khác trong lúc thờ
phượng Ngài. (Chương 15 – Al-Kahf, câu 110).
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Allah phán ở những chương khác:

َ ۡ َ َ َّ ٌ َ َ َ َ َّ َٰ َ َّ َ ۡ َّ ْ ُ َ ۡ َ
َ خَٰاِ ع
٤٥ ني
﴿وٱستعِينوا ِِٱلصِبِ وٱلصلوة ِِۚ ِإَونها لكبِية إَِّل لَع ٱل
ِ
َ ُ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َ ْ ُ َٰ َ ُّ ُ َّ َ َ ُّ ُ َ َ َّ
:﴾ [سورة ابلقرة٤٦ جعون
ِ ٱَّلِين يظنون أنهم ملقوا ربِهِم وأنهم إِِلهِ ر

]45 ،46

Và hãy cầu xin được che chở và phù hộ bằng sự kiên
nhẫn và bằng lễ nguyện Salah, và quả thật điều này
cảm thấy rất khó trừ những người luôn biết hạ mình
phủ phục trước Allah, họ là những người luôn nghĩ
rằng họ sẽ phải trình diện Thượng Đế của họ và sẽ
phải trở về với Ngài. (Chương 5 – Albaqarah, câu 45,
46).

َ ۡ ُ ُ ُّ َ َ َ

ۡ َ َ ُ َ َ َ ۡ َّ

َ ُ ُ

:﴾ [سورة اإلنسان٧ طيا
ِ ﴿يوفون ِِٱَلذرِ ويخافون يوما َكن ۡشهۥ مست
]5

Họ hoàn tất lời nguyện thề và họ lo sợ Ngày mà sự
xấu xa sẽ lan tràn khắp nơi. (Chương 55 – Al-Insan,
câu 7).

َ َ َ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ
لَع ُحبهِۦ م ِۡسكِينا َويَتِيما َوأَس ا
َ إ َّنما٨ ِيا
َٰ
﴿ويطعِمون ٱلطعام
ِ
ِ
ُ َ َ َّ
ُ ُ ََ َٓ َ ۡ ُ
َّ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ
ُ ٱَّلل ِ ََّل نُر
ك ا
 إِنا ُناف٩ ورا
يد مِنكم جزاء وَّل ش
ِنطعِمكم ل ِوجه
ِ
ۡ َ َ َّ َ ُ َّ ُ ُ َٰ َ َ َ
َ
َّ َ
َ
ۡش ذَٰل ِك ٱِلَ ۡو ِم َولقى َٰ ُه ۡم
 فوقىهم ٱَّلل١٠ مِن َّربِنَا ي َ ۡو اما عبُوسا ق ۡم َطرِيرا
ُ ُ َ َ ۡ َ
]11 -5 :﴾ [اإلنسان١١ نُضة وۡسورا

Và vì thương yêu Ngài, họ chu cấp thực phẩm cho
người nghèo, trẻ mồ côi và tù binh. Họ bảo: “Chúng
tôi chu cấp cho quí vị là vì Allah thôi chứ chúng tôi
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không mong quí vị nhớ ơn và đáp trả. Chúng tôi chỉ sợ
một Ngày phải cau mặt nhăn nhó buồn thê thảm khi
đứng trước Thượng Đế của chúng tôi”. Bởi thế, Allah
sẽ giải cứu họ khỏi sự xấu xa của Ngày đó và làm cho
họ sáng rỡ và vui sướng. (Chương 55 – Al-Insan, câu 5
– 11).
Đức tin nơi Ngày Sau Cùng giúp con người củng
cố tinh thần một cách kiên cường và vững chắc khi đối
mặt với kẻ thù cũng như sự kiên nhẫn trên thử thách.
Allah  phán kể về câu chuyện của Talut và đoàn quân
của ông khi trực diện với kẻ thù có lực lượng hùng mạnh
và đông hơn:

ُ َ ۡ ُ َ َّ َّ َ َ ِ ُ ُ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
َ ِيكم ِ َن َهر َف َمن َۡش
ب
﴿فلما فصل طالوت ِِٱۡلنود قال إِن ٱَّلل مبتل
ِ
ٖ ِ
َّ
َ ُ َََ ۡ
ٓ ِ م ِۡن ُه فَلَيۡ َس م ِِن َو َمن لَّ ۡم َي ۡط َع ۡم ُه فَإِنَّ ُهۥ م
َتف غ ۡرفَۢة
ِن إَِّل َم ِن ٱغ
ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ
ْ َ َ
َ َّ
َ
َربُوا م ِۡن ُه إَِّل قل ِيًل مِنهم فلما جاوزهۥ هو وٱَّلِين ءامنوا
ِ بِي ِده ِۦ ف
ۡ َ ََ
َْ ُ َ
َّ َ َ ُ َ َّ َ َ
َ ُ
ِين َيظ ُّنون أن ُهم
َم َع ُهۥ قالوا َّل َطاقة َلَا ٱِلَ ۡو َم ِِبَالوت َو ُجنُودِه ِۦ قال ٱَّل
َ َّ ْ ُ َ ُّ
َ َ َ ۡ ََ َ َ َ َ
ُ َّ يةَ ۢ بإ ۡذن ٱ ََّّللِۗ َو
ٱَّلل َم َع
ِ ِ ِ ِ ملَٰقوا ٱَّلل ِ كم مِن ف ِئةٖ قل ِيل ٍة غلبت ف ِئة كث
َّ
َ
]545 :﴾ [سورة ابلقرة٢٤٩ ٱلص َٰ ِِبِين
Bởi thế, khi Talut ra quân chinh chiến, y nói với
đoàn quân: “Quả thật Allah sẽ thử thách các ngươi bởi
một con sông. Ai uống nước của nó sẽ không còn là
người của ta (rời đoàn quân) và ai không uống nước
của nó hoặc chỉ uống một hớp từ lòng bàn tay của
mình thì mới còn là người của ta (ở lại trong đoàn
quân”. Nhưng (phần đông trong đoàn quân của y) đã
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uống nước con sông đó trừ một số rất ít (tuân theo lời
y). Bởi vậy, khi qua khỏi con sông đó thì y và những
ai có đức tin theo y nói: “Hôm nay chắc chúng ta
không đủ sức đương đầu với Jalut và đoàn quân của
hắn rồi”. Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng dù sao họ
cũng phải trở về gặp Allah nói (một cách kiên tâm):
“Chẳng phải đã có không biết bao nhiêu lực lượng ít ỏi
từng đánh bại bao lực lượng lớn mạnh với sự cho phép
của Allah đó sao? Quả thật Allah luôn ở cùng với
những người kiên cường bất khuất”. (Chương 2 – AlBaqarah, câu 249).
Không có đức tin Iman nơi Ngày Sau Cùng sẽ đưa
con người đi trên sự tội lỗi và nghịch đạo, trên sự bất
công và tàn bạo như Allah  đã phán:

ْ ُّ َ ۡ َ َ ۡ ُّ َٰ َ َ ۡ ْ ُ َ َ َ َ ٓ َ َ ُ ۡ َ َ َ َّ َّ
ٱط َمأنوا ِ ِ َها
﴿إِن ٱَّلِين َّل يرجون ل ِقاءنا ورضوا ِِٱۡليوة ِ ٱلنيا و
ْ ُ َ َ ُ َّ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ َ ْ ُ
َ ُ َ
َ ُ َ َّ َ
َ
 أو َٰٓلئِك مأوىهم ٱَلار ِِما َكنوا٧ ِين ه ۡم ع ۡن َءايَٰتِنَا غَٰفِلون
وٱَّل
َ ُ ۡ َ
]5 ،7 :﴾ [سورة يونس٨ يكسِبون
Quả thật những ai không màng đến việc gặp lại TA
(Allah) (ở Ngày Sau) và họ thỏa nguyện cũng như hài
lòng với đới sống trần tục này và cả những kẻ không
lưu tâm đến những lời phán của TA. Những người kẻ
đó, chỗ ở của họ sẽ là Hỏa Ngục do hậu quả của
những điều mà họ đã gặt hái được. (Chương 10 –
Yunus, câu 7, 8).

ْ َ
َ ُّ َ َ َّ َّ
َّ َ ُ ۡ َ َ ر
ُ اب َشد
َ ون َعن
ِيد ۢ ِ ِ َما ن ُسوا يَ ۡو َم
يل ٱَّلل ِ لهم عذ
ب
س
ضل
ِ ﴿إِن ٱَّلِين ي
ِ
ِ
َ ۡ
]55 :﴾ [سورة ص٢٦ اب
ِ ٱۡل ِس
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Quả thật những ai lạc khỏi con đường của Allah thì
sẽ bị trừng phạt khủng khiếp bởi tội đã quên mất
Ngày Phán Xét. (Chương 15 – Sad, câu 26).

َّ

َ َ ْ ُ َّ َ َ

َ

َ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ ۡ ُ َّ

:﴾ [سورة انلبأ٢٨  وكذِوا أَِبيَٰتِنا كِذاِا٢٧ ﴿إِنهم َكنوا َّل يرجون حِسابا

]55

Quả thật, chúng đã không lo nghĩ đến chuyện thanh
toán (ở Ngày Sau). Và chúng hoàn toàn phủ nhận các
lời mặc khải của TA. (Chương 55 – Annaba’, câu 55).

َّ َ َ َ
َّ َ ۡ َ َ َ
ََ
ۡ ُّ ُ َ
َ ُ
ُ
َ
َ
َٰ
 وَّل٢  فذل ِك ٱَّلِي يدع ٱِلتِيم١ ِين
ِ ﴿أرءيت ٱَّلِي يكذِب ِِٱل
َ َ ُّ ُ َ
ۡ لَع َط َعا ِم ٱلۡم
َٰ
]1 - 1 :﴾ [سورة املاعون٣ ِني
ك
س
ُيض
ِ
ِ

Ngươi (Muhammad) có thấy kẻ phủ nhận việc Phán
xét thưởng phạt (ở Ngày Sau) chăng? Đó là kẻ đã xua
đuổi trẻ mồ côi, và không khuyến khích nuôi ăn
những người túng thiếu. (Chương 105 – Al-Ma’un,
câu 1 – 3).
Quả thật, Allah  đã ra lệnh cho các bề tôi của
Ngài phải sợ Ngày Sau bằng sự chuẩn bị và sẵn sàng, bởi
các việc làm ngoan đạo và thiện tốt hầu có thể tránh khỏi
những nạn kiếp của Ngày hôm đó, Ngài phán:

ْ ُ َّ
ۡ َ ُّ ُ َٰ َّ َ ُ َّ ُ َّ َ
َ
ُ
ُ ۡ َ َ َ َّ
ت َوه ۡم
ِف ك نف ٖس ما كسب
﴿ َوٱتقوا ي َ ۡوما ت ۡر َج ُعون فِيهِ إَِل ٱَّلل ِ ثم تو
َ َُ ُۡ َ
]551 :﴾ [سورة ابلقرة٢٨١ َّل يظلمون

Và hãy sợ Ngày mà các ngươi được đưa gặp Allah
trở lại (để chịu xét xử). Rồi một linh hồn sẽ được trả
lại đầy đủ về những điều (tội lỗi) mà nó đã phạm và
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họ sẽ không bị đối xử bất công. (Chương 5 –
Albaqarah, câu 281).

ْ ُ َّ
َ ر
ُ ۡ َ
ۡ َّ َ
َۡ
ۡ َ
ۡ َ َّ
﴿ َوٱتقوا ي َ ۡوما َّل َتزِي نف ٌس عن نف ٖس شيا َوَّل ُيقبَل م ِۡن َها ع ۡدل
َ ُ َ ُ ۡ ُ ََ ََ َ َ َُ َ َ َ ر
]151 :﴾ [سورة ابلقرة١٢٣ وَّل تنفعها شفَٰعة وَّل هم ينُصون

Và hãy sợ một Ngày mà không có một linh hồn nào
có thể gánh chịu bất cứ điều gì cho một linh hồn nào
khác và sẽ không có một sự bồi thường nào được chấp
nhận từ nó và sẽ không có ai được can thiệp giùm cho
ai và cũng không có sự giúp đỡ lẫn nhau. (Chương 2
– Albaqarah, câu 123).

ََ َ ٌ َ
ۡ َ َّ ۡ َ ْ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
﴿يأيها ٱَلاس ٱتقوا ربكم وٱخاوا يوما َّل ُيزِي و ِال عن ولِه ِۦ
َّ ۡ َّ ۡ َ
ُ َّ ُ َ َ َ ر
َ َ َُ ٌ َُۡ ََ
اله ِۦ شيا إِن َوع َد ٱَّلل ِ َحق فًل تغ َّرنك ُم
ِ ِ از عن َو
ٍ وَّل مولود هو ج
ُ َّ َّ ُ َ َ َ َ ۡ ُّ ُ َ َ ۡ
ُ َ ۡ َّ
]11 :﴾ [سورة لقمان٣٣ ٱۡلي َٰوة ٱلنيا وَّل يغرنكم ِِٱَّلل ِ ٱلغ ُرور

Này hỡi nhân loại, các ngươi hãy sợ Thượng Đế của
các ngươi và hãy sợ Ngày mà không người cha nào có
thể gánh chịu bất cứ điều gì cho con cái của mình và
cũng không người con nào có thể gánh chịu bất cứ
điều gì cho cha của mình. Quả thật, lời hứa của Allah
là sự thật. Bởi thế, các ngươi chớ để cho cuộc sống
trần tục này đánh lừa các ngươi và các ngươi chớ để
cho tên trùm lừa bịp (Shaytan) đánh lừa các ngươi về
Allah. (Chương 11 – Luqman, câu 33).
Đức tin Iman nơi Ngày Sau có nghĩa là tin tất cả
những gì xảy ra sau khi chết từ sự trừng phạt hay sự
hưởng thụ nơi cõi mộ, sự phục sinh từ cõi chết, sự phán
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xét, cân đo các việc làm ân phước và tội lỗi, thưởng và
phạt, Thiên Đàng và Hỏa Ngục cùng với tất cả những gì
được Allah  cũng như Thiên sứ của Ngài  mô tả về
Ngày Sau.
Có nhiều tên gọi cho Ngày Sau được đề cập trong
Qur’an, tiêu biểu:

Yawmu Al-Ba’ath – Ngày Phục Sinh: bởi
vì trong Ngày hôm đó nhân loại được ban cho sự sống
trở lại sau khi chết.

Yawmu Al-Khuruj – Ngày Trở Ra: bởi vì
trong Ngày hôm đó nhân loại đi ra từ cõi mộ để đến
với một cuộc sống khác.

Yawmu Al-Qiya-mah – Ngày Đứng Trình
Diện: bởi vì trong Ngày hôm đó nhân loại đứng trình
diện trước Allah  để chịu sự xét xử của Ngài.

Yawmu Addin – Ngày Thưởng Phạt: bởi
vì trong Ngày hôm đó nhân loại sẽ được thưởng và
phạt tùy theo các việc làm của họ trên thế gian.

Yawmu Al-Fasl – Ngày Phân Loại: bởi vì
trong Ngày hôm đó nhân loại sẽ được phân ra một
cách công bằng.

Yawmu Al-Hashr – Ngày Triệu Tập: bởi
vì trong Ngày hôm đó nhân loại được tập hợp lại một
nơi để chịu sự phán xét của Allah .

Yawmu Al-Jam’I – Ngày Tập Trung: bởi
vì trong Ngày hôm đó Allah  sẽ tập hợp nhân loại
lại để thưởng phạt.
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Yawmu Al-Hisaab – Ngày Phán Xét hay
Ngày Thanh Toán: bởi vì trong Ngày hôm đó nhân
loại sẽ bị phán xét và thanh toán bởi các việc làm của
họ trên thế gian.

Yawmu Al-Wa’eed – Ngày Đã Hứa: bởi vì
đó là Ngày mà Allah  sẽ khẳng định lời hứa trừng
phạt những kẻ vô đức tin.

Yawmu Al-Hasrah – Ngày Hối Tiếc: bởi
vì trong Ngày hôm đó những kẻ vô đức tin sẽ ở trong
tâm trạng hối tiếc khi nhìn thấy mọi sự thật.

Yawmu Al-Khulud – Ngày Vĩnh Hằng:
bởi vì đó là Ngày bắt đầu cho cuộc sống trường tồn và
vĩnh viễn.

Daaru Al-A-khirah – Cõi Đời Sau: vì đó
là cõi đời được dựng lên sau cõi trần gian và nó sẽ tồn
tại mãi mãi, sẽ không có sự di chuyển đến một cõi nào
khác sau đó nữa.

Daaru Al-Qaraar – Cõi Trường Tồn: bởi
vì đó là cõi trường tồn mãi mãi vô hạn, không có sự
tiêu vong.

Daaru Al-Khuld – Cõi Vĩnh Hằng: vì
cuộc sống nơi đó sẽ trường tồn và con người sẽ bất tử.

Al-Wa-qi’ah – Ắt Xảy Ra: bởi vì nó sẽ
diễn ra thực sự như đã hứa.

Al-Haaqqah – Sự Thật: vì tất cả mọi sự
thật sẽ được phơi bày.

453


Al-Qa-ri’ah – Nỗi Kinh Hoàng: bởi vì
tiếng còi hụ cũng như những chấn động trong Ngày
hôm đó làm bạt vía kinh hồn.

Al-Ghashiyah – Sự Bao Trùm: bởi vì sự
chấn động của Ngày hôm đó vây lấy toàn thể hai loài:
nhân loại và Jinn.

Al-Taammah – Đại Họa: bởi khi Ngày đó
đến mọi thứ sẽ bị hủy diệt.

Al-Aazifah – Sự Gần Kề: bởi vì nó rất gần
nếu tính theo tuổi đời của thế gian.

Yawmu Attagha-bun – Ngày Của Người
Thắng Và Kẻ Bại: bởi vì đó là Ngày những ai được
vào Thiên Đàng sẽ là những người chiến thắng còn
những ai bị đày vào Hỏa Ngục sẽ là những kẻ thất bại.

Yawmu Attanaad – Ngày réo gọi nhau
trong chới với: bởi vì Ngày hôm đó mỗi nhóm người
sẽ réo gọi vị Imam của họ và người này hô gọi người
kia trong vô vọng.
 Một trong những điều khai đề cho Ngày Tận
Thế là cái chết, và nó được gọi là tiểu tận thế.
Tiểu Tận Thế: Là sự kết thúc cuộc sống của mỗi
một con người khi đã hết thời hạn để chuyển tiếp từ cõi
trần sang cõi Đời Sau. Quả thật, Allah  đã đề cập cái
chết cho các bề tôi của Ngài để họ chuẩn bị cho hành
trình đến với cõi Đời Sau bởi các việc làm ngoan đạo và
thiện tốt cũng như sự sám hối khi đã làm điều tội lỗi và
nghịch đạo; bởi lẽ một khi cái chết đến thì việc làm của
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một người sẽ chấm dứt và nó không chấp nhận bất cứ sự
trì hoãn nào. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ
َ ۡ ُ ُ َٰ َ ۡ َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ِ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل تلهِكم أمولكم وَّل أولدكم عن ذِكر
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ
َّ َوأَنف ُقوا ْ مِن ما٩ ون
ٱَّلل ِ ومن يفعل ذل ِك فأولئِك هم ٱلخ ِِس
ِ
َ
َ
َ ََُ ُ ۡ َۡ ُ ُ َ َ َ َ َۡ َ َۡ
ُ ۡ
َول ر
ٓب ل َ ۡوَّلٓ أ َّخ ۡرت َ ِن
َر َزق َنَٰكم مِن قب ِل أن يأ َِت أحدكم ٱلموت فيق
ِ
َ َ َ َٰٓ َ
َّ َ
َّ َ َ ُ َ َ
ُ َ َ َ َّ َّ َ َ
َ
ُٱَّلل
َٰ
 ولن يۡؤخِر١٠ حني
ِ ِ يب فأصدق وأكن مِن ٱلصل
ٖ ِإَِل أج ٖل قر
َ
َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ َ ۡ ا
- 5 :﴾ [سورة املنافقون١١ نفسا إِذا جاء أجلها وٱَّلل خبِي ۢ ِِما تعملون

]11

Này hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng
để tài sản và con cái của các ngươi làm cho các ngươi
xao lãng việc tưởng nhớ Allah. Và những ai làm như
thế thì họ là những kẻ thua thiệt. Và các ngươi hãy
chi dùng từ nguồn tài sản mà TA đã ban phát cho các
ngươi vào việc thiện tốt trước khi cái chết xảy đến với
mỗi người trong các ngươi; bởi lẽ lúc đó y sẽ nói
(trong hối tiếc): “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài
hãy gia hạn thêm cho bề tôi một thời gian ngắn nữa
thôi thì chắc chắn bề tôi sẽ làm từ thiện và sẽ là một
người ngoan đạo”. Nhưng Allah không bao giờ gia
hạn cho bất cứ một linh hồn nào một khi đã mãn hạn,
và Allah là Đấng Am Tường tất cả những gì các ngươi
làm. (Chương 51 – Al-Muna-fiqun, câu 9 – 11).

ۡ ُ َ َٓ

ۡ َ ُّ ُ

َۡ
]156 : ت﴾ [سورة آل عمران
ِۗ ِ ﴿ك نف ٖس ذائِقة ٱلمو

Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. (Chương 1 – Ali
‘Imaran, câu 156).
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Chết chính là tiểu Tận Thế còn giờ Tận Thế là đại
Tận Thế.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Allah, Đấng
Tối Cao đã đề cập đến đại tận thế và tiểu tận thế trong
một chương duy nhất. Đó là chương Al-Wa-qi’ah. Ở
phần đầu của chương Ngài đề cập đến đại tận thế, Ngài
phán:

َ
ۡ
َ
َ َ ر
ُ ۡ
ٌ
ٌ َ
ََ َ
 إِذا٣  خاف ِضة َّراف َِعة٢  ليۡ َس ل َِوق َعت ِ َها َكذَِِة١ ت ٱل َواق َِعة
ِ ﴿إِذا َوقع
ُ َ ۡ
ََٓ ۡ َ ََ
ُ َۡ
َ
ُّ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
٦  فَكنت هباء مۢنبثا٥ ٱۡلبال بسا
ِ ُرج
ِ  وبس٤ ت ٱۡلۡرض رجا
ِ ت
َ َٰ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
]5 - 1 :﴾ [سورة الواقعة٧ وكنتم أزوجا ثلثة

Khi điều ắt xảy ra (Ngày Tận Thế) đã xảy ra. Việc nó
xảy ra là điều không thể phủ nhận. Nó sẽ hạ thấp
(một số người) và sẽ nâng cao (một số người). Khi trái
đất bị rung chuyển bởi một sự chấn động dữ dội. Và
khi những quả núi bị vỡ tan thành bụi bay tứ tán. Và
các ngươi sẽ được phân thành ba nhóm. (Chương 65
– Al-Wa-qi’ah, câu 1 – 7).
Rồi sau đó, ở phần cuối chương thì Allah  đề cập
đến tiểu tận thế, đó là cái chết, Ngài phán:

َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ََ
ََ َ َٓ ََ
َ ٱۡللۡ ُق
ُ َو ََنۡ ُن أَقۡ َرب٨٤ ون
ُۡ ت
 وأنتم حِينئ ِ ٖذ تنظر٨٣ وم
ِ ﴿فل ۡوَّل إِذا َِلغ
َ
َ ُ
َ ُ ۡ ُ َّ
َ ي َمدِين
َ ۡ  فَلَ ۡو ََّلٓ إن ُكنتُ ۡم َغ٨٥ ون
٨٦ ني
ُص
ِ
ِ كن َّل تب
ِ َٰ إ ِ ِۡلهِ مِنك ۡم َول
ِ
َ ُ ۡ َ َ َ ٓ َّ َ َ
َ ُ َۡ
ََۡ ر
َ
َ ون َها ٓ إن ُكنتُ ۡم َص َٰ ِدق
َّ
 فرو٨٨  فأما إِن َكن مِن ٱلمقربِني٨٧ ِني
جع
ِ
ِ تر
َ
َ
َ َ
َ َۡ َ ر
َ  َوأ َّما ٓ إن ََك َن م ِۡن أ ۡص٨٩ ت نَعيم
ُ ان َو َج َّن
َ ۡ َٰح
 ف َسل َٰ رم٩٠ ني
و ري ح
ِ
ٖ ِ
ِ ب ٱِل ِم
ِ
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َ ۡ َ َّ
ۡ
َّ َ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ َّ َ َ
َ
ۡ
َ
َ
َٰ
٩٢  وأما إِن َكن مِن ٱلمكذِبِني ٱلضٓال ِني٩١ ني
ِ ب ٱِل ِم
ِ لك مِن أصح
َ  َوت َ ۡصل ِيَ ُة٩٣ زن رل م ِۡن َۡحِيم
ُ ُ َف
]94 - 51 :﴾ [سورة الواقعة٩٤ يم
ح
ج
ِ
ٍ
ٖ
Thế tại sao các ngươi (những tên thầy thuốc, những
nhà y học tài giỏi, tất cả loài người) không (can thiệp)
khi (linh hồn) lên đến tận cổ (của một người) mà chỉ
biết lấy mắt nhìn? Quả thật, TA (Allah) ở gần y
(người sắp chết) hơn các ngươi nhưng các ngươi
không nhìn thấy. Nếu các ngươi tự cho mình không bị
phán xử thì tại sao các ngươi không đưa (linh hồn)
của các ngươi trở về thân xác của các ngươi, nếu các
ngươi nói thật? Bởi thế, đối với người nào là những
người gần nơi Allah nhất (tức được Ngài thương xót)
thì sẽ được an nghỉ nơi có hương thơm và Thiên Đàng
hạnh phúc. Và nếu y là một trong những người bạn
của cánh tay phải (những người có đức tin ngoan đạo)
thì sẽ nhận được lời chào Salam (an lành) từ những
người bạn bên cánh tay phải; còn nếu y là một trong
những kẻ phủ nhận Chân lý và lạc lối thì sẽ được
chiêu đãi bằng nước sôi, và sẽ phải chịu thiêu đốt
trong Lửa của Hỏa ngục. (Chương 65 – Al-Waqi’ah,
câu 83 – 94).
Khi chết, linh hồn của con người được bắt lìa khỏi
xác theo lệnh của Allah .
Có lúc Allah  quy cho Ngài việc bắt hồn người
chết như trong lời phán của Ngài:

ُ َ ۡ َّ َ َ َ ُ َّ
َ
َ
َ
ۡ
َ
]45 : ﴿ٱَّلل يتوِف ٱۡلنفس حِني موت ِها﴾ [سورة الزمز
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Allah bắt lấy linh hồn khi nào nó đến lúc phải chết.
(Chương 15 – Azzumar, câu 42).
Có lúc Allah  qui việc bắt hồn người chết cho
các Thiên Thần của Ngài như trong lời phán:

َّ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ٓ َ َ َٰٓ َّ َ
َ َ ُ ُ
َ
﴾٦١ ت ت َوف ۡت ُه ُر ُسل َنا َوه ۡم َّل ُيف ِر ُطون
﴿حَّت إِذا جاء أحدكم ٱلمو

]51 :[سورة األنعام

Cho đến khi một trong các ngươi đối diện với cái
chết thì các thiên thần của TA sẽ bắt hồn y và chúng
sẽ không chểnh mảng trong nhiệm vụ đó. (Chương 5
– Al-An’am, câu 51).

َ
ۡ َ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ ْ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ۡ َٰٓ َ َ ۡ َ َ
َ
ُضبُون ُو ُجوه ُه ۡم
ِ ﴿ولو ترى إِذ يتوِف ٱَّلِين كفروا ٱلملئِكة ي
َ َوأ َ ۡد َب َٰ َر ُه ۡم َو ُذوقُوا ْ َع َذ
َ ۡ اب
]60 :﴾ [سورة األنفال٥٠ يق
ر
ٱۡل
ِ ِ

Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể chứng kiến được
cảnh tượng khi các Thiên thần bắt hồn những kẻ
không tin bằng cách đánh đập vào mặt và lưng của
chúng (và bảo): “Hãy nếm hình phạt của lửa đốt!”
(Chương 5 – Al-Anfal, câu 50).
Có lúc Allah  quy việc bắt hồn cho Thiên Thần
Chết (Malak Al-Mawt) như trong lời phán của Ngài:

َّ ۡ َ ۡ ُ َ َّ ُ َٰ َّ َ َ َ ۡ ُ
َ ُ ُ
َ
َ
ُ ُ
ت ٱَّلِي ُو ِك ِِك ۡم ث َّم إ ِ ََٰل َربِك ۡم ت ۡر َج ُعون
ِ ﴿قل يتوفىكم ملك ٱلمو
]11 :[سورة السجدة

﴾ ١١

Hãy nói đi (Muhammad!): Thiên Thần chết, vị phụ
trách công việc bắt hồn của các người, rồi các người
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sẽ được đưa về gặp Thượng Đế của các người trở lại.
(Chương 15 – Al-Sajdah, câu 11).
Các câu Kinh trên không có sự mâu thuẫn lẫn nhau
mà mỗi câu Kinh mang một thông điệp riêng bổ sung cho
nhau. Allah muốn cho biết rằng chính Ngài là Đấng định
đoạt cái chết, Ngài sẽ ra lệnh cho các Thiên Thần của
Ngài bắt hồn người chết một khi đã hết hạn trên thế gian,
Thiên Thần Chết có bổn phận đảm nhiệm công việc rút
hồn từ người chết, sau đó các Thiên Thần Rahmah (Nhân
từ) hoặc các Thiên Thần A’zdaab (trừng phạt) đón lấy
linh hồn đó từ Thiên Thần Chết.
Bắt hồn lúc ngủ và bắt hồn lúc chết
Linh hồn bị bắt lìa khỏi thể xác lúc chết chính là
linh hồn được thổi vào thể xác và cũng là linh hồn rời thể
xác lúc ngủ. Thiên sứ của Allah nói lúc ngủ lỡ giờ của lễ
nguyện Salah Fajar:

ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ح
َّ َ َ َ َ َ ح َ َ ُ ح
َ ك حم ح
َ}ْي َشاء
 وردها علي،حْي شاء
ه
{إهن اهلل قبض أرواحكم ه

“Quả thật, Allah bắt hồn của các ngươi bất cứ lúc nào
Ngài muốn và Ngài trả nó lại cho các ngươi lúc bất cứ
lúc nào Ngài muốn”.
Bilaal nói: Thưa Thiên sứ của Allah, Đấng bắt hồn
tôi chính là Đấng đã bắt hồn Người.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
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ُ َ ۡ َّ َ َ َ ُ َّ
َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ
ُ َُۡ َ ََ
ۡ
َ
ُ
﴿ٱَّلل يتوِف ٱۡلنفس حِني موت ِها وٱل َِّت لم تمت ِِف منامِها فيمسِك
َّ َّ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َٰٓ َ َٰٓ َ َ ُّ َ ا
َ َ
م إِن ِِف ذَٰل ِك
ِۚ ٱل َِّت قَض عليها ٱلموت ويرسِل ٱۡلخرى إَِل أج ٖل مس
َ َّ َ َ َ ۡ َ
َ
]45 :  ﴾ [سورة الزمز٤٢ م يتفك ُرون
ٖ َٰ ٓأَلي
ٖ ت ل ِقو
Allah cho bắt lấy linh hồn khi nào nó đến lúc phải
chết và khi nó chưa chết lúc trong giấc ngủ. Hồn của
người nào Ngài quyết định cho chết thì sẽ bị giữ lại;
và các hồn khác thì được gởi trở lại thể xác đến một
thời hạn ấn định. Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu
cho đám người biết ngẫm nghĩ. (Chương 15 –
Azzumar, câu 42).
Ibnu Abbas  và đa số các học giả Tafseer đều
nói: Linh hồn được bắt đi lúc chết và lúc ngủ. Lúc ngủ
linh hồn được bắt lìa khỏi xác và được đưa trở lại khi
thức rồi khi đến thời hạn phải chết thì linh hồn bị bắt đi
và bị giữ lại không cho trở lại thể xác. Quả thật, trong hai
bộ Sahih Albukhari và Muslim có ghi rằng Thiên sứ của
Allah  thường nói khi đi ngủ:

ح َ َ ِّ َ َ ح ُ َ ح َ َ َ ح َ ُ ُ ح َ ح َ ح َ َ ح
ََ حَح
{بهاس همك رّب وضعت جن هب وبهك أرفعه إهن أمسكت نف هس فارْحها
ُ ََ ح َح َ حََ َ ح َ ح َ َ َح
َّ َ َ َ
َ
}اْل هْي
وإهن أرسلتها فاحفظها بهما َتفظ ب ه هه عهبادك الص ه

“Lạy Thượng Đế của bề tôi, nhân danh Ngài bề tôi
nằm ngủ và bởi Ngài bề tôi sẽ trở dậy, nếu Ngài giữ
linh hồn của bề tôi lại thì xin Ngài hãy yêu thương nó,
còn nếu Ngài đưa nó trở về thể xác của bề tôi thì xin
Ngài hãy bảo vệ nó với những gì mà Ngài bảo vệ các bề
tôi ngoan đạo của Ngài”.

460

Đây là một trong hai câu nói của các học giả về
câu Kinh rằng linh hồn sẽ được giữ lại và đưa trả về. Ai
đã mãn hạn thì linh hồn sẽ bị giữ lại không đưa trả về thể
xác còn ai chưa hết thời hạn thì linh hồn được đưa trở lại
thể xác.
Câu nói thứ hai: Việc giữ linh hồn lại là sự việc
thuộc phạm vi của cái chết còn việc đưa trả về thể xác là
thuộc phạm vi bắt hồn khi ngủ. Ý nghĩa của câu nói này:
Allah  bắt hồn của người chết và giữ nó lại, Ngài
không đưa nó trở về với thể xác trước Ngày Tận Thế; còn
đối với người ngủ thì Ngài bắt hồn rồi đưa nó trở lại thể
xác theo thời hạn ấn định. Allah  phán:

َّ

ُ

َّ َ َ َ

َّ َ ُ َ

ۡ
َٰ
]50 : ل﴾ [سورة األنعام
ِ ﴿وهو ٱَّلِي يتوفىكم ِِٱِل
Và Ngài (Allah) là Đấng bắt hồn các ngươi vào ban
đêm (lúc ngủ). (Chương 5 – Al-An’am, câu 50).
Sựthật về linh hồn
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Trường phái
của các vị Sahabah, những ai đi theo con đường tốt đẹp
của họ cũng như các vị Imam Sunnah đều nói rằng: Linh
hồn là một thực thể độc lập tách biệt hoàn toàn với thể
xác, nó được hưởng thụ hoặc bị trừng phạt. Nó không
phải là thể xác cũng không phải là một bộ phận của thể
xác.
Câu nói đúng: Linh hồn không phải là vật chất
hữu hình cũng không phải là cá thể có hình dạng được
cảm nhận bằng xúc giác và thị giác mà nó chỉ được cảm
nhận qua sự mô tả từ các văn bản giáo lý (Qur’an và
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Sunnah) cũng như được khẳng định qua các hiện tượng
được cảm nhận bởi tâm trí.
Riêng câu nói linh hồn nằm ở đâu trong thể xác thì
câu trả lời: không có bất cứ một thứ gì từ bộ phận của thể
xác dành riêng cho linh hồn mà linh hồn là một dòng
chảy trong khắp toàn bộ thể xác giống như dòng chảy của
sự sống được hiển thị trong toàn bộ cơ thể. Quả thật, sự
sống phụ thuộc vào linh hồn, nếu linh hồn còn trong thể
xác thì thể xác còn sự sống, nhưng nếu linh hồn đã lìa
khỏi thể xác thì thể xác không còn sự sống nữa.
Linh hồn là tạo vật
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Linh hồn của
con cháu Adam (con người) là tạo vật của Allah. Đây là
điều được thống nhất quan điểm giữa thế hệ Salaf cũng
như các Imam của phái Sunnah. Có lời bảo rằng điều
này đã được giới học giả Islam hoàn toàn thống nhất.
Học trò của Sheikh Islam, học giả Ibnu Al-Qayyim
nói rằng có nhiều phương diện khẳng định linh hồn là tạo
vật của Allah. Ông đã đưa ra mười hai phương diện, tiêu
biểu:
Lời phán của Allah :
]15 :[سورة الرعد

ۡ ُ ۡ َ ُ ُ َٰ َ ُ َّ
َّ َ ۡ
﴾١٦ َشءٖ َوه َو ٱل َوَٰح ُِد ٱلقه َٰ ُر
ك
ِ ﴿ٱَّلل خل ِق

Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài là
Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng”. (Chương 11 –
Ar-ra’d, câu 15).
Câu Kinh mang lời bao quát chung chứ không cụ
thể bất cứ điều gì với ý nghĩa rằng Allah là Thượng Đế
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với những thuộc tính hoàn hảo tuyệt đối, Ngài là Đấng
Tạo Hóa Duy Nhất còn những gì ngoài Ngài đều là tạo
vật của Ngài.
Lời phán của Allah :

ۡ َ ُ َ َ

َُۡ

َ َُۡ َ َۡ

]5 :﴾ [سورة مريم٩ ﴿ َوقد خلقتك مِن قبل َول ۡم تك شيا

Chẳng phải trước đây TA (Allah) đã tạo ra Ngươi
(Muhammad) trong lúc Ngươi không là gì cả đó
sao?” (Chương 15 – Maryam, câu 9).
Đây là lời phán đến cả linh hồn và thân xác của
Người (Muhammad ) chứ không phải lời phán đến thân
xác không hiểu, không nói và không nhận thức, bởi vì
thân xác chỉ nói được, hiểu được và nhận thức được khi
nào nó có linh hồn trong đó.
Lời phán của Allah :

َ ْ ُ ۡ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ ُ َٰ َ ۡ َّ َ َّ ُ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
﴾ج ُدوا ٓأِلد َم
﴿ولقد خلقنكم ثم صورنكم ثم قلنا ل ِلملئِكةِ ٱس

]11 :[سورة األعراف

Và quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa các ngươi rồi ban
cho các ngươi hình thể rồi TA bảo các Thiên Thần quì
xuống chào Adam. (Chương 5 – Al-A’raf, câu 11).
Đây là thông tin hoặc là linh hồn cũng như thân
xác con người của chúng ta được tạo ra như câu nói của
đại đa số học giả hoặc là linh hồn được tạo ra trước khi
tạo ra thân xác như câu nói của những ai khẳng định như
vậy.
Các văn bản giáo lý đều chỉ ra rằng con người thờ
phượng bằng thân xác và linh hồn, thậm chí có thể nói
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linh hồn là căn bản còn thân xác chỉ theo sau linh hồn
trong thờ phượng.
Lời phán của Allah :

ۡ ََ ََ َۡ
ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ ر
كن َش ۡيا َّم ۡذ ُك ا
َٰ َ ٱۡل
َٰ ﴿هل أ
﴾١ ورا
نس ِن حِني مِن ٱلهرِ لم ي
ِ َت لَع

]1 :[سورة اإلنسان

Phải chăng con người đã trải qua một thời kỳ mà y
không là một cái gì đáng nói đến cả. (Chương 55 –
Al-Insan, câu 1).
Nếu linh hồn của con người đã có từ xưa thì chắc
chắn con ngươi vẫn là một thứ gì đó được nhắc đến vì
thật ra con người được nhắc đến bởi linh hồn của y chứ
không phải bởi thân xác của y.
Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah nói:

َ َ َ ح َ ُ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ح َ ح َ َ َ َ َ َ َ َ َ ح
{واألرواح جنود ُمندة فما تعارف مهنها ائتلف وما تناكر مهنها
َََح
.اختلف} رواه مسلم

“Và các linh hồn là những tập hợp gồm nhiều dạng
khác nhau. Bởi thế, những linh hồn nào đã biết nhau
thì chúng sẽ hòa hợp và tương đồng với nhau, còn
những linh hồn nào chưa từng biết đến nhau thì chúng
sẽ khác biệt nhau” (Muslim).
Linh hồn được mô tả với các từ chết, bị bắt, bị giữ
lại và được đưa trở lại. Đây là các sự việc của tạo vật.
Cách linh hồn bị bắt đi khi chết và cách nó trở lại
thân xác sau khi chết
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Quả thật cách linh hồn bị bắt đi khi chết như thế
nào và cách nó được trở lại thân xác ra sao đã được trình
bày rõ trong một Hadith dài do Al-Bara’ bin A’zib 
thuật lại.
Dưới đây là nội dung Hadith:
Ông Al-Bara’ bin A’zib  nói: Khi chúng tôi đang
chôn cất người chết tại khu chôn cất Al-Farqad thì Thiên
sứ của Allah  đến. Người  ngồi hướng mặt về phía
Qiblah, chúng tôi ngồi xung quanh Người, dường như
trên đầu của chúng tôi có những chú chim đang bay lượn,
Người  nói ba lần: “Bề tôi cầu xin Allah che chở tránh
khỏi sự trừng phạt nơi cõi mộ”. Sau đó, Người  nói:
“Quả thật, người bề tôi có đức tin khi nào chấm dứt kỳ
hạn ở đời sống trần gian, vào những khoảnh khắc sắp
quay về với cõi Đời Sau thì sẽ có các vị Thiên Thần từ
trên trời xuống với những gương mặt sáng ngời như ánh
mặt trời, họ mang theo vải liệm thật mịn cùng với chất
thơm từ Thiên Đàng, họ ngồi cách xa y với khoảng cách
một tầm nhìn của mắt. Sau đó, Thần Chết (MalakulMawt)  đến và ngồi trên phía đỉnh đầu của y và gọi:
Này hỡi linh hồn tốt lành! Hãy xuất ra để trở về với sự
tha thứ của Allah và sự hài lòng của Ngài. Tức khắc,
linh hồn từ từ xuất ra một cách nhẹ nhàng và êm đềm
giống như sự nhỏ giọt (của chất lỏng) từ bình chứa. Thần
Chết nhận lấy linh hồn và khi chưa kịp đặt nó lên bàn tay
của mình thì các vị Thiên Thần đang ngồi đợi sẵn lúc nãy
liền xuất hiện tiếp nhận ngay và đặt nó vào miếng vải
liệm cùng với chất thơm được mang xuống từ Thiên
Đàng. Ngay lúc ấy một hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ
linh hồn giống như hương thơm của xạ hương lan tỏa cả
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mặt đất. Xong, họ thăng thiên đưa linh hồn lên trời. Mỗi
khi đi ngang qua một nhóm Thiên Thần nào đó thì tất cả
họ đều khen ngợi và bảo nhau: Ôi, linh hồn gì mà sao tốt
lành thế kia! Đó chính là người này, con của người này
con của người này, họ hô tên của y với tên gọi tốt đẹp
nhất mà những người trên trần gian đã từng gọi y. Hết
tầng trời hạ giới, họ xin mở cửa các tầng trời kế tiếp và
các tầng trời đều mở ra để đón chào y. Và mỗi khi lên
đến bất kỳ tầng trời nào, y cũng đều được các Thiên Thần
của tầng đó hộ tống lên tầng trời tiếp sau đó, cứ như vậy
cho đến khi y được đưa lên đến tầng trời thứ bảy. Rồi
Allah, Đấng Tối Cao phán bảo các Thiên thần: Các
Ngươi hãy ghi nhận vào quyển sổ của TA trong
‘Illiyeen và hãy đưa y trở lại trái đất. Bởi quả thật, từ
đó TA đã tạo ra con người và nơi đó TA bắt họ quay về
và cũng từ đó TA lại để họ trở ra một lần nữa.
Thế là linh hồn của y được trả về trái đất, nó được
cho nhập lại vào thân xác của y. Ngay lúc đó, y sẽ nghe
thấy được tiếng bước chân của những người tiễn đưa y
đến mộ đang bước quay đi. Liền sau đó, có hai vị Thiên
Thần xuất hiện bắt y ngồi dậy và hỏi: Ai là Thượng Đế
của ngươi? Y đáp: Thượng Đế của tôi là Allah. Hai vị
Thiên Thần hỏi tiếp: Thế tôn giáo của ngươi là gì? Y
đáp: Tôn giáo của tôi là Islam. Vậy người đàn ông được
phái đến cho các ngươi là gì, hai vị Thiên Thần lại hỏi?
Y đáp: Người ấy là Thiên Sứ của Allah. Hai vi Thiên
Thần tiếp tục hỏi: Làm thế nào ngươi biết điều đó? Y
đáp: Tôi đã đọc Kinh Sách của Allah và tôi đã tin tưởng.
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Ba câu hỏi “ai là Thượng Đế của ngươi, tôn giáo
của ngươi là gì, và Nabi của ngươi là ai” là điều thử
thách cuối cùng dành cho người có đức tin.
Sau khi trả lời ba câu hỏi, có tiếng nói từ trên trời
vọng xuống: Quả thật, bề tôi của TA đã nói thật, hãy
sắp xếp chỗ ở cho y nơi Thiên Đàng, hãy ăn mặc cho y
y phục của Thiên Đàng và hãy mở cánh cửa Thiên
Đàng cho y! Ngay lập tức, làn hương thơm thoang
thoảng của Thiên Đàng bay tới chỗ y, chỗ nằm của y
trong mộ từ từ được nới rộng ra bằng cả một tầm nhìn.
Tiếp sau đó, xuất hiện một người có gương mặt
thật đẹp với bộ quần áo thật lộng lẫy, nói: Xin báo tin
mừng cho ngươi, đây là ngày vui của ngươi mà ngươi
đã được hứa hẹn. Y ngạc nhiên hỏi: Ngươi là ai, sao
gương mặt của ngươi trong phúc hậu quá? Người lạ mặt
đó nói: Ta chính là việc làm thiện tốt và ngoan đạo của
ngươi đây mà. Thề bởi Allah, ta chưa từng biết về
ngươi ngoài việc ngươi luôn tranh thủ và vội vã trong
việc tuân phục Allah và rất chậm chạp trong việc bất
tuân và phạm điều tội lỗi. Cho nên Allah sẽ ban cho
ngươi điều tốt lành. Thế là, y mừng rỡ cầu nguyện nói:
Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy ra lệnh cho giờ
Tận Thế đến mau để bề tôi có thể quay về với người thân
của bề tôi và tài sản của bề tôi.
Quả thật, còn đối với người bề tôi vô đức tin,
khi đã hết kỳ hạn ở thế giới trần gian để trở về với thế
giới Đời Sau cũng sẽ có các vị Thiên Thần từ trên trời
xuống, nhưng các vị Thiên Thần này đến với những
gương mặt đen đúa và dữ tợn, họ mang theo vải liệm
thô kệch, họ đến và cũng ngồi cách xa y khoảng một
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tầm nhìn của mắt. Sau đó, Thần Chết đến và ngồi phía
trên đỉnh đầu của y và bảo: Này hỡi linh hồn xấu xa
kia! Ngươi hãy xuất ra để trở về với sự phẫn nộ và
giận dữ của Allah. Tức khắc, linh hồn lìa khỏi xác, nó
bị lôi ra khỏi xác giống như người ta rút cái xiên ra từ
một con cừu vừa nướng xong. Thần Chết túm bắt lấy
linh hồn và khi chưa kịp đặt nó lên bàn tay thì ngay lập
tức các vị Thiên thần đang ngồi đợi sẵn từ lúc nãy đến
và chụp lấy nó rồi bỏ vào trong miếng vải thô kệch
được mang xuống. Tất cả các Thiên thần giữa trời và
đất cũng như tất cả các Thiên thần trên các tầng trời
đều nguyền rủa linh hồn đó, và không một cửa trời nào
được mở ra.
Ngay lúc ấy, một mùi hôi thối thật kinh tởm toát
ra như mùi của xác chết bị thối rữa đã lâu ngày và nó
lan khắp mặt đất. Các vị Thiên Thần thăng thiên đưa y
lên trời và mỗi khi đi ngang qua một nhóm Thiên Thần
nào đó trên trời thì họ đều chê bai, bảo nhau: Linh hồn
gì mà xấu xa thế kia! Đấy là con của người này và
người này với tên gọi xấu nhất mà y đã được gọi trên
thế giới trần gian. Khi lên hết tầng trời hạ giới các vị
Thiên thần đưa y lên xin phép được mở cửa các tầng
trời kế tiếp cho y nhưng không cánh cửa nào được mở
cho y. Nói đến đây, Thiên sứ của Allah  đọc câu
kinh:

ۡ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َّ
َّ ِبوا ْ َع ۡن َهـا ََّل ُت َف
َ ِۡـم َأ
ُـو َٰب
ۡ ـت ُح ل َ ُه
َُك
﴿إِن ٱَّلِين كذِوا أَِبيَٰتِنا وٱست
ُ َ ۡ َ َ َٰ َّ َ َ َّ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ٓ َ َّ
َ َ َ ِۚ َ ۡ
اط َوكذَٰل ِك
ٱلسماءِ وَّل يدخلون ٱۡلنة حَّت يل ِج
ِ ٱۡل َمل ِِف َس ِم ٱۡل ِي
َۡ
َ ۡ ۡ
]40 :﴾ [األعراف٤٠ َن ِزي ٱل ُمج ِرمِني
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Quả thật những ai phủ nhận các lời mặc khải của
TA (Allah) và khinh thường chúng thì sẽ không có
một cánh cửa nào của bầu trời được mở ra cho họ
và họ sẽ không vào được Thiên Đàng trừ phi con lạc
đà chui vào được cái lỗ của chiếc kim may. Và TA
trừng phạt những kẻ tội lỗi như thế. (Chương 5 –
Al-A’raf, câu 40).
Sau đó Người  nói tiếp: Lúc bấy giờ Allah,
Đấng Tối Cao phán bảo: Hãy ghi nhận hắn vào trong
sổ bộ Sijjeen và để hắn ở tầng đáy thấp nhất, thế là
linh hồn bị ném trở xuống, nói đến đây Người  đọc
câu kinh:

َ ُ ۡ َّ ُ ُ َ ۡ َ َ ٓ َ َّ َ
َ َّ َ َ َ َّ ۡ ۡ ُ َ َ
ـي أ ۡو
َر ِِٱَّلل ِ فكأن َما خ َّر مِـن ٱلسـماءِ فتخطفـه ٱلط
ِ ﴿ومن ش
َ يح ِف َم ََكن
ُ َت ۡهوي ِهِ ٱلر
]11 :﴾ [احلج٣١ يق
ح
س
ِ
ِ
ٖ
ِ ِ ِ
ٖ

Và ai tổ hợp những đối tác cùng với Allah thì
chẳng khác nào như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị
chim chóc chụp bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận
gió ào đến quét mang đi đến một nơi xa xôi
(Chương 55 – Al-Hajj, câu 31).
Người  nói tiếp: Thế là linh hồn của y được
nhập trở lại vào thân xác của y. Tương tự, cũng có hai
vị Thiên thần đến bắt y ngồi dậy và hỏi: Ai là Thượng
Đế của ngươi? Y ấp úng không trả lời được mà chỉ
nói: hả, hả, ..., tôi không biết. Hai vị Thiên thần lại hỏi:
Thế tôn giáo của ngươi là gì? Y ấp a ấp úng nói: hả,
hả,... tôi không biết. Hai vị Thiên thần hỏi tiếp: Vậy
người đàn ông được phái đến cho các ngươi là ai? Y
cũng không trả lời được, y chỉ ngơ ngác: hả, hả, tôi
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không biết. Dứt lời bỗng có tiếng nói từ trên trời vọng
xuống: Hắn nói dối, hãy chuẩn bị cho hắn nơi ở
trong Hỏa Ngục, hãy mở cánh cửa Hỏa Ngục cho
hắn. Tức thời, cái nóng của Hỏa Ngục và mùi hôi thối
bẩn thỉu của nó ập đến và mộ của y từ từ thu hẹp lại ép
sát người y làm trẹo cả xương sườn của y.
Vừa lúc đó, xuất hiện một người với gương mặt
xấu xí trong bộ quần áo hôi hám thật kinh tởm, nói:
Xin báo cho ngươi một tin buồn, đây chính là ngày
được hứa hẹn với ngươi. Y hoảng sợ, hỏi: ngươi là ai
mà sao gương mặt của ngươi mang đến toàn những
điều xấu thế này? Người đó trả lời: Ta chính là việc
làm xấu xa và tội lỗi của ngươi đây. Thề bởi Allah, quả
thật ta không hề biết về ngươi ngoài việc ngươi luôn
chậm chạp và nặng nề trong việc tuân phục Allah
nhưng lại rất nhanh nhẹn trong việc làm điều tội lỗi và
bất tuân Ngài, nên Allah ban cho ngươi điều xấu.
Rồi có một Thiên thần xuất hiện trên tay cầm
một cây búa sắt, nếu vị Thiên thần dùng cây búa này
đập vào một quả núi thì chắc chắn quả núi sẽ trở thành
đất bụi. Vị Thiên thần dùng búa đập y và y trở thành
đất bụi. Sau đó, Allah phục hồi lại cơ thể của y, và vị
Thiên thần dùng búa đánh y một lần nữa, lần này y la
hét vì đau đớn, tất cả mọi vạn vật đều nghe thấy tiếng
la hét của y ngoại trừ hai loài (con người và Jinn).
Thế là y hốt hoảng nói: Lạy Thượng Đế, xin
Ngài đừng ra lệnh cho giờ tận thế xảy ra” (Ahmad,
Abu Dawood, Annasa-i, Ibnu Ma-jah Al-Hakim).
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Học giả Attaha-wi nói: Hadith này là nguồn cơ sở
căn bản cho tất cả những ai đi theo trường phái Sunnah,
và Hadith có cùng nội dung với những điều được nói
trong các Hadith Sahih khác.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Hadith nói
về linh hồn của người có đức tin bị bắt đi lúc chết và
được đưa lên trời, nơi Allah (vừa nêu trên) là một Hadith
quen thuộc ai cũng biết, có đường dẫn truyền khá tốt”.
Lời của Sheikh “được đưa lên trời, nơi có Allah”
là muốn nhắc đến lời phán của Allah :

َ ُ َُ
َ ۡ َ َ ٓ َ َّ
َ َۡ ُ ُ
َّ ﴿ َءأَمِنتُم
َ ِ ۡرض فَإذَا
ِ
 أ ۡم١٦ ور
ِه تم
ٱۡل
م
ك
ِ
ِف
س
ُي
ن
أ
ء
ا
م
ٱلس
ِف
ن
م
ِ
ِ
ِ
َ
ٓ َ َّ
َ
َ َ َ َ
ُ َۡ َ َ ُۡ
َّ أَمِنتُم
َ ك ۡم
ِ
اصبا ف َستَ ۡعل ُمون ك ۡيف
ح
ي
ل
ع
ِل
س
ر
ي
ن
أ
ء
ا
م
ٱلس
ِف
ن
م
ِ
ِ
َ
]15 ،15 :نذِيرِ ﴾ [سورة امللك

Phải chăng các ngươi cảm thấy an toàn thoát khỏi
Đấng ở trên trời vì tưởng rằng Ngài sẽ không làm đất
sụp xuống nuốt mất các ngươi khi nó rung động dữ
dội hay sao? Hay phải chăng các ngươi cảm thấy an
toàn thoát khỏi Đấng ở trên trời vì tưởng rằng Ngài sẽ
không thể gởi một cơn bão đá xuống để trừng phạt
các ngươi sao? Rồi các ngươi sẽ biết Lời cảnh báo
như thế nào? (Chương 55 – Al-Mulk, câu 16, 17).
Học giả Ibnu Al-Qayyim  nói: Các linh hồn có
nơi cư ngụ khác nhau ở cõi Barzakh. Có những linh hồn
được ở nơi trên cao, đó là những linh hồn của các vị
Nabi, và vị trí nơi ở của họ trên trời cao cũng có sự khác
nhau giống như Nabi Muhammad đã nhìn thấy họ trong
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chuyến thăng thiên Mi’raaj. Có những linh hồn tồn tại
dưới dạng những chú chim màu xanh bay quanh quẩn
trong Thiên Đàng, đó là những linh hồn của một số người
chết Shaheed, chỉ một số chứ không phải tất cả, bởi lẽ có
những người chết Shaheed bị cấm vào Thiên Đàng vì còn
mắc nợ trên thế gian hoặc một lý do nào đó, có những
linh hồn của những người chết Shaheed bị giữ lại ngay
tại cổng của Thiên Đàng, có những linh hồn chết
Shaheed bị giữ lại ở cõi mộ như Hadith về một người da
đen đã lấy chiếc áo dài Shamlah từ chiến lợi phẩm trước
khi phân chia rồi sau đó chết Shaheed và được mọi người
chúc mừng y về Thiên Đàng nhưng Thiên sứ của Allah
 lại bảo:

َ َّ َّ َ ح
َ َ َّ َّ ح َ َ َّ َ َ َ َ َ ح َ َ ح َ َ َ ح
َ
{َك َواَّلهى نف هس بهي هده ه إهن الشملة ال هَّت أخذها يوم خيَب مهن المغان ههم
ً َ ل َ حم تُص حب َها ال ح َم َقا ُ َ َ ح َ ُ َ َ ح
.سم لتشت هعل علي هه نارا} رواه ابلخاري ومسلم
ه
ه

“Không, thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay
Ngài, quả thật chiếc áo Shamlah mà y đã lấy vào ngày
Khaibar từ chiến lợi phẩm chưa được phân chia sẽ là
lửa đốt y (nơi cõi mộ)” (Albukhari, Muslim).
Có những linh hồn chết Shaheed ở ngay tại cổng
của Thiên Đàng giống như được nói trong một Hadith do
Ibnu Abbas  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َّ َ ح
َ ََ
َ ََ ُ َ َ
ُ َّ َ ح َ َ َ ح ُ َ َ ح ح
اء َي ُرج علي ههم
اْلن هة هف قب ٍة خْض
اب
 نه ٍر بهب ه:ار هق
{الشهداء ىلع ب ه
ًّ َ َ ً َ ح ُ ُ ح َ ح َ َّ ُ ح
.شيا} رواه أمحد
هرزقهم مهن اْلن هة بكرة وع ه

“Những người chết Shaheed sẽ ở trên con sông Bariq
tại cổng của Thiên Đàng trong một mái vòm màu xanh,
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bổng lộc của họ sẽ được ban đến cho họ từ nơi Thiên
Đàng sáng và chiều.” (Ahmad).
Có những linh hồn bị giữ lại nơi trái đất, và có
những linh hồn bị nhốt trong một cái lò nướng do tội
Zina, có những linh hồn ở trong con sông máu cứ cố bơi
vào bờ nhưng bị ném đá rồi phải trở ra giữa sông ...
Có phải Ruh và Nafs đều là một (tức là tên gọi cho
linh hồn)?
Đại đa số học giả cho rằng cả hai đều là một. Tuy
nhiên, tiếng Ruh và Nafs ngoài ý nghĩa linh hồn thì cả hai
còn mang một số ý nghĩa khác.
Tiếng Nafs mang nghĩa linh hồn như trong lời
phán của Allah:

َْ
ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َٰ َ َ َ
َّ
َ
َٰٓ ﴿ َول َ ۡو ت َ َر
لئِكة َِاس ُِط ٓوا أيۡدِي ِه ۡم
ت وٱلم
ِ ت ٱلمو
ِ ى إِذِ ٱلظَٰل ُِمون ِِف غمر
َ
َ
ُ ُ َ ُ ْ ٓ ُ أ ۡخ
]51 :رجوا أنفسكم ﴾ [سورة األنعام
ِ

Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được
tình cảnh của những kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào
lúc sắp chết khi các Thiên thần giăng tay đến chúng
để lôi linh hồn của chúng ra khỏi chúng. (Chương 5 –
Al-An’am, câu 51).
Tiếng Nafs mang nghĩa bản thân và cá thể như
trong lời phán của Allah :

َ ُ
َ
ُ َ َٰٓ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
َّ
لَع أنفسِك ۡم َت َِّية م ِۡن عِن ِد ٱَّلل ِ ُم َب َٰ َركة
﴿فإِذا دخلتم بيوتا فسل ِموا
َ َ
]51 :طيِبة﴾ [سورة انلور
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Nhưng khi các ngươi bước vào nhà, các ngươi hãy
chào đến bản thân các ngươi (tức chào đến nhau)
bằng lời chào Salam đầy phúc lành được Allah chỉ
dạy. (Chương 54 – Annur, câu 61).
Tiếng Nafs còn được dùng để gọi máu như trong
ٌَ
ْ َ َُ َ َْ َ َ ٌَ َ ٌ ْ َ َُ َ
lời của các học giả “َل نف ٌس َسائِلة
– ”ما َل نفس سائِلة وما ليس
“Những loài sinh vật có máu và những loài sinh vật
không có máu”.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyyah  nói: Nafs (linh
hồn) có ba loại:
- Nafs bị xúi giục làm chuyện xấu: Linh hồn bị dục
vọng chế ngự bắt làm điều tội lỗi và trái lệnh Allah.
- Nafs bị khiển trách: Linh hồn có làm điều tội lỗi
và có sự sám hối, linh hồn này mang điều tốt và điều xấu.
Tuy nhiên, nếu nó làm điều xấu thì nó lập tức sám hối và
quay về với Allah . Linh hồn này đáng bị khiển trách vì
những tội lỗi đã làm chứ không bị khiển trách bởi sự do
dự giữa điều tốt và điều xấu.
- Nafs an bình và thanh thản: Linh hồn yêu thích
điều tốt, ân phước và công đức, ghét điều xấu và điều
nghịch đạo.
Ruh cũng mang nhiều nghĩa:
Ruh được dùng để chỉ Qur’an mà Allah  đã mặc
khải vị Thiên sứ của Ngài Muhammad :
]65 :[سورة الشورى

َ َ َ َ
َ َ
َ َ ٓ
﴾﴿ َوكذَٰل ِك أ ۡو َح ۡي َنا إ ِ ِۡلك ُروحا م ِۡن أ ۡمرِنا
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Và đúng như thế, TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi
(Muhammad) Ruh từ mệnh lệnh của TA (Qur’an).
(Chương 45 – Ash- Shura, câu 52).
Ruh được dùng để đại Thiên Thần Jibril , Allah
 phán:
]193 :[الشعراء

ُ ٱلرو ُ ۡٱۡلَم
ُّ ِ﴿نَ َز َل ِه
﴾١٩٣ ِني
ِ

Ruh (Đại Thiên Thần Jibril) ngay chính đã mang Nó
(Qur’an) xuống. (Chương 55 – Ash-Shu’ara’, câu 153).
Ruh được dùng để gọi sự mặc khải được mặc khải
xuống cho các vị Nabi cũng như các vị Thiên sứ của
Allah , như Allah  đã phán:

َ
ٓ َ
َ َّ ِيع
ُ ﴿ َرف
ُّ ت ُذو ٱلۡ َع ۡر ِش يُلَۡق
َٰ َ َ ٱلرو َ م ِۡن أ ۡمره ِۦ
لَع َمن شَاا ُء م ِۡن
ِ َٰ ٱل َرج
ِ
ِ
َ َّ َ ۡ َ َ
َ
]16 :﴾ [سورة اغفر١٥ ق
ِ عِبادِه ِۦ ِِلُنذِر يوم ٱَلًل

(Allah) Tối Cao về cấp bậc, Chủ nhân của chiếc Ngai
Vương, Ngài ban Ruh (sự mặc khải) xuống từ mệnh
lệnh của Ngài cho ai Ngài muốn trong số các bề tôi
của Ngài mục đích để cảnh báo về Ngày Hội Ngộ
(Ngày triệu tập). (Chương 40 – Gha-fir, câu 15).
Allah  gọi sự mặc khải là Ruh tức linh hồn vì nó
mang lại cho cuộc sống điều hữu ích. Bởi lẽ cuộc sống
không có nó thì nhân loại chẳng bao giờ gặt hái được
điều hữu ích, giống như thân xác không có linh hồn thì sẽ
không có sự sống.
Như vậy, tiếng Nafs và Ruh là từ đồng nghĩa vì cả
hai đều dùng để gọi linh hồn, tuy nhiên mỗi tiếng đều
mang những nghĩa riêng khác.
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Sựtra hỏi, trừng phạt và hưởng thụ nơi cõi mộ
Đức tin nơi Ngày Sau có nghĩa là tin nơi tất cả
những gì được Thiên sứ của Allah  thông tin cho biết
sau cái chết. Một trong những điều đó là sự tra hỏi, trừng
phạt và hưởng thụ nơi cõi mộ. Đó là cõi nằm giữa cái
chết - điều chấm dứt cuộc sống trần gian và sự phục sinh
- điều bắt đầu cho cuộc sống thứ hai; hoặc nói một cách
khác đó là cõi nằm giữa tiểu tận thế và đại tận thế. Allah
 đã gọi thế giới này hay cõi này là cõi Barzakh như
Ngài đã phán:

َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ٓ َ َ َّ َ
َُ ۡ َ ٓ ََ
ُ
ۡ
َ
َٰٓ ﴿ح
 لع ِِل أعمل٩٩ جعو ِن
ِ ب ٱر
ِ َّت إِذا جاء أحدهم ٱلموت قال ر
َ ٌ
ُ ٓ َ ُ ٌ َ َّ ٓ َّ َ ُ ۡ َ َ َ
ٓ
َ
ت ّلَك إِن َها ُك َِمة ه َو قائِل َها َومِن َو َرائِهِم َِ ۡر َزخ إ ِ ََٰل
صَٰل ِحا فِيما ترك
َ َُُۡ َۡ
]100 ،55:﴾ [سورة املؤمنون١٠٠ يو ِم يبعثون

Mãi tới khi một trong số chúng đối diện với cái chết
thì y sẽ lạy lục than xin: “Ôi Thượng Đế của bề tôi, xin
Ngài cho bề tôi quay lại trần thế, hy vọng rằng bê tôi sẽ
làm việc thiện và ngoan đạo mà bề tôi đã bỏ mất”.
Không. Đó chỉ là lời nói trên môi. Rồi trước mặt
chúng sẽ là một cõi Barzakh ngăn cách chúng với trần
thế cho đến Ngày chúng sẽ được phục sinh trở lại.
(Chương 51 – Al-Mu’minun, câu 55, 100).
Trong tiếng Ả Rập, Barzakh có nghĩa là một thứ gì
đó ngăn cách giữa hai sự vật.
Trong câu Kinh, Allah  dùng tiếng Barzakh để
gọi thế giới cõi mộ vì nó như một tấm ngăn cách giữa
cuộc sống thế gian và cuộc sống Đời Sau.
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Barzakh là điểm đến đầu tiên của thế giới Ngày
Sau ngay sau khi chết. Ở đây sẽ có sự tra hỏi của hai vị
Thiên Thần rồi sau đó sẽ có sự trừng phạt hoặc sự hưởng
thụ.
1- Sựtra hỏi của hai vị Thiên Thần:
Sự tra hỏi của hai vị Thiên Thần nơi cõi mộ được
gọi là Fitnah (cuộc thử thách) của cõi mộ, bởi vì mỗi
người chết đi đều phải bị hai vị Thiên Thần này hạch hỏi.
Có rất nhiều Hadith được ghi lại khẳng định về Fitnah
này chẳng hạn như các Hadith được thuật lại bởi AlBara’ bin A’zib, Anas bin Malik, Abu Huroiroh và những
vị Sahabah khác.
Tất cả nhân loại đều phải trải qua Fitnah nơi cõi
mộ trừ các vị Nabi và các vị Thiên sứ của Allah. Tuy
nhiên, các học giả bất đồng quan điểm với nhau về trẻ
nhỏ và những người tâm thần, một số thì nói hai nhóm
người này sẽ không trải qua cuộc thử thách này, bởi lẽ
cuộc thử thách này chỉ đối với những ai phải chịu trách
nhiệm cho hành vi (được gọi là Mukallaf), trẻ nhỏ và
người tâm thần không phải là những người Mukallaf, một
số khác thì bảo trẻ nhỏ và người tâm thần cũng sẽ phải
trải qua Fitnah nơi cõi mộ.
Những người cho rằng trẻ nhỏ và những người tâm
thần cũng phải trải qua Fitnah nơi cõi mộ là họ dựa trên
cơ sở giáo lý qui định dâng lễ nguyện Salah cho hai
nhóm người này khi họ chết đi và sự cầu xin cho tránh
khỏi sự trừng phạt và Fitnah nơi cõi mộ. Trong bộ
Muwatta’ của Malik, ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng
Thiên sứ của Allah  dâng lễ nguyện Salah cho một thi
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hài là một đứa trẻ thì ông đã nghe Người nói trong lời
cầu nguyện: Lạy Allah, xin Ngài hãy cứu rỗi nó khỏi sự
trừng phạt nơi Hỏa Ngục.
Họ cũng lấy cơ sở qua một Hadith do Ali bin
Ma’bad thuật lại rằng có lần thi hài của một đứa trẻ được
dẫn đi ngang qua bà A’ishah  thì bà đã khóc. Có người
hỏi bà này người mẹ của những người có đức tin, điều gì
làm cho bà khóc vậy? Bà nói: Tôi khóc cho đứa trẻ này vì
thương cho nó bởi ngôi mộ sẽ ôm chặt lấy nó.
Họ cho rằng những đứa trẻ cũng được Allah  ban
cho trí tuệ đủ để nhận thức và chúng có thể trả lời những
gì được hỏi. Họ nói có nhiều Hadith chỉ ra điều đó rằng
những đứa trẻ và những người bị tâm thần sẽ bị thử thách
ở Ngày Sau và việc họ bị thử thách ở Ngày Sau không
ngăn cản việc họ bị thử thách nơi cõi mộ.
Những người cho rằng trẻ con và người tâm thần
không bị hạch hỏi nơi cõi mộ vì những câu hỏi nơi cõi
mộ dành cho những người có đủ ý thức để nhận thức về
việc có tin hay không tin nơi Thiên sứ của Allah, trong
khi trẻ con không đủ ý thức để nhận thức sự việc đó thì
câu hỏi trở nên vô nghĩa đối với chúng. Khác với việc
chúng sẽ bị thử thách ở Ngày Sau, bởi vì Allah  sẽ gởi
đến cho vị sứ giả và ra lệnh cho chúng tuân theo và lúc
đó Allah  ban cho chúng đầy đủ trí tuệ, nếu ai trong số
chúng tuân theo thì sẽ được cứu rỗi còn nếu ai nghịch lại
mệnh lệnh thì sẽ bị đày vào Hỏa Ngục.
Còn Hadith do Abu Huroiroh  thuật lại về sự
trừng phạt nơi cõi mộ không mang ý nghĩa là sự trừng
phạt dành cho trẻ con về việc ngoan đạo hay nghịch đạo,
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bởi lẽ Allah  không trừng phạt bất cứ ai không làm tội
mà sự trừng phạt nơi cõi mộ có thể mang nghĩa nỗi đau
của người chết bởi người khác chứ không phải bởi việc
làm của y. Chẳng hạn như lời nói của Thiên sứ của Allah
 “Quả thật, người chết sẽ chịu hình phạt bởi sự than
khóc của người thân”, có nghĩa là người chết sẽ đau khổ
vì sự than khóc đó chứ không bị hình phạt từ tội lỗi của
người sống như Allah  đã phán:

ۡ ُ َۡ ََ َ ُ َ َر
َ
َٰ
]154 : زر وازِرة وِزر أخرى﴾ [سورة األنعام
ِ ﴿وَّل ت

Và không một người nào sẽ gánh vác tội lỗi của
người khác. (Chương 5 – Al-An’am, câu 154).
Lời nói trên của Thiên sứ cũng giống như lời nói
của Người “Đi đường xa là một phần của hình phạt”.
Và không phải nghi ngờ gì nữa rằng trong cõi mộ sẽ có
những nỗi đau, những buồn phiền, sự tiếc nuối có thể làm
cho trẻ con cảm thấy đau nên giáo lý qui định cần lễ
nguyện Salah cho chúng khi chúng chết đi để cầu xin
Allah  cứu rỗi chúng khỏi nỗi đau đó... Allah là Đấng
biết hơn hết!
 Các học giả có sự bất đồng quan điểm về vấn đề:
Sự tra hỏi trong cõi mộ là sự việc dành chung cho tất cả
những tín đồ Muslim, những kẻ giả tạo đức tin Muna-fiq,
và những người ngoại đạo hay chỉ dành riêng cho những
tín đồ Muslim và những kẻ giả tạo đức tin Muna-fiq? Có
lời thì nói nó chỉ dành riêng cho tín đồ Muslim và những
kẻ Muna-fiq; và có lời thì nói dành chung cho tất cả
người Muslim, người Muna-fiq và người Kafir (vô đức
tin), đây là lời nói được Qur’an và Sunnah khẳng định.
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 Các học giả có ba quan điểm khác nhau về vấn đề:
Sự tra hỏi trong cõi mộ là sự việc dành riêng cho cộng
đồng tín đồ của Muhammad hay dành cho tất cả các
cộng đồng khác?
Quan điểm thứ nhất: Nó chỉ dành riêng cho cộng
đồng của Muhammad. Bởi các cộng đồng trước chúng ta,
khi các vị Thiên sứ được cử phái đến với họ, nếu họ phủ
nhận thì họ sẽ bị trừng phạt trên cõi trần nhưng khi Thiên
sứ Muhammad  được cử phái đến thì Người được cử
phái mang đến sự hồng phúc và lòng nhân từ cho nhân
loại như Allah  đã phán:

َ

َ َۡ

َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ

]105 : ﴾ [سورة األنبياء١٠٧ مني
ِ ﴿وما أرسلنَٰك إَِّل رۡحة ل ِلع َٰل

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ
để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương
21 – Al-Ambiya’, câu 105).
Thiên sứ của Allah  ngăn sự trừng phạt đến với
họ trên thế gian. Người được ban cho thanh gươm để kêu
gọi đến với Islam, người nào vào Islam thì được an toàn
với lưỡi gươm của Người và sau đó đức tin được thiết lập
trong trái tim. Tuy nhiên, có người đã biểu hiện lòng giả
dối, họ biểu hiện đức tin bên ngoài nhưng bên trong thì
chứa đầy sự vô đức tin, họ hòa lẫn cùng với thế giới
những người Muslim, nhưng rồi Allah  sẽ làm cho họ lộ
diện nguyên hình qua sự tra hỏi trong cõi mộ.
Những người của quan điểm này còn dẫn chứng
bằng lời nói của Thiên sứ: “Quả thật, cộng đồng này sẽ
bị thử thách trong các ngôi mộ của họ” và “Ta được
mặc khải cho biết rằng các ngươi sẽ bị thử thách
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trong ngôi mộ của các ngươi”. Hai lời nói này của
Thiên sứ đã cho thấy sự thử thách trong mộ chỉ dành
riêng cho cộng đồng tín đồ của Người. Và một cơ sở
khác cho điều này là lời tra hỏi của hai vị Thiên Thần
trong mộ: “Ngươi nói gì về người đàn ông này
(Muhammad) được cử phái đến cho các ngươi?”
Quan điểm thứ hai: Sự tra hỏi trong mộ là cho
cộng đồng này và những cộng đồng khác. Họ trả lời cho
cơ sở mà quan điểm thứ nhất khẳng định chỉ dành riêng
cho cộng đồng này: lời “cộng đồng này” trong Hadith có
thể mang nghĩa cộng đồng nhân loại tức con cháu Adam
như trong lời phán của Allah :

َ
ُ ُ َ َ ُ ٓ َّ َ َ َ ُ َ َٰٓ َ َ َ ِ َ ۡ
﴾ِۚاح ۡيهِ إَِّل أ َم ٌم أ ۡمثالكم
﴿ َو َما مِن دآَِّةٖ ِِف ٱۡلۡرض وَّل طئِرٖ ي ِطي ِِبن

]15 :[سورة األنعام

Và không có một loài thú vật nào sống trên trái đất
cũng như không có một loài chim chóc nào bay được
bằng hai cánh mà không sống kết đoàn thành cộng
đồng giống như các ngươi. (Chương 5 – Al-An’am,
câu 38).
Tất cả mỗi loài trong các loài thú được gọi là cộng
đồng giống như cộng đồng loài người. Và cho dù nó thực
sự mang ý nghĩa cộng đồng của Thiên sứ  thì điều đó
cũng không phủ nhận những cộng đồng khác bị tra hỏi
trong ngôi mộ của họ, bởi lẽ Thiên sứ của Allah chỉ
thông điệp rằng họ sẽ bị tra hỏi trong các ngôi mộ của họ.
Tương tự, Hadith “Ta được mặc khải cho biết rằng các
ngươi sẽ bị thử thách trong ngôi mộ của các ngươi”
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cũng chỉ mang tính truyền thông tin chứ không phủ nhận
những cộng đồng khác bị tra hỏi trong mộ.
Quan điểm thứ ba: Dừng lại, không ý kiến trong
vấn đề, bởi các cơ sở cho vấn đề này đều mang nhiều ý
nghĩa khác nhau không mang ý nghĩa cụ thể. Allah  là
Đấng hiểu biết hơn hết!!!
 Nội dung câu hỏi mà hai vị Thiên Thần sẽ thẩm
vấn người chết nơi cõi mộ qua các Hadith được thuật
lại:
Trong Hadith do Al-Barra’ bin A’zib  thuật lai
rằng Thiên sứ của Allah  nói linh hồn được trả lại thân
xác của y (tức người chết) rồi hai vị Thiên Thần xuất
hiện.
Còn trong hai bộ Sahih Albukhari và Muslim qua
lời thuật của Anas bin Malik  rằng Thiên sứ của Allah
 nói rằng khi người chết được đặt xuống mộ của y và
người thân của y quay về, y sẽ nghe được tiếng bước
chân của họ đồng thời xuất hiện hai vị Thiên Thần bắt y
ngồi dậy và nói với y: Ngươi nói gì về người đàn ông
Muhammad này.
Đối với người có đức tin, y sẽ nói: Tôi chứng nhận
vị ấy là người bề tôi của Allah và là Thiên sứ của Ngài.
Hai vị Thiên Thần nói: Ngươi hãy nhìn xem chỗ ở của
ngươi từ nơi Hỏa Ngục, quả thật nó đã được thay thế bởi
một chỗ ở từ nơi Thiên Đàng. Thiên sứ của Allah nói
rằng lúc đó y sẽ nhìn thấy cả hai: Hỏa Ngục và Thiên
Đàng.
Còn đối với người vô đức tin và người giả tạo đức
tin Muna-fiq, khi hai Thiên Thần hỏi y rằng ngươi nói gì
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về người đàn ông Muhammad này thì y nói: Tôi không
biết, tôi nói theo thiên hạ. Liền lúc đó hai vị Thiên Thần
dùng chiếc búa tạ bằng sắt đánh vào đầu y, y đau đớn la
hét, tiếng la hét của y làm cho tất cả mọi sinh vật đều
nghe thấy trừ hai loài: Jinn và con người.
Còn trong một Hadith khác do Abu Hatim ghi lại
trong bộ Sahih của ông rằng hai vị Thiên Thần đen xanh
xuất hiện có tên là Munkar và Nakir.
Trong một Hadith khác nữa nằm trong bộ AlMusnad và Sahih của Abu Hatim qua lời thuật của ông
Abu Huroiroh  rằng Thiên sứ của Allah  nói: Khi
người chết được đặt xuống mộ thì y sẽ nghe thấy tiếng
bước chân của những người quay đi khỏi y. Nếu y là
người có đức tin thì lễ nguyện Salah sẽ trên phía đầu của
y, nhịn chay sẽ ở bên phải của y và Zakah sẽ ở bên trái
của y, còn tất cả những việc làm thiện tốt từ việc
Sadaqah, hàn gắn tình ruột thịt, cư xử tử tế với mọi người
và những điều phước khác sẽ ở phía dưới chân của y. Hai
vị Thiên Thần xuất hiện từ hướng trên đầu của y thì lễ
nguyện Salah nói: Không có lối vào từ hướng của tôi, hai
vị Thiên Thần tiến đến theo hướng bên phải thì nhịn chay
nói: Không có lối vào từ hướng của tôi, hai vị Thiên
Thần tiến đến theo hướng bên trái của y thì Zakah nói:
Không có lối vào từ hướng của tôi, hai vị Thiên Thần
tiến đến theo hướng dưới chân của y thì các việc làm
thiện tốt của y nói: Không có lối vào từ hướng của tôi.
Thế rồi y được bảo ngồi dậy... (hadith).
 Các Hadith trên đây cũng như những gì được
truyền lại mang cùng ý nghĩa với các Hadith đã khẳng
định một số điều sau đây:
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 Sự tra hỏi diễn ra ngay khi người chết được đặt
xuống mộ của y. Đây là câu trả lời để đáp lại
những người Bid’ah như Abu Al-Huzdail và AlMuraisi đã nói: Sự tra hỏi xảy ra giữa hai tiếng còi
của Ngày Tận Thế.
 Tên của hai vị Thiên Thần đến tra hỏi người chết
trong mộ: Munkar và Nakir. Điều này phản hồi lại
sự khẳng định của nhóm Mu’tazilah rằng không
được phép gọi hai vị Thiên Thần với tên gọi đó.
 Linh hồn được trả về thân xác của người chết
trong mộ lúc bị tra hỏi. Điều này phản hồi lại quan
điểm của Abu Muhammad bin Hazm khi ông phủ
nhận sự việc đó – trừ phi sự phủ nhận của ông
mang ý nghĩa phủ nhận sự sống của cõi trần thì sự
phủ nhận đó là đúng, bởi lẽ linh hồn trở lại thân
xác của người chết trong mộ hoàn toàn không
giống với sự trở lại thân xác trên cõi trần. Quả
thật, tại mỗi nơi của từng cõi đều khác biệt nhau,
cõi trần, cõi mộ và cõi Đời Sau sau Ngày Phục
Sinh đều có những đặc điểm hoàn toàn khác nhau.
Chính vì lẽ này mà Thiên sứ của Allah  đã thông
tin cho biết rằng người chết được mở rộng hoặc
thu hẹp chỗ ở trong mộ của y mặc dù phần đất của
huyệt mộ vẫn không thay đổi.
 Mối tương quan giữa linh hồn và thân xác diễn ra
mang những đặc điểm khác nhau trong từng giai đoạn
khác nhau. Có năm giai đoạn khác nhau cho mối tương
quan giữa linh hồn và thân xác:
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 Giai đoạn thứ nhất: Mối tương quan giữa linh
hồn và thân xác trong dạ con của người mẹ lúc con
người là bào thai.
 Giai đoạn thứ hai: Mối tương quan giữa linh hồn
và thân xác sau khi rời khỏi thế giới dạ con của
người mẹ để đi ra bề mặt của trái đất được gọi là
thế giới trần gian.
 Giai đoạn thứ ba: Mối tương quan giữa linh hồn
và thân xác trong lúc ngủ.
 Giai đoạn thứ tư: Mối tương quan giữa linh hồn
và thân xác trọng cõi mộ được gọi là cõi Barzakh.
 Giai đoạn thứ năm: Mối tương quan giữa linh
hồn và thân xác vào Ngày Phục Sinh. Đây là giai
đoạn mà linh hồn và thân xác có mối tương quan
ổn định, hoàn hảo và trọn vẹn nhất, bởi vì linh hồn
và thân xác trong giai đoạn này sẽ không còn diễn
ra trong tình trạng chết, ngủ và bất ổn nữa.
2. Sựtrừng phạt và hưởng thụ nơi cõi mộ
Theo trường phái Salaf và các vị Imam chính trực
rằng con người khi chết đi thì sẽ được hưởng thụ hoặc sẽ
bị trừng phạt trong cõi mộ. Sự việc này diễn ra cho cả
linh hồn và thân xác, có lúc diễn ra với riêng linh hồn và
có lúc diễn ra cả linh hồn và thân xác. Phái Sunnah và
Jama’ah đều đồng thuận và thống nhất rằng linh hồn
được hưởng thụ hoặc bị trừng phạt đơn lẻ khi rời khỏi
thân xác và nó cũng bị trừng phạt hoặc được hưởng thụ
cùng với thân xác khi nó nhập vào thân xác. Tuy nhiên,
liệu sự hưởng thụ hoặc sự trừng phạt có xảy đến với
riêng thân xác hay không, đây là điều mà giới học giả

485

Hadith và Sunnah cũng như giới hùng biện có hai câu nói
khác nhau.
 Các cơ sở khẳng định sự trừng phạt và hưởng
thụ nơi cõi mộ từ Qur’an:
 Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َٰٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ
َّ
َ
ۡك ُة َِاس ُِط ٓوا ْ َأيۡدِيهم
َٰٓ ﴿ َول َ ۡو تَ َر
ِ ت ٱلمو
ِ َٰ ى إِذِ ٱلظَٰل ُِمون ِِف غ َم َر
ِ ت وٱلملئ
ِ
ََ َ ُ َُ ُۡ ُ َ
ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُۡ َ َۡۡ ُ ُ َ ُ َ ْٓ ُ ۡ َ
ُ
أخ ِرجوا أنفسكم ٱِلوم َتزون عذاب ٱلهو ِن ِِما كنتم تقولون لَع
َ ُ ۡ َ َۡ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َّ
]51 :﴾ [سورة األنعام٩٣ ق وكنتم عن ءايَٰتِه ِۦ تستك ِِبون
ِ ٱَّلل ِ غي ٱۡل
Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được
tình cảnh của những kẻ bất công giẫy giụa đau đớn
vào lúc sắp chết khi các Thiên thần giăng tay đến
chúng để lôi linh hồn của chúng ra khỏi (thân xác
của) chúng. Các Thiên thần bảo: Hãy xuất hồn ra,
ngày nay các ngươi sẽ nhận lấy hình phạt nhục nhã vì
tội các ngươi đã từng nói cho Allah những điều không
đúng sự thật và các ngươi đã khinh thường và phủ
nhận các lời Mặc Khải của Ngài. (Chương 5 – AlAn’am, câu 51).
Đây là lời phán với họ lúc chết. Quả thật, các
Thiên Thần đã cho biết và họ luôn nói sự thật rằng Ngày
Hôm đó những kẻ bất công (những kẻ vô đức tin, những
kẻ tội lỗi) sẽ bị trừng phạt một cách nhục nhã. Điều đó
chỉ ra rằng nó mang ý nghĩa sự trừng phạt nơi cõi mộ.
 Allah, Đấng Tối Cao phán:
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َّ
ْ ُ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َ ُ
َ ۡ َ
َٰ ﴿فذرهم ح
 ي َ ۡو َم َّل ُيغ ِن عنۡ ُه ۡم٤٥ َّت يُلَٰقوا ي َ ۡو َم ُه ُم ٱَّلِي فِيهِ ي ُ ۡص َعقون
َ ُ َ ُ ۡ ُ ََ ۡ َ ۡ ُ َُۡ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َّ
ِين ظل ُموا عذاِا دون ذَٰل ِك
 ِإَون ل َِّل٤٦ نُصون
كيدهم شيا وَّل هم ي
َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َّ َٰ َ َ
]45 - 46 :﴾ [سورة الطور٤٧ كن أكَثهم َّل يعلمون
ِ ول
Bởi thế, Ngươi (Muhammad) hãy để mặc chúng cho
đến lúc chúng sẽ gặp Ngày của chúng, Ngày mà chúng
sẽ chết ngất, Ngày mà âm mưu của chúng sẽ không
giúp ích được gì cho chúng và chúng sẽ không được
cứu giúp. Và quả thật, những kẻ bất công và làm điều
sai quấy sẽ nhận lấy một sự trừng phạt ngoài sự trừng
phạt đó, nhưng hầu hết bọn chúng đều không biết.
(Chương 65 – Attur, câu 45 – 47).
Câu Kinh hàm chứa sự trừng phạt bởi sự bị giết và
những hình phạt khác trên thế gian nhưng theo nghĩa đen
thì ý nghĩa của nó là sự trừng phạt nơi cõi mộ và ý nghĩa
này bộc lộ rõ nét hơn, bởi vì đa số họ chết đi nhưng chưa
bị trừng phạt trên cõi trần.
 Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َۡ ُٓ ُ َ َۡ ۡ
َ َ َ ْ َُ َ َ
ُ َّ ﴿فَ َوقَى َٰ ُه
٤٥ اب
ِ ٱَّلل َس ِي
ِ ات ما مكروا وحاق أَِب ِل ف ِرعون سوء ٱلعذ
َ َ ْ ٓ ُ ۡ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ۡ َ َ
َ َ َ ُ ۡ ُ َّ
ُ
َ
ايا ويوم تقوم ٱلساعة أدخِلوا ءال
ٱَل
ِ ار ُيع َرضون عل ۡي َها غ ُدوا َوع
َ
َ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ ۡ
]45 ،46 :﴾ [سورة اغفر٤٦ اب
ِ ف ِرعون أشد ٱلعذ
Do đó, Allah giải cứu y (người có đức tin) khỏi
những điều xấu xa mà chúng (những kẻ vô đức tin)
âm mưu hại y; và tai họa bao vây người nhà (thuộc
hạ) của Fir’aun tứ phía. Lửa của Hỏa ngục mà chúng
bị mang ra chạm trán cả buổi sáng lẫn buổi chiều. Và
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vào Ngày mà Giờ xét xử sẽ được thiết lập, sẽ có lời
bảo (các Thiên thần): “Hãy đưa thuộc hạ của Fir’aun
vào chỗ trừng phạt khắc nghiệt nhất”. (Chương 40 –
Ghafir, câu 45, 46).
Trong câu Kinh, Allah  đã đề cập đến sự trừng
phạt của hai cõi, điều đó khẳng định có sự trừng phạt nơi
cõi mộ.
 Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ََ
ََ َ َٓ ََ
َ ٱۡللۡ ُق
ُ َو ََنۡ ُن أَقۡ َرب٨٤ ون
ُۡ ت
 وأنتم حِينئ ِ ٖذ تنظر٨٣ وم
ِ ﴿فل ۡوَّل إِذا َِلغ
َ
َ ُ
َ ُ ۡ ُ َّ
َ ي َمدِين
َ ۡ  فَلَ ۡو ََّلٓ إن ُكنتُ ۡم َغ٨٥ ون
٨٦ ني
ُص
ِ
ِ كن َّل تب
ِ َٰ إ ِ ِۡلهِ مِنك ۡم َول
ِ
َ ُ ۡ َ َ َ ٓ َّ َ َ
َ ُ َۡ
ََۡ ر
َ
َ ون َها ٓ إن ُكنتُ ۡم َص َٰ ِدق
َّ
 فرو٨٨  فأما إِن َكن مِن ٱلمقربِني٨٧ ِني
جع
ِ
ِ تر
َ
َ
َ َ
َ َۡ َ ر
َ  َوأ َّما ٓ إن ََك َن م ِۡن أ ۡص٨٩ ت نَعيم
ُ ان َو َج َّن
َحَٰب ۡٱِل
 ف َسل َٰ رم٩٠ ني
م
و ري ح
ِ
ِ
ٖ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ َ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ َّ َ
َ َّ
َ ك م ِۡن أ ۡص
َ ِ ٱلضٓال
َحَٰب ۡٱِل
٩٢ ني
 وأما إِن َكن مِن ٱلمكذِبِني٩١ ني
م
ل
ِ
ِ
ِ
َ  َوتَ ۡصل ِيَ ُة٩٣ زن رل م ِۡن َۡحِيم
ُ ُ َف
َ إ ِ َّن َه َٰ َذا ل َ ُه َو َح ُّق ۡٱِل٩٤ يم
٩٥ ني
ق
ح
ج
ِ
ِ
ٍ
ٖ
ِ
َۡ َ
ۡ ۡ َ
]55 - 51 :﴾ [سورة الواقعة٩٦ ظي ِم
ِ ف َسبِح ِِٱس ِم َربِك ٱلع
Thế tại sao các ngươi (những tên thầy thuốc, những
nhà y học tài giỏi, tất cả loài người) không (can thiệp)
khi (linh hồn) lên đến tận cổ (của một người) mà chỉ
biết lấy mắt nhìn? Quả thật, TA (Allah) ở gần y
(người sắp chết) hơn các ngươi nhưng các ngươi
không nhìn thấy. Nếu các ngươi tự cho mình không bị
phán xử thì tại sao các ngươi không đưa (linh hồn)
của các ngươi trở về thân xác của các ngươi, nếu các
ngươi nói thật? Bởi thế, đối với người nào là những
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người gần nơi Allah nhất (tức được Ngài thương xót)
thì sẽ được an nghỉ nơi có hương thơm và Thiên Đàng
hạnh phúc. Và nếu y là một trong những người bạn
của cánh tay phải (những người có đức tin ngoan đạo)
thì sẽ nhận được lời chào Salam (an lành) từ những
người bạn bên cánh tay phải; còn nếu y là một trong
những kẻ phủ nhận Chân lý và lạc lối thì sẽ được
chiêu đãi bằng nước sôi, và sẽ phải chịu thiêu đốt
trong Lửa của Hỏa ngục. Quả thật, đây là sự thật
chắc chắn xảy đến. Bởi thế, hãy tán dương đại danh
của Thượng Đế của Ngươi, Đấng Chí Đại! (Chương
56 – Al-Waqi’ah, câu 51 – 96).
 Cơ sở khẳng định sự trừng phạt nơi cõi mộ từ
Sunnah:
Có rất nhiều Hadith nói về sự trừng phạt nơi cõi
mộ, tiêu biểu:
 Ông Ibnu Abbas  thuật lại rằng có lần Thiên sứ
của Allah  đi ngang qua hai ngôi mộ và Người nói:

َ َ
ُ  َو َما ُي َع َّذبَان ف َكبْي أ َّما أ َح ُد ُه َما فَ ََك َن الَ ي َ حستَ ه،{إ َّن ُه َما ََلُ َع َّذبَان
َت م َهن
ه
ه
ٍ ه ه ه
َ
َ
َ
َ
َ َح
َ
َّ
ح ح
} َوأما اْلخ ُر فَكن يم هش بهانلَّ هميم هة،اْلَو هل

“Quả thật hai người trong hai ngôi mộ này đang bị
trừng phạt. Hai người họ không bị trừng phạt bởi
những đại tội, một trong hai bị trừng phạt là do không
vệ sinh sạch sẽ khi đi tiểu và người còn lại bị trừng
phạt là do thói mách lẻo”.
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Sau đó, Thiên sứ của Allah  bảo các vị Sahabah
lấy nhánh cây chà là còn tươi cho Người, Người bẻ đôi
nó và cắm lên mỗi ngôi mộ và nói:

َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ َ ح ُ َ َ َ ح َ ح
}{لعله َيفف عنهما ما لم ييبسا

“Hy vọng rằng nó sẽ làm giảm nhẹ hình phạt cho hai
người họ trong thời gian nó (nhánh cây chà là) vẫn
chưa khô.” (Albukhari, Muslim).
 Ông Zaid bin Tha-bit  thuật lại: Trong lúc Thiên
sứ của Allah  đang di chuyển trong phạm vi khu vườn
của dòng họ Annajjaar (một dòng tộc thuộc cư dân
Ansar), lúc đó Người  vẫn đang trên lưng con la của
Người và chúng tôi đang đi cùng với Người. Bỗng con la
của Người đột nhiên quay đầu lại suýt ném Người văng
ra khỏi lưng của nó. Lúc đó chúng tôi phát hiện bốn, năm
hay sáu ngôi mộ ở đó. Thiên sứ của Allah  hỏi có ai
biết chủ nhân của các ngôi mộ này không thì có một
người nói: Thưa, tôi biết họ. Thiên sứ của Allah  hỏi:
Họ chết trong thời đoạn nào? Y nói: Họ chết trong thời
Jahiliyah. Thế là Thiên sứ của Allah  nói:

ُُ َ َ َح َ َ ح َ ََ َُ ََ َ ح ُ َ َ ح
َ َ ُ َّ َ ُ ح
َ َّ
ورها فلوال أن ال تدافنوا دلعوت اهلل أن
«إهن ه هذه ه األمة تبتَّل هف قب ه
َ َ ُح َ ُ ح ح
ُ ح َ ح َّ َ ح َ ُ ح
»َب اَّلهى أسمع مهنه
ق
ال
اب
ذ
يس همعكم مهن ع ه
ه

“Quả thật, cộng đồng này bị thử thách trong cõi mộ.
Nếu không sợ các ngươi bỏ việc chôn cất thì chắc chắn
Ta đã cầu xin Allah cho các ngươi nghe thấy tiếng
trừng phạt mà Ta nghe được từ nơi cõi mộ.” (Muslim).
 Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:
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َ ح َ َ َ َّ ح
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ح
َح َح
ح
خ هر فليتعوذ بهاهلله مهن أرب ٍع مهن
{إهذا فرغ أحدكم مهن التشه هد اْل ه
َ َ َ َ َّ َ َ ح
َ َ
َ َحَ ح َ ح حَ حَ ح َ َ ح
ِّ َ ات َوم حهن
َش
ق
ال
اب
ذ
ع
هن
م
و
م
ن
ه
ج
اب
ذ
ع
َب ومهن ف هتن هة المحيا والمم ه
ه
ه
ه
َّ َّ
َح
.ال} رواه مسلم
ج
ادل
يح
س
م
ه
ال ه
ه
“Khi nào ai đó trong các ngươi xong phần Tashahhud
cuối thì y hãy cầu xin Allah cứu rỗi khỏi bốn điều: Sự
trừng phạt nơi Hỏa Ngục, Sự trừng phạt nơi cõi mộ,
Fitnah của cuộc sống và cái chết, và Fitnah từ Masih
Dajjaal.” (Muslim).
 Ông Abu Ayyub  thuật lại: Thiên sứ của Allah 
ra đi lúc mặt trời đã lặn khuất thì Người nghe thấy tiếng
la hét, Người nói:

َ

ُُ

ُ َّ َ ُ ُ ُ َ

.ورها} رواه ابلخاري ومسلم
{يهود تعذب هف قب ه
“Người Do Thái đang bị trừng phạt trong mộ của họ.”
(Albukhari, Muslim).
 Bà A’ishah  thuật lại có một bà lão Do Thái
thuộc cư dân Madinah vào gặp bà và nói: Quả thật,
những người trong mộ sẽ bị trừng phạt trong cõi mộ của
họ. Nhưng bà A’ishah  đã phủ nhận lời của bà lão đó
và không tin bà ta. Khi bà ta rời đi, Thiên sứ của Allah 
vào thì bà A’ishah  nói: Thưa Thiên sứ của Allah, một
bà lão Do Thái thuộc cư dân Madinah đã vào gặp em và
nói rằng những người trong mộ sẽ bị trừng phạt trong
cõi mộ của họ. Thiên sứ của Allah  nói:

َ ُ َ َ َ َ ح َّ ُ ح ُ َ َّ ُ َ َ َ ً َ ح َ ُ ُ ح
} إهنهم يعذبون عذابا تسمعه اْلَهائ ُهم َكها،{صدقت
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“Bà ta nói sự thật, quả thật họ sẽ bị trừng phạt, tất cả
mọi loài vật đều nghe thấy (tiếng la hét của họ)”.
Bà A’ishah  nói: Kể từ đó, tôi thấy Thiên sứ của
Allah  luôn cầu xin Allah  cứu rỗi khỏi sự trừng phạt
nơi cõi mộ trong lễ nguyện Salah.
 Lưu ý quan trọng:
Sự trừng phạt hoặc hưởng thụ cũng như sự tra hỏi
của hai vị Thiên Thần sẽ xảy đến với tất cả mọi người
chết dù được chôn cất hay không được chôn cất. Đó là sự
trừng phạt hoặc hưởng thụ nơi cõi Barzakh, một cõi
chuyển tiếp giữa cõi trần thế và cõi Đời Sau. Allah, Đấng
Tối Cao phán:
]100 ،55:[سورة املؤمنون

َ ٌ
ٓ
َ ُ
﴾١٠٠ ﴿ َومِن َو َرائ ِ ِهم َِ ۡر َزخ إ ِ ََٰل ي َ ۡو ِم ُي ۡب َعثون

Rồi trước mặt chúng sẽ là một cõi Barzakh ngăn
cách chúng với trần thế cho đến Ngày chúng sẽ được
phục sinh trở lại. (Chương 51 – Al-Mu’minun, câu
100).
Cõi Barzakh được gọi là cõi mộ là bởi vì đa số
người chết đều được chôn cất trong các huyệt mộ nhưng
cho dù người chết không được chôn cất trong huyệt mộ
do những nguyên nhân nào đó chẳng hạn: bị đóng đinh,
bị chết cháy, bị chết chìm, bị thú dữ và chim chóc ăn
thịt,... thì vẫn trải qua cuộc sống ở cõi Barzakh (cõi chết).
Tất cả đều sẽ phải đối diện với sự trừng phạt hoặc sẽ
được hưởng thụ với giấc ngủ ngon lành nơi cõi Barzakh.
Quả thật, có một số người của các thời kỳ trước
nghĩ rằng nếu đem thân xác hỏa tán thành tro rồi đợi một
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ngày gió mạnh mang tro đi rải một phần xuống biển và
một phần trên đất liền thì sẽ thoát được những gì nơi cõi
mộ. Thiên sứ của Allah  kể lại rằng có một người trong
số họ đã di ngôn cho con cái của y làm như thế khi y qua
đời. Nhưng rồi Allah  đã ra lệnh cho biển cả và đất liền
tập hợp thân xác y lại và bắt y đứng trước Ngài, Ngài
phán hỏi: Điều gì khiến ngươi làm như thế. Y nói: Lạy
Thượng Đế, vì bề tôi sợ Ngài và Ngài biết rõ điều đó.
Thế là Allah  đã thương xót và tha thứ cho y.
Như vậy, dù con người chết đi bởi lý do gì đi
chăng nữa, được chôn cất hay không được chôn cất trong
huyệt mộ thì tất cả cũng đều trở về nơi cõi Barzakh, ngay
cả khi người chết bị treo lên ngọn cây rồi thân xác của y
bị gió thổi đi tứ tán thì Allah  vẫn tập hợp thân xác y lại
cùng với linh hồn của y nơi cõi Barzakah để y phải chịu
sự trừng phạt hoặc để được hưởng thụ cuộc sống nơi đó
theo sự an bài của Ngài.
Việc con người đang sống trên cõi trần không thể
cảm nhận bất cứ điều gì của cõi mộ là bởi vì Allah  đã
che khuất tầm nhìn và sự cảm nhận của họ giống như
Ngài đã che khuất không để con người cảm nhận được sự
tán dương và tụng niệm của các tạo vật vô tri vô giác như
sỏi đá, nước, cây cối,... Allah  phán:

َّ ۡ َ
ُ َۡ
ُ َٰ ٱلس َم َٰ َو
َّ ت
َّ ﴿ت ُ َسب ُح َ َُل
َش ٍء إَِّل
ٱلس ۡب ُع َوٱۡلۡرض َو َمن فِي ِه َّن ِإَون مِن
ِ
َّ
َ
َ
ُ
ۡ ُ َ َۡ َ ُ ََۡ
]44 :كن َّل تفقهون تسبِيحهم﴾ [سورة اإلرساء
ِ َٰ ش َسب ِ ُح ِِب ۡم ِده ِۦ َول

Bảy tầng trời và trái đất cùng với tất cả mọi vạn vật
giữa trời đất đều tán dương Ngài (Allah). Không có
bất cứ vật gì mà không tán dương Ngài cả. Tuy nhiên,
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các ngươi không hiểu được lời tán dương của chúng
mà thôi. (Chương 15 – Al-Isra, câu 44).
Allah, Đấng Tối Cao đã khẳng định rằng Ngài đã
cho linh hồn các bề tôi của Ngài trở lại thân xác một cách
hoàn toàn ngay cả ở trên thế gian, Ngài phán:

ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ
َ ََ ۡ َۡ َ َ َ ٌ ُُ ۡ ُ َ ۡ َ
ت فقال
﴿ألم تر إَِل ٱَّل
ِ ِين خ َرجوا مِن دِي َٰ ِرهِم وهم ألوف حذر ٱلمو
ََ
َ
ۡ َ ُ َ َ َّ َّ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ َّ ُ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ُ َ
ِ َّٱَّلل َّلو فض ٍل لَع ٱَل
ك َّن
لهم ٱَّلل موتوا ثم أحيهم إِن
ِ َٰ اس َول
َ ُ َۡ َ
ۡ َ
ََك
ِ ََّث ٱَل
]541:﴾ [سورة ابلقرة٢٤٣ اس َّل شاك ُرون
أ

Há Ngươi (Muhammad) không để ý đến hàng ngàn
người vì sợ chết mà bỏ nhà cửa của họ ra đi hay sao?
Allah đã phán với họ: “Các ngươi hãy chết!” rồi Ngài
làm cho họ sống trở lại. Quả thật, Allah là Đấng rất
mực Nhân từ với loài người, nhưng hầu như nhân loại
không biết tri ân Ngài. (Chương 5 – Albaqarah, câu
243).

َ ۡ ُ َٰ َّ َ َ َ َ ُ ُ َٰ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َّ َ َّ َ ۡ َ
حۦ ه َٰ ِذ ِه
ِ ﴿أو كٱَّلِي مر لَع قريةٖ و ِِه خاوِية لَع عروشِها قال أَّن ي
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َّ
ٱَّلل بعد موت ِها فأماته ٱَّلل مِائة َعمٖ ثم بعثهۥ قال كم ۡلِثت قال
َ ۡ َ َۡ َ ۡ ُ َۡا
َ
ۡ
]565 :ۡلِثت يوما أو بعض يومٰٖۖ ﴾ [سورة ابلقرة
Hoặc như ai đó (hoặc muốn ám chỉ Ezekiel, hoặc
Nehemiah, hoặc Ezra hay còn gọi là Edras) đã đi
ngang qua một thị trấn hoang tàn, nhà cửa sụp đổ. Y
bảo: “Làm sao Allah phục sinh lại thị trấn này sau khi
nó đã chết (thế này?) Bởi thế, Allah làm cho y chết
một trăm năm rồi dựng y sống lại. Allah hỏi y: “Nhà
ngươi ở lại đó bao lâu?” Y thưa: “Bề tôi ở lại đó một
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ngày hay một buổi gì đó”. (Chương 5 – Albaqarah, câu
259).
Giống như một nhóm người thuộc dân Isra-il đã
nói với Nabi Musa :

َ َ َ ۡ ُّ َ َٰ َ ُ َٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ
ُ َۡ َ ََ
َ َّ َّت ن َ َرى
َٰ َّ ك َح
ٱَّلل َج ۡه َرة فأخذتك ُم
﴿ِإَوذ قلتم يموَس لن نۡؤمِن ل
ُ
َ ُ َ َ ُ َ َّ
ُ َّ َ ُ
ُ ۡ
 ث َّم َب َعث َنَٰكم مِ ۢن َب ۡع ِد َم ۡوت ِك ۡم ل َعلك ۡم٥٥ ٱلصَٰعِقة َوأنتُ ۡم تنظ ُرون
]65 ،66 :[سورة ابلقرة

َ ُ َۡ
﴾٥٦ تاك ُرون

Và hãy nhớ lại khi các ngươi (Israel) nói với Musa:
“Chúng tôi sẽ không bao giờ tin ngươi trừ phi chúng
tôi thực sự nhìn thấy Allah công khai”. Thế là, lưỡi
tầm sét đã đánh các ngươi trong lúc các ngươi đang
nhìn cảnh tượng. Rồi TA (Allah) làm cho các ngươi
sống lại sau cái chết của các ngươi, mong rằng các
ngươi biết tạ ơn. (Chương 5 – Albaqarah, câu 55, 56).
Allah  đã làm cho họ chết đi rồi làm cho họ sống
trở lại sau cái chết. Tương tự, những người trong hang
núi cũng như câu chuyện Nabi Ibrahim  về bốn con
chim đều là bằng chứng cho thấy Allah  đã mang sự
sống trở lại sau cái chết. Cho nên, việc Allah  cho
người chết sống lại để chịu sự trừng phạt nơi cõi Barzakh
thì cũng là điều đơn giản đối với quyền năng vô song của
Ngài.
 Những Những người phủ nhận sự trừng phạt
cũng như sự hưởng thụ nơi cõi mộ và sự phản hồi lại
họ:
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người vô thần và nhóm lạc giáo Zanaqeeq đã phủ
nhận sự trừng phạt cũng như sự hưởng thụ nơi cõi mộ.
Họ nói: Chúng ta khai quật mộ nhưng chẳng tìm thấy
Thiên Thần đánh đập người chết, chẳng thấy cuộc sống
nào cả, chẳng thấy rắn cũng chẳng thấy lửa thiêu đốt gì
cả. Làm sao mà ngôi mộ có thể trở nên rộng ra hoặc thu
hẹp lại trong khi chúng ta thấy tình trạng ngôi mộ vẫn y
như cũ, huyệt mộ vẫn không thay đổi gì, làm sao mà ngôi
mộ trở thành ngôi vườn thuộc ngôi vườn của Thiên Đàng
hoặc trở thành hố từ hố lửa của Hỏa Ngục.
Phản hồi lời của họ từ nhiều khía cạnh:
Khía cạnh thứ nhất: Hoàn cảnh của cõi Barzakh
thuộc phạm vi của cõi vô hình được các vị Nabi thông tin
cho biết và các thông điệp của họ về cõi vô hình đều vượt
sức tưởng tượng và tâm trí của con người cho nên cần
phải tin thông điệp của họ.
Khía cạnh thứ hai: Lửa nơi cõi mộ (Barzakah)
không phải là lửa của thế gian và sự xanh tươi nơi cõi mộ
cũng không phải là những khu vườn của cõi trần. Lửa nơi
cõi mộ là lửa của cõi Đời Sau và sự xanh tươi nơi cõi mộ
cũng thế. Lửa của cõi Đời Sau có sức nóng mạnh hơn lửa
của cõi trần. Người đang ở cõi trần không nhận thấy lửa
của cõi Đời Sau vì Allah  đã bảo vệ họ khỏi nó và ngăn
không họ cảm nhận được sức nóng của nó. Đó là quyền
năng của Ngài, quyền năng của Ngài đã làm ra nhiều thứ
còn đáng ngạc nhiên hơn thế. Nếu muốn Allah  có thể
phơi bày cho một số bề tôi của Ngài thấy được sự trừng
phạt nơi cõi mộ cũng như những điều vô hình nơi đó; và
nếu Ngài phơi bày cho tất cả đám bề tôi của Ngài thấy
những gì nơi cõi mộ thì việc bắt buộc phải có đức tin
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Iman trở nên vô nghĩa và chắc chắn con người sẽ không
còn muốn chôn cất nhau nữa, giống như Thiên sứ của
Allah đã nói: “Nếu không sợ các ngươi bỏ việc chôn cất
thì chắc chắn Ta đã cầu xin Allah cho các ngươi nghe
thấy tiếng trừng phạt mà Ta nghe được từ nơi cõi mộ.”
(Muslim).
Việc nhìn thấy lửa trong cõi mộ cũng giống như
việc nhìn thấy các Thiên Thần và Jinn, nó chỉ thỉnh
thoảng xảy ra với những ai mà Allah  muốn phơi bày
cho họ.
Làm sao mà những người biết rõ về Allah  cũng
như thừa nhận quyền năng của Ngài lại phủ nhận những
sự việc được Ngài chi phối khỏi tầm nhìn của một số bề
tôi của Ngài mang mục đích và ý nghĩa của nó cũng như
mang cả lòng thương xót của Ngài dành cho họ, bởi lẽ họ
không đủ khả năng cũng như không đủ sức chịu đựng
cho việc nhìn thấy và nghe thấy các sự việc đó.
Con người ở cõi trần với thị lực và thính lực cũng
như các giác quan cảm nhận khác đều có giới hạn nhất
định nên không thể chứng kiến những gì đang diễn ra nơi
cõi mộ, hơn nữa những sự việc nơi cõi mộ từ việc giãn
rộng, thu hẹp, ánh sáng, sự xanh tươi,... không phải là các
sự việc cùng bản chất với các sự việc của thế giới cõi
trần.
Allah, Đấng Tối Cao chỉ ban cho con người khả
năng nhìn, nghe và cảm nhận được những gì diễn ra trên
cõi trần, riêng những gì thuộc cõi Đời Sau thì Ngài đã để
chúng nằm ngoài khả năng của họ và Ngài muốn họ thừa
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nhận và tin như một yếu tố, một lý do để giúp họ đến với
niềm hạnh phúc bất tận ở nơi Ngài.
Còn vấn đề khi người chết bị hai vị Thiên Thần tra
hỏi và người chết trả lời những câu hỏi của hai vị Thiên
Thần đó nhưng người sống lại không nghe tiếng trả lời
của y cũng như không nghe tiếng la hét của y khi bị đánh
đập thì tình trạng này cũng giống như một người đang
ngủ bên cạnh một người đang thức, y bị đánh hoặc bị đau
trong giấc ngủ nhưng người thức bên cạnh y không hề
hay biết.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Có rất nhiều
các Hadith nói về sự trừng phạt cũng như sự tra hỏi của
hai vị Thiên Thần Munkar và Nakir nơi cõi mộ được xác
thực từ Nabi . Chẳng hạn như Hadith được ghi trong
hai bộ Sahih qua lời thuật của ông Ibnu Abbas  rằng
Thiên sứ của Allah  đi ngang qua hai ngôi mộ và nói:
“Quả thật hai người trong hai ngôi mộ này đang bị trừng
phạt. Hai người họ không bị trừng phạt bởi những đại tội,
một trong hai bị trừng phạt là do không vệ sinh sạch sẽ
khi đi tiểu và người còn lại bị trừng phạt là do thói mách
lẻo”. Sau đó, Thiên sứ của Allah  bảo các vị Sahabah
lấy nhánh cây chà là còn tươi cho Người, Người bẻ đôi
nó và cắm lên mỗi ngôi mộ. Các vị Sahabah hỏi: Tại sao
Người làm vậy. Người nói: “Hy vọng rằng nó sẽ làm
giảm nhẹ hình phạt cho hai người họ trong thời gian
nó vẫn chưa khô”. Còn trong bộ Sahih Muslim cũng như
các bộ Sunan khác có ghi lại qua lời thuật của ông Abu
Huroiroh rằng Thiên sứ của Allah nói: “Khi nào ai đó
trong các ngươi xong phần Tashahhud cuối thì y hãy cầu
xin Allah cứu rỗi khỏi bốn điều: Sự trừng phạt nơi Hỏa
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Ngục, sự trừng phạt nơi cõi mộ, Fitnah của cuộc sống và
cái chết, và Fitnah từ Masih Dajjaal”.
Sheikh Ibnu Taymiyah  đã đưa ra nhiều Hadith
cho vấn đề này và sau đó nói: Quả thật đã có rất nhiều lời
thuật từ Thiên sứ của Allah  về sự trừng phạt cũng như
sự hưởng thụ nơi cõi mộ. Bắt buộc chúng ta phải tin về
điều đó và chúng ta chớ nói về sự việc diễn ra cụ thể như
thế nào, bởi những sự việc đó nằm ngoài tâm trí và suy
nghĩ của chúng ta, và bản chất của các sự việc đó không
tương đồng với bản chất của các sự việc của cõi trần này.
Sheikh Ibnu Taymiyah  nói: Giáo lý không
mang đến những điều làm cho tâm trí phủ nhận nó. Tuy
nhiên, có thể giáo lý mang đến những điều làm tâm trí
phải dừng lại ở một mức độ, bởi lẽ sự trở lại của linh hồn
về thân xác ở cõi mộ không giống như bản chất trở lại
của linh hồn về thân xác trên cõi trần... Hãy biết rằng sự
trừng phạt nơi cõi mộ là sự trừng phạt của cõi Barzakh.
Bởi thế, tất cả những ai chết đi và họ đáng bị trừng phạt
thì chắc chắn đều phải nếm lấy sự trừng phạt ở nơi đó dù
họ được chôn cất trong mộ hay không được chôn cất do
bị thú dữ ăn thịt hoặc bị chết cháy thành tro bay tứ tán
hoặc bị chết chìm trong lòng đại dương ... Chúng ta
không được phép suy diễn những gì mà Thiên sứ của
Allah  đã thông tin cho biết thành những sự việc chứa
đựng nhiều ý nghĩa khác nhau trong khi lời của Người đã
rõ ràng, chúng ta cũng không được thêm bớt ý mà Người
muốn thông tin đến... Có ba cõi mà linh hồn và thân xác
phải trải qua: Cõi trần, Cõi Barzakh và Cõi Vĩnh Hằng.
Quả thật, Allah  đã định đoạt cho mỗi cõi những quy
luật hoạt động riêng biệt, ở cõi trần thân xác là phần
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chính còn linh hồn là phần đi theo, ở cõi Barzakh linh
hồn là phần chính còn thân xác là phần đi theo, nhưng
vào Ngày triệu tập, con người được phục sinh đứng dậy
từ cõi mộ với thân xác và linh hồn trong sự kết nối và
hòa nhập hoàn hảo nhất ...
 Những nguyên nhân bị trừng phạt nơi cõi mộ:
Đại học giả Assafa-rini nói: Các nguyên nhân
khiến những người nơi cõi mộ bị trừng phạt được phân
thành hai loại: Tổng quát và cụ thể.
Tổng quát: Họ bị trừng phạt do bởi không hiểu
biết về Allah cũng như không tuân lệnh Ngài. Allah
không trừng phạt bất kỳ một linh hồn nào ý thức được
Ngài, yêu thương Ngài và chấp hành theo mệnh lệnh của
Ngài. Sự trừng phạt nơi cõi mộ và nơi cõi Đời Sau là hậu
quả từ sự phẫn nộ và giận dữ của Allah lên người bề tôi
của Ngài. Cho nên, ai làm cho Allah giận dữ và phẫn nộ
trên cõi trần này bởi những việc làm trái lệnh Ngài và
chết đi nhưng chưa quay đầu sám hối thì y sẽ bị trừng
phạt trong cõi Barzakh tùy theo mức độ giận dữ và phẫn
nộ của Ngài.
Cụ thể: Quả thật Thiên sứ của Allah  đã cho biết
về hai người chủ nhân của hai ngôi mộ bị trừng phạt, một
người bị trừng phạt do thói đi mách lẻo giữa mọi người
còn người kia bị trừng phạt do không vệ sinh đàng hoàng
sau khi tiểu tiện. Thiên sứ của Allah  cho biết những
người bị trừng phạt nơi cõi mộ là những người: Dâng lễ
nguyện Salah khi chưa tẩy rửa, đi ngang qua người bị
đối xử bất công nhưng không giúp đỡ, đọc Qur’an nhưng
ban đêm không dâng lễ nguyện Salah còn ban ngày thì
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không thực hiện theo Nó, làm chuyện Zina, ăn đồng tiền
Riba (cho vay lấy lãi), không thức dậy cho lễ nguyện
Salah Fajar, không xuất Zakah, gieo Fitnah giữa mọi
người, tự cao tự đại, phô trương (không Iklaas) và vu
khống.
3. Phục sinh:
Hãy biết rằng sự phục sinh từ cõi mộ (cõi chết –
Barzakh) được khẳng định dựa trên cơ sở Qur’an và
Sunnah cũng như tâm trí và niềm tin bản năng lành
mạnh. Allah, Đấng Tối Cao đã phán cho biết trong Kinh
Sách Thiêng Liêng của Ngài về sự phục sinh và tất cả các
vị Nabi, các vị Thiên sứ của Ngài đều thông tin cho biết
về sự việc đó.
Thiên sứ Muhammad  là vị Nabi cuối cùng trong
số các vị Nabi của Allah. Điều đó có nghĩa là khoảng
cách lúc Người nhận sứ mạng cho đến giờ Tận Thế rất
gần giống như hai ngón tay cạnh nhau.
Tất cả các vị Nabi, các vị Thiên sứ của Allah  từ
Adam  cho tới Nuh  rồi đến Ibrahim , Musa ,
Ysa  và các vị khác đều khẳng định Ngày Tận Thế
chắc chắn xảy ra. Quả thật, Allah  đã phán cho biết về
Ngày Tận Thế khi Ngài trục xuất Nabi Adam  xuống
cõi trần:

َۡ
َ ر
ُ ََ َ ُ ر
ُ ُ ْ ۡ ُۡ
ِ ك ۡم ِِف ٱۡل
ۡرض ُم ۡستَقر
﴿ َوقلنَا ٱهب ِ ُطوا َب ۡعضك ۡم ۡلِ َ ۡع ٍض عدو ول
َٰ َ ِ َو َم َت َٰ ٌع إ
]15 :﴾ [سورة ابلقرة٣٦ ِني
ح
َل
ٖ

Và TA (Allah) đã phán: Các ngươi hãy đi xuống trần,
đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia, và các ngươi sẽ chỉ ở
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trên trái đất sống và hưởng thụ cho tới một lúc.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 36).

َۡ ۡ ُ ََ َ ُ ر
ُ ُ َْۡ ُ ۡ َ َ
ٌۡرض ُم ۡستَ َقرر َو َم َتَٰع
ِ ك ۡم ۡلِ َ ۡع ٍض عدو ولكم ِِف ٱۡل
﴿قال ٱهبِطوا بعض
َ ُ ُۡ َۡ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ََۡۡ َ َ َ
َٰ َ ِ إ
﴾ [سورة٢٥  قال ف ِيها َتيون وفِيها تموتون ومِنها َّت َرجون٢٤ ِني
ح
َل
ٖ
]56 ،54 :األعراف

Ngài (Allah) phán: Các ngươi hãy đi xuống trần, đứa
này sẽ là kẻ thù của đứa kia, và các ngươi sẽ chỉ ở trên
trái đất sống và hưởng thụ cho tới một lúc. Các ngươi
sẽ sống trên trái đất và các ngươi chết trở lại trong nó
rồi từ trong nó các ngươi sẽ lại được đưa trở ra.
(Chương 5 – Albaqarah, câu 24, 25).
Iblis nói khi bị trục xuất khỏi Thiên Đàng:

َ ُ َ ۡ ُ ِ ۡ َ َٰ َ ٓ ۡ َ َ َ َ َ
َ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ
َ نظر
٣٧ ين
م
ٱل
ِن
م
ك
ن
إ
ف
ال
ق
٣٦
ون
ب فأن ِظر ِِن إَِل يوم يبعث
ِ
ِ ﴿قال ر
ِ
ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َٰ َ
]15 - 15 :﴾ [سورة احلجر٣٨ ت ٱلمعلو ِم
ِ إَِل يو ِم ٱلوق
(Iblis) nói: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài gia
hạn cho bề tôi đến Ngày mà chúng (con cháu của
Adam) được phục sinh trở lại (từ cõi chết)”. Ngài
(Allah) phán: “Vậy thì nhà ngươi được phép gia hạn
đến Ngày của thời khắc ấn định”. (Chương 16 – AlHijr, câu 36 – 38).
Nabi Nuh  nói với người dân của Người:

َۡ
ۡ
َ
ُ
ُ ُ ُ َّ ُ
ُ َ َ َ ُ َّ َ
َ ك ۡم ف
ِ كم م َِن ٱۡل
ِيها َويُخ ِر ُجك ۡم
 ثم يعِيد١٧ ۡرض ن َباتا
﴿وٱَّلل أۢنبت
ۡ
]15 ،15 :﴾ [سورة نوح١٨ إِخ َراجا
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Và Allah đã tạo sinh và làm các ngươi phát triển từ
đất với nguồn thực vật, rồi Ngài sẽ hoàn các ngươi
vào trong đó trở lại, và sau đó, Ngài lại đưa các ngươi
trở ra toàn bộ. (Chương 51 – Nuh, câu 17, 18).
Nabi Ibrahim  nói:

َ ٓ َّ َ
ۡ َ
ٓ َ
ۡ ُ َّ ُ ُ ُ َّ َ
ِي أ ۡط َم ُع أن َيغفِ َر َِل خ ِطي َِّت ي َ ۡو َم
 وٱَّل٨١ ني
ي
ِ ِ ﴿وٱَّلِي ي ِميت ِن ثم ُي
]55 ،51 :﴾ [سورة الشعراء٨٢ ِين
ِ ٱل

Và Ngài (Allah) là Đấng sẽ làm cho tôi chết rồi làm
cho tôi sống trở lại, và Ngài là Đấng mà tôi hy vọng sẽ
tha thứ cho tôi về những lỗi lầm của tôi vào Ngày
Phán Xét”. (Chương 55 – Ash-Shu’ara, câu 55 – 82).
Allah  phán với Nabi Musa :

ََ
َ َ
ۡ َ ُّ ُ َٰ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ َّ َّ
ۡ
َ
َٰ
 فًل١٥ ﴿إِن ٱلساعة ءات ِية أكاد أخفِيها َلِ جزى ك نفِۢس ِِما تسۡع
َ َّ َّ ُ َ
ۡ َ ك َع ۡن َها َمن ََّّل ي ُ ۡۡؤم ُِن ِ َها َو َّٱتبَ َع َه َوى َٰ ُه َف
َٰ َت َد
،15 :﴾ [سورة طه١٦ ى
يصدن
ِ

]16

Quả thật, giờ Tận Thế đang tiến đến nhưng TA
muốn giữ kín nó để cho mỗi linh hồn được ban
thưởng tùy theo sự cố gắng của mình. Bởi thế, chớ để
cho ai đó không có đức tin nơi nó và chạy theo dục
vọng làm cho Ngươi xao lãng nó để rồi Ngươi gặp
phải sự nguy hại và diệt vong. (Chương 20 – Taha, câu
15, 16).
Nabi Musa  nói trong lời nguyện cầu của
Người:
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َ َ ٓ َ ۡ ُ َّ

َ َ َ َ َ ۡ ُّ

َ

ََ ۡ ُ ۡ

َ

ذه ِ ٱلنيا حسنة و ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ إِنا هدنا إِِلۡك﴾ [سورة
ِ َٰ ﴿وٱكتب َلا ِِف ه
]165 :األعراف

Xin Ngài hãy định đoạt điều tốt lành cho bầy tôi ở
cõi trần này và điều tốt lành ở cõi Đời Sau. Quả thật
bầy tôi sẽ quay về với Ngài. (Chương 5 – Al-A’raf, câu
156).
Allah  phán cho biết khi những kẻ vô đức tin vào
Hỏa Ngục thì họ sẽ thừa nhận rằng các vị Thiên sứ của
họ đã cảnh báo họ về Ngày này:

َ ُ ٓ َ َ َٰٓ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َٰ َ َ َّ َ ُ َ ا
َ وها فُت
ۡ ح
َت َأِ ۡ َو َٰ ُبها
﴿وسِيق ٱَّلِين كفروا إَِل جهنم زمرا حَّت إِذا جاء
ِ
َ َ َ َُ ۡ َ َ ََُ ٓ ََۡ َۡ ُ ۡ ُ ُ ر
َ َ ۡ ُ َۡ َ َ َُۡ ۡ ُ
َٰ
ت
ِ وقال لهم خزنتها ألم يأت ِكم رسل مِنكم يتلون عليكم ءاي
ُ َ ۡ َّ َ ۡ َٰ َ َ َٰ َ َ ْ ُ َ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٓ َ ۡ ُ َ ُ ُ َ ۡ ُ َ
ت ُك َِمة
كن حق
ِ ربِكم وينذِرونكم ل ِقاء يومِكم هذا قالوا ِِل ول
َ ۡ ََ
َ َۡ
َ
]51 :﴾ [سورة الزمر٧١ اب لَع ٱلكَٰفِرِين
ذ
ِ ٱلع

Và từng nhóm những kẻ vô đức tin sẽ bị lùa đến Hỏa
Ngục cho tới khi họ đến nơi thì các cánh cổng của
Hỏa Ngục được mở ra và các vị Thiên Thần cai quản
Hỏa Ngục sẽ bảo họ: “Há các vị Sứ giả xuất thân từ
các ngươi đã không đến đọc cho các ngươi nghe các lời
phán của Thượng Đế các ngươi sao? Há họ không đến
cảnh báo các ngươi về cuộc hội ngộ của Ngày hôm nay
ư?” Họ nói: “Vâng, có”. (Dù họ thừa nhận) nhưng lời
hứa trừng phạt đã được xác thực đúng với những kẻ
vô đức tin. (Chương 15 – Azzumar, câu 71).
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Tất cả các vị Thiên sứ, các vị Nabi đều đã cảnh
báo về sự phục sinh giống như sự cảnh báo của vị Nabi,
vị Thiên sứ cuối cùng.
Allah  cho biết rằng tất cả người chết sẽ được
làm cho sống trở lại và sẽ đứng dậy từ các ngôi mộ của
họ một khi tiếng còi thứ ba được thổi lên, Ngài phán:
]55 :[سورة الزمر

َ ُ
َ ُ ُ
ُ َ َ َٰ َ ۡ ُ
﴾ ٦٨ ى فإِذا ه ۡم قِيَامر يَنظ ُرون
﴿ث َّم نفِخ فِيهِ أخر

Rồi Tiếng còi thứ hai (hoặc thứ ba) được thổi lên, thì
họ (loài người) sẽ đứng thẳng và ngóng nhìn.
(Chương 15 – Azzumar, câu 68).
[سورة

َ
َ ُ
ُّ ﴿ َونُف َخ ِف
َ ٱلصور فَإ َذا ُهم م َِن ۡٱۡلَ ۡج
﴾٥١ اث إ ِ ََٰل َرب ِ ِه ۡم يَنسِلون
د
ِ
ِ ِ
ِ ِ
]61 :يس

Và Tiếng Còi phục sinh được thổi lên thì lúc đó họ
(người chết) sẽ từ dưới mộ đứng dậy vội vàng chạy
đến trình diện Thượng Đế của họ. (Chương 15 –
Yasin, câu 51).
Đại học giả Assafa-rini nói: Trong bộ Tafseer của
Tha’labi, ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  đã Tafseer chương Azzumar:
"Quả thật, Allah gởi cơn mưa xuống trái đất trong
thời gian bốn mươi ngày cho tới khi nó ngập cao bên trên
họ (nhân loại) mười hai khuỷu tay thì Allah ra lệnh cho
các thân xác mọc lên giống như thảo mộc. Khi thân xác
của họ được hoàn chỉnh giống như cũ thì Ngài đã phán:
“Các Thiên Thần gánh Arsh (Ngai vương) hãy sống
lại, Jibril, Mi-ka-il, Isra-fil và Azra-il hãy sống lại”. Sau
đó, Allah ra lệnh cho Thiên Thần Isra-fil lấy còi để vào
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miệng và thổi lên, rồi Ngài hô gọi các linh hồn. Thế là
các linh hồn liền đến, những linh hồn có đức tin mang
ánh hào quang còn những linh hồn vô đức tin như những
bóng đen, sau đó Allah bắt tất cả linh hồn và ném vào
trong chiếc còi rồi Ngài ra lệnh bảo Isra-fil thổi tiếng còi
phục sinh. Vậy là tiếng còi phục sinh được thổi, tất cả các
linh hồn bay ra như thể một đàn ong mật khổng lồ phủ cả
trời đất. Sau đó, Allah phán: “Với quyền lực và sự tối
cao của TA, mỗi linh hồn hãy nhập vào thân xác của
nó”. Ngay khi lời phán vừa dứt các linh hồn lập tức nhập
vào các thân xác theo đường thượng hầu rồi mặt đất
nhanh chóng nứt ra, và Ta là người đầu tiên bước ra từ
lòng đất, rồi sau đó các ngươi đi ra từng đoàn đến trình
diện Thượng Đế của các Ngươi.
Trong hai bộ Albukhari và Muslim có ghi lại cũng
từ lời thuật của ông Abu Huroiroh  rằng Allah  cho
mưa từ trên trời đổ xuống, họ (người chết) sẽ mọc lên
giống như sự mọc lên của thảo mộc, và thân xác của con
người đều bi phân hủy trừ một phần xương duy nhất, đó
là xương cụt(13), một bộ phận nền tảng cho sự hình thành
cơ thể con người vào Ngày Phục Sinh.
Trong các lời dẫn do Muslim ghi lại: “Quả thật,
trong cơ thể con người có một phần xương không bao giờ
bị đất ăn (phân hủy). Nó là một bộ phận mà từ nó cơ thể
con người được hình thành trở lại vào Ngày Phục Sinh.
Xương cụt là phần cuối cùng của cột sống con người và gồm
bốn đốt sống nhỏ giống như xương và tương đương như đuôi ở các
động vật bậc thấp.
(13)
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Các vị Sahabah hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah, đó là phần
xương nào? Thiên sứ của Allah  nói: Xương cụt”.
Những người đa thần giáo đã cho rằng việc con
người được sống trở lại một lần nữa sau khi chết là
chuyện quá xa vời, thậm chí còn phủ nhận Ngày Phục
Sinh. Chính vì thế, Allah  ra lệnh bảo vị Nabi của Ngài
 thề với Ngài rằng sự phục sinh chắc chắn xảy đến:

ۡ َ
ۡ َ َّ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ
َ ُ
َٰ َ َ ِ اع ُة قُل
ِل َو َر ِّب َلَأت ِيَ َّنك ۡم عَٰل ِ ِم
﴿وقال ٱَّلِين كفروا َّل تأت ِينا ٱلس
ۡ ۡٱل َغ
]1 :ب﴾ [سورة السبأ
ي
ٰۖ ِ

Và những kẻ vô đức tin nói: “Giờ Tận Thế sẽ không
xảy đến với bọn ta”. (Này Muhammad!) Ngươi hãy nói
(với chúng): “Không đâu, thề bởi Thượng Đế của Ta,
Đấng biết điều vô hình rằng giờ Tận Thế chắc chắn sẽ
xảy đến với các ngươi”. (Chương 14 – Assaba’, câu 3).

َ ُ َّ ٓ َ َ
ۡ ُ َ ُ ٌّ َ َ َ َ
َ ََۡ
َ ۡل رق َو َما ٓ أَنتُم ِ ُم ۡعجز
َ
ين
ۥ
ه
ن
إ
ّب
ر
و
ي
إ
ل
ِ ِ
ِ ۢنبونك أحق هو ق
ِ ﴿وشست
ِ ِ ِ
]61 :[سورة يونس

﴾٥٣

Và chúng hỏi Ngươi (Muhammad) rằng (sự phục
sinh) có thật hay không? Ngươi hãy nói: “Vâng, thề
bởi Thượng Đế của Ta rằng nó là sự thật. Và (việc
phục sinh các ngươi từ đất bụi) không hề làm Allah bất
lực”. (Chương 10 – Yunus, câu 53).

َّ ُ َّ َ ُ َ َّ ُ َّ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ ْ ُ َ ۡ ُ َّ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َ َ
﴿زعم ٱَّلِين كفروا أن لن يبعثوا قل ِِل ور ِّب َلبعُث ثم َلنبۡؤن
ِ َما َع ِ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ َ ر
]7 : ﴾ [سورة اتلغابن٧ ملتم وذَٰل ِك لَع ٱَّلل ِ شسِي
ِ
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Những kẻ vô đức tin cho rằng chúng sẽ không được
phục sinh trở lại. Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad!)
rằng: “Sẽ là điều ngược lại với điều các ngươi nghĩ,
thề bởi Thượng Đế của Ta, chắc chắn các ngươi sẽ
được phục sinh trở lại rồi các ngươi sẽ được cho biết
hết toàn bộ những gì các ngươi đã làm. Và điều đó đối
với Allah thật đơn giản”. (Chương 54 – Attaghabun,
câu 7).
Allah  phán về sự gần kề của giờ khắc phục sinh:
]1 :﴾ [سورة القمر١

ۡ
َ ۡ َ ُ َ َّ
َ َ ٱق
لساعة َوٱنا َّق ٱلق َم ُر
تٱ
﴿
ِ ََتب

Giờ tận thế gần kề và hiện tượng mặt Trăng chẻ làm
đôi. (Chương 64 – Al-Qamar, câu 1).

َ ُ ۡ ُّ َ ۡ َ

ۡ َُ ۡ ُُ َ

َّ

َ ََۡ

ِ ﴿ٱقَتب ل ِلن
]1 :﴾ [سورة األنبياء١ رضون
ِ اس حِسابهم وهم ِِف غفلةٖ مع
Việc xét xử nhân loại gần kề nhưng chúng vẫn vô
tâm ngoảnh đi. (Chương 64 – Al-Qamar, câu 1).
Allah  chê trách những kẻ phủ nhận sự phục
sinh, Ngài phán:

َ

َ ۡ ُ ْ ُ َ َ َ َّ

ٓ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ َ ۡ َ

:﴾ [سورة يونس٤٥ ِس ٱَّلِين كذِوا ِِل ِقاءِ ٱَّلل ِ وما َكنوا مهتدِين
ِ ﴿قد خ

]46

Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai phủ nhận việc gặp
gỡ Allah (ở Đời Sau) vì họ đã không được hướng
dẫn. (Chương 10 – Yunus, câu 45).
:[سورة الشورى

َ ُ َ ُ َ َّ َّ ٓ َ َ
َ َّ
َِ اعةِ لََف َض َلَِٰۢل
﴾١٨ يد
ع
ٱلس
ِف
ون
ِ
ٍ
ِ ﴿أَّل إِن ٱَّلِين يمار
ِ

]15
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Quả thật, những ai tranh cãi về Giờ Tận Thế chắc
chắn đang ở trong sự lầm lạc quá xa. (Chương 45 –
Ash-Shura, câu 18).

ۡ َُ ۡ ُ ۡ
ۡكما َو ُصما َّمأ ۡ َوى َٰ ُهم
ُ ُ ۡ﴿ َو ََن
َٰ َ َ َِر ُه ۡم ي َ ۡو َم ٱلۡقِ َي َٰ َمة
لَع ُو ُجوهِهِم عميا وب
ْ ُ َ َ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ٓ َ َ َ َٰ َ
َ ۡ ۡ َ َ َ َّ ُ ُ َّ َ َ
 ذل ِك جزاؤهم ِِأنهم كفروا٩٧ ت زِدنَٰ ُه ۡم َسعِيا
جهنم ُكما خب
َ
ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ ُ َ َٰ ا
َ َّ ُ َ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َٰ َ
ا
َ
َٰ
٩٨ أَِبيتِنا وقالوا أءِذا كنا عِظما ورفتا أءِنا لمبعوثون خلقا جدِيدا
َّ َ َّ َّ َ ْ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ۡ َ َ َٰٓ َ َ ٌ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ َّ َ َ َ
َُيلُق
ت وٱۡلۡرض قادِر لَع أن
ِ ۞أو لم يروا أن ٱَّلل ٱَّلِي خلق ٱلسمو
َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ
ُ ُ َّ َ ُ َٰ َّ َ َ َ
ۡ
َ
َ
﴾٩٩ مِثلهم وجعل لهم أجًل َّل ريب فِيهِ فأِب ٱلظل ِمون إَِّل كفورا

]55 - 55 :[سورة اإلرساء

Và vào Ngày Phục Sinh, TA (Allah) sẽ tập trung
chúng lại quỳ úp mặt xuống đất trong trạng thái mù,
câm và điếc; chỗ ngụ của chúng sẽ là Hỏa Ngục. Mỗi
lần ngọn lửa giảm xuống, TA sẽ tăng ngọn lửa lên
thêm cho chúng. Đó là phần thưởng dành cho chúng
bởi chúng đã phủ nhận các lời phán của TA và chúng
đã thường nói: “Phải chăng khi bọn ta đã thành xương
khô và mảnh vụn rồi bọn ta sẽ lại được cho sống với
một sự tạo hóa mới ư?” Há chúng không cho rằng
Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất, sẽ
thừa khả năng tạo ra cái mới tương tự như chúng hay
sao? Ngài đã ấn định cho chúng một thời hạn mà
không có gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, những kẻ làm
điều sai quấy luôn cứ từ chối (sự thật) mà chỉ biết tiếp
nhận sự vô đức tin. (Chương 15 – Al-Isra’, câu 55 –
99).
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ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َٰ ا
ُۡ
َ
 ۞قل٤٩ ﴿وقالوا أءِذا كنا عِظَٰما ورفتا أءِنا لمبعوثون خلقا جدِيدا
ۡ َ َ
ُ
ۡ َ َّ
ارةا أ َ ۡو َحد ا
َ ُكونُوا ْ ح
ُُك
َ ِج
ِب ِِف ُص ُدورِك ۡم
 أ ۡو خلقا مِما ي٥٠ ِيدا
َّ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ ُ َ
َ
َ َ َ ُ
يدنا ق ِل ٱَّلِي ف َط َرك ۡم أ َّول َم َّرة ِٖۚ ف َسيُ ۡنغِضون إِِلۡك
ِفسيقولون من يع
َ َ َ ُۡ ُ َ َ َ ُ ََُ ۡ ُ َ ُ
ُ
َ َ ُ
َٰٓ َّت ه َو قل ع
َٰ ر ُءوسهم ويقولون م
 ي َ ۡو َم ي َ ۡد ُعوك ۡم٥١ َس أن يَكون قرِيبا
َ َّ ُ ۡ َّ َ ُّ ُ َ
َ َ
َ ۡ ََ
:﴾ [سورة اإلرساء٥٢ جيبُون ِِب ۡم ِده ِۦ َوتظنون إِن ۡلِثت ۡم إَِّل قل ِيًل
ِ فتست
]52 - 45

Chúng bảo: “Phải chăng sau khi bọn ta đã trở thành
xương khô và mảnh vụn, bọn ta sẽ được dựng sống lại
thành mới hoàn toàn ư?” Hãy bảo chúng
(Muhammad!): “Vậy các ngươi hãy là đá hoặc sắt hay
bất cứ tạo vật nào mà tâm trí của các ngươi cho là cứng
nhất (để các ngươi không bị diệt vong bởi cái chết). Rồi
chúng lại bảo: “Vậy ai sẽ phục sinh bọn ta trở lại?”
Ngươi (Muhammmad) hãy bảo chúng: “Đó là Đấng
đã tạo hóa các ngươi lúc ban đầu”. Chúng sẽ nhìn
Ngươi và lắc đầu bảo: “Bao giờ nó mới xảy đến?”
Ngươi hãy nói với chúng: “E rằng Ngày đó sẽ gần thôi.
Vào Ngày đó, Ngài (Allah) sẽ gọi các ngươi rồi các
ngươi phải đáp lại bằng lời ca tụng Ngài và các ngươi
cứ ngỡ rằng các ngươi đã ở trần gian chỉ trong chốc lát
mà thôi”. (Chương 15 – Al-Isra’, câu 45 – 52).
Học giả Attaha-wiyah giảng giải các câu Kinh này,
nói: Hãy suy ngẫm về những điều được trả lời cho các
câu hỏi. Đầu tiên họ nói: Phải chăng sau khi bọn ta đã
trở thành xương khô và mảnh vụn, bọn ta sẽ được
dựng sống lại thành mới hoàn toàn sao? (Chương 15 –
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Al-Isra’, câu 45) thì họ được trả lời: Nếu các ngươi cho

rằng không có Đấng Tạo Hóa ra các ngươi và cũng
không có Thượng Đế nào quản lý và chi phối các ngươi
cả thì chẳng lẽ các ngươi là những tạo vật không bị diệt
vong bởi cái chết như đá, sắt hoặc như những gì mà tâm
trí các ngươi cho là cứng nhất ư? Còn nếu các ngươi nói
rằng bọn ta được tạo ra trên thuộc tính không chấp nhận
sự còn mãi vậy thì điều gì đã làm cho các ngươi hình
thành trên thuộc tính đó, ai đã tạo ra các ngươi như thế?
Nếu Đấng có khả năng tạo ra các ngươi trên thuộc tính
như thế thì Ngài thừa khả năng tái tạo các ngươi trở lại
trong lần tạo hóa khác.
Giảng giải câu trả lời này theo một khía cạnh khác:
Nếu các ngươi là đá hoặc sắt hay những gì vĩ đại và
vững chắc hơn thế thì Ngài vẫn thừa khả năng hủy diệt
các ngươi, biến đổi bản chất của các ngươi, chuyển hóa
nó từ thể trạng này sang thể trạng khác. Nếu Đấng có
toàn năng chi phối những vật thể cứng chắc thế kia bằng
sự hủy diệt và biến đổi thì chẳng có vật gì ngoài chúng
làm yếu đi khả năng của Ngài.
Sau đó, họ lại hỏi một câu hỏi khác Vậy ai sẽ
phục sinh bọn ta trở lại? khi thân xác của bọn ta đã bị
hủy và biến đổi thì câu trả lời: Đó là Đấng đã tạo hóa
các ngươi lúc ban đầu. Rồi khi được trả lời thì họ lại
chuyển sang một câu hỏi khác hầu làm gián đoạn và câu
hỏi đó là Bao giờ nó mới xảy đến? và câu trả lời cho
họ là E rằng Ngày đó sẽ gần thôi.
4. Tin nơi những sựviệc của Ngày Phục Sinh
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Đại học giả Assafa-ri-ni nói: Hãy biết rằng Ngày
Phục Sinh là thời khắc của những chấn động khủng khiếp
và những nỗi kinh hoàng khiếp vía làm những miếng gan
tan chảy, những phụ nữ đang cho con bú quên bẵng đứa
con của mình, những phụ nữ mang thai quên cả cơn đau
sảy thai và những đứa trẻ trở nên tóc bạc. Những sự việc
đó được khẳng định bởi Qur’an và Sunnah. Quả thật, có
nhiều quan điểm khác nhau về ý nghĩa từ tên gọi Yawmu
Qiya-mah cho Ngày hôm đó vì Qiya-mah có nghĩa là
đứng. Một số học giả thì cho rằng Ngày Phục Sinh được
gọi như vậy vì vào Ngày hôm đó nhân loại sẽ đứng dậy
từ các ngôi mộ của họ như Allah  đã phán:

َۡ َ َ ُ َۡ ََۡ
َ ُ ُ
ُ َٰ َ ۡ ُ َّ َ َ
ۡ
َ
ُ
َ
﴾٤٣ ب يوف ِضون
ِ ﴿يوم ُي ُرجون مِن ٱۡلجد
ٖ اث ِۡساَع كأنهم إَِل نص

]41 :[سورة املعارج

Ngày mà chúng sẽ hối hả đi ra khỏi mộ giống như
cảnh chúng đua nhau đâm đầu chạy đến mục tiêu đã
định sẵn cho chúng. (Chương 51 – Al-Ma’a-rij, câu
43).
Một số học giả khác thì nói bởi vì Ngày hôm đó
nhân loại phải đứng trình diện trước Allah  giống như
Ngài đã phán:
]5 :[سورة املطففي

ُ َّوم ٱَل
َ اس ل َِرب ٱلۡ َعَٰلَم
ُ ﴿يَ ۡو َم َي ُق
﴾٦ ني
ِ
ِ

Ngày mà nhân loại phải đứng trình diện trước Đấng
Chủ Tể của muôn loài. (Chương 51 – Al-Mutaffifi-n,
câu 6).
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Imam Ahmad, Abu Ya’la và Ibnu Hibban ghi lại
qua lời thuật của ông Abu Sa’eed Al-Khudri rằng Thiên
sứ của Allah  nói:

ََۡ َ َۡ ُُ َ ۡ َ َ َۡ
َ
َ
]4 :﴾ [سورة املعارج٤ ٖ﴿يومٖ َكن مِقدارهۥ َخسِني ألف سنة

Ngày mà thời gian của nó tương đương với năm
mươi ngàn năm. (Chương 70 – Al-Ma’a-rij, câu 4).
Khi Thiên sứ của Allah nói câu Kinh trên thì có
người nói “Ngày đó sao dài thế kia” thì Người nói: “Ta
thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng
Ngài sẽ giảm nhẹ cho người có đức tin đến mức hơn cả
thời gian của một lễ nguyện Salah bổn phận”.
Một số người lại nói rằng Ngày Phục Sinh được
gọi là Ngày Qiya-mah là bởi vì trong Ngày hôm đó các
Thiên Thần và Đại Thiên Thần đứng thành hàng ngũ
chỉnh tề. Allah, Đấng Tối Cao phán:
]15 :[سورة انلبأ

ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ُ ُّ ُ ُ َ َ ۡ َ
﴾لئِكة َصفا
﴿يوم يقوم ٱلرو وٱلم

Ngày mà Đại Thiên thần và các Thiên Thần đứng
thành hàng. (Chương 55 – Annaba’, câu 15).
Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َ َ ح َ ُ َّ ُ َ ح َ ح
َ امة َح ََّّت يَ حذ َه َب َع َر ُق ُه حم ف األَ حر هض َس حبع
ْي
{يعرق انلاس يوم ال هقي
ه
ه
ه
َ ً َ ُ ح ُ ُ ح َ َّ َ ح ُ َ َ َ ُ ح
.جمهم حَّت يبلغ آذانهم» رواه ابلخاري
 ويل ه،ذهراع

“Nhân loại sẽ đổ mồ hôi vào Ngày Phán Xét đến mức
mồ hôi của họ ngập tràn trên mặt đất bảy mươi khuỷu
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tay và nó dâng ngập lên đến tận đôi tai của họ.”
(Albukhari).
Trong bộ Muslim có ghi lại qua lời thuật của ông
Al-Miqdaar  rằng ông đã nghe Thiên sứ của Allah 
nói:

َ َ َ َ َحُ ح َ َ ُح
َ َ ُ َ َّ َ َ َّ ح ُ َ ح
هيل
{إهذا َكن يوم ال هقيام هة أدنهي ه
ٍ ت الشمس مهن ال هعباده حَّت ت َكون قهيد م
َ ح َ ح َ َ ح َ ُ ُ ُ َّ ح ُ َ َ ُ ُ َ ح َ َ َ ح ح َ ح َ ح ُ ح
ْي فتصهرهم الشمس فيكونون هف العر هق بهقد هر أعمال هههم ف همنهم
أ هو اثن ه
ح
ح
ح
َُم حن يَأح ُخ ُذ ُه إ َىل َعق َب حيه َوم حهن ُه حم َم حن يَأ ُخ ُذ ُه إ َىل ُرك َبتَ حيه َوم حهن ُه حم َم حن يَأ ُخ ُذه
ه
ه ه
ه
ه
ح
ح
ً َ ُُ ُ َ َحَح َ حُح َ ح
.}ْلاما
إهىل حقوي هه ومهنهم من يل ه
جم ه إ ه
“Vào Ngày Phán Xét, mặt trời sẽ được mang đến gần
các bề tôi khoảng một hoặc hai dặm. Mặt trời làm cho
họ đổ mồ hồi và mồ hôi của họ chảy ra tương ứng với
các việc làm của họ, có người nước mồ hồi ngập lên
đến mắt cá chân, có người nước mồ hôi lên đến đầu
gối, có người nước mồ hôi lên đến hông, và có người
nước mồ hôi ngập lút đầu”.
Vào Ngày hôm đó, nhân loại sẽ phải đối diện với
những điều sau đây:
 Sựphán xét:
Sự phán xét là sự xem xét thưởng phạt cho các
việc làm của nhân loại và nhắc họ về những điều mà họ
đã quên lãng. Allah  phán:

ُ َّ ٱَّلل َون َ ُسوهُ َو
ُ َّ ٱَّلل ََجِيعا َفيُنَبئُ ُهم ِ َما َع ِملُ ٓوا ْ أ َ ۡح َصى َٰ ُه
ُ َّ ﴿يَ ۡو َم َي ۡب َعثُ ُه ُم
ٱَّلل
ِ
ِ
ََ
ٌ َ ۡ َ لَع ُك
َٰ
]5 :﴾ [سورة املجادلة٦ َشءٖ ش ِهيد
ِ
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Vào Ngày mà Allah phục sinh tất cả bọn chúng để
Ngài cho chúng biết những điều mà chúng đã làm.
Allah đã cho ghi chép tất cả nhưng chúng đã quên. Và
Allah làm chứng cho tất cả mọi thứ. (Chương 65 –
Al-Muja-dalah, câu 6).

َ ُ ُ
َ ِني ُم ۡافق
َ َتى ٱل ۡ ُم ۡجرم
ُ َٰ ض َع ۡٱلك َِت
َ َ ب َف
ني م َِّما فِيهِ َو َيقولون
ِِ
ِ ﴿ َو ُو
ِ
َيةا إ ََّّلٓ أ َ ۡح َصىَٰها
َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َٰ َي َٰ َو ۡيلَتَنَا َمال َهَٰ َذا ٱلۡك َِت
ِ ِ ب َّل يغادِر صغِية وَّل كب
ِ
ِ
ََ َ ُّ َ ۡ َ َ َ
َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
ُ
]45 : الكهف:  ﴾ [سورة٤٩ اِضاۗ وَّل يظل ِم ربك أحدا
ِ َو َوجدوا ما ع ِملوا ح

Và quyển sổ sẽ được mang đặt trước mặt. Rồi Ngươi
(Muhammad) sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về
những điều được 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 15 –
Al-Kahf, câu 49).

َ َۡ ََۡۡ ََ
َ َٰ َ ۡ َ ْ ۡ َ ُ
ۡ َ ُ َّ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ
َ
ۡ
ُ
 فمن يعمل مِثقال٦ ﴿يومئ ِ ٖذ يصدر ٱَلاس أشتاتا ل ِيوا أعملهم
ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ
ُ َ ۡ َ َّ َ
: الزلزلة: ﴾ [سورة٨  ومن يعمل مِثقال ذرة ٖ ۡشا ي َرهۥ٧ ذرةٍ خيا ي َرهۥ

]5 - 5

Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc thành từng đoàn để
đến chứng kiến các việc làm của họ. Do đó, người nào
làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ
thấy nó, còn người nào làm một việc xấu cho dù nhỏ
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như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó. (Chương 55 – AlZilzilah, câu 6 – 8).
Một sự việc khác trong sự phán xét là Allah  sẽ
trả lại công bằng cho những ai bị đối xử bất công. Ông
Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  nói:

َّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َّ ح ُ ُ َ َ َ ح َ َ ح َ ح
َاْللح َحاءه مهن
َ هلشاة ه ح
{تلؤدن اْلقوق إهىل أهلهها يوم ال هقيام هة حَّت يقاد ل
َ َّ ح َ ح
.الشاة ه القرناءه} رواه مسلم والرتمذي

“Vào Ngày Phán Xét, mọi điều lẽ phải sẽ được trả về
cho chủ của nó thậm chí ngay cả con cừu không có
sừng cũng được trả lại công bằng từ con cừu có sừng.”
(Muslim, Tirmizdi).
Sự phán xét có nhiều mức dạng khác nhau, trong
đó có sự phán xét nghiêm khắc và có sự phán xét nhẹ
nhàng và dễ dãi. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói:
“Allah, Đấng Tối Cao sẽ phán xét tạo vật của Ngài, đối
với người bề tôi có đức tin thì Ngài sẽ thầm tra xét một
cách riêng tư chỉ có y với Ngài và y sẽ thừa nhận tội lỗi
của mình giống như đã được nói trong Qur’an và
Sunnah; còn đối với những người vô đức tin thì họ sẽ
không được phán xét để xem và cân đo giữa việc làm
thiện tốt và việc làm xấu bởi họ không được thừa nhận
công đức và ân phước. Tuy nhiên, các việc làm của họ
vẫn được nêu ra và họ sẽ thừa nhận tất cả”.
Điều đầu tiên của người bề tôi được mang ra phán
xét là lễ nguyện Salah của y, còn điều đầu tiên được phân
xử giữa con người với nhau là nợ máu (giết chóc và tàn
sát). Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:
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َ َ ُ َ َ َّ َ َّ
َ َ ح َ ح ُ َ َ َ ح َ َ َ ح َ َ ح َ ح َ َ ََ ح
ُ
{إهن أول ما َياسب ب ه هه العبد بهصَلت ه هه فإهن صلحت فقد أفلح وأْنح
َ َ َ ح
َ َ ح
َ َََ ح َ َ َ ح ََ ح َ َ َ َ َ َ ح
:َشء قال
 فإ ه هن انتقص مهن ف هريضت ه هه.س
وإهن فسدت فقد خاب وخ ه
ح
َ
ُ َ َ
ُ َّ ُ َ
ُح
َح َح
َ ََ َ
ََ ح
انظ ُروا هل ل هعب هدى مهن تطو ٍع فيكمل ب ه هه ما نقص م َهن الف هريض هة ث َّم
َ ُ ُ َ
َ َ َ َ ََ َح
يكون سائ ُهر عمله هه ىلع َن هو ذل هك} رواه الرتمذي وحسنه وصححه أبو داود
.واحلاكم

“Quả thật, việc làm đầu tiên mà người bề tôi được
mang ra phán xét là lễ nguyện Salah của y. Nếu lễ
nguyện Salah của y được hoàn tất tốt đẹp thì y sẽ
thành công và đỗ đạt, còn nếu lễ nguyện Salah không
tốt thì y sẽ thất bại và thua thiệt. Nếu trong lễ nguyện
Salah bắt buộc có sự thiếu sót nào đó thì (Allah) sẽ
phán bảo (các Thiên Thần): ‘Các ngươi hãy xem liệu
người bề tôi của TA có lễ nguyện Salah tự nguyện
không, nếu có hãy bổ sung vào phần thiếu sót của lễ
nguyện Salah bắt buộc’. Sau đó, các việc làm còn lại
mới được mang ra phán xét dưới hình thức tương
tự.” (Tirmizdi ghi lại, ông Abu Dawood và Hakim xác
nhận Hadith tốt và Sahih).
Ông Ibnu Mas’ud  cũng thuật lại rằng Thiên sứ
của Allah  nói:

ُ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ح ح َ ح
.{أول ما َياسب علي هه العبد صَلته} رواه النسايئ

“Việc làm đầu tiên mà người bề tôi bị đưa ra phán xét
chính là lễ nguyện Salah của y.” (Annasa-i).
 Trao các quyển sổ ghi chép:
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Các quyển sổ ghi chép là các quyển sổ mà các vị
Thiên Thần dùng để ghi chép các việc làm mà con người
đã làm trên cuộc sống thế gian từ hành động và lời nói.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ
ۡ َ َٰ َ َّ ُ َ
ۡ
ُۡ َ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َٰٓ
َُٰنرِ ُج َُلۥ ي َ ۡو َم ٱلقِ َي َٰ َمةِ ك َِتبا
َٰ
﴿وَّك إِنس ٍن ألزمنه طئِرهۥ ِِف عنقِهِۦ و
ُ َ ُ َٰ َ ۡ َ
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ
َ
نا ا
﴾١٤  ٱقرأ كِتبك كَف ِِنفسِك ٱِلوم عليك حسِيبا١٣ ورا
يلقىه م
]14 ،11 :[سورة اإلرساء

Và vào Ngày Phục sinh, TA (Allah) cột vào cổ của
mỗi con người và y sẽ mang một quyển sổ (ghi chép
việc làm của y) được mở sẳn, (với lời phán): “Hãy đọc
quyển sổ của ngươi! Ngày hôm nay, linh hồn của
ngươi đủ thanh toán ngươi”. (Chương 15 – Al-Isra’,
câu 13, 14).
Các học giả nói: Allah  cột vào cổ của con người
các việc làm của họ. Có người được trao cho quyển sổ
của mình từ phía cánh tay phải và có người được trao cho
quyển sổ của mình từ phía cánh tay trái. Allah, Đấng Tối
Cao phán:

َ ْ ُ َۡ ُُٓ َ ُ ََُ
َ َ ُ ۡ َ َّ َ َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
َٰ
َٰ
 إ ِ َِّن١٩ وَت كِتبهۥ بِي ِمينِهِۦ فيقول هاؤم ٱقرءوا كِتبِيه
ِ ﴿فأما من أ
َُ َ ُ َ َ
َ
َ
ۡ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َٖ ِِف َج َّن ٍة ََع ِِلة٢١ ٖاضيَة
َٰ
ِ  فهو ِِف عِياةٖ ر٢٠ ظننت أ َِّن مل ٍق حِسابِيه
َ
ۡ َّ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٓ َ ْ ُ َ ۡ َ ْ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ر
َ
َِاِلة
ِ  ُكوا وٱۡشبوا هن ِيا ِِما أسلفتم ِِف ٱۡليا ِم ٱۡل٢٣  قطوفها دان ِية٢٢
َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ ُ َ َ
َ َ ُ ۡ َ َّ َ َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
َٰ
َٰ
ِ ام
٢٥ اَل ِۦ فيقول يليت ِن لم أوت كِتبِيه
ِ ِ وَت كِتبهۥ ب
ِ  وأما من أ٢٤
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َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ َ
َۡ ََۡ
َ َٰ َ ۡ َ ٓ َ
ۡاِلَ ۜۡه
َ
َ
ِ  ما أغن ع ِن م٢٧ اضية
ِ ت ٱلق
ِ  يليتها َكن٢٦ ولم أدرِ ما حِسابِيه
َۡ َۡ ُ َ َ ََ
]29 - 15 :﴾ [سورة احلاقة٢٩  هلك ع ِن سلطَٰن ِيه٢٨
Đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi cánh tay
phải thì họ sẽ reo trong niềm vui sướng và khoe rằng:
“Mọi người hãy đến đây xem quyển sổ của tôi đây này!
Quả thật, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải chịu sự thanh toán
nghiệt ngã...” Thế là, y được sống một đời sống thật
toại nguyện và hài lòng nơi Thiên Đàng trên cao, có
trái cây gần tầm tay hái, và họ được mời gọi: Nào, quí
vị hãy ăn và uống cho thỏa thích về những gì mà quí vị
đã làm trong những ngày trước đây. Còn đối với ai
được trao cho quyển sổ từ nơi cánh tay trái thì họ sẽ
than khóc trong nuối tiếc: Ôi thật khổ thân! Phải chi
mình đừng được trao cho quyển sổ như thế này. Ôi,
mình thiệt không biết gì về việc thanh toán này cả. Ôi,
thà chết phứt cho xong. Sao của cải của mình chẳng
giúp ích được gì cho mình thế này. Quyền lực của mình
đã hủy diệt bản thân mình. (Chương 55 – Al-Haqqah,
câu 19 – 29).
 Cân đo các việc làm:
Một trong những sự việc diễn ra trong Ngày hôm
đó là các việc làm của người bề tôi sẽ được mang ra cân
trên chiếc cân công lý của Allah . Ngài phán:

َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ُ ُ َٰ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ُّ َ ۡ
ُ ۡ
﴿ َوٱل َو ۡزن ي َ ۡو َمئ ِ ٍذ ٱۡلق فمن ثقلت موزِينهۥ فأولئِك هم ٱلمفل ِحون
ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ ٓ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ
َٰٓ  ومن خفت موَٰزِينهۥ فأو٨
لئِك ٱَّلِين خ ِِسوا أنفسهم ِِما َكنوا
َ ُ َۡ َ َ
]5 ، 5 :﴾ [سورة األعراف٩ أَِبيَٰتِنا يظل ِمون
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Và việc cân đo (Phúc và Tội) trong Ngày Hôm đó là
sự thật. Bởi thế, những ai mà bàn cân (chứa các việc
làm thiện tốt) của họ nặng thì họ là những người
thành công; còn những ai mà bàn cân (chứa các việc
làm thiện tốt) của họ nhẹ thì họ là những người thất
bại và thua thiệt cho bản thân mình, bởi những gì mà
họ đã sai quấy với các lời phán của TA. (Chương 5 –
Al-A’raf, câu 5, 5).

ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ِ ۡ َ َٰ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ر
س شيا ِإَون
﴿ونضع ٱلموزِين ٱلقِسط ِِلوم ٱلقِيمةِ فًل تظلم نف
َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ َ
َ
َ
َ
َٰ
َٰ
 ﴾ [سورة٤٧ سبِني
ِ َكن مِثقال حبةٖ مِن خرد ٍل أتينا ِِهاۗ وكَف ِِنا ح
]45 :األنبياء

Và TA đã đặt những chiếc cân công minh cho Ngày
Phán xét. Bởi thế, không một linh hồn nào bị bất công
bất cứ một điều gì, và cho dù điều gì đó có nhỏ bằng
hạt bụi đi chăng nữa cũng sẽ được TA mang ra phán
xét. Và một mình TA thanh toán là quá đủ! (Chương
21 – Al-Ambiya, câu 47).
Các bề tôi của Allah  được cân đo trên chiếc cân
thực sự chứ không phải là hình ảnh ẩn dụ, và chiếc cân
có hai đĩa hai bên.
 Cầu Sirat và việc phải đi qua chiếc cầu đó:
Một trong các sự việc diễn ra trong Ngày Hôm đó
là đi qua chiếc cầu Sirat. Chiếc cầu Sirat được bắt ngang
qua Hỏa Ngục, nó rất nhỏ chỉ như sợi tóc và sắc hơn cả
lưỡi kiếm, nóng hơn cả cục than đang cháy, hai bên cầu
có những chiếc móc sắt. Nhân loại đi qua được chiếc cầu
này tùy theo các việc làm ngoan đạo và thiện tốt của họ,
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có người đi qua nhanh như cơn gió, có ngươi đi qua
giống như một con chiến mã, có người đi qua như một
người chạy nhanh, có người đi qua như người đi bộ, có
người phải bò để đi qua, và có người bị những chiếc móc
sắt hai bên cấu vào người kéo rơi xuống Hỏa Ngục.
Đại học giả Assafa-ri-ni nói: Theo một cách tổng
thể chiếc cầu Sirat là ngôn từ được đồng thuận. Tuy
nhiên, những người chân lý khẳng định nó theo nghĩa đen
của ngôn từ được thông điệp rằng nó là chiếc cầu được
bắt ngang qua Hỏa Ngục, nó nhỏ như sợi tóc và sắc hơn
cả lưỡi kiếm; còn những người Mu’tazilah thì phủ nhận
điều đó và cho rằng không ai có thể đi qua chiếc cầu đó,
và nếu thực sự có thể đi qua thì đó là sự trừng phạt nhưng
không có sự trừng phạt dành cho những người có đức tin
tốt đẹp vào Ngày Phán Xét, thật ra ý nghĩa ở đây chỉ
muốn nói về con đường đến Thiên Đàng được hướng dẫn
như lời phán của Allah:
]6 :[سورة حممد

َ
﴾٥ ﴿ َسيَ ۡهدِي ِه ۡم َو ُي ۡصل ُِح َِال ُه ۡم

Ngài (Allah) sẽ hướng dẫn họ và sẽ cải thiện điều
kiện của họ. (Chương 45 – Muhammad, câu 5).
Và là con đường đến Hỏa Ngục được chỉ ra như
lời phán của Allah:
]51 :[سورة الصافات

َ ُ ُ ۡ َ
َ ۡ ص َر َٰ ِط
﴾٢٣ حي ِم
ِ ﴿فٱهدوه ۡم إ ِ ََٰل
ِ ٱۡل

Các ngươi hãy đưa chúng đến con đường dẫn vào
Hỏa Ngục. (Chương 15 – ِAs-Sa-fa-t, câu 23).
Đó là những lời nói bóp mép sai với sự thật mà
Thiên sứ của Allah  đã thông điệp.
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 Chiếc hồ Al-Hawdh:
Học giả Assuyu-ti nói rằng cái hồ Al-Hawdh được
thuật lại bởi hơn năm mươi mấy vị Sahabah, trong đó có
bốn vị Khalifah chính trực cùng với nhiều vị Sahabah
học thuộc lòng Qur’an.
Ông Abdullah bin Amru bin Al’Ass  thuật lại
rằng Thiên sứ của Allah  nói:

ُ ََ َُ َ ح َ ُُ َح
َح
َ َور َيُ ُه َأ حط َي ُب مهن،ض م َهن اللَّ َب
ه
ي
ب
أ
ه
اؤ
م
،
ر
ه
ش
ة
ْي
س
م
َض
و
{ح
ه
ه
ه
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َ
َ
َ
ح
ح ح
َ َّ َ َ ح َ َ ح
ًَ َ َ
ُ ُ ُُ َ َ
ه
َشب مهنها فَل يظمأ أبدا} رواه
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م
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ه
ه
.ابلخاري ومسلم

“Hồ Al-Hawdh của Ta rộng bằng một tháng đi đường,
nước của nó có màu trắng từ sữa, mùi của nó thơm từ
xạ hương, những chiếc múc của nó (lấp lánh) giống
như những ngôi sao trên bầu trời, ai uống nước của nó
sẽ không bao giờ khát nữa.” (Albukhari, Muslim).
Ông Anas bin Malik  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  ngủ thiếp đi rồi sau đó ngẩng
ُ mặt lên cười, nói:

َّ ُ ح َ ح
َ ىلع آن ًهفا ُس
َّ َ َ ت
}ورة
{إهنه أن هزل

“Quả thật một chương Kinh vừa được ban xuống cho
Ta”.
Rồi Người đọc:

ۡ َ َ َ
َ
َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َّ
َ َ َ َّ
َ
َ
ۡ
َك ُهو
َ
 إِن شان ِئ٢  فص ِل ل ِربِك وٱَنر١ ﴿إِنا أعطينك ٱلكوثر
ََُۡ ۡ
]1 - 1 :﴾ [سورة الكوثر٣ ٱۡلبَت
Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi
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(Muhammad) Al-Kawthar. Bởi thế, hãy dâng lễ
nguyện Salah và giết tế vì Thượng Đế của Ngươi. Quả
thật, kẻ xúc phạm Ngươi mới là kẻ mất hết hy vọng.
(Chương 105 – Chương 108, câu 1 – 3).
Sau khi đọc xong Người hỏi:

ََح َح َ َ ح َ ح
}{هل تد ُرون ما الكوث ُر؟

“Các ngươi có biết Al-Kawthar là gì không?”
Các vị Sahabah  nói: Allah và Thiên sứ của Ngài
biết hơn hết!
Thiên sứ của Allah  nói:

َّ َ َ َّ َ ِّ َ
ح َ َّ َ َ ح َ ح َ َ ُ َ َ ح
َ َُ َح َ ح
{هو نهر أعطانهي هه رّب عز وجل هف اْلن هة علي هه خْي كثهْي ي هرد علي هه
َ ُ ََُ ُُحَ َ ُ حَح ُ ح
َ َ ُ َّ َ ح َ ح
َ ام هة آن هيَ ُت ُه َع َد ُد الح َك
هب َيتلج العبد مهنهم فأقول يا
ك
ا
و
أم هَّت يوم ال هقي
ه
َ
ُ
ُ ََُ
َّ َ َ َ ح
َ َ َ ح َُ َح
َّ َ ِّ َّ ُ ح
 فيقال هىل إهنك ال تد هرى ما أحدثوا بعدك} رواه.رب إهنه مهن أم هَّت
.مسلم

“Đó là con sông mà Thượng Đế, Đấng Tối Cao của Ta
ban cho Ta nơi Thiên Đàng. Con sông mang nhiều sự
tốt lành, nơi mà vào Ngày Phục Sinh cộng đồng tín đồ
của Ta sẽ được đưa đến đó, các vật dụng múc đựng
nước (nổi bồng bềnh trên mặt sông) nhiều như các
tinh tú. Trong số họ có người bề tôi bị dẫn quay lại
rời khỏi con sông, thế là Ta nói: Thưa Thượng Đế của
bề tôi, y thuộc cộng đồng tín đồ của bề tôi. Nhưng Ngài
phán: Quả thật, ngươi không hề biết điều mà chúng đã
đổi mới sau ngươi.” (Muslim).
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Học giả Al-Qurtubi nói: Các học giả của chúng tôi
nói rằng tất cả những ai rời bỏ tôn giáo của Allah hoặc
đổi mới, cải biên trong đó những điều không được Allah
hài lòng cũng như không được Ngài cho phép thì họ đều
là những người bị dẫn đi khỏi chiếc hồ Al-Hawdh. Trong
đám những người này, những người đáng phải chịu bị
kéo đi khỏi chiếc hồ Al-Hawdh là những người làm trái
biệt với những nhóm người Muslim như những người
của nhóm phái Al-Khawa-rij, Ra-fidah, Al-Mu’tazilah.
Quả thật, nhóm Al-Mu’tazilah được cho là trái biệt vì họ
đã không khẳng định chiếc hồ Al-Hawdh trong khi các
bằng chứng Sunnah xác thực đã khẳng định. Bởi thế, bất
cứ ai không khẳng định chiếc hồ Al-Hawdh thì người đó
là kẻ đổi mới cải biên đáng bị lôi kéo đi khỏi chiếc hồ
đó.
 Sựcầu xin ân xá Shafa’ah:
Sự cầu xin ân xá Shafa’ah là sự thật, và những
người được hưởng sự cầu xin ân xá phải hội đủ hai điều
kiện: Người đứng ra cầu xin ân xá phải được sự cho
phép của Allah  và người được hưởng sự cầu xin ân xá
phải là người nằm trong nhóm người được Ngài hài
lòng. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ
َّ ۡ َ
ََ
َ َّ
َ َ ۡ ُ َ َٰ َ َٰ َ َّ
ت َّل تغ ِن شفَٰ َعتُ ُه ۡم شيا إَِّل مِ ۢن َب ۡع ِد أن
ِ ك ِِف ٱلسمو
ٖ ﴿وكم مِن مل
ُ َّ يَأۡذَ َن
َٰٓ َ ٱَّلل ل َِمن ش َ َاا ٓ ُء َو َي ۡر
]55 :﴾ [سوروة انلجم٢٦ َض

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 61
– Annajm, câu 26).
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Trong câu Kinh này khẳng định rằng sự cầu xin ân
xá sẽ không mang lại lợi ích gì trừ phi nó phải hội đủ hai
điều kiện:
Điều kiện thứ nhất: Sự cho phép của Allah đến
người đứng ra cầu xin ân xá, bởi lẽ sự ân xá thuộc vương
quyền của một mình Allah như Ngài đã phán:

َ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ َّ
َ
َ ُ َ َ َّ َّ ُ
ُ َ ُ
ِ
ۡرض ث َّم إِِلۡهِ ت ۡر َج ُعون
ِ َٰ ﴿قل َِّلل ِ ٱلافَٰعة َجِيعا َلۥ ملك ٱلسمَٰو
ٰۖ ت وٱۡل
]44 :[سورة الزمر

﴾٤٤

Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: “Mọi sự cầu xin ân
xá đều thuộc quyền của Allah cả”. (Chương 15 –
Azzumar, câu 44).
Điều kiện thứ hai: Sự hài lòng của Allah  đối
với người được hưởng sự cầu xin ân xá rằng họ phải
thuộc cư dân của Tawhid, bởi lẽ sự cầu xin ân xá sẽ vô
ích đối với người thờ đa thần như Allah  đã phán:
]45 :[سورة املدثر

َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
َ ٱلشفع
﴾٤٨ ني
ِ ِ َٰ ﴿ف َما تنفع ُه ۡم شفَٰعة

Do đó, không một ai có thể can thiệp cứu giúp được
chúng. (Chương 54 – Al-Muddaththir, câu 48).
Đây là bằng chứng khẳng định sự sai trái và vô
nghĩa đối với những người đến các ngôi mộ để van vái
cầu xin sự can thiệp của người chết cũng như những hành
vi tỏ lòng tôn vinh những người đã khuất dưới các hình
thức mong được họ can thiệp ở nơi Allah  vào Ngày
Sau. Allah  đã phán:
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ٓ َ َٰٓ َ َ ُ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُّ ُ َ َ َ َّ
َ
ُ
ِه ُۡؤَّلء
﴿ َويَ ۡع ُب ُدون مِن دو ِن ٱَّلل ِ ما َّل يُضهم وَّل ينفعهم ويقولون
َ ُ َٰٓ َ َ ُ
َّ َ
]15 :عۡؤنا عِند ٱَّلل ِ﴾ [سورة يونس
شف
Và họ thờ phượng ngoài Ngài những kẻ đã không
làm hại cũng chẳng mang lợi gì cho họ và họ nói:
“Những vị này là những vị can thiệp giùm cho chúng
tôi với Allah”. (Chương 10 – Yunus, câu 18).

َ ۡ َ َ ُ
َ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ ٓ َ ُ َّ
ْ ُ َ َّ َ
ُ
﴿أ ِم ٱَّتذوا مِن دو ِن ٱَّلل ِ شف َعا َء قل أ َول ۡو َكنوا َّل َي ۡمل ِكون شيا َوَّل
َ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ َّ
َ ُ ۡ
َ ُ َ َ َّ َّ ُ
ِ
ۡرض﴾ [سورة
ِ َٰ  قل َِّلل ِ ٱلافَٰعة َجِيعا َلۥ ملك ٱلسمَٰو٤٣ َيعقِلون
ٰۖ ت وٱۡل
]44 ،41 :الزمر

Há họ đã nhận những kẻ không phải là Allah làm
những vị can thiệp giùm họ? Hãy bảo họ: “Dẫu cho
chúng không có quyền hành gì cũng không có lý trí
nữa hay sao?” Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: “Mọi
sự cầu xin ân xá đều thuộc quyền của Allah cả, Ngài
nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất”.
(Chương 15 – Azzumar, câu 43, 44).
Quả thật, Nabi của chúng ta  được ban cho
quyền cầu xin ân xá và Người chỉ được phép cầu xin ân
xá cho những ai được Allah  cho phép. Sheikh Islam
Ibnu Taymiyah  nói: Thiên sứ của Allah  được ba sự
cầu xin ân xá:
Sự cầu xin ân xá thứ nhất: Sự cầu xin Allah 
mau sớm phán xét cho những người phải đứng triệu tập
sau khi họ lần lượt tìm đến các vị Nabi: Adam, Ibrahim,
Musa, Ysa con trai của Maryam rồi đến Thiên sứ
Muhammad .
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Sự cầu xin ân xá thứ hai: Sự cầu xin Allah  cho
cư dân Thiên Đàng được sớm vào Thiên Đàng.
Hai sự cầu xin ân xá trên là dành riêng cho mỗi
mình Thiên sứ Muhammad .
Sự cầu xin ân xá thứ ba: Sự cầu xin Allah  ân
xá cho những người đáng bị trừng phạt trong Hỏa Ngục.
Đây là quyền cầu xin ân xá dành cho Thiên sứ
Muhammad  và dành cho tất cả các vị Nabi, các vị
Thiên sứ khác, dành cho cả các vị Siddeeq và những
người khác.
Sự cầu xin ân xá này là cầu xin Allah  không để
những ai có tên trong danh sách bị trừng phạt nơi Hỏa
Ngục vào Hỏa Ngục và cầu xin Ngài cứu rỗi những ai đã
vào Hỏa Ngục được ra ngoài khỏi nơi đó.
Việc Thiên sứ của Allah  sẽ cầu xin Allah  ân
xá cho những người tội lỗi thuộc cộng đồng tín đồ của
Người  đều được tất cả các vị Sahabah, các vị Tabi’een
và bốn vị Imam Islam cũng như những học giả khác đều
đồng thuận khẳng định. Tuy nhiên, nhiều người thuộc
nhóm phái Bid’ah từ nhóm phái Al-Khawa-rij, AlMu’tazilah, Azzaidiyah thì phủ nhận và phản bác điều
đó. Họ cho rằng những người làm điều tội lỗi sẽ vào Hỏa
Ngục và không trở ra, không có sự cầu xin ân xá nào cho
họ cả. Quan niệm của họ là những ai vào Thiên Đàng sẽ
không vào Hỏa Ngục và những ai đã vào Hỏa Ngục thì sẽ
không vào Thiên Đàng, đối với họ thì chẳng có bất cứ
người nào vừa được ban cho ân phước vừa lại bị trừng
phạt. Những người phản bác này đã dẫn chứng cho câu
nói của họ bằng những lời phán của Allah :
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ْ ُ َّ
َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َٰ َ ر
ۡ َّ َ
َۡ
ۡ َ َّ
﴿ َوٱتقوا ي َ ۡوما َّل َتزِي نف ٌس عن نف ٖس شيا وَّل يقبل مِنها شفعة
َ ُ َ ُ ۡ ُ ََ ََ ُۡ َ ُ َۡ َ ۡ ر
]45 :﴾ [سورة ابلقرة٤٨ وَّل يۡؤخذ مِنها عدل وَّل هم ينُصون
Và hãy sợ một Ngày mà không một linh hồn nào có
thể giúp ích được cho một linh hồn nào khác; và sẽ
không có một sự can thiệp nào được chấp nhận cũng
như sẽ không có sự bồi thường nào được chấp nhận,
và họ sẽ không được ai giúp đỡ cả. (Chương 5 – AlBaqarah, câu 48).

ۡ َ
َّ
ُ َٰ َ ۡ َ َ َّ ْ ُ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ ِ كم مِن َق ۡبل أن يَأ
َت ي َ ۡومر َّل
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا أنفِقوا مِما رزقن
ِ
َ ۡ َ َ َ ُ َّ ر َ َ َ َ َ ر
َ ُ َّ ُ ُ َ
َۡ ر
﴾ [سورة٢٥٤ بيع فِيهِ وَّل خلة وَّل شفَٰعة ۗ وٱلك َٰ ِف ُرون هم ٱلظَٰل ِمون
]254 :ابلقرة

Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy chi dùng
từ những nguồn tài sản mà TA đã ban cấp cho các
ngươi (để làm việc thiện tốt) trước khi xảy ra Ngày
mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ không có
tình bằng hữu (để bao che cho nhau) và cũng sẽ
không có sự can thiệp nào cả. Và những kẻ vô đức tin
là những kẻ làm điều sai quấy. (Chương 5 – AlBaqarah, câu 254).

ۡ
َ ُ ُ ُۡ
َ
َّ َ َ َٰ َ
ُ ۡ ََ
َ
َ
َِلظَٰلِمني
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
جرِ ك ِظ ِمني ما ل
ِ
ِ ﴿وأنذِرهم يوم ٱٓأۡلزِفةِ إِذِ ٱلقلوب لى ٱۡلنا
ُ َُ
َ َ
َ ۡ
]15 :﴾ [سورة اغفر١٨ يع يطاع
ٖ ِِيم َوَّل شف
ٖ مِن ۡح

Và hãy cảnh báo họ về Ngày đang tiến đến gần
(Ngày Phục Sinh), Ngày mà những quả tim sẽ nhảy
thót lên cổ họng làm nghẹt thở. Những kẻ làm điều sai
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quấy sẽ không có bạn bè cũng như sẽ không có bất cứ
người can thiệp nào để nhờ cậy. (Chương 40 – Ghafir,
câu 18).
]45 :[سورة املدثر

َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
َ ٱلشفع
﴾٤٨ ني
ِ ِ َٰ ﴿ف َما تنفع ُه ۡم شفَٰعة

Do đó, không một ai có thể can thiệp cứu giúp được
chúng. (Chương 54 – Al-Muddaththir, câu 48).
Sự phản hồi từ những người của phái Sunnah: Sự
can thiệp trong các câu kinh trên muốn nói về hai điều:
Điều thứ nhất: Sự can thiệp đó không mang lại lợi
ích gì cho những người thờ đa thần như Allah  đã phán:

َ
ُ َ َ
ُ َ َۡ ْ ُ َ
ُ َ َ
َ ك م َِن ٱل ۡ ُم َصل
 َول ۡم نك٤٣ ِني
 قالوا لم ن٤٢ ﴿ َما َسلكك ۡم ِِف َسق َر
ُ ُ َ َّ ُ َ
َ ُ َّ ُ َ
َ ۡ وض َم َع
َ ٱۡلآئض
َ ُن ۡطع ُم ٱلۡم ۡسك
ُ كذ
ِب بِيَ ۡو ِم
 وكنا ن٤٥ ني
 وكنا ُن٤٤ ِني
ِ ِ
ِ ِ
َ
َّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ
َ ٱلشفع
ُ ۡ َ َ َٰٓ َّ  َح٤٦ ٱلِين
﴾٤٨ ني
ِ ِ َٰ  ف َما تنفع ُه ۡم شفَٰعة٤٧ َّت أتىَٰنا ٱِلَقِني
ِ

]48 - 45 :[سورة املدثر

(Những người thờ đa thần khi được hỏi): điều gì đã
đưa quí vị vào Hỏa Ngục? Họ đáp: “Chúng tôi đã
không năng lễ nguyện Salah và đã không nuôi ăn
người nghèo khó, chúng tôi đã thường nói chuyện vô
bổ với những người hay chuyện vãn tầm phào, và
chúng tôi đã phủ nhận Ngày Phán Xét, mãi tới khi điều
kiên định (cái chết) đến với chúng tôi”. Do đó, không
một ai có thể can thiệp cứu giúp được chúng.
(Chương 54 – Al-Mudaththir, câu 42 – 48).
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Như vậy, những người này, sự cầu xin ân xá là
điều vô nghĩa đối với họ bởi họ là những người vô đức
tin.
Điều thứ hai: Sự can thiệp trong các câu Kinh trên
là sự can thiệp mà những người thờ đa thần cũng như
những người Bid’ah thuộc Kinh Sách và những người
Muslim đã khẳng định. Họ nghĩ rằng tạo vật có khả năng
can thiệp và có quyền cầu xin Allah  sự ân xá từ nơi
Ngài mà không cần sự cho phép của Ngài giống như sự
cầu xin ân xá giữa nhân loại với nhau trên thế gian.
 Thiên Đàng và Hỏa Ngục:
Ở cõi Đời Sau có hai nơi cư ngụ vĩnh hằng: Thiên
Đàng và Hỏa Ngục. Thiên Đàng là nơi cư ngụ của
những người có đức tin và ngoan đạo còn Hỏa Ngục là
nơi cư ngụ của những người vô đức tin và tội lỗi. Allah,
Đấng Tối Cao phán:

َ َ َّ ُ ۡ َّ
َ َ َ َ ۡ َ ۡ َّ
َ
:﴾ [سورة اإلنفطار١٤ يم
ِ  ِإَون ٱلفجار ل َِف ج١٣ يم
ٖ ح
ٖ ِ﴿إِن ٱۡلِرار ل َِف نع

]14 ،11

Quả thật người ngoan đạo chắc chắn sẽ ở nơi Thiên
Đàng hạnh phúc. Và quả thật những kẻ tội lỗi sẽ bị
đày vào Hỏa ngục. (Chương 55 – Al-Infitaar, câu 13,
14).

ۡ َ ْ
ُ َ ۡ َ ُ َٰ َ َٰ َ َّ َ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ َّ
﴿ َو َسارِ ُع ٓوا إ ِ ََٰل َمغفِ َرة ٖ مِن ربِكم وجن ٍة عرضها ٱلسموت وٱۡلۡرض
ۡ ۡ َّ ُ
َّ
َ
ُ
]111 :﴾ [سورة آل عمران١٣٣ أعِدت ل ِلمتقِني

Và các ngươi hãy nhanh chân đến với sự Tha thứ nơi
Thượng Đế của các ngươi và hãy nhanh chân đến
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Thiên Đàng nơi mà khoảng rộng của nó bao la bằng
trời đất, được chuẩn bị dành cho những người ngoan
đạo. (Chương 1 – Ali-Imran, câu 133).

َ ۡ ۡ َّ ُ ٓ َّ َ َّ ْ ُ َّ َ
َ
َٰ
]111 :﴾ [سورة آل عمران١٣١ ﴿وٱتقوا ٱَلار ٱل َِّت أعِدت ل ِلكفِرِين

Các ngươi hãy khiếp sợ Hỏa Ngục, nơi mà TA
(Allah) đã chuẩn bị dành cho những kẻ vô đức tin.
(Chương 1 – Ali-Imran, câu 131).
Nhà giảng giải Attahaawiyah nói: Một trong những
điều nên biết là Allah không cản trở phần thưởng trừ phi
nguyên nhân cho phần thưởng bị cản trở, và nguyên nhân
cho phần thưởng chính là những việc làm ngoan đạo.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ ۡ َ
ۡ َ َ ۡ ُ ُ ََ ََ
ۡ ُ
َ َّ
ت َوه َو ُمۡؤم رِن فًل ُياف ظلما َوَّل هضما
ِ َٰ﴿ َومن َيع َمل مِ َن ٱلصَٰل ِح
]115 :[سورة طه

﴾١١٢

Và ai làm việc thiện tốt đồng thời có đức tin thì y sẽ
không phải lo sợ bị đối xử bất công và mất phần.
(Chương 50 – Taha, câu 112).
Tương tự, không bất cứ ai bị trừng phạt trừ phi đã
thực hiện những nguyên nhân của sự trừng phạt, bởi
Allah Tối Cao phán:

َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُّ
َ َ ْ ََُۡ ۡ ُ
ُ َ َٰ َ َ ٓ َ َ
ۡ
ِ ﴿وما أصبكم مِن م
ٖصيبةٖ فبِما كسبت أيدِيكم ويعفوا عن كثِي
]10 :﴾ [سورة الشورى٣٠

Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các
ngươi, đó là do bàn tay của các ngươi đã làm ra và
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Ngài đã lượng thứ cho các ngươi rất nhiều. (Chương
42 – Ash-Shura, câu 30).
Như vậy, những việc làm ngoan đạo và thiện tốt là
nguyên nhân được thu nhận vào Thiên Đàng còn những
việc làm trái đạo và tội lỗi là nguyên nhân bị đày vào
Hỏa Ngục. Cầu xin Allah Thiên Đàng và cữu rỗi khỏi
Hỏa Ngục!!

Trụ cột thứ sáu

Tin nơi sự tiền định
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Không nghi ngờ gì nữa rằng việc khẳng định sự
tiền định là một trong các nền tảng trụ cột của đức tin
Iman. Thiên sứ của Allah  nói:

ُ َُ َُُ َ َ َ َ
ُ َ
َ حَح
َ ان َأ حن تُ حؤم
ه
خ هر
اْل
م
و
اَل
و
ه
ل
س
ر
و
ه
ب
ت
ك
و
ه
ت
هك
ئ
َل
م
و
هلل
ا
ب
هن
اإليم
ه ه
ه
هه
هه
هه
{ ه
ِّ َ َوالح َق َدر َُكِّ هه َخ حْيه ه َو
.َشه ه} رواه أمحد
ه
ه

“Đức tin Iman là tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của
Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi các vị Thiên sứ
của Ngài, nơi Ngày Sau và nơi sự tiền định tốt xấu.”
(Ahmad).
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َّ ُ َّ
َ َ َشء َخلَ ۡق َنَٰ ُه
ٍ ۡ ﴿إِنا ك

]45 :﴾ [سورة القمر٤٩ ِِٖقدر

Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật
theo Tiền định. (Chương 64 – AlQamar, câu 49).
Sự tiền định có nghĩa là kiến thức bao trùm của
Allah  lên tất cả mọi vạn vật, mọi sự việc cũng như mọi
hiện tượng; và tất cả đều nằm trong ý muốn của Ngài.
Bởi thế, không một thứ gì có thể nằm ngoài kiến thức của
Allah . Nhóm phái Sunnah và Jama’ah tin nơi sự tiền
định tốt và xấu.
Đức tin nơi sựtiền đị nh chứa đựng bốn điều:
Thứ nhất: Tin rằng kiến thức của Allah  bao
trùm tất cả mọi thứ trước khi nó hình thành và tồn tại;
Ngài biết tất cả mọi hành vi và cử chỉ của đám bề tôi
trước khi họ hành động.
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Thứ hai: Tin rằng Allah  đã ghi tất cả mọi thứ
trong văn bản lưu trữ Lawhu Al-Mahfuzh.
Thứ ba: Tin rằng ý muốn của Allah  bao quát tất
cả mọi sự việc và Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ.
Thứ tư: Tin rằng Allah  sáng tạo ra mọi vạn vật
và Ngài là Đấng Tạo Hóa còn những gì ngoài Ngài đều là
tạo vật của Ngài.
Dẫn chứng cho điều thứ nhất và thứ hai là lời phán
của Allah :

َ ۡ َ ٓ َ َّ
َّ
َ
َ َٰ َ َّ
َ ٱَّلل َي ۡعلَ ُم
َ َّ ﴿ َأل َ ۡم َت ۡعلَ ۡم أ َ َّن
َٰ
ِ
ِ
ب إِن
ِت
ك
ِف
ِك
ل
ذ
ن
إ
ۡرض
ٱۡل
و
ء
ا
م
ٱلس
ِف
ا
م
ِۚ
ِ
ِ
ِ
ِۚ ٍ
َ َ َ َ َّ َ ر
]50 :﴾ [سورة احلج٧٠ ذَٰل ِك لَع ٱَّلل ِ شسِي

Há Ngươi (Muhammad!) không biết rằng Allah biết
mọi điều trên trời và dưới đất hay sao? Quả thật, mọi
điều đó đều được ghi hết trong Quyển Kinh. Và điều
đó đối với Allah rất đơn giản. (Chương 55 – Al-Hajj,
câu 70).
Dẫn chứng cho điều thứ ba là lời phán của Allah
:

َ َٰ َ ۡ ُّ َ ُ َّ َ ٓ َ َ َ ٓ َّ َ ُ ٓ َ َ َ َ
َ
]55 :  ﴾ [سورة اتلكوير٢٩ مني
ِ ﴿وما تااءون إَِّل أن شااء ٱَّلل رب ٱلعل

Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra
trừ phi đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ
trụ và muôn loài muốn. (Chương 51 – Al-Takwir, câu
29).
]14 :[سورة احلج

ُ ٱَّلل َي ۡف َع ُل َما يُر
َ َّ ﴿إ َّن
﴾١٤ يد
ِ
ِ
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Quả thật, Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
(Chương 55 – Al-Hajj, câu 14).
Dẫn chứng cho điều thứ tư là lời phán của Allah
:

َ

ُ ُ َ ُ َّ

ۡ ﴿ٱَّلل خَٰل ِق ك
]15 :َشءٖ﴾ [سورة الرعد
ِ
Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả mọi vạn vật. (Chương
13 – Arra’d, câu 15).
]51 :﴾ [سورة يس٨١

َ ۡ ﴿ َو ُه َو
ُ ٱۡل َّل َٰ ُق ٱلۡ َعل
ِيم

Ngài là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Tri. (Chương 15
– Ysin, câu 81).
Sự tiền định có hai dạng:
Dạng thứ nhất: Sự tiền định tổng quát tất cả vạn
vật, nó được ghi chép trong quyển Kinh Lawhu AlMahfuzh. Quả thật, Allah  đã ghi trong đó mức lượng
của tất cả mọi thứ cho tới giờ Tận Thế. Ông Ibadah bin
Assa-mit  thuật lại đã nghe Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ ُ َّ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ح َ َ َ َ َ َ ح ُ ح َ َ ِّ َ َ َ ح
 قال َرب َوماذا أكت ُب قال.اهلل القل َم فقال َلُ اكتب
{إهن أول ما خلق
ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ ح ُ ح َ َ َ ُ ِّ َ ح
.َش ٍء حَّت تقوم الساعة} رواه أبو داود يف سننه
اكتب مقادهير ُك

“Quả thật, thứ đầu tiên mà Allah tạo ra là cây viết. Ngài
phán với cây viết: Ngươi hay viết! Cây viết thưa: Lạy
Thượng Đế của bề tôi, bề tôi viết những gì? Ngài phán:
Ngươi hãy viết mức lượng của mọi thứ cho đến giờ Tận
Thế.” (Abu Dawood ghi lại trong bộ Sunan của ông).
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Đây là sự tiền định mang tính tổng thể bao quát
mọi vạn vật.
Dạng thứ hai: Sự tiền định mang tính cụ thể.
Dạng tiền định này được phân thành ba loại:
1. Sự tiền định về tuổi đời: Loại tiền định này được
nói trong Hadith do Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng bào
thai sau khi được thổi linh hồn vào thì nó được ghi cho
bốn điều: tuổi thọ, bổng lộc, việc làm, và niềm hạnh phúc
hay sự bất hạnh.
2. Sự tiền định theo năm: Là sự tiền định trong đêm
Qadr (Định mệnh) về những diễn biến của mọi sự vật
trong một năm như Allah  đã phán:

َ ُّ ُ ُ ۡ َ
َ نزلۡ َن َٰ ُه ِف َِلۡلَةٖ ُّم َبَٰ َر َك ٍةِۚ إنَّا ُك َّنا ُمنذِر
َ َ ﴿إ َّنا ٓ أ
ِيها ُيف َرق ك أ ۡم ٍر
 ف٣ ين
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
.]3 :﴾ [سورة ادلخان٤ ِيم
ٍ حك

Quả thật, TA (Allah) ban Nó (Qur’an) xuống vào
một đêm đầy ân phúc (của tháng Ramadan). TA là
Đấng đã luôn cảnh báo. Trong đêm đó, mọi công việc
anh minh (nơi quyển Kinh Mẹ Lawhu Al-Mahfuzh)
được quyết định. (Chương 44 – Al-Dukhkhan, câu 3,
4).
3. Sự tiền định theo ngày: Là sự định lượng các sự
việc, các hiện tượng xảy ra trong một ngày từ việc sống
chết, vinh nhục,… như đã được khẳng định trong lời
phán của Allah :

ۡ َ
َّ ُ
َ ك ي َ ۡوم ُه
]29 :﴾ [سورة الرمحن٢٩ ن
أ
ش
ِف
و
﴿
ِ
ٍ
ٖ
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Ngài (Allah) thể hiện công việc của Ngài mỗi ngày.
(Chương 66 – Arrahman, câu 29).
Mỗi tín đồ Muslim phải tin nơi sự tiền định theo
dạng tổng thể và dạng cụ thể. Ai phủ nhận và bác bỏ một
điều gì đó từ sự tiền định thì người đó chưa phải là người
có đức tin nơi sự tiền định, việc phủ nhận cũng như bác
bỏ sự tiền định là phủ nhận và bác bỏ một trụ cột trong
các trụ cột của đức tin Iman.
Nhóm lệch lạc Qadriyah đã phủ nhận và chối bỏ
sự tiền định, họ được phân thành hai thành phần:
Thành phần thứ nhất: Thành phần phủ nhận và
chối bỏ kiến thức của Allah  về các sự vật, các sự việc
trước khi chúng được hình thành và diễn ra. Họ phủ nhận
sự biên chép của Allah  trong quyển Kinh Mẹ Lawhu
Al-Mahfuzh. Họ nói rằng Allah sai bảo và ngăn cấm và
Ngài không hề biết ai sẽ tuân thủ theo Ngài và ai sẽ làm
trái lệnh Ngài. Cho nên, các sự việc diễn ra một cách tự
nhiên theo ý của nó.
Thành phần thứ hai của nhóm Qadriyah: Họ
thừa nhận kiến thức của Allah  về các sự vật, các sự
việc. Tuy nhiên, họ lại phủ nhận và bác bỏ kiến thức của
Ngài ở khía cạnh các hành vi của đám bề tôi. Họ cho
rằng hành vi của đám bề tôi là do họ tạo ra một cách độc
lập riêng biệt của họ chứ Allah  không tạo ra và các
hành vi của họ cũng không nằm trong ý muốn của Ngài.
Đây là trường phái của nhóm Al-Mu’tazilah. Ngược lại,
với quan niệm này là nhóm phái thái quá trong việc
khẳng định sự tiền định đến mức họ cho rằng khả năng
và sự lựa chọn của người bề tôi đều được Allah  chỉ
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định, có nghĩa là mọi hành vi của người bề tôi đều do
Allah định sẵn chứ người bề tôi không có sự lựa chọn và
ý muốn của riêng mình. Chính vì quan niệm này mà họ
được gọi là nhóm phái Jibriyah (mọi hành vi của người
bề tôi đều nằm dưới sự chi phối của Allah).
Cả hai nhóm phái vừa nêu đều là những nhóm phái
lệch lạc và sai trái. Dẫn chứng cho sự lệch lạc và sai trái
của họ được dựa trên nhiều cơ sở, tiêu biểu:
Allah  phán:

َ ۡ ُ
َ ُٓ ََ ََ
َ
َ
ۡ
ُّٱَّلل َرب
ُ َّ ون إ ََّّلٓ أَن ش َ َاا ٓ َء
َ
َٓ َ َ
ِ  وما تااء٢٨ ﴿ل ِمن شاء مِنكم أن شستقِيم
َ َۡٱل َعَٰل
]55 ،28 :  ﴾ [سورة اتلكوير٢٩ مني
ِ
Nhắc nhở ai trong các ngươi muốn đi đúng đường.
Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra
trừ phi đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ
trụ và muôn loài muốn. (Chương 51 – Al-Takwir, câu
28, 29).
Allah  phán bảo Nhắc nhở ai trong các ngươi
muốn đi đúng đường có nghĩa là Ngài đã khẳng định
đám bề tôi có ý muốn riêng của họ. Điều này phản hồi
đến nhóm phái Jibriyah khi họ bảo đãm bề tôi không có ý
muốn riêng của mình, tất cả mọi hành vi của đám bề tôi
đều Allah chi phối.
Còn lời Và những điều các ngươi muốn sẽ
không thể xảy ra trừ phi đó là những điều Allah,
Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài muốn là lời
phản hồi đến nhóm phái Qadriyah khi họ nói ý muốn của
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đám bề tôi nằm độc lập, mọi hành vi của đám bề tôi
không nằm trong ý muốn của Allah .
Câu nói của nhóm Qadriyah là câu nói sai trái và
lệch lạc vì chính Allah  đã khẳng định ý muốn của
người bề tôi nằm trong ý muốn của Ngài. Nhóm phái
Sunnah và Jama’ah đi theo sự khẳng định của Allah, họ
không phủ nhận sự tiền định giống như nhóm Qadriyah
nhưng cũng không thái quá giống như nhóm Jibriyah.
Nhóm phái Sunnah và Jama’ah khẳng định rằng tất cả
mọi hành vi ngoan đạo hay trái đạo, tuân lệnh hay bất
tuân đều xảy ra dưới sự hiểu biết và kiến thức toàn tri của
Ngài. Họ khẳng định rằng mọi hành vi của người bề tôi
đều là tạo vật của Allah  nhưng người bề tôi không bị
ép buộc thực hiện theo ý muốn của Ngài mà người bề tôi
được quyền lựa chọn và có khả năng thực hiện hành vi
của mình theo ý muốn của riêng y.
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Các hành vi,
những lời nói, sự tuân lệnh hay sự nghịch đạo đều đến từ
người bề tôi; có nghĩa là bản thân người bề tôi tự mình
quyết định hành động hay không hành động bằng ý muốn
và khả năng của mình. Tuy nhiên, hành động được diễn
ra hay không diễn ra cũng như kết quả đạt được như ý
muốn hay không như ý muốn là do ý muốn và quyền năng
của Allah ; chính Ngài chi phối theo sự anh minh và
sáng suốt của Ngài. Đó chính là ý nghĩa chính Allah 
tạo ra hành động của người bề tôi tức Ngài tạo ra con
người có khả năng hành động theo ý muốn của họ nhưng
sự diễn ra của hành động hoặc kết quả của hành động
tùy thuộc nơi quyền năng và ý muốn của Ngài. Điều này
giống như chúng ta nói trái mọc ra từ cây, cây cối mọc
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ra từ đất nhưng chính Allah đã tạo hóa trái quả và cây
trồng”.
Học giả Assafa-rini nói: “Trường phái của những
người Salaf (các vị Sahabah và các vị tiếp nối sau họ) và
những người theo nhóm phái Sunnah và Jama’ah đều
khẳng định rằng Allah  tạo ra khả năng, ý muốn và
hành vi của người bề tôi; bản thân người bề tôi làm chủ
hành động của mình nhưng hành động đó xảy ra hay
không xảy ra đều nằm trong ý muốn của Allah . Ngài
phán:

َ

َ َ ۡ ُّ َ ُ َّ َ ٓ َ َ َ ٓ َّ َ ُ ٓ َ َ َ َ
﴿وما تااءون إَِّل أن شااء ٱَّلل

]55 :  ﴾ [سورة اتلكوير٢٩ مني
ِ رب ٱلعَٰل

Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra
trừ phi đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ
trụ và muôn loài muốn. (Chương 51 – Al-Takwir, câu
29).
Allah  khẳng định ý muốn của người bề tôi
nhưng Ngài cho biết nó chỉ xảy ra đồng thuận với ý
muốn của Ngài. Đó chính là câu nói của nhóm phái
Sunnah và Jama’ah trong việc khẳng định ý muốn của
của người bề tôi và ý muốn của Allah ”.
Như vậy, Allah  ban cho con người khối óc và trí
tuệ cũng như khả năng và quyền tự do lựa chọn. Cho nên,
Ngài chỉ tính sổ và thanh toán hành động của y khi nào
hành động đó được thực hiện bằng những yếu tố đó. Còn
người tâm thần, điên dại, mất trí hoặc bị ép buộc và
cưỡng bức thì lời nói và hành động của họ không bị tính
sổ và thanh toán. Và đây cũng chính là bằng chứng
khẳng định hành động của con người là độc lập từ bản
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thân họ chứ không bị chi phối bởi Allah  mặc dầu
chính Ngài đã ban cho họ khả năng hành động và ý
muốn.
 Trái quả của đức tin nơi sự tiền định:
 Một trong những trái quả lớn nhất của đức tin nơi
sự tiền định là niềm tin đúng đắn và trọn vẹn của một
người trong đức tin Iman. Bởi lẽ, đức tin Iman không
được chứng thực trừ phi phải tin nơi sự tiền định.
 Đức tin nơi sự tiền định làm trái tim an bình, tinh
thần thanh thản, và làm mất đi sự lo âu và phiền muộn
một khi gặp phải những rủi ro và biến cố trong cuộc sống
trần gian. Bởi lẽ, người bề tôi một khi biết được những gì
xảy đến cho mình là sự tiền định thì y sẽ không còn băn
khoăn và nghĩ ngợi quá nhiều về điều đã xảy ra, y luôn
ghi nhớ lời của Thiên sứ của Allah  khi Người nói:

َ َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ ح َ ُ ح ح َ َ َ َ ح َ َ َ َ ح َ ُ ح
}{أن ما أصابك لم يكن هَلُخ هطئك َوما أخطأك لم يكن هَلُ هصيبك
.رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد

“Quả thật, những gì xảy đến với ngươi không phải là
điều nhầm lẫn cho ngươi (mà là điều đã được định sẵn
cho ngươi) còn những gì không được định sẵn cho
ngươi thì chắc chắn không xảy đến với ngươi.” (Abu
Dawood, Ibnu Ma-jah và Ahmad).
Ngược lại, những ai không có đức tin nơi sự tiền
định thì y luôn lo lắng, âu sầu và phiền muộn mỗi khi gặp
phải những rủi ro và biến cố trong cuộc sống. Y đau buồn
không nguôi thậm chí có thể chấm dứt cuộc sống của
mình trên thế gian bằng cách tự vận vì y muốn giải thoát
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bản thân khỏi bế tắc, y sẽ luôn bi quan cho những gì ở
tương lại mỗi khi gặp phải vấn đề không mong đợi, y sẽ
luôn thấy vấn đề trở ngại là bế tắc vì y đã không tin vào
sự tiền định. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َۡ
ََٓ
َّ ۡ ُ
ُ َ ٓ ََ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َٰ
ِ صيبةٖ ِِف ٱۡل
ب مِن
ِ ﴿ما أصاب مِن م
ٖ ۡرض وَّل ِِف أنفسِكم إَِّل ِِف كِت
ۡ
َّ َ َ َ َٰ َ َّ ٓ َ َ َ ۡ َّ َ ۡ َ
ُ َ َ َ َٰ َ َ ْ ۡ َ َ َ ۡ َ
َ
ر
ۡكم
 ل ِكيًل تأسوا لَع ما فات٢٢ قب ِل أن نِبأها إِن ذل ِك لَع ٱَّلل ِ شسِي
ُ َ َ ۡ ُ َّ ُ ُّ ُ َ ُ َّ َ ۡ ُ َٰ َ َ ٓ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ
﴾٢٣ ور
خ
ٍ وَّل تفرحوا ِِما ءاتىكمۗ وٱَّلل َّل ُيِب ك َمتا ٖل ف

]51 ، 55 : [سورةاحلديد

Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm
vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép
trong Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể
hiện nó. Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah.
Để cho các ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ
mừng cuống quýt về vật gì đã được ban cho các
ngươi. Và Allah không yêu thương những kẻ khoác
lác khoe khoang. (Chương 65 – Al-Hadid, câu 22, 23).
Allah, Đấng Tối Cao phán cho chúng ta biết rằng
chính Ngài đã định đoạt và an bài tất cả mọi điều tai họa
và biến cố trên trái đất cũng như những điều rui ro cho
bản thân chúng ta. Tất cả những gì xảy ra đều được định
sẵn nên chúng chắc chắn xảy ra dù chúng ta có cố gắng
chống cự hay cố gắng đẩy lùi chúng như thế nào. Sau đó,
Ngài trình bày ý nghĩa của việc Ngài thông tin cho chúng
ta biết điều đó là nhằm để chúng ta an lòng và thư thái,
để chúng ta chớ đau buồn và sầu muộn quá mức khi gặp
phải điều không mong đợi hoặc để chúng ta chớ vui
mừng quá đỗi khi đạt được điều tốt lành. Ngài muốn
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chúng ta biết kiên nhẫn và chịu đựng khi gặp khó khăn
và biến cố, Ngài muốn chúng ta không tuyệt vọng nơi
đức khoan dung và lòng nhân từ của Ngài mỗi khi đứng
trước sự thiệt hại, Ngài muốn chúng ta biết ơn Ngài khi
có được điều tốt lành và chớ đắc ý và kiêu hãnh với
những ân huệ đạt được mà quên đi Allah . Quả thật,
trong cả hai hoàn cảnh vui buồn, Allah  chỉ muốn
chúng ta kết nối với Ngài, khi vui chúng ta biết tạ ơn
Ngài và khi buồn chúng ta biết kiên nhẫn chấp nhận sự
bài của Ngài.
Tuy nhiên, những lời lẽ nói trên không mang ý
nghĩa rằng người bề tôi không cần tìm kiếm và bắt lấy
những nguyên nhân cho các sự việc diễn ra từ việc tránh
và ngăn điều xấu cũng như việc nắm bắt và đón nhận cơ
hội cho điều tốt lành. Quả thật, Allah  bảo chúng ta tìm
lấy các nguyên nhân và cấm chúng ta chai lười và lơ là.
Tuy nhiên, khi chúng ta đã tìm lấy nguyên nhân rồi
chúng ta lại đạt được kết quả ngược lại thì chúng ta chớ
buồn phiền vì đó là sự tiền định. Chính vì lẽ này mà
Thiên sứ của Allah  nói:

َ َ َ َ َ َ َح ح َ ح
ح ح ََ َ َحَ ُ َ َ ح َ ح
ك َ ح
َشء
جز وإهن أصاب
{اح هرص ىلع ما ينفعك واست هعن بهاهلله وال تع ه
َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ح َ ح َ ِّ َ َ ح
َك حن قُ حل قَ َد ُر اهلله َو َما َشاء
 ول ه.فَل تقل لو أّن فعلت َكن كذا وكذا
َ َ َ َ َ َّ َ ح َ ح َ ُ َ َ َ َّ ح
.ان} رواه مسلم
ط
فعل فإهن لو تفتح عمل الشي ه

“Hãy nỗ lực trên những điều hữu ích cho ngươi đồng
thời cầu xin Allah sự phù hộ và chớ buông xuôi. Nếu
một điều gì xảy đến cho ngươi thì ngươi chớ nói phải
chi tôi làm thế này thì sự việc đã như thế kia thế nọ mà
hãy nói Allah đã định đoạt theo ý của Ngài, bởi lẽ tiếng
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‘phải chi, nếu như, giá mà’ sẽ mở lối cho hành động
của Shaytan.” (Muslim).
 Đức tin nơi sự tiền định giúp người bề tôi vững
tâm trước khó khăn và mọi thử thách trong cuộc sống.
Niềm tin của y nơi Allah  sẽ luôn vững chắc và kiên
định dù hoàn cảnh có khắc nghiệt và khốn cùng thế nào
bởi y luôn biết rằng cõi trần chỉ là một nơi để Allah 
thử thách như Ngài đã phán:

َ ُ ُّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
ُ ك ۡم أ ۡح َس ُن َع َمًل َو ُه َو ٱلۡ َعز
َ ٱۡلي َٰوة ِِلَبل
َ ﴿ َّٱَّلِي خلق ٱلموت و
يز
ي
أ
م
ك
و
ِ
ُ َُۡ
]5 : ﴾ [سورة امللك٢ ٱلغفور

Đấng đã tạo hóa cái chết và sự sống để xem ai trong
các ngươi làm tốt, và Ngài là Đấng Quyền Lực, Hằng
Tha thứ. (Chương 55 – Al-Mulk, câu 2).

ْ َ ُ ۡ َ َ َ َٰ َّ َ ۡ ُ
ُ َّ َ ُ ۡ َ َ َ
َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َّ ك ۡم َح
َ جَٰهد
ِين مِنكم وٱلص ِِبِين ونبلوا
﴿وَلبلون
ِ َّت نعلم ٱلم
ۡ َُ َۡ َ
]11 : ﴾ [سورة حممد٣١ أخباركم
Và chắc chắn TA (Allah) thử thách các ngươi cho
đến khi TA biết rõ ai là người trong các ngươi đã
chiến đấu anh dũng và kiên trì, và TA thử thách tình
trạng của các ngươi. (Chương 45 – Muhammad, câu
31).
Không biết bao lần Thiên sứ của Allah  cũng
như các vị Sahabah của Người  đã trải qua những khó
khăn và thử thách nhưng họ đã đối mặt với chúng bằng
đức tin Iman trung thực, bằng tinh thần vững chắc và
kiên định cho tới khi giành được thắng lợi. Tất cả sự việc
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đó đều xuất phát từ đức tin nơi sự tiền định và sự cảm
nhận của họ qua lời phán của Allah :

َّ َ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ ٓ َ َ ُ َّ ُ
َّك
ِ ﴿ ق ل لن ي
ِ صيبنا إَِّل ما كتب ٱَّلل َلا هو مولىنا ولَع ٱَّلل ِ فليتو
َ ُ ۡ ُۡ
]61 :  ﴾ [سورة اتلوبة٥١ ٱلمۡؤمِنون

Hãy bảo chúng (Muhammad): “Chẳng có điều gì xảy
đến cho chúng tôi ngoại trừ những gì Allah đã định
sẵn cho chúng tôi, Ngài là Đấng bảo hộ chúng tôi”. Và
những người có đức tin phải nên phó thác nơi Allah.
(Chương 5 – Attawbah, câu 51).
 Đức tin nơi sự tiền định biến những thử thách
thành những trải nghiệm giá trị và bổ ích, biến những rủi
ro, tai ương thành những điều gặt hái ân phước, giống
như Allah  đã phán:

َّ
َۡ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
ُّ اب مِن
َ َ ﴿ َما ٓ أ
َ
صيبَ ٍة إَِّل بِإِذ ِن ٱَّللِۗ َو َمن يُۡؤ ِم ۢن ِِٱَّلل ِ َي ۡه ِد قلبَ ُهۥ
م
ص
ِ
ُ ُ َّ َ
كل َ ۡ َ ر
]11 :﴾ [سورة اتلغابن١١ َش ٍء عل ِيم
ِ ِ ِ وٱَّلل

Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của
Allah. Và ai tin tưởng Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn
tấm lòng của y. Quả thật Allah luôn am tường mọi sự
việc. (Chương 54 – Attaghabun, câu 11).
Ý nghĩa của câu Kinh: Ai gặp phải một tai họa rồi
biết đó là sự an bài và sắp đặt của Allah, y kiên nhẫn chịu
đựng vì mong được ân phước nơi Ngài, y bằng lòng chấp
nhận sự an bài của Allah  dành cho y tức không oán
than, kêu trách thì Allah  sẽ hướng dẫn trái tim của y
và bù lại cho y ở trên thế gian này một thứ khác tương
đương hoặc tốt đẹp hơn thứ mà y đã mất. Các tai họa đều
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đến từ sự an bài và định sẵn của Allah  chứ người bề
tôi không tạo ra, những hành động của người bề tôi chỉ là
nguyên nhân cho tai họa giáng xuống khi y làm sai với
lệnh và ý chỉ của Allah . Bởi thế, y phải tin nơi sự an
bài và định đoạt của Allah .
Một số người làm điều sai quấy và tội lỗi rồi đổ
thừa cho sự tiền định. Họ nói rằng sở dĩ họ làm điều trái
lệnh Allah và không làm điều Ngài sai bảo thì thật ra đó
là do sự tiền định mà Ngài đã an bài cho họ và họ không
hề cảm thấy hối hận nên không sám hối với Ngài. Những
lời này của họ cũng giống như lời của những người thờ
đa thần giáo:

َ َ ُ ٓ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ٓ َ ۡ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َّ ُ ُ َ َ
ۡشكنَا َوَّل َءاَِاؤنا َوَّل َح َّر ۡمنَا
﴿سيقول ٱَّلِين أۡشكوا لو شاء ٱَّلل ما أ
ۡ َ مِن
]145 ،145 : ء ِۚ ﴾ [سورة األنعام
ٖ َش

Những người tôn thờ đa thần sẽ nói: “Nếu Allah
muốn khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu
có thờ thần linh cùng với Ngài và chúng tôi cũng
không bị cấm đoán điều gì”. (Chương 5 – Al-An’am,
câu 148).
Đây là cái hiểu sai lệch về sự tiền định, bởi sự tiền
định không phải là cái cớ cho hành động trái lệnh và tội
lỗi mà nó là sự an bài về các quy luật hoạt động của vũ
trụ và mọi vạn vật và là sự định đoạt hậu quả từ những
hành động của con người.
 Đức tin nơi sự tiền định thúc đẩy con người đến
với sự lao động, sản xuất, đến với sự kiên cường và tinh
thần hiên ngang bất khuất giúp họ luôn đấu tranh cho con
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đường chính nghĩa của Allah  mà không hoang mang
lo sợ sự hiểm nguy dù là cái chết. Allah  phán:

ْ ُ ُ َ َََۡ
ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُّ
َ ُّ
ۡ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
ۡ
ُ
وج مايدةِٖۗ﴾ [سورة
ٖ ﴿أينما تكونوا يدرِككم ٱلموت ولو كنتم ِِف ِر

]55 :النساء

Dù các ngươi ở bất cứ nơi đâu, dù các ngươi có ở
trong các thành lũy kiên cố thế nào thì cái chết cũng
sẽ tìm đến các ngươi. (Chương 4 – Annisa’, câu 55).

َ ُ َۡ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ۡ ُ
ُ ُ َّ ُ
ب عل ۡي ِه ُم ٱلق ۡتل إ ِ ََٰل
ِ ﴿قل ل ۡو كنت ۡم ِِف ُبيُوت ِكم لِبز ٱَّلِين كت
َ َ
ۡ
]164 :جعِ ِهم﴾ [سورة آل عمران
ِ مضا

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Dẫu các ngươi có
nằm ở tại nhà của các ngươi đi chăng nữa thì một khi
ai đó đã tới số chết thì nhất định y phải bước ra ngoài
để đến chỗ chết”. (Chương 1 – Ali’Imran, câu 164).
Như vậy, khi ai đó đang đấu tranh cho con đường
chính nghĩa của Allah  hiểu và tin nơi sự tiền định của
Allah , chắc chắn sức mạnh tinh thần và lòng dũng cảm
của y sẽ luôn hiên ngang và bất khuất trước mọi sự đe
dọa.
 Đức tin nơi sự tiền định giúp gia tăng sản xuất và
sự giàu có. Bởi lẽ, khi người có đức tin biết rằng nhân
loại không thể gây hại được y trừ những điều được Allah
 an bài và định đoạt xảy đến với y và họ cũng không
thể mang lại điều hữu ích nào cho y trừ những điều mà
Allah  đã an bài và định sẵn cho y thì y sẽ không bao
giờ phó thác cho tạo vật mà y sẽ luôn phó thác cho Allah
, y sẽ luôn vững bước trên con đường tìm kiếm bổng
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lộc và sự tốt lành từ nơi Allah, y sẽ không nản lòng và
tuyệt vọng mỗi khi vấp ngã mà sẽ luôn đứng dậy và tiếp
tục bước đi bằng sự nỗ lực và cố gắng, khi gặp thất bại y
sẽ không nói “phải chi mình làm thế này thì sự việc sẽ
như thế kia, thế nọ” mà y sẽ nói “Allah đã an bài và định
đoạt theo ý của Ngài”, y sẽ luôn hướng đến điều tốt đẹp
trong niềm tin nơi Allah và luôn nói:

َ ُ َ َ َّ َّ ٓ ُ ُ ۡ َ ُ َ َّ َ َ ۡ َّ َ َ َ َ
ۡ
َ
َ
:ره ِۦ﴾ [سورة الطالق
ِ ﴿ومن يتوَّك لَع ٱَّلل ِ فهو حسبهۥ إِن ٱَّلل بَٰل ِغ أم

]1

Và ai phó thác cho Allah thì một mình Ngài đã đủ
phù hộ cho y. Chắc chắn Allah sẽ thực thi việc của
Ngài. (Chương 56 – Attalaq, câu 3).
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Al-Wila’ (sự kết thân)
và Al-Bara’ (vô can)
Ở phần trên, chúng ta đã tìm hiểu xong phần trình
bày về giáo lý đức tin trong Islam. Sau khi đã tìm hiểu
các giáo lý đức tin trong Islam thì giờ đây chúng ta phải
biết rằng chúng ta cần yêu thương và kết thân với những
người của Tawhid đồng thời vô can với những người
nghịch lại Tawhid.
Chúng ta hãy biết rằng mỗi tín đồ Muslim cần phải
quý mến những người của Tawhid và gắn bó với họ, mỗi
tín đồ Muslim cần phải tránh xa những người đa thần
giáo, những người nghịch lại với Tawhid. Đó là tôn giáo
của Nabi Ibrahim  và những ai đi theo Người, và họ
chính là những người mà Allah  đã ra lệnh cho chúng
ta noi theo. Allah  đã phán:
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َ ْ ُ َ ۡ
ُ َ ۡ َ َ َۡ
َ ِيم َو َّٱَّل
َ ك ۡم أ ُ ۡس َوةٌ َح َسنَةر ِفٓ إِۡ َرَٰه
ِين َم َع ُه ٓۥ إِذ قالوا ل ِق ۡومِهِ ۡم
﴿قد َكنت ل
ِ ِ
ُْ
َّ
َ ََ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
إِنا ِ ُ َرَٰٓءؤا مِنك ۡم َوم َِّما ت ۡعبُ ُدون مِن دو ِن ٱَّلل ِ كف ۡرنا ِِك ۡم َوبَ َدا
َّ ْ ۡ ُ َٰ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َٰ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ُ َ َ ا
﴾ َّت تۡؤمِنُوا ِِٱَّلل ِ َو ۡح َدهُ ٓۥ
ِيننا وبينكم ٱلعدوة وٱۡلغضاء أِدا ح
]4 :[سورة املمتحنة

Chắc chắn có một gương tốt nơi Ibrahim và những
ai theo Y để cho các ngươi noi theo khi họ bảo dân
của họ: “Chúng tôi vô can đối với quí vị và những
tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài Allah và chúng tôi
phủ nhận quí vị; giữa chúng tôi và quí vị có một mối
hiềm thù kéo dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi Đấng
Allah duy nhất”. (Chương 50 – Al-Mumtahidah, câu 4).
Allah  cấm kết thân với những người thuộc dân
Kinh sách nói riêng, Ngài phán:

َ ُ َ ۡ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ۡى أ َ ۡو ِِلَا ٓ َء ۘ َب ۡع ُض ُهم
َٰٓ ود َوٱَلَّ َص َٰ َر
خذوا ٱِله
ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل تت
َّ َ َ َ َ َ
َٓ َۡ
ُ
ۡ
ََّلل ََّل َي ۡهدِي ۡٱل َق ۡوم
َ َّ ِنك ۡم فَإنَّ ُهۥ م ِۡن ُه ۡم إ َّن ٱ
َ
ُ
ُ
ض ومن يتولهم م
ِۗ
ِۚ ٖ أو ِِلاء بع
ِ
َّ
َ ِ ٱلظَٰل
]21 :﴾ [سورة املائدة٥١ مني
ِ

Hỡi những người có đức tin, chớ kết thân với người
Do thái và tín đồ Thiên Chúa giáo. Họ là đồng minh
bảo vệ lẫn nhau. Và ai trong các ngươi quay về kết
thân với họ thì là người của họ. Quả thật, Allah không
hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. (Chương 6
– Al-Ma-idah, câu 51).
Allah  cấm kết thân với những người vô đức tin
nói chung, Ngài phán:
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ٓ َ ۡ َ ۡ ُ َّ ُ َ َ
َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُ
َ
خذوا عدوِي وعدوكم أو ِِلاء﴾ [سورة
ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل تت
]1 :املمتحنة

Này hỡi những người có đức tin! Chớ lấy kẻ thù của
TA và của các ngươi làm bạn. (Chương 5 – Attawbah,
câu 1).
Người tín đồ có đức tin không những bị cấm kết
thân với những người vô đức tin mà Allah  còn cấm họ
ngay cả đối với những người họ hàng ruột thịt nếu những
người họ hàng ruột thịt đó là những người vô đức tin nơi
Ngài, Ngài phán:

َٓ َۡ ۡ ُ َ َ ۡ
َ
ِإَوخوَٰنكم أو ِِلاء إ ِ ِن
َ َٰٓ َ ْ ُ َ ۡ ُ
ُك ُهم
ِ مِنكم فأولئ

ُ َ ٓ َ َ ْ ٓ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ۡكم
خذوا ءاِاء
ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل تت
َ َ َ ۡ ُ ۡ ْ ُّ َ َ ۡ
َّ
َ لَع ۡٱۡل
يم َٰ ِ ِۚن َو َمن َيتَ َول ُهم
ٱستحبوا ٱلكفر
ِ
َ ُ َّ
]51 :﴾ [سورة اتلوبة٢٣ ٱلظَٰل ِمون

Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ lấy cha
mẹ và anh em của các ngươi làm người bảo hộ nếu
như họ yêu thích sự vô đức tin hơn đức tin Iman. Và
ai trong các ngươi kết thân với họ thì những người đó
là những kẻ sai quấy. (Chương 5 – Attawbah, câu 23).

ۡ
َ َ َّ
َ ُّ ٓ َ ُ
ۡ
َّ َ
َ َّ ون َم ۡن َحا ٓ َّد
ٱَّلل
َت ُد ق ۡوما يُۡؤم ُِنون ِِٱَّلل ِ َوٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يواد
ِ ﴿َّل
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َ
﴾ِيت ُه ۡم
ورسوَلۥ ولو َكنوا ءاِاءهم أو أبناءهم أو إ ِخونهم أو عا

]55 :[سورة املجادلة

Ngươi (Muhammad) sẽ không tìm thấy một đám
người nào đã có đức tin nơi Allah và Ngày Sau lại kết
thân với những ai là người chống đối Allah và Sứ giả
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của Ngài dẫu rằng đó là cha mẹ, con cái, anh em, hay
bà con ruột thịt của họ đi chăng nữa. (Chương 65 –
Al-Mujadalah, câu 22).
Quả thật, đã có không ít người thiếu hiểu biết về sự
việc lớn lao này đến mức một số người nói trên các kênh
truyền hình Ả Rập trong các chương trình kiến thức và
Da’wah Islam rằng những người Thiên Chúa là anh em
của chúng ta. Quả là một lời nói nguy hại!
Song song với việc ngăn cấm kết thân với những
người vô đức tin, kẻ thù của giáo lý đức tin Islam thì
Allah  cũng ra lệnh bắt người bề tôi của Ngài phải kết
thân và yêu thương những người có đức tin, Ngài phán:

َ َٰ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َّ ُ ُ ُّ َ َ َّ
﴿إِنما و ِِلكم ٱَّلل ورسوَلۥ وٱَّلِين ءامنوا ٱَّلِين يقِيمون ٱلصلوة
َ ُ َٰ َ ۡ ُ َ َ َٰ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ
َ َّ  َو َمن َيتَ َو َّل٥٥ ون
َ وَلۥ َو َّٱَّل
ُ َ ٱَّلل َو َر ُس
ِين
ويۡؤتون ٱلزكوة وهم ركِع
َ ُ َ ۡ ُ ُ َّ َ ۡ َّ َ ْ ُ َ َ
]65 ،66 :﴾ [سورة املائدة٥٦ ءامنوا فإِن حِزب ٱَّلل ِ هم ٱلغَٰل ِبون
Bạn hữu đỡ đầu thật sự của các ngươi chỉ là Allah và
Sứ giá của Ngài và những người có đức tin, những ai
chu đáo dâng lễ nguyện Salah, đóng Zakah và cúi đầu
thần phục (Allah); và ai quay về kết bạn với Allah và
Sứ giả của Ngài và những ai có đức tin thì họ là đảng
phái của Allah; họ sẽ là những người chiến thắng vẻ
vang. (Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 55, 56).

ٓ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ ُّ َ َّ ر
﴾ۡحا ُء َِيۡ َن ُه ۡم
﴿َممد رسول ٱَّلل ِ وٱَّلِين معهۥ أشِداء لَع ٱلكفارِ ر

]55 :[سورة الفتح
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Muhammad là sứ giả của Allah. Và những ai đi theo
y thì rất nghiêm khắc với những kẻ vô đức tin nhưng
rất thương xót lẫn nhau. (Chương 45 – Al-Fath, câu
29).
]10 :[سورة احلجرات

ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ر
ۡ
﴾﴿إِنما ٱلمۡؤمِنون إِخوة فأصل ِحوا بني أخويكم

Quả thật, chỉ những người có đức tin mới là anh em
của nhau. (Chương 45 – Al-Hujurat, câu 10).\
Như vậy, chỉ có những người có đức tin mới là anh
em của nhau trong tôn giáo cho dù họ không cận huyết
thống, không cùng dân tộc hay không cùng thời đại,
Allah  phán:

ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۢ
َ ٱغفِ ۡر ََلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰن ِنَا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ُ ٓ ِين َجا
ِ
ِين
ا
ن
ب
ر
ون
ول
ق
ي
ِم
ه
د
ع
ب
ن
م
و
ء
ِ
ِ
ۡ َ َُ َ
ُُ
ۡ َۡ َ
َ َّ ٓ ْ َ َ َ َّ
َ ٱۡل
امنُوا َر َّبنَا إِنك
يم َٰ ِن َوَّل َت َعل ِِف قلوبِنَا غًِل ل َِّلِين ء
ِ ِ ِ سبقونا
ٌ َّ َ ُ ر
]10 :﴾ [سورة احلرش١٠ رءوف رحِيم

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng
Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho
những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin
Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với
những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng
Nhân Từ và Khoan Dung”. (Chương 65 – Al-Hashr,
câu 10).
Bởi thế, những người có đức tin từ vị Khalifah đầu
tiên đến vị cuối cùng dù có cách xa nhau về thế hệ, thời
đại hay khoảng cách không gian thì họ vẫn là anh em của
nhau, người này yêu thương người kia, họ khuyên bảo và
cầu xin Allah  tha thứ cho cho nhau.
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 Những biểu hiện kết thân với những người vô
đức tin:
 Bắt chước và làm giống như họ trong phong cách
ăn mặc, nói năng và trong những sự việc khác. Bởi lẽ
việc bắt chước và làm giống như họ trong phong cách ăn
mặc, nói năng và trong những sự việc khác là bằng chứng
chứng tỏ yêu thương và ngưỡng mộ họ. Thiên sứ của
Allah  nói:

َ ح َ َ َّ َ َ ح َ ُ َ ح ُ ح

.{من تشبه بهقومٍ فهو مهنهم} رواه أبو داود والرتمذي وأمحد
“Ai bắt chước giống một nhóm người nào đó thì y
thuộc nhóm người đó.” (Abu Dawood, Tirmizdi và
Ahmad).
Thiên sứ của Allah  cấm bắt chước giống với
những người vô đức tin từ phong cách, thói quen và sự
thờ phượng của họ như cạo râu, mặc những trang phục
theo phong cách đặc trưng của họ, ...
 Định cư ở đất nước và xứ sở của họ, không chịu
chuyển cư đến đất nước và xứ sở của người Muslim mục
đích để chạy trốn tôn giáo Islam, bởi lẽ sự dời cư trong ý
nghĩa này là nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim
và bởi vì định cư tại đất nước và xứ sở của những người
ngoại đạo là biểu hiện tình yêu thương dành cho họ.
Allah  cấm người Muslim định cư giữa những người vô
đức tin nếu như y có khả năng dời cư, Ngài phán:

ُ ْ ُ َ
ُ َ ْ ُ َ ۡ ُ َ
َ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ ُ َٰ َّ َ َ َ َّ َّ
ٓ
ِيم كنتُ ۡم قالوا ك َّنا
س ِهم قالوا ف
نف
أ
ِم
ل
ا
ظ
ِ
ِ ﴿إِن ٱَّلِين توفىهم ٱلملئِكة
َۡ
ْ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ َ
َ َ ۡ َ ۡ ُ
َٰ
ِ
جروا
ا
ه
ت
ف
ة
ِع
س
و
ٱَّلل
ۡرض
أ
ن
ك
ت
م
ل
أ
ا
و
ال
ق
ۡرض
ِ
ِۚ مستضعفِني ِِف ٱۡل
ِ
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ۡ َ ٓ َ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ْ ُ َ َ
َ  إ ََّّل ٱل ۡ ُم ۡس َت ۡض َعف٩٧ يا
َ
ا
َني مِن
ص
ِ
ِ فِيها فأولئِك مأوىهم جهنم وساءت م
ِ
َ َ
َ
َ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ ٓ َ َ َ
٩٨ يعون حِيلة َوَّل َي ۡهتَ ُدون َسبِيًل
ٱلرجا ِل وٱلنِساءِ وٱلوِلد ِن َّل شست ِط
ِ
َ
َ
َ
ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ ُ ا
َ َ َ َٰٓ فَأ ُ ْو
﴾ [سورة٩٩ لئِك عَس ٱَّلل أن يعفو عنهم وَكن ٱَّلل عفوا غفورا
]55 - 55 :النساء

Quả thật, những ai mà các Thiên Thần bắt hồn cho
chết trong lúc họ tự làm hại bản thân mình thì (các
Thiên Thần) sẽ bảo: “Đâu là điều kiện của các
ngươi?” Họ đáp: “Chúng tôi yếu thế và bị áp bức trên
mặt đất”. (Các Thiên Thần) bảo: “Thế đất đai của
Allah không đủ rộng để cho các ngươi di cư (lánh nạn)
ư?” Đó là những người mà chỗ trú ngụ của họ (ở
Ngày Sau) sẽ là Hỏa Ngục, một điểm đến cuối cùng
thật tệ hại! Ngoại trừ những ai yếu thế từ đàn ông,
đàn bà và trẻ nhỏ do không có điều kiện di cư cũng
như không tìm thấy ai chỉ dẫn thì họ mới là những
người được Allah xí xóa, bởi Allah là Đấng Hằng Tha
Thứ, Rất Mực Khoan Dung. (Chương 4 – Annisa’,
câu 97 – 99).
Allah  không chấp nhận lý do định cư tại đất
nước và xứ sở của người ngoại đạo trừ những ai thuộc
nhóm người yếu thế, những người mà họ không đủ khả
năng cũng như điều kiện cho việc dời cư, hoặc những
người định cư mục đích cải thiện tôn giáo như kêu gọi
đến với Allah  và tuyên truyền Islam trong xứ sở của
những người ngoại đạo.
 Du hành đến các xứ sở của những người ngoại đạo
chỉ vì mục đích tham quan và giải trí cũng là một trong
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các biểu hiện sự kết thân với họ. Việc du hành đến các
đất nước của những người ngoại đạo là việc làm bị
nghiêm cấm trừ phi có nhu cầu cần thiết như đi vì mục
đích chữa bệnh, kinh doanh, học tập hay những mục đích
hữu ích khác.
 Giúp đỡ và ủng hộ những người ngoại đạo trong
việc chống phá và gây hại những người Muslim. Đây
không những là biểu hiện của sự kết thân với những
người ngoại đạo mà còn là một trong các hành động bị
trục xuất khỏi tôn giáo Islam – cầu xin Allah  phù hộ
và che chở tránh khỏi hành động đó!
 Cầu cứu và xin sự giúp đỡ của người ngoại đạo
trong trường hợp không thực sự cần thiết. Allah  phán
với những người có đức tin:

َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُ َ َُۡ َ ۡ ُ
ُ
ۡكم
خذوا ِِطانة مِن دون ِكم َّل يألون
ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل تت
َ
ٓ َ ۡ ۡ
ۡ
ُۡ
َ
َ ۡ َ ُّ َ َ ْ ُّ
ت ٱۡلَغضا ُء م ِۡن أف َو َٰهِ ِه ۡم َو َما َّت َِف
ِ خ َباَّل َودوا ما عن ِت ۡم قد َِد
َ ُ َۡ ُۡ ُ
َ ُ ُ َ َّ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ُ
ۡهأَنتُم
َٰٓ َ ١١٨ ون
َٰ
ت إِن كنتم تعقِل
ٰۖ ِ صدورهم أكِب قد ِينا لكم ٱٓأۡلي
ُ َُ َ
ُ َٰ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُّ ُ َ َ ۡ ُ َ ُّ ُ ٓ َ ْ ُ
ۡوكم
ب ُكِهِۦ ِإَوذا لق
ِ أوَّلءِ َتِبونهم وَّل ُيِبونكم وتۡؤمِنون ِِٱلكِت
ْ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ْ ُّ َ ْ ۡ َ َ َ َّ َ َ ْ ٓ ُ َ
ِۚ ِ قالوا ءامنا ِإَوذا خلوا عضوا عليكم ٱۡلنامِل مِن ٱلغي
ظ قل موتوا
َۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َر
َ َ َّ َّ ۡ ُ ۡ َ
ُّ ِيم ۢ ِ َذات
 إِن تمسسكم حسنة١١٩ ِٱلص ُدور
ِِغي ِظكمۗ إِن
ِ ِ ُ ٱَّلل عل
َ ْ ُ َ ْ ُ ۡ َ
ُ ۡ ُ
ُ ۡ َ
َ ِ ْ ك ۡم َسيئَةر َي ۡف َر ُحوا
ِبوا َوت َّتقوا َّل
ص
ت
ِإَون
ا
ه
صب
ِ ت ُسۡؤه ۡم ِإَون ت
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َّ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ر
:﴾ [سورة آل عمران١٢٠ يُضكم كيدهم شياۗ إِن ٱَّلل ِِما يعملون َم ِيط
]150 - 115
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Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ kết thân
với ai ngoài các ngươi. Chúng sẽ không bỏ lỡ cơ hội
phá hại các ngươi. Chúng chỉ muốn các ngươi gặp
đau khổ. Quả thật, điều hiểm độc đã xuất hiện trên
cửa miệng của chúng, nhưng điều hiểm độc ở bên
trong lòng của chúng lại còn dữ tợn hơn. Quả thật,
TA (Allah) trình bày rõ ràng các lời Mặc khải cho các
ngươi mong rằng các ngươi biết suy ngẫm. Há các
ngươi thương xót chúng trong khi chúng không hề
thương xót các ngươi ư? Các ngươi là những người
tin toàn bộ Kinh sách (Qur’an) trong khi chúng là
những người mà khi chúng gặp các ngươi thì chúng
bảo: “Chúng tôi tin tưởng” nhưng khi chúng ở riêng
ra thì chúng lại tức tối về các ngươi như muốn cắn
đứt các đầu ngón tay của chúng. Ngươi
(Muhammad!) hãy bảo chúng: “Các ngươi hãy chết
phứt đi cho xong bởi cơn bực tức đó của các ngươi!”.
Quả thật, Allah am tường những gì ẩn khuất trong
lòng của chúng. Nếu các ngươi (hỡi những người có
đức tin) gặp điều lành thì chúng buồn bực nhưng nếu
các ngươi gặp điều dữ thì chúng lại vui cười. Nếu các
ngươi kiên nhẫn và kính sợ Allah thì mưu kế hiểm
độc của chúng chẳng hại được các ngươi, bởi Allah là
Đấng bao trùm hết mọi việc chúng làm. (Chương 1 –
Ali I’mran, câu 115 – 120).
Những câu Kinh trên giảng giải những gì ẩn khuất
sâu trong lòng những người ngoại đạo cũng như những gì
họ mong muốn cho những người Muslim. Những câu
Kinh đã phơi bày những toan tính và kế sách cũng như
lòng dạ của những người ngoại đạo đối với những người
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Muslim. Allah  muốn nhắc nhở các tín đồ Muslim phải
luôn cảnh giác và hạn chế các mối quan hệ trừ phi thực
sự cần thiết.
Imam Ahmad  có ghi lại lời của ông Abu Musa
Al-Ash’ari  nói với ông Umar như sau: Tôi có một
người Thiên Chúa giáo giúp việc biên chép riêng cho tôi.
Ông Umar nói: Sao anh làm vậy, chẳng lẽ anh không
nghe Allah đã phán:

َ ُ َ ۡ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ۡى أ َ ۡو ِِلَا ٓ َء ۘ َب ۡع ُض ُهم
َٰٓ ود َوٱَلَّ َص َٰ َر
خذوا ٱِله
ِ ﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل تت
َٓ َۡ
ۡ
َ
ُ
]21 :ض﴾ [سورة املائدة
ِۚ ٖ أو ِِلاء بع

Hỡi những người có đức tin, chớ kết thân với người
Do thái và tín đồ Thiên Chúa giáo. Họ là đồng minh
bảo vệ lẫn nhau. (Chương 6 – Al-Ma-idah, câu 51).
Sao anh không tìm lấy một người tinh khiết để làm việc
với anh? (Muslim).
Ông Abu Musa nói: Thưa thủ lĩnh của những
người có đức tin, tôi nhận ông ấy chỉ về công việc biên
chép của y, còn đạo của y là của riêng y.
Ông Umar nói: Tôi thì khác, tôi không xem trọng
họ khi mà Allah đã hạ thấp họ, tôi không kéo họ đến gần
khi mà Allah đã ở cách xa họ.
Còn trong lời dẫn khác của Imam Ahmad và
Muslim rằng Thiên sứ của Allah đi đến Badr thì có một
người đàn ông đa thần đi theo sau Người, y gặp Người tại
Hurrah, y nói: Tôi muốn đi theo Người và cùng Người
đối mặt sự việc. Người nói: Ngươi có tin nơi Allah và
Thiên sứ của Ngài không? Y nói: Không. Thế là Thiên sứ
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của Allah  nói: Ngươi hãy trở về, bởi Ta không bao giờ
nhờ sự trợ giúp từ người đa thần.(14)
Những văn bản giáo lý trên đã cho chúng ta thấy rõ
rằng Islam nghiêm cấm nhờ cậy những người ngoại đạo
làm việc cho người Muslim về những sự việc mà thông
qua chúng những người ngoại đạo có thể phát giác những
điều bí mật của những người Muslim và có thể lập kế
hoạch bày mưu hãm hại người Muslim.
 Việc làm được xem là biểu hiện kết thân với
những người ngoại đạo là dùng niên lịch của họ, đặc biệt
là đối với niên lịch có cột mốc thời gian dựa trên các nghi
thức tôn giáo và lễ hội của họ, chẳng hạn như Tây lịch có
cột mốc là ngày sinh của Nabi Ysa  – dĩ nhiên họ chỉ
sáng lập ra nó từ suy nghĩ của bản thân họ chứ nó không
phải là tôn giáo của Người . Bởi thế, việc dùng Tây
lịch có nghĩa là đã tham gia vào đời sống tâm linh và lễ
giáo của họ. Chính vì lẽ này mà các vị Sahabah trong
thời của Umar đã đặt niên lịch riêng biệt cho những
người Muslim thay thế các niên lịch của những người
ngoại đạo. Họ đã lấy ngày mà Thiên sứ của Allah  đi
Hijrah (dời cư) đến Madinah làm cột mốc cho niên lịch
Islam. Đó là bằng chứng cho thấy bắt buộc phải làm khác
biệt với những người ngoại đạo trong sự việc này cũng
như các sự việc khác.
 Tham gia các lễ hội của những người ngoại đạo
hoặc trợ giúp họ tổ chức hay chúc tụng họ nhân các dịp

Hadith này mang ý nghĩa của hoàn cảnh cần thiết nhưng cũng có lời
bảo rằng điều luật trong Hadith này đã bị xóa.
(14)
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lễ hội của họ là một trong các biểu hiện kết thân với họ.
Allah  phán:

َ ُّ

َ ُ َ ۡ َ َ َ َّ َ
﴿وٱَّلِين

]55 :َّل شاهدون ٱلزور﴾ [سورة الفرقان

Và những ai không làm chứng cho điều giả dối.
(Chương 56 – Al-Furqan, câu 72).
Câu Kinh này được giảng giải rằng: một trong các
thuộc tính của những người bề tôi của Đấng Độ Lượng
Arrahman là họ không tham gia các lễ hội của những
người ngoại đạo.
 Một trong những điều được xem là biểu hiện kết
thân với những người ngoại đạo là ca ngợi họ, ngưỡng
mộ và thích thú với nền văn minh và cách sống của họ
mà không xem xét đến niềm tin và tôn giáo lệch lạc của
họ. Allah  phán:

َ
َ ۡ َ ۡ َ َّ َّ ُ َ َ َ
ُّ ِ ٱۡليَ َٰوة
َٱل ۡنيا
َ ۡ َك إ ِ َ ََٰل َما َم َّت ۡعنَا ِهِۦٓ أ ۡز َوَٰجا م ِۡن ُه ۡم َز ۡه َرة
﴿وَّل تمدن عيني
ِ
َ
َ َ ُۡ َ
ۡ َُ َۡ
َٰ َ ك َخ ۡير َوأ ۡب
]111 :﴾ [سورة طه١٣١ َق
ِ َلِ فتِنهم فِي ِۚهِ ورِزق رب

Và Ngươi (Muhammad) chớ trố mắt nhìn về những
thứ mà TA ban cấp cho những cặp (bè nhóm) của
chúng hưởng thụ, sự lộng lẫy hào nhoáng của đời
sống trần tục chỉ là những thứ mà TA dùng để thử
thách chúng. Quả thật, những thiên lộc từ nơi
Thượng Đế của Ngươi mới tốt lành và bền vững.
(Chương 50 – Taha, câu 131).
Lời câu Kinh không phải mang ý nghĩa rằng những
người Muslim không tìm lấy các nguyên nhân tăng
cường kiến thức sản xuất, chế tạo, xây dựng, hoạt động
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kinh tế và đường lối quốc phòng,… Ngược lại, đó là
những gì mà những người Muslim được yêu cầu miễn
sao nó được thực hiện hợp giáo lý Islam. Allah, Đấng Tối
Cao phán:

َ ْ ُّ َ َ
ُ
ۡ
َّ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
َّ
]50 :﴿وأعِدوا لهم ما ٱستطعتم مِن قوة ٖ ﴾ [سورة األنفال

Và hãy dồn tất cả sức mạnh của các ngươi để chuẩn
bị lực lượng sẵn sàng chống lại chúng. (Chương 5 –
Al-Anfal, câu 60).
Những gì có ích được coi là nền tảng của những
người Muslim. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َّ َّ َ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ
ُۡ
َ َّت أ َ ۡخ َر
َ ٱلطي
َّ
َ
َ
َ تم
ٓ
َٰ
ِ
ٱلر ۡز ِ ِۚق قل
ِن
ب
و
ِۦ
ه
د
ا
ب
ع
ل
ج
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ﴿قل من حرم زِينة ٱَّلل ِ ٱل
ْ ُ َ َ َ َّ َ
ُ َ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُّ َٰ َ َ ۡ
ِ
صل
ف
ن
ِك
ل
ذ
ك
ة
م
ي
ق
ٱل
م
و
ي
ة
ِص
ل
ا
خ
ا
ي
ن
ٱل
ة
و
ي
ٱۡل
ِف
ِ
ِۗ
ِ
ِ
ِ ِِه ل َِّلِين ءامنوا
َ ََُۡ َۡ
َ
]15 :﴾ [سورة األعراف٣٢ م يعلمون
ِ َٰ ٱٓأۡلي
ٖ ت ل ِقو

Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Ai cấm dùng các
món trang hoàng mà Allah đã làm ra cho các bầy tôi
của Ngài (sử dụng) và những bổng lộc tốt lành?” Hãy
bảo chúng: “Các thứ đó dành cho những ai có đức tin
sống ở đời này và dành riêng cho họ nữa vào Ngày
Phục Sinh”. Đó là điều mà TA (Allah) giảng giải rõ
ràng các lời mặc khải cho đám người hiểu biết.
(Chương 5 – Al-A’raf, câu 15).

َۡ
َ
ُ َ َ َّ َ َ
ۡ
َ َ َّ كم َّما ِف
ُ
ِ ت َو َما ِِف ٱۡل
:ۡرض َجِيعا مِنه﴾ [سورة اجلاثية
﴿وسخر ل
ِ َٰ ٱلسمَٰو
ِ

]11
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Và Ngài (Allah) đã chế ngự cho các ngươi sử dụng
bất cứ vật gì trong các tầng trời và bất cứ vật gì trên
trái đất; tất cả đều từ nơi Ngài. (Chương 46 – Al-Jathiyah, câu 13).

َۡ

َ

ِ ٱۡل
]55 :ۡرض َجِيعا﴾ [سورة ابلقرة

َّ ُ
ُ َ َ َ
﴿ه َو ٱَّلِي خل َق لكم َّما ِِف

Ngài là Đấng đã tạo hóa cho các ngươi tất cả mọi thứ
trên trái đất (để các ngươi sử dụng). (Chương 5 Albaqarah, câu 29).
Như vậy, người Muslim phải là những người đi
đầu trong việc khai thác và tận dụng từ các nguồn lợi mà
Allah  đã ban cho chứ không nên nhờ những người
ngoại đạo làm chiếc cầu để với tới chúng.
 Việc đặt tên con cái theo các tên gọi của những
người ngoại đạo - đặc biệt là các tên gọi phổ biến và đặc
trưng của họ - cũng là một trong các biểu hiện kết thân
với họ. Thiên sứ của Allah  đã di huấn:

َ َّ ح

َُح

َُح

َ َح

َّ َ ح

َ {إن خ
.ْي األسماءه عبد اهلله َوعبد الرْح هن} رواه أمحد
ه

“Quả thật, tên gọi tốt đẹp nhất trong các tên là
Abdullah (người bề tôi của Allah) và Abdurrahman
(người bề tôi của Đấng Độ Lượng).” (Ahmad).
 Một trong những điều được coi như biểu hiện kết
thân với người ngoại đạo là cầu xin Allah  tha thứ cho
họ, thương xót họ. Quả thật, Allah  đã nghiêm cấm
việc làm đó qua lời phán của Ngài:
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ُ ْ ُ َ َۡ َ َ
ۡ ُ ۡ ْ ُ ۡ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ
ْ
ٓ
َرك ِني ولو َكنوا أو ِِل
ِ ب وٱَّلِين ءامنوا أن شستغفِروا ل ِلم
ِ ِ ﴿ما َكن ل ِلن
َ ني ل َ ُه ۡم َأ َّن ُه ۡم أ َ ۡص
َ َّ َّب مِ ۢن َب ۡع ِد َما تَب
ُ َٰح
َۡ ب
َٰ َ قُ ۡر
:﴾ [سورة اتلوبة١١٣ حي ِم
ِ ٱۡل

]111

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 5 – Attawbah, câu 113).
 Những biểu hiện tình yêu và kết thân với những
người có đức tin:
Những biểu hiện tình yêu và sự gắn kết với những
người có đức tin được Qur’an và Sunnah trình bày, tiêu
biểu:
 Rời bỏ đất nước và xứ sở của người ngoại đạo để
di cư đến đất nước và xứ sở của người Muslim. Việc dời
cư từ đất nước của người ngoại đạo để đến với đất nước
của người Muslim vì mục đích tránh xa tôn giáo lệch lạc
của họ hoặc lo sợ ảnh hưởng đến tôn giáo của bản thân là
cuộc dời cư bắt buộc đối với mỗi tín đồ Muslim. Cuộc
dời cư dưới ý nghĩa này vẫn mãi là nghĩa vụ bắt buộc cho
mỗi tín đồ Muslim cho tới khi mặt trời mọc lên ở hướng
Tây.
Thiên sứ của Allah  không dính líu đến những
tín đồ Muslim nào định cư giữa đám người thờ đa thần.
Mỗi tín đồ Muslim bị cấm định cư trong xứ sở của những
người ngoại đạo trừ phi y không đủ điều kiện cũng như
không đủ khả năng dời cư hoặc mục đích định cư là
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nhằm cải thiện tôn giáo chẳng hạn như rao truyền và kêu
gọi đến với Islam. Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ َ ٓ َ ُ َ َٰٓ َ َ ۡ ُ ُ َٰ َّ َ َ َ َّ َّ
َِّيم ُكنتُ ۡم قَالُوا ْ ُكنا
َ سه ۡم قَالُوا ْ ف
ِ ِ ﴿إِن ٱَّلِين توفىهم ٱلملئِكة ظال ِِم أنف
َۡ
ْ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ َ
َ َ ۡ َ ۡ ُ
َٰ
جروا
ِۚ ِ مستضعفِني ِِف ٱۡل
ِ ۡرض قالوا ألم تكن أۡرض ٱَّلل ِ وسِعة فتها
ۡ َ ٓ َ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ َٰ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ْ ُ َ َ
َ  إ ََّّل ٱل ۡ ُم ۡس َت ۡض َعف٩٧ يا
َ
ا
َني مِن
ص
ِ
ِ فِيها فأولئِك مأوىهم جهنم وساءت م
ِ
َ َ
َ
َ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ ٓ َ َ َ
٩٨ يعون حِيلة َوَّل َي ۡهتَ ُدون َسبِيًل
ٱلرجا ِل وٱلنِساءِ وٱلوِلد ِن َّل شست ِط
ِ
َ
َُ َّ ُ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ ُ ا
َ َ َٰٓ ْ ُ َ
َ
﴾ [سورة٩٩ فأولئِك عَس ٱَّلل أن يعفو عنهم وَكن ٱَّلل عفوا غفورا
]55 - 55 :النساء

Quả thật, những ai mà các Thiên Thần bắt hồn cho
chết trong lúc họ tự làm hại bản thân mình thì (các
Thiên Thần) sẽ bảo: “Đâu là điều kiện của các
ngươi?” Họ đáp: “Chúng tôi yếu thế và bị áp bức trên
mặt đất”. (Các Thiên Thần) bảo: “Thế đất đai của
Allah không đủ rộng để cho các ngươi di cư (lánh nạn)
ư?” Đó là những người mà chỗ trú ngụ của họ (ở
Ngày Sau) sẽ là Hỏa Ngục, một điểm đến cuối cùng
thật tệ hại! Ngoại trừ những ai yếu thế từ đàn ông,
đàn bà và trẻ nhỏ do không có điều kiện di cư cũng
như không tìm thấy ai chỉ dẫn thì họ mới là những
người được Allah xí xóa bởi Allah là Đấng Hằng Tha
Thứ, Rất Mực Khoan Dung. (Chương 4 – Annisa’,
câu 97 – 99).
 Ủng hộ và trợ giúp người Muslim những gì họ cần
trong tôn giáo cũng như trong đời sống của họ bằng sức
lực, vật chất, và tiếng nói. Allah, Đấng Tối Cao phán:
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]51 :[سورة اتلوبة

َٓ َۡ ۡ ُ ُ َۡ ُ َ ۡ ُۡ َ َ ُ ۡ ُۡ َ
ۡ
َ
ُ
﴾ض
ِۚ ٖ ﴿وٱلمۡؤمِنون وٱلمۡؤمِنَٰت بعضهم أو ِِلاء بع

Và những người có đức tin nam và nữ, là đồng minh
bảo vệ lẫn nhau. (Chương 5 – Attawbah, câu 71).

ُ ُ َ َ ۡ
َ َٰ َ َ َّ ُ ۡ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ
ُ
ۡ وك
لَع ق ۡوِۢم َِيۡنَك ۡم
ِين فعليكم ٱَلُص إَِّل
ٱل
ِف
م
﴿ِإَو ِن ٱستنُص
ِ
ِ
َ ُ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َٰ ر
ون ِ َ ِ ر
]93 :﴾ [سورة األنفال٧٢ صي
َو َبيۡنَ ُهم مِيثق ۗوٱَّلل ِِما تعمل

Và nếu vì tôn giáo, họ yêu cầu các ngươi giúp đỡ họ
thì các ngươi phải có nghĩa vụ giúp đỡ họ, ngoại trừ
đối với đám người mà giữa họ và các ngươi đã ký một
thỏa hiệp; và nên nhớ rằng Allah biết hết mọi điều các
ngươi làm. (Chương 5 – Al-Anfal, câu 72).
 Đau buồn vì sự đau buồn của họ và vui vì niềm vui
của họ. Thiên sứ của Allah  nói:

َ
َ َ َ َ ِّ ح َ َ َ ُ ح َ َ َ ُ ح َ َ ُ ح
َ { َم َث ُل ال ح ُم حؤمن
ْي هف توادههم وتراْح هههم وتعاط هف ههم مثل اْلس هد إهذا
هه
ح
ح
َ
َّ
َ َ ُ َ ُ َ ََ ح َ َ حُ ُ ح
َّ ُ الس َهر َو
.اْلم} رواه مسلم
اشتك مهنه عضو تداع َل سائ هر اْلس هد ب ه
ه

“Hình ảnh những người có đức tin nhân hậu và yêu
thương lẫn nhau giống như hình ảnh của một cơ thể
khi có bộ phận nào đó bị đau thì toàn bộ cơ thể sẽ bị
nóng sốt.” (Muslim).
Thiên sứ của Allah  đưa các ngón tay đan chặt
vào nhau và nói:

ً َح ُ ُ َح

َُ

ََ ح ح

حُح

َ َّ ح ُ ح

 يشد بعضه بعضا} رواه ابلخاري،ان
{إهن المؤمهن ل هلمؤم ههن َكْلُني ه

.ومسلم
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“Quả thật, người có đức tin đối với người có đức tin
giống như một khối xây dựng gồm các phần kết chặt lại
với nhau.” (Albukhari, Muslim).
 Khuyên nhủ đến họ và mong muốn điều tốt lành
cho họ, không gian lận và lường gạt họ. Thiên sứ của
Allah  nói:

َ َّ ُ َّ َ ُ ح ُ َ َ ُ ُ ح
َح
ُ َ
س هه} رواه ابلخاري
{ال يؤمهن أحدكم حَّت َيهب أل ه
خي هه ما َيهب هنلف ه

.ومسلم

“Không ai trong các ngươi có đức tin hoàn thiện và
trọn vẹn cho tới khi nào y biết yêu thương người anh
em của y giống như y yêu thương chính bản thân
mình.” (Albukhari, Muslim).

َ َ ح ُ ُ َ َ َح ُُُ َ َ َح ُُ َ ح
حُ ح ُ َ ُ حُ ح
ح
ب ام هر ٍئ
 هِبس ه.{المسلهم أخو المسله هم ال يظلهمه وال َيذَل وال َي هقره
ََ حُ ح
ُ حُ ح
َ َّ ِّ َ ح َ ح َ َ ح ُ ح
َُُ
َ
 ُك المسله هم ىلع المسله هم ح َرام دمه،الرش أن َي هق َر أخاهُ المسله َم
مهن
ُ ُ َ ُُ ح
.َوماَل َوعهرضه} رواه ابلخاري ومسلم

“Người Muslim là anh em của người Muslim, người
này không được bất công, lừa dối và khinh thường
người kia. Một người được xem là kẻ làm điều xấu khi
y coi khinh người anh em đồng đạo Muslim của y. Tất
cả mỗi tín đồ Muslim bị nghiêm cấm xâm phạm đến
tính mạng, tài sản và danh dự của nhau.” (Albukhari,
Muslim).

ُ َ ََ َ
َ ََ َ
ُ َ ََ َ
َ َ ح
ُ َ َ َ
{ال َتَاسدوا َوال تناجشوا َوال تباغضوا َوال تداب ُروا َوال يبهع
ً َ ح
َح ُ ُ ح ََ َح َح
َ َ ُ ُ
.بعضكم ىلع بي هع بع ٍض َوكونوا عهباد اهلله إهخوانا} رواه ابلخاري ومسلم
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“Các ngươi chớ ganh ghét, dọ thám, thù hằn và quay
lưng với nhau, các ngươi chớ mua bán phá giá lẫn
nhau. Ngược lại, các ngươi hãy là những người bề tôi
của Allah trong tình anh em!” (Albukhari, Muslim).
 Tôn trọng và kính nể họ, không gièm pha và chế
giễu họ. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َ َ َۡ
َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ ْ ُ ُ
َٰٓ خ ۡر قَ ۡومر مِن قو ٍم ع
َس أن يَكونوا خ ۡيا
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َّل شس
َ َ َ ٓ َ
َ
ْ ٓ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ
َ ُ
َٰٓ م ِۡن ُه ۡم َوَّل ن َِسآء ر مِن ن ِسا ٍء ع
َس أن يَك َّن خ ۡيا مِنهن وَّل تل ِمزوا
ُ ُ ُۡ ُ ۡ
ُ َ ُ َ
َ وق َب ۡع َد ۡٱۡل
َ ك ۡم َو ََّل َت َناِ َ ُزوا ْ ِ ۡٱۡلَلۡ َقَٰب ِ ۡس
َِٰۚ يم
ن
س
ف
ٱل
م
س
ٱِل
س
أنفس
ِ
ِ ٰۖ ِ
ِ
ِ ِ
ْ ُ َ ۡ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ ُ َٰ َّ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ
َٰٓ ١١ ون
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱجتنِبوا
ومن لم يتب فأولئِك هم ٱلظل ِم
َ َ
َ
ۡ
ۡ َ ْ
َّ
َّ
َّ
َ
كثِيا مِ َن ٱلظ ِن إِن َب ۡعض ٱلظ ِن إِث رم َو َّل َتَ َّس ُسوا َوَّل َيغتَب
َ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُّ ُ َ َّ ۡ ُ ُ َ ۡ ا
َ َ َۡ
ُكر ۡهتُ ُموه
ۡ بعضكم بعضا أُيِب أحدكم أن يأكل
ف
ا
ت
ي
م
ه
ِي
خ
ۡلم أ
ِ
ِ
َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ َّ ر َّ ر
]15 - 11 :﴾ [سورة احلجرات١٢ وٱتقوا ٱَّلل إِن ٱَّلل تواب رحِيم
Này hỡi những ai có đức tin! Một đám người này
chớ nên cười chê một đám người nọ. Biết đâu đám
người này tốt hơn đám người nọ (và ngược lại). Và
một số phụ nữ này không nên cười chê một số người
phụ nữ nọ. Biết đâu nhóm phụ nữ nọ tốt hơn nhóm
phụ nữ kia (và ngược lại). Chớ nói xấu lẫn nhau và
chớ mắng nhiếc nhau bằng cách bêu tên tục (của
nhau ra trước công chúng). Việc bêu tên xấu của một
người sau khi y đã tin tưởng là một việc làm xấu xa.
Và ai không chừa bỏ (thói xấu đó) thì là những người
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làm điều sai quấy. Hỡi những ai có đức tin! Hãy tránh
sự nghi kỵ càng nhiều càng tốt. Quả thật, nghi kỵ
trong một vài trường hợp là tội. Chớ dọ thám cũng
chớ nói xấu lẫn nhau. Phải chăng một trong các ngươi
thích ăn thịt của người anh em của mình đã chết hay
sao? Bởi thế, nên gớm ghiếc việc đó. Và hãy sợ Allah.
Quả thật, Allah hằng tha thứ và khoan dung.
(Chương 45 – Al-Hujurat, câu 11, 12).
 Đồng hành và chia sẽ với họ trong lúc phồn thịnh
cũng như trong lúc khó khăn và gian nguy. Điều này
khác với những kẻ giả tạo đức tin Muna-fiq, chúng chỉ ở
cùng với những người có đức tin trong lúc an bình và
thịnh vượng nhưng lại ngoảnh mặt thờ ơ với họ lúc khó
khăn và hiểm nguy; Allah  phán:

َ ُ َ َ َ َ ُ َ
ُ َ َ َ ْ ُ َ َّ
َ َ ِين َي
َ ﴿ َّٱَّل
َت َّب ُصون ِِك ۡم فإِن َكن لك ۡم ف ۡت رح م َِن ٱَّلل ِ قال ٓوا أل ۡم نكن
َ ََ ْ ُ َ ر
َ َ َٰ َ ۡ َ َ
ُ ََ ۡ
ُ
يب قال ٓوا أل ۡم ن ۡستَ ۡحوِذ عل ۡيك ۡم
ص
َّم َعك ۡم ِإَون َكن ل ِلك ِف ِر
ِ ين ن
ُ َََۡۡ
َ ۡ ُۡ َ
]141 :ونمنعكم مِن ٱلمۡؤمِن ِني ﴾ [سورة النساء

Những kẻ đang dòm ngó các ngươi, khi Allah ban
cho các ngươi một thắng lợi nào đó thì chúng bảo (các
ngươi): “Chẳng phải chúng tôi luôn đứng về phe của
quí vị đó sao?” Và nếu những kẻ không có đức tin đạt
một phần thắng lợi nào đó thì chúng bảo (với những
người vô đức tin): “Há chúng tôi không nắm ưu thế
hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay của những người
tin tưởng đó sao?” (Chương 4 – Annisa’, câu 141).
 Thăm viếng họ, thích gặp gỡ và họp mặt với họ.
Trong Hadith Qudsi, Thiên sứ của Allah  nói:
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َ َ
َّ َ َ َ َّ َ َ ح
َ ُ
َ َ ُ ح ُ َ َ ِّ َ َّ َ ح
َ جال هس
َّ ْي ه
ف
اهلل ع َّز َوجل َوجبت ُمب هَّت ل هلمتحابْي هف والمت
{قال
ه
َ َتاور
َ َ َوال ح ُم
َّ ين ه
.ف} رواه أمحد
ه ه
“Allah, Đấng Tối Cao phán: Sự yêu thương của Ta
chắc chắn xảy đến với những người yêu thương nhau
vì TA, những người họp mặt nhau vì TA, những người
thăm viếng nhau vì TA” (Ahmad).

ً َ َ َ َ َّ َ ُ ً َ َ َ ً َ ُ َ ح َ ُ ح َ َ َ ح َ َ ُ َ َ َ َ ح
اهلل َلُ ىلع مد َرجت ه هه ملَك
{أن رجَل زار أخا َل هف قري ٍة أخرى فأرصد
َ حَ حَ َ َ َح
ً َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ ح َ َ َ ح
 قال هل.فلما أت علي هه قال أين ت هريد قال أ هريد أخا هىل هف ه هذه ه القري هة
َ َ َّ َ َ َّ َ
ُ ُ َ َ َ َ ح ح ح َ َ ُ َ َ َ َ َ ح َ َ ِّ َ ح َ ح
 قال.لك علي هه مهن ن هعم ٍة تربها قال ال غْي أّن أحببته هف اهلله عز وجل
ُ ُ َ ِّ َ
ُ َ َ ح َ َ َّ َ َ ح َ َ َّ َ َ َ َ ح َ ح
.فإهّن رسول اهلله إهَلك بهأن اهلل قد أحبك كما أحببته فهي هه} رواه مسلم

“Có một người đàn ông đi thăm người anh em của y ở
một ngôi làng khác. Trên đường đi của y Allah đã cử một
Thiên thần hóa thân thành một người phàm đến gặp y.
Khi gặp y, vị Thiên thần hỏi: Anh muốn đi đâu? Người
đàn ông đó nói: Tôi muốn đi viếng thăm người anh em
của tôi ở ngôi làng này. Vị Thiên thần hỏi tiếp: Có phải
anh thường nhận ân huệ từ người ấy chăng? Người đàn
ông đó nói: Không, tôi yêu mến người đó chỉ vì Allah Tối
cao thôi. Vị Thiên thần nói: Quả thật, Ta chính là Thiên
sứ của Allah được phái đến gặp ngươi để thông điệp cho
ngươi biết rằng Allah đã yêu thương ngươi giống như
ngươi đã yêu mến người anh em của ngươi vì Ngài.”
(Muslim).
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 Tôn trọng quyền lợi của họ, không mua bán phá
giá họ cũng như không hỏi cưới người nữ đã hứa hôn với
họ, bởi vì Thiên sứ của Allah  đã cấm việc làm đó.
 Có lòng trắc ẩn đối với những người yếu thế trong
số họ. Thiên sứ của Allah  nói:

َ

َ

َ َ َح ح

َ

َ َّ َ ح َ ح َ ح َ ح

َ َح

َ َ
َ
ْينا} حديث صحيح
{ليس مهنا من لم يرحم ص هغْينا ويع هرف َشف كب ه ه

.رواه أبو داود والرتمذي

“Không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta đối với ai không
thương trẻ nhỏ và không nể trọng người già.” (Hadith
Sahih do Abu Dawood và Tirmizdi ghi lại).

ُ ح

َ َ ُ َّ

َ َُ َ ُح

َ َح ُح

ُ {هل تن
.َصون َوترزقون إهال بهضعفائ هكم} رواه ابلخاري

“Há chẳng phải các ngươi được phù hộ và được ban
cho bổng lộc là bởi những người yếu thế trong các
ngươi đó sao?” (Albukhari).
Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ ُ ُ
َ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
َ ۡون َر َّب ُهم ِٱلۡ َغ َد َٰوة ِ َوٱل
يدون
ش ي ِر
ع
﴿وٱص ِِب نفسك مع ٱَّلِين يدع
ِ
ِ
ِ
ُ َو ۡج َه ُهۥ َو ََّل َت ۡع ُد َع ۡي َنا َ َع ۡن ُه ۡم تُر
َ ۡ ُّ
َ َ ۡ يد زينَ َة
:ٱۡلي َٰوة ِ ٱلنيا﴾ [سورة الكهف
ِ ِ
]55

Và Ngươi (Muhammad) hãy kiềm nén bản thân
mình mà sống cùng với những người cầu nguyện
Thượng Đế của họ sáng chiều vì muốn được sự hài
lòng của Ngài. Và chớ vì lý do thèm muốn vẽ hào
nhoáng của đời sống trần tục mà Ngươi không ngó
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ngàng đến họ (những người nghèo, yếu hèn và vô
danh). (Chương 15 – Al-Kahf, câu 28).
 Cầu nguyện điều tốt lành cho họ và xin Allah 
tha thứ cho họ. Allah  phán:

َ ۡ ۡ

َ

ۡ ۡ

َ

َ

َۡ ۡ

َ
ُ َ
ُ َ
ۡ
]15 : ت﴾ [سورة حممد
ِۗ ِ َٰ ﴿وٱستغفِر َِّلۢنبِك ول ِلمۡؤ ِمن ِني وٱلمۡؤمِن

Và Ngươi hãy xin Ngài tha thứ tội lỗi cho Ngươi và
cho những người có đức tin nam và nữ. (Chương 45 –
Muhammad, câu 19).

ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۢ
َ ٱغفِ ۡر ََلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰن ِنَا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ُ ٓ ِين َجا
ِ
ِين
ا
ن
ب
ر
ون
ول
ق
ي
ِم
ه
د
ع
ب
ن
م
و
ء
ِ
ِ
ۡ َ َُ َ
ْ
َ َّ ٓ
َ ٱۡل
َ ِين َء
َ يمَٰن َو ََّل ََتۡ َع ۡل ِف قُلُوبنَا غًِل ل ََِّّل
امنُوا َر َّبنَا إِنك
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ سبقونا
ٌ َّ َ ُ ر
]10 :﴾ [سورة احلرش١٠ رءوف رحِيم

Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng
Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho
những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin
Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với
những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng
Nhân Từ và Khoan Dung”. (Chương 65 – Al-Hashr,
câu 10).
 Lưu ý: Allah  phán:

ُ
ُ ُ َٰ َ ُ ۡ َ َ َّ َ ُ َّ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َّ
ُۡ َ
ۡ وك
ِين َول ۡم ُي ِر ُجوكم مِن
ٱل
ِف
م
﴿َّل ينهىكم ٱَّلل ع ِن ٱَّلِين لم يقتِل
ِ
ِ
ۡ ۡ ُّ ُ َ َّ َّ ۡ ۡ َ ْ ٓ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ُّ َ َ َ ۡ ُ َٰ َ
َ سط
﴾ني
دِيرِكم أن تِبوهم وتقسِطوا إِِل ِهم إِن
ِ ِ ٱَّلل ُيِب ٱل ُمق

]8 :[سورةاملمتحنة
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Allah không ngăn cấm các ngươi đối xử tử tế và công
bằng với những ai đã không giao chiến với các ngươi
và không trục xuất các ngươi ra khỏi nhà của các
ngươi, bởi vì Allah yêu thương những người công
bằng. (Chương 50 – Al-Mumtahidah, câu 8).
Lời phán này có nghĩa rằng những người vô đức
tin nào không gây chiến với những người Muslim cũng
như không xua đuổi họ ra khỏi nhà cửa của họ thì những
người Muslim phải đối lại với những người đó bằng sự tử
tế và lẽ công bằng trong mối quan hệ đời sống xã hội của
thế tục. Tuy nhiên, không yêu thương họ giống như tình
yêu thương đối với những người có đức tin, bởi lời phán
của Allah chỉ mang lệnh Ngài muốn chúng ta đối xử tử tế
và công bằng với họ chứ Ngài không phán bảo chúng ta
phải kết thân và yêu thương họ như yêu thương những
người có đức tin.
Lời phán trên của Allah  cũng giống như lời
phán của Ngài về việc Ngài ra lệnh những người có đức
tin phải ăn ở tử tế với cha mẹ là người ngoại đạo trong lời
phán:

ۡ ُ َ َٰٓ َ َ َ َ َ َٰ َ
َ َ َ َۡ َ
َ
َك ِهِۦ عِلۡ رم فَ ًَل ت ُ ِط ۡع ُهما
ِ َر ِِب ما ليس ل
ِ ﴿ِإَون جهدا لَع أن ت
ۡ َ َ ۡ ُّ
َ ُۡ َ َ
]15 :وصاحِبهما ِِف ٱلنيا مع ُروفا﴾ [سورة لقمان

Và nếu cha mẹ đấu tranh bắt ngươi làm điều Shirk
với TA bởi những kẻ mà ngươi không biết thì ngươi
chớ nghe theo hai người họ, nhưng ngươi hãy ăn ở và
đối xử tử tế với hai người họ ở đời này. (Chương 11 –
Luqman, câu 15).
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Quả thật, mẹ của bà Asma’ đã đến với bà muốn
hàn gắn mối quan hệ mẹ con với bà trong khi mẹ của bà
là người vô đức tin. Bà Asma’ đã xin phép Thiên sứ của
Allah  về điều đó và Người nói với bà: “Hãy hàn gắn
với mẹ của nàng!”
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ
َ َ َّ
َ ُّ ٓ َ ُ
ۡ
َّ َ
َ َّ ون َم ۡن َحا ٓ َّد
ٱَّلل
َت ُد ق ۡوما يُۡؤم ُِنون ِِٱَّلل ِ َوٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يواد
ِ ﴿َّل
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َ
﴾ِيت ُه ۡم
ورسوَلۥ ولو َكنوا ءاِاءهم أو أبناءهم أو إِخونهم أو عا

]55 :[سورة املجادلة

Ngươi sẽ không tìm thấy một đám người nào đã có
đức tin nơi Allah và Ngày Sau lại kết thân với những
ai là người chống đối Allah và Sứ giả của Ngài dẫu
rằng đó là cha mẹ, con cái, anh em, hay bà con ruột
thịt của họ đi chăng nữa. (Chương 65 – Al-Mujadalah,
câu 22).
Như vậy, hàn gắn mối quan hệ huyết thống và duy
trì mối quan hệ đời sống thế tục là một chuyện còn sự
yêu thương trong tình yêu vì Allah là một chuyện khác.
Sự hàn gắn, cư xử tử tế trong mối quan hệ xã hội của thế
tục là nhằm mục đích kêu gọi người ngoại đạo đến với
Islam, nó là một trong các phương tiện tuyên truyền tôn
giáo Islam, khác với tình yêu thương và sự kết thân bởi vì
nó biểu hiện sự thừa nhận và hài lòng với tín ngưỡng mà
người ngoại đạo đang theo cũng như biểu hiện sự thờ ơ
trong việc kêu gọi người ngoại đạo đến với Islam.
Tương tự, việc cấm kết thân với những người
ngoại đạo không có nghĩa là cấm quan hệ giao tế với họ

573

trong trao đổi mua bán kinh doanh hay cấm quan hệ sản
xuất và hợp tác sáng chế có lợi. Bởi lẽ, Thiên sứ của
Allah từng thuê Ibnu Uraiqit Allaythi giúp đỡ Người trên
đường trong lúc y là người vô đức tin, và Người cũng
từng mượn đồ dùng từ một số người Do Thái; và những
người Muslim vẫn luôn có mối quan hệ trao đổi trong
mua bán và sản xuất với người ngoại đạo. Nhưng đó chỉ
mang ý nghĩa trao đổi để thu lợi chứ không mang ý nghĩa
yêu thương và kết thân mà Allah ra lệnh bảo những
người có đức tin phải duy trì.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ُ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ ْ ُ َ َٰ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َّ
َّ
َ سه ۡم ِف
ب
س
نف
﴿إِن ٱَّلِين ءامنوا وهاجروا وجهدوا ِِأمول ِ ِهم وأ
ِ يل ٱَّلل
ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ ُ َ َ ۡ
ُ ۡ َ َ َٰٓ َ ْ ُ ْ ٓ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ
ۡ ض ُه ۡم أ َ ۡو ِِلَا ٓ ُء َب
نُصوك ۡم
ِإَون ٱست
ض
ع
وٱَّلِين ءاووا ونُصوا أولئِك بع
ِ ِۚ ٖ
َ
ُ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َّ ُ ۡ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ
ُ َّ ِيث َٰ رق َوٱ
ُ َك ۡم َوبَيۡن
َّلل ِ ِ َما
م
م
ه
ِين فعليكم ٱَلُص إَِّل لَع قوِۢم ِين
ۗ
ِ ِِف ٱل
َ َ َّ َ
َ َ ُ َۡ
ُك َف ُروا ْ َب ۡع ُض ُه ۡم أ َ ۡو ِِلَا ٓ ُء َب ۡعض إ ََّّل َت ۡف َعلُوه
 وٱَّلِين٧٢ صير
ِ ِ تع َملون
ِ ِۚ ٍ
ُ َ
كن ف ِۡتنَةر ِف ۡٱۡلَ ِ َ َ َ ر َ ر
]72 :﴾ [سورة األنفال٧٣ ۡرض وفساد كبِي
ت
ِ
Quả thật, những ai có đức tin (và vì đức tin của họ)
đã di cư đi tị nạn và hy sinh cả tài sản lẫn tính mạng
của họ cho chính nghĩa của Allah và những ai đã cho
họ chỗ tị nạn và giúp đỡ họ là đồng minh bảo vệ lẫn
nhau. Và nếu vì tôn giáo, họ yêu cầu các ngươi giúp
đỡ họ thì các ngươi phải có nghĩa vụ giúp đỡ họ ngoại
trừ đối với đám người mà giữa họ và các ngươi đã ký
một thỏa hiệp; và nên nhớ rằng Allah biết hết mọi
điều các ngươi làm. Và những người không có đức tin
thì là đồng minh lẫn nhau trừ phi các ngươi thực hiện

574

điều này: (hãy bảo vệ lẫn nhau, nếu không) thì áp bức
và loạn lạc sẽ đầy dẫy khắp nơi trên trái đất và sẽ có sự
thối nát rất lớn. (Chương 5 – Al-Anfal, câu 72).
Học giả Ibnu Katheer nói: “Lời phán trừ phi các
ngươi thực hiện điều này: (hãy bảo vệ lẫn nhau, nếu
không) thì áp bức và loạn lạc sẽ đầy dẫy khắp nơi
trên trái đất và sẽ có sự thối nát rất lớn có nghĩa là
nếu các ngươi không tránh những người thờ đa thần cũng
như không thương yêu và kết chặt mối quan hệ với
những người có đức tin thì điều Fitnah sẽ xảy ra trong
nhân loại: sự pha trộn giữa những người có đức tin và
những người ngoại đạo khiến những điều xấu và tội lỗi
trở nên đầy dẫy và phổ biến”.
Và sự việc này đã và đang xảy ra trong thời đại
ngày nay.
 Nhân loại dưới góc độ Al-Wila’ (kết thân) và AlBara’ (vô can) được phân thành ba nhóm:
Nhóm thứ nhất: Những người phải được yêu
thương trọn vẹn, không có bất cứ sự hiềm khích nào đối
với họ. Đó là những người có đức tin hoàn thiện: các vị
Nabi, các vị Thiên sứ, những người Siddeed, những
người Shaheed và những người ngoan đạo. Trong đó,
Thiên sứ Muhammad  là người hàng đầu cần phải được
yêu thương với tình yêu thương lớn hơn hết, lớn hơn cả
cha mẹ, con cái và tất cả nhân loại. Sau đó là đến các bà
vợ của Người – những người mẹ của những người có đức
tin; kế đến là những người thân thích có đức tin trong gia
quyến của Người và các vị Sahabah của Người – đặc biệt
là bốn vị Khalifah chính trực, mười vị được báo tin mừng
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Thiên Đàng, những người Muhajir, những người Ansar,
những người tham gia trận chiến Badr, và tất cả các vị
Sahabah còn lại; sau đó là những người Tabi’un (tiếp
theo sau các vị Sahabah) và những thế hệ ân phúc sau
này – đặc biệt là bốn vị Imam lớn: Abu Hanifah, Malik,
Ash-Shafi’y và Ahmad bin Hambal.
Allah, Đấng Tối Cao phán:

ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۢ
َ ٱغفِ ۡر ََلَا َو ِۡل ۡخ َوَٰن ِنَا َّٱَّل
َ ﴿ َو َّٱَّل
ُ ٓ ِين َجا
ِ
ِين
ا
ن
ب
ر
ون
ول
ق
ي
ِم
ه
د
ع
ب
ن
م
و
ء
ِ
ِ
ۡ َ َُ َ
ْ
َ َّ ٓ
َ ٱۡل
َ ِين َء
َ يمَٰن َو ََّل ََتۡ َع ۡل ِف قُلُوبنَا غًِل ل ََِّّل
امنُوا َر َّبنَا إِنك
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ سبقونا
ٌ َّ َ ُ ر
]10 :﴾ [سورة احلرش١٠ رءوف رحِيم
Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng
Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho
những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin
Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với
những người đã tin tưởng, bởi quả thật Ngài là Đấng
Nhân Từ và Khoan Dung”. (Chương 65 – Al-Hashr,
câu 10).
Các vị Sahabah cũng như những người Salaf (thế
hệ trước) của cộng đồng này không bị thù ghét bởi những
ai có đức tin Iman mà họ chỉ bị thù ghét bởi những người
lệch lạc, những kẻ giả tạo đức tin, và những kẻ thù của
Islam như nhóm phái Rafidhah, Khawarij.
Nhóm thứ hai: Nhóm người hoàn toàn không
được yêu thương và kết thân. Đó là những người vô đức
tin: những người vô thần, những người thờ đa thần,
những kẻ Munafiq (giả tạo đức tin) và những người bỏ
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Islam (hay bị trục xuất khỏi Islam). Allah, Đấng Tối Cao
phán:

ۡ
َ َ َّ
َ ُّ ٓ َ ُ
ۡ
َّ َ
َ َّ ون َم ۡن َحا ٓ َّد
ٱَّلل
َت ُد ق ۡوما يُۡؤم ُِنون ِِٱَّلل ِ َوٱِلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يواد
ِ ﴿َّل
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ ۡ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ ۡ ۡ ُ َ ٓ َ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َ
﴾ِيت ُه ۡم
ورسوَلۥ ولو َكنوا ءاِاءهم أو أبناءهم أو إِخونهم أو عا

]55 :[سورة املجادلة

Ngươi sẽ không tìm thấy một đám người nào đã có
đức tin nơi Allah và Ngày Sau lại kết thân với những
ai là người chống đối Allah và Sứ giả của Ngài dẫu
rằng đó là cha mẹ, con cái, anh em, hay bà con ruột
thịt của họ đi chăng nữa. (Chương 65 – Al-Mujadalah,
câu 22).

َ َٰ َ َ
َ َ َّ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ
َّ َك َف ُروا ْ َۡل ۡس َس َما ق
ۡ ـد َم
ۡ ت ل َ ُه
ـم
ِين
ٱَّل
ن
و
ل
و
ت
ي
م
ه
ِن
م
ا
ي
ث
ك
﴿ت ر ى
ِ
ِ
َ
َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ُ َّ َ َ
ُ َ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ
ۡ
ُ
ُ
ۡ َولَـو٨٠ ون
ـِل
ِ اب هـم خ
ِ أنفسهم أن س
ِ خط ٱَّلل علي ِهم و ِِف ٱلعذ
َ
ُ
َ ٓ
ُ ُ َ َّ َ َ َ ٓ َ َ َّ َ َّ َ ُ ۡ ُ ْ ُ َ
ك َّن
ِ َٰ نزل إ ِ ِۡلهِ ما ٱَّتذوه ۡم أ ۡو ِِلَا َء َول
ِ ب وما أ
ِ ِ َكنوا يۡؤمِنون ِِٱَّلل ِ وٱَل
َ
َ ُ َٰ َ ۡ ُ ۡ
]51 ،50 :﴾ [سورة املائدة٨١ سقون
ِ كثِيا مِنهم ف

Ngươi thấy đa số bọn họ kết bạn với những kẻ
không có đức tin (để chống người Muslim). Tồi tệ
thay điều mà tâm hồn của họ đã xúi giục và gởi đi
trước cho họ khiến Allah giận dữ họ và họ sẽ bị ở
trong sự trừng phạt đó mãi mãi. Và nếu họ tin
tưởng nơi Allah và Nabi (Muhammad) và những
điều đã được ban xuống cho Y thì họ sẽ không kết
bạn với những kẻ vô đức tin; nhưng đa số bọn họ là
những kẻ dấy loạn, bất tuân. (Chương 6 – Al-Maidah, câu 80, 81).
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Nhóm thứ ba: Những người được yêu thương ở
một mặt nhưng lại bị ghét ở một mặt khác. Họ là những
người tội lỗi và sai trái trong những người có đức tin. Họ
được yêu thương vì họ có đức tin nhưng bị ghét bởi việc
làm trái đạo và tội lỗi. Yêu thương họ được biểu hiện
bằng cách khuyên răn họ, phản đối và ngăn họ làm điều
sai quấy. Không được phép im lặng trước những việc làm
sai trái của họ mà phải phản đối, kêu gọi họ làm điều tốt
và ngăn họ làm điều sai. Không ghét họ và tránh quan hệ
với họ một cách hoàn toàn giống như nhóm phái
Khawarij cũng không yêu thương và kết thân với họ một
cách hoàn toàn giống như nhóm phái Marji-ah mà ở mức
cân nhắc hợp lý như đã được trình bày. Đó là đường lối
của trường phái Sunnah và Jama’ah: Yêu thương vì Allah
và ghét bỏ cũng vì Allah, tất cả đều dựa trên đức tin
Iman.
Một người sẽ ở cùng với người mà y yêu thương
vào Ngày Phán Xét như đã được nói trong Hadith.
Tuy nhiên, yêu thương hay thù ghét đã thay đổi, nó
không còn là vì Allah  mà là vị cuộc sống trần gian.
Bởi thế, ai mà tấm lòng của y ham muốn cuộc sống thế
tục thì y sẽ yêu thương và kết thân ngay cả đối với kẻ thù
của Allah và Thiên sứ của Ngài, đồng thời y sẽ thù ghét
ngay cả đối với những ai là Wali của Allah và Thiên sứ
của Ngài. Ông Abdullah bin Abbas  nói: “Ai yêu
thương vì Allah, ghét vì Allah, kết thân vì Allah và hiềm
khích vì Allah thì y sẽ đạt được sự bảo vệ của Allah bởi
những điều đó. Tuy nhiên, đa số người đã kết tình huynh
đệ bởi những lợi ích của thế gian rồi y sẽ không tìm thấy
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bất cứ thứ gì từ người thân thích đó của y.” (Ibnu Jareer
ghi lại).
Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  nói:

ح ح

ََُُ ح َح

َ َ َ َ َ َ ح

َّ

َ
ًّ َ
.ب} رواه ابلخاري
{إهن اهلل قال من عدى هىل و هَلا فقد آذنته بهاْلر ه

“Quả thật Allah đã phán: Ai thù ghét người Wali của
TA thì coi như y đã tuyên bố chiến tranh với TA.”
(Albukhari).
Người tuyên chiến mạnh bạo nhất với Allah  là
những ai thù ghét, xúc phạm và hạ thấp các vị Sahabah
của Thiên sứ . Bởi Thiên sứ của Allah  đã nói:

َ َ َّ ُ ُ ح َ ً َ ح
َ َ َ َ ح
ُ َ َ َ ح َ َ َّ ُ ح
خذوهم غ َرضا بع هدى فمن أحبهم فبهح ِّب
ت
ت
ال
اب
ح
ه
َ{اهلل اهلل هف أ َص ه
َ
َ حَ َ ُح َ ح َ ُح ََ ح
َ َّ ُ ح َ ح ح َ َ ُ ح َ ُ ح
َ ح
أحبهم َومن أبغضهم فبهبغ هض أبغضهم َومن آذاهم فقد آذ هاّن َومن
َ َ َ ح
َ َ ََ ح
َ ُ َ َ ُ ُ َ ح َح
ُ
.شك أن يأخذه} رواه الرتمذي
آذ هاّن فقد آذى اهلل َومن آذى اهلل فيو ه

“Hãy kính sợ Allah về các vị Sahabah của Ta, các
ngươi chớ lấy họ ra làm mục tiêu ném đá sau thời của
Ta. Ai yêu thương họ là yêu thương Ta và ai thù ghét
họ là thù ghét Ta, ai xúc phạm đến họ là xúc phạm đến
Ta và ai xúc phạm Ta là xúc phạm Allah, và ai xúc
phạm Allah thì y đã rất mong muốn Ngài túm bắt y
(trong sự hủy diệt)” (Tirmizdi).
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Cảnh báo về điều Bid’ah
Khái niệm, phân loại và các giáo lý
Khái niệm Bid’ah:
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Theo nghĩa của từ: Bid’ah được lấy từ tiếng “”بَ ْدع
có nghĩa là sự sáng chế ra một thứ gì chưa từng có trước
đó như trong lời phán của Allah :

َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ِ ت وٱۡل
]117 :ۡرضٰۖ﴾ [سورة ابلقرة
ِ َٰ ﴿ِدِيع ٱلسمَٰو

Ngài (Allah) là Đấng khởi tạo các tầng trời và trái
đất. (Chương 5 – Al-Baqarah, câu 117).
Có nghĩa là Ngài là Đấng sáng tạo ra các tầng trời
và trái đất mà trước đó nó chưa từng có.

ۡ

ُ َ ُۡ

ُ ﴿قل ما ك
ُّ نت ِدَع م َِن
]5 :ٱلر ُس ِل ﴾ [سورة األحقاف
ِ

Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa đặt
điều mới trong các sứ giả (của Allah). (Chương 45 –
Al-Ahqaf, câu 9).
Có nghĩa là Ta không mang đến điều mới mà trước
Ta đã có nhiều vị Thiên sứ, nhiều vị Nabi mang đến.
Trong tiếng Ả Rập khi người ta nói người đó đã
sáng lập ra một điều Bid’ah có nghĩa là họ muốn nói
người đó đã thiết lập ra một đường lối mà trước đó chưa
có.
Sự sáng lập hay sự sáng chế được phân thành hai
dạng:
- Dạng thứ nhất: Sự sáng lập hay sáng chế về một
sự việc nào đó trong thói quen sinh hoạt và đời sống xã
hội như các sáng chế hiện đại (bao gồm các phát minh và
khám phá khoa học). Đây là sự sáng lập hay sáng chế
được phép trong Islam bởi theo nguyên tắc giáo lý: Tất
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cả mọi thói quen sinh hoạt đời sống và xã hội theo
nguyên tắc căn bản đều được phép.
- Dạng thứ hai: Sự sáng lập hay sáng chế một sự
việc nào đó trong tôn giáo. Đây là sự sáng chế không
được phép (được gọi là Bid’ah), bởi lẽ theo nguyên tắc
giáo lý: Tất cả mọi sự việc trong đạo theo nguyên tắc căn
bản là dừng tức khắc, không ai được phép tự ý hành
động. Thiên sứ của Allah  nói:

ٌّ َ َ ُ َ
َ َ ح َ ح َ َ َح َ َ َ َ َح
.{من أحدث هف أم هرنا هذا ما ليس فهي هه فهو رد} رواه ابلخاري ومسلم

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm
trong sứ mạng của Ta (tôn giáo mà Người mang đến)
thì điều đó không được chấp nhận” (Albukhari,
Muslim).
Trong một lời dẫn khác của Muslim:

ٌّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ا
.{من ع ِمل عمًل ليس عليهِ أمرنا فهو رد} رواه مسلم

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là
mệnh lệnh của Ta thì việc làm đó không được chấp
nhận” (Muslim).
Phân loại Bid’ah: (Bid’ah trong tôn giáo)
Bid’ah trong tôn giáo được phân thành hai dạng:
Dạng Bid’ah thứ nhất: Bid’ah bằng lời nói và
tâm niệm như những lời của nhóm phái Jahmiyah,
Mu’tazilah, Rafidhah và những nhóm phái lệch lạc khác.
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Dạng Bid’ah thứ hai: Bid’ah trong các hình thức
thờ phượng như thờ phượng Allah bằng những hình thức
không được giáo lý qui định. Dạng Bid’ah này được phân
thành bốn loại:
- Loại thứ nhất: Không có nguồn gốc từ cơ sở căn
bản của thờ phượng trong Islam – có nghĩa là khi họ
thực hiện một sự thờ phượng nào đó mà sự thờ phượng
đó không hề có trong giáo lý Islam, chẳng hạn như họ
sáng lập ra một hình thức lễ nguyện Salah, một hình
thức nhịn chay không có trong giáo lý hoặc một ngày lễ
nào đó không có trong giáo lý Islam như lễ mừng sinh
nhật Nabi hay những lễ hội khác.
- Loại thứ hai: Thêm vào các hình thức thờ phượng
đã được giáo lý qui định chẳng hạn như thêm một
Rak’at cho lễ nguyện Salah Zhuhur hoặc Asr.
- Loại thứ ba: Cung cách thực hiện các hình thức
thờ phường không đúng với sự hướng dẫn của giáo lý,
chẳng hạn như thực hiện các lời tụng niệm lớn tiếng
theo tập thể một cách đồng loạt, hoặc thái quá trong việc
thờ phượng tức bắt bản thân thờ phượng quá mức khả
năng mà Thiên sứ của Allah  không hề yêu cầu và
hướng dẫn.
- Loại thứ tư: Ấn định thời gian cho sự thờ phượng
trong khi giáo lý không ấn định, chẳng hạn như ấn định
việc nhịn chay và lễ nguyện Salah vào ngày của nửa
tháng Sha’ban – dĩ nhiên việc nhịn chay Sunnah và lễ
nguyện Salah Sunnah trong đêm là có qui định của giáo
lý nhưng việc ấn định thời gian đặc trưng cụ thể cho các
việc làm đó thì cần phải có cơ sở giáo lý hẳn hoi.
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Giới luật về những việc làm Bid’ah trong tôn
giáo:
Tất cả mọi điều Bid’ah trong tôn giáo đều Haram
và là lệch lạc bởi Thiên sứ của Allah  đã nói:

َ َ َ َّ ُ ح َ ُ ح
َ َ َ َ ُ ُ َ َّ ُ َّ ُ ح َ َ ح َ َ ُ َّ ح
}ور فإهن ُك ُمدث ٍة بهدعة وك بهدع ٍة ضَللة
م
األ
ات
{وإهياكم وُمدث
ه
ه
.رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح

“Các ngươi hãy tránh xa những điều cải biên và đổi
mới, bởi quả thật tất cả mọi điều cải biên và đổi mới
đều là Bid’ah và mọi điều Bid’ah đều là những việc
lầm lạc.” (Abu Dawood, Tirmizdi ghi lại, Tirmizdi nói:
hadith tốt và Sahih).

ٌّ َ َ ُ َ
َ َ ح َ ح َ َ َح َ َ َ َ َح
.{من أحدث هف أم هرنا هذا ما ليس فهي هه فهو رد} رواه ابلخاري ومسلم

“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm
trong sứ mạng của Ta (tôn giáo mà Người mang đến)
thì điều đó không được chấp nhận” (Albukhari,
Muslim).

ٌّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ا
.{من ع ِمل عمًل ليس عليهِ أمرنا فهو رد} رواه مسلم

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là
mệnh lệnh của Ta thì việc làm đó không được chấp
nhận” (Muslim).
Những điều Bid’ah được nói trong các Hadith là
những điều Bid’ah trong thờ phượng và đức tin, và tất cả
đều bị nghiêm cấm.
Tuy nhiên, mức độ nghiêm cấm khác nhau tùy
theo các loại Bid’ah. Có những việc làm Bid’ah khiến
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người chủ thể trở thành kẻ vô đức tin chẳng hạn như đi
Tawaf mồ mả, dâng cúng, cầu xin khấn vái và thề nguyện
đến những người trong mộ; có những việc làm Bid’ah là
phương tiện dẫn đến tội Shirk như xây tô mồ mả, lễ
nguyện Salah và cầu nguyện tại đó; có những điều
Bid’ah làm hư hại đức tin như những tư tưởng và đức tin
của nhóm phái Khawarij, Qadriyah, Marji-ah; và có
những điều Bid’ah mang tính tội lỗi chẳng hạn như sống
độc thân, nhịn chay bằng hình thức đứng dưới ánh nắng
mặt trời, cắt bỏ tinh hoàn hay buồng trứng với mục đích
chấm dứt ham muốn tình dục.
Lưu ý:
Ai phân việc làm Bid’ah trong tôn giáo thành
Bid’ah tốt và Bid’ah xấu thì người đó đã sai lệch và trái
với lời di huấn của Thiên sứ của Allah  khi Người nói:
“Tất cả mọi điều Bid’ah đều lệch lạc” bởi lẽ Thiên sứ
của Allah  đã qui định tất cả mọi việc làm Bid’ah trong
tôn giáo đều lầm lạc và sai quấy nhưng người đó lại nói
rằng không phải tất cả mà có một số điều Bid’ah tốt đẹp.
Học giả Ibnu Rajab nói trong giảng giải bốn mươi
Hadith: “Thiên sứ của Allah nói ‘tất cả mọi điều Bid’ah
đều lầm lạc’ là lời nói thuộc Jawa-mi’ Al-Kalim (có
nghĩa là lời ngắn nhưng mang ý nghĩa bao hàm). Lời đó
của Người là một trong các nền tảng căn bản của giáo lý,
nó cũng giống như lời di huấn khi Người nói:

ٌّ َ َ ُ َ

َ َح َ َ َ َ َح

َ َ َ ح َ ح

.{من أحدث هف أم هرنا هذا ما ليس فهي هه فهو رد} رواه ابلخاري ومسلم
“Ai đổi mới, tự sáng lập ra một điều gì đó không nằm
trong sứ mạng của Ta (tôn giáo mà Người mang đến)
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thì điều đó không được chấp nhận” (Albukhari,
Muslim).
Có nghĩa là ai sáng lập ra một điều nào đó mà nó
không có trong tôn giáo tức không dựa theo một cơ sở
giáo lý nào cả thì người đó và việc làm đó là sai quấy và
lầm lạc và Thiên sứ của Allah  là người vô can trong sự
việc đó”.
Thật ra những người cho rằng có những việc làm
Bid’ah tốt đẹp không hề có bất cứ một cơ sở giáo lý nào
cho lời nói của họ cả trừ một cái lý lẽ duy nhất. Đó là họ
lấy lời của ông Umar  về lễ nguyện Salah Tarawih khi
ông nói: “Thật ân phúc cho việc làm Bid’ah này!” Họ
nói: Có những sự việc được cải biên và đổi mới mà các vị
Salaf không hề phản đối chẳng hạn như tập hợp Qur’an
lại thành một quyển duy nhất, biên chép các sách Hadith.
Trả lời cho câu nói của họ: Tất cả các việc làm đó
đều có cơ sở giáo lý chứ không phải việc làm đổi mới và
cải biên gì cả. Câu nói của Umar “Thật ân phúc cho việc
làm Bid’ah này!” là muốn nói Bid’ah theo ý nghĩa của từ
ngữ chứ không mang ý về giáo lý, bởi lẽ Bid’ah về giáo
lý là Bid’ah không có cơ sở giáo lý để căn cứ, đằng này
tất cả các sự việc được nêu ra đều có cơ sở giáo lý. Việc
tập hợp Qur’an thành một quyển kinh duy nhất là việc
làm được dựa trên cơ sở giáo lý hẳn hoi, đó là Thiên sứ
của Allah ra lệnh cho biên chép Qur’an – tuy nhiên, sự
biên chép nằm rời rạc nên các vị Sahabah đã tập hợp lại
thành một quyển Kinh duy nhất để giữ gìn và bảo tồn.
Đối với lễ nguyện Salah Tarawih thì đó cũng không phải
là việc làm Bid’ah mà nó đã được Thiên sứ của Allah
thực hiện cùng với các vị Sahabah trong một số đêm, sau
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đó Người dừng và để mặc họ vì Người sợ nó sẽ trở thành
nghĩa vụ bắt buộc cho họ. Tuy nhiên, các vị Sahabah vẫn
duy trì lễ nguyện Salah Tarawih tập thể thành từng nhóm
nhỏ riêng lẻ trong thời của Người và cho tới khi Người
qua đời thì ông Umar đã cho tập hợp thành một nhóm lớn
theo sau một vị Imam giống như họ đã từng lễ nguyện
Salah Tarawih tập thể theo sau Người . Như vậy, rõ
ràng lễ nguyện Salah tập thể không hề là việc làm Bid’ah
trong tôn giáo. Còn đối với việc biên chép Hadith cũng là
việc làm có cơ sở giáo lý đàng hoàng. Đó là Thiên sứ của
Allah đã ra lệnh cho biên chép một số Hadith theo yêu
cầu của một số vị Sahabah. Vì sợ nhầm lẫn các Hadith
với Qur’an cho nên sau khi Thiên sứ của Allah  qua
đời, những người Muslim đã biên chép lại tất cả các
Hadith nhằm giữ gìn và bảo tồn Sunnah của Người .

Sự xuất hiện những điều Bid’ah trong đời
sống người Muslim và các nguyên nhân
Thời điểm xuất hiện:
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: Hãy biết rằng
những điều Bid’ah nói chung đều liên quan đến kiến thức
và sự thờ phượng. Chúng xuất hiện trong cộng đồng này
vào những giai đoạn cuối của các vị Khalifah chính trực
giống như Thiên sứ của Allah  đã nói:

َّ ُ ح َ ً َ ً َ َ َ ح ُ ح
ُ َ ح َ ح ح
َ َ ك حم َب حع هدى فَ َس
ْيا فعليكم بهسن هَّت
{من ي هعش مهن
ْيى اختهَلفا كث ه
َ ُ َّ ح
َ
َ ِّاْلُلَ َفاءه ال ح َم حهدي
َّ ْي
.ش هدين} رواه أبو داود وأمحد
وسن هة
ه
الرا ه
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“Ai trong các ngươi sống thời sau Ta thì sẽ thấy nhiều
sự mâu thuẫn và trái nghịch. Bởi thế, các ngươi hãy
bám lấy Sunnan của Ta và Sunnah của các vị Khalifah
được hướng dẫn ngay chính.” (Abu Dawood, Ahmad).
Bid’ah đầu tiên xuất hiện là Bid’ah của nhóm
Qadiriyah, Marji-ah, Shi’ah và Khawarij. Nhóm phái
Bid’ah này xuất hiện vào thế kỷ thứ hai trong lúc các vị
Sahabah vẫn hiện diện, và quả thật các vị Sahabah đã
phản đối các nhóm phái đó. Sau đó, xuất hiện Bid’ah của
nhóm phái Mu’tazilah đồng thời xảy ra Fitnah giữa
những người Muslim, các quan điểm và tư tưởng đều
nghiêng về những điều Bid’ah và dục vọng của bản thân.
Tiếp sau đó là xuất hiện Bid’ah của nhóm Sufi, rồi đến
Bid’ah xây tô cho mồ mả. Cứ như thế, cứ càng về sau thì
càng xuất hiện thêm những điều Bid’ah dưới các hình
thức đa dạng.
Đị a điểm xuất hiện:
Có sự bất đồng quan điểm về các quốc gia Islam
trong vấn đề xuất hiện những điều Bid’ah. Sheikh Islam
Ibnu Taymiyah nói: Có năm khu vực lớn mà các vị
Sahabah của Thiên sứ đã sinh sống, những nơi là cái nôi
của kiến thức giáo lý và đức tin Iman: Makkah, Madinah,
Basrah, Kufah và Sham. Đây là những nơi đã cho ra
Qur’an, Hadith, Fiqh, sự thờ phượng và tất cả các vụ việc
của Islam. Và những nơi này cũng là những nơi xuất hiện
các Bid’ah gốc rễ trừ Madinah. Ở Kufah thì xuất hiện
Shi’ah và Marji-ah, ở Basrah và Sham thì xuất hiện
Qadriyah và Mu’tazilah, riêng Jahmiyah thì xuất hiện ở
hướng Kharasaan và đây là Bid’ah xấu nhất. Những điều
Bid’ah này lúc đầu xuất hiện trong phạm vi xa vùng đất
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của Thiên sứ - Madinah, nhưng sau cái chết của Uthman
thì những điều Bid’ah trở nên tự do hơn. Riêng ở
Madinah thì vẫn an toàn khỏi những điều Bid’ah mặc dù
vẫn có những thế lực bao che và thao túng cho những
điều Bid’ah, khác với tình trạng ở Kufah, Basrah và
Sham. Quả thật, Thiên sứ của Allah  đã nói trong một
Hadith Sahih rằng Dajjaal sẽ không vào được Madinah.
Và thực sự kiến thức cũng như đức tin Iman vẫn được
duy trì cho tới thời học trò của Imam Malik và họ là
những người của thế kỷ thứ tư.

Nguyên nhân xuất hiện những điều Bid’ah:
Không còn nghi ngờ gì nữa khi nói rằng việc bám
chặt lấy Qur’an và Sunnah sẽ tránh rơi vào những điều
Bid’ah và sự lầm lạc. Allah, Đấng Tối Cao phán:

َ َٰ َ َّ َ َ
َ َّ َ َ َ َ ُ ُّ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡكم
ِ
َٰ
ِ ﴿وأن هذا
ِ ِ صرِط مستقِيما فٱتبِعوه وَّل تتبِعوا ٱلسبل فتفرق
َ َ
]161 :عن سبِيل ِه ِۦ﴾ [سورة األنعام

Và quả thật đây là con đường ngay chính của Ta
(Muhammad). Các ngươi hãy theo nó và chớ theo con
đường nào khác sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi
con đường của Ngài (Allah). (Chương 5 – Al-An’am,
câu 153).
Thiên sứ của Allah  đã làm rõ điều đó qua
Hadith được Ibnu Mas’ud thuật lại rằng Thiên sứ của
Allah  vạch một đường kẽ rồi Người bảo: Đây là con
đường của Allah. Sau đó Người lại vạch nhiều đường kẽ
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khác ở bên phải và bên trái của Người và bảo: Đây là
những con đường mà Shaytan kêu gọi đến với chúng.
Sau đó Người đọc lời phán của Allah:

َ َٰ َ َّ َ َ
َ َّ َ َ َ َ ُ ُّ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡكم
ِ
َٰ
ِ ﴿وأن هذا
ِ ِ صرِط مستقِيما فٱتبِعوه وَّل تتبِعوا ٱلسبل فتفرق
َ ُ َّ َ ۡ ُ َّ َ َ
ُ َّ َ ۡ ُ َ
َ َ
:﴾ [سورة األنعام١٥٣ عن سبِيلِه ِۦ ذَٰل ِكم وصىَٰكم ِِهِۦ لعلكم تتقون
]161

Và quả thật đây là con đường ngay chính của Ta
(Muhammad). Các ngươi hãy theo nó và chớ theo con
đường nào khác sợ rằng nó sẽ đưa các ngươi lệch khỏi
con đường của Ngài (Allah). Ngài chỉ thị cho các
ngươi như thế để các ngươi trở thành người ngay
chính sợ Allah. (Chương 5 – Al-An’am, câu 161).
Bởi thế, ai nghịch lại với Qur’an và Sunnah thì sẽ
rơi vào những con đường lầm lạc và Bid’ah.
Những nguyên nhân xuất hiện Bid’ah có thể được
tóm gọn bởi những điều này: thiếu hiểu biết về kiến thức
giáo lý, đi theo dục vọng của bản thân, thần tượng và
ngưỡng mộ những tư tưởng cũng như nhóm người nào đó
một cách mù quáng, bắt chước và đi theo những người
ngoại đạo.
1. Thiếu hiểu biết kiến thức giáo lý: Cứ mỗi thời
đại càng về sau cũng như mỗi khi con người rời xa khỏi
bức Thông Điệp thì kiến thức giáo lý càng ít đi và sự ngu
dốt, thiếu hiểu biết về tôn giáo càng nhiều hơn. Sự việc
này đã được Thiên sứ của Allah  di huấn:

َ ًَ

ح

َ َ َ

ح ُ ح َح

َ ح َ ح

ً ْيى اختهَلفا كث ه
َ {من ي هعش مهنكم بع هدى فس
.ْيا} رواه أبو داود وأمحد
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“Ai trong các ngươi sống thời sau Ta thì sẽ thấy nhiều
sự mâu thuẫn và trái nghịch.” (Abu Dawood, Ahmad).

ُ َّ َّ َ َ َ ح ُ ح ح َ ح َ ً َ ح َ ُ ُ َ ح َ َ َ ح َ ح
كن يقبهض
 ول ه،َتعه مهن ال هعبا هد
{إهن الِل ال يقبهض ال هعلم ان هَتاع ين ه
ً َّ ُ ً ُ ُ ُ َّ َ َ َّ ً َ َ َّ َ َ ح ُ ح
ح ح َح
ََُح
 اَتذ انلاس رءوسا جهاال، حَّت إهذا لم يب هق عل هما،ال هعل َم بهقب هض العلماءه
َ ََ
َ َ َ ُ ُ ََحَح َ ح ح
. فضلوا وأضلوا} رواه ابلخاري ومسلم،ْي عهل ٍم
 فأفتوا بهغ ه،فسئهلوا

“Quả thật Allah sẽ không lấy đi kiến thức (giáo lý)
bằng một cái giật mạnh khỏi đám bầy tôi mà Ngài sẽ
lấy đi kiến thức bằng cách lấy đi những người hiểu biết
cho tới khi không còn người hiểu biết nào nữa thì nhân
loại sẽ lấy những người ngu dốt làm nền tảng kiến thức
giáo lý, khi họ được hỏi về giáo lý thì họ sẽ tư vấn và
trình bày một cách vô kiến thức; thế là họ lầm lạc và
làm cho mọi người lầm lạc.” (Albukhari, Muslim).
2. Đi theo dục vọng và ham muốn của bản thân:
Ai chống lại Qur’an – Kinh sách của Allah và Sunnah
của Thiên sứ  thì người đó đã đi theo dục vọng và ham
muốn của bản thân y như Allah  đã phán:

ُّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ
َّ
جيبوا لك فٱعلم أنما يتبِعون أهواءهم ومن أضل مِم ِن
ِ ﴿فإِن لم شست
َ َ َّ َّ َّ َ
َّ َ ۡ َ ۡ
َ َّ
ُ َ
َ ٱلظَٰلِم
﴾٥ ني
ٱَّلل َّل َي ۡهدِي ٱلقوم
ٱت َب َع ه َوى َٰ ُه ِِغ ۡيِ هدى مِن ٱَّلل ِ إِن
ِ
]60 :[سورة القصص

Nhưng nếu chúng không đáp lại lời Ngươi
(Muhammad) thì có nghĩa là chúng chỉ đi theo sở
thích của bản thân chúng mà thôi. Và còn ai lệch lạc
hơn những kẻ chỉ biết đi theo dục vọng của bản thân
thay vì tuân theo Chỉ Đạo của Allah. Quả thật, Allah
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không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.
(Chương 55 – Al-Qisas, câu 50).

َ َ َ َ َ َ ۡ َٰ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َ ُ َٰ َ َ ُ َ َ َ َ َّ
ََ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َٰلَع
َٰ
﴿أفرءيت م ِن ٱَّتذ إِلههۥ هوىه وأضله ٱَّلل لَع عِل ٖم وختم
َ َٰ َ
َّ
ۡ
َ َِ لَع
َٰ َ َ َس ۡمعِهِۦ َوقَلۡبِهِۦ َو َج َع َل
ُصه ِۦ غ
ِ ِش َوة ف َمن َي ۡهدِيهِ مِ ۢن َبع ِد ٱَّلل
ِ
َ ُ َّ َ َ َ َ َ
]51 :﴾ [سورة احلاثية٢٣ أفًل تذكرون
Thế Ngươi (Muhammad) có thấy kẻ đã lấy lòng ham
muốn của bản thân làm thần linh của hắn không?
Biết thế, cho nên Allah để mặc cho y lạc hướng và
Ngài niêm kín thính giác và quả tim của y và Ngài tạo
một tấm màn che khuất thị giác của y lại. Thế ai sẽ
hướng dẫn y sau khi Allah đã không hướng dẫn y?
Chẳng phải các người cần phải ghi tâm nhớ lấy điều
đó hay sao? (Chương 46 – Al-Jathiyah, câu 23).
Như vậy, những điều Bid’ah thường chỉ xuất phát
từ sở thích và lòng ham muốn của con người chứ không
đến từ nơi Allah  và Thiên sứ của Ngài .
3. Thần tượng và ngưỡng mộ những tư tưởng hay
những cá nhân nào đó một cách mù quáng: Họ chỉ
biết đi theo mà không cần nhận định đúng sai dù cho có
bằng chứng hay không có bằng chứng chứng minh điều
chân lý. Điều này được Allah cho biết trong lời phán của
Ngài:

ََ
ََۡ ٓ
َّ َ ۡ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ ْ ُ َّ ُ ُ َ َ َ
﴿ِإَوذا قِيل لهم ٱتبِعوا ما أنزل
ِٱَّلل قالوا َِل نتب ِ ُع َما ألف ۡي َنا عليۡه
َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َُٓ َ َ َ َۡ ََ َََٓٓ َ
﴾ [سورة ابلقرة١٧٠ ءاِاءنا أولو َكن ءاِاؤهم َّل يعقِلون شيا وَّليهتدون

]170 :
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Và khi có lời bảo họ: “Hãy tuân theo điều được Allah
ban xuống” thì họ nói: “Không, chúng tôi sẽ theo điều
mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đã làm”.
Chẳng lẽ họ đi theo ngay cả khi cha mẹ của họ không
hiểu biết gì hoặc ngay cả khi cha mẹ của họ không
được hướng dẫn ư? (Chương 2 – Al-Baqarah, câu
170).
Sự việc được nói trong câu Kinh đang diễn ra
trong thời đại ngày hôm nay đối với những người đi theo
mù quáng những nhóm phái cũng như những cá nhân mà
không chịu đi theo Qur’an và Sunnah. Họ chỉ làm theo
các trường phái của họ, các vị giáo sư và học giả của họ,
họ theo ông bà cha mẹ của họ cho dù những người đó có
đi ngược lại với Qur’an và Sunnah.
Bắt chước những người ngoại đạo: Đây là
nguyên nhân hàng đầu trong việc hình thành những điều
Bid’ah. Điều này sẽ được hiểu rõ hơn qua Hadith được
thuật lại bởi ông Abu Wa-qid Allaythi: Chúng tôi cùng
Thiên sứ của Allah  xuất chinh đến Hunain. Chúng tôi
nói chuyện với nhau về thời còn vô đức tin và chúng tôi
nhắc về những người thờ đa thần có một cây táo cổ thụ,
họ thường treo các binh khí của họ lên cây táo cổ thụ đó
và họ gọi nó là Zda-tu Annawaat. Rồi khi chúng tôi đi
ngang qua một cây táo, chúng tôi nói: Thưa Thiên sứ của
Allah, hãy qui định cho chúng tôi một cái Zda-tu
Annawaat giống như họ thì Người  nói:

ُ َ ح َ ُ َّ َ ُ َ ُ ُ ح ُ ح َ َّ َ ح
َ ُ َُ َ َ َ َ َح
 قلتم واَّلهى نف هس بهي هده ه كما قال قوم موس، إهنها السَن،{اهلل أكَب
َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ٌ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ا
:﴿اجعل َلا إِلها كما لهم آل ِهة قال إِنكم قوم َتهلون﴾ [سورة األعراف
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ً َّ ُ ً َّ ُ َ َ ح َ ُ َّ ُ َ َ َ ح َ َ َ ح َ ُ ح

َ ُ َ َ َّ

] إهنها لسَن لَتكب سَن من َكن قبلكم سنة سنة} رواه115
.الرتمذي وصححه

“Alla-hu-akbar, đó là những con đường... Ta thề bởi
Đấng mà linh hồn Ta trong tay Ngài rằng các ngươi đã
nói giống như cộng đồng của Musa đã nói: “Xin thầy
làm ra cho chúng tôi một thần linh giống như các
thần linh của họ”. Musa nói: “Các ngươi đúng là một
đám người ngu muội!” (Chương 5 – Al-A’raf, câu
138). Quả thật, đó là những đường lối... rồi đây chắc
chắn các ngươi sẽ đi trên những đường lối của những
ai trước các ngươi từng lối từng lối một.” (Tirmizdi và
ông xác nhận Hadith Sahih).
Và sự việc này thực tế đã diễn ra trong ngày hôm
nay, rằng có không ít những Muslim đã bắt chước những
người ngoại đạo trong các việc làm Bid’ah hoặc tham gia
cùng với họ như lễ mừng sinh nhật, lễ giáng sinh, các
ngày lễ kỹ niệm, các ngày lễ truyền thống và tín ngưỡng
của họ. Có người Muslim còn bắt chước cách thức làm
đám tang giống như họ, thậm chí còn xây cất mồ mả
giống như họ.

Những nhóm người Bid’ah dưới góc nhìn của
cộng đồng Islam và đường lối của phái Sunnah
và Jama’ah trong việc phản hồi lại họ

594

Những nhóm người Bid’ah dưới góc nhìn của
cộng đồng Islam – phái Sunnah và Jama’ah:
Những người của phái Sunnah và Jama’ah vẫn mãi
chống đối và phản bác những người Bid’ah:
1. Bà Ummu Addarda’  nói: Ông Abu Addarda’ 
(chồng của bà) đi vào nhà với tâm trạng tức giận. Tôi bảo
ông ấy: Có chuyện gì với mình vậy? Ông nói: Thề bởi
Allah, tôi không hề thấy bất cứ việc làm nào của họ đến
từ Muhammad cả, trừ mỗi việc họ dâng lễ nguyện Salah
tập thể.
2. Ông Amru bin Yahya thuật lại: Tôi đã nghe cha tôi
kể lại lời của ông nội tôi: “Có lần, chúng tôi đang ngồi tại
cửa nhà của ông Abdullah bin Mas’ud  để chờ ông đi
ra rồi cùng nhau đến Masjid để hành lễ Salah Fajar thì
ông Abu Musa Al-Ash’ari  đến và nói: Abu
Abdurrahman (Abdullah bin Mas’ud) ra chưa? Chúng tôi
nói: Chưa. Thế là ông Abu Musa ngồi đợi cùng với
chúng tôi. Rồi khi ông Abdullah bin Mas’ud bước ra thì
tất cả chúng tôi đều đứng dậy tiến về phía ông. Ông Abu
Musa nói: Này Abu Abdurrahman. Quả thật, tôi mới nhìn
thấy trong Masjid một sự việc mà ông thường phản đối...
và Alhamdulillah tôi thấy sự việc đó cũng tốt mà.
Ông Abdullah bin Mas’ud nói: Sự việc đó là gì?
Ông Abu Musa nói: Nếu ông còn sống thì ông sẽ thấy...
tôi thấy trong Masjid một nhóm người đang ngồi đợi lễ
nguyện Salah, họ ngồi chia thành nhiều nhóm nhỏ, các
nhóm nhỏ ngồi thành các vòng tròn, mỗi nhóm có một
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người dẫn đầu, mỗi người trong nhóm cầm trên tay các
viên sỏi, khi người dẫn đầu nói: các người hãy Takbir
100 lần thì họ cùng nhau Takbir 100 lần, khi người dẫn
đầu nói: hãy Tahleel 100 lần (nói La ila-ha illollo-h) thì
mọi người đồng loạt Tahleel 100 lần, và khi người dẫn
đầu nói: hãy Tasbeeh 100 lần (nói Suha-nallah) thì mọi
người đồng loạt Tasbeeh 100 lần... chẳng phải ông đã
nói với họ rằng các người đã đếm những điều xấu của
các người và tôi cần phải đảm bảo không làm mất đi điều
tốt đẹp của các người.
Rồi khi đến Masjid, ông Abdullah bin Mas’ud tiến đến
chỗ của các nhóm đang ngồi và nói: Các người đang làm
trò gì vậy?
Họ nói: Này Abu Abdurrahman, chúng tôi chỉ đếm các
viên sỏi để Takbir, Tahleel, Tasbeeh và Tahmeed (nói
Alhamdulillah) thôi mà, có làm gì sai trái đâu.
Ông Abdullah bin Mas’ud nói: Các người đã đếm những
điều xấu của các người và tôi cần phải đảm bảo không
làm mất đi điều tốt đẹp của các người... các người thật
đáng trách... này hỡi cộng đồng tín đồ của Muhammad,
sao lại nhanh thay đổi thế này... chiếc áo của Người vẫn
còn chưa mục rách, vật dụng dùng ăn uống của Người
vẫn còn nguyên vẹn... thề bởi Đấng mà linh hồn tôi nằm
trong tay Ngài, chẳng lẽ các người cho rằng các người
đang ở trên đường lối được chỉ dẫn tốt hơn cả đường lối
của Muhammad ư hay các người muốn mở ra một cánh
cửa cho sự lệch lạc?
Họ nói: Thề bởi Allah, này Abu Abdurrahman, chúng tôi
chỉ muốn điều tốt đẹp thôi mà.

596

Ông Abdullah bin Mas’ud nói: đã biết bao người muốn
điều tốt đẹp nhưng không đạt được. Quả thật, Thiên sứ
của Allah đã nói cho chúng tôi biết rằng sẽ có một nhóm
người đọc Qur’an nhưng chẳng mang lại điều ân phước
nào (đọc giống như không đọc), thề bởi Allah, tôi thực sự
không biết nữa... e rằng đa số những người đó thuộc
thành phần trong các người. Nói xong, ông quay đi khỏi
họ.
Ông Amru bin Salimah nói: Chúng tôi thấy hầu hết
những người đó đều đi theo nhóm Khawa-rij.” (Hadith
đo Tirmizdi ghi lại).
3. Một người đàn ông đến gặp Imam Malik bin Anas
, nói: Tôi định tâm Ihraam từ chỗ nào? Imam Malik
nói: Từ những địa điểm mà Thiên sứ của Allah đã ấn
định, hãy định tâm Ihraam từ những địa điểm đó. Người
đàn ông nói: Tôi sẽ định tâm tại điểm xa hơn vượt qua
những điểm đó nữa. Imam Malik nói: Tôi không thấy như
thế là đúng. Người đàn ông nói: Điều gì khiến ông ghét
tôi làm thế. Imam Malik nói: Tôi ghét vì sợ Fitnah cho
anh. Người đàn ông nói: Fitnah gì chứ, tôi chỉ làm thêm
điều tốt mà? Imam Malik nói: Quả thật, Allah  đã
phán:

ُ َ ٓ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
ُِ صيبَ ُه ۡم ف ِۡتنَ ٌة أ َ ۡو ي
َ ص
ۡيب ُهم
ِ ﴿فليحذرِ ٱَّلِين ُيال ِفون عن أم ِره ِۦ أن ت
َ ٌ َ َ
ٌ
]51 : عذاب أ ِِلم﴾ [سورة انلور

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh
của Y (Thiên sứ Muhammad) nên biết rằng làm như
thế chúng sẽ gặp phải tai kiếp hoặc sẽ gặp phải một sự
trừng phạt đau đớn. (Chương 54 – Annur, câu 63).
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Còn điều Fitnah nào hơn việc một người tự mình
cho rằng một việc làm nào đó tốt đẹp trong khi Thiên sứ
của Allah  không hề qui định hay hướng dẫn.
Đường lối của phái Sunnah và Jama’ah trong
việc phản bác lại những người Bid’ah:
Đường lối của họ được dựa trên nền tảng Qur’an
và Sunnah. Họ luôn đi theo cơ sở Qur’an và Sunnah
trong việc nắm lấy những điều Sunnah và ngăn cấm
những điều đổi mới và cải biên. Họ luôn phản đối những
người Bid’ah, họ đã biên soạn nhiều sách về các vấn đề
niềm tin để phản bác lại nhóm phái Shi’ah, Khawa-rij,
Jahmiyah, Mu’tazilah, Al-Asha’irah. Họ cũng biên soạn
các cuốn sách để phản bác cho từng nhóm riêng biệt như
Imam Ahmad đã biên soạn cuốn sách phản bác lại nhóm
phái Jahmiyah, Sheikh Islam Ibnu Taymiyah và học trò
của ông Ibnu Al-Qayyim, Sheikh Muhammad bin AbdulWahaab và các học giả khác đều có những biên soạn
phản bác các nhóm phái lệch lạc.
Riêng những cuốn sách phản bác đến riêng những
người Bid’ah thì rất nhiều, tiêu biểu như:
Các cuốn sách của các học giả trước:
- Al-I’tisaam của Imam Ash-Shatibi.
- Iqtidha’ Assira-t Al-Mustaqeem của Sheikh Islam
Ibnu Taymiyah.
- Inkaar Al-Hawa-dith Wal-Bid’ah của Ibnu
Wedhaah.
- Al-Hawa-dith Wal-Bid’ah của Atturtushi.
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- Al-Ba-ith Ala Inkaar Al-Bid’ Wal-Hawa-dith của
Abu Sha-mah.
Các cuốn sách thời này, như:
- Al-Ibda’ Fi Madhaar Al-Ibdaa’ của Sheikh Ali
Mahfuozh (Một trong các học giả lớn của AlAzhar)
- Assunan Wal-Mubtadi’aat Al-Muta’allaqah BilAzdkaar Wassalawaat của Sheikh Muhammad bin
Ahmad Asshaqi-ri Al-Hawamidi.
- Risa-lah Attahzdeer Min Al-Bid’ của Sheikh
Abdul-Aziz bin Baaz.
Và các học giả Muslim – Alhamdulillah – vẫn cứ
phản đối những người Bid’ah thông qua báo đài, tạp chí,
các bài thuyết giảng nhằm hướng dẫn mọi người trở về
đúng với Qur’an và Sunnah.

Những điều Bid’ah tiêu biểu thời nay
1. Tổ chức mừng sinh nhật của Nabi Muhammad
được gọi là Mawlid.
2. Tìm phúc lành từ các địa điểm, các khu di tích cổ
xưa, những người đã khuất.
3. Cải biên, đổi mới trong các hình thức thờ phượng
và các hình thức muốn đến gần Allah .
Những điều Bid’ah của thời nay rất nhiều nguyên
nhân do thời đại ở cách xa thời đại trước và kiến thức
giáo lý trở nên ít đi trong khi lại có nhiều kẻ tuyên truyền
kêu gọi đến với những điều Bid’ah, những điều trái
nghịch đạo và những lề lối bắt chước những người ngoại
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đạo trong phong tục tập quán cũng như trong nghi thức
hành đạo của họ. Sự việc này đã xác thực lời di huấn của
Thiên sứ của Allah  khi Người nói:

ُ َ َ َ ح َ ُ َّ َ َ َ َ ح َ َ َ ح
ً
َ ٍ َ َّ َ ح
ً َبا هش ح
ً ك حم هش ح
 حَّت لو،اع
َبا َوذ َهراع ب ه هذر
{تلتبعن سَن من َكن قبل
َ َ ُ ُ ح َ ل َ حُُ ُح
.دخلوا جح َر ضب تبهعتموهم} رواه ابلخاري

“Chắc chắn các ngươi sẽ dần dần từng bước từng bước
đi theo các đường lối của những ai trước các ngươi,
thậm chí ngay cả họ chui đầu vào hang thằn lằn cát thì
các ngươi cũng chui vào theo họ.” (Albukhari).
Tổ chức mừng sinh nhật cho Thiên sứ
Muhammad vào tháng ba niên lịch Islam (được gọi lễ
Mawlid):
Đây là việc làm theo lề lối của người Thiên Chúa
giáo. Những người Muslim thiếu hiểu biết hoặc những
học giả lệch lạc chọn lấy tháng ba mỗi năm theo niên lịch
Islam để tổ chức mừng sinh nhật cho Thiên sứ
Muhammad. Có người tổ chức lễ này trong các Masjid,
con người tổ chức tại tư gia hoặc những địa điểm khác.
Những người tổ chức việc làm này đã không nhận ra
mình đang bắt chước theo những người Thiên Chúa giáo
khi hàng năm họ đều tổ chức mừng sinh nhật Nabi Ysa
được gọi là lễ Giáng Sinh (Christmas). Trong ngày lễ
Mawlid, họ đứng hoặc ngồi tập trung lại để đồng loạt ca
ngợi và tán dương Người, sự ca ngợi và tán dương của họ
cho Thiên sứ Muhammad đến mức sùng kính và cầu xin
đến Người. Đó là hành động thái quá đối với Thiên sứ
của Allah  mà chính Người đã nghiêm cấm, Người nói:
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ُ ُ َ َّ َ َ ح َ َ ح َ َ َ َّ َ َ َ َ ح
َ َ َح
َ
ُ {الَ ُت حط
 فقولوا، فإهنما أنا عبد،ت انلصارى ابن مريم
ر
ون كما أطر ه
ه
ُُ ُ َ َ َّ ُ َ ح
.عبد الِله ورسوَل} رواه ابلخاري ومسلم
“Các ngươi chớ ca ngợi Ta một cách thái quá giống
như những người Thiên Chúa giáo đã ca ngợi thái quá
con trai của Maryam (Maria). Quả thật, Ta chỉ là
người bề tôi, cho nên, các ngươi hãy nói: người bề tôi
của Allah và vị Thiên sứ của Ngài.” (Albukhari,
Muslim).
Một số người còn có niềm tin thái quá đến mức
cho rằng Thiên sứ của Allah  đến tham dự cùng với họ
trong Ngày lễ mừng sinh nhật Mawlid. Một số người lấy
các lời tụng niệm Allah làm thành thơ để ngâm nga hòa
cùng với tiếng trống và những điệu nhảy múa bắt chước
theo nhóm phái Sufi trong ngày hôm đó. Một số khác lại
tập hợp cả nam lẫn nữ trà trộn với nhau lễ ăn mừng này
dẫn đến nhiều Fitnah. Nhưng cho dù ai đó không làm như
những người đó mà chỉ tổ chức mừng sinh nhật cho
Thiên sứ Muhammad  bằng cách tụ họp lại với nhau
cùng ăn uống để biểu hiện niềm hân hoan trong việc
tưởng nhớ đến Người  thì điều đó vẫn không được
phép, bởi đấy là việc làm Bid’ah mà Thiên sứ của Allah
 đã nói: “Tất cả mọi điều cải biên đều Bid’ah, và mọi
điều Bid’ah đều lầm lạc”.
Quả thật, lễ mừng sinh nhật Mawlid cho Thiên sứ
của Allah  không hề có một cơ sở nào từ Qur’an và
Sunnah cả, cũng không hề có trong các việc làm của các
vị Sahabah cũng như các vị Tabi’een và những người
trong các thế kỷ ân phúc tiếp nối sau họ. Thật ra việc làm
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này chỉ được hình thành sau thế kỷ thứ tư theo niên lịch
Islam do nhóm phái Shi’ah dòng Fatimiyah sáng lập.
Imam Abu Hafs Taaj Addin Al-Fa-kaha-ni  nói:
Có một câu hỏi cứ được lặp đi lặp lại về việc một số
người đã tổ chức mừng sinh nhật cho Thiên sứ của Allah
vào tháng ba niên lịch Islam được gọi là Mawlid có cơ sở
giáo lý nào không? Tôi đã trả lời: Tôi không hề biết lễ
Mawlid này có cơ sở giáo lý từ Qur’an và Sunnah và
cũng không hề thấy một ai trong giới học giả Islam,
những người mà gương mẫu trong tôn giáo này nói rằng
có cơ sở giáo lý cho việc làm đó. Thật ra, đó là việc làm
Bid’ah do những người lệch lạc sáng lập. (Bức thông
điệp về việc làm Mawlid).
Sheikh Islam Ibnu Taymiyah  nói: “Đó là những
gì mà một số người đã cải biên và đổi mới. Đó là hành
động bắt chước Thiên Chúa giáo trong lễ mừng giáng
sinh của Nabi Ysa (Giê-su) . Còn đối với tình yêu
dành cho Nabi cũng như muốn tôn vinh Người mà tổ
chức mừng sinh nhật (Mawlid) cho Người trong khi ngày
sinh của Người là điều vẫn còn bất đồng quan điểm giữa
mọi người thì việc làm đó đã không được các vị Salaf
(Sahabah và các vị Tabi’een) làm. Nếu việc làm đó thực
sự mang ý nghĩa tốt lành thì chắc chắn các vị Salaf đã
tiên phong, bởi vì họ yêu thương và tôn kính Thiên sứ
của Allah hơn chúng ta, và họ luôn là những người tiên
phong trong việc làm tốt và ân phước. Tuy nhiên, tình
yêu thương và sự tôn kính dành cho Thiên sứ của Allah
là biểu hiện ở việc đi theo đường lối của Người, làm theo
những gì Người hướng dẫn và sai bảo, dừng và tránh xa
những điều Người ngăn cấm, khôi phục và bảo tồn
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Sunnah của Người cũng như những gì Người yêu thích.
Đó mới là đường lối đúng đắn của những người tiên
phong trong thời kỳ đầu của Islam – Muhajir và Ansar và
những ai đi theo họ trên con đường tốt đẹp.” (Iqtidha’
Assiraat Al-Mustaqeem: 2/615).
Tìm phúc lành từ các địa điểm, những dấu tích
cổ xưa, hoặc từ những cá nhân con người còn sống
hoặc đã chết:
Tìm phúc lành là phải tìm đến Đấng có khả năng
ban cho phúc lành, và chỉ có một Đấng duy nhất có
quyền năng đó, chính là Allah, chỉ có Ngài mới có quyền
năng ban sự phúc lành xuống các tạo vật của Ngài, còn
ngoài Ngài đều là tạo vật của Ngài, và trong tạo vật của
Ngài không có ai, vật gì có thể ban bố phúc lành cho
nhau. Bởi thế, việc tìm phúc lành từ các địa điểm, những
dấu tích cổ xưa, hoặc từ những cá nhân con người còn
sống hoặc đã chết đều là việc làm không được phép, bởi
lẽ đó là hành vi Shirk nếu tin rằng cá nhân hoặc sự vật
nào đó có khả năng ban cho phúc lành, hoặc là phương
tiện dẫn đến tội Shirk nếu tin rằng việc đi viếng hay sờ
chạm đến cá nhân nào đó hoặc sự vật nào đó là nguyên
nhân đạt được sự phúc lành từ nơi Allah .
Còn đối với việc các vị Sahabah tìm phúc lành từ
tóc của Thiên sứ cũng như từ nước bọt và những gì từ cơ
thể của Người thì đó là điều đặc biệt dành riêng cho
Người  trong lúc Người còn sống. Bằng chứng cho
điều đó là sau khi Người qua đời các vị Sahabah đã
không tìm phúc lành từ nội phòng, ngôi mộ của Người và
họ cũng không tìm phúc lành từ những nơi mà Người
thường dâng lễ nguyện Salah hay nơi Người thường ngồi.
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Các vị Sahabah không tìm phúc lành từ những cá
nhân ngoan đạo và ân phúc như Abu Bakr, Umar, và
những vị Sahabah ân phúc khác dù họ còn sống hãy đã
chết.
Các vị Sahabah không đi vào hang Hira’ để dâng
lễ nguyện Salah hay Du-a, và cũng không đi đến núi Tur
nơi mà Allah đã nói chuyện với Nabi Musa  để dâng
lễ nguyện Salah hay Du-a. Họ không đi đến bất cứ địa
điểm nào được nói rằng các vị Nabi thường lui tới và
cũng không đi bất cứ nơi nào được cho là có các vết tích
của các vị Nabi. Ngay cả chỗ mà Thiên sứ của Allah 
thường dâng lễ nguyện Salah khi Người ở Makkah và
Madinah hay những khu vực khác thì họ vẫn không tìm
đến đó để dâng lễ nguyện Salah, Du-a hoặc hôn hay sờ
chạm vào nơi đó.
Những chỗ mà Thiên sứ của Allah  thường đứng,
ngồi, nằm hay làm bất cứ việc gì dù đó là sự hành đạo
hay sinh hoạt đời thường của Người thì Islam không có
qui định hôn hay sờ chạm vào những chỗ đó. Nếu Islam
không qui định cả khi đối với Thiên sứ của Allah thì làm
sao ai đó dám nói rằng nên hôn và chạm vào những chỗ
mà ai đó ngoài Người đã thường đứng, ngồi hoặc nằm
ngủ để được phúc lành?
Những điều Bid’ah trong khía cạnh thờ phượng
Allah và đến gần Ngài:
Những điều Bid’ah trong khía cạnh thờ phượng
Allah  và đến gần Ngài ở thời nay thì rất nhiều. Theo
nguyên tắc giáo lý là phải đứng yên đối với sự thờ
phượng có nghĩa là không được tự ý có bất kỳ hành vi

604

thờ phượng nào trừ phi được Qur’an hay Sunnah sai bảo
và hướng dẫn; còn nếu như tự ý có những hành vi thờ
phượng Allah  hay những hành vi để được đến gần
Ngài mà không có sự sai bảo và hướng dẫn từ Qur’an
cũng như Sunnah thì những hành vi đó đều là Bid’ah bởi
Thiên sứ của Allah  đã nói:

ٌّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ا
.{من ع ِمل عمًل ليس عليهِ أمرنا فهو رد} رواه مسلم

“Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là
mệnh lệnh của Ta thì việc làm đó không được chấp
nhận” (Muslim).
Các hình thức thờ phượng Allah  cũng như các
hành vi đến gần Ngài được đa số người Muslim thực hiện
trong thời nay đa phần đều không có bằng chứng và cơ
sở giáo lý từ Qur’an và Sunnah, chẳng hạn như:
- Định tâm bằng lời cho lễ nguyện Salah. Người
dâng lễ nguyện Salah thường nói trước
khi Takbir Ihram
َِّ َ ُ َ َ ح ُ َ ح
với lời bằng tiếng Ả Rập: “...  ”نويت أن أصِّل هلِلهcó nghĩa là
“Bề tôi định tâm dâng lễ nguyện Salah vì Allah ...”.
Đây là việc làm Bid’ah bởi nó không thuộc Sunnah của
Thiên sứ trong khi Allah  đã phán:

َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ ُ
َّ َ ُ َ ُ َ ۡ ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َٰ
َٰ
ت وما ِِف
ِ ﴿قل أتعل ِمون ٱَّلل ِِدِين ِكم وٱَّلل يعلم ما ِِف ٱلسمو
َ ۡ َ ُ ُ َّ َ ِ َ ۡ
ر
]15 :﴾ [سورة احلجرات١٦ ل َش ٍء عل ِيم
ِۚ ٱۡل
ِ ۡرض وٱَّلل ِِك

Ngươi (Muhammad) hãy bảo chúng: “Phải chăng
các ngươi muốn dạy Allah về tôn giáo của các ngươi
trong lúc Allah biết hết mọi vật trong các tầng trời và
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mọi vật dưới đất hay sao? Quả thật, Allah biết hết cả
mọi điều. (Chương 45 – Al-Hujuraat, câu 16).
Quả thật, sự định tâm là nơi con tim tức ở trong
lòng, bởi đó là hành vi của tâm chứ không phải là hành vi
của chiếc lưỡi.
- Tụng niệm to tiếng một cách đồng loạt và tập thể
sau lễ nguyện Salah bắt buộc là một việc làm Bid’ah, bởi
lẽ giáo lý chỉ qui định khuyến khích mỗi người dâng lễ
nguyện Salah tụng niệm riêng lẻ.
- Yêu cầu đọc bài Fatihah vào các dịp nhân sự kiện
gì đó hoặc đọc sau khi Du-a xong hoặc để tặng cho người
chết.
- Tổ chức các nghi lễ đau buồn để thể hiện sự
thương tiếc cho người chết trước khi chôn cất, nấu đồ ăn
thức uống và mời người đến cầu nguyện hoặc thuê mướn
người đọc Qur’an cho người chết và cho rằng việc làm
đó mang lại phúc lành cho người chết. Tất những việc
làm này đều là Bid’ah không hề có cơ sở giáo lý từ Allah
và Thiên sứ của Ngài.
- Tổ chức các lễ tiệc nhân dịp các sự kiện trong tôn
giáo như kỷ niệm ngày Isra’ và Mi’raaj (chuyến dạ hành
và thăng thiên), kỷ niệm sự kiện Hijrah (cuộc dời cư của
Thiên sứ đến Madinah).
- Đi Umrah, khuyến khích lễ nguyện Salah cũng như
nhịn chay vào tháng Rajab và cho rằng Umrah, lễ nguyện
Salah và nhịn chay,... trong tháng đó phúc lành và tốt hơn
các tháng khác.
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- Các hình thức tụng niệm của nhóm phái Sufi, tất cả
đều là Bid’ah khác biệt hoàn toàn với cách thức tụng
niệm được qui định trong giáo lý Islam.
- Ấn định việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm và
nhịn chay Sunnah vào ngày nửa tháng Sha’baan trong khi
không hề có bất cứ qui định đặc biệt nào cho sự việc đó
trong Sunnah của Thiên sứ  cả.
- Xây tô và trang hoàng mồ mả cũng như lấy mồ mả
làm các Masjid và làm nơi thăm viếng để được phúc lành
hoặc để nhờ những người đã khuất làm các vị trung gian
can thiệp với Allah.
Tóm lại, những điều Bid’ah là những điều bổ sung
thêm vào trong tôn giáo trong khi Allah và Thiên sứ của
Ngài không qui định. Những điều Bid’ah là việc làm còn
xấu hơn cả các đại tội. Shaytan vui với những ai làm điều
Bid’ah hơn cả những ai làm điều đại tội, bởi lẽ người làm
điều tội lỗi, y biết đó là tội thì sẽ sám hối cho tội lỗi đó;
còn người làm điều Bid’ah, y làm điều Bid’ah nhưng cho
rằng đó là hành vi đến gần Allah nên y không sám hối
cho hành động đó của y. Những người Bid’ah không
thích làm theo Sunnah và ghét những người làm đúng
theo Sunnah. Những người Bid’ah sẽ ở cách xa Allah và
chắc chắn bị Ngài phẫn nộ và giận dữ và sẽ bị Ngài trừng
phạt.
Quan hệ với những người Bid’ah
Không được tới lui thăm viếng và ngồi cùng với
những người Bid’ah trừ phi muốn khuyên răn và phản
đối các việc làm của họ. Nên cảnh giác và tránh xa các
việc làm của họ, bởi sự tác động và mối nguy hại đến tôn
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giáo là rất lớn. Và chúng ta hãy biết rằng những ngoại
đạo luôn ủng hộ những người Bid’ah vì họ muốn Islam bị
xáo trộn. Cầu xin Allah ban sự thắng lợi cho tôn giáo của
Ngài và phù hộ cho các tín đồ Muslim luôn đi trên lời
phán của Ngài!

َّ
ْ
ُ َو َص َِّل
َ َ لَع نَبِيِنَا َُمَ ْم ٍد َو
َ َ اهلل َو َسلَّ َم
ِ لَع
آَل ِ َو َصحبِهِ َو َسل َم
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