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Lời mở đầu 

ههه  َباَدت هعه ، َخلََقَنا ل َ ه َربِّ الحَعالَمهْيح ُد لِله َمح هه  اَْلح يحده هَتوححه َمَرنَا ب
َ
وَأ

َن. َتاُجوح حُمحح ٌّ َعنَّا َوََنحُن ال ، َوُهَو َغِنه َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِنَّ ﴿ َوَطاَعتههه
نَس إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوِن  ن ُيۡطعُِموِن  ٥٦َوٱۡۡلِ

َ
رِيُد أ

ُ
ِۡزٖق َوَمآ أ ِن ر  رِيُد مِۡنُهم م 

ُ
َمآ أ

زَّاُق ذُو ٱلۡ  ٥٧ َ ُهَو ٱلرَّ  - 65:  اذلاريات سورة] ﴾ ٥٨ُقوَّةِ ٱلَۡمتنُِي إِنَّ ٱَّللَّ

65] .: نه
يح ََلصه ادلِّ هخح يحده َوإ َيًة إهىَل اتلَّوححه رحَسَل ُرُسلَُه َداعه

َ
رَۡسلۡنَا ﴿ أ

َ
َوَمآ أ
نَا۠ فَٱۡعبُُدوِن 

َ
ٓ أ ََٰه إَِّلَّ نَُّهۥ ََّلٓ إَِل

َ
 ﴾ ٢٥ِمن َقۡبلَِك مِن رَُّسوٍل إَِّلَّ نُوِِحٓ إَِِلۡهِ أ

يحَك ََلُ َولَوح َكرههَ  [56األنبياء: سورة ] َدهُ اَل ََشَ هََلَ إهالَّ اهللَ وَحح نح اَل إ
َ
َهُد أ شح

َ
وأ

. َصَّلَّ  َ َعهْيح ْجح
َ
هىَل انلَّاسه أ َُلُ إ ًدا َعبحُدهُ َوَرُسوح نَّ ُُمَمَّ

َ
َهُد أ شح

َ
َن وَأ ُكوح ه

الحُمرشح
هيحَن َهاجَ  ههه اَّلَّ َحاب صح

َ
ه َو أ هيحَن اهللُ َعلَيحهه َوىلَعَ آَله وحا وَاَّلَّ ُروحا وََجاَهُدوحا َوَصََبُ

. نه
يح هىَل يَوحمه ادلِّ اً إ لهيحماً َكثهْيح وحا ، وََسلََّم تَسح  آُووحا َونَََصُ

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 



 

 

 

4 

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 Al-

Kareem trực thuộc vương quốc Saudi Arabia (Ả Rập Xê-

út). 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 : 

ءٖ ﴿ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنتُۡم تُ فَُردُّوهُ إََِل ٱ فَإِن تََنَٰزَۡعتُۡم ِِف ََشۡ ِ َّللَّ ۡۡؤمِنُوَن ِِٱَّللَّ
َٰلَِك َخۡير  ِۚ َذ وِيًلا  َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
[65سورة النساء: ] ﴾٥٩َوأ  

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: 

ِ ََجِيع  ﴿ ْ َوٱۡعَتِصُمواْ ِِبَۡبِل ٱَّللَّ  [101سورة آل عمران: ] ﴾ا َوََّل َتَفرَّقُوا

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. 

ه َوَصحح  ٍد َوآَله  نَبهيَِّنا ُُمَمَّ
.َوَصَّلَّ اهلُل وََسلََّم ىلَعَ  بههه

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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نَس إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوِن ﴿ نَّ َوٱۡۡلِ ِن  ٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِ رِيُد مِۡنُهم م 
ُ
ِۡزقٖ َمآ أ  ر 

ن ُيۡطعُِموِن 
َ
رِيُد أ

ُ
 [65، 65اذلاريات: سورة ] ﴾٥٧َوَمآ أ

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). 

ٓ إِيَّاهُ ﴿ َّلَّ َتۡعبُُدٓواْ إَِّلَّ
َ
 [32اإلرساء: سورة ] ﴾َوقَََضَٰ َربَُّك أ

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).  

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ
ِن ٱعۡ  َولََقۡد َبَعۡثنَا ِِف ُك 

َ
َُٰغوَت  رَُّسوَّلا أ َ َوٱۡجتَنُِبواْ ٱلطَّ  ﴾ُبُدواْ ٱَّللَّ

 [36 انلحل:سورة ]

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: 

ِ َفَقِد ﴿ َُٰغوِت َويُۡۡؤِمۢن ِِٱَّللَّ ٱۡستَۡمَسَك ِِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثََقَٰ َفَمن يَۡكُفۡر ِِٱلطَّ
ُ َسِميٌع َعلِيٌم   [565ابلقرة:سورة ] ﴾٢٥٦ََّل ٱنفَِصاَم لََهاۗ َوٱَّللَّ

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: 

نَّ ٱ﴿
َ
َٰلَِك ِِأ نَّ َذ

َ
نَّ َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ ُهَو ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوأ َّللَّ

َ ُهَو ٱلَۡعِِلُّ ٱلَۡكبُِي   [62احلج: سورة ] ﴾٦٢ٱَّللَّ

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: 

هََلَ إهالَّ اهللُ } هَل انلَّاَس َحَّتَّ َيُقولُوا الَ إ قَات
ُ
نح أ

َ
مهرحُت أ

ُ
إهَذا قَالُوَها َعَصُموحا . أ

فَ
َوالُُهمح إهالَّ  مح

َ
ح دهَماُؤُهمح وَأ َهامهِنِّ َقِّ  رواه ابلخاري ومسلم. {ِبه

“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). 

َبُد َمنح ُدونه اهلله َحُرَم َماَُلُ َوَدُمُه } هَما ُيعح هََلَ إهالَّ اهلُل َوَكَفَر ب َمنح قَاَل اَل إ
َسابُُه ىلَعَ اهلله   رواه مسلم. {وَحه
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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: 

ههه َدَخَل } هُك ب
َيُه يرُشح َنََّة، َوَمنح لَقه

ح
ههه َشيحًئا َدَخَل اْل هُك ب

َ اهللَ اَل يرُشح َمنح لَِقه
 رواه مسلم. {انلَّارَ 

“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: 

ُه اهلله } هَك وَجح هَذل هََل إهالَّ اهللُ يَبحَتِغه ب  {فَإنَّ اهلَل َحرََّم ىلَعَ انلَّاره َمنح قَاَل اَل إ
“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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هنََّك لَوح } هُك يَا ابحَن آَدَم إ
رحضه َخَطايَا ُثمَّ لَقهيتَِنه الَ ترُشح

َ
هُقَرابه األ تَيحَتِنه ب

َ
أ

َرةً. فه هَها َمغح هُقَراب تَيحُتَك ب
َ
 {ِبه َشيحًئا أل

“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: 

ََت ٱ ٨٨َوََّل َبنُوَن  يَۡوَم ََّل يَنَفُع َمالر ﴿
َ
ٖ إَِّلَّ َمۡن أ َ َِِقلۡب سورة ] ﴾٨٩ َسلِيمٖ َّللَّ

 [55، 55احلج: 

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: 

نََثَٰ وَُهَو ُمۡۡؤِمنر ا َمۡن َعِمَل َصَٰلِح  ﴿
ُ
ۡو أ
َ
ِن َذَكٍر أ ۥ َحيَوَٰة  َطي ِبَة    م  فَلَنُۡحيِيَنَُّه

ۡحَسِن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن 
َ
ۡجرَُهم ِِأ

َ
 [55سورة انلحل: ] ﴾٩٧َوََلَۡجزِيَنَُّهۡم أ

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: 

ۡكَت َِلَۡحَبَطنَّ ﴿ ۡۡشَ
َ
ِيَن مِن َقۡبلَِك لَئِۡن أ وِِحَ إَِِلَۡك ِإَوََل ٱَّلَّ

ُ
َولََقۡد أ

َك َوََلَُكوَننَّ مَِن ٱۡلَخَِِٰسِيَن 
 [56سورة الزمر: ] ﴾٦٥َعَملُ

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). 

ا ََكنُواْ َيۡعَملُوَن ﴿ ُكواْ َۡلَبَِط َعۡنُهم مَّ ۡۡشَ
َ
 [55سورة األنعام: ] ﴾٨٨َولَۡو أ

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: 

﴿ َ َٰلَِك لَِمن شََاآُء  إِنَّ ٱَّللَّ ۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذ ن شَُۡرََ  ِِهِ
َ
سورة ] ﴾ ََّل َيۡغفُِر أ

 [45النساء: 

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). 

َُٰه ٱَلَّاُر  َوَما ﴿ َوى
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنََّة َوَمأ ِ َفَقۡد َحرََّم ٱَّللَّ إِنَُّهۥ َمن شَُۡرِۡ  ِِٱَّللَّ

نَصارٖ 
َ
َٰلِِمنَي مِۡن أ  [55سورة املائدة: ] ﴾٧٢ لِلظَّ

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: 

َٰ ََّل تَُكوَن فِۡتنَةر َويَُكوَن ﴿ َٰتِلُوُهۡم َحَّتَّ ِ  َوَق ِيُن َّلِلَّ سورة ] ﴾ٱل 
 [151ابلقرة:

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). 

وُهۡم َوٱقۡ ﴿ ُعُدواْ فَٱۡقتُلُواْ ٱلُۡمَۡرِكنَِي َحۡيُث وََجدتُُّموُهۡم وَُخُذوُهۡم َوٱۡحُُصُ
 [5سورة اتلوبة: ] ﴾لَُهۡم ُكَّ َمۡرَصٖدِۚ 

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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ْ َمۡسِجد  ﴿ َُذوا ِيَن ٱَّتَّ ا َوَتۡفرِيَقۢا َبنۡيَ َوٱَّلَّ ا َوُكۡفر  ار  ٱلُۡمۡۡؤمِننَِي ا ِِضَ
ٓ إَِّلَّ ا ل َِمۡن َحارََب ٱِإَورَۡصاد   َرۡدنَا

َ
َ َورَُسوََلُۥ مِن َقۡبُل  َوَِلَۡحلُِفنَّ إِۡن أ َّللَّ

ُ شَۡاَهُد  ٰۖ َوٱَّللَّ َِٰذُِوَن ٱۡۡلُۡسَنَٰ َِد  ١٠٧إِنَُّهۡم لََك
َ
َس ََّل َتُقۡم فِيهِ أ ِ س 

ُ
ََّمۡسِجٌد أ ا  ل

ن َتُقوَم فِيهِِۚ فِيهِ رَِجالر لََعَ ٱَلَّۡقَوىَٰ 
َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍم أ وَّ

َ
ن  مِۡن أ

َ
ُُيِبُّوَن أ

ِرِيَن  ه  ُ ُُيِبُّ ٱلُۡمطَّ ْ  َوٱَّللَّ ُروا َٰ ١٠٨َيتََطهَّ َس ُبۡنَيَٰنَُهۥ لََعَ سَّ
َ
َفَمۡن أ

َ
َتۡقَوىَٰ مَِن  أ

َٰ َشَفا ُجُرٍف َهارٖ 
َس ُبۡنَيَٰنَُهۥ لََعَ سَّ

َ
ۡن أ م مَّ

َ
ٍَٰن َخۡيٌ أ ِ َورِۡضَو فَٱۡنَهاَر  ٱَّللَّ
َٰلِِمنَي ِِهِۦ ِِف نَارِ َجَهنََّمۗ َوٱ ُ ََّل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ  105سورة اتلوبة: ] ﴾١٠٩َّللَّ

- 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: 

ۢنبَِك ﴿ ُ َوٱۡستَۡغفِۡر َِّلَ ََٰه إَِّلَّ ٱَّللَّ نَُّهۥ ََّلٓ إَِل
َ
 [15سورة حممد : ] ﴾فَٱۡعلَۡم أ

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 

 là ((Chỉ với Ngài bề tôi thờ phượng)) – ((إِيَّاَك َنْعبُدُ ))

trình bày dạng thức Uluhiyah (Allah là Đấng đáng được 

thờ phượng, không có ai khác ngoài Ngài có quyền đó). 

 Chỉ với Ngài bề tôi cầu xin sự phù)) – ((إِيَّاَك نَْستَِعْيُ ))

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.  

Câu Kinh (( يِْن  Đức Vua của Ngày)) – ((َمالِِك يَْوِم ادلِّ

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: 

َُٰغوِت ََّلٓ ﴿  ِ  َفَمن يَۡكُفۡر ِِٱلطَّ َغ 
َ ٱلرُّۡشُد مَِن ٱلۡ ِيِنٰۖ قَد تَّبنَيَّ إِۡكَراهَ ِِف ٱل 

ُ َسِميٌع  ِ َفَقدِ ٱۡستَۡمَسَك ِِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثََقَٰ ََّل ٱنفَِصامَ لََهاۗ وَٱَّللَّ َوُيۡۡؤمِۢن ِِٱَّللَّ
ِيَن َءاَمنُواْ   ٥٦ َعلِيمٌ  ُ َوِِلُّ ٱَّلَّ ِيَن ٱَّللَّ لَُمَِٰت إََِل ٱَلُّورِٰۖ وَٱَّلَّ َِن ٱلظُّ ُُيۡرُِجُهم م 

ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
َِٰتِۗ أ لَُم َِن ٱَلُّورِ إََِل ٱلظُّ َُٰغوُت ُُيۡرُِجوَنُهم م  ۡوِِلَآؤُُهُم ٱلطَّ

َ
َكَفُرٓواْ أ

وَن  ۡصَحَُٰب ٱَلَّارِٰۖ ُهۡم فِيَها َخَِِٰلُ
َ
 [565، 565ابلقرة :  سورة]  ﴾٢٥٧أ

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: 

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ
َُٰغوَت   َولََقۡد َبَعۡثنَا ِِف ُك  َ َوٱۡجتَنُِبواْ ٱلطَّ ِن ٱۡعبُُدواْ ٱَّللَّ

َ
 ﴾رَُّسوَّلا أ

 [15سورةانلحل : ]

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: 

ۥٓ  َيََٰقۡوِم ٱۡعبُُدواْ ٱ﴿ ٍَٰه َغۡيُهُ ِۡن إَِل َ َما لَُكم م   [60سورة هود: ] ﴾َّللَّ

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:  

هنََّك } ح تَ  إ ته
ح
ًما أ له  َقوح

هح
َ
َل  فَلحَيُكنح  الكهَتاٍب  مهنح أ وَّ

َ
ُعوُهمح  َما أ هََلحهه  تَدح َشَهاَدةُ  إ

نح اَل إهَلَ إهالَّ اهلُل.
َ
هَك  أ ل َطاُعوحَك َّله

َ
إهنح ُهمح أ

ُهمح  فَ لهمح عح
َ
نَّ  فَأ

َ
ََتََض  أ هفح  اهلَل ا

مح  هَك  ُُكِّ يَوحٍم َوََلحلٍَة. فه  َصلََواٍت  ََخحَس  َعلَيحهه ل َطاُعوحَك َّله
َ
إهنح ُهمح أ

 فَ
ُهمح  لهمح عح

َ
نَّ  فَأ

َ
ََتََض  أ هفح مح  اهلَل ا مح  مهنح  تُؤحَخذُ  َصَدقَةً  َعلَيحهه ههه نهَيائ

غح
َ
 ىلَعَ  َفَُتَد   أ

هَك  ل َطاُعوحَك َّله
َ
إهنح ُهمح أ

همَ  فَ لُوحمه  َفإهيَّاَك وَكَرائ حَمظح َوَة ال قه َدعح
هتَّ ، َوا مح ههه َوال مح

َ
أ

َجاب   َ اهلله حه  رواه ابلخاري ومسلم. {فَإنَُّه لَيحَس بَيحَنَها َوَبْيح
“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: 

ِنَ ﴿ ِيَن يَلُونَُكم م  ْ ٱَّلَّ َٰتِلُوا ْ َق ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ارِ َوِۡلَِجُدواْ  َيَٰٓ ٱلُۡكفَّ

نَّ ٱ فِيُكۡم ِغلَۡظة   
َ
َ َمَع ٱلُۡمتَّقنِيَ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  [151سورة اتلوبة: ] ﴾١٢٣ َّللَّ
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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: 

َٰ َِ قُۡل ﴿ ِ  لََعَ ۡدُعوٓاْ إََِل ٱَّللَّ
َ
ۦ َسبِيِِلٓ أ ِ َبَعِنٰۖ وَُسۡبَحََٰن َهَِٰذه نَا۠ َوَمِن ٱتَّ

َ
ِصَيةٍ أ

نَا۠ مَِن ٱلُۡمَۡرِكنَِي 
َ
ِ َوَمآ أ  [105سورة يوسف: ] ﴾١٠٨ٱَّللَّ

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: 

إََِلَٰ َسبِيِل َرب َِك ِِٱۡۡلِۡكَمةِ وَٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلََسنَةِٰۖ َوَجَِٰدلُۡهم ِِٱلََِّّت ِِهَ ٱۡدُع ﴿
ۡحَسُن  

َ
 [156سورة انلحل: ] ﴾أ

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: 

ن تَُولُّواْ وُُجوَهُكۡم قِبََل ٱلَۡمَۡرِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِٰكنَّ ٱلِِۡبَّ ﴿
َ
لَّۡيَس ٱلِِۡبَّ أ

 ِ ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱلِۡكَتَِٰب َوٱَلَّبِي  سورة ] ﴾نَ َمۡن َءاَمَن ِِٱَّللَّ
 [155ابلقرة: 

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). 

ٍء َخلَۡقَنَُٰه َِِقَدرٖ ﴿  [45سورة القمر: ] ﴾٤٩ إِنَّا ُكَّ ََشۡ

Quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật 

theo Tiền định. (Chương 64 – AlQamar, câu 49). 

نزَِل إَِِلۡهِ ﴿
ُ
ٓ أ ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡۡؤِمنُوَن  َءاَمَن ٱلرَُّسوُل َِِما ِ  مِن رَّ ُكٌّ َءاَمَن ِِٱَّللَّ

 [556سورة ابلقرة : ]  ﴾َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ
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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ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقۡد ﴿ َوَمن يَۡكُفۡر ِِٱَّللَّ
ا  ًََٰلۢ َِعِيدا  [115سورة النساء: ]  ﴾١٣٦َضلَّ َضَل

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: 

يَمانُ } نح  اإله
َ
مهنَ  أ هاهلله  تُؤح هَكتههه  ب ره  َوُرُسلههه  َوُكُتبههه  َوَمَلَئ خه َومه اْلح َواَلح

هه  ههه َوََشِّ رههه َخْيح هالحَقدح مهُن ب  رواه مسلم. { َوتُؤح
“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: 

ِيَن يَۡكُفُروَن ﴿ ِ إِنَّ ٱَّلَّ ْ َبنۡيَ ٱَّللَّ ِقُوا ن ُيَفر 
َ
ِ َورُُسلِهِۦ َويُرِيُدوَن أ ِِٱَّللَّ

ۦ َوَيُقولُوَن نُۡۡؤِمُن ِِبَۡعٖض  ن َيتَِّخُذواْ  َونَۡكُفُر َِِبۡعٖض  َورُُسلِهِ
َ
َوُيرِيُدوَن أ

َٰلَِك َسبِيًلا  َٰفُِروَن َحق    ١٥٠َبنۡيَ َذ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ۡعتَۡدنَا  ا  أ

َ
َٰفِرِيَن َوأ لِلَۡك
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  ِ هِيَعَذا ْ ِِٱ ١٥١ا ن  ا مُّ ِيَن َءاَمنُوا َحدٖ َوٱَّلَّ
َ
ْ َبنۡيَ أ ِقُوا ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم ُيَفر   َّللَّ

ْوَلَٰٓئَِك َسۡوَف يُ 
ُ
ِۡنُهۡم أ ُ َغُفور  م  ُجورَُهۡم  َوََكَن ٱَّللَّ

ُ
 ﴾١٥٢ا ا رَِّحيم  ۡۡؤتِيهِۡم أ

 [152 - 160سورة 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: 

نَّ ٱ﴿
َ
َٰلَِك ِِأ نَّ َما يَۡدُعوَن مِن ُدونِهِۦ ُهَو َذ

َ
َ ُهَو ٱۡۡلَقُّ َوأ نَّ َّللَّ

َ
ٱلَۡبَِٰطُل َوأ

َ ُهَو ٱلَۡعِِلُّ ٱلَۡكبُِي   [55سورة احلج: ] ﴾٦٢ٱَّللَّ

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.  
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Allah, Đấng Tối Cao phán: 

َٰ يُۡۡؤفَُكونَ ﴿ َّنَّ
َ
ُ  فَأ ۡن َخلََقُهۡم َِلَُقولُنَّ ٱَّللَّ َۡلَُهم مَّ

َ
سورة ] ﴾٨٧ َولَئِن َسأ

 [55الزخرف: 

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 – Al-

Zukhruf, câu 87). 

ۡرَض َِلَُقولُنَّ َخلََقُهنَّ ٱۡلَعزِيُز ﴿
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡن َخلََق ٱلسَّ َۡلَُهم مَّ

َ
َولَئِن َسأ
 [5سورة الزخرف: ] ﴾٩ٱۡلَعلِيُم 

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). 

ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱلَۡعِظيِم ﴿ َِٰت ٱلسَّ َمََٰو َسيَُقولُوَن  ٨٦قُۡل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
  ِ  [55سورة املؤمنون: ] ﴾َّلِلَّ

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): 

 َما َعلِۡمُت لَُكم ﴿
ُ
َها ٱلَۡمََل يُّ

َ
أ ٍَٰه َغۡيِيَيَٰٓ ِۡن إَِل  [15]سورة القصص:   ﴾م 

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: 

نَزَل ﴿
َ
ۡرِض ََِصآئِرَ َهَُٰٓۡؤََّلٓءِ لََقۡد َعلِۡمَت َمآ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  ﴾إَِّلَّ رَبُّ ٱلسَّ

 [105سورة 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). 

نُفُسُهۡم ُظلۡم  ﴿
َ
 [14سورة انلمل: ] ﴾ا  ا وَُعلُو   وََجَحُدواْ َِِها َوٱۡستَۡيَقنَۡتَهآ أ

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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ۡهُر  ﴿ ۡنيَا َنُموُت َوََنۡيَا َوَما ُيۡهلُِكَنآ إَِّلَّ ٱلَّ  ﴾َوقَالُواْ َما ِِهَ إَِّلَّ َحَياُتنَا ٱلُّ
 [54سورة 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: 

ۡم ُهُم ٱۡلَخَٰلُِقوَن ﴿
َ
ٍء أ ۡم ُخلُِقواْ مِۡن َغۡيِ ََشۡ

َ
َِٰت  ٣٥أ َمََٰو ۡم َخلَُقواْ ٱلسَّ

َ
أ

ۡرَض  
َ
 [15 - 16سورة الطور: ] ﴾َوٱۡۡل

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: 

نَس إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوِن ﴿ نَّ َوٱۡۡلِ  [65اذلاريات :  سورة] ﴾ ٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِ

Và TA tạo hóa loài Jinn và loài người mục đích chỉ 

để chúng thờ phượng riêng TA. (Chương 61 – Azh-

zhariyat, câu 56). 
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ةٖ َولََقۡد َبَعۡثنَا ِِف ﴿ مَّ
ُ
ِ أ
َُٰغوَت   ُك  َ َوٱۡجتَنُِبواْ ٱلطَّ ِن ٱۡعبُُدواْ ٱَّللَّ

َ
 ﴾رَُّسوَّلا أ

 [15سورةانلحل : ]

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 (sự thờ 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: 

َٰلَِك لَِمن شََاآُء  َوَمن ﴿ ن شَُۡرََ  ِِهِۦ َويَۡغفُِر َما ُدوَن َذ
َ
َ ََّل َيۡغفُِر أ إِنَّ ٱَّللَّ

ا  ا َعِظيما ِ َفَقِد ٱۡفََتَىَٰٓ إِۡثما  [45النساء:  سورة] ﴾٤٨شَُۡرِۡ  ِِٱَّللَّ

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). 

َحد  ﴿
َ
ِ أ  [15اجلن :  سورة] ﴾ ١٨ا فًََل تَۡدُعواْ َمَع ٱَّللَّ

Do đó, chớ cầu nguyện, khấn vái một ai khác cùng 

với Allah. (Chương 55 – Al-Jinn, câu 18). 

َ َوََّل َوٱۡعُبُدواْ ٱ﴿  [15سورة النساء: ] ﴾ا  تَُۡرُِكواْ ِِهِۦ َشۡي َّللَّ

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). 



 

 

 

43 

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: 

ِ َما ََّل يَُُضُُّهۡم َوََّل يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُوَن َهَُٰٓۡؤََّلٓءِ ﴿ َويَۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱَّللَّ
 ِ ُتنَب 

َ
ِ  قُۡل أ َ َِِما ََّل َيۡعلَُم ِِف ُشَفَعَُٰٓۡؤنَا ِعنَد ٱَّللَّ َِٰت َوََّل ِِف وَن ٱَّللَّ َمََٰو ٱلسَّ

ا شَُۡرُِكوَن  ََِٰلَٰ َعمَّ ۡرِضِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََع
َ
 [15]سورة يونس:  ﴾١٨ٱۡۡل

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 



 

 

 

44 

Đấng Tối Cao và vượt hẳn những điều mà họ đã tổ hợp 

với Ngài!” (Chương 10 – Yunus, câu 18). 

ۡوِِلَآَء َما َنۡعبُُدُهۡم ﴿
َ
َُذواْ مِن ُدونِهِۦٓ أ ِيَن ٱَّتَّ ِيُن ٱۡۡلَالُِص  َوٱَّلَّ ِ ٱل  ََّل َّلِلَّ

َ
أ

َ َُيُۡكُم َِيۡنَُهۡم ِِف َما ُهۡم فِيهِ  ِ ُزلََۡفَٰٓ إِنَّ ٱَّللَّ ٓ إََِل ٱَّللَّ ِبُونَا إَِّلَّ ِِلَُقر 
َ ََّل َيۡهِدي َمۡن ُهوَ  َُيۡتَلُِفوَنۗ إِنَّ  ارر  َكَِٰذبر  ٱَّللَّ  [1سورة الزمر: ] ﴾٣َكفَّ

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 Ash-

Shawka-ni, và nhiều học giả trước và nay. Những cuốn 

sách của họ đã hiện diện trước mặt chúng ta. Imam Ash-

Shawka-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: 

ا ُكنتُۡم َتۡعبُُدوَن ﴿ فَرََءۡيتُم مَّ
َ
نتُۡم  ٧٥أ

َ
ۡقَدُموَن أ

َ
فَإِنَُّهۡم  ٧٦َوَءاَِآؤُُكُم ٱۡۡل

ٓ إَِّلَّ َربَّ ٱلَۡعَٰلَِمنَي  ِ
ر َل  ِي َخلََقِن َفُهَو َيۡهِديِن  ٧٧َعُدو  ِي ُهَو  ٧٨ٱَّلَّ َوٱَّلَّ

ِي يُِميتُِن ُثمَّ  ٨٠ِإَوَذا َمرِۡضُت َفُهَو شَۡافنِِي  ٧٩ُيۡطعُِمِن َوشَۡسقنِِي  َوٱَّلَّ
ِيٓ  ٨١ُُيۡينِِي  ن َيۡغفَِر َِل َخِطٓي  َوٱَّلَّ

َ
ۡطَمُع أ

َ
ِيِن أ ]سورة  ﴾٨٢َِّت يَۡوَم ٱل 

 [82 - 56الشعراء: 

 “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: 

ِ ٱَلَّاِس ﴿ ُعوذُ َِِرب 
َ
َٰهِ ٱَلَّاِس  ٢َملِِك ٱَلَّاِس  ١قُۡل أ سورة ] ﴾٣إَِل
 [5 - 1انلاس: 

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 :  

﴿ ۗ ُ ن َيُقولُواْ َربَُّنا ٱَّللَّ
َ
ٓ أ ۡخرُِجواْ مِن دَِيَٰرِهِم َِِغۡيِ َحق ٍ إَِّلَّ

ُ
ِيَن أ سورة ] ﴾ٱَّلَّ

 [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 – Al-

Hajj, câu 40). 

ِِۡغ رَ ﴿
َ
ِ أ َغۡيَ ٱَّللَّ

َ
ِۚ ب   قُۡل أ ءٖ ِ ََشۡ

 [154األنعام :  سورة] ﴾ ا وَُهَو رَبُّ ُك 

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). 

ِيَن ﴿ ْ إِنَّ ٱَّلَّ ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقَُٰموا  [10:  فصلت  سورة] ﴾قَالُواْ َربُّنَا ٱَّللَّ

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 
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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: 

ۡغَوۡيتَِن ﴿
َ
ِ َِِمآ أ  [15]سورة احلجر:  ﴾قَاَل رَب 

(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: 

َٰ يُۡۡؤفَُكوَن ﴿ َّنَّ
َ
ُ  فَأ ۡن َخلََقُهۡم َِلَُقولُنَّ ٱَّللَّ َۡلَُهم مَّ

َ
]سورة  ﴾٨٧َولَئِن َسأ

 [55: زخرفال

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 
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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: 

َۡرُِكوَن ﴿ ِ إَِّلَّ وَُهم مُّ ۡكََثُُهم ِِٱَّللَّ
َ
 [105سورة يوسف: ] ﴾١٠٦َوَما يُۡۡؤمُِن أ

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: 

ۡرُض َوَمن فِيَهآ إِن ُكنتُۡم َتۡعلَُموَن ﴿
َ
ِ  قُۡل  ٨٤قُل ل َِمِن ٱۡۡل َسيَُقولُوَن َّلِلَّ
ُروَن  فًََل تََذكَّ

َ
ۡبِع َورَبُّ ٱلَۡعۡرِش ٱلَۡعِظيِم  ٨٥أ َِٰت ٱلسَّ َمََٰو قُۡل َمن رَّبُّ ٱلسَّ
ِ  قُ  ٨٦ فًََل َتتَُّقوَن َسَيُقولُوَن َّلِلَّ

َ
ءٖ  ٨٧ۡل أ ِ ََشۡ

 قُۡل َمۢن بِيَِدهِۦ َملَُكوُت ُك 
َٰ  ٨٨ُكنتُۡم َتۡعلَُموَن وَُهَو ُُيُِي َوََّل ُُيَاُر َعلَۡيهِ إِن  َّنَّ

َ
ِ  قُۡل فَأ َسَيُقولُوَن َّلِلَّ

 [55 - 54سورة املؤمني: ] ﴾٨٩تُۡسَحُروَن 
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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: 

َ َوََّل تَُۡرُِكواْ ِِهِۦ َشۡي َوٱۡعُبُدواْ ٱ﴿  [15سورة النساء: ] ﴾ ا  َّللَّ

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). 

ِيَن مِن َقۡبلُِكۡم ﴿ ِي َخلََقُكۡم َوٱَّلَّ َها ٱَلَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َٰش   ٢١لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن  ۡرَض فَِر
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡۡل َمآَء ٱَّلَّ  ِِنَآء  ا َوٱلسَّ

َمآءِ َمآء   نَزَل مَِن ٱلسَّ
َ
ۦ مَِن ٱثلََّمَرَِٰت رِزۡق   َوأ ۡخَرَج ِِهِ

َ
ا لَُّكۡم  فًََل ََتَۡعلُواْ فَأ

نَداد  
َ
ِ أ نتُۡم َتۡعلَُموَن َّلِلَّ

َ
 [55، 51سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢ا َوأ

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: 

نَس إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدوِن ﴿ نَّ َوٱۡۡلِ  [65اذلاريات :  سورة] ﴾ ٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِ

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: 

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ
َُٰغوَت   َولََقۡد َبَعۡثنَا ِِف ُك  َ َوٱۡجتَنُِبواْ ٱلطَّ ِن ٱۡعبُُدواْ ٱَّللَّ

َ
 ﴾رَُّسوَّلا أ

 [15سورةانلحل : ]

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). 



 

 

 

55 

4. Dẫn chứng cho Tawhid Uluhiyah bởi Tawhid 

Rububiyah như Allah  đã phán: 

ِي َخلََقُكمۡ ﴿ َها ٱَلَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ِيَن مِن َقۡبلُِكۡم  َيَٰٓ َوٱَّلَّ

 [51سورة ابلقرة: ] ﴾ ٢١لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن 

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). 

ۡمِس َوََّل ﴿ ۡمُس َوٱۡلَقَمُر  ََّل تَۡسُجُدواْ لِلاَّ ُۡل َوٱَلََّهاُر َوٱلاَّ َٰتِهِ ٱِلَّ َوِمۡن َءاَي
ِي َخلََقُهنَّ إِن ُكنتُۡم إِيَّاهُ َتۡعبُُدوَن  ِۤهَّلِل لِۡلَقَمرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ سورة ] ﴾ ٣٧ٱَّلَّ

 [15فصلت : 

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). 

َفَمن َُيۡلُُق ﴿
َ
ُروَن أ فًََل تََذكَّ

َ
 َُيۡلُُق  أ

 [15سورة انلحل: ] ﴾١٧َكَمن َّلَّ

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: 

 [56سورة مريم: ] ﴾٦٥ا فَٱۡعُبۡدهُ َوٱۡصَطِِبۡ لِعَِبََٰدتِهِۦ  َهۡل َتۡعلَُم ََلُۥ َسِمي   ﴿

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). 

ۡسَمآُء ٱۡۡلُۡسَنَٰ فَٱۡدُعوهُ َِِها  ﴿
َ
ِ ٱۡۡل  [150سورة األعراف: ] ﴾ َوَّلِلَّ

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: 

َِِت ﴿
َ
أ  ﴾٤٢ا لَِم َتۡعُبُد َما ََّل شَۡسَمُع َوََّل ُيۡبُِصُ َوََّل ُيۡغِن َعنَك َشۡي َيَٰٓ

 [45سورة 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: 

 [14سورة فاطر: ] ﴾ُكمۡ إِن تَۡدُعوُهۡم ََّل شَۡسَمُعواْ ُدََعٓءَ ﴿

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). 

ََذ ﴿ لَۡم  َجَسد  قَۡوُم ُموََسَٰ مِۢن َبۡعِدهِۦ مِۡن ُحلِي ِهِۡم ِعۡجًل  َوٱَّتَّ
َ
ۥ ُخَواٌر  أ ُ ا َلَّ

ۥ ََّل يَُكل ُِمُهۡم  نَُّه
َ
َُذوهُ َوََكنُواْ َظَٰلِِمنَي يََرۡواْ أ ۘ ٱَّتَّ  ﴾١٤٨َوََّل َيۡهِديهِۡم َسبِيًلا

 [145سورة 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: 

شَُۡرُِكوَن َما ََّل َُيۡلُُق َشۡي ﴿
َ
َوََّل شَۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم  ١٩١ا وَُهۡم ُُيۡلَُقوَن أ
نُفَسُهۡم يَ نَُۡص  

َ
وَن ا َوََّلٓ أ  [155،  151سورة األعراف:] ﴾١٩٢نُُصُ

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). 

﴿ ْ ِينَ  قُِل ٱۡدُعوا ِ  ٱَّلَّ ِن ُدونِهِۦ فًََل َيۡملُِكوَن َكۡاَف ٱلُضُّ  زََعۡمتُم م 
 [65سورة اإلرساء: ] ﴾٥٦َعنُكۡم َوََّل ََتۡوِيًلا 
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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). 

ِ َما ََّل َيۡملُِك لَُهۡم رِزۡق  ﴿ َِٰت َويَۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱَّللَّ ََٰو َم َِن ٱلسَّ ۡرِض ا م 
َ
وَٱۡۡل

 [51سورة انلحل: ] ﴾٧٣شَۡسَتِطيُعوَن ا َوََّل َشۡي 

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). 

َها ٱَلَّاُس ُِضَِب َمثَلر ﴿ يُّ
َ
أ ِيَن  َيَٰٓ ۥٓ  إِنَّ ٱَّلَّ تَۡدُعوَن مِن ُدوِن فَٱۡستَِمُعواْ ََلُ

ِ لَن َُيۡلُُقواْ ذَُِاب   ۥ  ٱَّللَّ َِاُب َشۡي ا َولَوِ ٱۡجتََمُعواْ ََلُ ا َّلَّ ِإَون شَۡسلُۡبُهُم ٱَّلُّ
الُِب َوٱلَۡمۡطلُوُب شَۡستَنقُِذوهُ مِۡنُه  َضُعَف   [51سورة احلج: ] ﴾٧٣ٱلطَّ

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: 

ِ َما ََّل يَنَفُعُكۡم َشۡي ﴿ َفَتۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّللَّ
َ
ٖ  ٦٦يَُُضُُّكۡم ا َوََّل أ ف 

ُ
 أ

فًََل َتۡعقِلُوَن لَُّكۡم َولَِما َتۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱ
َ
ِ  أ ، 66سورة األنبياء: ] ﴾٦٧َّللَّ

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). 

ِ َمن ﴿ ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّللَّ َضلُّ ِممَّ
َ
ۥٓ إََِلَٰ يَوِۡم َوَمۡن أ َّلَّ شَۡستَِجيُب ََلُ

 [6سورة األحقاف: ] ﴾٥ٱۡلقَِيََٰمةِ وَُهۡم َعن ُدََعٓئِهِۡم َغَٰفِلُوَن 

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: 

ِ ََجِيع  ﴿ نَّ ٱلُۡقوَّةَ َّلِلَّ
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ إِذۡ يََرۡوَن ٱلَۡعَذاَب أ نَّ ٱَولَۡو يََرى ٱَّلَّ

َ
َ ا َوأ َّللَّ

ُواْ   ١٦٥َشِديُد ٱلَۡعَذاِب 
َ
ْ َوَرأ ِيَن ٱتَّبَُعوا ْ مَِن ٱَّلَّ ِيَن ٱتُّبُِعوا  ٱَّلَّ

َ
إِۡذ َتَِبَّأ
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ۡسَباُب ٱۡلَعَذاَب 
َ
َعۡت ِِهُِم ٱۡۡل ة   ١٦٦َوَتَقطَّ نَّ ََلَا َكرَّ

َ
ِيَن ٱتَّبَُعواْ لَۡو أ  َوقَاَل ٱَّلَّ

َٰلَِك يُرِيهُِم ٱ ۗ َكَذ  ِمنَّا
ْ  مِۡنُهۡم َكَما َتَِبَُّءوا

َ
ۡعَمَٰلَُهۡم َحَسَرٍَٰت َفَنتََِبَّأ

َ
ُ أ َّللَّ

ۡيهِۡم  َوَما ُهم َِِخَٰرِِجنَي ِمَن ٱَلَّارِ 
 [155 - 156ابلقرة :  سورة] ﴾١٦٧َعلَ

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). 

كُِكۡم  َوََّل يُنَب ِئَُك مِۡثُل َخبِيٖ ﴿  ﴾١٤ َويَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ يَۡكُفُروَن بَِِرۡ
 [14سورة 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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ۥٓ إََِلَٰ يَوِۡم ﴿ ِ َمن َّلَّ شَۡستَِجيُب ََلُ ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱَّللَّ َضلُّ ِممَّ
َ
َوَمۡن أ

َٰفِلُوَن  ْ لَُهۡم  ٥ٱۡلقَِيََٰمةِ وَُهۡم َعن ُدََعٓئِهِۡم َغ ِإَوذَا ُحَِرَ ٱَلَّاُس ََكنُوا
ۡعَدآء  

َ
 [6سورة األحقاف: ] ﴾٦َوََكنُواْ ِِعَِباَدتِهِۡم َكَٰفِرِيَن  أ

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). 

َهَٰٓ َويَۡوَم َُيَُۡرُُهۡم ََجِيع  ﴿
َ
ُۡؤََّلٓءِ إِيَّاُكۡم ََكنُواْ ا ثُمَّ َيُقوُل لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ أ

نَت َوِِلَُّنا مِن ُدونِهِمٰۖ َِۡل ََكنُواْ َيۡعبُُدوَن  ٤٠َيۡعُبُدوَن 
َ
قَالُواْ ُسۡبَحَٰنََك أ
ۡۡؤِمنُوَن  ۡكََثُُهم ِِهِم مُّ

َ
نَّ  أ  [41، 40سورة سبأ: ] ﴾٤١ٱۡۡلِ

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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﴿ َ ّم ِ
ُ
ُِذوِِن َوأ نَت قُلَۡت لِلنَّاِس ٱَّتَّ

َ
ُ َيَٰعِيََس ٱۡبَن َمۡريََم َءأ ِإَوۡذ قَاَل ٱَّللَّ

ِ  قَاَل ُسۡبَحَٰنََك َما يَُكونُ  ََٰهنۡيِ مِن ُدوِن ٱَّللَّ قُوَل َما لَۡيَس َِل  إَِل
َ
ۡن أ
َ
َِلٓ أ

 ِۚ  [115سورة املائدة: ] ﴾ِِبَق ٍ

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:  

﴿ َ َول
َ
ِ ُشَفَعآَء  قُۡل أ َُذواْ مِن ُدوِن ٱَّللَّ ِم ٱَّتَّ

َ
ا َوََّل ۡو ََكنُواْ ََّل َيۡملُِكوَن َشۡي أ

ا   ٤٣َيۡعقِلُوَن  َفََٰعُة ََجِيع  ِ ٱلاَّ َّ ِ ۡرِضٰۖ ثُمَّ إَِِلۡهِ  قُل َّلل 
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰو ۥ ُملُۡك ٱلسَّ ُ َلَّ

 [44، 41]سورة الزمر:  ﴾٤٤تُرَۡجُعوَن 

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 ُتۡغِن َشَفََٰعتُُهۡم َشۡي ﴿ َمََٰو لَٖك ِِف ٱلسَّ ِن مَّ ن َوَكم م 
َ
ا إَِّلَّ مِۢن َبۡعِد أ

ُ لَِمن شََاآُء  ذََن ٱَّللَّ
ۡ
 [55]سوروة انلجم:   ﴾٢٦َوَيۡرََضَٰٓ يَأ

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: 

﴿ ِ ْ ٱَّلَّ ِن ُدوِن قُِل ٱۡدُعوا ةٖ يَن زََعۡمتُم م  ِ ََّل َيۡملُِكوَن مِۡثَقاَل َذرَّ ِِف  ٱَّللَّ
َِٰت َوََّل ِِف  َمََٰو ۡرِض َوَما لَُهۡم فِيهَِما مِن ِۡشۡ ٖ ٱلسَّ

َ
ِن  ٱۡۡل َوَما ََلُۥ مِۡنُهم م 

 [55سورة سبأ: ] ﴾٢٢ َظهِيٖ 

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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نََّما َخرَّ مَِن ﴿
َ
ِ فََكأ ۡو َتۡهوِي َوَمن شَُۡرِۡ  ِِٱَّللَّ

َ
ۡيُ أ َمآءِ َفتَۡخَطُفُه ٱلطَّ ٱلسَّ

ِيُح ِِف َمََكنٖ   [11سورة احلج: ] ﴾٣١ َسِحيقٖ  ِِهِ ٱلر 

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: 

ِ ٱۡجَعۡل َهََٰذا ٱۡۡلََِلَ َءاِمن  ﴿ ن نَّۡعبَُد ا َوٱجۡ َرب 
َ
ۡصَناَم نُبِۡن َوبَِنَّ أ

َ
 ﴾٣ٱۡۡل

 [16سورة 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: 

ة  ﴿ مَّ
ُ
ِ َفبََعَث ٱ َوَِٰحَدة   ََكَن ٱَلَّاُس أ ُ ٱَلَّبِي  نَزَل َّللَّ

َ
ِيَن َوُمنِذرِيَن َوأ ِ َن ُمبََر 
ِ ِِلَۡحُكَم َبنۡيَ ٱَلَّاِس فِيَما ٱۡختَلَُفواْ فِيهِِۚ  سورة ] ﴾َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب ِِٱۡۡلَق 

 [511ابلقرة: 

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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ْ ََّل تََذُرنَّ ﴿ ا َوََّل ُسَواَع  َوََّل َيُغوَث َءالَِهتَُكۡم َوََّل تََذُرنَّ َود   َوقَالُوا
ا   [51سورة نوح: ] ﴾٢٣َوَيُعوَق َونَِۡس 

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 



 

 

 

69 

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 : 
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﴿ ِ ۡو َتۡهوِي َوَمن شَُۡرِۡ  ِِٱَّللَّ
َ
ۡيُ أ َمآءِ َفَتۡخَطُفُه ٱلطَّ نََّما َخرَّ مَِن ٱلسَّ

َ
فََكأ

ِيُح ِِف َمََكنٖ   [11سورة احلج: ] ﴾٣١ َسِحيقٖ  ِِهِ ٱلر 

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). 

ۡربَابر ﴿
َ
ِم ٱ َءأ

َ
تََفر ِقُوَن َخۡيٌ أ اُر مُّ َِٰحُد ٱلَۡقهَّ ُ ٱلَۡو َما َتۡعُبُدوَن مِن  ٣٩َّللَّ

ۡسَمآء  
َ
ٓ أ ٓ  ُدونِهِۦٓ إَِّلَّ ا نتُۡم َوَءاَِآؤُُكم مَّ

َ
ٓ أ ۡيُتُموَها ُ َِِها مِن َسمَّ نَزَل ٱَّللَّ

َ
أ

ٓ إِيَّاهُ   ُسۡلَطٍَٰنِۚ  َّلَّ َتۡعبُُدٓواْ إَِّلَّ
َ
َمَر أ
َ
ِ أ ِيُن ٱلَۡقي ُِم  إِِن ٱۡۡلُۡكُم إَِّلَّ َّلِلَّ َٰلَِك ٱل  َذ

ۡكََثَ ٱَلَّاِس ََّل َيۡعلَُموَن 
َ
 [40،  15سورة يوسف: ] ﴾ ٤٠َوَلَِٰكنَّ أ

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). 



 

 

 

71 

ََكٓءُ ﴿ ُ َمثًَل  رَُّجًل  فِيهِ ُۡشَ ا ل ِرَُجٍل َِضََب ٱَّللَّ ُمتََشَِٰكُسوَن َورَُجًل  َسلَم 
ۡكََثُُهۡم ََّل َيۡعلَُموَن 

َ
ِ  َِۡل أ  ]سورة الزمر: ﴾٢٩َهۡل شَۡستَوِيَاِن َمثًَلا  ٱۡۡلَۡمُد َّلِلَّ

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: 

َُذٓواْ َءالَِهة  ﴿ ِم ٱَّتَّ
َ
ۡرِض ُهۡم يُن أ

َ
َِن ٱۡۡل وَن م  لَۡو ََكَن فِيهَِمآ َءالَِهٌة إَِّلَّ   ٢١َِرُ

 ُ ا يَِصُفوَن ٱَّللَّ ِ ٱۡلَعۡرِش َعمَّ ِ َرب  سورة األنبياء: ] ﴾٢٢لََفَسَدتَا  فَُسۡبَحََٰن ٱَّللَّ
51 ،55] 
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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: 

اَعةُ  َتُقومُ  الَ } رحضه  فه  ُيَقاَل  الَ  َحَّتَّ  السَّ
َ
 رواه مسلم. {اهللُ  اهللُ  األ

“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 



 

 

 

73 

tội Shirk để mà dể tránh, bởi lẽ Shirk là điều xấu xa nhất 

và bất công nhất mà Allah  đã phán: 

َ  لَُظلٌۡم َعِظيمر ﴿ ۡ ِ  [11]سورة لقمان:  ﴾١٣إِنَّ ٱلَر 

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: 

ِيَن َكَفُرواْ َِِرب ِهِۡم َيۡعِدلُوَن ﴿  [1: ]سورة األنعام ﴾١ُثمَّ ٱَّلَّ

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). 

نَداد  ﴿
َ
ِ أ نتُۡم َتۡعلَُموَن فًََل ََتَۡعلُواْ َّلِلَّ

َ
 [55، 51سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢ا َوأ

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: 

 ٱلُۡمۡۡؤِمننَِي إِذۡ َبَعَث فِيهِۡم رَُسوَّل  ﴿
ُ لََعَ نُفِسهِۡم َيۡتلُواْ  لََقۡد َمنَّ ٱَّللَّ

َ
ِۡن أ م 

ْ مِن  ِيهِۡم َوُيَعل ُِمُهُم ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة ِإَون ََكنُوا
َٰتِهِۦ َويَُزك  ۡيهِۡم َءاَي

َعلَ
بنٍِي  َقۡبُل لََِف َضَلَٰلٖ   [154سورة آل عمران: ]  ﴾ ١٦٤مُّ

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: 

ۡوَلَِٰدهِۡم  لَِكثِيٖ َوَكَذَٰلَِك َزيََّن ﴿
َ
َِن ٱلُۡمَۡرِكنَِي َقۡتَل أ ََكٓؤُُهۡم لُِيُۡدوُهۡم م  ُۡشَ

ۡيهِۡم دِينَُهۡم  
 [115سورة األنعام: ] ﴾َوِِلَلۡبُِسواْ َعلَ

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 Al-

Aqsa (Palestine). 
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 Thiên sứ của Allah  cấm thái quá trong sự ca 

ngợi và tán dương, Người  nói: 

ُرونه  الَ } َرته  َكَما ُتطح طح
َ
يََم، ابحنَ  انلََّصاَرى أ إهنََّما َمرح

نَا فَ
َ
 َفُقولُوا ،َعبحد   أ

 رواه ابلخاري.{ َوَرُسوَُلُ  اهلله  َعبحدُ 
“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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ُرونه  الَ } َرته  َكَما ُتطح طح
َ
يََم، ابحنَ  انلََّصاَرى أ إهنََّما َمرح

نَا فَ
َ
، أ  َفُقولُوا َعبحد 

 رواه ابلخاري.{ َوَرُسوَُلُ  اهلله  َعبحدُ 
“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: 

َٰ َعۡبِدهِ ٱۡلِكَتََٰب ﴿ نَزَل لََعَ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّلَّ  [1سورة الكهف: ] ﴾ٱۡۡلَۡمُد َّلِلَّ

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). 

ا﴿ َٰ َعۡبِدهِۦ ِِلَُكوَن لِۡلَعَٰلَِمنَي نَِذيرا َل ٱۡلُفۡرقَاَن لََعَ ِي نَزَّ  ﴾١ َتبَاَرَ  ٱَّلَّ
 [1: الفرقان سورة]

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). 

ِ يَۡدُعوهُ ﴿ ا قَاَم َعۡبُد ٱَّللَّ نَُّهۥ لَمَّ
َ
 [15سورة اجلن: ] ﴾َوأ
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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: 

نَا}
َ
رَ  َوالَ  آَدمَ  َودَله  َسيِّدُ  أ  رواه مسلم. {فَخح

“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: 

ي َها}
َ
لُوحا  انلَّاُس  أ لهُكمح قُوح هَقوح وهيَنَّكمُ  َوالَ  ب

َتهح يحَطانُ  يَسح نَا الشَّ
َ
دُ  أ  َعبحدُ  ُُمَمَّ

حهب   َما َواهلله  َوَرُسوَُلُ  اهلله 
ُ
نح  أ

َ
َق  تَرحَفُعونه  أ هلََّته  َفوح

نحَزلَنه  الََّّته  َمْنح
َ
 اهللُ  أ

 رواه أمحد.{ وََجلَّ  َعزَّ 
“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: 

َت  َويحلََك } بهَك  ُعُنَق  َقَطعح  رواه ابلخاري.{ َصاحه
“Ngươi (người khen) đã cắt cổ người bạn của ngươi 

(người được khen).” (Albukhari). 

هَذا} ُتمُ  إ يح
َ
احهْيَ  َرأ حَمدَّ ُثوا ال َاَب  وُُجوههههمُ  فه  فَاحح  رواه مسلم. {الَت 

“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: 

هىَل  قُوُموا} ُكمح  إ  رواه ابلخاري ومسلم. {َسيِّده
“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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ِينَ ﴿ ِيَن  َوٱَّلَّ َٰنِنَا ٱَّلَّ َجآُءو مِۢن َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡغفِۡر ََلَا َوِۡلِۡخَو
ٓ إِنََّك  ْ َربَّنَا ِيَن َءاَمنُوا  ل َِّلَّ

يَمَِٰن َوََّل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبِنَا ِغًل   َسبَُقونَا ِِٱۡۡلِ
 [10سورة احلرش: ] ﴾١٠رَُءوفر رَِّحيٌم 

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: 

ِبُونَآ إََِل ﴿ ِ ُزلََۡفَٰٓ َما َنۡعبُُدُهۡم إَِّلَّ ِِلَُقر   [1سورة الزمر: ] ﴾ٱَّللَّ

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 
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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: 

ْ ٱلِۡكَتََٰب ََلُبَي ِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوََّل ﴿ وتُوا
ُ
ِيَن أ ُ مِيَثََٰق ٱَّلَّ َخَذ ٱَّللَّ

َ
ِإَوۡذ أ

ۡواْ ِِهِۦ َثَمن    فَبِۡسَس َما قَلِيًل   ا تَۡكتُُمونَُهۥ َفنَبَُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َوٱۡشََتَ
وَن   [155سورة آل عمران: ] ﴾١٨٧شَۡاََتُ

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: 

لَمُ  َوَمنح  وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  قَاَل } ظح
َ
نح  أ ، ََيحلُُق  َذَهَب  مهمَّ لُُقوا َكَخلحِقه  فَلحَيخح

ةً، وح  َذرَّ
َ
لُُقوا أ َخح وح  َحبَّةً  َله

َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {َشعهَْيةً  أ

“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: 

ۡحَسَن ُصَوَرُكۡم  ِإَوَِلۡهِ ﴿
َ
َرُكۡم فَأ ِ َوَصوَّ ۡرَض ِِٱۡۡلَق 

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َخلََق ٱلسَّ

 [1سورة اتلغابن: ] ﴾٣ٱلَۡمِصُي 

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). 

ُِر  ﴿ ُ ٱۡلَخَٰلُِق ٱۡۡلَارُِئ ٱلُۡمَصو   [23سورة احلرش: ] ﴾ُهَو ٱَّللَّ

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: 

َشد  }
َ
َياَمةه  يَوحمَ  َعَذابًا انلَّاسه  أ هينَ  الحقه قه  يَُضاُهونَ  اَّلَّ

َلح رواه { اهلله  ِبه
 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:  

﴿ ُ ۡيهِۡم  قُِل ٱَّللَّ
ََكٓءَ َخلَُقواْ َكَخلۡقِهِۦ فَتََشَٰبََه ٱۡۡلَلُۡق َعلَ ِ ُۡشَ ۡم َجَعلُواْ َّلِلَّ

َ
أ

ءٖ  ِ ََشۡ
َُٰر  َخَٰلُِق ُك  َِٰحُد ٱۡلَقهَّ  [15سورة الرعد: ] ﴾١٦وَُهَو ٱلَۡو

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: 

رٍ  ُُك  } هُكلِّ  ََلُ  ََيحَعُل  انلَّاره  فه  ُمَصوِّ َرَها ُصوَرةٍ  ب ًسا َصوَّ بُهُ  َنفح  فه  َفُتَعذِّ
 رواه ابلخاري ومسلم. {َجَهنَّمَ 

“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: 

ِن نَِّذيٍر إَِّلَّ قَاَل ُمَۡتَفُوَهآ ﴿ رَۡسلَۡنا مِن َقۡبلَِك ِِف قَۡريَةٖ م 
َ
إِنَّا  َوَكَذَٰلَِك َمآ أ

َٰٓ َءاَثَٰرِهِم  ةٖ ِإَونَّا لََعَ مَّ
ُ
َٰٓ أ ۡقتَُدوَن وََجۡدنَآ َءاَِآَءنَا لََعَ ]سورة الزخرف:  ﴾٢٣مُّ

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: 

ا وََجدتُّۡم َعلَۡيهِ َءاَِآَءُكۡم  ﴿ ۡهَدىَٰ مِمَّ
َ
َولَۡو ِجۡئتُُكم ِِأ

َ
ََٰل أ سورة ] ﴾َق
 [54الزخرف: 

(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). 

َولَۡو ََكَن َءاَِآؤُُهۡم ََّل َيۡعلَُموَن َشۡي ﴿
َ
سورة املائدة: ] ﴾١٠٤ا َوََّل َيۡهَتُدوَن أ
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). 

َولَۡو ََكَن َءاَِآؤُُهۡم ََّل َيۡعقِلُوَن َشۡي ﴿
َ
سورة ابلقرة : ] ﴾١٧٠َيۡهَتُدوَن ا َوََّل أ

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) : 

﴿ َٰ َبۡعُت مِلََّة َءاَِآءِٓي إَِِۡر َُّۡرَِ   هِيَم ِإَوۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب  َوٱتَّ ن ن
َ
َما ََكَن ََلَآ أ

 ِۚ ءٖ ِ مِن ََشۡ  [15سورة يوسف: ] ﴾ِِٱَّللَّ

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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ِيَّتَُهۡم َوَمآ ﴿ ۡۡلَۡقنَا ِِهِۡم ُذر 
َ
ِيَُّتُهم بِإِيَمٍَٰن أ َبَعۡتُهۡم ذُر  ْ َوٱتَّ ِيَن َءاَمنُوا َوٱَّلَّ

 ٱۡمرِ 
ِۚ ُكُّ ءٖ ِن ََشۡ ِۡن َعَملِهِم م  ََلَۡنَُٰهم م 

َ
سورة ] ﴾٢١َِِما َكَسَب رَهنِير  ِٕۢيأ

 [51الطور: 

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 إََِلَٰ قَۡوِمهِۦ َفَقاَل ﴿ رَۡسلَۡنا نُوحا
َ
ِۡن َولََقۡد أ َ َما لَُكم م  ََٰقۡوِم ٱۡعُبُدواْ ٱَّللَّ َي

فًََل َتتَُّقوَن 
َ
ۥٓ  أ ٍَٰه َغۡيُهُ ِيَن َكَفُرواْ مِن قَۡوِمهِۦ َما  ٢٣إَِل َفَقاَل ٱلَۡملَُۡؤاْ ٱَّلَّ
َل َعلَۡيُكۡم  َهََٰذآ إَِّلَّ بَََرر  ن َيَتَفضَّ

َ
ِۡثلُُكۡم يُرِيُد أ نَزَل م 

َ
ُ َۡل َولَۡو َشآءَ ٱَّللَّ

ا َسِمۡعنَا َِِهََٰذا ِِفٓ َءاَِآئِنَا  ة  َمَلَٰٓئِكَ  لنَِي مَّ وَّ
َ
 [54، 51سورة املؤمنون: ] ﴾٢٤ٱۡۡل

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: 

َتۡنهَ ﴿
َ
ن نَّۡعبَُد َما أ

َ
ََٰنآ أ  [55سورة هود: ] ﴾َيۡعبُُد َءاَِآُؤنَاى

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: 

َٰلَِك َيۡفَعلُوَن ﴿  [74]سورة الشعراء:  ﴾٧٤َِۡل وََجۡدنَآ َءاَِآَءنَا َكَذ

 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) : 

وَِلَٰ ﴿
ُ
 [61سورة طه: ] ﴾٥١قَاَل َفَما َِاُل ٱۡلُقُروِن ٱۡۡل

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 ila-

ha 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: 

إهنَّ }
هََلَ  الَ  قَاَل  َمنح  انلَّاره  ىلَعَ  َحرَّمَ  اهللَ  فَ هَك  يَبحَتغه  اهللُ  إهالَّ  إ هَذل هَ  ب { اهلله  وَجح

 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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هََلَ  الَ  قَاَل  َمنح } هَما َوَكَفرَ  اهللُ  إهالَّ  إ َبدُ  ب  َوَدُمهُ  َماَُلُ  َحُرمَ اهلله  ُدونه  مهنح  ُيعح
َسابُهُ   رواه ابلخاري ومسلم. {اهلله  ىلَعَ  وَحه

“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 lullo-

h”. 

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: 

ِ َما ََّل يَُُضُُّهۡم َوََّل يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُوَن َهَُٰٓۡؤََّلٓءِ ﴿ َويَۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱَّللَّ
 ِ ُتنَب 

َ
ِ  قُۡل أ َ َِِما ََّل َيۡعلَُم ِِف ُشَفَعَُٰٓۡؤنَا ِعنَد ٱَّللَّ َِٰت َوََّل ِِف وَن ٱَّللَّ َمََٰو ٱلسَّ

ا شَُۡرُِكوَن  ََِٰلَٰ َعمَّ ۡرِضِۚ ُسۡبَحََٰنُهۥ َوتََع
َ
 [15]سورة يونس:  ﴾١٨ٱۡۡل

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: 

ا  ﴿ َفََٰعُة ََجِيع  ِ ٱلاَّ َّ ِ ۡرِضٰۖ ُثمَّ إَِِلۡهِ تُرَۡجُعوَن  قُل َّلل 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۥ ُملُۡك ٱلسَّ ُ َلَّ

 [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 ُتۡغِن ﴿ َمََٰو لَٖك ِِف ٱلسَّ ِن مَّ ن َشَفََٰعتُُهۡم َشۡي َوَكم م 
َ
ا إَِّلَّ مِۢن َبۡعِد أ

ُ لَِمن شََاآُء َوَيۡرََضَٰٓ  ذََن ٱَّللَّ
ۡ
 [55]سوروة انلجم:   ﴾٢٦يَأ

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: 

ََٰك َبۡعُض َءالَِهتَِنا ﴿ ى ۡشِهُد ٱ بُِسوٓءِٖۗ إِن نَُّقوُل إَِّلَّ ٱۡعََتَ
ُ
ٓ أ َ قَاَل إَِّن ِ َّللَّ

َّن ِ َِرِٓيءر 
َ
ا تَُۡرُِكوَن  َوٱۡشَهُدٓواْ أ ِمَّ ا ُثمَّ ََّل ََجِيع  مِن ُدونِهۦِ  فَِكيُدوِِن  ٥٤م 
 [66، 64سورة هود: ] ﴾٥٥تُنِظُروِن 

“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: 

ِيَن مِن ُدونِهِۦ  ﴿
ِفُونََك ِِٱَّلَّ  [15سورة الزمر: ] ﴾َويَُخو 

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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ۥ فًََل ََّتَافُوُهمۡ ﴿ ۡوِِلَآَءهُ
َ
ۡيَطَُٰن ُُيَو ُِف أ َٰلُِكُم ٱلاَّ وََخافُوِن إِن ُكنتُم إِنََّما َذ

ۡۡؤمِننِيَ   [156سورة آل عمران: ] ﴾١٧٥ مُّ

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] ﴾َوٱۡخَاۡوِنِۚ فًََل ََّتَۡاوُۡهۡم ﴿

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: 

ِيَن قَاَل لَُهُم ﴿ فََزاَدُهۡم  ٱَلَّاُس إِنَّ ٱَلَّاَس قَۡد ََجَُعواْ لَُكۡم فَٱۡخَاوُۡهمۡ ٱَّلَّ
ْ َحۡسبُنَا ٱإِيَمَٰن   ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل ا َوقَالُوا ْ ِِنِۡعَمةٖ  ١٧٣َّللَّ َِن ٱ فَٱنَقلَبُوا ِ م  َّللَّ
ُ ُذو َوٱتَّبَُعواْ  وٓءر لَّۡم َيۡمَسۡسُهۡم سُ  َوفَۡضلٖ  ِۗ َوٱَّللَّ ََٰن ٱَّللَّ فَۡضٍل َعِظيٍم رِۡضَو
ۡوِِلَآَءهُۥ فًََل ََّتَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن  ١٧٤

َ
ۡيَطَُٰن ُُيَو ُِف أ َٰلُِكُم ٱلاَّ إِنََّما َذ

ۡۡؤِمننَِي   [156 - 151سورة آل عمران: ] ﴾١٧٥ُكنتُم مُّ
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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 Al-

Khudri  rằng Thiên sứ của Allah  nói: 

َحُدُكمح  ََيحقهرح  الَ }
َ
َسهُ  أ  {َنفح

“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: 

ًرا يََرى} مح
َ
ه  أ  ََلُ  وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َفَيُقوُل  فهيهه  َيُقوُل  الَ  ُثمَّ  َمَقال   فهيهه  َعلَيحهه  لِله

َياَمةه  يَوحمَ  نح  َمَنَعَك  َما الحقه
َ
َيةُ  َفَيُقوُل  َوَكَذا َكَذا فه  َتُقوَل  أ . انلَّاسه  َخشح

إهيَّاىَ  َفَيُقوُل 
َحقَّ  ُكنحَت  فَ

َ
نح  أ

َ
 .{ََتحَش  أ

“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 : 

 [51سورة القصص: ] ﴾ا َيََتَقَُّب  فََخَرَج مِۡنَها َخآئِف  ﴿

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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لَوَٰةَ ﴿ قَاَم ٱلصَّ
َ
ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ ِ َمۡن َءاَمَن ِِٱَّللَّ  إِنََّما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّللَّ

ْ مَِن  ن يَُكونُوا
َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َ  َفَعََسَٰٓ أ َكوَٰةَ َولَۡم َُيَۡش إَِّلَّ ٱَّللَّ َوَءاََت ٱلزَّ

 [15سورة اتلوبة: ] ﴾١٨ٱلُۡمۡهتَِديَن 

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:  

ابِۢ ﴿ ۡعَمَٰلُُهۡم َكَِسَ
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ ۡم  ِِقِيَعةٖ َوٱَّلَّ َٰٓ َُيَۡسُبُه ٱلظَّ اُن َمآءا َحَّتَّ

  [15سورة انلور: ] ﴾اإِذَا َجآَءهُۥ لَۡم َُيِۡدهُ َشۡي 
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). 

ِيُح ِِف يَۡوٍم ََعِصٖفٰۖ ﴿ ۡت ِِهِ ٱلر   [15سورة إبراهيم: ] ﴾َكَرَماٍد ٱۡشتَدَّ

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 : 

﴿  َ  [15سورة اتلوبة: ] ﴾َولَۡم َُيَۡش إَِّلَّ ٱَّللَّ

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:  

نََة انلَّاسه َوَمنح } هَسَخطه انلَّاسه َكَفاهُ اهلله َمُؤوح ََمَس رهََض اهلله ب هتلح َمنح ا
هَسَخطه اهلله  ََمَس رهََض انلَّاسه ب هتلح هىَل انلَّاسا َُه اهلُل إ  {َوَّكَّ

“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:  

ََمَس رهََض اهلله } هتلح ُه  َمنح ا رََّض َعنح
َ
َ اهلُل َعنحُه وأ هَسَخطه انلَّاسه َرِضه ب

هَسَخطه اهلله  انلَّاس ََمَس رهََض انلَّاسه ب َعلَيحهه  اهللُ  َسَخَط َوَمنح اهتلح
َخَط َعلَيحهه انلَّاس سح

َ
 {وَأ

“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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رح َمنح }
َ
هَسَخطه انلَّاسه َكَفاهُ اهلله َمُؤوح  ََض اهللَ أ ََض ب رح

َ
نََة انلَّاسه َوَمنح أ

هَسَخطه اهلله  انلَّاَس  ُنوحا َعنحُه مهَن اهلله َشيحًئاب  {لَمح ُيغح
“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: 

ا ﴿ ُۥ ََمۡرَج  َ َُيَۡعل َلَّ َويَۡرزُۡقُه مِۡن َحۡيُث ََّل َُيۡتَِسُب   ٢َوَمن َيتَِّق ٱَّللَّ
ِ َفُهَو َحۡسُبهُ  ۡ لََعَ ٱَّللَّ  [1، 5: سورة الطالق] ﴾ۥٓ  َوَمن َيتََوَّكَّ

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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مِنُواْ َمۡكَر ٱ﴿
َ
فَأ
َ
وَن أ ِ إَِّلَّ ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡخَِِٰسُ َمُن َمۡكَر ٱَّللَّ

ۡ
ِ  فًََل يَأ  ﴾٩٩َّللَّ

 [55 - 55سورة 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). 

َٰفُِروَن إِنَُّهۥ ََّل يَاْۡي ﴿ ِ إَِّلَّ ٱۡلَقۡوُم ٱلَۡك ۡوِ  ٱَّللَّ سورة يوسف: ] ﴾٨٧ُس مِن رَّ
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). 

ٓالُّوَن ﴿  [65سورة احلجر: ] ﴾٥٦َوَمن َيۡقنَُط مِن رَّۡۡحَةِ َرب ِهِۦٓ إَِّلَّ ٱلضَّ

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: 

ْ شَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡۡلَۡيَرَِٰت َويَۡدُعوَنَنا رََغب  ﴿ ْ ََلَا ا َورََهب  إِنَُّهۡم ََكنُوا ا  َوََكنُوا
 [50: سورة األنبياء] ﴾ ٩٠َخَِٰاعنَِي 

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). 

قَۡرُب ﴿
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِيَن يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إََِلَٰ َرب ِهُِم ٱلۡوَِسيلََة أ

ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ
ُ
 أ

ۥٓ  إِنَّ َعَذاَب َرب َِك ََكنَ  ۥ َوَيَخافُوَن َعَذاَُِه  ﴾٥٧ا ََمُۡذور   َوَيرُۡجوَن رَۡۡحََتُه
 [65سورة 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: 

قَۡرُب ﴿
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِيَن يَۡدُعوَن يَبَۡتُغوَن إََِلَٰ َرب ِهُِم ٱلۡوَِسيلََة أ

ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ
ُ
 أ

ۥٓ  إِنَّ َعَذاَب َرب َِك ََكَن ََمُۡذور   ۥ َوَيَخافُوَن َعَذاَُِه  ﴾٥٧ا َوَيرُۡجوَن رَۡۡحََتُه
 [65سورة 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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ُسنَا ََِيَٰت  ﴿
ۡ
تَِيُهم َِأ

ۡ
ن يَأ
َ
ۡهُل ٱۡلُقَرىَٰٓ أ

َ
مَِن أ

َ
فَأ
َ
مَِن  ٩٧ا وَُهۡم نَآئُِموَن أ

َ
َو أ
َ
أ

تِيَُهم 
ۡ
ن يَأ
َ
ۡهُل ٱلُۡقَرىَٰٓ أ

َ
ُسنَا ُضح  أ

ۡ
مِنُواْ َمۡكَر ٱ ٩٨وَُهۡم يَلَۡعبُوَن  َِأ

َ
فَأ
َ
ِ  أ َّللَّ

وَن  ِ إَِّلَّ ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَخَِِٰسُ َمُن َمۡكَر ٱَّللَّ
ۡ
 [55 - 97سورة األعراف: ] ﴾٩٩فًََل يَأ

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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﴿ 
َ
ِيَن يَرِثُوَن ٱۡۡل َو لَۡم َيۡهِد لَِّلَّ

َ
َصۡبَنَُٰهم ۡرأ

َ
ن لَّۡو نََاآءُ أ

َ
ۡهلَِهآ أ

َ
َض مِۢن َبۡعِد أ

َٰ قُلُوبِهِۡم َفُهۡم ََّل شَۡسَمُعوَن 
 [100سورة األعراف: ] ﴾١٠٠ُِِذنُوبِهِۡم  َوَنۡطَبُع لََعَ

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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ٓالُّوَن َوَمن َيۡقنَُط مِن رَّۡۡحَةِ َرب ِهِۦٓ إَِّلَّ ﴿  [65سورة احلجر: ] ﴾٥٦ٱلضَّ

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: 

ن ﴿
َ
َٰٓ أ ُتُموِِن لََعَ ۡ بََرَّ

َ
وَن أ ُ ِ ِنَ ٱۡلِكَِبُ فَبَِم تُبََر  سَّ سورة احلجر د : ] ﴾٥٤مَّ
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: 

ِخيهِ َوََّل ﴿
َ
ُسواْ ِمن يُوُسَف َوأ ََٰبِنَّ ٱۡذَهبُواْ َفَتَحسَّ ۡوِ  تَاْۡي َي ُسواْ مِن رَّ

  ِ َٰفُِروَن إِنَُّهۥ ََّل يَاْۡي  ٱَّللَّ ِ إَِّلَّ ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡك ۡوِ  ٱَّللَّ سورة ] ﴾٨٧ُس مِن رَّ
 [55يوسف: 
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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  ََجِيٌل  َعََس ٱ فََصِۡبر ﴿ تِيَِن ِِهِۡم ََجِيعا
ۡ
ن يَأ
َ
ُ أ  [51سورة يوسف: ] ﴾َّللَّ

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 : 

 ثَاَِّنَ ٱثۡننَۡيِ إِۡذ ُهَما ِِف ٱۡلَغارِ إِۡذ َيُقوُل ﴿
ْ ِيَن َكَفُروا ۡخرََجُه ٱَّلَّ

َ
إِۡذ أ

َ َمَعنَا  ََّل  لَِصَِٰحبِهِۦ  [04سورة اتلوبة: ] ﴾ ََتَۡزۡن إِنَّ ٱَّللَّ

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: 

لَمح وَ } نَّ اهعح
َ
 رواه أمحد.{ الحَكرحبه  َمعَ  الحَفَرجَ  أ

“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: 

﴿  ِ نُفِسهِۡم ََّل َتۡقَنُطواْ ِمن رَّۡۡحَةِ ٱَّللَّ
َ
َٰٓ أ فُواْ لََعَ ۡۡسَ

َ
ِيَن أ إِنَّ قُۡل َيَٰعِبَادَِي ٱَّلَّ

ا  إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم  نُوَب ََجِيعا َ َيۡغفُِر ٱَّلُّ  [61سورة الزمر: ] ﴾٥٣ٱَّللَّ

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:  

ره اهلله.}
ُن مهنح َمكح مح

َ حه اهلله َواألح ُس مهنح َروح
ح
َأ هاهلله َواَلح اُك ب َ َشح  {اإَلح

“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: 

َِٰعِظنَي ﴿ َِن ٱلَۡو ۡم لَۡم تَُكن م 
َ
وََعۡظَت أ

َ
إِۡن َهََٰذآ إَِّلَّ  ١٣٦قَالُواْ َسَوآءٌ َعلَۡيَنآ أ

لنَِي  وَّ
َ
بنَِي  ١٣٧ُخلُُق ٱۡۡل ُِوهُ  ١٣٨َوَما ََنُۡن ُِِمَعذَّ ۡهلَۡكَنَُٰهۡم  إِنَّ ِِف فََكذَّ

َ
فَأ

َٰلَِك ٓأَليَة    ۡكََثُُهم مُّ  َذ
َ
 [115 - 115سورة الشعراء: ] ﴾١٣٩ۡۡؤمِننَِي َوَما ََكَن أ

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 : 

نَداد  َوِمَن ٱَلَّاِس ﴿
َ
ِ أ ِ ٱَمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱَّللَّ ِ  ا ُُيِبُّوَنُهۡم َكُحب  َّللَّ

ِيَن  َشدُّ ُحب   َوٱَّلَّ
َ
ِۗ ا َءاَمنُٓواْ أ َّ ِ  [156ابلقرة :  سورة] ﴾َّلل 

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: 

ِ إِن ُكنَّا لََِف َضَلَٰلٖ ﴿ بنٍِي  تَٱَّللَّ ِ ٱلَۡعَٰلَِمنَي   ٩٧مُّ ِيُكم َِِرب   ﴾٩٨إِذۡ نَُسو 
 [98 - 97سورة 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). 

ِيَن َكَفُرواْ َِِرب ِهِۡم َيۡعِدلُوَن ﴿  [1: ]سورة األنعام ﴾١ُثمَّ ٱَّلَّ

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: 

﴿ ٓ ۡبنَا
َ
َٰنُُكمۡ قُۡل إِن ََكَن َءاَِآؤُُكۡم َوأ ۡزَوَُٰجُكۡم  ؤُُكۡم ِإَوۡخَو

َ
َوأ

ر  ٌَٰل ٱۡقََتَۡفتُُموَها َوتَِجََٰرة ۡمَو
َ
َوَمَسَِٰكُن َكَساَدَها ََّتَۡاۡوَن  وََعِاَيتُُكۡم َوأ

ِ َورَُسوَِلِۦ وَِجَهادٖ  َِن ٱَّللَّ َحبَّ إَِِلُۡكم م 
َ
بَُّصواْ  تَۡرَضۡوَنَهآ أ ِِف َسبِيلِهِۦ َفََتَ
َِتَ ٱ
ۡ
َٰ يَأ ُ ََّل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلَۡفَِٰسقنَِي َحَّتَّ ۡمرِهۦِۗ َوٱَّللَّ

َ
ُ ِِأ سورة اتلوبة: ] ﴾٢٤َّللَّ

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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﴿ ُ َ فَٱتَّبُِعوِِن ُُيۡبِۡبُكُم ٱَّللَّ َويَۡغفِۡر لَُكۡم قُۡل إِن ُكنتُۡم َُتِبُّوَن ٱَّللَّ
ُ َغُفورر  ِطيُعواْ ٱ   ٣١ رَِّحيمر  ذُنُوبَُكۡم  َوٱَّللَّ

َ
َ َوٱلرَُّسوَل  فَإِن تََولَّۡواْ فَإِنَّ قُۡل أ َّللَّ

َٰفِرِيَن  َ ََّل ُُيِبُّ ٱلَۡك  [15، 11:  سورة آل عمران] ﴾٣٢ٱَّللَّ

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: 

﴿ ُ َِت ٱَّللَّ
ۡ
ِيَن َءاَمنُواْ َمن يَۡرتَدَّ مِنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََسۡوَف يَأ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ
ذِلَّةٍ  َِِقۡومٖ 

َ
ۥٓ أ َٰفِرِيَن  ُُيِبُُّهۡم َوُيِحبُّونَُه ةٍ لََعَ ٱلَۡك ِعزَّ

َ
لََعَ ٱلُۡمۡۡؤمِننَِي أ
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ِ َوََّل َُيَافُوَن لَۡوَمَة ََّلٓئِٖمِۚ  َٰلَِك فَۡضُل ٱ يَُجَٰهُِدوَن ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ ِ يُۡۡؤتِيهِ َذ َّللَّ
ُ َوَِٰسٌع َعلِيٌم   [64سورة املائدة: ] ﴾٥٤َمن شََاآُء  َوٱَّللَّ

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:  

مهنُ  الَ } َحُدُكمح  يُؤح
َ
ُكونَ  َحَّتَّ  أ

َ
َحبَّ  أ

َ
هََلحهه  أ ههه  مهنح  إ  َوانلَّاسه  َوَودَلههه  َوادله

َعهْيَ  ْجح
َ
 رواه ابلخاري ومسلم.{ أ

“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: 

َٰ َويَُقولُوَن ﴿ َطۡعنَا ُثمَّ َيتََوِلَّ
َ
ِ َوبِٱلرَُّسوِل َوأ ِۢن بَۡعِد   فَرِيقر َءاَمنَّا ِِٱَّللَّ ِنُۡهم م  م 

ْوَلَٰٓئَِك ِِٱلُۡمۡۡؤمِننَِي 
ُ
َٰلَِك  َوَمآ أ  [45سورة  انلور: ] ﴾٤٧َذ

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: 

ۡۡؤِمننَِي ﴿ ُٓواْ إِن ُكنتُم مُّ ِ َفتََوَّكَّ  [51سورة املائدة: ] ﴾٢٣َولََعَ ٱَّللَّ

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). 

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: 

ۡۡؤِمننَِي ﴿ ُٓواْ إِن ُكنتُم مُّ ِ َفتََوَّكَّ  [51سورة املائدة: ] ﴾٢٣َولََعَ ٱَّللَّ

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  cũng qui định việc phó thác nơi Ngài là 

một điều kiện của Islam như Ngài đã phán: 

﴿ ْ ُٓوا ِ َفَعلَۡيهِ تََوَّكَّ ََٰقۡوِم إِن ُكنتُۡم َءاَمنتُم ِِٱَّللَّ إِن ُكنتُم  َوقَاَل ُموََسَٰ َي
ۡسلِِمنيَ   [54سورة يونس: ] ﴾ مُّ

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: 

ِۡذهُ َوكِيًل  ﴿ ََٰه إَِّلَّ ُهَو فَٱَّتَّ سورة املزمل: ] ﴾٩ رَّبُّ ٱلَۡمَۡرِِق َوٱلَۡمۡغرِِب ََّلٓ إَِل
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). 

ۥٓ  ﴿ ِ َفُهَو َحۡسبُُه ۡ لََعَ ٱَّللَّ ِۦ   َوَمن َيتََوَّكَّ ۡمرِه
َ
َٰلُِغ أ َ َب سورة الطالق: ] ﴾إِنَّ ٱَّللَّ

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: 

ُ وَِجلَۡت قُلُوبُُهۡم ِإَوَذا تُلِيَۡت َعلَيۡهِۡم إِنََّما ٱلُۡمۡۡؤمِنُوَن ﴿ ِيَن إِذَا ذُكَِر ٱَّللَّ ٱَّلَّ
َٰتُُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمَٰن   َٰ َرب ِهِۡم َءاَي

ُوَن ا َولََعَ  [5سورة األنفال: ] ﴾٢َيتََوَّكَّ

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: 

ِيَن َءاَمنُواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُكمۡ ﴿ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ وِ ٱنفُِرواْ ََجِيع   َيَٰٓ

َ
ا فَٱنفُِرواْ ُثبَاٍت أ

 [51سورة النساء: ] ﴾٧١

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). 

ةٖ ﴿ ِن قُوَّ ا ٱۡستََطۡعتُم م  واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
ِبَاِط ٱۡۡلَۡيلِ  َوأ سورة األنفال: ] ﴾َوِمن ر 
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). 

ۡرِض َوٱۡبَتُغواْ مِن فَۡضِل ﴿
َ
واْ ِِف ٱۡۡل لَوَٰةُ فَٱنتََِرُ ِ فَإَِذا قُِضيَِت ٱلصَّ  ﴾ٱَّللَّ

 [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: 

ُت  إهّنِّ } َعمُ  إهّنِّ  َكَهيحئَتهُكمح  لَسح طح
ُ
َِق  أ سح

ُ
 رواه ابلخاري ومسلم. {وَأ

 “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: 

لَۡبَِٰب ﴿
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
أ ادِ ٱَلَّۡقَوىَٰ  َوٱتَُّقوِن َيَٰٓ ُدواْ فَإِنَّ َخۡيَ ٱلزَّ سورة ] ﴾ ١٩٧َوتََزوَّ

 [155ابلقرة: 

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: 

﴿ ِ ۡرِض َوٱۡبتَُغواْ مِن فَۡضِل ٱَّللَّ
َ
واْ ِِف ٱۡۡل  [10: سورة اجلمعة] ﴾فَٱنتََِرُ

Các ngươi hãy tản mác khắp nơi trên mặt đất mà 

tìm kiếm thiên lộc của Allah. (Chương 55 – Al-

Jum’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: 

ۡربَاب  ﴿
َ
ۡحبَارَُهۡم َورُۡهَبَٰنَُهۡم أ

َ
َُذٓواْ أ ِن ُدوِن ٱٱَّتَّ ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡبَن َمۡريََم ا م  َّللَّ

َٰه   ِمُرٓواْ إَِّلَّ ِِلَۡعُبُدٓواْ إَِل
ُ
ٓ إَِلَٰهَ إَِّلَّ هُ ا  ا َوَِٰحد  َوَمآ أ ا شَُۡرُِكوَن َّلَّ ۥ َعمَّ َو  ُسبَۡحَٰنَُه
 [11اتلوبة:  سورة] ﴾ ٣١

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:  

نَ } ل وح َن لَُكمح َما َحرََّم اهلُل َفُتحه لَيحَس َُيهل وح
َ
َحلَّ اهلُل هُ أ

َ
َن َما أ ُموح ، َوَُيَرِّ

نَهُ  ُموح  رواه الرتمذي. {َفُتَحرِّ
“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: 

ْ إَِّلَّ ﴿ ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َٰه  َوَما ْ إَِل ا ا  ا َوَِٰحد   ِِلَۡعُبُدٓوا  ُهَو  ُسۡبَحَٰنَُهۥ َعمَّ

ََٰه إَِّلَّ ٓ إَِل َّلَّ
 [11اتلوبة:  سورة] ﴾ ٣١شَُۡرُِكوَن 
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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). 

﴿ ۗ ِ َعلَۡيهِ ِإَونَُّهۥ لَفِۡسقر ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱَّللَّ  مِمَّ
ْ ُكلُوا

ۡ
ِإَونَّ  َوََّل تَأ

َيَِٰطنَي َِلُوُحوَن  ٓ ٱلاَّ ۡوِِلَا
َ
َطۡعتُُموُهۡم إِنَُّكۡم ئِهِۡم ِِلَُجَِٰدلُوُكۡم  إََِلَٰٓ أ

َ
ِإَوۡن أ

 .[131سورة األنعام: ] ﴾١٢١لَُمَۡرُِكوَن 

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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ۡو يُِصيَبُهۡم ﴿
َ
ن تُِصيبَُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُُيَالُِفوَن َعۡن أ َيۡحَذرِ ٱَّلَّ

فَلۡ
ِِلمٌ 
َ
 [51:  سورة انلور] ﴾َعَذاٌب أ

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 Fat-

hu 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: 

َطۡعتُُموُهۡم إِنَُّكۡم لَُمَۡرُِكوَن ﴿
َ
 [151األنعام: ] ﴾١٢١ِإَوۡن أ

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. 



 

 

 

144 

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 

                                           
(1) 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 
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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: 

ِ َمثَٖلِۚ ﴿
ۡبنَا لِلنَّاِس ِِف َهََٰذا ٱلُۡقۡرَءاِن مِن ُك   يَةٖ َولَئِن ِجۡئتَُهم أَِب َولََقۡد َِضَ

ِيَن َكَفُرٓواْ إِۡن  َُقولَنَّ ٱَّلَّ نتُۡم ِلَّ
َ
َٰ  ٥٨إَِّلَّ ُمۡبِطلُوَن أ ُ لََعَ َٰلَِك َيۡطَبُع ٱَّللَّ َكَذ
ِيَن ََّل َيۡعلَُمونَ  ر   ٥٩ قُلُوِب ٱَّلَّ ِ َحق  نََّك  فَٱۡصِِبۡ إِنَّ وَۡعَد ٱَّللَّ َوََّل شَۡسَتِخفَّ

ِيَن ََّل يُوقِنُوَن     [50 - 65سورة الروم: ] ﴾٦٠ٱَّلَّ

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: 

ۡمُرۗ ﴿
َ
ََّل ََلُ ٱۡۡلَلُۡق َوٱۡۡل

َ
 [64سورة األعراف : ] ﴾أ

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: 

ۥٓ إََِل ﴿ ءٖ فَُحۡكُمُه ِ  َوَما ٱۡختَلَۡفتُۡم فِيهِ مِن ََشۡ  [10سورة الشورى: ]  ﴾ ٱَّللَّ

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). 

ِطي﴿
َ
ْ أ ِيَن َءاَمنُوٓا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ۡمرِ َيَٰٓ

َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱَّللَّ  ُعوا

ءٖ  ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنتُۡم فَُردُّوهُ إََِل ٱ ِمنُكۡم  فَإِن تََنَٰزَۡعتُۡم ِِف ََشۡ َّللَّ
َٰلَِك َخۡير  ِۚ َذ ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ وِيًلا  تُۡۡؤمِنُوَن ِِٱَّللَّ

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
سورة النساء: ] ﴾٥٩َوأ

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 – An-

Nisa, 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: 

﴿ ْ َُٰٓۡؤا ۡم لَُهۡم ُۡشََك
َ
ِيِن َما لَم أ َِن ٱل  ُ  َۡشَُعواْ لَُهم م  َذۢن ِِهِ ٱَّللَّ

ۡ
سورة ] ﴾ۡۡ يَأ

 [51الشورى: 
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). 

َطۡعتُُموُهۡم إِنَُّكۡم لَُمَۡرُِكوَن ﴿
َ
 [151األنعام: ] ﴾١٢١ِإَوۡن أ

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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ِيَن ﴿ لَۡم تََر إََِل ٱَّلَّ
َ
نزَِل مِن أ

ُ
نزَِل إَِِلَۡك َوَمآ أ

ُ
نَُّهۡم َءاَمنُواْ َِِمآ أ

َ
يَزُۡعُموَن أ

ن يَۡكُفُرواْ ِِهِۦ  
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوقَۡد أ ن َيَتَحاَكُمٓواْ إََِل ٱلطَّ

َ
َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ًََٰلۢ َِعِيد   ن يُِضلَُّهۡم َضَل
َ
ۡيَطَُٰن أ  [60سورة النساء: ]  ﴾٦٠ا َوُيرِيُد ٱلاَّ

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). 

ُِموَ  فِيَما َشَجَر َِيۡنَُهۡم ُثمَّ ََّل َُيُِدواْ فًََل َوَرب َِك ََّل يُ ﴿ َٰ ُُيَك  ۡۡؤمِنُوَن َحَّتَّ
نُفِسهِۡم َحرَج  

َ
ْ ِِفٓ أ ا قََضۡيَت َوشَُسل ُِموا ِمَّ  [56سورة النساء: ] ﴾ ٦٥ا تَۡسلِيم   ا م 

Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng 

chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề 

cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh 

chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về 

quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn 

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

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: 

َُٰغوِت َويُۡۡؤمِ ﴿ ِ َفَقِد ٱۡستَۡمَسَك ِِٱۡلُعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثََقَٰ َفَمن يَۡكُفۡر ِِٱلطَّ ۢن ِِٱَّللَّ
 [565:  ابلقرة سورة]  ﴾ََّل ٱنفَِصاَم لََهاۗ 

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: 

ًََٰلۢ َِعِيد  ﴿ ن يُِضلَُّهۡم َضَل
َ
ۡيَطَُٰن أ  [60سورة النساء: ]  ﴾٦٠ا َويُرِيُد ٱلاَّ

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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يَۡت ٱلُۡمَنَٰفِقنَِي اقِيَل لَُهۡم َتعَ ِإَوذَا ﴿
َ
ُ ِإَوََل ٱلرَُّسوِل َرأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
لَۡواْ إََِلَٰ َمآ أ

وَن َعنَك   [51سورة النساء: ] ﴾٦١ا ُصُدود  يَُصدُّ

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: 

ۡرِض قَالُٓواْ إِنََّما ََنُۡن ُمۡصلُِحوَن ﴿
َ
ََّلٓ  ١١ِإَوذَا قِيَل لَُهۡم ََّل ُتۡفِسُدواْ ِِف ٱۡۡل

َ
أ

 [15، 11]سورة ابلقرة:  ﴾١٢إِنَُّهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلَِٰكن َّلَّ شَۡاُعُروَن 

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 Muna-

fiq 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:  

فَُحۡكَم ﴿
َ
ِ ُحۡكم  أ ۡحَسُن مَِن ٱَّللَّ

َ
َجَٰهِلِيَّةِ َيۡبُغوَن  َوَمۡن أ

يُوقِنُوَن  ا ل َِقۡومٖ ٱلۡ
 [60املائدة:  سورة] ﴾٥٠

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 (Tắc-

ta)(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: 

َٰفُِروَن َوَمن لَّۡم َُيُۡكم ﴿ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
سورة ] ﴾٤٤َِِمآ أ

 [44املائدة: 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì 

đó là những kẻ không có đức tin. (Chương 6 – Al-Ma-

idah, câu 44). 

ُِموَ  فِيَما َشَجَر َِيۡنَُهۡم ُثمَّ ََّل َُيُِدواْ فًََل َوَرب َِك ََّل يُ ﴿ َٰ ُُيَك  ۡۡؤمِنُوَن َحَّتَّ
نُفِسهِۡم َحرَج  

َ
ا قََضۡيَت ِِفٓ أ ِمَّ  [56سورة النساء: ] ﴾ ٦٥ا َوشَُسل ُِمواْ تَۡسلِيم  ا م 

                                           
(2)

 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. 
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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). 

َفتُۡۡؤِمنُوَن َِِبۡعِض ٱۡلِكَتَِٰب َوتَۡكُفُروَن َِِبۡعٖضِۚ ﴿
َ
َفَما َجَزآءُ َمن َيۡفَعُل  أ

َٰلَِك مِنُكۡم إَِّلَّ ِخۡزير  ۡنَيا  َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُردُّوَن  َذ ِ ِِف ٱۡۡلَيَوَٰةِ ٱلُّ َشد 
َ
إََِلَٰٓ أ

ا َتۡعَملُوَن  ُ َِِغَٰفٍِل َعمَّ  [56سورة ابلقرة: ] ﴾٨٥ٱۡلَعَذاِبِۗ َوَما ٱَّللَّ

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:  

ن يَُكوَن  َوَما ََكَن لُِمۡۡؤمِنٖ ﴿
َ
ا أ ۡمرا

َ
ۥٓ أ ُ َورَُسوَُلُ َوََّل ُمۡۡؤِمنٍَة إِذَا قَََض ٱَّللَّ

ۥ َفَقۡد َضلَّ َضَلًَٰل   َ َورَُسوََلُ ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َيۡعِص ٱَّللَّ
َ
بِين  لَُهُم ٱۡۡلَِيَةُ مِۡن أ ا  مُّ

 [15]سورة األحزاب:  ﴾ ٣٦

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). 

ِن فَإِن لَّۡم شَۡستَِجيبُ ﴿ َضلُّ مِمَّ
َ
ۡهَوآَءُهۡم  َوَمۡن أ

َ
نََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
واْ لََك فَٱۡعلَۡم أ

َُٰه َِِغۡيِ ُهد   َبَع َهَوى َِن ٱى ٱتَّ َٰلِِمنَي م  َ ََّل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ ِ  إِنَّ ٱَّللَّ  ﴾٥َّللَّ
 [60سورة 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: 

مهُن } َحُدكُ اَل يُؤح
َ
َن َهَواهُ تَبه أ ههه مح َحَّتَّ يَُكوح ئحُت ب هَما جه  {عاً ل

“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: 

ۡعَمَٰلَُهۡم ﴿
َ
ۡحبََط أ

َ
ۥ فَأ َٰنَُه َ َوَكرُِهواْ رِۡضَو ۡسَخَط ٱَّللَّ

َ
نَُّهُم ٱتَّبَُعواْ َمآ أ

َ
َٰلَِك ِِأ َذ

 [55سورة حممد: ] ﴾٢٨

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). 

نََّما يَتَّبُِعوَن ﴿ 
َ
ِن فَإِن لَّۡم شَۡستَِجيُبواْ لََك فَٱۡعلَۡم أ َضلُّ مِمَّ

َ
ۡهَوآَءُهۡم  َوَمۡن أ

َ
أ

َُٰه َِِغۡيِ ُهد   َبَع َهَوى َِن ٱى ٱتَّ َٰلِِمنَي م  َ ََّل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ ِ  إِنَّ ٱَّللَّ  ﴾٥َّللَّ
 [60سورة 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: 

ۡمرِ مِن َيُظنُّوَن ِِٱ﴿
َ
َا مَِن ٱۡۡل ِ َظنَّ ٱۡلَجَٰهِلِيَّةِٰۖ َيُقولُوَن َهل َلَّ ِ َغۡيَ ٱۡۡلَق  َّللَّ

ءِٖۗ  ِۗ  ََشۡ ۡمَر ُُكَُّهۥ َّلِلَّ
َ
 [164سورة آل عمران: ] ﴾قُۡل إِنَّ ٱۡۡل

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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ٓان نَِي ﴿ َب ٱلُۡمَنَٰفِقِنَي َوٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت َوٱلُۡمَۡرِكنَِي َوٱلُۡمَۡرَِكَِٰت ٱلظَّ ِ َويَُعذ 
َعدَّ 
َ
ُ َعلَيۡهِۡم َولََعنَُهمۡ َوأ وۡءِٰۖ وََغِضَب ٱَّللَّ ِۚ َعلَۡيهِۡم َدآئَِرةُ ٱلسَّ وۡءِ ِ َظنَّ ٱلسَّ ِِٱَّللَّ

ا لَُهۡم َجهَ   [5سورة الفتح: ] ﴾٦نََّم  وََسآَءۡت َمِصي 

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: 

ِيَن َكَفُرواْ مَِن ٱَلَّارِ ﴿ ْ  فََوۡيلر ل َِّلَّ ِيَن َكَفُروا َٰلَِك َظنُّ ٱَّلَّ ]سورة  ﴾٢٧َذ
 [55ص: 

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: 

ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ َورَُسوَِلِۦ ُكنتُۡم تَۡستَۡهزُِءوَن ﴿ ِِٱَّللَّ
َ
ْ قَ  ٦٥قُۡل أ ۡد ََّل َتۡعتَِذُروا

 [55، 56سورة اتلوبة: ]  ﴾ َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم  

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: 

ِ َوَءاَيَٰتِهِۦ َورَُسوَِلِۦ ُكنتُۡم تَۡستَۡهزُِءوَن ﴿ ِِٱَّللَّ
َ
ْ قَۡد  ٦٥قُۡل أ ََّل َتۡعتَِذُروا

 [55، 56سورة اتلوبة: ]  ﴾ َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمَٰنُِكۡم  

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: 

ِۢن بَۡعِد ﴿ ِنُۡهم م  َٰ فَرِيقر م  َطۡعنَا ُثمَّ َيتََوِلَّ
َ
ِ َوبِٱلرَُّسوِل َوأ َويَُقولُوَن َءاَمنَّا ِِٱَّللَّ

ْوَلَٰٓئَِك ِِٱلُۡمۡۡؤمِننَِي 
ُ
َٰلَِك  َوَمآ أ ِ َورَُسوَِلِ  ٤٧َذ ۦ ِِلَۡحُكَم ِإَوذَا ُدُعٓواْ إََِل ٱَّللَّ

ۡعرُِضوَن  ِۡنُهم مُّ تُٓواْ إَِِلۡهِ  ٤٨َِيۡنَُهۡم إِذَا فَرِيقر م 
ۡ
َُّهُم ٱۡۡلَقُّ يَأ ِإَون يَُكن ل

ُ  ٤٩ُمۡذِعننَِي  ن َُيِيَف ٱَّللَّ
َ
ۡم َُيَافُوَن أ

َ
ْ أ ِم ٱۡرتَآُِوا

َ
َرٌض أ ِِف قُلُوبِهِم مَّ

َ
أ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ۥ  َِۡل أ ۡيهِۡم َورَُسوَُلُ

َٰلُِموَن َعلَ إِنََّما ََكَن قَۡوَل ٱلُۡمۡۡؤمِننَِي  ٥٠ٱلظَّ
َطۡعنَا  

َ
ن َيُقولُواْ َسِمۡعَنا َوأ

َ
ِ َورَُسوَِلِۦ ِِلَۡحُكَم َِۡينَُهۡم أ إِذَا ُدُعٓواْ إََِل ٱَّللَّ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
ُ
َ  ٥١َوأ َ َورَُسوََلُۥ َوَيۡخَش ٱَّللَّ َوَمن يُِطِع ٱَّللَّ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفآئُِزوَن  َويَتَّۡقهِ 
ُ
 [65 - 45]سورة انلور:  ﴾٥٢فَأ

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: 

َ َعلَيحَك َما } إهنََّك لَوح مهتَّ َوِهه
ناً، فَ إهنََّها اَل يَزهيحُدَك إهالَّ َوهح

َها فَ هنحزَعح ا
بًَدا

َ
َت أ رواه أمحد بسند ال بأس به وصححه ابن حبان واحلاكم وأقره  {أفحلَحح

 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: 

َق  إهنَّ } همَ  الر  ك   َواتلَِّولَةَ  َواتلََّمائ ح  رواه أمحد وأبو داود. {َشه
“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: 
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يَمةً  َعلََّق  َمنح } كَ  َفَقدح  تَمه َ َشح
َ
 رواه أمحد{ أ

“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:  

{ ، هنََّها الُسََنُ ، إ ََبُ
كح

َ
هى قُلحُتمح اهلُل أ هه  َنفحسه  َواَّلَّ  ُموَس  قَوحمُ  قَاَل  َكَما بهَيده

: األعرافسورة ] ﴾ََتَْهلُونَ  قَوْمٌ  إِنَُّكمْ  قَاَل  آلَِهةٌ  لَُهمْ  َكَما إِلَهاا  ََلَا اْجَعلْ ﴿

هنََّها [115 َكُبَّ  لَُسََن   إ رواه  {ُسنَّةً  ُسنَّةً  َقبحلَُكمح  ََكنَ  َمنح  ُسََنَ  لَََتح
 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: 

َٰٖقِۚ ﴿ َُٰه َما ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ مِۡن َخَل ى  [105]سورة ابلقرة:  ﴾َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشََتَ

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:  

َتنهُبوا} بحعَ  اجح هَقاته  السَّ حُموب  .{ال

“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:  

كُ } ح هاهلله  الرشِّ ُر، ،ب حح سه  َوَقتحُل  َوالسِّ ، إهالَّ  اهللُ  َحرَّمَ  الََّّته  انلَّفح َقِّ هاْلح ُل  ب كح
َ
 وَأ

َبا، ُل  الرِّ كح
َ
، َماله  وَأ َتهيمه ، يَوحمَ  َواتلََّوّلِّ  اَلح فه ُف  الزَّحح َصَناته  َوقَذح حُمحح  ال

مهَناته  حُمؤح  رواه ابلخاري ومسلم. {الحَغافهَلَته  ال
“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: 

َت  َمنح }
َ
ََلُ  َعرَّافًا أ

َ
ءٍ  َعنح  فََسأ ُل  ََشح هَما َيُقوح ُه ب

قَ َبلح  لَمح  فََصدَّ  َصَلَة   ََلُ  ُتقح
َبعهْيَ  رح

َ
ًما أ  {يَوح

“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:  

َت  َمنح }
َ
وح  ََكههناً  أ

َ
قَهُ  َعرَّافاً  أ هَما َفَصدَّ هَما َكَفرَ  َفَقدح  َيُقوُل  ب زهَل  ب

نح
ُ
 ىلَعَ  أ

دٍ   رواه أمحد. {ُُمَمَّ
“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 } ته
ح
نحَت َواَل اللُهمَّ اَل يَأ

َ
يَِّئات إهالَّ أ َفعح السَّ نحَت َواَل يَدح

َ
ََسَنات إهالَّ أ هاْلح ب

هَك   ب
ةَ إهالَّ َل َواَل قُوَّ  .{َحوح

“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: 

ۥٓۗ  ِإَون تُِصۡبُهۡم َسي ِئَةر ﴿ َعُه واْ ُِِموََسَٰ َوَمن مَّ ُ يَّ  [111: سورة األعراف] ﴾ َيطَّ
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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: 

َعَك  ﴿ نَا َِِك َوبَِمن مَّ ۡ يَّ  [45سورة انلمل: ] ﴾ٱطَّ

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: 

ِنَّا ﴿ نَُّكم م  نَا ُِِكۡم  لَئِن لَّۡم تَنَتُهواْ لَََنَُۡجَنَُّكۡم َوَِلََمسَّ ۡ قَالُوٓاْ إِنَّا َتَطيَّ
ِِلمر 
َ
 [15سورة يس: ] ﴾١٨َعَذاٌب أ

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: 

 [55سورة النساء: ] ﴾ِعنِدَ   َيُقولُواْ َهَِٰذهِۦ مِۡن  ِإَون تُِصۡبُهۡم َسي َِئةر ﴿

Và khi“Mọi chuyện đều do Ngươi (Muhammad)”. gặp 

phải điều xấu thì chúng nói:  (Chương 4 – Annisa’, 

câu 78). 



 

 

 

173 

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: 

َصاََِك مِۡن َحَسنَةٖ ﴿
َ
ٓ أ ا َصاََِك ِمن َسي ِئَةٖ فَِمَن  مَّ

َ
ٓ أ ِ  َوَما فَِمن  ٱَّللَّ

 [55سورة النساء: ] ﴾نَّۡفِسَك  

(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: 

َوى الَ } ةَ  َوالَ  َعدح َْيَ  رواه ابلخاري ومسلم. {َصَفرَ  َوالَ  َهاَمةَ  َوالَ  طه
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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: 

َوى الَ } ةَ  َوالَ  ، َعدح َْيَ ُبنه  ، طه جه ُل  َويُعح
ح
  {الحَفأ

“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: {  َطيَِّبة   ََكهَمة}  – “Lời nói tốt 

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

Ông Ibnu Mas’ud  thuật lại rằng Thiên sứ của 

Allah  nói: 

ةُ } َْيَ ك   الطِّ ح ةُ  َشه َْيَ ك   الطِّ ح  رواه أبو داود وأمحد. {َشه
“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: 

ء   َذاكَ } نَُّهمح  فََلَ  ُصُدورهههمح  فه  ََيهُدونَهُ  ََشح  رواه مسلم. {يَُصدَّ
“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: 

تحهُ  َمنح } ةُ  َردَّ َْيَ كَ  َفَقدح  َحاَجةٍ  مهنح  الطِّ َ َشح
َ
 {أ

“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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نح }
َ
َحُدُهمح  َيُقوَل  أ

َ
َ  الَ  اللَُّهمَّ  أ ُكَ  إهالَّ  َخْيح َ  َوالَ  َخْيح ُكَ  إهالَّ  َطْيح هََلَ  َوالَ  َطْيح  إ

ُكَ   رواه أمحد. {َغْيح
“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: 

َتبََس  َمنه } لحًما اقح َتبََس  انل ُجومه  مهنَ  عه َبةً  اقح ره  مهنَ  ُشعح حح  {َزادَ  َما َزادَ  السِّ
 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 Fat-

hu 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: 

َتبََس  َمنه } لحًما اقح َتبََس  انل ُجومه  مهنَ  عه َبةً  اقح ره  مهنَ  ُشعح حح  {َزادَ  َما َزادَ  السِّ
 ماجه وأمحد واسناد صحيح وصححه انلووي واذلهيب.رواه أبو داود وابن 

“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:  

ره وََحيحُف } هالحَقدح يحُب ب ذه هانل ُجوحمه وَاتلَّكح يحُق ب ده ح اتلَصح ِته مَّ
ُ
َخاُف ىلَعَ أ

َ
ا أ إهنَّ مهمَّ

ةه  همَّ ئ
َ  رواه ابن محيد. {األح

“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: 

َٰقِِع ٱَلُُّجوِم ﴿ قِۡسُم َِِمَو
ُ
ۥ لََقَسمر لَّۡو َتۡعلَُموَن َعظِ  ٧٥فًََلٓ أ إِنَُّهۥ  ٧٦يٌم ِإَونَُّه

ۡكنُوٖن  ٧٧لَُقۡرَءانر َكرِيمر  ُروَن  ٧٨ِِف كَِتَٰٖب مَّ ۥٓ إَِّلَّ ٱلُۡمَطهَّ ُه  ٧٩َّلَّ َيَمسُّ
ِ ٱلَۡعَٰلَِمنَي  ِن رَّب  ۡدهِنُوَن  ٨٠تزَنِيلر م  نتُم مُّ

َ
فَبَِهََٰذا ٱۡۡلَِديِث أ

َ
 ٨١أ

ُِوَن  ِ نَُّكۡم تَُكذ 
َ
 [55 - 56سورة الواقعة: ] ﴾٨٢َوََتَۡعلُوَن رِزۡقَُكۡم أ

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:  

َبع  » رح
َ
مََّّته  فه  أ

ُ
ره  مهنح  أ مح

َ
َاههلهيَّةه  أ

ح
ُكوَنُهنَّ  الَ  اْل ُ رُ  َيَتح َسابه  فه  الحَفخح حح

َ
 األ

نُ  عح حَسابه  فه  َوالطَّ ن
َ
َقاءُ  األ تهسح هانل ُجومه  َواالهسح  رواه مسلم. «َوانلَِّياَحةُ  ب

“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 : 

﴿ ٰۖ وَِلَٰ
ُ
َج ٱۡلَجَٰهِلِيَّةِ ٱۡۡل  [11: سورة األحزاب] ﴾ َوََّل َتَِبَّۡجَن َتَِبُّ

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: 

ُرونَ  َهلح }  {؟َرب ُكمح  قَاَل  َماَذا تَدح

“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: 

َبحَ } صح
َ
َبادهى مهنح  أ مهن   عه ، به  ُمؤح ا َوََكفهر  مَّ

َ
نَا قَاَل  َمنح  فَأ رح له  ُمطه

هَفضح  اهلله  ب
َتههه  هَك  َورَْحح مهن   َفَذل ، َوََكفهر   به  ُمؤح َكبه هالحَكوح ا ب مَّ

َ
هَنوحءه  قَالَ  َمنح  وَأ  َوَكَذا َكَذا ب

هَك  مهن   به  ََكفهر   فََذل َكبه  َوُمؤح هالحَكوح  متفق عليه. {ب
“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 
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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: 

َٰقِِع ٱَلُُّجوِم ﴿ قِۡسُم َِِمَو
ُ
ۥ لََقَسمر لَّۡو َتۡعلَُموَن َعِظيٌم  ٧٥فًََلٓ أ إِنَُّهۥ  ٧٦ِإَونَُّه

ۡكنُوٖن  ٧٧لَُقۡرَءانر َكرِيمر  ۥٓ  ٧٨ِِف كَِتَٰٖب مَّ ُه ُروَن َّلَّ َيَمسُّ  ٧٩إَِّلَّ ٱلُۡمَطهَّ
ِ ٱلَۡعَٰلَِمنَي  ِن رَّب  ۡدهِنُوَن  ٨٠تزَنِيلر م  نتُم مُّ

َ
فَبَِهََٰذا ٱۡۡلَِديِث أ

َ
 ٨١أ

ُِوَن  ِ نَُّكۡم تَُكذ 
َ
 [55 - 56سورة الواقعة: ] ﴾٨٢َوََتَۡعلُوَن رِزۡقَُكۡم أ

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: 

بُوَن ﴿ ِي تََۡرَ فَرََءۡيتُُم ٱلَۡمآَء ٱَّلَّ
َ
ۡم ََنُۡن  ٦٨أ

َ
نَزَۡلُُموهُ مَِن ٱلُۡمۡزِن أ

َ
نتُۡم أ

َ
َءأ

 [55 - 55سورة الواقعة: ] ﴾٦٩ٱلُۡمزنِلُوَن 

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:  

َٰفُِروَن ﴿ ۡكََثُُهُم ٱلَۡك
َ
ِ ُثمَّ يُنِكُروَنَها َوأ سورة ] ﴾٨٣َيۡعرِفُوَن نِۡعَمَت ٱَّللَّ

 [51انلحل: 

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: 

ِنَّا مِۢن ﴿ ذَقَۡنَُٰه رَۡۡحَة  م 
َ
ۡتُه َِلَُقولَنَّ َهََٰذا َِل َولَئِۡن أ آَء َمسَّ َوَمآ  َبۡعِد َِضَّ

 ِۚ ٓ إِنَّ َِل ِعنَدهُۥ لَلُۡحۡسَنَٰ ِ  َولَئِن رُِّجۡعُت إََِلَٰ َرّب 
اَعَة قَآئَِمة  ُظنُّ ٱلسَّ

َ
أ

ِۡن َعَذاٍب َغلِيٖظ  ِيَن َكَفُرواْ َِِما َعِملُواْ َوََلُِذيَقنَُّهم م   ﴾٥٠فَلَنُنَب ََِئَّ ٱَّلَّ
 [60فصلت:  ]سورة

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: 

َٰ ِعلۡ ﴿ وتِيتُُهۥ لََعَ
ُ
 [78سورة القصص: ] ﴾ٍم ِعنِدٓيِۚ إِنََّمآ أ

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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َو ﴿
َ
َشدُّ مِنَّا قُوَّةا  أ

َ
ِ َوقَالُواْ َمۡن أ ۡرِض َِِغۡيِ ٱۡۡلَق 

َ
واْ ِِف ٱۡۡل ا ََعدر فَٱۡستَۡكَِبُ مَّ

َ
فَأ

 َ نَّ ٱَّللَّ
َ
َشدُّ مِۡنُهۡم قُوَّة   َوََكنُواْ أَِبلَۡم يََرۡواْ أ

َ
ِي َخلََقُهۡم ُهَو أ َٰتَِنا َُيَۡحُدوَن ٱَّلَّ َي

ُِذيَقُهۡم َعَذاَب  ١٥ ِ َِساٖت َل  يَّاٖم َنَّ
َ
ا ِِفٓ أ ََص  ا ََصۡ نَا َعلَۡيهِۡم رِيح 

رَۡسلۡ
َ
فَأ

ۡخَزىَٰ  
َ
ۡنيَا  َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ وَن ٱۡۡلِۡزِي ِِف ٱۡۡلَيَوَٰةِ ٱلُّ  ﴾١٦وَُهۡم ََّل يُنَُصُ

 [15، 16سورة 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! 
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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: 

نَداد  ﴿
َ
ِ أ نتُۡم َتۡعلَُموَن فًََل ََتَۡعلُواْ َّلِلَّ

َ
 [55سورة ابلقرة: ] ﴾٢٢ا َوأ

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 



 

 

 

196 

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: 

ه  َحلََف  َمنح } هَغْيح وح  َكَفرَ  َفَقدح  اهلله  ب
َ
كَ  أ َ َشح

َ
رواه الرتمذي وحسنه  {أ

 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, Al-

Hakim 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: 

هًفا ََكنَ  َمنح } لهفح  َحال هاهلله  فَلحَيحح وح  ب
َ
ُمتح  أ َصح  رواه ابلخاري. {َله

“Ai muốn thề thì hãy thề với Allah hoặc giữ im lặng” 

(Albukhari). 

Thiên sứ của Allah  nói trong một Hadith khác: 

هُكمح  ََتحلهُفوا الَ } هآبَائ  رواه ابلخاري. {ب
“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: 

هاهلله  َحلََف  َمنح } ُدقح  ب هاهلله  ََلُ  ُحلهَف  َوَمنح  فَلحَيصح  يَرحَض  لَمح  َوَمنح  فَلحَْيحَض  ب
هاهلله   ابن ماجه. {اهلله  مهنَ  فَلَيحَس  ب

“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: 

ُ رَبُّ ٱلَۡعَٰلَِمنَي ﴿ ن شََاآَء ٱَّللَّ
َ
ٓ أ  [55: اتلكوير سورة] ﴾ ٢٩َوَما تََاآُءوَن إَِّلَّ
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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: 

۠ بَََرر قُۡل إِنََّمآ ﴿ نَا
َ
ِۡثلُُكمۡ  أ َٰهر َوَِٰحدر   م  َُٰهُكۡم إَِل نََّمآ إَِل

َ
َفَمن  يُوَِحَٰٓ إََِلَّ أ

اَدةِ َرب ِهِۦٓ ا َوََّل شَُۡرِۡ  ِِعِبَ  َصَٰلِح  لَِقآَء َرب ِهِۦ فَلۡيَۡعَمۡل َعَمًل  ََكَن يَرُۡجواْ 
َحَدۢا 

َ
 [110سورة الكهف: ] ﴾ ١١٠أ

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: 

ِيَن ُهۡم َعن َصًَلتِهِۡم َساُهوَن  ٤ل ِلُۡمَصل نَِي  فََوۡيلر ﴿
ِيَن ُهۡم  ٥ٱَّلَّ ٱَّلَّ

 [5 - 4: سورة املاعون] ﴾٦ يَُرآُءونَ 

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 – Al-

Ma’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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لَوَٰةِ إِنَّ ٱلُۡمَنَٰفِقِنَي ﴿ َ وَُهَو َخَِٰدُعُهۡم ِإَوذَا قَاُمٓواْ إََِل ٱلصَّ يَُخَِٰدُعوَن ٱَّللَّ
َ إَِّلَّ قَلِيًل   سورة ] ﴾١٤٢ قَاُمواْ ُكَساََلَٰ يَُرآُءوَن ٱَلَّاَس َوََّل يَۡذُكُروَن ٱَّللَّ

 [145النساء: 

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: 

نَا َوَتَعاىَل  َتَباَركَ  اهللُ  قَاَل }
َ
َن  أ غح

َ
ََكءه  أ َ كه  َعنه  الرش  ح َل  َمنح  الرشِّ  َعَمَلً  َعمه

كَ  َ َشح
َ
هى َمعه  فهيهه  أ ُتهُ  َغْيح َكهُ  تََركح ح  رواه مسلم. {َوَشه

“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: 

نَا وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  قَاَل }
َ
َن  أ غح

َ
ََكءه  أ َ كه  َعنه  الرش  ح َل  َفَمنح  الرشِّ  َعَمَلً  ىله  َعمه

كَ  َ َشح
َ
هى فهيهه  أ نَا َغْيح

َ
ى َوُهوَ  بَرهىء   مهنحهُ  فَأ ه هَّلَّ كَ  ل َ َشح

َ
 {أ
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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: 

لَوَٰةِ قَاُمواْ ُكَساََلَٰ يَُرآُءوَن ٱَلَّ ﴿  [145سورة النساء: ] ﴾اَس ِإَوذَا قَاُمٓواْ إََِل ٱلصَّ

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: 

ۡعَمَٰلَُهۡم فِيَها وَُهۡم  َمن ََكنَ ﴿
َ
ِ إَِِلۡهِۡم أ ۡنيَا َوزِينََتَها نُوَف  يُرِيُد ٱۡۡلَيَوَٰةَ ٱلُّ

ِ إَِّلَّ ٱَلَّاُر   ١٥فِيَها ََّل ُيۡبَخُسوَن  ِيَن لَۡيَس لَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرة ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ
ُ
أ

ا ََكنُواْ َيۡعَملُوَن  وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطلر   [15، 16هود:  سورة] ﴾٦مَّ

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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يَناره  َعبحدُ  تَعهَس } َهمه  ادلِّ رح يَفةه  َوادلِّ ، َوالحَقطه َمهيَصةه ىَ  إهنح  َواْلح طه عح
ُ
، أ َ  َرَضه

هنح  َط  لَمح  َوإ َط، ُيعح َتَكَس، تَعهَس  َسخه هَذا َوانح يَك  َوإ رواه  {انحَتَقَش  فََلَ  شه
 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: 

ۡعُطواْ مِنَۡها رَُضواْ ِإَون لَّمۡ ُيۡعَطۡواْ ﴿
ُ
َِٰت فَإِۡن أ َدَق ن يَلِۡمُزَ  ِِف ٱلصَّ َوِمۡنُهم مَّ

 [65]سورة اتلوبة:  ﴾٥٨ِمۡنَهآ إِذَا ُهۡم شَۡسَخُطوَن 

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:  

ۡنيَا َنُموُت َوََنَۡيا َوَما ُيۡهلُِكَنآ ﴿ ۡهُر  َوقَالُواْ َما ِِهَ إَِّلَّ َحيَاُتنَا ٱلُّ   إَِّلَّ ٱلَّ

َٰلَِك مِۡن ِعلٍۡمٰۖ إِۡن ُهۡم إَِّلَّ َيُظنُّوَن   [54سورة اجلاثية: ] ﴾٢٤َوَما لَُهم َِِذ

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:  

ذهينه  وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  قَاَل } رَ  يَُسب   آَدَم، ابحنُ  يُؤح هح نَا ادلَّ
َ
ُر، وَأ هح ى ادلَّ  بهَيده

ُر، مح
َ
َقلُِّب  األ

ُ
 رواه ابلخاري ومسلم. {.َوانلََّهارَ  اللَّيحَل  أ

“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: 

رَ  تَُسب وا الَ } هح إهنَّ  ادلَّ
رُ  ُهوَ  اهللَ  فَ هح  رواه ابلخاري ومسلم. {ادلَّ

“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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يحَ  تَُسب وا الَ } إهَذا الرِّ
ُتمح  فَ يح

َ
َرُهونَ  َما َرأ هنَّا اللَُّهمَّ  َفُقولُوا تَكح لَُك  إ

َ
أ  مهنح  نَسح

ه  هه  َخْيح يحه  َهذه ه  الرِّ ه  فهيَها َما وََخْيح مهَرتح  َما وََخْيح
ُ
ههه  أ هَك  َوَنُعوذُ  ب  ََشِّ  مهنح  ب

هه  يحه  َهذه مهَرتح  َما َوََشِّ  فهيَها َما َوََشِّ  الرِّ
ُ
ههه  أ  {ب

“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: 

يِۡديُكۡم َوَيۡعُفواْ َعن ﴿
َ
ِصيبَةٖ فَبَِما َكَسبَۡت أ ِن مُّ َصَٰبَُكم م 

َ
َكثِيٖ َوَمآ أ
 [10سورة الشورى: ] ﴾٣٠

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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ََٰح َفُتثُِي ﴿ َِي ِي يُرِۡسُل ٱلر  ُ ٱَّلَّ َمآءِ َكۡيَف ا َفيَبُۡسُطُهۥ َسَحاب  ٱَّللَّ ِِف ٱلسَّ
ۥ كَِسف   َصاَب ِِهِۦ ا َفََتَى ٱلَۡوۡدَق َُيُۡرُج مِۡن شََاآءُ َوَيۡجَعلُُه

َ
َٰلِهۦِ  فَإِذَآ أ ِخَل

ونَ   [45سورة الروم: ] ﴾٤٨ َمن شََاآُء مِۡن ِعَبادِهِۦٓ إِذَا ُهۡم شَۡستَبَِۡرُ

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). 

يَّا َوتِلَۡك ﴿
َ
 [140سورة آل عمران: ] ﴾ُم نَُداوِلَُها َبنۡيَ ٱَلَّاِس ٱۡۡل

Đó là những ngày mà TA (Allah) cho xoay vần giữa 

nhân loại. (Chương 1 – Ali-Imran, câu 140). 

َۡل ﴿ ُ ٱِلَّ َٰلَِك لَعِِۡبَة  ُيَقل ُِب ٱَّللَّ َِۡصَٰرِ  َوٱَلََّهاَر  إِنَّ ِِف َذ
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ِ سورة ] ﴾٤٤ۡل 

 [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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﴿ ِ ي   :سورة األعراف] ﴾١٦٨اِت لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن َوبَلَۡوَنَُٰهم ِِٱۡۡلََسَنَِٰت َوٱلسَّ

155] 

Và TA (Allah) đã thử thách họ với điều lành và điều 

dữ để may ra họ quay về (với TA). (Chương 5 -  Al-

A’raaf, câu 155). 

ننَِي َوَنۡقٖص ﴿ ِ ٓ َءاَل فِرَۡعۡوَن ِِٱلس  َخۡذنَا
َ
َِن ٱثلََّمَرَِٰت لََعلَُّهۡم  َولََقۡد أ م 
ُروَن  كَّ  [110 :سورة األعراف] ﴾١٣٠يَذَّ

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: 

ءر ﴿ ۡمرِ ََشۡ
َ
ۗ  َيُقولُوَن لَۡو ََكَن ََلَا مَِن ٱۡۡل ا قُتِلۡنَا َهَُٰهنَا سورة آل عمران: ] ﴾ مَّ

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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ۡيهُِم ٱۡلَقۡتُل إََِلَٰ ۡو قُل لَّ ﴿
ِيَن ُكتَِب َعلَ َز ٱَّلَّ ُكنتُۡم ِِف ُبيُوتُِكۡم لََِبَ

 [164سورة آل عمران: ] ﴾َمَضاِجعِهِۡم  

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 Muna-

fiq:  

﴿ ْۗ َطاُعونَا َما قُتِلُوا
َ
َٰنِهِۡم َوَقَعُدواْ لَۡو أ ِيَن قَالُواْ ِۡلِۡخَو

سورة آل عمران: ] ﴾ ٱَّلَّ
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: 

نُفِسُكُم ٱلَۡمۡوَت إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقنَِي ﴿
َ
سورة آل ] ﴾١٦٨قُۡل فَٱۡدرَُءواْ َعۡن أ

 [168عمران: 

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: 

مهنُ } حُمؤح َحب   َخْيح   الحَقوهى   ال
َ
هىَل  وَأ مهنه  مهنَ  اهلله  إ حُمؤح عهيفه  ال  ُُكل  َوفه  الضَّ

رهصح  َخْيح   َتعهنح  َينحَفُعَك  َما ىلَعَ  احح هاهلله  َواسح زح  َوالَ  ب هنح  َتعحجه َصابََك  َوإ
َ
ء   أ  ََشح
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ّنِّ  لَوح  َتُقلح  فََلَ 
َ
نح . َوَكَذا َكَذا ََكنَ  َفَعلحُت  أ  َشاءَ  َوَما اهلله  قََدرُ  قُلح  َولَكه

إهنَّ  َفَعَل 
َتحُ  لَوح  فَ يحَطانه  َعَمَل  َتفح  رواه مسلم. {الشَّ

“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: 

َياء  ا} ُ ضه َبح  {لصَّ
“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: 

ه } َبح وحَسَع مهَن الصَّ
َ
ًا وَأ َحد  َخْيح

َ
َي أ طه عح

ُ
 رواه ابلخاري ومسلم. {َما أ

“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: 

ۥ  ﴿ ِ َيۡهِد قَلۡبَُه ِۗ َوَمن يُۡۡؤمِۢن ِِٱَّللَّ ِصيبٍَة إَِّلَّ بِإِۡذِن ٱَّللَّ َصاَب مِن مُّ
َ
ٓ أ  َما

ٍء َعلِيمر  ِ ََشۡ
ُ ُِِكل   [11]سورة اتلغابن:  ﴾١١َوٱَّللَّ

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: 

ِ ِإَونَّآ إَِِلۡهِ َرَِٰجُعونَ إِنَّا ﴿  [156سورة ابلقرة: ] ﴾١٥٦ َّلِلَّ

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: 

َسبِيِل َرب َِك ِِٱۡۡلِۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡۡلََسنَةِٰۖ َوَجَِٰدلُۡهم ِِٱلََِّّت ِِهَ ٱۡدُع إََِلَٰ ﴿
ۡحَسُن  

َ
ۡعلَُم ِِٱلُۡمۡهتَِديَن  أ

َ
ۦ وَُهوَ أ ۡعلَُم َِِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِ

َ
إِنَّ َربََّك ُهَو أ

ُتۡم لَُهَو َخۡير ِإَوۡن ََعَقۡبتُۡم َفَعاقِبُواْ ِِِمۡثِل َما ُعوقِۡبتُم ِِهۦِ  َولَ  ١٢٥  ئِن َصَِبۡ
َِِٰبِيَن  ۡيهِۡم َوََّل تَُك ِِف  ١٢٦ل ِلصَّ

ِ  َوََّل ََتَۡزۡن َعلَ َوٱۡصِِبۡ َوَما َصِۡبَُ  إَِّلَّ ِِٱَّللَّ
ا َيۡمُكُروَن  َضۡيقٖ  ِمَّ  [155 - 156سورة انلحل: ] ﴾ ١٢٧م 

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: 

ُمۡر ﴿
ۡ
لَوَٰةَ َوأ قِِم ٱلصَّ

َ
َُٰبَنَّ أ َٰ َمآ  ِِٱلَۡمۡعُروِف َوٱنَۡه َعِن ٱلُۡمنَكرِ َي َوٱۡصِِبۡ لََعَ

ُمورِ 
ُ
َٰلَِك مِۡن َعۡزِم ٱۡۡل َصاََِك  إِنَّ َذ

َ
 [15سورة لقمان: ] ﴾١٧أ

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: 

َ  لَيحَس } َ  الحَعبحده  َبْيح ره  َوَبْيح
ه  تَرحكُ  إهالَّ  الحُكفح َلَة  رواه النسايئ. {الصَّ

“Giữa người bề tôi với sự vô đức tin không điều gì để 

phân biệt ngoại trừ việc bỏ lễ nguyện Salah.” (Annasa-

i). 

ُُدوَد، ََضََب  َمنح  مهنَّا لَيحَس } ُُيوَب، َوَشقَّ  اْلح
ح
َوى َوَدَع  اْل هَدعح َاههلهيَّةه  ب

ح
 {اْل

 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: 

هَذا} هه  إ هَعبحده َراَد ب
َ
هَذا أ َيا َوإ نح ح ادل  َبَة ِفه َل ََلُ الحُعُقوح َ َعجَّ َْيح هه اْلح هَعبحده َراَد اهلُل ب

َ
أ

َياَمةه  ههه يَوحَم الحقه َ ب بههه َحَّتَّ يَُواِفه
هَذنح َسَك َعنحُه ب مح

َ
َ أ رواه الرتمذي  {الرشَّ

 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 



 

 

 

227 

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: 

َٰتر ﴿ ْوَلَٰٓئَِك َعلَۡيهِۡم َصلََو
ُ
ْوَلَٰٓ  أ

ُ
ب ِهِۡم َورَۡۡحَةر  َوأ ِن رَّ ٱلُۡمۡهتَُدوَن ُهُم  ئَِك م 

 [165سورة ابلقرة: ] ﴾١٥٧

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: 

َظمَ  إهنَّ } ََزاءه  عه َظمه  َمعَ  اْلح ََلَءه  عه هنَّ  اْلح هذَ  اهللَ  َوإ َحبَّ  اإ
َ
ًما أ  َفَمنح  ابحَتَلَُهمح  قَوح

 َ َط  َوَمنح  الرَِّضا فَلَهُ  َرَضه َخُط  فَلَهُ  َسخه  رواه الرتمذي وحسنة. {السَّ
“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 



 

 

 

228 

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: 

َِِٰبِينَ ﴿ َ َمَع ٱلصَّ ِِۚ إِنَّ ٱَّللَّ ة لَوَٰ ِۡبِ َوٱلصَّ ِيَن َءاَمنُواْ ٱۡستَعِينُواْ ِِٱلصَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ  َيَٰٓ
 [153ابلقرة:  سورة] ﴾١٥٣

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 sự vĩ 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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َلَمُ  َتُقولُوا الَ } إهنَّ  اهلله  ىلَعَ  السَّ
َلَمُ  ُهوَ  اهللَ  فَ  رواه ابلخاري. {السَّ

“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:  

َحُدُكمُ  َيُقوُل  الَ }
َ
رح  اللَُّهمَّ  أ فه ئحَت  إهنح  ىله  اغح ئحَت  إهنح  ارحَْححنه  اللَُّهمَّ  شه  شه

زهمه 
َعح لَةَ  َله

َ
أ حَمسح إهنَّهُ  ال

رههَ  الَ  فَ
 رواه الرتمذي. {ََلُ  ُمكح

“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: 

َرادَ َشۡي ﴿
َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
ۥ ُكن َفَيُكوُن إِنََّمآ أ ن َيُقوَل ََلُ

َ
، 55سورة يس: ] ﴾٨٢ا أ

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: 

نَّ }
َ
فهرُ  الَ  َواهلله  قَاَل  رَُجَلً  أ هنَّ  لهُفَلَنٍ  اهللُ  َيغح  َذا َمنح  قَاَل  َتَعاىَل  اهللَ  َوإ

هى ىلَّ  اَّلَّ
َ
َّ  َيَتأ نح  ىلَعَ

َ
رَ  الَ  أ فه غح

َ
إهّنِّ  لهُفَلَنٍ  أ

ُت  لهُفَلَنٍ  َغَفرحُت  َقدح  فَ َبطح حح
َ
 وَأ

 مسلم.رواه  {َعَملََك 
“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: 

َباده  مهنح  إهنَّ } قحَسمَ  لَوح  َمنح  اهلله  عه
َ
بَرَّهُ  اهلله  ىلَعَ  أ

َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {أل

“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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لَتحَك } َك  ثَكه م 
ُ
مح  ىلَعَ  انلَّاره  فه  انلَّاَس  يَُكب   َوَهلح  ُمَعاذُ  يَا أ وح  وُُجوهههه

َ
 أ

رهههمح  ىلَعَ  هدُ  إهالَّ  َمَناخه مح  َحَصائ نَتههه لحسه
َ
 رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. {أ

“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 : 

ءر  وَُهَو ﴿ ِميُع ٱۡۡلَِصيُ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ  [11: سورة الشورى] ﴾ ٱلسَّ

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:  

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
رَۡسلَۡنََٰك ِِفٓ أ

َ
َٰلَِك أ َۡتلَُواْ  َكَذ ِ َممر َل 

ُ
ِٓي قَۡد َخلَۡت مِن َقۡبلَِهآ أ َعلَۡيهُِم ٱَّلَّ

وَۡحۡينَآ إَِِلۡكَ 
َ
َٰمۡح   أ  [10سورة الرعد: ] ﴾وَُهۡم يَۡكُفُروَن ِِٱلرَّ

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: 

﴿ ْ ي    قُِل ٱۡدُعوا
َ
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرَّۡحَمََٰن  أ

َ
َ أ ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱَّللَّ ِۚ ا مَّ ۡسَمآءُ ٱۡۡلُۡسَنَٰ

َ
ٱۡۡل

 [110سورة 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: 

ُمُرنَا  ِإَوذَا قِيَل لَُهُم ْۤاوُدُجۡسٱ﴿
ۡ
نَۡسُجُد لَِما تَأ

َ
لِلرََّٰمۡح قَالُواْ َوَما ٱلرَّۡحَمَُٰن أ

 [50سورة الفرقان: ] ﴾٦٠ا۩ َوَزاَدُهۡم ُنُفور  

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: 

ۢۡ  ِِۡسَس ﴿ ۡوِِلَآَء مِن ُدوِِن وَُهۡم لَُكۡم َعُدوُّ
َ
ۥٓ أ ِيَّتَُه َفتَتَِّخُذونَُهۥ َوُذر 

َ
أ

َٰلِِمنَي ََِدَّل    [60سورة الكهف: ] ﴾٥٠ لِلظَّ
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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: 

ِيَن ِِف قُلُوبِهِۡم َزۡيغر َفَيتَّبُِعوَن ﴿
ا ٱَّلَّ مَّ

َ
َما تََشَٰبََه مِۡنُه ٱِۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتنَةِ فَأ

وِيلِهۦِ  
ۡ
 [5سورة أل عمران:  ] ﴾َوٱِۡتَِغآَء تَأ

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). 



 

 

 

238 

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: 

ۡسَمآءُ ٱۡۡلُۡسَنَٰ فَٱۡدُعوهُ َِِها  ﴿
َ
ِ ٱۡۡل ْ  َوَّلِلَّ ئِهِۦ   َوَذُروا ۡسَمَٰٓ

َ
ِيَن يُلِۡحُدوَن ِِفٓ أ ٱَّلَّ

 [150سورة األعراف: ] ﴾١٨٠َسيُۡجَزۡوَن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن 

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: 

ۡسَمآءُ ٱۡۡلُۡسَنَٰ فَٱۡدُعوهُ َِِها  ﴿
َ
ِ ٱۡۡل ْ  َوَّلِلَّ ئِهِۦ   َوَذُروا ۡسَمَٰٓ

َ
ِيَن يُلِۡحُدوَن ِِفٓ أ ٱَّلَّ

 [150سورة األعراف: ] ﴾١٨٠َسيُۡجَزۡوَن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن 

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:  
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لَُك }
َ
أ سح

َ
هُكلِّ  أ مٍ  ب ههه  يحَت َسمَّ  لََك  ُهوَ  اسح َسَك  ب وح  َنفح

َ
َتهُ  أ َحداً  َعلَّمح

َ
 مهنح  أ

وح  َخلحقهَك 
َ
َهُ  أ نحَزتلح

َ
هَك  فه  أ وه  كهَتاب

َ
ثَرحَت  أ

ح
َتأ ههه  اسح لحمه  فه  ب نحَدكَ  الحَغيحبه  عه  {عه

 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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ِميعُ ﴿ ءر  وَُهَو ٱلسَّ  [11: سورة الشورى] ﴾ ٱۡۡلَِصيُ  لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là 

Đấng Hằng nghe và Hằng thấy. (Chương 45 – Al-

Shura, 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: 

َِب ِۡلُۡكِمهِۦ﴿ ُ َُيُۡكُم ََّل ُمَعق   [41سورة الرعد: ] ﴾َوٱَّللَّ

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 : 

َحُدُكمح  َيُقلح  الَ }
َ
عهمح  أ طح

َ
ئح  َربََّك، أ قه  َربََّك، َوضِّ

َُقلح . َربََّك  اسح ى َوَلح  َسيِّده
الَىَ  َحُدُكمح  َيُقلح  َوالَ . َموح

َ
ى أ َمَّته  َعبحده

َ
َُقلح . أ  {وَُغَلَمه  وََفَتاته  َفَتاىَ  َوَلح

 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:  

َتَعاذَ  َمنه } هاهلله  اسح يُذوهُ  ب عه
َ
َل  َوَمنح  فَأ

َ
هاهلله  َسأ ُطوهُ  ب عح

َ
رواه أبو داود  {َفأ

 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: 

ُل  الَ }
َ
أ هه  يُسح هوَجح َنَّةُ  إهالَّ  اهلله  ب

ح
 رواه أبو داود. {اْل

“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:  

َٰنَُكۡم  ﴿ يَۡم
َ
 [55سورة املائدة: ] ﴾َوٱۡحَفُظٓواْ أ

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:  

يهههمح }
: ثَََلثَة  اَل يَُكلُِّمُهُم اهلُل َواَل يَُزكِّ حم  َله

َ
َشيحمهط   َولَُهمح َعَذاب  أ

ُ
 َزاٍن، أ

هل   ، وََعئ َبه 
َتكح هَضاَعًة، اهللُ  َجَعَل  َورَُجل   ُمسح ََتهي ال ب

، إهال يَشح ينههه  َوال بهَيمه
ينههه  إهال يَبهيعُ   رواه الطربايه بسند صحيح. {بهَيمه

“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:  

فهُع } تَشح نَُّه اَل يَسح
َ
هَك أ َظُم مهنح ذل عح

َ
َن اهلله أ

ح
رهي َماهلُل إهنَّ َشأ تَدح

َ
ََك أ َوَيح

هه  َحٍد مهنح َخلحقه
َ
هاهلله ىلَعَ أ  رواه أبو داود. {ب

“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:  ﴾٥ٱلرَّۡحَمَُٰن لََعَ ٱۡلَعۡرِش ٱۡستََوىَٰ ﴿

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: 

ِميُع ٱۡۡلَِصيُ ﴿  ءر  وَُهَو ٱلسَّ  [11: سورة الشورى] ﴾ لَيَۡس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là 

Đấng Hằng nghe và Hằng thấy. (Chương 45 – Al-

Shura, 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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﴿ ۗ ُ ِم ٱَّللَّ
َ
ۡعلَُم أ

َ
نتُۡم أ

َ
 [140]سورة ابلقرة:  ﴾قُۡل َءأ

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:  

َعلََّمُهۥ َشِديُد   ٤إِۡن ُهَو إَِّلَّ وَِۡحر يُوَِحَٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىَٰٓ ﴿
 [ 6 - 1سورة انلجم :] ﴾٥ٱۡلُقَوىَٰ 

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 Matu-

ridiyah. 
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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 : 

ِميُع ٱۡۡلَِصيُ ﴿ ءر  وَُهَو ٱلسَّ  [11: سورة الشورى] ﴾ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là 

Đấng Hằng nghe và Hằng thấy. (Chương 45 – Al-

Shura, 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 : 

َحد  ﴿
َ
 [45سورة : الكهف: ]  ﴾ ٤٩ اَوََّل َيۡظلُِم َربَُّك أ
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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. 

ُخُذهُۥ ِسَنةر ﴿
ۡ
 [566]سورة ابلقرة:  ﴾َوََّل نَۡومر   ََّل تَأ

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:  ﴾وُدهُۥ ِحۡفُظُهَما  َوََّل َي ﴿

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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يِۡديهِۡم َوَما َخلَۡفُهۡم َوََّل ُُيِي﴿
َ
سورة ] ﴾١١٠ا ُطوَن ِِهِۦ ِعلۡم  َيۡعلَُم َما َبنۡيَ أ

 [110طه: 

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: 

ِميُع ٱۡۡلَِصيُ ﴿ ءر  وَُهَو ٱلسَّ  [11: سورة الشورى] ﴾ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

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:  

نَّ ََّل ُيۡغِن مِنَ  َوَما﴿ نَّ  ِإَونَّ ٱلظَّ  لَُهم ِِهِۦ مِۡن ِعلٍۡمٰۖ إِن يَتَّبُِعوَن إَِّلَّ ٱلظَّ
ِ َشۡي   [55سورة انلجم: ] ﴾٢٨ا ٱۡۡلَق 

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 sự so 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. 

ءر  ﴿  [11: سورة الشورى] ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả. (Chương 45 – 

Al-Shura, câu 11). 

 [56سورة مريم: ] ﴾٦٥ا َهۡل َتۡعلَُم ََلُۥ َسِمي   ﴿
Há ngươi biết có ai giống Ngài chăng? (Chương 15 – 

Maryam, câu 65). 
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َحُدۢ ﴿
َ
ُۥ ُكُفواا أ  [4 -1: سورة اإلخالص] ﴾ ٤َولَۡم يَُكن َلَّ

Và không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với Ngài 
(Chương 115 – Al-Ikhlas, câu 1 - 4). 

ۡمَثاَل  ﴿
َ
ِ ٱۡۡل  [54 سورة انلحل:] ﴾فًََل تَُۡضِبُواْ َّلِلَّ

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 

                                           

(3) Một dân tộc trong quá khư đã sống tại Musal (I-rắc), tôn thờ 

Allah duy nhất và đọc Kinh Azzabur. 
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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 tư tưởng 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: 

ءر  ﴿  [11: سورة الشورى] ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả. (Chương 45 – 

Al-Shura, câu 11). 

 [56سورة مريم: ] ﴾٦٥ا َهۡل َتۡعلَُم ََلُۥ َسِمي   ﴿
Há ngươi biết có ai giống Ngài chăng? (Chương 15 – 

Maryam, câu 65). 
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َحُدۢ ﴿
َ
ُۥ ُكُفواا أ  [4 -1: سورة اإلخالص] ﴾ ٤َولَۡم يَُكن َلَّ

Và không có bất cứ thứ gì có thể so sánh với Ngài 
(Chương 115 – Al-Ikhlas, câu 1 - 4). 

ۡمَثاَل  ﴿
َ
ِ ٱۡۡل  [54 سورة انلحل:] ﴾فًََل تَُۡضِبُواْ َّلِلَّ

Do đó, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với 

Allah. (Chương 15 – Annahl, câu 74). 

نَداد  ﴿
َ
ِ أ  [55سورة ابلقرة: ] ﴾افًََل ََتَۡعلُواْ َّلِلَّ

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: 

ءر  وَُهَو ﴿ ِميُع ٱۡۡلَِصيُ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ  [11: سورة الشورى] ﴾ ٱلسَّ

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 



 

 

 

263 

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 Al-

Qayyim,... 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 



 

 

 

266 

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 
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của Allah  là đã đem các thuộc tính của Ngài so đo với 

tạo vật được nói trong câu Kinh:  

نَزَل َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب مِۡنهُ َءاَيَٰتر ﴿
َ
ِٓي أ مُّ  ُهَو ٱَّلَّ

ُ
َۡكَمٌَٰت ُهنَّ أ ٱۡلِكَتَِٰب َمُّ

َخُر ُمتََشَٰبَِهَٰتر  
ُ
 [5سورة آل عمران: ] ﴾َوأ

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 ﴿  ۡمَر
َ
﴾ُثمَّ ٱۡستََوىَٰ لََعَ ٱلَۡعرِۡشٰۖ يَُدِ ُِر ٱۡۡل  - 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, Al-

Awzaa’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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ِميُع ٱۡۡلَِصيُ ﴿ ءر  وَُهَو ٱلسَّ  [11: سورة الشورى] ﴾ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

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 Al-

Bukhari: 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: 

ِميُع ٱۡۡلَِصيُ ﴿ ءر  وَُهَو ٱلسَّ  [11: سورة الشورى] ﴾ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ ََشۡ

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: 

يَمانُ } نح  اإله
ُ
مهنَ  أ هاهلله  تُؤح هَكتههه  ب َوحمه  َوُرُسلههه  َوُكُتبههه  َوَمَلَئ ره  َواَلح  اْلخه

ههه  َوالحَقَدره  هه  َخْيح  رواه مسلم.{ َوََشِّ
“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: 

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ﴿  [556سورة ابلقرة : ]  ﴾ُكٌّ َءاَمَن ِِٱَّللَّ
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). 

ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ﴿ ِِبَّ َمۡن َءاَمَن ِِٱَّللَّ
َوٱلِۡكَتَِٰب  َوَلَِٰكنَّ ٱلۡ

 ِ  [155سورة ابلقرة: ] ﴾نَ َوٱَلَّبِي 

 .. 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: 

َ َوَمَلَٰٓئَِكتَهُ ﴿ ِ  إِنَّ ٱَّللَّ  ٱَلَِّب 
 [65سورة األحزاب: ] ﴾ۥ يَُصلُّوَن لََعَ

Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài luôn 

Salawat cho Nabi. (Chương 11 – Al’Ahzab, câu 65). 

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ﴿  [556سورة ابلقرة : ] ﴾ُكٌّ َءاَمَن ِِٱَّللَّ
Tất cả đều tin nơi Allah, các Thiên thần của Ngài. 
(Chương 5 – Albaqarah, câu 285). 

﴿ ِ  [115سورة النساء: ] ﴾َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦَوَمن يَۡكُفۡر ِِٱَّللَّ

Và người nào phủ nhận Allah, phủ nhận các Thiên 

thần của Ngài... (Chương 4 – Annisa’, câu 115). 

ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦَمن ََكَن َعُدو   ﴿ َّ ِ  [98سورة ابلقرة : ] ﴾ا َّلل 

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: 

َٰهَ ﴿ نَُّهۥ ََّلٓ إَِل
َ
ُ أ  [15سورة آل عمران: ] ﴾ُهَو َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  إَِّلَّ  َشِهَد ٱَّللَّ

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). 

َ َوَمَلَٰٓئَِكتَهُ ﴿ ِ  ۥ إِنَّ ٱَّللَّ  ٱَلَِّب 
 [65سورة األحزاب: ] ﴾يَُصلُّوَن لََعَ

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: 

َكرََّمةٖ ﴿ ِۢ  ١٣ِِف ُصُحٖف مُّ َرة َطهَّ ۡرفُوَعةٖ مُّ يِۡدي َسَفَرةٖ  ١٤مَّ
َ
كَِراِۢم  ١٥ِِأ

 [15 - 11سورة عبس: ] ﴾١٦ ََِرَرةٖ 

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). 

ا َكَٰتِبنَِي  ١٠ِإَونَّ َعلَۡيُكۡم لََحَٰفِِظنَي ﴿  - 10:  اإلنفطار سورة] ﴾١١كَِرام 
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).  

ۡكَرُموَن  َِۡل ِعَبادر ﴿  [55سورة األنبياء: ] ﴾٢٦مُّ

 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: 

﴿ َٰ لَۡعَ
َ
ُعوَن إََِل ٱلَۡمََلِ ٱۡۡل مَّ  شَسَّ

 [5: صافاتسورة ال] ﴾َّلَّ

Chúng (những tên Shaytan) không nghe trộm được 

hội nghi trên cao (của các vị Thiên Thần). (Chương 

37 – Assa-faat, câu 8).  

َِۡرارِ لََِف ِعل ِي نَِي ﴿
َ
ٓ إِنَّ كَِتََٰب ٱۡۡل ََٰك َما ِعل ِيُّوَن  ١٨ّلََكَّ ۡدَرى

َ
ٓ أ  ١٩َوَما

ۡرقُومر  بُونَ  ٢٠كَِتَٰبر مَّ  [51 - 15: طففيسورة امل] ﴾٢١ شَۡاَهُدهُ ٱلُۡمَقرَّ

Quả thật, hồ sơ của những người ngoan đạo nằm 

trong ‘Illi-yin. Và Ngươi (Muhammad) biết gì về ‘Illi-

yin? Đó là quyển sổ ghi chép. Được các Thiên Thần 

gần kề nơi Allah xác nhận. (Chương 51 – Al-

Mutaffifin, 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: 

ِيَن َُيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوََلُۥ﴿  [5سورة اغفر: ] ﴾ٱَّلَّ

Những vị Thiên Thần gánh Ngai vương (Arsh) của 

Allah. (Chương 40 – Gafir, câu 7). 

  [56: سورة الزمر] ﴾َوتََرى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة َحٓاف نَِي ِمۡن َحۡوِل ٱلَۡعۡرِش ﴿
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: 

وَن َعۡن ِعبَاَدتِهِۦ َوشَُسب ُِحونَ ﴿ ِيَن ِعنَد َرب َِك ََّل شَۡستَۡكِِبُ ُهۥ َوََلُۥ إِنَّ ٱَّلَّ
 [505: األعرافسورة ] ﴾٢٠٦َۤنوُدُجۡسَي۩ 

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). 

ِۡل َوٱَلََّهارِ وَُهۡم ََّل فَإِِن ﴿ ۥ ِِٱِلَّ ِيَن ِعنَد َرب َِك شَُسب ُِحوَن ََلُ واْ فَٱَّلَّ ٱۡستَۡكَِبُ
 [15سورة فصلت: ] ﴾ُمونَ شَۡس 

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: 

ِيَن َُيِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوََلُۥ﴿  [5سورة اغفر: ] ﴾ٱَّلَّ
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Những vị Thiên Thần gánh Ngai vương (Arsh) của 

Allah. (Chương 40 – Gafir, câu 7). 

َٰنِيَةر َويَۡحِمُل َعۡرَش َرب َِك فَوۡقَ ﴿  [17سورة احلاقة: ] ﴾١٧ُهۡم يَۡوَمئِٖذ ثََم

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: 

ن يَُكوَن لَّن شَۡستَنِكَف ﴿
َ
ِ َوََّل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة ا َعۡبد  ٱلَۡمِسيُح أ َّ ِ َّلل 

بُوَن    [155سورة النساء: ] ﴾ٱلُۡمَقرَّ

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 Azzuhba-

niyah này có 19 vị đứng đầu, và Malik là vị vua của Hỏa 

Ngục. Allah  phán: 

ۡصلِيهِ َسَقَر ﴿
ُ
ََٰك َما َسَقُر  ٢٦َسأ ۡدَرى

َ
اَحةر  ٢٨ََّل ُتۡبَِق َوََّل تََذُر  ٢٧َوَمآ أ لَوَّ

 [10 - 55سورة املدثر: ] ﴾ ٣٠ َعلَۡيَها تِۡسَعَة َعََرَ  ٢٩ل ِلۡبَََرِ 
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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). 

ََٰمَٰلُِك ِِلَۡقِض ﴿ َِٰكثُوَن   َعلَۡينَا َربَُّك   َونَاَدۡواْ َي  سورة] ﴾٧٧قَاَل إِنَُّكم مَّ

 [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). 

َِن ﴿ ا م  ِۡف َعنَّا يَۡوم  ِيَن ِِف ٱَلَّارِ ِۡلََزنَةِ َجَهنََّم ٱۡدُعواْ َربَُّكۡم ُُيَف  َوقَاَل ٱَّلَّ
 [45:  اغفر  سورة] ﴾٤٩ٱۡلَعَذاِب 

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). 

﴿ ْ ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ اَيَٰٓ ۡهلِيُكۡم نَار 

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ْ أ َوقُوُدَها ٱَلَّاُس  قُوٓا

َمرَُهۡم 
َ
ٓ أ َ َما َوٱۡۡلَِجاَرةُ َعلَۡيَها َمَلَٰٓئَِكٌة ِغًَلظر ِشَدادر َّلَّ َيۡعُصوَن ٱَّللَّ

 [5: سورة اتلحريم] ﴾ ٦َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡۡؤَمُروَن 

Hỡi những người có đức tin! Hãy giữ gìn và trông coi 

bản thân và gia đình của các ngươi tránh khỏi lửa của 



 

 

 

278 

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: 

َِبَٰتر ﴿ ِۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِۦ  ََلُۥ ُمَعق  ِۗ م  ۡمرِ ٱَّللَّ
َ
 ﴾ َُيَۡفُظونَُهۥ ِمۡن أ

 [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: 

ِيَاِن ﴿ َماِل قَعِيدر إِذۡ َيتَلََقَّ ٱلُۡمتَلَق  ِ ا يَلۡفُِظ مِن  ١٧َعِن ٱِۡلَِمنِي وََعِن ٱلا  مَّ
يۡهِ رَقِيٌب َعتِيدر   [15 - 15سورة ق: ] ﴾ ١٨قَۡوٍل إَِّلَّ َلَ

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). 

ا َكَٰتِبنَِي  ١٠ِإَونَّ َعلَۡيُكۡم لََحَٰفِِظنَي ﴿ ، 11:  اإلنفطار سورة] ﴾١١كَِرام 
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: 

هَكة   فهيُكمح  َيَتَعاَقُبونَ } له  َمَلَئ
هاللَّيح هَكة   ب هانلََّهاره  َوَمَلَئ رواه ابلخاري  {.ب

 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: 

َحَدُكمح  إهنَّ }
َ
نه  فه  َخلحُقهُ  َُيحَمعُ  أ هه  َبطح مِّ

ُ
َبعهْيَ  أ رح

َ
ًما أ َفةً  يَوح  يَُكونُ  ُثمَّ  ُنطح

هَك  فه  هَك  مهثحَل  َعلََقةً  َذل هَك  فه  يَُكونُ  ُثمَّ  َذل َغةً  َذل هَك  مهثحَل  ُمضح  ُثمَّ  َذل
حَملَُك  يُرحَسُل  وحَ  فهيهه  َفَينحُفخُ  ال َمرُ  الر  َبعه  َويُؤح رح

َ
هأ هَكتحبه  ََكهَماٍت  ب قههه  ب  رهزح

َجلههه 
َ
ٌّ  وََعَملههه  وَأ وح  َوَشِقه

َ
 رواه اْلخاري ومسلم. {َسعهيد   أ

“Quả thật ai đó trong các ngươi được hình thành trong 

bụng mẹ của mình trong thời gian bốn mươi ngày là 



 

 

 

280 

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: 

َٰٓ إِذَا َجآَء  ُكمۡ وَُهَو ٱلَۡقاهُِر فَۡوَق ِعَبادِهۦِ  َوُيرِۡسُل َعلَيۡ ﴿ َحَفَظةا َحَّتَّ
ۡتُه رُُسلُنَا وَُهۡم ََّل ُيَفر ُِطوَن  َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت تَوَفَّ

َ
 [51سورة األنعام: ] ﴾٦١أ

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). 

﴿ َٰ َ ُِِكۡم ثُمَّ إََِلَٰ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعوقُۡل َيتََوفَّى ِ ِي ُوك  لَُك ٱلَۡموِۡت ٱَّلَّ َن ُكم مَّ
 [11سورة 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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ۡمرِهِۦ َيۡعَملُونَ ﴿
َ
 [55سورة األنبياء: ] ﴾٢٧ ََّل شَۡسبُِقونَُهۥ ِِٱلَۡقۡوِل وَُهم ِِأ

 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). 

َمرَُهۡم َويَۡفَعلُوَن َما يُۡۡؤَمُروَن ﴿
َ
َ َمآ أ  [5: سورة اتلحريم] ﴾٦َّلَّ َيۡعُصوَن ٱَّللَّ

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). 

ا ﴿ ۡمر 
َ
َِٰت أ  [6: سورة انلازاعت] ﴾٥فَٱلُۡمَدِ َِر

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: 

ْوِِلٓ ﴿
ُ
ۡرِض َجاِعِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسًلا أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِ فَاِطرِ ٱلسَّ ٱۡۡلَۡمُد َّلِلَّ

ََٰع   ََٰث َوُرَب ۡثَنَٰ َوثَُل ۡجنَِحةٖ مَّ
َ
 [1سورة فاطر: ] ﴾أ

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). 

وِ  مِۡن ﴿ ُِل ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة ِِٱلرُّ ۡن ُيزَن 
َ
َٰ َمن شََاآُء مِۡن ِعبَادِهِۦٓ أ ۡمرِهِۦ لََعَ

َ
أ
نَا۠ فَٱتَُّقوِن 

َ
ٓ أ ََٰه إَِّلَّ نَُّهۥ ََّلٓ إَِل

َ
نِذُرٓواْ أ

َ
 [5: انلحلسورة ] ﴾٢أ
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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). 

ُ يَۡصَطَِف مَِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسًل  ﴿ َ َسِميُعۢ َِِصير  ٱَّللَّ  َومَِن ٱَلَّاِسِۚ إِنَّ ٱَّللَّ
 [56سورة 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: 

ِ ٱۡلَعَٰلَِمنَي ﴿ ِمنُي  ١٩٢ِإَونَُّهۥ ََلزَنِيُل رَب 
َ
وُ  ٱۡۡل َٰ قَلۡبَِك  ١٩٣نََزَل ِِهِ ٱلرُّ لََعَ

بنِيٖ  ِِلَِساٍن َعَرِّب ٖ  ١٩٤ٱلُۡمنِذرِيَن َِلَُكوَن مَِن   [156 - 155الشعراء: ] ﴾١٩٥ مُّ

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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﴿ ِ ب َِك ِِٱۡۡلَق  ُقُدِس ِمن رَّ
ََلُۥ ُروُ  ٱلۡ  [101، 105سورة انلحل: ] ﴾قُۡل نَزَّ

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: 

نَزَۡلَا َملََك  ﴿
َ
ۡمُر َولَۡو أ

َ
 َولَۡو َجَعلَۡنَُٰه َملََك   ٨ُثمَّ ََّل يُنَظُروَن  لَُّقَِضَ ٱۡۡل

ََعلَۡنَُٰه رَُجًل   ا ۡلَّ  [5،  5سورة األنعام: ] ﴾٩يَۡلبُِسوَن  َولَلَبَۡسنَا َعلَۡيهِم مَّ

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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ِن ِ ُهد  ﴿ تِيَنَُّكم م 
ۡ
ا يَأ ُهَداَي فًََل َخوٌۡف َعلَيۡهِمۡ َوََّل ُهۡم  َفَمن تَبِعَ ى فَإِمَّ
ِيَن َكَفُرواْ  ٣٨َُيَۡزنُوَن  ُِواْ أَِبَوٱَّلَّ ۡصَحَُٰب ٱَلَّارِٰۖ ُهۡم َوَكذَّ

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َٰتِنَآ أ َي

وَن   [15 - 15:  ابلقرة سورة] ﴾٣٩فِيَها َخَِِٰلُ

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). 

تِيَنَُّكمۡ رُُسلر ﴿
ۡ
ا يَأ ََٰبِنٓ َءاَدمَ إِمَّ وَن َعلَيُۡكمۡ ءَاَيََِّٰت  َي ِنُكمۡ َيُقصُّ  َفَمِن م 

ۡصلََح فًََل َخۡوٌف َعلَۡيهِۡم َوََّل ُهۡم َُيَۡزنُوَن 
َ
 [16سورة األعراف: ] ﴾٣٥ٱتَََّقَٰ َوأ

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: 

نزَِل إَِِلۡهِ ﴿ 
ُ
ِ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل َِِمآ أ ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡۡؤمُِنوَن  ُكٌّ َءاَمَن ِِٱَّللَّ مِن رَّ

َحدٖ  َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ
َ
ُِق َبنۡيَ أ ِن رُُّسلِهِۦ   ََّل ُنَفر  سورة ]  ﴾م 

 [556ابلقرة : 
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: 

نزَِل ﴿
ُ
ق   نُۡۡؤِمُن َِِمآ أ ِ ا ل َِما َعلَۡينَا َويَۡكُفُروَن َِِما َوَرآَءهُۥ وَُهَو ٱۡۡلَقُّ ُمَصد 

 [51سورة ابلقرة: ] ﴾َمَعُهۡمۗ 
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 – Al-

Baqarah, 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: 



 

 

 

288 

َفتُۡۡؤِمنُوَن َِِبۡعِض ٱۡلِكَتَِٰب َوتَۡكُفُروَن َِِبۡعٖضِۚ ﴿
َ
َفَما َجَزآءُ َمن َيۡفَعُل  أ

َٰلَِك مِنُكۡم إَِّلَّ ِخۡزير  ِ  َذ َشد 
َ
ۡنَيا  َويَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ يَُردُّوَن إََِلَٰٓ أ ِِف ٱۡۡلَيَوَٰةِ ٱلُّ

 ُ ا ٱۡلَعَذاِبِۗ َوَما ٱَّللَّ  [56سورة ابلقرة: ] ﴾٨٥َتۡعَملُوَن َِِغَٰفٍِل َعمَّ

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: 

ْ ِِف ٱلِۡكَتَِٰب لََِف ِشَقاقِۢ َِعِيدٖ ﴿ ِيَن ٱۡختَلَُفوا
سورة ابلقرة: ] ﴾١٧٦ ِإَونَّ ٱَّلَّ

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 
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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: 

َِن ٱلۡعِلِۡم وََحاَق ﴿ ا َجآَءۡتُهۡم رُُسلُُهم ِِٱۡۡلَي َِنَِٰت فَرُِحواْ َِِما ِعنَدُهم م  فَلَمَّ
ا ََكنُواْ ِِهِۦ شَۡستَۡهزُِءونَ   [51سورة اغفر: ] ﴾٨٣ ِِهِم مَّ

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: 

ََٰة فِيَها ُهد  ﴿ نَزَۡلَا ٱَلَّۡوَرى
َ
ِ   َونُورر  ى إِنَّآ أ ۡسلَُمواْ َُيُۡكُم ِ

َ
ِيَن أ َها ٱَلَّبِيُّوَن ٱَّلَّ

ِ َوََكنُواْ  ۡحبَاُر َِِما ٱۡسُتۡحفُِظواْ مِن كَِتَِٰب ٱَّللَّ
َ
َٰنِيُّوَن َوٱۡۡل بَّ ِيَن َهاُدواْ َوٱلرَّ لَِّلَّ

 [44سورة املائدة: ] ﴾َعلَۡيهِ ُشَهَدآَء  

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: 

ِۡكَر ِإَونَّا ََلُۥ لََحَٰفُِظوَن ﴿ َۡلَا ٱَّل   [5سورة احلجر:] ﴾ ٩إِنَّا ََنُۡن نَزَّ

Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) 

xuống và TA sẽ luôn bảo quản Nó. (Chương 16 – Al-

Hijr, câu 9). 
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ِۡن َحِكيٍم ﴿ َبَِٰطُل مِۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوََّل مِۡن َخلۡفِهۦِ  تزَنِيلر م 
تِيهِ ٱلۡ

ۡ
َّلَّ يَأ
 [45 سورة فصلت:] ﴾ ٤٢َۡحِيٖد 

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:  

نزَِل مِن ﴿
ُ
نزَِل إَِِلَۡك َوَمآ أ

ُ
نَُّهۡم َءاَمنُواْ َِِمآ أ

َ
ِيَن يَزُۡعُموَن أ لَۡم تََر إََِل ٱَّلَّ

َ
أ

ن يَۡكُفُرواْ ِِهِۦ  
َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوقَۡد أ ن َيَتَحاَكُمٓواْ إََِل ٱلطَّ

َ
َقۡبلَِك يُرِيُدوَن أ

ن يُِضلَُّهمۡ 
َ
ۡيَطَُٰن أ ًََٰلۢ َِعِيد   َوُيرِيُد ٱلاَّ  [60سورة النساء: ]  ﴾٦٠ا َضَل

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:  

ه َما  َوَما} هَغْيح نحَزَل َحَكَم قَوحم   ب
َ
َسُهمح  َوَقعَ  إهالَّ  اهللُ  أ

ح
رواه ابن  {بَيحَنُهمح  بَأ

 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: 

َٰفُِروَن َوَمن لَّۡم َُيُۡكم ﴿ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
سورة ] ﴾٤٤َِِمآ أ

 [44املائدة: 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì 

đó là những kẻ không có đức tin. (Chương 6 – Al-Ma-

idah, câu 44). 
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َٰلُِموَن َوَمن ﴿ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
ٓ أ سورة ] ﴾٤٥لَّۡم َُيُۡكم َِِما

 [45املائدة: 

Và ai không xét xử theo điều Allah đã ban xuống thì 

đó là những kẻ làm điều sai quấy. (Chương 6 – Al-

Ma-idah, câu 45). 

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡفَِٰسُقوَن ﴿
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
سورة ] ﴾٤٧َوَمن لَّۡم َُيُۡكم َِِمآ أ

 [47املائدة: 

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). 

ُِموَ  فِيَما َشَجَر َِيۡنَُهۡم ُثمَّ ََّل َُيُِدواْ فًََل َوَرب َِك ََّل يُ ﴿ َٰ ُُيَك  ۡۡؤمِنُوَن َحَّتَّ
نُفِسهِۡم َحرَج  

َ
ا قََضۡيَت َوشَُسل ُِمواْ تَۡسلِيم  ِِفٓ أ ِمَّ  [56سورة النساء: ] ﴾ ٦٥ا ا م 

Thề bởi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rằng 

chúng sẽ không tin tưởng cho đến khi nào chúng đề 

cử Ngươi đứng ra phân xử về điều mà chúng tranh 

chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng về 

quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn 

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

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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ن تَُولُّواْ وُُجوَهُكۡم قِبََل ٱلَۡمَۡرِِق َوٱلَۡمۡغرِ ﴿
َ
ِب َوَلَِٰكنَّ ٱلِِۡبَّ لَّۡيَس ٱلِِۡبَّ أ

 ِ ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتَِٰب َوٱَلَّبِي  سورة ] ﴾نَ َمۡن َءاَمَن ِِٱَّللَّ
 [155ابلقرة: 

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). 

نزَِل إَِِلۡهِ ﴿
ُ
ٓ أ ِ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل َِِما ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡۡؤِمنُوَن  ُكٌّ َءاَمَن ِِٱَّللَّ مِن رَّ

 [556ابلقرة : سورة ]  ﴾َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ
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). 

ِيَن يَۡكُفُروَن ﴿ ِ إِنَّ ٱَّلَّ ْ َبنۡيَ ٱَّللَّ ِقُوا ن ُيَفر 
َ
ِ َورُُسلِهِۦ َويُرِيُدوَن أ ِِٱَّللَّ

ۦ َوَيُقولُوَن نُۡۡؤِمُن ِِبَۡعٖض  ن َيتَِّخُذواْ  َونَۡكُفُر َِِبۡعٖض  َورُُسلِهِ
َ
َوُيرِيُدوَن أ

َٰلَِك َسبِيًلا   [160سورة النساء : ] ﴾١٥٠َبنۡيَ َذ

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: 

ة  ﴿ مَّ
ُ
ِ َفبََعَث ٱ َوَِٰحَدة   ََكَن ٱَلَّاُس أ ُ ٱَلَّبِي  نَزَل َّللَّ

َ
ِيَن َوُمنِذرِيَن َوأ ِ َن ُمبََر 
ِ ِِلَۡحُكَم َبنۡيَ ٱَلَّاِس فِيَما ٱۡختَلَُفواْ فِيهِِۚ  سورة ] ﴾َمَعُهُم ٱلِۡكَتََٰب ِِٱۡۡلَق 

 [511ابلقرة: 

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: 

َٰ قَۡوِمهۦِ  نَۡرَفُع َدَرَجَٰتٖ  َوتِلۡكَ ﴿
َٰهِيَم لََعَ تَُنآ َءاَتۡيَنََٰهآ إَِِۡر َّاَ  ُحجَّ ن ن آُءۗ مَّ

ۥٓ  ٨٣ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعلِيمر  َق َوَيۡعُقوَب  ّلَُكا َهَدۡينَا  إِۡسَحَٰ َووََهۡبنَا ََلُ
ِيَّتِهِۦ َداوُۥَد  ا َهَدۡينَا مِن َقۡبُل  َوِمن ذُر  يُّوَب َويُوُسَف َونُوحا

َ
وَُسلَۡيَمََٰن َوأ

َوَزَكرِيَّا َويَۡحََيَٰ وَِعيََسَٰ  ٨٤َوُموََسَٰ َوَهَُٰروَن  َوَكَذَٰلَِك ََنۡزِي ٱلُۡمۡحِسننَِي 
ر  َٰلِِحنَي  ِإَوِۡلَاَس  ُك  َِن ٱلصَّ  ِإَوۡسَمَٰعِيَل َوٱۡليََسَع َويُونَُس َولُوط   ٨٥م 

 ا  َوُُك  
لَۡنا لََعَ   [55 - 83سورة األنعام: ] ﴾٨٦ ٱلَۡعَٰلَِمنيَ فَضَّ
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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, Al-

Yasa, 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: 

ِن َقبۡ ﴿ رَۡسلۡنَا رُُسًل  م 
َ
ن َولََقۡد أ ن قََصۡصنَا َعلَۡيَك َوِمۡنُهم مَّ لَِك مِۡنُهم مَّ

 [55سورة اغفر: ] ﴾لَّۡم َنۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ 

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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 ﴾ لَّمۡ نَۡقُصۡصُهمۡ َعلَيَۡك  مِن َقبُۡل َورُُسًل   قَۡد قََصۡصَنَُٰهۡم َعلَيَۡك َورُُسًل  ﴿
 [154سورة 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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﴿ َٰ لۡنَا َبۡعَضُهۡم لََعَ ن َُكََّم ٱ َبۡعٖض  تِلَۡك ٱلرُُّسُل فَضَّ ِۡنُهم مَّ ُ  َورََفَع م  َّللَّ
يَّۡدَنَُٰه ُِِروِ  َوَءاتَيۡنَا ِعيََس ٱۡبَن َمۡريََم ٱۡۡلَي َِنَِٰت  َبۡعَضُهۡم َدَرَجَٰٖتِۚ 

َ
َوأ

 [561سورة ابلقرة: ] ﴾ ٱۡلُقُدِسِۗ 

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 : 

﴿ ِ َخۡذنَا مَِن ٱَلَّبِي 
َ
َٰهِيَم  َن ِميَثََٰقُهۡم َوِمنَك َومِن نُّو ٖ ِإَوذۡ أ َوُموََسَٰ ِإَوَِۡر
ا َغلِيظ   ٱِِۡن َمۡريََم   وَِعيََس  ِيَثَٰقا َخۡذنَا مِۡنُهم م 

َ
 [5:  األحزابسورة ] ﴾٧ا َوأ

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). 

وَۡحۡينَآ إَِِلَۡك َوَما ﴿
َ
ِٓي أ ا َوٱَّلَّ َٰ ِِهِۦ نُوح  ِيِن َما َوَّصَّ َِن ٱل  َع لَُكم م  َۡشَ

َٰهِيَم َوُموََسَٰ وَِعيََسَٰٓ   ۡيَنا ِِهِۦٓ إَِِۡر  [13: سورة الشورى] ﴾َوصَّ
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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 – Ash-

Shura, 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: 

ُ يَۡصَطَِف مَِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسًل  ﴿  [56سورة احلج: ] ﴾َوِمَن ٱَلَّاِسِۚ  ٱَّللَّ

Allah chọn các vị Sứ giả (của Ngài) từ trong hàng 

ngũ các Thiên Thần và nhân loại. (Chương 55 – Al-

Hajj, 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: 



 

 

 

302 

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: 

ِۘ قَالُواْ لَن نُّ  ِإَوذَا َجآَءۡتُهۡم َءايَةر ﴿ وَِتَ رُُسُل ٱَّللَّ
ُ
َٰ نُۡۡؤََتَٰ مِۡثَل َمآ أ ۡۡؤمَِن َحَّتَّ

ۡعلَُم َحۡيُث َُيَۡعُل رَِساََلَُهۥ
َ
ُ أ  [154سورة األنعام: ] ﴾ٱَّللَّ

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 – Al-

An’am, câu 154). 

ُ يَۡصَطَِف مَِن ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ رُُسًل  ﴿  [56سورة احلج: ] ﴾َوِمَن ٱَلَّاِسِۚ  ٱَّللَّ
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Allah chọn các vị Sứ giả (của Ngài) từ trong hàng 

ngũ các Thiên Thần và nhân loại. (Chương 55 – Al-

Hajj, 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 sứ mạng 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: 

﴿ ِ
ا َِِما ََكنُواْ يَۡكِسبُوَن َوَكَذَٰلَِك نَُوِل  َٰلِِمنَي َبۡعَضۢ سورة ] ﴾١٢٩َبۡعَض ٱلظَّ

 [155األنعام: 

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: 

نُّ قُل ﴿ نُس َوٱۡۡلِ ئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡۡلِ
تُواْ ِِِمۡثِل َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن ََّل لَّ

ۡ
ن يَأ
َ
َٰٓ أ لََعَ
تُوَن ِِِمۡثلِهِۦ َولَۡو ََكَن َبۡعُضُهۡم ِۡلَۡعٖض 

ۡ
 [55سورة اإلرساء: ] ﴾٨٨ا َظهِي   يَأ

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: 

نزَِل َعلَۡيهِ َءاَيَٰتر ﴿
ُ
ب ِهۦِ  قُۡل إِنََّما ٱٓأۡلَيَُٰت ِعنَد ٱ َوقَالُواْ لَۡوََّلٓ أ ِن رَّ ِ م  َّللَّ
نَا۠ نَِذيرر 

َ
َمآ أ بنٌِي  ِإَونَّ  [60سورة العنكبوت: ] ﴾٥٠مُّ

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: 

َحَرةُ َسَِٰجِديَن ﴿ لَِۡقَ ٱلسَّ
ُ
ِ  ٤٦فَأ ِ ُموََسَٰ  ٤٧ٱۡلَعَٰلَِمنَي قَالُوٓاْ َءاَمنَّا َِِرب  رَب 

 [45 - 45سورة الشعراء: ] ﴾٤٨َوَهَُٰروَن 

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: 

ِۡن َحِكيٍم ﴿ َبَِٰطُل مِۢن َبنۡيِ يََديۡهِ َوََّل مِۡن َخلۡفِهۦِ  تزَنِيلر م 
تِيهِ ٱلۡ

ۡ
َّلَّ يَأ
 [45 سورة فصلت:] ﴾ ٤٢َۡحِيٖد 

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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ْ بُِسوَرةٖ  ِإَون ُكنتُۡم ِِف َرۡيبٖ ﴿ تُوا
ۡ
َٰ َعۡبِدنَا فَأ َۡلَا لََعَ ا نَزَّ ِمَّ ِۡثلِهِۦ  م  ِن م  م 

ِ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقنَِي  ِن ُدوِن ٱَّللَّ إِن لَّۡم َتۡفَعلُواْ فَ  ٢٣َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم م 
ۡت  ِعدَّ

ُ
ْ ٱَلَّاَر ٱلََِّّت َوقُوُدَها ٱَلَّاُس َوٱۡۡلَِجاَرةُ  أ ْ فَٱتَُّقوا َولَن َتۡفَعلُوا

َٰفِرِيَن   [54، 51سورة ابلقرة : ] ﴾٣٣لِلَۡك

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: 

ۥ  َِل َّلَّ يُۡۡؤمِنُوَن ﴿ ََلُ ۡم َيُقولُوَن َتَقوَّ
َ
ِۡثلِهِۦٓ إِن ََكنُواْ  ٣٣أ تُواْ ِِبَِديٖث م 

ۡ
فَلۡيَأ

 [14، 11سور ة الطور: ] ﴾٣٤ َصَِٰدقنِيَ 

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 : 

تُواْ ِِِمۡثِل َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن ََّل قُل ﴿
ۡ
ن يَأ
َ
َٰٓ أ نُّ لََعَ نُس َوٱۡۡلِ ئِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡۡلِ

لَّ
تُوَن ِِِمۡثلِهِۦ َولَۡو ََكَن َبۡعُضُهۡم ِۡلَۡعٖض 

ۡ
 [55سورة اإلرساء: ] ﴾٨٨ا َظهِي   يَأ

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 
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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: 

َِٰه ﴿ نزَِل إََِلَٰٓ إَِِۡر
ُ
ٓ أ نزَِل إَِِلۡنَا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما ْ َءاَمنَّا ِِٱَّللَّ َم ِإَوۡسَمَٰعِيَل قُولُوٓا

ۡسبَ ِإَوۡسَحََٰق وَ 
َ
وَِتَ ٱَلَّبِيُّوَن َيۡعُقوَب َوٱۡۡل

ُ
وَِتَ ُموََسَٰ وَِعيََسَٰ َوَمآ أ

ُ
اِط َوَمآ أ

َحدٖ 
َ
ُِق َبنۡيَ أ ب ِهِۡم ََّل ُنَفر  ِۡنُهۡم َوََنُۡن ََلُۥ ُمۡسلُِموَن  ِمن رَّ فَإِۡن َءاَمنُواْ  ١٣٦م 

ْ فَإِنََّما ُهۡم ِِف  ْ  ِإَّون تََولَّۡوا ٓ َءاَمنتُم ِِهِۦ َفَقِد ٱۡهتََدوا  ِشَقاقٰٖۖ ِِِمۡثِل َما
ِميُع ٱۡلَعلِيمُ  ُ  وَُهَو ٱلسَّ  [115، 115سورة ابلقرة: ]  ﴾١٣٧ فََسيَۡكفِيَكُهُم ٱَّللَّ

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). 

نزَِل إَِِلۡهِ ﴿
ُ
ٓ أ ِ َءاَمَن ٱلرَُّسوُل َِِما ب ِهِۦ َوٱلُۡمۡۡؤِمنُوَن  ُكٌّ َءاَمَن ِِٱَّللَّ مِن رَّ

َحدٖ  َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ
َ
ُِق َبنۡيَ أ ِن رُُّسلِهِۦ  َوقَالُواْ  ََّل ُنَفر  م 

َطۡعَنا  
َ
 [556سورة ابلقرة : ]  ﴾٢٨٥ُغۡفَرانََك َربَّنَا ِإَوَِلَۡك ٱلَۡمِصُي َسِمۡعَنا َوأ

Thiên sứ (Muhammad) tin vào những gì được ban 

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

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

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

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

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

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

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

bầy tôi sẽ quay lại với Ngài. (Chương 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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َشد   لَِلُ }
َ
َبةه  فَرًَحا أ هَتوح هه  ب مهنه  َعبحده حُمؤح رحٍض  فه  رَُجٍل  مهنح  ال

َ
لََكةٍ  َدوهيَّةٍ  أ  َمهح

لَُتهُ  َمَعهُ  ابُهُ  َطَعاُمهُ  َعلَيحَها َراحه تَيحَقَظ  َفَنامَ  َوََشَ  َفَطلَبََها َذَهَبتح  َوقَدح  فَاسح
َرَكهُ  َحَّتَّ  دح

َ
عُ  قَاَل  ُثمَّ  الحَعَطُش  أ رحجه

َ
هى َمََكّنه  إهىَل  أ نَامُ  فهيهه  ُكنحُت  اَّلَّ

َ
 فَأ

ُموَت  َحَّتَّ 
َ
َسهُ  َفَوَضعَ . أ

ح
هه  ىلَعَ  َرأ ده َُموَت  َساعه تَيحَقَظ  َله نحَدهُ  فَاسح لَُتهُ  َوعه  َراحه

ابُهُ  َوَطَعاُمهُ  َزاُدهُ  َوَعلَيحَها َشد   فَاهللُ  َوََشَ
َ
َبةه  فَرًَحا أ هَتوح مهنه  الحَعبحده  ب حُمؤح  مهنح  ال

لَتههه  َهَذا هَراحه  رواه ابلخاري ومسلم. {َوَزادههه  ب
“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: 

ْ فَإِنََّما َعلَۡيهِ َما ُۡح َِل ﴿ ْ ٱلرَُّسوَل  فَإِن تََولَّۡوا ِطيُعوا
َ
َ َوأ ْ ٱَّللَّ ِطيُعوا

َ
قُۡل أ

ْ  َوَما لََعَ ٱلرَُّسوِل  ا ُۡح ِلۡتُۡم  ِإَون تُِطيُعوهُ َتۡهتَُدوا َُٰغ وََعلَۡيُكم مَّ إَِّلَّ ٱۡۡلََل
 [64]سورة انلور:  ﴾٥٤ٱلُۡمبنُِي 

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: 

نُفَسنَا ﴿
َ
ٓ أ مَِن  ِإَون لَّۡم َتۡغفِۡر ََلَا َوتَرَۡۡحۡنَا ََلَُكوَننَّ قَاََّل َربَّنَا َظلَۡمنَا

 [51سورة  األعراف: ]  ﴾ ٢٣ٱۡلَخَِِٰسِيَن 

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 



 

 

 

319 

chắn bầy tôi đã trở thành những kẻ thua thiệt. 
(Chương 5 – Al-‘Araf, câu 51). 

Allah  phán về lời của Nabi Nuh : 

ۡس ﴿
َ
ۡن أ
َ
ُعوذُ َِِك أ

َ
ٓ أ ِ إَِّن ِ َتۡغفِۡر َِل ِإَوَّلَّ  لََك َما لَۡيَس َِل ِِهِۦ ِعلۡمر  قَاَل رَب 

َِن  ُكن م 
َ
 [45سورة هود: ] ﴾٤٧ٱلَۡخَِِٰسِيَن َوتَرَۡۡحِۡنٓ 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 : 

يَّ َولِلُۡمۡۡؤِمننَِي يَۡوَم َيُقوُم ٱۡۡلَِساُب ﴿ َِٰلَ سورة  ] ﴾٤١َربَّنَا ٱۡغفِۡر َِل َولَِو
 [41إبراهيم: 

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). 

ن َيۡغفَِر َِل َخِطٓي ﴿
َ
ۡطَمُع أ

َ
ِٓي أ ِيِن َوٱَّلَّ  [82]سورة الشعراء:  ﴾٨٢َِّت يَۡوَم 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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نَت َخۡيُ ٱلَۡغَٰفِرِيَن ﴿
َ
نَت َوِِلُّنَا فَٱۡغفِۡر ََلَا َوٱرَۡۡحَۡنا  َوأ

َ
۞وَٱۡكتُۡب ََلَا  ١٥٥أ
ۡنيَا َحَسنَة  ِِف  ، 166سورة األعراف: ] ﴾إِنَّا ُهۡدنَآ إَِِلَۡك  َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  َهَِٰذهِ ٱلُّ
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). 

ۥٓ  ﴿ ِ إَِّن ِ َظلَۡمُت َنۡفَِس فَٱۡغفِۡر َِل َفَغَفَر ََلُ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر  قَاَل َرب 
 [15سورة القصص: ] ﴾١٦ٱلرَِّحيُم 

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). 

آ ﴿ ُل ٱلُۡمۡۡؤِمننَِي فَلَمَّ وَّ
َ
نَا۠ أ
َ
فَاَق قَاَل ُسۡبَحَٰنََك ُتۡبُت إَِِلَۡك َوأ

َ
سورة ] ﴾١٤٣أ
 [141األعراف: 

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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نَاَب۩  ۤاٗعِكاَر فَٱۡستَۡغَفَر َربَُّهۥ َوَّۤرَخ﴿
َ
َٰلَِك  ِإَونَّ ََلُۥ  ٢٤َوأ َفَغَفۡرنَا ََلُۥ َذ

 [32، 30سورة  ص: ] ﴾٤٠اٖب ِعنَدنَا لَُزلََۡفَٰ وَُحۡسَن َم 

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 : 

ِۢن َبۡعِدٓيٰۖ ﴿ َحٖد م 
َ
ِ ٱۡغفِۡر َِل وََهۡب َِل ُمۡلَك  َّلَّ يَۢنبَِغ ِۡل نَت  قَاَل َرب 

َ
إِنََّك أ

اُب   [16سورة  ص: ] ﴾٣٥ٱلۡوَهَّ

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: 

وٓءَ َوٱلَۡفۡحَاآَء  إِنَُّهۥ مِۡن ِعبَادِنَا ٱلُۡمۡخلَِصنَي ﴿ َٰلَِك َِلَُۡصَِف َعۡنُه ٱلسُّ َكَذ
  [54سورة 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: 

ن رََّءا ُِۡرَهََٰن َرب ِهِۦ  ﴿
َ
ۡت ِِهۦِ  وََهمَّ َِِها لَۡوََّلٓ أ  [54سورة يوسف: ] ﴾َولََقۡد َهمَّ

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: 

هَذا وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  قَاَل } ى َهمَّ  إ ََسَنةٍ  َعبحده َملحَها َولَمح  ِبه  َحَسَنةً  ََلُ  َكَتبحُتَها َيعح
إهنح 

لََها فَ َ  َكَتبحُتَها َعمه هىَل  َحَسَناٍت  َعرشح ائَةه  إ ٍف  َسبحعهمه عح هَذا ضه هَسيَِّئةٍ  َهمَّ  َوإ  ب
َملحَها َولَمح  ُتبحَها لَمح  َيعح كح

َ
إهنح  َعلَيحهه  أ

لََها فَ َدةً  َسيَِّئةً  َكَتبحُتَها َعمه رواه  {َواحه
 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: 

ُهۡم َطَٰٓئِفر ﴿ ْ إِذَا َمسَّ ِيَن ٱتََّقۡوا ِ  إِنَّ ٱَّلَّ ْ فَإَِذا ُهم م  ُروا ۡيَطَِٰن تََذكَّ َن ٱلاَّ
وَن  ۡبُِصُ  [501سورة األعراف: ] ﴾٢٠١مُّ

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: 

ۘ َف ﴿ ٰۖ َوقَاَل  اَمَن ََلُۥ لُوطر ٓ ِ ِ ُمَهاِجٌر إََِلَٰ َرّب 
إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱۡۡلَِكيُم  إَِّن 

 [55سورة 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 – Al-

Ankabut, 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: 

واْ مِن قَۡوِمهِۦ ََلُۡخرَِجنََّك ﴿ ِيَن ٱۡسَتۡكَِبُ  ٱَّلَّ
ُ
ِيَن قَاَل ٱلَۡمََل َُٰاَعۡيُب َوٱَّلَّ َي

َولَۡو ُكنَّا َكَٰرِهنَِي 
َ
ۡو ََلَُعوُدنَّ ِِف مِلَّتِنَا  قَاَل أ

َ
 ٨٨َءاَمنُواْ َمَعَك مِن قَۡرَيتِنَآ أ

ُ مِۡنَها   ََٰنا ٱَّللَّ ِ َكِذِاا إِۡن ُعۡدنَا ِِف مِلَّتُِكم َبۡعَد إِذۡ ََنَّى ۡينَا لََعَ ٱَّللَّ قَِد ٱۡفََتَ
 ٓ ٍء  َوَما يَُكوُن ََلَا ُ َربُّنَا  وَِسَع َربُّنَا ُكَّ ََشۡ ن شََاآءَ ٱَّللَّ

َ
ٓ أ ن نَُّعودَ فِيَهآ إَِّلَّ

َ
أ

نَت َخۡيُ 
َ
ِ َوأ ۡنَا  َربََّنا ٱۡفَتۡح َِيۡنََنا َوبَنۡيَ قَۡوِمنَا ِِٱۡۡلَق 

ِ تََوَّكَّ ا  لََعَ ٱَّللَّ ِعلۡما
 [55، 55سورة األعراف: ] ﴾٨٩ٱۡلَفَٰتِِحنَي 

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:  

ۡو ََلَُعوُدنَّ ِِف ﴿
َ
ۡرِضنَآ أ

َ
ِۡن أ ِيَن َكَفُرواْ لِرُُسلِهِۡم ََلُۡخرَِجنَُّكم م  َوقَاَل ٱَّلَّ
َٰلِِمنَي  وَِۡحَٰٓ إَِِلۡهِۡم َربُُّهۡم ََلُۡهلَِكنَّ ٱلظَّ

َ
 [11إبراهيم:  سورة] ﴾١٣مِلَّتَِنا  فَأ

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: 

َب ٱ﴿ ِ َُعذ  ِ ُ ٱلُۡمَنَٰفِقنَِي وَٱلُۡمَنَٰفَِقَِٰت وَٱلُۡمَۡرِكنَِي وَٱلُۡمَۡرَِكَِٰت َويَتُوَب ِل  َّللَّ
ُ َغُفور    ٱلُۡمۡۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡۡؤمَِنَِٰتِۗ َوََكَن ٱَّللَّ

ُ لََعَ ]سورة  ﴾٧٣ا رَِّحيَمۢا ٱَّللَّ
 [55األحزاب: 

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: 

ِ َوٱۡلَفۡتُح ﴿ ِ  ١إِذَا َجآَء نَُۡصُ ٱَّللَّ يَۡت ٱَلَّاَس يَۡدُخلُوَن ِِف دِيِن ٱَّللَّ
َ
َوَرأ

ا  فَۡواج 
َ
ۥ ََكَن تَوَّاَِۢا  ٢أ سورة انلرص: ] ﴾٣فََسب ِۡح ِِبَۡمِد َرب َِك َوٱۡسَتۡغفِۡرهُ  إِنَُّه
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: 

رَ ﴿ خَّ
َ
َم ِمن ذَۢنبَِك َوَما تَأ ُ َما َتَقدَّ َۡغفَِر لََك ٱَّللَّ ِ   [5سورة الفتح: ] ﴾ِل 



 

 

 

328 

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: 

وَۡحۡينَآ إَِِلَۡك َوَما ﴿
َ
ِٓي أ ا َوٱَّلَّ َٰ ِِهِۦ نُوح  ِيِن َما َوَّصَّ َِن ٱل  َع لَُكم م  َۡشَ

ِيَن َوََّل َتَتَفرَّقُواْ فِيهِِۚ  قِيُمواْ ٱل 
َ
ۡن أ
َ
َٰهِيَم َوُموََسَٰ وَِعيََسَٰٓ  أ ۡيَنا ِِهِۦٓ إَِِۡر  َوصَّ

 [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 – Ash-

Shura, câu 13). 
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ا  إَِّن ِ َِِما َتۡعَملُوَن ﴿ ي َِبَِٰت َوٱۡعَملُواْ َصَٰلِحا َها ٱلرُُّسُل ُُكُواْ مَِن ٱلطَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ِ  ٥١ َعلِيمر  ة  ِإَونَّ َهَِٰذه مَّ

ُ
تُُكۡم أ مَّ

ُ
نَا۠ َربُُّكۡم  َوَِٰحَدة   ۦٓ أ

َ
 ﴾٥٢فَٱتَُّقوِن َوأ

 [65،  61سورة  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: 

بهَياءُ }
نح
َ
َوة   َواأل َهاُتُهمح  لهَعَلٍَّت، إهخح مَّ

ُ
، أ د   َودهيُنُهمح  َشَّتَّ  رواه ابلخاري.  {َواحه

“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 

: 

ُكوَن مَِن ٱلُۡمۡسلِِمنَي ﴿
َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
 [55سورة يونس: ] ﴾٧٢َوأ

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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ِ ٱۡلَعَٰلَِمنَي ﴿ ۡسلَۡمُت لَِرب 
َ
ۡسلِۡم  قَاَل أ

َ
ۥٓ أ سورة ابلقرة: ] ﴾١٣١إِۡذ قَاَل ََلُۥ َربُُّه

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 : 

ْ إِن ُكنتُم ﴿ ُٓوا ِ َفَعلَۡيهِ تََوَّكَّ ََٰقۡوِم إِن ُكنتُۡم َءاَمنتُم ِِٱَّللَّ َوقَاَل ُموََسَٰ َي
ۡسلِِمنيَ   [54سورة يونس: ] ﴾ مُّ

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 : 

﴿ ِ وَۡحۡيُت إََِل ٱۡۡلََوارِي 
َ
ْ  نَ ِإَوذۡ أ ۡن َءامِنُواْ ِِب َوبِرَُسوِِل قَالُٓوا

َ
َءاَمنَّا َوٱۡشَهۡد  أ

نَّنَا ُمۡسلُِموَن 
َ
 [111سورة املائدة: ] ﴾١١١ِِأ

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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ََٰة فِيَها ُهد  ﴿ نَزَۡلَا ٱَلَّۡوَرى
َ
ۡسلَُمواْ   َونُورر  ى إِنَّآ أ

َ
ِيَن أ َُيُۡكُم َِِها ٱَلَّبِيُّوَن ٱَّلَّ

ِيَن َهاُدواْ   [44سورة املائدة: ] ﴾لَِّلَّ

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’: 

﴿ ِ ِ ٱۡلَعَٰلَِمنيَ َرب  ِ َرب  ۡسلَۡمُت َمَع ُسلَۡيَمََٰن َّلِلَّ
َ
 ﴾إَِّن ِ َظلَۡمُت َنۡفَِس َوأ

 [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: 

َها ٱَلَّاُس إَِّن ِ ﴿ يُّ
َ
أ ارَسُ قُۡل َيَٰٓ ِ إَِِلُۡكۡم ََجِيعا  [165سورة األعراف: ] ﴾وُل ٱَّللَّ

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). 

رَۡسلَۡنََٰك إَِّلَّ رَۡۡحَة  ﴿
َ
َٰ  َوَمآ أ  [105سورة األنبياء: ] ﴾ ١٠٧ لَِمنيَ ل ِلَۡع

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ 

để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương 

21 – Al-Ambiya’, câu 105). 

دٌ ﴿ ا ََكَن َُمَمَّ َحدٖ  مَّ
َ
َِآ أ
َ
ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن  أ ِ وََخاَتَم م  ِ رَُّسوَل ٱَّللَّ َوََكَن  َنۗ ٱَلَّبِي 

ٍء َعلِيم   ِ ََشۡ
ُ ُِِكل    [40سورة  األحزاب: ] ﴾٤ا ٱَّللَّ

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: 

َٰٓءِيَل إَِّن ِ رَُسوُل ﴿ ََٰبِنٓ إِۡسَر ِ إَِِلُۡكم  ِإَوۡذ قَاَل ِعيََس ٱۡبُن َمۡريََم َي ٱَّللَّ
َِت مِۢن َبۡعِدي 

ۡ
ۢا ِِرَُسوٖل يَأ َ ِ َٰةِ َوُمبََر  ق ا ل َِما َبنۡيَ يََديَّ مَِن ٱَلَّۡوَرى ِ َصد  مُّ

ۡۡحَُد  
َ
ۥٓ أ  [5سورة الصف: ] ﴾ٱۡسُمُه

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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ۡبنَآَءُهۡم  ِإَونَّ فَرِيق  ﴿
َ
ِيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱۡلِكَتََٰب َيۡعرِفُونَُهۥ َكَما َيۡعرِفُوَن أ ا ٱَّلَّ

ِۡنُهمۡ   [145سورة ابلقرة : ] ﴾١٤٦َيۡعلَُموَن َِلَۡكُتُموَن ٱۡۡلَقَّ وَُهۡم  م 

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: 

دٌ ﴿ ا ََكَن َُمَمَّ َحدٖ  مَّ
َ
ٓ أ َِا
َ
ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن  أ ِ م  ِ  رَُّسوَل ٱَّللَّ  ﴾َنۗ وََخاَتَم ٱَلَّبِي 

  [40سورة  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: 

نَا}
َ
َّ  الَ  انلَّبهيِّْيَ  َخاَتمُ  أ ى نَبه ده رواه أبو داود الرتمذي والنسايئ وابن  {َبعح

 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: 

ن َيۡبَعَثَك َربَُّك َمقَ ﴿
َ
ُۡمود  ام  َعََسَٰٓ أ   [55سورة اإلرساء: ] ﴾٧٩ا ا َمَّ

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﴿ ِ إَِِلُۡكۡم ََجِيعا َها ٱَلَّاُس إَِّن ِ رَُسوُل ٱَّللَّ يُّ
َ
أ  [165سورة األعراف: ] ﴾قُۡل َيَٰٓ

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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رَۡسلَۡنََٰك إَِّلَّ َكٓافَّة  ﴿
َ
 [55سورة سبأ: ] ﴾ اا َونَِذير  بَِاي  ل ِلنَّاِس  َوَمآ أ

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). 

ا﴿ َٰ َعۡبِدهِۦ ِِلَُكوَن لِلَۡعَٰلَِمنَي نَِذيرا َل ٱۡلُفۡرقَاَن لََعَ ِي نَزَّ  ﴾١ َتبَاَرَ  ٱَّلَّ
 [1سورة 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). 

رَۡسلَۡنََٰك إَِّلَّ رَۡۡحَة  ﴿
َ
ِ  َوَمآ أ َٰ ل   [105سورة األنبياء: ] ﴾ ١٠٧ لَِمنيَ لَۡع

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ 

để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương 

21 – Al-Ambiya’, câu 105). 

ا ﴿ ِ شَۡسَتِمُعوَن ٱۡلُقۡرَءاَن فَلَمَّ ن  َِن ٱۡۡلِ ا م  ۡفَنآ إَِِلَۡك َنَفر  وهُ ِإَوۡذ ََصَ َحَُضُ
نِذرِيَن  ۡواْ إََِلَٰ قَۡومِهِم مُّ

ا قَُِضَ َولَّ ْ  فَلَمَّ نِصتُوا
َ
 [55: سورة األحقاف] ﴾٢٩قَالُوٓاْ 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 – Al-

Ahqaaf, 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: 

تُِكۡم رُُسلر ﴿
ۡ
لَۡم يَأ

َ
نِس أ ِ َوٱۡۡلِ ن  ِنُكمۡ  َيََٰمۡعََرَ ٱۡۡلِ  [110سورة األنعام: ] ﴾م 

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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َٰلَِك  ﴿ َٰلُِحوَن َومِنَّا ُدوَن َذ نَّا مِنَّا ٱلصَّ
َ
اَوأ سورة  اجلن: ] ﴾١١ُكنَّا َطَرآئَِق قَِدد 
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. 
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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 Al-

Qurtubi 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 : 

ُِل ﴿ َها ٱلُۡمزَّم  يُّ
َ
أ َۡل إَِّلَّ قَلِيًل   ١َيَٰٓ وِ ٱنُقۡص مِۡنهُ قَلِيًلا  ٢قُِم ٱِلَّ

َ
ۥٓ أ  ن ِۡصَفُه

ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرت ِِل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيًلا  ٣
َ
 [4 - 1سورة املزمل: ] ﴾٤أ

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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ۡد ﴿ ِۡل َفتََهجَّ ن َيۡبَعثََك  ِِهِۦ نَافِلَة  َوِمَن ٱِلَّ
َ
ا ام  َربَُّك َمقَ لََّك َعََسَٰٓ أ

ُۡمود     [55سورة اإلرساء: ] ﴾٧٩ا َمَّ

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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ىَٰ َِِعۡبِدهِۦ َِلًۡل  ﴿ ۡۡسَ
َ
ِٓي أ َِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم إََِل ُسۡبَحََٰن ٱَّلَّ ٱلَۡمۡسِجِد  م 

ِميُع ٱۡۡلَِصُي  ۥ ُهَو ٱلسَّ ٓ  إِنَُّه َٰتِنَا ۥ لَُِنِيَُهۥ مِۡن َءاَي ََٰرۡكَنا َحۡوََلُ ِي َب ۡقَصا ٱَّلَّ
َ
ٱۡۡل
 [1سورة 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 Al-

Haram. 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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ىَٰ مِۡن َءاَيَِٰت َرب ِهِ ٱلُۡكِۡبَىَٰٓ ﴿
َ
 [15سورة انلجم: ] ﴾١٨لََقۡد َرأ

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 Abdul-

Bar. 

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 : 

ىَٰ َِِعۡبِدهِۦ َِلًۡل  ﴿ ۡۡسَ
َ
ِٓي أ َِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡۡلََراِم إََِل ُسۡبَحََٰن ٱَّلَّ ٱلَۡمۡسِجِد  م 

ِي َبََٰرۡكنَا َحۡوََلُۥ ۡقَصا ٱَّلَّ
َ
 [1سورة اإلرساء: ]  ﴾ٱۡۡل

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). 
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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: 

ىَٰ َِِعۡبِدهِۦ َِلًۡل  ﴿ ۡۡسَ
َ
 [1سورة اإلرساء: ]  ﴾أ

...đã đưa người bề tôi của Ngài đi dạ hành trong 

đêm. (Chương 15 – Al-Isra, câu 1). 

َرۡيَنََٰك إَِّلَّ فِۡتنَة  ﴿
َ
 [50اإلرساء:] ﴾ل ِلنَّاِس  َوَما َجَعلۡنَا ٱلرُّۡءيَا ٱلََِّّتٓ أ

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: 

 [15سورة انلجم: ] ﴾١٧َما َزاَغ ٱۡۡلََُصُ َوَما َطَغَٰ ﴿

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 
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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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َۡلَا ﴿ وتُواْ ٱلِۡكَتََٰب َءامِنُواْ َِِما نَزَّ
ُ
ِيَن أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ق  َيَٰٓ ِ  ﴾ا ل َِما َمَعُكمُمَصد 

 [45سورة 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). 

﴿ َٰ ِنَي َحَّتَّ ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب وَٱلُۡمَۡرِكنَِي ُمنَفك 
َ
ِيَن َكَفُرواْ مِۡن أ لَۡم يَُكِن ٱَّلَّ

تِيَُهُم ٱۡۡلَي ِنَُة 
ۡ
ِ  ١تَأ َِن ٱَّللَّ َرة  رَُسولر م  َطهَّ ا مُّ فِيَها ُكتُبر  ٢َيۡتلُواْ ُصُحف 

وتُواْ ٱۡلِكَتََٰب إَِّلَّ مِۢن َبۡعدِ َما َجآَءۡتُهمُ ٱۡۡلَي ِنَُة  ٣َقي َِمةر 
ُ
ِيَن أ َق ٱَّلَّ َوَما َتَفرَّ

ِيَن ُحَنَفآَء َوُيقِيُمواْ  ٤ َ َُمۡلِِصنَي ََلُ ٱل  ْ ٱَّللَّ ْ إَِّلَّ ِِلَۡعبُُدوا مُِرٓوا
ُ
ٓ أ َوَما

َٰلَِك دِيُن ٱۡلَقي َِمةِ ٱلصَّ  َكوَٰةَ  َوَذ ةَ َويُۡۡؤتُواْ ٱلزَّ ِيَن َكَفُرواْ مِۡن  ٥لَوَٰ إِنَّ ٱَّلَّ
ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َۡشُّ 

ُ
ٓ  أ ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َوٱلُۡمَۡرِكنَِي ِِف نَارِ َجَهنََّم َخَِِٰلِيَن فِيَها

َ
أ

َِبِيَّةِ 
َٰلِ  ٦ٱلۡ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ْوَلَٰٓئَِك ُهۡم َخۡيُ ٱلَِۡبِيَّةِ إِنَّ ٱَّلَّ

ُ
َحَِٰت أ

 [5 - 1سورة 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 – Al-

Bayyinah, 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: 

ِي ََلُۥ ُملُۡك ﴿ ا ٱَّلَّ ِ إَِِلُۡكۡم ََجِيعا َها ٱَلَّاُس إَِّن ِ رَُسوُل ٱَّللَّ يُّ
َ
أ قُۡل َيَٰٓ

ۡرِضٰۖ 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  [165سورة األعراف: ] ﴾ٱلسَّ

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). 

رَۡسلَۡنََٰك إَِّلَّ َكٓافَّة  ﴿
َ
 [55سورة سبأ: ] ﴾ اا َونَِذير  بَِاي  ل ِلنَّاِس  َوَمآ أ

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: 

هى} ُس  َواَّلَّ دٍ  َنفح هه  ُُمَمَّ َمعُ  الَ  بهَيده َحد   به  يَسح
َ
هه  مهنح  أ ةه  َهذه مَّ

ُ
 َوالَ  َيُهودهىٌّ  األ

 ٌّ َاّنه مهنح  َولَمح  َيُموُت  ُثمَّ  نََصح هى يُؤح هاَّلَّ لحُت  ب رحسه
ُ
ههه  أ َحابه  مهنح  ََكنَ  إهالَّ  ب صح

َ
 أ

 رواه مسلم. {انلَّاره 
“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 : 

ۥ  ﴿ ۡحَزاِب فَٱَلَّاُر َموِۡعُدهُ
َ
 [15سورة هود: ] ﴾َوَمن يَۡكُفۡر ِِهِۦ مَِن ٱۡۡل

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: 

وِِحَ إََِلَّ َولَۡم ﴿
ُ
ۡو قَاَل أ

َ
ِ َكِذِاا أ ىَٰ لََعَ ٱَّللَّ ِن ٱۡفََتَ ۡظلَُم مِمَّ

َ
يُوَ  إَِِلۡهِ َوَمۡن أ
ءر   [51سورة األنعام: ] ﴾ََشۡ

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: 

رَۡسلَۡنا مِن رَُّسوٍل إَِّلَّ ﴿
َ
ِ  ِِلَُطاَع بِإِذۡ َوَمآ أ  [54سورة النساء: ] ﴾ِن ٱَّللَّ



 

 

 

357 

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: 

ِيَن يَۡكُفُروَن ﴿ ِ إِنَّ ٱَّلَّ ْ َبنۡيَ ٱَّللَّ ِقُوا ن ُيَفر 
َ
ِ َورُُسلِهِۦ َويُرِيُدوَن أ ِِٱَّللَّ

ۦ  ن َيتَِّخُذواْ  َونَۡكُفُر َِِبۡعٖض  َوَيُقولُوَن نُۡۡؤِمُن ِِبَۡعٖض َورُُسلِهِ
َ
َوُيرِيُدوَن أ

َٰلَِك َسبِيًلا  َٰفُِروَن َحق    ١٥٠َبنۡيَ َذ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡك
ُ
ۡعتَۡدنَا  ا  أ

َ
َٰفِرِيَن َوأ لِلَۡك

  ِ هِيَعَذا  [151 ،160سورة النساء : ] ﴾١٥١ا ن  ا مُّ

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: 

دٌ ﴿ ا ََكَن َُمَمَّ َحدٖ  مَّ
َ
ٓ أ َِا
َ
ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن  أ ِ م  ِ وََخاَتَم ٱَلَّبِي   ﴾َنۗ رَُّسوَل ٱَّللَّ

  [40سورة  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: 

نَا}
َ
َّ  الَ  انلَّبهيِّْيَ  َخاَتمُ  أ ى نَبه ده رواه أبو داود الرتمذي والنسايئ وابن  {َبعح

 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: 

بهَياءه  َوَمَثُل  َمَثَّله }
نح
َ
َسَنهُ  بُنحَيانًا َبَن  رَُجٍل  َكَمَثله  َقبحَّله  مهنح  األ حح

َ
َلَهُ  فَأ ْجح

َ
 وَأ

عَ  إهالَّ  ههه  َيُطوفُونَ  انلَّاُس  فََجَعَل  َزَوايَاهُ  مهنح  َزاوهَيةٍ  مهنح  َْلهَنةٍ  َموحضه  ب
َجُبونَ  َعتح  َهَلَّ  َويَُقولُونَ  ََلُ  َويَعح هه  ُوضه بهَنةُ  َهذه

نَا - قَاَل  - اللَّ
َ
بهَنةُ  فَأ

نَا اللَّ
َ
 وَأ

 .{انلَّبهيِّْيَ  َخاَتمُ 
“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:  

ائهيَل  َبُنو ََكنَتح } َ بهَياُء، تَُسوُسُهمُ  إهْسح
نح
َ
ٌّ  َهلََك  َُكََّما األ ، َخلََفهُ  نَبه ٌّ هنَّهُ  نَبه  َوإ

َّ  الَ  ى نَبه ده ونَ  ُخلََفاءُ  وََسَيُكونُ  َبعح ُُثُ  رواه ابلخاري. {َفَيكح
“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: 

نَب ِئُكُ ﴿
ُ
َيَِٰطنُي َهۡل أ ُل ٱلاَّ َٰ َمن َتزَنَّ ثِيمٖ  ٢٢١ۡم لََعَ

َ
فَّاٍ  أ

َ
ِ أ
َٰ ُك  ُل لََعَ  َتزَنَّ

ۡكََثُُهۡم َكَِٰذُِوَن يُلُۡقوَن ٱلسَّ  ٢٢٢
َ
 [551 - 551سورة الشعراء: ] ﴾٢٢٣ۡمَع َوأ

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: 

دٌ ﴿ ا ََكَن َُمَمَّ َحدٖ  مَّ
َ
ٓ أ َِا
َ
ِن ر َِجالُِكۡم َوَلَِٰكن  أ ِ وََخاَتَم م  رَُّسوَل ٱَّللَّ

 ِ ٍء َعلِيم   َنۗ ٱَلَّبِي  ِ ََشۡ
ُ ُِِكل    [40سورة  األحزاب: ] ﴾٤ا َوََكَن ٱَّللَّ
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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: 

ءٖ ﴿ ِ فَُردُّوهُ إََِل ٱ فَإِن تََنَٰزَۡعتُۡم ِِف ََشۡ ِ َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنتُۡم تُۡۡؤمِنُوَن ِِٱَّللَّ َّللَّ
َٰلَِك َخۡير  ِۚ َذ وِيًلا  َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ

ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
 [65سورة النساء: ] ﴾٥٩َوأ

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 



 

 

 

364 

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: 

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمَِّت َورَِضيُت ﴿
َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِينَُكۡم َوأ

َ
ٱِۡلَۡوَم أ

ََٰم دِين    [1: سورة املائدة] ﴾ ا  لَُكُم ٱۡۡلِۡسَل

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: 

رَۡسلَۡنََٰك إَِّلَّ َكٓافَّة  ﴿
َ
 [55سورة سبأ: ] ﴾ اا َونَِذير  بَِاي  ل ِلنَّاِس  َوَمآ أ

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). 

رَۡسلَۡنََٰك إَِّلَّ رَۡۡحَة  ﴿
َ
َٰ  َوَمآ أ  [105سورة األنبياء: ] ﴾ ١٠٧ لَِمنيَ ل ِلَۡع

Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ 

để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại. (Chương 

21 – Al-Ambiya’, câu 105). 

ا﴿ َٰ َعۡبِدهِۦ ِِلَُكوَن لِلَۡعَٰلَِمنَي نَِذيرا َل ٱۡلُفۡرقَاَن لََعَ ِي نَزَّ  ﴾١ َتبَاَرَ  ٱَّلَّ
 [1سورة 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). 

﴿ ِ َها ٱَلَّاُس إَِّن ِ رَُسوُل ٱَّللَّ يُّ
َ
أ اقُۡل َيَٰٓ  [165سورة األعراف: ] ﴾إَِِلُۡكۡم ََجِيعا
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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: 

ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمَِّت َورَِضيُت ﴿
َ
ۡكَملُۡت لَُكۡم دِينَُكۡم َوأ

َ
ٱِۡلَۡوَم أ

ََٰم دِين    [1: سورة املائدة] ﴾ ا  لَُكُم ٱۡۡلِۡسَل

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). 

َۡلَا َعلَۡيَك ٱلِۡكَتََٰب تِۡبَيَٰن  ﴿ ِ َونَزَّ
ءٖ ا ل ُِك  ىَٰ  َورَۡۡحَة  ى وَُهد   ََشۡ َوبَُۡرَ

 [55: سورة انلحل] ﴾ ٨٩لِلُۡمۡسلِِمنَي 

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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ق  ﴿ ِ ِ ُمَصد   إَِِلَۡك ٱۡلِكَتََٰب ِِٱۡۡلَق 
ٓ نَزَۡلَا

َ
ا ل َِما َبنۡيَ يََديۡهِ مَِن ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

 [45املائدة:  سورة] ﴾َوُمَهۡيِمناا َعلَۡيهِٰۖ 

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 

                                           
(5) 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 Al-

Ahmadiyah. 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. 
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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﴿ ِ إَِِلُۡكۡم ََجِيعا َها ٱَلَّاُس إَِّن ِ رَُسوُل ٱَّللَّ يُّ
َ
أ  [165سورة األعراف: ] ﴾قُۡل َيَٰٓ

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: 

ۡيهِۡم َوََّل ُهۡم َُيَۡزنُوَن ﴿
ِ ََّل َخوٌۡف َعلَ ۡوِِلَآءَ ٱَّللَّ

َ
ََّلٓ إِنَّ أ

َ
ِيَن َءاَمنُواْ  ٦٢أ ٱَّلَّ

 ْ  [51، 55سورة يونس: ] ﴾٦٣َيتَُّقوَن  َوََكنُوا

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, Al-

Jahmiyah 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: 

َۡهلَِك َمۡن ﴿ ِ َ ٱ ِإَونَّ  َوَيۡحََيَٰ َمۡن َِحَّ َعۢن َِي ِنَةِٖۗ  َهلََك َعۢن َِي ِنَةٖ ِل  َّللَّ
 [45سورة األنفال: ] ﴾ ٤٢لََسِميٌع َعلِيٌم 

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:  

اَعُة َوٱنَاقَّ ٱۡلَقَمُر ﴿ بَِت ٱلسَّ  [1 سورة القمر:] ﴾١ٱۡقََتَ

Giờ Tận thế gần kề và hiện tượng mặt Trăng chẻ 

làm đôi. (Chương 64 – Al-Qamar, câu 1 - 3). 

تَِيُهم َبۡغتَة   ﴿
ۡ
ن تَأ
َ
اَعَة أ  [15سورة حممد: ] ﴾َفَهۡل يَنُظُروَن إَِّلَّ ٱلسَّ

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: 

اَعَة قَرِيبر  َوَما يُۡدرِيكَ ﴿  [15سورة الشورى: ] ﴾١٧لََعلَّ ٱلسَّ

Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết giờ Tận Thế 

sắp gần kề. (Chương 45 – Ash-Shura, câu 17). 

تِيَُهم ﴿
ۡ
ن تَأ
َ
اَعَة أ سورة ] ﴾٦٦َبۡغتَة  وَُهمۡ ََّل شَۡاُعُروَن َهۡل يَنُظُروَن إَِّلَّ ٱلسَّ

 [55الزخرف: 

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: 

َمۡت لَِغدٰٖۖ ﴿ ا قَدَّ َ َوَۡلَنُظۡر َنۡفسر مَّ ِيَن َءاَمنُواْ ٱتَُّقواْ ٱَّللَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ سورة ] ﴾َيَٰٓ
 [15احلرش: 

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: 

ا ﴿ َُٰه قَرِيب ا  ٦إِنَُّهۡم يََرۡونَُهۥ َِعِيد   [5، 5سورة املعارج: ] ﴾٧َونََرى

Quả thật chúng thấy nó (Ngày Tận Thế) còn rất xa 

nhưng TA (Allah) thấy nó gần kề. (Chương 50 – Al-

Ma’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: 

نَا بُعهثحُت }
َ
اَعةَ  أ ه  َوالسَّ  رواه ابلخاري ومسلم  {َكَهاَتْيح

“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: 

هنََّما} َجلُُكمح  إ
َ
َجله  فه  أ

َ
َممه  مهنَ  َخَلَ  َمنح  أ

ُ
َ  َما األ ه  َبْيح ه  َصَلَة  إهىَل  الحَعَصح

رهبه 
محسه  َمغح  رواه ابلخاري ومسلم. {الشَّ

“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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هنََّما} َممه  مهنَ  َقبحلَُكمح  َسلََف  فهيَما َبَقاُؤُكمح  إ
ُ
َ  َكَما األ ه  َبْيح ه  َصَلَة  الحَعَصح

هىَل  محسه  ُغُروبه  إ  {الشَّ

“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. 
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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 :  

اَعةُ  َتُقومُ  الَ } َعدَ  يَُكونَ  َحَّتَّ  السَّ سح
َ
َيا انلَّاسه  أ نح هادل   {لَُكعَ  ابحنُ  لَُكعُ  ب

 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: 

ته }
ح
هرُ  َزَمان   انلَّاسه  ىلَعَ  يَأ اب مح  الصَّ هضه  دهينههه  ىلَعَ  فهيهه َقاب

ره  ىلَعَ  ََكلح َمح  {اْلح
 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: 

اَعةُ  َتُقومُ  الَ } ديَ  َحَّتَّ  السَّ حَمَساجه ح ال رواه اإلمام أمحد  {تَباََه انلَّاُس ِفه
 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: 

ال  َوقُرَّاء  } َباد  ُجهَّ َمانه عه ره الزَّ ح آخه ُن ِفه اق  يَُكوح رواه أبو نعيم  {فُسَّ
 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: 

اطه  مهنح  إهنَّ } َ َشح
َ
اَعةه  أ نح  السَّ

َ
ُُثَ  الحعهلحُم، يُرحَفعَ  أ ُل  َويَكح َهح ُُثَ  اْلح نَا، َويَكح  الزِّ

ُُثَ  ُب  َويَكح ره، َُشح َمح ُُثَ  الرَِّجاُل، َويَقهلَّ  اْلح  يَُكونَ  َحَّتَّ  النَِّساءُ  َويَكح
ْيَ  سه َمح ةً  ْله

َ
رَأ دُ  الحَقيِّمُ  امح حَواحه  رواه ابلخاري ومسلم. {ال

                                                                                           
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: 

اَعةه؟} هُل َعنه السَّ ائ يحَن السَّ
َ
 {أ

“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: 

إهَذا}
َمانَةُ  ُضيَِّعته  فَ

َ
ره  األ اَعةَ  فَانحَتظه   {السَّ

“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: 

هَذا} دَ  إ رُ  وُسِّ مح
َ
هىَل  األ ه  إ لههه  َغْيح هح

َ
ره  أ اَعةَ  فَانحَتظه  رواه ابلخاري. {السَّ
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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) 

                                           
(8) 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.  

(9)
 Thiên sứ của Allah  nói:  

هنََّها} نَ  َحَّتَّ  َتُقومَ  لَنح  إ َ  َقبحلََها تََروح َخانَ  :آيَاٍت  َعرشح اَل  ادل  جَّ ابَّةَ  َوادلَّ محسه  َوُطلُوعَ  َوادلَّ  مهنح  الشَّ
هَها ب ره

يَس  َونُُزولَ  َمغح نه  عه
يَمَ  ابح ُجوجَ   َمرح

ح
ُجوجَ  َويَأ

ح
ف   ُخُسوٍف  َوثََلَثَةَ  َوَمأ هقه  َخسح

حَمرشح هال  ب
ف   رهبه  وََخسح

حَمغح هال ف   ب َزهيَرةه  وََخسح رُ  الحَعَربه  ِبه هَك  َوآخه ََمنه  مهنَ  ََتحُرجُ  نَار   َذل ُردُ  اَلح  إهىَل  انلَّاَس  َتطح
رَشهههمح 

 {َُمح
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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: 

يَّامُ  َتنحَقضه  الَ }
َ
َهُب  َوالَ  األ رُ  يَذح هح لهَك  َحَّتَّ  ادلَّ له  مهنح  رَُجل   الحَعَرَب  َيمح

هح
َ
 أ

ُمهُ  بَيحَّته  ئُ  اسح مه  يَُواطه رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي بأسانيد  {اسح
 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 Al-

Hasan 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: 

ِن ٱۡفََتَىَٰ لََعَ ﴿ ۡظلَُم مِمَّ
َ
وِِحَ إََِلَّ َولَۡم يُوَ  إَِِلۡهِ َوَمۡن أ

ُ
ۡو قَاَل أ

َ
ِ َكِذِاا أ  ٱَّللَّ

ءر   [51سورة األنعام: ] ﴾ََشۡ

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: 

اَل  يَتحَبعُ } جَّ َبَهانَ  َيُهوده  مهنح  ادلَّ صح
َ
لحًفا َسبحُعونَ  أ

َ
مُ  أ هَسةُ  َعلَيحهه َيال  {الطَّ

“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 “ جلد ” có 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: 

هنَّهُ } ٌّ  يَُكنح  لَمح  إ دَ  نَبه نحَذرَ  َوَقدح  إهالَّ  نُوٍح  َبعح
َ
اَل  أ جَّ َمهُ  ادلَّ هّنِّ  قَوح  َوإ

ُرُكُموهُ  نحذه
ُ
 رواه أمحد وأبو داود والرتمذي. {أ

“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: 

هَذا} َحُدُكمح  فََرغَ  إ
َ
ده  مهنَ  أ ره  التََّشه  هاهلله  َفلحَيَتَعوَّذح  اْلخه َبٍع  مهنح  ب رح

َ
 مهنح  أ

ه  َعَذابه  َومهنح  َجَهنَّمَ  َعَذابه  َيا فهتحَنةه  َومهنح  الحَقَبح حَمحح  ََشِّ  َومهنح  َوالحَمَماته  ال
يحه  حَمسه اله  ال جَّ  رواه مسلم. {ادلَّ

“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: 

ۥ  ﴿ وِيلُُه
ۡ
تِهِۡم تَأ

ۡ
ا يَأ ۦ َولَمَّ ُِواْ َِِما لَۡم ُُيِيُطواْ ِِعِۡلِمهِ  [15سورة يونس: ] ﴾َِۡل َكذَّ

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 : 

ۦ َقۡبَل َمۡوتِهۦِ  ﴿  َِلُۡۡؤِمََنَّ ِِهِ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب إَِّلَّ

َ
ِۡن أ  [165سورة النساء: ] ﴾ِإَون م 

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 : 

هى} هه  َنفحسه  َواَّلَّ َكنَّ  بهَيده نح  ََلُوشه
َ
هَل  أ

يَمَ  ابحنُ  فهيُكمُ  َيْنح  َحَكًما َمرح
ًطا سه َ  ُمقح سه لهيَب، َفَيكح ُتَل  الصَّ هيَر، َويَقح

هْنح
ح
يَةَ  َويََضعَ  اْل زح ه

ح
 .{اْل
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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: 

هلَنَّ  َواهلله }
َيمَ  ابحنُ  ََلَْنح نَّ  َعدهالً  َحَكًما َمرح َ سه لهيَب  فَلََيكح  {الصَّ

“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:  

هَفة   تََزاُل  الَ } مََّّته  مهنح  َطائ
ُ
هلُونَ  أ َقِّ  ىلَعَ  ُيَقات هىَل  َظاههرهينَ  اْلح َياَمةه  يَوحمه  إ  الحقه

هُل  - قَاَل  -
يَس  َفَيْنح يَمَ  ابحنُ  عه َلَمُ  َعلَيحهه  َمرح مح  السَّ مهْيُُهمح  َفَيُقوُل  َعلَيحهه

َ
 أ

هَنا َصلِّ  َتَعاَل  َضُكمح  إهنَّ  اَل،: َفَيُقوُل . ب ٍض  ىلَعَ  َبعح َمَراء َبعح
ُ
رهمَ  أ

ُكح  اهللُ  َله
هه  ةَ  َهذه مَّ

ُ
 {األ

“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: 

هَل }
يَمَ  ابحنُ  فهيُكمُ  َيْنح ًطا َحَكًما َمرح سه َ  ُمقح سه لهيَب، َفَيكح ُتَل  الصَّ  َويَقح

هيَر،
هْنح

ح
يَةَ  َويََضعَ  اْل زح ه

ح
 .{اْل

“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 

:  

ِيَن ﴿ ُِرَ  مَِن ٱَّلَّ ِ ُمتََوف ِيَك َوَرافُِعَك إََِلَّ َوُمَطه 
ُ َيَٰعِيََسَٰٓ إَِّن  إِۡذ قَاَل ٱَّللَّ

 ْ  [66سورة آل عمران: ] ﴾َكَفُروا

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: 

ِيَن ٱۡختَلَُفواْ فِيهِ لََِف ﴿ َوَما َقتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َوَلَِٰكن ُشب َِه لَُهۡم  ِإَونَّ ٱَّلَّ
ِ   َشك ٖ  ن  َِباَع ٱلظَّ  ٱت 

ِۡنُه  َما لَُهم ِِهِۦ مِۡن ِعلٍۡم إَِّلَّ ل َِ  ١٥٧َوَما َقتَلُوهُ يَقِينَۢا م 
ا َحِكيم   ُ َعزِيزا ُ إَِِلۡهِِۚ َوََكَن ٱَّللَّ  [158، 157سورة النساء: ] ﴾١٥٨ا رََّفَعُه ٱَّللَّ

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 : 

 [66سورة آل عمران: ] ﴾إَِّن ِ ُمتََوف ِيَك ﴿

TA sẽ làm cho Ngươi qua đời (Chương 1 – Ali-

Imran, câu 55) 

﴾ُمتََوف ِيَك ﴿   có nghĩa là TA sẽ bắt Ngươi đi tức bắt 

linh hồn và cả thể xác của Ngươi. Tiếng ﴿ ُت َ ِ
﴾َوِف   không  

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: 

نُفَس ﴿
َ
ُ َيتََوِفَّ ٱۡۡل  الزمزسورة ] ﴾ِحنَي َمۡوتَِها َوٱلََِّّت لَۡم َتُمۡت ِِف َمنَاِمَها  ٱَّللَّ

 :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 ﴿ َُٰكم ِِٱِلَّ ِي َيتََوفَّى :  األنعامسورة ] ﴾َويَۡعلَُم َما َجرَۡحتُم ِِٱَلََّهارِ وَُهَو ٱَّلَّ
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: 

هُل }
يَس  َيْنح يَمَ  ابحنُ  عه ُكُث  َمرح َبعهْيَ  انلَّاسه  ِفه  َفَيمح رح

َ
 {َسَنةً  أ

“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: 

ِ َحَدبٖ ﴿
ِن ُك  ُجوُج وَُهم م 

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
َٰٓ إِذَا فُتَِحۡت يَأ  ٩٦ِسلُوَن يَن َحَّتَّ

ََٰويۡلَنَا قَۡد  ِيَن َكَفُرواْ َي َِۡصَُٰر ٱَّلَّ
َ
َوٱۡقََتََب ٱلۡوَۡعُد ٱۡۡلَقُّ فَإِذَا ِِهَ َشَِٰخَصٌة أ

ِۡن َهََٰذا َِۡل ُكنَّا  ُكنَّا ِِف َغۡفلَةٖ   [69، 69سورة الكهف: ] ﴾٩٧َظَٰلِِمنَي م 
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 – Al-

Ambiya’, câu 55, 97). 

Allah  phán về câu chuyện của Zdul-Qarnain: 

ۡتبََع َسبَباا ُثمَّ ﴿
َ
يِۡن وََجَد مِن ُدونِهَِما قَۡوم   ٩٢أ دَّ َغ َبنۡيَ ٱلسَّ

َٰٓ إِذَا َِلَ َّلَّ ا َحَّتَّ
ُجوَج  ٩٣ يََكاُدوَن َيۡفَقُهوَن قَۡوَّل  

ۡ
َقۡرَننۡيِ إِنَّ يَأ

ََٰذا ٱلۡ ُجوَج قَالُواْ َي
ۡ
َوَمأ

ن ََتَۡعَل َِيۡنَنَا َوَبيۡنَُهۡم 
َ
َٰٓ أ ا لََعَ ۡرِض َفَهۡل ََنَۡعُل لََك َخرۡجا

َ
ُمۡفِسُدوَن ِِف ٱۡۡل

ِعيُنوِِن  ٩٤ا َسد   
َ
ِ َخۡير فَأ ن ِ فِيهِ َرّب 

ۡجَعۡل َِيۡنَُكۡم قَاَل َما َمكَّ
َ
ةٍ أ ُِِقوَّ

َدَفنۡيِ قَاَل  ٩٥ا َوَبيۡنَُهۡم َرۡدما  َٰٓ إِذَا َساَوىَٰ بنَۡيَ ٱلصَّ َءاتُوِِن ُزبََر ٱۡۡلَِديدِٰۖ َحَّتَّ
َٰٓ إِذَا َجَعلَُهۥ نَار   ْ  َحَّتَّ فۡرِۡغ َعلَۡيهِ قِۡطر   ا قَاَل َءاتُوِِنٓ ٱنُفُخوا

ُ
َفَما  ٩٦ا أ
ن َيۡظَهُروهُ َوَما ٱۡستََطَُٰعواْ ََلُۥ َنقۡ 

َ
ٰۖ  قَاَل َهََٰذا رَۡۡحَةر  ٩٧ا ب  ٱۡسَطَُٰعٓواْ أ ِ ّب  ِن رَّ م 
ِ َحق   فَإَِذا جَ  َٓء  َوََكَن وَۡعُد َرّب 

ِ َجَعلَُهۥ َدَكَّ ۞َوتََرۡكنَا  ٩٨ا آَء وَۡعُد َرّب 
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 ِ ورِ  َيُموُج ِِف َبۡعٖضٰۖ  ذٖ َبۡعَضُهۡم يَۡوَمئ  ٩٩ا فََجَمۡعَنَُٰهۡم ََجۡع  َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ
ا  يَۡوَمئِذٖ وََعَرۡضنَا َجَهنََّم  َٰفِرِيَن َعۡرضا  [011 - 29سورة الكهف: ] ﴾١٠٠ل ِلَۡك

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: 

ُجوجَ  اهللُ  َويَبحَعُث }
ح
ُجوجَ  يَأ

ح
لُونَ  َحَدٍب  ُُكِّ  مهنح  َوُهمح  َوَمأ  َفَيُمر   يَنحسه

هلُُهمح  َوائ
َ
ةه  ىلَعَ  أ َ ُبونَ  َطََبهيَّةَ  ُِبَْيح َ ُرُهمح  َويَُمر   فهيَها َما فَيَرشح  لََقدح  َفَيُقولُونَ  آخه

هه  ََكنَ  هَهذه ةً  ب يَس  اهللُ  نَبه   َوَُيحََصُ . َماء   َمرَّ َحابُهُ  عه صح
َ
 يَُكونَ  َحَّتَّ  وَأ

ُس 
ح
ره  َرأ ههمح  اثلَّوح َحده

َ
ًا أل   {دهيَنارٍ  مهائَةه  مهنح  َخْيح

“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: 

َة } َنَعُهُم اهلُل مهنح َمكَّ سَويَمح ده حَمقح يحَنةه َوَبيحته ال حَمده  رواه الطرباين. {َوال
“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: 

َوحَم مهنح رَ  ج مهثحل}فُتهَح اَلح ُجوح
ح
ج َوَمأ ُجوح

ح
مه يَأ  {هذا دح

“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: 

هلحَعَربه  َويحل  اَل إهَلَ إهالَّ اهلُل } ََتََب  قَده  ََشل  مهنح  ل مه اقح َوحَم مهنح َردح ، ُفتهَح اَلح
ج مهثحل ُجوح

ح
ج َوَمأ ُجوح

ح
 {يَأ

“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 
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qua lời thuật của Abu Sa’eed Al-Khudri  rằng ông đã 

nghe Thiên sứ của Allah  nói: 

َتحُ } ُجوجُ  ُيفح
ح
ُجوجُ  يَأ

ح
 وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َقاَل  َكَما انلَّاسه  ىلَعَ  ََيحرُُجونَ  َوَمأ

ِ َحَدبٖ ﴿
ِن ُك  نَ  [69سورة الكهف: ] ﴾٩٦ِسلُوَن يَن وَُهم م  َشوح رحَض  َفَيغح

َ
 األ

لهُمونَ  َويَنحَحازُ  حُمسح هىَل  َعنحُهمح  ال مح  إ هنههه مح  َمَدائ ههه ونَ  وَُحُصون مح  َويَُضم  هََلحهه  إ
َيُهمح  ُبونَ  َمَواشه َ رحضه  مهَياهَ  َويرَشح

َ
َضُهمح  إهنَّ  َحَّتَّ  األ هانلََّهره  ََلَُمر   َبعح  ب

ُبونَ  َ ُكوهُ  َحَّتَّ  فهيهه  َما فَيرَشح ُ َدُهمح  َمنح  إهنَّ  َحَّتَّ  يَبَساً  َيَتح هَك  ََلَُمر   َبعح هَذل  ب
ةً  َماء   ُهَنا َها ََكنَ  قَدح  َفَيُقوُل  انلََّهره  هَذا َحَّتَّ  َمرَّ  إهالَّ  انلَّاسه  مهنَ  َيبحَق  لَمح  إ
َحد  

َ
ٍن  فه  أ وح  حهصح

َ
يَنةٍ  أ هلُُهمح  قَاَل  َمده ُل  َهُؤالَءه  قَائ هح

َ
رحضه  أ

َ
َنا قَدح  األ  فَرَغح

َ  مهنحُهمح  ُل  َوَبِقه هح
َ
َماءه  أ َحُدُهمح  َيُهز   ُثمَّ  قَاَل . السَّ

َ
َبَتهُ  أ مه  ُثمَّ  َحرح هَها يَرح هىَل  ب  إ

َماءه  هََلحهه  َفََتحجهعُ  السَّ َبةً  إ هلحَبَلَءه  َدماً  ُُمحَتضه تحَنةه  ل هَك  ىلَعَ  ُهمح  َفَبيحَنا َوالحفه هذح  َذل  إ
ُ  َبَعَث  َناقهههمح  فه  ُدوداً  الِلَّ عح

َ
ََراده  َكَنَغفه  أ هى اْلح َناقههه  فه  ََيحُرجُ  اَّلَّ عح

َ
 أ

بهُحونَ  َت  َفُيصح َمعُ  الَ  َموح ا لَُهمح  يُسح لهُمونَ  َفَيُقولُ  حهسًّ حُمسح الَ  ال
َ
هى رَُجل   أ

 يرَشح
َسهُ  نَلَا َ  مهنحُهمح  رَُجل   َفَيَتَجرَّدُ  قَاَل  الحَعُدو   َهَذا َفَعَل  َما َفَينحُظرَ  َنفح هَك َّله  ل

باً  هه  ُُمحتَسه سه َفح َظنََّها قَدح  نله
َ
نَّهُ  ىلَعَ  أ

َ
ُتول   أ هُل  َمقح

ُدُهمح  َفَيْنح َت  َفَيجه ُضُهمح  َموح  َبعح
ٍض  ىلَعَ  رَشَ  يَا َفُيَنادهى َبعح لهمهْيَ  َمعح حُمسح الَ  ال

َ
وا أ ُ حرشه ب

َ
إهنَّ  أ

َ  فَ  قَدح  الِلَّ
ُكمح  َكَفاُكمح  رُُجونَ . َعُدوَّ مح  مهنح  َفَيخح هنههه هههمح  َمَدائ  َويَُسُِّحونَ  وَُحُصون
َيُهمح  َكرُ  ُْلُوُمُهمح  إهالَّ  َرعح   لََها يَُكونُ  َفَما َمَواشه َسنه  َعنحهُ  فَتَشح حح

َ
 َما َكأ

َكرُ  ءٍ  َعنح  تَشح َصاَبتحهُ  انلََّباته  مهنَ  ََشح
َ
 .{َقط   أ
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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 từ mỗi ngọn đồi. (Chương 51 – Al-

Ambiya’, 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 
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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: 

َب ِِهِۦ قَۡوُمَك وَُهَو ٱۡلَۡ ﴿ ٖ  ٦٦ قُّ  قُل لَّۡسُت َعلَۡيُكم َِِوكِيلٖ َوَكذَّ ِ َنبَإ
 ل ُِك 

ر   ۡسَتَقر   [55، 55سورة األنعام: ] ﴾٦٧وََسۡوَف َتۡعلَُموَن  مُّ

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- Sự xuất hiện của một loài thú chui lên từ lòng 
đất 

Allah  đã phán cho biết rằng sẽ có một loài thú 

chui ra từ lòng đất: 

ۡخرَۡجنَا لَُهۡم َدآَِّة  ﴿
َ
نَّ  ِإَوذَا َوَقَع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيهِۡم أ

َ
ۡرِض تَُكل ُِمُهۡم أ

َ
َِن ٱۡۡل  م 

َٰتِنَا ََّل ٱَلَّاَس ََكنُواْ أَِب  [82سورة انلمل: ] ﴾٨٢يُوقِنُوَن  َي

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:  

نَّ ﴿
َ
ْ  أ َٰتِنَا ََّل يُوقِنُوَن أَِب ٱَلَّاَس ََكنُوا  [82سورة انلمل: ] ﴾٨٢َي

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: 

هَذا ثََلَث  } نَ  إ ًسا َينحَفعُ  الَ  َخرَجح هيَماُنَها َنفح وح  َقبحُل  مهنح  آَمَنتح  تَُكنح  لَمح  إ
َ
 أ

هَها فه  َكَسَبتح  هيَمان ًا إ محسه  ُطلُوعُ  َخْيح هَها مهنح  الشَّ رهب
اُل  َمغح جَّ  َوَدابَّةُ  َوادلَّ

رحضه 
َ
 {األ

“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: 

 {؟ تََذاَكُرونَ  َما}
“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: 

هنََّها} نَ  َحَّتَّ  َتُقومَ  لَنح  إ َ  َقبحلََها تََروح َخانَ  :آيَاٍت  َعرشح اَل  ادل  جَّ ابَّةَ  َوادلَّ  َوادلَّ
محسه  َوُطلُوعَ  هَها مهنح  الشَّ ب ره

يَس  َونُُزوَل  َمغح نه  عه
يَمَ  ابح ُجوجَ   َمرح

ح
 َويَأ

ُجوجَ 
ح
ف   ُخُسوٍف  َوثََلَثَةَ  َوَمأ هقه  َخسح

حَمرشح هال ف   ب رهبه  وََخسح
حَمغح هال ف   ب  وََخسح

َزهيَرةه  رُ  الحَعَربه  ِبه هَك  َوآخه ََمنه  مهنَ  ََتحُرجُ  نَار   َذل ُردُ  اَلح هىَل  انلَّاَس  َتطح  إ
رَشهههمح 

 {َُمح

“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: 



 

 

 

417 

َل  إهنَّ } وَّ
َ
محسه  ُطلُوعُ  ُخُروًجا اْليَاته  أ هَها مهنح  الشَّ رهب

ابَّةه  وَُخُروجُ  َمغح  ادلَّ
ي ُهَما ُضًح  انلَّاسه  ىلَعَ 

َ
َبتهَها َقبحَل  ََكنَتح  َما وَأ َرى َصاحه خح

ُ
رهَها ىلَعَ  فَاأل

هثح  إ
 رواه مسلم. {قَرهيًبا

“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: 

َِتَ َبۡعُض ﴿
ۡ
ۡو يَأ
َ
َِتَ َربَُّك أ

ۡ
ۡو يَأ
َ
تِيَُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ۡ
ن تَأ
َ
ٓ أ َهۡل يَنُظُروَن إَِّلَّ

ا إِيَمَٰنَُها لَۡم  َيَِٰت َرب َِكۗ َءا َِت َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِك ََّل يَنَفُع َنۡفسا
ۡ
يَۡوَم يَأ

ۡو َكَسبَۡت ِِفٓ إِيَمَٰنَِها َخۡي  
َ
ْ  اۗ تَُكۡن َءاَمنَۡت مِن َقۡبُل أ إِنَّا قُِل ٱنَتِظُرٓوا

 [165سورة  األنعام: ] ﴾١٥٨ُمنتَِظُروَن 
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: 

اَعةُ  َتُقومُ  الَ } لُعَ  َحَّتَّ  السَّ ُس  َتطح مح هَها، مهنح  الشَّ رهب
 انلَّاُس  َرآَها َفإهَذا َمغح

ًسا َينحَفعُ  الَ  حهْيَ  فََذاكَ  َعلَيحَها، َمنح  آَمنَ  هيَماُنَها َنفح  مهنح  آَمَنتح  تَُكنح  لَمح  إ
 .{َقبحُل 
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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 إِيَمَٰنَُها لَۡم تَُكۡن َءاَمنَۡت ﴿ َِت َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِك ََّل يَنَفُع َنۡفسا
ۡ
يَۡوَم يَأ

ۡو َكَسبَۡت ِِفٓ إِيَمَٰنَِها َخۡي  
َ
 [165سورة  األنعام: ] ﴾ اۗ ِمن َقۡبُل أ

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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ثَُل ﴿ ِيَن َكَفُرواْ َِِرب ِهِۡم  مَّ ۡعَمَٰلُُهمۡ  ٱَّلَّ
َ
ِيُح ِِف يَۡوٍم  أ ۡت ِِهِ ٱلر  َكَرَماٍد ٱۡشَتدَّ

 [15سورة إبراهيم: ] ﴾ََعِصٖفٰۖ 

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: 

اَعةُ  َتُقومُ  الَ } لُعَ  َحَّتَّ  السَّ ُس  َتطح مح هَها مهنح  الشَّ رهب
إهَذا َمغح

 َوَرآَها َطلََعتح  فَ
َُعوَن، آَمُنوا انلَّاُس  ْجح

َ
هَك  أ ًسا َينحَفعُ  الَ  حهْيَ  َوَذل هيَماُنَها َنفح رواه ابلخاري  {إ

 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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رهبه  قهَبله  مهنح  إهنَّ }
محسه  َمغح ُتوًحا بَابًا الشَّ  يَزَالُ  فََلَ  َسَنةً  َسبحُعونَ  َعرحُضهُ  َمفح

هَك  َاُب  َذل ُتوًحا اْلح َبةه  َمفح هلتَّوح لُعَ  َحَّتَّ  ل ُس  َتطح مح إهَذا ََنحوههه  مهنح  الشَّ
 َطلََعتح  فَ

ًسا َينحَفعح  لَمح  ََنحوههه  مهنح  هيَماُنَها َنفح وح  َقبحُل  مهنح  آَمَنتح  تَُكنح  لَمح  إ
َ
 فه  َكَسَبتح  أ

هَها هيَمان ًا إ  {َخْيح

“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: 

َِتَ َبۡعُض ﴿
ۡ
ۡو يَأ
َ
َِتَ َربَُّك أ

ۡ
ۡو يَأ
َ
تِيَُهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة أ

ۡ
ن تَأ
َ
ٓ أ َهۡل يَنُظُروَن إَِّلَّ

ا إِي َءاَيَِٰت َرب َِكۗ  َِت َبۡعُض َءاَيَِٰت َرب َِك ََّل يَنَفُع َنۡفسا
ۡ
َمَٰنَُها لَۡم يَۡوَم يَأ
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ۡو َكَسبَۡت ِِفٓ إِيَمَٰنَِها َخۡي  
َ
سورة  األنعام: ] ﴾ اۗ تَُكۡن َءاَمَنۡت مِن َقۡبُل أ

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 – Al-

An’am, câu 165). 

ۦ ُمَۡرِكنَِي ﴿ ۥ َوَكَفۡرنَا َِِما ُكنَّا ِِهِ ِ وَۡحَدهُ َسَنا قَالُٓواْ َءاَمنَّا ِِٱَّللَّ
ۡ
ۡواْ َِأ
َ
ا َرأ فَلَمَّ

َسنَا  ُسنََّت  ٨٤
ۡ
ۡواْ َِأ
َ
ا َرأ ِ ٱلََِّّت قَۡد َخلَۡت ِِف فَلَۡم يَُك يَنَفُعُهۡم إِيَمَٰنُُهۡم لَمَّ ٱَّللَّ
َٰفُِروَن   [56، 54سورة اغفر: ] ﴾٨٥ِعَبادِهۦِ  وََخِِسَ ُهَنالَِك ٱلَۡك

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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﴿ َٰ َّنَّ
َ
اُطَها  فَأ ۡۡشَ

َ
تِيَُهم َبۡغتَة   َفَقۡد َجآَء أ

ۡ
ن تَأ
َ
اَعَة أ َفَهۡل يَنُظُروَن إَِّلَّ ٱلسَّ
َُٰهۡم   [15سورة حممد: ] ﴾١٨لَُهۡم إِذَا َجآَءۡتُهۡم ذِۡكَرى

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: 

َبُل  اهللَ  إهنَّ } َبةَ  َيقح رح  لَمح  َما الحَعبحده  تَوح  رواه الرتمذي وابن ماجه وأمحد. {ُيَغرحغه
“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: 

هَق، ثََلَثه  ىلَعَ  انلَّاُس  َُيحرَشُ } بهْيَ  َطَرائ  بَعهٍْي، ىلَعَ  َواثحَنانه  َراههبهْيَ  َراغه
َبَعة   بَعهٍْي، ىلَعَ  َوثََلَثَة   رح

َ
ة   بَعهٍْي، ىلَعَ  وَأ يََّتُهمُ  َوََيحرُشُ  بَعهْيٍ  ىلَعَ  َوَعرَشَ  بَقه

بهحُ  بَاتُوا، َحيحُث  َمَعُهمح  َوتَبهيُت  قَالُوا، َحيحُث  َمَعُهمح  تَقهيُل  انلَّاُر،  َمَعُهمح  َوتُصح
َبُحوا، َحيحُث  صح

َ
َسوحا َحيحُث  َمَعُهمح  َوُتمحسه  أ مح

َ
 {أ

“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: 

ُرجُ } َموحَت  مهنح  نَار   َسَتخح َ وح  َحْضح
َ
ره  ََنحوه  مهنح  أ هَبحح َموحَت  ب َ  يَوحمه  َقبحَل  َحْضح

َياَمةه   .{انلَّاَس  ََتحرُشُ  الحقه
“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: 

امه  َعلَيحُكمح } هالشَّ  .« ب

“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, Al-

Khattaabi 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 Al-

Qurtubi 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: 

َحد  ﴿
َ
َنَُٰهۡم فَلَۡم ُنَغادِۡر مِۡنُهۡم أ  [45سورة الكهف: ] ﴾ اوََحََرۡ

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: 

ۡرِض إَِّلَّ َمن ﴿
َ
َِٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل َمََٰو ورِ َفَفزَِع َمن ِِف ٱلسَّ َويَۡوَم يُنَفُخ ِِف ٱلصُّ

تَۡوهُ َدَِٰخرِيَن 
َ
ُ  َوَُّكٌّ أ  [55سورة انلمل: ] ﴾٨٧َشآَء ٱَّللَّ

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: 

ۡرِض إَِّلَّ َمن َشآَء ﴿
َ
َِٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل َمََٰو ورِ فََصعَِق َمن ِِف ٱلسَّ َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ

ۡخَرىَٰ فَإَِذا ُهۡم قِيَامر يَنظُ 
ُ
ُ  ُثمَّ نُفَِخ فِيهِ أ  [55سورة الزمر: ] ﴾ ٦٨ ُرونَ ٱَّللَّ

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: 

ونه  الَ } ُ إهنَّ  ُموَس  ىلَعَ  َُتَْيِّ
َعُقونَ  انلَّاَس  فَ َياَمةه  يَوحمَ  يَصح ُكونُ  الحقه

َ
َل  فَأ وَّ

َ
 أ

جهدُ  يُفهيُق  َمنح 
َ
َكً  ُموَس  فَأ سه َانهبه  ُممح رهى َفَما الحَعرحشه  ِبه

دح
َ
َكانَ  أ

َ
 فهيَمنح  أ

فَاَق  َصعهَق 
َ
مح  َقبحَّله  فَأ

َ
نح  ََكنَ  أ َناهُ  مهمَّ تَثح  رواه أمحد. {وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  اسح

“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 : 

ا لََها مِن فََواٖق ﴿ ُۡؤََّلٓءِ إَِّلَّ َصۡيَحة  َوَِٰحَدة  مَّ سورة ص: ] ﴾١٥َوَما يَنُظُر َهَٰٓ
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). 

ۡرِض إَِّلَّ َمن ﴿
َ
َِٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل َمََٰو ورِ َفَفزَِع َمن ِِف ٱلسَّ َويَۡوَم يُنَفُخ ِِف ٱلصُّ

  ُ  [55سورة انلمل: ] ﴾َشآَء ٱَّللَّ

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-fi-

l 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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ۡرِض إَِّلَّ َمن ﴿ 
َ
َِٰت َوَمن ِِف ٱۡۡل َمََٰو ورِ فََصعَِق َمن ِِف ٱلسَّ َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ

  ُ  [55سورة الزمر: ] ﴾َشآَء ٱَّللَّ

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: 

ۡجَداِث إََِلَٰ َرب ِهِۡم يَنِسلُوَن ﴿
َ
َِن ٱۡۡل ورِ فَإِذَا ُهم م  سورة ] ﴾٥١َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ

 [61يس: 

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). 

ۡخَرىَٰ فَإِذَا ُهۡم قِيَامر يَنُظُرونَ ﴿
ُ
 [55سورة الزمر: ] ﴾ ٦٨ ُثمَّ نُفَِخ فِيهِ أ

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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َٰلَِك يَۡوَمئِٖذ يَۡوٌم َعِسٌي  ٨فَإَِذا نُقَِر ِِف ٱَلَّاقُورِ ﴿ َٰفِرِيَن  ٩فََذ لََعَ ٱلَۡك
 [10 - 5: سورة املدثر] ﴾١٠َغۡيُ شَِسيٖ 

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). 

ََكٖن قَرِيٖب ﴿ ۡيَحَة  ٤١َوٱۡستَِمۡع يَۡوَم ُينَادِ ٱلُۡمَنادِ ِمن مَّ يَۡوَم شَۡسَمُعوَن ٱلصَّ
َٰلَِك يَۡوُم ٱۡۡلُُروِج  ِۚ َذ ِ  [45، 41سورة ق: ] ﴾٤٢ِِٱۡۡلَق 

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 
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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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ا لََها مِن فََواٖق ﴿ ُۡؤََّلٓءِ إَِّلَّ َصۡيَحة  َوَِٰحَدة  مَّ سورة ص: ] ﴾١٥َوَما يَنُظُر َهَٰٓ
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: 

اِجَفُة ﴿ ادِفَةُ ُعهَ تَتۡبَ  ٦يَۡوَم تَرُۡجُف ٱلرَّ  ٨قُلُوبر يَۡوَمئِٖذ َواِجَفٌة  ٧ ا ٱلرَّ
َِۡصَٰرَُها َخَِٰاَعةر 

َ
 [9 - 1: سورة انلازاعت] ﴾٩أ

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 – Anna-

zi’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: 

ِ مِۡن ََعِصٖمِۗ  ٣٢يَۡوَم ٱَلََّنادِ ﴿ َِن ٱَّللَّ  ﴾يَۡوَم تَُولُّوَن ُمۡدِِرِيَن َما لَُكم م 
 [11سورة 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: 

ٌء َعِظيمر ﴿ اَعةِ ََشۡ َها ٱَلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكۡم  إِنَّ َزلَۡزلََة ٱلسَّ يُّ
َ
أ يَوَۡم  ١ َيَٰٓ

ۡرَضَعۡت َوتََضُع ُكُّ ذَاِت َۡحٍۡل َۡحۡلََها 
َ
آ أ تََرۡوَنَها تَۡذَهُل ُكُّ ُمۡرِضَعٍة َعمَّ
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ِ َشِديدر  ََٰرىَٰ َوَلَِٰكنَّ َعَذاَب ٱَّللَّ ََٰرىَٰ َوَما ُهم بُِسَك  َوتََرى ٱَلَّاَس ُسَك
 [5، 1سورة  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. Thứ hai: 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 
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cho biết về người dân của Musa khi họ yêu cầu Người 

cho họ nhìn thấy Allah  một cách công khai: 

﴿ َٰ َُٰموََسَٰ لَن نُّۡۡؤِمَن لََك َحَّتَّ َ َجۡهَرة  ِإَوۡذ قُلۡتُۡم َي َخَذتُۡكُم  نََرى ٱَّللَّ
َ
فَأ

نتُۡم تَنُظُروَن 
َ
َٰعَِقُة َوأ ِۢن َبۡعِد َمۡوتُِكۡم لََعلَُّكۡم  ٥٥ٱلصَّ ُثمَّ َبَعۡثَنَُٰكم م 
 [65، 66سورة ابلقرة: ] ﴾٥٦تَۡاُكُروَن 

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: 

لُوٌف َحَذَر ٱلَۡمۡوِت َفَقاَل ﴿
ُ
َٰرِهِۡم وَُهۡم أ ِيَن َخرَُجواْ ِمن دَِي لَۡم تََر إََِل ٱَّلَّ

َ
أ

ۡحَيَُٰهۡم  
َ
ُ ُموتُواْ ُثمَّ أ  [541سورة ابلقرة:] ﴾لَُهُم ٱَّللَّ

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 : 

َو لَۡم تُۡۡؤمِنٰۖ قَاَل ََِِلَٰ إَِِۡرَِٰه ِإَوذۡ قَاَل ﴿
َ
ٰۖ قَاَل أ رِِِن َكۡيَف تُۡحِ ٱلَۡمۡوََتَٰ

َ
ِ أ ُم رَب 

ۡرَبَعة  
َ
َۡطَمئِنَّ قَلِۡبٰۖ قَاَل فَُخۡذ أ ِ َِن  َوَلَِٰكن ِل  ۡيِ فَُُصُۡهنَّ إَِِلَۡك ُثمَّ م  ٱلطَّ
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ِ َجبَلٖ 
َٰ ُك  ِۡنُهنَّ ُجزۡء   ٱۡجَعۡل لََعَ تِينََك َسۡعي   ُثمَّ ٱۡدُعُهنَّ ا م 

ۡ
نَّ يَأ

َ
ا  َوٱۡعلَۡم أ

َ َعزِيٌز َحِكيمر ٱ  [550سورة ابلقرة: ] ﴾٢٦٠ َّللَّ
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: 

َها ٱَلَّاُس إِن ُكنتُۡم ِِف َرۡيبٖ ﴿ يُّ
َ
أ ِن  َيَٰٓ َِن ٱۡۡلَۡعِث فَإِنَّا َخلَۡقَنَُٰكم م  م 
ۡضَغةٖ  ُثمَّ مِۡن َعلََقةٖ  ُثمَّ مِن نُّۡطَفةٖ  تَُرابٖ  َلََّقةٖ  ُثمَّ مِن مُّ  وََغۡيِ َُمَلََّقةٖ  َمُّ
 َ ِ ُبنَي  ِ

َجلٖ َل 
َ
رَۡحاِم َما نََاآُء إََِلَٰٓ أ

َ
َسم    لَُكۡم  َونُقِرُّ ِِف ٱۡۡل ُُنۡرُِجُكۡم ُثمَّ  مُّ
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ن يَُردُّ إََِلَٰٓ  ُثمَّ َِلَبۡ ِطۡفًل   َٰ َومِنُكم مَّ ن ُيتََوِفَّ ُكۡم  َومِنُكم مَّ ُشدَّ
َ
لُُغٓواْ أ

ُعُمرِ لَِكۡيًَل يَ 
ۡرذَِل ٱلۡ

َ
ۡرَض َهامَِدة  َشۡي  ۡعلََم ِمۢن َبۡعِد ِعۡلمٖ أ

َ
 ا  َوتََرى ٱۡۡل

نَزَۡلَا َعلَۡيَها 
َ
ِ َزۡوِۢج َِهِيجٖ فَإَِذآ أ

ۢنبَتَۡت مِن ُك 
َ
 ﴾ ٥ ٱلَۡمآءَ ٱۡهََتَّۡت َوَربَۡت َوأ

 [6سورةاحلج: ]

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). 

َهآ ﴿
َ
نَاأ
َ
ِٓي أ ةٰٖۖ وَ قُۡل ُُيۡيِيَها ٱَّلَّ َل َمرَّ وَّ

َ
ِ َخلٍۡق َعلِيٌم أ

سورة ] ﴾٧٩ُهَو ُِِكل 
 [79يس: 

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 – Ya-

sin, câu 79). 
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﴿ 
َ
َٰتا ُكنَّا ِعَظَٰم  ءَِذا َوقَالُٓواْ أ  ا ا َوُرَف

َ
۞قُۡل  ٤٩ا ا َجِديد  نَّا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلق  ءِ أ
ا  ۡو َحِديدا

َ
ْ ِحَجاَرةا أ وۡ  ٥٠ُكونُوا

َ
ا يَۡكُِبُ ِِف َخۡلق   أ ِمَّ ُصُدورُِكۡم  ا م 

 ِٖۚ ة َل َمرَّ وَّ
َ
ِي َفَطَرُكۡم أ  45: اإلرساءسورة  ] ﴾ فََسيَُقولُوَن َمن يُعِيُدنَا  قُِل ٱَّلَّ

- 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). 

ِي﴿ ْ  وَُهَو ٱَّلَّ ۡهَوُن َعلَۡيهِِۚ  َيۡبَدُؤا
َ
ۥ وَُهَو أ  [55سورة الروم: ] ﴾ٱۡۡلَلَۡق ُثمَّ يُعِيُدهُ

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: 

ۡرَض َولَۡم َيۡۡعَ ِِبَلۡقِهِنَّ ﴿
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسَّ َ ٱَّلَّ نَّ ٱَّللَّ

َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
أ

ن ُُيۡ 
َ
َٰٓ أ ءٖ قَِديرر َي ـ ِ َِِقَِٰدٍر لََعَ ِ ََشۡ

َٰ ُك  ِۚ ََِِلَٰٓ  إِنَُّهۥ لََعَ سورة ] ﴾٣٣ٱلَۡمۡوََتَٰ
 [11األحقاف: 
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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: 

نََّما َخلَۡقَنَُٰكۡم َعبَث  ﴿
َ
فََحِسبۡتُۡم أ

َ
نَُّكۡم إَِِلَۡنا ََّل تُرَۡجُعونَ أ

َ
  ﴾١٥ ا َوأ

 [116:  املؤمنونسورة ]

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 – Al-

Mu’minun, câu 116). 

ى ﴿ ن ُيَۡتََ  ُسدا
َ
نَسَُٰن أ َُيَۡسُب ٱۡۡلِ

َ
لَۡم يَُك  ٣٦أ

َ
ِن ٖ ُيۡمَنَٰ أ ِن مَّ  م 

 ٣٧ُنۡطَفة 
نََثَٰٓ  ٣٨ُثمَّ ََكَن َعلََقة  فََخلََق فََسوَّىَٰ 

ُ
َكَر وَٱۡۡل وَۡجنۡيِ ٱَّلَّ  ٣٩فََجَعَل مِۡنُه ٱلزَّ

ن ُُيۡ 
َ
َٰٓ أ َٰلَِك َِِقَِٰدٍر لََعَ لَۡيَس َذ

َ
 [40 - 15سورة القيامة: ] ﴾٤٠َي ٱلَۡمۡوََتَٰ ـ ِ أ

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: 

ِ َوََّل ِِٱِۡلَۡوِم ﴿ ِيَن ََّل يُۡۡؤمِنُوَن ِِٱَّللَّ َٰتِلُواْ ٱَّلَّ  [36سورة ا تلوبة: ] ﴾ٱٓأۡلِخرِ َق

Hãy chiến đấu với những ai không tin nơi Allah và 

nơi Ngày Sau Cùng. (Chương 5 – Attawbah, câu 29). 

ِيَن ءَ ﴿ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ذَىَٰ َيَٰٓ

َ
ِ َوٱۡۡل َٰتُِكم ِِٱلَۡمن  ِي  اَمنُواْ ََّل ُتۡبِطلُواْ َصَدَق َكٱَّلَّ

ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِٰۖ يُنفُِق َماََلُۥ رِئَآَء  سورة ابلقرة: ] ﴾ ٱَلَّاِس َوََّل يُۡۡؤِمُن ِِٱَّللَّ
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 – Al-

Baqarah, 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: 

ُة ﴿ آخَّ ِخيهِ  ءُ يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمرۡ  ٣٣فَإَِذا َجآَءِت ٱلصَّ
َ
بِيهِ  ٣٤مِۡن أ

َ
ۦ َوأ ِهِ م 

ُ
 ٣٥َوأ

ِ ٱۡمرِي   ٣٦َوَصَِٰحبَتِهِۦ َوبَنِيهِ 
نر ُيۡغنِيهِ  لُِك 

ۡ
ِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ سورة ] ﴾٣٧ م 

 [15 - 11عبس:  

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). 

َمآءُ َكٱلُۡمۡهِل ﴿ بَاُل َكٱلۡعِۡهنِ َوتَُكوُن  ٨يَۡوَم تَُكوُن ٱلسَّ ُل َوََّل شَۡس   ٱۡۡلِ
ا وَنُهۡم  يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َيۡفَتِدي مِۡن َعَذاِب يَۡوِمئِذِۢ  ١٠ َۡحِيٌم َۡحِيم  ُ ُيبَُصَّ

ِخيهِ  ١١ِِبَنِيهِ 
َ
َوَمن ِِف  ١٣وِيهِ َوفَِصيلَتِهِ ٱلََِّّت ُت  ١٢َوَصَِٰحبَتِهِۦ َوأ
ا ُثمَّ يُنِجي ۡرِض ََجِيع 

َ
 [14 - 5سورة املعارج:  ] ﴾١٤ هِ ٱۡۡل

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: 

اَدةِ َوََّل شَُۡرِۡ  ِِعِبَ ا  َصَٰلِح  لَِقآءَ َرب ِهِۦ فَلۡيَۡعَمۡل َعَمًل  َفَمن ََكَن يَرُۡجواْ ﴿
َحَدۢا 

َ
 [110الكهف :  سورة] ﴾ ١١٠َرب ِهِۦٓ أ

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: 

ِِۚ ِإَونََّها لََكبَِيةٌ إَِّلَّ لََعَ ٱلَۡخَِٰاعنِيَ ﴿ لَوَٰة ِۡبِ َوٱلصَّ  ِِٱلصَّ
ْ  ٤٥ َوٱۡستَعِينُوا

نَُّهۡم إَِِلۡهِ َرَِٰجُعوَن 
َ
َُٰقواْ َرب ِهِۡم َوأ َل نَُّهم مُّ

َ
ِيَن َيُظنُّوَن أ سورة ابلقرة: ] ﴾٤٦ٱَّلَّ

46، 45] 

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). 

ا  يُوفُوَن ِِٱَلَّۡذرِ ﴿ ۥ ُمۡستَِطي  هُ ا ََكَن َۡشُّ سورة اإلنسان: ] ﴾٧َوَيَخافُوَن يَۡوم 
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). 

َٰ ُحب ِهِۦ مِسۡ ﴿ َعاَم لََعَ ا َويَتِيم  َويُۡطعُِموَن ٱلطَّ ِسياا ِكين 
َ
إِنََّما  ٨ا َوأ
ا  ِ ََّل نُرِيُد مِنُكۡم َجَزآء  َوََّل ُشُكورا إِنَّا َُنَاُف  ٩ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱَّللَّ

ا  ا َقۡمَطرِير  ا َعبُوس  ب ِنَا يَۡوما َُٰهۡم  ١٠ِمن رَّ ى َٰلَِك ٱِۡلَۡوِم َولَقَّ ُ َۡشَّ َذ َُٰهُم ٱَّللَّ فََوقَى
ا  ور  ة  َوُۡسُ  [11 -5]اإلنسان:  ﴾١١نَُۡضَ

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: 

َ ُمۡبتَلِيُكم َِِنَهرٖ ﴿ ا فََصَل َطالُوُت ِِٱۡۡلُنُودِ قَاَل إِنَّ ٱَّللَّ َفَمن َۡشَِب  فَلَمَّ
ٓ إَِّلَّ َمِن ٱۡغََتََف ُغۡرفََۢة ِمۡنُه فَلَيَۡس مِن ِ َوَمن لَّۡم َيۡطَعۡمُه  ِ فَإِنَُّهۥ مِن 

 ْ ِۦ  فَََرِبُوا ِيَن َءاَمنُواْ مِۡنُه إَِّلَّ قَلِيًل  بِيَِده ا َجاَوَزهُۥ ُهَو َوٱَّلَّ ِۡنُهۡم  فَلَمَّ  م 
نَُّهم 

َ
ِيَن َيُظنُّوَن أ ِۦ  قَاَل ٱَّلَّ َمَعُهۥ قَالُواْ ََّل َطاقََة ََلَا ٱِۡلَۡوَم ِِبَالُوَت وَُجنُودِه

ِن فِئَةٖ  ِ َكم م  َلَُٰقواْ ٱَّللَّ ُ َمَع ةَۢ بِإِۡذِن ٱَكثِيَ  قَلِيلٍَة َغلَبَۡت فَِئة   مُّ ِۗ َوٱَّللَّ َّللَّ
َِِٰبِيَن   [545سورة ابلقرة: ] ﴾٢٤٩ٱلصَّ

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 – Al-

Baqarah, 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: 

ْ َِِها ﴿ نُّوا
َ
ۡنيَا َوٱۡطَمأ ةِ ٱلُّ ْ ِِٱۡۡلَيَوَٰ ِيَن ََّل يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا َورَُضوا إِنَّ ٱَّلَّ

َٰفِلُوَن  َٰتِنَا َغ ِيَن ُهۡم َعۡن َءاَي ْوَلَٰٓئَِك  ٧َوٱَّلَّ
ُ
َُٰهُم ٱَلَّاُر َِِما ََكنُواْ  أ َوى

ۡ
َمأ

 [5، 7سورة يونس: ] ﴾٨يَۡكِسبُوَن 

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). 

ِ لَُهۡم َعَذابر َشِديُدۢ َِِما نَُسواْ يَوَۡم ﴿ ِيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱَّللَّ إِنَّ ٱَّلَّ
 [55سورة ص: ] ﴾٢٦ٱۡۡلَِساِب 
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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). 

ُِواْ أَِب ٢٧إِنَُّهۡم ََكنُواْ ََّل يَرُۡجوَن ِحَساب ا ﴿ ِ ا َوَكذَّ ا َٰتِنَا كِذَّ سورة انلبأ: ] ﴾٢٨َي
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). 

ِيِن ﴿ ُب ِِٱل  ِ ِي يَُكذ  رََءيَۡت ٱَّلَّ
َ
ِي يَُدعُّ ٱِۡلَتِيَم  ١أ َٰلَِك ٱَّلَّ َوََّل  ٢فََذ

 َٰ  [1 - 1: سورة املاعون] ﴾٣َطَعاِم ٱلِۡمۡسِكنِي َُيُضُّ لََعَ

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: 

َٰ ُكُّ َنۡفٖس ا تُرَۡجُعوَن فِيهِ إََِل َوٱتَُّقواْ يَۡوم  ﴿ ِ  ُثمَّ تَُوِفَّ ا َكَسبَۡت وَُهۡم  ٱَّللَّ مَّ
 [551ابلقرة:  سورة] ﴾٢٨١ََّل ُيۡظلَُموَن 

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). 

 َوََّل ُيۡقبَُل مِۡنَها َعۡدلر  اَشۡي  ا َّلَّ ََتۡزِي َنۡفٌس َعن نَّۡفٖس َوٱتَُّقواْ يَۡوم  ﴿
وَن  َوََّل تَنَفُعَها َشَفََٰعةر   [151سورة ابلقرة: ] ﴾١٢٣َوََّل ُهۡم يُنَُصُ

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). 

َها ٱَلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكۡم َوٱۡخَاۡواْ يَۡوم  ﴿ يُّ
َ
أ َعن َوَلِهِۦ ا َّلَّ َُيۡزِي َواِلٌ َيَٰٓ

ر  َوََّل َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِلِهِۦ َشۡي  ِ َحق  نَُّكُم  ا  إِنَّ وَۡعَد ٱَّللَّ فًََل َتُغرَّ
ۡنَيا َوََّل  نَُّكم ِِٱٱۡۡلَيَوَٰةُ ٱلُّ ِ ٱۡلَغُروُر َيُغرَّ  [11سورة لقمان: ] ﴾٣٣َّللَّ

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. 
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 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: 

ۡوَلَُٰدُكۡم َعن ذِۡكرِ َيَٰٓ ﴿
َ
َٰلُُكۡم َوََّلٓ أ ۡمَو

َ
ِيَن َءاَمنُواْ ََّل تُلۡهُِكۡم أ

َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ

وَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَخَِِٰسُ
ُ
َٰلَِك فَأ ِ  َوَمن َيۡفَعۡل َذ ا  ٩ٱَّللَّ ْ مِن مَّ نفُِقوا

َ
َوأ
 ِ َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت َفَيُقوَل رَب 

َ
َِتَ أ
ۡ
ن يَأ
َ
ِن َقۡبِل أ ۡرتَِنٓ َرزَۡقَنَُٰكم م  خَّ

َ
لَۡوََّلٓ أ

َٰلِِحنَي  َِن ٱلصَّ ُكن م 
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجٖل قَرِيٖب فَأ

َ
ُ  ١٠إََِلَٰٓ أ َر ٱَّللَّ ِ َولَن يُۡؤَخ 

ُ َخبُِيۢ َِِما َتۡعَملُوَن  َجلَُها  َوٱَّللَّ
َ
ا إِذَا َجآَء أ  - 5سورة املنافقون: ] ﴾١١َنۡفسا

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: سورة آل عمران ] ﴾ذَآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتِۗ  ُكُّ َنۡفٖس ﴿
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: 

افَِعةٌ  ٢لَيَۡس لِوَۡقَعتَِها ََكذٌَِِة  ١إِذَا َوَقَعِت ٱلَۡواقَِعُة ﴿ إِذَا  ٣ َخافَِضةر رَّ
ا  ۡرُض رَج  

َ
ِت ٱۡۡل ا  ٤رُجَّ َباُل بَس   ِت ٱۡۡلِ ۢنبَث  ا  ٥َوبُسَّ  ٦فَََكنَۡت َهَبآء  مُّ
َٰثَة  َوُكنتُۡم  ا ثََل ۡزَوَٰج 
َ
 [5 - 1سورة الواقعة: ] ﴾٧أ

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: 

نتُۡم ِحينَئِٖذ تَنُظُروَن  ٨٣ٱۡۡلُلُۡقوَم فَلَۡوََّلٓ إِذَا َِلََغِت ﴿
َ
قَۡرُب  ٨٤َوأ

َ
َوََنُۡن أ

وَن   ٨٦فَلَۡوََّلٓ إِن ُكنتُۡم َغۡيَ َمِديننَِي  ٨٥إَِِلۡهِ مِنُكۡم َوَلَِٰكن َّلَّ ُتۡبُِصُ
بنِيَ  ٨٧تَرِۡجُعوَنَهآ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقنَِي  آ إِن ََكَن مَِن ٱلُۡمَقرَّ مَّ

َ
فََرۡو ر  ٨٨ فَأ

ۡصَحَٰبِ  ٨٩ۡيَحانر وََجنَُّت نَعِيٖم َورَ 
َ
آ إِن ََكَن مِۡن أ مَّ

َ
فََسَلَٰمر  ٩٠ٱِۡلَِمنِي  َوأ
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ۡصَحَِٰب ٱِۡلَِمنِي 
َ
ٓال نَِي  ٩١لََّك مِۡن أ بنَِي ٱلضَّ ِ آ إِن ََكَن مَِن ٱلُۡمَكذ  مَّ

َ
 ٩٢َوأ

ِۡن َۡحِيٖم  لر م   [94 - 51سورة الواقعة: ] ﴾٩٤َوتَۡصلِيَُة َجِحيٍم  ٩٣َفزُنُ

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: 

نُفَس ِحنَي َمۡوتَِها﴿
َ
ُ َيتََوِفَّ ٱۡۡل  [45:  الزمزسورة ] ﴾ٱَّللَّ
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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: 

ۡتُه رُُسلَُنا وَُهۡم ََّل ُيَفر ُِطوَن ﴿ َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت تَوَفَّ
َ
َٰٓ إَِذا َجآَء أ  ﴾٦١َحَّتَّ

 [51سورة 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). 

ْ َولَۡو تََرىَٰٓ إِۡذ َيتََوِفَّ ﴿ ِيَن َكَفُروا ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة يَُۡضِبُوَن وُُجوَهُهۡم  ٱَّلَّ
ۡدَبَٰرَُهمۡ 

َ
 [60سورة األنفال: ] ﴾٥٠َوُذوقُواْ َعَذاَب ٱۡۡلَرِيِق  َوأ

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: 

﴿ َٰ َ ُِِكۡم ثُمَّ إََِلَٰ َرب ُِكۡم تُرَۡجُعوَن قُۡل َيتََوفَّى ِ ِي ُوك  لَُك ٱلَۡموِۡت ٱَّلَّ ُكم مَّ
 [11سورة 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: 

َواَحُكمح  َقَبَض  اهللَ  إهنَّ } رح
َ
َها َشاَء، حهْيَ  أ  {اءَ شَ  حهْيَ  َعلَيحُكمح  َوَردَّ

“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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﴿ ُ نُفَس ِحنَي َمۡوتَِها َوٱلََِّّت لَۡم َتُمۡت ِِف َمنَامَِها  َفيُۡمِسُك ٱَّللَّ
َ
َيتََوِفَّ ٱۡۡل

َٰلَِك  ِۚ إِنَّ ِِف َذ َسما َجٖل مُّ
َ
ۡخَرىَٰٓ إََِلَٰٓ أ

ُ
ٱلََِّّت قَََضَٰ َعلَۡيَها ٱلَۡمۡوَت َويُرِۡسُل ٱۡۡل

ُروَن   [45:  الزمزسورة ] ﴾ ٤٢ٓأَلَيَٰٖت ل َِقۡومٖ َيَتَفكَّ

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: 

مهَك } هاسح ُت  َرّبِّ  ب هَك  َجنحبه  َوَضعح رحَفُعهُ  َوب
َ
َت  إهنح  أ َسكح مح

َ
 فَارحَْححَها َنفحسه  أ

هنح  رحَسلحَتَها َوإ
َ
َها أ َفظح هَما فَاحح ههه  ََتحَفُظ  ب َباَدكَ  ب هْيَ  عه اْله  {الصَّ

“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:  

َُٰكم ﴿ ِي َيتََوفَّى ۡلِ وَُهَو ٱَّلَّ  [50:  األنعامسورة ] ﴾ِِٱِلَّ

Và Ngài (Allah) là Đấng bắt hồn các ngươi vào ban 

đêm (lúc ngủ). (Chương 5 – Al-An’am, câu 50). 

Sự thật 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 :  

ءٖ ﴿ ِ ََشۡ
ُ َخَٰلُِق ُك  َُٰر  ٱَّللَّ َِٰحُد ٱۡلَقهَّ  [15سورة الرعد: ] ﴾١٦وَُهَو ٱلَۡو

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 : 

 [5سورة مريم: ] ﴾٩ا لَۡقتَُك مِن َقۡبُل َولَۡم تَُك َشۡي َوقَۡد خَ ﴿
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 : 

ۡرَنَُٰكۡم ُثمَّ قُلۡنَا لِلَۡمَلَٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدمَ ﴿  ﴾َولََقۡد َخلَۡقَنَُٰكۡم ُثمَّ َصوَّ
  [11سورة 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 :  

ۡهرِ لَۡم يَُكن َشۡي ﴿ َِن ٱلَّ نَسَِٰن ِحنير م   ٱۡۡلِ
ََتَٰ لََعَ

َ
اَهۡل أ ۡذُكورا  ﴾١ ا مَّ

 [1سورة 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: 

َواحُ } رح
َ
َتلََف  مهنحَها َتَعاَرَف  َفَما ُُمَنََّدة   ُجُنود   َواأل  مهنحَها َتَناَكرَ  َوَما ائح

َتلََف   رواه مسلم. {اخح
“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 (Malakul-

Mawt)  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 



 

 

 

465 

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: 

ُِواْ أَِب﴿ ِيَن َكذَّ َٰ إِنَّ ٱَّلَّ ِۡـَو
َ
واْ َعۡنَهـا ََّل ُتَفـتَُّح لَُهـۡم أ ُب َيَٰتَِنا َوٱۡسَتۡكَِبُ

َٰ يَلَِج ٱۡۡلََمُل ِِف َسم ِ ٱۡۡلَِياِطِۚ َوَكَذَٰلَِك  نََّة َحَّتَّ َمآءِ َوََّل يَۡدُخلُوَن ٱۡۡلَ ٱلسَّ
 [40 األعراف:] ﴾٤٠ََنۡزِي ٱلُۡمۡجرِِمنَي 
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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:  

ۡو ﴿
َ
ـۡيُ أ ـَمآءِ َفَتۡخَطُفـُه ٱلطَّ َما َخرَّ ِمـَن ٱلسَّ نَّ

َ
ِ فََكأ َوَمن شَُۡرِۡ  ِِٱَّللَّ
ِيُح ِِف َمََكنٖ   [11 احلج:] ﴾٣١ َسِحيقٖ  َتۡهوِي ِِهِ ٱلر 

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 : 

َمآءِ ﴿ ن ِِف ٱلسَّ مِنتُم مَّ
َ
ۡرَض فَإِذَا ِِهَ َتُموُر  َءأ

َ
ن َُيِۡسَف ُِِكُم ٱۡۡل

َ
ۡم  ١٦أ

َ
أ
ن يُرِۡسَل َعلَۡيُكۡم َحاِصب ا  فََستَۡعلَُموَن َكۡيَف 

َ
َمآءِ أ ن ِِف ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
أ

 [15، 15]سورة امللك:  ﴾ نَِذيرِ 

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: 

هى ََكَّ } هه  سه َنفح  َواَّلَّ لَةَ  إهنَّ  بهَيده مح َخَذَها الََّّته  الشَّ
َ
همه  مهنَ  َخيحََبَ  يَوحمَ  أ حَمَغان  ال

بحَها لَمح  مُ  تُصه حَمَقاسه َتعهُل  ال  رواه ابلخاري ومسلم. {نَاًرا َعلَيحهه  لَتَشح

“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: 

َهَداءُ } هَبابه  َنَهرٍ  :بَارهقه  ىلَعَ  الش  َنَّةه  ب
ح
َاءَ  ُقبَّةٍ  فه  اْل مح  ََيحُرجُ  َخْضح  َعلَيحهه

َنَّةه  مهنَ  رهزحُقُهمح 
ح
َرةً  اْل يًّا بُكح  رواه أمحد. {َوَعشه

“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: 

يِۡديهِۡم ﴿
َ
َٰلُِموَن ِِف َغَمَرَِٰت ٱلَۡموِۡت َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َِاِسُطوٓاْ أ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظَّ

نُفَسُكُم  
َ
ۡخرُِجٓواْ أ

َ
 [51سورة األنعام: ] ﴾ أ

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 : 

نُفِسُكۡم ََتِيَّة  ا فََسل ُِمواْ فَإَِذا َدَخلۡتُم ُبيُوت  ﴿
َ
َٰٓ أ ِۡن ِعنِد ٱ لََعَ ِ ُمَبََٰرَكة  م   َّللَّ

 [51: سورة انلور] ﴾َطي ِبَة   
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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 “ ٌَما ََلُ َنْفٌس َسائِلٌَة َوَما لَيَْس ََلُ َنْفٌس َسائِلَة” – 

“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 : 

وَۡحۡيَنآ إِ ﴿
َ
ۡمرِنَا  َوَكَذَٰلَِك أ

َ
ِۡن أ ا م   [65سورة الشورى: ] ﴾َِلَۡك ُروح 
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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: 

مِنُي نََزَل ِِهِ ﴿
َ
وُ  ٱۡۡل  [193الشعراء: ] ﴾١٩٣ٱلرُّ

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: 

َٰ َمن شََاآءُ مِۡن ﴿ ۡمرِهِۦ لََعَ
َ
وَ  مِۡن أ َرَجَِٰت ُذو ٱلَۡعۡرِش يُلَِۡق ٱلرُّ َرفِيُع ٱلَّ

 [16سورة اغفر: ] ﴾١٥ِعَبادِهِۦ ِِلُنِذَر يَۡوَم ٱَلًََّلِق 

(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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Sự tra 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: 

ِ ٱرِۡجُعوِن ﴿ َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت قَاَل رَب 
َ
َٰٓ إِذَا َجآَء أ ۡعَمُل  ٩٩َحَّتَّ

َ
ٓ أ ِ
لََعِل 

ٓ  َصَٰلِح   ُهَو قَآئِلَُها  َومِن َوَرآئِهِم َِۡرَزٌخ إََِلَٰ  إِنََّها َُكَِمةٌ  ا فِيَما تََرۡكُت  ّلََكَّ
 [100، 55سورة املؤمنون:] ﴾١٠٠يَۡوِم ُيۡبَعُثوَن 

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- Sự tra 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 Al-

Bara’ 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 ﴿ ۡخَرىَٰ   َوََّل تَزُِر َوازَِرة
ُ
 [154األنعام :  سورة] ﴾وِۡزَر أ

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: 

رَۡسلَۡنََٰك إَِّلَّ رَۡۡحَة  ﴿
َ
َٰ  َوَمآ أ  [105سورة األنبياء: ] ﴾ ١٠٧ لَِمنيَ ل ِلَۡع

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 : 

ۡرِض َوََّل َطَٰٓئِرٖ  مِن َدآَِّةٖ َوَما ﴿
َ
ۡمَثالُُكمِۚ ۡيهِ يَِطيُ ِِبَنَاحَ  ِِف ٱۡۡل

َ
َمٌم أ
ُ
ٓ أ  ﴾إَِّلَّ

 [15: األنعام سورة]

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 Al-

Musnad 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 Al-

Muraisi 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. Sự trừng 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 
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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: 

يِۡديهِۡم ﴿
َ
َٰلُِموَن ِِف َغَمَرَِٰت ٱلَۡمۡوِت َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َِاِسُطٓواْ أ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ ٱلظَّ

ۡخرُِجٓواْ 
َ
نُفَسُكُم  أ

َ
ٱِۡلَۡوَم َُتَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن َِِما ُكنتُۡم َتُقولُوَن لََعَ  أ

وَن  َٰتِهِۦ تَۡستَۡكِِبُ ِ َوُكنتُۡم َعۡن َءاَي ِ َغۡيَ ٱۡۡلَق   [51سورة األنعام: ] ﴾٩٣ٱَّللَّ

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 – Al-

An’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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ِي فِيهِ يُۡصَعُقوَن ﴿ َُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱَّلَّ َٰ يَُل يَۡومَ ََّل ُيۡغِن َعنُۡهۡم  ٤٥فََذرُۡهۡم َحَّتَّ
وَن َكۡيُدُهۡم َشۡي  َٰلَِك  ٤٦ا َوََّل ُهۡم يُنَُصُ ِ ا ُدوَن َذ ِيَن َظلَُمواْ َعَذا ِإَونَّ لَِّلَّ

ۡكََثَُهۡم 
َ
 [45 - 46سورة الطور: ] ﴾٤٧ََّل َيۡعلَُموَن َوَلَِٰكنَّ أ

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: 

﴿ ِ ُ َسي  َُٰه ٱَّللَّ ْ  وََحاَق فََوقَى  ٤٥ِل فِرَۡعۡوَن ُسوُٓء ٱۡلَعَذاِب أَِباِت َما َمَكُروا
ْ َءاَل  ۡدِخلُوٓا

َ
اَعُة أ ا  َويَۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ ا وََعِاي   ٱَلَّاُر ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدو  

َشدَّ ٱۡلَعَذاِب 
َ
 [45، 46سورة اغفر: ] ﴾٤٦فِرَۡعۡوَن أ

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: 

نتُۡم ِحينَئِٖذ تَنُظُروَن  ٨٣فَلَۡوََّلٓ إِذَا َِلََغِت ٱۡۡلُلُۡقوَم ﴿
َ
قَۡرُب  ٨٤َوأ

َ
َوََنُۡن أ

وَن   ٨٦فَلَۡوََّلٓ إِن ُكنتُۡم َغۡيَ َمِديننَِي  ٨٥إَِِلۡهِ مِنُكۡم َوَلَِٰكن َّلَّ ُتۡبُِصُ
بنِيَ  ٨٧إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقنَِي تَرِۡجُعوَنَهآ  آ إِن ََكَن مَِن ٱلُۡمَقرَّ مَّ

َ
فََرۡو ر  ٨٨ فَأ

ۡصَحَٰبِ  ٨٩َوَرۡيَحانر وََجنَُّت نَعِيٖم 
َ
آ إِن ََكَن مِۡن أ مَّ

َ
فََسَلَٰمر  ٩٠ٱِۡلَِمنِي  َوأ
ۡصَحَِٰب ٱِۡلَِمنِي 

َ
ِ  ٩١لََّك مِۡن أ ٓال  بنَِي ٱلضَّ ِ آ إِن ََكَن مَِن ٱلُۡمَكذ  مَّ

َ
 ٩٢نَي َوأ

ِۡن َۡحِيٖم  لر م   ٩٥إِنَّ َهََٰذا لَُهَو َحقُّ ٱِۡلَقِنِي  ٩٤َوتَۡصلِيَُة َجِحيٍم  ٩٣َفزُنُ
 [55 - 51سورة الواقعة: ] ﴾٩٦فََسب ِۡح ِِٱۡسِم َرب َِك ٱۡلَعِظيِم 

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: 

هنَُّهَما} ، إ بَانه بَانه  َوَما ََلَُعذَّ ا َكبهْيٍ  فه  ُيَعذَّ مَّ
َ
َحُدُهَما أ

َ
ُ  الَ  فَََكنَ  أ تََته  مهنَ  يَسح

، له َوح ا اْلح مَّ
َ
يَمةه  َيمحشه  فَََكنَ  اْلَخرُ  وَأ هانلَّمه  {ب

“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: 

ُف  لََعلَّهُ }  {َييحبََسا لَمح  َما َعنحُهَما َُيَفَّ

“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: 

هه  إهنَّ » ةَ  َهذه مَّ
ُ
الَ  ُقُبورهَها فه  تُبحَتََّل  األ نح  َفلَوح

َ
َعوحُت  تََداَفُنوا الَ  أ نح  اهللَ  دَلَ

َ
 أ

َعُكمح  مه ه  َعَذابه  مهنح  يُسح هى الحَقَبح َمعُ  اَّلَّ سح
َ
 «مهنحهُ  أ

“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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هَذا} َحُدُكمح  فََرغَ  إ
َ
ده  مهنَ  أ ره  التََّشه  هاهلله  َفلحَيَتَعوَّذح  اْلخه َبٍع  مهنح  ب رح

َ
 مهنح  أ

ه  َعَذابه  َومهنح  َجَهنَّمَ  َعَذابه  َيا فهتحَنةه  َومهنح  الحَقَبح حَمحح  ََشِّ  َومهنح  َوالحَمَماته  ال
يحه  حَمسه اله  ال جَّ  رواه مسلم.{ ادلَّ

“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:  

ُب  َيُهودُ }  رواه ابلخاري ومسلم. {ُقُبورهَها فه  ُتَعذَّ
“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: 

{، هنَُّهمح  َصَدقَتح بُونَ  إ َمُعهُ  َعَذابًا ُيَعذَّ همُ  تَسح ََهائ               {َُك َها اْلح
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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، 55سورة املؤمنون:] ﴾١٠٠َوِمن َوَرآئِهِم َِۡرَزٌخ إََِلَٰ يَۡوِم ُيۡبَعثُوَن ﴿

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 



 

 

 

492 

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: 

ٍء إَِّلَّ ﴿ ِن ََشۡ ۡرُض َوَمن فِيهِنَّ  ِإَون م 
َ
ۡبُع َوٱۡۡل َُٰت ٱلسَّ َمََٰو تَُسب ُِح ََلُ ٱلسَّ

 [44سورة اإلرساء: ] ﴾َّلَّ َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡم  شَُسب ُِح ِِبَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن 

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, 



 

 

 

493 

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: 

لُوٌف َحَذَر ٱلَۡمۡوِت َفَقاَل ﴿
ُ
َٰرِهِۡم وَُهۡم أ ِيَن َخرَُجواْ ِمن دَِي لَۡم تََر إََِل ٱَّلَّ

َ
أ

و فَۡضٍل لََعَ ٱَلَّاِس َوَلَٰكِ  َ ََّلُ ۡحَيَُٰهۡم  إِنَّ ٱَّللَّ
َ
ْ ُثمَّ أ ُ ُموتُوا نَّ لَُهُم ٱَّللَّ

ۡكََثَ ٱَلَّاِس ََّل شَۡاُكُروَن 
َ
 [541سورة ابلقرة:] ﴾٢٤٣أ

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). 

َٰ قَۡريَةٖ ﴿ ِي َمرَّ لََعَ ۡو َكٱَّلَّ
َ
ۦ  أ َٰ يُۡحِ

َّنَّ
َ
َٰ ُعُروِشَها قَاَل أ َهَِٰذهِ َوِِهَ َخاوِيٌَة لََعَ

ُ مِاْئََة ََعمٖ  َماتَُه ٱَّللَّ
َ
ُ َبۡعَد َمۡوتَِها  فَأ ۥ  قَاَل َكۡم َۡلِۡثَت  قَاَل ثُ  ٱَّللَّ مَّ َبَعَثُه

ۡو َبۡعَض يَۡومٰٖۖ 
َ
ا أ  [565سورة ابلقرة: ] ﴾ َۡلِۡثُت يَۡوما

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 : 

َُٰموََسَٰ لَن نُّۡۡؤِمَن لَكَ ﴿ َ َجۡهَرة   ِإَوۡذ قُلۡتُۡم َي َٰ نََرى ٱَّللَّ َخَذتُۡكُم  َحَّتَّ
َ
فَأ

نتُۡم تَنُظُروَن 
َ
َٰعَِقُة َوأ ِۢن َبۡعِد َمۡوتُِكۡم لََعلَُّكۡم  ٥٥ٱلصَّ ُثمَّ َبَعۡثَنَُٰكم م 
 [65، 66سورة ابلقرة: ] ﴾٥٦تَۡاُكُروَن 

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  ﴿ ْ َبۡعُضُكۡم ِۡلَۡعٍض َعُدو  ۡرِض  َوقُلۡنَا ٱۡهبُِطوا
َ
ر َولَُكۡم ِِف ٱۡۡل  ُمۡستََقر 

 [15سورة ابلقرة: ] ﴾٣٦ َوَمَتٌَٰع إََِلَٰ ِحنيٖ 

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  قَاَل ﴿ ر َولَُكۡم  ٱۡهبُِطواْ َبۡعُضُكۡم ِۡلَۡعٍض َعُدو  ۡرِض ُمۡستََقر 
َ
َوَمَتٌَٰع  ِِف ٱۡۡل

سورة ] ﴾٢٥قَاَل فِيَها ََتۡيَۡوَن َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمۡنَها َُّتۡرَُجوَن  ٢٤ إََِلَٰ ِحنيٖ 
 [56، 54األعراف: 

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: 

نِظۡرِِنٓ إََِلَٰ يَۡوِم ُيۡبَعثُوَن ﴿
َ
ِ فَأ  ٣٧قَاَل فَإِنََّك مَِن ٱلُۡمنَظرِيَن  ٣٦قَاَل َرب 

 [15 - 15سورة احلجر: ] ﴾٣٨إََِلَٰ يَۡوِم ٱلَۡوۡقِت ٱلَۡمۡعلُوِم 

(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 – Al-

Hijr, câu 36 – 38). 

Nabi Nuh  nói với người dân của Người: 

ا ﴿ ۡرِض َنَبات 
َ
َِن ٱۡۡل ۢنبَتَُكم م 

َ
ُ أ ُثمَّ يُعِيُدُكۡم فِيَها َويُۡخرُِجُكۡم  ١٧َوٱَّللَّ
ا   [15، 15سورة نوح: ] ﴾١٨إِۡخَراج 
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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 يُِميتُِن ُثمَّ ُُيۡينِِي ﴿ ن َيۡغفَِر َِل َخِطٓي  ٨١َوٱَّلَّ
َ
ۡطَمُع أ

َ
ِٓي أ َِّت يَوَۡم َوٱَّلَّ

ِيِن   [55، 51]سورة الشعراء:  ﴾٨٢ٱل 

 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 : 

ۡخفِيَها َِلُۡجَزىَٰ ُكُّ َنۡفِۢس َِِما تَۡسَۡعَٰ  إِنَّ ﴿
ُ
َكادُ أ

َ
اَعَة َءاتِيٌَة أ فًََل  ١٥ٱلسَّ

َُٰه َفََتَۡدىَٰ  نََّك َعۡنَها َمن َّلَّ يُۡۡؤِمُن َِِها َوٱتَّبََع َهَوى ، 15: ]سورة طه ﴾١٦يَُصدَّ

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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ۡنيَا َحَسنَة  ﴿ سورة ] ﴾إِنَّا ُهۡدنَآ إَِِلَۡك  َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  َوٱۡكتُۡب ََلَا ِِف َهَِٰذهِ ٱلُّ
 [165األعراف: 

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  ﴿ ِيَن َكَفُرٓواْ إََِلَٰ َجَهنََّم ُزَمرا َُٰبَها وَِسيَق ٱَّلَّ َِۡو
َ
َٰٓ إِذَا َجآءُوَها فُتَِحۡت أ َحَّتَّ

ِنُكۡم َيۡتلُوَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَِٰت  تُِكۡم رُُسلر م 
ۡ
لَۡم يَأ

َ
َوقَاَل لَُهۡم َخَزَنتَُهآ أ

ۡت َُكَِمُة  َرب ُِكۡم َويُنِذُرونَُكۡم لَِقآءَ يَوۡمُِكمۡ َهََٰذا  قَالُواْ ََِِلَٰ َوَلَِٰكۡن َحقَّ
َٰفِرِينَ ٱۡلَعَذاِب لََعَ ٱ  [51: سورة الزمر] ﴾٧١ لَۡك

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: 

ۡخَرىَٰ فَإِذَا ُهۡم قِيَامر يَنُظُرونَ ﴿
ُ
 [55سورة الزمر: ] ﴾ ٦٨ ُثمَّ نُفَِخ فِيهِ أ

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). 

ۡجَداِث إََِلَٰ َرب ِهِۡم يَنِسلُوَن ﴿
َ
َِن ٱۡۡل ورِ فَإَِذا ُهم م  سورة ]  ﴾٥١َونُفَِخ ِِف ٱلصُّ

 [61يس: 

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. 

                                           
(13) 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.  
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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: 

َٰلِِم ﴿ تِيَنَُّكۡم َع
ۡ
ِ ََلَأ ۡل ََِِلَٰ َوَرّب 

اَعُة  قُ تِينَا ٱلسَّ
ۡ
ِيَن َكَفُرواْ ََّل تَأ َوقَاَل ٱَّلَّ

 [1سورة السبأ: ] ﴾ٱۡلَغۡيِبٰۖ 

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). 

ر  َوشَۡستَۢنِب ﴿ ٓ إِنَُّهۥ َۡلَق  ِ َحقٌّ ُهَو  قُۡل إِي َوَرّب 
َ
نتُم ُِِمۡعِجزِيَن  ونََك أ

َ
َوَمآ أ

 [61سورة 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). 

ِ ََلُۡبَعُُثَّ ُثمَّ ََلُنَبَُّۡؤنَّ ﴿   قُۡل ََِِلَٰ َوَرّب 
ْ ن لَّن ُيۡبَعثُوا

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ زََعَم ٱَّلَّ

 ِ َٰلَِك لََعَ ٱَّللَّ  [7سورة اتلغابن: ] ﴾ ٧شَِسير َِِما َعِملۡتُۡم  َوَذ
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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: 

بَِت ٱ﴿ اَعُة َوٱنَاقَّ ٱۡلَقَمُر ٱۡقََتَ  [1 سورة القمر:] ﴾١لسَّ

Giờ tận thế gần kề và hiện tượng mặt Trăng chẻ làm 

đôi. (Chương 64 – Al-Qamar, câu 1). 

ۡعرُِضوَن  ٱۡقََتََب لِلنَّاِس ِحَساُبُهۡم وَُهۡم ِِف َغۡفلَةٖ ﴿  [1 :سورة األنبياء] ﴾١مُّ

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: 

ِ َوَما ََكنُواْ ُمۡهتَِديَن ﴿ ُِواْ ِِلَِقآءِ ٱَّللَّ ِيَن َكذَّ  :سورة يونس] ﴾٤٥قَۡد َخِِسَ ٱَّلَّ
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). 

اَعةِ لََِف َضَلَِٰۢل َِعِيٍد ﴿ ِيَن ُيَماُروَن ِِف ٱلسَّ ََّلٓ إِنَّ ٱَّلَّ
َ
سورة الشورى: ] ﴾١٨أ
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). 

َٰ وُُجوهِهِۡم ُعۡمي  ﴿
وَ َوُصم   ا ا َوبُۡكم  َوََنَُۡرُُهۡم يَۡوَم ٱلۡقَِيََٰمةِ لََعَ

ۡ
أ َُٰهۡم ا  مَّ ى

نَُّهۡم َكَفُرواْ  ٩٧ا َجَهنَُّم  ُُكََّما َخبَۡت زِۡدَنَُٰهۡم َسعِي  
َ
َٰلَِك َجَزآؤُُهم ِِأ َذ

َٰتَِنا َوقَالُٓواْ أَِب ءِذَا ُكنَّا ِعَظَٰم  َي
َ
ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلق  ا أ

َ
َٰتاا أ  ٩٨ا ا َجِديدا َوُرَف

ن َُيۡلَُق 
َ
َٰٓ أ ۡرَض قَادٌِر لََعَ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ِي َخلََق ٱلسَّ َ ٱَّلَّ نَّ ٱَّللَّ

َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
۞أ

َجًل  
َ
َٰلُِمونَ  َّلَّ َريۡ ِمۡثلَُهۡم وََجَعَل لَُهۡم أ َِب ٱلظَّ

َ
 ﴾٩٩ا إَِّلَّ ُكُفور   َب فِيهِ فَأ

 [55 - 55سورة 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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﴿ 
َ
َٰتا ءَِذا ُكنَّا ِعَظَٰم  َوقَالُٓواْ أ  ا ا َوُرَف

َ
۞قُۡل  ٤٩ا ا َجِديد  نَّا لََمۡبُعوثُوَن َخۡلق  ءِ أ

 ْ ا ُكونُوا ۡو َحِديدا
َ
وۡ  ٥٠ِحَجاَرةا أ

َ
ا يَۡكُِبُ ِِف َخۡلق   أ ِمَّ ُصُدورُِكۡم  ا م 

ةِٖۚ  َل َمرَّ وَّ
َ
ِي َفَطَرُكۡم أ فََسيُۡنغُِضوَن إَِِلَۡك  فََسيَُقولُوَن َمن يُعِيُدنَا  قُِل ٱَّلَّ

ن يَُكوَن قَرِيب  
َ
ُعوُكۡم يَۡوَم يَدۡ  ٥١ا رُُءوَسُهۡم َوَيُقولُوَن َمََّتَٰ ُهَو  قُۡل َعََسَٰٓ أ

ِثۡتُۡم إَِّلَّ قَلِيًل  فَتَۡسَتِجيبُوَن ِِبَ  ۦ َوَتُظنُّوَن إِن ۡلَّ ِ : اإلرساءسورة  ] ﴾٥٢ ۡمِده
45 - 52] 

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 sự việc 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: 

نَُّهۡم إََِلَٰ نُُصٖب يُوفُِضوَن ﴿
َ
اَع  َكأ ۡجَداِث ِۡسَ

َ
 ﴾٤٣يَۡوَم َُيۡرُُجوَن مَِن ٱۡۡل

   [41سورة 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: 

ِ ٱلَۡعَٰلَِمنَي ﴿  [5سورة املطففي: ] ﴾٦يَۡوَم َيُقوُم ٱَلَّاُس لَِرب 

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: 

لَۡف َسنَةٖ يَۡومٖ ََكَن ِمۡقَداُرهُۥ ﴿
َ
 [4سورة املعارج: ] ﴾٤ََخِۡسنَي أ

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:  

ا  ﴿ وُ  َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َصف    [15سورة انلبأ: ] ﴾يَۡوَم َيُقوُم ٱلرُّ

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: 

َرُق } َياَمةه  يَوحمَ  انلَّاُس  َيعح َهَب  َحَّتَّ  الحقه رحضه  فه  َعَرُقُهمح  يَذح
َ
 َسبحعهْيَ  األ

ُمُهمح  ذهَراًع، جه
 رواه ابلخاري. «آَذاَنُهمح  َيبحلُغَ  َحَّتَّ  َويُلح

“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:  

هَذا} َياَمةه  يَوحمُ  ََكنَ  إ نهَيته  الحقه دح
ُ
ُس  أ مح  مهيلٍ  قهيدَ  تَُكونَ  َحَّتَّ  الحعهَباده  مهنَ  الشَّ

وه 
َ
ه  أ َهُرُهمُ  اثحنَْيح ُس  َفَتصح مح ره  الحَعَرقه  فه  َفَيُكونُونَ  الشَّ هَقدح مح  ب ههه َمال عح

َ
نحُهمح  أ  فَمه

ُخُذهُ  َمنح 
ح
هىَل  يَأ َبيحهه  إ ُخُذهُ  َمنح  َومهنحُهمح  َعقه

ح
هىَل  يَأ َبتَيحهه  إ ُخُذهُ  َمنح  َومهنحُهمح  ُركح

ح
 يَأ

هىَل  َويحهه  إ ُمهُ  َمنح  َومهنحُهمح  َحقح جه
َاًما يُلح

ح
 .{إهْل

“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: 

 Sự phán 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: 

﴿ ُ ا َفيُنَب ِئُُهم َِِما َعِملُوٓ يَۡوَم َيۡبَعثُُهُم ٱَّللَّ ُ ََجِيع  ُ َونَُسوهُ  َوٱَّللَّ َُٰه ٱَّللَّ ۡحَصى
َ
ْ  أ ا

ءٖ َشهِيٌد  ِ ََشۡ
َٰ ُك   [5سورة املجادلة: ] ﴾٦لََعَ
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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). 

ا فِيهِ َوَيُقولُوَن َفََتَى ٱلُۡمۡجرِمِنَي  ِكَتَُٰب َوُوِضَع ٱلۡ ﴿ ُمۡافِقِنَي ِممَّ
ََٰوۡيلَتَنَا َماِل َهََٰذا ٱلِۡكَتَِٰب ََّل ُيَغادُِر َصغَِية   ۡحَص  َي

َ
ٓ أ ََٰها  َوََّل َكبَِيةا إَِّلَّ ى

َحد  َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِِض  
َ
 [45سورة : الكهف: ]  ﴾ ٤٩ ااۗ َوََّل َيۡظلُِم َربَُّك أ

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). 

ۡعَمَٰلَُهۡم ﴿
َ
ْ أ ۡوا ا ل ُِيَ ۡشتَات 

َ
َفَمن َيۡعَمۡل مِۡثَقاَل  ٦يَۡوَمئِٖذ يَۡصُدُر ٱَلَّاُس أ

ا يََرهُۥ  ةٍ َخۡي  ا يََرهُۥ  ٧َذرَّ ةٖ َۡش   سورة : الزلزلة: ] ﴾٨َوَمن َيۡعَمۡل مِۡثَقاَل َذرَّ
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 – Al-

Zilzilah, 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: 

نَّ } ُُقوَق  تَلَُؤد  هىَل  اْلح لهَها إ هح
َ
َياَمةه  يَوحمَ  أ اةه  ُيَقادَ  َحَّتَّ  الحقه هلشَّ َلحَحاءه  ل  مهنَ  اْلح

اةه  نَاءه  الشَّ  رواه مسلم والرتمذي. {الحَقرح
“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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َل  إهنَّ } وَّ
َ
ههه  َُيَاَسُب  َما أ ههه  الحَعبحدُ  ب هَصَلَت إهنح  ب

فحلَحَ  َفَقدح  َصلََحتح  فَ
َ
َحَ  أ ْنح

َ
 وَأ

هنح  َ  َخاَب  َفَقدح  َفَسَدتح  َوإ إهنه . وََخسه
َتَقَص  فَ رهيَضتههه  مهنح  انح

ء   فَ                 :قَاَل  ََشح
ى َهلح  انحُظُروا  هَعبحده ٍع  مهنح  ل ُل  َتَطو  ههه  َفُيَكمَّ  ُثمَّ  الحَفرهيَضةه  مهنَ  َنَقَص  َما ب

هرُ  يَُكونُ  هَك  ََنحوه  ىلَعَ  َعَملههه  َسائ رواه الرتمذي وحسنه وصححه أبو داود  {َذل
 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: 

ُل َما َُيَاَسُب َعلَيحهه الحَعبحُد َصََلتُهُ } وَّ
َ
 رواه النسايئ.{ أ

“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: 

لَۡزۡمَنَُٰه َطَٰٓئَِرهُۥ ِِف ُعُنقِهۦِ  َوُُنۡرُِج ََلُۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ كَِتَٰب  َوَُّكَّ ﴿
َ
ا إِنَسٍَٰن أ
َُٰه َمنُاوراا   كَِتَٰبََك َكََفَٰ َِِنۡفِسَك ٱِۡلَۡوَم َعلَيَۡك َحِسيب   ١٣يَۡلَقى

ۡ
 ﴾١٤ا ٱقَۡرأ

 [14، 11إلرساء: ]سورة ا

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: 

وَِتَ كَِتَٰبَُهۥ بِيَِمينِهِۦ َفَيُقوُل َهآؤُُم ٱقَۡرُءواْ كَِتَٰبِيَۡه ﴿ 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
إَِّن ِ  ١٩فَأ

ٍَٰق ِحَسابِيَۡه  َّن ِ ُمَل
َ
اِضيَةٖ  ٢٠َظنَنُت أ ِِف َجنٍَّة ََعِِلَةٖ  ٢١َفُهَو ِِف ِعيَاةٖ رَّ

ُبواْ  ٢٣ُقُطوُفَها َدانَِيةر  ٢٢ يَّاِم ٱۡۡلَاِِلَةِ َهنِٓي ُُكُواْ َوٱۡۡشَ
َ
ۡسلَۡفتُۡم ِِف ٱۡۡل

َ
ا َِِمآ أ

وَت كَِتَٰبِيَۡه   ٢٤
ُ
َٰلَۡيتَِن لَۡم أ وَِتَ كَِتَٰبَُهۥ بِِاَماَِلِۦ َفَيُقوُل َي

ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 ٢٥َوأ
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ۡدرِ َما ِحَسابِيَهۡ 
َ
َٰلَۡيتََها ََكنَِت ٱلَۡقاِضيََة  ٢٦ َولَۡم أ ۡغَنَٰ َعن ِ  ٢٧َي

َ
َماِِلَهۜۡۡ َمآ أ

 [29 - 15سورة احلاقة: ] ﴾٢٩َهلََك َعن ِ ُسلَۡطَٰنِيَۡه  ٢٨

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: 

ْوَلَٰٓ  َوٱلَۡوۡزُن يَۡوَمئِذٍ ﴿
ُ
َٰزِينُُهۥ فَأ ُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ئَِك هُ ٱۡۡلَقُّ  َفَمن َثُقلَۡت َمَو

ِيَن  ٨ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ
ُ
َٰزِيُنُهۥ فَأ ۡت َمَو نُفَسُهم َِِما ََكنُواْ َوَمۡن َخفَّ

َ
ْ أ ٓوا َخِِسُ

َٰتَِنا َيۡظلُِموَن أَِب  [5 ، 5سورة األعراف: ] ﴾٩َي
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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). 

َٰزِيَن ٱۡلقِۡسَط ِِلَۡوِم ٱۡلقَِيََٰمةِ فًََل ُتۡظلَُم َنۡفسر ﴿ ا  ِإَون َشۡي  َونََضُع ٱلَۡمَو
تَيَۡنا َِِهاۗ َوَكََفَٰ َِِنا َحَِٰسبنِيَ  ََكَن مِۡثَقاَل َحبَّةٖ 

َ
ِۡن َخۡرَدٍل أ سورة ] ﴾ ٤٧ م 

 [45األنبياء: 

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: 

 [6سورة  حممد: ] ﴾٥َسيَۡهِديهِۡم َوُيۡصلُِح َِالَُهۡم ﴿

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: 

 [51صافات: السورة ] ﴾٢٣فَٱۡهُدوُهۡم إََِلَٰ ِصَرَِٰط ٱۡۡلَِحيِم ﴿

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: 

َْيةُ  َحوحَضه } ٍر، َمسه بحَيُض  َماُؤهُ  َشهح
َ
، مهنَ  أ َبه

َيُهُ  اللَّ َيُب  َوره طح
َ
 مهنَ  أ

، كه َماءه، َكُنُجومه  َوكهزيَانُهُ  الحمهسح   فََلَ  مهنحَها ََشهَب  َمنح  السَّ
ُ
َمأ بًَدا َيظح

َ
رواه  {أ

 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: 

هنَّهُ } زهلَتح  إ
نح
ُ
َّ  أ هًفا ىلَعَ  {ُسوَرة   آن

“Quả thật một chương Kinh vừa được ban xuống cho 

Ta”. 

Rồi Người đọc: 

ۡعَطۡيَنََٰك ٱلَۡكۡوثََر ﴿
َ
ٓ أ ا ِ لَِرب َِك َوٱَۡنَۡر  ١إِنَّ

إِنَّ َشانِئََك ُهَو  ٢فََصل 
ۡبََتُ 
َ
 [1 - 1: سورة الكوثر] ﴾٣ٱۡۡل

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:  

ُرونَ  َهلح } ثَرُ  َما تَدح  {؟الحَكوح

“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: 

ر   ُهوَ } َطانهيهه  َنهح عح
َ
َنَّةه  فه  وََجلَّ  َعزَّ  َرّبِّ  أ

ح
 َعلَيحهه  يَرهدُ  َكثهْي   َخْيح   َعلَيحهه  اْل

مََّّته 
ُ
َياَمةه  يَوحمَ  أ هيَُتهُ  الحقه قُوُل  مهنحُهم الحَعبحدُ  َُيحَتلَجُ  الحَكَواكهبه  َعَددُ  آن

َ
 يَا فَأ

هنَّهُ  َربِّ  مََّّته  مهنح  إ
ُ
هنََّك  ىله  َفُيَقاُل . أ رهى الَ  إ َدثُوا َما تَدح حح

َ
َدكَ  أ ه روا{ َبعح

 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. 

 Sự cầu 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 ُتۡغِن َشَفََٰعتُُهۡم َشۡي ﴿ َمََٰو لَٖك ِِف ٱلسَّ ِن مَّ ن َوَكم م 
َ
ا إَِّلَّ مِۢن َبۡعِد أ

ُ لَِمن شََاآُء َوَيۡرََضَٰٓ  ذََن ٱَّللَّ
ۡ
 [55]سوروة انلجم:   ﴾٢٦يَأ

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: 

ا  ﴿ َفََٰعُة ََجِيع  ِ ٱلاَّ َّ ِ ۡرِضٰۖ ُثمَّ إَِِلۡهِ تُرَۡجُعوَن  قُل َّلل 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۥ ُملُۡك ٱلسَّ ُ َلَّ

 [44الزمر: ]سورة  ﴾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: 

َٰفِعِنَي ﴿  [45سورة املدثر: ] ﴾٤٨َفَما تَنَفُعُهۡم َشَفََٰعُة ٱلشَّ

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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ِ َما ََّل يَُُضُُّهۡم َوََّل يَنَفُعُهۡم َوَيُقولُوَن َهَُٰٓۡؤََّلٓ ﴿ ءِ َويَۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ٱَّللَّ
  ِ  [15]سورة يونس:  ﴾ُشَفَعَُٰٓۡؤنَا ِعنَد ٱَّللَّ

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). 

َولَۡو َكَ ﴿
َ
ِ ُشَفَعآَء  قُۡل أ َُذواْ مِن ُدوِن ٱَّللَّ ِم ٱَّتَّ

َ
ا َوََّل نُواْ ََّل َيۡملُِكوَن َشۡي أ

ا   ٤٣َيۡعقِلُوَن  َفََٰعُة ََجِيع  ِ ٱلاَّ َّ ِ ۥ مُ  قُل َّلل  ُ ۡرِضٰۖ َلَّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ]سورة  ﴾لُۡك ٱلسَّ

 [44، 41الزمر: 

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, Al-

Mu’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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 َوََّل ُيۡقبَُل مِۡنَها َشَفََٰعةر  اَشۡي  ََتۡزِي َنۡفٌس َعن نَّۡفٖس ا َّلَّ َوٱتَُّقواْ يَۡوم  ﴿
وَن  َوََّل يُۡۡؤَخُذ مِۡنَها َعۡدلر   [45سورة ابلقرة: ] ﴾٤٨َوََّل ُهۡم يُنَُصُ

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 – Al-

Baqarah, câu 48). 

َِتَ يَۡومر ﴿
ۡ
ن يَأ
َ
ِن َقۡبِل أ ا َرزَقَۡنَُٰكم م  نفُِقواْ مِمَّ

َ
ِيَن َءاَمنُٓواْ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َّلَّ  َيَٰٓ

ۗ َبۡيعر فِيهِ َوََّل ُخلَّةر َوََّل  َٰلُِموَن  َشَفََٰعةر َٰفُِروَن ُهُم ٱلظَّ سورة ] ﴾٢٥٤َوٱلَۡك
 [254ابلقرة: 

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 – Al-

Baqarah, câu 254). 

نِذرُۡهۡم ﴿
َ
َٰلِِمنَي َوأ يَۡوَم ٱٓأۡلزِفَةِ إِذِ ٱلُۡقلُوُب َلَى ٱۡۡلَنَاِجرِ َكَِٰظِمنَي  َما لِلظَّ

 [15سورة اغفر: ] ﴾١٨ِمۡن َۡحِيٖم َوََّل َشفِيٖع ُيَطاُع 

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). 

َٰفِعِنَي ﴿  [45سورة املدثر: ] ﴾٤٨َفَما تَنَفُعُهۡم َشَفََٰعُة ٱلشَّ

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: 

ْ لَۡم نَُك مَِن ٱلُۡمَصل نَِي  ٤٢َما َسلََكُكۡم ِِف َسَقَر ﴿ َولَۡم نَُك  ٤٣قَالُوا
ُب بِيَوِۡم  ٤٥َوُكنَّا َُنُوُض َمَع ٱۡۡلَآئِِضنَي  ٤٤ ِكنيَ ُنۡطعُِم ٱلِۡمسۡ  ِ َوُكنَّا نَُكذ 

ِيِن  َٰنَا ٱِۡلَقِنُي  ٤٦ٱل  تَى
َ
َٰٓ أ َٰفِعِنَي َفَما تَنَفُعُهۡم  ٤٧َحَّتَّ  ﴾٤٨َشَفََٰعُة ٱلشَّ

 [48 - 45سورة 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: 

َِۡراَر لََِف نَعِيٖم ﴿
َ
اَر لََِف َجِحيٖم  ١٣إِنَّ ٱۡۡل سورة اإلنفطار: ] ﴾١٤ِإَونَّ ٱلُۡفجَّ

11 ،14] 

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). 

ب ُِكۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها  وََسارُِعٓواْ إََِلَٰ َمۡغفَِرةٖ ﴿ ِن رَّ ۡرُض م 
َ
َُٰت َوٱۡۡل َمََٰو ٱلسَّ

ۡت لِلُۡمتَّقنَِي  ِعدَّ
ُ
 [111سورة آل عمران: ] ﴾١٣٣أ

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). 

ۡت ﴿ ِعدَّ
ُ
َٰفِرِيَن  َوٱتَُّقواْ ٱَلَّاَر ٱلََِّّتٓ أ  [111سورة آل عمران: ] ﴾١٣١لِلَۡك

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:  

َٰلَِحَِٰت وَُهَو مُ َوَمن َيۡعَمۡل مِ ﴿ ا ا َوََّل َهۡضم  ُظلۡم  فًََل َُيَاُف  ۡۡؤمِنر َن ٱلصَّ
 [115سورة  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: 

يِۡديُكۡم َوَيۡعُفواْ َعن َكثِيٖ ﴿
َ
ِصيبَةٖ فَبَِما َكَسبَۡت أ ِن مُّ َصَٰبَُكم م 

َ
َوَمآ أ
 [10سورة الشورى: ] ﴾٣٠

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!! 
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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: 

يَمانُ }   اإله
َ
مهنَ  نح أ هاهلله  تُؤح هَكتههه  ب َوحمه  َوُرُسلههه  َوُكُتبههه  َوَمَلَئ ره  َواَلح  اْلخه

ههه  َُكِّهه  َوالحَقَدره  هه  َخْيح  رواه أمحد. {َوََشِّ
“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: 

ٍء َخلَۡقَنَُٰه َِِقَدرٖ  إِنَّا ُكَّ ﴿  [45سورة القمر: ] ﴾٤٩ََشۡ

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 sự tiền 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 : 

َٰلَِك ِِف ﴿ ۡرِضِۚ إِنَّ َذ
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َ َيۡعلَُم َما ِِف ٱلسَّ نَّ ٱَّللَّ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
كَِتٍَٰبِۚ إِنَّ أ

ِ شَِسير  َٰلَِك لََعَ ٱَّللَّ  [50سورة احلج: ] ﴾٧٠ َذ

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 

: 

ُ رَبُّ ٱلَۡعَٰلَِمنَي ﴿ ن شََاآَء ٱَّللَّ
َ
ٓ أ  [55اتلكوير :  سورة] ﴾ ٢٩َوَما تََاآُءوَن إَِّلَّ

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). 

َ َيۡفَعُل َما يُرِيُد ﴿  [14سورة احلج: ] ﴾١٤إِنَّ ٱَّللَّ
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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 

: 

ءٖ ﴿ ِ ََشۡ
ُ َخَٰلُِق ُك   [15سورة الرعد: ] ﴾ٱَّللَّ

Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả mọi vạn vật. (Chương 

13 – Arra’d, câu 15). 

َُٰق ٱلَۡعلِيُم ﴿  [51سورة يس: ] ﴾٨١وَُهَو ٱۡۡلَلَّ

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 Al-

Mahfuzh. 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: 

َل  إهنَّ } وَّ
َ
ُتبح  ََلُ  َفَقاَل  الحَقلَمَ  اهللُ  َخلََق  َما أ ُتُب  َوَماَذا َربِّ  قَاَل . اكح كح

َ
 قَاَل  أ

ُتبح  ءٍ  ُُكِّ  َمَقادهيرَ  اكح اَعةُ  َتُقومَ  َحَّتَّ  ََشح  رواه أبو داود يف سننه. {السَّ
“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). 



 

 

 

535 

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: 

َبََٰرَكٍةِۚ إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن ﴿ نَزلَۡنَُٰه ِِف َِلۡلَةٖ مُّ
َ
ۡمٍر  ٣إِنَّآ أ

َ
فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ

 [.3: سورة ادلخان] ﴾٤َحِكيٍم 

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 : 

ٖن ﴿
ۡ
 [29سورة الرمحن: ] ﴾٢٩ُكَّ يَۡوٍم ُهَو ِِف َشأ
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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: 

ن شَۡستَقِيَم ﴿
َ
ُ رَبُّ  ٢٨لَِمن َشآَء مِنُكۡم أ ن شََاآَء ٱَّللَّ

َ
ٓ أ َوَما تََاآُءوَن إَِّلَّ

 [55، 28اتلكوير :  سورة] ﴾ ٢٩ٱۡلَعَٰلَِمنَي 

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: 

ُ رَبُّ ٱلَۡعَٰلَِمنيَ ﴿ ن شََاآَء ٱَّللَّ
َ
ٓ أ  [55اتلكوير :  سورة] ﴾ ٢٩ َوَما تََاآُءوَن إَِّلَّ

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:  

نَّ }
َ
َصابََك  َما أ

َ
َئَك  يَُكنح  لَمح  أ طه ُخح كَ  َوَما َله

َ
َطأ خح

َ
يَبَك  يَُكنح  لَمح  أ ُصه  {َله

 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: 

ِن ﴿ نُفِسُكۡم إَِّلَّ ِِف كَِتَٰٖب م 
َ
ۡرِض َوََّل ِِفٓ أ

َ
ِصيبَةٖ ِِف ٱۡۡل َصاَب مِن مُّ

َ
َمآ أ

ِ شَِسير  َٰلَِك لََعَ ٱَّللَّ ٓ  إِنَّ َذ َها
َ
ِۡبَأ ن نَّ

َ
َٰ َما فَاتَُكۡم  ٢٢َقۡبِل أ َسۡواْ لََعَ

ۡ
ل َِكۡيًَل تَأ

 ُ َُٰكۡمۗ َوٱَّللَّ ٓ َءاتَى ْ َِِما  ﴾٢٣ ََّل ُُيِبُّ ُكَّ َُمۡتَاٖل فَُخوٍر َوََّل َتۡفرَُحوا
 [51،  55:  احلديدسورة]

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:  

رهصح } َتعهنح  َينحَفُعَك  َما ىلَعَ  احح هاهلله  َواسح زح  َوالَ  ب جه هنح  َتعح َصابََك  َوإ
َ
ء   أ  ََشح

ّنِّ  لَوح  َتُقلح  فََلَ 
َ
نح . َوَكَذا َكَذا ََكنَ  َفَعلحُت  أ  َشاءَ  َوَما اهلله  قََدرُ  قُلح  َولَكه

إهنَّ  َفَعَل 
َتحُ  لَوح  فَ يحَطانه  َعَمَل  َتفح  رواه مسلم. {الشَّ

“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: 

ۡحَسُن َعَمًل   وَُهوَ ٱلَۡعزِيُز ﴿
َ
يُُّكمۡ أ

َ
ِي َخلََق ٱلَۡموَۡت َوٱۡۡلَيَوَٰةَ ِِلَبۡلَُوُكمۡ أ ٱَّلَّ

 [5سورة امللك : ] ﴾٢ٱۡلَغُفوُر 

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). 
َِِٰبِيَن َوَنۡبلَُواْ ﴿ َٰ َنۡعلََم ٱلُۡمَجَٰهِِديَن مِنُكۡم َوٱلصَّ َوََلَۡبلَُونَُّكۡم َحَّتَّ

ۡخبَاَرُكۡم 
َ
    [11]سورة حممد :  ﴾٣١أ

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 : 

﴿ ِ
ِ فَلۡيَتََوَّكَّ ََٰنا  َولََعَ ٱَّللَّ ُ ََلَا ُهَو َمۡولَى قُل لَّن يُِصيبََنآ إَِّلَّ َما َكتََب ٱَّللَّ

 [61:  اتلوبةسورة ] ﴾ ٥١ٱلُۡمۡۡؤِمنُوَن 

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: 

ۥ  ﴿ ِ َيۡهِد قَلۡبَُه ِۗ َوَمن يُۡۡؤِمۢن ِِٱَّللَّ ِصيبٍَة إَِّلَّ بِإِۡذِن ٱَّللَّ َصاَب مِن مُّ
َ
ٓ أ  َما

ٍء  ِ ََشۡ
ُ ُِِكل   [11]سورة اتلغابن:  ﴾١١َعلِيمر َوٱَّللَّ

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: 

ۡكنَا ﴿ ۡۡشَ
َ
ُ َمآ أ ُكواْ لَۡو َشآءَ ٱَّللَّ ۡۡشَ

َ
ِيَن أ َوََّلٓ َءاَِآُؤنَا َوََّل َحرَّۡمنَا َسيَُقوُل ٱَّلَّ

 ِۚ ءٖ  [145، 145سورة األنعام : ] ﴾ ِمن ََشۡ

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: 

ۡينََما تَُكونُواْ ﴿
َ
ُم ٱلَۡموُۡت َولَۡو ُكنتُۡم ِِف ُُِروجٖ أ َايََّدةِٖۗ  يُۡدرِككُّ سورة ] ﴾مُّ

 [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). 

ۡيهُِم ٱۡلَقۡتُل إََِلَٰ قُل لَّ ﴿
ِيَن ُكتَِب َعلَ َز ٱَّلَّ ۡو ُكنتُۡم ِِف ُبيُوتُِكۡم لََِبَ

 [164سورة آل عمران: ] ﴾َمَضاِجعِهِۡم  

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:  

ۥٓ  ﴿ ِ َفُهَو َحۡسبُُه ۡ لََعَ ٱَّللَّ ِۦ   َوَمن َيتََوَّكَّ ۡمرِه
َ
َٰلُِغ أ َ َب سورة الطالق: ] ﴾إِنَّ ٱَّللَّ

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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ۥٓ إِذۡ قَالُواْ لَِقۡومِهِۡم ﴿ ِيَن َمَعُه َٰهِيَم َوٱَّلَّ ۡسَوةٌ َحَسنَةر ِِفٓ إَِِۡر
ُ
قَۡد ََكنَۡت لَُكۡم أ

ِ َكَفۡرنَا  ا َتۡعبُُدوَن مِن ُدوِن ٱَّللَّ ْ مِنُكۡم َوِممَّ ُِِكۡم َوبََدا إِنَّا َُِرَٰٓءُؤا
ۥٓ  ِ وَۡحَدهُ َٰ تُۡۡؤمِنُواْ ِِٱَّللَّ ا َحَّتَّ َِدا

َ
 ﴾ َِيۡنَنَا َوبَيۡنَُكُم ٱۡلَعَدََٰوةُ َوٱۡۡلَۡغَضآُء أ

 [4سورة 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: 

ۘ َبۡعُضُهۡم ﴿ ۡوِِلَآَء
َ
ْ ٱِۡلَُهوَد َوٱَلََّصََٰرىَٰٓ أ ْ ََّل َتتَِّخُذوا ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ۡوِِلَآءُ َبۡعٖضِۚ 
َ
ِنُكۡم فَإِنَُّهۥ مِۡنُهۡمۗ  أ َُّهم م  َ ََّل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم إِنَّ ٱَوَمن َيتََول َّللَّ

َٰلِِمنَي   [21سورة املائدة: ] ﴾٥١ٱلظَّ

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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ْ َعدُ ﴿ ْ ََّل َتتَِّخُذوا ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ۡوِِلَآءَ َيَٰٓ

َ
ِي وََعُدوَُّكۡم أ سورة ] ﴾و 

 [1املمتحنة: 

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: 

ِيَن َءامَ ﴿ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ۡوِِلَآَء إِِن َيَٰٓ

َ
َٰنَُكۡم أ ْ َءاَِآَءُكۡم ِإَوۡخَو ْ ََّل َتتَِّخُذٓوا نُوا

 ْ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ٱۡسَتَحبُّوا
ُ
ِنُكۡم فَأ َُّهم م  يَمَِٰنِۚ َوَمن َيتََول  ٱۡۡلِ

ٱلُۡكۡفَر لََعَ
َٰلُِموَن   [51سورة اتلوبة: ] ﴾٢٣ٱلظَّ

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). 

﴿ َ ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ ٱَّللَّ ا يُۡۡؤمُِنوَن ِِٱَّللَّ  ََتُِد قَۡوم 
َّلَّ

ْ َءاَِآَءهُ  ۡو إِ َورَُسوََلُۥ َولَۡو ََكنُٓوا
َ
ۡبنَآَءُهۡم أ

َ
ۡو أ
َ
ۡو َعِاَيَتُهۡم  ۡم أ

َ
ََٰنُهۡم أ  ﴾ۡخَو

 [55سورة 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: 

لَوَٰةَ ﴿ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ ْ ٱَّلَّ ِيَن َءاَمنُوا ُ َورَُسوَُلُۥ َوٱَّلَّ إِنََّما َوِِلُُّكُم ٱَّللَّ
َكوَٰةَ وَُهۡم َرَٰكُِعوَن َوُيۡۡؤتُوَن  ِيَن  ٥٥ٱلزَّ َ َورَُسوََلُۥ َوٱَّلَّ َوَمن َيتََولَّ ٱَّللَّ

ِ ُهُم ٱۡلَغَٰلِبُوَن   [65، 66سورة املائدة: ] ﴾٥٦َءاَمنُواْ فَإِنَّ ِحۡزَب ٱَّللَّ

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). 

﴿ َ ارِ رَُۡحَآُء َِيَۡنُهۡم  َمُّ  ٱۡلُكفَّ
آُء لََعَ ِشدَّ

َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِ  َوٱَّلَّ در رَُّسوُل ٱَّللَّ  ﴾مَّ

 [55سورة 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). 

ر ﴿ َخَوۡيُكۡم   إِنََّما ٱلُۡمۡۡؤِمنُوَن إِۡخَوة
َ
ۡصلُِحواْ َبنۡيَ أ

َ
 [10سورة احلجرات: ] ﴾فَأ

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: 

َٰنِنَا ﴿ ِيَن َجآُءو مِۢن َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡغفِۡر ََلَا َوِۡلِۡخَو
ِيَن َوٱَّلَّ ٱَّلَّ

ٓ إِنََّك  ْ َربَّنَا ِيَن َءاَمنُوا  ل َِّلَّ
يَمَِٰن َوََّل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبِنَا ِغًل   َسبَُقونَا ِِٱۡۡلِ

 [10سورة احلرش: ] ﴾١٠رَُءوفر رَِّحيٌم 

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: 

هَقوحمٍ  تََشبَّهَ  َمنح }  رواه أبو داود والرتمذي وأمحد.{ مهنحُهمح  َفُهوَ  ب
“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: 

ِيَن تََوفَّ ﴿ نُفِسهِۡم قَالُواْ فِيَم ُكنتُۡم  قَالُواْ ُكنَّا إِنَّ ٱَّلَّ
َ
َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓ أ ى

لَۡم تَُكۡن 
َ
ْ أ ۡرِضِۚ قَالُٓوا

َ
ِ َوَِٰسَعة  ُمۡسَتۡضَعفِنَي ِِف ٱۡۡل ۡرُض ٱَّللَّ

َ
َفتَُهاِجُرواْ  أ
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وَ 
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
َُٰهۡم َجَهنَُّم  وََسآَءۡت َمِصياا فِيَها  فَأ إَِّلَّ ٱلُۡمۡسَتۡضَعفنَِي مَِن  ٩٧ى

َِٰن ََّل شَۡسَتِطيُعوَن ِحيلَة    ٩٨ َوََّل َيۡهتَُدوَن َسبِيًل   ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآءِ َوٱلۡوِلَۡد
ْوَلَٰٓئَِك َعََس 

ُ
ا َغُفور  فَأ ُ َعُفوا ن َيۡعُفَو َعۡنُهۡم  َوََكَن ٱَّللَّ

َ
ُ أ سورة ] ﴾٩٩ا  ٱَّللَّ

 [55 - 55النساء: 

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: 

ْ َِِطانَة  ﴿ ْ ََّل َتتَِّخُذوا ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ لُونَُكۡم  َيَٰٓ

ۡ
ِن ُدونُِكۡم ََّل يَأ م 

َٰ  َخَباَّل   فَۡو
َ
ْ َما َعنِتُّۡم قَۡد ََِدِت ٱۡۡلَۡغَضآُء مِۡن أ هِهِۡم َوَما َُّتَِۡف َودُّوا

ۡكَِبُ  قَۡد َِيَّنَّا لَُكُم ٱٓأۡلَيَِٰتٰۖ إِن ُكنتُۡم َتۡعقِلُونَ 
َ
نتُۡم  ١١٨ ُصُدورُُهۡم أ

َ
أ َهَٰٓ

ْوََّلٓءِ َُتِبُّوَنُهۡم َوََّل ُُيِبُّونَُكۡم َوتُۡۡؤِمنُوَن ِِٱلِۡكَتَِٰب ُُك ِهِۦ ِإَوذَا لَُقوُكۡم 
ُ
أ

 
َ
واْ َعلَۡيُكُم ٱۡۡل نَاِمَل مَِن ٱلَۡغۡيِظِۚ قُۡل ُموتُواْ قَالُٓواْ َءاَمنَّا ِإَوذَا َخلَۡواْ َعضُّ
ُدورِ  ۢ َِِذاِت ٱلصُّ َ َعلِيُم  إِن َتۡمَسۡسُكۡم َحَسنَةر  ١١٩َِِغۡيِظُكۡمۗ إِنَّ ٱَّللَّ

ْ ََّل  ۡۡؤُهۡم ِإَون تُِصۡبُكۡم َسي ِئَةر تَسُ  ْ َوَتتَُّقوا وا ْ َِِها  ِإَون تَۡصِِبُ َيۡفرَُحوا
َ َِِما َيۡعَملُوَن َُمِيطر  اۗ إِنَّ َشۡي يَُُضُُّكۡم َكۡيُدُهۡم  سورة آل عمران: ] ﴾١٢٠ ٱَّللَّ

115 - 150] 
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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 



 

 

 

557 

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: 

ۡوِِلَآَءۘ ﴿
َ
ْ ٱِۡلَُهوَد َوٱَلََّصََٰرىَٰٓ أ ْ ََّل َتتَِّخُذوا ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َبۡعُضُهۡم َيَٰٓ

ۡوِِلَآُء َبۡعٖضِۚ 
َ
 [21سورة املائدة: ] ﴾أ

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 

                                           
(14) Hadith này mang ý nghĩa của hoàn cảnh cần thiết nhưng cũng có lời 

bảo rằng điều luật trong Hadith này đã bị xóa. 
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lễ hội của họ là một trong các biểu hiện kết thân với họ. 

Allah  phán: 

ورَ ﴿ ِيَن ََّل شَۡاَهُدوَن ٱلزُّ  [55سورة الفرقان: ] ﴾َوٱَّلَّ

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:  

ۡزَوَٰج  ﴿
َ
ۦٓ أ نَّ َعۡينَۡيَك إََِلَٰ َما َمتَّۡعنَا ِِهِ ۡنيَا َوََّل َتُمدَّ ِۡنُهۡم زَۡهَرةَ ٱۡۡلَيَوَٰةِ ٱلُّ ا م 

ۡبََقَٰ  تَِنُهۡم فِيهِِۚ َورِۡزُق َرب َِك َخۡير َِلَفۡ 
َ
 [111سورة طه: ] ﴾١٣١َوأ

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:  

ةٖ ﴿ ِن قُوَّ ا ٱۡسَتَطۡعتُم م  واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
 [50سورة األنفال: ] ﴾ َوأ

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: 

ِۡزِقِۚ قُۡل قُۡل َمۡن َحرََّم زِيَنَة ﴿ ي َِبَِٰت مَِن ٱلر  ۦ َوٱلطَّ ِ ۡخَرَج لِعِبَادِه
َ
ِ ٱلََِّّتٓ أ ٱَّللَّ

ۡنيَا َخالَِصة   ِيَن َءاَمنُواْ ِِف ٱۡۡلَيَوَٰةِ ٱلُّ ُل  ِِهَ لَِّلَّ ِ َٰلَِك ُنَفص  يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِِۗ َكَذ
 [15سورة األعراف: ] ﴾٣٢َيۡعلَُموَن  لَِقۡومٖ ٱٓأۡلَيَِٰت 

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). 

ِۡنُه  ﴿ ا م  ۡرِض ََجِيع 
َ
َِٰت َوَما ِِف ٱۡۡل َمََٰو ا ِِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ سورة اجلاثية: ] ﴾وََسخَّ

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-Ja-

thiyah, câu 13). 

ۡرِض ََجِيع  ﴿
َ
ا ِِف ٱۡۡل ِي َخلََق لَُكم مَّ  [55سورة ابلقرة: ] ﴾اُهَو ٱَّلَّ

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: 

َ  إهنَّ } َماءه  َخْيح سح
َ
َنه  وََعبحدُ  اهلله  َعبحدُ  األ  رواه أمحد. {الرَّْحح

“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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ن شَۡستَۡغفُِرواْ ﴿ 
َ
ِيَن َءاَمنُٓواْ أ ْوِِل َما ََكَن لِلنَِّب ِ َوٱَّلَّ

ُ
لِلُۡمَۡرِكنَِي َولَۡو ََكنُٓواْ أ

ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَِحيِم 
َ
نَُّهۡم أ

َ
َ لَُهۡم أ سورة اتلوبة: ] ﴾١١٣قُۡرَّبَٰ مِۢن َبۡعِد َما تَبنَيَّ

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: 

ِيَن تََوفَّ ﴿ نُفِسهِۡم قَالُواْ فِيَم ُكنتُۡم  قَالُواْ ُكنَّا إِنَّ ٱَّلَّ
َ
َُٰهُم ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َظالِِمٓ أ ى

ِ َوَِٰسَعة   ۡرُض ٱَّللَّ
َ
لَۡم تَُكۡن أ

َ
ْ أ ۡرِضِۚ قَالُٓوا

َ
َفتَُهاِجُرواْ  ُمۡسَتۡضَعفِنَي ِِف ٱۡۡل
وَ 
ۡ
ْوَلَٰٓئَِك َمأ

ُ
َُٰهۡم َجَهنَُّم  وََسآَءۡت َمِصياا فِيَها  فَأ إَِّلَّ ٱلُۡمۡسَتۡضَعفنَِي مَِن  ٩٧ى

َِٰن ََّل شَۡسَتِطيُعوَن ِحيلَة    ٩٨ َوََّل َيۡهتَُدوَن َسبِيًل   ٱلر َِجاِل َوٱلن َِسآءِ َوٱلۡوِلَۡد
ن َيۡعُفَو 

َ
ُ أ ْوَلَٰٓئَِك َعََس ٱَّللَّ

ُ
ا َغُفور  فَأ ُ َعُفوا سورة ] ﴾٩٩ا َعۡنُهۡم  َوََكَن ٱَّللَّ

 [55 - 55النساء: 

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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ۡوِِلَآُء َبۡعٖضِۚ ﴿
َ
 [51سورة اتلوبة: ]  ﴾َوٱلُۡمۡۡؤِمنُوَن َوٱلُۡمۡۡؤمَِنَُٰت َبۡعُضُهۡم أ

Và những người có đức tin nam và nữ, là đồng minh 

bảo vệ lẫn nhau. (Chương 5 – Attawbah, câu 71). 

َٰ قَۡوِۢم َِيۡنَُكۡم ﴿ ِيِن َفَعلَۡيُكُم ٱَلَُّۡصُ إَِّلَّ لََعَ وُكۡم ِِف ٱل  ِإَوِن ٱۡستَنَُصُ
 ۗ ِيَثَٰقر ُ َِِما َتۡعَملُوَن َِِصير َوٱ َوَبيۡنَُهم م   [93سورة األنفال: ] ﴾٧٢ َّللَّ

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: 

مهنهْيَ  َمَثُل } حُمؤح ههمح  فه  ال مح  تََوادِّ مح  َوتََراُْحههه هه ََسده  َمَثُل  َوَتَعاُطفه هَذا اْلح  إ
َتَك  و   مهنحهُ  اشح هرُ  ََلُ  تََداَع  ُعضح ََسده  َسائ َهره  اْلح هالسَّ ُمَّ  ب  رواه مسلم. {َواْلح

“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: 

مهنَ  إهنَّ } حُمؤح مهنه  ال هلحُمؤح ، ل ُنحَيانه ُضهُ  يَُشد   ََكْلح ًضا َبعح رواه ابلخاري  {َبعح
 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: 

مهنُ  ال} َحُدُكمح  يُؤح
َ
يهه  َُيهبَّ  َحَّتَّ  أ خه

َ
هه  َُيهب   َما أل سه َفح رواه ابلخاري { نله

 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). 

لهمُ } حُمسح ُخو ال
َ
لهمه  أ حُمسح لهُمهُ  الَ  ال ُرهُ  َوالَ  ََيحُذَُلُ  َوالَ  َيظح به . ََيحقه َسح رهئٍ  ِبه  امح

ِّ  مهنَ  نح  الرشَّ
َ
َخاهُ  ََيحقهرَ  أ

َ
لهمَ  أ لهمه  ُُك   ،الحُمسح حُمسح لهمه  ىلَعَ  ال حُمسح  َدُمهُ  َحَرام   ال

رحُضهُ  َوَماَُلُ   رواه ابلخاري ومسلم. {َوعه
“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). 

 يَبهعح  َوالَ  تََدابَُروا َوالَ  َتَباَغُضوا َوالَ  َتَناَجُشوا َوالَ  ََتَاَسُدوا الَ }
ُضُكمح  ٍض  َبيحعه  ىلَعَ  َبعح َبادَ  َوُكونُوا َبعح وَانًا اهلله  عه  رواه ابلخاري ومسلم.{ إهخح
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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: 

ا ﴿ ن يَُكونُواْ َخۡي 
َ
ِن قَۡوٍم َعََسَٰٓ أ ِيَن َءاَمنُواْ ََّل شَۡسَخۡر قَۡومر م  َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ن 
َ
ِن ن َِسآٍء َعََسَٰٓ أ ِۡنُهۡم َوََّل نَِسآءر م  ِۡنُهنَّ  َوََّل تَلِۡمُزٓواْ م  ا م  يَُكنَّ َخۡي 

يَمَِٰنِۚ  لَۡقَِٰبٰۖ ِِۡسَس ٱِِلۡسُم ٱلُۡفُسوُق َبۡعَد ٱۡۡلِ
َ
ْ ِِٱۡۡل نُفَسُكۡم َوََّل َتَناَُِزوا

َ
أ

َٰلُِموَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ِيَن َءاَمنُواْ ٱۡجَتنِبُواْ  ١١َوَمن لَّۡم َيتُۡب فَأ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ِ ا م  ْ َوََّل َيۡغتَب َكثِي  ُسوا ِ إِثۡمر  َو ََّل ََتَسَّ ن  ِ إِنَّ َبۡعَض ٱلظَّ ن  َن ٱلظَّ
ِخيهِ َميۡت ا فََكرِۡهتُُموهُ  

َ
ُكَل َۡلۡمَ أ

ۡ
ن يَأ
َ
َحُدُكمۡ أ

َ
ُُيِبُّ أ

َ
ا  أ بَّۡعُضُكم َبۡعضا

َ تَوَّابر رَِّحيمر  َ  إِنَّ ٱَّللَّ  [15 - 11سورة احلجرات: ] ﴾١٢َوٱتَُّقواْ ٱَّللَّ
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: 

بَُّصوَن ُِِكۡم فَإِن ََكَن لَُكۡم َفۡتحر ﴿ ِيَن َيََتَ َِن ٱ ٱَّلَّ لَۡم م 
َ
ِ قَالُوٓاْ أ نَُكن َّللَّ

َٰفِرِيَن نَِصيبر  َعُكۡم ِإَون ََكَن لِلَۡك ْ  مَّ لَۡم نَۡستَۡحوِۡذ َعلَۡيُكۡم قَالُٓوا
َ
أ

َِن ٱلُۡمۡۡؤمِننَِي    [141سورة النساء: ] ﴾َوَنۡمنَۡعُكم م 

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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هلحُمَتَحابِّْيَ  َُمَبََّّته  وََجَبتح  وََجلَّ  َعزَّ  اهللُ  قَاَل } َّ  ل ْيَ  فه هسه حُمَتَجال َّ  َوال  فه
حُمََتَاوهرهينَ  َّ  َوال  رواه أمحد. {فه

“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). 

نَّ }
َ
ًخا َزارَ  رَُجَلً  أ

َ
يَةٍ  فه  ََلُ  أ َرى قَرح خح

ُ
رحَصدَ  أ

َ
رََجتههه  ىلَعَ  ََلُ  اهللُ  فَأ  َملًََك  َمدح

ا َت  فَلَمَّ
َ
يحنَ  قَاَل  َعلَيحهه  أ

َ
رهيدُ  قَاَل  تُرهيدُ  أ

ُ
ًخا أ

َ
هه  فه  ىله  أ يَةه  َهذه  َهلح  قَاَل . الحَقرح

َمةٍ  مهنح  َعلَيحهه  لََك  هعح َ  الَ  َقاَل  تَُرب َها ن ّنِّ  َغْيح
َ
َببحُتهُ  أ حح

َ
 قَالَ . وََجلَّ  َعزَّ اهلله  فه  أ

إهّنِّ 
نَّ  إهََلحَك  اهلله  َرُسوُل  فَ

َ
هأ َحبََّك  قَدح  اهللَ  ب

َ
َببحَتهُ  َكَما أ حح

َ
 رواه مسلم. {فهيهه  أ

“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: 

رهفح  َصغهَْينَا يَرحَحمح  لَمح  َمنح  مهنَّا لَيحَس }
َف  َويَعح حديث صحيح  {َكبهْيهنَا ََشَ

 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). 

ونَ  َهلح } َزقُونَ  ُتنحََصُ هُكمح  إهالَّ  َوتُرح هُضَعَفائ  رواه ابلخاري. {ب
“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: 

ِيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم﴿ ةِ َوٱلَۡعِش ِ يُرِيُدوَن ِِٱلَۡغَدوَٰ  َوٱۡصِِبۡ َنۡفَسَك َمَع ٱَّلَّ
ةِ  وَۡجَهُهۥ ۡنيَا  َوََّل َتۡعُد َعۡيَناَ  َعۡنُهۡم تُرِيُد زِينََة ٱۡۡلَيَوَٰ سورة الكهف: ] ﴾ٱلُّ

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: 

ۢنبِكَ ﴿  [15سورة حممد : ] ﴾َولِلُۡمۡۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡۡؤِمَنَِٰتِۗ  َوٱۡستَۡغفِۡر َِّلَ
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). 

ِيَن َجآُءو مِۢن َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن ﴿ ِيَن َوٱَّلَّ َٰنِنَا ٱَّلَّ َربََّنا ٱۡغفِۡر ََلَا َوِۡلِۡخَو
ٓ إِنََّك  ْ َربَّنَا ِيَن َءاَمنُوا  ل َِّلَّ

يَمَِٰن َوََّل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبِنَا ِغًل   َسبَُقونَا ِِٱۡۡلِ
 [10سورة احلرش: ] ﴾١٠رَُءوفر رَِّحيٌم 

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: 

ِن ﴿ ِيِن َولَۡم ُُيۡرُِجوُكم م  ِيَن لَۡم يَُقَٰتِلُوُكۡم ِِف ٱل  ُ َعِن ٱَّلَّ َُٰكُم ٱَّللَّ َّلَّ َيۡنَهى
َ ُُيِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطنيَ   إَِِلۡهِۡم  إِنَّ ٱَّللَّ

ْ وُهۡم َوُتۡقِسُطٓوا ن َتَِبُّ
َ
 ﴾دَِيَٰرُِكۡم أ

 [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: 

ن تَُۡرَِ  ِِب َما لَۡيَس لََك ِِهِۦ ِعلۡمر ﴿
َ
َٰٓ أ تُِطۡعُهَما  فًََل  ِإَون َجََٰهَداَ  لََعَ

ۡنيَا َمۡعُروف    [15سورة لقمان: ] ﴾ا  َوَصاِحۡبُهَما ِِف ٱلُّ

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:  

﴿ َ ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ ٱَّللَّ ا يُۡۡؤمُِنوَن ِِٱَّللَّ  ََتُِد قَۡوم 
َّلَّ

ََٰنُهۡم  ۡو إِۡخَو
َ
ۡبنَآَءُهۡم أ

َ
ۡو أ
َ
ْ َءاَِآَءُهۡم أ ۡو َعِاَيَتُهۡم  َورَُسوََلُۥ َولَۡو ََكنُٓوا

َ
 ﴾أ

 [55سورة 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 
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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: 

﴿ ِ نُفِسهِۡم ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ
َ
َٰلِهِۡم َوأ ۡمَو

َ
ِيَن َءاَمنُواْ وََهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ ِِأ إِنَّ ٱَّلَّ

ِيَن ءَ  ۡوِِلَآءُ َبۡعٖضِۚ َوٱَّلَّ
َ
ْوَلَٰٓئَِك َبۡعُضُهۡم أ

ُ
ٓواْ أ نََُصُ وُكۡم  اَوواْ وَّ ِإَوِن ٱۡستَنَُصُ

 ۗ ِيَثَٰقر َٰ قَۡوِۢم َِيۡنَُكۡم َوبَيۡنَُهم م  ِيِن َفَعلَۡيُكُم ٱَلَُّۡصُ إَِّلَّ لََعَ ُ َِِما وَٱ ِِف ٱل  َّللَّ
ِيَن  ٧٢ َتۡعَملُوَن َِِصير  ۡوِِلَآُء َبۡعٍضِۚ إَِّلَّ َتۡفَعلُوهُ َكَفُرواْ َبۡعُضُهۡم َوٱَّلَّ

َ
أ

ۡرِض َوفََسادر ِِف  تَُكن فِۡتنَةر 
َ
  [72سورة األنفال: ] ﴾٧٣َكبِير  ٱۡۡل

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 
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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 Al-

Bara’ (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:  

َٰنِنَا ﴿ ِيَن َجآُءو مِۢن َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡغفِۡر ََلَا َوِۡلِۡخَو
ِيَن َوٱَّلَّ ٱَّلَّ

ٓ إِنََّك  ْ َربَّنَا ِيَن َءاَمنُوا  ل َِّلَّ
يَمَِٰن َوََّل ََتَۡعۡل ِِف قُلُوبِنَا ِغًل   َسبَُقونَا ِِٱۡۡلِ

 [10سورة احلرش: ] ﴾١٠رَُءوفر رَِّحيٌم 

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: 

 ََتِ ﴿
َ َّلَّ ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ ٱَّللَّ ا يُۡۡؤمُِنوَن ِِٱَّللَّ ُد قَۡوم 

ََٰنُهۡم  ۡو إِۡخَو
َ
ۡبنَآَءُهۡم أ

َ
ۡو أ
َ
ْ َءاَِآَءُهۡم أ ۡو َعِاَيَتُهۡم  َورَُسوََلُۥ َولَۡو ََكنُٓوا

َ
 ﴾أ

 [55سورة 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). 

ِۡنُهۡم تََرىَٰ َكثِي  ﴿ َمۡت لَُهـۡم ا م  ْ  َۡلِۡسَس َما قَـدَّ ِيَن َكَفُروا َيَتَولَّۡوَن ٱَّلَّ
وَن  ِِلُ ُ َعلَۡيِهۡم َوِِف ٱۡلَعَذاِب ُهـۡم َخٰـَ ن َسِخَط ٱَّللَّ

َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َولَـۡو  ٨٠أ

ۡوِِلَآَء َوَلَٰكِ 
َ
َُذوُهۡم أ نزَِل إَِِلۡهِ َما ٱَّتَّ

ُ
ِ َوٱَلَِّب ِ َوَمآ أ نَّ ََكنُواْ يُۡۡؤِمُنوَن ِِٱَّللَّ

َِٰسُقوَن َكثِي   ِۡنُهۡم َف  [51، 50سورة املائدة: ] ﴾٨١ا م 

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-Ma-

idah, 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: 

ًّا ىله  َعَدى َمنح  قَاَل  اهللَ  إهنَّ } ُتهُ  َفَقدح  َوَله َرحبه  آَذنح هاْلح  رواه ابلخاري. {ب
“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: 

َحابه  فه  اهللَ  اهللَ } صح
َ
ُذوُهمح  الَ  أ ى َغَرًضا َتتَّخه ده َحبَُّهمح  َفَمنح  َبعح

َ
 فَبهُحبِّ  أ

َحبَُّهمح 
َ
بحَغَضُهمح  َوَمنح  أ

َ
ضه  أ بحَغَضُهمح  َفبهُبغح

َ
 َوَمنح  آَذاّنه  َفَقدح  آَذاُهمح  َوَمنح  أ

ُك  اهللَ  آَذى َوَمنح  اهللَ  آَذى َفَقدح  آَذاّنه  نح  َفُيوشه
َ
ُخَذهُ  أ

ح
 الرتمذي.رواه  {يَأ

“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 “  بَْدع” 

có nghĩa là sự sáng chế ra một thứ gì chưa từng có trước 

đó như trong lời phán của Allah : 

ۡرِضٰۖ ﴿
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  [117سورة ابلقرة: ] ﴾َِِديُع ٱلسَّ

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. 

َِن ٱلرُُّسلِ ﴿  [5سورة األحقاف: ] ﴾ قُۡل َما ُكنُت ِِۡدَع  م 
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: 

َدَث فه } حح
َ
رهنَا َهَذا َما لَيحَس فهيهه َفُهَو َردٌّ َمنح أ مح

َ
 ومسلم. رواه ابلخاري {أ

“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: 

ْمُرنَا َفُهَو َردٌّ }
َ
 .رواه مسلم {َمْن َعِمَل َعَمًلا لَيَْس َعلَيْهِ أ

“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: 

هيَّاُكمح } ُموره  َوُُمحَدثَاته  َوإ
ُ
إهنَّ  األ

َعة   ُُمحَدثَةٍ  ُُكَّ  فَ هدح َعةٍ  َوُكَّ  ب هدح  {َضَلَلَة   ب
 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). 

رهنَا َهَذا َما لَيحَس فهيهه َفُهَو َردٌّ } مح
َ
َدَث فه أ حح

َ
 ومسلم. رواه ابلخاري {َمنح أ

“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). 

ْمُرنَا َفُهَو َردٌّ }
َ
 .رواه مسلم {َمْن َعِمَل َعَمًلا لَيَْس َعلَيْهِ أ

“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: 

رهنَا َهَذا َما لَيحَس فهيهه َفُهَو َردٌّ } مح
َ
َدَث فه أ حح

َ
 ومسلم. رواه ابلخاري {َمنح أ

“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: 

تهَلَفًا َكثهْيًا َفَعلَيحُكمح } ى فََسَْيَى اخح ده هُسنََّّته َمنح يَعهشح مهنحُكمح َبعح ب
ينَ  ده يَِّْي الرَّاشه ده حَمهح ُلََفاءه ال

ح
 رواه أبو داود وأمحد. {وَُسنَّةه اْل
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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: 

نَّ َهََٰذا ِصَرَِِٰط ُمۡسَتقِيم  ﴿
َ
َق ُِِكۡم َوأ بَُل َفَتَفرَّ ا فَٱتَّبُِعوهُ  َوََّل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ

 [161]سورة األنعام:  ﴾هِۦ  َعن َسبِيلِ 

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: 

نَّ َهََٰذا ِصَرَِِٰط ُمۡسَتقِيم  ﴿
َ
َق ُِِكۡم َوأ بَُل َفَتَفرَّ ا فَٱتَّبُِعوهُ  َوََّل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ

َُٰكم ِِهِۦ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن  ى َٰلُِكۡم وَصَّ ]سورة األنعام:  ﴾١٥٣َعن َسبِيلِهِۦ  َذ
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:  

ى} ده تهَلَفًا َكثهْيًا َمنح يَعهشح مهنحُكمح َبعح  رواه أبو داود وأمحد. {فََسَْيَى اخح
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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). 

َ الَ } ََتهُعُه مهَن الحعهَباده  إهنَّ الِلَّ
َاًع يَنح بهُض الحعهلحَم انحَته

بهُض َيقح
نح َيقح ، َولَكه

هَقبحضه الحُعلََماءه  َم ب
هًما، حَ الحعهلح قه َعل

هَذا لَمح ُيبح ََذ انلَّاُس َّتَّ إ ُرُءوًسا ُجهَّاالً  ، اَتَّ
لحمٍ فَُسئهلُوا ه عه هَغْيح َتوحا ب فح

َ
َضل وا، فَأ

َ
 رواه ابلخاري ومسلم. {، فََضل وا وَأ

“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: 

ِن ﴿ َضلُّ مِمَّ
َ
ۡهَوآَءُهۡم  َوَمۡن أ

َ
نََّما يَتَّبُِعوَن أ

َ
فَإِن لَّۡم شَۡستَِجيبُواْ لََك فَٱۡعلَۡم أ

َُٰه َِِغۡيِ ُهد   َبَع َهَوى َِن ٱى ٱتَّ َ ََّل م  ِ  إِنَّ ٱَّللَّ َٰلِِمنَي َّللَّ  ﴾٥َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ
 [60سورة 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). 

َٰهُ ﴿ ََٰهُهۥ َهَوى ََذ إَِل فََرَءيَۡت َمِن ٱَّتَّ
َ
َٰ  أ َٰ ِعلٖۡم وََختََم لََعَ ُ لََعَ َضلَُّه ٱَّللَّ

َ
َوأ

ِ  َسۡمعِهِۦ َوقَلۡبِهِۦ وََجَعَل  َٰ ََُِصِهِۦ ِغَشََٰوة  َفَمن َيۡهِديهِ مِۢن َبۡعِد ٱَّللَّ لََعَ
ُروَن  فًََل تََذكَّ

َ
 [51سورة احلاثية: ] ﴾٢٣أ

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: 

لَۡفۡيَنا َعلَيۡهِ ﴿
َ
ٓ أ ْ َِۡل نَتَّبُِع َما ُ قَالُوا نَزَل ٱَّللَّ

َ
ٓ أ ْ َما ِإَوذَا قِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعوا

َولَۡو ََكَن َءاَِآؤُُهۡم ََّل َيۡعقِلُوَن َشۡي 
َ
ٓ  أ سورة ابلقرة ] ﴾١٧٠َيۡهتَُدوَن ا َوََّل َءاَِآَءنَا

 :170] 



 

 

 

592 

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:  

{ ، هنََّها الُسََنُ ، إ ََبُ
كح

َ
هى قُلحُتمح اهلُل أ هه  َنفحسه  َواَّلَّ  ُموَس  قَوحمُ  قَاَل  َكَما بهَيده

سورة األعراف: ] ﴾ََتَْهلُونَ  قَوْمٌ  إِنَُّكمْ  قَاَل  آلَِهةٌ  لَُهمْ  َكَما إِلَهاا  ََلَا اْجَعلْ ﴿
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هنََّها [115 َكُبَّ  لَُسََن   إ رواه  {ُسنَّةً  ُسنَّةً  َقبحلَُكمح  ََكنَ  َمنح  ُسََنَ  لَََتح
 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 
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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.  
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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: 

ۡو يُِصيَبُهۡم ﴿
َ
ن تُِصيبَُهۡم فِۡتنٌَة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُُيَالُِفوَن َعۡن أ َيۡحَذرِ ٱَّلَّ

فَلۡ
ِِلمٌ 
َ
 [51:  سورة انلور] ﴾َعَذاٌب أ

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 Abdul-

Wahaab 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 Al-

Azhar) 

- Assunan Wal-Mubtadi’aat Al-Muta’allaqah Bil-

Azdkaar 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 



 

 

 

599 

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: 

{ ً َبح َراٍع تَلَتحَبُعنَّ َسََنَ َمنح ََكَن َقبحلَُكمح شه هذه ًا َوذهَراًع ب َبح ، َحَّتَّ لَوح ا شه
ُتُموُهمح دَ  َر َضبل تَبهعح  رواه ابلخاري. {َخلُوا ُجحح

“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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طح }
َ
ُرونه َكَما أ يَمَ الَ ُتطح نَا َعبحدَرته انلََّصاَرى ابحَن َمرح

َ
إهنََّما أ

، َفُقولُوا ، فَ
ه َوَرُسوَُلُ   رواه ابلخاري ومسلم. {َعبحُد الِلَّ

“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 
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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: 

ْمُرنَا َفُهَو َردٌّ }
َ
 .رواه مسلم {َمْن َعِمَل َعَمًلا لَيَْس َعلَيْهِ أ

“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 

với lời bằng tiếng Ả Rập: “... ه َ لِله َصِّلِّ
ُ
نح أ

َ
 có nghĩa là ”نََويحُت أ

“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 َوَما ِِف ﴿ َمََٰو ُ َيۡعلَُم َما ِِف ٱلسَّ َ ِِِدينُِكۡم َوٱَّللَّ ُتَعل ُِموَن ٱَّللَّ
َ
قُۡل أ

ٍء َعلِيمر  ِ ََشۡ
ُ ُِِكل  ۡرِضِۚ َوٱَّللَّ

َ
 [15سورة احلجرات: ] ﴾١٦ٱۡۡل

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! 

 

 وََسلََّم لََعَ نَبِي ِنَا َُمَْمٍد َولََعَ آَِلِ َوَصْحبِهِ وََسلَّمَ  اهللُ َوَصِلَّ 
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